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 كلمة الشكر والتقدير
 

 احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده، أما بعد:
متثاال لقولو عليو الصالة والسالم: "ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس"، أسجل ىنا شكري فإ

 ديري.قوعرفاين باجلميل وت
  على الحث::ا الشكر فألساتذيت وشيوخي املشرفنيأم

عمرة احلاجة نفيس جويين، والدكتورة احلاج األستاذ الدكتور احلاج رشدي خالد، والدكتور 
وتقدمي النصح  معي من جهد يف إشراف الحث: سّلمهم اهلل ورعاىم على ما بذلوه قاسم

طوال مدة اإلشراف، جزاىم اهلل عيّن كل خري. فقد كانوا حريصني كل احلرص  اتوالتوجيه
لعلمية وضرورة إبرازىا بصورة جيدة مع توجيهي إىل دقة العحارة، وسالمة على جتلية احلقائق ا

 الرتكيب وصثة األسلوب.
كما أسجل تقديري للجهود الكرمية اليت يحذهلا مدير جامعة عالء الدين احلكومية 

ة لتيسري خاص ورئيس قسم تعليم اللغة العربية اإلسالمية عامة، ورئيس قسم الدراسات العليا
 ، فجزاىم اهلل خري اجلزاء.م أمام طالهبمطريق العل

وال يفوتين تسجيل شكري ودعائي جلميع أساتذيت، ومشاخيي الذين أفادوين كثريا، 
كل شكر   ، فلهم ميّن حا أو أبدى تشجيعاخواين وزمالئي من أعارين منهم كتوجلميع إ

 وتقدير، جزى اهلل اجلميع خريا.
ىذا وأشكر املناقشني الفضالء: فضيلة األستاذ الدكتور احلاج جنم الدين احلاج عحد 

عحد الرؤوف عالية حفظهم احلاج رسالن، فضيلة الدكتور حممد الصفا، فضيلة الدكتور احلاج 
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اهلل ورعاىم لتفضلهم مبناقشة ىذا الحث: وما أبدوه من توجيو ومالحظات وثناء، أسأل اهلل 
 اجلزاء إنو مسيع الدعاء. أن جيزيهم خريا

لرهبا ألجل جناحي  الدعاءوال أنسى أن أتقدم بالشكر اجلزيل لوالديت اليت ال تْفرت يف 
يف دراسيت وسعاديت يف حيايت، كما ال يفوتين أن تقدم بالشكر العميق لزوجيت الكرمية اليت 

ىذه املدينة اجلميلة، يف تتثمل مشقة الفراق يف رعاية األوالد وتربيتهم خالل غيايب الدراسي 
 وهلم مين عديد الشكر.

وأخريا، أسأل اهلل تعاىل لو احلمد والثناء ىو احلّنان املّنان بديع السموات واألرض ذو 
اجلالل واإلكرام أن يتقحل مجيع أعمالنا خالصا لوجهو الكرمي وأن يرزقنا فهم كتابو الكرمي إنو 

 مسيع قريب.
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Abstrak 

 

 

Nama : Hairuddin 

NIM : 80100315044 

Judul : Qiraah Syazzah Dalam Surah Ali Imran dan Implikasinya Terhadap Ilmu Linguistik  

(Sebuah Kajian Analisis Bahasa) 

 

Disertasi ini mengkaji bacaan Alquran yang Syaz yang terdapat pada Surah 

Ali Imran beserta implikasinya terhadap ilmu-ilmu Linguistik. Kajian dalam Disertasi 

ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman  Qiraah Syazzah dengan mengangkat 

ayat-ayat  yang terkait dengan Qiraah tersebut yang dilengkapi dengan kajian-kajian 

Linguistik disertai faidah-faidah yang dipetik melalui kajian Qiraah Syazzah dalam 

Surah Ali Imran. 

Adapun dari segi metodologi, Disertasi ini menggunakan penelitian Pustaka, 

dimana peneliti mengkaji referensi kepustakaan dengan menelusuri kitab-kitab 

Qiraat, kitab-kitab Tafsir, kitab-kitab Ma’ani al-Qur’an, kitab-kitab Mu’jam, dan 

kitab-kitab Linguistik. Sedangkan metode yang ditempuh oleh peneliti dalam 

pengumpulan data adalah menelusuri ayat-ayat yang di dalamnya terdapat Qiraah 

Syazzah dan Qiraah Mutawatir secara bersamaan dengan menyebutkan tokoh-

tokohnya serta alasan masing-masing dari tokoh tersebut, disertai penjelasan mana 

bacaan yang benar dari segi analisis bahasa dan mana bacaan yang tertolak kemudian 

peneliti menentukan bacaan yang rajih jika memungkinkan. Adapun metode yang 

ditempuh oleh peneliti dalam menganalisis lafaz-lafaz al-Qur’an yang yang terdapat 

di dalamnya Qiraah Syazzah adalah menggunakan analisis bahasa berdasarkan  lafaz-

lafaz tersebut, apakah itu dari segi Dialek, Sintaksis, Morfologi, Balaghah, Fonetik, 

dan Semantik. 

Dengan melalui penelitian ini, kajian dalam Disertasi ini menunjukkan bahwa 

sebagian ayat-ayat yang terdapat pada Surah Ali Imran memiliki Qiraah Syazzah dan 

memberikan kontribusi positif terhadap Ilmu-ilmu Linguistik, terutama: 

1. Aspek Dialek, yang meliputi perbedaan dalam penggunaan harakat pada isim-

isim yang di rafa, dinasab, dan dijar, beserta fi’il. 

2. Aspek Sintaksis,  yang meliputi perbedaan dalam penggunaan harakat pada 

isim-isim yang dirafa, dinasab, dan dijar, perbedaan dalam penggunaan harakat dan 

rasm pada fi’il-fi’il yang marfu, perbedaan dalam penggunaan harakat pada fi’il-fi’il 

yang dinasab, perbedaan dalam penggunaan harakat pada fi’il-fi’il yang dijazam, 

perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol titik dan rasm pada fi’il-fi’il, perbedaan 

dalam penggunaan harakat dan rasm pada huruf-hurf ma’ani. 

3. Aspek Morfologi, yang meliputi perbedaan dalam penggunaan rasm dan 

harakat pada isim-isim yang dirafa, dinasab, dan dijar, perbedaan dalam pengunaan 

harakat pada fi’il madhi dan mudhari, perbedaan dalam bentuk rasm pada fi’il-fi’il 

madhi, dan mudhari. 
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4. Aspek Balagah, yang meliputi perbedaan dalam penggunaan rasm dalam Ilmu 

Badi, perbedaan dalam pengunaan harakat pada Ilmu Ma’ani, dan perbedaan karena 

sebab taqdim dan ta’khir, dan perbedaan adanya hazf. 

5. Aspek Fonetik, yang meliputi perbedaan dalam penggunaan rasm dan harakat 

akibat adanya Ibdal, Naql, dan Idgham, dan perbedaan penggunaan kata ganti “ha”. 

6. Aspek semantik, yang meliputi perbedaan dalam penggunaan harakat pada 

isim-isim yang dirafa, dan dijar, perbedaan dalam pengunaan harakat pada fi’il 

mudhari, perbedaan dalam bentuk rasm pada fi’il-fi’il madhi, dan amr. 

Adapun implikasi dan faidah yang dapat diambil dari keberadaan Qiraah 

Syazzah pada Surah Ali Imran adalah Qiraah Syazzah berfungsi sebagai sebagai 

penegas dan penjelas terhadap apa yang terdapat pada Qiraah Mutawatir, sebagai 

penjelas atas kemungkinan adanya alternatif lain dari aspek kebahasaan pada Qiraah 

Mutawatir, sebagai pemelihara atas eksistensi bahasa Arab, sebagai bentuk variasi 

dalam penggunaan uslub yang merupakan ciri khas bahasa al-Qur’an atas teks 

lainnya, dan sebagai pengembangan terhadap makna al-Qur’an, karena dengan 

beragamnya variasi bacaan akan menambah keberagaman makna, dan paling penting 

bahwa sesungguhnya perbedaan dalam Qiraat mengajarkan pentingnya  toleransi jika 

terjadi perbedaan pendapat dalam tradisi keilmuan, di mana hal itu dicontohkan oleh 

ulama Qiraat dengan tidak saling menyalahkan diantara mereka meskipun berselisih 

paham dalam bacaan. 
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Abstract 

Name :  Hairuddin 

NIM :  8010031544 

Title : Qiraah Syazzah and Its Implications to Linguistics 

(Language Analysis on Surah Ali Imran) 

  

This dissertation examines the Qur'anic readings of Syaz contained in Surah Ali 

Imran and its implications for the Linguistic sciences. Where the studies in this dissertation 

aims to clarify the understanding of Qiraah Syazzah by lifting verses associated with the 

Qiraah provided with Linguistic studies and avails taken through study of Qiraah Syazzah in 

Surah Ali Imran. 

 Also, in the terms of methodology this dissertation uses library 

research, where researchers examined by tracing the reference literature from books of 

Qiraat, books of Tafseer, books of Ma'ani al-Qur'an, books of Mu'jam, and books of 

Linguistic. 

While the method used by researchers in data collection is to look through the verses 

in which there are Qiraah Syazzah and Qiraah Mutawatir simultaneously by mentioning the 

characters and the reasons of each of these figures, come with explanations where the correct 

one and where the rejected one in terms of language analysis.Then, the researcher determines 

the trusted recitation if possible. 

And the method taken by the researchers in analyzing the al-Qur'an wordings 

contained in it Qiraah Syazzah is using language analysis based on the wordings, whether it 

is in terms of dialect, syntax, morphology, balaghah, phonetics, and semantics. 

Through this study, the study in this Dissertation shows that some of the verses 

contained in Surah Ali Imran have Qiraah Syazzah and make a positive contribution 

to the Linguistic Sciences, especially: 

1. Aspects of Dialect, which includes a distinction in the uses of harakat to the isims(noun) 

which in rafa, nasab, and  jar, along with the fi‘il. 

2. Aspects of Syntax, which includes a distinction in the uses of harakat to the isims (noun) 

which in rafa, nasab, and jar, the differences in the use of harakat and rasm on the marfu’s 

fi’il, the difference in the use of harakat on the nasab’s fi’il, the differences in the use of 

harakat on jazam’s fi’il , the difference in the use of dot symbols and rasm on the fi’il, and 

the differences in the use of harakat and rasm on the ma'aniletters. 

3. Aspects of Morphology, which include the differences in rasm and harakat usage to the 

isims (noun) which in rafa, nasab, and jar, the differences in the use of harakat on fi’il madhi 

and mudhari, the difference in the form of  rasm on  fi’ils’ madhi,and  mudhar. 

4. Aspect of Balaghah, which includes the differences in the use of rasm in Badi Science, the 

differences in the use of harakat on Ma'ani Science, and differences due to taqdim and ta'khir 

causes, and the difference in the presence of hazf. 

5. Aspects of Phonetics, which include differences in the use of rasm and harakat due to 

the Ibdal , Naql , and Idgham , and the different uses of the pronoun " ha ". 



 ل
 

6. Aspects of Semantics, which includes a distinction in the uses of harakat to the isims 

(noun) which in rafa and jar,the differences in the use of harakat on mudhari fi’il, and the 

difference in the form of rasm on fi’il’s madhi and amr. 

And as forthe avail that can be drawn from the existence Qiraah Syazzah in surah Ali 

Imran is, Qiraah Syazzah performs as a confirmation and explanatory of what is contained 

in Qiraah Mutawatir, partly as a descriptor for possible alternatives from the aspects 

of language in Qiraah Mutawatir, as the keeper of the existence of Arabic language, as a 

form of variation in the use of uslub which is the hall mark of the language of the Qur'an over 

theother texts, and as the development of the meaning of the Qur'an, because with the 

variousvariations of reading will add diversity of the meaning it self, it is important that the 

real difference in Qiraat teaches the importance of tolerance if there is a difference of opinion 

in the tradition of scholarship, where it is exemplified by the Qiraat scholars by not blaming 

each other among themselves despite disagreements in the reading. 
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 جتريد  البحث
 االسم: خري الدين

 41011305144رقم القيد: 
 يف سورة آل عمران وأثرىا يف التوجيو اللغوي )دراسة حتليلية لغوية( املوضوع: القراءة الشاذة

 
دراسة القراءات القرآنية الشاذة يف سورة آل عمران وما تتأثّر فيها من  تبحث ىذه الرسالة عن

العلوم اللغوية. حيث هتدف ىذه الرسالة إىل الوقوف على املفهوم الصحيح للقراءات الشاذة، مع إبراز 
ترتتب عليها، ومضافا  اآليات القرآنية اليت وقعت فيها الشواذ من القراءات، مبينا األوجو اللغوية اليت

 إليها العلوم املستفادة من خالل دراسات القراءات الشاذة يف السورة.
وأما بالنسبة للمنهج، فإن الرسالة تسري على املنهج املكتيب، وذلك بقيام الباحث مبراجعة 

كتب املصادر املكتبية اليت تتضمن كتب القراءات، وكتب التفاسري وكتب معاين القرآن، واملعاجم، و 
اللغويات. واملنهج الذي الذي سلكو الباحث يف مجع املعلومات ىو تتبع اآليات اليت وقعت فيها القراءة 
املتواترة والقراءة الشاذة معا مع عزو كل قراءة لناقليها وذكر وجو االستدالل لكل منهما مبّينا وجو 

 حتليل الكلمات القرآنية اليت وقعت الصواب ووجو الشذوذ يف القراءتني مث القيام بالرتجيح إن أمكن. ويف
اليت وقعت فيها فيها القراءة الشاذة، فإن الباحث يقوم بتحليل لغوي، وذلك على حسب نوع الكلمة 

 . ، أو دالليا، أو حنويا، أو صرفيا، أو بالغيا، أو صوتياالشواذ، إما هلجيا
وبعد ىذه التعريفات متت اإلشارة إىل أن اآليات يف سورة آل عمران بعضها وقعت يف 

لهجات اللغوية، ويندرج (. يف ال0)القراءات الشاذة اليت تقدم أثرا إجيابيا يف العلوم اللغويات، أمهها:  
. يف (2) .واألفعال املرفوعات واملنصوبات واجملرورات االختالف يف الضبط بالشكل علىحتتها: 

املرفوعات واملنصوبات واجملرورات،  يف الضبط بالشكل علىالقواعد النحوية، ويندرج حتتها: االختالف 
االختالف يف الضبط بالشكل والرسم على مرفوعات األفعال، واالختالف يف الضبط بالشكل على 

يف نقط  منصوبات األفعال،  واالختالف يف الضبط بالشكل على جمزومات األفعال، واالختالف
(. يف القواعد 3. )حروف املعاين واالختالف يف الرسم والضبط على ،والرسم على األفعال اإلعجام

اجملرورات،  املرفوعات واملنصوبات و والضبط على يف الرسمالصرفية، ويندرج حتتها: االختالف 



 ن
 

 األفعال على واالختالف يف الضبط بالشكل على األفعال املاضية واملضارعة، واالختالف يف الرسم
يف الرسم من علم البديع، (. يف الظواىر البالغية، ويندرج حتتها: االختالف 4) .املاضية، واملضارعة

، واالختالف بسبب التقدمي والتأخري، واالختالف يف الرسم املعاينواالختالف يف الضبط من علم 
سم والضبط بسبب الر يف (. يف الظواىر الصوتية، ويندرج حتتها: االختالف 5. )بسبب احلذف

، ويندرج يف الظواىر الداللية (.6. )خبصائص ىاء الضمري اإلبدال، والنقل، واإلدغام، واالختالف
يف الضبط  واالختالفيف الضبط بالشكل على املرفوعات وجمرورات األمساء،  االختالف :حتتها

 .ة واألمريف الرسم على األفعال املاضي واالختالفبالشكل على األفعال املضارعة، 
وأما الفوائد املستفادة من القراءات الشاذة يف سورة آل عمران فإما لتأكيد وبيان املعىن املراد يف 
القراءة املتواترة، أو لبيان إمكانيات األحكام اللغويات األخرى سوى ما ىو مفهوم يف القراءة املتواترة، 

اللغة، أو للتنويع يف األساليب اليت هبا يتمّيز  أو للحفاظ على بقاء اللغة العربية، إذ لوالىا لذىبت ىذه
، التعبري القرآين عن غريه، أو للتوسيع يف معاين القرآن، حيث كلما تعددت القراءات تعددت املعاين

وأمّهها أن االختالف يف القراءات يعّلمنا أمهية التسامح يف االختالفات العلمية، إذ ال جند أي قارئ 
 لقراءتو.خيطئ غريه املخالف 
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 الباب األول

 المقدمة

 يات البحثخلفالفصل األول: 

ليكون   صلى اهلل عليو وسلم أنزل اهلُل تعاىل القرآن الكرمي بالّلغة العربّية على الّنيب زلمد
فنشأت حولو كل العلوم العربية من لغة وضلو  ىاديًا للناِس ونذيرًا ودستورًا دائمًا ذلم.

 َّ خب حب  جب خئ خئ خئ ٱُّٱ وأدب وغَت ذلك، فهو حياة ىذه األمة وىو رجاؤىا يف اخلَت العميم.
 ُّٱٱ: تعاىل ووعد جلَّ جاللو بصونو من الّنسيان والّتحريف، قال (2: 12سورة يوسف/)

 (.9: 15سورة احلجر/) َّ  خئ خئ خئ خئ خئ خئ خئ

وأصحابو رضوان اهلل  صلى اهلل عليو وسلم ىذا الوعد بفضل جهود النيبوٖتقَّق 
وىكذا وصل إلينا القرآن الكرمي بعيداً عن . كتايبو عنهمـ وكان ذلك يف مظهرين: حفظي 

أّي زيغ أو ٖتريف.  ومن ىذا ادلنظور كان لزامًا على علماء اللغة  احلفاظ عليو من أّي 
تنقوا اإلسالم من غَت العرب أو شلَّن كان الحتكاكهم حلٍن قد يأتيو من أولئك الذين اع

وجيب أالَّ  .عن الفصاحة بالّشعوب األخرى أثر يف لغتهم، فأصاب لساهنم لكنٌة أبعدهتم
ننسى أنَّ القرآن الكرمي ىو السبيل للبحث يف لغة العرب نثرىا وشعرىا لتكون معينة على 

يف ضبط اللغة  علماء اللغةها علي فهمو وتفسَته، وىو وسيلة االحتجاج اليت يعتمد
قواعد العربية على ما جاء يف القرآن، وال  واوتقعيدىا، حيث إّن الكثَت من قرَّائو أّسسَ 

 فمن البصريُت: عبد اهلل بن أيب إسحاق احلضرمي  عجب يف ذلك فجلهّم من النحاة:
 ، وأبو عمرو بن العالءىـ(149)ت ، وعيسى بن عمر الثقفيىـ(117)ت
، ومن الكوفيُت: علي بن محزة ( ىـ 175)ت ، واخلليل بن أمحد الفراىيديـ(ىـ154)ت

 ىـ(. 207)ت ، وحيِت بن زياد الفرّاءىـ(189)ت الكسائي
1  
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فالقراءة ادلقبولة  . ومهما يكن األمر فإنَّ القراءات القرآنية توّزعت بُت ادلقبولة والشاذة
قراءة خرجت عن القراءات العشرة ، والشاذة ىي كل الصحيح ادلشهور من القراءات ىي

 ادلتواترة.

واإلعراب  ةمنها والنادر  ةشلّا ال شك فيو أّن الّصلة بُت القراءات القرآنية ادلشهور 
متينة، ولعّل يف قول الدكتور عبد العال سامل مكرم ما يؤّكد ذلك:  " إنَّ الّنحاة اأُلَول 

، وعيسى ىــ(154)ت عمرو بن العالءاّلذين نشأ الّنحو على أيديهم كانوا قرّاًء:  كأيب 
، ولعلَّ ىـ( 175)ت ، واخلليلىـ(182)ت ، ويونسىـ(149)ت بن عمر الثقفي

اىتمامهم هبذه القراءات وّجههم إىل الدراسة الّنحوية، ليالئُموا بُت القراءات والعربّية، بُت 
 .1ما مسُعوا ورَووا من القراءات، وبُت ما مسُعوا وَرووا من كالم العرب

والقرآن الكرمي ىو من خّلص اللغة العربية من شتات الّلهجات الكثَتة، وىو إضافة 
لذلك جعل من الّلغة العربية لغة عادلّية تنطق هبا األمم، إذ تغلغلت يف اذلند والصُت 

، وحسبنا ما نعلمو من مشاىَت العلماء من تلك وغَتىا من األمم األعجمية وأفغانستان
، ىـ(303)ت ، والنسائيىـ(261)ت ، ومسلمىـ(256)ت البالد، مثل:  البخاري

 ، وغَتىم الكثَت. ىـ(739)ت ، والقزويٍتىـ(273)ت وابن ماجو

يضاف إىل ذلك أنَّ القرآن الكرمي كان لو الفضل الكبَت يف تقعيد اللغـة وضبطـها، 
عدَّ القرآن الكرمي ٔتنزلة الروح من اجلسد بالّنسبة لّلغة نوىكـذا وبكل اطمئنان ديكن أْن 

العربّية، بل قل بفضلو سادت الّلغة العربّية وهتّذبت، وُضِبطت قواعدىا، واّتصلت 
 حلقات عصورىا، وانفتحت للعلوم وادلعارف، وحفظت وحدهتا. 

                                                             
(، 1978كويت : مؤسسة علي جراح الصباح، ال؛ 2، )طالقرآن الكرمي وأثره يف الدراسات النحويةعبد العال سامل مكرم،  1

 .77ص



3 
 

 
 

الّدرس ، فكانت مادة من مواد علماء اللغةا داوذلّما القراءات القرآنية اليت تأو 
حدثت نوعاً أختلفت اآلراء يف رفضها وقبوذلا ألهّنا وإن تفاوتت الّنظرة إليها، وا لغوي،ال

، وما االختالف فيها إاّل السبيل وادلنطلق إىل لغة قرآنية لغويُتمن التفاعل البّناء بُت ال
ن سليمٍة من كّل زلٍل أو حلٍن قد يقع فيو من جيهل القراءات القرآنية وما ىي عليو م

سالمٍة يف اللغة، فالقرآن الكرمي الذي جاء على سبعة أحرف كلٌّ منها شاٍف واٍف، ال 
سبيل لتخطئة قراءاتو إذا ما توافرت ذلا شروط القراءة الّصحيحة، ومل ٗترج عن مقاييس 

 الّلغة نثرىا وشعرىا. 

لعريب يعترب القرآن الكرمي بقراءتو ادلتواترة والشاذة أصال ال يستغٍت عنو النحو او 
يقول: أما القرآن فكل  ىـ(911)ت بالقرآن منذ نشأتو األوىل. فهذا السيوطي الرتباطو

. 2ما ورد أنو قرئ بو جاز االحتجاج بو يف العربية سواء كان متواترا أم آحادا أم شاذا
أمجع الناس على أّن العربية إذا وردت يف قراءة القرآن  :ىـ( 370)ت ويقول ابن خالويو

وال شك أنو بالرغم من اختالف النحاة واللغويُت يف  3ا يف غَت القرآن.فهي أوضح شل
األخذ بالقراءات واالستدالل هبا من عدمو، إال أننا صلد تأثَت القراءات يف وضع قواعد 

 النحو وكذا تأثَتىا يف اختالف النحاة.

ء وقد كان القرآن الكرمي موضوعا لكثَت من الدراسات قدديا وحديثا، وعكف العلما
عليو يستنبطونو ويظهرون مواطن اجلمال فيو على حُت عكف آخرون على البحث يف 

                                                             
؛ 2، ٖتقيق: عبد احلكيم عطية وعالء الدين عطية، )طاالقًتاح يف أصول النحوعبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي،  2

؛ 1مد السيد أمحد عّزوز ، )طحمل موقف اللغويُت من القراءت القرآنية الشاذة، انظر أيضا  48(، ص 2006دمشق: دار البَتويت، 
 .39(، ص2001بَتوت: عامل الكتب، 

؛ بَتوت: دار الكتب العلمية، 2ٖتقيق: فواد علي منصور، )ط وأنواعهاادلزىر فيو علوم اللغة ىذه العبارة ذكرىا السيوطي يف كتابو  3
 .176(، ص 2009
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، حيث قال: وأنزل  4قراءتو ادلختلفة. وما أحسن ما قالو عبد احلليم زلمد اذلادي قابة
اهلل القرآن الكرمي على النيب زلمد صلى اهلل عليو وسلم كتاب اهلل اخلالد الذي ال يأتيو 

وال من خلفو، وحصر أمر اذلداية يف التزامو هبذا الكتاب وإقامة الباطل من بُت يديو 
حروفو وحدوده، فالتزم ادلسلمون ذلك، واعتنوا بكتاب رهبم عناية مل ينلها أي كتاب غَته 
شلن سبقو وشلن حلقو إىل يوم الناس ىذا، فبعضهم اىتم بتجويد حروفو وإتقان تالوتو، 

ق أدائو، وآخرون اىتموا ٔتعانيو وتفسَته، وبعضهم اىتم بأوجو قراءاتو واختالف طر 
 5روآخرون بإعرابو ولغتو، وآخرون بأحكامو وشرائعو وىلم جرا.

وىناك  مل تكن موجودة قبل القرآن، فنجد ىناك قراءات نتجت عنها قواعد ضلو
قراءات أخرى شاركت يف بناء قواعد ضلوية ولغوية وصرفية. وكل ىذه يدل على األثر 

يف التقعيد والتأثَت واإلسهام. ولذلك وجدنا كثَتا من النحاة واللغويُت  الكبَت للقراءات
 أوقفوا أنفسهم يف مجع القراءات، متواتراهتا وشواذىا، أمثال:  أبو منصور األزىري

أّلف كتابا مساه  ىـ(377)ت أّلف كتابا: مساه معاين القراءات، والفارسي ىـ(370)ت
أّلف كتابا مساه حجة القراءات   ىـ(403)ت زرعةاحلجة يف علل القراءات السبع، وأبو 

أّلف كتابا مساه الكشف عن وجوه القراءات السبع،  ىـ(437بن أيب طالب )ت ومكي
 أّلف كتبا مساه احلجة يف القراءات السبع، ونور الدين الباقويلىـ( 370)ت وابن خالويو 

 ىـ(616)ت ، والعكربيو كشف ادلشكالت وإيضاح ادلعضالتبكتاب ىـ(543)ت

                                                             
 امها.حكصاحب كتاب "القراءات القرآنية: تارخيها، ثبوهتا، حجيتها، وأ 4
؛ بَتوت : دار الغرب 1)ط وأحكامها، –حجيتها  –ثبوهتا  –القراءات القرآنية، تارخيها  عبد احلليم بن زلمد اذلادي قابة، 5

 .7(، ص1999اإلسالمي، 
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الذي كان زلتسبو من أقوى  ىـ(392)ت بكتابو إعراب القراءات الشاذة، وابن جٍت
 6ادلؤلفات يف الدفاع عن القراءات الشاذة وتصديو لكل من يهّون منها.

ومن ىنا يتضح ما للقراءات من مكانة عالية لدى أىل اللغة من النحويُت وغَتىم،  
بتوجيهات للقراءات وزخرت مصنفاهتم َتا من القراءات فقد حوت كتبهم عددا كب

الذي ألصقت بو   ىـ(180تلفة وعلى رأسهم إمام النجويُت سيبويو )ت القرآنية ادلخ
هتمة زائفة تتمثل يف أنو ينكر القراءات اليت ٗتالف قواعد النحو واألمر على عكس 
ذلك. وشلا ينبغي معرفتو كذلك، إن كتب توجيو القراءات خدمت القرآن من جهة 

، ببعض: الفونيمي زج مستويات الدرس اللغويدمت العربية من جهة أخرى، فهي ٘توخ
وتعد من أرقى الدراسات التطبيقية يف اللغة العربية  البالغي، الصريف، النحوي، الداليل،

وىي ٘تثل اللحمة القوية بُت علوم القرآن وعلوم العربية وتصور التآخي بينهما يف أعلى 
مراتبو وأمسى درجاتو ألهنا تتخذ النص ادلقدس رلاال للدرس وتروم خدمتو ورفع ما حييق 

لغوي ميسر يعتمد التحليل   بفهمو من حواجز وتيسَت ذلك الفهم من خالل تناول
واإلعراب وذكر النظائر واالستئناس بالرأي أو اآلراء األخرى وٗتريج ما يف القراءة على  

ففي القضايا الصوتية مثال صلد ٖتتها أىم   كالم العرب أو آراء العلماء ومذاىبهم.
 :7ادلباحث

                                                             
ىـ، ص  1402لشعبان زلمد إمساعيل  أحكامها ومصدرىا –القراءات دلزيد ادلعلومات حول ىذه القضية ٘تكن العودة إىل كتاب  6

؛ الرياض: 1عيل، )طلنبيل بن زلمد إبراىيم آل إمسا أثره يف العلوم الشرعية –أطواره  –نشأتو  –علم القراءات ، انظر أيضا 140
 . 107(، ص 2000مكتبة التوبة، 

(، 2007؛ القاىرة: مكتبة اآلداب، 1، ) طاحلقول الداللية يف القراءات القرآنية الصحيحةأمحد عارف حجازي عبد العليم،  7
 .65ص
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مِّن أمر اهلل(  اإلدغام، ضلو: قال ال عاصم اليوم من أمر اهلل إال من رحم )اليومْ  .1
 .(43: 11/ىود)سورة 

: 55/الرمحن)سورة نقل حركة اذلمزة، ضلو: واألرض وضعها لألنام )وااَلرض(  .2
10). 

 .(16: 8نفال/األ )سورةقلب اذلمزة ياء، ضلو: وبئس ادلصَت )وبِْيَس(  .3
)سورة ( )والضحى، إذا سجى( 2( واليل إذا سجى )1اإلمالة، ضلو: والضحى ) .4

 .(2-1: 93/الضحى
)سورة التفخيم، ضلو: إن الصلوة كانت على ادلؤمنُت كتابا موقوتا )إن الصلوة(  .5

 .(103: 4/النساء
: 3/آل عمران )منكُم أمة( )سورةضم ميم ضمَت اجلمع، ضلو: ولتكن منكم أمة  .6

104) 
 .(44: 11/ىود  )سورة االمشام، ضلو: وقيل يأرض ابلعي ماءك  )وقيل( .7

ٖتتها كل ما يتعلق ببنية الكلمة، وىي تنقسم إىل  وأما القضايا الصرفية فيدخل 
 :8قسمُت

 االسم، حيث صلد فيو أىّم التغَتات التالية: -أ 
من ادلفرد إىل اجلمع، ضلو: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب و)للكتب(  .1

 .(104: 21/األنبياء )سورة
 .(96: 6/عاماألن )سورةٖتويل الفعل إىل االسم، ضلو: وجعل اليل سكنا )وجاعل(  .2

                                                             
 .66، صاحلقول الداللية يف القراءات القرآنية الصحيحةأمحد عارف حجازي عبد العليم،  8
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 )سورةزيادة األلف يف ادلصدر، ضلو: الذي جعل لكم األرض مهدا و)مهادا(  .3
 .(53: 20/طو

 الفعل، وصلد فيو أىم التغَتات التالية: -ب 
 )سورةمن ادلبٍت للمعلوم إىل ادلبٍت للمجهول، ضلو: )وإليو تَرجعون( و)تُرجعون(  .1

 .(88: 28/القصص
 )سورةمن مقام إبراىــم مصلى )واِٗتذوا(  9من ادلاضي إىل األمر، ضلو: واَٗتذوا .2

 (. 125: 2/البقرة
: 25/الفرقان )سورةتضعيف عُت الفعل وٗتفيفها، ضلو: دلن أراد أن يذّكر و)يْذكر(  .3

62 ). 
تغيَت ادلضارع من الغيبة إىل اخلطاب، ضلو: والذين يدعون من دونو اليقضون بشيئ  .4

 (. 20: 40/غافر )سورةو)تدعون( 
 )سورةتغيَت الفعل بُت التذكَت والتأنيث، ضلو: كالذي استهوتو الشيطُت و)استهواه(  .5

 (71: 6/األنعام
زيادة ألف ادلفاعلة يف الفعل ادلاضي، ضلو: وإذ واعدنا موسى أربعُت ليلة و)وعدنا(  .6

 (.51: 2/البقرة )سورة

الكلمات وأما يف القضايا النحوية، فكل ما يتعلق بًتكيب اجلملة ووظائف   
 :10النحوية واإلعرابية، أمهها

                                                             
 قراءة ابن عامر و نافع. 9

 .67، صاحلقول الداللية يف القراءات القرآنية الصحيحةأمحد عارف حجازي عبد العليم،  10
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فتح مهزة "إّن" وكسرىا، ضلو: وأنو تعاىل جّد ربنا مااٗتذ صحبة وال ولدا و)وإنو(  .1
 (.3: 72/اجلن )سورة

تغيَت الفاعل إىل ادلفعول بو، ضلو: فتلّقى آدم من ربّو كلمت و)فتلّقى آدَم من ربّو   .2
 (.27: 2/البقرة )سورةكلماٌت 

الفصل بُت ادلضاف وادلضاف إليو، ضلو: وكذلك زين لكثَت من ادلشركُت قتل  .3
 (.137: 6/األنعام )سورةأولدىم شركاؤىم و)قتل أوالَدىم شركائهم( 

 )سورة إعمال اسم الفاعل أو اجلّر بو، ضلو: إّن اهلل بلغ أمره و)بالٌغ أمره( .4
 (.6: 65/الطالق

، ضلو: قل ىي للذين آمنوا يف احليوة الدنيا الرفع على اخلربية أو النصب على احلالية .5
 (.32: 7/األعراف )سورةخالصًة يوم القيمة و)خالصٌة( 

: 2/البقرة )سورةالرفع بعد الفاء أو النصب هبا، ضلو: كن فيكوُن و)فيكوَن(  .6
117.) 

 )سورةإثبات ياء اإلضافة ساكنة أو فتحها، ضلو: قل يعبادْي/يعبادَي الذين أسرفوا  .7
 (.53: 39/الزمر

العطف بالواو أو االستثناء هبا، ضلو: أّن النفس بالنفس والعُت بالعُت و)العُُت  .8
 (.45: 5/ادلائدة )سورةبالعُت( 

إعمال "ال" النافية للجنس أو إمهاذلا، ضلو: ال خوٌف عليهم والىم حيزنون و)ال  .9
 (.62: 10/يونس )سورةخوَف( 
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االختالف اليت تتعلق بادلعٌت عن طريق وأما القضايا الداللية، فهي تتمثل يف   
تغيَت ادلعٌت األصلي الداليل، أو بقائو كما ىو، مع تغيَت طفيف يف ادلعٌت العام للكلمة 

 .11األساسية وثبات جذرىا

وأما يف ادلباحث البالغية، أكثر ما صلدىا يف القراءات القرآنية، متواتراهتا وشواذىا   
لتكلم إىل اخلطاب، أو من التكلم إىل الغيبة، أو من ىي قضية االلتفات، سواء كان من ا

اخلطاب إىل التكلم، أو من اخلطاب إىل الغيبة، أو من الغيبة إىل اخلطاب، أو من الغيبة 
  12إىل التكلم.

وأما ما حيدث يف االختالف اللفظي اللهجي، فأحيانا صلده يف االختالف ادلغاير   
سورة البقرة / )مثل جنة بربوة )كمثل حبة بربوة( يف ادلعٌت وكال ادلعنيُت صحيح، ضلو: ك

واألخر االختالف ادلوافق يف ادلعٌت، مثل: فوّل وجهك شطر ادلسجد احلرام  (265 : 2
 .13)فول وجهك تلقاء مسجد احلرام( (144 : 2سورة البقرة / )

وإذا كان القدماء احتفوا القراءات وعرفوا منزلتها وقدرىا فإّن اللغويُت احملدثُت مل 
حييدوا عن ىذا ادلنهج، فدرسوا القراءات واستشهدوا هبا وصنفوا ادلعاجم ألجلها، 
واستنبطوا أحكاما لغوية من خالذلا مقررين " أن قراءات القرآن ىي الوثيقة التارخية اليت 

قو اللغة الفصحى من مجيع نواحيها، الوثيقة اليت تنتقل إلينا بالصورة نطمئن إليها يف ف
والصوت معا، يتوارثها القراء جيال بعد جيل، إذ إّن ىذه القراءات على اختالف رواياهتا 
سجّل دقيق دلا كان جيري من كالم العرب من تصرفات صوتية ولغوية، وال فرق يف ذلك 

                                                             
 .69، صاحلقول الداللية يف القراءات القرآنية الصحيحةأمحد عارف حجازي عبد العليم،  11

 .853(، ص 2009؛ دار الفرقان: القاىرة، 1)ط، 2، جالقراءات وأثرىا يف التفسَت واألحكام زلمد عمر بن سامل بازمول، 12
 .461، دون سنة رقم طباعة(، ص للكتب ، )بَتوت: دار اجليل و اخلرطوم: الدار السودنيةاالختالف بُت القراءاتأمحد البيلي،  13
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شلا مسي بالشواذ، فهذه الشواذ مل توصف بالشواذ بُت قراءة من السبعة أو من غَتىا 
لضعف روايتها، وال ألهنا ٖتتوي ظواىر ذلجية غَت شائعة يف اللسان الفصيح، فمثل ىذه 

مسي الشاذ شاذا ألنو خارج عن السبعة أو القراءات مهجور ال حيرص عليو أحد، وإمنا 
فوق بالرواية من أمامو وورائو ، إال أنو مع خروجو عنها نازع بالثقة إىل قرائو، زلالعشرة

ويقول عبد اخلالق عضيمة  14ولعلو أو كثَت منو مساوي يف الفصاحة للمجتمع عليو ".
"القرآن الكرمي حجة يف العربية بقراءتو ادلتواترة وغَت ادلتواترة، كما ىو حجة يف الشريعة، 

ل إلينا من الفاظ فالقراءات الشاذة اليت فقدت شرط التواتر ال تقّل شأنا عن أوثق ما نق
فكل  15اللغة وأساليبها، وقد أمجع العلماء على أّن نقل اللغة يكتفى فيو برواية اآلحاد.

 ىذا يشهد بأّن القراءات تتبوأ منزلة رفيعة ورتبة سنية يف نفوس علماء اللغة.

لقد كثرت آراء الباحثُت يف القراءات الشاذة واختلفت وجهات نظرىم يف جدوى 
ألثر، إذ دعا بعضهم إىل ضرورة العناية بو، ورأى آخرون أن التشاغل بو البحث يف ىذا ا

وشلن ذىب  ليس إال لونا من ألوان الًتف العلمي ومغاالت يف اخلروج عما أقرتو اجلماعة.
ىـ(، وذلك عند قولو تعاىل: للذين يؤلون من 604إىل ىذا الرأي فخر الدين الرازي )ت
بعد  (226: 2سورة البقرة/ ) فإن اهلل غفور رحيم نسائهم تربص أربعة أشهر فإّن فاءو

ىـ( يف ادلدة اليت يقع فيها الطالق بنفسو، وحجة أيب 150أن ذكر رأي أيب حنيفة )ت
ىـ(  رمحو اهلل قراءة عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو )فإن فاءوا فيهّن(، 150حنيفة )ت

ودة ألّن كل ما كان قرآنا ىـ(: "والصحيح أّن القراءة الشاذة مرد604قال الرازي )ت
وجب أن يثبت بالتواتر، فحيث ال يثبت بالتواتر قطعنا أنو ليس بقرآن وأوىل الناس هبذا 

                                                             
 .9(، ص1987؛ القاىرة: مكتبة اخلاصلي، 1، )طأثر القراءات يف األصوات والنحو العريبعبد الصبور شاىُت،  14
 .323، دون سنة وطباعة، صموقف النحاة ادلعاصرين من القراءاتزلمد عبد اخلالق عضيمة،  15
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أبو حنيفة فإنو هبذه احلروف ٘تسك يف أّن التسمية ليست من القرآن، فالقراءة الشاذة دلا  
 .16كانت سلالفة وجب القطع بفسادىا"

راسة تنتظم ىذه األقوال وتبحث يف تلك ومن ىذا الصدد انبثقت احلاجة إىل د 
ادلقوالت واآلراء وادلفاىيم وتكشف عن حقيقة مواقف اللغويُت وتقف بالتفصيل على أثر 

 17القراءات الشاذة يف الدراسة اللغوية.

 علق هبا من العلوم اللغوية، يتقدموما يت وشواذىا القراءات معرفة فبناء على أمهية
في سورة آل عمران القراءة الشاذة الباحث بأن حيدد موضوع البحث ٖتت العنوان : 

إذ ادلوضوع يتصل بكتاب اهلل دراسة تحليلية لغوية(. وأثرىا في التوجيو اللغوي )
ذلك و عزوجل، وكل موضوع يتصل بكتاب اهلل أوىل بالبحث وأجدر بالدراسة من غَته. 

إىل الكتابة يف ىذا ادلوضوع، وىناك سبب آخر سبب من األسباب اليت دفعت الباحث 
ىو ما رآه الباحث يف ىذه الشواىد اللغوية ادلستمدة من القراءات الشاذة شلا أثبتو 
القدماء يف مولفاهتم احتج هبا فريق منهم وتأوذلا فريق آخر. ودلا كان عظم ىذه القراءات 

و ومدّونا يف عصور االحتجاج رآى نازعا بالثقة إىل قرائو زلفوفا بالرواية من أمامو وورائ
الباحث أن يكون ىذا البحث فاٖتة خَت يف مجع ما تناثر من القراءات الشاذة ودراستو 
ألّن الباحث مل جيد من الباحثُت أو الدارسُت من قام على دراسة ىذا ادلوضوع دراسة 

 متخصصة.

 تحديد المشكلة :الفصل الثاني: 

                                                             
؛ 1)ط، 6الغيب جتفسَت الفخر الرازي ادلشهور بالتفسَت الكبَت ومفاتيح اإلمام فخر الدين الرازي ابن العالمة ضياء الدين عمر،  16

 .91(، ص1981دار الفكر، بَتوت: 
 .5، ص (1999؛ بَتوت : دار الفكر، 1ط) القراءة الشاذة وتوجيهها النحوي،زلمود أمحد الصغَت،  17
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درست وعوجلت، إال أّن من درسها مل حياول النظر  منذ أقدم العصور فإن القراءات قد
فنظرا لسعة ىذا ادلوضوع وذلك  يف مدى قابليتها ألن تكون جزءا من ادلادة اللغوية وفروعها،
ادلوضوع بشكل بسيط واضح   لتعلقها بالقرآن تفسَتا وبيانا ولغة، يود الباحث أن حيدد ىذا

القراءات الشاذة الواردة يف سورة آل عمران . فيما  وذلك باختيار إحدى السور القرآنية، وىي
  :يلي ضلاول أن ضلدد ىذه ادلشكالت

 القراءة الشاذة ؟ حقيقةكيف كانت  .1
يف نية يف اآليات القرآ كما وردتالقراءة الشاذة   كيف كانت الكلمات اليت وقعت فيها .2

 سورة آل عمران ؟
 كما وردت يف سورة آل عمران؟  إىل أّي مدى تأثر القراءات الشاذة بالتوجيو اللغوي .3
كيف كانت الصور للتوجيهات اللغوية النإتة من خالل القراءات الشاذة كما وردت  .4

 يف سورة آل عمران ؟
 التعريف بمصطلحات الموضوعالفصل الثالث: 

كون أفكارىم واضحة يف كتابة البحث، بعيدة عن ومن ادلطلوب عند الباحثُت أن ت
فيها الشك واالرتياب والتساؤالت، فاستجابة ذلذا الطلب قام  الغموض واإلهبام، اليتسلل

 الباحث بشرح ادلصطلحات اليت يراىا ذات أمهية ذلذا ادلوضوع، وىي كاآليت :

 القراءة مصدر من كلمة : قرأ  يقرأ  قرًأ  قراءًة ٔتعٌت مقروء. يقول ابن إسحاق النحوي .1
نبيو صلى اهلل عليو وسلم كتابا وقرآنا : يسمى كالم اهلل تعاىل الذي أنزلو على  ىـ(117)ت
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وفرقانا، ومعٌت القرآن اجلمع، وقولو تعاىل : إن علينا مجعو وقرآنو، أي مجعو وقراءتو، فإذا قرأناه 
 18فاتبع قرآنو، أي قراءتو.

ويف االصطالح علم بكيفيات أداء كلمات القرآن من ٗتفيف وتشديد واختالف ألفاظ 
وذلك أن القرآن نقل إلينا لفظو ونصو كما أنزلو اهلل على نبينا زلمد  19الوحي يف احلروف.

صلى اهلل عليو وسلم ونقلت إلينا كيفية أدائو. ومن ىنا يفهم من ىذا التعريف بأن ادلراد 
 بالقراءة ىي كل قراءة وأنواعها اليت رويت عن النيب صلى اهلل عليو  وسلم حُت أنزل القرآن.

شذ  يشذ  شذوذا  فهو شاذ ٔتعٌت انفرد عن اجلمهور  الشاذة مأخوذة من كلمة .2
  21ويف االصطالح ما يكون سلالفا للقياس من غَت نظر إىل قلة وجوده وكثرتو. 20وندر.

العشرة ادلتواترة اليت اتفق عليها  السبعة أو ولذلك مسيت القراءة الشاذة النفرادىا عن القراءة
 مجهور القراء على صحتها.

مصدر من قولك أثرُت احلديث، وادلعٌت بقية الشيء، والتأثَت إبقاء  آثار مجع أثر، وىو .3
 22األثر يف الشيء، وأثّر يف الشيء ترك فيو أثرا.

التوجيو مصدر للفعل وّجو وأصلو من الوجو، ووجو الكالم السبيل الذي تقصده بو.  .4
ن اليدري ويقال يف ادلثل : وّجو النظر وجهة مالو، أي ضعو على وجهو الالئق بو، ويضرب دل

 23األمر على وجهو الذي ينبغي أن يوجهو عليو كساء موّجو، أي ذو وجهُت.
 وذكر يف ادلعجم العريب األساسي أن كلمة "توجيو" ذلا عدة معان، منها:

                                                             
، دون سنة وطباعة، ص ادلعارفدار  : القاىرة، 5ج  لسان العربأبو الفضل مجال الدين بن مكرم ابن منطور اإلفريقي ادلصري،  18

3563. 
 .9ص  1984، (مكتبة الكليات األزىريةالقاىرة : )، 1، جوأثرىا يف علوم العربيةزلمد سامل زليسن، القراءات  19
 .291ص  (،1989بَتوت : مكتبة لبنان، )، سلتار الصحاحزلمد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي،  20
 .127ص  (،2000بَتوت : دار الكتب العلمية، )، التعريفاتأبو احلسن علي بن زلمد بن علي احلسيٍت اجلرجاين احلنفي،  21
 .25ص  1ج  لسان العربأبو الفضل مجال الدين بن مكرم ابن منطور اإلفريقي ادلصري،  22

 .4775، ص 6ج  لسان العربأبو الفضل مجال الدين بن مكرم ابن منطور اإلفريقي ادلصري،  23
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 مصدر وّجو )توجيو مهٍت(، التوجيو عن بعد. -أ 
 يف البالغة: إيراد الكالم زلتمال لوجهُت سلتلفُت. -ب 
و إىل ادلواطنُت او االتباع "توجيهات الرئيس"، "توجيهات توجيهات: ُنصح أو بيان يوجَّ  -ج 

، وادلعٌت األخَت ىو األقرب إىل موضوع البحث إذ ادلراد بيان الوجو ادلطلوب 24الزعيم"
من القراءة الشاّذة وما يتأثر منها من العلوم اللغوية على حسب التغاير القرائي الوارد 

 يف اآليات.

كيبو يقصد بو نسل و ذرية، عمران : والد موسى الوارد آل عمران، آل ٔتعٌت أىل  وبًت 
ذكره يف التوراة باسم عمرام وعمران, مسيت هبا السورة لورودىا مرة واحدة يف سورة، 

اللفظة: موسى وأخوه ىارون وعيسى وأمو لكون عيسى عليو السالم  هبذه وادلراد هبا أي
 راىيم وآل عمران على العلمُت.قال تعاىل: إن اهلل اصطفى ءادم ونوحا وآل إب 25منهم،

 (.33سورة آل عمران : )

ومن ىذه التعاريف يتبُت أن ادلراد ٔتوضوع البحث بيان ألنواع القراءات القرآنية  
كما رويت عن النيب صلى اهلل  عليو وسلم   علم بكيفيات أداء كلمات القرآناخلارجة عن 

 الواردة يف سورة آل عمران وذلا أثر متُت  بالعلوم اللغوية.
 

 مراجعة األبحاث السابقةالفصل الرابع: 

وىي عملية منظمة لتصنيف ادلعلومات وٖتليلها حيث إن ىذه ادلعلومات تفًتض أن  
تكون متعلقة ٔتشكلة البحث. وىي تشمل الوثائق اليت يقوم هبا الباحث أن يدرسها من 

                                                             
 .1293،( ص 1989، )تونس: الروس ادلعجم العريب األساسيمجاعة من كبار اللغويُت العرب،  24
(،  2001؛ عمان: مكتبة دنديس، 1، ) ط2، ج بالغة القرآن يف اإلعجاز إعرابا وتفسَتا بإجيازهبجت عبد الواحد الشيخلي،  25

 .5ص 
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اجملاّلت، والبحوث، والكتب. وىذه العملية هتدف إىل أن يقرر الباحث ما ىي الدراسات 
البحث، و جيعل الباحث يعرف ما مّت إصلازه سابقا وما عليو  اليت أجريت وذلا عالقة ٔتشكلة

أن يكملو، كما أن الدراسات السابقة تعطي الباحث تربيرا وأساسا إلجراء دراستو. وباإلضافة 
إىل ذلك فإن مراجعة الدراسات السابقة ٘تّكن الباحث من التعّرف على اإلجراءات واألدوات 

تو وٕتعلو يتجنب األخطاء اليت وقع هبا اآلخرون وأن اليت ديكن أن يستفيد منها يف دراس
يستفيد من ٕتارهبم، فعند ما يعرف الباحث ما كتبو اآلخرون فإنو يستطيع أن يتعمق يف 
دراسة مشكلتو. كما أن اذلدف أيضا من الدراسات السابقة ىو مساعدة الباحث يف مواجهة 

    26ادلشكلة اليت يريد ْتثها بعمق أكرب ؤتعرفة أوسع.

فبناء على ما تقدم ذكرىا، فأّول شيء يريد أن يقولو الباحث حول ىذا ادلوضوع ىو  
إن اىتمام العلماء سلفا وخلفا بكتب القراءات الشاذة قددية ومستمرة، والكتابات والدراسات  
السابقة منها كتب تراثية، ومنها رسالة علمية جديدة. والكتب الًتاثية القددية منها ما تًتكز 

 .كتب التفاسَت  ادلطّوالت من القراءات خاصة ومنها ما تتفرع يف يف

ذلا عالقة متشاهبة ٔتوضوع ىذا علمية اليت أصدرهتا اجلامعات و وأما البحوث ال 
 البحث فيمكن تلخيصها يف النقط اآلتية:

أثر القراءات الشاذة يف الدراسات النحوية والصرفية ألمحد زلمد أبو عريش الغامدي.  .1
لة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه ّتامعة أّم القرى بادلملكة العربية وىي رسا

 السعودية. وىي رسالة تتكّون من رلّلدين وترّكز مباحثها يف األمور اآلتية:
 أثر القراءات الشاذة يف دراسة ادلعرب وادلبٍت من األمساء واألفعال -
 وما يلحق هباأثر القراءات الشاذة يف دراسة اجلملة اجلملية اإلمسية  -

                                                             
 .وما بعدىا 84(، ص 2007: عمان : دار ادلسَتة 1، ) طأساس البحث العلميمنذر الضامن،  26
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 أثر القراءات الشاذة يف دراسة الفعلية وما يلحق هبا -
 أثر القراءات الشاذة يف دراسة شبو اجلملة وما يلحق هبا -
 أثر القراءات الشاذة يف دراسة األمساء العاملة عمل الفعل -
 أثر القراءات الشاذة يف دراسة التوابع -
. أصل الكتاب رسالة دكتوراه التوجيو البالغي للقراءات القرآنية ألمحد سعد زلمد .2

أصدرتو مكتبة اآلداب على وصية كلية الًتبية قسم اللغة العربية وآداهبا ّتامعة عُت 
فيو مسائل متعددة تتعلق بالقراءات وصلتها  ترسالة ضخمة ناقش وىيالشمس. 

 بالعلوم اللغوية البالغية، أمهها:
 الداللةالتغاير التصريفي يف القراءات وأثره يف تنوع  -
 التغاير التصريفي الختالف اللهجات أو الختالف ادلعاين -
 التغاير اإلعرايب يف القراءات وأثره يف تنوع الداللة -
 تغاير إعراب األفعال وتنوع الداللة -
 تغاير القراءات القرآنية وأثره يف بالغة الًتكيب -
 تغاير القراءات القرآنية وبالغة الكلمة -
 لداللةتغاير حروف ادلعاين وتنوع ا -
 تغاير القراءات القرآنية وبالغة اجلملة -
 تغاير القراءات القرآنية وتنوع الروابط -
 تغاير القراءات القرآنية وأثره يف الصور البالغية -
القراءة الشاذة واالختيار النحوي : دراسة يف كتاب " إعراب القراءات الشواذ للعكربي "  .3

ماجستَت يف اللغة والنحو قسم اللغة دلعتصم زلمد احلوراين. أصل ىذا الكتاب رسالة 
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مـ. وتًتكز الرسالة يف البحث عن أىم ادلوضوعات  2009العربية وآداهبا ّتامعة مؤتة 
 وىي:

 اإلسناد الفعلي واالمسي -
 ادلنصوبات : ومنها ادلفاعيل، احملمول على ادلفعول بعالقة احلركة، وادلشبو ادلعفول بو -
 اإلضافة ومسائلها -
 التوابع ومسائلها -
 حروف ادلعاين وسلتصاهتا -

 االختالف بُت القراءات ألمحد البيلي. أصدرتو دار اجليل ببَتوت والدار السودانية .4
للكتب باخلرطوم. أصل الكتاب رسالة الدكتوراه من الدراسات العليا ّتامعة القاىرة فرع 

فيهما حيث عاجل  مـ. وىذا الكتاب يركز ميدانو يف سوريت الفاٖتة والبقرة 1984اخلرطوم 
اءة الشاذة يف: االختالف ادلقارنة بُت ادلتواتر والشاذة من جهة األمساء خاصة، منها القر 

، واالختالف النحوي، واالختالف الصويت، واالختالف الصريف، واالختالف يف اللغوي
 الذكر واحلذف، واالختالف يف التقدمي والتأخَت. 

أربعةكتب علمية وْتث  تتضمن فبناء على الكتب اليت سبقت اإلشارة إليها اليت 
 الشاذة أنو مل يكن ىناك كتاب أو ْتث يعاجل القراءات القرآنيةجامعي تبُت لدي الباحث 

عالجا تفصيليا آية آية أو سورة سورة إال كتاب واحد وىو االختالف بُت القراءات ألمحد 
مساء اجلمل خاصة، الفاٖتة والبقرة ويف أ ا ىذا الكتاب يقتصر البحث يف سوريتالبيلي، وإمن

ث فال يتكلم عن ادلوضوع إال بشكل عام من القراءات وتارخيها، و وأما سواه من الكتب والبح
 رة آل عمران حيث يعاجل فيوٓتالف ادلوضوع الذي سيقدمو الباحث فإنو يشتمل على سو 

ي يف الكلمة بنوعيها االسم والفعل، ومن ىنا يتضح بأن موضوع البحث الذ الشاذة القراءاة
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سيكتبو الباحث جدير بأن يكون ْتثا علميا مقبوال عند اجلامعة و سيكون إكماال  للكتب 
 واألْتاث السابقة. 

 المنهج العلمي في كتابة البحثالفصل الخامس: 

م وذلك ليسَت الباحث على لقد اقتضت طبيعة البحث أن يسَت على منهج منظّ 
ىو الطريق ادلؤدي إىل الكشف عن ادلنهج صحيحة توصلو إىل ىدف مرغوب فيو، و طريقة 

احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة اليت هتيمن على سَت العقل وٖتدد عمليتو 
. وأشهر ادلناىج اليت يسَت عليها كل باحث يف كتابة البحث 27حىت يصل إىل نتيجة معلومة.

 اللغوي ال خيرج عن مخسة مناىج، وىي:

اللغة أو اللهجة يف مستوياهتا ادلختلفة،  أي يف نواحي ادلنهج الوصفي، وىو وصف  .1
أصواهتا، وأبنيتها، وتراكيبها، وداللتها، أو يف بعض النواحي يف فًتة تارخية معينة يف مكان 

 زلدد.
ادلنهج التارخي، وىو تتبع ظاىرة لغوية يف لغة ما حىت أقدم عصورىا اليت منلك منها  .2

 عن ْتث التطور اللغوي يف لغة ما عرب القرون. وثائق ونصوصا لغوية، أي أنو عبارة 
ادلنهج ادلعياري، وىو منهج يعٌت بالقاعدة العامة، ووضع الضوابط والقوانُت اليت ٖتكم  .3

االستعمال اللغوي يف مستوياتو ادلختلفة، ْتيث يعد اخلروج عنها حلنا أو سلالفة لألفصح. أي 
فهو يف دائرة اخلطأ، ومن سار عليها فهو  أن القوانُت أو القواعد ىي ادلعيار، ومن خالفها

 مصيب.

                                                             
 .33(، ص 1982ادلطبوعات عبد اهلل حرمي ؛ الكويت: وكالة 6، )طأصول البحث العلمي ومناىجوأمحد بدر،  27
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ادلنهج ادلقارن، وىو مقارنة بُت لغتُت  أو أكثر بشرط انتماء ىاتُت اللغتُت، أو تلك  .4
 اللغات أسرة لغوية واحدة.

ادلنهج التقابلي، وىو مقارنة بُت لغتُت، سواء كانت من أسرة واحدة أو من أسرتُت  .5
تقابلية بُت العربية واإلصلليزية )أسرتان سلتلفتان( أو بُت العربية سلتلفتُت، فيمكن القيام بدراسة 

 والعربية )أسرة واحدة(.

المنهج علما بأن ىذا البحث ْتث مكتيب فادلنهج ادلناسب ذلذا ادلوضوع إذن ىو  
)ت  وذلك لتضمنو دراسة مكتبية، وىذا كما قالو أمحد بدر نقال عن ىويتٍت الوصفي
" من ضمن ادلنهج الوصفي البحث ادلكتيب أو الوثائقي حيث ال يهدف البحث  مـ(1827

ادلكتيب إىل رلرد إعداد قوائم ببليوجرافية، وإمنا يتضمن تقييم احلقائق ادلتعلقة ٔتوضوع معُت 
ومقارنتها وتفسَتىا والوصول إىل تعميمات بشأهنا، أي أن ىذا ادلنهج يعتمد على ٕتميع 

، وىذا 28مث مقارنتها وٖتليلها وتفسَتىا للوصول إىل تعميمات مقبولة.احلقائق وادلعلومات 
ألن البحث يتضمن القراءة ادلتواترة  والمنهج المعياريادلنهج صلده يف الباب الثاين والثالث. 

والشاذة، وكلتامها عبارتان عن قضية الصواب واخلطأ، والقراءة ادلتواترة ىي ادلعيار، والقراءة 
دلا يف المنهج المقارن جة عليها، ىذا كما ورد كثَتا يف الباب الرابع. والشاذة ىي اخلار 

البحث من االختالفات يف اآلراء، والباحث يقوم بتحليلها ومقارنتها قبل ادليل إىل ٖتديد 
 الصواب، وىذا صلده يف الباب الرابع أيضا.

سيًتتب الباحث يف إعداد ىذا البحث  ف ا سيسَت عليهة اليتالعلمي وأما ادلراحل
 اآلتية: يف األمور

                                                             
 234، ص أصول البحث العلمي ومناىجوأمحد بدر،  28
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 يف مرحلة مجع ادلواد:  .1

ففـي ىــذه ادلرحلـة يســتخدم الباحـث الوســائل ادلكتبيـة، وىــي القيـام ٔتراجعــة بعــض  
 ادلواد ادلتعلقة ٔتوضوع البحث يف أنواع من الكتب وادلصنفات واألْتاث و اجملالت.

 يف مرحلة تنظيم وٖتليل ادلواد: .2

 ففي ىذه ادلرحلة يذىب الباحث يف ٖتليل ادلواد إىل ادلناىج التالية: 

ادلنهج االستقرائي، وذلك بتنظيم ادلواد بواسطة إصدار اخلالصة ادلستمدة من األمـور  -
حكـم كلـي، وىـذا  اخلاصة لتطبيقها على األمور العامة أو تتبع اجلزئيات للتوصـل إىل 

 كثَت ما صلده يف الرابع.

االسـتنباطي، وىـو القيـام بتنظـيم ادلـواد بواسـطة إصـدار اخلالصـة ادلسـتمدة مـن ادلنهج  -
عامــة لتطبيقهــا علــى األمــور اخلاصــة، وىــذا كثــَت مــا صلــده يف األول، والثــاين، األمــور ال
 والثالث.

-  
 أىداف البحث وفوائدهالفصل السادس: 

عمـــران( إن مــن الـــدوافع الـــيت ٖتـــث الباحـــث علـــى أن خيتـــار ىـــذه الســـورة )ســـورة آل 
وجيعلهــا  موضــوعا للبحــث، ىــو إرادة الباحــث القيــام بالكشــف عمــا فيهــا مــن القــراءات 
الشــاذة ومشــكالهتا اللغويــة الــيت تتمثــل يف ىــذه الســورة، حيــث إن ىــذه الســورة مــع كوهنــا 
أطــول ســور يف القــرآن الكــرمي بعــد البقــرة تناســب أن تكــون ميــدانا وافــرا دلــن أراد أن يطلــع 

ْتثا لغويا، ىذا من أىداف عامـة، ومـن أىـداف خاصـة فهـي تتمثـل يف عليها وْتث فيها 
 األمور اآلتية :
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 الوقوف على ادلفهوم الصحيح للقراءة الشاذة وأسباب حدوثها -

 إبراز اآليات القرآنية اليت وقعت فيها الشواذ يف القراءات -

 إبراز األوجو اللغوية ومدى تعلقها بشواذ القراءات -

 من خالل القراءات الشاذة  معرفة العلوم ادلستفادة -

وأما فوائده ليعرف القارئ وكل من يوقف نفسو خلدمـة القـرآن الكـرمي بـأن القـرآن ذو 
أن القـــرآن ل يف قراءاتـــو ادلتعـــددة الـــيت تـــدل علـــى شليـــزات ال تقتصـــر يف ادلعـــاين فحســـب، بـــ

 معجز يف ادلعاين ويف األلفاظ معا.

 الهيكل الفكري للبحثالفصل السابع: 

مفتـــاح ىـــذا البحـــث أن نـــدرس القـــراءة وحقيقتهـــا، فاقتضـــى منطـــق البحـــث أن وقـــد كـــان 
ندرس مضموهنا ابتداء من تعريف القراءة وعالقتها بالقرآن، نشأهتا وأنواعها ونزول القـرآن 
على سبعة أحرف، مث نعقب بعد ذلـك بدراسـة الشـواذ وفروعهـا مـن عهـد ظهورىـا وكيـف 

وضـوع آخـر ٔتىـذا ادلوضـوع وقـد اتصـل هبا,  وحكم االحتجاج واالستداللتعرف، رجاذلا 
ـــة إن صـــح التعبـــَت  يتنـــاول ْتثـــا لغويـــا يتخصـــص يف ســـورة آل عمـــران وىـــي دراســـة تطبيقي

، القـراءة الشـاذة والظـواىر القـراءة الشـاذة والظـواىر اللهجيـة بذلك، وذلـك كمـا تتمثـل يف:
القـــراءة  ،والظـــواىر الفونيميـــةالقـــراءة الشـــاذة  الصـــرفية،الظـــواىر النحويـــة، القـــراءة الشـــاذة و 

 الظواىر الداللية.القراءة الشاذة و ، البالغيةالظواىر الشاذة و 
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 متواترة قراءةقرآن و  شاذة

 اللغويون الفقهاء المفسرون

 اختالف لهجي حجة استشهد

 ظواهر نحوية ليست بحجة رد  

 ظواهر صرفية ظواهر بالغية ظواهر فونيمية ظواهر داللية
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 الباب الثاني

 والتوجيه اللغوي في التعريف بالقرآن والقراءات

إٌف أكؿ قضية ينبغي احلديث عنها ىي معرفة ادلصطلحات، ألٌف ٖتديد 
ادلصطلحات كبياف مفهومها أساس يبٌت عليو ما يتبعو من خطوات. كدلا كاف موضوع 

بادلصطلحات ىذا البحث ىو القراءات القرآنية كشواذىا، فمن الضركرم أف نتعرؼ 
 ادلهمة على ما يلي :

القرآف لغة كاصطالحا، كالقراءات ُب اللغة كاالصطالح، ، نشأة القراءات كتطوٌرىا، بياف 
 القراءات ادلقبولة كادلردكدة كفوائد تعددىا، كاألحرؼ السبعة.

 مباحثة أربع ، وفيه والتوجيه اللغوي الفصل األول : مفهوم القرآن والقراءات

 مفهوم القرآن البحث األول:

األصل االشتقاقي للفظ القرآف مذاىب، فهو عند بعضهم  لقد ذىب العلماء ُب
 َت مهموز الشافعيمهموز، كعند بعضهم اآلخر غَت مهموز. فممن رآل أنٌو بغ

  .1ىػ(324)ت كاألشعرم ىػ(207)ت كالفراء ىػ(204)ت

مشتقا كال  : "إٌف لفظ القرآف ادلعرؼ بأؿ ليسىػ(204)تيقوؿ الشافعي .1
ؿ على النيب صلى اهلل عليو علما على الكالـ ادلنزٌ  عمهموزا، بل ارٕتل ككض

، كلو أخذ من قرأت لكاف كل "تقرأ"لقرآف عند الشافعي دل يؤخذ من كسلم. فا
 2ما قرئ قرآنا، كلكنو اسم للقرآف، مثل التوراة كاإلصليل"

                                                             
 .18(، ص1977؛ بَتكت: دار العلم كادلاليُت، 10، )طعلـو القرآفمباحث ُب صبحي الصاحل،  1
تاريخ مدينة السالـ كأخبار زلدثيها كذكر قطٌاهنا العلماء من غَت أىلها  اخلطيب البغدادم،أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت  2

 .401 (، ص2001؛ بَتكت: دار الغرب اإلسالمي، 1، ٖتقيق: بٌشار عواد معركؼ، )ط2جككارديها 

32 
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 وقرينة، ألٌف آياتو يشب: "إنٌو مشتق من القرائن، مجع ىػ(207)ت يقوؿ الفراء .2
ُب "قرائن"  قرينة على بعض، ككاضح أف النوفبعضها بعضها بعضا، فكأٌف 

 .3أصلية"
: "أنٌو مشتق من "قرف الشيئ بالشيئ" إذا ضمو ىػ(324)ت يقوؿ األشعرم .3

 4إليو، ألٌف السور كاآليات تقرف فيو كيضم بعضها إذل بعض"

ُب اللغة مشتق من مادة "ؽ  ر  أ" كىو  مهموز فإنٌو القرآفكأما الذم قاؿ بأٌف 
مل ذلا اللفظ يستعمل للمعاين  اليت استعمصدر مرادؼ للقراءة على كزف "فيعالف"، كىذا 

 لفظ "قراءة" كىي:

ى قط" أم ما محلٍت جنينا اجلمع كالضم، كمنو قوذلم: "ما قرأٍت ىذه الناقة سلن  .1
 ُب معلقتو ادلشهورة: ىػ(39)ت ، كمنو قوؿ عمرك بن كلثـوقط

 تيريك إذا دخلتى على خالءو    كقد أمنٍت عيوفي الكاشحينا

اًف اللوف دل تقرأ جنينا ذراعىي  عيطىلو  أدماءى     5ًبٍكر    ىىجى

ُب كتابو: "إظلا مسي قرآنا ألنو غلمع السور  ىػ(210قاؿ أبو عبيدة معمر بن ادلثٍت )ت: 
 6كيضمها"

 كمنو قولو تعاذل: ضها إذل بعض ُب النطق، التالكة، كىي ضم األلفاظ بع .2

                                                             
، ٖتقيق: أمحد بن علي، )القاىرة: دار احلديث دكف طباعة، 1اإلتقاف ُب علـو القرآف ج، السيوطيجالؿ الدين عبد الرمحن  3

 .169 (، ص2004
، ٖتقيق: زلمد أبو الفضل إبراىيم، )القاىرة: مكتبة دار الًتاث، 1ج الربىاف ُب علـو القرآفبدر الدين زلمد بن عبد اهلل الزركشي،  4

 .278كطباعة(، ص سنة 
مكتبة حكومة، الكويت: ، ٖتقيق: عبد الستار أمحد فراج، )1ج تاج العركس من جواىر القاموسزلمد مرتضى احلسيٍت الزبيدم،  5

 . 370طباعة(، صرقم دكف سنة ك 
، ٖتقيق: زلمد فؤاد سًتكيز، )القاىرة: مكتبة اخلاصلي دكف سنة كرقم طباعة(، 1ج رلاز القرآفأبو عبيدة بن معمر بن ادلثٌت التيمي،  6

 .1ص
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أم  (18-17: 75سورة القيامة / ) َّجهجم حم خم  مم جن حن خن من هن ُّٱ
 .7تالكتو

فإف ادلفسرين اختلفوا ُب  ،: "فأما القرآفىػ(310)ت قاؿ ابن جرير الطربم
: من التالكة كالقراءة، ىػ(68)ت تأكيلو، كالواجب أف يكوف تأكيلو على قوؿ ابن عباس

، كقولك "اخلسراف" من "خسرتي ك"الغفراف" كأف  يكوف مصدرا من قوؿ القائل: قرأتي
 .8من غفر اهلل لك

األقواؿ ىو "أٌف القرآف مصدر ٔتعٌت القراءة،  ىذه من كأقرب إذل الصواب 
)ت بُت  كالشاىد ذلذا كركده ُب آيات سورة القيامة هبذا ادلعٌت، كقوؿ حساف بن ثابت

 :ىػ(35)ت ادلؤمنُت عثماف بن عفاف رضي اهلل عنهما ُب رثاء أمَت ىػ( 40ك 35

 أم قراءة. 9ضٌحوا بأمشطى عنوافي السجود بو    يقٌطع الليلى تسبيحا كقرآنا

القرآف ُب اللغة مصدر مرادؼ القراءة، ٍب نقل من ىذا : "ىػ(1367)ت كقاؿ الزرقاين
عليو كسلم من باب  اهللادلعٌت ادلصدرم كجعل امسا للكالـ ادلعجز ادلنٌزؿ على النيب صلى 

إطالؽ ادلصدر على مفعولو. ٍب قاؿ: أٌما القوؿ بأنو كصف من القىرء ٔتعٌت اجلمع، أك أنٌو 
مشتٌق من القرائن، أك أنٌو مشتٌق من قرنت الشي بالشيئ، أك أنٌو مرٕتل أم: موضوع من 

فكل أكلئك ال "أؿ"، أكؿ األمر علما على الكالـ ادلعجز ادلنٌزؿ، غَت مهموز كال رلرد من 
يظهر لو ككجو كجيو، كال ؼللو توجيو بعضو من كلفة، كال من بعد عن قواعد االشتقاؽ 

 .10كموارد اللغة"

                                                             
(، 2005؛ مؤسسة الرسالة، 8، ٖتقيق: زلمد نعيم العرقسوسي، )طالقاموس احمليطرلد الدين زلمد بن يعقوب الفَتكزآبادم،  7

 .49ص
(، 2009؛ بَتكت: دار الكتب العلمية، 5، )ط1ج تأكيل القرآفتفسَت الطربم ادلسمى جامع البياف ُب زلمد بن جرير الطربم،  8

 .68ص

 .68ص ،1ج تفسَت الطربم ادلسمى جامع البياف ُب تأكيل القرآفزلمد بن جرير الطربم،  9

العريب، ؛ بَتكت: دار الكتاب 1، ٖتقيق: فٌواز أمحد زمىررل، )ط1جمناىل العرفاف ُب علـو القرآف  زلمد عبد العظيم الزرقاين، 10
 .كما بعدىا 15(، ص 1995
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 منها:  كالقرآف ُب االصطالح: يذكر العلماء لتعريف القرآف عدة تعريفات،

ىو كالـ اهلل تعاذل منو بدا بال كيفية قوال، كأنزلو على  عند علماء العقيدة القرآف .1
و ادلؤمنوف على ذلك حقا، كأيقنوا أنو كالـ اهلل تعاذل باحلقيقة رسولو كحيا، كصدقٌ 

 .11ليس ٔتخلوؽ ككالـ الربية، فمن مسعو فزعم أنو كالـ البشر فقد كفر
 .12ادلتعبد بتالكتوالقرآف ىو كالـ اهلل، ادلنٌزؿ على زلمد صلى اهلل عليو كسلم  .2
القرآف ىو كالـ اهلل تعاذل ادلنزؿ على نبينا زلمد صلى اهلل عليو كسلم، ادلكتوب  .3

 .13ُب ادلصاحف، ادلنقوؿ إلينا متواترا، ادلتعبد بتالكتو، ادلتحدم بأقصر سور منو
 الفقو كاألصوؿ ىو:ك القرآف عند علماء االعربية  .4

 .14كالتعبدلفظ منٌزؿ على زلمد   #   ألجل اإلعجاز  

أٌف ىذه التعاريف، منها موجز ناقص نا السابقة يتبُت ل عباراتمن خالؿ ال
جامعا مانعا يشمل مجيع  كليكوف التعريف العبارات، كمنها كامل كاؼ العبارات.

التعاريف السابقة نقوؿ: القرآف "ىو كالـ اهلل تعاذل ادلعجز ادلنزؿ بواسطة جربيل عليو 
السالـ على زلمد صلى اهلل عليو كسلم، احملفوظ ُب الصدكر، ادلكتوب ُب ادلصاحف، 

ىذا ك .  ادلنقوؿ بالتواتر، ادلتعبد بتالكتو، ادلبدكء بسورة الفاٖتة، ادلختـو بسورة الناس
حقيقة الكتاب لكونو كالـ اهلل تعاذل، كمصدره كىو اهلل سبحانو كتعاذل،  يضم عريف تال
كادلرسل إليو، كىو زلمد صلى اهلل عليو كسلمن ٍب يبُت  يبُت الوساطة بُت ادلرسل ٍب

 ادلخاطبُت هبذه الرسالة كاذلدؼ منها.

                                                             
، ٖتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي كشعيب 1ج شرح العقيدة الطحاكيةعلي بن علي بن زلمد بن أيب العٌز الدمشقي،  11

 172.األرنؤكط، )مؤسسة الرسالة، دكف سنة كطباعة(، ص
 .16(، ص2000؛ القاىرة: مكتبة كىبة، 7، )طمباحث ُب علـو القرآفمٌناع القطاف،  12
، ٖتقيق: أيب حفص سامي بن العريب األثرم، 1إذل ٖتقيق احلق من علم األصوؿ ج إرشاد الفحوؿزلمد بن علي الشوكاين،   13
 .169ص (، 2000؛ الرياض: دار الفضيلة، 1)ط
زلمد األمُت الشنقيطي، ، ٖتقيق: زلمد ادلختار بن مراقي السعود إذل مراقي السعودزلمد األمُت بن أمحد بن زيداف اجلكٍت،  14
 .97(، ص1993؛ القاىرة: مكتبة ابن تيمية، 1)ط
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بُت ادلعنيُت، فالقرآف كبتأمل ادلعٌت اللغوم كاالصطالحي يظهر لنا كضوح الصلة 
مٌسي هبذا االسم لكونو جامعا للسور كاآليات كاألحكاـ كاألخبار، أك لكونو رلموعا ُب 

معو فنوف ادلعاين ادلصاحف كالصدكر، أك ألنو جامع لثمرة الكتب السابقة، أك جل
، أك ألنو متلو باأللسن.  كاحلقائق كاحلكم كاألحكاـ كالعلـو

 اءاتالمبحث الثاني: مفهوم القر 

القراءات مجع قراءة كالقراءة ُب اللغة مشتقة من مادة "ؽ  ر  أ" كىي مصدر   
للفعل "قرأ"، يقاؿ: قرأ  يقرأ  قرآنا  كقراءة، فكل منهما مصدر للفعل كىو على كزف 

 .15"فعالة"

 ذكركا للفظ القراءات عدة تعريفات، أعلها:كأما ُب االصطالح فإف العلماء   

ىو علم بكيفية أداء كلمات القرآف كاختالفها  :ىػ(833)ت زرماجلتعريف ابن  .1
 .16معزكا لناقلو

: ىو علم مذاىب األئمة ُب قراءات نظم ىػ(1145)تتعريف ساجقلي زادة .2
 .17القرآف

: ىو علم يعلم منو اتفاؽ الناقلُت لكتاب اهلل (1117)ت تعريف الدمياطي .3
كالفصل كالوصل،  تعاذل كاختالفهم ُب احلذؼ كاإلثبات كالتحريك كالتسكُت
 .18كغَت ذلك من ىيئة النطق كاإلبداؿ كغَته من حيث السماع

                                                             
(، 2004؛ القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، 4، )طادلعجم الوسيط رلمع اللغة العربية اإلدارة العامة للمعجمات كإحياء الًتاث، 15
 .722ص
 .49ص كمرشد الطالبُت، دكف سنة كطباعة،  منجد ادلقرئُتزلمد بن زلمد بن اجلزرم،  16
، ٖتقيق: زلمد بن إمساعيل السيد أمحد، )رسالة ماجستَت ُب ترتيب العلـوزلمد بن أيب بكر ادلرعشي الشهَت بساجقلي زاده،  17

 .125.ص (،1985قسم ادلكتبات كادلعلومات بكلية اآلداب ّتامعة ادللك عبد العزيز ّتدة، 
 ادلسمى منتهى األماين كادلسرٌات ُب علـو القراءات، اٖتاؼ فضالء البشر بالقراءات األربع عشرلدمياطي، أمحد بن زلمد البنا ا 18

 .67ص (، 1987؛ بَتكت: عادل الكتب ك القاىرة: مكتبة الكليات األزىرية، 1ٖتقيق: شعباف زلمد إمساعيل، )ط
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: ىو علم يعرؼ بو كيفية النطق ىػ(1403)ت تعريف عبد الفتاح القاضي .4
  .19بالكلمات القرآنية، كطرؽ أدائها اتفاقا كاختالفا مع عزك كل كجو لناقلو

أئمة القراء : ىو مذىب يذىب إليو إماـ من ىػ(1367)ت تعريف الزرقاين .5
سلالفا بو غَته ُب النطق بالقرآف الكرًن مع اتفاؽ الركايات كالطرؽ عنو، سواء  

 .20كانت ىذه ادلخالفة ُب نطق احلركؼ أك ُب نطق ىيئاهتا
: ىو اختالؼ ألفاظ الوحي ُب كتابة احلركؼ أك  ىػ(794)ت تعريف الزركشي .6

 . 21كيفيتها من ٗتفيف كتثقيل كغَتىا
ىػ( قاؿ: فليعلم أٌف علم القراءات ىو علم 923تعريف اإلماـ القسطالين )ت .7

يعرؼ منو اتفاؽ الناقلُت لكتاب اهلل كاختالفهم ُب اللغة كاإلعراب كاحلذؼ 
كاإلثبات كالتحريك كاإلسكاف كالفصل كاالتصاؿ كغَت ذلك من ىيئة النطق 

هم كاختالفهم ُب كاإلبداؿ من حيث السماع، أك يقاؿ: "علم يعرؼ منو اتفاق
اللغة كاإلعراب كاحلذؼ كاإلثبات كالفصل كالوصل، من حيث النقل، أك يقاؿ: 

 .22علم بكيفية أداء كلمات القرآف كاختالفها معزك الناقلة"
ىػ(: "ىو علم يبحث فيو عن صور نظم كالـ 962تعريف طاش كربم زاده )ت .8

بحث فيو أيضا عن اهلل تعاذل من حيث كجوه االختالفات ادلتواترة ... كقد ي
ختالفات الغَت متواترة الواصلة إذل حد صور نظم الكالـ من حيث اال

 .23الشهرة"

                                                             
، )بَتكت: دار الكتاب العريب، دكف ُب القراءات العشرة ادلتواترة من طريقي الشاطبية كالدرٌل البدكر الزاىرةعبد الفتاح القاضي،  19

 .7ص سنة كطباعة(،
 .336ص 1ج مناىل العرفاف ُب علـو القرآف زلمد عبد العظيم الزرقاين، 20
 .318ص   1ج الربىاف ُب علـو القرآفبدر الدين زلمد بن عبد اهلل الزركشي،  21
، ٖتقيق: عامر السيد عثماف ك عبد الصبور شاىُت، )القاىرة: جلنة إحياء 1لطائف اإلشارات جشهاب الدين القسطالين،  22

 .170(، ص1972الًتاث اإلسالمي، 
؛ بَتكت: دار 1، )ط2مفتاح السعادة كمصباح السيادة ُب موضوعات العلـو جأمحد بن مصطفى الشهَت بطاش كربم زاده،  23

 .6(، 1985 الكتب العلمية،
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من خالؿ ما ذكر من التعريفات حوؿ مفهـو القراءات يتضح أٌف  
 للعلماء ُب ىذا مذىبُت:

يعترب أف القراءات ذات مدلوؿ كاسع، فهي تشمل احلديث عن ألفاظ القرآف  .1
 ىػ(833)ت زرماجلادلتفق عليها كادلختلف فيها. كمن أصحاب ىذا الرأم ابن 

 .(ىػ1117)ت كالدمياطي
يرل أصحاب ىذا الرأم أٌف مفهـو القراءات مقصور على ألفاظ القرآف ادلختلف  .2

 .ىػ(1367)ت كالزرقاين ىػ(794)ت فيها، كشلن ذىب إذل ىذا الزركشي

 ككال ادلفهومُت كارد كمراد، التناَب بينهما، فلفظ القراءات يطلق تارة كيراد بو   
كمعرفة القراء من الصحابة كمن بعدىم ككتب القراءات كأمساء مؤلفيها إذل   العلم ادلشهور

اخلالؼ ُب اللفظة بو أكجو  غَت ذلك شلا مسي بعلم الدراية، كيطلق تارة أخرل كيراد
 القرآنية من حيث النطق هبا كىو ما يسمى بعلم الركاية.

 المبحث الثالث: العالقة بين القرآن والقراءات

شلا ينبغي أف يعلم قبل اخلوض ُب القراءات كمشكالهتا ىو العالقة بُت القرآف   
و بدر الدين حدتاف أـ متغايرتاف؟. أكضح من كٌضح هبذه القضية ىكالقراءات، ىل علا متٌ 

، فالقرآف ىو ، حيث قاؿ: "القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايرتافىػ( 794)ت الزركشي
الوحي ادلنٌزؿ على زلمد صلى اهلل عليو كسلم للبياف كاإلعجاز، كالقراءات ىي اختالؼ 
ألفاظ الوحي ادلذكور ُب احلركؼ ، ككيفيتها، من ٗتفيف كتشديد كغَتعلا. كالبد فيها من 

 .24"ادلشافهة، ألٌف القراءات أشياء ال ٖتكم إال بالسماع كادلشافهةالتلقي ك 

                                                             
 318، ص 1ج الربىاف ُب علـو القرآفبدر الدين زلمد بن عبد اهلل الزركشي،  24
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كرأل أٌف كال من القرآف كالقراءات  25كقد تعٌرض ذلذا ادلوضوع زلمد سادل زليسن  
 أٌف تعريف القرآف مصدر مرادؼ للقراءة، كالقراءات حقيقتاف ٔتعٌت كاحد، مستندا إذل

بقولو: "ككلها تدؿ داللة كاضحة على أنٌو ال عٌت كاحد. كصرٌخ مجع قراءة فهما عنده ٔت
فرؽ بُت كل من القرآف كالقراءات، إذ كل منهما الوحي ادلنٌزؿ على النيب صلى اهلل عليو 

 كسلم".

فاجلواب على ىذا اخلالؼ نقوؿ: ليس بُت القرآف كالقراءات تغاير تاـ،   
من القرآف الكرًن، فبينهما  فالقراءات الصحيحة اليت تلقتها األمة بالقبوؿ ما ىي إال جزء

ارتباط اجلزء بالكل. كلعل ىذا الذم يريده الزركشي إذ يقوؿ: "كلستي ُب  ارتباط كثيق
ثيقا، غَت أف البد أف يكوف االرتباط بينهما ك  ىذا أنكر تداخل القرآف بالقراءات، إذ

ؼلتلف االختالؼ على الرغم من ىذا يظل موجودا بينهما، ٔتعٌت أف كال منهما شيء 
اآلخر ال يقول التداخل بينهما على أف غلعلهما شيئا كاحدا، فما القرآف إال الًتكيب 

 .26"كاللفظ، كما القراءات إال اللفظ كنطقو، كالفرؽ بُت ىذا كذاؾ كاضح كبُت

زليسن فمردكد كغَت مقبوؿ، كدل يقل بو أحد من علمائنا  سادل كأما ما قالو زلمد  
 السابقُت، فال ؽلكن أف يقاؿ إف القرآف كالقراءات حقيقتاف متحدتاف، كذلك:

ألٌف القراءات على اختالؼ أنواعها ال تشمل كلمات القرآف كلو، بل ىي  .1
 حدتاف.ما حقيقتاف متٌ و فقط، فكيف يقاؿ إهنبعض ألفاظ موجودة ُب

، كما تشمل اليت يصح أف يقرأ هبا القرآفتشمل ادلتواترة  ادلتقدـ للقراءاتالتعريف  .2
، ألهنا دل تستجمع أركاف القراءة اليت ال تصح قراءة القرآف هباك القراءات الشاذة 

 الصحيحة. 

                                                             
من علماء األزىر الشريف كاألستاذ ادلشارؾ باجلامعة اإلسالمية بادلدينة ادلنورة، كصاحب ادلصنفات ُب علـو القرآف كالقراءات،  25

 العلـو العربية.منها: تاريخ القرآف، ُب رحاب القرآف، القراءات كأثرىا 
(، 1998؛ القاىرة: مكتبة كىبة، 1، )طإعجاز القراءات القرآنية دراسة ُب تاريخ القراءات كإتاىات القراءصربم األشوح،  26
 .15ص
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اليصح أف يطلق عليها اسم القرآف  ،فالقراءة اليت تفقد أىم األركاف، كىو التواتر  
ع أٌف تعريف القرآف إنو ادلنقوؿ إلينا بالتواتر، فكيف يسوغ القوؿ كال تصح قراءتو هبا، م

بأف القرآف كالقراءات شيئ كاحد، مع عدـ انطباؽ ذلك على القراءات الصحيحة، 
حدين اٖتادا تاما، بل بينما فالواقع أهنما ليسا متغايرين تغَتا تاما، كما أهنما ليسا متٌ 

 .27ارتباط كثيق، ارتباط اجلزء بالكل

 المبحث الرابع: التوجيه اللغوي ومفهومه

سبق أف ذكرنا ُب الباب األكؿ معٌت التوجيو لغة كىو مصدر للفعل كٌجو كأصلو   
من الوجو، ككجو الكالـ السبيل الذم تقصده بو.  كاآلف يأٌب الدكر لبياف مفهـو التوجيو 

ا من العلـو اللغوية: من القراءة الشاذة كما يًتتب عليه اللغوم، كىو بياف الوجو ادلقصود
، كاللغة أك اللهجة، كالنحو، كالصرؼ، كالدالالت ادلعنوية كالتوجيهات من الفونيمية

فتكوف أىم مباحثها ُب اإلظهار،  كردت القراءات ُب القضايا الفونيميةالبالغية. كإذا 
كالتخفيف كىلم جرا. كإذا كردت القراءات ُب القضايا كاإلدغاـ، كالنقل، كاإلبداؿ، 

، فتكوف أىم مباحثها ُب الفرؽ بُت الفتح كالكسر ُب النطق، كبُت الفتح كالضم اللهجية
كإذا  تتخصص بو.اليت ُب النطق، كبُت الكسر كالضم ُب النطق مع كل القبائل العربية 

فكل ما يتعلق بًتكيب اجلملة كردت القراءات ُب القضايا النحوية فتكوف أىم مباحثها 
، كذلك على سبيل ادلثاؿ: فتح علزة "إٌف" ككسرىا، النحوية كاإلعرابيةككظائف الكلمات 

تغيَت الفاعل إذل ادلفعوؿ بو، إعماؿ اسم الفاعل أك اجلٌر بو، الرفع على اخلربية أك النصب 
كإذا كردت القراءات ُب القضايا الصرفية . على احلالية، الرفع بعد الفاء أك النصب هبا إخل

على سبيل ذلك ، ك ما يتعلق ببنية الكلمة، فعال كاف أك امسا كلفتكوف أىم مباحثها  
ادلثاؿ: التغيَت من ادلفرد إذل اجلمع كعكسو، من ادلبٍت للمعلـو إذل ادلبٍت للمجهوؿ، 
تضعيف عُت الفعل كٗتفيفها، تغيَت الفعل بُت التذكَت كالتأنيث، زيادة ألف ادلفاعلة ُب 

                                                             
 .25، ص (ىػ1402  دكف طباعة، )أحكامها كمصدرىا –القراءات شعباف زلمد إمساعيل،  27
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فهي تتمثل ُب االختالؼ ُب الدالالت ادلعنوية  كإذا كردت القراءات . الفعل ادلاضي إخل
اليت تتعلق بادلعٌت عن طريق تغيَت ادلعٌت األصلي الدالرل، أك بقائو كما ىو، مع تغيَت 

كإذا كردت القراءات ُب القضايا طفيف ُب ادلعٌت العاـ للكلمة األساسية كثبات جذرىا. 
أٌف علـو البالغية الثالثة إاٌل البالغية فتكوف أىم ادلباحث اليت عاجلها تدكر حوؿ ال

  شاذة.لتفات أكثر كركدا ُب القراءات الاإل

كبناء على ما سبق بيانو يتضح أمامنا أف ادلراد بالتوجيو اللغوم ىو تلمس األكجو احملتملة 
اليت غلرم التغاير القرائي ُب شواذ القراءات مع ما يستفاد منها من العلـو اللغوية، كىي 

، كىي مصدر من ادلصادر األساسية القراءات الشاذة ال ٗترج عن لغة العربتؤكد لنا أف 
 ُب بناء القواعد اللغوية.

 مباحثستة الفصل الثاني: نشأة القراءات، وفيه 

نساف ىو أشرؼ ىذه ادلخلوقات، كىو ادلكلف من بُت سائر العوادل، دلا كاف اإل  
أ لو فيها كل أسباب العيش تو، كىيٌ فقد أكجد اهلل لو ىذه الدنيا ليعمره بطاعتو كعباد

كالراحة، كمن فضلو على عباده أف تداركهم ببعثة الرسل، كأنزؿ كحيو السماكم عليهم، 
كخٌص بو بعض عباده من التشريف بإنزاؿ الوحي عليهم بوساطة ادلالئكة ادلقربُت، فقد 

 جه جهنب  جهزب مب  جه  جه جه جه جه جه جه جه جه جه جه ٱُّٱقاؿ تعاذل: 

كمثل النور للبصر، كالركح للبدف، كقد أشار   كمثل الوحي (2: 16سورة النحل/ ) َّىب 
 جهنب   جهزب مب  جه جه جه جه جه جه جه ٱُّٱإذل ذلك ادلوذل جل كعال بقولو: 

 (.122: 6سورة األنعاـ/) َّ جهجه جه جه جهىب  جه

فبالقرآف كالوحي تكمل ادلعارؼ اإلذلية، كتشرؽ ُب القلب األنوار الربانية، 
التخلص من ظلمة اجلهالة، كاالنتقاؿ من حضيض البهيمة إذل أكج  فيحص عند ذلك

الكماؿ االنساين. فالقرآف الكرًن ىو كحي اهلل ادلنزؿ، كىو منهج متكامل ذلذا االنساف، 
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منهج ملحوظ فيو سنن الفطرة اليت فطر اهلل الناس عليها، أنزلو لينشئ اعتقادا راسخا ُب 
 اة على ىدل كنور من اؿ عٌز كجل. قاؿ تعاذل: الضمَت، كسلوكا قوؽلا ُب كاقع احلي

 جه جه جهَّ ُّ ِّ  يي  جه جه جه جهمي ىي  جه  جه جه جه جه جه جه جهىن ُّٱ

 (.10-9: 17سورة اإلسراء/) َّجه جه جه

ادلعلـو أف جربيل عليو السالـ نزؿ ْتركؼ القرآف الكرًن على قلب زلمد  كمن
و كسلم صلى اهلل عليو كسلم مفرقا خالؿ ثالث كعشرين سنة، فتلقاه النيب صلى اهلل علي

أصحابو منو على سبعة أحرؼ، كاشتهر كثَت منهم بلقب "القراء" حيث  ككعاه، ٍب تلقاه
يقرئوف الناس بالقراءات اليت تلقاىا كل كاحد منهم من ٌُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم، كىكذا استمرت القراءات يتلقاىا خلف من سلف إذل أف تقـو الساعة ألٌف اهلل 

 .28يت تؤٌمن ذلكتعاذل تكٌفل ْتفظ كتابو فهٌيأ األسباب ال
  

 ى جبريل عليه السالم القرآن من اهلل تعالىتلق  المبحث األول: 
 

اتفق احملققوف من العلماء على أٌف جربيل عليو السالـ قد تلٌقى القرآف عن اهلل 
 تعاذل كلكنهم اختلفوا ُب كيفية ىذا األخذ أك التلٌقي على ثالثة مذاىب:

يرل أصحاب ىذا ادلذىب أٌف جربيل عليو السالـ تلٌقى القرآف مساعا المذهب األول: 
من اهلل عٌز كجل. كدليل ىذا ادلذىب: حديث أيب ىريرة عن النيب صلى اهلل عليو كسلم 

األمر ُب السماء ضربت ادلالئكة بأجنحتها خضعانا لقولو  أنٌو قاؿ: "إذا قضى اهلل 
 .29"كالسلسلة على صفواف

دل تكن نٌصا ُب القرآف، إال أف ف ادلذىب أٌف ىذه الركاية كإاستدؿ أصحاب ىذا 
 . الوحي يشمل كحي القرآف كغَته، بل يدخل فيو كحي القرآف دخوال أكليا دلنزلتو كأعليتو

                                                             
؛ الرياض: مكتبة التوبة، 1، )ط أثره ُب العلـو الشرعية –أطواره  –نشأتو  –القراءات علم ، نبيل بن زلمد إبراىيم آؿ إمساعيل 28

 .57(، ص 2000

ٖتقيق: أبو صهيب الكرمي، )الرياض: دار  18،كتاب التفسَت، باب سورة احلجر ، صحيح البخارمالبخارمزلمد بن إمساعيل  29
  . 902(، ص1998األفكار الدكلية، 
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يرل أصحاب ىذا ادلذىب أٌف جربيل أخذ القرآف من اللوح احملفوظ. المذهب الثاني: 
: 85سورة الربكج/) َّمل هل جم    جل حل جه جه ٱُّٱكدليل ىذا ادلذىب قولو تعاذل: 

21-22.) 
تة ُب اللوح كغَته من ادلغيبات ادلثبكلكن نقوؿ ىذا االستدالؿ غَت مسلم، إذ القرآف  

احملفوظ، كليس كونو ُب اللوح احملفوظ دااٌل على أٌف جربيل عليو السالـ قد أخذه منو، 
الثبوت كالداللة، كال ألٌف ىذا من اإلخبار ادلغيبات اليت ال تؤخذ إال بدليل صريح قطعي 

 دليل قطعيا غلـز بأٌف جربيل عليو السالـ أخذ القرآف من اللوح احملفوظ.
يقوؿ أصحاب ىذا ادلذىب إٌف معٌت القرآف مٍوحنى من اهلل تعاذل : ثالثالمذهب ال

كلفظو من جربيل أك من زلمد صلى اهلل عليو كسلم، كىذا مذىب اجلهمية كادلستشرؽ 
، بل ىو قوؿ مبٍت القوؿ ليس لو دليل ال من النقل كال من العقل. كىذا 30جولد زيهر

على الكيد لإلسالـ من قبل أعدائو شلثال ُب الطعن ُب القرآف الكرًن كإلقاء الشبهات 
على القرآف للتشكيك ُب مصدره األصلي كىو اهلل سبحانو كتعاذل. فالقرآف ليس جلربيل 

، كليس للرسوؿ ُب ىذا القرآف ػلائو إليوعليو السالـ فيو سول حكايتو لرسوؿ اهلل كإ
 .31سول كعيو كحفظو، ٍب حكايتو كتبليغو، ٍب بيانو كتفسَته، ٍب تطبيقو كتنفيذه

السنة، كلذلك و السالـ بادلعٌت دكف اللفظ فهو كأما الذم ينزؿ بو جربيل علي
كدل ٕتز قراءة ، السنة كأداىا بادلعٌتعٌت دكف القرآف، ألٌف جربيل نزؿ بجاز ركاية السنة بادل

القرآف بادلعٌت، ألٌف جربيل أدل القرآف باللفظ، كدل يبح أداؤه بادلعٌت. كالسر ُب ذلك أف 
ادلقصود منو التعبد بلفظو كاإلعجاز بو، فال يقدر أحد أف يأٌب بلفظ يقـو مقامو، كأٌف 

 .32يقدر أف يأٌب بدلو ٔتا يشتمل عليو ٖتت كل حرؼ منو معاين ال ػلاط هبا كثرة، فال
كبعد ىذه األقواؿ دل يبق معنا قوؿ ػلتٌج بو سول القوؿ األكؿ كىو أٌف جربيل تلقى 
القرآف من اهلل كليس من اللوح احملفوظ لداللة الكتاب كالسنة. فالقرآف الكرًن يذكر ُب 

                                                             
 .50ص (، 1955)القاىرة: مكتبة اخلاصلي،  ،ولد زيهرجل مذاىب التفسَت اإلسالمي، عبد احلليم النجار  30
 .43-42ص ،1مناىل العرفاف ُب علـو القرآف ج زلمد عبد العظيم الزرقاين، 31
 .152، ص 1اإلتقاف ُب علـو القرآف ججالؿ الدين عبد الرمحن السيوطي،  32
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عدة آيات أٌف القرآف كالـ اهلل حقيقة ال رلازا كأٌف الرسوؿ تلقاه من اهلل بوساطة جربيل 
ىئ  جه جهرئ زئ مئ نئ   ُّٱكجربيل تلقاه من اهلل عٌز كجل كما ُب قولو: عليو السالـ، 

سورة ) َّ جه جه جه   ىئ يئ جه جهنئ    ٱُّٱكقولو:  (6: 27سورة النمل/) َّ
  .(45-44: 69احلاقة/

كجربيل عليو السالـ شأنو ُب ىذا كشاف زلمد ليس لو أف يتنزؿ بشيئ من القرآف إال بعد 
حيث قاؿ:  ىػ(32)ت بو، كما ُب ركاية ابن مسعود إذف اهلل ككحيو لو بذلك كتكليمو

"إذا تكلم اهلل تبارؾ كتعاذل بالوحي مسع أىل السموات شيئا، فإذا فزع عن قلوهبم سكن 
 .33الصوت عرفوا أنٌو احلق، كنادكا ماذا قاؿ ربكم؟ قالوا احلق

 القرآف ال ؼلرج عن كونو كحيا، كاهلل تعاذل ؼلاطب جربيل عليو السالـ بالوحي ٍب
جربيل ينزؿ بو على الرسوؿ دكف ٖتريف كال تبديل كال زيادة كال نقصاف، ككذلك جربيل 

عليو كسلم كما ىو  ما ينسى ما مسعو من اهلل حىت يبلغو للرسوؿ، كالرسوؿ صلى اهلل
معركؼ أٌمي ال يعرؼ القراءة، فما الفائدة من إتيانو القرآف مكتوبا؟ كحسبنا أٌف اهلل مسى 

ثبت تكليمو دلالئكتو كرسلو كما   وف جربيل يسمعو كيبلغو للرسوؿ كأنٌ القرآف كالمو كأ
  34كلم موسى عليو السالـ، فما ادلانع من أف يتكلم بالقرآف كيأخذه منو جربيل؟

 
 
 
 

 المبحث الثاني: تلقى الرسول صلى اهلل عليه وسلم القرآن من جبريل عليه السالم
 

                                                             
 . 1428، ص32،كتاب التوحيد، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارمزلمد بن إمساعيل  33
، انظر 456(، ص1379، ٖتقيق: عبد اهلل بن باز، )بَتكت: دار ادلعرفة، 13ج فتح البارم، العسقالين بن حجرأمحد بن علي  34

 (، ص2006؛ اإلمارات العربية ادلتحدة: جامعة الشارقة، 1)ط ،1ج الزيادة كاإلحساف ُب علـو القرآف أيضا ابن عقيلة ادلكي، 
173-177. 
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السالـ القرآف الكرًن من اهلل تعاذل ْتركفو بعد أف عرفنا كيفية تلقي جربيل عليو 
كمعانيو، ّتدر بنا أف نوسع الكالـ حوؿ البياف عن كيفية تلقي الرسوؿ صلى اهلل عليو 

فنقوؿ "إٌف القرآف الكرًن كالـ اهلل تعاذل  كسلم القرآف الكرًن من جربيل عليو السالـ
معجزة لو ذلداية خلقو تعاذل ، أنزلو على زلمد صلى اهلل عليو كسلم هحقيقة بلفظو كمعنا

  ُب نقل القرآف ىو التلقي كادلشافهة. عتمادبوساطة جربيل عليو السالـ، كال شٌك أٌف اال
كقد ركعي ُب تسميتو قرآنا كونو متلوا باأللسن، كما ركعي ُب تسميتو كتابا كونو 

مسُت إشارة إذل أٌف مدٌكنا باألقالـ، فكلتا التسميتُت بادلعٌت الواقع عليو، كتسميتو هبذين اال
من حقو العناية ْتفظو ُب موضعُت، كمعٌت ذلك أنٌو ينبغي حفظو ُب الصدكر كُب 

يت العزة بوظ كأنزؿ إذل السطور معا، كىي قاعدة ثابتة منذ أف كتب القرآف ُب اللوح احملف
ُب السماء الدنيا، كأكحي إذل جربيل عليو السالـ فأخذه من اهلل تعاذل مساعا، كنزؿ بو 

ذل قلب زلمد صلى اهلل عليو كسلم كتلقاه صحابتو رضواف اهلل عليهم من ٌُب رسوؿ اهلل إ
 . 35صلى اهلل عليو كسلم، كتبقى طريقة األخذ للقراءة هبذه الصورة إذل أف تقـو الساعة

كلو قيل كيف ينزؿ جربيل عليو السالـ بالقرآف إذل زلمد صلى اهلل عليو كسلم؟ 
لقيل إٌف جربيل عليو السالـ يهبط بالقرآف الكرًن إذل النيب صلى اهلل عليو كسلم بصور 
كأساليب متعددة، فتارة يظهر للرسوؿ ُب صورتو احلقيقية ادللكية، كتارة يظهر ُب صورة 

تمعوف إليو، كتارة ينزؿ على النيب خفية فال يرل، كلكن مع إنساف يراه احلاضركف كيس
ذلك قد يظهر على الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم أثر الوحي، فيغط غطيط النائم كيغيب 

كقد يتأثر جسمو صلى اهلل عليو كسلم من أثر غيبة، كيستغرؽ مدة ُب لقاء الركح األمُت، 
كقد يكوف كقوع الوحي على الرسوؿ  الوحي حيث يتصبب عرقا ُب اليـو الشديد الربد، 

 كوقوع اجلرس إذا صلصل ُب أذف سامعو، كذلك أشد أنواعو.
كرٔتا مسع الصحابة رضواف اهلل عليهم صوتا عند كجو النيب صلى عليو كسلم كأنو 
دكم النحل، لكنهم ال يفقهوف كالما كال حديثا ٓتالفو صلى اهلل عليو كسلم فإنو يسمع 

                                                             
 .45ص، 1مناىل العرفاف ُب علـو القرآف ج زلمد عبد العظيم الزرقاين، 35
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إذا اصللى عنو الوحي كجد ما أكحي إليو حاضرا ُب ذاكرتو منتقشا ، فكيفهم ما يوحى إليو
كمن األدلة الشرعية اليت تدؿ على كيفية نزكؿ  .36ُب حافظتو، كأظلا كتب ُب قلبو كتابة

جربيل عليو السالـ على زلمد صلى اهلل عليو كسلم، منها احلديث الذم يركيو البخارم 
أٌف احلارث ابن "ي اهلل عنها: رض ىػ(58)ت ُب صحيحو عن عائشةىػ( 256)ت 
سأؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقاؿ: يا رسوؿ اهلل كيف يأتيك الوحي؟  ىشاـ

كىو أشده علٌي  فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "أحيانا يأتيٍت مثل صلصلة اجلرس
ما  فيفصم عٌٍت كقد كعيتي عنو ما قاؿ، كأحيانا يتمثل رل ادللك رجال فيكلمٍت فأعي

يقوؿ" قالت عائشة: "كلقد رأيتيو ينزؿ عليو الوحي ُب اليـو الشديد الربد فيفصم عنو كإٌف 
 .37جبينو ليتفٌصد عرقا"

كالقرآف الكرًن دل ينزؿ منو شيئ إال عن طريق جربيل عليو السالـ، بل كلو أكحى 
زعم بو ُب اليقظة كحيا جليا، كما ذكر ذلك السيوطي ُب كيفيات الوحي ردا على من 
عما  نزكؿ سورة الكوثر ُب ادلناـ على أهنا حالة كانت تعًتيو عند نزكؿ الوحي من الغيبوبة

 .38حولو
كاحلديث السابق فيو صورتاف لنزكؿ الوحي على الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم: 

علـو أٌف الصوت القوم يثَت : أف يأتيو الوحي مثل صلصلة اجلرس، كمن ادلإحداهما
فتهيأ النفس بكل قواىا لقبوؿ أثره، كىذه أشد صورة على الرسوؿ صلى عوامل االنتباه، 

: أف يتمثل لو ادللك رجال كيأتيو ُب صورة بشر، كىذه الصورة الثانيةاهلل عليو كسلم، ك
كيف تلقى الرسوؿ صلى اهلل عليو   :أخف من سابقها. من ىاتُت الصورتُت كرد السؤاؿ

 كسلم القراءات من جربيل؟
 السؤاؿ ؽلكن العودة إذل قولو تعاذل سلربا عن الرسوؿ: كلإلجابة ذلذا

                                                             
 .66 ،  ص أثره ُب العلـو الشرعية –أطواره  –نشأتو  –علم القراءات نبيل بن زلمد إبراىيم آؿ إمساعيل،   36
 . 21، ص1، باب رقم بدء الوحي،كتاب ، صحيح البخارمالبخارمزلمد بن إمساعيل  37
 .153 ، ص1اإلتقاف ُب علـو القرآف ججالؿ الدين عبد الرمحن السيوطي،  38
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  جه جه جه جه ُّٱٱكقاؿ تعاذل (6: 27سورة النمل/)    َّىئ  جه جهرئ زئ مئ نئ   ُّٱ

-192: 26سورة الشعراء/) َّ جهىب   جه  نب  جهزب مب  جه   جه  جه جه جه
195.) 

فكاف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يتلقى القراءات بوساطة جربيل عليو السالـ،  
كطريقة  39كاف يلقاه ُب كل ليلة من رمضاف فيدارسو ما نزؿ من القرآف العظيمحيث  

أٌف كال منهما يقرأ على اآلخر كأهنما  40ىذه ادلدارسة كما جاء ُب احلديث الصحيح
قاؿ عليو الصالة كالسالـ: "أقرأين  ما ينزؿ طوؿ السنة. كُب صحيح البخارم يتدارساف

، كعلى ىذا 41على حرؼ فراجعتو، فلم أزؿ أستزيده حىت انتهى إذل سبعة أحرؼ لجربي
 لسورة الفرقاف، كقراءة ىشاـ بن حكيم ىػ(23)ت ٕتيئ قراءة عمر بن اخلطاب

ذلا، كإاٌل ما صٌح أف يقوؿ الرسوؿ لكل منهما ُب قراءتو كقد اختلفتا "كذلك  ىػ(53)ت
 أقرأه مرة هبذا كمرة هبذا.إالٌ إذا كاف جربيل عليو السالـ  42أنزلٍت"

ُت القوؿ بأٌف اهلل تعاذل قد أباح للنيب صلى اهلل تبكهبذه األحاديث الصحيحة ي 
عليو كسلم أف يقرأ القرآف هبذه احلركؼ السبعة تيسَتا على األٌمة كتوسيعا عليها، كأف 

اليت  راءجربيل عليو السالـ قد عارضو هبذه احلركؼ كال قيمة دلا ؼلالف ىذا القوؿ من اآل
 ترل أٌف الرسوؿ عارض جربيل عليو السالـ لبعض القراءات دكف بعض.

 
 

المبحث الثالث: تلقى الصحابة رضوان اهلل عليهم القرآن من الرسول صلى اهلل 
 عليه وسلم

                                                             
 .22، كيف كاف بدء الوحي إذل رسوؿ اهلل، ص5باب رقم  كتاب بدء الوحي،  ، صحيح البخارمالبخارمزلمد بن إمساعيل  39
ما كاف جربيل يعرض القرآف على النيب،  7، كتاب فضائل القرآف، باب رقم البخارم، صحيح البخارمزلمد بن إمساعيل  40

 .994ص
 . 993أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ، ص 5، كتاب فضائل القرآف، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارمزلمد بن إمساعيل  41
 .993زؿ القرآف على سبعة أحرؼ، صأن 5، كتاب فضائل القرآف، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارمزلمد بن إمساعيل  42
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بيعث الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كأنزؿ عليو القرآف، فلقنو إياه جربيل عليو 
، عليو كسلم أخذ يقرأه على الناس، كيدعوىم بو إذل اهلل السالـ، ٍب إٌف الرسوؿ صلى اهلل

ة ادلنٌورة، كبعد الغزكات فآمن بو مجع كبَت من الناس، خاصة بعد ىجرتو إذل ادلدين
العديدة، كفتح كافة اجلزيرة العربية، كتوافد عليو ادلؤمنوف من كل فٌج يتلقوف عنو تعاليم 

 عز كجل. كمعلـو أٌف مع ىذه الكثرة اإلسالـ، ككاف ُب مقدمة ما يتعلموف كتاب اهلل
كسلم إقراء كل فرد على حدة، فكاف إذا  عب على الرسوؿ صلى اهلل عليوالعديدة، يص

دفعو للصحابة ليقوموا بذلك بدال عنو، السيما  كأراد تعليمو القرآفجاءه مؤمن جديد 
أتقنوا كثَتا من الصحابة السابقوف األكلوف لإلسالـ من ادلهاجرين كاألنصار، كانوا قد 

القرآف على يد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، أك على يد بعض الصحابة الذين أقرأىم 
الرسوؿ، ككاف ىؤالء مجيعا يتلقوف القرآف من ٌُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أثناء 

، 43قراءتو للقرآف ُب الصلوات اجلهرية، فقد كرد عن النيب أنو كاف يصلي الفجر بادلفصل
فضال عن استماع بعض الصحابة لقراءتو أثناء صالة  44كصلى ادلغرب يوما باألعراؼ

 كغَتىم. ىػ(36)ت ، كحذيفةىػ(68)ت ، كابن عباسىػ( 32) الليل، كابن مسعود
فعن ابن مسعود رضي اهلل عنو، قاؿ: "صليت مع النيب صلى اهلل عليو كسلم 

ا علمت؟ قاؿ: علمت أف أقعد كأذر حىت علمت بأمر سوء. قلنا: كم ليلة، فلم يزؿ قائما
  .45النيب صلى اهلل عليو كسلم"

صليت مع النيب صلى اهلل عليو كسلم ذات "كعن حذيفة رضي اهلل عنو قاؿ: 
ليلة، فافتتح القراءة، يركع عند ادلائة، ٍب مضى، فقلت: يصلي هبا ُب ركعة، فمضى، 

                                                             
(، 2008؛ بَتكت: دار الكتب العلمية، 1، ٖتقيق: زلمد عبد القادر عطا، )ط4ج مسند اإلماـ أمحد بن حنبل بن حنبل، أمحد 43
  . 312ص
الصالة كتاب ، ٖتقيق: زلمد زليي الدين عبد احلميد،  1ج سنن أيب داكدسليماف بن األشعث السجستاين األزدم،  أبو داكد 44

، ٖتقيق: 2ج النسائي شرح سننجالؿ الدين السيوطي، ،. 214، )بَتكت: ادلكتبة العصرية(، صباب قدر القراءة من ادلغرب
 .509، )بَتكت: دار ادلعرفة(، صالقراءة ُب ادلغرب بادلص 68رقم  كتاب االفتتاح باب  مكتب ٖتقيق الًتاث اإلسالمي، 

 .224طوؿ القياـ ُب صالة الليل ، ص 9، كتاب التهجد، باب رقم البخارم، صحيح البخارمزلمد بن إمساعيل  45
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عمراف، فقرأىا، يقرأ مًتسال، إذا فقلت: يركع هبا، ٍب افتتح النساء فقرأىا، ٍب افتتح آؿ 
 . 46"مر بآية فيها تسبيح سٌبح، كإذا مر بسؤاؿ سأؿ

سورة ) َّىل يل  ملخلٱُّٱكعن أـ ىشاـ بنت حارثة بن النعماف قالت: "ما أخذت: 
، 47إال من كراء الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كاف يصلي هبا ُب الصبح" (1: 50ؽ/

عن أبيو قاؿ: "مسعت النيب صلى اهلل عليو كسلم يقرأ ُب ادلغرب    عن جبَت بن مطعم
 .48بالطور"

كمن ىذه اآلثار اليت ذكرت يتضح بيانا أٌف معظم الصحابة قد مسعوا شيئا من 
القرآف من فم الرسوؿ مباشرة أثناء الصلوات، كٔتا أنو قائد األمة، كإمامها كادلسؤكؿ عن 

تفرغ إلقراء الصحابة كاحدا كاحدا، فهو القائد ُب فإنو يصعب عليو أف يمجيع أحواذلا، 
ادلعارؾ، كىو ادلريٌب ُب ادلدينة، كىو منظم اجلند، كىو ادلسؤكؿ عن التشريع، كىو ادلشغوؿ 
باستقباؿ الوحي كتفٌقد أحواؿ ادلسلمُت إذل غَت ذلك من مشاغلو اليت ال ٖتصى كالتعد، 

أقرأىم الرسوؿ صلى اهلل عليو  فكاف لزاما أف يتفرغ أك يتخصص بعض الصحابة شلن
 و صلى اهلل عليو كسلم.كسلم إلقراء الناس كاجللوس ذلم نيابة عن

علم الصحابة القرآف، كحثهم سوؿ صلى اهلل عليو كسلم على أف يكقد حرص الر 
 على ذلك كرغبهم فيو، فيما يلي مجلة من الركايات الدالة على ذلك:

رضي اهلل عنهما أنو قاؿ: إٌف رسوؿ اهلل صلى  ىػ(73)ت عن عبد اهلل بن عمر .1
اهلل عليو كسلم كاف يقرأ القرآف، فيقرأ سورة فيها سجدة، فيسجد كنسجد معو، 

 .49حىت ما غلد بعضنا موضعا دلكاف جبهتو، كُب لفظ "ُب غَت الصالة"
قد ركم أٌف األنصار بعد العقبة األكذل دل يرجعوا إذل ادلدينة حىت حفظوا ُب كقتهم  .2

را من القرآف ككتبوه كرجعوا بو إذل ادلدينة، فلما كاف من قابل كبعد أف فشا صد
                                                             

القراءة ُب صالة استحباب تطويل  27رقم  كتاب صالة ادلسافرين باب  ، صحيح مسلمبن احلجاج القشَتم النيسابورم،  مسلم 46
 .306(،  ص1994، )الرياض: بيت األفكار الدكلية، الليل

 .495صبح بقاؼ، صالقراءة ُب ال 43رقم  االفتتاح باب كتاب،  2ج النسائي شرح سننجالؿ الدين السيوطي،  47
 . 509طور، صالقراءة ُب ادلغرب بال 65رقم  تتاح بابكتاب االف،  2ج النسائي شرح سننجالؿ الدين السيوطي،  48
 .230صسجود التالكة،   20،  كتاب ادلساجد باب رقم صحيح مسلممسلم بن احلجاج القشَتم النيسابورم،  49



41 
 

   
 

اإلسالـ ُب ادلدينة أرسلت األنصار إذل رسوؿ اهلل يطلبوف رجال يقرئهم القرآف 
كيفقهم ُب الدين، فوٌجو إليهم مصعب بن عمَت رضي اهلل عنو ككانوا يسمونو 

 أف انتشر اإلسالـ ُب ادلدينة ادلقرئ كمازاؿ مقيما عندىم يقرئهم القرآف إذل
 . 50كاستعلى

قوؿ: "كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ي ىػ(34)ت عن عبادة بن الصامت .3
، كقاؿ فدفع إرٌل إذا قدـ عليو الرجل مهاجرا دفعو إذل رجل منا يعلمو القرآف

. 51رسوؿ اهلل رجال، ككاف معي ُب البيت أعشيو عشاء أىل البيت كأقرئو القرآف"
 . 52متي رجال من أىل الصفة القرآف كالكتابة"كيقوؿ أيضا: "علٌ 

رضي اهلل عنو قاؿ: "علمٍت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  ىػ(32)ت كعن بن مسعود .4
 .53كسلم ككٌفي بُت كٌفيو التشهد كما يعلمٍت السورة من القرآف"

قاؿ: "حدثنا الذين كانوا يقرؤننا أهنم   ىػ(74)ت كعن أيب عبد الرمحن السلمي .5
كانوا يستقرئوف من النيب صلى اهلل عليو كسلم فكانوا إذا تعلموا عشر آيات دل 

 .54ؼللفوىا حىت يعملوا ٔتا فيها من العمل، فتلعمنا القرآف كالعمل مجيعا"
رضي اهلل عنهما أف رسوؿ اهلل  ىػ(65)ت عن عبد اهلل بن عمرك بن العاص .6

يو كسلم قاؿ: "بلغوا عٍت كلو آية كحدثوا عن بٍت إسرائيل كال حرج، صلى اهلل عل
ىػ( 774. قاؿ ابن كثَت )ت55كمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"

معلقا ذلذه العبارة: "يعٍت كلو دل يكن مع أحدكم سول آية كاحدة فليؤدىا إذل 
لسنة سنة، دل يلبسوا ىذا القرآف قرآنا كامن كراءه، فبلغوا عنو ما أمرىم بو فأدكا 

                                                             
مؤسسة علـو )، ٖتقيق: مصطفى السقا، كإبراىيم األبيارم، كعبد احلفيظ شليب، 1السَتة النبوية جبن ىشاـ ادلعافرم، عبد ادلالك  50

 .434، ص (القرآف
 .435، ص8ج مسند اإلماـ أمحد بن حنبل بن حنبل،  أمحد 51

 .264كسب ادلعلم، صباب   إلجارة،كتاب ا،  3ج سنن أيب داكد سليماف بن األشعث السجستاين األزدم،  أبو داكد 52

 .1026األخذ باليدين ، ص 28، كتاب االستئذاف، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارمزلمد بن إمساعيل  53

 . 60، ص1ج تفسَت الطربم ادلسمى جامع البياف ُب تأكيل القرآفزلمد بن جرير الطربم،  54
ما جاء ُب  13كتاب العلم، باب رقم   ، ٖتقيق زلمد ناصَت الدين األلباين،سنن الًتمذمزلمد بن عيسى بن سورة الًتمذم،  55

 .601(، ص1417؛الرياض: مكتبة ادلعارؼ، 1)ط احلديث عن بٍت إسرائيل،
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، فلهذا نعلم بالضركرة أنو دل يبق من القرآف شلا أداه الرسوؿ صلى اهلل عليو هبذا
 .56كسلم إليهم إال كقد بلغوه إلينا كهلل احلمد كادلنة"

كىكذا قد عيرفت حاؿ الصحابة رضواف اهلل عليهم ُب حسن طاعة النيب، 
إذل أكامره. كلقد كثرت قراءة رسوؿ اهلل صلى اهلل  كاالنقياد لو، كاإليثار لنصرتو، كاالنتهاء

كالصحابة للقرآف كإقراؤىم إياه، كمدارستو بينهم، كمواظبتهم عليو، ككثرة  عليو كسلم
دعائهم الناس إليو حىت حفظ كثَتا من القرآف. فركم عن عمرك بن أيب سلمة قاؿ: "كنا 

اهلل، فأدنو منهم فأمسع حىت  على حاضر، فكاف الركباف ؽلركف بنا راجعُت من عند رسوؿ
 . 57"حفظت قرآنا كثَتا

كىكذا ال يكوف إالمع كثرة الراجعُت بالقرآف من عنده، كانطالؽ ألسنتهم بو، 
 كلصوقو بقلوهبم، كحرصهم على معاكدتو كدراستو.

كالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم كثَتا ما كاف يستمع لقراءة الصحابة رضي اهلل 
عنهم ليعرؼ مدل إتقاهنم دلا تعلموه من القرآف، كقد كاف بعض الصحابة رضواف اهلل 
عليهم يأتوف الرسوؿ متحاكمُت ُب اختالفات كقعت بينهم بسبب قراءة أحدىم قراءة دل 

ىو صاحب القراءة يو كسلم، فيظن كٌل منهما يسمعها اآلخر من النيب صلى اهلل عل
الصحيحة لكونو كاثقا ٘تاـ الثقة من نفسو بأف الرسوؿ قد لٌقنو إياىا، كأقرأه على ىذا 
احلرؼ، فما كاف منو صلى اهلل عليو كسلم إال يبادر فورا إذل االستماع لقراءة كل على 

. عة أحرؼ كلها شافية كافيةحدة ٍب يقٌر كليهما، كما ذلك إال ألٌف القرآف أنزؿ على سب
رضي اهلل عنو فيما  ىػ(23)ت كقد كرد ُب الركاية الصحيحة قصة عمر بن اخلطاب

مسعتي ىشاـ بن حكيم يقرأ ، فيقوؿ: "ىػ(53)ت كقعت بينو كبُت ىشاـ بن حكيم
سورة الفرقاف ُب حياة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم فاستمعتي لقراءتو، فإذا ىو يقرأىا 

دل يقرأنيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فقلتي لو كذبت، فو اهلل  ةثَت على حركؼ ك
                                                             

؛ القاىرة: مكتبة ابن تيمية، 1ٖتقيق: أبو إسحاؽ احلويٍت األثرم، )ط ،فضائل القرآفابن كثَت، عماد الدين إمساعيل بن عمر  56
 .64ص (، 1416

  .244، ص8ج مسند اإلماـ أمحد بن حنبل بن حنبل،  أمحد 57
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إٌف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ذلو أقرأين ىذه السورة اليت مسعتك، فانطلقتي بو إذل 
صلى اهلل عليو كسلم أقوده، فقلت يارسوؿ اهلل إين مسعت ىذا يقرأ سورة رسوؿ اهلل 

تٍت سورة الفرقاف، فقاؿ: يا ىشاـ اقرأىا فقرأىا ا، كإنك أقرأعلى حركؼ دل تقرأنيه الفرقاف
القراءة اليت مسعتو، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: ىكذا أنزلت. ٍب قاؿ: اقرأىا يا 
عمر فقرأهتا اليت أقرأنيها، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: ىكذا أنزلت، ٍب قاؿ 

القرآف أنزؿ على سبعة أحرؼ فاقرؤكىا ما تيٌسر  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: إف
 .  58"منو

قاؿ: "كنت ُب ادلسجد فدخل رجل يصلي، فقرأ  ىػ(30)ت كعن أيٌب بن كعب
قراءة أنكرهتا عليو، ٍب دخل آخر، فقرأ قراءة سول قراءة صاحبو. فلما قضينا الصالة 
دخلنا مجيعا على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فقلت: إٌف ىذا قرأ قراءة أنكرهتا عليو، 

هلل عليو كسلم فقرأ، سول قراءة صاحبو، فأمرعلا رسوؿ اهلل صلى اكدخل آخر فقرأ 
فحٌسن النيب شأهنما، فسقط ُب نفسي من التكذيب كال إذ كنتي ُب اجلاىلية. فلما رأل 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما قد غشيٍت، ضرب ُب صدرم ففضتي عرقا، ككأظلا 
أنظر إذل اهلل عز كجل فرقا"، فقاؿ رل: "يا أيٌب أيرسل إذل: أف أقرأ القرآف على حرؼ 

أف ىٌوف  إليو: أف ىٌوف على أميت، فرد إرٌل الثانية: اقرأه على حرفُت، فرددت إليو فرددت
 .59"على أميت، فرد إرٌل الثالثة: اقرأه على سبعة أحرؼ

كلقد كاف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم يستمع لقراءة احلاذقُت من الصحابة ُب 
ؿ القرآف عنهم. فهذا رسو  قراءة القرآف، بل كفوؽ ذلك يشهد ذلم كيرٌغب الناس ُب تلقي

 اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ زلرضا الناس على تلقي القرآف من عبد اهلل بن مسعود

                                                             
 ، صأف القرآف على سبعة أحرؼ 48رقم  صالة ادلسافرين باب، كتاب صحيح مسلممسلم بن احلجاج القشَتم النيسابورم،  58

318. 
 ، صعلى سبعة أحرؼ أف القرآف 48رقم  صالة ادلسافرين باب، كتاب صحيح مسلممسلم بن احلجاج القشَتم النيسابورم،  59

319. 
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القرآف غٌضا كما أنزؿ فليقرأه على رضي اهلل عنو قيقوؿ: "من أحٌب أف يقرأ ىػ( 32)ت
 .60"قراءة ابن أـ عبد

فقد حبب إليو  مسعودكٔتا أف الرسوؿ قد حث الصحابة على تلقي القرآف من ابن 
االستماع لقراءة عبد اهلل، فنجده صلى اهلل عليو كسلم من ابن مسعود القراءة عليو كذلك 
ُب احلديث الذم أكرده الشيخاف ُب صحيحهما أف عبد اهلل بن مسعود قاؿ: قاؿ رل 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "اقرأ علٌي، قلت: يا رسوؿ اهلل أقرأ عليك، كعليك 

 جه جه جه جه جه ٱُّٱقاؿ: نعم، فقرأت سورة النساء حىت أتيت إذل ىذه اآلية:  أنزؿ،

قاؿ: حسبك اآلف، فالتفت إليو فإذا عيناه  ،61 َّ جه جه جه جه جه جه  جه جه
 .62"تذرفاف

ككما شهد الرسوؿ لعبد اهلل بن مسعود كاستمع منو بل كطلب منو أف يقرأ عليو 
باالتقاف ُب القراءة، فعن أنس بن مالك  ىػ(30)ت القرآف، كذلك شهد أليٌب بن كعب

كأشدىم أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: "أرحم أميت بأميت أبو بكر، ىػ( 93)ت
كأقضاىم علي بن أيب طالب، كأقرأىم لكتاب ُب دين اهلل عمر، كأصدقهم حياء عثماف، 

يد بن ثابت، أال اهلل أيٌب بن كعب، كأعلمهم باحلالؿ كاحلراـ معاذ بن جبل، كأفرضهم ز 
  .63" بن اجلراح ةكإٌف لكل أمة أمينا، كأمُت ىذه األمة أبو عبيد

كىكذا رأينا شهادة الرسوؿ ذلذين الصحابيُت اجلليلُت بالتفٌوؽ ُب إتقاف القرآف 
أداء كحفظا مع أٌف ىذه الشهادة ال تقدح ُب ٘تكن غَتعلا من الصحابة من حفظ القرآف 

 اهلل صلى اهلل عليو كسلم.كتلقي القراءات عن رسوؿ 
 

 المبحث الرابع: تلقى الصحابة القرآن بعضهم من بعض
                                                             

   .148(، ص 1998؛ بَتكت: دار اجليل، 1باب فضل عبد اهلل بن مسعود، )ط ،1ج ابن ماجوزلمد بن يزيد القزكين، سنن  60
 .41:4النساء/ 61
، 1001قوؿ ادلقرئ للقارئ: حسبك ، ص 33، كتاب فضائل القرآف، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارمزلمد بن إمساعيل  62

 للبخارم.كاللفظ 

 .161باب فضائل أصحاب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، ص ،1ج ابن ماجو، سنن زلمد بن يزيد القزكيٍت 63
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ذكر ادلؤرخوف بأف اإلسالـ حينما قوم كانتصر، أقبل الناس من كل جهة كمن  

عاـ كل ناحية من نواحي اجلزيرة العربية يعلنوف إسالمهم، حىت إٌف الناس أطلقوا عليو 
عليو كسلم يستعُت بالصحابة ُب تعليم ادلسلمُت ، شلا جعل الرسوؿ صلى اهلل 64الوفود

اجلدد القرآف كأمور الدين، سول ذلك أف الصحابة منهم من دل يستكمل القرآف إال بعد 
ن حفظو من إخوانو كفاة النيب صلى اهلل عليو كسلم، فكاف بدىيا أف يستكملو شل

 على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.الصحابة 
ذا ادلبحث ىو ذكر الركايات الواردة الدالة على إقراء الصحابة كالذم يهمنا ُب ى

 بعضهم بعضا مع ذكر األمساء من اشتهركا باإلقراء. 
رضي اهلل  ىػ(34)ت كمن الركايات الواردة ُب ذلك حديث عبادة بن الصامت

عنو أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف إذا جاءه الرجل مهاجرا دفعو ألحد الصحابة 
. ككذلك قولو عليو الصالة كالسالـ: خذكا القرآف من أربعة: من عبد اهلل 65ليعلمو القرآف

كحثو الصحابة  .66كمعاذ بن جبل، كأيٌب بن كعب بن مسعود، كسادل موذل أيب حذيفة،
ف من عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو: "من أحٌب أف يقرأ القرآف غٌضا  على تلقي القرآ

 .67"كما أنزؿ فليقرأه على قراءة ابن أـ عبد
فالرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم حينما ػلث الصحابة على أمر ما، فإنو البد أف 
يستجيبوا ألمره كؽلتثلوه، فال بد أف الصحابة حُت أرشدىم الرسوؿ  إذل تلقي القرآف عن 
األربعة ادلذكورين، قاموا شلتثلُت ألمره، فأخذكا القرآف عن ىؤالء الصحابة الذين ذكرىم 

 سلم. الرسوؿ صلى اهلل عليو ك 

                                                             
 .559ص  ،2السَتة النبوية جبن ىشاـ ادلعافرم، عبد ادلالك  64
 .435، ص8ج مسند اإلماـ أمحد بن حنبل بن حنبل،  أمحد 65
 . 724مناقب أيب بن كعب ، ص 16، كتاب أصحاب النيب، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارمزلمد بن إمساعيل  66
 .70سبق ٗترغلو ُب رقم:  67
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، ذكر اإلماـ أما الصحابة الذين اشتهركا بإقراء الصحابة كالتابعُت فهم كثَتكف
ُب كتابو "معرفة القراء الكبار" أمساء من اشتهركا بذلك  ىػ(748)ت مشس الدين الذىيب

كعٌد منهم سبعة، ىم: عثماف بن عفاف، علي بن أيب طالب، أيٌب بن كعب، عبد اهلل بن 
أبو موسى األشعرم، أبو الدرداء. ٍب قاؿ بعد ذكرىم ما يلي: مسعود، زيد بن ثابت، 

"فهؤالء الذين بلغنا أهنم حفظوا القرآف ُب حياة النيب صلى اهلل عليو كسلم كأيخذ عنهم 
عرضا كعليهم دارت أسانيد قراءة االئمة العشرة، كقد مجع القرآف غَتىم  من الصحابة 

 .68على ىؤالء السبعة رضي اهلل عنهمبنا قراءهتم، فلهذا اقتصرتي كلكن دل تتصل 
 عرضا على أكلئك ُتٍب ذكر الذىيب أمساء من أخذكا القراءة من الصحابة كالتابع

السبعة من الصحابة رضي اهلل عنهم، كعٌدىم فبلغ هبم اثٍت عشر رجال، كىم: أبو ىريرة، 
ادلغَتة، ابن أيب شهاب احملزكمي، حطاف بن عبد اهلل الرقاشي، ابن عباس، ابن السائب، 

أبو عبد الرمحن السلمي، عبد بن عياش ، أبو األسود بن يزيد النخعي، علقمة بن قيس، 
 .69رجاء العطاردم، أبو األسود الدؤرل، أبو العالية الرياحي رمحهم اهلل أمجعُت

وا القرآف من الصحابة كالتابعُت فهؤالء ادلذكوركف، ليس ٖتديدا ألكلئك الذين تلقٌ 
على الصحابة رضي اهلل عنهم، فهم خلق كبَت ال ػلصى، غَت أٌف ىذا يفي بالغرض من 

كما ىو   تلقى بعضهم من بعض ككذلك التابعوف تلقوا عنهم القرآف.معرفة أٌف الصحابة 
كانوا معركؼ أف من القراء احلفظة ُب زمن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من الصحابة  

أكثر من ذلك، كإف دل يرد نٌص صريح إال أٌف الواقع التارخي يكفي دليال على كثرة 
الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، ركل البخارم ُب صحيحو أٌف الذين قتلوا احلٌفاظ ُب زمن 
ُب عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يقاؿ ذلم القراء، كانوا سبعُت  70ُب موقعة معونة

                                                             
ٖتقيق: طيار آميت قوالج،  ،1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  68

 .125(، ص1995)إستنبوؿ، 
 كما بعدىا. 127، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  69
ٖتقيق: عبد اهلل بن  ،5ج البداية كالنهاية ،بن كثَتعماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر  كقعت ُب صفر سنة أربع من اذلجرة، 70

  .524(، ص1997؛ ىجر: مركز البحوث كالدراسات العربية كاإلسالمية، 1عبد احملسن الًتكي، )ط
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القرطيب أٌف قتلى اليمامة أكثر من ىذا العدد فقاؿ: فلما استحٌر القتل  بل رٌجح. 71رجال
بالقراء يـو اليمامة ُب زمن الصديق رضي اهلل عنو كقتل منهم ُب ذلك اليـو فيما قيل 
سبعمائة، أشار عمر بن اخلطاب على أيب بكر رضي اهلل عنهما ّتمع القرآف سلافة أف 

ل عن الرباء قاؿ: "أٌكؿ من قدـ علينا من أصحاب . كُب ركاية أخر 72ؽلوت أشياخ القراء
، فجعال يقرئنا القرآف، ٍب َتصلى اهلل عليو كسلم مصعب بن عمالنيب  ، كابن أـ مكتـو

جاء عٌمار كبالؿ، كدلا فتح النيب صلى اهلل عليو كسلم مكة ترؾ معاذ بن جبل للتعليم، 
ليو كسلم إذل رجل من احلفظة ككاف الرجل إذا ىاجر إذل ادلدينة دفعو النيب صلى اهلل ع

 .73ليعلمو القرآف
كمن ىنا يبدك لنا أٌف ٖتديد عدد من حفاظ كتاب اهلل من الصحابة الكراـ ُب 

تأخر ىؤالء ادلؤرخوف األخيار ُب تدكين أمسائهم شلا غاية الصعوبة ٔتكاف، فلو أمكن دلا 
  غلعلنا نسلم ىذا العدد احملدكد احملصور. 

 
 مدارس القراءات ورجالهاالمبحث الخامس: 

 
عرفت ادلدارس القرآنية منذ احلياة األكذل لإلسالـ، فقد كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل 

كمع انتشار  ٍب يقـو بتلقينو للصحابة فرادل كمجاعات. وعليو كسلم يتلقى الوحي عن ربٌ 
اإلسالـ كذيوعو انتشرت ادلدارس القرآنية، كعال شأهنا، كبعد أف كانت ُب ادلساجد ٘تأل 
حلقاهتا، أصبحت غرفا ملحقة بادلساجد تستقبل الدارسُت للقرآف من أطفاؿ ادلسلمُت، 
ليكوف القرآف الكرًن أكؿ ما ؽلأل أذىاهنم قبل انتقاذلم إذل الدراسات ادلختلفة من مراحل 

 علـو بعد ذلك. ال
                                                             

غزكة الرجيع، كرعل، كذكواف، كبئر معونة ،  28، كتاب ادلغزم، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارمزلمد بن إمساعيل  71
 . 777ص
؛ 3ٖتقيق: سادل مصطفى البدرم، )ط ،1ادلسمى بتفسَت القرطيب ج ألحكاـ القرآف اجلامعالقرطيب، زلمد بن أمحد األنصارم  72

  .37(، ص2010بَتكت: دار الكتب العلمية، 
 .978سورة األعلى ، ص 87، كتاب تفسَت القرآف، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارمزلمد بن إمساعيل  73
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، فأينما كجدت اجلماعات كقد انتشرت تلك ادلدارس حيث ينتشر اإلسالـ
اإلسالمية كجدت ادلدارس القرآنية، كال فرؽ بُت بالد تنطق بالعربية كبُت بالد ال تنطق 
هبا. كمنذ العهد األكؿ كىو عهد مدارس ادلساجد انتشرت مدارس القرآف كالقراءات ُب 

مية، كصار التنافس العلمي الشريف دافعا لطالب تلك ادلدارس إذل مجيع األقطار اإلسال
كفيما يلي أىم ادلدارس القرآنية اليت ذلا  التفوؽ كاإلبداع العلمي ُب رلاؿ علم القراءات.

 المية.فاظ اليت انتشرت ُب األقطار اإلسدكر كبَت ُب إصلاب القراء كٗتريج احل
  المدرسة األولى: في الحجاز

النيب صلى اهلل عليو كسلم تعد أكذل ادلدارس القرآنية كالعلمية،  كما إٌف مدرسة 
أعظم ادلدارس علما كنفعا، كيف ال كمعلمها األكؿ ىو النيب صلى اهلل عليو كسلم  تعد

 جهمي ىي  جه  جه جه جهجه جه ُّٱادلبعوث من رب العادلُت لتبليغ الوحي كتعليمو، 

فقاـ فيها بالتعليم ادلثمر خَت قياـ، كتقبل منو الناس  (44: 16سورة النحل/) َّجه جه
، كذلك الطمئناهنم إذل مصدره كصدؽ مبلغو ادلعركؼ ىذا العلم كأخذكه ْتب كاطمئناف

، كقد شهد لو بذلك حىت أعداؤه من الكفار ُب عهده، كما عندىم بالصدؽ كاألمانة
أخربتكم أف خيال ٗترج حصل يـو كقف على الصفا كنادل ُب قريش قائال: "أريتكم لو 

من سفح ىذا اجلبل أكنتم مصدٌقٌي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، قاؿ: فإيٌن نذير لكم 
 . 74بُت يدٌم عذاب شديد، قاؿ أبو ذلب تٌبا لك، ما مجعتنا إال ذلذا"

نبينا زلمد صلى اهلل عليو كمدرسة القراءات باحلجاز أنشأىا مدرسها األكؿ 
رئ زئ  جه جهّٰ ُّٱ: قاؿ تعاذلكذل تبليغ القرآف للناس كما كسلم الذم كانت مهمتو األ

كلقد فاز  .(67: 5سورة ادلائدة/)   َّجه جهجه جه جهىئ يئ رب  جهجهمئ  نئ 
الصحابة بالسبق كالشرؼ كالسعادة األبدية حيث تلقوا عن الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم 

 كمسعوا منو القرآف الكرًن ٔتا ُب ذلك حركفو كقراءاتو.

                                                             
كقولو: كتب . ماأغٌت عنو مالو كما كسب،  2، كتاب تفسَت القرآف، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارمزلمد بن إمساعيل  74
 .  988ص
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ٍب إٌف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بعد انتقالو إذل الرفيق األعلى أخذ صحابتو 
األجالء يواصلوف ما بدأ بو نبيهم عليو الصالة كالسالـ من تعليم الناس القرآف 

فوصلوا بذلك احللقة اليت بدأىا نبيهم، فتفرٌغ كثَت منهم لإلقراء كتعليم الناس كالقراءات، 
مصار كأخذ الناس غلتمعوف حوذلم لعرض القرآف كالقراءات القرآف، فانتشركا ُب األ

عليهم. كمن ضمن األمصار اليت أقاموا هبا يعلموف الناس احلجاز، فأسس بعض 
الصحابة مدارس القرآف كالقراءات، كتتلمذ على أيديهم طالب كثَتكف نشركا القراءات 

 .75حىت يومنا ىذا اآلفاؽ كمحلوىا إذل الناس ُب
 الحجاز:أساتذة مدرسة 

سبق أف قلنا بأف الصحابة كانوا يتنافسوف ُب التلقي عن القرآف كالقراءات من ٌُب 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، تعلما كتعليما، كبعد كفاة النيب صلى اهلل عليو كسلم، 
 قاـ بعضهم بنيابة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ُب التدريس، كشلن اشتهر ُب ىذا اجملاؿ

 :ابتداء من الصحابة كمن بعدىم
ُب حياة النيب  كأًب حفظو سيد القراء، قد مجع القرآف ق(30)ت أيٌب بن كعب .1

صلى اهلل عليو كسلم كعرض عليو، كحفظ منو علما مباركا، ككاف رأسا ُب العلم 
أخذ عنو القراءة ابن عباس، أبو ىريرة، عبد اهلل بن  76كالعمل رضي اهلل عنو.

 . 77اهلل بن عياش بن أيب ربيعة، أبو عبد الرمحن السلميالسائب، عبد 
، ىو أمَت ادلؤمنُت ثالث اخللفاء ىػ(35عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو )ت .2

الراشدين، من السابقُت األكلُت كأحد ادلبشرين باجلنة، كأحد من مجع القرآف على 

                                                             
 كما بعده. 167 ،  صعلم القراءاتنبيل بن زلمد إبراىيم آؿ إمساعيل،  75
، انظر 306، 295ٖتقيق: علي زلمد عمر، القاىرة: مكتبة اخلاصلي، ص، 2ج الكبَت الطبقاتزلمد سعد بن منيع الزىرم،  76

؛ 3لشمس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف الذىيب، ٖتقيق: شعيب االرنؤكط ك حسُت األسد، )ط 1ج سَت أعالـ النبالء أيضا
 كما بعدىا. 489(، ص1985بَتكت: مؤسسة الرسالة، 

    .109، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  77
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كقرأ  79عة. كصح أنو قرأ القرآف كلو ُب رك78عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 .80عليو ادلغَتة بن أيب شهاب ادلخزكمي القرآف الكرًن

ىػ(، ىو صحايب جليل كمن أكابرىم، كاف كاتب الوحي، 45زيد بن ثابت )ت .3
ىاجر مع النيب صلى اهلل عليو كسلم كىو ابن أحد عشرة سنة، تعلم كتفقو ُب 

مجع القرآف . 81الدين، ككاف رأسا بادلدينة ُب القضاء كالفتول كالقراءة كالفرائض
، كمجعو ُب مصحف أليب بكر الصديق على عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم

رضي اهلل عنو، ٍب توذل كتابة مصحف عثماف رضي اهلل عنو الذم بعث نسخا 
منو إذل األمصار، قرأ عليو أبو ىريرة، ابن عباس، عبد اهلل بن عمر، أنس بن 

قدره كسعة علمو يأتيو إذل . ككاف ابن عباس رضي اهلل عنو على جاللة 82مالك
 بيتو لألخذ عنو كيقوؿ: "العلم يؤتى كال يأٌب"، كقاؿ أبو ىريرة حُت كفاتو: "مات

 .83خَت ىذه األمة كعسى اهلل أف غلعل ُب ابن عباس منو خلفا
ىػ(، ىو عبد الرمحن بن صخر الدكسي اليمٍت األزدم. كاف 59أبو ىريرة )ت .4

ها رلتهدا صاحلا، حسن األخالؽ، سيد احلفاظ األثبات، ككاف إماما فقي
قرأ  القرآف على أيٌب كعب،  .84متواضعا، كثَت العبادة كالذكر، كمن أىل الصفة

كحٌدث عنو خلق كثَت من الصحابة كالتابعُت، كتوُب سنة تسع كمخسُت من 
 .85اذلجرة كقيل غَت ذلك

                                                             
ص  ،4ج اإلصابة ُب ٘تييز الصحابةشهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن زلمد بن زلمد بن علي ادلعركؼ بابن حجر،  78

223  . 
 .72ص، 3ج الكبَت الطبقاتزلمد سعد بن منيع الزىرم،   79
  .102، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  80
 كما بعدىا. 426ص 2ج سَت أعالـ النبالء مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف الذىيب، 81
  .118، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  82
  .439ص 2ج سَت أعالـ النبالء مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف الذىيب، 83
  .312، 2ج الكبَت الطبقاتزلمد سعد بن منيع الزىرم،  84
  .125، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  85
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بن ىػ(، ىو عبد اهلل بن عٌياش ف عمرك بن ادلغَتة 64عبد اهلل بن عٌياش )ت  .5
. قرأ القرآف على أيبٌ  بن كعب، كمسع من عمر بن  عبد اهلل بن عمرك بن سلزـك

اخلطاب كابن عباس كأبيو كغَتىم. كقرأ عليو مواله أبو جعفر القارئ، كيزيد بن 
 .86ركماف، كشيبة، كمسلم بن جندب كغَتىم. ككاف أقرأ أىل ادلدينة ُب زمانو

عباس بن عبد ادلطلب بن ىاشم  ىػ(، ىو عبد اهلل بن68عبد اهلل بن عباس )ت  .6
بن عبد مناؼ القرشي اذلامشي، صحايب جليل حرب األمة. الـز النيب صلى اهلل 

كاف النيب صلى اهلل عليو كسلم يضمو . 87حديثا 1660عليو كسلم كركل عنو 
، فكاف 88ُب صدره كقاؿ: "اللهم علمو احلكمة" كقاؿ: "اللهم علمو الكتاب"

لٌقب ْترب األمة كترمجاف القرآف. قرأ القرآف على أيب أثر ىذا الدعاء كبَتا حيث 
بن كعب كزيد بن ثابت، كقرأ عليو رلاىد، كسعيد بن جبَت، كعكرمة بن خالد، 

 .89كغَتىم كاألعرج، كسليماف بن قٌتو، كأبو جعفر
ىػ(. ىو عبد اهلل بن السائب بن أيب السائب صيفي 68عبد اهلل بن السائب )ت .7

ـ بن يقظة بن مرة. أسلم عاـ الفتح كأقاـ ٔتكة كلٌقب بن عابد بن عمر بن سلزك 
ركل القراءة عرضا عن أيب بن كعب كعمر بن اخلطاب، كعرض عليو . 90بقارئها

 .91القرآف رلاىد كعبد اهلل بن كثَت
ىػ(. ىو رلاىد بن جرب أبو احلجاج ادلكي، أحد 103رلاىد بن جرب )ت .8

شهد لو العلماء باإلمامة ُب التفسَت، األعالـ من التابعُت كأئمة القراء كادلفسرين. 
: "خذكا التفسَت من أربعة: رلاىد، كسعيد بن ىػ(161)ت فقاؿ سفياف الثورم

                                                             
 ؛ بَتكت: دار1)ط، 1ج ُب طبقات القراء غاية النهايةمشس الدين أبو اخلَت زلمد بن زلمد بن زلمد  بن علي ابن اجلزرم،   86

 .393(، ص 2006الكتب العلمية، 
ص  ،4ج اإلصابة ُب ٘تييز الصحابةشهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن زلمد بن زلمد بن علي ادلعركؼ بابن حجر،  87

90-94. 
 .716، ص ذكر ابن عباس 24، كتاب فضائل الصحابة، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارمزلمد بن إمساعيل  88
  .381ص، 1ج ُب طبقات القراء غاية النهايةمشس الدين أبو اخلَت زلمد بن زلمد بن زلمد  بن علي ابن اجلزرم،   89
 كما بعدىا. 388ص  3ج سَت أعالـ النبالء مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف الذىيب، 90
  .376ص ،1ج ُب طبقات القراء النهايةغاية مشس الدين أبو اخلَت زلمد بن زلمد بن زلمد  بن علي ابن اجلزرم،   91
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: "أعلم من بقي  بالفسَت ىػ(117)ت كقاؿ قتادة. "جبَت، كعكرمة، كالضحاؾ
: "ألف أكوف مسعت من رلاىد، فأقوؿ ىػ(150)ت رلاىد". كقاؿ ابن جريج
. قرأ القرآف على عبد اهلل بن السائب 92من أىلي كمارل"مسعت رلاىدا أحٌب إرٌل 

كعبد اهلل بن عباس بضعا كعشرين ختمة، كيقاؿ: ثالثُت عرضة، كمن مجلتها 
"ثالث" سألو عن كل آية فيم كانت. قرأ عليو ابن كثَت، كأبو عمرك بن عالء، 

   . 93كابن زليصن كغَتىم
عبد الرمحن بن ىرمز أبو  ىػ(. ىو اإلماـ117عبد الرمحن بن ىرمز األعرج )ت .9

داكد ادلدين موذل زلمد بن ربيعة بن احلارث بن عبد ادلطلب بن ىاشم، كاف ثقة  
. أخذ القراءة عرضا عن أىب ىريرة، كابن عباس، كعبد اهلل بن 94كثَت احلديث

كغَته. كاف يكتب  عياش بن أيب ربيعة. قرأ عليو القرآف نافع بن أيب نعيم
عربية ُب ادلدينة أخذىا عن أيب األسود، ككاف رلتهدا ادلصاحف، كأكؿ من كضع ال

 . 95ُب العبادة، كافر العلم مع الثقة كاألمانة
. ىو عبد اهلل بن كثَت بن عمرك بن عبد اهلل بن 96ىػ(120عبد اهلل بن كثَت )ت .10

، فارسي األصل، كاف من أبناء فارس الذين بعثهم  راذاف بن فَتكزاف بن ىرمز
فطردكا عنها احلبشة، ٍب استوطن ٔتكة ككاف هبا عطارا. كسرل إذل صنعاء اليمن، 

دل يكن ٔتكة أحد أقرأ ك  كاف فصيحا بالقرآف  شهد لو أقرانو بالعلم كالفضل، أنو
. كاف إماـ ادلكيُت ُب القراءة, كىو أحد األئمة السبعة، قرأ على عبد اهلل 97 منو

                                                             
 كما بعدىا. 449ص 4ج سَت أعالـ النبالء مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف الذىيب، 92
  .163، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  93
  .69، ص5، جأعالـ النبالءسَت  مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف الذىيب، 94
  .180، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  95
 أشهر من ركل عنو البزم كقنبل. 96
   .320، ص5، جسَت أعالـ النبالء مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف الذىيب، 97
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يو أبو عمرك بن السائب ادلخزكمي، كرلاىد، كدرباس موذل ابن عباس. عرض عل
 .98بن عالء، كشبل بن عباد كمعركؼ بن ميٍشكاف

ىػ(. ىو اإلماـ شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب 130شيبة بن نصاح )ت .11
ادلدين موذل أـ سلمة رضي اهلل عنها، كأحد شيوخ نافع ُب القراءة، قاضي ادلدينة 

عة. قرأ عليو كمقرئها مع أيب جعفر، كقرأ القرآف على عبد اهلل بن عياش بن أيب ربي
 . 99نافع، إمساعيل بن جعفر، كسليماف بن مسلم بن مجٌاز

. ىو يزيد بن القعقاع اإلماـ أبو جعفر 100ىػ(130أبو جعفر القارئ )ت .12
ادلخزكمي ادلدين، أحد القراء العشرة، تابعي مشهور كبَت القدر، عرض القرآف 

أيب ىريرة. ركل على مواله عبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة، عبد اهلل بن عباس، 
القراءة عنو نافع بن أيب نعيم، سليماف بن مسلم بن مجاز، كعيس بن كرداف.  

 .101كاف إماـ أىل ادلدينة ُب القراءة فلٌقب بذلك
، . ىو نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم، حرب القرآف102ىػ(169نافع ادلدين )ت .13

لم توجد من فيو جٌود كتاب اهلل على مجاعة من التابعُت، ركم أنٌو كاف إذا تك
رأيت النيب صلى اهلل عليو كسلم ُب النـو تفل ُب ريح ادلسك، فسئل عنو، فقاؿ: 

. أقرأ 103ٌُب. كاف إماـ ادلدينة ُب القراءة، كقاؿ اإلماـ مالك: "قراءة نافع سنة"
الناس دىرا طويال، فقرأ عليو اإلماـ مالك، إمساعيل بن جعفر، عيسى بن كرداف، 

 .104مجٌاز، قالوف، كرش كغَتىمسليماف بن مسلم بن 
 المدرسة الثانية: في العراق

                                                             
   .197، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  98
   .182، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  99

 .عيسى بن كرداف كسليماف بن مجازأشهر من ركل عنو  100
   .333ص، 2ج ُب طبقات القراء غاية النهايةمشس الدين أبو اخلَت زلمد بن زلمد بن زلمد  بن علي ابن اجلزرم،   101
 أشهر من ركل عنو قالوف ككرش. 102

    .336، ص7، جسَت أعالـ النبالء الدين زلمد بن أمحد بن عثماف الذىيب، مشس 103
    .241، ص1ج على الطبقات كاألعصار القراء الكبارمعرفة الذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  104
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تعترب العراؽ مركز علم القراءات كالقرآف بعد احلجاز، حىت سقوط بغداد بيد التتار عاـ 
ىػ، حيث إف الصحابة أتوا إليها عهد الفتوحات اإلسالمية، كأنشؤكا فيها ادلدف 656

ادلسلمُت القرآف كالقراءات كشىت العلـو  كالقرل، كبنوا فيها ادلساجد كأقاموا هبا يعلموف
كلقد اشتهر فيها جلة من الصحابة كالتابعُت شلا غلعل أىل ىذا البلد متقنُت ُب  الشرعية.

ىذا العلم، كما نشهدىا من ادلؤلفات اليت ٘تأل رفوؼ ادلكتبات ُب العادل اإلسالمي سول 
 الكتب اليت أحرقت على عهد ىجـو ادلغوؿ.

 
 العراق:أساتذة مدرسة 

إف احلاؿ ُب مدرسة العراؽ كاحلاؿ ُب احلجاز، كىو أف الصحابة رضواف اهلل 
 موا ادلسلمُت القرآف كالقراءاتباحللقات القرآنية كعلٌ  عليهم كمن تتلمذ على أيديهم قاموا

كشلن اشتهر من القراء الفضالء ابتداء من راجُت الثواب كاألجر من تعليم القرآف كتعلمو، 
 بعدىم ُب ىذا اجملاؿ: الصحابة كمن

ىو عبد اهلل بن مسعود بن غافل بن حبيب بن ىػ(. 32عبد اهلل بن مسعود )ت .1
. ىو فقيو األمة كقارئها، ككاف يقوؿ: "حفظت 105مشخ بن فار بن سلزـك اذلذرل

من ٌُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم سبعُت سورة، كلقد علم أصحاب الرسوؿ 
. قرأ عليو 106أعلم أٌف أحدا أعلم مٌٍت لرحلت إليو"أيٌن أعلمهم بكتاب اهلل، كلو 

 .107علقمة، مسركؽ، األسود، زر بن حبيش، أبو عبد الرمحن السلمي كغَتىم
ىػ(. ىو علي بن أيب طالب بن عبد ادلطلب بن 40علي بن أيب طالب )ت .2

ابن عم الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، كأحد ادلبشرين باجلنة، ىاشم القرشي، 

                                                             
    .461، ص1، جسَت أعالـ النبالء الدين زلمد بن أمحد بن عثماف الذىيب، مشس 105
، من فضائل عبد اهلل بن مسعود 114رقم  فضائل الصحابة باب، كتاب صحيح مسلممسلم بن احلجاج القشَتم النيسابورم،  106
 .998 ص

     .113، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  107
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.  قرأ عليو أبو عبد الرمحن السلمي، كأبو 108األكلُت إذل اإلسالـكأحد السابقُت 
 .109ىػ(84ى )ت، كعبد الرمحن بن أيب ليلىػ(69)ت األسود الدؤرل

ىػ(. ىو عبد اهلل بن قيس بن سليم بن خٌضار، 44أبو موسى األشعرم )ت .3
. كاف من فضالء 110صاحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، الفقيو ادلقرئ

ككاف من أحسن الناس صوتا، مسع النيب صلى اهلل عليو كسلم قراءتو، الصحابة، 
. أقرأ أىل البصرة كأفقههم ُب 111فقاؿ: "لقد أكتيت مزمار من مزامَت آؿ داكد"

 ، كأبو رجاء العيطارم()ت الدين، قرأ عليو حطٌاف بن عبد اهلل الرقٌاشي
 .112ق(105)ت

عة، كلد ُب حبيب بن ربيىػ(. ىو عبد اهلل بن 74أبو عبد الرمحن السلمي )ت .4
حياة النيب صلى اهلل عليو كسلم، كقرأ القرآف كجٌوده كبرع ُب حفظو، كعرض على 
عثماف، كعلي، كابن مسعود رضي اهلل عنهم كغَتىم. كعرض عليو عاصم بن أيب 
النجود، كػلِت بن كثٌاب، كعطاء بن السائب، كاحلسن كاحلسُت رضي اهلل 

 .113سجد األعظم بالكوفة أربعُت سنةكاف يقرئ الناس ُب ادلعنهما.  
عبد اهلل بن مالك بن علقمة ىػ(. ىو األسود بن يزيد بن 75سود بن يزيد )تاأل .5

ماف بن كهل بن النخع بن مذحج أبو عمرك النخعي الكوُب من رؤكس بن سل
أخذ القراءة عرضا عن ابن مسعود، كقرأ عليو ػلِت بن كثٌاب،  .114العلم كالعمل

كإبراىيم النخعي، كأبو إسحاؽ السبيعي، كاف ؼلتم القرآف ُب كل ستة، كُب 
 .115رمضاف ُب كل ليلتُت

                                                             
 .17ص، 3ج الكبَت الطبقاتزلمد سعد بن منيع الزىرم،  108
     .105، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  109
    .380، ص2، جسَت أعالـ النبالء زلمد بن أمحد بن عثماف الذىيب،الدين  مشس 110
 .1001حسن الصوت، ص  31، كتاب فضائل القرآف، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارمزلمد بن إمساعيل  111
     .121، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  112
      .124، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  113
      .249، ص6ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  114
     .137، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  115
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. ىو عاصم بن هبلة أيب النجود، اإلماـ 116ىػ(127عاصم بن أيب النجود )ت .6
ككاف أحسن الناس  السبعة،الكبَت مقرئ العصر، شيخ القراء بالكوفة، أحد 

قرأ القرآف على أيب عبد الرمحن السلمي، كزر بن جيش األسدم، كىو  صوتا،
معدكد من التابعُت، قرأ عليو األعمش، كادلفضل بن زلمد الضيب، كمحاد بن 
شعيب، كأبو بكر بن عٌياش، كحفص بن سليماف، كنعيم بن ميسرة. كركل عنو 

اف الثورم، ين حبيب، كاخلليل بن أمحد، كسفأيضا أبو عمرك بن العال، كمحزة ب
 .117كشعبة، كسفياف بن عيينة، كإليو انتهت األمامة ُب القراءة بالكوفة

. ىو زبٌاف بن العال بن عمارة بن العرياف 118ىػ(154أبو عمرك بن العالء )ت .7
التميمي ادلازين، مقرئ أىل البصرة، بٌرز ُب احلركؼ، كُب النحو، كاشتهر ُب 

كالصدؽ كسعة العلم. أخذ القراءة عن أىل احلجاز كأىل البصرة. الفصاحة 
فعرض ٔتكة على رلاىد، كسعيد بن جبَت، كعطاء، كعكرمة، كابن كثَت. كعرض 
بالبصرة على ػلِت بن يعمر، كنصر بن عاصم، كغَتىم. كقرأ عليو خلق كثَت 

 .119منهم عبد اهلل بن مبارؾ
بن حبيب بن عمارة بن . ىو محزة 120ىػ(156محزة بن حبيب الزيات )ت .8

إمساعيل، أحد القراء السبعة، كقرأ القرآف عرضا على األعمش، كزلمد بن عبد 
الرمحن بن أيب ليلة، كأيب إسحاؽ، كجعفر الصادؽ كغَتىم. كعرض عليو 

ما بكتاب اهلل الكسائي، كسليم بن عيسى، كخلق كثَت. ككاف إماما حجة قيٌ 
بتنا عليهما، لسنا ننازعك فيهما: القرآف تعاذل، قاؿ أبو حنيفة حلمزة: شيئاف غل

                                                             
 .أشهر من ركل عنو شعبة كحفص 116
     .256، ص5، جسَت أعالـ النبالء الدين زلمد بن أمحد بن عثماف الذىيب، مشس 117
 .أشهر من ركل عنو الدكرم كالسوسي 118
      .223، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  119
 .أشهر من ركل عنو خلف كخالد 120
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، لٌقبو األعمش ْترب القرآف، كقاؿ ػلِت بن معُت: مسعت زلمد بن كالفرائض
  .121فضيل يقوؿ: ماأحسب أف اهلل يدفع البالء عن أىل الكوفة إال ْتمزة

ىػ(. ىو حفص بن سليماف األسدم 180حفص بن سليماف األسدم )ت .9
قرأ على عاصم بن أيب النجود ككاف ابن امرأتو،  الكوُب القارئ القاضي بالكوفة.

أقرأ الناس دىرا، ككاف القراءة اليت أخذىا عن عاصم تصل إذل علي رضي اهلل 
عنو. قرأ عليو عرضا كمساعا عمرك بن الصٌباح كعبيد بن الصٌباح، كأبو شعيب 

  .122كثَتالقٌواس، كمحزة بن القاسم، كغَتىم خلق  
. ىو علي بن محزة اإلماـ أبو احلسن 123ىػ(189)تعلي بن محزة الكسائي  .10

األسدم ادلقرئ النحوم، أحد القراء السبعة. مسع القرآف من جعفر الصادؽ، 
 اذلمداين، كأتىكاألعمش كمجاعة، كقرأ على محزة الزيات، كعيسى بن عمر 

كأخذ العربية عن خليل بن أمحد. قرأ عليو أبو عمر الدكرم، كأبو احلارث البصرة 
كغَتىم. قاؿ الشافعي رمحو اهلل: من أراد أف يتبحر ُب النحو، فهو عياؿ  الليث

 .124على الكسائي
. ىو يعقوب بن إسحاؽ بن بن زيد بن عبد 125ىػ(205يعقوب احلضرمي )ت .11

احلضرمي البصرم. أحد القراء العشرة كإماـ أىل البصرة  اهلل بن أيب إسحاؽ
كمقرئيها، أخذ القراءة عرضا عن سالـ الطويل، كمهدم بن ميموف، كأيب 
األشهب العطاردم، كمسع أيضا من الكسائي كمحزة. قرأ عليو خلق كثَت منهم 

أبو عمر الدكرم. قاؿ أبو حاًب السجستاين: "ىو أعلم من رأيت باحلركؼ  

                                                             
     .250، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  121
     .287، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  122
 أشهر من ركل عنو الليث كحفص الدكرم.  123
      .131، ص9، جسَت أعالـ النبالء الدين زلمد بن أمحد بن عثماف الذىيب، مشس 124
 أشهر من ركل عنو ركيس كركح. 125
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 الؼ ُب القرآف كعللو، كمذاىب النحو كأركل الناس حلركؼ القرآفكاالخت
 .126حلديث الفقهاء"

. ىو خلف بن ىشاـ بن ثعلب بن 127ىػ(229خلف بن ىشاـ البزٌاز )ت .12
خلف األسدم البغدادم، أحد القراء العشرة، حفظ القرآف كىو ابن عشر سنُت 

محزة، كعبد  ليم عنكابتدأ ُب الطلب كىو ابن ثالث عشرة سنة. قرأ على سي 
. قرأ عليو أمحد بن يزيد شىعالرمحن بن محاد عن محزة، كيقوب بن خليفة  األ

احللواين، كأمحد بن إبراىيم كرٌاقة, حدث عنو مسلم ُب صحيحو، كأبو داكد ُب 
 .128سننو، كأمحد بن حنبل ُب مسنده كعدد كبَت

 المدرسة الثالثة: في الشام
أيب بكر كعمر رضي اهلل ُب عهد اخلليفة  مقدـ الصحابة رضواف اهلل عليه

عنهما إذل الشاـ لتعليم ادلسلمُت اإلسالـ كالقرآف. ككاف الصحابة الثالثة الذين 
أرسلهم عمر بن اخلطاب ذلم دكر كبَت ُب تعليم أىل الشاـ القرآف. أما معاذ بن 

ىػ( فعلم أىل الفلسطُت القرآف، كأما عبادة بن الصامت 18جبل )ت
م أىل ىػ( فعلٌ 32علم أىل محص القرآف، كأما أبو الدرداء )تىػ(  ف34)ت

، إذ كاف يؤمها دمشق القرآف، ككانت حلقتو أكرب احللقات ٔتسجد دمشق
كذلذا كاف أبو الدرداء رضي اهلل عنو أكثر الصحابة  كينتظم فيها مئات التاليذ.

قرئ أثرا ُب أىل دمشق، كما قاؿ احلافظ الذىيب: "كاف عادل أىل الشاـ، كم
 . 129أىل دمشق، كفقيههم كقاضيهم"

 
 

                                                             
 .305،  ص9زلمد بن سعد بن منيع الزىرم، كتاب الطبقات الكبَت ج 126
 أشهر من ركل عنو إسحاؽ كإدريس. 127
      .419، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  128
 .24 ؛ بَتكت: دار الكتب العلمية(، ص3)ط ،1ج تذكرة احلفاظمشس الدين زلمد الذىيب،  129
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 أساتذة مدرسة الشام:
ُب دمشق ىو أبو الدرداء، أكثر الصحابة أثرا ُب تعليم القرآف  كما قلنا بأف

على يديو أحد القراء السبعة ىو عبد اهلل بن عامر اليحصيب، ففي ىذه  حيث ٗترج
الصفحات سيتناكؿ الباحث عددا من الرجاؿ الذين أكقفوا أكقاهتم لتعليم أىل الشاـ 

 القرآف:  
قرأ القرآف ُب عهد ىػ(. ىو عوؽلر بن زيد األنصارم اخلزرجي، 32أبو الدرداء )ت .1

خر إسالمو عن بدر كأبلي يـو أحد بالء ، تأمرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسل
. ككرل القضاء ُب دمشق، كاف إذا صلى الغداة ُب جامع دمشق اجتمع 130حسنا

الناس للقراءة عليو، فكاف غلعلهم عشرة عشرة، كعلى كل عشرة عريفو، كيقف 
ىو ُب احملراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدىم رجع إذل عريفو، فإذا غلط 

عبد اهلل بن عامر حيث  الدرداء يسألو عن ذلك. قرأ عليو أيب إذل عريفهم رجع 
 . 131كاف عريفا على عشرة

ىػ(. ىو ادلغَتة بن أيب شهاب بن عبد اهلل 91ادلغَتة بن أيب شهاب ادلخزكمي )ت .2
عرضا عن عثماف بن عفاف، كأخذ القراءة عنو  ةءن ربيعة، أخذ القرابن عمرك ب

عرضا عبد اهلل بن عامر اليحصيب، ككاف يقرئ بدمشق ُب دكلة معاكية، كال يكاد 
 . 132يعرؼ إال من قراءة عبد اهلل بن عامر عليو

. ىو عبد اهلل بن عامر بن يزيد بن ٘تيم بن 133ىػ(118ابن عامر اليحصيب )ت .3
كأحد القراء  لذم انتهت إليو مشيخة اإلقراء،كاربيعة، إماـ أىل الشاـ ُب القراءة 

السبعة، أخذ القراءة عرضا عن أيب الدرداء، كعن ادلغَت بن أيب شهاب ادلخزكمي. 

                                                             
  .351، ص4زلمد بن سعد بن منيع الزىرم، كتاب الطبقات الكبَت ج 130
  .123، ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  131
  .136،ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  132
 .ىشاـ كابن ذكوافأشهر من ركل عنو  133
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كركل القراءة عنو عرضا ػلِت بن احلارث الٌذمارم، كىو الذم خلفو ُب القياـ هبا، 
  .134، كغَتعلا خلق كبَتكأخوه عبد الرمحن بن عامر بن ربيعة بن يزيد

ىػ(. ىو ػلِت بن احلارث الغساين الدمشقي، إماـ جلامع 145ػلِت الٌذمارم )ت .4
األموم كمقرئ البلد. كىو الذم خلف ابن عامر بدمشق كنتهت إليو مشيخة 

كعرض عليو أئمة  اإلقراء كيعٌد من التابعُت كىو ثقة عادل بالقراءة ُب دىره بدمشق
 . 135القراء

ماف التميمي الدمشقي ادلقرئ، قرأ ىػ(. ىو أبو سلي198أيوب بن ٘تيم )ت .5
القرآف عى ػلِت بن احلارث صاحب ابن عامر، كىو الذم خلف ػلِت ُب القياـ 
بالقراءة. كأخذ القراءة عنو عبد اهلل بن ذكواف، كالوليد بن عتبة كغَتعلا من أئمة 

 .136القراء
 المدرسة الرابعة: في مصر

فتحوىا الشك أنو دلا ًب الفتح اإلسالمي دلصر كاف ضمن جنود ادلسلمُت الذين 
وف عددا من الصحابة األجالء رضي اهلل عنهم، كالريب كما ىي عادهتم أخذكا يعلمٌ 

ادلسلمُت اجلدد اإلسالـ كأحكامو، كمن مقدمتو كلو القرآف الكرًن، ككما ىي عادة 
اإلسالمي التسابق كالتنافس ُب تلقي علـو  ادلسلمُت اجلدد الذين يدخلوف ُب الدين

علو من العلم يشفي  الدين، كالسيما ُب ذلك القرآف الكرًن الذم غلد فيو ادلسلم  ما
أقبل ادلسلموف ادلصريوف على تلقي القرآف الكرًن  كادلعرفة التامة بدين اإلسالـ كأحكامو.

أشهرىم: عبد اهلل بن عمرك  ،كالتابعُت رضي اهلل عنهممن مجاعة غَت قليلة من الصحابة 
، كأبو ٘تيم اجليشاين بن العاص، كعقبة بن عامر، كعبد اهلل بن عباس، كأبو ذر الغفارم

                                                             
 .292ص ،5، جسَت أعالـ النبالء الذىيب،الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  مشس 134
  . 467، ص9زلمد بن سعد بن منيع الزىرم، كتاب الطبقات الكبَت ج  135
  .315،ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  136
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كىؤالء الصحابة من شلثلي مدرسة مصر األكذل للقرآف كقراءتو  رضي اهلل عنهم.  ادلصرم
 .137إذ دخلوا مصر يقرئوف أىلها القرآف كيعلمهم ما يتعلق بو من قراءات كتفسَت كفقو

كُب أثناء إنشاء مدرسة مصر القرآنية قامت صالت بينها كبُت ادلدارس األخرل، 
يم أىلها القرآف كالقراءات، كقد ٘تت زيارات من قبل أساتذة تلك ادلدارس دلصر كتعل

 أشهر ىؤالء الزٌكار: 
 من مدرسة مكة ادلكرمة. ىػ(103)ت التابعي اجلليل رلاىد بن جرب .1
 من مدرسة مكة ادلكرة. ىػ(105موذل ابن عباس )ت التابعي اجلليل عكرمة .2
 من مدرسة الشاـ. ىػ(78)ت عبد الرمحن بن غنم األشعرمالتابعي اجلليل  .3
 من مدرسة ادلدينة ادلنورة. موذل عمر بن عبد العزيز أبو طعمة األموم .4
 من مدرسة ادلدينة ادلنورة. ىػ(127)ت بكَت بن عبد اهلل بن األشج .5

ذلم دكر كبَت ك  ،التابعوف كغَتىم شلن قدموا إذل مصر كتولوا مشيخة اإلقراء فيها 
ادلدينة إذل نشر القرآف كالقراءات ُب تلك ادلدرسة. ٍب إف مجلة من ادلصريُت رحلوا  ُب

كمن أشهر ىؤالء الطالب الذين لى قارئها الشهَت نافع ادلدين. ادلنورة لتلقي القراءات ع
 قدموا ادلدينة كتلقوا عن نافع قراءتو:

 ، كىو أكؿ من تتلمذ على نافع.ىػ(175)ت الليث بن سعد .1
 .ىػ(190)ت أبو دحية معٌلى بن دحية بن قيس ادلصرم .2
 .ىػ(191)ت سقالب بن شيبة .3
 .ىػ(197)ت اهلل بن كىبعبد  .4
 .ىػ(197)ت أبو سعيد عثماف بن سعيد الشهَت بورش .5

ىؤالء ىم الرجاؿ الذين شدكا الرحاؿ من مصر إذل نافع ُب ادلدنية كتتلمذكا 
عليو، كأخذكا القراءة عنو، ٍب عادكا لإلقراء. كعن طريق ىؤالء الرجاؿ انتقلت القراءة من 

 .138ادلدينة إذل مصر
                                                             

 .271 ،  صعلم القراءاتنبيل بن زلمد إبراىيم آؿ إمساعيل،  137
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 أساتذة مدرسة مصر:
فع ُب ادلدينة، قاموا بتدريس بعد عودة الطالب ادلصريُت من التلقي عن قراءة نا

 القرآف كالقراءت، كمن أشهر ىؤالء: يُتادلصر 
ىػ(. ىو عثماف بن سعيد كرش أبو سعيد 297عثماف بن سعيد كرش )ت .1

. قرأ القرآف كجٌوده على نافع عدة ختمات ُب حدكد سنة ادلصرم ادلقرئ
لٌقبو "كرشا" لشدة بياضو، ككاف اليكره ذلك، بل يعجبو،  ىػ. كنافع الذم155

كيقوؿ: أستاذم نافع مساين بو. إليو انتهت رئاسة اإلقراء بالديار ادلصرية ُب 
زمانو، ككاف حجة ُب القراءة كتعٌمق ُب النحو كأحكامو، كاٗتذ لنفسو مقرأ 

 .  139كيسمى مقرأ كرش
بن يسار ادلدين لـز كرشا  ىػ(. ىو يوسف بن عمرك240أبو يعقوب األزرؽ )ت .2

مع كرش ُب الدار فقرأ  كاف نازال  مدة طويلة، كأتقن عنو األداء، كجلس لإلقراء.
عليو عشرين ختمة بُت حدر كٖتقيق. قاؿ الذىيب: ىو الذم خلف كرشا ُب 

 .140اإلقراء بالديار ادلصرية
 المدرسة الخامسة: في األندلس 

من الصحابة كالتابعُت الذين أخذكا  كقد كاف ُب اجليش الذم فتح األندلس عدد
على عواتقهم تعليم أىل البلد ادلفتوح القرآف كعلـو الدين كما ىو دينهم مع شعوب 

كازدىرت احلركة العلمية فيها بصورة كبَتة، كمشلت ميادين  اليت فتحوىا قبل ذلك. البلداف
نصيب كافر ُب ىذا العلم ادلختلفة، كمن طبيعة احلاؿ أف يكوف لعلـو القرآف بعامة ا ىذ

ككاف للمفسرين األندلسيُت ُب   النشاط العلمي كلعلم القراءات عناية خاصة بو.
تفاسَتىم مواقف رفيعة مع القراءات، فإٌف أدىن نظرة إذل تفاسَت أكلئك ادلفسرين مثل 

                                                                                                                                                                       
 .273ص ، القراءات علمنبيل بن زلمد إبراىيم آؿ إمساعيل،  138
 . 295، ص9ج سَت أعالـ النبالء الدين زلمد بن أمحد بن عثماف الذىيب، مشس 139
  . 373،ص1ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  140
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كغَتىم ٕتعلنا ضلكم باطمئناف بأف تلك ادلدرسة اعتنت بالقراءة  بو حيافأالقرطيب، ك 
 ة. عناية كبَت 

 أساتذة مدرسة األندلس:
إذا أمعٌنا النظر إذل مدرسة األندلس، سيتبُت األمر بأف ألىلها مشاركة عظيمة ُب 

قراء حاذقوف استطاعوا أف ازدىار الدراسات ادلتعلقة بالقراءات. فظهر بُت علمائهم 
ما يتناكؿ يقدموا ذلذا العلم ادلهم من علـو القرآف شيئا كثَتا، بل إننا النبالغ إذا قلنا 

كمن أشهر رجاؿ  ادلسلموف اليـو من علم التفسَت كالقراءات بدأت من األندلس.
 األندلس ُب ىذا اجملاؿ:

غازم بن قيس أبو زلمد األندلسي، إماـ جليل ىػ(. 199غازم بن قيس )ت .1
كثقة ضابط، ككاف مؤدبا بقرطبة، ٍب رحل إذل احلجاز، فحٌج كأخذ القراءة عرضا 

حح مصحفو على مصحف نافع ثالث عشرة مرة. قاؿ كمسعا عن نافع، كص
عنو ابن اجلزرم: ىو أكؿ من أدخل قراءة نافع ُب األندلس. كمسع من مالك بن 

 .141ال يسقط منو ياء كالكاككقيل  ،كحفظو أنس ادلوطأ
ىػ(. ىو مكي بن أيب طالب بن زلمد بن سلتار. 437مكي بن أيب طالب )ت .2

وف، كاف من أىل التبحر ُب علـو القرآف أخذ القراءات على أيب الطيب بن غلب
كالعربية، حسن الفهم كاخللق، جيد الدين كالعقل، كثَت التأليف ُب علـو القرآف، 
زلسنا رلودا، عادلا ٔتعاين القراءات، قرأ عليو مجاعة كثَتة من القراء، كلو 

 .142"كتاب التبصرة ُب القراءات"مصنفات مشهورة، أعلها 
ىػ(. ىو عثماف بن سعيد بن عثماف بن سعيد بن 444)تأبو عمرك الداين  .3

"بأيب عمرك  انو "بابن الصَتاُب" كُب زماف الذىيبعمر األموم، ادلعركؼ ُب زم
الداين" لنزكلو بدانية. أخذ القراءة عرضا عن خلف بن إبراىيم بن خاقاف، كأيب 

ئمة ُب كاف أحد األ  بن سلمة بن حز كغَتىم.الفتح فارس بن أمحد، كعبيد اهلل 
                                                             

 .3ص، 2ج ُب طبقات القراء غاية النهايةمشس الدين أبو اخلَت زلمد بن زلمد بن زلمد  بن علي ابن اجلزرم،   141

  .751،ص2ج على الطبقات كاألعصار معرفة القراء الكبارالذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  142
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علم القرآف كركاياتو كتفسَته كمعانيو كطرقو كإعرابو، صاحب ادلصنفات، من 
 .143أعلها "كتاب التيسَت ُب القراءات السبع"

ىذه ىي أىم ادلدارس القرآنية اليت سار عليها مراحل القراءات كتطوراهتا 
 منذ عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم إذل عهد التدكين، كاليت تصور لنا شليزات

، حيث تدرس بطريقة التلقي شفهيا كمساعا ،القرآف كقراءاهتا من غَتىا من العلـو
 كحيث ىذه الطريقة ترٌد شبهات ادلستشرقُت الذين قالوا ُب القرآف اضطراب.

 
  المبحث السادس: أقسام القراءات وأحكامها

 
ففي ىذا الصدد سيتقدـ الباحث بالبحث عن أقساـ القراءات كأحكاـ كل 

 كالذم يهمنا ُب ىذا اجملاؿيث ىذا ادلوضوع شلا ينبغي اىتمامو كال ينبغي إعلالو. منها، ح
تنقسم إذل قسمُت: قسم يرجع إذل جهة النقل،  القراءات القرآنية اليت كصلت إليناأٌف 

 ، فتلخيصها كما يلي:لذم يرجع إذل جهة النقلأما االقبوؿ.  جهة كقسم يرجع إذل
كىو ُب اللغة يعٍت التتابع، كادلتواترة ىي ادلتتابعة، كمنو قولو  ،القراءات المتواترة .1

بعد كاحد، كقوذلم:  أم كاحدا (44: 23سورة ادلؤمنوف/) َّجهجه جه جهجهٱُّٱتعاذل: 
 .144"جاءت اخليل تًتا"

كُب اصطالح القراء: ىي القراءة اليت نقلها مجع ال ؽلكن تواطؤىم على الكذب عن 
هبا  من ىذا النوع، كىو قرآف  كغالب القراءات القرآنية اليت يقرأ .145مثلهم إذل منتهاه

 تفاؽ.با

                                                             
 .447، ص1ج ُب طبقات القراء غاية النهايةمشس الدين أبو اخلَت زلمد بن زلمد بن زلمد  بن علي ابن اجلزرم،   143
 ٖتقيق: عبد اهلل علي الكبَت ك إخوانو،  ،6ج  لساف العربأبو الفضل مجاؿ الدين بن مكـر ابن منطور اإلفريقي ادلصرم،  144

 .4759، دكف سنة كطباعة، ص ادلعارؼدار  : القاىرة

 .234، ص 1اإلتقاف ُب علـو القرآف ججالؿ الدين عبد الرمحن السيوطي،  145
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يعٍت الظهور كالوضوح، كادلشهورة ىي الظاىرة ، كىي ُب اللغة القراءة المشهورة .2
  .146فالف ُب الشهرة ٔتكاف، أم رجل كالعلم ُب الوضوح :الواضحة، كمنو قولنا

كدل يبلغ درجة التواتر، ككافقت الرسم كُب االصطالح: ىي القراءة اليت صح سندىا، 
. كمن أمثلة ىذا النوع، 147كالعربية، كاشتهرت عند القراء فلم يعٌدكىا من الغلط كالشذكذ

" بدال   جه جه جه جهُّ  قولو تعاذل: "كما كنتى متخذ ادلضلُت عضدا" بفتح تاء "كنتى

النوع كىذا  .148ككلتا القراءتُت أليب جعفر ادلدين (18:51سورة الكهف/) َّ  جه
 بالتفاؽ قرآف أيضا.

 "ك  ح  د"كىي ُب اللغة مجع أحد، كىي مشتقة من مادة:  القراءات اآلحادية، .3
سورة اإلخالص/: ) َّ جهخل مل ىل يل  ٱُّٱ: كىي ٔتعٌت الوحدة كاالنفراد، كمنو قولو تعاذل

. كُب االصطالح: ىي القراءة اليت صح سندىا، كخالفت رسم 149أم كاحد (1
  .150أك العربية، كدل تشتهر االشتهار ادلذكور ادلصحف

كمن أمثلة ما صح سنده كخالف الرسم: "متكئُت على رفارؼ خضر كعباقرمى 
ما صح سنده كخالفت العربية: "كلقد مكناكم ُب األرض كمن أمثلة ، 151حساف"

كمن أمثلة ماصح  ، باذلمز بدؿ الياء ُب كلمة "معايش".152كجعلنا لكم فيها معائش"
، بفتح الفاء 153 يشتهر االشتهار ادلذكور: :لقد جاءكم رسوؿ من أنفىًسكم"سنده كدل

كمن أمثلة ماصح سنده ككافق العربية، كلكن خالف الرسم: "ككاف أمامهم ككسر السُت. 
                                                             

 .2351، ص  4ج  لساف العربأبو الفضل مجاؿ الدين بن مكـر ابن منطور اإلفريقي ادلصرم،  146
 .234، ص 1اإلتقاف ُب علـو القرآف ججالؿ الدين عبد الرمحن السيوطي،  147
، ٖتقيق: علي زلمد الضباع، )بَتكت: دار الكتب العلمية(،  2ُب القراءات العشر ج النشرزلمد بن زلمد الدمشقي ابن جزرم،  148

311. 
 .4780ص ، 4ج  لساف العربأبو الفضل مجاؿ الدين بن مكـر ابن منطور اإلفريقي ادلصرم،  149
 .234، ص 1اإلتقاف ُب علـو القرآف جعبد الرمحن السيوطي، 112جالؿ الدين  150
، ٖتقيق: علي النجدم ناصف، كعبد احلليم 2ج احملتسب ُب تبيُت كجوه القراءات كاإليضاح عنهاأبو الفتح عثماف بن جٍت،  151

(،ص 1994النجار، كعبد الفتاح إمساعيل شليب، )كزارة األكقاؼ، اجمللس األعلى للشؤكف اإلسالمية، جلنة إحياء كتب السنة، 
305. 

 .48قرآف من كتاب البديع، )القاىرة: مكتبة ادلتنيب(، صابن خالويو، سلتصر ُب شواذ ال 152
 .306، ص 2ج احملتسب ُب تبيُت كجوه القراءات كاإليضاح عنهاأبو الفتح عثماف بن جٍت،  153
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كاخلالصة من ىذه األقواؿ: إف القراءات  .154ملك يأخذ كل سفينة صاحلة غصبا"
اآلحادية إذا صح سندىا ككافقت اللغة العربية، سواء كافق الرسم أك خالفو فهو مقبوؿ، 

: دل يؤخذ بإمجاع، إظلا أخذ بأخبار اآلحاد كال يثبت إحداهماكلكن ال يقرأ بو لعلتُت: 
عليو فال يقطع على صحتو، : أنو سلالف دلا قد أمجع ثانيهماقرآف يقرأ بو ٓترب الواحد. 

 . 155راءة بو، كال يكفر من جحدهكما دل يقطع على صحتو ال غلوز الق
 . 156القراءة الشاذة .4
كىي ُب اللغة ٔتعٌت الدخوؿ كالتضمُت، كمنو قوذلم: أدرجت ، القراءة المدرجة .5

كُب اصطالح القراء: ىي العبارة  .157يء، أم أدخلتو فيو، كضمنتو إياهشالشيء ُب ال
قراءة:  ،كمن أمثلة ىذا النوع. 158اليت زيدت بُت الكلمات القرآنية على كجو التفسَت

ربكم ُب موسم احلج" بزيادة لفظ "موسم احلج" "ليس عليكم جناح أف تبتغوا فضال من 
كذلك نسبة كىذا النوع ال يعترب قرآف كقراءة، كإظلا اعترب   .159مدرجا من كالـ ابن عباس

 إذل راكيو.
ٔتعٌت  "ك   ض  ع"، كىي ُب اللغة مشتقة من من مادة: القراءة الموضوعة .6

كُب  .160كمنو قوذلم: ركاية موضوعة، أم سلتلقة، قراءة موضوعة، أم سلتلقةاالختالؽ، 
االصطالح: ىي القراءة اليت نسبت إذل قائلها من غَت أصل، أك ىي ادلكذكبة ادلختلقة 

، قراءة منسوبة إذل أيب حنيفة . من أمثلة ذلذا النوع161ادلنسوبة إذل قائلها افًتاءادلصنوعة 

                                                             
 .14،ص  1النشر ُب القراءات العشر جزلمد بن زلمد الدمشقي ابن جزرم،  154
 .14،ص 1ر جالنشر ُب القراءات العشزلمد بن زلمد الدمشقي ابن جزرم،  155
عنو ٔتجاؿ ىذا ادلوضوع ال يتكلم الباحث عنو ُب ىذه الصفحة كذلك لتقدمو ُب الباب األكؿ، كأيضا أف الباحث سيتكلم  156

 أكسع ُب الباب اآلٌب. 
 .1353ص، 2ج  لساف العربأبو الفضل مجاؿ الدين بن مكـر ابن منطور اإلفريقي ادلصرم،  157
 .235، ص 1اإلتقاف ُب علـو القرآف ججالؿ الدين عبد الرمحن السيوطي،  158
،  ليس عليكم جناح أف تبتغوا فضال من 34، كتاب تفسَت القرآف، باب رقم البخارم، صحيح البخارمزلمد بن إمساعيل  159

 .854ربكم، ص
 .1040(، ص2004؛ القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، 4ادلعجم الوسيط، رلمع اللغة العربية، )ط 160
 .349ص، 1مناىل العرفاف ُب علـو القرآف ج الزرقاين، زلمد عبد العظيم 161
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افًتاء "إظلا ؼلشى اهللي من عباده العلماءى" برفع لفظ اجلاللة كنصب العلماء. كىذا النوع 
  يعٌد قراءة، كإظلا مسي قراءة نسبة إذل راكيو.ال

 :م إذل ثالثة أقساـينقسفالذم يرجع إذل جهة القبوؿ  نوع القراءة كأما
 القسم األول: القراءة المقبولة، وهي نوعان:

 القراءة ادلتواترة. .1
 القراءة ادلشهورة. .2

كاتفق القراء  ككلتا القرائتُت فقد مضى احلديث عنهما ُب النوع األكؿ ُب ىذا ادلبحث
حيث  ىػ(833)ت كىذا ما أٌكده ابن اجلزرم ػلتاج إذل التكرار. على كوهنما قرآنا كال

قاؿ: "ىذا كشبهو أم القراءة ادلشهورة كإف دل يبلغ مبلغ التواتر صحيح مقطوع بو نعتقد 
أنو من القرآف  كأنو من األحرؼ السبعة اليت نزؿ القرآف هبا، كالعدؿ الضابط إذا انفرد 

 . 162الرسم كاستفاض كتلقى بالقبوؿ قطع بو كحصل بو العلمبشيئ ٖتتملو العربية 
 قراءة المردودة، وهي ثالثة أنواع:القسم الثاني: ال

القراءة اليت صح سندىا ككافقت الرسم كخالفت العربية كدل تتلق بالقبوؿ عند  .1
: 28سورة القصص/) َّمتنت ىت يت ٱُّٱقولو تعاذل:  العلماء، كمن أمثلة ذلذا النوع

 .163بتشديد الظاء، كالنظر ُب ذلك الؼلفى (.48

الرسم أـ خالفت، كسواء كافقت القراءة اليت دل يصح سندىا، سواء كافقت  .2
دة، كذلك كقراءة ابن السميفع كأيب العربية أـ خالفت، فهي قراءة ضعيفة مردك 

 (92: 10سورة يونس/) َّجهجه جه  جه جهىئ يئ رب ُّٱالٌسٌماؿ ُب قولو تعاذل:
 .164: "ننحيك باحلاء ادلهملة" ك "خلفك" بفتح الالـخالفت ُب موضعُتفقد 

                                                             
 .81، صمنجد ادلقرئُت ةمرشد الطالبُتزلمد بن زلمد بن اجلزرم،  162
 .16،ص 1النشر ُب القراءات العشر جزلمد بن زلمد الدمشقي ابن جزرم،  163
 .16،ص 1النشر ُب القراءات العشر جزلمد بن زلمد الدمشقي ابن جزرم،  164
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، كىذا النوع مردكدة بل كالرسم كلكن ال سند ذلاالقراءة اليت كافقت العربية  .3
 .165ىػ(  ُب النشر833مكذكبة يكفر معتمدىا، كما ذكره اجلزرم )ت

 القسم الثالث: المتوقف فيه من القراءات:
كىو القراءة اليت صح سندىا ككافقت العربية كخالفت الرسم، فهذه القراءة ال ػلكم 

األحرؼ السبعة، كػلتمل أف يكوف ما يسمى  بقبوذلا كال بردىا، إذ ػلتمل أف يكوف من
 جهنب ُّٱ :167قراءة ابن مسعود كأيب الدرداء . كمن أمثلة ذلذا النوع166بالقراءات التفسَتية

ككاف أمامهم ُّ   :168كقراءة ابن عمر (3-1: 92سورة الليل/) َّيب جهو  جه جه جه جه
-79: 18سورة الكهف/) َّكافراكأما الغالـ فكاف   ملك يأخذ كل سفينة صاحلة غصبا

80.) 
لة ىو كل قراءة كافقت العربية كاخلالصة من ىذه األقواؿ: نقوؿ إف مقياس القراءة ادلقبو 

مطلقا، ككفقت أحد ادلصاحف العثمانية كلو تقديرا، كتواتر نقلها، فهي مقبولة، كإف 
 لت إحدهها فهي مردكدة.اطل

:حر  السبعة ومفهومها، وفيه مبحثانالفصل الثالث: األ  
:وسبب تعدد القراءات األول: األحاديث الواردة في األحر  السبعةالمبحث   

 
كذلك لوركد األحاديث  لقد اتفق العلماء على أف القرآف نزؿ على سبعة أحرؼ

 الصحيحة ادلصرحة لتلك ادلعاين، منها:

                                                             
 .17،ص 1النشر ُب القراءات العشر جزلمد بن زلمد الدمشقي ابن جزرم،  165
 .32،ص 1النشر ُب القراءات العشر جزلمد بن زلمد الدمشقي ابن جزرم،  166
  .4944البخارم، ُب كتاب التفسَت، باب كماخلق الذكر كاألنثى، رقم  167
 .4825البخارم، ُب كتاب التفسَت، باب كإذ قاؿ موسى لفتاه، رقم  168
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عن ابن عباس رضي اهلل أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: "أقرأين جربيل  .1
حرؼ كاحد فراجعتو، فلم أزؿ أستزيده كيزيدين، حىت انتهى عليو السالـ على 

 .169إذل سبعة أحرؼ"
 بن كعب رضي اهلل عنو قاؿ: "كنت ُب ادلسجد، فدخل رجل فصلى عن أيب .2

فقرأ قراءة أنكرهتا، ٍب دخل آخر، فقرأ قراءة سول قراءة صاحبو، فلما قضينا 
قلت: إف ىذا قرأ الصالة دخلنا مجيعا على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ف

ءة أنكرهتا عليو، فدخل آخر فقرأ. كُب ركاية: ٍب قرأ ىذا سول قراءة صاحبو، اقر 
النيب صلى اهلل عليو كسلم ن رأ، فحسٌ فقفأقرأعلا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم 

شأهنما، فسقط ُب نفسي من التكذيب، كال إذ كنتي ُب اجلاىلية". فلما رآل 
كسلم ما قد غشيٍت، ضرب ُب صدرم، ففضتي عرقا، ككأظلا النيب صلى اهلل عليو 

أنظر إذل اهلل فرىقا، فقاؿ: "ياأيب إف ريب أرسل إرٌل أف أقرأ القرآف على حرؼ 
على أميت، فرٌد إرٌل الثانية: اقرأه على سبعة أحرؼ، كلك  فٍ فرددت إليو أف ىو  

ميت، ، اللهم اغفر أليتتسألنيها، فقلت: اللهم اغفر ألم لةه كها مسأدة رددتي بكل رى 
حىت إبراىيم صلى اهلل عليو كلهم   اخللقي  كأخرت الثالثة ليـو يرغب إرلٌ 

 .170كسلم"
عن أيب بن كعب أف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف عند أضاة بٍت غفار، فأتاه  .3

جربيل عليو السالـ فقاؿ: "إف اهلل يأمرؾ أف تقرئ أمتك القرآف على حرؼ، 
كإف أميت التطيق ذلك، ٍب أتاه الثانية فقاؿ: إف و كمغفرتو، فقاؿ: أسأؿ اهلل معافات

اهلل تعاذل يأمرؾ أف تقرئ أمتك القرآف على حرفُت، فقاؿ: أسأؿ اهلل معافاتو 
كمغفرتو، كإف أميت التطيق ذلك، ٍب جاءه الثالثة فقاؿ: إف اهلل يأمرؾ أف تقرئ 

أميت  أمتك القرآف على ثالثة أحرؼ، فقاؿ: أسأؿ اهلل معافاتو كمغفرتو، كإف

                                                             
 .993أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ ، ص 5، كتاب فضائل القرآف، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارمزلمد بن إمساعيل  169

 .993أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ ، ص 5، كتاب فضائل القرآف، باب رقم ، صحيح البخارمالبخارمزلمد بن إمساعيل  170
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التطيق ذلك، ٍب جاءه الرابعة فقاؿ: إف اهلل يأمرؾ أف تقرئ أمتك القرآف على 
 171عليو فقد أصابوا". قرءكا سبعة أحرؼ، فأؽلا حرؼ

 عن أيب بن كعب قاؿ: "لقي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم جربيل فقاؿ:  .4
ـ كاجلارية، يا جربيل إين بعثت إذل أمة أميُت منهم العجوز، كالشيخ الكبَت، كالغال

كالرجل الذم دل يقرأ كتابا قط، قاؿ: يا زلمد: إف القرآف أنزؿ على سبعة 
 .172أحرؼ"

عن أيب جهيم األنصارم: "أف رجلُت اختلفا ُب آية من القرآف كالعلا يزعم أنو  .5
تلقاىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فمشيا مجيعا حىت أتيا رسوؿ اهلل رسوؿ 

كسلم، فذكر أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:  إف اهلل صلى اهلل عليو 
    .173، فال ٘تاركا فيو، فإف ادلراء فيو كفر"ىذا القرآف نزؿ على سبعة أحرؼ

عن عبد الرمحن بن أيب بكرة عن أبيو أف جربيل قاؿ لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  .6
ى حرفُت، كسلم: "اقرأ القرآف على حرؼ، فقاؿ لو ميكائيل: استزده، فقاؿ: عل

ؼ كقولك: ىلم، كتعاؿ، مادل ٍب استزده، حىت بلغ سبعة أحرؼ كلها كاؼ شا
 .174ية رمحة بآية عذاب، أك آية عذاب بآية رمحة"ٗتتم آ

 عرفنا  ،اليدع رلاال للشك بعد أف قدمنا بعض النصوص الصحيحة اليت تثٌبت ٔتا
دلاذا أنزؿ القرآف  ،نسيانوغي ال ينبرؼ، كلكن شلا أف القرآف الكرًن أنزؿ على سبعة أح

على سبعة أحرؼ؟. إف من ؽلعن النظر ُب النصوص ادلذكورة، كيعرؼ طبيعة األمة العربية 
ذات القبائل ادلتعددة كاللهجات ادلتغايرة، يستطيع أف يتوصل من خالؿ ذلك إذل عدة 

جل  أشياء تعترب بال شك سببا موجبا إذل أف يسأؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم ادلوذل
كعال أف ينزؿ عليو القرآف بأكثر من حرؼ حىت كصل إذل سبعة أحرؼ، كىي إرادة 

                                                             
 .319سجود التالكة، ص 20رقم  باب ادلساجدكتاب   ، صحيح مسلمبن احلجاج القشَتم النيسابورم،  مسلم 171
(، 1417؛الرياض: مكتبة ادلعارؼ، 1، ٖتقيق زلمد ناصَت الدين األلباين، )طسنن الًتمذمزلمد بن عيسى بن سورة الًتمذم،  172
 .657ص
  . 245، ص7ج مسند اإلماـ أمحد بن حنبل بن حنبل،  أمحد 173

 .269، ص8ج حنبلمسند اإلماـ أمحد بن  بن حنبل،  أمحد 174
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 جه جهنب  جهزب مب ٱُّٱالتخفيف كالتيسَت على ىذه األمة احملمدية مصداقا لقولو تعاذل: 

تلك القبائل أف تقرأ من  لو أرادت كل قبيلةألنو كذلك   .(.17: 45سورة القمر/) َّىب
الشتدت ذلك عليها، فأراد اهلل تعاذل برمحتو  ،اعتادتبلهجة ٗتتلف عن ذلجتها اليت 

الواسعة كلطفو بعباده أف غلعل ذلذه القبائل متسعا ُب اللغات كما يسر عليهم ُب الدين. 
كمن النصوص السابقة ادلذكورة كذلك، سيعرؼ القارئ من خالذلا عدة فوائد اليت من 

 أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ، كىي:أجلها 
لبياف حكم رلمع عليو، مثل قراءة سعد بن كقاص "كلو أخ أك أخت ما يكوف  .1

فإف ىذه القراءة تبُت أف ادلراد باإلخوة ىنا،  (12: 4سورة النساء/ ) من أـ"
 اإلخوة ألـ، كىذا أمر رلمع عليو.

سورة ) ما يكوف مرجحا حلكم اختلف فيو كقراءة "أك ٖترير رقبة مؤمنة" .2
الشًتاط بزيادة "مؤمنة" ُب كفارة اليمُت، فكل فيها ترجيح  (89: 5ادلائدة/

 اإلؽلاف فيها كما ذىب إليو الشافعي، كدل يشًتطو أبو حنيفة.
 (222: 2سورة البقرة/) ما يكوف للجمع بُت حكمُت سلتلفُت كقراة "يطهرف" .3

بالتشديد كالتخفيف، فاألكذل اجلمع بينهما، كىو أف احلائض اليقرهبا زكجها حىت 
 تطهر بانقطاع حيضها كتطهر باالغتساؿ.

سورة ) اختالؼ حكمُت سلتلفُت شرعيُت كقراءة "كأرجلكم"ما يكوف ألجل  .4
سح كالنصب يقتضي فرض ادل اخلفض باخلفض كالنصب، فإف (6: 5ادلائدة/

ا النيب صلى اهلل عليو كسلم فجعل ادلسح لالبس اخلف يقتضي الغسل، فبينهم
 كالغسل لغَته.

 ما يكوف إليضاح حكم يقتضي الظاىر خالفو، كقراءة "فامضوا إذل ذكر اهلل" .5
تضي ظاىرىا ادلشي السريع، كليس  فإف قراءة "فاسعوا" يق (9: 62سورة اجلمعة/)

 منو.ة لذلك، كرافعة دلا يتوىم كذلك، فإف القراءة األخرل موضح
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سورة )يعرؼ، كقراءة "كالصوؼ ادلنفوش" ما يكوف مفسرا دلن دل  .6
 فكلمة "الصوؼ" تعترب تفسَتا لكلمة "العهن".( 5: 101القارعة/

سورة )ما يكوف حجة لًتجيح قوؿ لبعض العلماء، كقراءة "أكدلستم النساء"  .7
ْتذؼ األلف اليت بعد الالـ، إذ اللمس يطلق على احلس  (43: 4النساء/

   َّجه جه ٱُّو قولو تعاذل: يلحق بو احلس بباقي البشرة، كيرجحباليد، ك 

 (.7: 6األنعاـ/)
8.  "  (1: 4سورة النساء/)ما يكوف حجة لقوؿ بعض أىل العربية، كقراءة "األرحاـً

 باخلفض.
ما ُب ذلك من عظيم الربىاف، ككاضح الداللة، إذ مع كثرة ىذه االختالؼ  .9

تناقض، كالٗتالف، بل كلو يصدؽ بعضو بعضا، كتنوعو ال يتطرؽ إليو تضاد، كال 
ض على ظلط كاحد، كأسلوب كاحد، كما كيبُت بعضو بعضا، كيشهد بعضو لبع

 ذاؾ إال آية بالغة، كبرىاف قاطع على صدؽ ما جاء بو صلى اهلل عليو كسلم.
سهولة حفظو كتيسَت نقلو على ىذه األمة، إذ ىو على ىذه الصفة من البالغة  .10

 أكجو أسهل عليو كأقرب إذل فهمو. من ػلفظ كلمة ذات كالوجازة، فإنو
من حيث أيهم يفرغوف جهدىم لبلغوا قصدىم ُب تتبع  إعظاـ أجور ىذه األمة .11

معاين ذلك، كاستنباط احلكم كاألحكاـ من داللة كل لفظ، كاستخراج كمُت 
 أسراره كخفي إشاراتو، كإنعامهم النظر، كإمعاهنم الكشف عن التوجيو، كالتعليل،

 كالًتجيح، كالتفصيل ما يبلغ غاية علمهم، كيصل إليو هناية فهمهم.
بياف فضل ىذه األمة كشرفها على سائر األمم، من حيث تلقيهم كتاب رهبم  .12

كالكشف ىذا التلقي، كإقباذلم عليو ىذا اإلقباؿ، كالبحث عن لفظة لفظة، 
صيغة صيغة، كبياف صوابو، كبياف تصحيحو، كإتقاف ٕتويده، حىت محوه من خلل 
التحريف، كحفظوه من الطغياف كالتطفيف، فلم يهملوا ٖتريكا كال تسكينا كال 
تفخيما كال ترقيقا، حىت ضبطوا مقادير ادلدات، كتفاكت اإلماالت، كميزكا بُت 
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مة من األمم، كال يوصل إليو إال بإذلاـ احلركؼ بالصفات، شلا دل يهتد إليو فكر أ
 من اهلل تعاذل.

ما ادخره اهلل من ادلنقبة العظيمة كالنعمة اجلليلة اجلسيمة ذلذه األمة الشريفة، من  .13
إسنادىا كتاب رهبا، كاتصاؿ ىذا السبب اإلذلي بسببها، ككل قارئ يوصل حركفو 

 بالنقل إذل أصلو، كيرفع ارتياب ادللحد بوصلو.
اهلل تعاذل ُب توليو  حفظ كتابو العزيز، كصيانة كالمو ادلنزؿ بأكَب ظهور سر  .14

البياف كالتمييز، فإف اهلل تعاذل دل ؼلل عصرا من األعصار، كلو ُب قطر من 
األقطار، من إماـ حجة قائمة بنقل كتاب اهلل تعاذل، كإتقاف حرككفو كركاياتو، 

 175كتصحيح كجوىو كقراءاتو.
 

 هاالسبعة ومفهومث الثاني: األحر  المبح
 

بعد أف عرفنا األسباب اليت أدت إذل تعدد القراءات، ككقفنا على العديد من 
دنا أف نوضح ادلفهومات دك أف نقتبسها من اختالؼ القراءات،  الفوائد اليت استطعنا

 ، كىذا يرجع إذل ادلذىبُت:اليت أنزؿ اهلل هبا القرآف لألحرؼ السبعة
: يرل أصحابو أف ادلراد بالسبعة حقيقة العدد، كلكنو اختلفوا ُب ٖتديد المذهب األول
 ىذه األحرؼ: 

فمنهم من ذىب إذل أف األحرؼ ىي اللغات أك اللهجات اليت نزؿ هبا القرآف،  .1
ك٘تيم، كاليمن، كقيل لغة كثقيف، كىوازف، ككنانة،  كىزيل،كىي لغة قريش، 

كمن أصحاب  .176كىوازف، كسعد بن بكرقريش، كىزيل، ك٘تيم، كأزد، كربيعة، 
ىػ(، كأبو عبيد بن القاسم بن سالـ 198ىذا الرأم: سفياف بن عيينة )ت

                                                             
 .226(، ص1989، )بَتكت: دار اجليل، 1ج ُب رحاب القرآف الكرًنزلمد سادل زليسن،  175
، ٖتقيق: ادلرشد الوجيز إذل علـو تتعلق بالكتاب العزيزشهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراىيم ادلعركؼ بأيب شامة،  176

 .88 (، 2003كت: دار الكتب العلمية، ؛ بَت 1إبراىيم مشس الدين، )ط
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ىػ(، 665ىت(، كأبو شامة ت310ىػ(، كابن جرير الطربم )ت223)ت
 ىػ(.671كاإلماـ القرطيب )ت

كمنهم من ذىب إذل أف األحرؼ ىي األكجو اللفظية اليت نزؿ هبا القرآف،  .2
ىػ( 276ؽليل إليها ابن قتيبة )تكلكنهم اختلفوا ُب تعيينها كحصرىا. كىذا ما 

 ث قاؿ: "كقد تدبرت كجوه اخلالؼ ُب القراءات فوجدهتا سبعة أكجو":حي
عن صورهتا ُب الكتاب االختالؼ ُب إعراب الكلمة أك حركة بنائها ٔتا ال يزيلها  .أ 

 ( 78: 11سورة ىود/ )  َّرت زت مت نت ىتيتُّٱٱكال يغَت معناىا، ضلو قولو تعاذل: 
 بالفتح. كأطهرى 

أف يكوف االختالؼ ُب إعراب الكلمة كحركة بنائها ٔتا يغَت معناىا كال يزيلها  .ب 
سورة ) َّ جه جه جه جه جهٱُّٱعن صورهتا ُب الكتاب، ضلو قولو تعاذل: 

 بُت أسفارنا. باعدى كربينا  (19: 34سبا/
أف يكوف االختالؼ ُب حركؼ الكلمة دكف إعراهبا ٔتا يغَت معناىا ُب الكتاب  .ج 

: 2سورة البقرة/)  َّجه جه جه  جه جهُّٱكال يزيل صورهتا، ضلو قولو تعاذل: 
 كننشرىا بالراء. (259

أف يكوف االختالؼ ُب الكلمة بغَت صورهتا ُب الكتاب كال يغَت معناىا، ضلو  .د 
 ."صيحة"بدؿ  يةن كزقٍ  (29: 36سورة يس/ )  َّجه جه جه جه جهٱُّقولو تعاذل: 

 َّجه جه ُّٱأف يكوف االختالؼ ُب الكلمة شلا يزيل صورهتا كمعناىا، ضلو قولو تعاذل .ه 
 ."كطلح"كطلع بدؿ  (29: 56سورة الواقعة/)

أف يكوف االختالؼ بالتقدًن كالتأخَت، ضلو قولو هتاذل: كجاءت سكرت احلق  .ك 
 .(19: 50سورة ؽ/ )   َّجهجه جه  جه جهٱُّٱبادلوت بدال من قولو تعاذل: 

كما عملت أيديهم بدال  أف يكوف االختالؼ بالزيادة كالنقصاف، ضلو قولو تعاذل: .ز 
   .(35: 36سورة يس/ ) َّجهىب جه جهٱُّٱ
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األحرؼ ىي األكجو ادلعنوية اليت نزؿ هبا القرآف الكرًن، كمنهم من ذىب إذل أف  .3
 كلكنهم اختلفوا ُب تعيينها كحصرىا:

 فمنهم من قاؿ بأهنا: احلالؿ كاحلراـ، كاألمر كالزجر، كاحملكم كادلتشابو، كاألمثاؿ.
 كمنهم من قاؿ بأهنا: الوعد كالوعيد، كاحلالؿ كاحلراـ، كادلواعيظ كاألمثاؿ، كاالحتجاج.

، من قاؿ بأهنا: احملكم كادلتشابو، كالناسخ كادل كمنهم نسوخ، كاخلصوص كالعمـو
  177كالقصص، كإظلا ىذه اآلراء دل تنسب صراحة إذل أحد شلن نقل رأيهم.

يرل أصحابو أف ادلراد بالسبعة ليس حقيقة العدد، كإظلا ادلراد التعدد : انيالمذهب الث
فهم يركف أف القرآف نزؿ بلغات العرب كالكثرة من أجل التيسَت كالتسهيل كالتوسعة. 

ىػ(، كابن عباس 40بأكجو متعددة. كشلن ذىب إذل ىذا  الرأم علي بن أيب طالب )ت
 . 178ىػ(544ىػ(، كالقاضي عياض )ت67)ت

الذم قاؿ  قلت: كالذم أراه راجحا كمقبوال من ىذين ادلذىبُت ىو ادلذىب الثاين 
كالكثرة، كذلك ألف قبائل العرب ليست زلصورة عة ىو التعدد بأف ادلراد باألحرؼ السب

قبائل بل أكثر من ذلك، كأف عادة العرب أف تعرب الكثرة كالتضعيف بلفظ السبعة.  بسبع
أيب طالب كابن عباس رضي اهلل عنهما قاال: "نزؿ القرآف بلغة   علي بن كجاء ُب ركاية عن

أف النيب صلى اهلل . كُب ركاية أخرل عن ابن عباس: "179كل حي من أحياء العرب" 
عليو كسلم كاف يقرئ الناس بلغة كاحدة، فاشتد ذلك عليهم، فنزؿ جربيل فقاؿ: يازلمد 

 .  180أقرئ كل قـو بلغتهم"

                                                             
 .131ص، 1مناىل العرفاف ُب علـو القرآف ج زلمد عبد العظيم الزرقاين، 177
 .107، صادلرشد الوجيز إذل علـو تتعلق بالكتاب العزيزشهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراىيم ادلعركؼ بأيب شامة،  178
 .90، صادلرشد الوجيز إذل علـو تتعلق بالكتاب العزيزشهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراىيم ادلعركؼ بأيب شامة،  179
 .90، صادلرشد الوجيز إذل علـو تتعلق بالكتاب العزيزشهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراىيم ادلعركؼ بأيب شامة،  180
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 الباب الثالث

 بالقراءات الشاذة التعرف
 

كانت القراءات ُب عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم كعهد أيب بكر نبعا ثرٌا يليب 
ة عند القبائل، كيقع من نفوس أىلها مواقع حسنة، كيقفهم صبيعا على حاجة ماسٌ 

عثماف، أساليب القرآف كلغتو، كلكن كثرة ىذه القراءات فيما بعد، كالسيما ُب عهد 
ؤه ال ديكن در  أخذ يسَت ُب طريق يناقض حقيقة كجودىا، كيثَت من ادلخاكؼ ما

د عثماف جراء اجتهادم حيفظ للقرآف قدسيتو، كللمسلمُت كحدة الكلمة، فوحٌ إالبإ
ادلصاحف، كجعلها على رسم كاحد، كترؾ خارج مصحفو مامل جيمع عليو من 

ها عثماف من دائرة ادلصاحف العثمانية القراءات ادلًتككة اليت أخرجىذه . 1لقراءاتا
، كاليت ستكوف تسمى بالقراءات الشاذةمن إحدل القراءات اليت  لكوهنا غَت رلمع عليها

موضوعا ُب ىذا الباب ابتداء من حقيقة الشاذة كعهد ظهورىا، كيليها موقف العلماء 
  فيها، كختاما حبكم االحتجاج هبا.

 
 مباحث:ثالثة الفصل األول: حقيقة القراءة الشاذة وعهد ظهورىا، وفيو 

 المبحث األول: حقيقة القراءة الشاذة
 

سبق أف ذكرنا ُب الباب األكؿ أف الشاذة دبعٌت االنفراد عن اجلمهور كالندرة 
 .2ككثرتوعنهم. كُب االصطبلح ما يكوف سلالفا للقياس من غَت نظرة إىل قلة كجوده 

                                                             
 .31(، ص1999؛ دمشق: دار الفكر، 1، )طالشاذة كتوجيهها النحوم اتالقراءزلمود أضبد الصغَت،  1
 ُب الباب األكؿ. 20انظر رقم  2
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فعبلقة ىذا التعريف بالقراءة الشاذة نقوؿ: قد ذكر علماء القراءت قاعدة تعرؼ هبا 
القراءات ادلقبولة كسبيزىا عن غَتىا من القراءات الشاذة ادلردكدة. ىذه القاعدة ىي: "كل 

فقت رسم أحد ادلصاحف العثمانية، كثبتت بطرؽ التواتر"، اقراءة كافقت اللغة العربية، كك 
ىي القراءة اليت جيب قبوذلا، كال حيل  كل قراءة اجتمعت فيها ىذه األركاف الثبلثة  نقوؿ

من ىذه ك  جحدىا كإنكارىا، كىي من صبلة األحرؼ السبعة اليت نزؿ هبا القرآف الكرًن.
ادلذكورة، القاعدة نعرؼ أف القراءة الشاذة ىي القراءة اليت زبالف أحد ادلقاييس الثبلثة 

قاؿ خالفة من حي  اللغة، أك من حي  الرسم، أك من حي  النقل. سواء كانت ىذه ادل
ابن اجلزرم: " كمىت اختل ركن من ىذه األركاف الثبلثة، أطلق عليها ضعيفة أك شاذة، 

كلكن شلا ينبغي أف يعلم أف . 3أكباطلة، سواء كانت عن السبعة أـ عمن ىو أكرب منهم"
األكلُت الزماف لو إذ أنو مىت ربقق تواتر  أىم ىذه األركاف ىو الركن الثال ، كالركنُت

 .4القراءة لـز أف تكوف موافقة للغة العرب كألحد ادلصاحف العثمانية، فالعمدة ىو التواتر
عربكا القراءة الشاذة بعبارة أخرل كىي كل قراءة خرجت عن القراءة كلذلك بعض القراء 

ليت توٌفرت فيها الشركط الثبلثة السبعة أك العشرة، كذلك ألف ىذه القراءات ىي القراءة ا
 ادلتفق عليها عند القراء.

 
 ظهور القراءات الشاذةالمبحث الثاني:  

 
 جنبا إىل جنب جهود أصحاب القراءات َتكانت جهود العلماء ُب الشواذ تس

، على أف أكؿ من اىتم اىتماما ماف ادلصاحفثالصحيحة ادلشهورة منذ أف كٌحد ع
ىػ( الذم 200شواذ، ىو ماكاف من جهود ىاركف بن موسى األعور )ت قبل لبا احقيقي

                                                             
ربقيق: علي زلمد الضٌباغ، )بَتكت: دار الكتب العلمية(،  ،1النشر ُب القراءات العشر جزرم، اجلزلمد بن زلمد الدمشقي ابن  3
 .9 ص

 .8(، ص1981، )بَتكت: دار الكتاب العريب، كتوجيهها من لغة العربالقراءات الشاذة عبد الفتاح القاضي،  4
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كإمنا كاف مصطلح  .5أخذ يتتبع أسانيدىا ُب النصف الثاين من القرف الثاين للهجرة
الشذكذ مل يكن مستقرا سباما ُب فًتة كجيزة، بل احتاج إىل شبانية قركف أك أكثر، كاف 

ا كانت زبتل من ىذه ادلقاييس توضع ُب حقل خبلذلا يقاـ باالختيارات كادلقاييس، فم
 الشذكذ.

 القراءات الشاذة في القرن الثاني: .1
قبل أف توجد ادلقاييس ُب القراءات الصحيحة اختلف العلماء ُب تسمية 

أطلقا على اختياراهتما قراءات  ىػ(215) كاألخفش ىػ180)ت قراءاهتم، فسيبويو
كىي أمساء متعددة دلعٌت  العامة، كالفراء مساىا قراءات القراء، كابن سبلـ كصفها بالكثرة،

 كىو الصحيح ادلشهور من القرات. كاحد،
كُب حُت آخر من القراءات اليت أمهلت اختياراهتم، كانت ىناؾ عبارات متعددة 

تعٍت إال الشذكذ، كلكن ىذه القراءات مل تربح دائرة  كال تطلق على القراءات القليلة أيضا
القرآف كمل خيرجها أصحاب الصحيح منو. فمنهم من كصفها بقراءة بعضهم، كمنهم من 
أطلقها بالقراءة القليلة، كمن خيص هبا قارئا كاحدا. ككل ىذه األكصاؼ التبتعد عن 

 غوم.معاين الندرة كالتفرد كالتفرؽ اليت رمى إليها بالشذكذ الل
 قراءة بعضهم: .أ 

غلب على رجاؿ القرف الثاين استخداـ كلمة "بعضهم" ُب نسبة القراءة القليلة، كىو 
سورة ) َّ  يم ىم ٰر ٱُّٱاستخداـ يرادؼ ُب الغالب معٌت الشذكذ،  فسيبويو يقوؿ: كقد قرأ بعضهم 

ىػ( 118، كىي قراءة ابن أيب إسحاؽ )ت6بنصب نوف "ياسُتى" (2-1: 36يس/
 ٰر ٱُّٱ، كيقوؿ أيضا: كبلغنا أف بعضهم قرأ: 7ىػ( قارئي الشواذ149)ت كعيسى بن عمر

                                                             
ربقيق: إبراىيم  ،ادلرشد الوجيز إىل علـو تتعلق بالكتاب العزيزشهاب الدين عبد الرضبن بن إمساعيل بن إبراىيم ادلعركؼ بأيب شامة،  5

 .138ص (،2003؛ بَتكت: دار الكتب العلمية، 1ط)مشس الدين، 
؛ القاىرة: مكتبة اخلاصلي، 3ربقيق: عبد السبلـ زلمد ىاركف، )ط ،3ج الكتابسيبويو، بن قنرب ادلعركؼ ب عمرك بن عثماف 6

 258. (، ص1988
ربقيق: علي النجدم ناصف ك عبد الفتاح إمساعيل  ،2ج ُب تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنها احملتسبابن جٍت، عثماف  7

 .203 (، 1994شليب، )القاىرة: جلنة إحياء الًتاث اإلسبلمي، 
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"، كىي قراءة شاذة، قرأ هبا ابن  (284: 2سورة البقرة/) َّ ٰر ٰر ٰر ٰرٰر ٰر بنصب "يغفرى
: 9. كإىل ىذا يذىب األخفش ُب قولو8ىػ(203) كأبو حيوة ىػ(130)ت عباس كاألعرج
"حسنا" كىي قراءة طلحة  بدال  (83: 2البقرة/سورة )   َّ  حسٌت ٰر  ٰر  ٱُّٱكقد قرأ بعضهم 
حيظو حظوة صاحبيو، كمن ذلك قولو  ىػ(207) ككذلك الفراء. ىػ(112) بن مصرؼ
، كىي قراءة أم "كلمةه" ،10كرفع بعضهم( 5: 18سورة الكهف/) َّ ٰر ٰر ُّٱُب قراءة:
 ىػ( كعيسى بن عمر كابن أيب إسحاؽ.110احلسن )

: "كمسعنا بعض 11"العرب"، كمن ذلك قوؿ سيبويو كقد يضيفوف إىل كلمة "بعض" كلمة
"، كىي قراءة زيد  (1:2سورة الفاربة/) َّ  ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ُّٱالعرب يقوؿ:  بنصب كلمة "ربَّ
ىػ( كىي قراءة شاذة. ككذلك ما قالو األخفش: "كبعض العرب يقوؿ: 358بن علي )ت

كقد يعربكف عن ذلك بقراءة أىل البدك، كقوؿ الفرٌاء: كأما  .12"احلمدى هلل" بنصب احلمدى 
كلكن قاؿ سيبويو: كلمة  .13هلل، بنصب احلمدى" أىل البدك فمنهم من يقوؿ: احلمدى 

"بعض" ليست دقيقة ُب التعبَت عن القراءات النادرة كما قلنا، فقد تتسع لتشمل قراءات 
اؿ: كقد قرئ ىذا احلرؼ على حي  ق مشهورة، كىذا غالبا يعرؼ من سياؽ العبارة،

كقاؿ بعضهم ( 119: 20سورة طو/ ) َّ ٰر ٰر ٰر ككإنٌ  ٱُّٱكجهُت: قاؿ بعضهم: 
". كىذا يقصد أف القراءتُت متساكيتُت ُب درجة النقل. األكىل قراءة نافع 14كنٌ أ"ك 

 .16. ككذلك احلاؿ عند األخفش كالفراء15كعاصم، كالثانية باقي القراء العشرة
                                                             

؛ بَتكت: دار 1، ربقيق: عادؿ أضبد عبد ادلوجود كإخوانو، )ط2ج البحر احمليطزلمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  8
  .376(، ص1993الكتب العلمية، 

؛ القاىرة: مكتبة اخلاصلي، 1ربقيق: ىدل زلمود قراعة، )ط ،1ج معاين القرآف، األكسط األخفشمسعدة ادلعركؼ بسعيد بن  9
 .134 (، ص1990

 .134(، ص 1983؛ بَتكت: عامل الكتب، 3، )ط2الفراء، معاين القرآف جحيِت بن زياد  10
 . 63، 2ج الكتابسيبويو، عمرك بن عثماف بن قنرب ادلعركؼ ب 11
 .9، 1ج معاين القرآف، األكسط األخفشبن مسعدة ادلعركؼ بسعيد  12
 .3، ص 1الفراء، معاين القرآف جحيِت بن زياد  13
 . 123، ص3ج الكتابسيبويو، عمرك بن عثماف بن قنرب ادلعركؼ ب 14
 .322، ص2النشر ُب القراءات العشر جزرم، اجلزلمد بن زلمد الدمشقي ابن  15
 .194، ص 2الفراء، معاين القرآف جحيِت بن زياد  ، 9ص ،1ج معاين القرآف، األكسط األخفشسعيد بن مسعدة ادلعركؼ ب 16
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 قراءة قوم: .ب 
" كيريدكف هبا بعض الناس، كىذ يكثر خاصة عند كقد  يستخدموف لفظ "قـو
: 17األخفش  (197: 2سورة القرة/) َّ جم ٰر ٰر ٰر  ٰر ٰر ُّٱٱ، كمن ذلك قولو: قاؿ قـو

 بالتنوين كالرفع ُب الثبلثة، كىي قراءة شاذة.
 وصفها بالقلة: .ج 

: "اجلـز أجود 18كقد يصفوف بعض ىذه القراءات بالقلة، كذلك كقوؿ األخفش
 رث ٰر يت ىت  ٰر ٰر ٱُّٱُب ادلعٌت إال أنو أقل ُب القراءة"، ككذلك احلاؿ عند الفراء ُب قولو تعاىل: 

اتفقوا على نصب "نٌتخذ" إال أبا جعفر  ادلدين  (18: 25سورة الفرقاف/ ) َّ ٰر زث ٰر ٰر
 .19راءة شاذةققرأ بالضم، كىي 

 نسبتها إلى قارئ واحد:  .د 
قارئ كاحد على سبيل التفرد، كىذا يعٍت الشذكذ غالبا مقركنا كقد ينسبوف القراءة إىل 

 ىػ( يقرأ ىذا149: "ككاف عيسى الثقفي )ت20بسياؽ العبارة، كمن ذلك قوؿ سيبويو
بكسر إٌف، كىي قراءة ابن أيب إسحاؽ  (10: 54سورة القمر/) َّ ٰر خن حن جن  يم  ٱُّٱاحلرؼ    
: "ماىذا ًبًشرنل" بدال 21ككذلك مانقلو الفراء قراءة ىػ(، ككبلمها قراءة شاذة.117)ت
 بكسر الباء كالشُت كتنوين الراء، كىي قراءة (31: 12سورة يوسف/ ) َّ ٰر ٰر ٰر ٱُّٱمن 

  شاذة أيضا.ال ىػ( 110احلسن البصرم )ت
 قرائن أخرى: .ه 

كقد يكوف ُب العبارة ما يشرب إىل الندرة، كأف يستعرض أحدىم إسنادا طويبل يتصل 
الصحابة أك التابعُت لئلخبار عن كجو منقطع قرأ بو أحدىم، كمن ذلك  مانقلو بأحد 

                                                             
  .26ص ،1ج معاين القرآف، األكسط األخفشسعيد بن مسعدة ادلعركؼ ب 17
  .198ص ،1ج معاين القرآف، األكسط األخفشسعيد بن مسعدة ادلعركؼ ب 18
 264، ص 2الفراء، معاين القرآف جحيِت بن زياد  19
 . 143، ص3ج الكتابسيبويو، عمرك بن عثماف بن قنرب ادلعركؼ ب 20
 .44، ص 2الفراء، معاين القرآف جحيِت بن زياد  21
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ُت كضم الباء بدال من قولو س: "أفحٍسبي الذين كفركا" بتسكُت ال22الفراء ُب قراءة
. أك كىي قراءة رلاىد كابن عباس كعكرمة (102: 18سورة الكهف/) َّ نت مت زت ٱُّٱتعاىل: 

: زعم 23للتدليل على الندرك كالقلة، كقوؿ الفراء أيضاقد يكوف يستخدـ عبارة "زعم" 
 ٰر ُّٱٱىػ( أف عاصم بن أيب النجود كاف ينصب "غشاكةن" ُب قولو تعاىل: 168ادلفضل )ت

 كىي قراءة شاذة للمفضل عن عاصم. (7: 2سورة القرة/)  َّ ٰر  ٰر
 الوجوه النحوية الجائزة في األيات القرآنية: .و 

ىا ضلوية ُب غَت القرآف انطبلقا من اآلية اليت يعاجلوهنا، و كاف النحاة جيٌوزكف كج
كإذا كاف معظم ىذه الوجوه قراءات مل تبلغهم، فكانت ىذه إشارة إىل الكشف عن 

ادلقاييس. يقوؿ شذكذ القراءات، إذا اتضح أف كل ىذه القراءات شواذ كفق أغلب 
كاف حسنا، (18: 72سورة اجلن/) َّ ٰر ٰر  ٰر  ٱُّٱ: كلو قرئت "كإفَّ ادلساجدى" بدال 24سيبويو

سورة ) َّ ٰر ٰر ٰر خن حن جن  يم ىم ُّٱٱكيقوؿ الفراء ُب قولو تعاىل. ىػ(117)تكىي قراءة ابن ىرمز
"، كأنو قاؿ جلاز كلو نصبت "نردى" على أف ذبعل "أك" دبنزلة "حىت (53: 7األعراؼ/

أبن أيب  "، كالنصب قراءة25"فيشفعوا لنا أبدا حىت نرد فنعمل، كال نعلم قارئا قرأ بو
 (19:93سورة مرًن/) َّ ٰر ٰر ٰر ٰر ُّٱ . كيقوؿ ُب قولو تعاىل:ىػ(117)ت إسحاؽ البصرم

كلو قلتو "آتو الرضبنى عبدا كاف صوابا، كمل أمسعو من قارئ
"، كىي قراءة ابن مسعود 26

 كغَته من القراء.
 القراءات الشاذة في القرن الثالث: .2

تابع العلماء أسلوب رجاؿ القرف الثاين ُب كصف ىذه القراءات بالقلة أك   ،ُب ىذا القرف
كلمة "بعض"، أك نسبتها إىل قارئ كاحد، أك إىل بعض ادلتقدمُت على سبيل الندرة 
كالتفرد، كما تابعوا أيضا إجازهتم للوجوه النحوية احملتملة، كذكر الشذكذ على إرادة 

                                                             
 .161، ص 2الفراء، معاين القرآف جحيِت بن زياد  22
 .13، ص1الفراء، معاين القرآف جحيِت بن زياد  23
 . 128، ص3ج الكتابسيبويو، عمرك بن عثماف بن قنرب ادلعركؼ ب 24
 .380، ص1الفراء، معاين القرآف جحيِت بن زياد  25
 .173، ص2الفراء، معاين القرآف جحيِت بن زياد  26
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ُب قولو تعاىل:  ىػ(103)ت "احلق" إىل رلاىد كقد أضيفت قراءة رفعالشذكذ النحوم. 
 ىػ(68)ت قرأ هبا ابن عباسكىي قراءة شاذة  (25: 24سورة النور/)  َّ حت جت هب مب خب ٱُّٱ

ىػ(: 224ُب إعرابو نقبل عن أيب عبيد ابن سبلـ )ت ىػ( 338)ت قاؿ النحاسأيضا. 
"كلوال كراىة خبلؼ الناس لكاف الوجو الرفع، ليكوف نعتا هلل جل كعز، كيكوف موافقا 

فإنو يعزك مثل ىذه  ىػ(276)ت ككذلك مافعلو ابن قتيبة .27ىػ(30)ت يبىٌ لقراءة أي 
كقرأ بعض ادلتقدمُت "يا القراءت إىل بعض ادلتقدمُت على سبيل الندرة، كمن ذلك قولو: 

كىي قراءة شاذة  (77: 43سورة الزخرؼ/)  َّ ٰرٰر مم خم ٰر ٱُّٱماؿ" بدال من قولو تعاىل: 
  .28ىػ(40)ت كعليىػ( 32)ت معزكة إىل ابن مسعود 

،  ُب القرنُت الثاين كالثال ، كما دلت عليو األلفاظ ادلختلفة  إف شذكذ القراءة 
اليتعرض لنقد القراءة كالخيرجها من دائرة القرآف، كاف شذكذا كصفيا التشذيذا، فهو 

 كىي قراءة مشهورة مقبولة أقبل عليها العلماء.
 القراءة الشاذة في القرن الرابع: .3

ُب دائرة ىذا القرف، بدأ مصطلح الشذكذ مرحلة التبلور، كذلك انعكاسا لتطور 
االختيارات فيو إىل مقاييس، كقد اتضح ىذا، خاصة ُب جهود أيب جعفر الطربم 

كبَت للمصطلح. ىػ(. ٍب تتابعت اجلهود كادلقاييس حىت كصل إىل تقدـ حقيقي  310)
أكؿ كتاب  ىػ(320)ت ابن رلاىدففي ىذا القرف، شذذت احلركؼ ادلخالفة، ككضع 
ىػ( مقياسو ُب كتاب مستقل أيضا 370مستقل ُب الشواذ، كفيو كضع ابن خالويو )ت

كتابو اجلليل "احملتسب ُب تبيُت كجوه شواذ ىػ(392)تُب الشواذ، ككضع ابن جٍت 
 القراءت كاإليضاح عنها"

 :ىـ(313)ت الطبري أبي جعفر القراءات الشاذة عند . أ
ادلخالفة لرسم عثماف، كالقراءات اليت زبالف اإلصباع، كىي من احلركؼ 

 كالقراءات األحادية.
                                                             

 .647(، ص2008؛ بَتكت: دار ادلعرفة، 2، )طإعراب القرآفأضبد بن زلمد بن إمساعيل النحاس،  27
 .236إحياء الكتب العربية، صد صقر، دار ضب، ربقيق: السيد أتاكيل مشكل القرآفعبد اهلل بن مسلم بن قتيبة،  28
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: كىي كل قراءة مركية عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أك أحد الحروف المخالفة .1
ف رمسها أحد ادلصاحف العثمانية. كأبو جعفر أكؿ من يطلق أصحابو ركاية آحاد، كزبال

اء توجيهو األمة إىل ادلشهور من قراءات القرآف، كىي قراءة نلح الشذكذ ُب أثطعليها مص
الذبوز الصبلة هبا عنده أبدا، كذلك دلخالفتو مصاحف ادلسلمُت. فقراءة ابن مسعود: 

 (46: 14سورة إبراىيم/)  َّ ٰر ٰر ٰر ُّٱٱبدال من قولو تعاىل: بالداؿ  "كإف كاد مكرىم"
كقراءة ابن عباس: "ىل أنتم مطٌلعوين" بزيادة الياء بدال  .29شاذة ال ذبوز القراءة هبا قراءة

 .30من شواذ احلركؼ (54: 37سورة الصافات/)  َّ ٰر ٰر حم ٱُّٱمن قولو: 
: كىي كل قراءة انفرد بنقلها قراء األمصار، كمن القراءات المخالفة لإلجماع .2

سورة ) َّ خس حس جس  مخ جخ ٰر ٰر ٰر ٱُّٱ قراءة "تؤمنوف" بالتاء بدال من الياء ُب قولو تعاىل:ذلك 
فهي شاذة خارجة عما عما عليو قراءة األمصار، ككفى خببلؼ  (109: 6األنعاـ/

 31صبيعهم دليبل على ذىاهبا كشذكذكىا.
: كىي كل قراءة تفٌرد بنقلها قارئ كاحد أك اثناف، أك كانت القراءات األحادية .3

جاؤككم حصرةن  : "أكىػ(110)ت مركية عن بعضهم، كمن ذلك قراءة احلسن البصرم
صدكريىم

 كقراءة احلسن كاألعرج (90: 4سورة النساء/) َّ ٰر ٰر  ٰر ٰر ُّٱٱ" ُب قولو تعاىل: 32
ي ىػ(117)  (1: 75سورة القيامة/) َّ ٰر ٰر ٰر ٰر ُّٱٱ ، بدال من قولو تعاىل:33قسم": "ألى

سورة )   َّ  ٰرٰر ٰر ٰر مم ُّٱ " بكسرتُت ُب قولو تعاىل:34كجهةو  كقراءة بعضهم: "كلكلً 
 .(148: 2القرة/

 :ىـ(324)ت القراءة الشاذة عند ابن مجاىد . ب

                                                             
(، 2009؛ بَتكت: دار الكتب العلمية، 5، )ط7ج تفسَت الطربم ادلسمى جامع البياف ُب تأكيل القرآفزلمد بن جرير الطربم،  29
 .476ص
 .492ص ،7ج تفسَت الطربم ادلسمى جامع البياف ُب تأكيل القرآفزلمد بن جرير الطربم،  30
 . 308، ص5ج الطربم ادلسمى جامع البياف ُب تأكيل القرآفتفسَت زلمد بن جرير الطربم،  31
 .200، ص4ج تفسَت الطربم ادلسمى جامع البياف ُب تأكيل القرآفزلمد بن جرير الطربم،  32
 .325، ص12ج تفسَت الطربم ادلسمى جامع البياف ُب تأكيل القرآفزلمد بن جرير الطربم،  33
 .32، ص2ج ادلسمى جامع البياف ُب تأكيل القرآفتفسَت الطربم زلمد بن جرير الطربم،  34
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ابن رلاىد أكؿ من اقتصر على القراءات السبع، فقد بسط اختياراتو ُب كتابو 
"السبعة ُب القراءات"، كما أنو كضع كتابا ُب الشواذ، كإمنا مل يعلن صراحة موقفو شلا 
بقي كراء سبعتو فظل غامضا. حي  ىذا ادلوقف دفع عددا من الباحثُت إىل الظن بأف 

بادلعٌت الذم انتهى إليو ادلصطلح كما ىو األمر عند ابن رلاىد مل ير تشذيذ ما ترؾ، 
مع أف ابن رلاىد شذذ كأمهل فعبل ما ترؾ من قراءات، بدليل أنو كضع كتابا ُب الطربم. 

الشواذ اهتم فيو أغلب كجوىها كما يركم ابن خالويو كابن جٍت. كىو يقتدم ُب ذلك 
اذة قبلو، فابن رلاىد كاف بصديقو كمتقدمو أيب جعفر الطربم الذم رفض القراءات الش

ُب تشذيذ  . فسبق أيب جعفر الطربم35صديقا للطربم يرافقو ُب رحبلتو كأسفاره
من قرآف ادلسلمُت، كإعجاب ابن رلاىد الشديد بو كصحبتو لو دليل  القراءات كإخراجها

 قوم على تأثره بو، كسلك سلوكو ُب التشذيذ كاإلخراج.
فالقراءة الشاذة عند ابن رلاىد ىي كل ما خرج على ما يركيو ُب الغالب أحد 
اثنُت عن قارئ من السبعة، كىم: قالوف ككرش عن نافع، كالبٌزم كقنبل عن ابن كثَت، 
كالدكرم السوسي عن ايب عمرك، كىشاـ كابن ذكواف عن ابن عامر، كشعبة كحفص عن 

كرم عن الكسائي، أك ما يركيو غَتمها كخلف كخبلد عن ضبزة، كاللي  كالدعاصم، 
 ٰر  ٰر ُّٱ عن عاصم: ىػ(168)ت عنهم شلن عرفوا بالضبط كاإلتقاف. كركاية ادلفضل الضيب

يم  ٱُّٱار بن عبد اهلل عن ابن كثَت: ، كركاية بكٌ 36بنصب "غشاكةن" (7: 2سورة البقرة/) َّ ٰرٰر

 .37بنصب "غَت" (7: 1سورة الفاربة/) َّجن حن
 :ىـ(338)ت أبي جعفر النحاسالقراءات الشاذة عند  . ج

                                                             
؛ بَتكت: دار الغرب 1، ربقيق: إحساف عباس، )ط6ج معجم األدباء إرشاد األريب إىل معرفة األديبياقوت احلموم الركمي،  35

 .2448(، ص1993اإلسبلمي، 
 .139(، ص2009ادلعارؼ، ، ربقيق: شوقي ضيف، )القاىرة: دار كتاب السبعة ُب القراءاتأبو بكر بن رلاىد،  36
 .112، صكتاب السبعة ُب القراءاتأبو بكر بن رلاىد،  37
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كىي كل قراءة خرجت على إصباع احلجة أك العامة، ككاف فيها مطعن. قاؿ: " 
. كىذا مطعن عنده إحدل ىذه 38"من قراءة العامة إال كاف فيو مطعنكقلما خيرج شيئ 

 اجلهات:
أف يقع ُب إسناد القراءة اضطراب. قاؿ ُب إحدل القراءات: "ىذه القراءة اليت  .1

 حجة اجلماعة، كما يركل من غَتىا يقع فيها االضطراب"عليها 
أف تكوف القراءة مركية ركاية آحاد. قاؿ: "ككذا أكثر القراءات اخلارجة عن  .2

، مثاؿ 39اجلماعة، كإف كقعت ُب األسانيد الصحاح إال أهنا من جهة اآلحاد"
  ٰر ٰر ُّٱ: "فنقِّبوا" على األمر ُب قولو تعاىل:  40ىػ(129)ت ذلك قراءة ابن يعمر

 .(36: 50سورة ؽ/)  َّ ٰر حم جم ٰر ٰر
: "كمل ذبدكا كتابا" أف يكوف ادلعٌت كالتفسَت يدالف على غَتىا، من ذلك قراءة ابن عباس

كذلك ألف نسق  (282: 2سورة البقرة/) َّ  ٰرٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر يل ىل مل  ٱُّٱ ُب قولو تعاىل:
 .41الكبلـ يدؿ على كاتب

 َّ ٰر ٰر مم  خم ٰر ٱُّٱأف يكوف كجهها بعيدا، كقراءة رلاىد: "زىيَّنى" ُب قولو تعاىل:  .3

 .42قاؿ: "كىي قراءة شاذة، ألنو مل يتقدـ للفاعل ذكر" (212: 2سورة البقرة/)
أف يكوف حرفا خيالف مصاحف ادلسلمُت، كمن ذلك قراءة أيب: "كإذا ادلوءكدة  .4

كىي قراءة شاذة  (8: 81سورة التكوير/) َّ ٰر ٰر ٰر  ٰر  ٱُّٱسألت" ُب قولو تعاىل: 
  .43ال ذبوز القراءة هبا بل ليس مثلها بقراءة

 ىـ(:392)ت وابن جني ىـ(373)ت القراءات الشاذة عند ابن خالويو . ح

                                                             
 .129، ص1ج إعراب القرآفأضبد بن زلمد بن إمساعيل النحاس،  38
 .348، 129، ص1ج إعراب القرآفأضبد بن زلمد بن إمساعيل النحاس،  39
 .231، 4ج إعراب القرآفأضبد بن زلمد بن إمساعيل النحاس،  40
 .129، ص1ج إعراب القرآفأضبد بن زلمد بن إمساعيل النحاس،  41
 .303، 128، ص 1ج إعراب القرآفأضبد بن زلمد بن إمساعيل النحاس،  42
 .158، ص5ج إعراب القرآفأضبد بن زلمد بن إمساعيل النحاس،  43
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ُب النصف الثاين من ىذا القرف، كضع ابن خالويو كتابا ُب الشواذ مساه "سلتصر 
جاءت عن بعض الركاة اليت ذكرىا ابن  ُب شواذ القرآف" كىو توجيو للقراءات الشاذة اليت

م" ،44رلاىد ُب كتابو بضم  45كمن ذلك ركاية ادلفضل الضيب عن عاصم: "ماىٌن أمهاهتي
كركاية ابن عباس  (2: 58سورة اجملادلة/) َّ ٰرٰر ٰر ٰر مم خم ٰر  ٰر ٰر ُّٱٱالتاء ُب قولو تعاىل: 

 َّ خن حن  جن مم خم ُّٱٱ عن أيب عمرك: "إمنا أنت منذره من خيشاىا" بتنوين "منذر" ُب قولو تعاىل:
  .47أيضا كُب كتاب السبعة 46اليت جاءت ُب ادلختصر (45: 79سورة النازعات/)

كىي شاذة عن القراء  "48احملتسب"أما شواذ ابن جٍت اليت جاءت ُب كتاب 
م" كرفع "مكاءه 49ُب "سبعة رلاىد السبعة " فمن ذلك قراءة عاصم ُب نصب "صبلهتى

كمن ىنا يبدك أف  .(35: 8سورة األنفاؿ/) َّ جنيم ىم ٰر ٰر ٰر  ٰر مم خم ُّٱكتصديةه"  ُب قولو تعاىل:
 الرجلُت اختبلفا ُب النظرة، على الرغم أهنما اتفقا ُب شذكذ ما كراء السبعة.

 ىـ(:437)تالقراءات الشاذة عند مكي القيسي  . خ
كلكن الذبوز  ، عنده أثر( مقبوؿ1يفرؽ مكي بُت مستويُت من القراءات الشاذة: )

القراءة بو، كىو ما صح نقلو على اآلحاد كصٌح كجهو ُب العربية، كخالف لفظو خط 
( مرفوض الذبوز القراءة بو، كىو شلا نقلو غَت ثقة، أك نقلو ثقة كال كجو لو 2ادلصحف. )

: " أرشدنا 50قراءة ابن مسعود النوع األولفق خط ادلصحف. كمثاؿ ُب العربية كإف كا
، كلكن الديثل ذلذا النوع  يمكٌ  ،والثاني (6: 1سورة الفاربة/) َّ مم خم  ٰر  ُّٱٱالصراط" مكاف 
ىػ( عن العباس 447كىو ما ركاه أبو علي العطار )ت مثل لو ىػ(833)ت ابن اجلزرم

                                                             
 .628، صكتاب السبعة ُب القراءاتأبو بكر بن رلاىد،  44
 .154، ص(القاىرة: مكتبة ادلتنيب)، قرآف من كتاب البديعسلتصر ُب شواذ الابن خالويو،  45
 .168، صسلتصر ُب شواذ القرآف من كتاب البديعابن خالويو،  46
 .270، صكتاب السبعة ُب القراءاتأبو بكر بن رلاىد،  47
 .278، صسلتصر ُب شواذ القرآف من كتاب البديعابن خالويو،  48
 .205، صالقراءاتكتاب السبعة ُب أبو بكر بن رلاىد،  49
 .126ص (مصر: دار النهضة،)ربقيق: عبد الفتاح شليب،  اإلبانة عن معاين القراءات،مكي بن أيب طالب ضٌبوش القيسي،  50
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 خت حت جت هب مب ٱُّٱىػ( عن ابن عمرك "ساحراف تظٌاىرا" بتشديد الظاء ُب قولو تعاىل: 186)ت

 .51كالنظر ُب ذلك الخيفى( 48: 28سورة القصص/)  َّ   مث هت مت
القراءات ادلقبولة إىل أف استقٌر كًٌب التمييز بُت كتتواىل بعد القرف الرابع أنشطة الشذكذ 

كادلرفوضة على يد اإلماـ ابن اجلزرم حي  أعاد ثبلث قراءات إىل مرتبة الصحيح، كىي 
 ، كخلف بن ىشاـىػ(205)ت ، يعقوب احلضرميىػ(130)ت قراءات أيب جعفر ادلدين

 ، كذلك بعد أف صح تواترىا لديو ككضع تعريفا ضابطا للشواذ. ىػ(280)ت
 

 القراءة الشاذةالمبحث الثالث: حدوث 
 

، ٍب ربولت إىل أف حيكم عليها بالشذكذ اشتهرت القراءات اليت كانت صحيحة
 لعدة أسباب، منها:

 
 أن تكون ىذه القراءة من األحرف المنسوخة .1

كما ىو معركؼ عند أئمة الباحثُت من القراء بأف األحرؼ السبعة ليست باقية  
ىذا الباقي، ىل ىو حرؼ كاحد أك أكثر، كلها، بل بعضها. إال أهنم اختلفوا ُب ربديد 

حي  اشتهر بُت األئمة أف ما ثبت كاستقٌر بعد العرضة األخَتة اليت عارض فيها رسوؿ 
القرآف مع جربيل عليو السبلـ ىو ما جيب اعتماده، كىو الباقي  اهلل صلى اهلل عليو كسلم

ؾ. كُب ىذه العرضة من األحرؼ، كأف ما ترؾ ُب ىذه العرضة ُب حكم ادلنسوخ أك ادلًتك 
، كلذلك حرص رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على تلقُت استقٌر ترتيب السور كاآليات

كصرخ ابن اجلزرم ُب ذلك بقولو:  بعض الصحابة شلن اشتهركا بالقراءة ككتاب الوحي.
كال شك أف القرآف نسخ منو كغٌَت فيو ُب العرضة األخَتة، فقد صح النص ُب ذلك عن 

من الصحابة، كركينا بإسناد صحيح عن زر بن حبيش قاؿ: قاؿ يل ابن عباس غَت كاحد 
                                                             

 .16، ص1ج النشر ُب القراءات العشرزرم، اجلزلمد بن زلمد الدمشقي ابن  51
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أم القراءتُت تقرأ؟ قلت: األخَتة، قاؿ: فإف النيب صلى اهلل عليو كسلم كاف يعرض 
القرآف على جربيل عليو السبلـ ُب كل عاـ مرة، قاؿ: فعرض عليو القرآف ُب العاـ الذم 

ن مسعود ما نسخ منو كما بدؿ، فقراءة ابن قبض فيو مرتُت، فشهد عبد اهلل أم اب
الصحابة قد كتبوا ُب ىذه ادلصاحف مسعود األخَتة، كإذ قد ثبت ذلك فبل إشكاؿ أف 

ما ربققوا أنو قرآف، كما علموه استقٌر ُب العرضة األخَتة، كما ربققوا صحتو عن النيب 
 .52صلى اهلل عليو كسلم شلا مل ينسخ

الصحابة مل حيضر العرضة األخَتة كمل يعلم هبا، كما أف كبقي عدد غَت قليل من  
عددا منهم كانت ذلم مصاحف خاصة زبتلف ُب ترتيبها كتتفاكت مدل استيعاهبا لسور 

ُب مصاحفهم شلا مل يعلموا  دبا حفظوه من قبل، أك دبا أثبتوه القرآف الكرًن، فهم يقرأكف
ما بقي منها، كإف كاف يغلب على  إىلبنسخو أك إزالتو، كال ديكن ربديد نسبة ما ترؾ 

 كبعد أف صبع عثماف الظن قلة نسبة ما نسخ إىل ما بقي، إذ األصل البقاء ال النسخ.
الناس على حرؼ كاحد، كترؾ ما عداه النتفاء احلاجة إليو، فإف ادلًتكؾ من ىذه 
االحرؼ عددىا كثَتة، كمهما بذؿ الناس لنسياهنا كتركها، سيبقى ذلا أثر كبَت يستحيل 

سورة ) َّ    متخت إىل البيت حت جت هب ُّٱالفرار منها. كمن أمثلة ذلذه احلركؼ قولو تعاىل: 
 ٱُّٱكأيضا قولو تعاىل:  .53كما ُب مصحف ابن مسعود  إىل البيتبزيادة  (196: 2البقرة/

كىي ثابتة ُب مصحف حفصة ( 238: 2سورة البقرة/) َّ ٰر  ٰر ٰر  كىي العصر ٰر يل ىل مل خل
 .54رضي اهلل عنها

 مخالفة رسم المصحف العثماني .2
رضي  شلا ينبغي أف يعرفو كل مسلم أف صبع ادلصحف ُب عهد عثماف بن عفاف

اهلل عنو يعد حٌدا فاصبل بُت ما يقبل من القراءات كما يرد، فادلقبوؿ ما يوافق الرسم إذا 
ذبوز القراءة بو. كأقواؿ  نقل متواترا كيوافق القواعد العربية. كما خيالف الرسم فمردكد ال

                                                             
 .32، ص1ج النشر ُب القراءات العشرزرم، اجلزلمد بن زلمد الدمشقي ابن  52
 .246،ص2ج اجلامع ألحكاـ القرآف ادلسمى بتفسَت القرطيبزلمد بن أضبد األنصارم القرطيب،  53
 .140، ص3ج اجلامع ألحكاـ القرآف ادلسمى بتفسَت القرطيبزلمد بن أضبد األنصارم القرطيب،  54
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: إف ىذه القراءات كلها العلماء ادلؤكدة ذلذا الرأم متعددة، منها قوؿ مكي بن أيب طالب
، كصحت ركايتها عن األئمة إمنا جزء من األحرؼ السبعة اليت  اليت يقرأ هبا الناس اليـو
نزؿ هبا القرآف، ككافق اللفظ هبا خط ادلصحف، مصحف عثماف الذم أصبع الصحابة 
فمن بعدىم عليو، كأطرح ما سواه شلا خيالف خطو، فقرأ بذلك دلوافقة اخلط، الخيرج 

منها عن خط ادلصحف اليت نسخها عثماف رضي اهلل عنو كبع  هبا إىل األمصار، شيئ 
من القراءة شلا خيالف خطها، كساعده على ذلك زىاء اثٍت كصبع ادلسلمُت عليها، كمنع 

عشر ألفا من الصحابة كالتابعُت، كاتبعو على ذلك صباعة من ادلسلمُت بعده، كصارت 
لفو بدعة كخطأ، كإف صٌحت كركيت. كقولو: كسقط القراءة عند صبيع العلماء دبا خيا

العمل دبا خيالف خط ادلصحف من األحرؼ السبعة اليت نزؿ هبا القرآف باإلصباع على 
. كىكذا أصبحت موافقة رسم ادلصحف شرطا أساسيا من شركط 55خط ادلصحف

قرار ، إال أنو مع صحة القراءة، كالقراءة اليت ال توافق ىذا الرسم تبقى خارج ادلصحف
ادلنع من القراءة دبا خيالف الرسم، بقي عدد من الناس متمسكا بالقراءة دبا خيالف الرسم 
مع قناعتهم بصواب فعلهم. كلذلك كقف بعض العلماء دبنع التهاكف ُب القراءة شلا 
خيالف الرسم حىت بلغ إىل درجة الضرب كاالستتابة دلن يفعل ذلك، فهذا زلمد بن أضبد 

، كىو من أئمة القراءة ىػ(328 )ت البغدادم ادلشهور بابن شنبوذ بن أيوب بن الصلت
شلا كاف يقرأ بو قبل صبع عثماف،  يركم جواز القراءة شلا خيالف رسم ادلصحفإال أنو كاف 

كذبعلوف  (9: 62سورة اجلمعة/) َّ ٰرحم جم ٰر ٰر ٰر ٰر ُّٱٱفامضوا بدال من كشلا كاف يقرأه: 
سورة ) َّ ٰر ٰر ُّٱ كالصوؼ بدال من( 82: 56الواقعة/سورة ) َّ ٰر ٰر مم خمٱُّٱ شكركم بدال من

كغَتىا. فعقد لو الوزير رللسا حبضور القضاة كالفقهاء كالقراء، ك ُب  (101القارعة/
كسبت مسألة ابن شنبوذ فيما نسب بو، فأقٌر بو مقدمتهم ابن رلاىد شيخ القراء ببغداد، 

حضر اجمللس، كأشاركا بعقوبتو، كدافع عنو كأىب أف يرجع عنو، فأنكر ذلك عليو صبيع من 

                                                             
 .34، 32ص اإلبانة عن معاين القراءات،مكي بن أيب طالب ضٌبوش القيسي،  55
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فضرب عدة سياط فاستغاث كأذعن بالرجوع، فكتب عليو كتاب بتوبتو كأشهد على 
 .56ذلك

 ظن رواية تفسيرية قراءة .3
، كمعظم ىذا النوع من ادلدرج إف شلا يركل ظنا أنو قراءة كاف أصلها تفسَتا لآلية

يكوف بإبداؿ لفظ مكاف  أم شلا زيد على لفظ اآلية من ألفلظ موضحة أك مفسرة، كقد
و على أهنا من باب آخر. ككاف عدد من األئمة شلن يركم ىذه القراءات الشاذة ينبٌ 

التفسَت، كمن ذلك قوؿ ابن األنبارم عن القراءة ادلنسوبة إىل ابن مسعود: "إف الدين 
. كال خيفى أف ىذا (19: 3سورة آؿ عمراف/) عند اهلل "احلنفية" بدال من "اإلسبلـ"

. كمثاؿ آخر 57ـ من جهة التفسَت أدخلو بعض من ينقل احلدي  عن القراءاتالكبل
 أنا كتبتهاك  (79: 4سورة النساء/) َّ ٰرٰر ٰر ٰر  مي خي حي ُّٱقراءة منسوبة إىل ابن مسعود: 
فهذه القراءة كأمثاذلا كثَتة  .58: كأنا قٌدرهتا عليك"يبىٌ عليك، كنسب إىل ابن مسعود كأي 

كمنتشرة ُب كتب التفاسَت، يركل عن التابعُت كالصحابة كيستحسن كصارت قراءة، 
 . 59القراءة الشاذة معرفة صحة التأكيل ىذه كلكن أدىن ما يستنبط من

 في القراءة االجتهادفكرة  .4
على كمن أسباب ظهور القراءة الشاذة كجود فكرة االجتهاد ُب القراءة بناء 

لة، كلكنها رخصة نزٌ ادلفهـو ادلأخوذ لبعض العلماء بأف األحرؼ السبعة ليست أحرفا مي 
للناس من اهلل أف يقرأك دبا ىو أيسر عليهم من ألفاظ أك كيفيات األداء، كاستدلوا  على 

   جن   ىم ٰر ٰر ٱُّٱابن مسعود أنو كاف يقرئ رجبل، فقرأ الرجل: ذلك ببعض الركايات ادلنسوبة إىل 

 "األثيم"، كمل يستطع النطق بلفظ بدال من "األثيم"( 43: 44)سورة الدخاف/ َّاليتيم

                                                             
  .144، صادلرشد الوجيز إىل علـو تتعلق بالكتاب العزيزشهاب الدين عبد الرضبن بن إمساعيل بن إبراىيم ادلعركؼ بأيب شامة،  56
 426، ص2ج البحر احمليطزلمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  57

 .474، ص1ج إعراب القرآفأضبد بن زلمد بن إمساعيل النحاس،  58
، ربقيق: أضبد بن عبد الواحد اخلٌياطي، )ادلغرب: مطبعة فضالة(، 2ج فضائل القرآف كمعادلو كآدابوأبو عبيد القاسم ابن سبلـ،  59
 .116ص
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كىذا االذباه رده أئمة القراء ردا شديدا دلا  .60فأقرأه ابن مسعود بلفظ "الفاجر" بدال منو
قاؿ ابن اجلزرم:  فيو من اخلطورة الكبَتة لسبلمة اآليات القرآنية من التحريف كالتبديل.

البتة، فهذا رده أحق كمنعو  كبقي قسم مردكد أيضا كىو ما كافق العربية كالرسم كمل ينقل
سيؤٌيد ما قد  ،كأيضا ىذا الباب إذا أمهلناه .61أشد، كمرتكبو مرتكب لعظيم من الكبائر

ُب دعول الوضع ُب القراءات من خبلؿ الزعم بأف القارئ  توٌسع بو بعض ادلستشرقُت 
ف يقـو بتعديل النص كفق فهمو لآلية. كإذا مل يعجبو ادلعٌت حسب اللفظ ادلثبت فإنو كا

 . 62جيتهد ُب تغيَته إىل ما يراه األنسب
 
 

 خطأ الرواة .5
من شركط القراءات ادلتواترة أف تكوف ركايتها صحيحة متصلة السند إىل رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كسلم. كمعٌت ىذه العبارة أف تكوف الركاة ُب نقل الركاية ُب غاية الدقة كاالنتباه 

أف يشكل عليهم من كيفيات األداء كطريقة نقلها من كالتمحيص كالسؤاؿ عما ديكن 
ين منتهُت إىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم. خببلؼ القراءات الشاذة، الركاة إىل اآلخر 

فإف الركاة فيها قد يكونوف ُب حالة التساىل كالغفلة ُب نقل القراءة كضبطها، أك تأثر 
كمن أمثلة على الوىم ُب النقل ما نسب إىل  باللهجة، فًتكل عنهم على ىذه الوجوه.

بدال من  (83: 2سورة البقرة/) َّللناس حسٌتكقولوا ُّٱقرأ  وأن ىػ(215) األخفش
حيٍسننا

. كىذا 64تابو أنكر ىذه القراءة كقاؿ: كىذا ال يكاد يكوف، بينما األخفش ُب ك63
 كمثاؿ آخر قراءة احلسن البصرم ال يتصور أف ينسب لو القراءة كينكره. فنسبتو لو كىم.

                                                             
 .136ص، 2ج فضائل القرآف كمعادلو كآدابوأبو عبيد القاسم ابن سبلـ،  60
 .17، ص1ج النشر ُب القراءات العشرزرم، اجلزلمد بن زلمد الدمشقي ابن  61
للعامل ادلستشرؽ إجنتس جولد تسيهر، )القاىرة: مطبعة السنة احملمدية،  مذاىب التفسَت اإلسبلميراجع عبد احلليم النجار،  62

 ، كما بعدىا.32، 28، 26، 11(، ص1955
63  ، ؛ القاىرة 2، )ط1ج نية مع مقدمة ُب القراءات كأشهر القراءآمعجم القراءات القر أضبد سلتار عمر ك عبد العاؿ سامل مكـر

 .80(، ص1988رلمع البحوث اإلسبلمية، 
 .134، ص1ج معاين القرآفاألخفش األكسط، سعيد بن مسعدة ادلعركؼ ب 64
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بكسر احلاء ُب  (7: 51سورة الزاريات/) َّ ىل مل خل ٱُّٱُب قولو تعاىل:  ىػ( 110)ت
. قاؿ ابن جٍت: فأحسبو سهوا، كذلك أنو ليس ُب كبلمهم ًفعيل أصبل بكسر ك""احلًبي 

ذبويز أحد األئمة كجها ُب النحو فينقل . كقد يكوف مصدر اخلطأ 65الفاء كضم العُت
سورة ) َّ ٰرٰر حم جم ٰر ٰر ٰر  ٰر ٰر ٱُّٱعنو على أنو قراءة، مثل ما قالو الفراء ُب قولو تعاىل: 

 .كلو نصب الفسوؽ كاجلداؿ بالنوف جلاز ذلك ُب غَت القرآف (197: 2البقرة/
كقد يكوف مصدر اخلطأ حصوؿ تصحيف ُب كتابة اللفظ، أك حصوؿ خطأ من القارئ 
من ادلصحف بسبب ضعف لغتو أكعجمتو كال يوجد من ينٌبو خطئو، فيظن ما يقرأه 

، كقد يكوف معناه زلتمبل فيظن السامع أنو كجو من القراءة، 66صحيحا كىو تصحيف
بل خيٌطئ غَته إذا أراد أف يصححو، قاؿ كقد يصر القارئ على خطئو كال يعًتؼ بو، 

)سورة  َّ ٰر ٰر رت يب ىب ُّٱ: ىػ(112)ت كطلحة بن مصرؼ 67األعمش: قرأت على إبراىيم
ما تزاؿ تأتينا حبرؼ أشنع، إمنا ىو "دلن حولًًو" بكسر  : راىيمبفقاؿ إ( 25: 26الشعراء/

: فقلت ذلما: حلنتما، ىػ(148)ت البلـ، كاستشهد طلحةى فقاؿ مثل قولو، قاؿ األعمش
تقدـ قوما يصلي هبم  ىػ(290)ت كأف عبد اهلل بن أضبد بن حنبل .68ال أقاعدكما اليـو

أبوؾ ضرب بالسياط على أف يقوؿ فقاؿ لو قائل: ، َّ اقرأ باسم ربك الذم خيلق ُّٱفقرأ: 
 .69"كبلـ اهلل سللوؽ"، فقد جعلت خالق األشياء سللوقا

 
 مباحث:ثالثة قراءات الشاذة، وفيو ال الفصل الثاني: موفق العلماء من

 القراءات الشاذة: من لغويينالمبحث األول: موقف ال
 

                                                             
 .287، ص2ج احملتسب ُب تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنهاابن جٍت، عثماف  65
 .251(، ص1977 ؛ بَتكت: دار ادلبليُت،10، )طمباح  ُب علـو القرآـصبحي الصاّب،  66
 .96إبراىيم بن يزيد أبو عمراف النخعي الكوُب ادلتوَب سنة  67
 .43ص ،تاكيل مشكل القرآفعبد اهلل بن مسلم بن قتيبة،  68
 .231ص(، 2007؛ القاىرة: الفجالة، 3)ط تاريخ القرآف،عبد الصبور شاىُت،  69
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النحاة: بعضهم أك معظمهم ليسوا متحدين ُب إثبات ادلوقف أماـ القراءات 
كالرد  يقفوا موقف ادلعارضةفمنهم من كقف موقف احملايد، أم أهنم مل القرآنية الشاذة، 
كُب  أمثاؿ ىؤالء: اخلليل ابن أضبد، كالزجاجي، كابن السَتاُب، كابن فارس. كالتضعيف،

، كيؤٌيدكهنا تارة أخرل. كمن أمثاؿ ىؤالء: هناو فحُت آخر كقف بعضهم خيٌطؤكهنا، كيضعٌ 
 سيبويو، كالفراء، كاألخفش، كالزجاج، كادلربٌد .... كغَتىم.

 كسنتناكؿ فيما يلي كل قسم من ىذه األقساـ ليكوف البح  كاضحا.
 قسم المحايد: القسم األول:

 ىـ(.175الخليل بن أحمد الفراىدي )ت .1
 صرٌح ُب كتابو كسبثل منهجو كاآلٌب:

 
 شهاد بالقراءات الشاذة وتوجيههااالست -أ 

كيتضح ذلك عندما ربدث عن الرفع ب "ىل" من حركؼ الرفع فقاؿ: "فإذا جعلت 
مل تعمل شيئا، كأجريت الكبلـ  ىذا احلركؼ فصبل بُت احلركؼ الًتائي كحركؼ كاف

 ٰر ٰر جح ٰر  مج ٰر حج ٰر مث هت ٱُّٱعلى أصلو، كقولك: "كاف عمرك ىو خَتا منك". قاؿ تعاىل: 

 ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ُّٱ ، كقاؿ تعاىل:نصب "احلق" ألنو خرب كاف (32: 8سورة األنفاؿ/) َّ  ٰر

 .70نصب "خَتا" ألنو خرب ذبدكا (20: 73سورة ادلزمل/)  َّ رثٰر يت ىت ٰر  ٰر ٰر ٰر
فأما سبيم فًتفع ىذا كلو، كجيعلوف ادلضمر مبتدأ كما بعده خرب، كعلى ىذا يقرأ من قرأ 

رفع "الرقيب"  (117: 5سورة ادلائدة/) َّ ٰرٰر  ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر مح  ُّٱىذا احلرؼ ُب قولو تعاىل: 
، كمثلو قولو ب "أنت"، فكل مضمر جيعلوننو مبتدأ كيرفعوف ما بعده على خرب ادلبتدأ

 .71رفع "أقل" ب "أنا" (39: 18سورة الكهف/) َّ ٰر ٰر ٰر ٰر  ٰر ٰر ٰر ٱُّٱتعاىل: 

                                                             
 .168(، ص1985مؤسسة الرسالة،  :؛ بَتكت1، )طقباكة، ربقيق: فخر الدين اجلمل ُب النحواخلليل بن أضبد الفراىدم،  70
 .169،، صاجلمل ُب النحواخلليل بن أضبد الفراىدم،  71
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كعلى ىذا كاف اخلليل يستشهد بقراءات شاذة ككجهها توجيها ضلويا إال أنو ال 
 .يرجح قراءة على أخرل، كمل يضعف قراءة أك يردىا

 :االستشهاد بالقراءات السبع والشاذة معا -ب 
كمن منهج اخلليل أيضا أنو يذكر أحيانا القراءات ادلمكنة ُب اآلية الواحدة، كمن 
، فمن جـز نسقو  ذلك قولو: "كىذا الفعل الذم أدخلت عليو الواك يرفع كينصب كجيـز
بالواك على األكؿ، كمن نصب فعلى القطع من الكبلـ األكؿ، كمن رفع فعلى االبتداء، 

"يعلم"  (35-34: 42سورة الشورل/)  َّ ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر  خن حن جن يم ىم ٰر ٰر ٰر ٰر مم ُّٱقاؿ تعاىل: 
. كمثلو قولو تعاىل:   ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر  ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر مح ٱُّٱيرفع، كينصب، كجيـز

فاخلليل قد استشهد ُب . 72كجيـز ،ب"جيعل" يرفع، كينص (10: 25سورة الفرقاف/) َّ ٰر
سبعيتاف كقراءة شاذة، فهو ىذا النص بآيتُت، كل آية هبا ثبلث قراءات، قراءتاف 

يستشهد بالشاذة كالسبعة معا ككجو كل القراءات اليت يذكرىا. فعلى ىذا يتضح أف 
اخلليل بن أضبد كاف زلايدا ُب نظراتو للقراءات القرانية الشاذة، فهو يستشهد هبا 

 كيوجهها.
 ىـ(343أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي )ت .2

ببعض القراءات الشاذة، كجاءت كل ىذه القراءات  استشهد الزجاجي ُب كتابو
لبلستشهاد هبا على بعض القضايا النحوية، كقد عاِب الزجاجي ىذه القراءات كلها، كقد 
صرح ُب ذلك حي  قاؿ: كالوجو الثال  من كجوه الرفع ُب ادلعطوؼ ُب قولك: إف زيدا 

، : إف زيدا قائم كعمرك قائمقائم كعمرك، ترفعو باالبتداء كتضمر لو خربا، فيكوف التقدير
سورة ) َّٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٱُّٱ قاؿ تعاىل: فنضمر اخلرب لداللة ما تقدـ عليو،

عطفو على اهلل عز  كجل، من رفعو فعلى  نصبو برفع رسولو كنصبو، فمن (3: 9التوبة/
ثبلثة أكجو: على موضع أف قبل دخوذلا، كعلى ادلضمر ُب "برمء"، كعلى االبتداء 

                                                             
 .195،، صاجلمل ُب النحواخلليل بن أضبد الفراىدم،  72
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يتضح أف الزجاجي يسلك مسلك اخلليل ُب  ،فبناء على ىذا الشاىد 73كإضمار اخلرب".
 القراءات الشاذة. 

المرزبان السيرافي أبو محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن  عبد اهلل بن  .3
 ه(385)ت

يو معلبل لبعض القراءات القرآنية الشاذة بو أٌكد السَتاُب ُب شرحهو ألبيات سي
، حي  قاؿ: "كمثل ماجيئ ُب ىذا الباب على االبتداء كعلى اليت ذكرىا سيبويو ُب كتابو

سورة آؿ ) َّ ٰر ٰر  ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰرنت مت زت ٰر ٰر  رت يب ُّٱالصفة كعلى البدؿ قولو عز كجل: 
يريد أنو يرفع على  ابتداء زلذكؼ، كأف التقدير: إحدامها فئة تقاتل ُب  (13: 3عمراف

، كاجلملة صفة لفئتُت، ٍب قاؿ: كمن الناس من جير، يريد أنو سبيل اهلل كفئة أخرل كافرة
جير فئة تقاتل ُب سيبل اهلل كأخرل كافرة، قاؿ: كاجلر على ضربُت: على الصفة كعلى 

 البدؿ".
ىنا أخذ موقف سيبويو ُب القراءات الشاذة، حي  يوجهها كما يوجو فالسَتاُب 

 قراءة اجلمهور دكف ترجيح إحدامها.
 ىـ(395أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ) .4

قاـ ابن فارس باستشهاد بالقراءات الشاذة كما فعل هبا اللغويوف اآلخركف، 
غة: "العرب تزيد ُب حركؼ كصرح ذلك ُب كتابو ُب باب الزيادة ُب حركؼ الفعل للمبال

الفعل مبالغة" فيقولوف: حبل الشيئ، فإذا انتهى قالوا احلوىل، كيقولوف اقلوىل ُب فراشو، 
سورة )  َّ ٰر ٰر  ٰر ٰر ُّٱقولو تعاىل:  ُب 74"أال إهنم تثنوين صدكرىم" كلذلك قرأ بعض القراء

كشلا يدؿ نظرية ابن فارس احليادية أماـ القراءات  كذلك ألجل ادلبالغة. (11:5ىود/
قصاف من عدد نالشاذة،  قولو اآلخر ُب باب القبض: "كمن سنن العرب القبض، كىو ال

                                                             
، ؛ األردف: مؤسسة الرسالة ك دار األمل1، ربقيق: علي توفيق احلمد، )طاجلمل ُب النحوعبد الرضبن بن إسحاؽ الزجاجي،  73

 .56-55(، ص1984
؛ 1، ربقيق: عمر فاركؽ الطٌباع، )طالصاحيب ُب اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب ُب كبلمهاأضبد بن فارس بن زكريا الرازم،  74

 .257(، ص1993بَتكت: مكتبة ادلعارؼ، 
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"يا  احلركؼ، كالذم يسميو النحويوف الًتخيم، لذلك ركم عن بعض القراء أنو قرأ
 .(77: 43)سورة الزخرؼ/ َّ ٰر ٰر ُّٱ ُب قولو تعاىل 75ماؿ"

 الثاني: القسم القياسي:القسم 
 ىـ(183أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويو )   .1

تو ُب تلك ياءات القرآنية الشاذة، كتعددت نظر اىتم سيبويو ُب كتابو بالقرا
 القراءات على النحو اآلٌب:

 
 االستشهاد بالقراءات الشاذة وتوجيهها .أ 

 ، كمثل ذلك عندما قاؿ ُب كتابو: "كذلك قولك: إف زيدا منطلق العاقلي اللبيبي
فالعاقل اللبيب يرتفع على كجهُت: على االسم ادلضمر ُب منطلق، كانو بدؿ منو، فيصَت 
كقولك: مررت بو زيده، إذا أردت جواب دبن مررت، فكأنو قيل لو: من ينطلق؟ فقاؿ: 

. كإف شاء ر  فعو على مررت بو زيد، إذا كاف جواب من ىو؟ فتقوؿ: زيد العاقلي اللبيبي
. كإف شاء نصبو على االسم األكؿ  زيد، كأنو قيل لو: من ىو؟ فقاؿ: العاقلي اللبيبي

: 34سورة سبأ/) َّ  ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ُّٱادلنصوب. كقد قرأ الناس ىذه اآلية على الوجهُت 
 76الغيوب" بلـى "عك (48

 استحسان القراءات الشاذة  .ب 
نية، رآمناىج سيبويو ُب القراءات الشاذة، أنو كاف يرجح بُت القراءات القكمن 

)سورة  َّ ٰر ٰر ٱُّٱ ك( 38: 8)سورة ادلائدة/ َّ ٰر حم ُّٱ، كقد قرأ الناس: فيختار ما يراه موافقا للعربية
بالنصب فيهما، كىو ُب العربية من القوة، كلكن أبت العامة إال القراء  (2: 24النور/
فسيبويو ىنا يرل أف قراءة النصب كىي قراءة شاذة أقول ُب العربية من قراءة  .77بالرفع

 الرفع اليت أبت العامة إال القراءة هبا.
                                                             

 230، صكبلمهاالصاحيب ُب اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب ُب  أضبد بن فارس بن زكريا الرازم،  75
 .147، ص2ج الكتابعمرك بن عثماف بن قنرب ادلعركؼ بسيبويو،  76
 .142، ص1ج الكتابعمرك بن عثماف بن قنرب ادلعركؼ بسيبويو،  77
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 قراءة الجمهور أجود .ج 
كأحيانا أيضا سيبويو يرجح قراءة اجلمهور على القراءة الشاذة كيصفها باجلودة، 

بنصب ( 17: 41سورة فصلت/) َّ ٰر ٰر جح ُّٱكمثاؿ ذلك قراءة بعضهم ُب قولو تعاىل: 
، كىذا دبنزلة قولك "زيدا ضربتو" بإضمار الفعل يفسره بعده كأنك قلت: ضربت "شبود"

 .78ناء بتفسَتهثزيدا ضربتو، إال أهنم اليظهركف الفعل لبلست
 

 وصف بعض القراءات الشاذة بالقلة . د
كيتضح ذلك عند حديثو عن "الت" حي  قاؿ: "كنظَت الت ُب أنو اليكوف إال 
مضمرا فيو ليس، كال يكوف ُب االستثناء، إذا قلت: أتوين ليس زيدا كال يكوف بشرا، 

سورة ) َّ ٰر ٰر ٰر ُّٱكزعموا أف بعضهم قرأ: "كالت حُتي مناص" بضم "حُت" ُب قولو تعاىل: 
 .79كىي قليلة ( 38:3ص/

االستشهادات بأف سيبويو يهتم بالقراءات القرآنية، فهو خيتار  يتضح من ىذه
 القراءات الشاذة أحيانا، كأحيانا خيتار قراءة اجلمهور، كأحيانا يضعٌفها كيصفها بالقلة.

 ىـ(237أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء )ت .2
كاف الفراء يهتم بالقراءات القرآنية الشاذة اىتماما كبَتا، كيظهر ذلك ُب 

 ؼ موقفو من قراءة إىل أخرل، كمن خصائص منهجو ُب شواذ القراءت كما يلي:اختبل
 

 توجيو القراءات القرآنية الشاذة .أ 
 (2: 2سورة الفاربة/) َّ  ٰر ٰر ُّٱكمن أكضح مثاؿ استشهد بو الفراء قولو تعاىل: 

جي  قاؿ: "كأما أىل البدك فمنهم من يقوؿ: "احلمدى هلل"، كمنهم من يقوؿ: "احلمًد 
فإنو يقوؿ: "احلمدى" ليس باسم، إمنا  الداؿ كمن يقوؿ: "احلمدي ليلو". فأما من نصب ،هلل"

                                                             
 .81، ص1ج الكتابعمرك بن عثماف بن قنرب ادلعركؼ بسيبويو،  78
 .58، ص1ج الكتابعمرك بن عثماف بن قنرب ادلعركؼ بسيبويو،  79
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ض الداؿ "احلمًد" فقاؿ: ىذه  ، كأما من خفىو مصدر جيوز لقائلو أف يقوؿ: اضبد احلمد
كلمة كثرت على ألسنة العرب حىت صارت كاالسم الواحد، فثقل عليهم أف جيتمع ُب 

ىا كسرة، أك كسرة بعدىا ضمة، ككجدكا الكسرتُت قد اسم كاحد من كبلمهم ضمة بعد
ذبتمعتاف ُب االسم الواحد، كأما من رفع البلـ فإنو أراد ادلثاؿ األكثر من أمساء العرب 

ففي ىذه اآلية ذكر الفراء ثبلث  .80الذم جيتمع فيو الضمتاف مثل "احللم كالعقب
 قراءات شاذة ٍب كجهها توجيها ضلويا. 

 
 الشاذة على قراءة الجمهورترجيح القراءة  .ب 

كمن خصائص مناىج الفراء أماـ القراءات، أنو أحيانا يرجح القراءات الشاذة على قراءة 
: "كيربه" بضم الكاؼ ُب قولو تعاىل ىػ(117) اجلمهور. كمثاؿ ذلك قراءة ضبيد األعرج

القراء على   صبهور كىي قراءة شاذة حي  اتفق (11: 24سورة النور/) َّ ٰر  ٰر ٰر مم ٱُّٱ
كسر الكاؼ. قاؿ الفراء: "إنو كجو جيد ُب النحو، الف العرب تقوؿ: فبلف توىل عيٍظم  

 ". 81كذا، يريدكف أكثره
 قد تكون قراءتان بمعنى واحد  .ج 

، كأحيانا "ككل كأحيانا "ادلعىت كاحد" ،قد يقوؿ الفراء أماـ القراءتُت "صواب"
ء" بادلد، كقرأ أبو جعفر ادلدين "خطا حسن"، كمن مثاؿ ذلك قراءة احلسن البصرم

 ىػ(118ىػ( "خىطأ" بالقصر كاذلمزة كىي قراءة منسوبة إىل ابن عامر )ت130)ت
كل "قاؿ الفراء:  (31: 17اإلسراء/  ) َّ ٰر ٰر  ٰر نت مت ٱُّٱ: ُب قولو تعاىل أيضا، كذلك

كىكذا الفراء قد استحسن قراءة احلسن الشاذة، كىي القراءة األكىل، كما . "صواب
 .82استحسن بالقراءة السبعة كىي القراءة الثانية، ككبل القراءتُت حسن

 رفض معنى القراءة أو وصفها بالشذوذ. .د 
                                                             

 كما بعدىا. 3، ص1الفراء، معاين القرآف جد حيِت بن زيا 80
 .247، ص2الفراء، معاين القرآف جحيِت بن زياد  81
 .123، ص2الفراء، معاين القرآف جحيِت بن زياد  82
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" ُب قولو تعاىل:  83أثبت الفراء بعض القراءات بالشذكذ سورة ) َّ  ٰر ٰر ٰر ٱُّٱ كقراءة "سيرِّؽى
 84بعض القراءات القرآنية دلخالفتها رسم ادلصحف كما أنو قد ردٌ  (81: 12يوسف/

 ٰر ٰر ٰر ٰر ٱُّٱ" ُب قولو تعاىل: لعنة اهلًل كادلبلئكةي كالناسي أصبعوف"كقراءة احلسن البصرم ،

كقراءة ابن عباس ،85 أك يصف كجو القراءة بأنو حلن (161: 2سورة البقرة/) َّ  ٰر ٰر ٰر
أك  (9: 28سورة القصص/) َّ ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ُّٱٱ"قرة عُت يل كلك ال" ُب قولو تعاىل: 

سورة ) َّ ٰر ٰر ُّٱكقراءة احلسن البصرم "آمرنا مًتفيها" ُب قولو تعاىل:  ،86بضعف السند
كقراءة بعضهم "دبا حفظ اهللى"  ،87ك بضعف كجهها ُب العربية (16: 17األسراء/

كعٌلق على  (34: 4سورة النساء/)  َّ ٰرٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر  ٰر حم ٱُّٱبالنصب ُب قولو تعاىل: 
 .أشتهيها"كجو بعض القراءات الشاذة بقولو: "كلست 

 االستشهاد بالقراءة الشاذة لتقوية قراءة السبعة .ه 
لسكوف الباء صرح الفراء ذلك ُب قولو: "كردبا حذفت النوف كإف مل يتم الكبلـ 

من ابن كيستثقل النوف إذا كانت ساكنة لقيت ساكنة، فحذفت استثقاال  لتحريكها، 
سورة ) َّ يت ىت ٰر ُّٱقاؿ: كمن ذلك قراءة القراء: عزيري ابن اهلل" حبذؼ النوف ُب قولو تعاىل: 

اء يقرأكف: "قل ىو اهلل أحدي اهلل الصمد، حككثَت من القراء الفص (30: 9التوبة/
فالقراءة األكىل من  (.1: 112سورة اإلخبلص/) َّ ىل مل خل ٱُّٱ نوف ُب أحده ُب قولو تعاىل:لفيحذفوف ا

كمن ىنا يتضح موقف  .88السبعة، استشهد على صحتها بالقراءة الثانية، كىي شاذة
الفراء أماـ القراءة الشاذة، كىي متنوعة، فأحيانا يستشهد هبا كيرجحها، كأحيانا يرجح 

 ، كأحيانا يستشهد بالقراءة الشاذة لتقوية قرءاة اجلمهور.تواترةادلة ءقراالقراءة الشاذة على 
 ىـ(215األخفش سعيد بن مسعدة ) .3

                                                             
 .53، ص2الفراء، معاين القرآف جحيِت بن زياد  83
 .96، ص1الفراء، معاين القرآف جحيِت بن زياد  84
 .302، ص2القرآف جالفراء، معاين حيِت بن زياد  85
 .119، ص2الفراء، معاين القرآف جحيِت بن زياد  86
 .265، ص1الفراء، معاين القرآف جحيِت بن زياد  87
 .431، ص1الفراء، معاين القرآف جحيِت بن زياد  88
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من أحد العلماء الذم ال يقل اىتمامو أماـ القراءات الشاذة ىو األخفش سعيد 
 بن مسعدة، كسبثل منهجو ُب األمور اآلتية:

 توجيو القراءات الشاذة . أ
كُب قراءة ابن  (72: 11سورة ىود/) َّ ٰرٰر ٰر ٰر ُّٱكمثاؿ ذلك قولو تعاىل: 

مسعود "شيخ" كيكوف على أف تقوؿ: ىو شيخ، كأنو فسر بعد ما مضى الكبلـ األكؿ، 
خربا كاحدا، كنحو قولك: ىذا أخضر أضبر، أك على أف ذبعل قولو  أك يكوف أخرب عنهما

و اآلية كجٌ ففي ىذه . 89"بعلي" بدال من "ىذا" فيكوف مبتدأ كيصَت "الشيخ" خربه
 قراءة ابن مسعود الشاذة بثبلثة أكجو من األعارب.األخفش 

 قراة الشاذة جيدةال . ب
كقد مدح األخفش ُب بعض األحياف القراءة الشاذة، كرأل أهنا أحسن كأجود 

أم  (13: 27سورة النمل/) َّٰر هن من خن ُّٱمن قراءة اجلمهور، كذلك ُب قولو تعاىل: 
شئت قلت: "مبصىرة" بفتح "الصاد"، فقد قرأىا تبصرىم حىت أبصركا، حىت قاؿ: كإف 

بعض الناس، كىي جيدة، يعٍت مبصىرة مبينة
90. 

 القراءة العامة أجود من القراءة الشاذة . ج
ففي ىذه القضية ذىب األخفش إىل العكس ما قد سبق، حي  رأل أف قراءة العامة 

  َّ ٰر ٰر  ٰر ُّٱأحسن كأجود من القراءة الشاذة، كيتضح ذلك عندما تناكؿ قولو تعاىل: 

كقرأ بعضهم "كشركاؤكم" بالرفع كىي شاذة، كلكن النصب  (71: 10سورة يونس/)
  . فهنا فضل األخفش قراءة اجلمهور على القراءة الشاذة.91أحسن

 ىـ(285أبو العباس محمد بن يزيد المبرد )ت .4
كما كمن العلماء الذم يهتم بالقراءات القرآنية الشاذة ادلربد، كديكن سرد ربليبلتو  

 يلي:
                                                             

 .385ص ،1ج معاين القرآف، األكسط األخفشسعيد بن مسعدة ادلعركؼ ب 89
 .468، ص2ج معاين القرآف، األكسط األخفشسعيد بن مسعدة ادلعركؼ ب 90
 .376ص ،1ج معاين القرآف، األكسط األخفشسعيد بن مسعدة ادلعركؼ ب 91
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 استحسان قراءة الجمهور على القراة الشاذة . أ

إذ قاؿ: "فإف عطفت امسا فيو ألف ك الـ على مضاؼ أك منفرد فإف كمثل ذلك 
فيقولوف: يا زيد كاحلارث أقببل،  ، فيو اختبلفا، أما اخلليل كسيبويو كادلازين فيختاركف الرفع

كىي  (10: 34سورة سبأ/) َّ ٰرٰر ٰر ٰر ٰر  ٰر ٱُّٱكقرأ األعرج "كالطَتي" بالرفع ُب قولو تعاىل: 
ٍب قاؿ: كالنصب عندم حسن على  قراءة شاذة، كأما قراءة اجلمهور ، فإنو بالنصب.

 .92قراءة الناس"
 استحسان القراءة الشاذة . ب

على العكس ما قد سبق، فإف اادلربد يرل أف القراءة الشاذة أحسن من قراءة 
للمخاطب لكاف جيدا، كإف كاف ُب ذلك كانت  كيتضح ذلك ُب قولو: "كلواجلمهور، 

أكثر، الستغنائهم بقوذلم "افعل" عن "لًتفعل" كركم أف رسوؿ اهلل قرأ "فبذلك فلتفرحوا" 
 .(58: 10سورة يونس/) َّ ٰر ٰر ٱُّٱُب قولو تعاىل:  93بالتاء

 استحسان الوجهين . ج
كقد يقف ادلربد موقف احملايدة، دبعٌت أنو ال يرجح كجها على آخر أك قراءة على 
أخرل، كيرل أهنما ُب اجلودة سواء، كذلك ُب أثناء حديثو عن اسم الفاعل الذم مع 

من اليت الفعل ادلضارع، حي  يقوؿ: " كاعلم أنو قد جيوز لك أف ربذؼ النوف كالتنوين 
سم إال نكرة، كإف كاف مضافا إىل معرفة، ألنك إمنا ذبرم رلرل الفعل، كال يكوف اال

ضافة، كادلعٌت معٌت ثبات النوف، فا، فلما ذىب النوف ععاقبتها اإلربذؼ النوف استخفا
قاؿ: "آتو  كمن نٌوف (95: 5سورة ادلائدة/) َّ  ٰر ٰر ٰر جت ُّٱفمن ذلك قوؿ اهلل عز كجل: 
" ُب قولو ذائقةه ادلوت"ك (93: 19مرًن/سورة ) َّ ٰر ٰر ٰر ُّٱٱالرضبن عبدا" ُب قولو تعاىل: 

سورة ) َّ هت  مت خت حت ُّٱٱكما قاؿ عز كجل:  (185: 3سورة آؿ عمراف/) َّ  ٰررث ٰر يت ىت ٱُّٱتعاىل
                                                             

(، 1979؛ القاىرة: جلنة إحياء الًتاث اإلسبلمي، 2، ربقيق: زلمد عبد اخلالق عضيمة، )ط4ج ادلقتضب زلمد بن يزيد ادلربد، 92
 .212ص
 .44، ص2ج ادلقتضبزلمد بن يزيد ادلربد،  93
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كىذا ىو األصل، كذاؾ أخف كأكثر، إذ مل يكن ناقضا دلعٌت، ككبلمها ُب  (2: 5ادلائدة/
 .94اجلودة سواء

 تخطئة بعض القراء . ح
باب"صبع ما كاف على أربعة أحرؼ كثالثو كاك أك ياء أك ألف"، كمٌثل ادلربد عند تناكلو ُب 

يقوؿ: "فأما "معيشة" فبل جيوز مهز يائها، ألهنا ُب األصل متحركة، فإمنا ترد إىل ماكاف 
: 7سورة األعراؼ/) َّ ٰرمث هت مت خت حت جت  هب مب ٱُّٱُب قولو تعاىل: ذلا. فأما القراءة من قرأ "معائش"

كمل  ىػ(169)ت فإنو غلط، كإمنا ىذه القراءة منسوبة إىل نافع بن أيب نعيم باذلمزة( 10
يكن لو عامل بالعربية، ككذلك قوؿ من قاؿ ُب صبع مصيبة مصائب إمنا ىو غلط، كإمنا 

 .95لة، فعلى ىذا جيرم كما أشبهوعً فٍ ، ألف مصيبة مي اجلمع مصاكب
 ىـ(316أبو بكر محمد بن سهل بن السراج )ت .5

بن الذم امتؤل بالقراءات القرآنية الشاذة األصوؿ ُب النحو الكمن الكتاب 
 لسراج، كمن ىذا الكتاب اتضح مناىجو الشخصية أماـ القراءات الشاذة، منها:ا
 االستشهاد بالقراءات الشاذة وتوجيهها . أ

رجحو باالستشهاد بالقراءة الشاذة، كمن كيتميز منهجو بذكر القاعدة أكال ٍب 
ادلتحركة اليت قبلها حرؼ ساكن ليس حبرؼ مد، فمن خيفف اذلمزة ذلك قولو: "اذلمزة 

ىرىةي، ككقراءة من 
حيذفها كيلقى حركتها على الساكن الذم قبلها، كذلك كقولك ُب ادلرأة ادل

" قرأ "اخلىبى
ابن استشهد  (25: 27سورة النمل/) َّ ٰر ٰر ٰر ٰر  ٰر ٰر خن حن جن يم ٱُّٱ ُب قولو تعاىل: 96

 صحة القاعدة النحوية.السراج بقراءة الشاذة على 
 

 وصف وجو القراءة بالجودة . ب

                                                             
 .149، ص4ج ادلقتضبزلمد بن يزيد ادلربد،  94
 .261، ص1ج ادلقتضبزلمد بن يزيد ادلربد،  95
؛ القاىرة: مكتبة الثقافة 1، ربقيق: زلمد عثماف، )ط2ج األصوؿ ُب النحوزلمد بن السرم بن سهل ادلعركؼ بابن السراج،  96

 .215(، ص2009الدينية، 
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ُب قولو تعاىل:  ىػ(175)ت استشهد ابن السراج ُب ذلك بقوؿ اخلليل ابن أضبد
كانت عربية ،قاؿ: كلو قاؿ: فإفٌ  (63: 9سورة التوبة/) َّ خم ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر  ٰر حم جم ٱُّٱ

 "إفٌ "أقوؿ احلمد هلل، ك، كأنك قلت أكؿ ما جيدة، كتقوؿ: "أكؿ ما أقوؿ إين أضبد اهلل 
 .97ُب موضعو فإف أردت أف ربكي قلت أكؿ ما أقوؿ: إين أضبد اهلل

 وصف وجو القراءة الشاذة بأنو أقل اللغات . ج
كذلك ُب قولو: "كقاؿ آخركف قػىتَّلوا، ألقوا حركة نقل ابن السراج قوال من سيبويو 

"إاٌل من  ىػ(110)ت ادلتحرؾ على الساكن، كتصديق ذلك قراءة احلسن االبصرم
 (10: 37سورة الصافات/) َّ ٰر  نت مت زت ُّٱخىطَّفى اخلطفة" بتشديد "الطاء" ُب قولو تعاىل: 

 : "حدثٍت اخلليلىػ(180)ت قاؿ ميًقتِّله". كقاؿ سيبويو لي تِّ قً كمن قاؿ يى  ،له تِّ قى مي  لي تِّ قى يػي كمن 
 ٰر  ٰر ٰر ٰر ٱُّٱ( أف ناسا يقولوف: ميريدًِّفٍُتى ُب قولو تعاىل: ىػ170كىاركف )ت ق(175)ت

يريدكف ميٍرتىًدًفٍُتى، أتبعوا الضمة الضمة، كمن قاؿ ىذا، قاؿ  (.9: 8سورة األنفاؿ/) َّ ٰر ٰر
ميقيتًِّلٍُتى، كىذا أقل اللغات، ككل ما جيوز أف تدغمو كال تدغمو فلك فيو اإلخفاء، إال أف 

 .98أيٍرديدقبلو ساكن، كنحو يكوف 
 

 القراءات الشاذة المفسرين من : موقفالمبحث الثاني
 

ُب عدـ اعتبارىا قرآنا على لقد كقف ادلفسركف أماـ القراءات القرآنية الشاذة 
اختبلفهم ُب األخذ هبا إذا أضافت إىل اآلية معٌت صبيبل أك قويا يستشهد بو على صحة 

قراءة متواترة. كفيما يلى كبار ادلفسرين مع قاعدة ضلوية أك صرفية أك مؤكدة دلعٌت جاء ُب 
 موقفهم أماـ القراءة القرآنية الشاذة:

 ابن جرير الطبرياإلمام  .1

                                                             
 .253، ص1ج األصوؿ ُب النحوزلمد بن السرم بن سهل ادلعركؼ بابن السراج،  97
عمرك بن عثماف بن قنرب ادلعركؼ ، انظر أيضا 439، ص2ج األصوؿ ُب النحوزلمد بن السرم بن سهل ادلعركؼ بابن السراج،  98

 .444، ص4ج الكتاببسيبويو، 
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 يتمثل موقف اإلماـ الطربم من القراءات الشاذة ُب النقاط التالية:
 يذكر القراءة الشاذة ُب تفسَته بعد استعراض ادلتواترة. . أ
 احلكم عليها.يبُت سبب شذكذ القراءات اليت يذكرىا مع  . ب
 فًتض بعض القراءات ٍب يعطيها احلكم ادلناسب ذلا.ي . ج
من خبلؿ ادلناقشة للقراءات الشاذة تبُت أف ضابط القراءة الصحيحة عنده أف  . ح

 تكوف بعدة صيغ، منها: اإلصباع، رلمع عليها، قامت احلجة، إصباع ادلسلمُت.
 َّ ٰرٰر ٰر  ٰر ٰرٰر ٰر ٰر حم جم ٰر ُّٱ: كىذا مثاؿ يبُت ما ذكر، كذلك عند تفسَته قولو تعاىل

القراءة ادلتواترة ُب "غشاكة" ىي الرفع، أما قراءة النصب فهي قراءة  (7: 2سورة البقرة/)
كىي  شاذة كإف كاف ذلا كجو ُب العربية، فلم جيز لنا كال ألحد من الناس القراءة هبا،

خارجة عن قراءة اجلماعة، فهي شاذة مردكدة كإف كاف لنصبها سلرج معركؼ ُب 
  .99العربية

 ىـ(636اإلمام فخر الدين الرازي )ت .2
القراءات الشاذة كاالحتجاج هبا، ُب قبوؿ اإلماـ فخر الدين الرازم  يتشٌدد

يسكت عليها لوضوح موقفو منها، كىذا مثاؿ يوٌضح  ،فيذكرىا ٍب يناقشها كيردىا أحيانا
 (226: 2البقرة/سورة ) َّىم ٰر ٰر ٰر ٰر مم خمٰر ٰر  ٰر ٰر ٰر ٰر ٰر ٱُّٱموقفو، كذلك قولو تعاىل: 

ُب ادلدة اليت يقع فيها الطبلؽ بنفسو، كحجة  ىػ(150)ت ذكر رأم أيب حنيفة بعد أف
"فإف فاءكا فيهن"، قاؿ الرازم:  عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو أيب حنيفة قراءة

كالصحيح أف القراءة الشاذة مردكدة ألف كل ما كاف قرآنا كجب أف يثبت بالتواتر، 
حنيفة، فإنو هبذه كأكىل الناس هبذا أبو  بقرآف،ليس قطعنا أنو  بالتواترفحي  مل يثبت 

لشاذة دلا كانت سلالفة كجب احلركؼ سبسك ُب أف التسمية ليست من القرآف، فالقراءة ا
 .100بفسادىاالقطع 

                                                             
 .147، ص1ج اف ُب تأكيل القرآفتفسَت الطربم ادلسمى جامع البيزلمد بن جرير الطربم،  99

، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت زلمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت خبطيب الرازم 100
 .91(،  ص1981؛ بَتكت: دار الفكر 1، )ط6، جكمفاتيح الغيب
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 ىـ(671اإلمام محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ) .3
كيوجهها كيستدؿ هبا على  استشهد اإلماـ القرطيب  بالقراءات الشاذة ُب تفسَته

سورة ) َّ َّ ٰرٰر ٰر  ٰر ُّٱ: قوة ادلعٌت أك تأييد معٌت قراءة متواترة. كيقوؿ مثبل ُب قولو تعاىل
قرأ اجلمهور "غشاكة" بالغُت ادلعجمة ادلكسورة"، كقرئت ُب الشواذ  (7: 2القرة/

 كركم عن ابن عمركبفتحها،  ىػ(203)ت حيوة وبأ "غشاكة" بضم الغُت، كقرأ
: كجيوز غىشوة ىػ(299)ت "غشوة" رٌده إىل ادلصدر. قاؿ ابن كيساف ىػ(154)ت

كادلعٌت متقارب أم جعل اهلل على أبصار الكفار أغطية، أك  .101كًغشوة كأجودىا ًغشاكة
أعماىم، أك جعلهم ضعيف األبصار، فلهذا اليبصركف آيات اهلل الدالة على كجوده 

  إبصار عربة.  ككحدانيتو، أك يبصركهنا إبصار غفلة ال
 ىـ(745محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي )ت .4

كتابو بالقراءات القرآنية الشاذة اإلماـ أبو حياف،  كمن ادلفسرين الذم امتؤل 
حي  أتى هبا ُب كتابو ٍب كجهها إف كاف ذلا كجو ُب اللغة، أك اعتربىا قراءة تفسَتية، 

 . كقاؿ:(194: 7سورة األعراؼ/)  َّ ٰرٰر ٰر  ٰر ٰر مح ٰر ٰر ٰر ُّٱكمثاؿ ذلك قولو تعاىل: 
كاتفق ادلفسركف الداؿ كالبلـ.  إٍف خفيفة، كعبادان  أمثالكم بفتح ىػ(3)ت جبَت"كقرأ ابن 

على زبريج ىذه القراءة على أٌف "إٍف" ىي النافية، أعملت عمل احلجازية فرفعت االسم 
األصناـ كنفي شلاثلتهم للبشر بل ىم كنصبت اخلرب، قالوا: كادلعٌت هبذه القراءة ربقَت شأف 
. كمثاؿ ماضبلو من القراءات الشاذة 102اقل، كأحقر إذ ىي صبادات ال تفهم كال تعقل

سورة ) َّ جحٰر مج ٰر حج ٰر مث ٱُّٱعلى صورة تفسَتية قراءة "نقضو" بدال "نبذه" ُب قولو تعاىل: 
شاذة زبالف حي  قاؿ: "كقرأ عبد اهلل نقضو فريق منهم، كىي قراءة  (100: 2القرة/

  .103ادلصحف، فاألكىل ضبلها على التفسَت

                                                             
 .134، 1ج ادلسمى بتفسَت القرطيباجلامع ألحكاـ القرآف زلمد بن أضبد األنصارم القرطيب،  101
؛ بَتكت: 1)ط0؛ ربقيق: عادؿ أضبد عبد ادلوجود ك علي زلمد معرض، 4ج البحر احمليطزلمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف،  102

 . 440(، ص1993دار الكتب العلمية، 
 .493، ص1ج البحر احمليطزلمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف،  103
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شلا سبق ذكره، يتضح بعض مواقف ادلفسرين أماـ القراءات القرآنية الشاذة الذم 
َت بالغ يستنبطوف منها ادلعاين ثيدؿ داللة كاضحة على أف القراءات الشاذة ذلا تأ

 كاألحكاـ، لغوية، ضلوية، أك ببلغية.
 

 الفقهاء من القراءات الشاذة : موقفالمبحث الثالث
 

تتضح موقف الفقهاء من القراءات الشاذة من قبوذلم ذلا كاالحتجاج هبا، كىذا 
 يتكوف من ادلذىبُت:

 المذىب األول: القراءة الشاذة حجة.
 ، كحكاية عن مالك105، كالراجح عند احلنابلة104احلنفيةكىو مذىب 

 .ىػ(.204)ت كالشافعي، 106ىػ(179)ت
: "القراءة الشاذة حجة ظنية خبلفا ىػ(861)ت اذلماـقاؿ الكماؿ بن 

 ". 107للشافعي
: "كالصحيح أنو حجة، ألنو خيرب، أم الصحايب الذم  ىػ(620)ت مةكقاؿ ابن قدا

ركل القراءة الشاذة، أنو مسع النيب صلى اهلل عليو كسلم، فإف مل يكن قرآنا فهو 
 ". 108خرب

                                                             
، ربقيق: عبد اهلل 2اللكنوم،  فواتح ارضبوت بشرح مسلم الثبوت جعبد العلي زلمد بن نظاـ الدين زلمد السهالوم األنصارم  104

 .19(، ص2002؛ بَتكت: دار الكتب العلمية، 1زلمود زلمد عمر، )ط
 فقو على مذىب اإلماـ أضبد بن حنبلركضة الناظر كجنة ادلناظر ُب أصوؿ الموفق الدين عبد اهلل بن أضبد ابن قدامة ادلقدسي،   105
 .203(،  ص1998؛ مكة: ادلكتبة ادلكية، 1، ربقيق: شعباف زلمد إمساعيل، )ط1ج

، 2ج الكوكب ادلنَت ادلسمى دبختصر التحريرزلمد بن أضبد بن عبد العزيز علي الفتوحي احلنبلي ادلعركؼ بابن النجار، شرح  106
 .140(، ص1400؛ جامعة أـ القرل: مركز البح  العلمي، 1ربقيق: زلمد الزحيلي ك نزيو ضباد، )ط

التحرير ُب كماؿ الدين زلمد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود السيواسي الشهَت بابن مهاـ الدين اإلسكندرم احلنفي،  107
 .299(، ص1351)مصر: مصطفى الباب احلليب كأكالده،  أصوؿ الفقو اجلامع بُت اصطبلحي احلنفية كالشافعية،

 ركضة الناظر كجنة ادلناظر ُب أصوؿ الفقو على مذىب اإلماـ أضبد بن حنبلموفق الدين عبد اهلل بن أضبد ابن قدامة ادلقدسي،   108
 .203، ص1ج
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األخبار اآلحاد ُب االحتجاج  : "أما إجراؤه رلرلىػ(771)ت كقاؿ ابن السبكي
 .109فهو صحيح"

: "كالقراءة الشاذة حيتج هبا ُب األحكاـ  ىػ(973)ت كقاؿ ابن حجر اذليثمي
 ". 110كخرب الواحد على ادلعتمد

 المذىب الثاني: أن القراءة الشاذة ليست بحجة.
، كركاية 112، كأحد قويل الشافعي كبعض أصحابو111كىو مذىب اإلماـ مالك

 ىذين بالنظر إىلك  .114ىػ(456)ت ، كقوؿ البن حـز113ىػ(241)ت عن أضبد
ف القراءة الشاذة تكوف حجة إذا كردت لبياف حكم، ادلذىبُت فيمكن أف نقوؿ: إ

كليست حبجة إذا كردت البتداء احلكم، كذلك ألهنا ذبرم رلرل األخبار اآلحاد، كألنو 
  .كال يلـز انتفاء قرآنيتو انتفاء خربيتو ،منقوؿ عن النيب صلى اهلل عليو كسلم

 
 

 :انحث، وفيو مبفي العبادات الشاذةبالقراءة  العملحكم الفصل الثالث: 
 

                                                             
؛ بَتكت: 2ربقيق: عبد ادلنعم خليل إبراىيم، )ط صبع اجلوامع ُب أصوؿ الفقو،تاج الدين بن عبد الوىاب بن علي السبكي،  109

 .21(،  ص2003دار الكتب العلمية، 
 .289، )مصر: ادلكتبة التجارية الكربل(، ص8ج حواشي ربفة احملتاج بشرح ادلنهاجشهاب الدين أضبد بن حجر اذليتمي،  110
، 2ج الكوكب ادلنَت ادلسمى دبختصر التحريرزلمد بن أضبد بن عبد العزيز علي الفتوحي احلنبلي ادلعركؼ بابن النجار، شرح  111
 .140ص

)ادلدينة ادلنورة: اجلامعة  ، ربقيق: ضبزة بن زىَت حافظ،2ج ادلستصفى من علم األصوؿ  أبو حامد زلمد بن زلمد الغزايل، 112
 .11ص (، 1413اإلسبلمية، 

، 2ج الكوكب ادلنَت ادلسمى دبختصر التحريرزلمد بن أضبد بن عبد العزيز علي الفتوحي احلنبلي ادلعركؼ بابن النجار، شرح  113
 .140ص

114  ، ؛ بَتكت: دار اآلفاؽ 2ربقيق: أضبد زلمد شاكر، )ط ،4ج اإلحكاـ ُب أصوؿ األحكاـعلي بن أضبد بن سعيد بن حـز
 .170ص (،1983اجلديدة، 
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اتفق صبهور العلماء على جواز تدكين القراءات الشاذة كتعلمها كتعليمها 
ل هبا ُب رلاؿ كلكن ىؤالء اختلفوا ُب العمكاالحتجاج هبا ُب ميادين الدراسات اللغوية، 

 بسط الكبلـ حوؿ تلك األقواؿ: ُب ادلباح  اآلتيةك العبادات، 
 

 المبحث األول: القراءة الشاذة في الصالة
 

 : المذىب المالكيأوال
مل يوافق اإلماـ مالك جواز القراءة الشاذة داخل الصبلة، كصرٌح ذلك ُب قولو: 

الصحابة شلا خيالف ادلصحف مل يصٌل "من قرأ ُب صبلتو بقراءة ابن مسعود أك غَته من 
سئل مالك عن رجل "قاؿ:  ىػ(191)ت كراءه"، كجاء ُب قوؿ آخر ركاه عنو ابن القاسم

". كسئل ابن صلى خلف رجل يقرأ بقراءة ابن مسعود قاؿ: خيرج كيدعو كال يأًٌب بو
ود أف يعيد صبلتو؟ فأجاب: القاسم: ىل على من صلى خلف من يقرأ بقراءة ابن مسع

 .115أف يعيد ُب الوقت كبعده أرل"
 المذىب الحنفي :ثانيا

 كلعلماء احلنفية ُب ادلسالة ثبلثة أقواؿ:
صحة الصبلة بقراءة بعض الكلمات قراءة شاذة، ألهنم يعتربكف اللفظ الشاذ ُب  .1

 القراءات قرآنا طرأ الشك على قرآنيتو لعدـ تواتر سنده.
 .116كتصح إف قرأ معو متواتراتفسد صبلة من اقتصر ُب صبلتو على الشاذ،  .2
التفصيل بُت الشاذ الذم يغَت ادلعٌت كالذم ال يغَته. كىذا ما ذكره بعض فقهاء  .3

األحنف: "كالذم أفىت بو علماء احلنفية بطبلف الصبلة اليت يقرأ فيها بالشاذ إذا 
 .117غَت ادلعٌت، كصحتها إف مل يغَت ادلعٌت"

                                                             
 .84، )القاىرة: مطبعة السعادة(، ص1ج ادلدكنة الكربل ركاية سحنوف عن ابن القاسممالك بن أنس،  115
، ربقيق: عادؿ أضبد عبد ادلوجود ك علي 2ج رد ادلختار على الدر ادلختار شرح تنوير األبصارزلمد أمُت الشهَت بابن عابدين،  116

 .186ص (،1994؛ بَتكت: دار الكتب العملمية، 1زلمد معٌوض، )ط
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 شافعيا: المذىب اللثثا
الشاذة ُب الصبلة كبطبلهنا،  الشافعي على حرمة القراءةاتفق علماء ادلذىب 

نص النوكم ُب ذلك كقاؿ: "الذبوز الصبلة كال ُب غَتىا بالقراءة الشاذة، الهنا ليست ك 
قرآنا، فإف القرآف ال تثبت إال بالتواتر، أما الشاذة فليست متواترة، فلو خالف كقرأ 

، كقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من بالشواذ أنكر عليو قراءهتا ُب الصبلة أك غَتىا
 .118قرأ بالشواذ

 المذىب الحنبلي :رابعا
 كما ُب األحنف:  ثبلثة أقواؿ أيضا مففيه ،أما فقهاء احلنابلة ُب ىذه ادلسالة

 عدـ صحة الصبلة دبا خرج عن مصحف عثماف كقراءة ابن مسعود كغَته. .1
أف الصحابة رضواف اهلل صحة الصبلة إذا قرئ فيها بشاذ صح سنده. كحيتٌجوف  .2

عليهم كانوا يصلوف بقراءهتم تلك اليت اعتربت شاذة بعد توحيد الرسم ُب 
ادلصاحف العثمانية كمل يقل أحد ببطبلنو صبلهتم، كقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو 
كسلم عن قراءة ابن مسعود: "من أحب أف يقرأ القرآف غٌضا كما أنزؿ فليقرأ 

 .119على قراءة أـ عبد"
عن اإلماـ أضبد بن حنبل قولو: "يكره للمصلي أف يقرأ ُب الصبلة بالشاذ ركم  .3

 . 120كتصح صبلتو إذا صح سند الشاذ الذم قرأ بو"
أقوؿ أف القراءة الشاذة أمر سلتلف فيها، دلا سبق من االقواؿ:  كالراجح عندم

كذلك الصبلة ال تصح إال بقراءة متواترة،  ف تػؤدَّل بأفعاؿ متفق عليها، إذكالعبادة تلـز أ

                                                                                                                                                                       
، ربقيق: عامر السيد عثماف ك عبد الصبور شاىُت، )القاىرة:  1جلطائف اإلشارات لفنوف القراءات  شهاب الدين القسطبلين، 117

 .74 ص (،1972جلنة إحياء الًتاث اإلسبلمي، 
 .392 ص ، )دمشق: إدارة الطباعة ادلنَتية(،3ج اجملموع شرح ادلهذبزليي الدين بن شرؼ النوكم،  118
، ربقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الًتكي ك عبد الفتاح زلمد احللو، 2ج ادلغٍتموفق الدين عبد اهلل بن أضبد ابن قدامة ادلقدسي،  119
 .166(، ص1998؛ الرياض: دار عامل الكتب، 3)ط

، ربقيق: عبد اهلل بن 1ج اإلقناع لطالب االنتفاعشرؼ الدين موسى بن أضبد بن موسى بن سامل أبو النجا احلٌجاكم ادلقدسي،  120
  .180عبد احملسن الًتكي، )ىجر: مركز البحوث كالدراسات العربية كاإلسبلمية(، ص
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للحفاظ على كحدة األمة كاالبتعاد عن الفرقة كاخلبلفات، كأما ما فعلو بعض الصحابة 
 لعلهم كقعوا ُب االجتهاد، كاجملتهد إذا أصاب فلو أجراف، كإذا أخطأ فلو أجر كاحد.

 
 الصالة المبحث الثاني: القراءة الشاذة خارج

 
الشاذة خارج الصبلة ُب تبلكة القرآف، فإف العلماء اختلفوا كذلك، أما القراءة 

كقالوا: يؤدب الذم يقرأ القرآف بالشواذ، كإذا مل يرتدع حيبس  ،كصبهور العلماء حرموه
. 121ىذا إذا كاف عارؼ باحلكم، أما إذا كاف جاىبل فيكتفي بتعريفو إياه حىت يتوب.

كذكر السيوطي الفتول لبعض الفقهاء جييز . 122كنقل ابن عبد الرب اإلصباع على ربرديو
كعلى رأم مكي بن أيب . 123خرب اآلحادفيها التبلكة بالشاذ خارج الصبلة قياسا على 

ذبوز القراءة الشاذة دبا كاقف  كما نقل عنهما عبد الفتاح القاضي  طالب كابن اجلزرم
كالتلقي العربية كالرسم منها حي  كاف صحيح السند، كظفر بالشهرة كاالستفاضة، 

 .124بالقبوؿ
كانت التبلكة ألجل   األجل اجلمع بُت ىذين الرأيُت نذىب إىل التفصيل فنقوؿ: إذ

ألجل التعلم الثواب كاألجر، فبل جيوز تبلكة القرآف بالقراءة الشاذة، كجيوز إذا كاف 
يها ُب الكتب، كبياف كجهها من حي  اللغة كاإلعراب كادلعٌت، كاستنباط نكالتعليم، كتدك 

 األحكاـ الشرعية منها على القوؿ بصحة االحتجاج هبا. 
 
 

                                                             
 .74 ص ،1جلطائف اإلشارات لفنوف القراءات  شهاب الدين القسطبلين، 121
 .392 ص ،3ج اجملموع شرح ادلهذبزليي الدين بن شرؼ النوكم،  122
(، 2004، ربقيق: أضبد بن علي، )القاىرة: دار احلدي ، 1ج اإلتقاف ُب علـو القرآفجبلؿ الدين عبد الرضبن السيوطي،  123
 .246ص

 .10ص ، القراءة الشاذة كتوجيهها من لغة العربعبد الفتاح القاضي،  124
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 الباب الرابع

 

 القراءة الشاذة والظواىر اللغوية كما وردت في سورة آل عمران
 

فقد احتفظت القراءات القرآنية بكثَت من الظواىر اللغوية، كقامت دراسات كثَتة 
يف القراءات القرآنية  كالداللية كالصرفية كالنحوية كالببلغية فونيميةال : منالظواىر ىذه حوؿ

ففي ىذا الباب سَتكز الباحث الكبلـ حوؿ القراءات الشاذة الواردة يف  كالشاذة.ا١تتواترة 
 سورة آؿ عمراف كمدل تأثرىا ٢تذه الظواىر كذلك من خبلؿ الفصوؿ اآلتية:
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 مباحث ، وفيو أربعةاللهجية اذة والظواىرالقراءة الش :الفصل األول

 مرفوعات على القراءة الشاذة الواردة المخالفة في الضبط بالشكلالمبحث األول: 
 األسماء

 

 كسكوف البلـ بضم الواك ُوْلدٌ  .1
   َّ  خن ىمىم ىم حم جم ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱ: تعاذل من قولو

"كىلىده" بفتح الواك كالبلـ، كىي قراءة مشهورة متواترة كما يف مرسـو  قرأ ٚتهور القراء
كسكوف البلـ، كىي قراءة منسوبة إذل  بضم الواك" ده لٍ كي  ا١تصحف، كقرئت من الشواذ "

. كالفرؽ بُت القراءتُت يكوف يف الضبط 1ىػ(216ىػ( كاألصمعي )ت148األعمش )ت
بالشكل ال يف ا١تعٌت، ألف الكلمة فيها ثبلث لغات:كىلىده، كيٍلده، ًكٍلده. ففي القراءة الشاذة من 

 يف ىذا ا١تعٌت. قاؿ اٞتوىرم حيث ا١تعٌت صحيحة، كذلك لتعدد اللغات ا١تستخدمة
: الوىلىدي قد يكوف كاحدا كٚتعا، ككذلك الويٍلدي، كمن أمثاؿ بٍت أسد: "كيٍلديؾ من ىػ(393)ت

، كقد يكوف الويٍلدي ٚتع الوىلىد، مثل أيٍسد كأىسىد. كالًوٍلد بالكسر لغة يف الويٍلد. 2دىمَّى عقبيًك"
، العىجىمي كال  عيٍجمي، كأنشد الفراء:كمثاؿ آخر: العىرىبي كالعيٍربي

 3قد ٙتٌركا ماال كىكيٍلدنا # كلقد رأيتي معاشرنا  
 ُّٱيف قولو تعاذل:  4كيف ركاية أخرل تربٌر صحة استخداـ ىذه اللغة حيث قرئت "ماليو كىكيٍلديه"

 كىي قراءة متواترة مركية عن أبو عمرك (21: 71سورة نوح/) َّ خي حي ىم ىم  ىم ىم ىم ىم

                                                             
 .112ص (،2001؛ بَتكت: مؤسسة الببلغ، 1ٖتقيق: مشراف العجلي، )ط ،شواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 1

ت: دار العلم : بَتك 4، ٖتقيق: أٛتد عبد الغفور عطار، )ط2ج الصحاح تاج اللغة كصحاح العربيةإٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم،  2
 .553، 1(، ج1990للمسلمُت، 

، ٖتقيق: عبد العليم الطحاكم، )مطبعة حكومة الكويت، 9ج تاج العركس من جواىر القاموس٤تمد مرتضى اٟتسيٍت الزبيدم،  3
 .321ص(،  1980

)القاىرة: دار اإلماـ الشاطيب دكف  ،يف القراءة األربعة عشر ّٔامش مصحف القراءات التعليمي الكامل ا١تفصلأٛتد عيسى ا١تعصراكم،  4
 .571ص سنة كطباعة(،
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كلكن ٧تيب على ىذا  ، كغَتىم.ىػ(179)ت كالكسائي ،ىػ(156)ت ، كٛتزةىػ(154)ت
كسكوف البلـ يف ىذه اآلية تأيت ٔتعٌت اٞتمع، كىذ ما  بضم الواك" ده لٍ كي  الرأم بأف القراءة "

فيكوف     َّ من دل يزده ماليو كىكيٍلديه ُّٱيف قولو: فأما اليت يف قولو  ىػ(377)ت أكده أبو علي
كىو مفرد يف اللفظ، كا١تراد اٞتمع.  إذل الواحد، ألنو ضمَت "مىٍن"، كإف كاف مضافا ٚتعا

كإضافة لفظ اٞتمع إذل ا١تفرد يف ىذا، كىي كما حكي عن بعضهم "ليت ىذا اٞترادى قد 
إذل لفظ ا١تفرد، فكذلك يكوف  ضيفأ ذىب كأراحىنا من أنفسو"، فجمع "األنفس" كإف

  َّ كىكيٍلديهُّٱ"الويٍلد" يف 
 ىم حم جم ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱأم اٞتمع ال يناسب معٌت اآلية يف  ،كىذا ا١تعٌت. 5

. كمن ىذه التعليبلت تتضح شذكذ قراءة  ألنو   َّ خن ىمىم ىيهات أف تفهم مرصل ٔتثل ىذا ا١تفهـو
  كسكوف البلـ. إذ ا١تعٌت ال يناسب سياؽ اآلية كال يصح القياس كذلك. بضم الواك" ده لٍ كي  "

 بفتحتُت كضمتُت قُ ُرحٌ  ك  قَ َرحٌ  .2
  َّ  ىم  ىمنئ ىم مئ ىم زئ ىم رئ ّٰ ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

 : رتُتتواترت القراءة يف كلمة "قرح" بصو 
ىػ(، كٛتزة 93: قػيرٍح بضم القاؼ كسكوف الراء، كىي قراءة شعبة )تإحداىما

: قرح بفتح القاؼ ثانيهماىػ(. 229ىػ(، كخلف )ت189ىػ(، كالكسائي )ت153)ت
يف ا١تعٌت بُت القراءتُت أف القراءة األكذل ٔتعٌت أدل  كسكوف الراء، كىي قراءة الباقُت. كالفرؽ

اٞتراحات، كيف الثانية ٔتعٌت اٞتراحات بعينها. كقيل مها لغتاف ٔتعٌت كاحد ؾ "الضىعف 
. كركيت من الشواذ "قػىرىحه" بفتح القاؼ كالراء، كىي قراءة 6كالضيعف، كالكىره كالكيره"

بضم القاؼ كالراء، كىي قراءة منسوبة إذل ابن ىػ(، ك "قػيريحه" 106منسوبة إذل اليماشل )ت
ىػ(. فالتعليل اللغوم ٢تاتُت القراءتُت الشاذتُت نقوؿ: الذم يقرأ  "قػىرىحه" 83أيب ليلى )ت

                                                             
؛ بَتكت: 1، ٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد ا١توجود كإخوانو، )ط4ج اٟتجة يف علل القراءات السبعأبو علي اٟتسن بن عبد الغفار الفارسي،  5

 .473(، ص2007دار الكتب العلمية، 
، ٖتقيق: ٤تيي الدين 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  6

 .356(،  ص1997؛ بَتكت: مؤسسة الرسالة، 5رمضاف، )ط
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، كالذم يقرأ "قػيريحه" بضم 7بفتح القاؼ كالراء، فؤلنو مصدر ؿ "قىرًح يقرىح قػىٍرحا كقػىرىحا"
لييٍسر كالييسير"القاؼ كالراء، فؤلنو ذىب إذل اإلتباع ؾ "ا

. فالقراءة الشاذة تبُت كجود صورة 8
لغوية أخرل سول ما كجدت يف القراءة ا١تتواترة ٔتعٌت غَت ٥تتلف بينهما. كما حدث ٢تاتُت 
القراءتُت فإنو عائد إذل طبيعة اللغة العربية، كىو أف الفعل قد يكوف لو مصادر متعددة،  

قيانا، كلىٍقيا، ككالفعل: مكث، من مصادره: كالفعل: لقي، من مصادره: لًقيا، كلقاء، كل
مىكثا، كميكثا، كميكوثا، ككالفعل: كجد، من مصادره: كيجدا، ككىجدا، ككًجدانا، كموجدة، 

 كغَتىا من األفعاؿ. كىذا التعدد يعود إذل أمرين مهمُت:
اختبلؼ لغة العرب، كذلك ألف العرب قد ٗتتلف يف استعماؿ لفظ أك تعبَت، قفد  أولهما:

تستعمل قبيلة مصدرا ال تستعملو قبيلة أخرل. ففي الفعل: "كتب" فإف مصدره "كتابا" 
كيف قبيلة أخرل "ًكٍتبا" على القياس. ككالفعل: "قبيح" فإف مصدره قيبوحة، كبعضهم يقوؿ: 

 قىباحة، كىلم جرا.
ال يستعمل لو ا١تصدر  كقد يكوف ألحد ا١تصدرين معٌت خيتص بو اختبلؼ ا١تعٌت، ا:ثانيهم

اآلخر أك يكثر استعمالو فيو. كالضَّر كالضُّر، بالفتح ضرر عاـ لكل شيئ كبالضم ضرر يف 
 (83: 21األنبياء/)  َّ  ىم مم خم  ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ُّٱ. قاؿ تعاذل: 9النفس من مرض أك ىزاؿ

.(16: 13سورة الرعد/ ) َّ ىمىم ىم ىم  ىم ىم ىم ٱُّٱكقاؿ تعاذل:   
كما سبق ٖتليلو بُت الفتح كالضم ٖتليل لغوم، كلكن إذا نظرنا إذل قضية ٢تجية، 
فإهنم ينسبوف الفتح إذل قبائل أىل اٟتجاز، كينسبوف الضم إذل أىل البادية مثل: ٧تد، 

١تا فيها من خفة، بينما تناسب الضمة أىل  ك٘تيم، كأسد. كالفتحة تبلئم البيئة اٟتضرية
  . 10البادية لثقلها

                                                             
 (،1990القاىرة: مكتبة ا٠تا٧تي، ؛ 1، ٖتقيق: ىدل ٤تمود قراعة، )ط1ج كتاب معاشل القرآفسعدة األخفش األكسط، سعيد بن م 7

 .233ص
، ٖتقيق: علي ٤تمد البجاكم، )عيسى البايب اٟتليب كشركاه، دكف 1ج التبياف يف إعراب القرآفالعكربم،  أبو البقاء عبد اهلل بن اٟتسُت 8

 .294سنة كطباعة(، ص
 .17(، ص2007؛ األردف: دار عمار، 2، )طمعاشل األبينة العربيةفاضل صاحل السامرائي،  9

 .122(، دكف طباعة 1996، )إسكندرية: دار ا١تعرفة اٞتامعية، اللهجات العربية يف القراءات القرآنيةعبده الراجحي،  10
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 بضم الراء كفتحها بّيونرُ  .3
  َّ ىم ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱمن قولو تعاذل: 

أئمة تواترت القراءة يف "ربّْيوف" على كسرة الراء كما جاء يف خط ا١تصحف، كىي قراءة 
الراء، كىي قراءة منسوبة إذل  . كركيت من الشواذ "ريبٌيوف" بضم11كٚتاعة من الناس السبعة

ىػ(، كبضم الراء كفتحها يف ركاية عن ابن 110ىػ( كاٟتسن البصرم )ت105عكرمة )ت
. فقراءة اٞتمهور بكسر الراء منسوب إذل الرًبٌة، ك جيوز ضمها، كىي اٞتماعة، كقيل 12عباس

. 13الدىر الطويلاألتباع. كمن قرأ بضم الراء فعلى تغيَت النسب، كما قالوا ديىىرم نسبة إذل 
. فكأف القراءة الشاذة تريد أف 14كمن قرأ بفتح الراء فهو منسوب إذل الرب، كىي ٘تيمية

تؤكد بأف ىناؾ ٢تجة نطقها العرب سول ما كرد يف القراءة ا١تتواترة كىي مشهورة كصحيحة 
 نقوؿ: أصل القراءتُت يعود إذل كلمة  من حيث ا١تعٌت، كلذلك قاؿ أبو حياف: كلها لغات.

"رًبٌة"، كىذه الكلمة ثبلث لغات، بكسر الراء، كضمها، كفتحها، كلذلك كل قراءة تنسب 
إليها صحيحة متواترة كانت أك شاذة. كركم عن ابن عباس "رىبػّْيػيٍوف" بفتح الراء منسوب إذل 

 الٌرٌب، كلكن النسبة إذل "الرٌبة" أشهر.
ا يف قراءيت الصحيحة كاالختبلؼ بُت الضم كالكسر يف القراءة اختبلؼ ٢تجي كرد

 كالشاذة، كعلى سبيل ا١تثاؿ: يف لفظ "خفية" بكسر ا٠تاء كضمها، كبالكسر قراءة عاصم
كبالضم قرأ الباقوف، كيف لفظ "رضواف" بكسر الراء كضمها، كبالضم قرأ  ىػ(127)ت

أسوة حسنة" بضم ا٢تمزة ككسرىا، قرأ كبالكسر قرأ الباقوف، كيف لفظ "ىػ( 127)تعاصم 
بالضم كقرأ الباقوف بالكسر. كيف القراءة الشاذة مثبل: يف لفظ "صنواف" ىػ( 127ت)عاصم 

                                                             
؛ 1، ٖتقيق: عبد السبلـ عبد الشايف ٤تمد، )ط1ج العزيزاحملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب عبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي،  11

 .520(،  ص2001دار الكتب العلمية، بَتكت: 

 .122ص، شواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 12

؛ بَتكت: دار 1، ٖتقيق: عادؿ أٛتد عبد اا١توجود كإخوانو، )ط3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  13
 .80الكتب العلمية(، ص

 .520، ص1ج احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيزعبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي،  14
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 بضم الصاد، كيف لفظ "قنواف" قرأ األعمش ىػ(74)ت قرأ أبو عبد الرٛتن السلمي
 بضم القاؼ. ىػ( 117)تكاألعرج  ىػ(148)ت

 أىل اٟتجاز ألنوإذل كعن ٢تجات القبائل يف ىذ الظاىرة، فإهنم ينسبوف الكسر 
، كما ينسب بعضهم إذل ىذيل، كىذيل من ساكٍت اٟتجاز. كأما قبائل ٘تيم، كقيس، أخف

تذىب إذل الضم ألهنا من القبائل اليت تسكن شبو اٞتزيرة كشرقيها،  فإهنا كأسد، كبكر
 . 15كمعظمها قبائل بادية كالضم أنسب ٢تا
 :16مث اختلفوا يف معٌت "الربٌيُت" على أقواؿ

: اٞتماعات الكثَتة، كىو قوؿ ابن عباس ثانيها: األلوؼ، كىو قوؿ ابن مسعود، إحداىا
: الفقهاء كالعلماء، كىو قوؿ سعيد بن جبَت عن ابن عباس، ثالثهاكٚتاعة من التابعُت، 

: ا١تتأ٢توف العارفوف باهلل تعاذل، خامسها، 17ىػ(182: األتباع، كىو قوؿ ابن زيد )ترابعها
 كىو قوؿ ابن فارس. 

 
منصوبات  ة المخالفة في الضبط بالشكل علىالقراءة الشاذة الواردالمبحث الثاني: 

 األسماء
 بفتح ا٢تمزة نجيلاأل .1

  َّ ىم ىم ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

قرأ ٚتهور القراء "اإل٧تيل" بكسر ا٢تمزة على كزف "إفعيل" كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا ٚتهور 
بفتح  "  " األ٧تيل ىػ(110)ت كقرأ اٟتسن البصرما١تسلمُت شرقا كغربا إذل يومنا ىذا، 

ا٢تمزة كىي قراءة شاذة ألف "أفعيل" ليس من أبنية كبلـ العرب بل ىو أعجمي معٌرب 
. كمعناه األصل، ألنو أصل لعلـو كحكم، كيقاؿ لعن اهلل ناجليو أم 18اشتقاقو من النجل

                                                             
 .122، اللهجات العربية يف القراءات القرآنيةعبده الراجحي،  15

، 1)ط ،زاد ا١تسَت يف علم التفسَتٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد اٞتوزم،  16 ؛ بَتكت: ا١تكتب اإلسبلمي ك دار ابن جـز
 .229(، ص2002

 .عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم 17
 .393ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  18



119 
 

   
 

استخرجتو، فاإل٧تيل مستخرج بو علـو كالديو إذ كانا أصلو. كقيل: ىو من ٧تلتي الشيئ إذا 
كحكم، كمنو ٝتي الولد كالنسل ٧تبل ٠تركجو. كالنجل ا١تاء الذم خيرج من الًنٌز، كاستنجلت 
األرض، كّٔا ٧تاؿ إذا خرج منها ا١تاء، فسمي اإل٧تيل بو ألف اهلل تعاذل أخرج بو دارسا من 

. كقد ٝتي القرآف 19تنازع الناس فيواٟتق عافيا. كقيل التناجل ٔتعٌت التنازع، كٝتي إ٧تيبل ل
إ٧تيبل أيضا، كما ركم يف قصة مناجاة موسى عليو السبلـ أنو قاؿ: "يا رب أرل يف األلواح 
أقواما أناجيلهم يف صدكرىم فاجعلهم أميت". فقاؿ اهلل تعاذل لو: "تلك أمة ٤تمد"، كإمنا أراد 

ال صلة بينو كبُت ا١تادة العربية  كالراجح أف اإل٧تيل اسم علم أعجمي،. 20باألناجيل القرآف
ىػ( يف التوراة 538"النجل" اليت ىي ٔتعٌت األصل أك الواسع. كىذا ما رجحو الز٥تشرم )ت

كاإل٧تيل أهنما اٝتاف أعجمياف، كتكلف من قاؿ باشتقاقهما من "الورل كالنجل". كقراءة 
 بفتح ا٢تمزة عدصل  بفتح ا٢تمزة دليل على العجمة، ألف "أفعيل"ىػ( 110اٟتسن البصرم )ت

. كمهزة اإل٨تيل مكسورة يف األشهر ليجرم على كزف األٝتاء العربية ألف "إفيبل" 21يف العربية
 . 22موجود بقلة مثل: إبزصل، كرٔتا نطق بو بفتح ا٢تمزة، كذلك ال نظَت لو يف العربية

، فبل نبحث ٢تا عن معٌت يف العربية، كال عن مادة 23إذف "اإل٧تيل" كلمة أعجمية
اشتقاقو، ككل ما قيل عن اشتقاقو كعربيتو فهو مردكد. كدل يرد يف القرآف الكرصل إاٌل معرٌفا 
ب"اؿ التعريف"، كلذلك جاء مصركفا، ألف ا١تممنوع من الصرؼ إذا ب "اؿ التعريف" 

 صار مصركفا فدخلو التنوين كجٌر بالكسرة.
 الذاؿ ككسرىا بفتح ذرية .2

  َّ ىم خي حي  ىم ىمىم ىم ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

                                                             
 (،2010؛ بَتكت: دار الكتب العلمية، 3ٖتقيق: سادل مصطفى البدرم، )ط ،4ج تفسَت القرطيب٤تمد بن أٛتد األنصارم القرطيب،  19
 .6ص
(، 2002؛ بَتكت: دار الغرب اإلسبلمي، 1، ٖتقيق: ٤تمد أٚتل أيوب اإلصبلحي، )طمفردات القرآفعبد اٟتميد الفراىي،  20
 .341ص
ٖتقيق: تفسَت الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف األقاكيل يف كجوه التأكيل، أبو القاسم جار اهلل ٤تمود بن عمر الز٥تشرم ا٠توارزمي،  21

 .160(، ص2009؛ بَتكت: دار ا١تعرفة، 3خليل مأموف شيحا، )ط
 .149ص، (1984، )تونس: السداد التونسية، 3ج التحرير كالتنوير٤تمد الطاىر بن عاشور،  22
 .179، )دمشق: دار القلم، دكف سنة كطباعة(،  صرآف تعريف كبيافاألعبلـ األعجمية يف القصاحل عبد الفتاح ا٠تالدم،  23
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"ذيرٌية" بضم الذاؿ، كىي قراءة متواترة كما يف مرسـو ا١تصحف. كقرئت يف قرأ اٞتمهور 
: ًذرٌية بكسرىا. كىي قراءة شاذة وثانيهما: ذىرٌية بفتح الذاؿ، إحداىماالشواذ بصورتُت: 

 .24ىػ(105)ت ىػ( كالضحاؾ45منسوبة إذل زيد بن ثابت )ت
كسبب اختبلفهم يف القراءة نتيجة لسبب اختبلفهم يف أصل الكلمة، قيل أصلها ذرأ، كقيل  

   ذرر، كقيل ذرك، كقيل ذرم.
 : 25بضم الذاؿ"ُذرّية" كالتعليل اللغوم من 

إف كاف من"ذرأ" فإهنا يف األصل فػيعّْيلة أصلها ذيريئة فألزمت التخفيف أك البدؿ كنيب أصلها 
 كديرم أصلها درمء.نبيئ، 

 كإف كاف من "الذر" احتمل ٜتسة أكجو:
 : أف يكوف فيعًلٌية، ؾ ٓتيًٍتية كقيٍمرًية.اأحدى

ٌر، إال أنو غَت أك٢تا، ١تا قد يعرض من التغيَت ليائي اإلضافة، اثانيه : أف تكوف منسوبة إذل الذَّ
: ًحرمي، كإذل الدىر:  كقو٢تم يف اإلضافة إذل أمس: إمسي، كإذل األفق: أىفقي، كإذل اٟتـر

 ديىرم.
: أف تكوف فػيعّْيلة، ؾ ميرّْيقة، إال أف أصلها ذيرًيرة على ىذا، فلما كثرت الراءات أبدلوا ثالثها

 اآلخرة ياء كأدغموا فيها ياء فػيعّْيلة اليت قبلها.
الراء : أف تكوف فػيعُّولة، ؾ جيبُّورة، سٌبوح، قدكس، كأصلها على ىذا ذيرُّكرة، فأبدلت رابعها

اآلخَتة من اجتماع األمثاؿ ياء فصارت ذيرُّكية، مث أبدلت الواك لوقوعها ساكنة قبل الياء ياء 
 كالضمة قبلها كسرة، كأدغمت يف الياء ا١تبدلة من الراء فصارت ذيرّْية.

أف تكوف فػيٍعليولىة، ؾ قيردكدة، كحيربكرة، كأصلها على ىذا ذيريكرة، فعمل فيها ما  خامسها:
 قبلها. عمل فيما

                                                             
 .454، ص2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  24

، ٖتقيق: علي النجدم ناصف كإخوانو، )القاىرة: ٞتنة 1ج احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنهاعثماف بن جٍت،  25
 156ص(،  1994حياء كتب الًتاث، إ
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 كإف كاف من لفظ "ذرك" احتملت مثالُت:
 : أف يكوف فػيعُّولىة.أحدىما

: أف يكوف فػيعّْيلىة، إذا كانت فػيعُّولىة من الواك فأصلها ذيرُّكَّة، ؾ غزكتي غيزُّكَّة، إال أف اثانيه
االسم طاؿ كضوعفت يف آخره الواك فاستثقلت، فأبدلت البلـ ياء للتخفيف فصار ذيرٍُّكيىة، 

دلت الواك لوقوع الياء بعدىا كالواك ساكنة ياء كالضمة قبلها كسرة، كما قلبت ىي ياء فأب
 كأدغمت الياء فصارت ذيرّْيَّة.

ذيرٍُّكيىة، مث لزمها إبداؿ الواك كإدغامها ما لـز كإف كاف من لفظ "ذرم" فهي فػيعُّولىة، أصلها 
 فيما قبلها.

 :26" بكسر الذاؿِذرِّيَّةالتعليل اللغوم من "
"، مث ألزمت التخفيف ِذرِّيْ َئةإف كاف من "ذرأ"، فبل جيوز فيها إال أف تكوف ًفعّْيلة، كأصلها "

 ".ِذرِّيَّةأك البدؿ على ما سبق فصارت "
 " اختملت أربعة أكجو:الذركإف كاف من "

 .أف تكوف ًفٍعًليَّة، ؾ ًحٍَتًٌم الدىر: اأحدى
مع يائي اإلضافة،   ر أك٢تا للتغيَت ا١تعتادأف تكوف منسوبة إذل الذر، إال أهنا كسثانيها: 

 : إمسي. كقو٢تم يف أمس
: أف تكوف ًفعّْيلة، ؾ ًبطٌيخة، كجىرّْية، كأصلها ًذرّْيرىة، مث غَتت الراء األخَتة لكثرت ثالثها

 ".ِذرِّيَّةالراءات ياء، مث أدغمت فيها الياء قبلها فصارت "
كًحرٍبير، كأصلها ًذرّْيرىة، مث عمل فيها ما عمل يف الذم : أف تكوف ًفٍعًليػٍلىة، ؾ ًحٍلتيت، رابعها

 سبقها.
كإف كاف من "ذرك" دل يكن إال ًفعّْلىية، كأصلها من الواك ًذرّْيوة، مث أبدلت الواك ياء، مث 

 أدغمت فيها ياء ا١تد قبلها، فصارت "ًذرّْية".
 كإف كاف من ذرم، فهي ًفعّْيلة، ؾ رىميتي رًمّْيَّة.

                                                             
 .158ص،  1ج احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنهاعثماف بن جٍت،  26
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  : 27" بفتح الذاؿَذرِّيَّةوم من "التعليل اللغ
 إف كاف من لفظ "ذرر" احتملت أربعة أكجو:

 : أف تكوف فػىٍعًليَّة ؾ بػىٍرنًية.أحدىا
 : أف تكوف فػىعُّولىة، ؾ خىرُّكبىة.ثانيها
 : أف تكوف فػىٍعليولىة، ؾ بػىٍعكيوٍكىة.ثالثها

 رابعها: أف تكوف فػىعّْيلىة، ؾ سىكّْينىة.
كاضح، كأما فػىعُّولىة فأصلها ذىرٍُّكرىة، فاجتمعت الراءات، فأبدلت اآلخرة ياء أما فػىٍعًليَّة فأمرىا 

فصارت ذىرٍُّكيىة، فلما اجتمعت الواك كالياء كسكن األكؿ منهما قلبت الواك ياء، كأدغمت 
 ".َذرِّيَّةالياء يف الياء فصارت "

 كاإلدغاـ ما عمل يف فػىعُّولة.فأصلها أيضا ذىرٍُّكرىة، فعمل فيها من من اإلبداؿ  فػىٍعليولىةكأما 
كأما فػىعّْيلىة فأصلها ذىرّْيٍػرىة، فأبدلت الراء األخَتة ياء، كأدغمت فيها ياء ا١تد قبلها، فصارت 

 ".َذرِّيَّة"
 "ذرأ" احتملت أف تكوف من كجهُت: كإف كاف من لفظ

 فػىعّْيلىة، ؾ سىكّْينىة.أحدمها: أف تكوف 
 خىرُّكبىة.ثانيهما: أف تكوف فػىعُّولىة، ؾ 

كإف كانت فػىعّْيلىة فأصلها ذىرّْيٍػئىة، فألزمت ا٢تمزة للتخفيف أك البدؿ، فقلبت ياء، مث أدغمت 
 ".َذرِّيَّةفيها الياء قبلها، فصارت "

، فأصلها ذىرٍُّكءىة، فأبدلت ا٢تمزة ياء فصارت ذركية، مث أبدلت الواك ياء فػىعُّولىةكإف كانت 
 ".َذرِّيَّةبدلة يف الياء الثانية، فصارت "للياء بعدىا، كأدغمت الياء ا١ت

، كأصلها ذىرّْيٍػوىة، فقلبت الواك لسكوف الياء فػىعّْيلىةفإهنا تكوف "الذرو"  كإف كانت من لفظ
 ".َذرِّيَّةقبلها، كأدغمت الياء األكذل فيها، فصارت "

 احتملت أف تكوف من كجهُت:"ذري"،   كإف كاف من لفظ
                                                             

 .159ص،  1ج احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنهاعثماف بن جٍت،  27
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، َذرِّيَّةفصارت "، أدغمت الياء األكذل يف الثانية، ذىرّْيَّةفػىعّْيلىة، فأصلها أحدمها: أف تكوف 
 كمثلها قضيتي قىضّْيَّةن، رميتي رىمّْيَّةن.

ثانيهما: أف تكوف فػىعُّولىة، فأصلها ذىرٍُّكيىة، فأبدلت الواك للياء بعدىا، كأدغمت األكذل يف 
 ".َذرِّيَّةالثانية، فصارت "

نسل الرجل كما توالد منو كمن أبنائو كبناتو, كىي يف أصل اللغة ٔتعٌت الصغار  كمعٌت الذرية
، كىي مشتقة ما من 28من األكالد، مث استعملت عرفا يف الصغار كالكبار، كللواحد كالكثَت

الذَّرّْ اٝتا كىو صغار النمل، كإما الذَّرّْ مصدرا ٔتعٌت التفريق، كإما من الذٍَّرم كالذٍَّرك بالياء 
ٍرء با٢تمز ٔتعٌت ا٠تلقكا كتبُت .  29لواك كىو مصدر ذرت الريح إذا سفٍت كىٌبٍت، كإما من الذَّ

من خبلؿ التحاليل السابقة أف القراءات كلها صحيحة من جهة اللغة من أصل األلفاظ 
 ىم ىم مم خم ىم ىم ُّٱاألربعة، كإمنا األقرب أصل اللفظ من الذر كما ركم يف تفسَت قولو تعاذل: 

أف اهلل أخرج ا٠تلق من صلب آدـ كالذر حُت أشهدىم ( 172: 7سورة األعراؼ/) َّ ىم ىم ىم
كقاؿ بعض النحويُت: أصلها ذيٌركرة  .30بذلك اشهدك      َّ ىمىم ىم ىم ىمىم خن ُّٱ على أنفسهم

مث على كزف فػيٍعليولة، كلكٌن التضعيف ١تا كثر أبدؿ من الراء األخَتة ياءن فصارت ذيٌركية، 
 .31فصارت ذيرّْية، كىي أقيس كأجود عند النحويُتأدغمت الواك يف الياء 

 بضمتُت كفتحتُت رمزا .3
  َّ مي ىمىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّ من قولو تعاذل:

كىو مصدر من  ال خبلؼ بُت القراء يف أهنم قرءكا "رمزا" كما ىي مكتوبة يف ا١تصحف،
كقرئت  ينبغي العدكؿ عنها. كىي قراءة متواترة الرىمىزى يػىٍرميزي أك يػىٍرًمزي ٔتعٌت اإلدياء كاإلشارة، 

 من الشواذ بصورتُت:

                                                             
 .138(،  ص19946؛ مصر: مطبعة مصطفى البايب اٟتليب كأكالده، 1، )ط3ج تفسَت ا١تراغيأٛتد مصطفى ا١تراغي،  28

 .705، ص3ج التحرير كالتنوير٤تمد الطاىر بن عاشور،  29
(، 2009؛ بَتكت: دار الكتب العلمية، 5)ط ،6ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  30
 .110ص
 .1495(،  صدكف سنة ، )القاىرة: دار ا١تعارؼ1ج لساف العرب، مكـر ابن منطور نالفضل ٚتاؿ الدين ب 31
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ع ريٍمزة على ريٍمز مث أتبع الضم الضم، إحداىا : ريميزا بضمتُت ٚتع ريٍمزة كظيٍلمىة كظيليمىة، أك ٚتي
، الييٍسري الييسيري  . 32أك بإسكاف ا١تيم بعد الضمة، مث أتبعت العُت الفاء، مثل: العيٍسري العيسيري

 ىػ(. 103ىػ( كحيِت بن كثاب )ت62لقمة بن قيس )تكىي قراءة منسوبة إذل ع
: رىمىزا بفتحتُت ٚتع رامز كخادـ كخدـ، كىي قراءة منسوبة إذل األعمش ثانيها
 . 33ىػ(148)ت

كىذه القراءات رغم أف بعضها شاذة فهي من حيث القاعدة النحوية كلها صحيحة 
وب باالستثناء، كاٟتاؿ، كا١تفعوؿ زا" تعرب بثبلثة أعاريب كىي منصمٍ ألف القراءة ا١تتواترة "رى 

كالقراءة "ريميزا" بضمتُت جاز إعرأّا باالستثناء، كىو صحيح ا١تعٌت، القراءة "رىمىزا" ا١تطلق. 
ال فرؽ يف ا١تعٌت بُت ىذه القراءت، ألف قيل ك بفتحتُت جاز إعرأّا باٟتاؿ تقديره: رامزين. 

حيث  ىػ(616)ت صرحو العكربمأصل االختبلؼ راجع إذل االختبلؼ اللغوم، كىذا ما 
قاؿ: "كىي لغة". كأصل الرمز اٟتركة، يقاؿ ار٘تز إذا ٖترؾ. مث اختلفوا يف ا١تراد بالرمز على 

 :34أقواؿ
 إحداىا: عبارة عن اإلشارة باليد، أك الراس، أك اٟتاجب، أك العُت، أك الشفة.

للصواب ألف اإلشارة ثانيها: ٖتريك الشفتُت باللفظ من غَت نطق كصوت، كىذا أقرب 
بالشفتُت ديكن كقوعها ْتيث تكوف حركات الشفتُت كقت الرمز مطابقة ٟتركاهتما عند 

 النطق فيكوف االستدالؿ بتلك اٟتركات على ا١تعاشل الذىنية أسهل.
 ثالثها: أف يتكلم بصوت خفي دكف رفع الصوت.

 بكسر الواك ِوجيها .4

                                                             
، "ا١تيم" يف كلمة ٨٣النور:  َّ ىمىم ىم ىم مم خم ىم ىم ىم ُّٱ اإلتباع ىو أف يتبع حرؼ حركة اٟترؼ الذم قبلو، مثل قوؿ اهلل تعاذل: 32

، تتبع "الداؿ" يف كسرهتا ٢الفاٖتة:  َّ  ىم ىم ىم ىم ٱُّٱ"ليجزيهم" مضموما اتباعا لضمة ا٢تاء قبلها، أك حركة اٟترؼ الذم بعده، كقولو تعاذل: 
(، 2004؛ بَتكت: دار الكتب العلمية، 2، )ط2ج ا١تعجم ا١تفصل يف النحو العريبحركة اٟترؼ الذم بعدىا. انظر عزيزة فواؿ بابسيت، 

 .51ص
 .274ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  33

، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت كمفاتيح ماز ٤تمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتطيب الر  34
 .45ص (،1981؛ بَتكت: دار الفكر، 1)ط ،8ج الغيب
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  َّ  زت رت يب ىب نب مب زب ُّٱمن قولو تعاذل: 

 يف "كىجيها" بفتح الواك كما كرد يف ا١تصحف، بينما ركيت يف قراءة أخرل " تواترت القراءة
ىػ(. كال يؤدم 115كًجيها" بكسر الواك، كىي قراءة شاذة منسوبة إذل زيد بن علي )ت

اختبلؼ القراءة إذل اختبلؼ ا١تعٌت، ألف سبب الشذكذ ناتج عن تطبيق األسلوب العريب 
. ككقراءة من قرأ "من بطوًف ًإٌمهاتكم" يف 35م: اٞتنة ١تن خاؼ ًكًعيًد اهللكىو اإلتباع، كقو٢ت

ىػ( بكسر ا٢تمزة 156ٛتزة )تقرأ  (78: 16)سورة النحل/ َّ  ىم ىم ىم ىم  ىم  ٱُّٱقولو تعاذل: 
ىػ( ْتذؼ ا٢تمزة ككسر 148ىػ( بكسر ا٢تمزة، كاألعمش )ت189كا١تيم، كالكسائي )ت

. كليكوف الكبلـ كاضحا نقوؿ: 36بكسر ا٢تمزة كفتح ا١تيمىػ( 83ا١تيم، كابن أيب ليلى )ت
 من خصائص اللغة العربية تأثر صوت اٟترؼ باٟترؼ آّاكر الذم يتكٌوف من نوعُت: 

 : تأثر رجعي، كفيو يتأثر الصوت األكؿ بالثاشل.األول
 : تأثر تقدمي، كفيو يتأثر الصوت الثاشل باألكؿ.الثاني

قراءة "اٟتمًد لًلو" بكسر الداؿ، تأثر فيو الصوت األكؿ بالثاشل، كمن األمثلة للنوع األكؿ 
كمن األمثلة للنوع الثاشل قراءة"اٟتمدي ليلو" بضم الداؿ، تأثر فيو الصوت الثاشل باألكؿ. كالذم 
حدث يف الكلمة "كًجيها" بكسر الواك التاثر الرجعي، حيث تأثر فيو الصوت األكؿ بالثاشل. 

ا عن أىل البادية كتنسب إذل أزدشنوءة، كىم من القبائل اليت كانت كىذا األسلوب ركم كثَت 
تعيش يف اٟتجاز. كأكثر كقوعو يف اٟتركؼ اٟتلقية، ٨تو: ًشعَت، كبًعَت، كرًغيف. كال أثر يف 
ا١تعٌت ٢تذا االختبلؼ لكونو من اللهجات ا١تنتشرة يف القبائل العربية. كمعٌت كجيها: ذك اٞتاه 

يها يف الدنيا بنبوتو، أك ألنو يستجاب دعاؤه كحييي ا١توتى كيربئ كالشرؼ كالقدر، ككج
األكمو كاألبرص بسبب دعائو، ككجيو يف اآلخرة ألف اهلل جيعلو شفيع أمتو احملٌقُت كيقبل 

 شفاعتهم فيهم كما يقبل شفاعة أكابر األنبياء عليهم السبلـ.
 بفتح ا٢تمزة كضمها أصري .5

  َّ  ىم  ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱمن قولو تعاذل: 

                                                             
 .317، ص(دكف سنة كطباعة)عادل الكتب، ، ٖتقيق: ٤تمد السيد أٛتد عزكز، 1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكربم،  35
 .505، ص5ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  36
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بكسر ا٢تمزة كما جاء يف خط ا١تصحف، كىي قراءة متواترة "إصرم"  على قراءة القراء اتفق
قرأ ّٔا معظم ا١تسلمُت كأئمتهم. كركيت من الشواذ "أصرم" بفتح ا٢تمزة كضمها، كىي 

ىػ(. كالسبب يف 128قرءاءة مركية عن ابن عباس كمنسوبة إذل أيب بكر عن عاصم )ت
، كمنهم من قاؿ: 38، كمنهم من قاؿ: إنو لغة37نهم من قاؿ: إنو كىمشذكذىا أقواؿ: فم

. كالذم يبدك رل إنو لغة من الفعل: أصر يأصر أىصرا بفتح ا٢تمزة كمعناه عطف 39إنو قراءة
، أم كالعهد يعطفهم على ما يريد اهلل منهم . كىي من مضموف اٟتديث "أنزؿ 40الشيئ

العهد، أصلو  الثقل، كٝتي  العهد إصرا لثقلو، القرآف على سبعة أحرؼ" كا١تراد باإلصر 
 َّ  ىمىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ٱُّٱ. ككقولو تعاذل: 41كألنو مانع من األمر الذم أخذ لو

كأما إذا كاف  فالقراءة "أصرم" بالفتح يرجع إذل مصدر الفعل. (286: 2سورة البقرة/)
كاٟتضر أميل إذل الكسر، ألف  ا٠تبلؼ بُت الضم كالكسر، فنقوؿ: إف البدك أميل إذل الضم

يف الكلمات تركل أحيانا بصورتُت، إحدامها مضمومة كاألخرل مكسورة، كالضم كالكسر 
من الناحية الصوتية متشأّاف، ألهنما من أصوات اللٌينة الضٌيقة، كلذلك ٌٖتل إحدامها ٤ٌتل 

الرقة يف معظم األخرل يف كثَت من الظواىر اللغوية، غَت أف الكسرة دليل على التحضر ك 
البيئات اللغوية. كالتأنيث عادة ٤تل الرقة أك ضعف األنوثة، كال شك أف اٟتضرم أميل إذل 
ىذا بوجو عاـ، ىذا إذل أف الياء اليت ىي فرع عن الكسرة تعد العبلمة األساسية للتصغَت يف 

دكم، من لغتنا العربية،. كإذا كانت الكسرة صفة النطق اٟتضرم، فإف الضمة صفة النطق الب
حيث كاف مظهرا من مظاىر ا٠تشونة البدكية. كنبلحظ من ىذه الظواىر أف اختبلؼ 

                                                             
جامعة ملك ، 1، ٖتقيق: عيد مصطفى دركيش ك عوض بن ٛتد القوزم، )ط1ج القراءاتمعاشل أبو منصور األزىرم ٤تمد بن داكد،  37

 .267(، ص1991سعود: مركز البحوث يف كلية اآلداب، 

 .277، ص1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  38

 .332، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكربم،  39

 .87،  ص1ج لساف العرب، بن منطوربن مكـر االفضل ٚتاؿ الدين  40
 .206،  صزاد ا١تسَت يف علم التفسَتٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد اٞتوزم،  41
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حركات الكلمة من قراءة إذل أخرل نستطيع أف نفٌسر أف "أيصرم" بضم ا٢تمزة لغة ٘تيمية ك 
 .42"ًإصرم" بكسر ا٢تمزة لغة أىل اٟتجاز

 بضم الكاؼ ُكْرىا .6
  َّ  ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱٱمن قولو تعاذل: 

اتفق القراء يف "كىرىنا" بفتح الكاؼ كما جاء يف رسم ا١تصحف، كىي قراءة متواترة الشك 
، كىي قراءة منسوبة إذل األعمش بضم الكاؼ "افيو. كركيت من الشواذ " كيٍرىن 

ىػ(. كسبب اختبلفهم يف القراءة عائد إذل سبب اختبلفهم يف مفهـو كلمة 148)ت
 "الكره"، كىو على قسمُت:

: بُت الكيره كالكىره معنامها كاحد، مثل الضَّعف كالضُّعف. قاؿ صاحب اللساف: قد أحدىما
 أٚتع كثَت من أىل اللغة أف الكيره كالكىره لغتاف، فأٌم لغة كقع فجائز.

مل ثانيها : بُت الكلمتُت فرؽ، حيث "الكىره" ا١تشقة اليت تنالو اإلنساف من خارج فيما حيي
ما ينالو من ذاتو كىو يعافو، كىو إٌما من حيث الطبع أك من حيث عليو بإكراه، كالكيره 

العقل أك الشرع. كقوؿ اإلنساف: إشٌل أريده كأكرىو، ٔتعٌت إشٌل أريده من من حيث الطبع، 
كأكرىو من العقل أك الشرع، أك أريده من حيث العقل أك الشرع، كأكرىو من حيث الطبع. 

، أم تكرىونو من حيث الطبع (216: 2سورة البقرة/) َّ ىمىم ىم يل ىل مل خل ٱُّٱككقولو تعاذل: 
كذلك ألجل ا١تشقة، ال أف ا١تؤمنُت يكرىوف فرض اهلل، ألف اهلل تعاذل اليفعل إاٌل ما فيو 

كدل يقرأ أحد يف اآلية بفتح الكاؼ، فيصَت "الكىره" بفتح الكاؼ فعل  .43اٟتكمة كالصبلح
ره ما أكرىك غَتؾ عليو، كالكيره ما أكرىتى ا١تضطر، كالكيره بالضم فعل ا١تختار.  كقيل: الكى 

نفسىك عليو. كقولك: جئتيك كيرىا كأدخلتٍت كىرىا. كقيل: الكيره بالضم: ا١تشقة، كبالفتح ما 
أكرىك عليو. تقوؿ: قمتي على كيره، كأقامٍت فبلف على كىره. كيقاؿ أيضا: أقامٍت على كيرهو 

                                                             
 .407ص(، 2007؛ القاىرة: مكتبة ا٠تا٧تي، 3، )طالقراءات القرآنية يف ضوء علم اللغة اٟتديثعبد الصبور شاىُت،  42
ىػ(،  1421معة أـ القرل، ا، )ج، دراسة كٖتقيقا، رسالة دكتورة1ج تفسَت الراغب األصفهاشلعادؿ بن علي بن أٛتد الشدم،  43
 .707ص
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ىية كمىٍكرىا كمكرىةككىرهو. كقد كرًىو كيٍرىا ككىٍرىا ككراىة ككرا
. كقاؿ ابن عرفة: الكيره بضم 44

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىم ىم ُّٱ.كقولو تعاذل: 45الكاؼ البغض ضد الرضا بالفتح اإلكراه ضد الطوع

 (.19: 4سورة النساء/) َّ ُِّّ

سورة ) َّ ىمىم  ىم ىم ىم ىم ىميل ىل مل خل ٱُّٱكيقوّْم قولو تعاذل "الكيره" بضم الكاؼ ٔتعٌت ا١تشقة 
 (.15: 46األحقاؼ/

من ىذه ا١تعاشل يتضح السبب الذم جيعل األعمش خيالف قراءة اٞتمهور يف اآلية، 
كذلك كجود التدخل ا١تعنوم يف الكلمة. كلكن إذا أمعنا النظر يف الشواىد القرآنية أيقٌنا بأف 

 ما ذىب إليها اٞتمهور أفصح كأقول.  كيف معٌت الطوع كالكره ستة أقواؿ:
: أف ثانيها ا١تيثاؽ طوعا ككرىا، كىو قوؿ ابن عباس، : أف إسبلـ الكل كاف يـوأحدىا

: أف ثالثهاا١تؤمن يسجد طائعا، كالكافر يسجد ظلو كىو كاره، كىو قوؿ ابن عباس أيضا، 
الكل أقركا لو بأنو ا٠تالق، كإف أشرؾ بعضهم، فإقراره بذلك حجة عليو يف إشراكو،  ىو 

: أف خامسهاكالكافر أسلم ٥تافة السيف،  : أف ا١تومن أسلم طائعا،رابعهاقوؿ أيب العالية، 
ا١تؤمن أسلم طائعا، كالكافر أسلم حُت رأل بأس اهلل فلم ينفعو يف ذلك الوقت، كىو قوؿ 

: إف إسبلـ الكل خضوعهم يف نفاذ أمره يف جبلتهم، اليقدر أخد أف ديتنع سادسهاقتادة، 
 .46من جبلة جبلو عليها، كال على تغيَتىا، كىو قوؿ الزجاج

 بسكوف ا١تيم َنةً َأمْ  .7
  َّ ىي ىمىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم يل ىل مل خل ٱُّٱ من قولو تعاذل:

قرأ ٚتهور القراء "أىمىنىةن" بفتح ا١تيم كىو اسم لؤلمن كما جاء يف خط ا١تصحف، كىي قراءة 
بسكوف ا١تيم "أىٍمنىةن"  متواترة تناقلها ا١تسلموف يف قراءهتا جيبل بعد جيل. كركيت من الشواذ

                                                             
 .3865،  ص5ج لساف العرب، ن مكـر ابن منطورالفضل ٚتاؿ الدين ب 44
؛ بَتكتك دار الكتب العلمية، 1، ٖتقيق: جبلؿ األسيوط، )ط1ج تفسَت ابن عرفةأبو عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن عرفة الورغمي،  45

 .378(، ص2008
 .207ص ،زاد ا١تسَت يف علم التفسَتٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد اٞتوزم،  46
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، قيل إهنا اسم ا١ترة من 48يقاؿ: أًمن فبلف يأمىن أٍمنا كأمىنا كأمىنة كأمانا، 47على أنو مصدر
. 49ىػ(96ىػ( ك إبراىيم النخعي )ت122األمن، كىي قراءة منسوبة إذل ابن ٤تيصن )ت

كمن حيث التعليبلت اللغوية كل القراءات صحيحة، على الرغم أف قراءة اٞتمهور أفصح، 
فظ، فبل فرؽ بينهما، فيأيت ا١تصدر بفتح ا١تيم كسكوهنا.  كالسيما إذا أمنعنا النظر يف الل

ككجو الشذكذ يف القراءة الشاذة من حيث ا١تعٌت أنو عائد إذل معٌت ا١تصدر كاسم ا١ترة، 
كا١تصدر معناه حدكث الشيئ، كاسم ا١ترة تبُت صفة اٟتدكث. كىذه ا١تعاشل ال تناسب سياؽ 

اتو كىو األمن، ليس حدكث األمن كصفاتو، كمن اآلية. كالذم أنزلو اهلل ىو شيئ ثابت يف ذ
 ىنا ترجحت قراءة اٞتمهور على القراءة الشاذة بأف "أمىنىة" تعٍت اٝتا لؤلمن.  

 ٥تففا ُغًزى .8
  َّ نت ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم  ُّٱمن قولو تعاذل: 

مشددا كما جاء يف خط ا١تصحف، كىي قراءة متواترة استمرت  قرأ ٚتهور القراء "غيٌزل"
كىي  غيزنل ٥تففا" األمة على قراءهتا منذ فجر اإلسبلـ إذل قياـ الساعة. كركيت من الشواذ "

. كيف القراءتُت ال 50ىػ(123ىػ( كالزىرم )ت110قراءة منسوبة إذل اٟتسن البصرم )ت
ٚتع غاز مثل  "غيٌزل"فرؽ بينهما يف ا١تعٌت إذ كلتامها من جذر كاحد، كتعليلها كاآليت: أف 

 صائم صيوَّـ، كيقاؿ: غيزٌاء كما يقاؿ: صيٌواـ، كيقاؿ: غيزاة ك غىزًٌم. قاؿ الشاعر:
 51قل للقوافل كالغىزًٌم إذا غزكا.

 فيمكن ٖتليلها كاآليت: غيزنل"قراءة بالتخفيف "أك غيزاة كىو القياس، كقاض كقضاة. كأما ال
: أف أصلو غيزاة، فحذفت ا٢تاء ٗتفيفا، ألف التاء دليل اٞتمع، كحصل ذلك من نفس أوال

 الصفة. كىذه العادة مشهورة يف كبلـ العرب، كقو٢تم يف مدح الكسائي:

                                                             
 .302، ص1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  47

 .140،  ص1ج لساف العرب  ،ن مكـر ابن منطورالفضل ٚتاؿ الدين ب 48

 .92، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  49

 .100، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  50

 .414(، ص2008؛ بَتكت: دار ا١تعرفة، 2، )ط1ج إعراب القرآفأٛتد بن ٤تمد بن إٝتاعيل النحاس،  51
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َـّ أخبلؽي الكسائي كانتحى . يريد األبوة 52بقً بو آّدي أخبلؽى األبوّْ السوا # أَبى الذَّ
 ٚتع أب. 

 . 53: أنو أراد قراءة اٞتماعة، فحذفت إحدل الزاءين كراىة التضعيفثانيا
فاتضح من ىذا البياف أف القراءة الشاذة لغة فصيحة تعارفها العرب يف استعما٢تا نثرا 

كشعرا، ك إمنا أحكم عليها بالشذكذ لكوهنا غَت منقولة بالركاية الصحيحة عن األئمة القراء 
من السبع أك العشر. كشيئ آخر، أف القراءة الشاذة يقصد منها تطبيق لؤلساليب اللغوية 

 ند العرب كما تبػىٌُتى يف األمثلة.  ا١تتداكلة ع
 

مجرورات  ة المخالفة في الضبط بالشكل علىالقراءة الشاذة الواردالمبحث الثالث: 
 األسماء

 
 بكسر الكاؼ كسكوف البلـ  بكلمة .1

   َّ ىم حن  جن يم ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱٱمن قولو تعاذل: 

ما ركم من ال خبلؼ بُت القراء يف قراءة "كلمة" كما ىي مرسومة يف ا١تصحف، إال 
بكسر الكاؼ كسكوف البلـ، كىي قراءة شاذة منسوبة إذل أيب السماؿ  "ًبًكٍلمىةو الشواذ "
، فىًخذه ًفٍخذه، ككجهو: أنو أتبع فاء الكلمة 54العدكم . كىي لغة فصيحة مثل كىًتفه ًكٍتفه

لعينها فيقل اجتماع الكسرتُت فسكن العُت، كمنهم من يسكنها مع فتح الفاء استثقاال 
ا يف ا١تعٌت: كىًلمىةه، ًكٍلمىةه،   . كمن ىنا يتضح أهنا ثبلث لغات ال فرؽ بينو55سرة يف العُتللك

 كىٍلمىةه.

                                                             
 .100، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  52
 .304، ص1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  53

مشس الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد  ىو قعنب بن أيب قعنب أبو الٌسٌماؿ العدكم البصرم، لو اختيار يف القراءة شاذ عن العامة، راجع 54
 .26(، ص 2006؛ بَتكت: دار الكتب العلمية، 1)ط، 2ج يف طبقات القراء غاية النهايةبن ٤تمد  بن علي ابن اٞتزرم،  

 .244ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  55
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كمن جهة االختبلفات اللهجية فإف ا٠تبلؼ بُت الفتح كالكسر يقع يف القراءات  
 الصحيحة كالقراءات الشاذة، كمن أمثلة للقراءات الصحيحة:

كالكسائي  ىػ(154)ت كأيب عمرك ىػ(169)ت عكناف ىػ(120)ت : قرأ ابن كثَتأوال
 بكسر السُت يف "حيسبهم ك ٖتسنب" يف كل القرآف، كقرأ ابن عامرىػ( 189)ت
بفتح السُت  ىػ(130)ت كأبو جعفر ىػ(156)ت كٛتزة ىػ(127)ت كعاصم ىػ(118)ت

 يف كل القرآف.
 بكسر السُت يف "عسيتم"، كقرأ الباقوف بفتحها. ىػ( 169)ت : قرأ نافعثانيا
"كقىرف" بفتح القاؼ، كقرأ الباقوف ىػ( 127)ت كعاصمىػ( 169)ت : قرأ نافعثالثا

 بكسرىا.
بفتح السُت  ىػ( 189)ت كالكسائي ىػ( 169)ت كنافع ىػ( 120ت : كقرأ ابن كثَترابعا

 بكسرىا. ىػ(118)ت كابن عامر ىػ( 154)ت يف "السلم"، كقرأ أبو عمرك
بكسر  ىػ( 189)ت كالكسائي ىػ( 127)ت كعاصم ىػ( 156)ت : قرأ ٛتزةخامسا

 اٟتاء يف "حج البيت" كقرأ الباقوف بفتحها.
 كمن أمثلة للقراءات الشاذة: 

 "من الرًضاعة" بكسر الراء. ىػ(203)ت : قرأ أبو حيوةأوال
 كغَته "غلظة" بفتح الغُت. ىػ(148)ت قرأ األعمش: ثانيا
 .56"نًعجة" بكسر النوف ىػ(110)ت قرأ اٟتسن البصرم :ثالثا

كأما عن ٢تجات القبائل يف ىذه الظاىرة، فإف أىل اٟتجاز دييلوف إذل الفتح، كأف  
قبائل أىل البداكة من ٘تيم، كقيس ديلوف إذل الكسر.  أم أف الفتح كىو أخف من الكسر 

اليت تتميز  أىل البدكاةمن خصائص البئة ا١تتحضرة يف اٟتجاز، كالكسر من خصائص 
طبائعهم با٠تشونة. كنتيجة ا٠تبلؼ بُت اٟتركات الثبلثة فيها ثبلثة ظواىر: فتح ككسر، فتح 
كضم، كسر كضم. كبُت الفتح كالكسر أف قبائل اٟتجاز ا١تتحضرة  تذىب إذل األخف كىو 

                                                             
 118 ،اللهجات العربية يف القراءات القرآنيةعبده الراجحي،  56
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بينما  تذىب إذل الفتح، كبُت الكسر كالضم تذىب إذل الكسر.الفتح، كبُت الفتح كالضم 
  .57٘تيل ٢تجات القبائل البادية إذل الصائت األثقل كىو الكسر كالضم

كاختلف ا١تفسركف يف معٌت الكلمة، كا١تختار عند اٞتمهور أف ا١تراد بكلمة اهلل ىو    
ـٌ حيِت عليهما السبلـ، كىذه حامل  ـٌ عيسى أ عيسى عليو السبلـ، فيما ركم أنو لقيت أ

ا مرصل أشعرت أشلّْ حبلى؟ فقالت مرصل: كأنا أيضا حبلى، بيحِت كتلك بعيسى، فقالت: ي
. َّ ىم حن  جن يم ىم ُّٱٱقالت امرأة زكريا: فإشل كجدت ما يف بطٍت يسجد ١تا يف بطنك، فذلك قولو تعاذل: 

قاؿ ابن عباس: إف حيِت كاف أكرب سنا من عيسى بستة أشهر، ككاف حيِت أكؿ من آمن 
كٝتي عيسى  حيِت قبل رفع عيسى عليهما السبلـ.كصدؽ بأنو كلمة اهلل كركحو، مث قتل 

بكلمة اهلل ألنو خلق بكلمة اهلل بأمره "كن" من غَت كاسطة األب. فلما كاف تكوينو ٔتحض 
قوؿ اهلل "كن" ك٤تض تكوينو كٗتليقو من غَت كاسطة األب كالبذر، الجـر ٝتي كلمة، كما 

تهى شهوة، كىذا باب مشهور شيسمى ا١تخلوؽ خلقا، كا١تقدكر قدرة، كا١ترجو رجاء، كا١ت
. ك ألٌف الناس يهتدكف بو كما يهتدكف بكبلـ اهلل، كما ٝتي ركح اهلل ألف الناس  58يف اللغة

  .59كانوا حييوف بو يف أدياهنم كما حييوف بأركاحهم
 

 األفعال اردة المخالفة في الضبط بالشكل علىالمبحث الرابع: القراءة الشاذة الو 
 الماضية

 
 الباءح تحبط بف .1

   َّ  ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

                                                             
 118، اللهجات العربية يف القراءات القرآنيةعبده الراجحي،  57

، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت كمفاتيح ٤تمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتطيب الرم 58
 .39، ص8ج الغيب

 .232(، ص2006؛ بَتكت: دار ا١ترتضى، 1، )ط2ج رآف٣تمع البياف يف تفسَت القأبو علي الفضل بن اٟتسن الطربسي،  59
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ال خبلؼ بُت القراء العشرة يف قراءة "حبط" بكسر الباء ٔتعٌت فسد كبطل. كقرأ اٟتسن 
 . قاؿ أبو حياف60ىػ( كأبو السماؿ "حبط" بفتح الباء كىي قراءة شاذة110البصرم )ت

، كحكي عن األعرايب أنو قرأ : "فقد حبط عملو" بفتح الباء.  61: "مها لغتاف"ىػ(745)ت
. كأثر ىذا ا٠تبلؼ عائد إذل 62كقيل "حبط" بفتح الباء ٔتعٌت االنتفاخ، كقيل ٔتعٌت الوـر

٢تجات القبائل العربية، إذ بعضها دييلوف إذل الكسر كآخر إذل الفتح. كأىل اٟتجاز دييلوف 
لنطق، كىو من ف الفتح أسهل اٟتركات يف اإذل الفتح كىي دكلة متحضرة، كذلك أل

رة. كقبيلة قيس ك٘تيم كأسد ٘تيل إذل الكسر. كىي قبيلة بدكية خصائص الدكلة ا١تتحض
بائل ي ثقيلة يف النطق كّٔا تتميز القتصحبها ا٠تشونة كالغلظة، كناسبها ا١تيل بالكسرة، كى

اف على ا٠تسارة. خسارة بسبب . كمن ىنا أصبح ا١تعنياف يتوافقاف، ككبلمها داللت63البدكية
. كىذا ما دييل إليو ابن عاشور  زكاؿ الثواب، كخسارة بسبب مرض االنتفاخ أك الوـر

حيث قاؿ: "كحبط األعماؿ إزالة آثارىا النافعة من ثواب كنعيم يف اآلخرة،   ىػ(1393)ت
ٟتبط كىو كحياة طيبة يف الدنيا. كإطبلؽ اٟتبط على ذلك ٘تثيل ْتاؿ اإلبل اليت يصيبها ا

انتفاخ يف بطوهنا من كثرة األكل، يكوف سبب موهتا، يف حُت أكلت ما أكلت لبللتذاذ 
: "أما الدنيا فإبداؿ ا١تدح بالذـ كالثناء باللعن، ىػ(604)ت . قاؿ فخر الدين الرازم64بو"

كيدخل فيهم ما ينزؿ ّٔم من القتل كالسيب، كأخذ األمواؿ منهم غنيمة كاالسًتقاؽ ٢تم إذل 
 . 65ذلك من الذؿ الظاىر فيهم، كأما حبوطها يف اآلخرة فبإزالة الثواب إذل العقاب غَت
 بكسر الداؿ ِدمتَ  .2

   َّ  ىم ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ُّٱٱمن قولو تعاذل: 

                                                             
 . 26ص )القاىرة: مكتبة ا١تتنيب، دكف سنة كطباعة(، ،ر يف شواذ القرآف من كتاب البديع٥تتصاٟتسُت بن أٛتد بن خالويو،  60
 .141ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  61

 .192ص، 19ج العركس من جواىر القاموس تاج٤تمد مرتضى اٟتسيٍت الزبيدم،  62
 .120، صاللهجات العربية يف القراءات القرآنية، يعبده الراجح 63
 .417ص 3ج التحرير كالتنوير٤تمد الطاىر بن عاشور،  64

الكبَت كمفاتيح ، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت ماز ٤تمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتطيب الر  65
 .233ص  ،7ج الغيب
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" بضم الداؿقرأ ٚتهور القراء " " ديمتى ، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا معظم من لفظ "داـ يدـك
" بكسر الداؿ، كىي  من الشواذ "ا١تسلمُت كما جاءت يف خط ا١تصحف، كركيت  ًدمتى

" 103ىػ( كحيِت بن كثٌاب )74قراءة منسوبة إذل أيب عبد الرٛتن السلمي ) ىػ(. كأما "ديمتى
، كأما "ًدمتى فلـز أف يكوف تىداـ" كقولو: ًخفتى ٗتاؼ، كىو ٥تالف  فكقولنا: قمتى تىقـو

: ىذه قراءة، ىػ(215ت) . ىذه صورة الشذكذ يف القراءة، كلذلك قاؿ األخفش 66للقياس
. قاؿ صاحب اللساف: ذىب أىل 67كقو٢تم: ًمتَّ ٘توت حعلو على: فًعل يفعيل، كىذا قليل

، كفًضل يفضيلي.  اللغة يف قو٢تم: ًدمتى تدـك إذل أهنا نادرة، كمتَّ ٘توت، كحًضرى حيضيري
، كتداـ على ديمتى  ألقرب إذل . كا68كقيل: أنو ترٌكبت اللغتاف: فظن قـو أٌف تدـك على ًدمتى

يف تفسَته: أىل  ىػ(597)ت الصواب يف ىذه القراءة أهنا ٢تجة، كىذا ما يؤكده ابن جوزم
اٟتجاز يقولوف: ديمتى ك ديمتم، كمتَّ كمتيم، ك٘تيم يقولوف: ًدمتى كًدمتم، كًمتَّ كمتُّم، 
. كالدكاـ معناه ثبت على حاؿ ما، كالتدكصل على الشيئ  كجيتمعوف "يفعل" ديوت كيدـك

. كالدليل على أٌف ىذه ٢تجة أهنم يذىبوف إذل كسر الداؿ ١تثل ىذه 69ستدارة حوؿ الشيئاال
الكلمة يف ٚتيع القرآف. كا٠تبلصة إٌف الضم كالكسر من الناحية الصوتية متشأّاف، كلذلك 
ٖتل إحدامها ٤تل األخرل يف القضايا اللغوية. ا١تشهور عند الناس "مينذ" بضم ا١تيم، كبٍت 

ف "ًمنذ" بكسر ا١تيم. ا١تشهور الشائع يف "الذين" بالياء، كبٍت ىذيل كعقيل سليم يقولو 
" بالضم، كأىل اٟتجاز يقولوف "أمًس"  يقولوف "الذكف" بالواك، كبنو ٘تيم يقولوف "أمسي

 بالكسر، كغَتىا من األمثلة الواردة يف اللهجات العربية. 
 

 مباحث وفيو سبعةذة والظواىر النحوية، : القراءة الشاالفصل الثاني

                                                             
 .659،  ص1ج تفسَت الراغب األصفهاشلعادؿ بن علي بن أٛتد الشدم،  66
 .224ص ،1ج كتاب معاشل القرآفسعيد بن مسعدة األخفش األكسط،  67

 .1217، ص11ج لساف العرب، ورظالفضل ٚتاؿ الدين بن مكـر ابن منأبو  68

 .203،  صزاد ا١تسَت يف علم التفسَتٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد اٞتوزم،  69
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 مرفوعات المخالفة في الضبط بالشكل على األول:القراءات الشاذة الواردةالمبحث 
 األسماء

 جامٌع الناَس  .1
  َّ  ىم رث ىم هن يت ىت نتمت زت رت يب ىب  نب مب زب ٱُّٱمن قولو تعاذل:

منٌوفو كمكسور  ال خبلؼ بُت القراء يف تواتر القراءات يف "جامعي الناًس" أنو غَت
ضافة كما كرد يف خط ا١تصحف، إال ما ركم يف شواذ القراءات "جامعه السُت يف حالة اإل

" بأهنا منٌوف مع النصب يف الناس. كاٟتجة ١تن قرأىا يف الشاذة كىو اٟتسن البصرم  الناسى
. كألف اسم الفاعل إذا كاف 70ىػ( أف التنوين ىو األصل، كإمنا حذؼ لبلستخفاؼ110)ت

. نقوؿ: إف مدلوؿ األزمنة 71ٔتعٌت اٟتاؿ أك االستقباؿ جاز فيو الوجهاف: التنوين كاإلضافة
 السم الفاعل ثبلثة: 

أم فطر.  (10: 14سورة فاطر/) َّ  زئىم رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ُّٱ: ا١تضي، كقولو تعاذل: أوالىا
كالفرؽ بُت اسم الفاعل الداؿ على ا١تاضي كالفعل ا١تاضي  كتقوؿ: ىذا قاتل زيدو أم قتلو.

أف اسم الفاعل يدؿ على ثبوت الوصف يف الزمن ا١تاضي كدكامو، ٓتبلؼ الفعل ا١تاضي 
الذم يدؿ على كقوع الفعل يف الزمن ا١تاضي ال يدؿ على ثبوتو كدكامو. فإف قولك: حفظ 

يدؿ على كقوع اٟتفظ يف سعيد أمس خيتلف عن قولك: ىو حافظ أمس. ففي األكؿ 
 ا١تاضي دكف الثبوت لو، كالثاشل يدؿ على أف كصف اٟتفظ كاف ثابتا لو يف ا١تاضي.

كقولك: مالك ك  (49: 74سورة ا١تدثر/)   َّ  ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱ : اٟتاؿ، كقولو تعاذل:ثانيها
 كاقفا؟

 ُّٱٱككقولو: ، سأخلقأم  (71: 38سورة ص/) َّ ىم ىم مي ىم خي حي  ىم ىم ىم ُّٱٱاالستقباؿ، ثالثها: 

 .أم سأجعل (30: 2سورة البقرة/) َّ ىمىم ىم ىم ىم ىم يل ىل مل خل

                                                             
 .358ص  ،1ج إعراب القرآفأٛتد بن ٤تمد بن إٝتاعيل النحاس،  70

، ٖتقيق: 1ج اٖتاؼ فضبلء البشر بالقراءات األربعة عشر ا١تسمى منتهى األماشل كا١تسرات يف علـو القراءاتأٛتد بن ٤تمد البنا،  71
 .469(، ص1987؛ بَتكت: عادل الكتب، 1شعباف ٤تمد إٝتاعيل، )ط
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 َّ  خم ىم   ىم ىم ىمىم ىم ىمحم جم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىمىم ىم يل ىل مل ٱُّٱ: االستمرار، كقولو تعاذل: رابعها

ففلق اٟتب كالنول مستمر، ككل يـو يفلق اهلل اإلصباح. (96-95: 6سورة األنعاـ/)  

: الداللة على الثبوت، كقولنا: كاسع الفم، بارز اٞتبُت، جاحظ العينُت. كىذه خامسها
األمثلة يدؿ على الثبوت كالصفة ا١تشبهة. كمن تأمل ىذه األقساـ ا٠تمسة ألزمنة اسم 
الفاعل سيتضح لديو صحة قراءة الشاذة من حيث ا١تعٌت، إذ يقصد ّٔا االستقباؿ، كألف اهلل 

قيامة دل تقع كىو باعتبار ما سيكوف. كأما ا١تعٌت يف القراءة ا١تتواترة، دل جيمع الناس، كألف ال
 فؤلف صفة اٞتمع ثابتة هلل دائم لو بدكامو.  

 جناتٍ  .2
  َّ  ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىمىئ ىم ىم ىم  نئ  ُّٱمن قولو تعاذل: 

" بضمتُت على الرفع باالبتداء، أك خرب  ال خبلؼ بُت أئمة القراء يف تواتر القراءة "جناته
جنات  ُّٱمث استأنف جنات  َّ ىم ىمُّعند قولو  َّ ىم  نئ  ُّٱمن ٤تذكؼ بأف يكوف منتهى االستفهاـ 

كركيت من الشواذ  . 72تقدير اٞتواب كأنو قيل: ما ذلك ا٠تَت؟ قاؿ: ىو جناتعلى    َّ ٕترم
" بكسرتُت ىػ(. مث اختلفوا يف إعرأّا، 205. كىي قراءة منسوبة إذل يعقوب )ت73"جناتو

فمنهم من قاؿ: بدؿ من "ٓتَت" كقولك: مررت برجل زيد، كمنهم من قاؿ: منصوب على 
إضمار أعٍت، أك بدال من موضع "ٓتَت"، أك بإعادة الفعل، تقدير الكبلـ: أؤنبئكم ّتنات 

. كمع كجود 74من ا١تبتدأ احملذكؼ، تقديره: ىي جناتٕترم األهنار، كقيل خرب 
تؤثر يف ا١تعٌت إذ االختبلؼ اختبلؼ نظرم ال  ت يف األحكاـ اإلعرابية فإهنا الاالحتماال

اختبلفا معنويا. كمعٌت اآلية: أيها الرسوؿ أأنبئكم ٓتَت ٦تا زين للناس يف ىذه اٟتياة الدنيا ١تن 
 ٖتت قصورىا كأشجارىا األهنار خالدين فيها.  راقب اهلل كخاؼ عقاب؟ جنات ٕترم من

 و فئةٍ  فئةً  .3

                                                             
 .206، ص2ج ٣تمع البياف يف تفسَت القرآفأبو علي الفضل بن اٟتسن الطربسي،  72

 . 26،  صر يف شواذ القرآف من كتاب البديع٥تتصاٟتسُت بن أٛتد بن خالويو،  73
 .217ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  74
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قرأ اٞتمهور "فئةه" بالرفع ، َّ خي ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىمجي يه ىه ىم ىم  مه جه ٱُّٱمن قولو تعاذل: 
قرأ أبو ، على أهنا خرب من ا١تبتدأ ا١تخذكؼ تقديره إحدامها، أك بدؿ من الضمَت يف "التقتا"

كقرأ ابن عبلة  . 75ككلتا القراءتُت متواتراتاف . الرفع" بالياء مع "فيةه  ىػ(130)ت جعفر
ىػ( "فئةن" ك "كافرةن" بالنصب على اختبلؼ اٟتجج فيهما، فمنهم من قاؿ على 151)ت

ا١تدح يف األكذل كالذـ يف الثانية، فتقدير العبارة أمدح فئةن تقاتل يف سبيل اهلل كأذـ أخرل  
كىو قوؿ الز٥تشرم، فمنهم من قاؿ كافرةن، فمنهم من قاؿ منصوب على االختصاص، 

ىػ( "فئةو مؤمنةو" باٞتر 100كقرأ الزىرم )ت منصوب على اٟتاؿ من الضمَت يف "التقتا".
  .76فيهما على البدؿ من "فئتُت"، كىي قراءة شاذة

. كال 77كا٠تبلصة إف ىذه التأكيبلت كلها صحيحة كمع ذلك كانت القراءات شاذة
يؤدم اختبلؼ القراءات إذل االختبلؼ يف ا١تعٌت، ألف كبٌل من نتيجة االختبلؼ يعود إذل  
كلمة " فئتُت/فئة" ا١تذكورة يف اآلية، كالتقدير قد كاف لكم آية يف فئة تقاتل يف سبيل اهلل 

 . إذ ا١تعٌت "ىناؾ عبلمة  أنكم أم اليهود مغلوبوف، كأف اهلل معٌز دينو78كيف أخرل كافرة
ما٢تا، كمغًتة بعددىا، كافرة باهلل، تقاتل ا معتزة بكثرة كناصر رسولو، التقاء ٚتاعتُت: إحدامه

 يف سبيل الشيطاف، كىم مشركو قريش يـو بدر، كاألخرل فئة قليلة العدد، مؤمنة باهلل،
، حيث رأل  ا١تسلموف الكافرين مثليهم، أم مثلي عدد تقاتل يف سبيل اهلل إلعبلء كلمة اهلل

سلمُت، إذ الكافركف تسعمائة فرأكىم ستمائة، كمع ذلك نصر اهلل األقلية ا١تسلمة كىـز ا١ت
 .79األكثرية الكافرة، كذلك ألف اهلل تعاذل يؤيد بنصره من يشاء

 بالنصب الحقَّ   .4
    َّ  ىم ىم نئ ىم مئ ىم زئ ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

                                                             
 .51(، ص1994؛ ا١تدينة ا١تنورة: دار ا١تهاجر، 3)ط ،القراءات العشرة ا١تتواترة من طريقي الشاطبية كالدرة٤تمد كيرصٌل راجح،  75

 .211ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  76
 .211ص 2ج احمليطالبحر ٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  77
؛ بَتكت: عادل الكتب، 1ٖتقيق: عبد اٞتليل عبده شليب، )ط ،1ج معاشل القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم الشهَت بالزجاج،  78

 .381ص  (،1988
 .291(،  ص1990؛ 3، )ط1ج أيسر التفاسَت لكبلـ العلي الكبَتأبو بكر جابر اٞتزائرم،  79
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" بالرفع، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا قرأ ٚتهور القراء " القراء الكبار من أئمة ا١تسلمُت. اٟتقُّ
" بالنصب، كىي قراءة منسوبة إذل علي رضي اهلل عنو.  ىػ(40)ت كركيت من الشواذ "اٟتقَّ

كال فرؽ يف ا١تعٌت بُت القراءتُت،  إذ االختبلؼ إمنا يكوف يف التحليل اإلعرايب الذم يؤدم 
 إذل االختبلؼ يف الضبط يف الشكل. 
" خرب من مبتدأ ٤تذكؼ، كا١تعٌت: كالذم ذىب إذل الرفع كىو  اٞتمهور قاؿ: "اٟتقُّ

 ، الذم أنبأؾ من قصة عيسى عليو السبلـ، أك ذلك النبأ يف أمر عيسى عليو السبلـ اٟتقُّ
فحذؼ لكونو معلوما،  أك استئناؼ بعد انقضاء الكبلـ، كخربه قولو "من ربك"، كقولنا: 

، كقيل مرفوع اٟتق من اهلل، الباطل من الشيطاف، كقيل بإضمار  الفعل أم جاءؾ اٟتقُّ
. كديكن تأكيلو بعبارة أخرل 80بالصفة كفيو تقدصل كتأخَت، تقديره: من ربك اٟتقُّ فبل تكن

فنقوؿ: اٟتقُّ مبتدأ كخربه ىو الشيئ الثابت الذم الشك فيو ىو كارد إليك من ربك، 
ذل، أك خرب من فجميع ما أنبأؾ فيو حق، فيدخل فيو قصة عيسى كآدـ كٚتيع أنبائو تعا

ـٌ فقط ىو اٟتق، كٚتلة "من  مبتدأ ٤تذكؼ أم ىو، أم خرب عيسى يف كونو خلق من أ
  . 81ربك" حاؿ أك خرب ثاف أخرب عن قصة عيسى بأهنا حقّّ 

، أك يكوف بدال من  كالذم ذىب إذل النصب قاؿ: "اٟتقَّ" خرب كاف تقديره فيكوف ىو اٟتقَّ
ة ١تصدر أك يكوف صفيكوف بإضمار أعٍت، أك ،  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٱُّٱا٢تاء يف قولو: 

، أك يكوف مصدرا لفعل ٤تذكؼ، أم حيٌقق ذلك اٟتقَّ  . ككل من ٤82تذكؼ، أم القوؿى اٟتقَّ
ىذه التحاليل، يف القراءة ا١تتواترة أك يف الشاذة صحيحة من جهة اللغة، إلمكاف كقوعها يف 

 تواترة ألف القراءة ثابتة بالركاية ال بالقياس. اآلية، كمع ذلك فإف القراءة الشاذة التعارض ا١ت
 كاٞترٌ  بالنصب النَِّبيَّ  كىذا .5

   َّ ىم ىمىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىئ ُّٱمن قولو تعاذل: 

                                                             
، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت كمفاتيح ماز العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتطيب الر ٤تمد الرازم فخر الدين ابن  80

 .85، ص8ج الغيب

 .114ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  81

 .343، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكربم،  82
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"النبيئ" بالضم مع ا٢تمزة، كقرأ الباقوف "الٌنيبُّ" بالضم مع الياء، كمها  ىػ(169)ت قرأ نافع
. كتكوف كلمة "النيب" على 83قراءتاف متواترتاف قرأ ّٔما أئمة القراء كتبعهم ٚتهور ا١تسلمُت

. 84ىذه القراءة بدال على اسم اإلشارة "ىذا" أك صفة لو أك معطوؼ على خرب "إٌف"
"النيبَّ" بالنصب عطفا على ا٢تاء يف "اتٌبعوه" أك تقديره: كاتٌبعوا ىذا النيبى، كركيت من الشواذ 

كىي قراءة منسوبة إذل أيب السماؿ. كجاز قراءتو باٞتر على كونو عطفا على "إبراىيم" 
. كال فرؽ يف ا١تعٌت بُت ىذه 85تقديره: إٌف أكذل الناس بإبراىيم كّٔذا النيبّْ للذين اتٌبعوا إبراىيم

اءات لكوف التعليبلت النحوية فيها كلها موصولة إذل اٌدعاء الوالية بإبراىيم، كىذا ال القر 
 ىم  ىم ىم ٱُّٱ١تن اتبع إبراىيم ك٤تمد كسائر ا١تؤمنُت، كلذلك ختم اهلل تبارؾ كتعاذل: إاٌل يكوف 

 كالذين آمنوا أكذل الناس بإبراىيم إهنم قد ٗتلٌقوا بأصوؿ شرعو، ككجو كوف ىذا النيب ، َّ ىم
كعرفوا قدره، فهؤالء أحق بو ٦تن انتسبوا إليو لكنهم نقضوا أصوؿ شرعو كىم ا١تشركوف، كمن 
الذين انتسبوا إليو، كنسوا ذكر شرعو، كىم اليهود كالنصارل. كمن ىذا ا١تعٌت قوؿ النيب 
صلى اهلل عليو كسلم ١تا سأؿ عن صياـ اليهود يـو عاشوراء، فقالوا: ىو يـو ٧ٌتى اهلل فيو 

  .86فقاؿ: "٨تن أحق ٔتوسى منهم" كصامو كأمر ا١تسلمُت بصيامو موسى،
  لقاؼبفتح ا مصٌدقا .6

  َّ  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

" بالضم رفعا على أنو صفة لرسوؿ. كىي قراءة متواترة ال خيالفها  قرأ ٚتهور القراء "مصٌدؽه
حاؿ من النكرة كىي قراءة مركية أحد من القراء إاٌل ما ركيت من الشواذ "مصٌدقان" على أنو 

. ككجو شذكذىا أنو جعلها حاؿ لنكرة، كمعركؼ لدل 87عن ابن مسعود كسعيد بن جبَت
 َّ ىم ىم ىم ىم ىم يل ىل مل خل ُّٱالنحاة أف صاحب اٟتاؿ الـز أف يكوف معرفة. كنظَته قولو تعاذل: 

 صفة لنكرة.جاءت  (101ك  89: 2سورة البقرة/) َّ ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱ كقولو تعاذل:
                                                             

 .58، صالعشرة ا١تتواترة من طريقي الشاطبية كالدرةالقراءات ٤تمد كيرصٌل راجح،  83
 .370ص ،1ج تفسَت ابن عرفة٤تمد بن ٤تمد بن عرفة الورغمي،  84
 .114ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  85

 .472ص 3ج التحرير كالتنوير٤تمد الطاىر بن عاشور،  86
 .131ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  87
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ككجو جواز اٟتاؿ أف يكوف صاحبو نكرة داللة ا١تعٌت يف اللفظ. أم نكرة يف اللفظ كمعرفة 
 يف ا١تعٌت، ألف ا١تراد يف اآلية ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم.

ٗتالف فإهنا كمن حيث ا١تعٌت فإف القراءة الشاذة مقبولة، كلكن من جهة اللفظ 
 القواعد النحوية، ألف تنكَت صاحب اٟتاؿ جائز بشركط: 

: أف يكوف اٟتاؿ مقٌدما على صاحبها، ٨تو: أقبل حافظا رجل، أصلو: أقبل رجل ولاأل
 حافظ. كالسبب أف تقدصل اٟتاؿ يؤمن االلتباس بالصفة.

ٍت طالب : أف يكوف مسبوقا بنفي أك شبو النفي، ٨تو: ما أقبل طالب مقصرا، اليأتيثانيال
 مقصرا، ىل جائٍت طالب مقصرا؟

: أف تكوف النكرة ٥تصصة بإضافة أك كصف، ٨تو: أقبل رجل علم حافظا، قدـ ثالثال
 .88الطفل صغَتا باكيا

 بالفتح نصبا اللَ بِل  .7
  َّ ىم ىمىم حم جم ُّٱٱمن قولو تعاذل: 

قرأ ٚتهور القراء "بًل اهللي" بالضم رفعا على االبتداء كما جاء يف مرسـو ا١تصحف، كىي 
قراءة متواترة قرأ ّٔا عامة ا١تسلمُت شرقا كغربا منذ عهد نزكؿ الوحي إذل يومنا ىذا. كركيت 

م من الشواذ "بًل اهللى" بالفتح نصبا تقديره: "أطيعو اهللى" كىي قراء منسوبة إذل اٟتسن البصر 
 ىم يل ىل مل خل ٱُّٱىػ(. كمنشأ ا٠تبلؼ بُت القراءتُت عائد إذل معٌت الشرط قبلو يف قولو: 110)ت

  َّ  ىم ىم ىم ىم  ىم ىم

فعلى القراءة بالضمة، كىي قراءة اٞتمهور، أف الشرطية يف اآلية تفيد التحذير من طاعة 
لئلضراب  َّ ىم حم جم ُّٱالكفار ١تا يف ذلك سبب إذل االرتداد عن اإلسبلـ.  كلذلك جاءت اآلية 

إلفادة التثبيت. فكأنو قيل: فليسوا أنصاركم حىت تطيعوىم، بل اهلل ناصركم ال غَته فأطيعوه ك 
. كأما القراءة بالنصب، فإف الشرطية يف اآلية تفيد النهي، كأنو 89كاستغنوا بو عن مواالهتم

                                                             
 .290(، ص2000؛ عماف: دار الفكر، 1، )ط2ج معاشل النحوفاضل صاحل السامرائي،  88
إحياء : دار ، )لبناف2ج تفسَت أيب السعود ا١تسمى إرشاد العقل السليم إذل مزايا القرآف الكرصلأبو السعود ٤تمد بن ٤تمد العمادم،  89

 .98(، صدكف سنة كطباعة الًتاث العريب
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فهمو إذا . كىذا ا٠تبلؼ سهل 90قيل: ال تطيعوا الكفار فتكفركا، بل أطيعوا اهلل موالكم
 ، كذلك كاآليت:91فهمنا أنواع "بل" كمعانيو

: حرؼ عطف لئلضراب، أم ينقل حكم ما قبلو إذل ما بعده، كقولنا: جاء سعيد األول
 بل زيد. 

: حرؼ عطف لبلستدراؾ، أم تقرير حكم ما قبلها من نفي أك هني على حالو، الثاني
 صدؽ.كجعل ضده على ١تا بعدىا، كقولنا: ما قلتي الكذب بل ال

: حرفا ابتدائيا، كىي ما دخلت على ٚتلة، ك٢تا معنياف: اإلضراب اإلبطارل، أم نفي الثالث
سورة ) َّ ىم مم خم  ىمىم ىمىم ىم ىم ىم ٱُّٱاٟتكم السابق عليها كإثباتو ١تا بعدىا، كقولو تعاذل: 

كاإلضراب االنتقارل، االنتقاؿ من غرض إذل آخر،  أم بل ىم عباد.  (26: 21األنبياء/
 .(16-14: 87سورة األعلى/ ) َّ  ىم ىم ىم   خم ىم ىم ىم   ىم ىم ىم ىم ٱُّٱكقولو تعاذل: 

كا١تعٌت يف القراءتُت متقارب، كىي إشارة إذل خطورة مواالة الكفار، كإمنا قراءة 
ا١تنافقوف على ا١تؤمنُت يف اٞتمهور أبلغ يف ا١تعٌت ألهنا جاءت تثبيتا للشكوؾ اليت أحدثتها 

غزكة أحد. كىا ىو عبد اهلل بن أيب كأتباعو حينما ألقوا الشبهات يف قلوب الضعفة من 
ا١تؤمنُت، كقالوا لو كاف ٤تمد رسوؿ اهلل ما كقعت ىذه الوقعة، كإمنا ىو رجل كسائر الناس 

 . 92يـو لو كيـو عليو، فارجعوا إذل دينكم الذم كنتم عليو

 ح ا٢تمزةبفت بل أحياءً  .8

  َّ ىم مي ىم خي حي ىم ىمىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

قرأ ٚتهور القراء "بل أحياءه" بضم ا٢تمزة كما كرد يف خط ا١تصحف على أنو خرب ١تبتدأ 
، كتكوف "بل" ّٔذه ٤تذكؼ تقديره: ىم أحياء"، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا األئمة العشرة

                                                             
 .24ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  90
 .201ص ،(1988؛ بَتكت: دار العلم للمبليُت، 1)ط ،موسوعة النحو كالصرؼ كاإلعرابأميل بديع يعقوب،  91
 .95ص ،4ج تفسَت ا١تراغيأٛتد مصطفى ا١تراغي،  92
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بنصب ا٢تمزة، كىي قراءة  "بل أحياءن". كركيت من الشواذ  93القراءة عطف ٚتلة على ٚتلة
. ككاف تأكيل القراءة عطفا على أمواتا، كقولنا: ما 94ىػ(151منسوبة إذل ابن أيب عبلة )ت

ظننتي زيدا قائما بل قاعدا، كجيوز إضمار الفعل تقديره: احسبوىم أحياء، مث حذؼ لتقدـ 
١تعٌت، بل فيهما عبلقة لغوية ٨توية اليت من أجلها . فبُت القراءتُت ال فرؽ يف ا95ما يدؿ عليو

قصدت القراءة كىي إظهار حكما آخر يف النحو، كىو "عطف" يف التأكيل األكؿ، كذلك 
أف "بل" من حركؼ العطف ك "مفعوؿ بو" يف التأكيل الثاشل ١تا يدؿ عليو مفهـو اآلية. 

وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: كأٌكد ذلك سبب نزكؿ اآلية كما ركاه ابن عباس قاؿ: قاؿ رس
"١تا أصيب إخوانكم بأحد، جعل اهلل أركاحهم يف جوؼ طَت خضر ترد أهنار اٞتنة تأكل 
من ٙتارىا كتأكم إذل قناديل من ذىب معٌلقة يف ظل العرش، فلما كجدكا طيب مأكلهم 

يزىدكا يف اٞتهاد كمشرّٔم كمقيلهم، قالوا من يبٌلغ إخواننا عنٌا أنٌا أحياء يف اٞتنة نرزؽ لئبل 
كإمنا  .96كال ينكلوا عند اٟترب، فقاؿ اهلل سبحانو أنا أبٌلغهم عنكم"، قاؿ: فأنزؿ اهلل اآلية

القراءة "أحياءن" بالنصب فيو ضعف ١تا يػيٍوًىم أف "بل" عطف مفرد على مفرد كسيكوف 
 ا١تعٌت: "ال ٖتسبٌنهم أحياء" كىو خلل. 

 علىوالرسم اردة المخالفة في الضبط بالشكل القراءات الشاذة الو  الثاني:المبحث 
 مرفوعات األفعال

 ويعلَم بنصب الميم .1
  َّ  ىم نثمث زث ىم رث  ىم هن يت ىتنت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب  ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

"كيعلمي" بالرفع على أنو ٚتلة استئنافية، كىي قراءة متواترة. كليس عطفا  قرأ اٞتمهور
جـز األفاعيل، مث ، حم جم  ىم  ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم يل ىل مل خل ُّٱعلى جواب الشرط، كقولو تعاذل: 

                                                             
 .574(، ص1999؛ بَتكت: دار اليمامة كدار ابن كثَت، 7، )ط1ج إعراب القرآف الكرصل كبيانو٤تيي الدين الدركيش،  93
 .112ص 3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  94

 .309ص ،1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  95

؛ بَتكت: مؤسسة الكتب الثقافية، 1، )طأسباب النزكؿ ا١تسمى لباب النقوؿ يف أسباب النزكؿجبلؿ الدين أبو عبد الرٛتن السيوطي،  96
 .66(،  ص2002
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 من ىم ىم ُّٱٱككقولو تعاذل بالرفع استئنافا، (15-14: 9سورة التوبة/) َّ  ىمىم ىم ىم ىم ىم ىم قاؿ:

 (.24: 42سورة الشورل/)  َّ ىم ىم مه جهمث قاؿ:    ين ىن ىم ىم

كقرئت من الشواذ "كيعلمى" بالنصب عطفا على جواب الشرط، كىي قراءة شاذة منسوبة  
ىػ(. كصورة شذكذىا أف ا١تعٌت خيتلف يف القراءتُت: ففي القراءة 176إذل نعيم بن ميسرة )ت

ا١تتواترة علم اهلل مطلق، كيف القراءة الشاذة علم اهلل مقيد، كذلك خلل لعطفو على جواب 
ب "الواك" يشارؾ فيو بُت ا١تعطوؼ كا١تعطوؼ عليو يف اٟتكم كاإلعراب الشرط، كالعطف 

أم يف اللفظ كا١تعٌت، كلو قيرئ "يعلمى" بالفتح لفسد ا١تعٌت . قاؿ صاحب التبياف يف تعليق 
 ، كأكده الرازم97اآلية: "كليس جواب الشرط ألنو يعلم ما فيها على اإلطبلؽ"

.  98شيئ فيهما فكيف خيفى عليو الضمَت" بقولو: "إذا كاف ال خيفى عليو ىػ(604)ت
ىذا من حيث ا١تعٌت، أما من جهة اإلعراب، فإذا عطف على جزاء الشرط، جاز فيو الرفع 

. كيكوف الواك يف حالة الرفع كاكا استئنافية، كيف حالة النصب كاك ا١تعية، 99كالنصب كاٞتـز
 . 100كيف حالة اٞتـز كاك العطف

 بالنصب فيكونَ  .2
   َّ رئ ّٰ ِّ  ُّٱمن قولو تعاذل: 

، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا أئمة القراء األخيار. كركيت 101قرأ ٚتهور القراء "فيكوفي" بالرفع
ىػ(، كقرأ ّٔا 195من الشواذ "فيكوفى" بالنصب، كىي قراءة منسوبة إذل الوليد بن مسلم )ت

نقوؿ إف الرفع كالنصب  . كلتوضيح العلة بُت القراءتُت102ىػ( كحده أيضا118ابن عامر )ت
 بعد "الفاء" يكوف كاآليت: 

                                                             
 .252، ص1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  97

، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت كمفاتيح ماز يب الر ٤تمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتط 98
 .16، ص8ج الغيب

 .206(، ص1983؛ بَتكت: عادل الكتب، 3)ط ،1ج معاشل القرآفحيِت بن زياد الفراء،  99

 معاشل القرآفحيِت بن زياد الفراء، ، ك 466(، 2004ياض: مكتبة العبيكاف، ؛ الر 1، )طشرح ألفية ابن مالكأبو فارس الدحداح،  100
 .206ج، ص

 .446ك  437،  ص1ج احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيزعبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي،  101

 .113،  صشواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 102
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 ىم ىم ىم ىم  ىم  ٱُّٱ: الرفع: إذا كاف لقصد عطف الفعل "يكوف" على قولو "قاؿ" يف قولو: أوال

أنو جعل الفعل "يكوف" كبلما منقطعا عما قبلو، مستأنفا،  أك َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىم
 فرفعو على االبتداء، تقديره" فهو يكوف.

أم أنو جعل الفعل "يكوف" جوابا لؤلمر "يكن"، ذلك ألنو جاء بلفظها  : النصب:ثانيا
األمر، فيشبو األمر اٟتقيقي، ٨تو: ائتٍت فأكرٍمك، إذ ا١تعٌت: إف تأتيٍت أكرمك. أقوؿ: ليس  
كذلك، كليس كقولنا: قٍم فأيحسٍن إليك, فهي كالكبلـ الذم تقدـ فيها لفظ األمر فصار 

، أنو ٣ترل جواب َّ ىم ىم ىم  ىم ىم ىي ٱُّٱف دل يكن جوابا، ككقولو تعاذل: منزلة جواب األمر كإ
كأيضا أف  ٢تذا الوىم. ةفيتضح كجو الضعف ٢تذه القراء األمر كإف دل يكن جوابا يف اٟتقيقة.

جواب األمر جيب أف يكوف غَته، ٨تو: ائتٍت فأكرٍمك، تقديره: ائتٍت فإنك إف تأتٍت 
أكرمك. كلو جعل "فيكوف" جوابا لكاف، تقديره: كن فإنك إف تكن تكن، كىذا ال يصٌح، 

"فيكوفى" قرأ  ىػ(198)ت أيوب بن ٘تيم ركم أفلذلك  .103ألف معٌت اٞتواب معٌت الشرط
أف الفعل ا١تضارع منصوب بعد "الفاء"  والخالصة. 104فقرأ "فيكوفي" رفعانصبا، مث رجع 

السببية بأف مضمرة إذا كاف كاقعا يف جواب األمر، كىي ليس كما يف اآلية. كلذلك ا١تختار 
ىو الرفع، إذ ا١تعٌت ليس األمر اٟتقيقي، كإمنا على اإلخبار. كإمنا قاؿ "فيكوف" كدل يقل 

نًو، كال حيمل ا١تضارع يف مثل ىذا إاٌل على ىذا ا١تعٌت، مثل فكاف الستحضار صورة تكوُّ 
كأيضا فإف "يكوف" عبارة عن حاؿ   .(9: 35سورة فاطر/) َّ ٰر ٰذ يي  ىم ىم ىم ُّٱقولو تعاذل: 

  .105كونو، كحكاية اٟتاؿ ىكذا خييٍرج، ٨تو قو٢تم: فبلف قاؿ أمس كذا، فييفعىل بو كذا
 على حذؼ النوف فيهما ـزباٞتوتكتموا  تلبسوا  .3

  َّ ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم يل ىل ُّٱٱمن قولو تعاذل: 

قرأ اٞتمهور "تلًبسوف كتكتموف" بالرفع بثبوت النوف فيهما، كىي قراءة متواترة ال خيالفها 
، على حذؼ النوف فيهما ـزباٞت " تلبسوا كتكتموادلأحد من القراء إاٌل ما ركم من الشواذ "

                                                             
 .602ص ،1ج تفسَت الراغب األصفهاشلعادؿ بن علي بن أٛتد الشدم،  103

 .278ص، 2ج اٟتجة يف علل القراءات السبعأبو علي اٟتسن بن عبد الغفار الفارسي،  104

 .602ص ،1ج تفسَت الراغب األصفهاشلعادؿ بن علي بن أٛتد الشدم،  105
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.  "دلىٍ "ب "دًلى "ىػ(. كذلك أٟتق 74كىي قراءة منسوبة إذل عبيد بن عمَت )ت يف عمل اٞتـز
. قاؿ أبو  كىذه القاعدة شاذة ألهنا ال تعرؼ عند النحاة يف إٟتاؽ دًلى بلىٍم يف عمل اٞتـز

ىػ(: كدل أر من النحويُت ذكر أٌف "دًلى" ٕترم ٣ترل "دلٍى " يف اٞتـز إاٌل ماذكره 745حياف )ت
كاذيب . كلبس اٟتق بالباطل تلبيس دينهم ٔتا أدخلوا فيو من األ106أىل التفسَت ىنا

كا٠ترافات كالتأكيبلت الباطلة، حىت ارتفعت الثقة ّتميعو، ككتماف اٟتق حيتمل أف يراد بو  
كتماهنم تصديق ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم، كحيتمل أف يراد بو كتماهنم ما يف التوراة من 

وف األحكاـ اليت أماتوىا كعٌوضوىا بأعماؿ أحبارىم كآثار تأكيبلهتم، كىم يعلموهنا كال يعمل
ىػ( يف "يكتموف" النصب ْتذؼ 311ىػ( كالزجاج )ت207. كأجاز الفراء )ت107ّٔا

النوف، كذلك على سبيل الصرؼ أك إضمار "أف" بعد الواك، كقولنا: التأكل السمك 
" منصوب بأف مضمرة بعد الواك. قاؿ الفراء  كتشربى اللنب. الشاىد فيو "كتشربى

ـي كتقعدى يا رجل؟ على الصرؼ ٞتاز. فلو ىػ(: لو أنك قلتى يف الكبلـ: دلى تقو 207)ت
: "كتكتموا" كاف صوابا ىػ( تأكيدا حيث قاؿ: النصب 311. كزاد الزجاج )ت108نصبتى

جيعل الواك للمعية، كيكوف التوبيخ على ىذا اٞتمع، كالرفع باعتبار الواك عاطفة، كيدؿ على 
التوبيخ فهو أجود، أٌف كل حدث على حٌدتو من "لبس اٟتق بالباطل ككتماف اٟتق" يستحق 

.  كىذه التعليبلت لو كانت خارج القرآف 109كلكن الذم يف القرآف أجود يف اإلعراب
جائز، ١تا يف اآلية احتماالت ٨توية ديكن لصاحب النظر أف ينظر إليها من أٌم جوانب 

 ٨توية تناسبو، كمع ذلك فإف تعدد التعليبلت ال توٌصلها إذل درجة التواتر.
 
 ذؼ النوفْت ينصروامث ال  .4

   َّ يه ىه ىم ىم مه جه ين ىن ُّٱمن قولو تعاذل: 

                                                             
 .114ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  106

 .479ص 3ج التحرير كالتنوير٤تمد الطاىر بن عاشور،  107

 .221، ص1ج معاشل القرآفحيِت بن زياد الفراء،  108

 .428، ص1ج معاشل القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم الشهَت بالزجاج،  109
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ء "ال ينصركف" بثبوت النوف على أنو استئنافية كما جاء يف رسم ا١تصحف، قرأ ٚتهور القرا
ال من الشواذ "كىي قراءة متواترة يتناقلها القراء حينا بعد حُت حىت يف عصرنا ىذا. ككركيت 

جواب الشرط "يوٌلوكم"، كىي قراءة منسوبة إذل ينصركا" ْتذؼ النوف ظنا أهنا معطوفة على 
ىػ(. كلتوضيح الفرؽ بُت القراءتُت، يلزمنا ٖتليلها من جهة اللغة كمن 122زيد بن علي )ت

جهة ا١تعٌت معا. كمن جهة اللغة أف جواب الشرط يقع بعد ا١تشركط، ك "مث" للًتاخي، 
واب كاٞتواب. ككاف كلذلك ال يصلح عطفها على جواب الشرط ألف ا١تعطوؼ على اٞت
. إذف "مث" ليست 110ا١تعٌت:  أخربكم أهنم إف يقاتلوكم ينهزموا، مث أخربكم أهنم ال ينصركف

، لكاف  للمهلة يف الزماف، كإمنا ىي للًتاخي يف األخبار. كأما من جهة ا١تعٌت: أنو لو جـز
ؽ أىل ، كىذا ال يصح، ألف عدـ استحقا111نفي النصر مقٌيدا ٔتقاتلتهم كتولية األدبار

الكتاب النصر مؤبدا بسبب كفرىم. كلذلك رفع "ال ينصركف" بثبوت النوف استئنافا ليدؿ 
على أف اهلل ال ينصرىم، قاتلوا أـ دل يقاتلوا. كمن جهة علم البديع أف الرفع أشكل برؤكس 

 . 112اآلم ا١تتقدمة
 اردة المخالفة في الضبط بالشكل علىالثالث: القراءات الشاذة الو المبحث 

 صوبات األسماءمن
 
 بالضم رفعا ذىبٌ  .1

  َّ  يئ ىم ىم ىم ُّٱ من قولو تعاذل:

القراء أغلبهم "ذىبان" بفتح الباء نصبا كما جاء يف خط ا١تصحف على أنو ٘تييز أك قرأ 
. كىي 113أم من صياـ (95: 5سورة ا١تائدة/) َّ  ىم ىم ىم ىم ُّٱ إضمار "ًمن" كقولو تعاذل:

                                                             
 التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  ، 33، 3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  110
 .285، 1ج

، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت كمفاتيح ماز الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتطيب الر ٤تمد الرازم فخر  111
 .199، ص7ج الغيب

 .293ص، 2ج ٣تمع البياف يف تفسَت القرآفأبو علي الفضل بن اٟتسن الطربسي،  112

 .543، ص1ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  113
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" بضم قراءة متواترة استمرت قراءهتا منذ  نزك٢تا إذل يومنا ىذا. كركيت من الشواذم "ذىبه
. كاختلفوا يف كونو رفعا: قيل إنو 114ىػ(148الباء رفعا، كىي قراءة منسوبة إذل األعمش )ت

بدؿ من "ملءي"، كقيل خرب حملذكؼ، كلو افتدل ٤تموؿ على ا١تعٌت، كأنو قيل فلن يقبل من 
حيث ا١تعٌت، ىذه التعليبلت كالتأكيبلت أحدىم فدية كلو افتدل ٔتلء األرض ذىبا. كمن 

صحيحة، لكن ينبغي أف يفهم بأف "ملء األرض" عبارة عن ماؿ كثَت حيتاج إذل البياف 
. كمعٌت اآلية أف 115كالتفسَت، لذلك كونو ٘تييزا أفصح من غَته. كا١تلء ما شحن بو الوعاء
تقرٌباهتم يف الدنيا، كلو ىؤالء الكفار الذين ماتوا على كفرىم لن يقبل من أحدىم إنفاقهم ك 

أنفقوا ملء األرض ذىبا، كلو افتدكا بو أيضا يف اآلخرة لن يقبل منهم. فهو إعبلـ من اهلل 
 تعاذل بأنو ال يثيبهم على أعما٢تم من ا٠تَت، كال يقبل منهم االفتداء من العذاب.

 بضم البلـ قوُلهمكما كاف  .2
  َّ ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ُّٱٱمن قولو تعاذل: 

كما جاء يف خط ا١تصحف، كىي قراءة متواترة   م" بفتح البلـقرأ ٚتهور القراء "كما كاف قو٢تى 
خرب كاف كاالسم ما بعد إالٌ.  م""قو٢تى قرأ ّٔا أكثر ا١تسلمُت. كاٟتجة على ىذه القراءة أف 

  يه ىه ٱُّٱكقولو:  (82: 7سورة األعراؼ/) َّ ىم ىم ىم يل ىل مل خل ُّٱكيقٌويها بعدة أيات قرآنية، منها: 

 ُّب  رفعىو االسم الذم يي    َّ ىم ىمُّؼ  .(25: 45سورة اٞتاثية/) َّ ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم جي

، كألف "أٍف" 116جاء عملو فيو ٔتنزلة االسم، تقوؿ: "أعجبٍت أف قالوا" ألٌف أٍف ا٠تفيفة   َّ مل
ال تكوف إاٌل معرفة، فكانت أكذل بأف تكوف ىي االسم، دكف األٝتاء اليت قد تكوف معرفة 

كنكرة أحيانا، كلذلك اختَت النصب يف كل اسم كرل "كاف" إذا كاف بعده "أٍف"  أحيانا
. كيكوف ا١تعٌت على ىذه القراءة: ماكاف قو٢تىم إاٌل استغفاريىم. كركيت من الشواذ 117ا٠تفيفة

                                                             
؛ بَتكت: 4، ٖتقيق: يوسف الغوش، )طفتح القدير اٞتامع بُت فٌٍت الركاية الدراية من علم التفسَت٤تمد بن علي بن ٤تمد الشوكاشل،  114

 .230(،  ص2007دار ا١تعرفة، 
، ٖتقيق: علي 2ج تفسَت الثعاليب ا١تسمى باٞتواىر اٟتساف يف تفسَت القرآفعبد الرٛتن بن ٤تمد بن ٥تلوؼ بن أبو زيد الثعاليب،  115

 .75(، ص1997؛ بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب، ٤1تمد معٌوض كإخوانو، )ط
 .235، ص1ج كتاب معاشل القرآفسعيد بن مسعدة األخفش األكسط،  116

 .465ص ،3ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  117
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ىػ( كتكوف 110بضم البلـ، كىي قراءة منسوبة إذل اٟتسن البصرم )ت م""كما كاف قو٢تي 
القراءة على عكس القراءة ا١تتواترة. فالذم يبدك أف القراءتُت متساكيتُت يف الدرجة، كذلك 
ألف االسم بعد "كاف" إذا كاف معرفة كالذم بعده مثلو فالرفع كالنصب فيهما سواء، فإذا 

رفعناه كنصبنا الذم بعده، كإذا جعلنا الذم كرل "كاف"  جعلنا الذم كرل "كاف" ىو االسم
 ىو ا٠ترب، نصبناه كرفعنا الذم بعده، كما قاؿ الشاعر:

ـي ما كاف داءىىا  118بثهبلف إالٌ ا٠تزمي ٦تن يقودىا #   لقد علم األقوا
 َّ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىم ىم ىم ٱُّٱكركيت أيضا: "ما كاف داءيىا بثهبلف إاٌل ا٠تزمى. كقاؿ تعاذل: 

تضح من ىذه . فا"تكن"    على أهنا اسم  َّ يي ُّ بضم التاء يف (23: 6سورة األنعاـ/)
عن النيب صلى اهلل الصحيحة التعاليل أف سبب شذكذ القراءة عائد إذل عدـ ثبوت الركاية 

مصار نقبل مستفيضا "كما كاف قو٢تىم" بفتح البلـ قراءة أىل األعليو كسلم، كألف القراءة 
 .اٟتجةقائما على 

 
 
 
 

 علىوالرسم المخالفة في الضبط بالشكل  القراءات الشاذة الواردة :الرابعالمبحث 
 األفعال منصوبات

 
 بضم ا١تيم رفعا أالّ تكلمُ  .1

 َّ مي ىمىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

                                                             
؛ القاىرة: مكتبة ا٠تا٧تي، 3، ٖتقيق: عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، )ط1ج الكتابأبو بشر عمرك بن عثماف بن قىنرب ا١تعركؼ بسيبويو،  118

 .50ص(، 1998
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أاٌل تكلمى" بفتح ا١تيم نصبا، كىي قراءة متواترة اتفق عليها ال خبلؼ بُت القراء يف قراءة "
أاٌل تكلمي" برفع ا١تيم، كىي قراءة منسوبة إذل عبيد بن "ٚتهور القراء، كقرئت من الشواذ 

ىػػ(. كال فرؽ يف ا١تعٌت بُت ىاتُت القراءتُت، ألف أصل ا٠تبلؼ عائد إذل عامل 74عمَت )ت
قراءة اٞتمهور، كذلك لكوف "أٍف" حرؼ نصب  ٨توم، كىو أف القراءة بالنصب كىي

مصدرم، كما بعده فعل منصوب بو، ٓتبلؼ القراءة بالرفع، فإهنم اختلفوا يف كوف "أٍف". 
ك٦تا يقاؿ يف ىذا: أٌف "أٍف" ىي ا١تخففة من الثقيلة، أم أنو التكلم، كاٝتها ٤تذكؼ تقديره 

،  120ى تقدير "أنك ال تكٌلم". أك عل119ضمَت الشأف، أك على إجراء "أٍف" ما ا١تصدرية
أك أنو جعل "ال" ٔتعٌت "ليس" ألهنا جيحد  (89: 20سورة طو/) َّ ىم ىم ىم ىم ُّٱٱكقولو تعاذل: 

: إذا ىػ(207)ت قاؿ الفراء .121ّٔا كما جيحد ب "ال"، فحالت بُت "أف" كبُت النصب
كإذا معٌت ليس،  أريدت من  اآلية االستقباؿ احملض، نصب "تكلم" كجعل "ال" على غَت

 : أف ال تكلمي الناس، أاليقاؿ"، فع "تكلمي فً أريد: آيتك أنك على ىذه اٟتاؿ ثبلثة أياـ، ري 
كل ىذه ك . 122أنو حيسن أف تقوؿ: آيتك أنك ال تكلم الناس ثبلثة أياـ إال رمزا ترل

التعليبلت مقبولة كحسن، كلكن لكوف القراءة شاذة، فإهنا ال تعارض القراءة ا١تتواترة. كإمنا 
حىت تكوف القراءة كاضحة أإذل  غي أف نعرؼ صورة "أالٌ" بُت كوهنا مقطوعة أك موصولةينب

 ىم يل ىل مل خل ُّٱٱ، حيث كردت كتابتها مقطوعة يف عشرة مواضع: الرفع أقرب أـ إذل النصب؟

 (14: 11سورة ىود/) َّ خنحن جن  يم ىم ىم ىم ىم ىم مم خم ىم ىم ىم ُّٱ (105: 7سورة األعراؼ/) َّ ىمىم ىم ىم ىم
 ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىئ ىم ىم ىم ُّٱ (118: 9سورة التوبة/) َّ ىمىم مم خم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم حم ٱُّٱ

 ىم ُّٱ (26: 11سورة ىود/) َّ ييىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱ (169: 7سورة األعراؼ/) َّ ىمىم ىم ىم ىم ىم

: 36سورة يس/) َّ ىنىم ىم  من ىم ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱ (26: 22سورة اٟتج/) َّ جه  ين ىن ىم ىم من ىم ىم ىم
سورة ) َّ  ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم يل ىل مل خل ُّٱٱ (19: 44سورة الدخاف/) َّ ىمىم يل ىل مل خل ٱُّٱ (60

                                                             
 .271ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  119

 .258ص، 1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  120

، )طاٟتجة يف القراءات السبعابن خالويو،  121  .133(، ص1979؛ بَتكت: دار الشركؽ، 3، ٖتقيق: عبد العاؿ سادل مكـر
 . 213، 1ج معاشل القرآفحيِت بن زياد الفراء،  122
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إذا أمعنا النظر يف ىذه  (24: 68سورة القلم/) َّ ين ىن ىم ىم من ىم ُّٱ (12: 60ا١تمتحنة/
ا١تواضع العشر سنجد أف "أٍف" تعرب ٥تففة عن الثقيلة كاٝتها ضمَت الشأف ٤تذكؼ، ك "ال" 
يف ا١تواضع الثبلثة األكذل نافية للجنس، كيف ا١تواضع السبعة الباقية ناىية. كالسبب يف كتابة 

ستدالؿ من قرأ "أالٌ "أٍف" مقطوعة الهنا كلمة قائمة بذاهتا. كمن ىنا يتضح ضعف كجو اال
 تكلمي" بالرفع. كأما كتابة "أالٌ" موصولة كذلك ألنو قد يأيت فيها قراءتاف صحيحتاف: 

 : بالتخفيفاألولى
كالذين قرؤا  (25: 27سورة النمل/) َّ ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم خن حن جن يم ٱُّٱ: بالتشديد، كقولو تعاذل: الثانية

بالتخفيف كىم الكسائي كأبو جعفر كركيس قالوا: أف "اال" لبلستفتاح ك "يا" حرؼ نداء، 
كا١تنادل ٤تذكؼ أم يا ىؤالء، ك "اسجدكا" فعل أمر، كسقطت ألف "يا" للنداء، كما 

كذلك ألهنما ١تا  إذ رٝتت ىكذا "يسجدكا" بغَت ألف سقطت ألف الوصل يف "اسجدكا"،
كأما الذين قرؤكا  بالتشديد، قالوا: أٌف "أالٌ" أصلها "أف ال" مث  ا خطا.سقطا لفظا سقط

 . 123أدغمت النوف يف البلـ، ك "أف" مصدرية، ك "ال" نافية
كا٠تبلصة من ىذا الكبلـ أف "أالٌ" اليت كتبت موصولة يف الرسم العثماشل دل تكتب  

يف كالتشديد، فلو أف ىذه مقطوعة مثل ا١تواضع األخرل، ألهنا كرد فيها قراءتاف: التخف
 الكلمة اليت رٝتت موصولة، رٝتت مقطوعة كبقية ا١تواضع، ١تا كاف الرسم حيتمل القراءتاف.

 فيهٌن  بالضم يّتخذُ  ، كالنشركُ ، ك ال نعبدُ أالٌ  .2
  َّ ىم ىم ىم مه جه ين  ىن ىم ىم من ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱمن  قولو تعاذل: 

كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا األئمة الكبار من  صب فيهن،نبال" ىم ىم  ىم ىم  ىم ىم ٱ "قرأ اٞتمهور 
ا١تسلمُت. كيكوف "أٍف" ّٔذه القراءة يف موضع ا٠تفض بدال من "كلمة" ٔتعٌت "تعالو إذل أالٌ 
نعبد إاٌل اهلل"، أك يكوف يف موضع الرفع على تقدير: ىي أاٌل نعبد إاٌل اهلل، أك كاف "أٍف" 

 ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم حم جم ُّٱد إاٌل اهلل، كىي كقوؿ تعاذل: ٥تففة من الثقيلة، كأنو قاؿ: إنٌو ال نعب

 .124أم أنو ال يرجع (89: 20سورة طو/) َّ ىم مم خم ىم

                                                             
 .66(، ص1992؛ بَتكت: دار اٞتيل، 1، )طربيةيف الع الكشف عن أحكاـ الوقف كالوصل٤تمد سادل ٤تيسن،  123
 .254، ص1ج احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيزعبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي،  124
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، كال يٌتخذي" بالرفع فيهٌن، كىي قراءة منسوبة إذل نعبدي  أالٌ  كركيت من الشواذ "   ، ك ال نشرؾي
. كيكوف "أٍف" ّٔذه القراء مفسرة، كأف 125ىػ(291ىػ( كقنبل )ت122ابن ٤تيصن )ت

 َّ  ىمىم جي يه ىه ىم ىم  مه جه ُّٱتقوؿ"ما الكلمة؟ فأجيب فقيل: ىي أاٌل نعبد إاٌل اهلل. ككقولو تعاذل: 

أم امضوا على ما كنتم عليو كال تدخلوا يف دينو، ك"أٍف" ٔتعٌت "أم".  (6: 38سورة ص/)
كجيوز اٞتـز فيهن كيكوف "أف" ّٔذه القراءة ٔتعٌت "أم" أيضا، ك"ال نعبد" كما بعده هني. 
كذلك على نية التوىم، ألف الكبلـ يكوف ٣تزكما لو دل تكن فيو "أٍف"، كقولنا: تعالوا النقٍل 

 .126وا أنفسهمإالٌ خَتا، ككأهنم هن
كىاتاف القراءتاف صحيحتاف إذا أرجعنامها إذل القاعدة اللغوية، ألف حرؼ "أٍف" اليت  

نفي "ال" جاز أف يكوف ا١تضارع فيها الرفع كالنصب فيد التفسَت إذا جاء بعدىا حرؼ ت
. كالرفع على ت قدير "أٍف" مفسرة ك "ال" حرؼ نفي، ٨تو قولنا: "كتبت إليو أف ال كاٞتـز

تتكاسلي"،  كالنصب على تقدير "أٍف" حرؼ نصب كمصدرم ك "ال" حرؼ نفي، كقولنا: 
 كتبت إليو أف ال تتكاسلى"، كاٞتـز على تقدير "أٍف" مفسرة ك "ال" حرؼ هني، كقولنا: " "

 . 127كتبت إليو أف ال تتكاسٍل"
يف اٟتكم النحوم  الذم يؤدم إذل  ءة، رغم اختلفت فيها كجهات النظركىذه القرا  

االختبلؼ يف القراءة، فإهنا ال تؤدم إذل االختبلؼ يف ا١تعٌت إذ كلها دعوا اذل أىل الكتاب 
ٗتاذ عزير ابن اهلل، كعيسى ذل الكلمة العدؿ كىو التوحيد. كالًتؾ العبادة سول اهلل كا١تيل إ

بعضهم لبعض يف الطاعة كا١تعصية  ابن اهلل إ٢تا، ألف كل كاحد منهما بشر مثلنا، أك سجود
 .128يف اهلل

 بضم البلـ يقولُ مث  .3
  َّ ىم من ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم خن حن جن يم ُّٱمن قولو تعاذل: 

                                                             
 .114، صالقراءات العشرة ا١تتواترة من طريقي الشاطبية كالدرة٤تمد كيرصٌل راجح،  125
 . 426ص ، 1ج معاشل القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم ا١تعركؼ بالزجاج،  126

 .252(، ص2004 بَتكت: دار الكتب العلمية، ؛2، )ط1ج ا١تعجم ا١تفصل يف النحو العريبيت، سعزيزة فٌواؿ باب 127
، ٖتقيق: سيد زكريا، )الرياض: مكتبة نزار 1ج مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ا١تسمى بتفسَت النسفيعبد اهلل بن أٛتد النسفي،  128

 . 200ص ،زاد ا١تسَت يف علم التفسَتٞتوزم، ٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد او ،164مصطفى الباز(، ص
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" بنصب البلـ قرأ ّٔا أئمة  كما جاء يف خط ا١تصحف، كىي قراءة متواترة  قرأ اٞتمهور "يقوؿى
يؤتيو" أم االشًتاؾ بُت أف ا١تسلمُت كعامهم. كالتعليل ٢تذه القراءة أهنا معطوفة على "أف 

. 129يؤتيو كبُت أف يقوؿ، أم ال جيتمع لنيب إتياف النبوة كالقوؿ للناس "كونوا عبادا رل"
. كىي قراءة  " بضم البلـ على أنو استئنافية، تقديره مث ىو يقوؿي كركيت من الشواذ "يقوؿي

. ففي القراءة بالنصب كىي قراءة اٞتمهور أجود، 130ىػ(154)ت منسوبة إذل أيب عمرك
ألف مصٌب النفي يكوف يف العطف كا١تعطوؼ عليو كيكوف ا١تعٌت: ال جيتمع لنيب إتياف النبوة 
كالقوؿ للناس كونوا عبادا رل، ٓتبلؼ القراءة بالضم، فإهنا توىم جواز القوؿ للنيب"كونوا 

بعض النصارل لعيسى عليو السبلـ. كركيت عن عبادا رل" إذا أتاه اهلل الكتاب،  كما يٌدعي 
ابن عباس أنو قاؿ: قاؿ أبو رافع القرظي حُت اجتمعت األحبار من اليهود كالنصارل من 
أىل ٧تراف عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كقد دعاىم إذل اإلسبلـ، أتريد يا ٤تمد أف 

من أىل ٧تراف: أك ذؾ تريد؟ نعبدؾ كما تعبد النصارل عيسى ابن مرصل؟ كقاؿ رجل نصراشل 
فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: معاذ اهلل أف نعبد غَت اهلل، أك نأمر بعبادة غَته، ما 

 . 131ذلك بعثٍت اهلل كال بذلك أمرشل، فأنزؿ اآلية
 
ولما يَ ْعلِم الصابرين بكسر الميم، ولما يَ ْعلُم الصابرين بضم الميم، ولما يُ ْعِلَم  .4

 ياء وكسر الالم، وتَ ْعلَم الصابرين بالتاء.الصابرين بضم ال
  َّ ىم ىممجزو ىم ىم  ىم ىم حم جم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم  ُّٱمن قولو تعاذل: 

قرأ ٚتهور القراء "كيعلمى الصابرين" بفتح ا١تيم كما ىي مكتوبة يف خط ا١تصحف. 
القراءة كىي قراءة متواترة تناقلها ا١تسلموف منذ عهد النبوة إذل يومنا ىذا. كالعلة على ىذه 

أف الفعل "يعلمى" منصوب بأف مضمرة كجوبا بعد كاك ا١تعية. كجيوز أف تكوف الواك حرؼ 
عطف، كالفعل "يعلمى" معطوؼ على الفعل "يعلم" كىو ٣تزـك مثلو كحٌرؾ آخره بالفتح 

                                                             
 .435، 1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  129
 .529، ص2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  130

 .192،  ص3ج تفسَت ا١تراغيأٛتد مصطفى ا١تراغي،  131
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اللتقاء الساكنُت كاتباع لفتح البلـ قبلها. كجيوز أف يكوف الفعل "يعلم" منصوب بأف 
كا١تعٌت: أتتٌيخلوف أنكم تدخلوف اٞتنة قبل أف خيتربكم اهلل كأف يعلمى  مضمرة كالتقدير

. 132الصابرين، كتكوف الواك ٔتعٌت اٞتمع كاٞتواب، كقولنا: ال تأكل السمك كتشرب اللنب
 كركيت من الشواذ بأربع صور:

إذل قراءة منسوبة كىي  .َّ حم جم ىمُّعطفا على قولو  ك١تا يػىٍعلًم الصابرين بكسر ا١تيم: إحداىا
 .133ىػ(110اٟتسن البصرم )ت

على االستئناؼ تقديره كىو يعلمي الصابرين. كىي قراءة  ك١تا يػىٍعلمي الصابرين بضم ا١تيم: ثانيها
 . 134ىػ(128منسوبة إذل عاصم اٞتحدرم )ت

، كىي قراءة منسوبة 135من " أٍعلم يػيٍعًلم" : ك١تا يػيٍعًلمى الصابرين بضم الياء ككسر البلـثالثها
 .136العقيلي إذل األشهب

، يعٍت النيب صلى اهلل عليو كسلم. كىي قراءة منسوبة إذل كتػىٍعلمى الصابرين بالتاء: رابعها
 . 137ىػ(144عمرك بن عبيد )ت

كبُت ىذه القراءات الشواذ، أقرّٔا للصواب من حيث ا١تعٌت قراءة اٟتسن البصرم، 
برين. كأما القراءات علم اهلل يف اٞتهاد كصرب الصانفي كذلك ألف العطف بالواك يقتضي 

الشواذ األخرل فإهنا تأكيبلت ليست مرادة يف اآلية، ففي القراءة بالرفع على االستئناؼ 
علم اهلل ّتهاد آّاىدين، كىذا غلط  بصرب الصابرين ال يتعلق بنفيمعناىا أف نفي علم اهلل 

كإلغاء عمل "١تٌا" ال ألف اهلل تعاذل أراد أف جيازم باٞتنة ١تن كقع فيهم اٞتهاد كالصرب معا، 
يصٌح، ألنو إذا دخل على ا١تضارع لـز جزمو، إاٌل إذا كاف "١تٌا" استثنائية أك ظرفية فإهنما ال 

ؼ "١تٌا" حرؼ استثناء  (4: 86سورة الطارؽ/) َّ ىم ىم حم جم  ىم ىم ُّٱٱجيزماف، كقولو تعاذل: 
                                                             

 .183ص(، 2001، )ط؛ عماف: مكتبة دنديس، 2ج تفسَتا بإجيازك ببلغة القرآف إعرابا ّٔجت عبد الواحد الشيخلي،  132
 .295، ص1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  133

 .295، ص1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  134
 .120، صشواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 135
 .120، صشواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 136

 .120ص ،شواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 137
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: 17سورة اإلسراء/) َّ ىمىم حم جم  ىم ىم ٱُّٱككقولو تعاذل:  ٔتعٌت "إالٌ" تدخل على اٞتملة االٝتية.
ككذلك يف قراءة األشهب العقيلي  "فلماٌ" ظرؼ زماف يف ٤تل نصب مفعوؿ فيو. (67

ىػ(، فإف اهلل تعاذل ال حيتاج إذل إعبلـ الرسوؿ جهاد آّاىدين 144كعمرك بن عبيد )ت
 و للعباد. كصرب الصابرين ّٓازاة ىؤالء باٞتنة، فاٞتزاء حق مطلق هلل ال يشاركو أحد يف تصرفات

 
 الضبط بالشكل علىالخامس: القراءات الشاذة الواردة المخالفة في المبحث 

 مجزومات األفعال
 
 ولما يَ ْعلَم الل بفتح الميم، ولما يُ ْعلِم الل بضم الياء وكسر الالم .1

 َّ ىم ىم  ىم ىم حم جم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم  ُّٱمن قولو تعاذل: 

بكسر ا١تيم كما كردت يف خط ا١تصحف، كىي قراءة متواترة  لًم اهلل"قرأ ٚتهور القراء "ك١تٌا يعٍ 
قرأ ّٔا معظم ا١تسلمُت. كالعلة على ىذه القراءة أف الفعل "يعلًم" ٣تزـك بلما كحٌرؾ بالكسرة 

 اللتقاء الساكنُت. كركيت من الشواذ بصورتُت:
ىػ( 90يعمىر )ت ؽ ، كىي قراءة منسوبة إذل حيِت بن ك١تا يػىٍعلمى اهلل بفتح ا١تيم: إحداىما

 . 138ىػ(. كذلك إتباع ٟتركة البلـ قبلها96كالنخعي )ت
، كىي قراءة منسوبة إذل 139من " أٍعلم يػيٍعًلم" ك١تا يػيٍعلًم اهلل بضم الياء ككسر البلـ: ثانيهما

 . 140األشهب العقيلي
ط كال فرؽ يف ا١تعٌت بُت القراءة األكذل كالقراءة ا١تتواترة ألف االختبلؼ يكوف يف الضب

، كألف التخلص من التقاء الساكنُت يكوف بإحدل اٟتركات بالشكل الذم ال يؤثر يف ا١تعٌت
الثبلثة طلبا لليسر كالسهولة، كبيانو: إذا كاف آخر الكلمة ساكنا ككقع بعده حرؼ ساكن 
من الكلمة التالية، كاف اٟتكم الساكن األكؿ أف يكسر على األصل يف التخلص من إلتقاء 

                                                             
 .346، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكربم،  138

 .120ص، شواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 139
 صاحب اإلماـ مالك، ركل القراءة عن نافع.مسكُت بن عبد العزيز بن داكد بن إبراىيم أبو عمرك ا١تصرم  140
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وز أف يفتح نظرا ٠تفة الفتحة، بشرط أف ال يكوف أكؿ الساكنُت حرؼ مد، الساكنُت، كجي
صوت ْترؼ ا١تد ٘تكن اإلنساف من النطق بالساكن التارل فإف كاف حرؼ مد فإف إطالة ال

كأما إذا كاف اٟترؼ الثالث من  .بدكف كلفة أك مشقة، كأيضا فإف حرؼ ا١تد ال يقبل اٟتركة
الكلمة الثانية مضموما ضما الزما فإف النحاة حيركوف الساكن األكؿ تارة بالكسرة على 

قولو تعاذل: ذلك  ، كمثاؿ141األصل، كتارة بالضم تبعا لضم ثالث الفعل طلبا ّٓانسة صوتية
. كأما إف كاف أكؿ الساكنُت كاك ٚتع (21-20: 17سورة اإلسراء/) َّ جه   ىن ىم ىم من ىم ُّٱ

" فإف النحاة جييزكف فيها الكسر على األصل، كإف كاف  مفتوحا ما قبلها ٨تو: "اخشوا القـو
 ىم ىم ُّٱاألرجح عندىم التحريك بالضم ليتناسب مع كاك اٞتماعة. كمثاؿ ذلك قولو تعاذل: 

بضم الواك، كذلك ألف كاك اٞتمع  َّ ىم ُّٱفقد قرأ اٞتمهور  (16: 2سورة البقرة/) َّ ىم  ىم ىم
ىػ( بكسر الواك على األصل يف التخلص 129األصل فيها الضم، كقرأ حيِت بن يعمر )ت

 .142من إلتقاء الساكنُت

كأما القراءة الثانية فإهنا خيتلف معناىا عن القراءة ا١تتواترة، ألٌف الفعل يف القراءة      
يػيٍعًلًم اهلل النيبى الذين جاىدكا، ٓتبلؼ الفعل يف القراءة الشاذة يتعٌدل ٔتفعولُت تقديره: ك١تٌا 

فكأف ا١تعٌت أف اهلل تعاذل مطالب بإعبلـ الرسوؿ صلى  ا١تتواترة فإنو يتعٌدل ٔتفعوؿ كاحد.
  اهلل عليو كسلم ّٓازاة أىل اٞتهاد كالصابرين.

 
 المخالفة في الضبط بالشكل على الشاذة الواردة: القراءات سادسالالمبحث 

 األسماء مجرورات
 

يف ىذا ا١تبحث سيناقش الباحث األكجو النحوية لآليات الواردة بالقراءات الشاذة 
 ا١تخالفة للقراءات ا١تتواترة، منها: 

                                                             
 .109، صربيةشف عن أحكاـ الوقف كالوصل يف العالك٤تمد سادل ٤تيسن،  141
 .54 ص، 1ج احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنهاعثماف بن جٍت،  142
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 بالنصب سواءً   .1
   َّ ىم  خن حن جن يم ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

اٞتمهور "سواءو" باٞتر لكوهنا صفة لكلمة، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا كبار األئمة. كركيت  قرأ
من الشواذ "سواءن" بالنصب على أهنا مصدر تقديره: استوت سواء بيننا كبينكم. كىي قراءة 

 قاؿ الزجاج. 143ىػ(105ىػ( كالضحاؾ )ت11منسوبة إذل اٟتسن البصرم )ت
. كجيوز قراءهتا "سواءه" بالرفع 144القرآف ٞتاز مثل ىذه العبارة: لو كاف يف غَت ىػ(311)ت

: 45سورة اٞتاثية/) َّ ىمىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ُّٱتقديرىا: ىو سواءه. كىي كقولو تعاذل: 
قرأ اٞتمهور "سواءه" بالرفع على أنو مبتدأ كما بعده خربه، أك خرب مقدـ كما بعده  (21

"سواءن"  ىػ(180)ت كحفص ىػ(189)ت كالكسائي ىػ(156)ت مبتدأ. كقرأ ٛتزة
ككلمة "سواء" اسم مصدر االستواء، كىي كلمة  .145على الفاعلية رفوعبالنصب كما بعده م

ال تثٌٌت كال تذٌكر، ألهنا مصدر المطابقة فيها. كا١تعٌت: إذل كلمة عادلة بيننا كبينكم. تقوؿ 
د كاف يقرأ "إذل كلمة العرب: قد دعاؾ فبلف إذل سواء فأقبل منو. كيف مصحف ابن مسعو 

. كالكلمة العدؿ ىي توحيد اهلل كحده، 146عادلة بيننا كبينكم" أم كلمة مستقيمة مستوية
فبل عبادة سواه، كالرباءة من كل معبود غَته كال إشراؾ بو شيئا. فتبُت من ىذه التحليبلت 

ٖتل ٤تل القراءة اللغوية بأف القراءة ا١تخالفة لقراءة اٞتمهور صحيحة كمقبولة، إاٌل أهنا ال 
 ا١تتواترة لعدـ ثبوهتا بركاية صحيحة من أئمة القراء ا١تشهورين.

 بالرفع فيهما والمالئكُة والناُس أجمعون .2
  َّ ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱمن قولو تعاذل: 

فيهما عطفا على اهلل، كىي قراءة  "كا١تبلئكًة كالناًس أٚتعُت" باٞتراتفق القراء على قراءة 
كا١تبلئكةي كالناسي أٚتعوف" بالرفع  ّٔا أئمة ا١تسلمُت كعامتهم. كركيت من الشواذ " متواترة قرأ

                                                             
 .268ص ،1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  143
 .425ص، 1ج معاشل القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم الشهَت بالزجاج،  144

 .222، ص1ج كتاب معاشل القرآفسعيد بن مسعدة األخفش األكسط،  145
 .117ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  146
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فيهما على االبتداء تقديره: كا١تبلئكةي كالناسي أٚتعوف يلعنوزل، كىي قراءة شاذة منسوبة إذل 
ىػ(. كالسبب يف ىذه ا١تخالفة أف موضع اسم اهلل يف األصل يف 110اٟتسن البصرم )ت

ى ا١تصدر ك لذلك عطف عليها، كقٌدركه:  أف لعنهم اهلل أك أف يلعنهم اهلل. حالة الرفع عل
كأجيب على ىذا التأكيل بأف ىذا ا١تصدر ال يصٌح أف حيل ٤تل "أف كالفعل" ألف ا١تصدر 
ىنا ال يراد بو العبلج، كىو ا١تصدر الذم اليعمل، كمراد اآلية: أٌف عليهم اللعنة ا١تستقرة من 

، كنظَته 147ضيفت إذل اهلل على سبيل التخصيص ال على سبيل اٟتدثاهلل على الكفار، أ
ليس ا١تعٌت أال أف يلعن اهلل على  (18: 11سورة ىود/) َّ نب مب زب رب يئ ىم ىم  ٱُّٱقولو تعاذل: 

الظا١تُت. ىذا التعليل من جهة اللغة، أما من حيث ا١تعٌت ففي ىذه ا١تخالفة نقطة من 
لعنة  ا١تبلئكة كالناس، فلعنة اهلل باإلبعاد من اٞتنة الٌصٌحة، كىو أٌف لعنة اهلل ٗتتلف عن 

. 148كالطرد عن الرٛتة، كلعنة ا١تبلئكة كالناس بالقوؿ كالدعاء ٔتا يسوؤىم من العذاب
 فبسبب ىذا االختبلؼ، اختلف اإلعراب أيضا.  

 
حروف  على لرسم والضبطالمخالفة في االشاذة الواردة : القراءات سابعالالمبحث 

 المعاني
 
 يؤتى بكسر ا٢تمزة إنْ  .1

  َّ ىم ين ىن ىم ىم من ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم خن حن جن يم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

، 149" ّٔمزة كاحدةكقرأ الباقوف "أفٍ مع ا١تد.  يؤتى" ّٔمزتُتٌ  "أأفٍ  ىػ(120)ت قرأ ابن كثَت
 ككلتا القراءتُت متواترتاف قرأ ّٔما أئمة القراء كٚتهور ا١تسلمُت.

                                                             
 .635، ص1ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  147

، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت كمفاتيح ٤تمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتطيب الرم 148
 .141، ص8ج الغيب

 .59، صالكامل ا١تفصل يف القراءة األربعة عشرأٛتد عيسى ا١تعصراكم،  149
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لقراءة ابن كثَت لتأكيد اإلنكار الذم قالوه، بانو ال يؤتى أحد  مثل كاٟتجة يف زيادة ا٢تمزة 
ما أكتوا، ألف علماء اليهود قالوا لعامتهم: ال تؤمنوا إاٌل ١تن تبع دينكم أف يؤتى أحد مثل ما 
أكتيتم، أم ال يؤتى أحد مثل ما أكتيتم. ككجو ىذه القراءة أٌف "أٍف" يف موضع رفع باالبتداء، 

نو، أك تعًتفوف بو، أك تذكركنو لغَتكم"، كىي كقولنا: أزيده ضربتىو؟. كجيوز أف كخربه "تصٌدقو 
يكوف "أٍف" يف موضع النصب تقديره: أتشيعوف أف يؤتى أحد مثل ما أكتيتم، أك أتذكركف 

. كأما يف القراءة الثانية بغَت زيادة األلف فؤلٌف النفي األكؿ دٌؿ على 150أف يؤتى أحد
 َّ ىم يم ىم ٱُّٱإنكارىم يف قو٢تم 

كتقدير الكبلـ: ال تؤمنوا بأف  زيادة األلف.إذل     فبل حاجة  151
 يؤتى أحد مثل ما أكتيتم إالٌ ١تن تبع دينكم. 

كقد تكلم ا١تفسركف كبلما كاسعا حوؿ ا١تعٌت ٢تذه القراءة ١تا فيها من األشكاؿ الواردة اتباعا  
لنظم العبارة على سابقتها، فتلخيصها: أهنا تكملة حملاكرة الطائفة من أىل الكتاب بعضهم 

يف أثناء ذلك اٟتوار، كعلى ىذا  معًتضة       َّ ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ٱُّٱمن بعض، كأف ٚتلة 
 االحتماؿ، يأيت الوجهاف:

يقتضي إرادهتم استحالة  على أف سياؽ الكبلـ    َّ ىم ىم خن حن جن يم ىم ٱُّٱأهنم أرادكا تعليل قو٢تم : األول
نسخ شريعة التوراة، كاستحالة بعثة الرسوؿ بعد موسى، كأنو يقدر الـ التعليل احملذكؼ قبل 
"أف" ا١تصدرية. مث يقٌدر حرؼ نفي بعد "أف" يدؿ عليو ىذا السياؽ كيقتضيو لفظ "أحد" 

ال يؤتى أحد مثل ما أكتيتم، كحذؼ حرؼ  ا١تراد منو مشوؿ كل أحد، فتقدير الكبلـ: ألفٍ 
 جي يهىه ىم ىم مه جه  ين ُّٱٱالنفي بعد الـ التعليل ظاىرة مقدرة كثَت يف الكبلـ، كمثلو قولو تعاذل: 

كأف قصدىم من ىذا الكبلـ تثبيت أنفسهم على مبلزمة دين  أم لئبل تضلوا. َّ  ىم ىم ىم
 اليهودية ألٌف اليهود ال جيوزكف نسخ أحكاـ اهلل. 

                                                             
 .286، ص2ج القراءات السبعاٟتجة يف علل أبو علي اٟتسن بن عبد الغفار الفارسي،  150

 .347، ص1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  151
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، فيكوف الكبلـ أهنم أرادكا إنكار أف يؤتى أحد النبوة كما أكتيها أنبياء بٍت إسرائيل: الثاني
 "أأفٍ استفهاما إنكاريا حذفت منو أداة االستفهاـ لداللة السياؽ، كيؤيده قراءة ابن كثَت 

 .152" ّٔمزتُتأحد يؤتى
منسوبة إذل كركيت من الشواذ "إٍف يؤتى أحد" بكسر ا٢تمزة يراد ّٔا النفي، كىي قراءة 

ىػ(. كىي قراءة ٖتمل مضموف اآلية اليت جاءت للنفي حيث "إف" من 148األعمش )ت
 أحرؼ النفي، كىي أنواع:

 : "إف" النافية تعمل عمل ليس، كقولنا: إف أحد خَتا من أحد إال بالتقول.أوالىا
: "إف" نافية مهملة ال ترفع كال تنصب إذا تقدـ ا٠ترب على االسم ك إذا انتقض نفيها ثانيها

  .(31: 12سورة يوسف/ ) َّ حن  جن يم ىم ىم ُّٱبإالٌ، كقولو تعاذل: 

 ىم ىم ٱُّٱ"إف" نافية غَت عاملة إذا دخلت على فعلي ا١تاضي كا١تضارع، كقولو تعاذل:  :ثالثها

سورة ) َّ ين ىن ىم ىم من  ىم ىم ىم ىم ٱُّٱككقولو:  (88: 11سورة ىود/) َّ ىمىم ىم  ىم ىم ىم
من ىذا التعليل صحة قراءة "إف" بكسر ا٢تمزة اليت ٔتعٌت النفي،  . فتبُت(52: 17اإلسراء/

كا١تعٌت على ىذه القراءة: كال  كإمنا ليس بليغا ألهنا ال عمل ٢تا، ٓتبلؼ "أف"، فهي تعمل.
تؤمنوا إاٌل ١تن تبع دينكم، كقولوا ٢تم ما يؤتى أحد مثل ما أكتيم حىت حياجوكم عند ربكم. 
ففي القراءتُت عبلقة بيانية، إذ يف القراءة الشاذة ٚتلة منفية تبُت ا١تعٌت ا١تراد يف القراءة 

 ا١تتواترة.   
 اهلل بفتح ا٢تمزة أنَّ  .2

  َّ ىم ىم ىم ىم  ىمىم ىم ىم ىئ ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

مركية عن أئمة القراء ا١توثوقُت.  قرأ ٚتهور القراء "إٌف" بكسر ا٢تمزة، كىي قراءة متواترة
ىػ(. كمنشأ 215كقرئت من الشواذ "أٌف" بفتح ا٢تمزة، كىي قراءة منسوبة إذل األخفش )ت

كالذم ذىب إذل كسر ا٢تمزة يف  ا٠تبلؼ يعود إذل ٤تل "إٌف" ىل ىي استئنايف أك بدؿ؟.
جاءت  َّ ىم  مئ ىم زئ ىم رئ ٱُّٱ"إٌف" كىو قوؿ اٞتمهور، قاؿ أنو ابتدائي أك استئنايف، كاآلية 

                                                             
 .424ص 3ج التحرير كالتنوير٤تمد الطاىر بن عاشور،  152
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 ىم زئ ىم رئ ٱُّٱىي ا١تعجزة ك  َّ ىم ىم ىم مه جه ين ىن ٱُّٱأك ،َّ ىم ىم ىم مه جه ين ىن ٱُّٱ للتأسيس ال للتوكيد لآلية

فؤلنو بدؿ من "آية"، أك أف كمن قرأ "أٌف" بفتح ا٢تمزة،  .ىي اآلية من اإل٧تيل     َّ ىم  مئ
يكوف التقدير: ألٌف اهلل ريب كربكم فاعبدكه، فيكوف معلقا لقولو: فاعبدكه، قدـ "أٌف" على 

 ىم  مئ ىم زئ ىم رئ ٱُّٱ أك أطيعوف ألف اهلل ريب كربكم، أك ،َّ ىممث قاؿ:    مل خل ُّٱ: عاملها، كقولو تعاذل

   َّ ىم ىم ىم مه جه ين ىن ٱُّٱلآلية تأكيد      َّ
كىذا ا٠تبلؼ سيكوف كاضحا إذا عدنا إذل حكم . 153

 كبياهنا كاآليت: مهزة "إٌف" مىت جيب فتحها ككسرىا، كمىت جيوز الوجهاف؟
صٌح أف يسبك مع ما بعدىا ٔتصدر يكوف جزءا "إف" إذا  154يجب فتح ىمزةو  

 من ٚتلة مفتقرة إذل:
أف كما  (51: 29سورة العنكبوت/) َّ ىمنئ ىم  مئ ىم زئ ىم رئ ّٰ ٱُّٱ: فاعل، كقولو تعاذل: أوال

 بعدىا يف تأكيل مصدر مرفوع فاعل "يكفهم" كالتقدير: أك دل يكفهم نزكؿ.
كفيها "أف"  (1: 72سورة اٞتن/) َّ ىم ىم ىم ىم يل ىل مل خل ٱُّٱكقولو تعاذل: نائب فاعل،  : ثانيا

 .كمعموليها يف تأكيل مصدر يقع نائب فاعل لفعل ٣تهوؿ "أكحي"
كفيها "أف" كمعموليها  (39: 41سورة فصلت/) َّ ىم ىم يل ىل مل خل ُّٱ: مبتدأ، كقولو تعاذل: ثالثا

 .َّ مل خل ُّٱمبتدأ خربه شبو اٞتملة  يف تأكيل مصدر يقع
، "أف" كمعموليها يف تأكيل مصدر مرفوع "ا١تعركؼ أنك صائم": خرب ١تبتدأ، كقولنا: رابعا

 خرب للمبتدأ، كالتقدير: ا١تعركؼ صيامك.
أنك صائم" مؤكؿ  ، ""كاف ا١تعركؼ أنك صائم": خرب ؿ "كاف"، مثل قولنا: خامسا

 ٔتصدر يقع خربا ؿ "كاف".
 ، كالتقدير: ألشٌل أحٌبك. "كٌلمتيك أشل أحبك": مفعوؿ ألجلو، مثل قولنا: سادسا

، كالتقدير: سٌرشل قدكمو "سٌرشل قدـك احملاضر كأنو حيدثنا": مفعوؿ معو، مثل قولنا: سابعا
 ثتو أك مع ٤تادثتو. "أف" كمعموليها مفعوؿ معو.ك٤تاد

                                                             
 .291ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  153
 .261، ص1ج ا١تعجم ا١تفصل يف النحو العريبيت، سعزيزة فٌواؿ باب 154
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 ."تسٌرشل طباعك إالٌ أنك ال ترضى بالقليل": مستثٌت، مثل قولنا: ثامنا
تسرشل "ا١تضاؼ ٦تا خيتص بإضافتو إذل اٞتمل، مثل قولنا:  كاف  إذا ،: مضاؼ إليوتاسعا

باإلضافة، ، حيث كردت "أٌف" مع معموليها يف ٤تل جر "طباعك غَت أنك ٗتلف الوعد
 كا١تضاؼ ىو "غَت" اليت ال تضاؼ إالٌ إذل اٞتملة يف األغلب.

حيث كردت  (62: 22سورة اٟتج/) َّ ٰذ يي ىم ىم ىم ُّٱ: ٣تركر ْترؼ جر، كقولو تعاذل: عاشرا
"أٌف"، ك"أٌف" مع معموليها يف ٤تل جر ْترؼ  اٞتملة االٝتية "ىو اٟتق" يف ٤تل رفع خرب

 اٞتر "الباء".
سورة ) َّ  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱاسم معطوؼ على ما سبق، كقولو تعاذل: : حادي عشر

 .(47: 2البقرة/
 (7: 8سورة األنفاؿ/)   َّ يي  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱ: بدؿ من شيئ سبق، كقولو تعاذل: ثاني عشر

 "أٌف" كما بعدىا يف تأكيل مصدر بدؿ من "إحدل".كفيها 
: 6سورة األنعاـ/) َّ ىم ىم ىم  ىم ٱُّٱ: مفعوؿ بو يف قوؿ غَت ٤تكي بو، كقولو تعاذل: ثالث عشر

 كقد يسد ا١تصدر ا١تؤكؿ من "أٌف" كمعموليها مسد ا١تفعولُت.  (81
 تجب كسر ىمزةكأما إذا دل يصح أف تسبك ا٢تمزة مع معموليها ٔتصدر فإهنا  

 : 155"إٌف"، كمواضعها
 .(1: 97سورة القدر/) َّ ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱ الكبلـ، كقولو تعاذل:: إذا كقعت يف ابتداء أوال
 : إذا كاف عملها باطبل، أم اتصلت ّٔا "ما" الكافة، كقوؿ الشاعر:ثانيا

 ما داـ معنيا بذكر قلبو. #  و كإمنا يرضي ا١تنيب رب
أال ": إذا كقعت بعد حرؼ من حركؼ االستفتاح اليت تدؿ على بدء الكبلـ، كقولنا: ثالثا
 ."ا١تعركؼ كاجب إفٌ 

سورة ) َّ ىم زئ  ىم رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ: إذا كقعت يف أكؿ ٚتلة الصلة، كقولو تعاذل: رابعا
 حيث كردت "إٌف" مكسورة ا٢تمزة ألهنا كقعت يف صدر صلة ا١توصوؿ.  (76: 28القصص/

                                                             
 .263، ص1ج ا١تعجم ا١تفصل يف النحو العريبيت، سعزيزة فٌواؿ باب 155
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جاء ": إذا كقعت يف صدر ٚتلة الصفة اليت يكوف موصوفها اسم الذات، كقولنا: خامسا
، "رجل" اسم الذات ككسر بعد مهزة "إٌف"، ىي كمعموليها يف ٤تل رفع صفة "غٍترجل إنو 

 ؿ "رجل".
، "الرجل" اسم "جاء الرجل إنو غٍت": إذا كقعت يف صدر اٞتملة اٟتالية، كقولنا: سادسا

 معرفة  كسرت بعده مهزة "إٌف"، ىي كمعموالىا يف تأكيل مصدر يقع حاال.
الواقعة جوابا للقسم، سواء أكانت ٚتلة القسم اٝتية، إذا كقعت يف صدر اٞتملة : سابعا

، فجملة القسم اٝتية تقديرىا: لعمرؾ قسمي، "لعمرؾ إف العدؿ مطلوب"مثل قولنا: 
ككسرت مهزة "إٌف" ألهنا كقعت يف صدر جواب القسم، أك كانت ٚتلة القسم فعلية، ٨تو 

، فجملة القسم "أحلف باهلل"  فعلية، أك كانت فعلية "أحلف باهلل إف القوؿ صادؽ"قولنا: 
، فاٞتملة القسمية فعلها مقدر، كالتقدير: أحلف "كاهلل إشل ٣تتهد"فعلها مقدر، مثل قولنا: 

 باهلل.
: 19سورة مرصل/) َّ ىم ىم ىم ىم ُّٱ: إذا كقعت يف صدر ٚتلة ٤تكية بالقوؿ، كقولو تعاذل: ثامنا
 ."ره إف الدين يسٍ "كقولو عليو الصبلة كالسبلـ:  (30

إذا كقعت بعد فعل من أفعاؿ القلوب علّْق عن العمل بسبب كجود "الـ" االبتداء : تاسعا
فإف دل تقع "البلـ" يف  (1: 63سورة ا١تنافقوف/) َّ ىم ىم  ىم ىم ٱُّٱ يف خربىا، كقولو تعاذل:
 ."علمت أٌف/إٌف عاقبة الظلم كخيمة"سرىا، ٨تو قولنا: كخربىا فيجوز فتح ا٢تمزة ك 

، مثل قولنا: "إٌف ربك : إذا كقعت "البلـ" يف خربىا بدكف كجود فعل معٌلق قبلهاعاشرا
 لرحيم".

"، كسرت حادي عشر : إذا كقعت خربا ١تبتدأ ىو اسم ذات، مثل قولنا: "الصادؽ إنو ٤تًـت
 مهزة "إٌف" ألهنا مع معموليها خربا السم ذات: "الصادؽ".

: 96سورة العلق/) َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّٱٱاالستفتاحية، كقولو تعاذل:: إذا كقعت بعد "كبل" ثاني عشر
6). 
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إذا كقعت بعد "حىت" االبتدائية، مثل قولنا: "الصحراء غنية حىت إهنا لتجود  :ثالث عشر
 ا١تعادف".

 : إذا كانت تابعة لشيئ ٦تا سبق، مثل قولنا: "إٌف اهلل ريب كإٌف ٤تمدا رسوؿ اهلل".رابع عشر
 :156، كأشهر مواضعها"إّن" وكسرىاويجوز فتح ىمزة  

سورة ) َّ ىن ىم ىم من ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم خن حن جن  ٱُّٱ: إذا كقعت بعد "فاء" اٞتزاء، كقولو تعاذل: أوال
فالكسر على تقدير: فهو غفور رحيم، كالفتح على تقدير: اٟتاصل بسبب  (54: 6األنعاـ/

 الغفراف ك الرٛتة.
قولنا: "منتي فإذا إٌف/أٌف اٟتلم مزعج، كقعت "إٌف" إذا كقعت بعد "إذا" الفجائية، مثل : ثانيا

 بعد "إذا" الفجائية، فيجوز فتح ا٢تمزة ككسرىا.
، كليس خرب "إٌف" مقركنا "بالبلـ" : إذا كقعت يف صدر ٚتلة كاقعة يف جواب القسمثالثا

بشرط أف تكوف ٚتلة القسم اٝتية، مثل قولنا: "لعمرؾ إف الظلم عاقبتو كخيمة" أك فعلية، 
  مثل قولنا: "أقسم باهلل إف الظلم حراـ".

: إذا كقعت بعد فعل من أفعاؿ القلوب كليس خربىا مقركنا ب "البلـ"، مثل قولنا: رابعا
 "علمت إٌف/أٌف الصرب من عبلمات اإلدياف".

، ٨تو قولنا: : إذا كقعت بعد مبتدأ ىو قوؿ أك يف معناه، كخربىا قوؿ، كالقائل كاحدخامسا
  مقٌر لك بالفضل"، "كبلمي: إشل/أشل معًتؼ بصنيعتك"."قورل: إشل/أشل

: إذا كقعت بعد "حىت" اٞتارة العاطفة، مثل قولنا: "عرفت طباعك حىت إنك/أنك سادسا
"، "حىت" ٔتعٌت "إذل" حرؼ جر كعطف يف آف كاحد.  ٤تًـت

ألٌف ، كقولنا: "لبيك إٌف/أٌف اٟتمد كالنعمة لك"، أم : إذا كقعت يف موضع التعليلسابعا
 اٟتمد النعمة لك.

                                                             
 .264، ص1ج ا١تعجم ا١تفصل يف النحو العريبيت، سعزيزة فٌواؿ باب 156
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"، كقولو تعاذل: ثامنا كفيها  (23: 16سورة النحل/) َّ ىي ىم ىم مي ىم ٱُّٱ: إذا كقعت بعد "الجـر
" أهنا فعل ماض كا١تصدر ا١تؤكؿ من "أٌف" كما بعدىا فاعلو، كالتقدير: كجب  يقاؿ يف "جـر

 أٌف اهلل يعلم.

اخًتاعك"، أم إنك/أنك ٗتًتع ما إذا كقعت بعد "أم" ا١تفسرة، مثل قولنا: "سٌرشل : تاسعا
ينفع الناس، فالكسرة باعتبار "إٌف" يف صدر اٞتملة التفسَتية اليت ال ٤تل ٢تا من اإلعراب، 

 كالفتح باعتبار ا١تصدر ا١تؤكؿ بدال من ا١تصدر "اخًتاعك".
: إذا كقعت بعد "حيث" الظرفية، مثل قولنا: "اسكن حيث إٌف/أٌف األمن مستتٌب"، عاشرا
األمن،  بٌ ا١تضاؼ إليو كالتقدير: حيث استت على اعتبار "حيث" داخلة على ا١تفرد كالفتح

 كالكسر باعتبار اٞتملة  مضاؼ إليو، كالتقدير: حيث األمن مستتٌب. 
: إذا كقعت "إٌف" مع معموليها معطوفة على مفرد ال يفسد ا١تعٌت بالعطف حادي عشر

ل"، كا١تصدر ا١تؤكؿ من "أٌف" كمعموليها عليو، مثل قولنا: "سرشل اخًتاعك كإنك/أنك فاض
معطوؼ على ا١تصدر "اخًتاعك"، كالتقدير: سرشل اخًتاعك كفضلك، فيستقيم ا١تعٌت. كأما 
القوؿ: "رل كتاب كإٌف أخي ناجح" فبل تفتح فيو مهزة "إٌف" ألف ا١تصدر ا١تؤكؿ يكوف 

 فاسد يف ا١تعٌت. معطوفا على كلمة "كتاب" فيكوف التقدير: رل كتاب ك٧تاح أخي، كىذا
إذا كقعت بعد "أما" ا١تخففة، مثل قولنا: "أما إنك/أنك فاضل، كتكسر إذا  ثاشل عشر: 

كانت "أما" االستفتاحية، كتفتح إذا كانت "أما" ٔتعٌت: أحقان، كقولنا: "أما أٌف جَتتنا 
  استقلوا"، التقدير: أحقان استقبلؿ جَتتنا.

يتضح أف ما ذىب إليو إذل األخفش  ،"إف"كإذا فهمنا األحكاـ الثبلثة ٢تمزة  
 ةصحيح      َّ ىم   ىمىم ىم ىم ىئ ىم ٱُّٱ ىػ( يف قراءتو بفتح مهزة "إٌف" يف قولو تعاذل:215)ت

 قراءة اٞتمهور لثبوتال تساكم ، كلكن لكوهنا مٌؤكال فإهنا من الناحية اللغوية     ةقبولمك 
 .اكمرادى الظهور معناىبالركاية ك  قراءهتم

 بفتح الياء ِليَ كونوا عبادا   .3
  َّ ىم مه جه  ين ىن ىم ىم من ىم ىم ُّٱمن قولو تعاذل: 
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قرأ ٚتهور القراء "رلٍ" بسكوف الياء، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا أكثر ا١تسلمُت. كركيت من   
. كالسبب 157ىػ(156الشواذ "رلى" بفتح الياء، كىي قراءة منسوبة إذل عيسى ا٢تمداشل )ت

يف ا٠تبلؼ بُت القراءتُت يرجع إذل حكم ياء اإلضافة، كىي حرؼ زائدة يلـز اإلضافة، 
كأصلها متحركة، كالدليل على أف أصلها متحركة ىي كالكاؼ يف "عليك، كإليك"، ككا٢تاء 
يف "عليو، كإليو"، ككالتاء يف "رأيت، كأرأيت" كل ىذه الضمائر متحركة، ككذلك ياء 

ا سكّْنت ألجل االستخفاؼ، ألف الياء حرؼ ثقيل، فإذا ٖتركت ازداد ثقبل. اإلضافة، كإمن
كالدليل على أهنا حرؼ ثقيل أهنا تقلب ألفا إذا ٖتركت كانفتحت ما قبلها. كإمنا حرٌكوىا 
بالفتح ألنو أخف اٟتركات، كلو أعطوىا الكسر كالذم قبلها ال يكوف إذا كاف متحركا إالٌ  

رتاف، كىذا ثقيل. كلو أعطوىا الضمة الجتمع ما ىو أثقل من كاف مكسورا، الجتمع الكس
ذلك، فكاف الفتح أكذل ّٔا، إذ البٌد من حركة تقويها، كالفتح فيها أقول كأفصح، ألنو ىو 

. ّٔذه التعليبلت يتضح الفرؽ بُت القراءتُت، كالذم يذىب إذل 158األصل ك٠تفة الفتحة
را ألمهية االستخفاؼ، كىي تناسب خط القراءة بسكوف الياء كىي قراءة اٞتمهور، نظ

ا١تصحف، كالذم يذىب إذل القراءة بفتح الياء، نظرا ألصل اٟترؼ كىي متحركة، ألف 
كا٠تبلصة أف الكبلـ يف "ياء" ا١تتكلم جيوز فيو  االسم ال يكوف على حرؼ كاحد ساكن.

ىو  نوالفتح كاإلسكاف، كالفتح ألهنا اسم على حرؼ كاحد فقوم باٟتركة، كالسكوف أل
 األصل يف البناء كإلرادة التخفيف ألنو أخف من اٟتركة.

 بًلىٍن بدال من ال  يأمرَكمكلن  .4
  َّ  ىم ىمىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱمن قولو تعاذل: 

كال يأمريكم" بضم الراء رفعا على ابتداء الكبلـ" رو هقرأ اٞتم
. كالفاعل ضمَت مستًت يف 159

. فإف كاف الضمَت عائد إذل اهلل فمعناه 160"يأمر" عائد إذل اهلل أك إذل بشر موصوؼ قبلو

                                                             
 .529، ص2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  157

 .324ص ،1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  158

 .287، ص2ج اٟتجة يف علل القراءات السبعأبو علي اٟتسن بن عبد الغفار الفارسي،  159

 .531، ص2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  160
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أخرب اهلل تعاذل أنو ال يأمر عباده أف يتخذكا ا١تبلئكة كالنبيُت أربابا عيبدكا من دكف اهلل. كإف  
كاف الضمَت عائد إذل بشر موصوؼ قبلو فمعناه ما كاف لبشر موصوؼ ٔتا كصف بو أف 

ن ا١تبلئكة كاألنبياء أربابا، فانتفى أف غَته م ٗتاذربٌا يعبد، كال ىو أيضا يأمر با جيعل نفسو
 يدعو لنفسو كلغَته. 

ىػ( "كال يأمرىكم" بفتح 156ىػ( كٛتزة )ت118ىػ( كابن عامر )ت127كقرأ عاصم )ت
: ماكاف لبشر أف يؤتيو اهلل الكتاب ىذه القراءةعلى  ككاف ا١تعٌت َّ ىم ىم ىم خن ٱُّٱالراء عطفا على 

عبادا رل من دكف اهلل، كال أف يأمركم أف تتخذكا  كاٟتكم كالنبوة، مث يقوؿ للناس كونوا
ا١تبلئكة كالنبيُت أربابا. كيقٌوم ىذه القراءة قصة قـو قالوا لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
أتريد أف نعبدؾ؟ فأجاب النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو ليس لو أف يدعو الناس إذل عبادة 

  أربابا، كلكن لو أف يدعو الناس إذل الربٌانيُت.نفسو، كال إذل اٗتاذ ا١تبلئكة ك النبيُت
، كىي قراءة منسوبة إذل "ال"بدال من  "لىنٍ " كركيت من الشواذ "كلن يأمرىكم" بً 

ىذه القراءة ما قرأ ك ىػ(، كمركية عن ابن مسعود رضي اهلل عنو. 112طلحة بن مصرؼ )ت
هور كيقٌويها ألف إتياف "لن" يدؿ ّٔا أئمة السبعة أك العشرة، كإمنا معناىا تناسب قراءة اٞتم

: فلما صٌَت مكاف "لن" ىػ(310)ت على االنقطاع الكبلـ عما قبلو. كلذلك قاؿ الطربم
. كيكوف ا١تعٌت كلن يأمركم اهلل أف تتخذكا ا١تبلئكة ك 161يف قراءتنا "ال" كجبت قراءتو بالرفع

  النبيُت أربابا.
مسعود ليست بصحيح، كىذا ما دييل ك٧تيب على ىذه القراءة بأف الركاية عن ابن 

 فذلك خرب غَت صحيح سنده، كإمنا ىو خرب ركاه حجاجىػ( كقاؿ: "310إليو الطربم )ت
، كلو كاف ذلك خربا صحيحا سنده دل يكن فيو حملتٌج ىػ(170)ت عن ىاركف األعور ىػ(660)ت

اثة عن نبيهم صلى من الكتاب الذم جاء بو ا١تسلموف كر حجة، ألف ما كاف على صحتو من القراءة 
اهلل عليو كسلم ال جيوز تركو لػتأكيل على قراءة أضيفت لبعض الصحابة بنقل جيوز يف نقلو ا٠تطأ 

. كأما من اٞتهة اللغوية فإف "لن" ال تصح أف تكوف بدال من "ال"، ألف "ال" 162"كالسهو
                                                             

 .327ص ،3ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  161

 .327ص ،3ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  162
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من "لن" أف أقول أصل يف النفي كأقواىا، كالضعيف ال يؤٌكد القوم. كالدليل على أف "ال" 
"ال" عاـ يف ٚتيع األزمنة: ا١تاضي، اٟتاؿ، كاالستقباؿ، كاالنقطاع. كأما "لن" فهو ٥تتص 

  باالستقباؿ.
 أنفسهم بتشديد النوف لكنَّ   .5

  َّ ين ىن ىم ىم من ىم  ىم ُّٱٱمن قولو تعاذل: 

قرأ اٞتمهور "لكٍن" بسكوف النوف على أنو حرؼ عطف لبلستدراؾ، كىي قراءة متواترة 
" يتناقلها  . كركيت من الشواذ "لكنَّ قراء ا١تسلمُت جيبل بعد جيل حىت يصل إذل عصرنا اليـو

. 163ىػ(149تعمل عمل إٌف كما بعدىا اٝتها، كىي ركاية منسوبة إذل عيسى بن عمر )
كا١تعٌت يف القراءتُت متساك، كىو ما ظلمهم اهلل بعدـ انتفاعهم بنفقاهتم، بل ىم الذين 

اؿ يف السبل اليت تؤدم إذل ا٠تيبة كا٠تسراف على النهج الذم ظلموا أنفسهم بإنفاؽ األمو 
. كأما من اٞتهة اللغوية، فإف بُت القراءتُت ٗتتلفاف ألف 164سنو اهلل يف أعماؿ اإلنساف

"أنفسهم" على قراءة اٞتمهور منصوب ب "يظلموف"، قدـ على فعلو لرعاية الفواصل. بينما 
ب "لكٌن" ألف اٝتها، كيظلموف خربىا، كالعائد  يف القراءة الشاذة، كلمة "أنفسهم" منصوب

٤تذكؼ تقدره كلكنَّ أنفسىهم يظلموهنا. كىذه ىي صورة الشذكذ ٢تذه القراءة، إذ ّٔا لـز 
تغيَت فواصل اآلية، كأخرل ألهنا ٗتالف رسم ا١تصحف يف نقط اإلعجاـ، كأيضا إذا تتبعنا 

قراءة الشاذة. ؼ "لكٌن" يفيد الفرؽ بُت "لكٌن كلكٍن" سيظهر أمامنا صورة الضعف لل
االستدراؾ كالتوكيد، ٨تو: زيد شجاع لكنو مسادل، لو ٧تحتى ألكرمتك لكٌنك دل تنجح. 
كىذه ا١تعاشل ال تتمكن يف اآلية. كأمٌا "لكٍن" فهو يأيت بوجهُت: حرؼ عطف كابتداء. 

 ككونو حرؼ عطف معناه االستدراؾ، كيعمل بثبلثة شركط:
 ؼ ّٔا مفردا، ال ٚتلة ك ال شبو ٚتلة.: أف يكوف ا١تعطو األول
 : أالٌ تقًتف بالواكالثاني

                                                             
 .21ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  163

 .41ص ،4ج ا١تراغيتفسَت أٛتد مصطفى ا١تراغي،  164
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: أف تسبق بنفي أك هني، ٨تو: ما أكلتي تٌفاحا لكن موزا، ال تذىٍب أنت لك زيده. الثالث
 كإذا دل تتحق ىذه الشركط أصبحت "لكن" ابتدائية"، كىي تعمل بشركط:

 : تلتها ٚتلة، ٨تو قوؿ زىَت بن أيب سلمى:األول
 لكٍن كقائعو تنتظر # ن كرقاء ال ٗتشى بوادرهإف ب

: 33سورة األحزاب/) َّ ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱ: سبقتها الواك، كقولو تعاذل: الثاني
40)  

  .165 دل ينجحدل: سبقها كبلـ مثبت، ٨تو: ٧تح زيد لكن ساالثالث
كليس فثبت من ىذا اإليضاح أف "لكٍن" يف اآلية ابتدائية كما يف قراءة اٞتمهور، 

  حرؼ مشبو بالفعل كما كرد يف القراءة الشاذة.
 

 مباحث لشاذة والظواىر الصرفية، وفيو سبعةالقراءة ا :الفصل الثالث
 وعاتمرف والضبط على لرسمالمخالفة في ا ءات الشاذة الواردةالقرا األول:المبحث 

 األسماء
يف ىذا ا١تبحث سيناقش الباحث األكجو الصرفية لآليات الواردة بالقراءات الشاذة 

 ا١تخالفة للقراءات ا١تتواترة، منها: 
 القّيام، القّيم .1

" على كزف ،    َّ ىم ىم ىم ىم ىم ىم يل ىل ُّٱمن قولو تعاذل:  قرأ اٞتمهور "القيـو
" اجتمعت الياء كالواك، كسبقت الياء  بالسكوف، فقلبت الواك ياء "فيعوؿ"كاألصل "قيوـك

 كأدغمت يف الياء الزائدة، فصارت يف الكتابة حرفا كاحدا.
 كقرئت يف الشواذ بقراءتُت:

                                                             
 .580، صموسوعة النحو كالصرؼ كاإلعرابأميل بديع يعقوب،  165
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" إحداىما : القٌياـ بفتح القاؼ كتشديد الياء، على كزف "فيعاؿ" مث عمل كما يف "القيـو
ذ لو كاف ىػ(. كال جيوز أف يكوف فٌعاال إ62كىي قراءة ابن مسعود كابن عمر كعلقمة )ت

 كذلك لكاف "قٌواما"، ألف عُت الكلمة كاك.
ىػ( كابن مسعود كزيد 66, كىي قراءة علقمة )تده القٌيم على كزف فيعل مثل سيٌ : ثانيهما

 .166ىػ(166بن علي )ت

" ك القياـ" ك "القٌيم" فإف معناىا متقاربة كىي القائم " كال خبلؼ يف ا١تعٌت بُت "القيـو
بتدبَت خلقو. كىي ألفاظ قصد ّٔا ا١تبالغة يف ا١تدح، كىي أبلغ يف ا١تدح من "القائم". كال 
يوصف اهلل ب "قػىٌواما" ألف ىذه الصيغة تدؿ على اٟترفة كالصناعة، كتقتضي االستمرار 

زمة، كىي ال تليق باهلل سبحانو كتعاذل. قاؿ كالتكرير، كاإلعادة كالتجدد، كا١تعاناة كا١تبل
سورة ) َّ ٌّٰى ٰر  ٰذ يي ىم ىم ىم ىم ُّٱكقاؿ:  (135: 4سورة النساء/) َّ  ىم ىم ىم ىم ىم يل ىل مل ٱُّٱتعاذل: 
فتبٌُت من ىذه التحاليل أف ىذه القراءات كلها صحيحة من حيث اللغة  .(8: 5ا١تائدة/

" الدائم ىػ(538)ت قاؿ الز٥تشرم كا١تعٌت.  . كلو 167القياـ بتدبَت ا٠تلق كحفظو: "القيـو
من قاـ باألمر يقـو بو إذا اضطلع ْتفظو كّتميع ما حيتاج إليو يف كجوده، فاهلل تعاذل القياـ 

كىي صفة تدؿ على أف اهلل تعاذل قائم بنفسو  على كل شيئ ٔتا ينبغي لو أك فيو أك عليو.
 كمقيما ٠تلقو، كىو اسم داؿ على أمرين:

 ىم ُّٱٱب سبحانو كتعاذل، فهو القائم بنفسو، الغٍت عن خلقو، قاؿ تعاذل: : كماؿ غٌت الر أوال

كغناه سبحانو غٌت ذايت ال حيتاج إرل  .(15: 35سورة فاطر/) َّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ييىم ىم ىم ىم ىم
 خلقو يف شيئ، غٍت عنو من كل كجوه.

 ا١تخلوقات: كماؿ قدرتو كتدبَته ٢تذه ا١تخلوقات، فهو ا١تقيم ٢تا بقدرتو سبحانو، كٚتيع ثانيا
فقَتة إليو، فالعرش كالكرسي كالسموات كاألرض كاٞتباؿ كاألشجار كاٟتيواف كلها فقَتة إذل 

 .(14: 35سورة فاطر/) َّ ىمىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ٱُّٱاهلل عز كجل، قاؿ تعاذل: 
                                                             

 .265، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكربم،  166
؛ بَتكت: 3ٖتقيق: خليل مأموف شيحا، )ط ،عن حقائق التنزيل كعيوف التنزيل يف كجوه التأكيل الكشاؼالز٥تشرم، ٤تمود بن عمر  167

 .145ص (،2009دار ا١تعرفة، 
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كالصفة القيومية هلل تعاذل جامعة لصفات األفعاؿ، كا٠تلق، كالرزؽ، كاإلنعاـ،  
، ألف من داللتو أنو ا١تقيم ٠تلقو خلقا كرزقا ك٨توىا راجعة اسم القيـوكاإلحياء، كاإلماتة 

 .168كإحياء كإماتة كتدبَتا، كما أف صفة اٟتي جامع لفصات األٝتاء

اآلية جزء من آية الكرسي، كالفرؽ بينهما أف آية الكرسي إخبار ٞتميع الناس، ك 
الديكن ادعاؤىا لعيسى  كىنا إخبار ٟتجج ىؤالء النصارل، كللرد عليهم أف ىذه الصفات

عليو السبلـ إذ يقولوف إنو صلب، فذلك موت يف معتقدىم، ال ٤تالة إذ من البُت إنو ليس 
 .169بقيـو

 
 آيٌة بّينةٌ  .2

  َّ ىم  ىمىم  ىم ىي ىم ىم ُّٱٱمن قولو تعاذل: 

" باٞتمع كما جاء يف رسم ا١تصحف، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا  قرأ اٞتمهور "آياته بيناته
ا١تسلمُت جيبل بعد جيل إذل يومنا ىذا. كركيت من الشواذ "آيةه بٌينةه" باإلفراد، كىي معظم 

ىػ( كابن عباس. كالفرؽ يف ا١تعٌت 103ىػ( ك٣تاىد )ت154قراءة منسوبة إذل أيب عمرك )ت
بُت القراءتُت أف قراءة اٞتمهور تعٍت يف البيت دالالت كاضحات، منها: مقاـ إبراىيم، 

، كا١تشاعر كلها، كأركاف البيت، كازدحاـ الناس عليها، كاٟتجر األسود، ك  اٟتطيم، كزمـز
كتعظيهم لو. كأما قراءة ابن عباس "آية بيٌنة" باإلفراد فإهنا تعٍت مقاـ إبراىيم ىو اآلية 

. قاؿ علي بن أيب طالب أف ا١تراد باآليات مقاـ إبراىيم كأمن من دخل البيت. 170كحدىا
سورة ) َّ  ىم ىي ىم ىم ُّٱة، كىذا جائز يف اللغة، كقولو تعاذل: كيكوف اٞتمع معربا عن التثني

ق( يعٌدىن: مقاـ إبراىيم، كمن دخلو  110ككاف اٟتسن البصرم )ت (78: 21األنياء/
: يف الكبلـ إضمار ىػ(310)ت كاف آمنا، كهلل على الناس حج البيت. كقاؿ الطربم

فيها كثَتة: امتناع الطَت من العلو تقديره : منهم مقاـ إبراىيم. كقاؿ بعض ا١تفسرين: اآليات 
                                                             

 .87(، 2008؛ ا١تدينة ا١تنورة، 1، )طفقو األٝتاء اٟتسٌتعبد الرزاؽ بن عبد احملسن البدر،  168
 .397، ص1ج احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيزعبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي،  169

 .281، ص2ج ٣تمع البياف يف تفسَت القرآفأبو علي الفضل بن اٟتسن الطربسي،  170
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عليو، كاستشفاء ا١تريض منو بو، كتعجيل العقوبة ١تن انتهك حرمتو، كإىبلؾ أصحاب الفيل 
. كليكوف ا١تعٌت يف القراءتُت متقاربة حيسن أف نقوؿ بأف ا١تراد ب"اآلية" ١171تا قصدكا إخرابو

ٌت يف قراءة اٞتمهور. كىذا ما اسم اٞتنس، كيكوف ا١تعٌت يف قراءة ابن عباس داخل يف ا١تع
دييل إليو صاحب احملرر الوجيز إذ يقوؿ: كحيتمل أف يراد ب "اآلية" اسم اٞتنس فيقرب من 

 ىم ٱُّٱ. كأيضا ألف الواحد من النكرة يكوف ٔتعٌت اٞتمع، كقولو تعاذل: 172معٌت القراءة األكذل

 أم حسنات. (201: 2سورة البقرة/) َّ ىم ىم ىئ ىم  ىم ىم نئ
 

منصوبات على  والضبط لرسمالمخالفة في ا القراءات الشاذة الواردة الثاني:المبحث 
 األسماء

 قَ يِّما   .1
قرأ ٚتهور القراء "قائما" باسم الفاعل  َّ ىم  جنيم ىم ىم ىم ىم ىم مم خم ىم ىم ىم  ىم  ُّٱمن قولو تعاذل: 

اٟتاؿ من "اهلل" أك "ىو" أك من اٞتميع على اعتبار كل كاحد كاحد، أك على ا١تدح، أك 
إلو قائما بالقسط إال ىو". أك على القطع ألف أصلو "القائم"  ١تنفي، كأنو قيل: "ال صفة

ككقولو  173فلما قطع األلف كالبلـ نصب، كاستدؿ بقراءة ابن مسعود"القائمي بالقسط"
كقرئت "قػىيّْما" مشددا للمبالغة، كىي قراءة  (52: 16سورة النحل/) َّ ىمىم ىم ىم ُّٱتعاذل: 

. رغم أف ىذه القراءة شاذة، كلكن من حيث ىػ(150)ت حنيفةشاذة منسوبة إذل أيب 
ا١تعٌت جيد كأبلغ من القائم، ألف القياـ بالقسط كصف ثابت هلل تعاذل، كألف القياـ بالقسط 
ْتتاج إذل ا١تواظبة كال يكوف إال هلل سبحانو كتعاذل. كألف "قائما" حاؿ مؤٌكدة، كىي اليت 

. كىو يقسم األرزاؽ كاآلجاؿ كيثيب كيعاقب كما 174تبُت كيفية أزلية، أم دائمة مسمرة
كىي قراءة تدؿ يأمر بو عبادة من إنصاؼ بعضهم لبعض كالعمل على السوية فيما بينهم. 

على استحقاؽ اهلل سبحانو با١تدح ٢تذه األكصاؼ. كلذلك ما كرد لفظ "القٌيم" يف القرآف 
                                                             

 .211،  صزاد ا١تسَت يف علم التفسَتٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد اٞتوزم،  171
 .475، ص1ج احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيزعبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي،  172

 .241ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  173
 .465ص ،1ج تفسَت الراغب األصفهاشلعادؿ بن علي بن أٛتد الشدم،  174
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سورة ، 36: 9سورة التوبة/)  َّ مئىم زئ ىم رئ ُّٱإاٌل كيأيت ٔتعٌت ا١تدح، كقولو تعاذل: الكرصل 
/، 40: 12يوسف/ /) َّ ىم ىم ىم ىم ُّٱٱكقولو تعاذل: ك  (30: 30سورة الرـك : 30سورة الرـك

                      ىم ٰر ٰذ يي ٱُّٱتعاذل:  ككقولو (2: 18سورة الكهف/) َّ ىم     ىمىم ىم ىم ىم ُّٱٱتعاذل: ككقولو  (43

 .(5-3: 98سورة البينة/) َّ ىم  ىم ىم

أخرب اهلل ٔتا يقـو مقاـ الشهادة على كحدانيتو من عجيب صنعو  :كمفهـو اآلية
كبديع حكمتو، كشهدت ا١تبلئكة كأكلو العلم أنو ال إلو إال ىو قائم بالقسط. كالقسط ىو 
العدؿ الذم قامت بو السماكات كاألرض، أم أف اهلل يقـو بإجراء األمور كتدبَت ا٠تلق 

 .175قائم بالتدبَت، أم جيرم أفعالو على االستقامةكجزاء األعماؿ بالعدؿ. كما يقاؿ فبلف 

 بكسر الضاد محِضرا .2
  َّ ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم يل ىل مل خل ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

من جذر الكلمة  ، كىي قراءة متواترةعلى صيغة ا١تفعوؿ را" بفتح الضادقرأ اٞتمهور "٤تضى 
"٤تًضرا" بكسر الضاد على صيغة اسم الفاعل،  ىػ(74)ت "حضر". كقرأ عبيد بن عمَت

. كا١تعٌت على قراءة اٞتمهور أف اإلنساف سيجد جزاء عملو يـو القيامة 176كىي قراءة شاذة
ا١تعٌت  . كلتوضيح177حاضرا ظاىرا موٌفرا يفرح بو، كثواب الصدقات كالزكاة كالصياـ كغَتىا

لعمل اليبقى، كالديكن كجدانو : "اعلم أف ا178ىػ(604)ت على قراءة اٞتمهور، قاؿ الرازم
 يـو القيامة، فبل بد فيو من الػتأكيل، كىو من كجهُت:

 َّ ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىمىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱ: أنو جيد صحائف األعماؿ، كىو قولو تعاذل: أحدىما
 .(6: 58سورة آّادلة/)  َّ ىمىم ىم ىم ىمىم  ىم ىم ٱُّٱ: كقولو (29: 45سورة اٞتاثية/ )

                                                             
 .209، ص2ج ٣تمع البياف يف تفسَت القرآفأبو علي الفضل بن اٟتسن الطربسي،  175

 .221ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  176
؛ بَتكت: دار الكتب 6، ٖتقيق: ٤تمد عبد السبلـ الشاىُت، )ط1ج حاشية الصاكم على تفسَت اٞتبللُتأٛتد بن ٤تمد الصاكم،  177

 .197(، ص2013العلمية، 
كمفاتيح ، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت ٤تمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتطيب الرازم 178

 .17، ص7ج الغيب
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أنو جيد جزاء عملو، كقولو "٤تضىرا" حيتمل أف يكوف ا١تراد أف تلك ا١تصاحف تكوف : ثانيهما
٤تضرة يـو القيامة، كحيتمل أف يكوف ا١تعٌت أف جزاء العمل يكوف ٤تضرا يـو القيامة، كقولو 

كعلى ىذه، أصبحت قراءة اٞتمهور . (49: 18سورة الكهف/) َّ ىمىم  ىم ىم ىم  ٱُّٱتعاذل: 
كمناسبتها للمقاـ. كأما القراءة "٤تًضرا" بكسر الضاد  التأكيبلت ٢تذهمنها أرجح كأنسب لتض

ضر  على الفاعلية، فإف معناىا من حيث اللغة ضعيفة، ألف العمل كثوابو يـو القيامة حيي
كيؤتى ٞتميع العبد، خَته كشرٌه، كىذا ىو ا١تراد ب "٤تضىران" كليس "٤تًضران". كيؤٌكده قولو 

فلما رأل أعمالو حسنا سٌره كأفرحو،  (13: 75سورة القيامة/) َّ ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ُّٱٱتعاذل: 
   .179كما رأل من قبيح أساءه كغٌصو ككٌد لو أنو تربٌأ منو، كأف يكوف بينهما أمدا بعيدا

 ٥تففا كمشددا بكسر الزام لينزِ نْ مُ  .3
  َّ ىم ىم  ىم ىم ىم ىم خن حنظ جن يم ىم ُّٱمن قولو تعاذل: 

ر الكلمة نٌزؿ ينٌزؿ. بتشديد الزام مبنيا للمفعوؿ من جذمينػىزَّلُتى" " ىػ(118)ت قرأ ابن عامر
: 91سورة القدر/) َّ ىم  ىم ىم ىم ُّٱكاستشهد ّٔذه القراءة باآليات القرآنية، منها قولو تعاذل: 

 زىلُت" بتخفيف الزامنػٍ كقرأ الباقوف "مي  .(111: 6سورة األنعاـ/) َّ ىم ىم يل ىل مل ُّٱٱكقولو:  (4
 ىمىم ىم  ىم ىم ىم ُّٱ. كاحتٌج ّٔذه القراءة بقولو تعاذل: كما ىو يف خط ا١تصحف  مبنيا للمفعوؿ

كألف اإلنزاؿ أعم من التنزيل، كذلك كقولو  (8: 6سورة األنعاـ/)  َّ ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم
 َّ ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱٱكقاؿ أيضا:  (44: 16سورة النحل/)  َّىم ىم ىم ىم ىم مم خم ىم  ىم ىم ٱُّٱتعاذل: 

 كقاؿ أيضا:  (25: 65سورة اٟتديد/) َّ ىم ىم  حم جم ىم ىم ُّٱ أيضا:كقاؿ  (1: 91سورة القدر/)
ككلتا القراءتُت متواترتاف قرأ ّٔما ا١تسملوف مشارؽ  (6: 39سورة الزمر/) َّ حمجم ىم ىم ىم  ىم ىم ٱُّٱ

. كال فرؽ يف ا١تعٌت يف القراءتُت ألهنما لغتاف ٔتعٌت  األرض كمغارّٔا سلفا كخلفا إذل ىذا اليـو
الشواذ "ميٍنزًلُت كمينػىزّْلُت" بكسر الزام فيهما ٥تففا كمشددا مبنيا . كركيت من 180كاحد

. كا١تعٌت على ىذه 181ىػ( كأيب هنيك110للفاعل، كىي قراءة منسوبة إذل اٟتسن البصرم )
                                                             

 .517، ص1ج تفسَت الراغب األصفهاشلعادؿ بن علي بن أٛتد الشدم،  179
 .301، ص2ج اٟتجة يف علل القراءات السبعأبو علي اٟتسن بن عبد الغفار الفارسي،  180

 .321، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكربم،  181
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القراءة أف ا١تبلئكة يينزًلوف النصر كالعذاب. فنظرا ٢تذه القراءة الشاذة من حيث الركاية، فإهنا 
ها عن النيب صلى اهلل عليو كسلم، كلكن من جهة ا١تعٌت فإهنا جيدة، ضعيفة النقطاع ركايت

ألهنا تأيت لتبُت ا٢تدؼ الذم من أجلو نزؿ ا١تبلئكة من السماء كىو التبشَت للمؤمنُت 
يف تفسَته عن  ىػ(310)ت بالنصر إف صربكا كتتقوا يف مقابلة األعداء. ذكر اإلماـ الطربم

قاؿ: إشل ألتبع رجبل من ا١تشركُت يـو بدر ألضربو، إذ كقع  أيب داكد ا١تازشل، ككاف شهد بدرا
 ىم  ىم ىم ىم ىم خن حن جن يم ىم ُّٱرأسو قبل أف يصل إليو سيفي، فعرفت أف قد قتلو غَتم. عن قتادة يف قولو 

 ىم ىم  مه جه ين ىن ىم ىم منىمٱُّٱبألف، مث صاركا ثبلثة آالؼ، مث صاركا ٜتسة آالؼ،  أمدكا     َّ ىم

 .182بدر، أمدىم اهلل ٓتمسة آالؼ من ا١تبلئكة كذلك يـو َّ ىم  ىم ىم ىم جي يه ىه
 باأللف فارحين .4

   َّ  رئ ىم ىم ىم ىم ىي  ىم  ُّٱمن قولو تعاذل: 

"فرحُت" ببل ألف كما ثبت يف خط ا١تصحف، كىي قراءة متواترة تناقلها قرأ اٞتمهور 
ا١تسلموف شفهيا كٝتاعيا منذ أف نزؿ ّٔا القرآف. كركيت من الشواذ "فارحُت" باأللف، كىي 

. كال فرؽ بُت القراءتُت يف اإلعراب، إذ كلتامها تأتياف 183قراءة منسوبة إذل ابن السَّمىيقىع
، أك نصبا على ا١تدح، أك حاال من إذا نيصبتٍ  َّ ىم حي ىم ُّٱؿ أك نعتا  َّ ىم مي ُّٱحاال من الضمَت يف

. كاالختبلؼ يكوف يف بناء الكلمة 184من الضمَت يف الظرؼ حاال ، أك    َّ ىم حي ىم ُّٱيف 
صفة مشبهة من كلمة "فىرًحى" ألهنا من األفعاؿ البلزمة.  فرحُت"كداللة ا١تعٌت، حيث كلمة "

، أم أهنا تدؿ على أف الصفة ثبتت يف صاحبها على كجو  كىي تدؿ على الثبوت كاللزـك
تكوف من صيغ ا١تبالغة ٔتعٌت كثَت الفرح  ١تعٌت ا١تطلوب يف اآلية. كجيوز أفالدكاـ كىو ا

اسم الفاعل يكوف يف األفعاؿ كبناء  .(10: 11سورة ىود/) َّ رئ ّٰ ِّ ُّٱو تعاذل:كشديده، كقول
ا١تتعدية، كلذلك شذت القراءة "فارحُت" ألهنا خرجت عن القاعدة اللغوية ا١تعركفة، ألف 

                                                             
 .422ص ،3ج ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآفتفسَت الطربم ٤تمد بن جرير الطربم،  182

 .176، ص4ج تفسَت القرطيب٤تمد بن أٛتد األنصارم القرطيب،  183

 .309، ص1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  184
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اسم الفاعل يدؿ على التجدد كالتكرار. كلذلك إذا أردنا ثبوت الصفة على أحد نقوؿ: فرح 
: ىو كرصل، زيد كىو فرح كىو األحسن، كال حيسن أف نقوؿ: فارح كإف كاف جائزا. كنقوؿ

ىو متصف بالكـر على كجو االستمرار، كإذا أريد بو غدا نقوؿ: ىو كاـر غدا، أك األمس 
نقوؿ: ىو كاـر أمس. كال يصح أف نقوؿ: ىو كرصل غدا أك أمس. كمثلو: ىو جواد، أم ىو 
اآلف متصف باٞتواد على كجو االستمرار. كإذا أريد بو الغد أك األمس نقوؿ: ىو جائد غدا 

كىكذا فرح كفارح، كحسن كحاسن. ، كال يصح القوؿ: ىو جواد غدا أك أمس. أك أمس
 تضح من ىذه التحاليل أف القراءة ب "اسم الفاعل" ضعيف من حيث الصيغة كا١تعٌت.فا
 

 مجروراتلرسم على الشاذة الواردة المخالفة في االقراءات  الثالث:المبحث 
 األسماء

 باٞتمع آيات .1

  َّ ىم ىم نئ ىم  مئ ىم زئ ىم ُّٱ من قولو تعاذل:

با١تفرد، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا أئمة القراء كتبعهم ٚتهور ا١تسلمُت.  قرأ ٚتهور القراء "بآية"
ىػ( كما كرد 103باٞتمع، كىي قراءة منسوبة إذل ٣تاىد )ت 185كقرئت من الشواذ "آيات"

. فقراءة ٣تاىد من حيث ا١تعٌت صحيحة ألهنا مراعاة للمعٌت، إذ 186يف مصحف ابن مسعود
تتابعت ا١تعجزات لعيسى عليو السبلـ الواردة يف اآلية، ابتداء من خلق الطَت، كاإلبراء، 
كاإلحياء، كاإلخبار با٠تفيات، ككبلـ الناس يف ا١تهد، ككالدتو من غَت أب. أما قراءة 

جنس كاحد يف الداللة على رسالة عيسى عليو  اٞتمهور باإلفراد، فؤلف اآليات كلها
. فكأف اآلية ٖتكي قوؿ عيسى عليو السبلـ أشل قد جئتكم آية بعد آية من 187السبلـ

ربكم شاىدة على صدقي كصحة رساليت. كمن ىنا يتضح سبب االختبلؼ يف القراءة اليت 
اىد تراعي ا١تعٌت. فقراءة ال تأثَت ٢تا يف ا١تعٌت، سول إف قراءة اٞتمهور تراعي اللفظ كقراءة ٣ت

                                                             
 .113، صشواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 185

 .441، ص1ج احملرَّر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيزعبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي،  186
؛ الرياض دار طيبة، 1، ٖتقيق: ٤تمد عبد اهلل النمر كإخوانو، )د2ج تفسَت البغوم معادل التنزيلأبو ٤تمد اٟتسُت بن مسعود البغوم،  187

 .41(، ص1989
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٣تاىد صحيح من حيث االستدالؿ، ألنو حاكؿ أف يطابق بُت اللفظ كا١تعٌت، كىو أسلوب 
 نت مت  زت رت يب ىب نب مبزبٱُّٱقرآشل نسميو اٟتمل على ا١تعٌت. كجاء أمثالو من القرآف يف قولو تعاذل: 

ٛتبل     َّنث مث زث ىم رث ىمُّضمَت اٞتمع يف قولو  (112: 2سورة البقرة/) َّ نث مث زث ىم رث ىم هن يت ىت
كىذا ىو       َّ هن يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مبزبٱُّٱ"من" كٛتل أٌكال على اللفظ يف قولو: على معٌت 

 ىم ٱُّٱ، كىو أف يبدأ أٌكال باٟتمل على اللفظ مث باٟتمل على ا١تعٌت. كيف قولو تعاذل: األفصح

كاك اٞتماعة ٤تموؿ     َّ ىم ٱُّٱالضمَت يف الفعل  (43: 18سورة الكهف/) َّ ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم
   .   َّ ىم ٱُّٱبعد أف أفرد كلمة على ا١تعٌت، 

 
األفعال  اردة المخالفة في الضبط بالشكل علىلشاذة الو القراءات ا :الرابعالمبحث 

 الماضية 
 ٥تففا.نزل  .1

  َّ ىمىم ىم ىم ىم ىم ىم حم جم  ىم ىم ىم ُّٱ من قولو:

ىػ( 96كقرأ النخعي )ت، كىي قراءة متواترة قرأ اٞتمهور "نٌزؿ" مشددا ك "الكتاب" بالنصب
ىػ( "نزؿ" ٥تففا ك "الكتاب" بالرفع كىي 151ىػ( كابن أيب عبلة )ت148كاألعمش )ت

قراءة شاذة. كالفرؽ بُت القراءتُت أف القراءة األكذل كىي القراءة ا١تتواترة متصلة باآلية اليت 
اءة الثانية كىي القراءة الشاذة ٚتلة قبلها، أم نٌزؿ اهلل الكتاب عليك من عنده. بينما القر 

. كالفرؽ بُت 188ث نزكؿ الكتاب  على الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلمك استئنافية تبُت حد
. إف "نٌزؿ" على كزف "فٌعل" يفيد التكثَت كا١تبالغة، كمقتضى ٥تففا "نٌزؿ" مشددا ك "نزؿ"

أك مكثا. ؼ "قٌطع" يفيد  التكثَت ك ا١تبالغة يف اٟتدث استغراؽ كقت أطوؿ كأنو يفيد تلبثا
استغراؽ كقت أطوؿ من "قطع" ك "فٌتح" يفيد استغراؽ كقت أطوؿ من "فتح" كيف "عٌلم" 
من التلٌبث كطوؿ الوقت يف التعلم ما ليس يف "أعلم" تقوؿ: أعلمت ٤تمدا خالدا مسافرا، 

ؿ" كتقوؿ: عٌلمتو اٟتساب، كال تقوؿ: أعلمتو اٟتساب. كلذلك عرب اهلل تعاذل ب "نزٌ 

                                                             
 .392، ص2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  188



177 
 

   
 

مشددا  إلفادة التكرار كإشارة إذل تفصيل ا١تنزؿ كتنجيمو ْتسب الدكاعي كأنو دل ينزؿ دفعة 
كاحدة، ٓتبلؼ الكتب األخرل فإهنا نزلت ٚتلة كاحدة يف كقت كاحد. أما الكتاب العزيز 

. أما كلمة "نزؿ" ٥تففا فإنو على كزف "فعل" تدؿ 189فنزؿ مقسطا من لدف ابتداء الوحي
ككقوعو دكف أم مبالغة كتدرج كتكرار، كقولنا: نزؿ ا١تطر من السماء  على ىبوط شيئ

. كلكن القراءة بالتخفيف من حيث 190"٥تففا" كال نقوؿ: نٌزؿ ا١تطر من السماء "مشددا"
سورة ) َّ ىميل ىل مل خل ُّٱا١تعٌت صحيح، ككرد استخدامو يف آية أخرل، كىو قولو تعاذل: 

: 57سورة اٟتديد/ ) َّ  ىم نئ ىم مئ  ىم زئ ىم رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٱُّٱكقاؿ أيضا:  (105: 17اإلسراء/
ك "نزؿ" ٥تففا تستخدماف يف القراف  فتبٌُت بُت القراءتُت أف كلميت "نٌزؿ" مشددا .(16

، أم يف 191كذلك لقصد التأكيد كا١تبالغة يف الوقوع يف ا١توضوع الكرصل، كإمنا التشديد أفصح
 نزكؿ القراف. 

 مبٍت للفاعل زَّينَ  .2
  َّ مئ ىم ىم مي ىم ُّٱمن قولو تعاذل: 

تناقلها األمة  كىي قراءة متواترة" ىم " و "ىم كا "أ خبلؼ بُت ٚتهور القراء أهنم قر ال
" بالنصب على ا١تفعولية، كىي 103كقرأ ٣تاىد )ت .بقراءهتا ىػ( "زىيىنى" بفتح الزام ك"حيبَّ

حيتمل  خ الفاعل يف "زٌين" كىو . كالسبب يف ىذا ا٠تبلؼ أف اآلية دل تصرٌ 192قراءة شاذة
 ىم خن حن  جن  ٱُّٱ، إما "اهلل" كإما "الشيطاف"، كمن قاؿ إف ا١تزٌين ىو "اهلل" استدؿ بقولو تعاذل: األمرين

 (108: 6سورة األنعاـ/) َّ ىم نئ ىم  مئ ىم ٱُّٱكقولو:  (7: 18سورة الكهف/) َّ  من ىم ىم ىم ىم ىم ىم
كمعٌت . (48: 8األنفاؿ/سورة ) َّ ىم ىم  ىم ىم ىم ٱُّٱاستدؿ بقولو تعاذل: "الشيطاف"  من قاؿك 

خلقها كإنشاء اٞتبلة على ا١تيل إليها، فزيٌنها اهلل لبلبتبلء على العباد، كأما بالنسبة التزيُت 
للشيطاف فإنو بالوسوسة كٖتصيلها من غَت كجهها. كمن ىذه ا١تعاشل يتضح أف التعبَت بصيغة 

                                                             
كما  58ص(، 2006؛ القاىرة: شركة العاتك لصناعة الكتاب، 2)ط ببلغة الكلمة يف التعبَت القرآشل،فاضل صاحل السامرائي،  189

 بعدىا.
 .417ص(،  1979، ٖتقيق: عبد السبلـ ٤تمد ىاركف، )دار الفكر، 5ج معجم مقاييس اللغةأٛتد بن فارس بن زكريا،  190
 .79(، ص1998: القاىرة: دار الفكر العريب، 1، )طالببلغة القرآنيةأسلوب اإللتفات يف حسن طبل،  191
 .155ص،  1ج احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنهاعثماف بن جٍت،  192
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معلوما كىو إما اهلل أك الشيطاف، ا١تفعوؿ أبلغ من التعبَت بصيغة الفاعل كذلك لكوف الفاعل 
كىذا مشهور عند الببلغة.  كمعٌت اآلية بنوعي القراءة: حببت الشهوات للناس كحسنت يف 
أعياهنم كقلؤّم، كلكن التعبَت بقراءة اٞتمهور أفصح كأبلغ، كذلك ليوىم على القارئ 

ى كل حاؿ كالسامع على أف حب األعياف كا١تلذات أصبحت غريزة لكل أنساف. كلكن عل
كما قالو كىبة الزحيلي "اإلسبلـ دين كدنيا، فبل يقصد من ىذه اآلية ا١تنع من ٣ترد حب 
للشهوات، كإمنا ا١تمنوع ا١تبالغة يف اٟتب كاإلسراؼ يف الشهوات كاالشتغاؿ ّٔا حىت على 

 .193العقيدة كالدين كيهمل أمر اآلخرة"
 لراء ٥تففابفتح اٟتاء كضم ا َحُرمَ بفتح اٟتاء مشددا،  َحرَّمَ  .3

   َّ ىم رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ُّٱمن قولو تعاذل: 

. كا١تعٌت على ال شك فيها حيرّْـى" مشددا كمبنيا للمفعوؿ, كىي قراءة متواترةقرأ ٚتهور القراء "
ىذه القراءة أٌف الذم جاء بو عيسى عليو السبلـ ألُت من الذم جاء بو موسى، حيث  
كانت ٟتـو اإلبل كالشحـو كبعض األٝتاؾ كما ال صيصية لو من الطَت يف التوراة ٤ترمات، 
مث جاء عيسى فأصبحت حبلال ٢تم. كاستدؿ بعض ا١تفسرين بأف اآلية إشارة إذل ما حرمو 

بعد موسى كشرعوه، فكأف عيسى رٌد أحكاـ التوراة إذل حقائقها اليت نزلت من عند األحبار 
 . كقرئت من الشواذ بصورتُت: 194اهلل تعاذل

بفتح اٟتاء مشددا كمبنيا للفاعل، كىي قراءة منسوبة إذل اليماشل حىرَّـى"  : "إحداىما
يدٌم"، أك يعود . كالفاعل ضمَت يعود إذل "ما" من قولو "١تا بُت 195ىػ( ككرداب106)ت

اذل اهلل منٌزؿ التوراة، أك يعود إذل موسى صاحب التوراة. ففي القراءة ا١تتواترة جاء التعبَت ّٔا 
تباه إذل حقيقة اٟتدث نمن أغراض ىذه الصيغة اال وبصيغة ا١تفعوؿ، كمعلـو عند اللغويُت أن

عصياهنم لرّٔم.  كطبيعتو، كىذا ما حيدث عند اليهود إذ حٌرـ اهلل عليهم الطيبات بسبب
 ىم ُّٱكقاؿ يف آية أخرل:  (160: 4سورة النساء/)     َّ ىم  نئ ىم مئ ىم زئ ىم رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٹٱٹٱُّٱ

                                                             
 179ص ،2ج التفسَت ا١تنَتكىبة الزحيلي،  193

 .441ص  ،1ج احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيزعبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي،  194
 اٟتسُت بن علي بن عبد الصمد أبو عبد اهلل البصرم، ككرداب لقبو، لو غرائب كشواذ عن ركيس، كتاريخ كفاتو ٣تهوؿ. 195
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سورة األنعاـ/: ) َّ رت يب ىبنب مب زب ربيئ ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىمر ىم ىم ىمىم ىم ىم  ىم ىم ىم
  الطيبات. ١تا قد أّٔموا مىن الذم حٌرـ عليهم ىذهمبينة جاءت  القراءة الشاذة كأفٌ ف (146

، كىي قراءة منسوبة إذل إبراىيم حىريـى : "ثانيهما " بفتح اٟتاء كضم الراء ٥تففا على أنو الـز
. كا١تعٌت ا١تستفاد من ىذه القراءة أف شريعة 196ىػ(،  كمعناه صار حراما96النخعي )ت

، إذ أباح بعض احملرمات اليت 197عيسى عليو السبلـ كاف ناسخا لبعض األحكاـ الًتكاة
ليت كانت حراما عليكم.  كىذا فيها، كأف اآلية تقوؿ: كألحل لكم بعض األحكاـ ا كردت
يف اآلية داللة على أف عيسى عليو السبلـ "حيث قاؿ:  ىػ(774)ت رخو ابن كثَتما ص

 . 198"نسخ بعض شريعة التوراة
 مبنيا للفاعل عَ ضَ وَ  .4

 َّ مي ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱمن قولو تعاذل: 

"كيًضعى" مبنيا للمفعوؿ، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا أئمة ا١تسلمُت اتفق ٚتهور القراء على قراءة 
كعامتهم. كركيت من الشواذ "كىضىعى" مبنيا للفاعل، كىي قراءة منسوبة إذل عكرمة 

. كيكوف الفاعل ّٔذه القراءة عائد إذل اهلل أك إذل إبراىيم 199ىػ( كابن السميفع105)ت
رؽ عٌت فيهما كاضح كسهل تناكلو. كالفراءتُت، ألف ا١تعليو السبلـ. كال فرؽ يف ا١تعٌت بُت الق

يكوف يف استخداـ األسلوب. ففي قراءة اٞتمهور "كيًضعى" تستخدـ فيها صيغة آّهوؿ. كىو 
أسلوب استخدمو القرآف لغرض: "ترؾ ٗتصيص الفاعل"، كىو متوفر يف القراءة الشاذة، أك 

أنو تفاخر ا١تسلموف كاليهود، فقاؿ  مراعاة  غرض السامع. كىو يناسب سبب نزكؿ اآلية:
اليهود: بيت ا١تقدس أفضل كأعظم من الكعبة، ألنو مهاجر األنبياء كاألرض ا١تقدسة، كقاؿ 

                                                             
 .62، ص4ج تفسَت القرطيب٤تمد بن أٛتد األنصارم القرطيب،  196
 .40ص، 2ج مزايا القرآف الكرصلتفسَت أيب السعود ا١تسمى إرشاد العقل السليم إذل أبو السعود ٤تمد بن ٤تمد العمادم،  197
؛ االسكندرية: دار 1، ٖتقيق: أبو عمرك ناصر بن أٛتد النجار الدمياطي، )ط1ج تفسَت القرآف الكرصلأبو الفداء إٝتاعيل بن كثَت،  198

 .540(،  ص2008العقيدة، 
 .7، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  199
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 َّ مي ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱا١تسلموف: الكعبة أفضل، فأنزؿ اهلل تعاذل: 
ىنا، مسلما كاف  ، فالسامع200

أك يهوديا، ال يقصد مىن الواضع ك كيف يوضع البيت؟، كلكن الذم يقصده أحدمها ما أكؿ 
بيت كضع على كجو األرض؟ حىت يكوف أحدمها أصوب من اآلخر. فاتضح من ىذا 
األسلوب ٚتالية قراءة اٞتمهور اليت جاءت بصورة موجزة تتضمن ا١تعٌت ا١تراد يف القراءة 

، كمنو ٌٝتي ا١تكاف موضعا. أصل الوضع اٟتط ضد الشاذة. كمعٌت  "كيًضعى" أيسّْسى كأيثٍبتى
الرفع، ك١تا كاف الشيئ ا١ترفوع بعيد عن التناكؿ، كاف ا١توضوع قريب التناكؿ، فأطلق الوضع 

. كمعٌت كضع اهلل بيتا للناس أنو جعلو متعبَّدا ١201تعٌت اإلدناء للمنتاكؿ، كالٌتهيئة لبلنتفاع
قاؿ: إف أكؿ متعبد للناس الكعبة. جاء يف ركاية: إف ا١تسجد اٟتراـ كضع قبل ٢تم، فكأنو 

بيت ا١تقدس بأربعُت سنة، قيل: أكؿ من بناه إبراىيم، كقيل: ىو أكؿ بيت حٌج بعد 
الطوفاف، كقيل: ىو أكؿ بيت ظهر على كجو ا١تاء عند خلق السماء كاألرض، كقيل: ىو 

 .202رضأكؿ بيت بناه آدـ عليو السبلـ يف األ
 مشددا قُ تِّلَ  .5

    َّ ىم َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

 :203كردت القراءة يف كلمة "قاتل" متواترة بصورتُت

ىػ(، كنافع 120: قيًتلى مبنيا على ا١تفعوؿ الذم ال يسم فاعلو، قرأ ّٔا ابن كثَت )إحداىما
ىػ(. أم كم من نيب قيًتل قبل 205ىػ(، كيعقوب )ت154ىػ(، كأبو عمرك )ت169)ت

٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كمعو ربيوف كثَت. كحجة القراءة أف اآلية نزلت معاتبة ١تن أدبر 
ح الصائح: قيتل ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم. فلما تراجعوا كاف عن القتاؿ يـو أحد، إذ صا 

 ىم ىم  مه جه ين ىن ىمىم من ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ُّٱاعتذارىم أف قالوا: ٝتعنا: قتل ٤تمد، فأنزؿ اهلل 

                                                             
 .280ص، 2ج ٣تمع البياف يف تفسَت القرآفأبو علي الفضل بن اٟتسن الطربسي،  200
 .12، ص4ج التحرير كالتنوير٤تمد الطاىر بن عاشور،  201

 .172، ص1ج مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ا١تسمى بتفسَت النسفيعبد اهلل بن أٛتد النسفي،  202
 .68ص ،طريقي الشاطبية كالدرةالقراءات العشرة ا١تتواترة من ٤تمد كيرصٌل راجح،  203
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ٚتوع كثَت، فما تضعضع اٞتموع كما كىنوا، أم    َّ ىم َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱمث قاؿ بعد ذلك  َّ ىم يهىه
كاف جيب عليكم أاٌل هتنوا لو قتل نبيكم، فكيف إذا دل   لكن قاتلوا كصربكا، فكذلك أنتم

. كأيضا إمنا عٍت بالقتل النيبى كبعضى من معو من الربيُت دكف ٚتيعهم، كإمنا نفي 204يقتل
  . 205الوىن كالضعف عمن بقي من الربيُت ٦تن دل يقتل

 ِّ ُّٱٱولو: : قاتل على ا١تفاعلة كما جاء يف خط ا١تصحف، قرأ ّٔا الباقوف. كحجتهم قثانيهما

معركؼ النو يستحيل أف يوصفوا "بأهنم  كجو    َّ ىم ّٰ ِّ ُّٱٱ ألهنم لو قتلوا دل يكن لقولو َّ ىم ّٰ
دل يهنوا" بعد ما قتلوا. كألٌف "قاتل" أبلغ يف مدح اٞتميع من مدح "من قيتل"، ألف اهلل إذا 

قاتل" أعم مدح "من قتل" خاصة دكف "من قاتل"، دل يدخل يف ا١تديح غَتىم. فمدح "من 
للجميع من مدح "من قيتل" دكف "من قاتل"، ألف اٞتميع داخلوف يف الفضل كإف كانوا 

. كركيت من الشواذ "قػيتّْل" مبنيا على ا١تفعوؿ مشددا إلفادة التكثَت, كىي 206متفاضلُت
 ىػ(. 117قراءة منسوبة إذل قتادة )ت

 :207لو ثبلثة أكجوف   َّقيًتلى  ُّٱكالفرؽ بُت ىذه القراءات الثبلثة أف من قرأ 
كيكوف يف  َّ قيًتلى  ُّ: أف يكوف القتل راجعا إذل النيب كحده، فيكوف ٘تاـ الكبلـ عند قولو أحدىا

 اآلية إضمار، معناه: كمعو ربيوف كثَت، كما يقاؿ: قتل فبلف معو جيش كثَت، أم: كمعو.
: أف يكوف القتل ناؿ النيب كمن معو من الربيُت، كيكوف ا١تراد: بعض من معو، تقوؿ ثانيها

 راجعا إذل الباقُت       َّ ىم ّٰ ِّ ُّٱٱالعرب: قتلنا بٍت فبلف، كإمنا قتلوا بعضهم, كيكوف قولو 
أف القـو قاتلوا  فيكوف ا١تعٌت باأللف،  ٌَّّ ُّٱ: أف يكوف القتل للربيُت ال غَت. كمن قرأ ثالثها

 .208فما كىنوا

                                                             
 .175(، ص1997: بَتكت: مؤسسة الرسالة، 5ٖتقيق: سعيد األفغاشل، )ط ،، حجة القراءاتعبد الرٛتن بن ٤تمد بن ز٧تلة 204

 .461ص ،3ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  205

 .175ص ،القراءات، حجة عبد الرٛتن بن ٤تمد بن ز٧تلة 206
 .116، ص 2ج تفسَت البغوم معادل التنزيلأبو ٤تمد اٟتسُت بن مسعود البغوم،  207

 .229،  صزاد ا١تسَت يف علم التفسَتٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد اٞتوزم،  208
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فإنو ال حيسن أف يسند الفعل إاٌل إذل الربيُت، ١تا فيو من معٌت  مشددا َّ لى قػيتّْ  ُّكمن قرأ 
. فتبُت بُت ىذه القراءات أف 209التكثَت الذم ال جيوز أف يستعمل يف قتل شخص كاحد

عدـ ثبوت الركاية فيها عن النيب صلى اهلل عليو  مشددا َّ لى قػيتّْ  ُّسبب شذكذ قراءة من قرأ 
 .    210صحيح ك رٝتو مواقف لرسم ا١تصحف كسلم علما بأف ا١تعٌت

 بضم الباء كتشديد الراء زَ رِّ لب ُ  .6
  َّ ىي  ىمىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ُّٱمن قولو تعاذل: 

" ٥تففا مبنيا للفاعل ٔتعٌت "خرج" كما جاء يف قرأ ٚتهور القراء " خط ا١تصحف, كىي لبػىرىزى
بضم  "زَ رِّ لب ُ قراءة متواترة تداك٢تا ا١تسلموف علماؤىم كعاٌمهم يف قراءهتا. كركيت من الشواذ "

رج"، كىي قراءة منسوبة إذل أيب حيوة ) الباء كتشديد الراء عل خيى ىػ( كيف ركاية 203ٔتعٌت "جيي
. كىي قراءة جاءت مؤٌكدا للمعٌت ا١تتضٌمن يف القراءة ا١تتواترة. 211ىػ(127عن عاصم )

" ٥تففا" كانت جوابا ١تا اٌدعاه ا١تنافقوف بأهنم ما قيًتلوا لو ما خرجوا يف  حيث إٌف القراءة "لبػىرىزى
اليت جاءت  كيقٌويها بالقراءة الشاذة َّ ىي ىمىم ىم جي يه ىه ىم ىم مه جه ين ُّٱالقتاؿ كما يف قولو: 

مضٌعفا مبنيا للمفعوؿ لداللة ا١تبالغة بأٌف ما اٌدعوه باطبل. كلذلك قيل: لو ٗتلفتم أيها 
ا١تنافقوف لربزمت إذل موطن آخر غَته تصرعوف فيو حىت يبتلي اهلل ما يف الصدكر كيظهره 

التقدير، . فيستفاد من القراءتُت أف اٟتذر ال يدفع القدر، كالتدبَت ال يقاـك 212للمؤمنُت
فالذين قٌدر عليهم القتل ال بد أف يقتلوا على كل حاؿ، كإاٌل انقلب علم اهلل جهبل، فقتل 

 .213من قتل إمنا جاء النتهاء آجا٢تم كما قٌدر ذلك يف اللوح احملفوظ
 

 األفعال الماضية لرسم علىااردة المخالفة في اذة الو القراءات الش الخامس:المبحث 

                                                             
 .173، ص1ج احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنهاعثماف بن جٍت،  209

 .94،  ص4ج تفسَت ا١تراغيأٛتد مصطفى ا١تراغي،  210
 .97، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  211

 .156، ص4ج تفسَت القرطيب٤تمد بن أٛتد األنصارم القرطيب،  212

 .105ص ،4ج تفسَت ا١تراغيأٛتد مصطفى ا١تراغي،  213
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 شهداء .1

   َّ ىم جن ىم مم خم ىم ىم ىم  ىم  ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

قرأ اٞتمهور "شهد" على أنو فعل كفاعل، كىي قراءة متواترة يتناقلها القراء جيبل بعد جيل 
إذل يومنا ىذا. كركيت من الشواذ "شهداء" باٞتمع، كىي قراءة منسوبة إذل أيب ا١تهلب، 

 كذلك بإعراب متعدد: 
البلـ يف "اهلل" كىو حاؿ من الرجاؿ ا١توصوفُت يقرأ "شهداءى" بفتح ا٢تمزة مع الزيادة : أوال

 يف اآلية قبلها.
 . 214يقرأ بالرفع على تقدير: ىم شهداءي : ثانيا
 كيقرأ " شهداءى" بالنصب على الوصف ١تا قبلو، أك على إضمار أعٍت. : ثالثا

 .215كيقرأ "شيهَّده" بضم الشُت كفتح ا٢تاء، كىو ٚتع أيضا، مثل حاضر كحٌضره : رابعا
اآلية ّٔذه القراءة الشاذة من حيث اللغة حسن، الهنم الشك كل ىؤالء ا١تذكور قبل كمعٌت 

  َّ ىم ىم ىم ىم  حم جم ىم ُّٱاآلية شهداء اهلل، كىو قولو تعاذل: 

كلكن ّٔذه القراءة سيتغَت ا١تعٌت ١تا سييتوقَّع أف شهادة التوحيد سيكوف ٢تؤالء الشهداء،   
 أسباب: ةكىذا طبعا ال يصٌح لعد

 يف اآلية استئنافية ال عبلقة ١تا قبلها.: األول
" قضى، أعلم، بٌُت، حضر، كىذه الكلمات ال الثاني : قاؿ بعض ا١تفٌسرين أٌف معٌت "شىًهدى

 تناسب معٌت "شهداء".
: قاؿ بعض ا١تفٌسرين إف يف اآلية تقدصل كتأخَت، تقديره: شهد اهلل أنو ال إلو ىو قائما الثالث

ال إلو ىو قائما بالقسط، شهد أكلو العلم أنو ال إلو إال ىو بالقسط، شهدت ا١تبلئكة أنو 
. كإذا صٌح ىذا التقدير فقراءة "شهداء" غلط ألٌف اآلية تأيت لبياف شهادة 216قائما بالقسط

اهلل أف األلوىية لو كحده، كا١تبلئكة كأكلو العلم يشهدكف كذلك، كليس ٢تؤالء ا١توصوفُت 
                                                             

 .247، ص1ج إعراب القرآفالتبياف يف عبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  214
 .312، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكربم،  215

 .209، ص2ج ٣تمع البياف يف تفسَت القرآفأبو علي الفضل بن اٟتسن الطربسي،  216
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كال خيفى على ذم ٘تييز أف ىذا الكبلـ من النيب صلى اهلل يب: "قبل اآلية، كلذلك قاؿ اإلماـ القرط
". قاؿ سعيد بن جبَت 217عليو كسلم على جهة التفسَت، أدخلو بعض من نقل اٟتديث يف القرآف

ىػ(: كاف حوؿ الكعبة ثبلٙتائة كستوف صنما، ككاف لكل حي من العرب صنم أك 94)ت
. أم كحىت األصناـ تشهد ألوىية 218اصنماف، فلما نزلت ىذه اآلية خٌرت األصناـ سجد

  اهلل سبحانو كتعاذل.
 بزيادة األلف أْكَفلبكسر الفاء،  كِفل .2

  ىم ىمىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ُّٱمن قولو تعاذل: 

 :219بقراءة متواترة يف "كفل" يف ثبلث قراءات كردت اآلية
: ككىفىلىها زكريىاءي ٥تففا، ك"زكرياءي" ٦تدكد مرفوع كمهموز، كىي قراءة متواترة منسوبة إحداىما

ىػ(، كابن عامر 154ىػ(، كأيب عمرك )ت 120ىػ(، كابن كثَت )ت169إذل نافع )ت
ىػ(. كا١تعٌت على ىذه القراءة أنو 205ىػ(، كيعقوب )ت127ىػ(، كأيب جعفر )ت118)ت

 ٱُّٱاهلل عنو أنو ىو الذم توذل كفالتها، كالقياـ ّٔا، بداللة قولو:  أسند الفعل إذل زكريا، فأخرب

أهنم تنازعوا يف   ، فأخرب عنهم َّ ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىئ ىم ىم ىمنئ  ىم مئ ىم زئ ىم
كتشاجركا، حىت رموا أقبلمهم اليت كانوا يكتبوف ّٔا الوحي، كاستهموا ّٔا على   كفالتها،

كفالة مرصل، فخرج قلم زكريا بإذف اهلل كقدرتو، فكفلها زكريا، فالفعل مسند إليو، فيجب 
 ٗتفيف "كفىل" لذلك.

إذل  : ككىفَّلىها زكرياءى مشددا، ك"زكرياءى" ٦تدكد منصوب كمهموز، كىي قراءة منسوبةثانيها
ىػ(. كا١تعٌت على ىذه القراءة أنو أضاؼ الفعل إذل اهلل عٌز كجٌل، فأخرب عن 180شعبة )ت

نفسو بأنو كٌفلها زكريا، أم ألزمو كفالتها، كقٌدر ذلك عليو، كيٌسره لو، فيكوف "زكريا" 
 ا١تفعوؿ الثاشل ؿ "كٌفلها" ألنو بالتشديد يتعدل إذل ا١تفعولُت.

                                                             
 .29، ص4ج تفسَت القرطيب٤تمد بن أٛتد األنصارم القرطيب،  217

 .183ص ،ا١تسَت يف علم التفسَتزاد ٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد اٞتوزم،  218

 .54ص ،القراءات العشرة ا١تتواترة من طريقي الشاطبية كالدرة٤تمد كيرصٌل راجح،  219
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كىفَّلىها زكريا" مشددا، ك "زكريا" مقصور يف حالة النصب. كا١تعٌت ك  : قرأىا الباقوف "ثالثها
على ىذه القراءة مثل ما يف القراءة الثانية. كا١تعٌت بُت قرائيت التخفيف كالتشديد متداخل، 
ألف التشديد يرجع إذل التخفيف، ألف اهلل إذا كٌفلها زكريا، كفلها زكريا بامر اهلل لو، كألف 

 . 220ن مشيئة اهلل كقدرتو كإرادتوزكريا إذا كفلها فع
 :221كقرئت من الشواذ بصورتُت

ككًفلها زكريا، بالتخفيف ككسر الفاء، كىي قراءة شاذة منسوبة إذل ابن كثَت  :إحداىما
ىػ(. كا١تعٌت على ىذه القراءة مثل من قرأ "كىفىلى" 106ىػ( كأيب عبد اهلل ا١تزشل )ت120)ت

لبعض العرب، يقاؿ كىفىل يٍكفيل، كًفل يٍكفىل، مثل عًلم ٥تففا، كا١تعٌت كاحد، ألهنما لغتاف 
 يعلىم.

 يبٌ : كأىٍكفىلىها زكريا، بزيادة األلف لقصد التعدية، كىي قراءة شاذة أيضا منسوبة إذل أي ثانيهما
بن كعب، كا١تعٌت على ىذه القراءة مثل ا١تعٌت يف "كىٌفلى" مشددا، ألف ا٢تمزة كالتشديد يف 

 التعدم.
: "زكريا بالقصر حيث ال 222ؼ اللغوم يف كلمة "زكريا"، فهي أربع لغاتأما االختبل

يستبُت يف األلف الرفع كالنصب كاٞتر، زركرياء ٔتد األلف حيث ترفع كتنصب كال ٗتفض 
، كزكرٌم بياء مشدد بغَت ألف، كزكره بغَت ياء. كاإلثناف األٌكالف نزؿ ّٔما 223كاأللف للتأنيث

يداف عنو، كلذلك كردت يف الشواذ "ككفَّلها زكرينا، ككفىلها القرآف، كاألثناف األخَتاف بع
 زكرم، كجيوز زكر"  

 بغَت تاء التأنيث قال المالئكةكإذ  .3
  َّ ٰر ىي  ىم ىم ُّٱمن قولو تعاذل: 

                                                             
 .341،  ص1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  220
 .111،  صشواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 221

 .255، 1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  222

 .270، ص2ج اٟتجة يف علل القراءات السبعأبو علي اٟتسن بن عبد الغفار الفارسي،  223
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قرأ ٚتهور القراء "كإذ قالت" بالتاء، كىي قراءة متواترة تناكلتها األمة على قراءهتا جيل بعد 
مكتوبة يف ا١تصحف. كركيت من الشواذ "كإذ قاؿ" بغَت جيل حىت كصلت إلينا كما ىي 

. فمن حيث ا١تعٌت، ال فرؽ بُت 224التاء، كىي قراءة منسوبة إذل ابن مسعود رضي اهلل عنهم
القراءتُت، كإمنا ا٠تبلؼ بُت تذكَته كتأنيثو الذم يؤدم إذل االختبلؼ يف القراءة، فبيانو كما 

 :225يلي
. 226غَت حقيق، كحيث كاف ال يؤنث شيئ من ا١تبلئكةكحجة من قرأ باأللف ألف التأنيث 

: 12سورة يوسف/) َّ رب يئ  ُّٱكأنو مذكر يف ا١تعٌت، كقد أٚتعوا على التذكَت يف قولو تعاذل: 
كقيل لئبٌل يوافق  إمنا ناداه جربيل فبل حاجة إذل التأنيث على ىذا التفسَت، كقيل (30

 ٱُّٱالتأنيث دعول الكفار تأنيث ا١تبلئكة. كقد جاءت اآلية على كجو التذكَت، كقولو تعاذل: 

 .(23: 13سورة الرعد/ ) َّ ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ُّٱ ككقولو: (93: 6سورة األنعاـ/) َّ ىم مئ
كمن قرأ بالتاء فلموضع اٞتمع بعدىا، كاٞتمع ٦تن يعقل يف ٚتع التكسَت جيرم ٣ترل ال 

 .(14: 49سورة اٟتجرات/) َّ  ىمىم ىم ىم  ُّٱ، كقولنا: ىي الرجاؿ، ككقولو تعاذل: يعقل
" من حيث اٟتكم  ةكا١تبلئ"  لفظالالت يًتجح جواز األمرين يف دمن ىذه االستك 

النحوم، كأما من حيث اللمسات الببلغية، فاألمر خيتلف، قد اختار اهلل التذكَت يف موطن 
كالتأنيث يف موطف آخر، كذلك ألف يف اآليات أسرار تعبَتية ٖتدد تذكَت كالفعل كتأنيثو مع 

 ا١تبلئكة، كمنها:
بالتذكَت، ٨تو: " اسجدكا، : كل فعل أمر يف القرآف الكرصل يصدر إذل ا١تبلئمة يكوف أوال

 أنبؤكشل".

                                                             
 .114ص  ،شواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 224

 .342ص  ،1السبع كعللها كحججها ج كتاب الكشف عن كجوه القراءاتأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  225

 .317، ص1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  226
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 َّ ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ُّٱ كل فعل يقع بعد ذكر ا١تبلئكة يأيت بالتذكَت أيضا، كقولو تعاذل:ثانيا: 
 ىم ىم ىم ىم خنٱُّٱ أيضاقاؿ ك  (166: 4سورة النساء/) َّ ىمىم ىم  ىم ٱُّٱأيضا قاؿ ك ( 23: 13سورة الرعد/)

 (.5: 42سورة الشورل/) َّ ىم ىم
 َّ  ىمىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ٱُّٱ: كل كصف اٝتي للمبلئكة يأيت بالتذكَت، كقولو تعاذل: ثالثا

 .(172: 4سورة النساء/)
: كل فيو شدة كقوة حىت لو كاف عذابُت أحدمها أشد من اآلخر، فاألشد يأيت رابعا

، لفظ " يتتوىف " جاء بالتذكَت ألف  َّ ىم مئ ىم زئ  ىم رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱبالتذكَت، كقولو تعاذل: 
سورة ) َّ ىئ  ىم ىم ىم نئ ىم مئ ٱُّٱ: كأما يف قولو (50: 8سورة األنفاؿ/) َّ ىم مئ ىم ُّٱالعذاب أشد 

  لفظ " توفتهم " جاء بالتأنيث ألف العذاب أخف من اآلية السابقة. (27: ٤47تمد/

: دل تأت بشرل بصيغة التذكَت يف القرآف الكرصل، فكل بشارة يف القرآف الكرصل تأيت خامسا
 ٱُّٱكقولو تعاذل: ك   َّ ىم ىم ىم ىم ىم خن حن  جن يم ىم ىم ىم ىم ىم مم خم ىم  ىم ىم ىم ىم ٱُّٱبصيغة التانيث، كقولو تعاذل: 

.َّ ٰر ٰذ يي ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىي  ىم ىم  
 ببل ألف َحسَّ  .4

  َّ  يب ىمىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم  ُّٱمن قولو تعاذل: 

سُّ إحساسا، ٔتعٌت كجد، علم،  "سَّ حى قرأ ٚتهور القراء "أى  بألف، من جذر الكلمة أحىسَّ حيًي
،  كىي قراءة متواترة مركية عن األئمة ا١تتقنُت، ككقو٢تم: ىل أحسستى أحدا؟. 227كظن

كاستعمل "أحٌس" دكف "علم" تنبيها أنو  (98: 19سورة مرصل/) َّ يم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱككقولو تعاذل: 
   . 228باديا لذم اٟتاسة فضبل لذم العقل اظهر منهم الكفر ظهور 

" بغَت ألف، من جذر الكلمة حىسَّ حيىيسُّ حىسِّا ٔتعٌت قتل كىي  كركيت من الشواذ "  حىسَّ
ا١تراد : كىو يف غَت ا١تعٌت ىػ(215)  ىػ(. قاؿ األخفش400قراءة منسوبة إذل ابن عمَت )ت

                                                             
 .216، ص1ج معاشل القرآفحيِت بن زياد الفراء،  227
 582، ص1ج تفسَت الراغب األصفهاشلعادؿ بن علي بن أٛتد الشدم،  228
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" : ظننتي  ، كمعٌت "أحسستي ": قتلتي . كجاء يف 229يف القراءة ا١تتواترة، ألف معٌت "حسستي
 :ىػ(126)ت ، كقوؿ الكميت230اللساف معٌت آخر لكلمة  "اٟتس" : العطف كالٌرٌقة

 أك ييبًكيى الدارى ماءي العربة ا٠تضلي  # ىل مىن بكى الدارى راجو أف ًٖتٌس لو 
. كىي لغة. كاالسم فيو  قاؿ أبو اٞتراح العقيلي: ما رأيتي عقيليا إالٌ حسىٍستي لو أك حًسٍستي

 . 231اٟتسُّ بالفتح كالكسر
يتضح من ىذه ا١تعاشل أنو إذا كانت القراءة الشاذة يراد ّٔا القتل فإهنا ليست ك 

اسيس اليت بصحيح، كإذا أريد ّٔا الٌرٌقة أك العطف، فا١تعٌت متقارب ألهنا من ضمن األح
سبلـ، أك نذىب إذل مذىب اٞتمع أٌف "أحٌس ك حٌس" لغة سى عليو الأحٌس ّٔا عي

ىػ(: " ألنو قد جيتمع فعلتي ك أفعلتي " كثَتا 215كقاؿ األخفش )ت تتساكل يف ا١تعٌت.
 . 232يف معٌت كاحد، تقوؿ: " صددتي ك أصددتي "

 مبنيا للمفعوؿ واتُ وْ أُ ٔتا ٔتد األلف،  واآتَ بما .5
   َّ ىن ىم ىم  ىم ىم مم خم ُّٱمن قولو تعاذل: 

وا" بقصر األلف كما كرد يف خط ا١تصحف، كىي قراءة متواترة تى أى ٔتاقرأ ٚتهور القراء "
ٔتد  آتىوا"ٔتااستمرت األمة على قراءهتا منذ نزكؿ الوحي إذل يومنا ىذا. كركيت من الشواذ "

للمفعوؿ، كىي أيٍكتيوا" مبنيا ٔتا" ك ىػ(،96)ت األلف، كىي قراءة منسوبة إذل إبراىيم النخعي
كمعٌت الكلمة على قراءة اٞتمهور أم "ٔتا . 233ىػ(94)ت قراءة منسوبة إذل سعيد بن جبَت

سورة ) َّ ىمىم ىم ىم مم ُّٱٱكىي كقولو تعاذل:  234فعلوا" كيدؿ عليو قراءة أييبىٌ "يفرحوف ٔتا فعلوا"
سورة )  َّ ىم ىم ىم ىم ُّٱٱ: ككقولو (27: 19سورة مرصل/) َّ يم  ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱككقولو:  (16: 4النساء/

                                                             
 .221ص، 1ج كتاب معاشل القرآفسعيد بن مسعدة األخفش األكسط،  229
 .273، 4ج لساف العرب، ورظالفضل ٚتاؿ الدين بن مكـر ابن منأبو  230

 .273، 4ج لساف العرب، ورظالفضل ٚتاؿ الدين بن مكـر ابن منأبو  231
 .198، ص1ج كتاب معاشل القرآفسعيد بن مسعدة األخفش األكسط،  232

 .144، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  233

، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت كمفاتيح ماز ٤تمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتطيب الر  234
 .137ص  ،9ج الغيب
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أم "ٔتا فعلوا"، ١تا ركم أف اليهود أك  وا"تى أى ٔتا"ىذه اآليات تبُت أف معٌت ك  .(61 :19مرصل/
ا١تنافقُت كانوا على عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم، إذا خرج النيب صلى اهلل عليو كسلم إذل 

اهلل عليو كسلم الغزك ٗتلفوا عنو، كفرحوا ٔتقعدىم خبلؼ رسوؿ اهلل، كإذا قدـ النيب صلى 
. كيف ركاية أف ا١تنافقُت يقولوف للنيب صلى اهلل عليو كسلم: لو قد 235من السفر اعتذركا إليو

خرجتى ٠ترجنا معك، فإذا خرج النيب صلى اهلل عليو كسلم ٗتلفوا ككذبوا، كيفرحوف بذلك، 
حمد صلى . كيف ركاية: إهنم فرحوا باجتماعهم على كفرىم ٔت236كيركف أهنا حيلة احتالوا ّٔا

اهلل عليو كسلم كقالوا: قد ٚتع اهلل كلمتنا، كدل خيالف أحد منا أحدا أف ٤تمدا ليس بنيب، 
كقالوا ٨تن أبناء اهلل كأحباؤه، ٨تن أىل الصبلة كالصياـ. ككذبوا بل ىم أىل كفر كشرؾ 

لف . كأما معٌت الكلمة على القراءة "ٔتا آتوا" أم ٔتا أىعطىوا بفتح األ237كافًتاء على اهلل
كالتاء، كذلك أف اليهود أكا١تنافقوف كتموا  اسم ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم، كفرحوا بذلك 

حُت اجتمعوا، ككانوا يزٌكوف أنفسهم كيقولوف: ٨تن أىل الصياـ كأىل الصبلة كأىل الزكاة  
. كأما الكلمة على القراءة 238ك٨تن على دين إبراىيم. كقيل أهنم فرحوا بتبديلهم كتاب اهلل

أم ٔتا أيعطيوا بضم ا٢تمزة كالطاء، حيث آتاىم اهلل علم التوراة فحرفوه كفرحوا  أيٍكتيوا"ٔتا"
بذلك. ركم أف النيب صلى اهلل عليو كسلم سأؿ اليهود عن شيئ ٦تا يف التوراة فكتموا اٟتق 

. كيف ركاية عن ابن عباس أف أىل الكتاب أنزؿ عليهم الكتاب فحكموا 239كأخربكه ٓتبلفو
. كمن ىذه الركايات يتضح أف ا١تعٌت 240كحرفوا الكلم عن مواضعو كفرحوا بذلك بغَت اٟتق،

بُت القراءات متقاربة، كسبب اختبلفهم فيها عائد إذل اختبلفهم يف فهم الركايات اليت من 
أجلها قيرئًت اآلية. كالقراءة ب"أتوا" ك"آتوا" فيًهمىتا أف ا١تنافقُت من اليهود قد ارتكبوا 

ية من ٥تالفة أمر الرسوؿ يف التخلف عن الغزك، كالكذب برسالتو كالكفر ا١تخالفات الشرع
                                                             

 .546، ص3ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  235

 .546، ص3ج سمى جامع البياف يف تأكيل القرآفتفسَت الطربم ا١ت٤تمد بن جرير الطربم،  236

 .547، ص3ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  237

 .547، ص3ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  238
 .125ص ،2ج ا١تسمى إرشاد العقل السليم إذل مزايا القرآف الكرصل تفسَت أيب السعودأبو السعود ٤تمد بن ٤تمد العمادم،  239

 .547، ص3ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  240
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بنبوتو كالكتماف ْتقو صلى اهلل عليو كسلم. كالقراءة  ب"أيكتيوا" فهمت أف أىل الكتاب من 
 اليهود أيكتيوا الكتاب فحٌرفوىا كفرحوا ّٔا كّٔا قيرًئٍت. 

 
 

ونقط  اردة المخالفة في الضبط بالشكل لشاذة الو القراءات ا السادس:المبحث 
   األفعال المضارعة علىاإلعجام 

 

رَكم .1  َتَصوَّ
   َّ ىم ىمىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

. " ٔتعٌت جعل لو صورة ٣تسمةيصٌور من جذر الكلمة " صٌور "ىم ٚتهور القراء ب " قرأ 
ا٠تاصة كالعامة، كصورة : "الصورة ضرباف: أحدمها ٤تسوس يدركو ىػ(425)ت قاؿ الراغب

اإلنساف كاٟتيواف، كالثاشل: معقوؿ يدركو ا٠تاصة دكف العامة، كالصورة اليت اختص ّٔا 
. كقرأ طاكس 241اإلنساف من العقل، كإذل الصورتُت أشارت ىذه القراءة يف اآلية"

تىصىوَّركم" كىي قراءة شاذة  بالتاء على أنو فعل ماض ٔتعٌت علٌمكم صورا،   ىػ( "106)ت
ىػ(: "كتأيت 745. قاؿ أبو حياف )ت242كقولك: تصورت ىذا األمر أم عًلمت صورتو

. كا١تعٌت ّٔذه القراءة فيما نرل بعيد كخارج عن مضموف "تفٌعل ٔتعٌت فٌعل ٨تو توذٌل ٔتعٌت كذٌل 
اآلية، إذ كيف يعٌلم اهلل ما يف األرحاـ كدل يكن شيئا؟ إاٌل إذا كاف ا١تعٌت كما يقصده أبو 

فهو صحيح، كمعناىا أف اهلل صورٌكم لنفسو كلتعبده، كقولك: أثٌلتي  ىػ(745)ت اٟتياف
فأصبح ا١تعٌت بُت القراءتُت  243ماال، أم جعلتو أثلة أم أصبل، كتاثٌلتيو إذا أثٌلتىو لنفسك

 متقارب. كلكن كزف "تفٌعل" تأيت ١تعاف أشهرىا:

                                                             
 .497ص ،مفردات ألفاظ القرآفالراغب األصفهاشل،  241
 .302، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكربم،  242
 .391ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  243
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، ٨تو: قٌطعت اللحم : ا١تطاكعة، كتكوف مطاكعتو ؿ "فٌعل" ا١تضعف لغرض التكثَتاألول
 فتقٌطع، أك النسبة إذل القبيلة كقولك: عٌرقتو فتعٌرؽ، أم نسبتو إذل العراؽ.

 : تكلف األمر كاٌدعاؤه كقولك: تشٌجع اٞتندم، أم تكلف ادعاء الشجاعة.الثاني
 : االٗتاذ، كقولك: ترٌدل الرجل الثوب، ام اٗتذ الرجل الثوب رداء.الثالث

ٖتاشيو، كقولك: تأمٌث الصاحل، أم اجتنب الصاحل ارتكاب االمث : اجتناب الفعل ك الرابع
 كٖتريو من القبيح.

: إفادة تكرار العمل يف مهل، كقولك: ٕترٌع  ا١تريض الدكاء، أم أف ا١تريض قد الخامس
شرب الدكاء جرعة بعد جرعة. بعد أف فهمنا ىذه األكزاف كمعانيها تبٌُت لدينا أف ا١تعٌت 
للقراءة الشاذة خارج عن ا١تعٌت ا١تطلوب يف اآلية، كذلك أٌف اآلية جاءت ترٌد ادعاء النصارل 

ألنو لو كاف ك عليو السبلـ إذ ىو من ضمن ا١تصوَّرين يف مفهـو اآلية،  األلوىية لعيسى
 عيسى إالىا فكيف يكوف من ا١تصوَّرين . 

 ٥تففا َيْذُكرُ  .2
   َّ ىم ىم ىم ىم  ىم ىم  ُّٱمن قولو تعاذل: 

يف "يذٌٌكر" أهنا مشددا أصلو يتذٌكر مث أدغمت التاء يف الذاؿ  ال خبلؼ بُت القراءك 
ىػ( 105، إال ما ركم عن الضحاؾ )ت245كمعناىا يتعظ أك يتفٌكر، 244لتقارب ٥ترجهما

. كا١تعٌت بُت القراءتُت خيتلف، إذ إف كلمة "يذكر" بالتخفيف ٔتعٌت اٟتفظ 246أنو قرأ ٥تففا
. ّٔذا ا١تعٌت يتضح 247للشيئ، كأيضا ٔتعٌت االستحضار يف اللساف كيف القلب كبعد النسياف

ليس اٟتفظ كاالستحضار فحسب،  بل االتعاظ  شذكذ ىذه القراءة إذ ا١تطلوب من اآلية
كاالعتبار باستخداـ العقل للوصوؿ إذل الفهم الصحيح حوؿ االختبلؼ يف احملكمات 
كا١تتشأّات. كىذا كاضح ألف أصل الفعلُت خيتلف، ؼ "يذٌٌكر" أصلها "تذٌكر يتذٌكر" على 

                                                             
 .137(، ص1987؛ القاىرة: مكتبة ا٠تا٧تي، 1)ط أثر القراءات يف األصوات كالنحو العريب،عبد الصبور شاىُت،  244
 149.81ص ،1ج مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ا١تسمى بتفسَت النسفيعبد اهلل بن أٛتد النسفي،  245

 .108ص ، شواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 246
 .342ص ، مفردات ألفاظ القرآفالراغب األصفهاشل،  247
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ءه، كقولنا: تشٌجع كزف "تفٌعل يتفٌعل"، كىو كزف لفعل الـز يفيد تكلف األمر كاٌدعا
اٞتندم، ٖتٌلم األٛتق، كتصرٌب اٞتزع. كأما الفعل "يٍذكر" أصلها "ذكر يذكر" ٥تففا على كزف 
فعىل يفعيل، كىو كزف لفعل متعٌد حيتاج إذل ا١تفعوؿ، كذلك أخطأت القراءة الشاذة لعدـ 

ءة كجود الوجود يف اآلية ما يدؿ على ا١تفعولية. كحيتمل أف يكوف سبب ا٠تطأ يف القرا
االلتباس بُت الكلمتُت "يذٌكر مشددا كيذكر ٥تففا"، كذلك ألف الرسم يف البداية خاؿ من 
عبلمات الضبط كنقط اإلعجاـ.   قاؿ أبو حياف يف بياف ىذه اآلية: "أم كما يتعظ بنزكؿ 
احملكم كا١تتشابو إال أصحاب العقوؿ إذ ىم ا١تدركوف ٟتقائق األشياء ككضع الكبلـ موضعو 

بذلك على أف ما اشتبو من القرآف فبل بد من النظر فيو بالعقل الذم جعل ٦تيزا إلدراؾ  كنبو
الواجب كاٞتائز كا١تستحيل فبل يوقف مع داللة ظاىر اللفظ بل يستعمل يف ذلك الفكر 

. كقاؿ 248حىت ال ينسب إذل البارم تعاذل كال إذل ماشرع من أحكامو ماال جيوز يف العقل"
كّتودة  249"ىذه اآلية مدح للراسخُت بإلقاء الذىن كحسن التأمل" ىػ(:538الز٥تشرم )ت

الذىن كحسن النظر كإشارة إذل ما بو استعٌدكا لبلىتداء إذل تأكيلو من ٕتٌرد العقل عن 
 .250غواشي اٟتس

 الييزغ، التىزًغ، اليىزغ  .3
 َّ رب يئ ىم ىم ىمىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

عل" كىي قراءة فٍ زيغ" على كزف "أفعل، يػي من جذر الكلمة "أزاغ، يي  "ىم ىم " ٚتهور القراء قرأ
 :251قرأّٔا أئمة ا١تسلمُت كعامتهم. كقرئت بالشواذ يف ثبلث صور متواترة

 ىػ(74: الييزٍغ قلوبنا بالياء رفعا، كىي قراءة السلمي )تإحداىا
 ىػ(.13ضي اهلل عنو )ت: التىزًٍغ قلوبينا بفتح التاء كرفع الباء، كىي قراءة أيب بكر ر ثانيها

                                                             
 .214ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  248

 .162ص، التأكيلالكشاؼ عن حقائق التنزؿ كعيوف األقاكيل يف كجوه ر اهلل ٤تمود بن عمر الز٥تشرم ا٠توارزمي، اج 249
 .8ص ،2ج تفسَت أيب السعود ا١تسمى إرشاد العقل السليم إذل مزايا القرآف الكرصلأبو السعود ٤تمد بن ٤تمد العمادم،  250

 .213ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  251
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: اليىزًٍغ قلوبينا بالياء مفتوحة كرفع الباء.  فتقدير القراءة األكذل كأف اآلية تقوؿ: "ربنا ثالثها
 نا فتزيغ قلوبنا بعد إذ ىديتنا".الييزغ اهلل قلوبنا". أما القراءة الثانية كالثالثة، فتقديرمها "التزغ

فتبٌُت من ىذه القراءات أف القراءة الشاذة بأنواعها مفٌسرة للقراءة ا١تتواترة، ألف لفظ 
"أزاغ" يصدر من لفظ "زاغ" أم ما كاف اهلل ييزًيغي قلوب العباد قبل أف زاغوا بأنفسهم، كقولو 

كال  فصحت القراءة الشاذة ّٔذا ا١تعٌت. (5: 61سورة الصف/) َّ  ىمىم ىم ىم ىم  ىم ُّٱٱتعاذل: 
خبلؼ يف ا١تعٌت يف ىذه القراءة الشواذ الثبلثة، كإمنا ا٠تبلؼ يف استخداـ الياء كالتاء 

. ككلها ٔتعٌت الرغبة 252الزائدتُت، كذلك ألف كلمة "القلب" يستوم فيها التذكَت كالتأنيث
يلة إذل اهلل، أم أاٌل يكن منك خلق الزيغ فتزيغ قلوبنا, كقيل معٌت اآلية: ال تكٌلفنا عبادة ثق

 يف تأكيل اآلية على عدة كجوه: ىػ(548)ت . كقد توٌسع الطربسي253تزيغ منها قلوبنا

: ال ٘تنعنا لطفك الذم معو تستقيم القلوب فتميل قلوبنا عن اإلدياف بعد إذ كفقتنا أوال
 بألطافك حىت ىديتنا إليك.

 ا٢تداية.: ال تكلفنا من الشدائد ما يصعب علينا فعلو كتركو فتزيغ قلوبنا بعد ثانيا
 : ال تزغ قلوبنا من ثوابك كرٛتتك.ثالثا

 .254: أف اآلية ٤تمولة على الدعاء بأف ال تزيغ قلوبنا عن اإلدياف كاليقُترابعا
 لن يغنَي، لن يغنيْ  .4

  َّ ىم ىمىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم يل ىل مل خل ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

 بقراءتُت:، كقرئت يف الشواذ بالتاء كنصب الياء َّ ىم يل ٱُّٱتواترت قراءة اٞتمهور 
، 256، كذلك لوجود اٟتائل بُت االسم كالفعل255: لن يغٍت على تذكَت العبلمةإحداىما

. كىذا الرأم ىػ(74)، كىي قراءة أيب عبد الرٛتن السلمي 257كلكونو تأنيث غَت حقيقي
                                                             

 .328ص(، 2001؛ بَتكت: دار الكتب العلمية، 2)ط ،ا١تعجم ا١تفصل يف ا١تذكر كا١تؤنثإميل بديع يعقوب،  252
 .404ص ،1ج احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيزعبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي،  253

 .198، ص2ج ٣تمع البياف يف تفسَت القرآفأبو علي الفضل بن اٟتسن الطربسي،  254

 .211ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  255

 .14ص ، 4ج تفسَت القرطيب٤تمد بن أٛتد األنصارم القرطيب،  256
 .358ص ، 1ج إعراب القرآفأٛتد بن ٤تمد بن إٝتاعيل النحاس،  257
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صحيح ألف الفعل إمنا جيب تأنيثو إذا كاف الفاعل مؤنثا حقيقيا كذلك باتصاؿ تاء التأنيث 
كاف ماضيا أك التاء ا١تتحركة يف أكلو إذا كاف مضارعا، كسواء كاف الفاعل مفردا الساكنة إذا  

 مؤنثا أك مثنا أك ٚتعا.
 (.221: 2سورة البقرة/)   َّ جهين ىن ىم ىم  من ىم ىم ُّٱكقولو تعاذل:   

(.128: 4سورة النساء/)  َّ ىم ىم ىم ىم يل ىل مل خل ٱُّٱكقولو:   

(.233: 2سورة البقرة/) َّ  ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ُّٱٱكقولو:   

(.40: 20سورة طو/)  َّ ىمىم مه جه  ين ىن ىم ىم من ُّٱٱكقولو:   

(.122: 3سورة آؿ عمراف/) َّ ىم ىم يل ىل مل خل ٱُّٱكقولو:   
 (.48: 8سورة األنفاؿ/) َّ ىم  ىم ىم جي يه ىه ُّٱكقولو: 

 (.23: 4سورة النساء/) َّ ىم ىم ىم ىم  جي يه ىه ُّٱ كقولو:

 (.4: 65سورة الطبلؽ/) َّ ىم ىم ىم نئ  ىم مئ ُّٱكقولو: 

 (.33: 33سورة األحزاب) َّ ىم ىم من ىم ىم ىم  ىم  ُّٱكقولو: 

إذا كاف الفاعل ٚتع تكسَت، أك اسم ٚتع جاز تأنيث فعلو على إرادة معٌت كأما 
اٞتماعة، كجيوز عدـ تأنيثو على إرادة معٌت اٞتمع، كإذا تقٌدـ الفعلى، ككاف ٚتع تكسَت 

  ىم ىم ٱُّٱللعاقل تعينت مراعاة معٌت اٞتمع، كذلك باتصاؿ كاك اٞتماعة بفعلو، كقولو تعاذل: 

ثت "كذبت" جوازا مراعاة معٌت اٞتماعة، كمث ركعي أنٌ    (34: 6األنعاـ/سورة ) َّ ىم ىم ىم ىم
كأما تأنيث الفعل مع فاعلو ٚتع التكسَت لغَت العاقل، األغلب معٌت اٞتمع يف "فصربكا". 

: 2سورة البقرة/) َّ  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱتأنيث فعلو كما جاء يف ىذا ا١توضوع، ككقولو تعاذل: 
74.) 

أما إذا كاف الفاعل مؤنثا ٣تازيا، أك فصل بينو كبُت كبُت الفعل، أك ٛتل التأنيث على إرادة 
فالفعل  (275: 2سورة البقرة/) َّ حن جن  يم ىم ىم ُّٱمعٌت ا١تذكر، جاز تأنيث فعلو كعدمو، قاؿ تعاذل: 

ر الفعل على ىذا ا١تعٌت، "جاء" ال يؤنث مع الفاعل "موعظة" ألف تأنيثو غَت حقيقي، فذكٌ 
 .(57: 10سورة يونس/ ) َّ ىم ىم  جي يه ىه ىم ىم ٱُّٱكجيوز تأنيثو كما يف قولو: 
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: لن يغٍت بالياء أكال كبالياء الساكنة آخرا، كذلك الستثقاؿ اٟتركة يف حرؼ اللُت، ثانيهما
. كىي قراءة منسوبة إذل علي  رضي اهلل 258كإجراء ا١تنصوب ٣ترل ا١ترفوع، كقيل للضركرة

ىػ(. أما كونو ساكنا ألجل الضركرة، فإنو ضعيف ألف 110عنو كاٟتسن البصرم )ت
القاعدة الضركرية إمنا تطٌبق يف الشعر العريب ال يف القراءات القرآنية، كلذلك األقرب إذل 

 لشاعر: الصحيح أف السكوف يف ىذه القراءة صادر من اللهجات العربية كقوؿ ا
 .259٘تنيك ماال تستطيع غركر # أالٌ ىٍي أالٌ ىٍي فدعها فإمنا

 كالشاىد يف ىذا البيت "أالٌ ىٍي" حيث سكن الياء ككاف األصل الفتح.
، كإمنا األغلب كردت 260كلكن الذم يبدك رل أف كلمة "ا١تاؿ" يستوم فيو التأنيث كالتذكَت 

 (.11: 48الفتح/سورة )  َّ ىمىم ىم ىم ىم خن ٱُّمؤنثة كقولو تعاذل:

كاختبلؼ اٟتركة بُت القراءات الثبلثة ال يؤدم اختبلفا يف مدلولو، إذ كلها ٔتعٌت لن تدفع. 
كىو أف ا١تاؿ يدفع عن صاحبو يف الدنيا ككذلك األكالد. كأما يف اآلخرة فبل ينفع الكافر 

 مالو كال كلده.
 تيركهنم، ييركهنم  .5

   خي ىمىم ىم ىم ىم ُّٱمن قولو تعاذل: 

ىػ( "تىركهنم" بالتاء على ا٠تطاب بناء على ما قبلو 205ىػ( كيعقوب )ت169)ت نافعقرأ 
خطابا، فجرل آخر الكبلـ عليو، كقرأ الباقوف "يىركهنم" بالياء على الغيبة ألف قبلو لفظ 

 غيبة، فحمل آخر الكبلـ على أكلو . ككلتا القراءتُت متواترتاف. كقرئت بالشواذ بقراءتُت:
بضم التاء على ا٠تطاب, كىي قراءة منسوبة إذل ابن عباس كطلحة  : "تيركهنم"إحداىما

 ىػ( .112)ت
: "ييركهنم" بضم الياء على الغيبة، كىي قراءة منسوبة إذل أيب عبد الرٛتن السلمي ثانيهما

. كمعٌت القراءة "تىركهنم" قد كاف لكم أيها اليهود آية يف فئتُت التقتا، فئة تقاتل 261ىػ(74)
                                                             

 .211ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  258
 .177، صالكشف عن أحكاـ الوقف كالوصل يف العربية٤تمد سادل ٤تيسن،  259
 .350ص ،ا١تعجم ا١تفصل يف ا١تذكر كا١تؤنثإميل بديع يعقوب،  260
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كاألخرل كافرة، تركف ا١تشركُت مثلي ا١تسلمُت رأم العُت. أم إف لكم عربة يف سبيل اهلل، 
أيها اليهود فيما رأيتم من قلة عدد ا١تسلمُت ككثرة عدد ا١تشركُت، كظفر ىؤالء مع قلة 

 عددىم ّٔؤالء مع كثرة عددىم.
ة مثلي كمعٌت القراءة "يىركهنم" يرل ا١تسلموف الذين يقاتلوف يف سبيل اهلل اٞتماعة الكافر 

ا١تسلمُت يف القدر. فتأكيل اآلية على ىذه القراءة: قد كاف لكم يا معشر اليهود عربة 
كمتفكر يف فئتُت التقتا، فئة تقاتل يف سبيل اهلل كأخرل كافرة، يرل ىؤالء ا١تسلموف  مع قلة 

 عددىم ىؤالء ا١تشركُت يف كثرة عددىم.
آية يف فئتُت التقتا، فئة تقاتل يف سبيل اهلل،  كمعٌت القراءة "تيركهنم" قد كاف لكم أيها اليهود

كاألخرل كافرة، يريكم اهلل ا١تشركُت مثلي ا١تسلمُت رأم العُت. أم إف لكم عربة أيها اليهود 
فيما أراكم اهلل من قلة عدد ا١تسلمُت ككثرة عدد ا١تشركُت، كظفر ىؤالء مع قلة عددىم 

 .262ّٔؤالء مع كثرة عددىم
م" ييرًل اهلل ا١تسلمُت الذين يقاتلوف يف سبيل اهلل اٞتماعة الكافرة مثلي كمعٌت القراءة "ييركهن

ا١تسلمُت يف القدر. فتأكيل اآلية على ىذه القراءة: قد كاف لكم يا معشر اليهود عربة 
كمتفكر يف فئتُت التقتا، فئة تقاتل يف سبيل اهلل كأخرل كافرة، ييرًل اهلل ىؤالء ا١تسلمُت مع 

ا١تشركُت يف كثرة عددىم. كالفرؽ بُت القراءات يف ا١تعٌت ترجع إذل جذر  قلة عددىم ىؤالء
الكلمة "رأل" ك أرل"، فكلمة "رأل" تعٍت رؤية بصرية تتعدل ٔتفعوؿ كاحد كىي أقول يف 
ا١تعٌت بدليل "رأم العُت"، ككاف مدلولو على اليقُت، كأما كلمة "أرل" تعٍت رؤية قلبية  حيث 

ىذا من حيث  لولو ٗتمينا كظنيا، كىذا يتعارض ٔتدلوؿ اآلية.تتعدل بفمعولُت ككاف مد
ا١تعٌت، كأما من حيث األسلوب، فتغيَت القراءة من الغيبة إذل ا٠تطاب كىو اإللتفات توبيخ 
كذـ لليهود الذين ال يٌتعظ ٔتا ظفر ا١تسلموف مع قلة عددىم ّٔؤالء ا١تشركُت مع كثرة 

 عددىم.
 يقاتلُ  .6

                                                                                                                                                                             
 .411ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  261
 .194، ص3ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  262
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 َّ خي ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 
قرأ اٞتمهور "تقاتل" بالتاء كما ىي كاردة يف اآلية، كىو ا١تشهور بتواتره لدم القراء، كقرأ 

، فرٌد إليو كجرل على لفظو٣104تاىد )ت . 263ىػ( "يقاتل" بالياء على أف "فئة" ٔتعٌت القـو
َت كيف مثل ىذه القضية كلها صحيحة ألف األصل يف كل مؤنث من غَت اٟتيواف التذك

النتفاء اٞتنس البيولوجي فيو، كتأنيثو للفظو إما باتصالو بعبلمات التأنيث أك ْتكم اللغة، 
كىذه كلو جيوز تذكَت فعلو مراعاة لؤلصل، على حُت أف اتصاؿ عبلمات التأنيث بالفعل 
ا١تؤنث اٟتقيقي أصل، إاٌل إذا ذىب بو إذل معٌت اسم مذكر فيكوف ٔتنزلتو. كمثاؿ ذلك قولو 

دل تتصل تاء التأنيث بالفعل ألف لفظو مفرد كىو داؿ  (30: 12سورة يوسف/) َّ  مب زب رب يئ ُّٱٱ: تعاذل
على ٚتع ا١ترأة، كليس لو كاحد من لفظو فصار ٔتنزلة اسم ٚتع، فعومل معاملة اسم اٞتمع ا١تذكر. 

سورة ) َّ ٰىٰر ٰذ  يي ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱفتذكر الفعل مراعاة للمعٌت تقديره: ٚتع نسوة. ككقولو تعاذل: 
م إذا جاءكم ٚتع أ، ر الفعل "جاء" على إرادة معٌت اٞتمعفذكٌ  (10: 60ا١تمتحنة/
فتذكَت فعل ا١تؤنث آّازم مراعاة لؤلصل، ألف تأنيثو غَت حقيقي، أك التفاقو يف  ا١تؤمنات.

ا١تعٌت مع لفظ آخر مذٌكر، فذٌكر الفعل مراعاة لذلك ا١تعٌت. كىذا ما ذىب إليو ٣تاىد يف 
ىذا ضعيف لتأخر الفعل عن ىذه القراءة، حيث ذٌكر الفعل "يقاتل" نظرا ١تعٌت الفعل، كإمنا 

أنث ألجل الضمَت، كلو تقدـ الفعل كاف التذكَت صحيحا، كقولنا: "طلعت  االسم، كلذلك
. مهما يكن األمر 264الشمس كطلع الشمس، كإف قلنا: الشمس طلعت، كاف الوجو أصح

فإف ىذا االختبلؼ التأثَت لو يف ا١تعٌت، ألف االختبلؼ نقطي ال معنوم. كيستفاد من ىذه 
ذكَت اٞتملة كتأنيثها، كما فعل ٣تاىد ّٔذه القراءة يف القراءة بأف معٌت الكلمة لو تأثَت يف ت

 اآلية.
 يُقتِّلون مشددا .7

   َّ ىم ىم ىم ىئر ىم ىم  ىم ُّٱمن قولو تعاذل: 

                                                             
 .211ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  263

 .305، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكربم،  264
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 :265ىذه الكلمة يف قراءة متواترة بصورتُت كردت
اتباعا  ىػ(156)ت : يقاتلوف بزيادة األلف بعد القاؼ من ا١تقاتلة، كىي قراءة ٛتزةإحداىما

. كمعناىا أف كفار بٍت إسرائيل يقاتلوف َّ كقاتلوا الذين يأمركف بالقسط ُّٱلقراءة ابن مسعود 
 .  266الذين خيالفوهنم يف كفرىم. فأخرب عنهم السبب الذم يكوف منو القتل

, كىي قراءة ٚتهور القراء، كا١تعٌت َّ ىم نئ ىم مئ ىم ُّٱ: يقتلوف ٥تففا من القتل عطفا على ثانيهما
على ىذه القراءة أهنم يقتلوف الذين ال يقاتلوهنم. ككردت قراءة ثالثة "يقٌتلوف" مشددا كىي 

ىػ(. كا١تعٌت على ىذه القراءة أف كفار بٍت 110قراءة شاذة منسوبة إذل اٟتسن البصرم )ت
يفيد التكثَت كا١تبالغة. أهنم كانوا  إسرائيل تشددكا يف القتل كبالغوا فيو، كذلك أف كزف "فٌعل"

يقتلوف رسل اهلل الذين كانوا يرسلوف إليهم بالنهي عما يأتوف من ا١تعاصي. كيف ركاية عن 
عبيدة بن اٞتراح قاؿ: قلت يارسوؿ اهلل، أم الناس أشد عذابا يـو القيامة؟ قاؿ: رجل قتل 

  رئ ّٰ ِّ ٱُّٱاهلل صلى اهلل عليو كسلم نبيا، أك رجل أمر با١تنكر كهنى عن ا١تعركؼ. مث قرأ رسوؿ 

، مث قاؿ رسوؿ  َّ  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىئ ىم ىم  ىم نئ ىم مئ ىم زئ ىم
"ياأبا عبيدة، قتلت بنو إسرائيل ثبلثة كأربعُت نبيا من أكؿ النهار  اهلل صلى اهلل عليو كسلم:

يف ساعة كاحدة، فقاـ مئة رجل كاثنا عشر رجبل من عباد بٍت إسرائيل، فأمركا من قتلهم 
، كىم الذين ذكر اهلل  با١تعركؼ كهنوىم عن ا١تنكر، فقتلوا ٚتيعا من آخر النهار يف ذلك اليـو

. ىذه القراءة مع كوهنا شاذة، فهي تناسب من حيث ا١تعٌت األحداث ا١تأساكية 267عٌز كجل
 اليت كانت مع األنبياء الذين أرسلوا إذل بٍت إسرائيل. 

 حكم مبني للمجهوليُ لِ  .8
   َّ  ىم جم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم يل ىل مل خل ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

                                                             
 .246، ص1ج معاشل القراءاتأبو منصور األزىرم ٤تمد بن داكد،  265
 .339ص، 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  266

 .414ص ، 3ج ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآفتفسَت الطربم ٤تمد بن جرير الطربم،  267
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تواترىا، كقرئت من تح الياء، كىي قراءة متفق علي أئمة القراء " لًيىٍحكيمى" مبنيا للفاعل بف قرأ
، كأبو ىػ(110)تالشواذ "لًييٍحكىمى" مبيٍت للمفعوؿ، كىي قراءة شاذة قرأىا اٟتسن البصرم 

 .268ىػ(128، كعاصم اٞتحدرم )تىػ(130)ت جعفر
بُت  كالفرؽ بُت القراءتُت أف القراءة " لًيىٍحكيمى" مبنيا للفاعل داللة على أف  االختبلؼ كاف

النيب صلى اهلل عليو كسلم كبُت أحبار اليهود، كذلك عندما دخل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كسلم بيت ا١تدراس على ٚتاعة من اليهود، فدعاىم إذل اهلل، فقاؿ لو نعيم بن عمرك 
كاٟتارث بن زيد: على أم دين أنت يا ٤تمد؟ قاؿ: "على ملة إبراىيم كدينو"، قاال: فإف 

ؿ ٢تما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "فهلما إذل التوراة، فهي بيننا ايا، فقإبراىيم يهود
. كأما القراءة "لًييٍحكىمى" مبيٍت للمفعوؿ داللة على 269كبينكم، فأبيا عليو، فأنزؿ اهلل اآلية

االختبلؼ كاف بُت اليهود بعضهم من بعض، كذلك عندما أسلم عبد اهلل بن سبلـ كأمثالو، 
هود عادكىم. كمن حيث ا١تعٌت كلتا القراءتُت صحيحتاف، ألهنما تبيٌناف كآخركف من الي

االختبلؼ الذم كاف بُت النيب صلى اهلل عليو كسلم كبُت اليهود، كاالختبلؼ بُت اليهود 
ءة السابقة بعضهم من بعض. كأما من حيث األسلوب، فإف القراءة "لًييٍحكىمى" تناسب القرا

بٍت للمفعوؿ، كذلك مراعاة للمشاكلة اللفظية. كىذا األسلوب "ييٍدعىٍوفى" ككل منهما م لو
: 20سورة طو/) َّ من ىم ىم ىم ىمىم ىم  ىم خن ٱُّٱتكرر كركده يف القرآف الكرصل، كمنو قولو تعاذل: 

فاعلو. ككاف أبو عمرك ٚتهور القراء يقرؤكف بالياء مع الضم على ما دل يسم  (102
إذ كاف    َّ ىم ىم ٱُّٱىػ( يقرأ "يـو نػىنػٍفيخي يف الصور" بالنوف طلبا للتوفيق بينو كبُت قولو 154)ت

سورة ) َّ  ىم ىم ىم ىم  ىم ىم  ىم  ُّٱ. كيف قولو: أهنا بالنوف    َّ  ىم ُّٱال خبلؼ بُت القراء يف 
"كالسماءى" بالنصب رعاية مشاكلة اٞتملة اليت  فقد قرأ ٚتهور القراء (7-6: 55الرٛتن/

 تليو، كقرأ أبو السٌماؿ "كالسماءي" بالرفع رعاية مشاكلة اٞتملة االبتدائية.
 بالتشديد حبُّكميَ بفتح الباء،  َيحبْبكمبفح التاء،  َتُحّبون .9

  َّ ىن ىم ىم  خن حن جن يم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

                                                             
 .234ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  268

 .54،  صأسباب النزكؿ ا١تسمى لباب النقوؿ يف أسباب النزكؿجبلؿ الدين أبو عبد الرٛتن السيوطي،  269
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بُّوفى" بضم التاء من "أحٌب"، كىي قراءة متواترة كما ىي مكتوب يف قرأ اٞتمهور  "ٖتًي
 ا١تصحف. كمن جذر ىذه الكلمة يف اآلية، قرئت يف الشواذ بثبلث صور: 

بىٍبكم، بفتح التاء كالياء من "حب" كمها لغتاف، كىي قراءة األولى والثانية : ٖتىيٌبوف كحيى
 ..ىػ(105منسوبة إذل أيب رجاء العطاردم )ت

بٍّْبكم اهلل إذل خلقو،  كىي : حيىً الثالثة بُّكم، بفتح الياء مشددا، إلفادة التكثَت أك على معٌت حيي
 . 270ىػ(123قراءة منسوبة إذل الزىرم )ت

التعليل اللغوم ٢تذه القراءت نقوؿ: بُت القراءتُت كلمتاف مستعملتاف، إحدامها ك 
ىي قراءة أئمة الشواذ، كلذؾ تعددت مشهورة كىي قراءة اٞتمهور، كأخراىا غَت مشهورة، ك 

: ىػ(311)ت العبارات بُت اللغوين يف استخداـ كلمة "حب" يف القراءات. قاؿ الزجاج
بوف" بضم التاء ألٌف حببتي قليلة يف  بوف" بفتح التاء كلكن األكثر "ٖتي "كجيوز يف اللغة "ٖتى

 اؿ النحاس. كق271أهنا لغة قد ماتت فيما حيسب" ىػ(189)ت اللغة كزعم الكسائي
ب، كىي لغة ٘تيم ب كأىحً ب كٖتىً : "يقاؿ حيىً ىػ(189)ت نقبل عن الكسائي ىػ(338)ت

كأسد كقيس،  كحًيب كًٖتب، كًإحب كىي لغة بعض قيس، كىي لغة قد ماتت. كقاؿ: دل 
" إال يف بيت أنشده الكسائي  :272يسمع أحد "حببتي

، بل أنكر بعضهم أف 273كمشرؽكال كاف أدسل من عبيد  #  فأقسم لوال ٘تره ما حببتيو
يكوف ىذا البيت لفصيح. كأيضا ىذا اٟترؼ شاذ ألنو اليأيت يف ا١تضاعف يفًعل بالكسر، 

. كلكن الصحيح أف لفظ 274إال كيشركو يفعل بالضم إذا كاف متعديا ماخبل ىذا اٟترؼ
" على كزف "فعيل يفعيل" فهو حبيب كال يأيت فيو اسم الفا بيبي عل "حٌب" أصلو "حبيبى حيى

فنقوؿ حاٌب، كلذلك صحت القراءة بفتح التاء على أهنا لغة كلكن قليل االستعماؿ. كال 
                                                             

 .222ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  270

 .397، ص1ج معاشل القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم ا١تعركؼ بالزجاج،  271

، )إدارة الطباعة ا١تنَتية(، 7ج ، شرح ا١تفصلىذا البيت لغيبلف بن شجاع النهشلي، راجع موفق الدين يعيش ابن علي بن يعيش 272
 .138ص
 .367، ص1ج إعراب القرآفأٛتد بن ٤تمد بن إٝتاعيل النحاس،  273

 .743ص، 9ج لساف العرب، ن مكـر ابن منطورأبو الفضل ٚتاؿ الدين ب 274
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فرؽ يف ا١تعٌت بُت ىاتُت القراءتُت، كإمنا ا٠تبلؼ بُت استعماؿ الكلمة ا١تشهورة كبُت الكلمة 
اليت اٌدعيت أهنا ماتت، كىذه ىي من فوائد القراءة الشاذة، لوالىا لذىبت اللغة أبديا، 

 ءة اٞتمهور ٘تسك برسم ا١تصحف، كقراءة أئمة الشواذ ٘تسك بأصالة الكلمة.فقرا
 بضم الياء ككسر الشُت كيُ ْبِشر  .10

  َّ ىم حن  جن يم ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱ: من قولو تعاذل
 ىم  ىم ىم ىم ىم ٱُّٱكمنها ّٔذه اآلية إالٌ يف سورة اٟتجر:  ،يف كل القرآف قرأ ٛتزة "يػىٍبشيريؾ" ٥تففا

 ىم  ىم ىم ُّٱيف ٜتسة مواضع:  ىػ(189)ت ككافقو الكسائي (54: 15سورة اٟتجر/) َّ ىم مم خم

قولو  (9: 17سورة اإلسراء/)  َّ  ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم حم ٱُّٱقولو تعاذل: ،  َّ  زت ىم ىم ىم ىم ىم ىم
 ىم ىم ىم ىم يل ىل مل خل ٱُّٱ  :قولو تعاذل (2: 18سورة الكهف/) َّ ىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىمُّتعاذل: 

، ككلتا القراءتُت يف كل القرآف "يػيبىشّْريؾ" مشدداكقرأ الباقوف  .(42سورة الشورل/: ) َّ ىمىم
كقرئت يف الشواذ "يػهٍبًشرؾ" . 275اف إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمدتمسنك متواترتاف 

بضم الياء كإسكاف الباء ككسر الشُت، كىي قراءة شاذة منسوبة إذل ٛتيد بن قيس األعرج 
، 277ة، يقاؿ: بىٌشرتي الرجل أبشّْره كأىٍبشيريه. كمعٌت يػيبىشّْريؾ كيػىٍبشيريؾ: البشار 276ىػ(130)ت

 حم ٱُّٱكىي ا١تقصودة يف اآلية، كمعٌت يػيٍبًشريؾ: يسيرُّؾ كيفرحك، كىي ا١تقصودة يف قولو تعاذل: 

سيٌركا بأف لكم يف اآلخرة اٞتنة اليت كنتم  أم (30: 41سورة فصلت/)  َّ ىم ىم ىم  ىم
أكثر كدليل القراءة األكذل: أٌف  على طاعتو. يف الدنيا على إديانكم باهلل كاستقامتكم توعدكهنا

 َّ ىم مئ  ىم زئ ٱُّٱكقولو:  (39:17سورة الزمر/) َّ ىم ىم ُّٱٱ، كقولو تعاذل: ما كرد يف القرآف مشددا
كاستدؿ أصحاب القراءة  .(71: 11سورة ىود/) َّ رت يب ٱُّٱ كقولو: (11: 36سورة يس/)

 :278الثانية بقوؿ الشاعر

 أتتك من اٟتىجَّاج يتلى كتأّا #  صحيفةبىشىٍرتي عيارل إذا رايتي 
                                                             

، ٖتقيق: علي ٤تمد سراج القارئ ا١تبتدئ ك تذكار القارئ ا١تنتهيعلي بن عثماف بن ٤تمد بن أٛتد بن اٟتسن الفاصح العذرم،  275
 .179ص(، 1945؛ القاىرة: مطبعة مصطفى الباب اٟتليب، 3الضباغ، )ط

 .111، ص، ٖتقيق: مشراف العجليشواذ القراءات الكرماشل،٤تمد بن أيب نصر  276

 .405، ص1ج معاشل القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم ا١تعركؼ بالزجاج،  277

 .49، ص4ج تفسَت القرطيب٤تمد بن أٛتد األنصارم القرطيب،  278
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 :279كاستدؿ صاحب القراءة الشاذة بقوؿ الشاعر
 موت ذريع كجراد عىظلىى # يا أـ عمرك أبشرم بالبشرل

: ىي ثبلث لغات ٔتعٌت كاحد، كلكن إذا أمعنا النظر فإهنا ىػ(311)ت كقاؿ الزجاج
القراءتاف األكلياف يأيت ٔتعٌت ا٠ترب ٗتتلف، كاستخدامها يف اآلية تدلنا على ذلك، فا١تعٌت يف 

السار، بينما ا١تعٌت يف القراءة الشاذة يأيت ٔتعٌت إدخاؿ السركر كالفرح. كىذا يوافق صاحب 
يف قولو: بىشىٍرتيو فأبشر كاستبشر كتبٌشر، كقاؿ أيضا: بىشىٍرتيو ٔتولود فأبشر. فلفظ  280اللساف

" متعٌدياف ٔتعٌت كاحد، كإذا د خل عليهما األلف صارا ال زمُت للمطاكعة،  "بىشىرى كبىشَّرى
كقولنا: بىشىرى الوالدي أك بىشَّرى الوالدي كلده بالنجاح فأبشر.  كلذلك قراءة لفظ "أبشر" يف اآلية 

 شاذة لعدـ ا١تناسبة يف ا١تعٌت.
 طَتا بالتاء فتكونُ  .11

   َّ ىم ىمىم ىم ىم  ىم ُّٱمن قولو تعاذل:     
ىػ( "فيكوف طائرا" 205ىػ( كيعقوب )ت128ىػ( كأبو جعفر )ت169قرأ نافع )ت

بالتوحيد مع األلف. كاستدؿ أصحاب ىذه القراءة أهنم أرادكا: يكوف ما أنفخ فيو، أك ما 
أم  َّ ىم ىم ىم ُّٱٱأخلقو طائرا، فأفردكا بذلك، أك يكوف كل كاحد من ذلك طائرا، كقولو تعاذل: 

كما كرد يف خط   مع اٞتمع " بالياءطَتا فيكوف"كقرأ الباقوف  اجلدكا كل كاحد منهم.
قل "كهيئة الطائر" فأجرل اآلخر ٣ترل يكدل  َّ ىم ىم ىم ٱُّٱ. كحجة ىؤالء أهنم رٌدكه إذلا١تصحف

 كاٞتحدرم ىػ(148)ت كاألعمش ىػ(112)ت ركم عن طلحةك  .281األكؿ كمعناه اٞتمع
. كحجتهم قراء شاذة خالفت قراءة اٞتمهور" بالتاء، كىي طَتا أهنم قرءكا "فتكوف ىػ(128)

 ىم ىم جي يه ىه ىم  ىم مه جه ٱُّٱأهنم قالوا أف الضمَت عائد إذل ا٢تيئة كما كردت آية مثلها يف ا١تائدة: 

فعلم من ىذه القراءات ثبوت االجتهاد يف ٖتديد  .(110: 5سورة ا١تائدة/) َّ ىمىم  ىم ىم ىم
القراءة ا١تتواترة بإتياف  الوجو اآلخر منشاذة تريد أف توضح معٌت اآلية، ككأٌف القراءة ال

                                                             
 .49، ص4ج تفسَت القرطيب٤تمد بن أٛتد األنصارم القرطيب،  279

 .427، ص1ج لساف العرب، مكـر ابن منطور نأبو الفضل ٚتاؿ الدين ب 280

 .277، ص2ج اٟتجة يف علل القراءات السبعأبو علي اٟتسن بن عبد الغفار الفارسي،  281
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خرل بنفس ا١تعٌت كٔتختلف القراءة. كإتياف لفظ "الطَت" على صورة الشاىد من اآلية األ
 ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىمىئ  ٱُّٱ: التأنيث كردت كثَتة يف اآليات القرآنية، منها

سورة ) َّ ىمىم ىم  ىم ىم ىمىي  ىم ُّٱٱ(، كقولو: 36: 12)سورة يوسف/ َّ ىمىم ىم
 َّ  نبيئ رب زب مب  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱكقولو:  (،41: 12يوسف/

(، 31: 22/)سورة اٟتج َّجم حم  ىم  ىم ىم ىم ٱُّٱكقولو: (، 79: 16)سورة النحل/
(19 :38/ص)سورة  َّىم ىممم  خمىم  ىم ٱُّٱ  

كلكن كما عرفنا كمن ىاتُت القراءتُت يتضح لنا أٌف لفظ "الطَت" جيوز فيها التأنيث كالتذكَت، 
من شركط القراءة ا١تتواترة ثبوت السند كاتصالو إذل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم،  وأن

فالقراءة تثبت بالركاية ال بالقياس، كإاٌل فكم من القراءة ستتغَت لوجود االحتماالت النحوية 
 يف اآلية نفسها. 

 بضم التاء ككسر الصاد ُتِصّدون .12
  َّ رت ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱمن قولو تعاذل:

كفى" بفتح التاء كضم الصاد من جذر الكلمة "صىدَّ"، كىي قراءة قرأ ٚتهور القراء "تىصيدُّ 
كف" بضم متواترة قرأ ّٔا معظم ا١تسلمُت جيل بعد إذل يومنا ىذا. كركيت من الشواذ " تيًصدُّ 

 التاء ككسر الصاد من جذر الكلمة "أىصىدَّ"، كىي قراءة منسوبة إذل اٟتسن البصرم
كا١تعٌت كاحد بُت القراءة ا١تتواترة كالقراءة الشاذة ىنا، فمدلوؿ "صىدَّ" ك  .ىػ(110)ت

"أىصىدَّ": أعرض عن الشيئ كانصرؼ عنو. ككلمة "صىدَّ" الـز كمتعد كقولك: صٌد عن كذا 
كصٌد غَته عن كذا. كأما قراءة اٟتسن فقد عٌدل صٌد البلـز با٢تمزة كقولنا: صلَّ اللحمي 

 اللحمي كأخمَّ، كقوؿ الشاعر: كأصلَّ إذا أننت، كخمَّ 
كا الناسى بالسيف عنهمي، أم صٌرؼ.  أناسه أصىدُّ

صىدَّ ك أىصىدَّ" لغتاف عربيتاف فصيحتاف تستخدمهما العرب،  فالنتيجة من ىذا ا٠تبلؼ أف " 
. كلكن إذا تدبرنا ا١تعٌت ا١تخفي يف القراءة الشاذة 282أكثر استعماال يف القرآف صىدَّ"،كإمنا "

                                                             
 .16، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  282
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لوجدنا معٌت آخر تقصده القراءة، كىي الكثرة يف كصف الصدكد ألىل  كف" تيًصدُّ " 
الكتاب، حيث اجتمع يف نفوسهم الضبلؿ كاإلضبلؿ. ضلوا ألهنم كفركا ٔتحمد كأكصافهم 
ا١تذكورة يف كتبهم، كأضلوا ألهنم حاكلوا أف يضّْلوا ا١تؤمنُت عن سبيل اهلل. كىذا ما يؤكده 

ما قاؿ: كاعلم أف ا١تبطل إما أف يكوف ضااٌل فقط، كإما أف يكوف عندىػ( 604)تالرازم 
. مث 283مع كونو ضاالٌ يكوف مضبلٌ، كالقـو أم أىل الكتاب، كانوا موصوفُت باألمرين ٚتيعا

اختلفوا يف كيفية صدىم عن سبيل اهلل، فقيل: إهنم كانوا يغركف بُت األكس ك ا٠تزرج 
ٞتاىلية حىت تدخلهم اٟتمية كالعصبية فينسلخوف بتذكَتىم اٟتركب اليت كانت بينهم يف ا

عن الدين، فعلى ىذا ا١تعٌت تكوف اآلية يف اليهود خاصة، كقيل: اآلية يف اليهود كالنصارل، 
كيكوف ا١تعٌت دل تصدكف بالتكذيب بالنيب صلى اهلل عليو كسلم كأف صفتو ليست يف  

 .284كتبكم، كقيل: بالتحريف كالبهت
 

القراءات الشاذة الواردة المخالفة في الضبط بالشكل و الرسم على  السابع:المبحث 
 األفعال المضارعة

 

 بفتح التاء ككسره فيهما مع األلف تسوادُّ ك تبياضُّ  .1
  َّ ىم ىممئ  ىم زئ ىم رئ ُّٱمن قولو تعاذل: 

يعدؿ تػىبػٍيىضُّ كتىٍسوىدُّ" بفتح التاء فيهما بغَت ألف، كىي قراءة متواترة ال " يف قراءة اتفق القراء
عنها القراء إال ما ركيت من الشواذ "تبياضُّ كتسوادُّ" بفتح التاء ككسره فيهما مع األلف، 

. كىي أصلها من أربع لغات: فتح التاء 285ىػ(123كىي قراءة منسوبة إذل الزىرم )ت
 تػىبػٍيىضُّ كتىٍسوىدُّ، تًبػٍيىضُّ كًتٍسوىدُّ"، فتح التاء ككسرىا مع األلف " ككسرىا من غَت ألف "

                                                             
الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت كمفاتيح  ، تفسَتماز ٤تمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتطيب الر  283

 .171،  صالغيب

 .283،ص2ج ٣تمع البياف يف تفسَت القرآفأبو علي الفضل بن اٟتسن الطربسي،  284

 .284، ص1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  285
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. أما من قرأىا بكسرة التاء فإنو يريد أف يبُت أف أصل 286تىبياضُّ كتىسوادُّ، تًبياضُّ كًتسوادُّ"
الكلمة يف ا١تاضي مكسورة. أما القراءة الشاذة "تبياضُّ كتسوادُّ" بفتح التاء ككسره فيهما 

ثبت أف فهو جيد يف العربية، إال أف ا١تصحف أمهلها كما يف إبراىيم، كإٝتاعيل، كالرٛتن. ف
سبب الشذكذ ٥تالفة ما جاء يف رسم ا١تصحف. كأما القراءة بفتح التاء كىي قراءة متواترة، 
 فقد أٚتع القراء على قراءهتا بغَت ألف فبل ينبغي أف يقرأ بإثبات األلف، كيقٌويها اآلية

 . كاختلف ا١تفسركف يف معٌت البياض كالسواد َّ ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم نئ ٱُّٱبعدىا  البلحقة
 :287يف اآلية، كىو على قسمُت

: ٔتعٌت آّاز، كىو البياض عبارة عن السركر كالفرح، كالسواد عبارة عن الغم.  أحدىما
كقولك: لفبلف عندم يد بيضاء، كالعرب تقوؿ عند التهنئة: اٟتمد هلل الذم بٌيض كجهك، 

 ىم ىم خن حن جن يم ٱُّٱلو تعاذل: كيقوؿ ١تن كصل إليو مكركه: اربٌد كجهو، كاغرٌب لونو، كتبٌدلت صورتو. ككقو 

، إف ا١تؤمن يرد يـو القيامة كابيض كعلى ىذا ا١تعٌت .(58: 16سورة النحل/) َّ  ىم ىم ىم
كجهو على ما قدمو من اٟتسنات، كالكافر اسود كجهو بشدة اٟتزف كالغم على ما قدمو من 

 السيئات.

ٔتعٌت اٟتقيقة، كىو البياض كالسواد حيصبلف يف كجوه ا١تؤمنُت كالكافرين، كذلك  ثانيهما:
ألف اللفظ حقيقة كال دليل يوجب ترؾ اٟتقيقة، فوجب ا١تصَت إليو. كليكوف الفرؽ بُت 

زف يكوف يف األفعاؿ ك تػىبٍػيىضُّ كتىٍسوىدُّ" على كزف "افعٌل يفعٌل" "القراءتُت كاضح نقوؿ: إف  
للمبالغة يف قوة اللوف كالعيب. كقولنا: ابيٌض الشعر، اٛتٌر الشفق، اعوٌرت البلزمة يأيت 

العُت. كما أف "تىبياضُّ كتىسوادُّ" يأيت على زكف "افعاٌؿ يفعاٌؿ فهو أيضا يف األفعاؿ البلزمة 
يفيد القوة يف األلواف كالعيوب. كقولنا: اخضاٌر الزرع، اعواٌر البصر. كالفرؽ بُت الوزنُت أٌف 

ٌل" يدٌؿ على لوف ثابت، ك "افعاٌؿ" يدؿ على لوف غَت ثابت. كمن ىذا البياف اتضح "افع

                                                             
 .25ص، 3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  286

، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت كمفاتيح ماز ٤تمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتطيب الر  287
 .186ص ،8ج الغيب



206 
 

   
 

صواب قراءة  اٞتمهور كظهرت شذكذ قراءة غَتىم. إذ ا١تؤمن يلزمو بياض الوجو، كالكافر 
  يلزمو سواد الوجو.

 بضم الياء ٥تففا زَ ي ْ مِ يُ  .2
  َّ ىم زئىمالمتعاقبة رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

 ىػ(229)ت كخلف ىػ(205)ت كيعقوب ىػ(189)ت كالكسائي ىػ(156)ت قرأ ٛتزة
" بفتح الياء ٥تففا" يػٍزى " بضم الياء مشددا، كقرأ الباقوف "ديى يػّْزى ديي

. ككلتا القراءتُت متواترتاف 288
 " يػٍزى . كركيت من الشواذ "ديي بضم قرأ ّٔما األمم ا١تتعاقبة على تبادؿ األجياؿ إذل عصرنا اليـو

. كال 289ىػ(120الياء ٥تففا من جذر الكلمة "أماز"، كىي قراءة مركية عن ابن كثَت )ت
فرؽ يف ا١تعٌت بُت القراءتُت ا١تتواترتُت، كمها ٔتعٌت كاحد، كليس التشديد لتعدم الفعل ألٌف 

. كالتضعيف يف  290ماز كمٌيز يتعدياف إذل مفعوؿ كاحد. نقوؿ: مزتي ا١تتاع كمٌيزتي ا١تتاع
مٌيز" ليست منقولة من "ماز". فهي ؾ "عاض" ك"عٌوض". فالتضعيف يف "عٌوض" كلمة "

ليس نقبل من "عاض" إذ لو كاف التضعيف من "عاض" لتعدل إذل ثبلثة مفاعيل ألف 
"عاض" يتعدل إذل مفعولُت. نقوؿ: عٌوضتي زيدا ماال. ؼ "عاض" ك"عٌوض" لغتاف كما 

. كلكن من الناحية الببلغية، 291معٌت اآلخر أف "ماز" ك"مٌيز" لغتاف، ككل كاحد منهما يف
فإف القراءة بالتخفيف تفيد فائدة التمييز بُت ا٠تبيث كالطيب، كىي أخف يف اللفظ، 
كالقراءة بالتشديد تفيد التكثَت كا١تبالغة. كيف ا١تؤمنُت كا١تنافقُت كثرة، كلفظ "الطيب" 

ٚتيع ا١تؤمنُت ك ا١تنافقُت ال اثناف  ك"ا٠تبيث" كإف كاف مفردا، إاٌل أنو للجنس، فا١تراد منهما
منهما، فناسبها القراءة بالتشديد. كيكوف تاكيل الكبلـ: حىت ديٌيز جنس ا٠تبيث من جنس 

" فهي ؾ 292الطيب يػٍزى " يف ا١تعٌت، كا٢تمزة فيها ليست للنقل،  ". كأما القراءة الشاذة "ديي يػّْزى ديي
بلثي آّرد، ؾ "حزف" ك "أحزف" ك كما أف التضعيف ليس للنقل، بل أفعل كفعل ٔتعٌت الث

                                                             
 .73ص ،القراءات العشرة ا١تتواترة من طريقي الشاطبية كالدرة٤تمد كيرصٌل راجح،  288

 .131، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  289

 .369ص، 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  290

 .329، ص2ج اٟتجة يف علل القراءات السبعأبو علي اٟتسن بن عبد الغفار الفارسي،  291

 .182ص ،، حجة القراءات٤تمد بن ز٧تلةعبد الرٛتن بن  292
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" أف القياس اجتهادم يف ". فثبت من ىاتُت القراءتُت 293"قدر اهلل" ك"قٌدر" يػٍزى يػّْزى ك ديي ديي
إثبات القراءات الشاذة. كىي تفيد جواز ا٠تركج عن القاعدة اللغوية الثابتة ما داـ األمر 

دة باأللف كالتضعيف تفيد مرٌجح بالشواىد اللغوية، حيث علم يف علم الصرؼ أف الزيا
 التعدية، كىي ليست جارية يف ىذه القضية.

 
 على ا١تفاعلة ُتالُقوه .3

    َّ خن ىم ىم ىم  ىم مم خم ىم ىم ُّٱٱمن قولو تعاذل: 

وه" على كزف "فًعل" كما ىي مرسومة يف خط ا١تصحف. كىي قراءة قى لٍ قرا ٚتهور القراء "تػى 
كركيت من الشواذ "تيبلقيوه" على ا١تفاعلة. كىي قراءة  متواترة اتفق عليها األئمة الثقات.

ىػ(. كالعبلقة يف ا١تعٌت بُت القراءتُت أف ا١تعٌت يف القراءة 96منسوبة إذل إبراىيم النخعي )ت
ي" يتضمن بُت اثنُت. ككجو ذلك أننا ا١تتواترة يتضمن ا١تعٌت يف القراءة الشاذة، ألف كلمة "لق

. كجيوز أف 294ىو أيضا، فلما كاف كذلك دخلو معٌت ا١تفاعلة إذا لقينا الشيئ فقد لقينا
تضح ا٢تدؼ من القراءة الشاذة ىو التعبَت عن . فا295تكوف ٔتعٌت كاحد قياسا على "سافر"

 خيتلف يف ا١تعٌت بُت القراءتُت. ا١تعٌت ا١تقصود يف القراءة ا١تتواترة بإتياف الوزف اآلخر ال
ركا بدرا كانوا يتمٌنوف يوما يكوف فيو قتاؿ، فلما  كمناسبة اآلية: أف كثَتا ٦تن دل حيض

. قاؿ الطربم: أف قوما من أصحاب الرسوؿ ٦تن دل يشهدكا بدرا،  296كاف يـو أحد اهنزموا
من األجر مثل  ا اهلل من أنفسهم خَتا كينالواكانوا يتمنوف قبل أحد يوما مثل يـو بدر، فيبلو 

كصرب بعضهم حىت أكىف ٔتا كاف عاىد اهلل  ما ناؿ أىل بدر. فلما كاف يـو أحد فٌر بعضهم،
 .297قبل ذلك، فعاتب اهلل من فٌر منهم ّٔذه اآلية

 
                                                             

 .131، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  293
 .168ص،  1ج احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنهاعثماف بن جٍت،  294

 .296، ص1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  295

 .142، ص4ج تفسَت القرطيب٤تمد بن أٛتد األنصارم القرطيب،  296

 .453، ص3ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  297
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 مباحث ةاذة والظواىر البالغية، وفيو أربعالقراءة الش :الفصل الرابع
 علم البديع من لرسمالمخالفة في ا المبحث األول: القراءة الشاذة الواردة

 
، أف القراءات الشاذة حجة يف القضايا اللغويةتفاؽ العلماء على اانطبلقا من 

كبكوف شذكذىا يزيد ٚتاال كركنقا يف اآليات اليت كقعت عليها سذكذ القراءات، كمن ىذه 
 اآليات:

 فئٍة مؤمنةٍ  .1

 َّ خي ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

يف سبيل اهلل. كجاز قرأ ٚتهور القراء "فئةه" بالرفع على االبتداء، ألف ا١تعٌت إحدامها فئة تقاتل 
قراءهتا بالنصب على االختصاص أك على اٟتاؿ من الضمَت يف "إلتقتا" قبلها. كركيت من 
الشواذ "فئة مؤمنة" باٞتر فيهما على أنو بدؿ من "يف فئتُت"، كىي قراءة منسوبة إذل الزىرم 

ما  غمىػ(. كمن حيث ا١تعٌت، فإف القراءة على أنواعها الثبلثة كلها صحيحة ر 123)ت
 رستهم إياىا، كقوؿ الشاعر:ذىب إليو اٞتمهور أفصحها ١تما

 كرجله رمى فيها الزمافي فشٌلٍت. # فكنتي كىًذم رجلُت: رًجله صحيحةه 
كقد تفعل العرب يف كل مكرر على نظَت لو قد تقٌدمو، إذا كاف مع ىػ( : "310قاؿ الطربم )ت

انية بالرفع، كتنصبو يف التاـ من الفعل الناقص. كقد ا١تكرر خرب، تريٌده على إعراب األكؿ مرة، كتستأنفو ث
جٌر ذلك كلو، فخفض على الرٌد على أٌكؿ الكبلـ، كأنو يعٍت إذا خفض ذلك: فكنتي كذلك رجلُت:  
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بكسرة "فئةو" ليس  ىػ(123)ت ، كما ذىب إليو الزىرم298"كذم رجلو صحيحةو كرجلو سقيمةو 
"مؤمنة" توضيحا لضده البلحق "كأخرل   إاٌل تطبيقا لبعض أساليب العرب، كزيادتو لفظ

كافرة"، حيث إذا أمعنا النظر إليها بدقة، سيبدك لنا أف ىذه القراءة تأيت بقيمة ببلغية 
بديعية يف اآلية كىي "الطباؽ" كذلك بإتياف لفظ "مؤمنة" من خبلؿ مفهـو اآلية ا١تقابل 

كىو أف جيتمع الضداف مع  بلفظ "كافرة" اليت جاءت الحقة. كىذا ما يسمى بطباؽ ا١توافقة
. كىو من احملسنات البديعية اليت يتمٌيز ّٔا القرآف يف كثَت من 299اٖتاد التعبَت سلبا أك إجيابا
 ىم  ىم ىم ٱُّٱ كقولو تعاذل:( 108: 4سورة النساء/) َّ جن يم  ىم ىم ىم ىم ىم ٹٱٹٱُّٱأساليبو، كمنو قولو تعاذل: 

 (.18: 18سورة الكهف/) َّ ىمىم

تواترة ٖتذؼ "مؤمنة" ١تا أثبتو مقابلو يف الثانية، كمن الثانية ما أثبتو نظَته كإمنا يف القراءة ا١ت 
يف األكذل، فذكر يف األكذل الـز اإلدياف كىو القتاؿ يف سبيل اهلل، كذكر يف الثانية ملزـك 

  القتاؿ يف سبيل الشيطاف كىو الكفر.
 

 من لرسم ونقط اإلعجاموا المخالفة في الضبط : القراءة الشاذة الواردةالمبحث الثاني
 علم المعاني

 بكسر التاء وضعتِ  .1
  َّ ىم ىمىم ىم ىئ  ىم ىم ىم نئ ىم مئ ىم زئ ىم رئ  ّٰ  ُّٱمن قولو تعاذل: 

"كضعٍت" بسكوف التاء كما يف مرسـو ا١تصحف، كىي قراءة متواترة  300قرأ ٚتهور القراء
استمر ّٔا ا١تسلموف على قراءهتا. كىذه القراءة تدؿ على أف الضمَت عائد إذل امرأة عمراف، 
كىو حينئذ من كبلـ اهلل تعاذل، كليس من كبلمها احملكي، كا١تقصود منو كاهلل أعلم منها 

لق الذكر الذم سألتو. كا١تعٌت على ىذه القراءة أف اهلل بنفاسة ما كضعت. كأنو خَت من مط
أعلمنا عن طريق التثبت لنا، كقاؿ: كاهلل أعلم ٔتا كضعت أـ مرصل، قالتو أـ دل تقلو، كيقوم 

                                                             
 .194،  ص3ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  298
 .167(، ص1995: ا١تدينة ا١تنورة، 2صفواف داككدم )ط؛ ، ٖتقيق: تيسَت الببلغةأٛتد قبلشي،  299
 .233، ص3ج التحرير كالتنوير تفسَت ،٤تمد الطاىر بن عاشور 300
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ذلك أنو لو كاف من كبلـ أـ مرصل لكاف كجو الكبلـ: كأنًت أعلم ٔتا كضعًت، ألهنا نادتو 
كا١تنادم ٥تاطب، فلما قاؿ: كاهلل أعلم، كاف اإلخبار  ،َّ ىم مئ ىم زئ ىمُّيف أكؿ الكبلـ يف قو٢تا: 

" بضم التاء،  .َّ ىمُّ عن نفسو أكذل، فقاؿ: كىي قراءة متواترة أيضا ككردت يف ركاية "كضعتي
ىػ(. كالضمَت عائد إذل امرأة عمراف، 205ىػ( كيعقوب )ت118قرأ ّٔا ابن عامر )ت

 ىم مئ ىم زئُّفتكوف اٞتملة من كبلمها احملكي، التصاؿ كبلمها ما بعد ذلك كما قبلو يف قو٢تا: 

فحمل كسط الكبلـ على أكلو كعلى  ،َّ ىم ىم ىمُّ:      :كقو٢تا      َّ ىم ىم ىمُّ :كقو٢تا َّ ىم ىم ىئُّ :كقو٢تا       َّ
آخره، كىذا حسن يف ا١تطابقة كآّانسة، كقولنا: ريب أذنبتي كأنتى أعلم بذلك. كذلك على 
طريقة التسليم كا٠تضوع كالتعظيم هلل سبحانو كتعاذل. كدل تقل ذلك على طريق اإلخبار ألف 

ركاية أهنا  قرئت "كضعًت" . ككردت يف 301علم اهلل بكل شيئ قد تقٌرر يف نفوس ا١تؤمنُت.
. كالضمَت أيضا عائد 302بكسر التاء، كىي قراءة شاذة ركم عن ابن عباس رضي اهلل عنهم

٢تا ٔتا ٕتهل عن قدر ىذه ا١توىوبة كما علمو اهلل تعاذل  ة عمراف ٔتخاطبة اهلل إياىا ذٌماإذل امرأ
ن أف يكوف ا١تولود من عظم شأهنا كعلو قدرىا ١تا يف ذلك من التحسر لفوات ما قصدتو م

ذكرا، فتحرره ٠تدمة بيت ا١تقدس. لو تأملنا التعبَت الببلغي ٢تذه الكلمة "كضعت" لفهمنا 
، من الغيبة إذل التكلم عا كاحدا بنوعي اإللتفاتما أٚتل التعبَت القرآشل، حيث عرٌب موضو 

الكرصل لوال  ، كىذا قل ما ٧تده يف القرآفالذم يفيد الذـ كإذل ا٠تطابالذم يفيد التعظيم 
 القراءة الشاذة.

 كّفْلهابسكوف التاء، ك وأنبْتهامنادل منصوب،  هاربَّ بسكوف البلـ،  فتقبّ ْلها .2
 بسكوف البلـ. 

  َّ  ىم ىمىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ُّٱتعاذل:   من قولو

اآلية بصورة خربية تقص استجابة اهلل دعاء امرأة عمراف ليكوف كلدىا ٤تررا ىذه قرأ اٞتمهور 
٠تدمة بيت ا١تقدس كليكوف ا١تولود ٢تا كذريتها  ميعاذا من أذل الشيطاف. فتقبلها اهلل مرصل  
بأبلغ قبوؿ حسن، كرضي أف تكوف ٤تررة خالصة للعبادة كخدمة البيت، إذ دل تكن ا١ترأة 

                                                             
 .341-340ص، 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  301

 .217ص 2ج احمليط البحر٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  302
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كربٌاىا زكريا ٔتا يصلح أحوا٢تا تربية صاٟتة تشمل اٞتسد كالركح، كما خادمة للبيت من قبل، 
يريٌب النبات يف األرض الصاٟتة بعد تعهد الزراع إياه بالسقي كالتسميد كالعزؽ كقلع 

، حيث 303ىػ( ٓتبلؼ قراءة اٞتمهور103األعشاب الضارة من حولو. كقرأ ٣تاىد )ت
ا فتقبٌػٍلهار يف األفعاؿ الثبلثة حٌوؿ اٞتمل ا٠تربية إذل اإلنشائية كىو األم بالنصب ألنو  رَّّٔ

، بقصد الطلب كا١تسألة، فكأٌف امرأة عمراف عند ٣تاىد ها, كأنبٍتها، ككٌفلٍ منادل
تدعو رّٔا قائلة: أقبلها يا رّٔا، كأنبتها يا رّٔا، كاجعل زكريا كافبل ٢تا. كمن ىػ( 103)ت

لطا، فمعركؼ عند األسلوب ليس غ ػ(ى103)ت حيث التعليل الببلغي، ما قرأ ّٔا ٣تاىد
، كالدعاء ميعرٌب بصورة خربية، كقولنا: 304خركج ا٠تربية إذل اإلنشائية لقصد الدعاء الببلغي

يرحم اهلل موتانا كيغفر ٢تم، أم اللهم ارٛتهم كاغفر ٢تم. كقوؿ يوسف عليو السبلـ إلخوتو 
يغفر اهلل  (92: 12سورة يوسف/ ) َّ  ىم مئ ىم زئ ىمرئ ّٰ ِّ َُّّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱفيما حكى اهلل: 

 ٛتلة خربية يريد منها الدعاء ٢تم بأف يغفر اهلل ٢تم.، لكم
 با٢تمزة َفُأَوف ِّْيِهم .3

  َّ  ىم ىمىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ُّٱٱمن قولو تعاذل: 

 : 305تواترت القراءات يف "فيوفٌيهم" بأربعة صور
 ىػ(.180أحدىا: فييوفّْيًهم بالياء ككسر ا٢تاء، كىي قراءة حفص )ت

 ىػ(.238ثانيها: فييوفّْيهيم بالياء كضم ا٢تاء، كىي قراءة ركيس )ت
 ىػ(.235ثالثها: فنيوفّْيهيم بالنوف كضم ا٢تاء، كىي قراءة ركح )ت
 رابعها: فنيوفّْيًهم بالنوف ككسر ا٢تاء، كىي قراءة الباقُت.

كاليماشل ، كىي قراءة منسوبة إذل ابن مسعود با٢تمزة "كقرئت من الشواذ "فىأيكىفػٍّْيًهم
 . 306ىػ(106)ت

                                                             
، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت كمفاتيح ماز ٤تمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتطيب الر  303

 .32، ص8ج الغيب

 .177ص (،1996؛ دمشق: دار القلم، 1)ط ،1ج الببلغة العربية أسسها كعلومها كفنوهناعبد الرٛتن حسن حبنكة ا١تيداشل،  304

 .57ص ،القراءات العشرة ا١تتواترة من طريقي الشاطبية كالدرة٤تمد كيرصٌل راجح،  305

 .113، ص، ٖتقيق: مشراف العجليشواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 306
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كال فرؽ يف ا١تعٌت بُت القراءات ألف عودة الضمَت مع تعدده كاحدة، كىو اهلل سبحانو 
كتعاذل، كإمنا االختبلؼ يكوف يف تنويع األساليب، كىو أسلوب االلتفات من الغيبة إذل 

بالياء . كمن قرأ 307: ا١تعٌت كاحد أم فيوفٌيهم اهلل أجورىمىػ(338)ت ا١تتكلم. قاؿ النحاس
فإنو على سبيل االلتفات كا٠تركج من ضمَت ا١تتكلم إذل ضمَت الغيبة للتنوع يف 

 َّ ىم خم ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱ، أك معطوؼ على لفظ الغيبة قبلو 308الفصاحة
 كمن قرأ بالنوف .309

حيث جاء قبلو إخبار كبعده إخبار يف قولو تعاذل:  فإنو ٛتلو على االخبار عن اهلل عٌز كجٌل،
كالنوف يف اإلخبار كا٢تمزة يف اإلخبار، فحمل الكبلـ على نظاـ   َّ ىم ىي ىم ىم مي ىم خي حي ٱُّٱ

كاحد، أكسطو كأٌكلو كآخره ١تا فيو من تطابق الكبلـ كٕتانسو، كألف ا١تؤمن العامل 
 . قاؿ ابن عاشور310للصاٟتات عظيم عند اهلل فناسبو اإلخبار  عن آّازم بنوف العظمة

تنبيها على عظمة مفعوؿ ىذا الفاعل، إذ العظيم : أسند إذل نوف العظمة ىػ(1393)ت
يعطي عظيما. كالتقدير: "فنوفٌيهم أجورىم يف الدنيا كاآلخرة" بدليل مقابلو يف ضدىم من 

. كأما القراءة الشاذة "فأكفٌيهم" كذلك 311قولو "فأعذّٔم عذابا شديدا يف الدنيا كاآلخرة"
  َّ ىم ىم جي  يه ىه ٱُّٱليكوف مثل قولو: 

: أف السٌر الببلغي يف ترؾ األلف يف "فأكفٌيهم" يف القراءات ذاكاٞتواب على ى
ا١تتواترة ىو ا١تخالفة يف األخبار بُت النسبة اإلسنادية فيما يفعلو اهلل بالكافر كبا١تؤمن. 

 فا١تؤمن يعٌظمو اهلل  كالكافر يعٌذبو.  
 بالنوف كبالياء مبنيا للفاعل نقبلفلن  .4

  َّ  يئ ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىئ ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

مبنيا للمفعوؿ، كما جاء يف خط ا١تصحف، كىي قراءة متواترة ال ل" بى قٍ قرأ اٞتمهور "فلن يػي 
يعدؿ عنها إاٌل ما ركيت من الشواذ "فلن نػىٍقبىلى" كىي قراءة منسوبة إذل عكرمة 

                                                             
 .382، ص1ج إعراب القرآفأٛتد بن ٤تمد بن إٝتاعيل النحاس،  307

 .499، ص2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  308

 .198ص ، زاد ا١تسَت يف علم التفسَتٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد اٞتوزم،  309
 .345ص، 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  310

 .362، ص3ج التحرير كالتنوير٤تمد الطاىر بن عاشور،  311
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. ففي 312ىػ(354ىػ(، ك "فلن يػىٍقبىلى اهللي" كىي ركاية منسوبة إذل ابن مقسم )ت105)ت
من الغيبة إذل التكلم ك من آّهوؿ إذل ا١تعلـو اإللتفات القراءة جرل األسلوب بشكلُت: 

كىو ما نسميو "فٌنية تنويع األساليب" يف اإللتفات. كمن حيث اللغة كا١تعٌت، فإف القراءة 
صحيحة كمقبولة مع كوهنا شاذة، السيما من اٞتهة الببلغية، حيث تكمن فيها أسرار 

يقصد ّٔا القارئ الكشف عنها كىي إظهار عظمة اهلل أماـ اٞتاحدين ا١تتكربين ببلغية 
ىبا لن خيفف عنهم العذاب، كالزيادة يف هتديدىم بالعذاب الذم لو أنفق ما يف األرض ذ

ىذا فيما نرل سبب ا١تخالفة  َّ  يئ ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱالتهديد قوة إذ ختمت اآلية  بل كزاد
كلذالك جاءت  إذل القراءة الشاذة. القارئ يعدؿ عن القراءة ا١تتواترة ٢تذه القراءة الذم جيعل

القراءة من الغيبة إذل ا١تتكلم ٚتعا كمن آّهوؿ إذل ا١تعلـو ٢تذه االغراض. فاآلية تتحدث عن 
صفات الكفار من اليهود كالنصارل كأحوا٢تم من كفرىم ١توسى مث إدياهنم لعيسى مث كفرىم 

 حملمد صلى اهلل عليو كسلم حىت ماتوا كٌفارا.   
 بالياء يتلوىا .5

   َّ  زت زبرب يئ ىم ىم  ىم ىم ُّٱ من قولو تعاذل:

نتلوىا" بالنوف كما جاء يف رسم ا١تصحف، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا اتفق القراء على قراءة "
ا١تسلموف طواؿ الزماف من عصر النبوة إذل عصرنا ىذا. كركيت من الشواذ بقراءة "يتلوىا" 

. كقراءة اٞتمهور ب "النوف"، سلكت مسلك 313بالياء، كىي قراءة منسوبة إذل أيب هنيك
االلتفات إذ التارل ا١تقصود يف اآلية جربيل عليو السبلـ، كذلك إلبراز كماؿ العناية بالتبلكة، 

. كأما القراءة الشاذة بالياء، فيقصد منها القارئ إعادة الفاعل 314كألجل الفخامة كالشرؼ
عليل لغوم جيد ألنو قصد بو بياف كىذ ت. 315إذل اهلل ليٌتحد الضمَت مع ترؾ االلتفات

                                                             
 .543، ص2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  312
علباء بن أٛتر أبو هنيك اليشكرم ا٠تراساشل، لو حركؼ يف الشواذ تنسب إليو كقد كثٌقوه، عرض على شهر بن حوشب كعكرمة  313

غاية النهاية يف موذل ابن عباس، كلو حديث ٥ترج يف صحيح مسلم. مشس الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن علي ابن اٞتزرم، 
 .457(، ص2006؛ بَتكت: دار الكتب العلمية، 1براجسًتاسر، )ط ، ٖتقيق: ج .1ج طبقات القراء

 .70ص،2ج تفسَت أيب السعود ا١تسمى إرشاد العقل السليم إذل مزايا القرآف الكرصلأبو السعود ٤تمد بن ٤تمد العمادم،  314

 .28، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  315
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كذلك ليكوف ا١تسلم أقرب إذل ربو سبحانو  الفاعل اٟتقيقي للتبلكة كىو اهلل سبحانو كتعاذل،
كتعاذل يف معاملتو باآليات القرآنية حيث إف الغرض من اإللتفات من التكلم إذل الغيبة 

مٌيز باألساليب الببلغية اليت كلكن ينبغي أف يفهم بأف اآليات القرآنية تت اإلكراـ كالتقريب.
يعجز ّٔا العرب أف يأتوا بثلها. كالتعبَت ا١تصحوب باألساليب كىو اإللتفات يف قراءة 
اٞتمهور،  أفصح من التعبَت غَت ا١تصحوب باألساليب كما يف القراءة الشاذة. إذف، علم 

 ـ. من ىذا التعليل بأف سبب الشذكذ يف القراءة ٥تالفة الرسم يف نقط اإلعجا
 بالتاء التحتية تنفقونمثل ما  .6

  َّ ين ىمىم ىم ىم ىم خن حن جن  يم ىم ىم ىم ىم ىم مم خم ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

ينفقوف" بالياء كما ىو يف مرسـو ا١تصحف، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا ا١تسلموف منذ ء "اقرأ ٚتهور القر 
بالتاء التحتية، كىي قراءة منسوبة إذل أيب  "تنفقوف عهد النبوة إذل يومنا ىذا. كركيت من الشواذ "

. كال فرؽ يف ا١تعٌت يف القراءتُت، ألف الفاعل من كل منهما 316ىػ(117ىرمز األعرج )ت
موىجَّو إذل الكفار الذين سبق ذكرىم يف اآليات ا١تتقدمة. كإمنا يكوف االختبلؼ يف 

اليت قبلها، بينما يف القراءة األسلوب، ١تا يف قراءة اٞتمهور من ا١تطابقة كآّانسة لآلية 
الشاذة سلك مسلك االلتفات من الغيبة إذل ا٠تطاب، كالتقدير: "قل ٢تم يا ٤تمد مثل ما 
تنفقوف"، كالسبب من ىذا العدكؿ من الغيبة إذل ا٠تطاب أف الكفار كانوا يتعززكف بكثرة 

ف قالوا: لو كاف األمواؿ، ككانوا يعَتكف الرسوؿ كأصحابو بالفقر، ككاف من ٚتلة شبههم أ
. فناسبت القراءة الشاذة ٢تذه التهمة ٤317تمد على اٟتق ١تا تركو ربٌو يف ىذا الفقر كالشدة

 رٌدا كتوبيخا ١تا يستهزؤكنو لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأتباعو. كيف اآلية تتضمن صورة 
سبة كٖتنثا كمن التشبيو حيث شبو اهلل سبحانو كتعاذل إنفاؽ الكفار الذم يعٌدكنو قربة كح

بزرع قـو نبت كاخضٌر كقوم األمل فيو، فهبت  قيامة، ككونو ىباء منثورا كذىابوحبطو يـو ال
عليو ريح ٤ترؽ فأىلكتو. فهي عبارة عن إبطاؿ اهلل أجر ما ينفقونو يف الدنيا ٠تلو قلبو من 

                                                             
 .40، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  316

، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت كمفاتيح ماز ٤تمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتطيب الر  317
 .210، ص8ج الغيب
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اؿ الريح كذمهم اهلل ببياف حا٢تم فيما ينفقوف كإف كاف يف ا٠تَت كح اإلدياف كاإلخبلص.
الشديدة الربد اليت هتلك الزرع، فهؤالء ال يستفيدكف من نفقتهم شيئا، كما أف أصحاب 

كتوقع منو نفعا كثَتا، فأصبتو ريح فأحرقتو، فبل ذلك الزرع كذلك. كانوا كمن زرع زرعا 
 .(23: 25سورة الفرقاف/) َّ من ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم خن ُّٱيبقى لو إال اٟتسرة كالندامة، قاؿ تعاذل: 

كاختلفوا يف ا١تراد ّٔذا اإلنفاؽ، كىو على أربعة اقواؿ: أحدىا: يف نفقات الكفار 
كصدقاهتم، كالثاشل: يف نفقة سفلة اليهود على علمائهم، كالثالث: يف نفقة ا١تشركُت يـو 

 .318بدر، كالرابع: يف نفقة ا١تنافقُت إذا خرجوا مع ا١تسلمُت ٟترب ا١تشركُت
 بالتاء تعملون .7

َّ ىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ٱُّٱ: من قولو تعاذل    

على سبيل ا١تغايبة، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا ا١تسلموف  يعملوف" بالياءقرأ ٚتهور القراء "
سلفا كخلفا منذ عصر النبوة إذل عصرنا ىذا. كركيت من الشواذ "تعملوف" بالتاء على سبيل 

ىػ( 371ىػ( كا١تطوعي )ت110، كىي قراءة منسوبة إذل اٟتسن البصرم )ت319ا٠تطاب
كغَتمها. كمعٌت قراءة اٞتمهور أف اهلل عادل ٔتا يعمل الكفار يف معاداة ا١تؤمنُت فيعاقبهم عليو، 
كىي ٔتعٌت كعيد. كعرب العلم باإلحاطة عن االطبلع التاـ كالقدرة كالسلطاف. كأما القراءة 

سلك اإللتفات ٔتعٌت أف اهلل عادل ٤تيط ٔتا يعمل ا١تؤمنوف من الصرب الشاذة فهي سلكت م
، د٢تم اهلل على ما ينجيهم من كيد كالتقول فيفعل ّٔم ما ىم أىلو، كىو خطاب للمؤمنُت

كأقبل إليهم ّٔذا ا٠تطاب للحصوؿ على أعدائهم باالستعانة بالصرب كالتمسك بالتقول 
يره ىدّْدىم كقٍل ٢تم يا ٤تمد إف اهلل ٔتا تعملوف ، أك خطاب للكافرين تقدالفوز كالنجاح

، ٔتا فرحتم إذا ناؿ ا١تؤمنُت ا١تساءة من إخفاؽ يف اٟترب كحدكث االختبلؼ بينهم ٤تيط
. كمن حيث ا١تعٌت، 320كقيل إنو على توعد ا١تؤمنُت يف اٗتاذ الكفار بطانة من دكف ا١تؤمنُت

                                                             
 .218ص ا١تسَت يف علم التفسَت،زاد ٚتاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن ٤تمد اٞتوزم،  318

، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت كمفاتيح ماز ٤تمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتطيب الر  319
 .222، ص8ج الغيب

 .499، ص1ج احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيزعبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي،  320
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لعربية، كإمنا ا١تقياس ما ثبتت بالركاية وافق اللغة اإف القراءة الشاذة صحيحة مقبولة يف
 الصحيحة من النيب صلى اهلل عليو كسلم، فبل جيوز العدكؿ عنها إذل غَتىا. 

 اءباليوسيجزي  .8

  َّ يي ىم ىم ىمىم  ىم ىم ىم ىي ىم ىم مي ىم خي  حي ىم ىم ٱُّٱ من قولو تعاذل:

  

التكلم بنوف العظمة. كىي قرأ ٚتهور القراء "كسنجزم" بالنوف على سبيل االلتفات ٓتركج من الغيبة إذل 
. كركيت من الشواذ  قراءة متواترة  "كسيجزم"استمرت قراءهتا منذ عهد نزكؿ الوحي إذل عهدنا اليـو

ىػ(. كاٟتجة على ىذه القراءة أف اآلية 148، كىي قراءة منسوبة إذل األعمش )تبالياء
الكبلـ عليو كىو الضمَت كحذؼ الفاعل لداللة  َّ ىم ىم ىم ىم ٱُّٱٕترم على ما سبق من الغيبة 

ىو اهلل ك كال فرؽ يف ا١تعٌت بُت القراءتُت، إذ مرجع الضمَت كاحد  .321العائد إذل اهلل تعاذل
١تا  سبحانو كتعاذل، كإمنا األسلوب الذم سار عليو اٞتمهور كىو االلتفات أفصح يف ا١تعٌت

األساليب كأبلغ يف ا١تشاعَت ألنو ١تا فيو من التنويع يف من التعظيم يف ٣تازاة الشاكرين ك  وفي
: يف اآلية إشارة إذل أنو ىػ(406)ت يوقظ ا٢تمم للتدبٌر القرآشل. كلذلك قاؿ ابن فػيوىرىؾى 

 .322ينعمهم بنعيم الدنيا ال أهنم يقصركف على اآلخرة
 بضم التاء  عزمتُ  .9

  َّ ىم ىمىم ىم ىم  خن حن جن ُّٱمن قولو تعاذل: 

" على ا٠تطابقرأ ٚتهور القراء  كما جاء يف مرسـو ا١تصحف، كىي قراءة   323"عزمتى
متواترة تناقلها ا١تسلموف على قراءهتا. كا١تعٌت إذا عزمت عقب ا١تشاكرة على شيئ كاطمأٌنت 
بو نفسك فتوكل على اهلل يف فعل ذلك، أم اعتمد عليو كفٌوض إليو. كالعـز يف األصل قصد 

" بضم التاء، كىي قراءة324اإلمضاء منسوبة إذل عكرمة  . كركيت من الشواذ "عزمتي
ىػ( كغَتمها. كمعناىا إذا عزمتي لك على شيئ، أم 103ىػ( ك جابر بن زيد )ت105)ت

                                                             
 .76، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  321

 .518ص، 1ج احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيزعبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي،  322

 .105، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  323

 .252ص، اٞتامع بُت فٌٍت الركاية الدراية من علم التفسَتفتح القدير ٤تمد بن علي بن ٤تمد الشوكاشل،  324
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يف تأكيل القراءة: فإذا أريتيك أمرا  ىػ(372)ت أرشدتيك إليو كجعلتك تقصده. قاؿ ابن جٍت
: 4سورة النساء/) َّ  ىمىم ىم ىم ىم  ىم ىم ُّٱٱ. كاستشهد بقولو تعاذل: 325فاعمل بو كصر إليو

كمن جهة الفنوف الببلغية، فإف القراءة الشاذة ٚتيلة ١تا فيها من أسلوب اإللتفات،  .(105
رسوؿ اهلل إذل كلكن من جهة ا١تعٌت فإف القراءتُت ٗتتلفاف، ففي قراءة اٞتمهور نسبة العـز 

صلى اهلل عليو كسلم، كىي تناسب ا١تعٌت قبلها الذم يتضمن ا٠تطاب. كأما القراءة 
" بضم الت" اء نسبة العـز إذل اهلل، فهو ضعيف ألف كصف اهلل بالعـز غَت جائز، كأيضا عزمتي

 .326أف القراءة دل يقرأ ّٔا أحد من الصحابة، كإٟتاقها بالقرآف ليس بصحيح
 
 
 

 بالتاء ضما بُ كتَ ستُ بالياء فتحا،  بُ كتُ سيَ  .10
  َّ خم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم حم جم ىم  ىمىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم يل ىل مل خل ُّٱمن قولو تعاذل: 

سييكتب" بضم الياء على الغيبة، كقرأ الباقوف "سنكتيب" بالنوف " ىػ(156)ت ٛتزةقرأ 
. ككلتا القراءتُت متواترتاف تداك٢تا 327اخبارا عن نفسو عز كجل كما كرد يف خط ا١تصحف

 األمة يف قراءهتما. 
 : 328كركيت من الشواذ بقراءتُت

ىػ( 110اٟتسن البصرم )ت: سيىكتبي مبنيا للفاعل، كىي قراءة منسوبة إذل أوالىما
 ىػ(.117كاألعرج )ت

: ستيكتبي بالتاء مبنيا للمفعوؿ، كىي قراءة منسوبة إذل طلحة بن مصٌرؼ ثانيهما
 ىػ(.444ىػ( يف ركاية عن الداشل )ت112)ت

                                                             
 .176ص،  1ج احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنهاعثماف بن جٍت،  325

، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت كمفاتيح ماز ٤تمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتطيب الر  326
 .70، ص9ج الغيب

 .184ص ،، حجة القراءاتعبد الرٛتن بن ٤تمد بن ز٧تلة 327

 .136، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  328
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 كلتوضيح الفرؽ بُت قراءيت ا١تتواترة كالشاذة نذىب إذل التعليل اللغوم لكل منها:
ييكتب" بضم الياء ىو إجراء على لفظ الغيبة اليت كردت "س ىػ(156)ت كحجة قراءة ٛتزة

القرآشل. ككوهنا مبنيا  كذلك ألجل ا١تطابقة كآّانسة يف التعبَت      َّ ىل مل خل ُّٱيف رأس اآلية 
للمفعوؿ ألٌف الفعل متعٌد كما بعده مفعوؿ، كىذا ا١تفعوؿ ديكن أف يقـو مقاـ الفاعل  
كلذلك ٛتلو على ما يسمى فاعلو، كقٌواه بقراءة ابن مسعود "كيقاؿ ذكقوا عذاب اٟتريق". 

 خل ُّٱذكره يف  "سنكتب" بالنوف أنو رٌده على اإلخبار عن اهلل عز كجل ١تا تقٌدـكحجة من قرأ 

إلفادة التعظيم، أك ألف الفاعل ىم  ى باأللتفاتمكىو ا١تس    كىو يف القرآف كثَت     َّ ىل مل
" مبنيا للفاعل، ىو إجراء الفعل كما يف قراءة "ٛتزة. كحجة من قرأ "329ا١تبلئكة  سيىكتبي

"، ككوهنا مبنيا للفاعل ألٌف أصل العبارة يقتضي ذلك الًتكيب كىو عائد إذل  ىػ(156)ت
" بالتاء مبنيا للمفعوؿ، فإنو أٌكؿى قولو   َّ ىل مل خل ُّٱقولو       َّ حم جم ىم      ُّ. كأما القراءة  "ستيكتبي

، كيكوف تأكيل الكبلـ: ستيكتبي مقالتهم. فتبٌُت من ىذه التعليبلت 330على معٌت مقالتهم
العلة يف إثبات القراءات صحة التأكيبلت اللغوية كموافقتها للقواعد العربية، يف القراءة أف 

 الشاذة السيما يف القراءات ا١تتواترة.
 

 المبحث الثالث: القراءة الشاذة الواردة بسبب التقديم والتأخير
 

كمن األساليب اللغوية الواردة يف القرآف أسلوب التقدصل كالتأخَت، كىو أسلوب ذك 
ا يعجز العرب أف يأيت القرآف ٔتثلو. كمن اآليات يتميز ّٔا اآليات القرآنية اليت ّٔقيمة ببلغية 

 القرآنية الواردة ّٔذا األسلوب:
 بتقدصل الرككوع من السجود واركعي واسجدي .1

  َّ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱمن قولو تعاذل: 

                                                             
 .370ص، 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  329

 .136، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  330
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"كاسجدم كاركعي" بتقدصل السجود من الركوع كما  يف قراءة القراء ٚتهور ال خبلؼ بُت
كردت يف ىذه اآلية، كىي قراءة متواترة اتفق عليها األمة. كجاءت يف ركاية أخرل ٗتالف 

ابن  ىذه الركاية "كاركعي كاسجدم" بتقدصل الركوع من السجود، كىي قراءة شاذة منسوبة إذل
. إذا أعٍدنا النظر إذل رؤية ببلغية فإف بُت القراءتُت توافق كتناسب، 331مسعود رضي اهلل عنو

كالقراءة الشاذة تؤكد ا١تعٌت يف القراءة ا١تتواترة، كذلك ألف "الواك" ىنا ليس للًتتيب، كصٌح 
ة يلزمنا أف نقوؿ: قاـ ٤تمد كعمرك قاـ قبلو. كلتوضيح أسباب التقدصل كالتأخَت يف ىذه اآلي

 :332العودة إذل أقواؿ ا١تفسرين فيما يلي
 : ألف السجود كانت ا٢تيئة أقرب ما يكوف بو العبد عند ربو، فقٌدـ للتشريف.أحدىا

 : كاف السجود مقٌدما يف شرع زكريا.ثانيها
 : كأف اهلل تعاذل أمر السجود يف أكثر األقات، كالصبلة يف أكقاهتا ا١تعينة، فقدـ بذلك.ثالثها

 : كأف اهلل تعاذل أمر السجود يف كقتو البلئق كالركوع يف كقتو البلئق.رابعها
 (.40: 50سورة ؽ/) َّ ىم ىم  ىم ىم ىم ٱُّٱ: : أف الصبلة تسمى سجود، كقولو تعاذلخامسها

من ىذه التعليبلت يتضح أف ما قرأىا ابن مسعود صحيحة من جهة ا١تعٌت، كشاذة من 
 ىم ىم ٱُّٱجهة القراءة ١تخالفتها مرسـو ا١تصحف، كلكن يؤٌيدىا قوؿ اهلل تعاذل يف آية أخرل 

فالقراءة ا١تتواترة تبُت فضل أركاف الصبلة  (،77: 22سورة اٟتج/) َّ ىم خي حي ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم
كىي تتمٌيز بالنغمات الصوتية اليت ّٔا  كىو السجود، كالقراءة الشاذة تبُت ىيئات الصبلة.

يتصور القارئ أك السامع ترتيب حركات الصبلة من أٌك٢تا إذل آخرىا. كىذا من خصائاص 
ها ا٠تاصة اليت ال ديكن أف تستبدؿ القرآف يف اختيار ألفاظو. فاختار لكل حالة مرادة ألفاظ

بغَتىا، فجاء كل لفظ متناسب مع صورتو الذىنية من كجو، كمع داللتو السمعية من كجو 
كىذا التعليل من ناحية ا١تعٌت، كأما من ناحية األسلوب الببلغي، فإف القراءة بالتقدصل آخر. 

                                                             
 ..114ص  ، ٖتقيق: مشراف العجلي،شواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 331

 ، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت كمفاتيحماز ٤تمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتطيب الر  332
 .48، ص8ج الغيب
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إذل أقل ا١تذكورات مث اليت  ، فالقراءة بتقدصل الركوع نظرا333تذىب إذل ترتيب الكثرة كالقلة
تليها كىي كما كردت يف سورة اٟتج، كالقراءة بتقدصل السجود نظرا إذل أكثر ا١تذكورات مث 

 اليت تليها كىي كما كردت يف سورة آؿ عمراف.
 بالتقدصل يكومتوفّ  ي رافعك إليَّ إنّ  .2

 َّ ىم ىم ىم ىم ىم ىم  مم خم ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل:
"متوفٌيك كرافعك إرٌل" كما ىو مرسـو يف ا١تصحف، كىي قراءة متواترة قرأ  قرأ ٚتهور القراء

" بالتقدصل، كىي قراءة يككمتوفٌ   رافعك إرلَّ إشلٌ  ّٔا األئمة األخيار. كقرئت من الشواذ "
منسوبة إذل علي رضي اهلل عنو. كمنشأ ا٠تبلؼ بُت القراءتُت يعود إذل كجود التقدصل ك عدمو 

 :334طريقُت يف اآلية كذلك على
: إجراء اآلية على ظاىرىا من غَت تقدصل كال تأخَت فيها، كيكوف معٌت الطريق األول

"متوفٌيك" متمم عمرؾ، فحيئذ أتوفاؾ، فبل أتركهم حىت يقتلك، بل أنا رافعك إذل ٝتائي 
كمقرٌبك ٔتبلئكيت كأصونك عن أف يتمٌكنوا من قتلك، أك معٌت "متوفيك" ٦تيتك، كىذا 

 مواقع استعمالو، ألف أصل الفعل توىٌف الشيئى أنو قبضو تاما كاستوفاه. فيقاؿ: معٌت الفعل يف
توفاه اهلل أم قٌدر موتو، كيقاؿ: توفاه ملك ا١توت أم أنفذ إرادة اهلل ٔتوتو.   كا١تقصود أالٌ 
يصل أعداؤؾ من اليهود إذل قتلك مث إنو بعد ذلك أكرمك بأف رفعك إذل السماء. مث 

على أقواؿ: قيل تويف ثبلث ساعات، كقيل سبع ساعات مث أحياه اهلل  اختلفوا بعد ذلك
سورة ) َّ حنجن يم ىم ىم  ىم ىم ىم مم خم ىم ُّٱكرفعو، قيل أنو تعاذل توفاه حُت رفعو إذل السماء، كما قاؿ تعاذل: 

كالواك يف اآلية تفيد الًتتيب، كاآلية تدؿ على أنو تعاذل يفعل بو ىذه  .(42: 39الزمر/
األفعاؿ، كأما كيف يفعل، كمىت يفعل، فاألمر فيو موقوؼ على الدليل، كقد ثبت الدليل أنو 
حٌي ككرد ا٠ترب عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو سينزؿ كيقتل الدجاؿ، مث أنو تعاذل يتوفٌاه 

 بعد ذلك.    
                                                             

 .58(، ص2006؛ عماف: دار عمار، 4، )طالتعبَت القرآشلفاضل صاحل السامرائي،  333
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 .74، ص8ج الغيب



221 
 

   
 

أف يكوف يف اآلية تقدصل كتأخَت، كقولو تعاذل "رافعك إرٌل" يقتضي أنو رفعو : الطريق الثاني
حٌيا، كالواك فيها التقتضي الًتتيب. كا١تعٌت على ىذا التأكيل: أشٌل رافعك إرٌل كمطهرؾ من 
الذين كفركا كمتوفيك بعد إنزارل إياؾ يف الدنيا. كمن ىاذين الطريقُت يتضح منهج علي 

اهلل عنو يف قراءتو الشاذة كىو ا١تيل إذل التقدصل يف اآلية، كما يف تأكيل بعض اللغويُت. رضي 
يف تأكيل اآلية: كبلمها للمستقبل، كتقديره: رافعك إرٌل كمتوفيك،  335قاؿ صحب التبياف

بعض الركايات اليت تدؿ على أف السماء مث يتوىف بعد ذلك، كىي كما كرد يف  ألنو رفع إذل
يسى عليو السبلـ إذل السماء حيٌا كسيتوفاه اهلل بعد إنزالو إذل الدنيا قبل يـو اهلل رفع ع

القيامة. ركم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: 
"كالذم نفسي بيده، ليوشكٌن أف ينزؿ فيكم ابن مرصل حكما عدال، فيكسر الصليب، كيقتل 

ة، كيفيض ا١تاؿ حىت ال يقبلو أحد، حىت السجدة الواحدة خَت من ا٠تنزير، كيضع اٞتزي
. كعنو أيضا قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: "كيف أنتم إذا 336الدنيا كما فيها"

 .337نزؿ ابن مرصل فيكم، كإمامكم منكم"
ُلوا وقاتلوا .3   وقَ تَ ُلوا وقاتلوا، ُلوا وقُِتُلواوقَت، وقُ ت ِّ

  َّ  جه يم ىم  ىم ىم ىم ىم مم خم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

"كقاتلوا كقيًتلوا"، ففي القراءة ا١تتواترة كردت ثبلث قراءات كما يف القراء يف قراءة  فاختل
 الشاذة كذلك: 

ىػ(. يبدآف بالفعل 189ىػ( كالكسائي )ت156: كقيًتلوا كقاتلوا، كىي قراءة ٛتزة )تاألولى
للفاعل. ككجو ىذه القراءة أف ا١تعطوؼ بالواك جيوز أف يكوف ا١تبٍت للمفعوؿ قبل الفعل ا١تبٍت 

، كىي ال 338أٌكال يف ا١تعٌت كإف كاف مؤخرا يف اللفظ، إذ ليس العطف ّٔا كالعطف بالفاء
تفيد الًتتيب، كالتقدصل كالتأخَت سواء، كا١تعٌت ىو لتقدصل الفاعل على ا١تفعوؿ، ألف القتل ال 

                                                             
 .259، ص3ج التحرير كالتنوير٤تمد الطاىر بن عاشور، ، 265، ص1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  335

 .664(، ص1998ٖتقيق: أبو صهيب الكرمي، )الرياض: بيت األفكار الدكلية،  ،صحيح البخارمبن إٝتاعيل البخارم،  ٤تمد 336
 .664، صصحيح البخارم٤تمد بن إٝتاعيل البخارم،  337
 .333، ص2ج اٟتجة يف علل القراءات السبعأبو علي اٟتسن بن عبد الغفار الفارسي،  338
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تقدصل ا١تفعوؿ: كقيًتل بعضيهم كقاتل الباقوف، كدل يهنوا بعد  يكوف إال بعد قتاؿ. كقيل إف معٌت
قتل أصحأّم، كّٔذا ا١تعٌت يوجب تقدصل ا١تفعوؿ، كىو أبلغ يف ا١تدح ألهنم دل يهنوا كال 

 .339ارتاعوا لقتل أصحأّم، بل جٌدكا يف القتاؿ بعد قتل أصحأّم
ىػ( كأيب عمرك 127م )تىػ( كعاص169: كقاتلوا كقيًتلوا، كىي قراءة نافع )تالثانية

ىػ(. ككجو ىذه القراءة أف القتاؿ قبل القتل كىم أحياء، مث قيًتلوا بعد أف قاتلوا، 154)ت
. كالقراءة بالتخفيف يقع يف 340كإذا أيخرب عنهم بأهنم قيتلوا فمحاؿ أف يقاتلوا بعد إىبلكهم

 .341الكثَت كالقليل ألف "فعلوا" يقع فيهما، كالتثقيل ٗتتص بو الكثرة
ىػ(. ككجو ىذه 120ىػ( كابن كثَت )ت118: كقاتلوا كقػيتّْلوا، كىي قراءة ابن عامر )تثالثةال

القراءة مثل قراءة نافع كأخويو، كإمنا قرىءا مشددا إلفادة التكثَت كالتكرير، أم أهنم قاتلوا 
. كىذه القراءات الثبلثة كلها 342ا١تشركُت كقٌتلهم ا١تشركوف بعضا بعد بعض، كقتبل بعد قتل

تواترة تداك٢تا األمة على قراءهتا، كجيوز ألم إنساف أف خيتار ٔتا شاء بعد التلقي ّٔا مشافهة م
 من القراء ا١تتخصصُت ّٔا. كركيت من الشواذ بثبلث صور أيضا، كىي:

ىػ(. ككجو ىذه 112: كقػيتّْلوا كقاتلوا، كىي قراءة منسوبة إذل طلحة بن مصٌرؼ )تاألولى
ال يفيد الًتتيب، كالتقدصل كالتأخَت سواء. كىي كقراءة ابن عامر القراءة أف العطف بالواك 

 كأخيو.
: كقػىتىلوا كقيًتلوا، بالتخفيف فيهما، كىي قراءة منسوبة عمر بن عبد العزيز الثانية

. كىي قراءة حسنة ألف 343ىػ(. ككجو ىذه القراءة أهنم قػىتىلوا من قػىتىلوا من ا١تشركُت720)ت
 كفيو معٌت القتاؿ ألف القتل يقع بُت ا١تسلمُت كا١تشركُت.الواك فيها تفيد الًتيتب. 

                                                             
 .373، ص1جالقراءات السبع كعللها كحججها  كتاب الكشف عن كجوهأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  339

 .187ص ،، حجة القراءاتعبد الرٛتن بن ٤تمد بن ز٧تلة 340

 .333، ص2ج اٟتجة يف علل القراءات السبعأبو علي اٟتسن بن عبد الغفار الفارسي،  341

 .557، ص1ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  342
 .557، ص1ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  343
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. ككجو ىذه 344ىػ(116: كقػىتىلوا كقاتلوا، كىي قراءة منسوبة إذل ٤تارب بن دثار )تالثالثة
القراءة أهنم قىتلوا ا١تشركُت بعد أف قاتلوىم، أك أهنم قاتلوا ا١تشركُت كقتلوىم باعتبار أف 

لقراءات ثبتت أف سبب التقدصل كالتأخَت عائد إذل تطبيق "الواك" ليس للًتتيب. كبُت ىذه ا
٨توم ٟترؼ العطف "الواك" بُت من قاؿ أنو للًتتيب كعدمو، كذلك ألنو جاء ١تطلق اٞتمع، 
كسبب الشدة كالتخفيف عائد إذل صفة القتل الذم نالو ا١تسلموف يف القتاؿ. فالتقدصل يوقظ 

ظهر ما ذاقو ا١تسلموف من القتل مع التمثيل اتنباه السامع ٔتا حدث للمسلمُت، كالشدة ت
كشدة األذل من ا١تشركُت، كما أف التخفيف كاألدب اتصف بو ا١تسملوف يف القتاؿ كقتل 

 ا١تشركُت.
 

 واإلثبات لرسم بسبب الحذفلقراءة الشاذة الواردة المخالفة في االمبحث الرابع: ا
 
 فاتبعوّني ،ْتذؼ الياءفاتبعون  .1

   َّ ىن ىم ىم ىم  خن حن جن يم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

بُت القراء يف قراءة "فاتبعوشل" بثبوت ياء ا١تتكلم يف ٤تل نصب كما ىو  مرسـو ال خبلؼ 
 يف ا١تصحف، كقرئت يف الشواذ بصورتُت:

 .345ىػ(75: فاتبعوف، ْتذؼ الياء، كىي قراءة منسوبة إذل عمرك بن ميموف )تإحداىما
التوكيد مث أدغم يف نوف الوقاية من غَت حذؼ الواك : فاتبعوشٌل، أٟتق فعل األمر نوف ثانيهما

 .346ىػ(123شبها ب "أٖتاٌجوشٌل"، كىي قراءة منسوبة إذل الزىرم )ت
كالتعليل اللغوم ٢تاتُت القراءتُت نقوؿ: أما حذؼ الياء يف "فاتبعوف" مع كوهنا شاذة يف 

وية، ككجود القراءة ١تخالفة مرسـو ا١تصحف، فإهنا ليست شاذة من حيث القاعدة اللغ
الكسرة دليل على كجوده مهما أنو ٤تذكؼ، كىي كقولو تعاذل: "كمن اتبعًن"، قرأ نافع 

                                                             
 .152، ص3ج البحر احمليطَت بأيب حياف األندلسي، ٤تمد بن يوسف الشه 344

 .110،  صشواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 345

 .222ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  346
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بثبوت الياء، كقرأ الباقوف ْتذؼ الياء، ككلتا القراءتُت  ىػ(154)ت كأبو عمركىػ( 169)ت
لك حذؼ الياء كإثباهتا، كاألحب إذٌل اتباع ": ىػ(311)ت قاؿ الزجاج .347متواترتاف

ا١تصحف ألٌف اتباعو سنة ك٥تالفتو بدعة، مث قاؿ: فإذا كاف رأس آية فأىل اللغة يسموف 
أكاخر اآلم الفواصل، فيجيزكف حذؼ الياءات، كما جييزكنو يف قوايف الشعر، فإذا دل يكن 

بالغ أيضا خياصة مع النونات، آخر قافية أك آخر آية، فاألكثر إثبات الياء، كحذفها جيد 
"كمن اتبعًن"، " كمن اتبعي"، لكن النوف زيدت لتسلم فتحة العُت، فالكسرة إاٌل أٌف أصل 

مع النوف تنوب عن الياء، فإذا دل تكن النوف ٨تو: غبلمي كصاحيب فاألجود إثباهتا، كحذفها 
جاء، كاألجود ىذا  مع غَت النوف أقل منو مع النوف إاٌل أنو جائز، نقوؿ: ىذا غبلـ قد

غبلمٍي قد جاء كغبلميى قد جاء، بفتح الياء كإسكاهنا. كحذفها جائز ألٌف الكسرة دالة 
فؤلف ٤تبة اهلل كغفرانو ٖتصل للمتًبع  كأما صورة شذكذىا من الناحية الببلغية .348عليها"

ا للرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم من أكؿ دخولو يف اإلسبلـ، كلو حذفت الياء ألفاد حذفه
كغفراف ذنوبو إالٌ بعد االستمرار يف االتباع بالرسوؿ صلى اهلل عليو بأف ا١تتًبع ال يناؿ ٤تبة اهلل 

 كسلم.
: 6سورة األنعاـ/) أما صورة الشذكذ يف القراءة الثانية بتسويتها ب "أٖتاٌجوشٌل"ك  

نوف الرفع أصلها فإنو توجيو شاذ، ألف يف ىذه الكلمة نوناف: نوف الوقاية ك  (80
 دغم ىركبا من استثقاؿ ا١تثلُت متحركُت فخفف باإلدغاـ، ٓتبلؼ كلمة ""أٖتاٌجونٍت"، فأ

فاتبعوشٌل" فليس فيها استثقاؿ ا١تثلُت يوجب اإلدغاـ، ألف فيها نوف كاحد فحسب كقياسها 
ب "أٖتاٌجوشٌل" قياس مع الفارؽ. كلذلك أخطأ بعض النحويُت من قرأ بالتخفيف، كقالوا: 

 العربية، قبيح مكركه، كإمنا جيوز يف الشعر للوزف، كالقرآف ال حيتمل ذلك فيو إذ ال اٟتذؼ بعيد يف"
 ". 349ضركرة تدعوا إليو

 
                                                             

 .158ص، ، حجة القراءاتعبد الرٛتن بن ٤تمد بن ز٧تلة 347
 .389ص، 1ج القرآف كإعرابومعاشل إبراىيم بن السرم ا١تعركؼ بالزجاج،  348
 .174، ص4ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  349
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 ، وفيو مبحثاناذة والظواىر الفونيميةالقراءة الش :الفصل الخامس
والرسم بسبب  بالشكل المبحث األول: القراءة الشاذة الواردة المخالفة في الضبط

 واإلدغام والقلب والنقل اإلبدال
  

كاللتاف تعرٌباف يف العصر  يف األصوات الصامتة كا١تصوتةبُت القراءات اختبلؼ 
االختبلؼ يكوف أحيانا بُت القراءات ا١تتواترة نفسها، ىذا  ، كاٟتديث ٔتصطلح " الفونيم"

القراءات كأحيانا بينها كبُت القراءات الشاذة. كفيما يلي بعض الكلمات اليت كردت قي 
 :كالنقل كالقلب كاإلدغاـ الشاذة ك٢تا عبلقة ٔتسائل اإلبداؿ

 أكنبيكم .1

  َّ  ىم ىمىئ ىم ىم ىم  نئ ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

 .350ئكم"األلف بينهما "أؤنبٌ  فونيم قرأ أئمة السبعة بتحقيق ا٢تمزتُت من غَت إدخاؿ
داخلة يف الثانية قبل ا٢تمزة األكذل يف تقدير االنفصاؿ من الثانية، كرآىا فونيم كحجتهم أف 

 . 351أف دل تكن، حقق كما حيقق ما ىو من كلمتُت، كحسن ذلك عنده ألنو ىو األصل

                                                             
 .214ص 2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  350

 .73ص، 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  351
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 كأبو جعفر  ىػ(154) بو عمركأك  ىػ(120)ت كابن كثَت ىػ(169)ت قرأ نافع
ا٢تمزة فونيم بتسهيل ئكم" "أكنبٌ  ىػ(205)ت عن يعقوب ىػ(238)ت كركيس ىػ(130)ت

.  كقرأ ابن 352الثانية تقع للتكرير، كّٔا يقع االستثقاؿ، فخففهاالثانية كاكا. كحجتهم أف 
ىػ( كرىكح 189ىػ( كالكسائي )ت127ىػ( كعاصم )ت156ىػ( كٛتزة )ت118عامر )ت

. كحجتهم أف 353ا٢تمزتُتفونيم ىػ( بتخفيف 229ىػ( كخلف )ت205عن يعقوب )ت
ا٢تمزة ا١تفردة، فتخففها يف أخف أحوا٢تا، كىي ساكنة، ٨تو "كاس" فونيم العرب تستثقل 

ا٢تمزة ألفا، فإذا كانت ٗتفف كىي كحدىا، فأف ٗتفف كمعها فونيم من "كأس"، فتقلب 
 كىو مذىب أيب عمرك ىػ(169)ت عن نافع ىػ(220)ت . كيف ركاية قالوف354مثلها أكذل

األلف بينهما. كححتهم أنو ١تا كانت نيم فو أهنم قرأكا بتخفيف الثانية مع إدخاؿ   ىػ(154)
ا٢تمزة ا١تخففة بزينتها ٤تققة، قٌدرىا بقاء االستثقاؿ على حالو مع التخفيف، فأدخل فونيم 
كل ك . 355لف دينع من اجتماعهمافونيم األا٢تمزتُت بفونيم لف ليحوؿ بُت فونيم األبينهما 

مع كقوع  ٥تففا 356" من "أنبأ يٍنبئ"كمإال ما قرئت يف الشواذ "أىكينبي ىذه القراءات متواترة،
ياء بفونيم الا٢تمزة فونيم حيث أبدلت  اإلبداؿ فيها. كسبب شذكذىا أهنا ٥تالفة للرسم،

. كىي من  أىكينبيكم" فصارت " الياء حرؼ جيانس الكسرةفونيم لوقوع الكسرة قبلها ألف 
مد من جنس حركة ا٢تمزة حرؼ فونيم حيث القاعدة الصوتية صحيحة، ألنو جيوز إبداؿ 

، كإذا  ياءن فونيم ألفا، كإذا كاف كسرا تبدؿ فونيم فتحا تبدؿ  كاف  اٟترؼ الذم قبلها، فإذا
فقامت  كاكا، كذلك كي يكوف اٟترؼ ا١تبدؿ ٣تانسا للحركة اليت قبلو.فونيم كاف ضما تبدؿ 

ويلة، كىي من يف الدراسات اٟتديثة بالكسرة الط الياء بوظيفة اٟتركات كىي ا١تٌد اليت تيعرؼ
 .357الصوتُت االنزالقيُت

                                                             
 .75ص، 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  352

 .184، ص3ج التحرير كالتنوير٤تمد الطاىر بن عاشور،  353
 .91، صحجة القراءاتأبو زرعة عبد الرٛتن بن ٤تمد بن ز٧تلة،  354
 .74ص، 1عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جكتاب الكشف أبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  355

 .119ص  ، ٖتقيق: مشراف العجلي،شواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 356

 .237ص، دكف سنة كطباعة، ا١تدخل يف علم األصوات ا١تقارفصبلح حسنُت،  357
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كالتأثَت يف ا١تعٌت باختبلؼ القراءتُت لكوف مدلوؿ الكلمة كاحدة سول أٌف التشديد   
يف قولو ككلتا الكلمتُت "نٌبأ ك أنبأ" كاردتاف يف القرآف الكرصل كىو  يفيد ا١تبالغة كالتأكيد.

سورة ) َّ  ىم ىم ىم ىم ىمىم ىم ىم ىم جي يه ىه  ىمىم مه جه ين ىن ىم ىم من ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم خن حن جن ٱُّٱ: تعاذل
 (.3: 66التحرصل/

 بضم البلـ تعالُْوا .2
  َّ  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىئ ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

البلـ كما يف مرسـو ا١تصحف، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا فونيم قرأ ٚتهور القراء "تعالىٍوا" بفتح 
البلـ، كىي قراءة منسوبة إذل فونيم بضم  " تعاليٍوا"ٚتهور ا١تسلمُت. كقرئت من الشواذ 

. كأصل الكلمة "تعالىييوا" من الفعل ا١تاضي 358ىػ( كأيب السماؿ110اٟتسن البصرم )ت
ياء فونيم الواك فونيم الواك، ألنو من العلو، فأبدلت فونيم الياء منقلبة من فونيم "تعاذل"، ك 

فونيم الياء ألفا، مث حذفت ٗتلصا من إلتقاء الساكنُت لوجود فونيم لوقوعها رابعة، مث أبدلت 
. كىذا التعليل يوافق عليو ٚتهور اللغويُت 359كاك اٞتماعة، كبقيت الفتحة دالة عليها

البلـ، فوجهو أف أصل الكلمة فونيم بضم  " تعاليٍوا"كيناسب قراءة اٞتمهور. كأما قراءة 
فونيم مة من الياء إذل البلـ بعد حذؼ فتحها، فبقيت "تعالىييوا" كقولنا ٕتادلوا، مث نقلت الض

كاك اٞتماعة ساكنة، فحذفت الياء للتقاء الساكنُت. كلكن ىذا التعليل فونيم الياء ساكنة ك 
: كىذا تعليل ىػ(745)ت ضعيف ١تخالفتو طريقة اإلبداؿ، كلذلك قاؿ أبو حياف

لف. ك"تعالىٍوا" كلمة نيم األفو البلـ بغَت إبدا٢تا بفونيم . ألنو نقل الضمة إذل 360شذكذ
. 361يقصد ّٔا ٖتسُت األدب مع ا١تدعو مث اٌطردت حىت يقو٢تا اإلنساف لعدٌكه كلبهيمتو

، كىو يف األصل أمر من "تعاذل يتعاذل" إذا قصد العلو، فكأهنم  كيقصد أيضا لطلب القدـك
 صار ١تطلق أرادكا بو يف األصل أمرا بالصعود إذل مكاف عاؿ تشريفا للمدعو، مث شاع حىت

                                                             
 قعنب بن ايب قعنب أبو السماؿ العدكم البصرم، لو اختيار يف القراءة كشذ بو عن العامة. 358
 .268، ص1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  359

 .502، ص2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  360

 .447، ص1ج الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيزاحملرر عبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي،  361
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. 362األمر بالقدـك أك اٟتضور، كأجريت عليو اسم االفعل فهو مبٍت على الفتح يف آخره
 يقاؿ لئلثنُت من الرجاؿ النساء تعاليا، كللنساء تعالُت.

 بفتح البلـ كتشديد الواك يُ َلّوونبضم البلـ،  يُلْون .3
   َّ ىم ىم ىم يل ىل مل خل ُّٱٱمن قولو تعاذل: 

البلـ مضارع لوىل، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا األئمة فونيم يٍلويكف" بسكوف قرأ اٞتمهور "
 الثقات من ا١تسلمُت كما جاء يف خط ا١تصحف. كركيت من الشواذ بصورتُت: 

يٍلويكف" مثل قراءة اٞتمهور، مث "البلـ على أٌف األصل فونيم يليٍوف " بضم  : "إحداىما
فونيم نقلت حركتها إذل الساكن قبلها، مث حذفت مزة، مث فونيم ا٢تالواك فونيم أبدلت 

ت أيضا قراءة أخرل يىػ( كغَته. كرك 130ا٢تمزة. كىذه القراءة منسوبة إذل أيب جعفر )ت
الواك مضارع لىوَّل لقصد فونيم البلـ كتشديد فونيم : "يػيلىٌوكف" بفتح ثانيهماشاذة كىي 

ىػ(. 120ىػ( كابن كثَت )ت103)ت . كىي ركاية منسوبة إذل ابن ٣تاىد363ا١تبالغة كالتكثَت
كمن جهة اللغة، كل من القراءتُت الشاذتُت  صحيح، ألهنما ٘تشياف ٣ترل القياس. ففي 
القراءة الشاذة األكذل تذىب إذل عملية اإلبداؿ فهو صحيح، حيث القراءة الشاذة الثانية 

 كركح ىػ(169)ت قرأ نافع  َّ  ىم ىم ُّٱ تذىب إذل القياس بآية أخرل، كىو قولو تعاذل:
كأما قراءة اٞتمهور فهي  .364كا" مشدداكا" ٥تففا, كقرأ الباقوف "لوَّ "لوى  ىػ( كغَتمها235)ت

فيتضح من  .بألسنتهم" كانت القراءة مشددة، لقالت "تلويةن  كلو َّ  ىم ىم ٱُّٱتناسب قولو تعاذل: 
 ىذه التعليبلت أف سبب الشذكذ ىو ٥تالفتهما لرسم ا١تصحف.

، من قوؿ القائل: لول فبلف يد فبلف، إذا فتلها كقلبها، مث الفتل كالقلب ليٌ كأصل الٌ 
 استعملت داللة على شناعة اليهود يف ٖتريف آيات القرآف. 

 .يَ ْلُوْون، تَ ْلُؤْون، تَ ُلْون، تُ ْلُوْون .4

                                                             
 .264، ص3ج التحرير كالتنوير٤تمد الطاىر بن عاشور، 362

 .224، ص1، جكتاب معاشل القرآفسعيد بن مسعدة األخفش األكسط،  363

الرياض: دار الشواؼ، ؛ 2ٖتقيق: ٤تمد غياث اٞتنباز، )طالغاية يف القراءات العشر،  أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت بن مهراف األصبهاشل، 364
 .413(،  ص1990
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   َّ  ىم  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱمن قولو تعاذل: 

من جذر الكلمة "لول يلوم" من اللٌَّي ٔتعٌت  365التاءفونيم قرأ ٚتهور القراء "تػىٍلويٍكف" بفتح 
 َّ  ىم ىم ٱُّٱفتل اٟتبل، على كزف "فػىعىل يػىٍفًعل". يقاؿ: لول رأسو كبرأسو، أم أمالو. قاؿ تعاذل: 

كلول لسانو بكذا: كناية عن الكذب كٗترص اٟتديث. قاؿ  (5: 63سورة ا١تنافقوف/)
 ٱ تعاذل:

فبلف ال يلوم على أحد إذا أمعن يف ا٢تزدية، كيقاؿ:  (78: 3سورة آؿ عمراف/) َّ ىم ىم يل ُّٱ
أم ال ترجع على أحد من شدة الفرار، كىو ا١تعٌت ا١تراد يف اآلية السابقة ذكرىا. كلذلك 

 :367. كركيت من الشواذ بأربع قراءات366ٝتيت الراية لواء اللتوائها بالريح
إذل ابن ٤تيصن الياء مع فتحها، كىي قراءة منسوبة أيضا فونيم : يػىٍلويٍكف بإحداىا

ىػ(. كىي قراءة سلكت مسلك اإللتفات كما يف 120ىػ( كركاية عن ابن كثَت )ت122)ت
 "ييٍصًعدكف".

. كلكن "ففونيمُت كمها "الواكامزة كراىة اجتماع فونيم ا٢تالواك فونيم : تلؤكف بإبداؿ ثانيها
زة أف تكوف مفونيم ا٢تالواك ا١تضمومة فونيم من شركط إبداؿ  وىذا التعليل ضعيف ألن

 الضمة فيها الزمة، كالضمة يف اآلية عارضة. كىي قراءة غَت منسوبة إذل أحد.
كاك كاحدة، كىي قراءة منسوبة إذل اٟتسن البصرم فونيم البلـ ك فونيم : تػىليٍوف بضم ثالثها
الواك، مث خرجوىا منها كنقل فونيم ىػ(. كىي قراءة أصلها على قراءة من مهز 110)ت

تػىليٍوف" مضارع "كىرلى"، كعدم  ا٢تمزة. أك أف تكوف "فونيم البلـ مث حذؼ يم فوناٟتركة إذل 
 ب"على" على تضمُت معٌت العطف، أم ال تعطفوف على أحد.

كركاية عن  ىػ(148)تالتاء, ىي قراءة منسوبة إذل األعمشفونيم : تػيٍلويكف بضم رابعها
ىػ(. كىي لغة من "ألول". كقو٢تم: ألول الرجل برأسو كلول رأسو: أماؿ 127عاصم )ت

                                                             
 .301، ص1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  365

 .752ص ،مفردات ألفاظ القرآفالراغب األصفهاشل،  366

 .89، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  367
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. كىي تتعدل ب "الباء" 368كأعرض، كألول رأسو كلول برأسو: أمالو من جانب إذل جانب
 ٓتبلؼ ما يف اآلية.

كال خبلؼ يف ا١تعٌت بُت ىذه القراءات، ككلها تأيت مبالغة يف اهنزامهم كشدة  
هم من العدك. كإمنا صارت شاذة ألهنا ٥تالفة ١تا ىي ثابتة بالركاية الصحيحة ك١تا ىو خوف

 متفق عليها بالرسم الصحيح.
 

 بسكوف التاء فيهما  بثالثة آالف، بخمسة آالف .5
  َّ ىم  ىم ىم ىم جي يه ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

قرأ ٚتهور القراء "بثبلثة آالؼ، كٜتسة آالؼ" بكسر التاء فيهما يف الوصل، كىي قراءة 
متواترة قرأ ّٔا األمة قدديا كحديثا إذل أف يصل إذل يومنا ىذا. كركيت من الشواذ بسكوف 

 التاء على أنو أجرم الوصل ٣ترل الوقف، كىي قراءة منسوبة إذل اٟتسن البصرمفونيم 
اء فيهما، كىو ضعيف، ألف فونيم ا٢تالتاء فونيم ىػ(. ككجو الشذكذ أنو أبدؿ 110ت0)

 ألفٌ ك ثبلثة كٜتسة مضافاف إذل ما بعدمها، كاإلضافة تقتضي كصل ا١تضاؼ با١تضاؼ إليو، 
الثاشل ٘تاـ األكؿ، كىي كاٞتزء الواحد. كاستشهدت ىذه القراءة بلهجة بعض العرب: أكلتي 

، كما يقولوف يف فونيم األلفٟتم شاة، فيمطلوف الفتحة فينشؤكف عنها ٟتما شاة، يريدكف 
 ىػ(110ت0) . فيبدك من ىذه القراءة أف اٟتسن البصرم369الوقف: قاال، يريدكف: قاؿ

علم الناس بأف ما ذىب إليو يف القراءة ثبت نظَته يف اللهجات العربية، كلكن مع يريد أف يي 
 يقاس عليها القراءات القرآنية. كالذم دار بُت ذلك فإف ىذه اللهجة ليست مشهورة حىت

ىاء التأنيث إذا كاف الوقف على الكلمة فونيم  التاءفونيم القراء اختبلفا أنو يصح إبداؿ 
ا١تفردة، مثل: رٛتت، نعمت، سنت، امرأت، بقيت اهلل، قرت عُت، فطرت اهلل، شجرت 

، لعنت، جنت نعيم، ابنت عمراف، معصيت، كلمة ربك  اٟتسٌت. فابن كثَت الزقـو
ىػ( 205ىػ(، كيعقوب )ت189ىػ(، كالكسائي )ت154ىػ(، كأبو عمرك )ت120)ت

                                                             
 .2112، ص1ج العربلساف ، ن مكـر ابن منطورأبو الفضل ٚتاؿ الدين ب 368

 .165ص،  1ج احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنهاعثماف بن جٍت،  369
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فونيم اء يف حالة الوقف، كىي لغة قريش. كالباقوف قرءكه بفونيم ا٢تالتاء فونيم قرءكا بإبداؿ 
. كركيت من الشواذ أيضا "بثبلثة ألف، 370التاء موافقة ٠تط ا١تصحف، كىي لغة طيئ

. كىذا الوجو 371غَت ألف مفردا كما تقع يف ا١تائة ٘تييزا للثبلثة ك التسعةٓتمسة ألف" ب
. ٨تو 372ضعيف ألف مرتبة ا١تئات كاأللوؼ: مائة كمائتاف كثبلٙتائة، كألف كألفاف كآالؼ

"ثبلث مئات"  . ككاف القياس(25: 18)سورة الكهف َّ  نئ ىم مئ ىم زئ ىم رئ ّٰ ٱُّٱقولو تعاذل: 
ألف للمائة ٚتعُت: مئوف، كال يضاؼ العدد إليو، كمئات، كما يف ثبلث عورات، لكنهم  
كرىوا أف يلي التمييز آّموع باأللف كالتاء، فاقتصركا على ا١تفرد مع كونو أخصر، كألف 

ذا كثبلثة كأخواهتا إ عشر عشرات، فطابقها يف اٞتمعية كالقلة.ا١تائة ٚتع يف ا١تعٌت، إذ ىي 
أضيفت إذل ا١تائة كجب حذؼ تائها، سواء كاف ٦تيز ا١تائة مذكرا أك مؤنثا، ٨تو: ثبلٙتائة 

  . 373رجل أك امرأة
 ، كاٍي، كاءٍ َكْأِين،  َكِئْن، َكيٍ  .6

  َّ ىم ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱمن قولو تعاذل: 

 "كأٌين" بقراءة متواترة يف ثبلث صور: كردت كلمة
 ىػ(.120)ت: كائن، قرأ ّٔا ابن كثَت إحداىا

 ىػ(.130: كائن، بالتسهيل مع ا١تد كالقصر، قرأ ّٔا أبو جعفر )تثانيها
 .374: كأٌين، بتشديد الياء كتقدصل ا٢تمزة، قرأ ّٔا الباقوف كما كرد يف خط ا١تصحفثالثها

ا١تعٌت، نرجع إذل أصل كلتوضيح التلعب الصويت ٢تذه القراءات إذ ال فرؽ بينها يف 
فونيم كمن تابعو ذىب إذل قلب  ىػ(120)ت "كأيّْن". فإبن كثَت ، كىيالكلمة ٢تذا اللفظ

ا٢تمزة، فنقلت حركة كل كاحد منهما على أختها، فصار "كٌياو" على كزف فونيم الياء قبل 

                                                             
 .320، ص1ج اٖتاؼ فضبلء البشر بالقراءات األربعة عشر ا١تسمى منتهى األماشل كا١تسرات يف علـو القراءاتأٛتد بن ٤تمد البنا،  370

 .66ص ،يف القراءة األربعة عشر ّٔامش مصحف القراءات التعليمي الكامل ا١تفصلأٛتد عيسى ا١تعصراكم،  371

 .118ص، ٖتقيق: عبد ا١تنعم خفاجة، )بَتكت: ا١تكتبة العصرية(، 3ج جامع الدركس العربيةمصطفى الغبلييٍت،  372
 .246، 151(، ص1979؛ الكويت: مكتبة الفبلح، 1، )طالعدد يف اللغة دراسة لغوية ك٨تويةمصطفى النحاس،  373
 .68ص ،القراءات العشرة ا١تتواترة من طريقي الشاطبية كالدرة٤تمد كيرصٌل راجح،  374
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"، فحذفوا  الياء الثانية ا١تفتوحة ٗتفيفا، كما حذفوا يف: مٌيت، ىٌُت، لٌُت، فقالوا: فونيم "كٌيعو
"، مٍيت، ىٍُت، لٍُت، فصار "  فونيم األلفالياء الساكنة فونيم فأبدلت كٍياو" على كزف "كٍيعو

للفتحة اليت قبلها فصار "كاء"، مث كتب ىذا التنوين نونا يف ا١تصحف فصار  مراعاة
 فهي كما ذىب إليو ابن كثَتىػ( 130)ت . كأما القراءة بالتسهيل أليب جعفر375"كائن"

لف جاز فيها فونيم األا٢تمزة مكسورة كقبلها فونيم يف التعليل، كلكن لكوف  ىػ(120)ت
التخفيف. قالت القاعدة: فأما ا١تضمومة كا١تكسورة، إذا ٖترؾ قبلها بأٌم حركة كانت، أك  

ا٢تمزة فونيم ، فإهنما جيعبلف يف التخفيف بُت بُت، يف ا١تكسورة بُت فونيم األلفكاف 
، يف ا١تضمومة بُت ا٢تمزة ا١تضمومة الياء الساكنة، ٨تو: سئم، قائم، كسائلفونيم ا١تكسورة ك 

. كأما قراءة اٞتمهور "كأٌين" بتشديد 376كالواك الساكنة، ٨تو: يؤكده، جاؤكا، يؤكس، كشبهو
الياء كتقدصل ا٢تمزة، فؤلف أصل الكلمة "أٌم" دخلت عليها كاؼ التشبيو، كلكثرة استعما٢تا 

. كىي  377ية كقف عليهاصار ٔتعٌت "كم" كجعلت كلمة كاحدة، كجعلت التنوين نونا أصل
كناية عن عدد كبَت، ٦تٌيزىا دائما ٣تركر ًٔتٍن، كإذا كقعت مبتدأ فخربىا ال يكوف إال ٚتلة أك 
شيو ٚتلة. كىي اسم ٔتعٌت "كم" ا٠تربية. كتأيت مبتدأ كما يف اآلية، كتأيت خربا، ٨تو: كأٌين 

ت الثبلثة كلها . ىذه القراءاء378ىو يأتيك، كتأيت مفعوال، ٨تو: كأٌين ملكت من ماؿ
متواترة قرأ ّٔا ٚتهور ا١تسلمُت كال يعدلوف عنها إال ما ركيت من الشواذ، كذلك بعدة صور 

 :379ىػ(110ىػ( كاٟتسن البصرم )ت122ت0قرأ ّٔا ابن ٤تيصن 
ٍأًيٍن على كزف كىٍعًُت كىو مقلوب من كىٍيئو ا١تخفف. إحداىا  : كى

ًئٍن على كزف كىًعٍن، مهموز كمقصورثانيها  أصلو من كائن حذفت ألفو. : كى
األلف ا١تمدكدة فصار "كػءو"، مث فونيم : كىيو  أصلو كائن على كزف كاعن مث حذفت ثالثها

".فونيم سهلت   ا٢تمزة ياء فصار "كيو
                                                             

 .519، ص1ج احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيزعبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي،  375

 .105ص، 1جالقراءات السبع كعللها كحججها  كتاب الكشف عن كجوهأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  376

 .358، ص1جالقراءات السبع كعللها كحججها  كتاب الكشف عن كجوهأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  377

 .188ص، 2ج ببلغة القرآف إعرابا ةتفسَتا بإجيازّٔجت عبد الواحد الشيخلي،  378

 .141ص  ، ٖتقيق: مشراف العجلي،شواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 379
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 : كاءو ك كامو أصلهما كائن دل يتغَت التنوين إذل نوف أصلية.رابعها و خامسها
دقة سيتضح لنا أف أصل ىذه القراءة فهذه الشواذ ا٠تمس، إذا أمعنا النظر إليها ب

كاحد كىي كلمة "كائن" مث أجرم عليها عمليات صرفية كىي: القلب، كاإلبداؿ، كاٟتذؼ، 
كالتسهيل حىت كصلت إذل ٜتس قراءات شاذة.  كىي ال ٗترج عن أربعة لغات قرأ ّٔا العرب 

كبُت قراءيت ا١تتواترة . 380كتصرفت فيها بالقلب كاٟتذؼ كما كرد يف قراءايت ا١تتواترة كالشاذة
ما ٧تده إاٌل  كالشاذة ليس إاٌل اختبلؼ لغوم ذات معٌت كاحد يدكر معها تقلبات صوتية قلٌ 

 يف اللغة القرآنية العربية.
بضم الضاد كسكوف الراء ٥تففا، بضم الضاد كفتح الراء مشددا، بضم  ال يضركم .7

 الضاد ككسر الراء مشددا، بسكوف الضاد ك بفك الراء من غَت إدغاـ.
  َّ ىم  ىمىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱمن قولو تعاذل: 

ىػ( كيعقوب 154ىػ( كأبو عمرك )ت120ىػ( كابن كثَت )ت169نافع )تقرأ 
الراء، كقرأ الباقوف "ال يضيرُّكم" فونيم الضاد كسكوف فونيم ىػ( "ال يًضرٍكم" بكسر 205)ت

الراء رفعا. ككلتا القراءتُت متواترتاف متصلتا السند إذل فونيم الضاد كتشديد فونيم بضم 
عائد إذل اختبلفهم يف أصل الكلمة،  عليو كسلم. كالفرؽ بُت بينهما رسوؿ اهلل صلى اهلل

الراء، قالوا أف أصل الكلمة فونيم الضاد كسكوف فونيم كالذين قرءكا "ال يًضرٍكم" بكسر 
"ضار يضَت ضَتا" أم ال يٍضَتيكم، فاستثقلت الكسرة على الياء، فنقلت كسرة الياء إذل 
الضاد فصارت "ال يًضيٍػريكم"، مث دخل اٞتـز على الراء ألنو جواب الشرط، فالتقا ساكنا 

. كأما من قرأ "ال يضيرُّكم" بضم الضاد 381"الياء كالراء، فطرحت الياء فصارت "ال يًضرٍكم
 كتشديد الراء رفعا، قالوا أف أصل الكلمة "ضٌر يضيرُّ ضرٌا". كأما ضم الراء ففيو كجهاف: 

: أف يكوف الفعل ٣تزكما ّتواب الشرط، كتكوف الضمة يف الراء تابعة لضمة الضاد، أحدىما
ريرٍكم"، كلكن كثَتا من العرب كالقراء فأتبعوا الضم الضم يف آّزـك ككانت يف األصل "ال يضٍ 

، فلما أرادكا اإلدغاـ سٌكنوا الراء كنقلوا الضمة اليت كانت على الضاد  يدغم يف موضع اٞتـز
                                                             

 .147، ص4ج تفسَت القرطيب٤تمد بن أٛتد األنصارم القرطيب،  380

 .171ص ،، حجة القراءاتعبد الرٛتن بن ٤تمد بن ز٧تلة 381
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فصارت "ال يضيٍررٍكم" مث أدغموا الراء يف الراء كحركوىا ْتركة الضاد فصارت "ال يضيرُّكم". 
 ز. فهذه الضمة ضمة اإلتباع. كىي لغة غَت أىل اٟتجا

: أف يكوف الفعل مرفوعا، كيكوف "ال" ٔتعٌت "ليس" كيكوف يف الكبلـ مضمر كىو ثانيهما
سورة ) َّ ىم ىم جي يه  ىه ىم ىم مه جه ين ُّٱ"الفاء" تقديره: فليس يضيرُّكم"، كىي كقولو تعاذل: 

/ . كال فرؽ يف ا١تعٌت بُت القراءتُت ألف الضَت كالضر معناه "فإذاىم يقنطوف" (36: 30الرـك
سورة ) َّ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ ُّٱ، ككلتامها كردتا يف القرآف الكرصل. قاؿ تعاذل: كاحدٔتعٌت 

 (49: 10سورة يونس/) َّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱكقاؿ أيضا:  (50: 26الشعراء/
. كركيت من (188: 7سورة األعراؼ/ ) َّ ىمىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم يل ىل مل خل ُّٱٱ ضا:يكقاؿ أ

  الشواذ بأربعة قراءات:
الراء ٥تففا، كىي قراءة منسوبة إذل فونيم الضاد مع سكوف فونيم ال يضيرٍكم، بضم : ىااحدإ

ىػ(. كحٌجتو أف أصل الكلمة "ضار يضور" أم ال يضيٍوركم، فاستثقلت 105الضٌحاؾ )
الضاد فصارت "ال يضيٍورٍكم" مث فونيم الواك على فونيم الواك، فنقلت ضمة فونيم الضمة على 

الواك كالراء، مث  ف يف فونيميساكناالالراء ألنو جواب الشرط، فالتقا فونيم دخل اٞتـز على 
 .382الواك فصارت "ال يضيرٍكم"فونيم طرحت 

. 383ىػ(128: ال يضرَّكم بضم الضاد كفتح الراء، كىي قراءة منسوبة إذل عاصم )تثانيها
 .384الساكناف يف التضعيففونيم كحٌجتو أف الفتحة أخف من غَتىا إذا التقا 

ىػ(. كحجتو 311: ال يضركم بضم الضاد ككسر الراء مشددا، كىو قوؿ للزجاج )تثالثها
 .385أف التحريك بالكسرة أصل يف إلتقاء الساكنُت

: ال يٍضريرٍكم بفك الراء من غَت إدغاـ، كىي قراءة أيب بن كعب. كىي لغة أىل رابعها
ترة اا١تعٌت بُت قراءيت ا١تتو . كخبلصة القوؿ ّٔذه االختبلفات أنو ال فرؽ يف 386اٟتجاز

                                                             
 .232ص ،1ج كتاب معاشل القرآفسعيد بن مسعدة األخفش األكسط،  382

 .46، ص3ج البحر احمليطبن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  ٤تمد 383

 .465، ص1ج معاشل القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم ا١تعركؼ بالزجاج،  384

 .465، ص1ج معاشل القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم ا١تعركؼ بالزجاج،  385
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كالشاذة، ألف معٌت الكلمة كاحد، كىي: ضار يضَت أك ضار يضور معنامها ضٌر يضيٌر، 
كاالختبلؼ إمنا يقع يف كجهة النظر اليت تؤدم إذل االحتماالت يف القراءة سول القراءة 

 .387: جيوز ال يضرَّكم، غَت أف القراءة سنةىػ(370)ت ا١تتواترة. قاؿ األزىرم
 ألم .. الل. .8

  .    َّ ىم ىم ىم ىم ىم ىم يل ىل مل خل ُّٱقولو تعاذل:  من
، كقرأ ىػ(130)ت األلف، كالبلـ، كا١تيم، كىي قراءة أيب جعفرفونيم قرئت بالسكتة على 

ا١تيم ٗتلصا من إلتقاء الساكنُت يف حاؿ الوصل مع فونيم اٞتميع بإسقاط مهزة اٞتبللة كفتح 
 . 388ككبلمها قراءة متواترة ا١تيم.فونيم ا١تد كالقصر، كمع ا١تد فقط يف حاؿ الوقف على 

ىػ( بكسر 144كعمرك بن عبيد )ت ىػ(187)ت ىػ(، كالرؤاسي203كقرأىا أبو حيوة )ت
 ا١تيم، كىي قراءة شاذة فيها ضعف. فونيم 

ا١تيم، فونيم القياس يف قولنا: من اهلل، من الرجل ألجل كسرة كحجة من فتحها ىو 
ا٢تمزة ألقيت فونيم ، كقيل إف فتحها بسبب حركة 389كألف الكسرة أثقل لتوارل الكسرات

ىػ(: "كذكر أبو اٟتسن األخفش 311. كقاؿ الزجاج )ت390عليها حُت سقطت ٗتفيفا
ا١تيم لو كسرت "أدل اهلل" ٞتاز، كىذا غلط من أيب اٟتسن ألف قبل فونيم ىػ( أف 215)ت

ا١تيم ياء مكسورا ما قبلها فحقها الفتح اللتقاء الساكنُت كذلك لثقل الكسرة مع فونيم 
فونيم ا١تيم لرققت فونيم ، كقيل مراعاة لتفخيم لفظ اٞتبللة كلو كسرت 391الياء"فونيم 

 .392البلـ

                                                                                                                                                                             
 .118، ص4ج تفسَت القرطيب٤تمد بن أٛتد األنصارم القرطيب،  386

 .271، ص1ج معاشل القراءاتأبو منصور األزىرم ٤تمد بن داكد،  387

 .50، صالقراءات العشرة ا١تتواترة من طريقي الشاطبية كالدرة٤تمد كيرصٌل راجح،  388
 .299، ص1ج إعراب القراءات الشواذأبو البقاء العكربم،  389
 . 6ص، 2ج تفسَتا بإجيازك ببلغة القرآف إعرابا ّٔجت عبد الواحد الشيخلي،  390
 .373ص ، 1ج معاشل القرآف كإعرابوإبراىيم بن السرم ا١تعركؼ بالزجاج،  391
  .439(، ص2002؛ دمشق: دار سعد الدين، 1، )ط1ج معجم القراءاتعبد ا٠تطيب ا٠تطيب،  392
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فونيم لتقاء الساكنُت ىو الكسرة. رغم أف فتح كحجة من كسرىا أف األصل يف ا
ا١تيم ىو األرجح لقوة أدلتها، لكن الذم يعجبٍت ليست األدلة اليت سبقت ذكرىا، كالذم 

الياء فونيم ا١تيم لسكوهنا كسكوف فونيم ىػ(: "ليس فتح 543يعجبٍت ما قالو الباقورل )ت
جي ٨تو "جيم" ك "صاد" ك اليت قبلها، ألف الساكنُت جيوز اجتماعهما يف حركؼ الته

ا١تيم لو كاف ألجل الياء اليت قبلها لوجب فونيم "سُت" ك "شُت". أال ترل لو أف فتح 
الواك قبلها، كلوجب فونيم النوف يف "ف كالقلم" لسكوف فونيم فتحها يف "حم" كلوجب فتح 

 الفتح يف  داؿ  "صاد" ك فاء "كاؼ" من قولو "كهيعص". فلما جاءت أكاخرىا ساكنة
البلـ فونيم ألجل     َّ ىل مل خل ُّٱا١تيم من قولو تعاذل: فونيم كاٟترؼ قبلها ساكن علمت أف فتح 

ا١تيم ىو فتحة فونيم من أف فتح  393ىػ(207كال جيوز ماقالو الفراء )ت الياء.فونيم دكف 
ا٢تمزة مهزة كصل تسقط يف الدرج فونيم ا١تيم ألف تلك فونيم مزة "اهلل" نقلت إذل فونيم ا٢ت

كتسقط معها حركتها. كلو جاز نقل حركتها ٞتاز إثباهتا، كإثباهتا غَت جائز عند الناس قاطبة 
. ىذا من حيث القراءة، كأما من حيث السر الصويت، فإف 394من العرب كالقراء كالنحويُت

األلف إذا بدئ ّٔا أكال كانت مهزة، فونيم ، كذلك أف فونيماتتًتكب من ثبلثة     َّ خل ُّٱلفظ "
البلـ من كسط ٥تارج اٟتركؼ، كىي أشد فونيم أكؿ ا١تخارج من أقصى الصدر،  ك كىي 

ا١تيم آخر اٟتركؼ، ك٥ترجها من الفم. كىذه الثبلثة فونيم اٟتركؼ اعتمادا على اللساف، ك 
ىي أصل ٥تارج اٟتركؼ: اٟتلق، كاللساف كالشفتُت، كترتبت يف التنزيل من البداية، إذل 

اٟتركؼ تعتمد ا١تخارج الثبلثة، اليت تتفرع منها ستة عشر ٥ترجا،  الوسط، إذل النهاية. كىذه
ليسَت منها تسعة كعشركف حرفا، عليها مدار اٟتلق أٚتعُت، مع تضمنها سرا عجيبا، كىو 

 .395ا١تيم للنهايةفونيم البلـ للتوسط، ك فونيم األلف للبداية، ك فونيم أف 
ِخرون٥تففا،  َتْذَخرون .9  فكوكام تْذَدِخرون مشددا، وتذَّ

                                                             
 .9ص ،1ج معاشل القرآفحيِت بن زياد الفراء،  393
، ٖتقيق: ٤تمد أٛتد الدارل، )دمشق: مطبعة الصباح، 1ج كشف ا١تشكبلت كإيضح ا١تعضبلتعلي بن اٟتسُت األصبهاشل الباقورل،  394

 .209ص (، 1994
 .90(، ص2000؛ بَتكت: دار ا١تؤرخ العريب، 1، )طالصوت اللغوم يف القرآف٤تمد حسُت علي الصغَت،  395
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  َّ ىم ىمخي  حي ىم ىمُّمن قولو تعاذل: 

كما جاء يف خط ا١تصحف، كىي قراءة متواترة   ركف" بالداؿ مشدداقرأ ٛتهور القراء "تٌدخً 
 . كركيت من الشواذ بثبلث صور:396قرأ ّٔا أئمة األمة

 ، كىي قراءة منسوبة إذل أيب السماؿ كغَته.تىٍذخىركف ٥تففا: أحدىا
 .397ىػ(105مشددا، كىي قراءة منسوبة إذل الضحاؾ )ت رونخِ وتذَّ : ثانيها
 ىػ(.261: تٍذدىًخركف مفكوكا، كىي قراءة منسوبة إذل أيب شعيب السوسي )تثالثها

يلزمنا العودة إذل أصل الكلمة كىي "تذٗتركف"، إال أف  ٢تذه ا١تشكلة، ك١تعرفة أصل ا٠تبلؼ
لم جيتمعا، فأبدلت الذاؿ ٣تهورة ٘تنع النفس أف جيرم، كالتاء مهموسة ٕترم معو النفس، ف

الذاؿ، فصار "تذدخركف"، مث فونيم هنا من ٥ترجها لتقرب من ، ألفونيم الداؿالتاء فونيم 
فونيم الداؿ يف فونيم ٌدًخركف". كجاز أف تدغم الداؿ فصار "تفونيم الذاؿ يف فونيم أدغمت 

الذاؿ، فونيم الداؿ أقول من فونيم ، ألف 398الذاؿ فصار "تٌذًخركف" كلكن ليس بوجو
كاٟترؼ األقول يأخذ ٤تل األضعف يف اإلدغاـ. كمن ىنا تيعرىؼ صحةي قراءة اٞتمهور، 

 اٟتديث األصواتكذلك إلجرائها ٣ترل اإلبداؿ كاألدغاـ الصحيح الذم يعرؼ يف علم 
يف  ، كىو تاثر الصوت األكؿ بالثاشلRegressiveنوعها التأثر الرجعي Assimilation با١تماثلة

التاء كيتحداف ٘تاما ليحل فونيم الذاؿ ك فونيم و "اذتكر" حينما تتفاسل صيغة "افتعل" يف ٨ت
سورة ) َّ ىم ىم حم جم ىم ىم ىم ٱُّٱالداؿ مشددا، فتكوف "ادٌكر" يف مثل قولو تعاذل: فونيم ٤تلهما 
فونيم الذاؿ يف الصوت الثاشل كىو فونيم فقد تبلشى الصوت األكؿ كىو  (45: 12يوسف/

. 399لقرب ا١تخرج مع تشديدىا لتدؿ على اإلثنُت معا داؿفونيم الالتاء فونيم التاء، كعادت 
"تٍذخىركف"   قرأي طريقة اإلبداؿ كاإلدغاـ. كالذم كأما غَتىا من الشواذ فؤلهنا ٗتالف

كليس مطلوبا يف  ، فإنو ماض على كزف "فعل"400ا٠تاءفونيم الذاؿ كفتح فونيم بتخفيف 
                                                             

 .490، ص2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  396

 .113ص  ، ٖتقيق: مشراف العجلي،شواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 397

 .380ص ، 1ج إعراب القرآفأٛتد بن ٤تمد بن إٝتاعيل النحاس،  398

 .117ص ،الصوت اللغوم يف القرآف٤تمد حسُت علي الصغَت،  399

 .263، ص1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  400
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فإنو جائز كلكنو  Progressiveكىو التأثر التقدمي  مشددا " كتذًَّخركف اآلية، كالذم يقرأ "
كىو األضعف، كاألقول يأخذ  الذؿفونيم يف  كىو األقول الداؿفونيم ضعيف ألنو أدغم 

الكلمة لكنو أصل األضعف، كالذم يقرأ "تٍذدىًخركف" مفكوكا فإنو صحيح ألنو رجع إذل 
أصٌح ك"تٌدخركف" على كزف "افتعل"، كمعٌت "افتعل"  خالف ما كرد يف رسم ا١تصحف.

أقول ألف ا١تقصود منو إظهار مضموف الفعل كإبرازه. كذلك يناسب مقاـ عيسى عليو ك 
 السبلـ حينئذ لكونو نبيا يريد أف يبُت داللة نبوتو.  

 ٥تففا الحواريُون .11

  َّ  يب ىب نب مب زب رب يئ ىم  ىم ىم ىم ىم ُّٱ من قولو تعاذل:

ألنو ياء النسبة، كىي قراءة كىو األصل،  الياءفونيم د قرأ ٚتهور القراء "اٟتواريُّوف" بتشدي  
الياء، كجعل فونيم . كقرئت من الشواذ " اٟتوارييوف" بتخفيفها فرارا من تضعيف 401متواترة
.  ىػ(96)ت الياء دليبل على األصل، كىي قراءة منسوبة إذل إبراىيم النخعيفونيم ضمة 

فتنقل الضمة  الياء كقبلها كسرة،فونيم كالسبب يف شذكذىا أف العرب استثقلت الضمة على 
الياء اللتقائها ساكنة مع الساكن بعدىا، فكاف القياس على ىذا فونيم إذل ما قبلها كٖتذؼ 

: ظاىر ىذه القراءة يوجب التوقف عنها ىػ(392)ت أف يقاؿ "اٟتواركف". قاؿ ابن جٍت
الياء ا٠تفيفة ا١تكسور ما قبلها، كىذا موضع فونيم كاالحتشاـ منها، كذلك ألف فيها ضمة 

 (7: 23سورة ا١تؤمنوف/) َّ ىم ىم من ٱُّٱعافو العرب ك٘تتنع منو. أال ترل قوؿ اهلل تبارؾ كتعاذل: ت
الياء فأسكنت كحذفت لسكوهنا كسكوف فونيم كأصلو "العاديوف" فاستثقلت الضمة على 

. 402الواك بعدىا، فكاف جيب على ىذا أف يكوف اٟتواركف كالقاضوف كالساعوففونيم 
اٟتوارم ٔتعٌت شدة البياض، كعلى ىذا اختلفوا دل ٝتوا ّٔذا االسم على كاشتقاؽ الكلمة من 

 :403أقواؿ
 : أهنم ٝتوا بذلك لنقاء ثيأّم.أحدىا

                                                             
 .265، ص1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  401
 .162، ص1ج احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنهاعثماف بن جٍت،  402

 .245ص، 2ج ٣تمع البياف يف تفسَت القرآفأبو علي الفضل بن اٟتسن الطربسي،  403



239 
 

   
 

 : أهنم كانوا قٌصارين يبٌيضوف الثياب.ثانيها
 : أهنم صيادين يصيدكف السمك.ثالثها

: أهنم كانوا خاصة األنبياء، كىذا أكجو ألهنم مدحوا ّٔذا االسم، كاهنم ذىبوا إذل نقاء رابعها
 قلؤّم كنقاء الثوب األبيض بالتحوير. 

 : أهنم األنصار كأصفياء عيسى، ككانوا اثٍت عشر رجبل. خامسها
: ٝتوا حواريُت ألهنم كانوا نورنيُت عليهم أثر العبادة كنورىا كحسنها، كما قاؿ سادسها  

(.29: 48سورة الفتح/) َّ ىمىم ىم مم خم ىم  ىم ُّٱ ىمتعاذل:   
 بتشديد ا١تيم  امَّ لَ  .11

  َّ  ىم ىي  ىم ىم مي ىم خي حي ىم ىم ىم ٱُّٱ من قولو تعاذل:

 الكلمة بنوعُت:كردت القراءة متواترة يف 
 البلـ كما جاء يف خط ا١تصحف، كىي قراءة اٞتمهور،فونيم : "لىمىا" بفتح إحداىما

. كالذم 404ىػ(156البلـ، كىي قراءة منسوبة إذل ٛتزة )تفونيم : "ًلمىا" بكسر وأخراىا
البلـ فيو للجٌر، كعٌلق باألخذ، أم أخذ اهلل ا١تيثاؽ فونيم البلـ قاؿ: فونيم ذىب إذل كسر 

و ا١تيثاؽ ١تا أكتوه من اٟتكمة ألهنم ا٠تيار من ٢تذا األمر، ألف من أكيت اٟتكمة يؤخذ علي
الناس، ك "ما" ٔتعٌت الذم. ككاف تأكيل الكبلـ: كإذ أخذ اهلل ميثاؽ النبيُت من أجل الذم 
آتاىم من كتاب كحكمة، مث إف جاءكم رسوؿ ليكنٌن إديانكم بو، للذم عندكم يف التوراة 

 .405من ذكره
البلـ فيو لبلبتداء جوابا ١تا ىو يف معٌت نيم فو البلـ قاؿ: فونيم كالذم ذىب إذل فتح 

البلـ جوابو.  فونيم القسم، كما ٔتعٌت االبتداء، ألف أخذ ا١تيثاؽ يكوف يف معٌت القسم ف
، مثل: لعبد اهلل كاهلل لتأتيٌنو  َّ  ىم يي  ىم ُّٱكقولنا: كاهلل لزيد خَت من عمرك. كخرب االبتداء 

ذم لل أم أخذ اهلل ا١تيثاؽ ٤تذكفة من "آتيتكم" أم آتيتكموه، ىاء كالعائد على "ما"

                                                             
 .352، ص1جالقراءات السبع كعللها كحججها  كتاب الكشف عن كجوهأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  404

 .328، ص1ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  405
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ا١تيم، كىي قراءة فونيم كركيت من الشواذ "لىمَّا" بتشديد  آتيتكموه من كتاب كحكمة.
ىػ(. ككاف ا١تراد منو الزمانية، 117ىػ( كابن أيب إسحاؽ )ت117منسوبة إذل األعرج )ت

، 406كاف نتيجة لئلدغاـ من "١تًٍن ما" فصار "١تًٌما"أم أخذنا ميثاؽ النبيُت كقت إتياهنم. أك  
فلما التقت ثبلث ميمات فثقلن، حذفت األكذل منهن، فبقي "١تَّا" كما ترل. كلو فكٍَّت 

ا١تيم فصارت "١تَّا" ككاف أصل الكبلـ: كإذ فونيم النوف يف فونيم لصار "لٍنما" مث أدغمت 
 تاكيل ال تصح الركاية عنها. أخذ اهلل ميثاؽ النبيُت ١تًٍن ماآتيناكم. كىي 

 بضم الواك وُ لَ و  .12
  َّ  يئ ىمىم ىم  ىم ُّٱمن قولو تعاذل: 

الواك على أنو حرؼ كصلية، أك أداة شرط غَت جازمة فونيم كلًو" بكسر قرأ ٚتهور القراء "
" بضم  فونيم مبٍت على السكوف، كحرؾ بالكسرة اللتقاء الساكنُت. كركيت من الشواذ "لوي

ىػ(، كحٌجتهم أف الضمة ىي اٟتركة 371منسوبة إذل ا١تطَّوّْعي )تالواك، كىي قراءة 
. كال فرؽ يف ا١تعٌت بُت القراءتُت، ألف منشأ 407لواك الساكنة بعدىا ساكنفونيم اا١تناسبة ل

الواك مع أف القراءة بالضم فونيم ا٠تبلؼ إمنا يكوف يف النطق، حيث تواترت القراءة بكسر 
قراءة تثبت بالركاية ال بالقياس. كالقياس إف كاف أكؿ صحيحة من جهة القياس، كلكن ال

الساكنُت كاك ٚتع مفتوحا ما قبلها، فإنو جيوز فيها أف ٖترؾ بالكسر على األصل، كإف كاف 
األرجح التحريك بالضمة ليتناسب مع كاك اٞتماعة، كعلى ىاتُت اٟتالتُت جاءت القراءة يف 

. قرأ اٞتمهور بضم (16: 2سورة البقرة/) َّ  ىم  ىم ىم ىم ىم ُّٱلفظ "اشًتكا" من قولو تعاذل: 
فونيم ىػ( بكسر 129الواك، ألف كاك اٞتمع األصل فيها الضم، كقرأ حيِت بن يعمر )تفونيم 

الواك على األصل يف التخلص من إلتقاء الساكنُت. كعلى ىذا األساس قرئ "لو" بضم 
 ٓتمسة أكجو، كىي: ك "لو" حرؼ ال عمل لو تأيت .408الواك تشبيها بواك اٞتمعفونيم 

 : للوصلية للتقليل، ٨تو: تصٌدقوا كلو بشق ٘ترة، كأم كلو كاف تصٌدقكم بشق ٘ترة.األول
                                                             

 .164، ص1ج احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنهاعثماف بن جٍت،  406

 .485، ص1ج اٖتاؼ فضبلء البشر بالقراءات األربعة عشر ا١تسمى منتهى األماشل كا١تسرات يف علـو القراءاتأٛتد بن ٤تمد البنا،  407
 .110، صالكشف عن أحكاـ الوقف كالوصل يف العربيةسادل ٤تيسن، محمد  408
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سورة ) َّ ىم نئ ىم مئ ىم زئ ىم ُّٱ: للتمٍت، ٨تو: لو تبادلٍت ىند احملٌبة، ككقولو تعاذل: الثاني
 (.102: 26الشعراء/

اٞتواب المتناع الشرط، حرؼ امتناع المتناع يتضمن معٌت الشرط، أم امتناع : الثالث
.  كيفيد التعليق يف ا١تاضي، كىو أكثر استعما٢تا، ٨تو قولنا: لو اجتهدتى لنجحتى

 : للعرض، ٨تو قولنا: لو ٖتٌدثنا قليبل، لو تكافئنا فنسعدى.الرابع
: للمصدرية، كىي ترادؼ "أٍف" كيوٌؤؿ ما بعدىا ٔتصدر يعرب حسب موقعو يف الخامس

  .(96: 2سورة البقرة/) َّ ىم ىم من ىم ىم ىم ٱُّاٞتملة، كقولو تعاذل: 

 بإدغاـ البلـ يف الصاد قَ دَ قل صّ  .13
  َّ ىم ىمىمي  ىم ىم ُّٱمن قولو تعاذل:   

" بإظهار    البلـ كما جاء يف خط ا١تصحف، كىي قراءة فونيم قرأ ٚتهور القراء "قٍل صىدىؽى
البلـ فونيم بإدغاـ  "ؽى دى قل صٌ  متواترة قرأ ّٔا أئمة ا١تسلمُت كعامتهم. كركيت من الشواذ "

ىػ(. كعلة اٞتواز ٢تذا اإلدغاـ 141الصاد، كىي قراءة منسوبة إذل ابن تغلب )تفونيم يف 
فشو ىذين اٟترفُت يف الفم كانتشار الصدل ا١تنبث عنهما فقاربا بذلك ٥ترج البلـ، فجاز 

الـ فونيم ، كإذا كقعت 410الصاد من حركؼ الفمفونيم . كأجيب بأف 409إدغامهما فيهما
ساكنة غَت الـ التعريف قبل ىذه اٟتركؼ ال تدغم فيهن، مثل: ألسنة كشبهو، ألف الـ 
التعريف ال تتحرؾ أبدا فلزمها السكوف فقويت يف اإلدغاـ، كألف الـ التعريف كثر 
استعما٢تا، ٓتبلؼ البلمات غَت التعريف قد تتحرؾ كتقل استعما٢تا. كأيضا ىناؾ فرؽ بُت 

البلـ األصلية فونيم البلـ األصلية، فإف فونيم الـ التعريف ك بُت  البلـ الزائدة كىيفونيم 
أصلها اإلظهار، فجرت األصلية على األصل، ك جرل الفرع على الفرع كىو اإلدغاـ. 

البلـ فونيم ككانت الـ التعريف أكذل باإلدغاـ ألنو للتخفيف. كحجة أخرل لو أدغمت 
، فكاف اإلظهار أكذل. كأيضا أف ٥ترج البلـ األصلية يف "ألسنة" ألشبهت "السنة" كىو الن ـو

                                                             
 .165، ص1ج احملتسب يف تبيُت كجوه شواذ القراءات كاإليضاح عنهاعثماف بن جٍت،  409

 .ز س ش ص ض ط ظ ؿ ف كىي: ت ث د ذ ر 410
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يف طرؼ اللساف، ك٥ترج الصاد بُت طرؼ اللساف ك فوؽ الثنايا السفلى. كحجة أخرل أف 
بُت الكلمتُت منفصلتُت، كاالنفصاؿ أبدا يقول معو اإلظهار، ألنك تقف على اٟترؼ 

إذ ال ينفصل األكؿ من األكؿ، فبل جيوز غَت اإلظهار، كاالتصاؿ أبدا يقول معو اإلدغاـ، 
. كأيضا إف سبب حدكث اإلدغاـ كجود التماثل كالتجانس 411الثاشل يف كقف كال يف غَته

. إذا فهمنا ىذه 412كالتقارب بُت اٟترفُت، كحرؼ البلـ كالصاد ليسا من ىذه القسم
 التعليبلت، سيتضح بُت أيدينا أف اإلدغاـ يف ىذه اآلية ضعيف كاإلظهار أكذل.   

 في ىاء الضمير المخالفة في الضبط بالشكل : القراءة الشاذة الواردةنيالثاالمبحث 
 

ية اىتماما كبَتا، ليس لكوهنا من ا١تسائل النحو  "ىاء الضمَت" اىتم القراء ب
من األصوات القرآنية بُت من أثبتها كحذفها، كلتوضيح ا١تقاؿ  كاللغوية، كلكن ١تا يًتتب فيها

 نأيت با١تثاؿ: 
 باإلشباع كعدمو، يؤٌدىيو كال يؤٌدىيو بضم ا٢تاء كصلتها بالواك هُ واليؤدِّ ُه يؤدِّ  .1

  َّ  ىم يي ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىي ىم  ىم مي ىم خي حي ىم ىم ٱُّ ٱمن قولو تعاذل: 

 .413" ٓتمس ركايات، ثبلثة أكذل منها متواترة كباقيها شاذةهي هي كاليؤدّْ يؤدّْ  يف "كردت الركاية 
ىػ( كٛتزة 154ا٢تاء، كىي قراءة أيب عمرك )تفونيم : يؤدٍّْه كال يؤٌدٍه، سكوف أحدىا

 ىػ(.156)ت
ياء أك إختبلس، كىي قراءة نافع فونيم الا٢تاء من غَت فونيم : يؤٌدًه كال يؤٌدًه، كسر ثانيها
 ىػ(.169)ت

 الياء، كىي قراءة الباقُت.  فونيم ا٢تاء كصلتها بفونيم : يؤدّْىي  كال يؤدىي، كسر ثالثها

                                                             
 كما بعدىا. 142، ص1جالقراءات السبع كعللها كحججها  كتاب الكشف عن كجوهأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  411
 .44(، ص2004؛ القاىرة: دار السبلـ، 2)ط الوايف يف شرح الشاطبية،عبد الفتاح القاضي،  412
 .272، ص1ج التبياف يف إعراب القرآفعبد اهلل بن اٟتسُت العكربم،  413
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الواك، كىي قراءة منسوبة إذل فونيم ا٢تاء كصلتها بفونيم يؤٌدىيو كال يؤٌدىيو، ضم : رابعها
 .414ككرداب كغَته

 واك. فونيم الا٢تاء بغَت فونيم : يؤٌدهي كال يؤٌدهي، ضم خامسها
كال فرؽ يف ا١تعٌت بُت ىذه القراءات، ألف االختبلؼ ليس يف بناء الكلمة، كإمنا يكوف يف 

كليكوف منشأ االختبلؼ كاضحا يلزمنا العودة إذل كيفية االستدالؿ ٘تكُت الصوت كعدمو. 
 لكل من القراء:

فونيم أف ىذه األفعاؿ قد حذفت  يف النطق كحجة من ذىب إذل مذىب اإلسكاف
، كصارت فونيم الياء اليت قبل  الـ الفعل، فونيم ا٢تاء يف موضع فونيم ا٢تاء فيها للجـز

، كقو٢تم: دل يٍقرى فبلف القرآف، فونيم فحلت ٤تلها فاسكنت، كما تسكن  الـ الفعل للجـز
، فابدلوا من فونيم فحذفوا حركة  ا٢تمزة الساكنة ألفا، النفتاح ما قبلها، مث فونيم ا٢تمزة للجـز
، كذلك حذفوا فونيم حذفوا أيضا  ، كأسكنوا فونيم الياء قبل فونيم األلف للجـز ا٢تاء للجـز

الفعل. كفيو علة أخرل، كذلك أف من عادة العرب من  ا٢تاء للجـز إذا حل ٤تلفونيم 
يسٌكن ىاء الكناية إذا ٖترؾ ما قبلها، فيقولوف: ضربتٍو ضربا شديدا، حيذفوف صلتها 

ميم اٞتمع يف "أنتم، كعليكم" حيذفوف صلتها فونيم ا٢تاء، يفعلوف بفونيم كيسٌكنوف 
 كيسٌكنوهنا.

ياء أنو أجرل على أصلو قبل م الفونيا٢تاء بغَت فونيم كحجة من ذىب إذل كسر 
، كذلك أف أصلو كلو أف يكوف ب فونيم ا٢تاء، كىي الـ الفعل، كبفونيم ياء قبل فونيم الاٞتـز

فونيم الواك دخلت للتقوية، ٨تو: نؤتيهي، نصليهي. فلما كانت  فونيم ياء بعدىا بدال منال
فونيم لتقاء الساكنُت، كبقيت ا٢تاء حرفا دل ٖتجز بُت اليائُت الساكنتُت، فحذفت الثانية ال

، فبقيت فونيم الياء اليت قبل فونيم الياء مكسورة، مث حذفت  ا٢تاء مكسورة فونيم ا٢تاء للجـز
 .415على ما كانت عليو قبل اٟتذؼ

                                                             
 تاريخ كفاتو ٣تهوؿ. 414
 .350ص، 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  415
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ا٢تاء مع فونيم ا٢تاء مع صلتها بياء أنو أتى بفونيم كحجة من ذىب إذل كسر 
ا٢تاء، اليت من أجلها فونيم الياء اليت قبل فونيم تقويتها على األصل، كأيضا فإنو ١تا زالت 

الياء اليت بعد ا٢تاء، إذ ال علة يف اللفظ فونيم ا٢تاء، أبقى فونيم الياء اليت بعد فونيم حذفت 
الواك، أصلها "يؤدّْىيو إليك" فونيم الياء بدؿ من فونيم توجب حذفها. أك بعبارة أخرل أف 

الياء ألهنا بدؿ فونيم ياء النكسار ماقبلها، فبل سبيل إذل حذؼ فونيم الالواك فونيم مث قلب 
األلف يف فونيم ا٢تاء يف ا١تذكر كما زيدت فونيم الواك زيدت على فونيم الواك. ففونيم من 

ا١تؤنث، ٨تو: ضربتها، كمررت ّٔا، كضربتهو، ليستوم بُت ا١تذكر كا١تؤنث يف باب 
الواك من فونيم الواك أف فونيم اء كصلتها با٢تفونيم . كحجة من ذىب إذل ضم 416الزيادة

ا٢تاء بغَت فونيم الياء. كحجة من ذىب إذل ضم فونيم جنس الضمة كما بيّْنت ا١تكسورة ب
 الواك أٌف الضمة دلة عليها، كألنو ىو األصل. فونيم 

قسامها تسَت على ما، حيث إف القراءات ا١تتواترة بأكبُت ىاتُت القراءتُت يتضح الفرؽ بينه
ىاء فونيم  ريقة القياس، ٓتبلؼ القراءات الشاذة فإهنا ترجع إذل أصل اٟتكم كىو أفط

 الضمَت مبٍت على الضم أصبل.
 
 
 
 

 ثالثة مباحثذة والظواىر الداللية، وفيو القراءة الشا :الفصل السادس
على  والرسم اردة المخالفة في الضبط بالشكلالمبحث األول: القراءة الشاذة الو 

 األسماء المرفوعات ومجرورات
 

                                                             
 ، حجة اؿعبد الرٛتن بن ٤تمد بن ز٧تلة 416

 .166ص ،قراءات



245 
 

   
 

قل اىتماـ اللغويُت فيها قدديا كحديثا ىي قضايا كمن اٞتوانب اللغوية اليت ال ي
 كالقراءات الشاذة ذات. داللية، كذلك لتعلقها ٔتعاشل األلفاظ فيها كدالالت الًتكيب كاٞتمل

قد تؤثر ٔتعاشل األلفاظ. خركج القراءات عن ا١تعيار الصحيح صلة كثيقة لداللة األلفاظ ألف 
 الشاذة كعبلقتها بعلم الداللة. تكفيما يلي عرض القراءا

 وأولئك وقود النارُوقود، وقاد،  .1

 َّ ىم ىم ىم حم جم ٱُّٱ من قولو تعاذل:

"كىقود" بفتح الواك ٔتعٌت اٟتطب أك ما حيًتؽ بو النار، أم أف ىؤالء الكفار  قرأ اٞتمهور
 (98: 21سورة اٟتج/) َّ ىم ىم ٱُّٱحطب النار تتقد النار بأجساىم، كما قاؿ يف آية أخرل 

ىػ(: "الوىقود يقاؿ للحطب احملموؿ  للويقود ١تا حصل من اللهب"425قاؿ الراغب )ت
417 .

 قراءات:كقرئت يف الشواذ بثبلث 

ىػ( من الشواذ بضم الواك 103ك٣تاىد )تىػ( 110قرأ اٟتسن البصرم )تإحداىا:  
"كيقود" كىو مصدر، كيكوف على حذؼ مضاؼ تقديره أىل كيقود النار أك حطب 

كيقود
418. 
بكسر الواك كباأللف  419ركم عن النيب صلى اهلل عليو كسلم أنو قرأ "كقاد النار"ثانيها: 

على كزف "فعاؿ"، كذلك من أنواع ا١تصادر الثبلثية الذم يدؿ على صوت يأيت على كزف 
. كقد جاء يف بعض اآليات القرآنية أف أصحاب النار يصيحوف كيتحٌسركف 420"فعاؿ"

 ىم  ىمىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىمىم ىم ىم  ىم ىئ ىم ىم ىم نئ  ىم مئ ٹٱٹٱُّٱعندما ذاقوا العذاب. 

َّ ىم ىم ىم ىم
 .(40: 78سورة النبأ/) َّ  مي ىم خي حي ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ٹٱٹٱُّٱ ،421

                                                             
 .529ص(، 2009؛ دمشق: دار العلم، 4، ٖتقيق: صفواف عدناف داككدم، )طمفردات ألفاظ القرآفالراغب األصفهاشل،  417
 .405، ص2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  418
 .108، صشواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 419
 .64(، ص2000؛ القاىرة: دار ا١تنار، 1)ط قواعد الصرؼ بأسلوب العصر، ٤تمد بكر إٝتاعيل، 420
 .37: 35سورة فاطر/ 421
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ْتذؼ قو٢تم "ىم"  422ىػ "كأكلئك كقود النار"112: كقرأ طلحة بن مصرؼ )تثالثها
كذلك لقصد اإلجياز باكتفاء باسم اإلشارة قبلها. كيبدك أٌف الذم حيدث بُت ىذه 
االختبلفات كجود االلتباس بُت ا١تصدر كاسم ا١تصدر، حيث قاؿ بعض النحاة إف داللة 
ا١تصدر كاسم ا١تصدر كاحد، كقاؿ اآلخر ا١تصدر يدؿ على اٟتدث كاسم ا١تصدر يدؿ على 

ت، ٨تو: اإلعطاء ىو اٟتدث، كالعطاء اسم ١تا يعطى، التقبيل ىو اٟتدث الشيئ كالذا
" كا١تطىر اسم ١تاء السحاب، الويقود  كالقبلة اسم لذلك الفعل، ا١تٍطر مصدر لفعل "مىطىرى
بالضم مصدر كالوىقود بالفتح اٟتطب. إمنا قاؿ بعض أىل اللغة إف الكلمتُت مصدراف من  

كبغض النظر من ىذه االختبلفات يتضح أف التغَت  قودا".كي  –كىقودا  –يقد  –كلمة "كقد 
اآلية  عٌتالدالرل كاف مسببا لتغَت الضبط يراد بو توسيع ا١تعٌت احملتمل للقراءة ا١تتواترة. كم

ىؤالء الكفار مع كفرىم التنجيهم كثرة أموا٢تم كال أكالدىم من  على اختبلؼ قراءهتا أفٌ 
 عذاب اهلل، بل كلهم كقود النار كحطبها كأىلها الذم تسجر بو كتوقد بو. 

رُ  .2  بسكوف الباء الِكب ْ
  َّ ىم ىهىم ىم مه جه ين ىن ىم ىم من  ىم ىم ٱُّٱ من قولو تعاذل:

" بفتح الباء، كىي ال خبلؼ بُت القراء أهنم قر  قراءة متواترة متفق عليها. كقرئت ءكا "الًكبػىري
" بسكوف الباء، كىي قراءة شاذة منسوبة إذل ابن ٤تيصن )ت ىػ( 122يف الشواذ "الًكبػٍري

يف ا١تعٌت، إذ . كبُت القراءتُت ٗتتلفاف 423ىػ(110ق( كاٟتسن البصرم )148كاألعمش )ت
" مصدر " ان   "الًكبػىري ، 424على كزف "فًعل يفعىل" ٔتعٌت أىسىنَّ أك طيًعنى يف الٌسنّْ  "كىربى يىٍكبػىري ًكربى

 ىم ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱكىو ما اعترب فيو الزماف كىذا ا١تعٌت ىو ا١تطلوب يف اآلية، ككقولو تعاذل: 

: 17سورة اإلسراء/) َّ ىي ىم ىم مي  ىم ُّٱٱ ككقولو : (8: 19سورة مرصل/) َّ مي ىم خي حي ىم ىم ىمام  ىم ىم
" مصدر من  أم هناية السن.  (266: 2سورة البقرة/) َّ ىم مه ُّٱٱ: كقولو (23 بينما "الًكبػٍري

                                                             
 .108ص ، ٖتقيق: مشراف العجلي،شواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 422

 .111، صشواذ القراءات ٤تمد بن أيب نصر الكرماشل، 423
 .525(، ص1994، )القاىرة: كزارة الًتبية كالتعليم، ا١تعجم الوجيز٣تمع اللغة العربية،  424
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: العظمة بػيرى يىٍكبػيري ًكبػٍرنا على كزف"فعيل يفعيل" ٔتعٌت عىظيمى، كالًكبػٍري كى
. كىذا ا١تعٌت ىو 425

فاتضح الفرؽ  أم ٖتمل معظمو. (11: 24سورة النور/) َّ جن يم ىم ىم ىم  ىم ىم ٱُّٱا١تقصود يف اآلية: 
يف ا١تعٌت بُت القراءتُت يف الكلمة بسبب اختبلؼ الضبط يف الشكل، كىو أف ا١تعٌت على 
قراءة اٞتمهور يفيد الزماف الذم يناسب سؤاؿ زكريا إذ يقوؿ: كيف يكوف رل غبلـ كقد 
، أم أمر مستحيل لزكريا أف يكوف لو كلد كىو على ىذه اٟتالة.  أصابٍت الشيب كنالٍت ا٢تـر

ما ا١تعٌت يف القراءة الشاذة فهو يفيد الصورة كالشكل، فليس ىو ا١تقصود يف اآلية، ألف كأ
الكرٍب كالًعظىم ال دينع اإلنساف من أف يلد، ألف العظم ال تعٍت هناية السن. قاؿ ابن عباس:  

 .426كاف زكريا يـو بٌشر بالولد ابن عشرين كمائة سنة، ككانت امراتو بنت ٙتاف كتسعُت سنة
ة ا٠تبلؼ أف القراءة بنوعيها ٖتمل معٌت الزماف ك الشكل، كذلك إذا أردنا أف ف فخبلص

تمعا يف نفس زكريا عليو السبلـ، كىو يف ذلك اف أف ٕتننقٌرب بينهما فهاتاف الصفتاف تتمكٌ 
الوقت كبَت السن، كيف نفس الوقت كاف كبَت اٞتسم. فإذف، العبلقة بُت القراءتُت عبلقة 

" بفتح الباء من حيث جزئية، فكأٌف القر  اءة "الكرٍب" بسكوف الباء جزء من القراءة "الكربى
 ا١تعجمي.  ا١تعٌت

 بفتح األلف األبكار .3
َّ مي ىم خي حي ُّٱمن قولو تعاذل:    

أ اٞتمهور "اإلبكار" بكسر ا٢تمزة، كىو مصدر من أبكر يبكر إبكارا. كمعناه ا٠تركج من قر 
، ٚتع بٍكر بفتح ا٢تمزة" األبكار " الشواذبُت مطلع الفجر إذل كقت الضحى. كقرئت يف 

كىي داللة  .ىػ(110)ت ، كىي قراءة منسوبة إذل اٟتسن البصرمكسحر كأسحار كبكىر
، كألف اإلبكار يف اٟتقيقة ا١تبادرة إذل الشيئ، أك الوركد إذل "اإلبكار"نة ١تعٌت ظرفية تأيت مبيٌ 

يقاؿ: بكرتي على اٟتاجة بكورا، ، كليس كقتا، كإمنا الفعل يدؿ على الوقت. الشيئ بكرة
كأبكرتي غَتم. كأبكر الرجل: كردت إبلو بكرة. ككل من بادر إذل الشيئ فقد أبكر إليو 

                                                             
 .234(، ص1986، )بَتكت: مكتبة لبناف، ٥تتار الصحاح٤تمد بن أبو بكر بن عبد القادر الرازم،  425
 .233ص، 2ج ٣تمع البياف يف تفسَت القرآفأبو علي الفضل بن اٟتسن الطربسي،  426
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. كىذه 427كبٌكر أٌم كقت كاف. يقاؿ: بكّْركا بصبلة ا١تغرب، أم صلُّوىا عند سقوط القيرص
ٚتع عشية، إذ  القراءة مع كوهنا شاذة فإهنا حسن ألهنا مناسبة للعشي على قوؿ من جعلو

يكوف فيها تقابل من حيث اٞتمعية، ككذلك ىي مناسبة إذا كاف العشي مفردا ككانت 
، كىي كقولو تعاذل:  كأما   (2: 103سورة العصر/) َّ َّ ىم ىم يل ىل ٱُّٱاأللف كالبلـ فيو للعمـو

فهو مصدر فيكوف قد قابل العشي الذم ىو كقت با١تصدر فيحتاج إذل  على قراءة اٞتهمور
، كاليراد بو  حذؼ، أم بالعشي ككقت اإلبكار. كالظاىر أف األلف كالبلـ فيهما للعمـو

كالعبلقة بُت القراءتُت عبلقة متينة إذ  .428عشي تلك الثبلثة األياـ كال كقت اإلبكار فيها
نسميها باٟتقوؿ الداللية الصرفية. فالقراءة ب  تندرجاف ٖتت األكزاف االشتقاقية ما

"اإلبكار" بكسر ا٢تمزة كالقراءة الشاذة "األبكار" بفتح ا٢تمزة ٖتت "األٝتاء ا١تشتقات" 
 .429تضمها اٟتقوؿ الداللية

 بفتح الفاء أنَفِسهممن  .4
  َّ  زب  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

بضم الفاء كما تبُت يف مرسـو ا١تصحف من ٚتع "نفس". قرأ ٚتهور القراء "من أنفيًسهم" 
، منها: الركح،  430" ٢تا معاف"نفسكلكلمة  كىي قراءة متواترة اتفق عليها األئمة العشرة.

 كقولنا: خرج نفس فبلف، أم ركحو، كالدـ، كقوؿ الشاعر: 
تسيل على حد الظبات نفوسنا # كليست على غَت الظبات تسيل. كٝتي الدـ نفسا ألف 

 (61: 24سورة النور/ ) َّ    ىم ىئ ىم ىم ىم نئ ُّٱالنفس ٗترج ٓتركجو. كمنها: األخ، كقولو تعاذل: 
كمنها:  (116: 5سورة ا١تائدة/ )  َّ ىمىم ىم ىي ىم ىم مي  ىم خي حي ُّٱٱكقولو تعاذل: كمنها: عند،   

                                                             
: بَتكت: دار العلم 4، ٖتقيق: أٛتد عبد الغفور عطار، )ط2ج الصحاح تاج اللغة كصحاح العربيةإٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم،  427

 .596، ص2(، ج1990للمسلمُت، 
 .473، ص2ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  428

ىي ٣تموعة من الكلمات ترتبط داللتها، كتوضع عادة ٖتت لفظ عاـ جيمعها، مثاؿ ذلك: كلمات األلواف يف اللغة العربية، فهي تقع  429
؛ 6، )طعلم الداللةٖتت ا١تصطلح العاـ "لوف" كتضم ألفاظا مثل: أٛتر، أزرؽ، أصفر، أخضر، أبيض .... إخل. أٛتد عمر ٥تتار، 

 .79( ص2006القاىرة: عادل الكتب، 
 .4503ص ،6ج لساف العرب، ن مكـر ابن منطورالفضل ٚتاؿ الدين ب 430
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 َّ مت زت رت يب ىب  نب مب زب رب ٱُّٱ: اإلنساف، كقولو تعاذل: منهاك  كقولنا: رأيتي نفسا كاحدة.اٞتسد،  

أم من نسبهم أك من جنسهم  ،كىذا ا١تعٌت ىو ا١تقصود يف اآلية .(56: 39سورة الزمر/)
عربيا مثلهم ال من جنس ا١تبلئكة كال من اٞتن ليفقهوا كبلمو بسهولة كيكونوا كاقفُت على 

 . 431حالو يف الصدؽ كاألمانة، مفتخرين بو، كيف ذلك شرؼ عظيم ٢تم

 ىػ(105)ت بفتح الفاء. كىي قراءة منسوبة إذل الضحاؾ "همكركيت من الشواذ "من أنفىسً  
.  كٕتمع على نًفاس من النفاسة ك الشيئ النفيسكىي صيغة اسم التفضيل من  .432كغَته

كأىنفسى الشيئي، أم صار نفيسا. كىذا أنفيسي مارل، أم أحبو كأكرمو عندم. كا١تراد ّٔذه 
القراءة أف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم من أفضلهم كأشرفهم، فإنو عليو الصبلة كالسبلـ  

فتبُت بُت ىاتُت القراءتُت أف ا١تعٌت فيهما خيتلفاف،  كلكن  كاف من أشرؼ قبائل العرب.
بينهما داللة اشتمالية كىو كوف الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم مبعوثا من جنس قومو، ككلد 
فيهم كنشأ فيما بينهم، ككانوا مشاىدين أحوالو، مطلعُت معجزتو. فهذه مٌنة من اهلل تعاذل 

ألف  كذلك (44: 43سورة الزخرؼ/) َّ  ىمزئ ىم رئ ّٰ ُّٱاذل: ٢تم يفتخركف ّٔا كيتشٌرفوف. قاؿ تع
االفتخار بإبراىيم عليو السبلـ كاف مشًتكا فيو بُت اليهود كالنصارل كالعرب، مث إف اليهود 
كالنصارل كانوا يفتخركف ٔتوسى كعيسى كالتوراة كاإل٧تيل، فلما بعث اهلل ٤تمدا صلى اهلل 

. 433العرب بذلك زائدا على شرؼ ٚتيع األممعليو كسلم كأنزلو معو القرآف، صار شرؼ 
إعظاما لقدره صلى اهلل عليو كسلم كإعبلما بشرفو  بفتح الفاء "هم"من أنفىسً ككانت القراءة 

فيفهم من ىذه ا١تعاشل أف القراءة الشاذة تندرج ٖتت ا١تعٌت ا١تتضٌمن يف . 434كعلو منزلتو
  القراءة ا١تتواترة.

 
                                                             

 .119ص 3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  431
 .119ص 3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  432

، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت الكبَت كمفاتيح ماز ٓتطيب الر ٤تمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت  433
 .82، ص9ج الغيب

ار الكتب العلمية، ؛ بَتكت: د1، ٖتقيق: جبلؿ األسيوطي، )ط1ج تفسَت ابن عرفةأبو عبد اهلل ٤تمد بن ٤تمد بن عرفة الورغمي،  434
 .440(،  ص2008
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ونقط اإلعجام اذة الواردة المخالفة في الضبط بالشكل المبحث الثاني: القراءة الش
 المضارعة األفعال على

 
 ال يتخُذ بالرفع .1

  َّ يئ ىمىم ىم ىئ ىم ىم ىم نئ ىم ٱُّٱ من قولو تعاذل:

منوف" على النهي، كحرؾ بالكسر للتخلص من إلتقاء ؤ قرأ ٚتهور القراء "اليتخًذ ا١ت
. كقرئت ب "اليتخذي ا١تؤمنوف" 435قراءهتاكىي قراءة متواترة تناقلها األمة على الساكنُت، 

، كىي قراءة شاذة أجازىا الكسائي 436على النفي بالرفع، كىي ٚتلة خربية ٔتعٌت النهي
ببلغة كىو ىػ(، كقولك: ينبغي أف تفعل ذلك. كىذا األسلوب معركؼ يف علم ال189)ت

كالتلطف يف النهي كذلك ألجل التأكيد زىي  اإلنشائية يراد ّٔاإطبلؽ اٞتملة ا٠تربية 
أم فمن  َّ ىمىم حم جم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم يلىل مل خل ُّٱ. كمثاؿ ذلك قولو تعاذل: 437ا١تخاطبة

كمثاؿ التلطف: كأف يقوؿ  فرض فيهن اٟتج فبل يرفث كال يفسق كال جيادؿ يف اٟتج.
صاحب البيت لضيوفو: النـو على األرائك، الطعاـ إال يف غرفة الطعاـ، الدخوؿ باألخذية 
إذل الغرؼ ا١تفركشة، كل ىذه العبارات هني كلكن جاءت بأسلوب ا٠ترب ترٌفقا كتلطفا 

شاذة اليت بالضيوؼ. كمن ىذه اآلية يتضح النهي عن مواالة الكفار، كيزيده قوة بالقراءة ال
جاءت متلبسة بأسلوب ا٠ترب يراد بو اإلنشاء. كٛتل كجو اإلخبار على معٌت النهي تردد 

 نئ ىم مئ ىم زئ  ىم  ٱُّٱكركده يف القرآف ٔتا كقع يف التغَتات القرائية، كعلى سبيل ا١تثاؿ قولو تعاذل: 

يف اآلية إخبار يف معٌت النهي،   (83: 2سورة البقرة/) َّ ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم  ىئ ىم ىم ىم
كقولنا: تذىب إذل فبلف تقوؿ لو كذا، تريد األمر، كىو أبلغ من صريح األمر كالنهي، ألنو  
كأنو سورع إذل االمتثاؿ كاالنتهاء فهو خيرب عنو، كتنصره القراءة "التعبدكا"، كيدؿ عليو أيضا 

ح" بالرفع كاٞتـز من قولو تعاذل: قولو "قولوا"، فعطف عليو األمر. ككذلك يف قراءيت "ال ينك
                                                             

 .365ص ، 1ج إعراب القرآفأٛتد بن ٤تمد بن إٝتاعيل النحاس،  435

 .413ص ،2ج التفسَت ا١تنَتكىبة الزحيلي،  436
 .175، 1ج الببلغة العربية أسسها كعلومها كفنوهناعبد الرٛتن حسن حبنكة ا١تيداشل،  437
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فالقراءة باٞتـز جاءت على سبيل النهي، كا١ترفوع  (3: 24سورة النور/) َّ ين  ىن ىم ىم من ىم ىم ُّٱٱ
أف رٛتك اهلل كيرٛتك اهلل أبلغ من لَتٛتك  :أيضا يف معٌت النهي، كلكن أبلغ كآكد كما

فيفهم من القراءة الشاذة أف داللة النهي قد تأيت من األسلوب الداؿ يف ظاىره على  اهلل.
كما تأيت ببياف أف الفعل من  (23: 4سورة النساء/) َّ ىم  جي يه ىه ٱُّٱاإلخبار مثل قولو تعاذل: 

الكبائر مثل قولو صلى اهلل عليو كسلم: "أال أنبئكم بأكرب الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسوؿ اهلل، 
  438اإلشراؾ باهلل كعقوؽ الوالدين ..." قاؿ:

 بفتح الباء لَبسونتَ  .6
  َّ ىم ىم ىم يل ىل مل خل ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

تلًبسوف" بكسر الباء كما كردت يف خط ا١تصحف، كىي قراءة متواترة قرأ قرأ ٚتهور القراء "
"دل ٗتٌلطوف" كاللَّبس ىو ا٠تلط. كجذر الكلمة:  لقراء. كا١تعٌت على ىذه القراءةّٔا أئمة ا

سورة ) َّ ىم  ىم ىم ىم ُّٱلىبىسى يػىٍلًبسي لىبىسنا. يقاؿ: لبىستي عليو ىذا األمر إذا خٌلطتيو. قاؿ تعاذل: 
تلبىسوف" بفتح الباء، كىي قراءة منسوبة إذل حيِت بن  كركيت من الشواذ " .(9: 6األنعاـ/

ىػ(. كمعٌت الكلمة ٢تذه القراءة "دل تكسوف" كالليبس ىو الكسوة" من أصل 103كثاب )ت
 .(31: 18سورة الكهف/) َّ ٌّ ٰى ٰر  ٱُّٱالكلمة: لًبس يلبىس ليٍبسا كمىٍلبسنا، كىو كقولو تعاذل: 

كأنو شبو اٟتٌق ف القارئ أتى بصورة االستعارة،  كمن حيث اللغة فإف القراءة الشاذة جيدة، أل
بالثوب مث حذؼ ا١تشبو بو كترؾ شيئا من لوازمو كىو الليبس، كذلك على طريق االستعارة 

كىي طريقة سار عليها ا١تبدعوف من الشعراء كا١توىوبوف من أرباب الفن، كذلك ا١تكنية. 
٣تاؿ ا١تعاشل احملسوسة بالرؤية من ٣تاؿ ا١تعاشل آّردة إذل  يف االنتقاؿ لقصد توضيح الداللة

ىػ( "تػيلىبّْسوف" بضم 106كقرأ أبو ٣تلز )ت  كالسمع كاللمس كالشم، حىت يسهل إدراكها.
إلفادة التكثَت  جاءت التاء ككسر الباء ا١تشددة، كا١تعٌت مثل ا١تعٌت يف القراءة األكذل إاٌل أهنا

لكتاب، حيث جاء تأكيل اآلية: ال ٗتٌلطوا الصدؽ كالكذب، كقيل كا١تبالغة يف تصوير أىل ا
ال ٗتٌلطوا اليهودية كالنصرانية باإلسبلـ، كقيل اٟتق التوراة الذم أنزؿ اهلل على موسى، 

                                                             
 .106، صعلم الداللة دراسة نظرية كتطبيقيةفريد عوض حيدر،  438
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. ركم عن ابن عباس أنو قاؿ: قاؿ عبد اهلل بن الصٌيف، 439كالباطل الذم كتبوه بأيديهم
عض: تعالوا نؤمن ٔتا أنزؿ على ٤تمد كأصحابو كعدم بن زيد، كاٟتارث بن عوؼ بعضهم لب

غدكة كنكفر بو عشية، حىت نلبس عليهم دينهم، لعلهم يصنعوف كما نصنع فَتجعوا عن 
َّ ىم ىم  ىم ىم ُّٱ ٱ قولو:إذل     َّ ىم ىم ىم يل ىل مل خل ٱُّٱدينهم، فأنزؿ اهلل عٌز كجٌل فيهم: 

440
 

 ، ثبلث فتحاتتَ َعلَّمون .3
 بالضم كالتشديد ُتَدرِّسونبضم التاء  كٗتفيف الراء ككسرىا،  ْدِرسونتُ  .4

   َّ ىم ىم ىم ىم  ىم ىم جي يه ُّٱمن قولو تعاذل: 

 تعددت القراءات يف اآلية بُت ا١تتواترات كالشواذ كحجة كل منها:
"تػيعىلّْميٍوف" بضم التاء كفتح العُت كتشديد البلـ ككسرىا، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا  :أحدىا

. قالوا: إف التعليم من العلم، ألف كل معلم عادل ٔتا 441ىػ( كأىل الكوفة118ابن عامر )ت
م، كليس كل عادل بشيئ معلما، فالتشديد يدؿ على العلم كالتعليم، كالتخفيف إمنا يدؿ يعلٌ 

 م فقط، فالتعليم أبلغ كأمدح. على العل
: "تػىٍعلىميوفى" بفتح التاء كسكوف العُت كٗتفيف البلـ كفتحها، كىي قراءة متواترة أيضا ثانيها

. قالوا: ألف ما بعده ٥تففا، فىًقٍسنا عليو ليكوف أحسنا يف ا١تطابقة 442قرأ ّٔا الباقوف
 .443كآّانسة، كألف كل من درس عىًلم، كليس كل من درس عىلَّم

أصلها تتعلموف، كحذؼ التاء ألجل التخفيف ككراىية  ، ثبلث فتحات": " تػىعىلَّموفثالثها
توارل اٟتركات. كىو لفظ على صورة ا١تطاكعة من "عىلَّمى" كقولنا: عٌلمتي الطالبى القراءة 

ىػ( كشعبة 103فتعٌلم، أم صار متعٌلمُت. كىي قراءة شاذة مركية عن ٣تاىد )ت
اءة مع كوهنا شاذة، فهي جيدة ألهنا تؤكد كجوب التعلم قبل ىػ(. فهذه القر 193)ت

                                                             
 .292، ص1ج القرآفتفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل ٤تمد بن جرير الطربم،  439

 .308، ص3ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  440

؛ الرياض: مكتبة 1، ٖتقيق: رحاب ٤تمد مفيد شققي، )طالتبصرة يف قراءات األئمة العشرةأبو اٟتسُت علي بن فارس ا٠تياط،  441
 .206(، ص2007الرشد، 

 .89(، ص1984؛ بَتكتك دار الكتاب العريب، 2، )طكتاب التيسَت يف القراءات السبعالداشل، أبو عمرك عثماف بن سعيد  442
 .351ص، 1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  443
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: فالعلم 444العمل. فبالتعلم حيصل العلم، كبالعلم يوجب العمل. قاؿ صاحب اٟتاشية
سبب للعمل، فقبيح على العادل تركو العمل، كأقبح منو أف يرشد الناس كيهديهم مع كونو 

كىو غَت عامل، كشمعة موقودة تضيئ  ىو غَت مهتد بنفسو. فمثل العادل الذم يعٌلم الناس
للناس كٖترؽ نفسو، كمن الناحية األخرل ليس كل متعٌلم معٌلما، فكم من متعٌلم ال يكوف 

 معٌلما، كىذا ىو كجو الضعف ٢تذه القراءة.
: "تىٍدريسوف" ٥تففا بضم الراء، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا أئمة القراء كما جاء يف خط رابعها

 . 445كا١تعٌت على ىذه القراءة، أم تدرسوف الكتاب كتقرءكنوا١تصحف. 
، ك نٌزؿ كأنزؿ،  ككلتامها قراءتاف خامسها وسادسها : "تيدىرّْسوف كتيٍدرًسيوف"، مثل كٌرـ كأكـر

. كا١تعٌت على ىاتُت القراءتُت متشابو ألٌف 446ىػ(203شاذتاف، قرأ ّٔما أبو حيوة )ت
دية أم تيدىرّْسوف غَتكم الكتاب كتػيٍقرًءكنو، أك إلفدة اإلدراس معناه التدريس، كىو إما للتع

التكثَت، ألف الدرس معناه بقاء األثر، كا١تداكمة يف القراءة تسمى ّٔا الدرس ألف الدارس 
القياس على القراءة بالتشديد "تيدٌرسوف" ىو يبقى لنفسو أثر القراءة. كالذم دعا القارئ إذل 

للمجانسة كا١تطابقة يف التعبَت القرآشل، فكما كاف "تيعٌلميوف ما قبلو "تيعٌلميوف الكتاب" طلبا 
الكتاب" تعٌدل إذل ا١تفعولُت فكذلك القراءة بالتشديد، أم تدٌرسوف غَتكم الكتاب. كأما 
القراءة بالتخفيف "تيٍدرًسوف" ألٌف "دٌرس كأدرس" ٔتعٌت كاحد، كقولنا: دٌرستيو إياه كأدرستيو، 

يدرسو، كدٌرس الكتاب فبلنا أم أدرسو إياه. فالقراءة  أدرس فبلنا الكتاب أم جعلو
"تدرّْسوف كتٍدرًسوف" مشددا ك٥تففا ما قرأ ّٔما األئمة يف ا١تتواترة كبقيتا على شذكذمها علما 

ت توسيع ا١تعٌت للقراءات ا١تتواترة االذم حيدث بُت ىذه القراءفإذف،  بأف ا١تعٌت حسن.
لتدؿ الكلمة على عدد من ا١تعاشل أكثر ٦تا كانت  ت اللغةنتيجة للتغَت الدالرل الوارد ١تفردا

 أك تدؿ على معٌت أعم من معناىا األكؿ. تدؿ عليو من قبل،

                                                             
 .219، 1ج حاشية الصاكم على تفسَت اٞتبللُتأٛتد بن ٤تمد الصاكم،  444

 .463ص، 1ج احملرر الوجيز يف تفسَت الكتاب العزيزعبد اٟتق بن غالب بن عطية األندلسي،  445

 .131ص 2ج البحر احمليطبن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  ٤تمد 446
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كا١تعٌت ا١تستفاد من ىذه اآلية أف العلم كالتعليم كالدراسة يوجب كوف اإلنساف 
ككاف مثلو مثل ربٌانيا، فمن اشتغل بالتعلم كالتعليم ال ٢تذا ا١تقصود ضاع سعيو كخاب عملو، 

 . 447من غرس شجرة حسناء مونقة ٔتنظرىا كال منفعة ٔتثمرىا
 .َتْصَعدون، َتصَّعَّدون، ُيْصِعدون .5

  َّ  ىم ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىم ُّٱمن قولو تعاذل: 

قرأ ٚتهور القراء "تيٍصًعدكف" بضم التاء ككسر العُت كما جاء يف خط ا١تصحف، كىي قراءة 
متواترة قرأ ّٔا ٚتهور ا١تسلمُت طوؿ الزماف منذ ظهور فجر اإلسبلـ إذل عصرنا اٟتاضر. 
، أم أصحاب الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم حُت اهنزموا  كا١تعٌت على ىذه القراءة أف القـو

غزكة أحد، أخذكا يف الوادم ىاربُت. كىذا ىو معٌت "اإلصعاد" يف اآلية. عن عدكىم يف 
كىو ا٢ترب يف مستول األرض كبطوف األكدية كالشعاب. كاأللف يف "أصعد" تأيت ٔتعٌت 
"الدخوؿ"، أم: دخلتم يف الصعيد كذىبتم بو. كقولنا: أصبح زيد، أم دخل يف الصباح. 

. 448: كل من ابتدأ مسَتا من مكاف فقد أصعدىػ(311)ت كيبُت ىذا ا١تعٌت قوؿ الزجاج
كقيل: اإلصعاد ٔتعٌت اإلبعاد يف األرض كأصلو من الصعود، كىو ا٠تركج إذل األمكنة ا١ترتفعة  
كا٠تركج من البصرة إذل ٧تد كإذل اٟتجاز، مث استعمل يف اإلبعاد كإف دل يكن فيو اعتبار 

علو، مث صار أمرا ّٓيئ، سواء كاف إذل ، فإنو يف األصل دعاء إذل العاؿٍ تى  :الصعود، كقو٢تم
 أعلى أك إذل أسفل.

 : 449كركيت من الشواذ بثبلث قراءات
: تىٍصعىدكف من صىًعد يىٍصعىد، كىي قراءة منسوبة إذل أيب عبد الرٛتن السلمي إحداىا

ىػ( كغَتىم. كا١تعٌت أف القـو 117ىػ(، كقتادة )ت110ىػ(، كاٟتسن البصرم )ت74)ت

                                                             
الكبَت كمفاتيح ، تفسَت الفخر الرازم الشهَت بالتفسَت ماز ٤تمد الرازم فخر الدين ابن العبلمة ضياء الدين عمر الشهَت ٓتطيب الر  447

 . 124، ص7ج الغيب

 .274ص ، 3ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  448

 .84، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  449
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ا١تشركُت صعدكا اٞتبل. كالقراءة تأيت ٔتعٌت "الصعود" أم من أسفل إذل حُت اهنزموا عن 
 فوؽ.
ىػ(. 203: تىصَّعَّدكف أصلها من تصٌعد يتصٌعد، كىي قراءة منسوبة إذل أيب حيوة )تثانيها

، كىو االرتقاء كمن تصٌعد يف السلم. ىػ(110)ت كا١تعٌت متقارب لقراءة اٟتسن البصرم
د يتصٌعد" على كزنو "تفٌعل يتفٌعل" سيٌتضح ضعف ىذه القراءة، كلكن إذا أعدنا لفظ "تصعٌ 

إذ من معاشل ىذا الوزف تكٌلف األمر كاٌدعاؤه، كقولنا: تشٌجع اٞتندم، تصرٌب اٞتزع، ككقولو 
كأٌف يف اآلية تكلف   (125: 6سورة األنعاـ/) َّ ىمىم ىم  ىم ىم ىم ىم حم جم ىم ىم  ىم ىم ٱُّٱتعاذل: 

الصعود مع ا١تشقة فيو، كىذا ا١تعٌت خيالف الواقع عندما اهنزموا يف غزكة أحد أخذكا ىاربُت 
  َّ  ىم  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱببل تكلف كال مشقة، بدليل 

ىػ( كركاية عن 122: ييٍصًعدكف بضمَت الغيب، كىي قراءة منسوبة إذل ابن ٤تيصن )تثالثها
ىػ(. كا١تعٌت مثل ا١تعٌت يف قراءة اٞتمهور، كإمنا سلك مسلك اإللتفات من 120ابن كثَت )ت

 خن حن جنيم ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱا٠تطاب إذل الغيبة، كىو أسلوب ينطبق كثَتا يف اآليات القرآنية، كقولو تعاذل: 

: 10سورة يونس/) َّ ىم ىم ىم  ىم ىم ىم ىم جي يه ىه ىم ىم مه جه  ين ىن ىم ىم من ىم ىم ىم ىم  ىم ىم ىم
ؿ النسق إذل اإلخبار عنهم و مث ٖت كنتم"،كم .....حيث بدأت اآلية الكردية "يسَتٌ  (22

. كالسر يف العدكؿ من ا٠تطاب إذل الغيبة ١تثل ىذا األسلوب ىو بضمَت الغيبة "كجرين ّٔم"
اإلنكار كزيادة التقبيح كما حدث عند أصحاب الرسوؿ صلى اهلل لبياف اٟتاؿ للغَت إلفادة 

ن ف قراءة اٞتهمور أصح كأقول عال شك أة، عليو كسلم يف غزكة أحد. كمن حيث الركاي
ىو  حيحة. ففي إٚتاعها على ذلكسواىا إلٚتاع اٟتجة على أف ذلك ىو القراءة الص

آلية، تأكيل من قاؿ "أصعدكا يف الوادم كمضوا لواضح على أف أكذل التأكيبلت لالدليل ا
فيو" دكف قوؿ من قاؿ "صعدكا على اٞتبل"، كتيبٌُت ذلك قراءة أيب بن كعب "إذ تيٍصًعدٍكفى 
يف الوادم". كألف ا٢ترب يف مستول األرض كبطوف األكدية كالشعاب إصعاد ال صعود. 

عود معناه االرتقاء، كاالرتقاء كالصعود إمنا يكوف على اٞتباؿ كالسبلليم كالدرج، ألف الص
 .  على الشيئ علوُّ
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كلكن من حيث ا١تعٌت، فإف ا١تعٌت بُت ىذه القراءات ديكن ٚتعها كتكوف القراءات كلها  
صحيحة من حيث اللغة، كذلك الحتماؿ أف يكوف صعودىم على اٞتبل بعد إصعادىم 

اآلية بسبب االختبلؼ يف فالتغَت الدالرل يف . 450على الوادم. كىذا ما ذىب إليو القرطيب
 القراءات ليست إالٌ توسيعا للمعٌت، كىو من خصائص اللغة العربية.

 
الماضية  األفعال رسم علىالمبحث الثالث: القراءة الشاذة الواردة المخالفة في ال

 واألمر
 
 بدال من "سارعوا" سابقوا .1

   َّ ىم ىم ىم يل ىل مل  ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

 ىذه الكلمة "سارعوا" يف قراءة متواترة بصورتُت: كردت

، كأبو ىػ(118)ت كابن عامر ىػ(169)ت : سارعوا بدكف "كاك"، كىي قراءة نافعإحداىما
"كسارعوا" ب "كاك". كالفرؽ بُت القراءتُت أف  الثانية . كقرأ الباقوف كىيىػ(130)ت جعفر

القراءة بغَت "كاك" يدؿ على االستئناؼ كالقطع، كىي كما كرد يف مصحف أىل ا١تدينة 
كأىل الشاـ. كمع االستئناؼ متلبس ٔتا قبلو، الف الضمائر غَت ٥تتلفة كا١تأمورين غَت 

عطف على ٚتلة. كىي كما ٥تتلفُت. كأما القراءة ب "كاك" فهو عطف على ما قبلو، كىو 
من . كركيت من الشواذ "سابقوا"، بدال 451كرد يف مصحف أىل الكوفة كأىل البصرة

. فكأف القراءة الشاذة جاءت مفٌسرة 452كىي قراءة منسوبة إذل أييب كابن مسعود  "سارعوا"
ك ألف . أ453للمعٌت ا١تتضمن يف القراءة ا١تتواترة كذلك ألف ا١تسارعة ٔتعٌت ا١تبادرة كا١تسابقة

                                                             
 .154، ص4ج تفسَت القرطيب٤تمد بن أٛتد األنصارم القرطيب،  450

 .356ص ،1كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع كعللها كحججها جأبو ٤تمد بن أيب طالب بن ٥تتار القيسي،  451

 .61، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  452

 .435ص ،3ج تفسَت الطربم ا١تسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف٤تمد بن جرير الطربم،  453
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سورة )  ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱٱمعٌت اآلية كرد مثلو بنفس ا١تعٌت يف مكاف آخر يف قولو تعاذل: 
 لًتادؼالتفسَت أك بيانية يقصد منها ا فبُت قراءيت ا١تتواترة كالشاذة عبلقة (21: 57اٟتديد/

أنو ال فرؽ يف ا١تعٌت بُت القراءتُت، إذ كل منهما تأيت ٔتعٌت ا١تسارعة إذل سبب  حىت يبدك
ا١تغفرة، كىي إما اإلدياف كعمل الطاعات، أك اٟتضور يف أكؿ صف يف القتاؿ، أك مشاىدة 
تكبَتة اإلحراـ مع اإلماـ، أك أكؿ داخل يف ا١تسجد كآخر خارج منو، كغَتىا من العبادات 

كأما من حيث األسلوب فإف القراءة ب "سابقوا" ليست منطبقة يف ىذه اآلية،  كالطاعات.
ألف ا١تسابقة أعم من ا١تسارعة، كلذلك  استعمل اهلل ا١تسارعة يف ىذه السورة )آؿ عمراف( 

 ىم ىم  ىم ىم ىم ىم يل ىل مل ُّٱكىو أخص، كاستعمل ا١تسابقة يف سورة اٟتديد كىو أعم. قاؿ تعاذل: 

 ىم ىم ىم  ىي ىم ىممي ىم خي حي ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ٱُّٱسورة اٟتديد:  كقاؿ تعاذل يف َّ ىم ىم ىم

ففي ىذه السورة جاء بلفظ "عرضها السماكات  .(21: 57سورة اٟتديد/)  َّ ٰذ يي ىم ىم ىمىم
كاألرض" كيف سورة اٟتديد جاء بلفظ "عرضها كعرض السماء كاألرض" كذلك ألف السماء 
أعم من السماكات. ففي السماكات جاء "أعدت للمتقُت" كيف السماء جاء "أعدت للذين 

 ال يكوف إاٌل ا١تؤمنُت، آمنوا باهلل كرسلو" كذلك ألف ا١تتقُت أخص من ا١تؤمنُت، ألف ا١تتقُت
"سابقوا" صحيحة من حيث ا١تعٌت كلكن . فالقراءة ب 454كأما ا١تؤمن فقد ال يكوف مٌتقيا

كأقرب ما نقوؿ بُت الكلمتُت  شاذة من حيث األسلوب، ألٌف لكل لفظ موضع يناسبو.
دمها أح"سارعوا كسابقوا" أف فيهما "مشاكلة"، أم أف بينهما قدرا من الداللة يسمح بنيابة 

عن اآلخر يف الكبلـ، كلكنو يؤكد على أف كل لفظ منهما حيمل داللة خاصة ليست يف 
، إذ الًتادؼ اٟتقيقي نادر الوقوع ألف  اآلخر، أك بعبارة أخرل أف بُت الكلمتُت شبو الًتادؼ

 كل كلمة ٢تا خصائصها ك٦تيزاهتا.
 تاىمبدال من فآ فأثابهم  .2

   َّ  نت يبىب نب مب زب رب  يئ ىم ٱُّٱمن قولو تعاذل: 

                                                             
 .44، صالتعبَت القرآشلفاضل صاحل السامرائي،  454
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قرأ ٚتهور القراء "فآتاىم" كما جاء يف خط ا١تصحف، كىي قراءة متواترة قرأ ّٔا أكثر 
. كا١تعٌت على ىذه القراءة أف اهلل أعطى الذين كصفهم من الصرب على طاعة اهلل ا١تسلمُت

اهلل، كالظفر، كالفتح كىم كعدك كعلى جهاد عدكىم ثواب الدنيا كىو النصر على عد
نة كنعيمها. كركيت من الشواذ كالتمكُت ٢تم يف الببلد، كحسن ثواب اآلخرة كىو اٞتعليهم، 

، كىي قراءة منسوبة إذل اٞتحدرم فآتاىم"ثأّم" من الثواب بدال من "" فأ
. كاٟتجة على ىذه القراءة ىي ا١تطابقة السياقية ١تا تقدـ من مضموف اآلية 455ىػ(128)ت

فهذا يتضمن ثواب  َّ ىم ىم ىم ىم ىم ىم ىم ُّٱٱ، كىو قو٢تم يف دعائهم من اإلجابة فيو الثوابُت
عٌت تلفاف يف ا١ت" آتى ك أثاب " خي كبُت لفظي .يتضمن ثواب الدنيا َّ ىم ىم ىم ىم ىم  ىمُّاآلخرة،

كما جاء يف ىذه  أعطى " فلفظ " آتى " ٔتعٌت "عندما قاما بوظيفتهما يف مكاف معُت، 
 مم خم ىم ىم ىم ىم ىم  ىم  ُّٱاآلية، بينما لفظ " أثاب " ٔتعٌت " جازل " كما جاء يف قولو تعاذل: 

: 48سورة الفتح/) َّ مي ىم خي حي ىم ىم  ىم ىم ىم ىم ٱُّٱ يف قولو:ك  (85: 5سورة ا١تائدة/) َّ  ىمىم ىم ىم
تدلنا على أهنما شبو  ما، عبارةيف كلكن ىاتاف الكلمتاف عندما تقاالف يف ٚتلة أك  (18

الًتادؼ كما أشار إليهما الداللة السياقية، كىي الداللة اليت يعينها السياؽ اللغوم، كىي 
 البيئة اللغوية اليت ٖتيط بالكلمة أك العبارة أك اٞتملة. 

شاذة ١تخالفتها ٠تط ا١تصحف، فإنو صحيح من حيث  اكىذه القراءة، مع كوهن
ا١تعٌت، لتضمنها ا١تعٌت ا١تراد يف القراءة ا١تتواترة. كىي تؤكد ظهور االجتهاد يف القراءات 

يف قولو:  ىػ(1371)ت القرآنية. كأشار إليو بعض ا١تفسرين يف أقوا٢تم، منهم اإلماـ ا١تراغي
  .456كامتثاؿ أكامرهكقد ٝتى ذلك ثوابا ألنو جزاء على الطاعة 

 

                                                             
 .81، ص3ج البحر احمليط٤تمد بن يوسف الشهَت بأيب حياف األندلسي،  455

 .94، ص4ج تفسَت ا١تراغيأٛتد مصطفى ا١تراغي،  456
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة  .1

يف مصادرىا  نا جوف حبرىا العميقصقضايا القراءات القرآنية الشاذة، وغصبعد أن تتبعنا 
 من ىذه اجلهود املتعبة ، وسرنا عليها مسًنة طويلة، وصلنا إىل  األىداف املرجوةالواسعة

  بأىم النتائج وىي:

ألفاظ القرآن املتفق عليها واملختلف عليها وكيفية  القراءات ىي علم يعرف بو .أ 
 النطق هبا مع عزو كل وجو لناقليو، وىي إما متواترة أم شاذة.

 إذ القرآن لفظ وتركيب، والقراءة نطق وأداء.بٌن القرآن والقراءات ارتباط وثيق،  .ب 
واية القراءة الشاذة ىي القراءة اليت تفقد أحد األركان الثالثة، وىي: أن تكون الر  .ج 

 متصلة، أن تكون موافقا لرسم املصحف، وأن تكون موافقا لقواعد العربية.
اليت من خصائص القراءات القرآنية أهنا مأخوذة بطريقة التلقي، شفهيا ومساعيا، و  .د 

 القراءة الشاذة. ن هبا متّيز القراءة الصحيحة ع
مصطلح القراءة الشاذة مل تكن مشهورة إاّل يف القرن الثاين اهلجري، وذلك بعد  .ه 

أن قام العلماء القراء بالتفريق بٌن القراءتٌن باستخدام املصطلحات اخلاصة، 
مثل: قراءة بعضهم، قراءة قوم، وصفها بالقلة، نسبتها إىل قارئ واحد، ىذا يف 

الشذوذ مرحلة ابع، فقد بلغ مصطلح أما يف القرن الر قرين الثاين والثالث، ال
بعض العلماء بتصنيف الكتب املتعلقة بالقراءات  التبلور، وذلك بعد قيام
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الشاذة، مثل: خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع البن خالويو، واحملتسب 
 وغًنمها. يضاح عنها البن جينيف تبيٌن وجوه شواذ القراءات واال

صحيحة إىل القراءات الشاذة لعدة أسباب، منها: تغًنت القراءات اليت كانت   .و 
أن تكون القراءة من األحرف املنسوخة، خمالفة لرسم املصحف، ظن رواية 

 تفسًنية قراءة، وجود فكرة االجتهاد يف القراءة، خطأ الرواة يف القراءة.
اختلف العلماء رأيا يف إثبات موقفهم أمام القراءات الشاذة، وىو على قسمٌن:  .ز 

اخلليل ابن أمحد، والزجاجي، وابن السًنايف، وابن موقف احملايد، ومن ىؤالء: 
سيبويو،  التخطيئ، والتضعيف، والتأييد أحيانا، ومن ىؤال فق. وآخر مو سفار 

 والفراء، واألخفش، والزجاج، واملربّد.
ت سورة آل عمران مبا وقع فيها من القراءات الشاذة من االختالف يف متّيز   .ح 

 .والداللية اللهجات اللغوية، والنحوية، والصرفية، والبالغية، والصوتية
يف أربع عشرة كلمة، ويف املسائل من الشواذ  هجات اللغويةما وقع يف الل بلغ .ط 

وعشرين كلمة، ويف النحوية يف ثالثٌن كلمة، ويف املسائل الصرفية يف تسع 
املسائل البالغية يف مخس عشرة كلمة، ويف املسائل الصوتية يف أربع عشرة كلمة، 

 ويف املسائل الداللية يف عشر كلمات.
نزول أن القراءات الشاذة من أقدم املراجع يف العلوم اللغويات ألهنا نشأت مع  .ي 

 القرآن.
 يف الغالب, ال على اإلطالق. أن الزيادة يف املبىن داللة على الزيادة يف املعىن  .ك 
 حة مقبولة، ومنها خطأ أن املعاين اللغوية يف القراءات الشاذة منها صحي .ل 

 مردودة.
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أن القراءة الشاذة حجة يف العلوم اللغوية واألحكام الشرعية، وإمنا ال جتوز  .م 
الصالة هبا ألن القراءة يف الصالة جيب أن تكون قرآنيتها ثابتة بالتواتر، والقراءة 

 خالف ذلك.على الشاذة 
 التوصيات .2

هلا، نرجو وبغية الكمال  ووصلنا إىل قّمة املرام، ،كتابة ىذه الرسالة  وبعد أن انتهينا من
 من القراء والباحثٌن األمور اآلتية:

 طأ لغويا أو كتابيا يف الرسالة.اخلخطأ، سواء كان  القيام بالتصحيح إذا وجد أيّ  .أ 
 كماهلا.، وذلك ألجل إصالح الرسالة وإالبّناء إذا وجد أّي نقصان النقدب القيام .ب 
، إذ املوضوع القيام بالتفتيش الدقيق، وذلك إلمكان وقوع الباحث يف اخلطأ .ج

 حم جم هل مل ٱُّٱ: واخلطأ يف كتاب اهلل أمر خطًن حيذره اهلل يف قولويتعلق بكتاب اهلل، 

(. 961: 2سورة القرة/) َّ جن مم خم

، أن يقوموا بالبحث مبثل ىذا املوضوع اآلتٌن الباحثٌن حميب اللغة الرجاء من .د 
باختيار السورة اليت تلي ىذه الرسالة، ليكون البحث القرآين املتعلق بالقراءة 

 متسلسال واملشاركة يف إسهام البحث اللغوي يف الدراسات القرآنية. 
إىل البحث يف كتب الرتاث اللغوية، ألن أصالة العلوم ومصادرىا تنتشر الدعوة  .ه 

 يف دفتيها، وحجرىا داللة على قلة االىتمام هبا.
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 المصادر والمراجع

 القرآف الكرمي

، حتقيق: عادؿ أمحد عبد ادلوجود 2جزلمد بن يوسف، البحر احمليط أبو حياف، 
 مػ.1993؛ بًنكت: دار الكتب العلمية، 1كإخوانو، ط

شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراىيم، ادلرشد الوجيز إىل علـو  ،شامة أبو
؛ بًنكت: دار الكتب العلمية، 1تتعلق بالكتاب العزيز، حتقيق: إبراىيم مشس الدين، ط

 .مػ2003
أثره يف العلـو  –أطواره  –نشأتو  –علم القراءات  ، نبيل بن زلمد إبراىيم، آؿ إمساعيل
  .2000: مكتبة التوبة، ؛ الرياض1الشرعية، ط

، القاىرة: مطبعة 1مالك، ادلدكنة الكربل ركاية سحنوف عن ابن القاسم ج ،بن أنسا
 .دكف سنة طباعة السعادة

مشس الدين أبو اخلًن زلمد بن زلمد بن زلمد بن علي، غاية النهاية يف  ،ابن اجلزرم
؛ بًنكت: دار الكتب العلمية، 1، حتقيق: ج . براجسرتاسر، ط1طبقات القراء ج

 مػ2006
، حتقيق: علي 2يف القراءات العشر ج النشرابن اجلزرم، زلمد بن زلمد الدمشقي، 

 ف سنة كطباعة.زلمد الضباع، بًنكت: دار الكتب العلمية دك 
 كمرشد الطالبٌن، دكف سنة كطباعة. منجد ادلقرئٌن، ابن اجلزرم، زلمد بن زلمد

، 2أبو الفتح عثماف، احملتسب يف تبيٌن كجوه القراءات كاإليضاح عنها ج ،بن جينا
كزارة ، حتقيق: علي النجدم ناصف، كعبد احلليم النجار، كعبد الفتاح إمساعيل شليب

 مػ.1994اجمللس األعلى للشؤكف اإلسالمية، جلنة إحياء كتب السنة، األكقاؼ، 
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اإلصابة ابن حجر، شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن زلمد بن زلمد بن علي، 
 دكف سنة كطباعة. 4ج يف متييز الصحابة

حتقيق: أمحد زلمد  ،4علي بن أمحد بن سعيد، اإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ج ،بن حـزا
 مػ.1983؛ بًنكت: دار اآلفاؽ اجلديدة، 2شاكر، ط
، حتقيق: زلمد عبد القادر عطا، 4مسند اإلماـ أمحد بن حنبل ج ،أمحد ابن حنبل،

  مػ. 2008؛ بًنكت: دار الكتب العلمية، 1ط
دكف سنة  ابن خالويو، سلتصر يف شواذ القرآف من كتاب البديع، القاىرة: مكتبة ادلتنيب

 .كطباعة
، حتقيق: عيد مصطفى دركيش 1ات جأبو منصور األزىرم زلمد، معاين القراء ،بن داكدا
لك سعود: مركز البحوث يف كلية اآلداب، ادل، جامعة 1عوض بن محد القوزم، طك 

 .مػ1991
أمحد بن فارس، الصاحيب يف اللغة العربية كمسائلها كسنن العرب يف كالمها،  ،بن زكرياا

 .مػ1993؛ بًنكت: مكتبة ادلعارؼ، 1حتقيق: عمر فاركؽ الطبّاع، ط
، حتقيق: عبد السالـ زلمد ىاركف، 5أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة ج ،بن زكرياا

 .مػ1979دار الفكر، 
؛ بًنكت: 5، حجة القراءات، حتقيق: سعيد األفغاين، طعبد الرمحن بن زلمد ،بن زجنلةا

 مػ.1997مؤسسة الرسالة، 

، حتقيق: زلمد عثماف، 2زلمد بن السرم بن سهل، األصوؿ يف النحو ج ،ابن السراج
 .مػ2009؛ القاىرة: مكتبة الثقافة الدينية، 1ط
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عبد الواحد ، حتقيق: أمحد بن 2أبو عبيد، فضائل القرآف كمعادلو كآدابو ج ،ابن سالـ
 دكف سنة كطباعة. اخلّياطي، ادلغرب: مطبعة فضالة

، حتقيق: 2جزلمد أمٌن، رد ادلختار على الدر ادلختار شرح تنوير األبصار  ،ابن عابدين 
؛ بًنكت: دار الكتب العملمية، 1عادؿ أمحد عبد ادلوجود ك علي زلمد معّوض، ط

 .مػ1994
، حتقيق: عبد 1الوجيز يف تفسًن الكتاب العزيز ج، احملرر عبد احلق بن غالب ،بن عطيةا

 مػ.2001؛ بًنكت: دار الكتب العلمية، 1السالـ عبد الشايف زلمد، ط

د صقر، دار إحياء محعبد اهلل بن مسلم، تاكيل مشكل القرآف، حتقيق: السيد أ ،بن قتيبةا
 .دكف سنة كطباعة الكتب العربية

، حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن 2، ادلغين جابن قدامة، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد
 مػ.1998؛ الرياض: دار عامل الكتب، 3الرتكي ك عبد الفتاح زلمد احللو، ط

ابن قدامة، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد،  ركضة الناظر كجنة ادلناظر يف أصوؿ الفقو 
مكة: ؛ 1، حتقيق: شعباف زلمد إمساعيل، ط1على مذىب اإلماـ أمحد بن حنبل ج

 مػ.1998ادلكتبة ادلكية، 

حتقيق: أبو إسحاؽ احلويين  ، فضائل القرآف،عماد الدين إمساعيل بن عمر ،كثًنابن  
 ىػ.1416؛ القاىرة: مكتبة ابن تيمية، 1األثرم، ط

حتقيق: عبد اهلل بن عبد  ،5ج البداية كالنهاية إمساعيل بن عمر، ، عماد الدينكثًنابن  
  مػ.1997مركز البحوث كالدراسات العربية كاإلسالمية، ؛ ىجر: 1احملسن الرتكي، ط
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، حتقيق: أبو عمرك ناصر بن أمحد 1، تفسًن القرآف الكرمي جبن عنر إمساعيل ،بن كثًنا
 .مػ2008؛ االسكندرية: دار العقيدة، 1النجار الدمياطي، ط

أبو بكر، كتاب السبعة يف القراءات، حتقيق: شوقي ضيف، القاىرة: دار  ،بن رلاىدا
  .مػ 2009ادلعارؼ، 
، لساف العرب،  ابن منظور، ، دكف ادلعارؼ: دار  القاىرةأبو الفضل مجاؿ الدين بن مكـر
 .سنة كطباعة
زلمد بن أمحد بن عبد العزيز علي الفتوحي احلنبلي، شرح الكوكب ادلنًن  ،ابن النجار

؛ جامعة أـ 1، حتقيق: زلمد الزحيلي ك نزيو محاد، ط2سمى خمختصر التحرير جادل
 .ىػ1400القرل: مركز البحث العلمي، 

كماؿ الدين زلمد بن عبد الواحد بن عبد احلميد بن مسعود السيواسي، ،ابن مهاـ الدين
اب التحرير يف أصوؿ الفقو اجلامع بٌن اصطالحي احلنفية كالشافعية، مصر: مصطفى الب

 .ىػ1351احلليب كأكالده، 
دكف  ، إدارة الطباعة ادلنًنية7موفق الدين يعيش ابن علي، شرح ادلفصل ج ،بن يعيشا

 .سنة كطباعة
؛ القاىرة: دار ادلنار، 1زلمد بكر، قواعد الصرؼ بأسلوب العصر، ط ،إمساعيل
  .مػ2000
  .ػدكف طباعة ق 1402أحكامها كمصدرىا  –القراءات  ، شعباف زلمدإمساعيل، 

حتقيق: ىدل زلمود قراعة،  ،1ج األخفش ، معاين القرآفاألكسط، سعيد بن مسعدة 
 ؛ القاىرة: مكتبة اخلاجني دكف سنة.1ط
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، حتقيق: زلمد 1سنن أيب داكد ج سليماف بن األشعث السجستاين،  أبو داكد األزدم، 
 كطباعة.زليي الدين عبد احلميد، بًنكت: ادلكتبة العصرية دكف سنة 

صربم، إعجاز القراءات القرآنية دراسة يف تاريخ القراءات كاجتاىات القراء،  ،األشوح
 مػ.1998؛ القاىرة: مكتبة كىبة، 1ط

؛ 4الراغب، مفردات ألفاظ القرآف، حتقيق: صفواف عدناف داككدم، ط ،األصفهاين
  مػ2009دمشق: دار العلم، 

؛ بًنكت: دار الكتب 2، ط2حو العريب جعزيزة فواؿ، ادلعجم ادلفصل يف الن ،بابسيت
 .مػ2004العلمية، 
؛ الكويت: ككالة ادلطبوعات عبد اهلل 6أمحد، أصوؿ البحث العلمي كمناىجو، طبدر، 
 .1982حرمي 

؛ دار 1، ط2زلمد عمر بن سامل ، القراءات كأثرىا يف التفسًن كاألحكاـ، جبازموؿ، 
 .2009الفرقاف: القاىرة، 

، 1جح ادلعضالت ا علي بن احلسٌن األصبهاين، كشف ادلشكالت كإيض ،الباقويل
 .مػ1994حتقيق: زلمد أمحد الدايل، دمشق: مطبعة الصباح، 

، زلمد بن إمساعيل، صحيح البخارم، حتقيق: أبو صهيب الكرمي، الرياض: البخارم
  مػ. 1998دار األفكار الدكلية، 

تاريخ مدينة السالـ كأخبار زلدثيها  اخلطيب،، أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت البغدادم
؛ 1، حتقيق: بّشار عواد معركؼ، ط2كذكر قطّاهنا العلماء من غًن أىلها ككارديها ج

 مػ.2001بًنكت: دار الغرب اإلسالمي، 
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، حتقيق: زلمد 2أبو زلمد احلسٌن بن مسعود، تفسًن البغوم معامل التنزيل ج ،البغوم
 .مػ1989؛ الرياض دار طيبة، 1طعبد اهلل النمر كإخوانو، 

: الدار السودالبيلي،   نيةاأمحد، االختالؼ بٌن القراءات، بًنكت: دار اجليل ك اخلرطـو
 .رقم طباعةك ، دكف سنة للكتب
 ر الدين األلباين،رة، سنن الرتمذم، حتقيق زلمد ناصزلمد بن عيسى بن سو  ،الرتمذم

 ىػ.1417؛الرياض: مكتبة ادلعارؼ، 1ط
، ركٌن، حتقيق: زلمد فؤاد س1قرآف جأبو عبيدة بن معمر بن ادلثىن، رلاز ال ،التيمي

 .القاىرة: مكتبة اخلاجني دكف سنة كطباعة
عبد الرمحن بن زلمد بن سللوؼ بن أبو زيد، تفسًن الثعاليب ادلسمى باجلواىر  ،الثعاليب

ت: دار ؛ بًنك 1، حتقيق: علي زلمد معّوض كإخوانو، ط2احلساف يف تفسًن القرآف ج
 مػ.1997إحياء الرتاث العريب، 

   مػ.1990؛ 3، ط1أبو بكر جابر، أيسر التفاسًن لكالـ العلي الكبًن ج ،اجلزائرم

؛ 1ط ، زاد ادلسًن يف علم التفسًن،الدين عبد الرمحن بن علي بن زلمدمجاؿ  ،اجلوزم
 ،  .2002بًنكت: ادلكتب اإلسالمي ك دار ابن جـز

زلمد األمٌن بن أمحد بن زيداف، مراقي السعود إىل مراقي السعود، حتقيق: زلمد  ،اجلكين
 مػ.1993؛ القاىرة: مكتبة ابن تيمية، 1ادلختار بن زلمد األمٌن الشنقيطي، ط

 .1989مجاعة من كبار اللغويٌن العرب، ادلعجم العريب األساسي، تونس: الركس 
؛ 1زلمد، زاد ادلسًن يف علم التفسًن، طمجاؿ الدين عبد الرمحن بن علي بن  ،اجلوزم

 مػ.2002بًنكت: ادلكتب اإلسالمي، 
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، حتقيق: أمحد عبد 2إمساعيل بن محاد، الصحاح تاج اللغة كصحاح العربية ج ،اجلوىرم
 مػ.1990ٌن، الي: بًنكت: دار العلم للم4طار، طالغفور ع

شرؼ الدين موسى بن أمحد بن موسى بن سامل أبو النجا، اإلقناع لطالب  ،احلّجاكم
، حتقيق: عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي، ىجر: مركز البحوث كالدراسات 1االنتفاع ج

  .دكف سنة كطباعة العربية كاإلسالمية
 .، دكف سنة كطباعةادلدخل يف علم األصوات ادلقارفصالح، ٌن، نسح

، حتقيق: 6ياقوت احلموم، معجم األدباء إرشاد األريب إىل معرفة األديب ج ،احلموم
 .مػ1993؛ بًنكت: دار الغرب اإلسالمي، 1إحساف عباس، ط

أبو احلسن علي بن زلمد بن علي احلسيين اجلرجاين، التعريفات، بًنكت : دار احلنفي، 
 . 2000الكتب العلمية، 

صاحل عبد الفتاح، األعالـ األعجمية يف القرآف تعريف كبياف، دمشق: دار  ،اخلالدم
 القلم، دكف سنة كطباعة.

؛ دمشق: دار سعد الدين، 1، )ط1عبد اخلطيب، معجم القراءات ج ،اخلطيب
  مػ.2002
أبو احلسٌن علي بن فارس، التبصرة يف قراءات األئمة العشرة، حتقيق: رحاب  ،اخلياط

 .مػ2007؛ الرياض: مكتبة الرشد، 1ط زلمد مفيد شققي،
ادلسمى  احتاؼ فضالء البشر بالقراءات األربع عشرالدمياطي، أمحد بن زلمد البنا، 

؛ بًنكت: 1منتهى األماين كادلسرّات يف علـو القراءات، حتقيق: شعباف زلمد إمساعيل، ط
 مػ.1987عامل الكتب ك القاىرة: مكتبة الكليات األزىرية، 
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؛ بًنكتك دار 2أبو عمرك عثماف بن سعيد، كتاب التيسًن يف القراءات السبع، ط ،الداين
 .مػ1984الكتاب العريب، 

 مػ.2004؛ الرياض: مكتبة العبيكاف، 1أبو فارس، شرح ألفية ابن مالك، ط ،الدحداح

ار اليمامة كدار ؛ بًنكت: د7ط، 1ج إعراب القرآف الكرمي كبيانو ،زليي الدين ،الدركيش
 مػ.1999ًن، ابن كث

، حتقيق: 1علي بن علي بن زلمد بن أيب العّز، شرح العقيدة الطحاكية ج ،الدمشقي
 .عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي كشعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، دكف سنة كطباعة

على الطبقات  ، معرفة القراء الكبارمشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف ،الذىيب
 مػ.1995حتقيق: طيار آميت قوالج، إستنبوؿ،  ،1كاألعصار ج

، حتقيق: شعيب 1جسًن أعالـ النبالء الذىيب، مشس الدين زلمد بن أمحد بن عثماف  
 .1985؛ بًنكت: مؤسسة الرسالة، 3االرنؤكط ك حسٌن األسد، ط
؛ بًنكت: دار الكتب العلمية دكف 3ط،1ج تذكرة احلفاظالذىيب، مشس الدين زلمد، 

 سنة كطباعة.
؛ ادلدينة 3زلمد ُكرمّي، القراءات العشرة ادلتواترة من طريقي الشاطبية كالدرة، )ط ،راجح

  .مػ1994ادلنورة: دار ادلهاجر، 
عبده، اللهجات العربية يف القراءات القرآنية، إسكندرية: دار ادلعرفة اجلامعية، الراجحي، 
 مػ دكف طباعة.1996
، سلتار الصحاح، بًنكت: مكتبة لبناف، القادر زلمد بن أبو بكر بن عبدالرازم، 
 .مػ1986
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، تفسًن الفخر زلمد الرازم فخر الدين ابن العالمة ضياء الدين عمر ،ماز خطيب الر 
 .1981؛ بًنكت: دار الفكر، 1ط ،الرازم الشهًن بالتفسًن الكبًن كمفاتيح الغيب

حتقيق: زلمد بن ، ترتيب العلـوزاده، زلمد بن أيب بكر ادلرعشي الشهًن بساجقلي، 
إمساعيل السيد أمحد، رسالة ماجستًن يف قسم ادلكتبات كادلعلومات بكلية اآلداب َنامعة 

 مػ.1985ادللك عبد العزيز َندة، 
أمحد بن مصطفى الشهًن بطاش كربم، مفتاح السعادة كمصباح السيادة يف  ،زاده

 مػ.1985؛ بًنكت: دار الكتب العلمية، 1، ط2موضوعات العلـو ج
، حتقيق: عبد 1زلمد مرتضى احلسيين، تاج العركس من جواىر القاموس ج ،زبيدمال

 .مكتبة حكومة، دكف سنة كطباعةالكويت: الستار أمحد فراج، 
، حتقيق: عبد 9زلمد مرتضى احلسيين، تاج العركس من جواىر القاموس ج ،الزبيدم

 .مػ1980العليم الطحاكم، مطبعة حكومة الكويت، 
، حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب، 1بن السرم، معاين القرآف كإعرابو ج إبراىيم، الزجاج
 مػ.1988؛ بًنكت: عامل الكتب، 1ط

؛ 1عبد الرمحن بن إسحاؽ، اجلمل يف النحو، حتقيق: علي توفيق احلمد، ط ،الزجاجي
 .مػ1984األردف: مؤسسة الرسالة ك دار األمل، 

، حتقيق: فّواز أمحد 1زلمد عبد العظيم، مناىل العرفاف يف علـو القرآف ج ،الزرقاين
 مػ.1995؛ بًنكت: دار الكتاب العريب، 1زَمريل، ط

، حتقيق: زلمد أبو 1ج الربىاف يف علـو القرآفالزركشي، بدر الدين زلمد بن عبد اهلل، 
 الفضل إبراىيم، القاىرة: مكتبة دار الرتاث، سنة كطباعة.
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جار اهلل زلمود بن عمر، الكشاؼ عن حقائق التنزؿ كعيوف األقاكيل يف  ،مالزسلشر 
 .مػ2009؛ بًنكت: دار ادلعرفة، 3كجوه التأكيل، حتقيق: خليل مأموف شيحا، ط

حتقيق: علي زلمد عمر، القاىرة: ، 2الكبًن ج الطبقاتالزىرم، زلمد سعد بن منيع، 
 مػ.2001مكتبة اخلاجني 

 مػ.2000؛ عماف: دار الفكر، 1، ط2ج معاين النحو، فاضل صاحل ،السامرائي
؛ القاىرة: شركة العاتك 2فاضل صاحل، بالغة الكلمة يف التعبًن القرآين، ط ،السامرائي

 .مػ2006لصناعة الكتاب، 
 مػ.2006؛ عماف: دار عمار، 4، ط، التعبًن القرآينفاضل صاحلالسامرائي، 
 مػ.2007 ؛ األردف: دار عمار،2فاضل صاحل، معاين األبينة العربية، ط ،السامرائي
تاج الدين بن عبد الوىاب بن علي، مجع اجلوامع يف أصوؿ الفقو، حتقيق: عبد  ،السبكي

 .مػ2003؛ بًنكت: دار الكتب العلمية، 2ادلنعم خليل إبراىيم، ط
حتقيق: عبد السالـ زلمد ىاركف،  ،3ج ، الكتاب، عمرك بن عثماف بن قنربسيبويو
 مػ.1988؛ القاىرة: مكتبة اخلاجني، 3ط

؛ 1، أسباب النزكؿ ادلسمى لباب النقوؿ يف أسباب النزكؿ، طجالؿ الدين ،السيوطي
   مػ.2002بًنكت: مؤسسة الكتب الثقافية، 

، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث 2ج النسائي السيوطي، جالؿ الدين، شرح سنن
 بًنكت: دار ادلعرفة دكف سنة كطباعة. اإلسالمي، 
، حتقيق: أمحد بن 1، جالؿ الدين عبد الرمحن، اإلتقاف يف علـو القرآف جالسيوطي

 مػ.2004علي، القاىرة: دار احلديث دكف طباعة، 
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السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر جالؿ الدين، االقرتاح يف أصوؿ النحو، حتقيق: عبد 
 .2006؛ دمشق: دار البًنكيت، 2عطية، طاحلكيم عطية كعالء الدين 

ادلزىر يف علـو اللغة كأنواعها حتقيق:  ، عبد الرمحن بن أيب بكر جالؿ الدين، السيوطي
 .2009؛ بًنكت: دار الكتب العلمية، 2فواد علي منصور، ط

؛ القاىرة: مكتبة 1عبد الصبور، أثر القراءات يف األصوات كالنحو العريب، طشاىٌن، 
 .1987اخلاجني، 

 .مػ2007؛ القاىرة: الفجالة، 3عبد الصبور، تاريخ القرآف، ط ،شاىٌن
، دراسة كحتقيقا، رسالة 1عادؿ بن علي بن أمحد، تفسًن الراغب األصفهاين ج ،الشدم

  ػ.ىػ1421معة أـ القرل، ادكتورة، ج

، حتقيق: 1إىل حتقيق احلق من علم األصوؿ ج إرشاد الفحوؿالشوكاين، زلمد بن علي،  
 مػ.2000؛ الرياض: دار الفضيلة، 1أيب حفص سامي بن العريب األثرم، ط

زلمد بن علي بن زلمد، فتح القدير اجلامع بٌن فيّن الركاية الدراية من علم  ،الشوكاين
 .مػ2007؛ بًنكت: دار ادلعرفة، 4التفسًن، حتقيق: يوسف الغوش، ط

، ط؛ عماف: 2جت عبد الواحد، بالغة القرآف إعرابا ةتفسًنا بياجاز جهب ،الشيخلي
 مػ.2001مكتبة دنديس، 

؛ بًنكت: دار العلم كادلاليٌن، 10صبحي، مباحث يف علـو القرآف، ط ،الصاحل
 مػ.1977
، حتقيق: زلمد عبد 1أمحد بن زلمد، حاشية الصاكم على تفسًن اجلاللٌن ج ،الصاكم

 ىػ.2013؛ بًنكت: دار الكتب العلمية، 6السالـ الشاىٌن، ط
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؛ بًنكت: دار ادلؤرخ العريب، 1زلمد حسٌن علي، الصوت اللغوم يف القرآف، ط ،الصغًن
 .مػ2000
؛ بًنكت : دار الفكر، 1، طزلمود أمحد، القراءة الشاذة كتوجيهها النحومالصغًن، 
 مػ.1999

 .2007: عماف : دار ادلسًنة 1منذر، أساس البحث العلمي،  طالضامن،  

؛ بًنكت: 1، ط2أبو علي الفضل بن احلسن، رلمع البياف يف تفسًن القرآف ج ،الطربسي
 .مػ2006دار ادلرتضى، 

؛ 5، ط1زلمد بن جرير، تفسًن الطربم ادلسمى جامع البياف يف تأكيل القرآف ج ،الطربم
 مػ2009بًنكت: دار الكتب العلمية، 

: القاىرة: دار الفكر العريب، 1حسن، أسلوب اإللتفات يف البالغة القرآنية، ط ،طبل
 .مػ1998
دلبتدئ ك علي بن عثماف بن زلمد بن أمحد بن احلسن الفاصح، سراج القارئ ا ،العذرم

 ؛ القاىرة: مطبعة مصطفى البايب3تذكار القارئ ادلنتهي، حتقيق: علي زلمد الضباغ، ط
  مػ.1945احلليب، 

؛ بًنكت: 1زلمد السيد أمحد، موقف اللغويٌن من القراءت القرآنية الشاذة، طعزكز، 
 .2001عامل الكتب، 

، حتقيق: عبد اهلل بن باز، 13ج بن حجر، فتح البارمأمحد بن علي  العسقالين،
 مػ.1379بًنكت: دار ادلعرفة، 

 .زلمد عبد اخلالق، موقف النحاة ادلعاصرين من القراءات، دكف سنة كطباعةعضيمة، 
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، حتقيق: علي 1ج التبياف يف إعراب القرآفأبو البقاء عبد اهلل بن احلسٌن،  ،العكربم
 .احلليب كشركاه، دكف سنة كطباعة زلمد البجاكم، عيسى البايب

، حتقيق: زلمد السيد أمحد عزكز، عامل 1أبو البقاء، إعراب القراءات الشواذ ج ،العكربم
 دكف سنة كطباعة. الكتب
؛ 1، احلقوؿ الداللية يف القراءات القرآنية الصحيحة،طازمأمحد عارؼ حجالعليم، عبد 

 .2007القاىرة: مكتبة اآلداب، 
أبو السعود زلمد بن زلمد، تفسًن أيب السعود ادلسمى إرشاد العقل السليم  ،العمادم

 .دكف سنة كطباعة ، لبناف: دار إحياء الرتاث العريب2إىل مزايا القرآف الكرمي ج
فخر الدين الرازم ابن العالمة ضياء الدين، تفسًن الفخر الرازم ادلشهور بالتفسًن  عمر،

 .1981دار الفكر،  ًنكت:؛ ب2ط ،2الكبًن كمفاتيح الغيب ج
، معجم القراءات القر  ،عمر نية مع مقدمة يف آأمحد سلتار ك عبد العاؿ سامل مكـر

 .مػ1988؛ القاىرة رلمع البحوث اإلسالمية، 2، ط1القراءات كأشهر القراء ج
عيسى، شحاتو عيسى، معاين القرآف لعلي بن محزة الكسائي، القاىرة: دار قباء، 

1998. 

، حتقيق: عبد ادلنعم خفاجة، بًنكت: 3مصطفى، جامع الدركس العربية ج ،الغالييين
 دكف سنة كطباعة. ادلكتبة العصرية

، حتقيق: 4أبو علي احلسن بن عبد الغفار، احلجة يف علل القراءات السبع ج ،الفارسي
 .مػ2007؛ بًنكت: دار الكتب العلمية، 1عادؿ أمحد عبد ادلوجود كإخوانو، ط

 مػ.1983؛ بًنكت: عامل الكتب، 3، ط2، معاين القرآف جبن زيادحيٍن الفراء، 
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؛ بًنكتك 1اخلليل بن أمحد، اجلمل يف النحو، حتقيق: فخر الدين قباكة، ط ،الفراىدم
 مػ.1985مؤسسة الرسالة، 

رلد الدين زلمد بن يعقوب، القاموس احمليط، حتقيق: زلمد نعيم  ،الفًنكزآبادم
 مػ.2005لة، ؛ مؤسسة الرسا8العرقسوسي، )ط

 –حجيتها  –ثبوهتا  –عبد احلليم بن زلمد اذلادم، القراءات القرآنية، تارخيها قابة، 
 .1999؛ بًنكت : دار الغرب اإلسالمي، 1كأحكامها، ط

يف القراءات العشرة ادلتواترة من طريقي الشاطبية  البدكر الزاىرةالقاضي، عبد الفتاح، 
  دكف سنة كطباعة. كالدّرل، بًنكت: دار الكتاب العريب،

 مػ.2004؛ القاىرة: دار السالـ، 2عبد الفتاح، الوايف يف شرح الشاطبية، ط ،القاضي

عبد الفتاح، القراءات الشاذة كتوجيهها من لغة العرب، بًنكت: دار الكتاب  ،القاضي
 مػ.1981العريب، 
 ،1ادلسمى بتفسًن القرطيب ج ، اجلامع ألحكاـ القرآفزلمد بن أمحد األنصارم ،القرطيب

  مػ.2010؛ بًنكت: دار الكتب العلمية، 3حتقيق: سامل مصطفى البدرم، ط
 مػ.1998؛ بًنكت: دار اجليل، 1ط ،1ج ابن ماجوالقزكين، زلمد بن يزيد، سنن 

 
، حتقيق: عامر السيد عثماف ك عبد 1شهاب الدين، لطائف اإلشارات ج ،القسطالين

 مػ.1972: جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، الصبور شاىٌن، القاىرة
 مػ.2000؛ القاىرة: مكتبة كىبة، 7مّناع، مباحث يف علـو القرآف، )ط ،القطاف
 .مػ1995: ادلدينة ادلنورة، 2أمحد، تيسًن البالغة، حتقيق: صفواف داككدم ط؛  ،قالشي
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مكي بن أيب طالب مّحوش، اإلبانة عن معاين القراءات، حتقيق: عبد الفتاح  ،القيسي
 .دكف سنة كطباعةشليب، مصر: دار النهضة، 

أبو زلمد بن أيب طالب بن سلتار، كتاب الكشف عن كجوه القراءات السبع  ،القيسي
؛ بًنكت: مؤسسة الرسالة، 5، حتقيق: زليي الدين رمضاف، ط1كعللها كحججها ج

 .مػ1997
؛بًنكت: 1زلمد بن أيب نصر، شواذ القراءات، حتقيق: مشراف العجلي، ط ،الكرماين

 .مػػ2001مؤسسة البالغ، 
رمحوت لعبد العلي زلمد بن نظاـ الدين زلمد السهالوم األنصارم،  فواتح ا ،اللكنوم
؛ بًنكت: دار الكتب 1، حتقيق: عبد اهلل زلمود زلمد عمر، ط2م الثبوت جل  سَ بشرح مُ 
 .مػ2002العلمية، 
؛ القاىرة: 2، حتقيق: زلمد عبد اخلالق عضيمة، ط4زلمد بن يزيد، ادلقتضب ج ،ادلربد

 مػ.1979جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، 

؛ 4ادلعجم الوسيط، طرلمع اللغة العربية اإلدارة العامة للمعجمات كإحياء الرتاث، 
 مػ. 2004القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، 

 .مػ1994اللغة العربية، ادلعجم الوجيز، القاىرة: كزارة الرتبية كالتعليم، رلمع 
، القاىرة : مكتبة الكليات 1زلمد سامل، القراءات كأثرىا يف علـو العربية، جزليسن، 
 .1984األزىرية، 
 مػ.1989، بًنكت: دار اجليل، 1زلمد سامل، يف رحاب القرآف الكرمي ج ،زليسن
؛ بًنكت: دار 1، طالكشف عن أحكاـ الوقف كالوصل يف العربية، زلمد سامل ،زليسن
 مػ.1992اجليل، 
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؛ مصر: مطبعة مصطفى البايب احلليب 1، ط3أمحد مصطفى، تفسًن ادلراغي ج ،ادلراغي
 .مػ1994كأكالده، 
، حتقيق: مصطفى السقا، كإبراىيم 1بن ىشاـ، السًنة النبوية جعبد ادلالك  ،ادلعافرم

 .دكف سنة كطباعة في  شليب، مؤسسة علـو القرآفاألبيارم، كعبد احل
 مػ.2004؛ القاىرة: مكتبة الشركؽ الدكلية، 4، طادلعجم الوسيط رلمع اللغة العربية

الكامل ادلفصل يف القراءة األربعة عشر هبامش مصحف أمحد عيسى،  ،ادلعصراكم
 دكف سنة كطباعة ػ القراءات التعليمي، القاىرة: دار اإلماـ الشاطيب

 ، كويت : ال؛ 2عبد العاؿ سامل، القرآف الكرمي كأثره يف الدراسات النحوية، طمكـر
 .1978علي جراح الصباح،  مؤسسة

؛ اإلمارات العربية 1ط ،1جالزيادة كاإلحساف يف علـو القرآف  ادلكي، ابن عقيلة، 
 مػ.2006ادلتحدة: جامعة الشارقة، 

؛ 1، ط1عبد الرمحن حسن حبنكة، البالغة العربية أسسها كعلومها كفنوهنا ج ،ادليداين
 مػ.1996دمشق: دار القلم، 

القاىرة: مكتبة اخلاجني،  ولد زيهر،جل ، مذاىب التفسًن اإلسالميالنجار، عبد احلليم 
 مػ.1955
؛ بًنكت: دار ادلعرفة، 2أمحد بن زلمد بن إمساعيل، إعراب القرآف، ط ،النحاس
  مػ.2008
؛ الكويت: مكتبة الفالح، 1مصطفى، العدد يف اللغة دراسة لغوية كحنوية، ط ،النحاس
 .مػ.1979
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، 1عبد اهلل بن أمحد، مدارؾ التنزيل كحقائق التأكيل ادلسمى بتفسًن النسفي ج ،النسفي
 دكف سنة كطباعة. حتقيق: سيد زكريا، الرياض: مكتبة نزار مصطفى الباز

 ، دمشق: إدارة الطباعة ادلنًنية3ن شرؼ، اجملموع شرح ادلهذب جزليي الدين ب ،النوكم
 .دكف سنة كطباعة

بن احلجاج القشًنم، صحيح مسلم، الرياض: بيت األفكار الدكلية،  مسلم النيسابورم،
 مػ.1994
حتقيق: جالؿ  ،1أبو عبد اهلل زلمد بن زلمد بن عرفة، تفسًن ابن عرفة ج ،الورغمي

 .مػ2008دار الكتب العلمية،  :؛ بًنكت1األسيوط، ط
مصر:  ،8شهاب الدين أمحد بن حجر، حواشي حتفة احملتاج بشرح ادلنهاج ج ،اذليتمي

 .دكف سنة كطباعة ادلكتبة التجارية الكربل
بًنكت: دار العلم ؛ 1ط ، موسوعة النحو كالصرؼ كاإلعراب،إميل بديع ،يعقوب

 مػ.1988للماليٌن، 
؛ بًنكت: دار الكتب 2إميل بديع، ادلعجم ادلفصل يف ادلذكر كادلؤنث، ط ،يعقوب
 .مػ2001العلمية، 
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