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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 وتوجيهها القرآنية علم القراءات
 

 مقدمة:     

سيدنا  ،والصالة والسالم على أشرف املرسلين ،الحمد هلل رب العاملين     

 .
ً
 كثيرا

ً
 محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

وأصل العلوم  ،وبعد: فإن القرآن الكريم معجزة الفصاحة والبالغة     

  ،ومصدرها ألاول  ،املختلفة
ً
وال ريب أن علم القراءات أكثر العلوم التصاقا

 بالقرآن الكريم، 
ً
فهو علٌم شريف، وإن شرف العلم من شرف وتعلقا

 املعلوم.

وإّن من أهم العلوم التي يحتضنها علم القراءات علَم توجيه القراءات،      

ها مع قواعد  
َ
 فتوجيُه القراءات علٌم يبّين وجوَه القراءة القرآنية، واتفاق

 للركن املعروف للقراءة الصحيحة؛ وهو 
ً
 وإقرارا

ً
، واللغة؛ تحقيقا النحو 

عرف فصاحة اللفظ به يُ  ،جليلو  موافقتها للغة ولو بوجه، وهو علٌم جميل

وحقائق التفسير  ،ونكات القراءات وإعرابها وحججها وعللها ،وجزالته

 لطالبه ؛ولطائفه
ً
أن يأخذ  فأجدر به من علم حري به ،ليكون بذلك عنوانا

والبحث والتطوير؛ إذ  ،والعناية والتبجيل ،حظه من الدراسة والتحصيل

 من مصادر تفسير القرآن بالقرآن
ً
 مهما

ً
ومن هنا تنبع أهميته  ،صار مصدرا

 مما جمعناه في هذه املذكرة لطالبنا وتتضح أفضليته؛ فكان ذلك 

 . وإني أنصح طالبنا بما يلي:-ماستر لغة ودراسات قرآنية-



 

3 
 

     :
ً
  أوال

َ
تحقيق املخطوطات املصنفة في علم التوجيه التي ما زالت حبيسة

 الرفوف.
َ
 املكتبات، جليسة

     :
ً
، واستخراج، وجمع، ودراسة ما يتعلق بتوجيه القراءات من  ثانيا سلُّ

إحدى كتب اللغة، أو املعاني، أو التفسير، أو إلاعراب، أو شروحات 

 حه كرسالة علمية.بعد التحقق من عدم طر  ،الشاطبية

     :
ً
جمع ودراسة إحدى موارد التوجيه بعد التحقق من عدم طرحه  ثالثا

 يجمع التوجيه بالنظائر، أو التوجيه بالسياق أو .... 
ً
كرسالة علمية؛ فمثال

  ويدرس ذلك.

، فقد تصرفت       
ً
هذا وإني أنّبه إلى أنني لم ألتزم بمفردات املادة حرفيا

فيها من حيث التقديم والتأخير في بعض املسائل، باإلضافة إلى حذف 

 بعضها مما أراه فيه تكرار أو ُدر س. 

 أسأل هللا تعالى القبول، والنفع لطالبه، وباهلل التوفيق.  
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 ه القراءاتمعنى توجياملبحث ألاّول:     

ه،  لغة: -1 ه، واملفعول ُموجَّ ّ
ه، توجيًها، فهو ُموج  ّ

 التوجيه: مصدُر يوج 

 
َ

ههُّ ال ّ
ۡيَنَما ُيَوج 

َ
ه إلى جهة، ومنه: }أ

َ
ه الش يَء أي: جعل ويأتي بمعنيين: ألاول: وجَّ

ۡيٍر{]النحل:
َ
خ ت  ب 

ۡ
 [، أي :إذا وجهه إلى أّي جهة ال يأت بخير قط.67َيأ

ه       مه،  الش يءَ الثاني ـ وجَّ
ّ
فه وعظ ه ذا وجه، أي شرَّ

َ
َن وجهه، أو جعل أي: بيَّ

 .(1)ويقولون: لكالمك وجه أي صحة

أن يحتمل الكالم وجهين من املعنى  :والتوجيه في اصطالح أهل اللغة     

 من غير تقييد بمدح أو غيره ،
ً
 مطلقا

ً
 احتماال

9- :
ً
 بالكشف عن وجوه القراءات وعللها فهو فن ُيعنى اصطالحا

 .(2)في العربية وحججها، وبيانها وإلايضاح عنها

بالقواعد العربية ما يشمل متَن اللغة والنحَو  بـ)في العربية( قصُد نو      

 والبالغة بفنونها الثالثة )املعاني والبيان والبديع
َ

 (.والصرف

 :موضوعه -3

رئت على أكثَر من وجه
ُ
 .الكلمات القرآنية التي ق

 :استمداده -4

 سبق في التعريف أن هذا العلم تفسيٌر بمقتض ى اللغة العربية لألوجه 

صادره ، ومفهو مستَمّد من اللغة من حيث هي ، وبناء عليهالقرآنية

  :، وعليه فهو مأخوذ من املصادر التاليةمصادرها

 .عتباره أهم مصادر اللغة العربيةالقرآن الكريم نفُسه ـ با -

  .في اللغةتج به الحديث الشريف عند من يح -

                                                           

(، املصباح املنير للفيومي 31/555(، لسان العرب البن منظور )7/98ينظر: مقاييس اللغة البن فارس ) (1)  

 .197ص 

، توجيه القراءات العشر 75ينظر: توجيه مشكل القراءات العشرية للدكتور عبد العزيز الحربي ص (2)  

 –التوجيه بالقرآن من خالل كتب 
ً
 وجمعا

ً
ملجموعة باحثين من جامعة املدينة املنورة كلية علوم  -تأصيال

 35م، ص 7136، سنة 3القرآن، املدينة املنورة، مكتبة دار الزمان، ط: 
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  391بل سنة الشعر العربي املحتجُّ به ـ أي ما قيل ق -
ً
   .هـ تقريبا

  .النحو  -

  .الصرف -

  .متن اللغة -

  .اللهجات العربية -

  .(3)ةالبالغة بفنونها الثالث -

  :ثمرته -5

 ثمرة هذا العلم العامة هي : حماية القراءات القرآنية من الطعن فيها 

 فوائَد منها ويتفرع. من الناحية اللغوية
ُ
 : عن هذه الفائدة عدة

 .الثقة بصحة القراءات وموافقتها لشرط اللغة -

تثبيت معلومات طالب علم القراءات القرائية بحمايتها من  -

 .التشكيك أو النفي

 .تكثير معاني آلاية الواحدة بقراءتها على وجوه لكل منها معنى -

 التعرف على أوجه متعددة من إلاعجاز البالغي للقرآن -

 .التعرف على كثير من اللهجات العربية -

 املعونة على التدبر -

 .(4)إكساب الطالب علوما لغوية متعددة -

 :وأهميته فضله -6

 النوع الثالث والعشرون: معرفة توجيه القراءات "قال الزركش ي : 

ه تعرف جاللة وتبيين وجه ما ذهب إليه كل قارئ ، وهو فن جليل ، وب

 ، وقد اعتنى املعاني وجزالتها
ً
 .(5)"ألائمة به وأفردوا فيه كتبا

                                                           

موجودة على النت على عنوان  بجدة للقراءات معهد إلامام الشاطبي مقالة منشورة لصالحينظر: (3)  

 .املعهد
 .نفسه(4)  
 .(1/716البرهان في علوم القرآن للزركش ي )(5)  
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  :نسبته -7

ا ولذ ؛وعلوم العربية من جهة أخرى  ،هو أحد علوم القرآن من جهة     

لكن  ،فهو من العلوم الشرعية باعتبار، ومن علوم آلالة باعتبار آخر

  .، لصلته املباشرة بكتاب هللا تعالىتصنيفه في علوم القرآن أشهر

 :اسمه -8

 ، وله أسماء أخرى تدل كلها عليه وهو أشهرها يسمى توجيه القراءات

وعامتها عناوين لكتب ومؤلفات من مثل: )حجة القراءات( و )وجوه 

 القراءات( و)معاني القراءات( و)إعراب القراءات( و)علل القراءات(

 مصطلح )الاحتجاج( و)تخريج القرءات(.
ً
 (6)وأعّمها داللة، وأكثرها انتشارا

 :حكم تعلمه -2

  ، فمن املعلوم أنه ليس مماأهمية هذا العلم وضرورتهد معرفة بع

، وما كان بهذه املثابة فإنَّ العلماء يضطر إليه كل مسلم في خاصة نفسه

َيعدونه من فروض الكفايات التي تجب على املجموع بحيث إذا قام به من 

دون درجة الوجوب درجاٌت إال أنه يبقى ، يكفي سقط الوجوُب عن الباقين

، وهو في حق حافظ القرآن الكريم -لهذا العلم-ويتأكد الطلُب  ،من الطلب

 . (7)في حق طالب القراءات آكد

 : 1 تنبيه      

 مشتمل على أمور منها: توجيه القراءات      

بيان معنى كل قراءة من القراءات، وتوضيح إن كانت هذه القراءات  -     

 بمعنى واحد أو بمعان مختلفة.

كل قراءة في لغة العرب، سواء كان ذلك في ألاصول أو في بيان وجه  -     

 .الفرش

                                                           

 .76ينظر: توجيه مشكل القراءات العشرية للدكتور عبد العزيز الحربي ص (6)  

موجودة على النت على عنوان  بجدة للقراءات معهد إلامام الشاطبي مقالة منشورة لصالحينظر: (7)  

 .املعهد
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بيان املرجحات والشواهد التي تؤيد اختيار كل قراءة من هذه  -    

  .القراءات

 :9 تنبيه     

َتْبيين وجوه القراءات، وعللها، وإيضاحها،  في قولنا:      وجيه علٌم ُيعنى ب  التَّ

ما ُيراد وجه الاختيار، أي ملاذا اختار القارئ لنفسه  ليل، وإنَّ فال ُيراد به الدَّ

حيحة املتواترة التي أتقنهاقراءته من بين القراءات  ؟ فهو تعليل الاختيار الصَّ

ة القراءة؛ ألنَّ القراءة   لها. ال دليل صحَّ
ً
وجيه تبعا  في نفسها، والتَّ

ٌ
    صحيحة

رف، والبالغة،       حو، والصَّ وكثيٌر من العلوم تتداخل مع التوجيه، كالنَّ

وتيات. وقد يجتمع في القراءة الواحدة  فسير، والفقه، واللهجات، والصًّ والتَّ

 أكثر من علٍم من هذه العلوم.

 يحسن التنبيه عليه، وإلاشار      
ٌ
ة إليه؛ وهو أن موارد، وثمة ملحظ

 يكون (8)وطرائق، وأنواع التوجيه والاحتجاج للقراءات متنوعة
ً
؛ فتارة

 
ً
 بالرسم، وتارة

ً
 بالسياق، وتارة

ً
 بالتفسير، وتارة

ً
التوجيه بالنظائر، وتارة

 بأقوال العرب 
ً
 بالصرف، وتارة

ً
 بالنحو، وتارة

ً
باألحكام الفقهية، وتارة

 بشواهدهم الش
ً
عرية إلى غير ذلك من املوارد التي اعتمد ولغاتهم، وتارة

عليها، واستند بها املؤلفون في توجيههم للقراءات؛ وإن لكل كتاب من كتب 

 مش ى عليه مؤلفه؛ فبعضهم اهتم بالتوجيه 
ً
 راقيا

ً
التوجيه املعتمدة منهجا

بالنظائر، وبعضهم اهتم باالحتجاج بالسياق، وبعضهم احتفل كتابه باللغة 

 لى غير ذلك من املسالكوأشعار العرب إ

 يلي: عند توجيه القراءات يوضع في الاعتبار ما     

 .ألاصل هو الاحتجاج بالقراءة، وليس للقراءة 

  ،ة ؛ فال كالم في القراءة حويَّ القراءة هي ألاصل، وليس القاعدة النَّ

ة يمكن أن يكون كالم. لكن في حويَّ  القاعدة النَّ

                                                           

 سيأتي بيانها وتفصيلها في مبحث خاص (8)  
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  عارض على والقرآن يحكم على اللغة وليس العكس، وعند التَّ

ين أن يراجعوا قواعدهم. حوّي   النَّ

  وجيه يكون لتوضيح القراءة وبيانها  وطاملا أنَّ القراءة هي ألاصل، فالتَّ

 والانتصار لها.

 .م فالٌن فى قراءته، أو أخطأ، أو قراءته مردودة  ال يجوز أن يقال: َوه 

وجيه ألاصول والفرش في القرا      ءات. وألاصول هي القواعد ويتناول التَّ

ة التي ينسحب حكم الواحد منها على الجميع ؛ كاملّد  والقصر،  العامَّ

رقيق، والفتح وإلامالة، وياءات إلاضافة.
َّ
فخيم والت  وإلاظهار وإلادغام، والتَّ

اء، ويكون الحكم       ختلف فيها بين القرَّ
ُ
ة امل والفرش هو ألالفاظ القرآنيَّ

 بموضٍع 
ً
يت فيه خاّصا دٍة في سورٍة أو أكثر؛ ولذلك ُسّم  واحٍد أو مواضع محدَّ

ور فكأّنها انفرشت فيها وانبسطت بين   النتشارها وتفّرقها في السُّ
َ
فرشا

ى الفرش بالفروع، ومن أ مثلته الاختالف في قوله تعالى: كلماتها. وُيَسمَّ

ْب )
َ
َحط

ْ
 ال

َ
ة

َ
ال ُه َحمَّ

ُ
ت
َ
اء في [ حيث قرأ عاصٌم بنص6]املسد:(َواْمَرأ ب التَّ

( 
َ
ة

َ
ال ، وقرأ الباقون برفعها، فهذا ُيعدُّ من فرش الحروف لعدم اندراجه (َحمَّ

 ضمن أحد أبواب ألاصول.
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 (9)بين التوجيه والاختيارالفرق املبحث الثاني:     

شاع في محيط الدراسات التي تعنى بالقراءات القرآنية، إلى جانب     

الاختيار، وهو مصطلح له داللته مصطلحي الاحتجاج والتوجيه، مصطلح 

الخاصة البعيدة واملستقلة عن مفهوم التوجيه والاحتجاج، لكن استعمال 

بعض العلماء لهذا املصطلح أو التعبير في أثناء توجيههم للقراءات، يدفعنا 

إلى الوقوف مع املصطلح لنتبين مقصود العلماء به. وهنا نجد أنفسنا 

 تعمال هذا املفهوم:مضطرين للتفريق بين مدلولي اس

استعمال علماء التوجيه لهذا املصطلح بعد توجيههم للقراءات  ألاول:     

وبيان الحجة لكل منها، ثم يردف بعضهم ذلك بقوله والاختيار عندي قراءة 

كذا، كما كان يفعل مكي بن أبي طالب وابن خالويه، ومن قبلهما إلامام 

السياق يحدد أن املقصود بلفظ الطبري وغيرهم، وهذا الاستعمال في هذا 

)الاختيار(، أي الوجه املرجح والذي له أولوية القبول من بين وجوه القراءة، 

وهم بذلك يفضلون قراءة صحيحة على قراءة مثلها، وُيحكمون بجواز 

تفاضل القراءات املتواترة من حيث املعنى والداللة، وهو ما رفضه 

 .هذا الفهملعلماء، وهّبوا لتصحيح املحققون من ا

وهذا الاستعمال ملفهوم الاختيار، ليس هو الذي يتبادر إلى الذهن حيث      

يطلق مفهوم )الاختيار( عند املشتغلين بعلم القراءات، وال هو من 

مصطلحاتهم، بل له مفهوم خاص حدده هؤالء العلماء، سنبينه بعد ذكر 

 معناه في اللغة.

                                                           

ملزيد من البحث ينظر:  الاختيار في القراءات عبد الفتاح إسماعيل شلبي، الاختيار عند القراء ألمين  (9)  

لألمين الشنقيطي، بحث موجود بموقع ملتقى أهل  حقيقة وقوع الاختيار من القراء توضيحات وردودفالته، 

 . tafsir.net.wwwالتفسير 
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 الاختيار في اللغة:     

الاصطفاء والانتقاء واختار الش يء على غيره، فّضله  :الاختيار في اللغة     

عليه. وكذلك التخير، ويقال: خّيرته بين الشيئين، أي: فّوضت إليه الخيار، 

  .(10)والخيار: الاسم من الاختيار

الاختيار عند " الشيخ طاهر الجزائري بقوله: هعّرف :الاختيار في الاصطالح     

 إلى القراءات املروية، فيختار منها ما هو الراجح  القوم أن يعمد
ً
من كان أهال

 في القراءات على حده"
ً
 .(11)عنده، ويجرد من ذلك طريقا

 وقال القرطبي في تفسيره:     

وهذه القراءات املشهورة هي اختيارات أولئك ألائمة القراء، وذلك أن "    

قراءات ما هو ألاحسن كل واحد منهم اختار مّما روي وعلم وْجُهُه من ال

عنده وألاولى، فالتزمه طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه وعرف به، ونسب 

 .(12)إليه، فقيل حرف نافع وحرف ابن كثير"

مما سبق ذكره نستطيع أن نتبين أن اختيارات القراء تقوم على      

ضوابط لالختيار، فمن تعريف الشيخ طاهر الجزائري نستنتُج قيدين ال 

 الاختيار دونهما: يقبل

 روى وثبت نقله.أن يختار مّما يُ  والثاني:أهلية من يختار،  أولهما:     

وبناء على ما سبق فإن لفظ الاختيار الذي يستعمله املشتغلون      

بل قد ال تصح  ،بالتوجيه مختلف تماما عن الاختيار عند أهل القراءة

تسميته اختيارا، خاصة إن وجد من قد يعتقد أن هذا التوجيه قد يؤدي 

إلى تفضيل قراءة على أخرى استنادا لوجه من وجوه الاستدالل، غافال عن 

قال " :(13)أن املستند الوحيد لصحة القراءة هو الرواية. جاء في البرهان

                                                           

 (.33/719(، تاج العروس للزبيدي )6/776لسان العرب البن منظور )  (،7/717ينظر: مقاييس اللغة ) (10)  

 .81التبيان لبعض املباحث املتعلقة بالقرآن للشيخ طاهر الجزائري ص  (11)  

 (.3/67تفسير القرطبي ) (12)  

 (.3/118ينظر: البرهان ) (13)  
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أنه قد ترجح إحدى الكواش ي: ...إال أنه ينبغي التنبيه على ش يء وهو 

وهذا غير مرض ي  ،القراءتين على ألاخرى ترجيحا يكاد يسقط القراءة ألاخرى 

ألن كلتيهما متواترة، وقد حكى أبو عمر الزاهد في كتاب اليواقيت عن ثعلب 

أنه قال إذا اختلف إلاعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على 

وهو  .فضلت ألاقوى  -كالم الناس-إعراب في القرآن فإذا خرجت إلى الكالم 

 ."حسن

وقد حكى اختالفهم في ترجيح: }فك رقبة{ -وقال أبو جعفر النحاس      

والديانة تحظر الطعن على القراءة التي قرأ بها "فقال:  -باملصدرية والفعلية

الجماعة وال يجوز أن تكون مأخوذة إال عن النبي صلى هللا عليه وسلم وقد 

فهما قراءتان حسنتان ال يجوز أن "على سبعة أحرف أنزل القرآن"قال:

 .(14)"تقدم إحداهما على ألاخرى 

عند أهل الدين أنه إذا صحت من هذا السالمة "وقال في سورة املزمل:      

ألنهما جميعا عن النبي  ؛القراءتان عن الجماعة أال يقال أحدهما أجود

وكان رؤساء الصحابة رض ي هللا  .فيأثم من قال ذلك ،صلى هللا عليه وسلم

 .(15)"عنهم ينكرون مثل هذا

قد أكثر املصنفون في "وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه هللا:      

القراءات والتفاسير من الترجيح بين قراءة }ملك{ و }مالك{ حتى إن بعضهم 

يبالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة ألاخرى وليس هذا بمحمود بعد 

القراءتين واتصاف الرب تعالى بهما ثم قال حتى إني أصلي بهذه في  ثبوت

 .(16)"ركعة وبهذه في ركعة

                                                           

 (.7/689إعراب القرآن للنحاس ) (14)  

 (.7/673نفسه ) (15)  

 .61إبراز املعاني من شرح حرز ألاماني ألبي شامة ص ينظر:  (16)  
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ومما يجب على املتكلم في توجيه القراءات أن "وقال ابن حجر الهيتمي :      

، وما وقع من ذلك ن غير تعرض لتضعيف قراءة متواترةيوجه كال م

 (17)"ئهمللزمخشري وغيره في مواضَع فهو من زللهم وخط

ال " :وقال صاحب التحرير وقد ذكر التوجيه في قراءة }وعدنا{ و }واعدنا{     

وجه للترجيح بين بعض القراءات السبع وبعض في مشهور كتب ألائمة من 

املفسرين والقراء والنحويين وليس ذلك راجعا إلى الطريق حتى يأتي هذا 

أو ظهور املعنى بالنسبة  القول بل مرجعه بكثرة الاستعمال في اللغة والقرآن

إلى ذلك املقام. وحاصله أن القارئ يختار رواية هذه القراءة على رواية 

غيرها أو نحو ذلك. وقد تجرأ بعضهم على قراءة الجمهور في: }فنادته 

املالئكة{ فقال أكره التأنيث ملا فيه من موافقة دعوى الجاهلية في زعمها 

قراءة من قرأ بغير تاء ألن املالئكة أن املالئكة إناث وكذلك كره بعضهم 

جمع وهذا كله ليس بجيد والقراءتان متواترتان فال ينبغي أن ترد إحداهما 

البتة وفي قراءة عبد هللا }فناداه جبريل{ ما يؤيد أن املالئكة مراد به 

 .الواحد"
 

                                                           

 (.6/761) بن حجر الهيتميينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر ال  (17)  
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 )1(�شأة علم توجيھ القراءات :را�عاملبحث ال    

 فال محيد لنا وال مناص من إملاحٍة  الفنإن أردنا أن �عرف مصادر هذا      

 
ً
 قائما

ً
 نا�جا

ً
�س��ٍة لبداية هذا العلم، والتدرج �� �شأتھ ح�ى استقر علما

ع�� سوقھ؛ فعلم التوجيھ قام ع�� أكتاف عدة علوٍم علِم اللغة، والتفس�ِ�، 

والقراءاِت؛ وقد بدأ هذا العلم بالتوجيھ الفردّي أي بآراَء فرديٍة مشهورٍة 

 �ن.سواء من ال�حابة، أو من �عض القراء املشهور 

ترجع �شأة علم توجيھ القراءات إ�� عصر �حابة رسول هللا ص�� هللا و      

عليھ وسلم؛ فقد �انوا �عرضون ما أش�ل عل��م من اختالف �� ألفاظ 

القراءات إ�� الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم �غية التأكد من �ح��ا وسالم��ا 

هشام بن  وثبو��ا وحًيا، يدل ع�� ذلك حديث اختالف عمر بن ا�خطاب مع

حكيم بن حزام، ر��ي هللا ع��ما،  �� آيات من سورة الفرقان �� حياة الن�ي 

ص�� هللا عليھ وسلم، فقد روى البخاري، ومسلم أيًضا، واللفظ للبخاري: 

ْسَوَر بَن  ِ
ْ
نَّ امل

َ
َ�ْ�ِ� أ  بن الزُّ

ُ
، َوَعْبَد الرحمن بن َعْبٍد القارىء  عن ُعْرَوة

َ
َرَمة

ْ
َمخ

 َّ�
َ
اُه: أ

َ
ث اِب يقول: ُ�َما َسِمَعا ُعَمَر بَن َحدَّ

َّ
ط

َ
خ

ْ
اَم بَن « ا�

َ
  سمعت ِهش

ُ
َحِكيِم َيْقَرأ

اْسَتَمْعُت ِلِقَراَءِتِھ 
َ
ِھ ص�� هللا عليھ وسلم ف

َّ
اِن �� َحَياِة رسول الل

َ
ُفْرق

ْ
 ال

َ
ُسوَرة

ِھ ص�� هللا عليھ وس
َّ
ِن�َ�ا رسول الل

ْ
ِث�َ�ٍة لم ُيْقِرئ

َ
 ع�� ُحُروٍف ك

ُ
م لفإذا هو َيْقَرأ

َك 
َ
َرأ

ْ
ق

َ
ْبُتُھ ِبِرَداِئِھ فقلت: من أ بَّ

َ
ل
َ
َم ف

َّ
ْ�ُت ح�ى َسل َتَص�َّ

َ
ِة ف

َ
ال َساِوُرُه �� الصَّ

ُ
ِكْدُت أ

َ
ف

ِھ ص�� هللا عليھ 
َّ
ِن�َ�ا رسول الل

َ
َرأ

ْ
ق
َ
، قال: أ

ُ
ْقَرأ

َ
 ال�ي َسِمْعُتَك ت

َ
وَرة هذه السُّ

ِھ ص�� هللا عليھ وسل
َّ
ْبَت فإن َرُسوَل الل

َ
ذ

َ
ِن�َ�ا ع�وسلم، فقلت: ك

َ
َرأ

ْ
ق
َ
� م قد أ

                                                           

، توجيھ 95-75توجيھ مش�ل القراءات العشر�ة للدكتور عبد العز�ز ا�حر�ي ص ملز�د من البحث ينظر:   )1( 

 –القراءات العشر بالقرآن من خالل كتب التوجيھ 
ً
 وجمعا

ً
ملجموعة باحث�ن من جامعة املدينة املنورة  -تأصيال

 منتدى القراءات العشر.، �شأة علم توجيھ القراءات لألستاذ حسام أحمدن منشور بموقع 21-18ص 

https://alkoraan.ahlamontada.com/،  بحث موجود بموقع  سعيد النمارنةلمصادر علم توجيھ القراءات

 . tafsir.net.wwwملتقى أهل التفس�� 

 

 

https://alkoraan.ahlamontada.com/
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ِھ، ص�� هللا عليھ وسلم فقلت: 
َّ
وُدُه إ�� رسول الل

ُ
ق

َ
ْقُت ِبِھ أ

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
َت ف

ْ
َرأ

َ
ْ�ِ� ما ق

َ
غ

ِن�َ�ا، فقال رسول 
ْ
ْقِرئ

ُ
اِن ع�� ُحُروٍف لم ت

َ
ُفْرق

ْ
 ِ�ُسوَرِة ال

ُ
إ�ي سمعت هذا َيْقَرأ

 
َ

 يا ِهش
ْ
َرأ

ْ
ُھ، اق

ْ
ْرِسل

َ
ِھ ص�� هللا عليھ وسلم: أ

َّ
 ال�ي الل

َ
ِقَراَءة

ْ
 عليھ ال

َ
َرأ

َ
ق

َ
اُم، ف

مَّ قال: 
ُ
ْت، ث

َ
ِزل

ْ
ن
ُ
ِلَك أ

َ
ذ

َ
ِھ ص�� هللا عليھ وسلم: ك

َّ
، فقال رسول الل

ُ
َسِمْعُتُھ َيْقَرأ

ِھ ص�� هللا عليھ وسلم: 
َّ
ِ�ي، فقال رسول الل

َ
َرأ

ْ
ق
َ
 ال�ي أ

َ
ِقَراَءة

ْ
ُت ال

ْ
َرأ

َ
ق

َ
 يا ُعَمُر ف

ْ
َرأ

ْ
اق

ْت، ِإنَّ هذا
َ
ِزل

ْ
ن
ُ
ِلَك أ

َ
ذ

َ
َر منھ ك َيسَّ

َ
ْحُرٍف فاقرؤوا ما ت

َ
ِزَل ع�� َسْبَعِة أ

ْ
ن
ُ
ُقْرآَن أ

ْ
 ،»ال

ِن�َ�ا َرُسوُل 
َ
َرأ

ْ
ق
َ
فالشاهد �� هذا ا�حديث احتجاج هشام ر��ي هللا عنھ بقولھ: أ

ِھ ص�� هللا عليھ وسلم، ثم إقرار الرسول ص�� هللا عليھ وسلم للقراءات 
َّ
الل

ر��ي - م القراءة ال�ي �ان يقرأ ��ا عمراملتعددة ال�ي �ان يقرأ ��ا هشام ومن ث

، فقراءة الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم نوع من أنواع توجيھ القراءة -هللا عنھ

وقاعدة من قواعدها املهمة وحجة ملزمة يحتج ��ا أهل فن القراءات قديًما 

ا، مثال ذلك ما جاء عن عبد هللا ابن مسعود ر��ي هللا عنھ، قال: 
ً
وحديث

، وما جاء عن عبد هللا »يت لك، نصب الهاء ولم ��مز َه أقرأ�ي رسول هللا«

رأيت رسول هللا �� املنام وهو يقرأ ج��يل، ومي�ال فال أقرأهما «بن كث��، قال: 

، فات�ح من ذلك أ��ما يحتجان ل�حة قراء��ما »إال هكذا، يقول �غ�� همز

في بذلك تبأ��ا قراءة الن�ي ص�� هللا عليھ وسلم. والشواهد �� ذلك كث��ة نك

 م��ا.

ثم تال ذلك ظهور الاج��ادات الفردية لبعض كبار ال�حابة ال�ي وّ�حت      

أن هذا العلم أخذ �سلك طر�ق التخر�ج والاستشهاد والقياس وحمل القراءة 

ف �� قراءتھ، وإما 
َ
ع�� قراءة أخرى ملشا��ة بي��ما، إما �� مادة اللفظ املختل

ع�� حمل لفظ الَقراءة ع�� نظ��ه من  و�انت �عتمد �� الغالب ،�� بنيتھ

 لك إ�� ��يء من التعليل والتفس��.القرآن الكر�م، ثم أخذت تتجھ مع ذ

أنھ �ان يقرأ  –ر��ي هللا ع��ما–روى عن ابن عباس من ذلك ما يُ      

اِم 
َ
� الِعظ

َ
ْر ِإ�

ُ
(ننشرها) بالراء املهملة وضم النون من قول هللا �عا��: (َوانظ
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نِشُزَه 
ُ
 ن

َ
ْيف

َ
اء 259ا) [البقرة: ك

َ
ا ش

َ
مَّ ِإذ

ُ
] و�حتج لقراءتھ بقولھ هللا �عا��: {ث

َرُه} (
َ

�ش
َ
حي��ا. وهما 22أ

ُ
) سورة عبس وكأنھ يذهب بذلك إ�� أن معناها ن

  .قراءتان متواترتان

ُسُل       َس الرُّ
َ
ْيأ

َ
ا اْست

َ
ى ِإذ  أنھ فّسر قولھ �عا��: {َح�َّ

ً
وورد عن ابن عّباس أيضا

 
َ
 أ

ْ
وا نُّ

َ
ْوِم َوظ

َ
ق

ْ
ُسَنا َعِن ال

ْ
 ُيَردُّ َبأ

َ
اء َوال

َ
ش

َّ
َ� َمن � ُنّ�ِ

َ
ا ف

َ
ْصُرن

َ
 َجاءُهْم ن

ْ
ِذُبوا

ُ
ْد ك

َ
ُ�ْم ق َّ�

ْجِرِم�َن } (
ُ ْ
ذبوا فيما ُوعدوا 110امل

ُ
) سورة يوسف: أن الرسل ظنت أ��م قد ك

 فضعفوا و�ئسوا وظنوا أ��م قد أخلفوا كما قال 
ً
من النصر، و�انوا �شرا

ِھ َح�َّ : {�عا��
ّ
ْصَر الل

َ
ال ِإنَّ ن

َ
ِھ أ

ّ
ْصُر الل

َ
 َمَعُھ َمَ�ى ن

ْ
ِذيَن آَمُنوا

َّ
ُسوُل َوال ى َيُقوَل الرَّ

ِر�ٌب}
َ
 فإذا �ان ذلك جاء نصر هللا للرسل. .ق

قال ابن أ�ي  .ونِقَل عن عائشة ر��ي هللا ع��ا أ��ا رّدت هذا التفس��     

وقالت: ما وعد هللا  مليكھ: وأخ���ي عروة عن عائشة أ��ا خالفت ذلك وأبتھ

رسولھ من ��يء إال علم أنھ سي�ون قبل أن يموت، ولكنھ لم يزل البالء 

بالرسل ح�ى ظنوا أن من معهم من املؤمن�ن قد كذبوهم، و�انت تقرؤها: 

 (وظنوا أ��م قد كذبوا) مثقلة للتكذيب".

َح      
ْ
اَل ا�

َ
 ق

ْ
وَن وروي أن عائشة ر��ي هللا ع��ا قالت �� قولھ �عا��: {ِإذ َواِر�ُّ

اَل 
َ
َماء ق َن السَّ  ّمِ

ً
ْيَنا َمآِئَدة

َ
َل َعل ِ�ّ

َ
ن ُين

َ
َك أ ى اْبَن َمْرَ�َم َهْل َ�ْسَتِطيُع َر�ُّ َيا ِعي��َ

ِمِن�َن} [ سورة املائدة]. �ان ا�حوارّ�ون أعلم با� من  ؤْ نُتم مُّ
ُ
َھ ِإن ك

ّ
 الل

ْ
ُقوا اتَّ

ك، إنما قالوا: هل �ستطيع ك؟ هل �ستطي أن يقولوا: هل �ستطيع ر�ُّ ع أنت ر�َّ

 أن تدعوه؟

وانتقل هذا العلم إ�� من �عد ال�حابة رضوان هللا عل��م من التا�ع�ن      

 ،كأ�ي عمرو بن العالء ،وتا�ع��م من القراء املشهور�ن وألائمة ألاعالم

عمرو بن العالء  اأب أّن من ذلك ف ،وغ��هم ،ويعقوب ا�حضرمي ،والكسائي

بفتح الياء وضم الدال (َيْصُدَر) من قول  ]ُيْصِدَر [ الفعليقرأ �ان هـ) 154(ت

املراد من ذلك "] و�حتج الختياره بأن:23هللا �عا��: (قالتا... الرعاء) [القصص: 
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ح�ى ينصرف الرعاء عن املاء، ولو �ان (ُيْصدر) �ان الوجھ أن يذكر املفعول 

م املفعول عل فيقول: (ح�ى يصدر الرعاء ماشي��م) فلما لم يذكر مع الفعل

 أنھ غ�� واقع، وأنھ (َيْصُدَر الّرعاء) بمع�ى ينصرفون عن املاء.

 إ�� غ�� ذلك من ألامثلة املوجودة �� مظا��ا.     

الفردّي أي بآراَء فرديٍة مشهورٍة بدأ بالعلم بالتوجيھ �عد ما ذكرنا أن      

، يف فيھ، بدأ ظهور التألسواء من ال�حابة، أو من �عض القراء املشهور�ن

 من املعلوم أن الكتب ال�ي تتصل بالقراءات اتخذت طر�ق�ن اثن�ن:و 

الكتب ال�ي اقتصر مؤلفوها ع�� ذكر القراءات والقّراء  الطر�ق ألاول:     

سواء أ�انت السبعة أم العشرة، وقد ي�ون أقل من ذلك، كمصط�ح إلاشارات 

، الذي تحدث عن ست قراءات، أو أك�� من العشرة كإتحاف البن القا�ح

لطائف "فضالء البشر �� القراءات ألار�ع عشر للدمياطي، وهو اختصار لكتاب

لشهاب الدين القسطال�ي وهو �� القراءات ألار�ع "إلاشارات لفنون القراءات

 .عشر"

 وهذا النمط من التأليف ليس موضوع بحثنا هنا.     

الكتب ال�ي لم يقتصر ف��ا أ�حا��ا ع�� القراءات  الثا�ي:الطر�ق      

 ل�ل قراءة، وهذه الكتب كث��ة متعددة، 
ً
والقّراء، بل أضافوا إ�� ذلك توج��ا

 ،وإقامة الدراسات عليھ ،وطبع وع�ي بقراءتھ وتحقيقھ ،وصل �عضها إلينا

  ب العلم، بينما ما لم يصل إليناالعلماء والباحثون وطال 
َ
 مما ذ
َ
 ك

ْ
 ھ كتبرت

 ، ر�ما ي�ون أك�� مما وصل إلينا.ال��اجم والفهارس

ضمي�ي، تالتدو�ن ، بدأ بالرحلةامل �� هذه �� علم التوجيھظهور التأليف      

 ستقال��.تدو�ن الا لل ثم ارتق

      
ً
نخلص من هذا إ�� أن املصادَر واملؤلفاِت �� علم التوجيھ تنقسم عموما

 إ�� ضر��ن:
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 و��  الضرب ألاول:     
ً
آراء وإملاحات �� توجيھ القراءات ُدونت تضمينا

؛ والكتب ال�ي احتفلت ور�أت باالحتجاج للقراءات منثورة �� بطون الكتب

 يُمكن حصرها �اآل�ي:

: كتب اللغة     
ً
 أوال

إّن أول كتاب ��خص إليھ ألابصار �� مجال توجيھ القراءات من كتب      

)؛ فهو 180عثمان بن قن�� (ت رو بن�ي �شر عمألاللغة هو كتاب سيبو�ھ 

ما�ع؛ قد احتفل بآراء احتجاجية، وفوائد توج��ية لألحرف والقراءات؛  كتاب

 �� الاحتجاج �عد ذلك؛ فهو 
ّ

فهو ُ�عد النواة ألاو�� ال�ي انطلق م��ا من ألف

 معتمدهم �� تواليفهم.

 ومن أمثلة آلاراء الاحتجاجية �� كتاب سيبو�ھ:     

 فأصدق وأكن من الصا�ح�ن""�خليل عن قولھ :سألت ا"قولھ:  -

 فقال: هذا كقول زه��:     

ي لسُت ُمْدِرَك ما َم��ى َبدا      
ّ
 إذا �ان جائيا      �َ� أ�

ً
 وال سابٍق شيئا

وكأ��م قد  ،فإنما جروا هذا ألن ألاول قد يدخلھ الباء فجاءوا بالثا�ي     

  ؛فكذلك هذا ؛أثبتوا �� ألاول الباء
ً
ملا �ان الفعل الذي قبلھ قد ي�ون جزما

 .فع�� هذا توهموا هذا" ،ت�لموا بالثا�ي وكأ��م قد جزموا قبلھ ،وال فاء فيھ

 وما �ان لبشر أن "و�لغنا أن أهل املدينة يرفعون هذه آلاية:"قولھ:  -

 أو من وراء حجاب أو يرسل رس
ً
"فكأنھ وهللا أعلم قال ي�لمھ هللا إال وحيا

ً
وال

 أي �� هذه ا�حال؛ وهذا كالمھ  : ال هللا
ً
 أو يرسل رسوال

ً
ي�لم هللا البشر إال وحيا

إ��  .لإياهم كما تقول العرب: تحيتك الضرب وعتابك السيف وكالمك القت

 غ�� ذلك من كتب اللغة ألاصيلة.
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: كتب املعا�ي     
ً
 :ثانيا

�� صدر القرن الثالث ال�جري بدأ العلماء يكتبون �� معا�ي القرآن، و�ان      

مما راموه �� هذه الكتب: التفس�� اللغوي لألحرف ال�ي اختلف ف��ا القراء؛ 

 لذلك قد احتوت كت��م العديد من إلاضاءات �� توجيھ القراءات.

فش )، ومعا�ي القرآن لألخ207من هذه الكتب: معا�ي القرآن للفراء (ت

)، ومعا�ي القرآن للنحاس 311)، ومعا�ي القرآن للزجاج (ت215ألاوسط (ت

 ) إ�� غ�� ذلك.338(ت

 ومن ألامثلة ع�� توجيھ القراءات �� كتاب معا�ي القرآن للفراء:     

(من) �� موضع نصب، أي نرفع "نرفع درجاِت من �شاء"قولھ: قال �عا��:     

نرفع درجاٍت "الدرجات؛ ومن قالمن �شاء درجات؛ يقول: نفضل من �شاء ب

 في�ون (من) �� موضع خفض"."من �شاء

ي القرآن للنحاس: ومن ألامثلة ع�� توجيھ القراءات �� كتاب معا�      

�ون جمع رْهن مثل رهن جمع رهان؛ و�جوز أن ي"فرهن مقبوضة"قرئ "قولھ:

 َسْقف وُسُقف".

: كتب إلاعراب     
ً
 :ثالثا

 مما جعلها قد اعتنت هذه الكتب      
ً
بإعراب القراءات وتوج��ها لغو�ا

 للقراءات؛ نحو كتاب إعراب القرآن 
ً
 واحتجاجا

ً
تحتضن ب�ن طيا��ا توج��ا

)، وإمالء 437)، ومش�ل إعراب القرآن مل�ي بن أ�ي طالب (ت338للنحاس (ت

 قاءما مّن بھ الرحمن من وجوه إلاعراب والقراءات �� جميع القرآن أل�ي الب

 ) إ�� غ�� ذلك.616العك��ي (ت
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     :
ً
 :كتب التفس�� را�عا

إن ال��اوج ب�ن عل�ي التفس�� والقراءات أمٌر ال بد منھ؛ فإن معرفة املفسر      

 
ً
للقراءات من ألاهمية بم�ان؛ وإن الناظر �ع�ن البصر والبص��ة ليجد أن كث��ا

 
ّ
؛ بل أل

ً
 �� القراءات �ابن جر�رمن املفسر�ن �انوا قّراءا

ً
حيان،  ، وأ�يفوا كتبا

 والسم�ن ا�حل�ي، وغ��هم.

 تأخذ باأللباب �� إيراد القراءات      
ً
وإنك لتجد �� أغلب كتب التفاس�� عناية

)، و�حر العلوم أل�ي 310وتوضيحها وتوج��ها كما �� جامع البيان للط��ي (ت

)، والكشف والبيان ألحمد بن محمد الثعال�ي 375الليث السمرقندي (ت

)، والوسيط للواحدي 450ت والعيون للماوردي (ت)، والنك428(ت

)، واملحرر الوج�� البن عطية 538)، والكشاف للزمخشري (ت468(ت

)، والبحر املحيط أل�ي 671)، وا�جامع ألح�ام القرآن للقرط�ي (ت546(ت

)، والدر املصون للسم�ن ا�حل�ي، والتحر�ر والتنو�ر البن عاشور 745حيان (ت

وج��هم �� تأمثلة كث��ة فإن �� هذه التفاس�� وغ��ها  ) إ�� غ�� ذلك؛1393(ت

ها؛ فع�� طالب القراءات أن يضعها نصب عينيھ، 
ّ
للقراءات متواترها وشاذ

 وأن ��تم ��ا، و�حرص عل��ا. 

 ب جامع البيان البن جر�ر الط��ي:مثال ع�� توجيھ القراءات من كتا     

ْنِبُت) فقرأتھ عا�� قراء اءولھ:"تنبت بالدهن"اختلفت القر ق"قال:
ُ
مة ة قولھ: (ت

ْنُبت) بفتح التاء، بمع�ى: ت
َ
 رأنبت هذه ال�جرة بثمر الدهن، وققّراء ألامصار:(ت

ْنِبت) بضم التاء، بمع�ى تنبت الدهن، تخرجھ. وذكر  �عض قّراء البصرة:
ُ
(ت

ْهن) وقالوا: الباء �� هذا املوضع زائدة كما أ��ا �� قراءة عبد هللا: رُج الدُّ
ْ
خ

ُ
 (ت

 قيل: أخذت ثو�ھ، وأخذت بثو�ھ، وكما قال الراجز:

ْج      
َ
�  أْر�اُب الفَ

َ
َرج      نْحُن َبُنو َجْعَدة ْرُجو بالفَ

َ
ْضِرُب ِبالبيِض َون

َ
 ن

نبت، وأنبت; ومن أنبت قول  ��ما لغتان:وقيل: إبمع�ى: ونرجو الفرج.      

ِط      رأْيَت ذوي ا�حاجاِت َحْوَل ُبُيوِ�ِ�ْم   زه��:
َ
َبَت الَبْقُل ق ُهْم ح�ى إذا أنْ

َ
 ل

ً
 ينا

 و�روى: نبت.     
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: شروحات القصيد     
ً
 خامسا

قد استحوذت المية الشاط�ي إ�جاب الناس، واستولت ع�� أقالمهم؛      

فصار الناس يتسابقون إ�� شرحها، و�يان معان��ا، وتوجيھ القراءات ف��ا؛ 

القراءات؛ ومن شروحات  �� توجيھ من أهم املصادر مما جعل شروحاِ��ا 

)، 643الالمية البارزة ال�ي اهتمت بالتوجيھ: فتح الوصيد لل�خاوي (ت

)، وكن� 665)، وإبراز املعا�ي أل�ي شامة (ت656والآل�� الفر�دة للفا��ي (ت

 ).732املعا�ي ل�جع��ي (ت

ومن ألامثلة ع�� توجيھ القراءات من كتاب إبراز املعا�ي من حرز ألاما�ي      

 قولھ عند شرحھ لقول الناظم: شامة الدمشقي: �يأل

 أصٌل 
ٌ
 وخالصة

ين للذ": ��"، وقولھ" خ�� املبتدأ الذي هو "خالصة" فوجھ الرفع أن ي�ون "    

آمنوا"؛ أي: �� خالصة يوم " معمول  "متعلق با�خ��، و"�� ا�حياة "آمنوا

 ،املبتدأخ��  "للذين آمنوا" القيامة للمؤمن�ن �� الدنيا، و�جوز أن ي�ون 

معمول ألاول أي استقرت ��  "خ�� �عد خ��، و"�� ا�حياة الدنيا "وخالصة"

بالنصب ع�� ا�حال  "الدنيا للمؤمن�ن و�� خالصة يوم القيامة، و"خالصة

أي: �� للمؤمن�ن �� الدنيا ع�� وجھ ا�خلوص يوم القيامة بخالف ال�افر�ن؛ 

 ��ا ��يء"فإ��م وإن نالوها �� الدنيا فما لهم �� آلاخرة م
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 الضرب الثا�ي: التصنيف املستقل �� علم توجيھ القراءات     

قد صرف علماء اللغة والقراءات هممهم إ�� التأليف والتصنيف ��      

 �عد صنيع ابن مجاهد 
ً
�� �سبيع السبعة؛ فأثمر  --توجيھ القراءات؛ وخاصة

القراءات متواتِرها ذلك صدوَر مؤلفاٍت جليلة القدر خالدة الذكر �� توجيھ 

ها ومفرِدها؛ لكن قد �سأل سائل: من أول من ألف �� توجيھ القراءات؟
ّ
 وشاِذ

يقول أهل التحقيق: إن أول من تتبع وجوه القراءات، والشاذ م��ا هو      

�� كتابھ ه)  170(عبد هللا هارون بن مو��ى ألازدي العت�ي ألاعور املتو�� نحو 

 املوسوم بوجوه القراءات. 

�ان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات "قول أبو حاتم ال�جستا�ي:ي

وألفها وتتبع الشاذ م��ا فبحث عن إسناده هارون بن مو��ى ألاعور و�ان من 

 القراء"

ونحن �� هذه اج للقراءات �عد ذلك؛ ثم تتا�عت التواليف �� الاحتج     

ا مجرد الزم�ي ملؤلف��ال�جالة نذكر أسماء هذه الكتب ومؤلف��ا حسب ال��تيب 

 ذكر، ونقف مع أشهر هذه الكتب موجز�ن التعر�ف ��ا و�أبرز مالمح من�جها.

  أل�ي عبد هللا هرون بن مو��ى ألاعور  ،كتاب �� وجوه القراءات 

هـ). قال أبو حاتم ال�جستا�ي: (�ان أول من 170النحوي (تو�� �� حدود 

ذ م��ا فبحث عن إسناده سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشا

 .هرون بن مو��ى ألاعور، و�ان من القراء)

   كتاب (ا�جامع) لإلمام القارئ �عقوب بن إ�حاق ا�حضرمي 

هـ)، جمع فيھ عامة اختالف وجوه القرآن، و�سب �ل حرف إ�� من قرأ 205(

 .بھ"

   كتاب (احتجاج القراء) أل�ي العباس محمد بن يز�د امل��د

 .هـ)285(
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  ة) أل�ي بكر محمد بن السري املعروف اءجاج القر كتاب (احت

 بابن 

 .ومات قبل أن يتم كتابھ .هـ)316السّراج (

  ن جعفر بن كتاب (الاحتجاج للقراء) أل�ي محمد عبد هللا ب

 ُدُرستو�ھ 

 هـ).347(

  ) هـ)349كتاب (الانتصار �حمزة) أل�ي طاهر عبد الواحد ال��ار. 

 لقراءة حمزة.و�بدو من عنوانھ أنھ احتجاج 

   كتاب السبعة �عللها الكب�� ملحمد بن ا�حسن ألانصاري

  .هـ)351(

   كتاب (احتجاج القّراء �� القراءة)، وكتاب (السبعة �عللها

 الكب��) 

 .هـ)354ملحمد بن حسن بن �عقوب بن مقسم البغدادي النحوي (ت

   ،كتاب (علل القراءات) وكتاب (معا�ي القراءات) وهو غ�� ألاول

 �ي أل

 .هـ)370هري، صاحب ال��ذيب اللغة (منصور محمد بن أحمد ألاز 

وكتاب معا�ي القراءات طبع، وحققھ د. عبيد مصطفى درويش ود. عوض      

 :ن �� وصف أسلو�ھ ومن�جھ ما م�خصھبن حمد الفوزي، يقوال 

وصاحب الثقافة العامة، وقد  ،يفهمھ املتخصص ،الكتاب سهل ألاسلوب"    

، ع�� �عض آلايات تناول السور حسب ترتيب امل�حف، ولكنھ يقدم �عض

. ،و�ذكر مواطن الاختالف �� القراءة
ً
 لغو�ا

ً
 ثم يوجھ ذلك توج��ا

وقد اعت�ى بالقّراء السبعة عناية فائقة، ولكنھ يذكر اسم �عقوب ا�حضرمي 

، و�قل ذكره أل�ي جعفر، وهو �� مق
ً
دمتھ أشار إ�� أن كتابھ مختص أحيانا

بالقراءات السبع، ولكنھ لم يقف عندهم، كذلك لم يتطرق إ�� ذكر قراءة 
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 بالقراءات العشر، لكننا نجده يقف عند القّراء 
ً
خلف العاشر لنعده معنيا

 .التسعة

  طبع  ،هـ)370( قراءات السبع وعللها البن خالو�ھكتاب إعراب ال 

عبد الرحمن بن سليمان العثيم�ن �� م، بتحقيق الدكتور 1992سنة 

) 107مجلدين وصنع لھ مقدمة طو�لة �عرف بالكتاب واملؤلف وقعت �� (

 صفحات.

 من�ج املؤلف فيھ:     

هذا كتاب شرحت فيھ إعراب قراءات "يقول ابن خالو�ھ �� خطبة كتابھ:     

 أهل ألامصار... ولم أْعد ذلك إ�� ما يتصل باإلعراب من مش�ل أو تفس�� 

 .وغر�ب، وا�حروف بالقراءة الشاذة..."

ومع أنھ ألزم نفسھ بالقراءات السبع كما هو وا�ح من عنوان كتابھ،      

وال أذكر �� هذا الكتاب إال حروف "وكما صّرح بذلك �� مقدمتھ فقال:

 يذكر "السبعة
ً
لكن املؤلف لم يل��م ��ذا، فذكر السبعة وغ��هم، وأحيانا

 ع�� احتجاجھ للسبعة بقراءة غ��هم ممن القراءات الشاذة، هذا ف
ً
ضال

 سبقهم.

وابن خالو�ھ �ان ال يقبل أن ُيخطأ أحد من القراء، و�نص صراحة ��      

 ما �ان ُيرّد ع��  ؛كث�� من املواضع ع�� أن القراءة سنة متبعة
ً
لذا �ان كث��ا

 أستاذه ابن مجاهد الذي أخذ عنھ الدروس العلمية �� القراءة والنظر�ة ��

 �� كتابھ بكتاب السبعة. ،نقل رواية القّراء
ً
 وهو متأثر جدا

إال أن ابن خالو�ھ �عد أن يوجھ القراءات ال يمتنع عن اختياره قراءة ع��      

 لها بوجوه الاستدالل، وهذا كما هو وا�ح خلل �� املن�ج، 
ً
أخرى مستدال

  ل��موال��م املؤلف ب��تيب السور �� تناولھ للتوجيھ، غ�� أنھ ال ي
ً
 �امال

ً
ال��اما

 .ب��تيب آلايات



45 
 

  1(راءات السبع املنسوب البن خالو�ھا�حجة �� الق( 

�شرت هذا الكتاب دار الشروق بتحقيق د. عبد العال سالم مكرم، ودار      

الكتب العلمية بتحقيق أحمد فر�د املز�دي، ويشكك كث�� من الباحث�ن �� 

، وقد عرض لهذا املوضوع وللمناقشات ال�ي �سبة هذا الكتاب البن خالو�ھ

دارت حول ذلك، محقق كتاب إعراب القراءات البن خالو�ھ الدكتور عبد 

الرحمن العثيم�ن، وخلص إ�� أن الكتاب ليس البن خالو�ھ واملرجح أنھ ألحد 

 .هـ)366تالميذه وهو أحمد بن الصقر بن أحمد بن ثابت، أبو ا�حسن املني��(

 ما �ا     
ً
 ،ن ألامر فهذا أحد كتب التوجيھ ال�ي عنيت بالقراءات السبعوأيا

وهو كتاب مختصر غ�� متوسع وتقتصر �� بيان من�جھ ع�� ما ذكره صاحبھ 

.... فإ�ي تدبرت قراءة ألائمة السبعة من أهل ألامصار ا�خمسة "يقول:

املعروف�ن ب�حة النقل، وإتقان ا�حفظ، املأمون�ن ع�� تأدية الرواية 

 من واللفظ، 
ً
 م��م قد ذهب �� إعراب ما انفرد بھ من حرفھ مذهبا

ً
فرأيت كال

 ال يمنع، فوافق باللفظ 
ً
مذاهب العر�ية ال يدفع، وقصد من القياس وجها

غ�� مؤثر لالختيار ع�� واجب آلاثار. وأنا �عون  ،وا�ح�اية طر�ق النقل والرواية

فهم، �� معا�ي اختال  هللا ذاكر �� كتا�ي هذا ما احتج بھ أهل صناعة النحو لهم

وتارك ذكر اجتماعهم وائتالفهم، معتمد فيھ ع�� ما ذكر القراءة املشهور، 

ومنكب عن الروايات الشاذة املن�ورة، وقاصد قصد إلابانة �� اقتصار، من 

 عن ألفاظهم 
ً
 ملن تقّدم �� مقالهم، م��جما

ً
غ�� إطالة وال إكثار، محتذيا

 ذلك بلفظ ب�ن ج
ً
ذل، ومقال وا�ح سهل، ليقرب ع�� واعتاللهم، جامعا

مر�ده، وليسهل ع�� مستفيده، وهللا املوفق للسداد، والهادي إ�� سبيل 

 الرشاد، وهو حس�ي وإليھ املعاد"

  أل�ي ع�� حسن بن )2(ا�حجة �� علل القراءات السبع""كتاب ،

 أحمد 
                                                           

 تطبيقية من الكتاب.وستأ�ي دراسة مفّصلة حول ال�اتب والكتاب ونماذج   )1( 

 وستأ�ي دراسة مفّصلة حول ال�اتب والكتاب ونماذج تطبيقية من الكتاب.  )2( 
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هـ) قام فيھ بتوجيھ القراءات السبع ال�ي أوردها ابن مجاهد 377الفار��ي (ت

 �� كتابھ. وهو أوسع ما وصل إلينا من كتب الاحتجاج.

وقد �شر من هذا الكتاب جزءان بتحقيق ألاستاذ ع�� النجدي والدكتور      

عبد ا�حليم النجار والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شل�ي، دار الكتاب العر�ي 

م، 1984–هـ 1404م، ثم بدأت دار املأمون لل��اث بدمشق بطبعھ عام 1965

 يق بدر الدين قهو�� و�ش�� جو�جا�ي واكتمل �� ستة مجلدات.بتحق

 دار الكتب العلمية عام (
ً
 ع�� يد ألاستاذ 2001وقامت أخ��ا

ً
) بنشره محققا

 �امل مصطفى هنداوي �� أر�عة مجلدات.

 طر�قة املؤلف �� كتابھ:     

 ��"السبعة"�ان الفار��ي يبدأ بنص أ�ي بكر ابن مجاهد �� كتابھ"    

 ذلك 
ً
القراءات؛ فيذكر اختالف القراء �� ا�حرف الذي ير�د بيان وجهھ، مرتبا

ع�� ترتيب آي القرآن الكر�م �� ا�حروف ال�ي وقع ف��ا الاختالف، ثم يورد 

ي) ثم ين�ي ا�ح�اية عنھ ثم يصدر رّ كالم أ�ي بكر بن السراج (ابن الّس 

 قالھ أبو ع��"."احتجاجھ ب�لمة:

انت�ى  ح�ى"احتجاج القراء"إيراد كالم ابن السري �� كتابھواهتم أبو ع�� ب     

 َرْ�َب ِفيِھ ُهًدى 
َ
ِكَتاُب ال

ْ
ِلَك ال

َ
القدر الذي تركھ وذلك عند قولھ �عا��: {ذ

ِق�َن} و�عد هذه آلاية �ستقل أبو ع�� باالحتجاج فال يرد ذكر ابن السري. ُمتَّ
ْ
ل ِ
ّ
 ل

الاختالف ب�ن القراء فيتحدث  وال �عمد أبو ع�� إ�� اللفظ الذي وقع فيھ     

 وجهھ؛ بل يتناول آلاية ال�ي وقع ف��ا ذلك ا�حرف فيتحدث عن 
ً
عنھ مبينا

 املعا�ي ال�ي تحتملها هذه ال�لمات، 
ً
التفس�� اللغوي ل�لما��ا، مستقصيا

 بأقوال أئمة اللغة 
ً
 ل�ل مع�ى سنده من القرآن الكر�م مستدال

ً
موردا

 بما روي من
ً
الشعر جاهلية وإسالمية، وهكذا يم��ي  السابق�ن ومستشهدا

ف إن �انت تحتمل التصر� –�� الشرح اللغوي، ثم يتبعھ بتصر�ف ال�لمة 
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 ع�� �ل رأي بما لديھ من نصوص قرآنية  –
ً
 آلاراء املحتملة مستدال

ً
ذاكرا

 وشعر وأقوال، و�ذكر الرأي الذي يختار ويستدل عليھ.

بذلك من مسائل النحو  ثم يخلص من ذلك إ�� ا�حديث فيما يتصل     

هـ) 207هـ) والفراء (ت175فيذكر آراء ائمة النحاة من أمثال ا�خليل (ت 

و�نتصر  ،هـ)291هـ) و�علب (ت 285هـ) واملاز�ي وامل��د (ت215وألاخفش ت(

 ،لفر�ق دون فر�ق، و�رى الرأي ويعززه باألدلة والشواهد من النقل والقياس

 ،طرد بذكر قضايا ويستدل عل��او�� غضون �ل بحث من هذه البحوث �ست

 
ً
 وتفس��ا

ً
 وصرفا

ً
ح�ى ينت�ي من ألفاظ آلاية ع�� هذا النحو لغة ونحوا

، وقد يخلط ذلك �لھ بمسائل تتصل بالفقھ والعقيدة 
ً
 وتدليال

ً
واحتجاجا

 من ألاصول النحو�ة ال�ي 
ً
والبالغة، ثم �عود إ�� إعراب آلاية، وقد يذكر شيئا

 ي.ب�ى عل��ا توجيھ ألاعرا�

و�عد هذه ا�جولة الواسعة املستطردة �عود إ�� بيان وجھ قراءة �ل قارئ 

 إ�� أصل من أصول العر�ية.
ً
 راجعا

 �� انصراف      
ً
ولعل هذا التطو�ل الذي سلكھ الفار��ي �� كتابھ �ان سببا

إن "هـ) تلميذ الفار��ي:392�عض الناس عن كتابھ، و�� هذا يقول ابن ج�ي (ت

فتجاوز فيھ قدر حاجة "ا�حجة �� القراءات"عمل كتاب -رحمھ هللا –أبا ع�� 

 .إ�� ما يجفو عنھ كث�� من العلماء" ،القراء

     :
ً
�� قراءة السبعة "ا�حجة"وقد �ان شيخنا أبو ع�� عمل كتاب"وقال أيضا

 
ً
 عن القر  فأغمضھ وأطالھ ح�ى منع كث��ا

ً
ھ، ة مناءممن يد�� العر�ية فضال

 وأجفاهم عنھ".

 عرض مادة  هذا تم�ى ألاستاذ سعيد ألافغا�ي ومن أجل     
ً
لو أن أحدا

 يفي بحاجة أهل العلم وطال��م و�جن��م �� "ا�حجة"كتاب
ً
عرضا منسقا

 فيھ ع�� ما يتعلق بتوجيھ –الوقت نفسھ م�ارهة 
ً
�� جزء لطيف مقتصرا

 .القراءات"
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  املحتسب �� تبي�ن وجوه شواذ القراءات وإلايضاح "كتاب

 أل�ي "ع��ا

 هـ): 392عثمان بن ج�ي (ت الفتح

طبع هذا الكتاب بتحقيق ع�� النجدي ناصف وعبد ا�حليم النجار وعبد      

 هـ.1406الفتاح شل�ي، و�شرتھ دار سزك�ن سنة 

 طر�قة املؤلف ومن�جھ �� كتابھ:     

هذا الكتاب أوسع كتب توجيھ شواذ القراءات، وهو ع�� قدر كب�� من      

 واعلم أن"ألاهمية، ولندع صاحبھ يحدثنا عن من�جھ فيھ، يقول رحمھ هللا:

 –وشهر��م مغنية عن �سمي��م  –جميع ما شذ عن قراء القراء السبعة 

 ضر�ان:

 من الصنعة، ليس فيھ إال ما يتن     
ً
اولھ الظاهر ضرب شذ عن القراءة عار�ا

 
ً
مما هذه سبيلھ فال وجھ للتشاغل بھ، وذلك ألن كتابنا هذا ليس موضوعا

ع�� جميع �افة القراءات الشاذة عن قراءة السبعة، وإنما الغرض منھ إبانة 

 ما لطفت صفتھ، وأغر�ت طر�قتھ.

وضرب ثان وهو هذا الذي نحن ع�� سمتھ، أع�ي: ما شذ عن السبعة،      

و�� جهة الاشتغال وغمض عن ظاهر الص
ُ
نعة، وهو املعتمد املعول عليھ، امل

 بھ.

ثم ع�� ما �ح عندنا من طر�ق رواية  ،ونحن نورد ذلك ع�� ما رو�ناه     

حة وتحري ال� ،غ��نا لھ، ال نألو فيھ ما تقتضيھ حال مثلھ من تأدية أمانتھ

مجاهد  ن�� روايتھ، وع�� أننا ُنَنّ�� فيھ ع�� كتاب أ�ي بكر أحمد بن مو��ى ب

 بھ، محنو 
ً
رحمھ هللا الذي وضعھ لذكر الشواذ من القراءة، إذ �ان مرسوما

ألارجاء عليھ، وإذ هو أثبت �� النفس من كث�� من الشواذ املحكية عمن ليست 

 .لھ روايتھ، وال توفيقھ وال هدايتھ"

 و�الحظ الدكتور محمد بازمول امل�حوظات آلاتية:      
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 بن ج�ي �� ما وراء السبعة، فكتابھ إن القراءات الشاذة عند ا -

مشتمل ع�� جملة كب��ة من القراءات الثالثة املتممة للعشر، ال�ي ""املحتسب

 �حح أهل العلم تواترها مع السبعة �� ا�جملة من طرقها املشهورة.

 جملة كب��ة من القراءات الثالث و�ناء ع�� هذا فإن كتابھ يحتوي ع�� توجيھ

 املتمة للعشر.

 إن عمدة ابن ج�ي �� القراءات الشاذة هو مصنف ابن مجاهد الذي  -

 وضعھ لذكر الشواذ من القراءة.

شواذ "يحمل ب�ن ثناياه ��خة من كتاب"املحتسب"وعليھ فإن كتاب     

 البن مجاهد بدون املقدمة."القراءة

 أل�ي ع�� الفار��ي "ا�حجة"قر�ب من من�ج"املحتسب"إن من�ج -

رحمھ هللا ال ي�اد يخالفھ إال بمقدار ما تقتضيھ طبيعة الاحتجاج لقراءة 

ا�جماعة والقراءة الشاذة، فأبو الفتح �عرض القراءة و�ذكر من قرأ ��ا، ثم 

 فيقيسها عليھ، 
ً
 ف��و�ھ، أو نظ��ا

ً
يرجع �� أمرها إ�� اللغة، يلتمس لها شاهدا

 
ً
 فيعرضھ �� قصد أو ل�جة ف��دها إليھ و�ؤ�سها ��ا، أو تأو�ال

ً
أو توج��ا

وإجمال، أو تفصيل وافتنان ع�� حسب ما يقتضيھ املقام، و�تطلبھ الكشف 

 ��ا واطمئنان إل��ا.
ٌ
 عن وجھ الرأي �� القراءة، وهو �� ا�جملة أخذ

 أن يتشابھ كتاب     
ً
 وال من�ورا

ً
�� "املحتسب"وكتاب"ا�حجة"وليس �جيبا

ا�حجة أستاذ "د، وصاحباملن�ج ع�� هذا النحو؛ فموضوعهما واح

 �� عالج مسائلھ،  ،املحتسب""لصاحب
ً
ووحدة املوضوع �ستد�� �شا��ا

 ولألستاذ �� تلميذه تأث��، وللتلميذ �� أستاذه قدوة.

إغماض أسلو�ھ، وطول "ا�حجة"ع�� أن ابن ج�ي �ان يأخذ ع�� كتاب     

أن  �شأ الاحتجاج فيھ ح�ى �� بھ القراء، وجفا عنھ كث�� من العلماء، فلم

مثلھ  لهذا ال تراه يك�� "ا�حجة"كما �ان شيخھ من قبلھ ��"املحتسب"ي�ون ��
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من الشواهد وال يمعن إمعانھ �� الاستطراد، وال �غمض إغماضھ �� 

 .الاحتجاج، وهو يذكر هذا و�نبھ عليھ �� مواطن ش�ى من الكتاب"

  أل�ي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن  "حجة القراءات" كتاب 

 وقد من علماء القرن الرا�ع ال�جري. والكتاب �� القراءات السبع، )1(زنجلة

طبعتھ مؤسسة الرسالة، بتحقيق ألاستاذ سعيد ألافغا�ي يقول محقق 

"اتبع املؤلف �� كالمھ ع�� القراءات ال��تيب  الكتاب ألاستاذ ألافغا�ي:

م ث املعروف للسور من فاتحة الكتاب إ�� خاتمتھ؛ فهو يذكر عنوان السورة،

�شرع �� الكالم ع�� آلايات ال�ي ف��ا أوجھ للقراءات ع�� ترتي��ا �� السورة، 

ثم يذكر ا�حجة �� قراءتھ، و�نتقل  ،فينسب �ل قراءة إ�� قار��ا من السبعة

، وهو إذا وجد ا�حجة من القرآن 
ً
 ا�حجة فيھ أيضا

ً
إ�� الوجھ آلاخر ذاكرا

ره، كما يورد �� ذلك الشعر نفسھ بدأ ��ا، وإذا �انت ا�حجة �� ا�حديث ذك

 للغو��ن والنحو��ن، ح�ى إذا فرغ انتقل 
ً
والن�� من كالم العرب، و�ورد كالما

 آلايات ال�ي ال خالف �� قراء��ا  ،إ�� آية �عدها مما فيھ وجوه مختلفة
ً
متجاوزا

 ب�ن السبعة.

 بأقل ما يقنع من  ،و�متاز كالمھ وشرحھ بالوضوح وإلايجاز     
ً
مكتفيا

، وإذا �ان لھ اختيار ذكره �عد فراغھ من عرض الوجوه املختلفة ا�حجج

 .للقراءات ال�حيحة"

   2("الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها"كتاب( ،

ي 
ّ
 مل�

 هـ).437بن أ�ي طالب القي��ي (

الكتاب طبعتھ مؤسسة الرسالة بتحقيق ومجمع اللغة العر�ية بدمشق      

 رمضان، �� جزأين.الدكتور م�� الدين 

                                                           

 وستأ�ي دراسة مفّصلة حول ال�اتب والكتاب ونماذج تطبيقية من الكتاب.  )1( 

 وستأ�ي دراسة مفّصلة حول ال�اتب والكتاب ونماذج تطبيقية من الكتاب.  )2( 
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شرق كنت قد ألفت بامل"يب�ن م�ي �� مقدمة كتابھ مختصر من�جھ فيقول:     

 �� القراءات السبع �� سنة إحدى و�سع�ن وثالثمئة وسّميتھ
ً
 مختصرا

ً
 كتابا

وهو فيما اختلف فيھ القراء السبعة املشهورون، واضر�ت  "كتاب التبصرة"

 للتسهيل،  فيھ عن ا�حجج والعلل ومقاييس النحو ��
ً
القراءات واللغات طلبا

 �� علل القراءات 
ً
 ع�� التخفيف ووعدت �� صدره أ�ي سأولف كتابا

ً
وحرصا

 ،ثم تطاولت ألايام "كتاب الكشف عن وجوه القراءات" ووجوهها واسمتيھ:

عن تأليفھ وتبيينھ ونظمھ إ�� سنة أر�ع وعشر�ن وأر�عمئة  ،وترادفت ألاشغال

أذكر علل ما �� أبواب ألاصول، دون أن أعيد  –ح�ن أبدأ بذلك  ... وهأنذا

ذكر ما �� �ل باب من الاختالف؛ إذ ذاك منصوص �� الكتاب الذي هذا 

 شرحھ، وأرتب الكالم �� علل ألاصول ع�� السؤال وا�جواب.

ثم إذا صرنا إ�� فرش ا�حروف ذكرنا �ل حرف ومن قرأ بھ وعلتھ وحجتھ      

 �ل فر�ق.ل

ثم أذكر اختياري �� �ل حرف، وابنھ ع�� علة اختياري لذلك كما فعل      

 .من تقدمنا من أئمة املقرئ�ن"

   املو�ح شرح الهداية �� القراءات السبع، لإلمام أ�ي العباس

 أحمد 

هـ) وهو مطبوع بتحقيق الدكتور حازم سعيد حيدر، 440بن عّمار املهدوي (

 و�شرتھ دار الرشد بالر�اض.

  ذاهب القّراء واختالفهم �� الفتح وإلامالة، أل�ي عمرو املو�ح مل 

 .هـ)444عثمان بن سعيد الّدا�ي القرط�ي (

  ا�جمع والتوجيھ ملا انفرد بھ إلامام �عقوب، لشر�ح بن "كتاب

 محمد 

 هـ).539الرعي�ي (ت
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وهو كتيب قامت دار عّمار �� ألاردن بطباعتھ بتحقيق الدكتور غانم      

(وهو �� حدود الست�ن صفحة خال مقدمة املحقق والتعر�ف قدوري ا�حمد، 

 صفحة). 30بالكتاب ال�ي بلغت 

 ع�� ر�ائز ثالث ��:     
ً
 والكتاب �علل ملا انفرد بقراءتھ �عقوب معتمدا

 .التفس�� واملع�ى -  النحو -  اللغة -

   كشف املشكالت وإيضاح املعضالت �� إعراب القرآن وعلل 

أ�ي ا�حسن ع�� بن ا�حس�ن الباقو��، امللقب بجامع القراءات، لنور الدين 

 هـ).543العلوم النحوي (

الكتاب طبعتھ دار عّمار �� ألاردن بتحقيق ودراسة الدكتور عبد القادر      

 موضوع أطروحتھ للدكتوراه، 
ً
السعدي، إذ �ان هذا الكتاب دراسة وتحقيقا

و�قع الكتاب �� مجلدين كب��ين، و��خص لنا الدكتور السعدي من�ج الباقو�� 

 فيھ بما يأ�ي:

عرابية املتعلقة بآيات القرآن، مهمتھ ألاساسية البحث �� القضايا إلا  -     

وطر�قتھ �� ذلك؛ أنھ أدرج آلايات املتعلقة ب�ل موضوع إعرا�ي، تحت باب 

. مثال ذلك: باب  لق عليھ اسم ذلك املوضوع، وجعلهامستقل أط
ً
�سع�ن بابا

 ف��ا املضاف.
ً
 ما جاء من آلايات محذوفا

 با�جانب إلاعرا�ي.عرض فيھ �عض القراءات القرآنية، وأو�ح ارتباطها  -     

و�ت�ح من خالل هذه النقطة وسابق��ا، أنھ لم يتجرد للقراءات بل  -     

 أو �ش�ل جزئي تمل��ا طبيعة البحث، مع أن 
ً
�انت القراءات تأ�ي فيھ عرضا

 عنوان الكتاب يو�� بأنھ �عت�ي بالقراءات عنايتھ باإلعراب.

ضوعات، ولكنھ قد يفّصل سمة الكتاب العامة �� إلايجاز �� عرض املو  -     

 القول �� �عض آلايات إذا دعت الضرورة.

     -  
ً
ضمن الكتاب �عض الدراسات البالغية، وقد عقد لبعضها أبوابا

 خاصة، �الباب ا�خامس والثالث�ن الذي خصصھ للتجر�د.
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   ،ْرما�ي
َ
مفاتيح ألاغا�ي �� القراءات واملعا�ي، أل�ي العالء الك

 (املتو�� 

 هـ):563�عد

الكتاب طبعتھ دار ابن حزم، ب��وت، �� مجلد واحد، بتحقيق الدكتور      

عبد الكر�م مصطفى مد�ج، حيث نال املؤلف بتحقيق ودراسة هذا الكتاب، 

درجة الدكتوراه �� اللغة العر�ية من جامعة �غداد، ومن تقديم املحقق 

 للكتاب نورد هذا التعر�ف املختصر: 

 ب�ن كتب املطوالت اململة واملختصرات جاء هذا الكتاب معتد -     
ً
 متوسطا

ً
ال

.
ً
 املخلة، ف�ان ب�ن ذلك قواما

لم يخرج الكتاب �� أسلو�ھ العام وطر�قة تناولھ عن طر�قة كتب  -     

أو بأحاديث نبو�ة، أو  ،من حيث الاحتجاج للقراءات بآيات قرآنية ،املوجه�ن

 .وغ�� ذلك… ملعا�ي واللغة أو أهل ا ،بأبيات من الشعر، أو بأقوال املفسر�ن

خرج املؤلف عن من�جھ الذي بينھ �� مقدمتھ �� أن كتابھ جاء لبيان  -     

معا�ي القراءة عن القراء السبعة، إذ �ان يذكر قراءة �عقوب من العشرة، 

 من القراءات الشاذة كقراءة ا�حسن البصري 
ً
 ،ورؤ�ة ،بل و�ذكر عددا

 وإبراهيم بن أ�ي عبلة وغ��هم.

لم يل��م ذكر جميع ا�حروف املختلف �� قراءا��ا، ف�ان يوجھ قراءة  -     

 ال يوجھ أي قراءة يذكرها، أو أنھ ال يصف القراءة 
ً
ويغفل أخرى، وأحيانا

 دقيقا.
ً
 وصفا

 من النصوص عن �عض الكتب من غ�� أن �ش�� إ�� ذلك. -     
ً
 نقل كث��ا

قد يذكر آية وحقها التأخ��، أو لم يل��م بتسلسل آلايات الكر�مات. ف -     

 يذكر غ��ها وحقها التقديم.
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وصف أك�� من قراءة متواترة بالرداءة أو القبح أو الرذالة أو غ�� ذلك  -     

من ألاوصاف املستقبحة، ال�ي ال تليق بقراءة متواترة متصلة السند برسول 

 هللا ص�� هللا عليھ وسلم، وقد أنكر عليھ املحقق ذلك �� ا�حوا��ي.

  أقحم �عض ألاقوال غ�� ال�حيحة، �ا�خ�� الباطل الذي ذكر  -     
ً
طرفا

منھ، وهو منسوب إ�� سيدنا عثمان ر��ي هللا عنھ، ومفاده: أن �� الكتاب 

 ستقيمھ العرب بألسن��ا، و�ان يحسن باملؤلف أن ال يأ�ي ���يء من 
ً
غلطا

 
ً
 .عن أنھ يكتب �� علم �عتمد ع�� الرواية والنقل املتواتر ،هذا فضال

 عبد هللا ، لإلمام أ�ي)1("ءات وعللهااملو�ح �� وجوه القرا" كتاب 

 هـ).565نصر بن ع�� الش��ازي املعروف بابن أ�ي مر�م (�عد 

الكتاب طبعتھ ا�جماعة ا�خ��ية لتحفيظ القرآن الكر�م بجدة، وقد نال      

بھ محققھ الدكتور عمر حمدان الكبي��ي درجة الدكتوراه، وقد وقع �� 

 مجلدات ثالثة.

 نختصرها بما يأ�ي.و�ب�ن لنا محققھ أبرز معالم الكتاب ونحن      

الكتاب مختص بتوجيھ القراءات الثمانية، قراءات القراء السبعة  -     

 باإلضافة إ�� قراءة �عقوب ا�حضرمي.

يو�ح املؤلف وجھ �ل قراءة من القراءات ال�ي يذكرها بأسلوب  -     

 مختصر، غ�� مخل باملقصود.

 �عض القراءات الشاذة و�وجهها. -     
ً
 يورد أحيانا

 �ع�� عن الوجھ بالعلة،  -     
ً
يفرق املؤلف ب�ن الوجھ وا�حجة، وأحيانا

فالوجھ هو العلة اللغو�ة، أما ا�حجة فهو ما يدعم القراءة من آيات قرآنية 

 بما ف��ا من قراءات مختلفة.

ولذلك لم �سّمِ كتابھ (ا�حجة) أو (الاحتجاج)، وسماه: املو�ح �� وجوه  -     

 القراءات وعللها.

                                                           

 ة حول ال�اتب والكتاب ونماذج تطبيقية من الكتاب.وستأ�ي دراسة مفّصل  )1( 
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ؤثر ألاثر �� القراءة ع�� الوجھ اللغوي الفصيح، إذ مع أن املؤلف يُ  -     

ت بناًء ع�� ترجيحھ لوجھ ع�� القراءة سنة، إال أن لھ اختيارات �� القراءا

 .آخر

  أل�ي الفضل حبيش بن إبراهيم  "ت�خيص علل القرآن" كتاب 

 .هـ)629التفلي��ي (

  حروف القرآنتحفة ألاقران فيما قرئ بالتثليث من " كتاب" 

 ألحمد 

 هـ).777بن يوسف الرعي�ي (ت

 الكتاب طبعتھ دار املنارة، جدة، بتحقيق الدكتور ع�� حس�ن الّبواب.     

 موضوع الكتاب:     

      
ُ
با�حر�ات الثالث �� القرآن الكر�م، سواء أ�ان التثليث بنية، أو  ئ ر ما ق

.
ً
، وسواء أ�انت القراءة متواترة أم آحادا

ً
 إعرابا

 طر�قة املؤلف:     

 إياها بقولھ:     
ً
ومن ذلك قولھ �عا�� �� سورة ... قرئ " �عرض آلاية مصدرا

ثم �شرع �� ا�حديث عن �ل واحدة بذكر من قرأ ��ا " بفتح ... وضمها وكسره

 من القراء أو �عضهم، ثم ما ف��ا من توج��ات و�عليالت.

 تميم"."اآلية، ويعنون لها بـوقد �ستطرد فيذكر �عض ألامور ال�ي تتعلق ب     

 وثمان�ن لفظة مثلثة، رت��ا ع�� حروف      
ً
عرض املصنف �� كتابھ ثمانيا

 ا�حرف املثلث فـ
ً
بتثليث الهمزة وضعها �� حرف "شر�اءكم"امل�جم مراعيا

بتثليث ا�جيم "بتثليث الباء وضعها �� حرف الباء، و"جذوة"الهمزة و"رب

 وضعها �� حرف ا�جيم.

�م داخل ا�حرف الواحد ترتيب آلايات ع�� ورودها �� القرآن الكر�م؛ وال�     

 .فقدم ما ورد فيھ ألفاظ مثلثة �� الفاتحة ع�� البقرة وهكذا"
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   كتاب إتحاف فضالء البشر بالقراءات ألار�عة عشر، للشيخ 

 هـ):1117الدمياطي أحمد بن محمد البنا (

الدكتور شعبان محمد الكتاب طبعتھ دار عالم الكتب، بتحقيق      

إسماعيل، و�قع �� مجلدين، ومن بيان املحقق ملن�ج صاحب الكتاب نقتبس 

 ما ي��:

عّد فر�دة من نوعها، حيث إنھ  -
ُ
 إن طر�قة املؤلف �� كتابھ هذا �

 بذكر 
ً
عندما يبدأ �� ا�حديث عن سورة من سور القرآن الكر�م، يبدأ أوال

 اسم السورة، وهل �� مكية أم مدنية، وإذ
ً
ا �ان هناك خالف، نقلھ معزوا

 إ�� صاحبھ، وهذا يدل ع�� مدى ألامانة العلمية �� النقل.

      ،
ً
 واختالفا

ً
ثم يث�ي بالكالم ع�� الفواصل، وعدد آيات السور، اتفاقا

فيذكر العدد إلاجما�� للسورة عند �ل واحدة من علماء العدد، ثم يب�ن 

�عدها والذي ي��كها، ومشبھ  آلايات ال�ي وقع ف��ا ا�خالف فيذكر الذي

 الفاصلة وعكسھ وهكذا.

ثم �عد ذلك يبدأ �� القراءات الواردة �� السورة معزوة لصاح��ا موجهة      

من حيث اللغة وإلاعراب ا�خ... و�عد الان��اء من القراءات يذكر املرسوم 

فيورد ال�لمات ال�ي ترسم با�حذف، أو إلاثبات، أو الوصل أو الفصل وسائر 

 ح�ام املتعلقة بالرسم العثما�ي.ألا 

 الاهتمام بالتوجيھ: كذلك من م��ات هذا الكتاب: أنھ �عد أن يذكر  -

القراءات ال�ي وردت �� �لمة ما، سواء أ�انت قراءة عشر�ة، أم من القراءات 

يتبع ذلك بتوجيھ هذه القراءات من حيث اللغة  –الزائدة عن العشر 

 وإلاعراب.
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، بل يروي �ل ما قيل وقد ال يكتفي بر      
ً
أي واحد، ح�ى ولو �ان مشهورا

 .ف��ا، ويش�� إ�� الراجح م��ا

  لعبد الفتاح  "القراءات الشاذة وتوج��ها من لغة العرب" كتاب 

 هـ):1403القا��ي (ت

والكتاب مطبوع مع كتابھ، البدور الزاهرة �� القراءات العشر املتواترة،      

 �شر دار الكتاب العر�ي.

هذه ... ف"قال الشيخ عبد الفتاح القا��ي رحمھ هللا �� مقدمة كتابھ هذا:      

مذكرة ذكرت ف��ا القراءات ال�ي انفرد بنقلها القراء ألار�عة ابن محيصن. 

يحيى ال��يدي. ا�حسن البصري. سليمان ألاعمش. أو أحدهم، أو راٍو من 

 من روا��م فإن وافقت قراءة واحدة م��م إحدى القراءات املتواتر 
ً
ة أو وجها

 وجوهها تركت الكالم عل��ا.

      
ً
وقد ذكرت ل�ل قراءة من تلك القراءات وجهها من اللغة وإلاعراب مؤثرا

 سبيل القصد والاعتدال. ،�� ذلك أحسن ألاوجھ وأشهر ألاعار�ب
ً
 سال�ا

شرحت �� ألاول م��ما أر�ان القراءة  ،وقدمت ب�ن يدي املقصود بحث�ن     

املقبولة، وما تتم�� بھ عن القراءة الشاذة املردودة، و�ينت حكم القراءة ب�ل 

وحكم �علم القراءة الشاذة و�عليمها وتدو���ا �� الكتب، وذكرت ��  ،م��ما

 .الثا�ي �لمة موجزة �� تار�خ القراء ألار�عة وروا��م وطرقهم"

  محمد  للدكتور "�� توجيھ القراءات العشر املتواترة املغ�ي"كتاب 

 سالم محس�ن رحمھ هللا.

والكتاب طبعتھ دار ا�جيل، ب��وت، ومكتبة ال�ليات ألازهر�ة، و�قع ��      

 مجلدات ثالثة.

 وقد تحدث الدكتور عن من�جھ �� كتابھ هذا �� ست نقاط فقال:     
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: جعلت ب�ن يدي الكتاب عدة مباح     
ً
ث هامة لها صلة وثيقة بموضوع أوال

 الكتاب.

: القراءات ال�ي سأقوم بتوج��ها ��     
ً
� املتضمنة �"القراءات العشر"ثانيا

 النشر �� القراءات العشر"."كتاب

: اكتب ال�لمة القرآنية ال�ي ف��ا أك�� من قراءة واملطلوب توج��ها ثم      
ً
ثالثا

تبعها بجزء من آلاية القرآنية ال�ي ورد
ُ
ت ال�لمة ف��ا، و�عد ذلك أذكر سور��ا أ

 ورقم آي��ا.

اءها.      : أسند �ل قراءة إ�� قرَّ
ً
 را�عا

: رجعت �� �ل قراءة إ�� أهم املصادر، و�� مقدمة ذلك:     
ً
 خامسا

 البن ا�جزري."طيبة النشر �� القراءات العشر"م�ن -     

 النشر �� القراءات العشر"."كتاب -     

: ر      
ً
يب ال�لمات القرآنية حسب اعيت �� تصنيف الكتاب ترتسادسا

 .�� سورهاورودها 

ب واملستن��،      
ّ
وللدكتور محس�ن كتابان آخران �� التوجيھ، وهما: املهذ

.
ً
 و�ل م��ما مجلد واحد، ولكن املغ�ي أوسُع وأك�� استطرادا

  :ر
ْ

 طالئع البشر �� القراءات الَعش

 ب�لية القرآن مؤلفھ محمد الصادق قمحاوي،      
ً
 باألزهر ومدرسا

ً
�ان مفتشا

 .-رحمھ هللا �عا��  –الكر�م باملدينة املنورة 

وهذا الكتاب خاص بالقراءات العشر، وقع �� مئ�ي صفحة، وهو ال �عزو      

القراءات للقّراء أثناء توج��ھ، و�كتفي بالقول قرئ بكذا و�بدأ بالتوجيھ، وهو 

، وال �عزو ألا
ً
قوال لقائل��ا وال آلاراء أل�حا��ا، و�ذكر كتاب مختصر جدا

وليس �� الكتاب �لھ حاشية وال ذكر  ،الطعن �� القراءات املتواترة دون رّده

 .مرجع

   توجيھ مش�ل القراءات العشر�ة الفرشية للدكتور عبد العز�ز 
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 ا�حر�ي

  بدر الدين عبد  كتور دلل  إضاءات �� توجيھ أصول القراءات

 الكر�م 

 .أحمد

  بدر الدين عبد  كتور دلل التمهيد �� علم القراءات وتوج��ها

 الكر�م 

 .أحمد

سباب الباعثة ع�� التأليف �� علم توجيھ : ألا خامساملبحث ا�    

 )1(القراءات

قد �سأل سائل: ملاذا نحتج للقراءات ونتلمس لها العلل وال��اه�ن ال�ي      

 ،
ً

 ؟ا، موافقة رسًما�حيحة سنًد تمكننا من الانتصار لها، و�� متواترة نقال

وإلاجابة عن هذا السؤال تكمن �� ذكر ألاسباب ال�ي �عثت الهمم �� نفوس 

جاج لها والاحت ،العلماء واملؤلف�ن وحفز��م للتأليف �� علم توجيھ القراءات

ها �� جملنائلها متعددة، وغايا��ا مختلفة؛ و�� كث��ة، ومذاه��ا ش�ى، ووس

 آلا�ي:

 الرغبة امل�حة �� الكشف عن مع�ى القراءة من حيث التفس��،  •

 وإلاعراب، واللغة.

 الدفاع عن القراءات القرآنية والانتصار لها بالكشف عن حججها  •

وعللها ومعان��ا استشهاًدا بآيات القرآن الكر�م، وقواعد اللغة، وأشعار 

الذين  املستشرقون العرب؛ رًدا ع�� الش��ات وال��هات ال�ي يث��ها امل�حدون و 

ال يزال املغرضون م��م يتحينون الفرص للغض من قدر القرآن الكر�م، 

                                                           

كتب الاحتجاج والصراع مقالة:  .68 توجيھ مش�ل القراءات العشر�ة للدكتور عبد العز�ز ا�حر�ي ص  )1( 

مجلة ا�جامعة إلاسالمية (سلسلة الدراسات إلا�سانية) املجلد  ،د. أكرم ع�� حمدان لـ ب�ن القراء والنحاة

 ,ISSN 1726-6807 2006،يونيھ  119-89الرا�ع عشر، العدد الثا�ي، ص

http//www.iugaza.edu.ps/ara/research/    



60 
 

والتشكيك �� مصدره بمحاولة الولوج من باب القراءات والروايات و�عددها؛ 

إذ يرى �عضهم أن هذه القراءات ما �� إال تحر�فات �حقت بالقرآن �عد 

ثم املن�ل عليھ، ثم  العصر النبوي، وهدفهم من ذلك الطعن �� القرآن،

 الطعن �� دين هللا.

 تخر�ج وجوه القراءات ال�حيحة املتعددة والاستدالل ع�� �حة  •

 سندها وتواترها.

 ا�جمع ب�ن القراءت�ن املختلفت�ن وردهما إ�� مع�ًى واحد إن أمكن، أو  •

ُروَن ُمۡرَجۡوَن 
َ
التوفيق ب�ن املعني�ن املختلف�ن، مثال ذلك قولھ �عا��: {َوَءاخ

ُھ َعِليٌم َحِكيٞم} (التو�ة: 
َّ
 َوٱلل

ۗ
ۡ�ِ�ۡم

َ
ا َيُتوُب َعل ُ�ُ�ۡم َوِإمَّ ِ

ّ
ا ُ�َعذ ِھ ِإمَّ

َّ
ۡمِر ٱلل

َ
). قال 106ِأل

يقول �عا�� ذكره: ومن هؤالء املتخلف�ن عنكم ح�ن : «الط��ي  أبو جعفر 

�خصتم لعدّوكم، أ��ا املؤمنون آخرون. (وآخرون مرجون)، �ع�ي: ُمْرجئون 

قضائھ. يقال منھ: (أرجأتھ أرجئھ إرجاًء وهو مرَجأ)، بالهمز وترك ألمر هللا وَ 

 .»ة ��ما جميًعااءالهمز، وهما لغتان معناهما واحد. وقد قرأت القر 

ِهيِم} (الواقعة:      
ۡ
ۡرَب ٱل

ُ
ِرُ�وَن ش

َٰ
ش

َ
)، يقرأ بفتح الش�ن ٥٥وقولھ �عا��: {ف

، ضم انھ أراد الاسم وضمها فا�حجة ملن فتح أنھ أراد بھ املصدر، وا�حجة ملن

 وقيل هما لغتان معناهما واحد.

 توجيھ مش�ل القراءات وتوج��ها لها دفًعا إل��ام التعارض والتناقض  •

ب�ن وجوه القراءات، الذي قد يتوهمھ �عض القاصر�ن عن فهم ا�حكم 

 الباعثة ع�� نزول القرآن ع�� اللغات والل�جات العر�ية املختلفة.

 هل القبلة ممن اشت��ت عليھ قواعد النحو الرد ع�� من تأول من أ •

ووجوه التفس��؛ فطعن �� القراءات بحجة مخالف��ا النظر والقياس عنده 

 ومواجه��م بآل��م وسالحهم الذي طعنوا بھ �� القراءة.

 توضيح ألار�ان الثالثة ال�ي وضعها العلماء ل�حة القراءة عن الن�ي ـ   •
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السند، وموافقة العر�ية ولو بوجھ من ص�� هللا عليھ وسلم ـ و��: �حة 

.
ً

 وجوهها، وموافقة الرسم العثما�ي ولو احتماال

 بيان وجوه إلا�جاز القرآ�ي بمختلف نواحيھ وش�ى ضرو�ھ عن طر�ق  •

بيان معا�ي القراءات وعللها وحججها، وكيف أ��ا رغم تنوعها لم تختلف 

ا لقولھ �عا��: -مع ك����ا–اختالف تضاد وتناقض 
ً
ُرو  مصداق  َيَتَدبَّ

َ
ال

َ
ف
َ
َن {أ

ِث�ٗ�ا} (النساء: 
َ
ٗفا ك

َٰ
ِتل

ۡ
 ِفيِھ ٱخ

ْ
َوَجُدوا

َ
ِھ ل

َّ
ۡ�ِ� ٱلل

َ
اَن ِمۡن ِعنِد غ

َ
ۡو �

َ
 َول

ۚ
ُقۡرَءاَن

ۡ
)، ٨٢ٱل

لفت �� توجيھ القراءات يتب�ن ملجتاز نص هذه 
ُ
و�النظر �� الكتب ال�ي أ

 املؤلفات أو �عضها وجھ ا�حكمة مما ذكرنا.

 القراءات أو الروايات والانتصار والتعليل ملا ال��جيح لبعض وجوه  •

ذهب إليھ ذلك القارئ أو الراوي سواء أ�ان هذا الانتصار أو التعليل للقراءة 

ع�� وجھ العموم أم �ان خاًصا باختيار وجھ قراءة ع�� آخر �االنتصار لقراءة 

حمزة، و�� ذلك ألف أبو طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد ال��ار كتابھ 

} �� (يوسف: �عليل قراءة قولھ: «، ومثل ذلك ـ»الانتصار �حمزة«
ٌ
ۡحُن ُعۡصَبة

َ
{َون

 ) بالنصب، أل�ي عبد هللا، محمد بن يحيى الز�يدي.14ـ 8

 بيان مع�ى آلاية ال�ي قرئت بأك�� من وجھ وتفس��ها؛ في�ون الباعث  •

ومقصد من يوجھ القراءة مقصد املفسر،  ،ع�� ذلك التوضيح وإلافهام

ِتُنوا) موعملھ كعملھ �� شرح ألفاظ القرآن الكر�م ومفرداتھ. م
ُ
ن ثال ذلك (ف

ِذيَن 
َّ
َك ِلل مَّ ِإنَّ َر�َّ

ُ
تنواقولھ �عا��: {ث

ُ
]: 110} �� [النحل: هاجروا من �عد ما ف

قرأه ابن عامر بفتح الفاء والتاء، وقرأه الباقون بضم الفاء وكسر التاء؛ 

فا�حجة ملن فتح: أنھ جعل الفعل لهم، وا�حجة ملن ضم الفاء: أنھ دل بذلك 

لم �سم فاعلھ؛ ومعناه أن عمار بن ياسر وجماعة من أهل مكة  ع�� بناء ما

أرادهم كفار قريش ع�� الكفر وأكرهوهم؛ فقالوا بألسن��م وقلو��م مطمئنة 

باإليمان ثم هاجروا إ�� املدينة فأخ�� هللا عز وجل ع��م بما �ان من إضمارهم 

سالم ومن إظهارهم؛ وا�حجة ملن جعل الفعل لهم أن ذلك �ان م��م قبل إلا 
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ى  ۡيَنا ُمو��َ
َ
فمحا إلاسالم ما قبلھ. ومثال آخر (أال يتخذوا)، من قولھ �عا��: {َوَءات

} �� [إلاسراء: 
ٗ

 ِمن ُدوِ�ي َوِكيال
ْ
وا

ُ
ِخذ تَّ

َ
 ت

َّ
ال

َ
ِءيَل أ

َبِ�ٓي ِإۡسَرٰٓ ِ
ّ
ُھ ُهٗدى ل

ٰ
َن
ۡ
َب َوَجَعل

ٰ
ِكَت

ۡ
] 2ٱل

حجة ب�ي إسرائيل؛ وا� ُيقرأ بالياء والتاء، فا�حجة ملن قرأه بالياء أنھ رده ع��

ملن قرأه بالتاء أنھ جعل الن�ي ـ ص�� هللا عليھ وسلم ـ مواجًها لهم با�خطاب. 

فيت�ح من ذلك أن ل�ل وجھ من القراءة مع�ى غ�� مع�ى الوجھ آلاخر من 

القراءة ألاخرى، و�توج��هما وإيراد حججهما يت�ح مع�ى القراءت�ن؛ فثبت 

وضيح وإلافهام ال الدفاع عن القراءة؛ ألنھ ��ذا أن الباعث ع�� التوجيھ الت

لم يطعن ف��ا أحد، وال بيان أر�ا��ا الثالثة ل�و��ا �حيحة سنًدا ولغة 

 .
ً

 وموافقة للرسم العثما�ي ولو احتماال

ووافقت أحد  ،�ل قراءة وافقت العر�ية ولو بوجھ"يقول ابن ا�جزري:     

 
ً

�ي القراءة ال�حيحة ال�ي ف ،و�ح سندها ،املصاحف العثمانية ولو احتماال

بل �� من ألاحرف السبعة ال�ي نزل ��ا  ،وال يحل إن�ارها ،ال يجوز ردها

أم عن  ،سواء أ�انت عن ألائمة السبعة ،ووجب ع�� الناس قبولها ،القرآن

أم عن غ��هم من ألائمة املقبول�ن، وم�ى اختل ركن من هذه ألار�ان  ،العشرة

 ،سواء أ�انت عن السبعة ،أو باطلة ،شاذة أو  ،أطلق عل��ا ضعيفة ،الثالثة

هذا هو ال�حيح عند أئمة التحقيق من السلف  ،أم عمن هو أك�� م��م

 ."وا�خلف
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 التوجيھ: )1(املبحث السادس: أنواع     

 موارد وطرائق و  ن أنواعإ     
ً
التوجيھ والاحتجاج للقراءات متنوعة؛ فتارة

 بالتفس��، با ، وتارةي�ون التوجيھ بالسياق
ً
 بالر لنظائر، وتارة

ً
 وتارة

ً
سم، وتارة

 بأقوال العرب ولغا��م، 
ً
 بالصرف، وتارة

ً
 بالنحو، وتارة

ً
باألح�ام الفقهية، وتارة

 �شواهدهم الشعر�ة إ�� غ�� 
ً
ند واست ذلك من املوارد ال�ي اعتمد عل��اوتارة

املتقدمة - ��ا املؤلفون �� توج��هم للقراءات؛ وإن ل�ل كتاب من كتب التوجيھ

 م��ى عليھ مؤلفھ؛ فبعضهم اهتم بالتوجيھ بالنظائر،  -املعتمدة
ً
 راقيا

ً
من�جا

و�عضهم اهتم باالحتجاج بالسياق، و�عضهم احتفل كتابھ باللغة وأشعار 

 .العرب إ�� غ�� ذلك من املسالك

ي القراءة من رسم قوّ ستقى منھ ما يُ ويُ التوجيھ بالرسم:  :املطلب ألاّول      

 :)2(املصاحف املوافق للفظها، وأمثلتھ كث��ة �سوقها فيما ي��

 هللا ولدامن قولھ �عا��: [ (وقالوا، قالوا) -1     
ّ
سورة البقرة  ]وقالوا اتخذ

)116( . 

الشامي؛ بناء ع�� ابن عامر  و�� قراءة من قرأ بحذف الواو، توج��ها:     

؛ بناء   -و�� قراءة جمهور القراء-قرأ بالواو  ما جاء �� امل�حف الشامي. ومن

 با�� املصاحف العثمانية.  ع�� ما جاء ��

ى، وأو�ىى) -5 ى ��ا إبراهيم بنيھمن قولھ �عا��: [ (وو�ىّ   سورة ]وو��ّ

 . )132البقرة (

نافع وابن و�� قراءة  ،وأو��ى""باأللف ب�ن الواو�نمن قرأ  توج��ها:     

ومن قرأ املدينة والشام ؛ بناء ع�� ما جاء �� مصاحف جعفر يعامر وأ�

با��  ؛ بناء ع�� ما جاء ��ن�الباقو�� قراءة "وو��ى"بحذف ألالف:

  .املصاحف

 من قولھ �عا��: [وسارعوا إ�� مغفرة من  ا)وسارعو (سارعوا،  -3

                                                           

 و�صط�ح عليھ كذلك باملوارد والطرائق.  )1( 

 .�ادة والنقصانجمع��ا من خالل استقراء ا�خالف ب�ن القراء �� الز   )2( 
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  .)133سورة آل عمران (ر�كم]

 ؛ جعفر يوأ�نافع وابن عامر و�� قراءة  ،من قرأ بحذف الواو وج��ها:ت

و�� قراءة -. ومن قرأ بالواو املدينة والشامبناء ع�� ما جاء �� مصاحف 

 با�� املصاحف العثمانية. ؛ بناء   ع�� ما جاء ��-جمهور القراء

تب والز�ر والكمن قولھ �عا��: [ )الكتب�الز�ر و �و ( )والز�ر والكتب( -4       

 ).184سورة آل عمران ( ]املن��

ز�ر و�ال"كتبت �� مصاحف الشام بالباء �� ال�لمت�ن هكذا توج��ها:     

� فقرأ ابن عامر بما رسم � ،و�ا�� املصاحف �غ�� باء ف��ما"و�الكتب املن��

وقرأ الباقون بدون باء تبعا ملصاحف بلدهم كذلك وقرأ  ،م�حف بلده

 .بز�ادة باء موافقة لرسم الشامي"و�الكتب"هشام بخلف عنھ

سورة املائدة "و�قول الذين ءامنوا..."من قولھ �عا��:  و�قول)(يقول،  -5     

)53(. 

وابن عامر وابن كث�� نافع و�� قراءة  ،من قرأ بحذف الواو وج��ها:ت 

 ؛ جعفر يوأ�

و�� -. ومن قرأ بالواو والشامومكة املدينة بناء ع�� ما جاء �� مصاحف 

 املصاحف العثمانية.با��  ؛ بناء   ع�� ما جاء ��-قراءة جمهور القراء

 .)54سورة املائدة (]من يرتدد منكممن قولھ �عا��: [(يرتدد، يرتّد)  -6     

 و��  ، لغة ا�حجازو��  ،فّك إلادغامب بدال�ن؛ أيمن قرأ  وج��ها:ت 

املدينة ؛ بناء ع�� ما جاء �� مصاحف جعفر ينافع وابن عامر وأ�قراءة 

لغة و��  ،ومشّددة ع�� إلادغامبدال واحدة مفتوحة ومن قرأ . والشام

با�� املصاحف  ؛ بناء   ع�� ما جاء ��-و�� قراءة جمهور القراء-تميم 

 العثمانية.

ا،  -7      
ّ
ا(ما كن

ّ
ل��تدي لوال أن هدانا  وما كّنامن قولھ �عا��: [ )وما كن

 )43سورة ألاعراف ( ]هللا...
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الشامي؛ بناء ع�� ابن عامر  و�� قراءة من قرأ بحذف الواو، توج��ها:      

؛ بناء   -و�� قراءة جمهور القراء-ما جاء �� امل�حف الشامي. ومن قرأ بالواو 

 با�� املصاحف العثمانية.  ع�� ما جاء ��

ثوا �� ألارض مفسدين وال �عمن قولھ �عا��: [)قال املأل، و قال املأل( -8     

 )75_ 74سورة ألاعراف ( ].قال املأل

الشامي؛ بناء ع�� ما جاء ابن عامر  و�� قراءة من قرأ بالواو ، توج��ها:     

؛ بناء   -و�� قراءة جمهور القراء-�� امل�حف الشامي. من قرأ بحذف الواو 

 با�� املصاحف العثمانية.  ع�� ما جاء ��

عّد لهم جنات وأ[، من قولھ �عا��: (تجري تح��ا، تجري من تح��ا) -9     

 ) 100سورة التو�ة : ( ]ألا��ارتجري تح��ا 

ابن كث�� امل�ي؛ بناء ع�� ما جاء  و�� قراءة من"،"من قرأ بز�ادة توج��ها:     

؛ بناء   -و�� قراءة جمهور القراء-"من"�� امل�حف امل�ي. من قرأ بحذف

 با�� املصاحف العثمانية.  ع�� ما جاء ��

خذوا م�جدا ضرارا  الذينو من قولھ �عا��: [ (الذين، والذين) -10     
ّ
ات

 )107سورة التو�ة ( ]وكفرا

 ؛ جعفر ينافع وابن عامر وأ�و�� قراءة  ،من قرأ بحذف الواو وج��ها:ت 

و�� قراءة -. ومن قرأ بالواو املدينة والشامبناء ع�� ما جاء �� مصاحف 

 با�� املصاحف العثمانية. ؛ بناء   ع�� ما جاء ��-جمهور القراء

ل،  -11     
ُ
 من قولھ �عا��: [ قال)(ق

ُ
 �شرا ق

ّ
ل سبحان ر�ي هل كنت إال

 .)93سورة إلاسراء ( ]رسوال

بناء  ؛ابن كث�� وابن عامرو�� قراءة  باأللف (قال):من قرأ  وج��ها:ت     

بحذف  . ومن قرأع�� املا��يو��  ،والشام مكةع�� ما جاء �� مصاحف 

 ألالف:
ُ
با�� املصاحف  ؛ بناء   ع�� ما جاء ��-قراءة جمهور القراء و��-"ل"ق

 ر.ع�� ألامالعثمانية، و�� 
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ول�ن رددُت إ�� ر�ي ألجدّن خ��ا م��ا [ من قولھ �عا��: (م��ا، م��ما)      12- 

 
ً
  )38سورة الكهف ( ]منقلبا

امر عنافع وابن كث�� وابن  و�� قراءة ،م��ما) بالتثنية( :من قرأ وج��ها:ت     

ع�� و��  ،والشام ومكة املدينةبناء ع�� ما جاء �� مصاحف  ؛جعفر يوأ�

 ؛ن�الباققراءة  و�� ،اإلفرادب )م��ا( :ومن قرأ .أّن الضم�� �عود ع�� ا�جنت�ن

 �ع�� أّن الضم�� �عود ع�با�� املصاحف العثمانية، و��  ع�� ما جاء ��بناء 

 .)ودخل جّنتھ: (ا�جنة املدخولة �� قولھ �عا��

ْم) -13     
َ
ل
َ
ْم، أ

َ
َول

َ
سورة ألانبياء  ]أو لم ير الذين كفروا[ من قولھ �عا��: (أ

)30( . 

 ( :�غ�� واو :من قرأ وج��ها:ت     
َ
 أ
َ
؛ بناء ع�� ما جاء ابن كث�� )، و�� قراءةْم ل

 ( :بواو ب�ن ألالف والالم ومن قرأ: �� امل�حف امل�ي.
َ
 وْ أ

َ
و�� قراءة - )ْم ل

  با�� املصاحف العثمانية.  بناء   ع�� ما جاء ��؛ -جمهور القراء

ل) -      14
ّ
ل، وتو�

ّ
سورة  ]ع�� العز�ز الرحيم وتو�ل[  من قولھ �عا��: (فتو�

  .)217(الشعراء 

ل) بالفاء: من قرأ وج��ها:ت
ّ
  ينافع وابن عامر وأ�و�� قراءة  ،(فتو�

 بالواو: . ومن قرأاملدينة والشام؛ بناء ع�� ما جاء �� مصاحف جعفر

ل)  
ّ
با�� املصاحف  ؛ بناء   ع�� ما جاء ��-و�� قراءة جمهور القراء-(وتو�

 العثمانية.

 سورة  ]وقال مو��ى ر�ي أعلممن قولھ �عا��: [ (وقال، قال) -15

 .)37( القصص

 بناء ؛ ابن كث�� امل�يو�� قراءة  : (قال)،من قرأ بحذف الواو وج��ها:ت

؛ -و�� قراءة جمهور القراء-ومن قرأ بالواو . امل�يحف ع�� ما جاء �� امل�

   با�� املصاحف العثمانية. بناء   ع�� ما جاء ��

ليأ�لوا من ثمره وما عملتھ من قولھ �عا��: [ (عملتھ، عملت) -      16

 .)35سورة �س: (] أيد��م
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  عن عاصم شعبةو�� قراءة  الهاء: (عملت)، من قرأ بحذف وج��ها:ت

 �،ل�و�ا حف؛ بناء ع�� ما جاء �� امل�العاشر وحمزة والكسائي وخلف

با��  ع�� ما جاء ��بناء  ؛ن�الباققراءة  و�� ،(عملتھ) :بالهاء ومن قرأ

 املصاحف العثمانية.

سورة غافر "�انوا هم أشّد م��م قوة"من قولھ �عا��: )منكم ،م��م( -17     

)21(. 

الشامي؛ ابن عامر  قراءةو��  من قرأ: (منكم) ب�اف ا�خطاب، توج��ها:     

� و�-، بضم�� الغيبة  بناء ع�� ما جاء �� امل�حف الشامي. من قرأ: (م��م)

 با�� املصاحف العثمانية.  ؛ بناء ع�� ما جاء ��-قراءة جمهور القراء

سورة غافر ] أْو أن يظهر �� ألارض الفساد[ من قولھ �عا��:(و، أو)  -18     

)26(. 

 وحمزة والكسائي وخلف  عاصمو�� قراءة من قرأ: بـ(أو)،  وج��ها:ت 

ة قراء و�� بـ(الواو)، ومن قرأ �،ل�و�ا حف؛ بناء ع�� ما جاء �� امل�العاشر

 با�� املصاحف العثمانية. ع�� ما جاء ��بناء  ؛ن�الباق

 وهنا تفصيل البد من ذكره:      

 ":قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر     
َ
 ،مفتوحة ع�� أ��ا عاطفة بالواو "نوأ

بالنصب مفعول "الفسادَ "و، مضارع أظهر  ،بضم الياء وكسر الهاء""ُيظِهرو

 ":وقرأ ابن كث�� وابن عامر .بھ
َ
اء بفتح الياء واله"بالواو العاطفة و"َيظَهَر "نوأ

 أوْ ":وقرأ حفص ويعقوب .ع�� أنھ فاعل ،بالرفع"الفسادُ "مضارع ظهر و

 
َ
للتخي�� "أْو "همزة مفتوحة قبل الواو مع س�ون الواو ع�� أ��ا بز�ادة"نأ

وقرأ  .ع�� املفعولية )الفسادَ (ونصب  ،بضم الياء وكسر الهاء"َر ظهِ و"يُ 

 أوْ ":الباقون وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر وشعبة عن عاصم

 
َ
 يَ "و ،كحفص"نأ

ْ
  .ع�� الفاعلية"الفسادُ "بفتح الياء والهاء ورفع رَ هَ ظ

 سورة الشورى ]فبما كسبت أيديكم[ من قولھ �عا��: ، بما)بما(ف -19     

)30(. 
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  ينافع وابن عامر وأ�و�� قراءة  ،)بما( بحذف الفاء: من قرأ وج��ها:ت 

)  افبم( بالفاء: . ومن قرأاملدينة والشام؛ بناء ع�� ما جاء �� مصاحف جعفر

 املصاحف العثمانية.با��  ؛ بناء   ع�� ما جاء ��-و�� قراءة جمهور القراء-

سورة  ]وف��ا ما �ش��يھ ألانفسمن قولھ �عا��: [ )�شت�ي، �ش��يھ( -      20

 .)71( الزخرف

  عفر ج ينافع وابن عامر وأ�و�� قراءة  (�ش��يھ)، بالهاء من قرأ وج��ها:ت

 بحذف ومن قرأ .املدينة والشامبناء ع�� ما جاء �� مصاحف  ؛وحفص

با�� املصاحف  ع�� ما جاء ��بناء  ؛ن�الباققراءة  و�� ،)�شت�ي( الهاء:

 العثمانية.

     21- (
ً
، ُحْسنا

ً
ووصينا إلا�سان بوالديھ من قولھ �عا��: [ (إْحسانا

 
ً
 )15( سورة ألاحقاف] إحسانا

 إْح ( من قرأ وج��ها:ت 
ً
 وحمزة والكسائي وخلف  عاصمو�� قراءة )، سانا

)، ومن قرأ �.ل�و�ا حف؛ بناء ع�� ما جاء �� امل�العاشر
ً
قراءة  و�� (ُحْسنا

 با�� املصاحف العثمانية. ع�� ما جاء ��بناء  ؛ن�الباق

ا) -      22
َ
و، ذ

ُ
سورة  ]ا�حب ذو العصف والر�حانو من قولھ �عا��: [ (ذ

 .)12(الرحمان 

ا)، توج��ها:     
َ
الشامي؛ بناء ع�� ما جاء �� ابن عامر  و�� قراءة من قرأ: (ذ

و)، امل�حف 
ُ
؛ بناء ع�� ما -و�� قراءة جمهور القراء-الشامي. ومن قرأ: (ذ

 با�� املصاحف العثمانية.  جاء ��

 وهنا تفصيل البد من ذكره:      

بنصب ألاسماء الثالثة  ]وا�حبَّ ذا العصف والر�حاَن : [عامر قرأ ابُن      

  ].وألارَض وضعها لألنام[ا ع�� عطف

بالرفع ��  ]صفوا�حبُّ ذو الع[ف العاشر وقرأ حمزة والكسائي وخل     

 
ً
 [ع��  ا�حرف�ن عطفا

ٌ
با�جّر عطفا "والر�حاِن "وقرءوا ]ف��ا فاكهة

 .بتقدير: وا�حبُّ ذو العصِف وذو الر�حاِن "العصِف "ع��
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وقرأ نافع وابن كث�� وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر ويعقوب بالرفع ��      

 "الثالثة عطفا ع��
ٌ
 "فاكهة

و، ِذي)( -      23
ُ
 ]بارك اسم ر�ك ذي ا�جالل وإلاكرامتمن قولھ �عا��: [ ذ

  .)78سورة الرحمان (

الشامي؛ بناء ع�� ما جاء ابن عامر  و�� قراءة من قرأ: (ذو)، توج��ها:     

"اسُم  �� امل�حف الشامي،
ُ
و�� قراءة -". ومن قرأ: (ذي)، ع�� أنھ صفة

ع�� أنھ با�� املصاحف العثمانية،  ؛ بناء ع�� ما جاء ��-جمهور القراء

ك"  . صفة"رِ�ّ

     24- (
�
، كال  من قولھ �عا��: [ (�لٌّ

�
سورة ا�حديد  ]وعد ر�ك ا�حس�ى وكال

)10( 

)، توج��ها:      الشامي؛ بناء ع�� ما جاء ابن عامر  و�� قراءة من قرأ: (�لٌّ

)،  .ع�� الابتداء �� امل�حف الشامي،
�
قراءة جمهور و�� -ومن قرأ: (كال

ع�� أنھ مفعول بھ با�� املصاحف العثمانية،  ؛ بناء ع�� ما جاء ��-القراء

  .أّول 

 ]فإّن هللا هو الغ�ي ا�حميدمن قولھ �عا��: [ ثبات: (هو) وحذفهاإ -25     

 .)24سورة ا�حديد (

  ؛جعفر ينافع وابن عامر وأ�و�� قراءة  (هو)، بحذف من قرأ وج��ها:ت 

 و�� بإثبات (هو) ومن قرأ .املدينة والشامبناء ع�� ما جاء �� مصاحف 

 با�� املصاحف العثمانية. ع�� ما جاء ��بناء  ؛ن�الباققراءة 

  .)15(سورة الشمس  ]وال يخاف عقباهامن قولھ �عا��: [ (فال، وال) -26     

  ؛جعفر ينافع وابن عامر وأ�و�� قراءة  (فال)، من قرأ وج��ها:ت 

قراءة  و�� (وال) ومن قرأ .املدينة والشامبناء ع�� ما جاء �� مصاحف 

 با�� املصاحف العثمانية. ع�� ما جاء ��بناء  ؛ن�الباق
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 :)1(: التوجيھ بداللة السياقاملطلب الثا�ي     

 مفهوم داللة السياق: -1

 قبل الشروع �� بيان مفهوم داللة السياق باملع�ى الاصطال��، أو 

 من بيان مع�ى الداللة، ومع�ى السياق �� باعتباره 
ً
، ال بّد أّوال

ً
 إضافيا

ً
مركبا

 اللغة.

 �� اللغة:والسياق  الداللة  -أ

 يدور معناها �� اللغة ع�� إبانة ال��يء، والسداد الداللة �� اللغة:  -

 إليھ. 

 س و ق) بمع�ى حدو (�ستعمل ا�جذر اللغوي  :السياق �� اللغة -

 وسميت بذلك ألن املا��ي ينساق عل��ا –ساق جمع   -ال��يء، ومنھ السوق 

 وجئتك با�حديث ع�� سوقھ: ع�� سرده""وقال الزمخشري:     

و�قال: ا�ساقت و�ساوقت إلابل �ساوقا إذا تتا�عت، واملساوقة : املتا�عة      

 كأن �عضها �سوق �عضا.

فمقت��ى كالم أهل اللغة عن السياق يدل ع�� أنھ: تتا�ع منتظم ��      

 ا�حركة توصال إ�� غاية محددة دون انقطاع أو انفصال.

:  -ب
ً
  داللة السياق اصطالحا

�عد إلامام الشاف�� أول من استخدم لفظ السياق من املصنف�ن ��      

العلوم إلاسالمية ، فقد أورد �� الرسالة بابا أسماه: باب الصنف الذي يب�ن 

 سياقھ معناه.

 أما مفهوم داللة السياق باملع     
ً
 إض �ى الاصطال��، أو باعتباره مركبا

ً
، افيا

 
ً
بدليل أنھ لم يوضع لھ �عر�ف مع�ن، ولذا ك��  ؛بھ فلم �عن العلماء قديما

                                                           

 -هذا املبحث وما �عده مأخوذ   )1( 
ً
"توجيھ القراءات العشر بالقرآن من خالل كتب  من كتاب: -م�خصا

 –التوجيھ 
ً
 وجمعا

ً
"مجموعة باحث�ن من جامعة املدينة املنورة �لية علوم القرآن، املدينة املنورة، -تأصيال

 .41-28م، ص 2017، سنة 1مكتبة دار الزمان، ط: 
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ا�خالف ب�ن املتأخر�ن �� �عي�ن املراد بھ من حيث الاصطالح، وفيما ي�� ذكر 

 لبعض �عار�فهم:

 فهم النص بمراعاة ما قبلھ وما �عده""قيل إنھ:     

 ر�ط القول �غرض مقصوٍد أو�َح من القصد ألاّول"" وقيل:     

 بيان املع�ى من خالل تتا�ع املفردات وا�جمل وال��اكيب امل��ابطة"." وقيل:     

وهذه التعار�ف متقار�ة املع�ى، و�النظر إ�� املع�ى اللغوي للداللة      

الل خ إبانة املع�ى من"والسياق يمكن أن يقال �� �عر�ف داللة السياق أ��ا:

 ."النظر إ�� ترابط الكالم واتصالھ بما قبلھ وما �عده

 فاتصال الكالم بما قبلھ �س�ى ِس      
ً
 ح، واتصالھ بما �عده �س�ى ِ� باقا

ً
، اقا

 
ً
 ، فالسياق أعم.ومجموع السباق وال�حاق �س�ى سياقا

لداللة السياق عموما، وأما داللة السياق القرآ�ي فقد  وهذا التعر�ف     

 ارات املتأخر�ن �� �عر�فها، وفيما ي�� ذكر لبعض �عر�فا��م: اختلفت عب

بيان اللفظ أو ا�جملة  �� آلاية  بما ال يخرجها عن السابق  إ��ا" قيل:     

 والالحق إال بدليل يجب التسليم لھ".

 بيان ال�لمة أو ا�جملة القرآنية منتظمة مع ما قبلها  وما �عدها". " وقيل:     

 تتا�ع املعا�ي وانتظامها �� سلك"وم��م من �عرف السياق القرآ�ي فيقول:     

املوضوعية  �� بيان املع�ى املقصود، دون  ألالفاظ القرآنية، لتبلغ غاي��ا

 انقطاع أو انفصال".

تتا�ع املفردات وا�جمل وال��اكيب القرآنية  امل��ابطة  ألداء  إنھ" :وقيل     

 املع�ى".

فات متقار�ة املع�ى كذلك ، و�مكن أن يقال �� �عر�ف داللة وهذه التعر�     

 السياق القرآ�ي بأ��ا:

إبانة النص القرآ�ي من خالل النظر إ�� ترابط آلايات واتصالها بما "    

 ."قبلها و ما �عدها
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رآ�ي لنص القومما يحسن التنبيھ عليھ �� هذا املقام  أن ألاصل �� بيان ا     

اقھ و�حاقھ، ولكن قد يخرج عن هذا ألاصل إ�� مع�ى بهو مراعاة السياق �س

آخر، لوجود دليل �حيح يدل عليھ من الكتاب والسنة أو إجماع ألامة، 

 فحينئذ يصرف املع�ى عن سياقھ.

فغ�� جائز صرف الكالم عما " مام الط��ي ع�� ذلك بقولھ:وقد نص إلا      

أو  داللة ظاهر التن�يل هو �� سياقھ  إ�� غ��ه إال بحجة يجب التسليم لها من

 خ�� عن الرسول تقوم بھ حجة، فأما الدعاوى فال تتعذر ع�� أحد"

 و�مكن تقسيم السياق القرآ�ي إ�� ثالثة أقسام:     

  السياق العام: وهو �عتمد ع�� استقراء نصوص القرآن الكر�م 

 �املة، إذ إن �عضها  يفسر �عضا، وليس هذا القسم متعلقا بموضوع البحث.

  ياق السورة: وهو ما �ش�ل وحدة عضو�ة مت�املة متتامةس 

  ،سياق املقطع: وهو ما يت�ون من مجموعة من آلايات امل��ابطة 

 ويش�ل عضوا أساسيا �� جسم السورة.

 داللة السياق:�عر�ف التوجيھ  -2

بيان مالءمة "يمكننا �عر�ف التوجيھ بداللة السياق القرآ�ي بأنھ:      

  القراءة ملا قبلها أو 
ً
  ما �عدها أو ل�ل��ما لفظيا

ً
 ."ومعنو�ا

هو ال�حاق، و��ل��ما هما ح�ن  :ما �عدهاهو السياق، و بـ :ما قبلهاواملراد بـ     

 يجتمعان.

وهذا النوع من التوجيھ هو ألاك�� شيوعا �� كتب التوجيھ، إذ هو شديد      

ب من ليالاتصال بنوع رئيس من ا�خالف ب�ن القراءات، وهو املرتبط باألسا

خطاب  وغيبة وت�لم، وكذا املرتبط بالتذك�� والتأنيث وا�جمع وإلافراد وغ��ها 

 من الوجوه.

وقد أك�� املصنفون �� التوجيھ من �عليل القراءات استنادا إ�� سياقا��ا      

اللغو�ة واملعنو�ة، وأشاروا إ�� أمور �لية تتعلق بذلك، كمراعاة املناسبة ب�ن 
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ها، ومراعاة ألاسلوب الغالب  �� آلاية من حيث ا�خطاب ختام آلاية وافتتاح

 والغيبة وغ��هما، وغ�� ذلك مما سيأ�ي ا�حديث عنھ إن شاء هللا �عا��.

 داللة السياق �� كتب التوجيھ: -3

فيما يأ�ي �عض ألامثلة  ع�� استعمال أئمة التوجيھ والعلل داللة السياق �� 

 التوجيھ:

 ):"و حجة التخفيف أن �انوا يكذبون بما قال ابن زنجلة عن قراءة ( -

"وإذا �ان أشبھ بما قبلھ و�ما  ثم قال: ذلك أشبھ ما قبل  ال�لمة وما �عدها"

 �عده فهو أو��".

 (من يطع هللا ره قراءة الغيب �� قولھ �عا��: وعلل م�ي اختيا  -

(من �عص هللا ورسولھ و�تعد حدوده ندخلھ  وورسولھ ندخلھ جنات) 

 )1(بأنھ أليق �سياق الكالمنارا) 

 والكتاب الذي نزل ع�� رسولھ (وقال أيضا عند قولھ �عا��:  -

: )2(عن قراء�ي البناء للفاعل والبناء للمفعول  والكتاب الذي أنزل من قبل)

"والقراءتان متداخلتان حسنتان، ألن �� �ل واحدة رد آخر الكالم ع�� أولھ، 

 وانتظام �عضھ ببعض"

 بداللة السياقطرق التوجيھ  -4

إذ قد تقرر �� املبحث ألاول ا�ساع مع�ى السياق �� اللغة و الاصطالح،      

فإن ذلك ينب�ي عليھ ا�ساع مس�ى توجيھ القراءات بداللة السياق ليشمل 

نو�� سياق املقطع وسياق السورة، وكذا ليشمل التناسب اللفظي واملعنوي 

 ب�ن أجزاء النص القرآ�ي.

  -�� كتب التوجيھ-ع لتوجيھ القراءات بالقرآن تتبو�جد امل     
ً
 م تنوعا

ً
 �حوظا

�� طرق التوجيھ بداللة السياق، إال أن هذا التنوع يؤول إ�� قسم�ن من 

 السياق املعنوي و  سياق النص، وهما: السياق اللفظي
                                                           

 أي توج��ها �ان بالسياق اللفظي.  )1( 

نِزل).  )2( 
ُ
ّزِل) و(أ

ُ
 أي (ن
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 السياق اللفظي: -أوالً     
هذا النوع من السياق التالؤم وال��ابط ب�ن  يرا�� �� التوجيھ  بداللة     

آلايات واملقطع والقصص القرآنية، وفقا للبناء اللفظي ألجزا��ا، وتنقسم 

 العوامل املعت��ة �� التوجيھ ��ذا النوع إ�� ما يأ�ي:

 هذا هو القسم ألاك�� شيوعا، وتوجھ القراءة فيھ   تناسب ألاساليب: -1

واقعة فيھ من حيث مجيؤها موافقة عن طر�ق بيان مناسب��ا للسياق ال

 .ألسلو�ھ من خطاب وغيبة وغ��ها

  –حيث وجهت قراءة النون  (�غفر لكم خطاياكم)قولھ �عا��:  -

بوقوعها ب�ن خ��ين ضم��هما للمت�لم أيضا، وهما  –والضم�� ف��ا للمت�لم 

 (سن�يد املحسن�ن)و  (وإذ قلنا ادخلوا هذه القر�ة)قولھ �عا��: 

 وجهت قراءة ا�خاء  (واتخذوا من مقام إبراهيم مص��)، قولھ �عا��: -

(وإذ جعلنا بأ��ا خ��، وقد جاءت ب�ن خ��ين أيضا، وهما:  (واتخذوا) ��

 البيت مثابة للناس وأمنا)، (وعهدنا).

 وجعت قراءة ابن عامر بأ��ا وافقت  (إذ يرون العذاب)،قولھ �عا��:  -

فالفاعل  ف��ما  هللا أعمالهم)(كذلك ير��م ما جاء �عدها من قولھ �عا��: 

 
ً
 ، وهللا أعلم.واحد، وإن حذف من ألاول اختصارا

 وذلك مثل: :التناسب ب�ن خاتمة آلاية وأولها -2

وجهت قراءة ا�خطاب �� (وما هللا �غافل عما �عملون) قولھ �عا��:      

بأ��ا موافقة ملا افتتحت بھ آلاية من ا�خطاب، وهو قولھ �عا��:  (�عملون)

(قد نرى تقلب وجهك �� السماء)، قال ابن زنجلة :"ف�ان ختم آلاية بما 

 افتتحت بھ عندهم أو�� من العدول من ا�خطاب إ�� الغيبة"اهـ.

3-  
ُ
 الذي قبلھ، حيث قد وهو أعم من  :بھ َئ ِد إجرام الكالم ع�� ما ابت

 بھ الكالم أول آية أو أول قصة أو غ�� ذلك، ومن أمثلتھ: ابتدئي�ون ما 

  ون)(�عملوجهت قراءة �عقوب  ما �عملون)(وهللا بص�� بقولھ �عا��:  -
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بأ��ا موافقة ملا ابتدئ بھ الكالم من خطاب ال��ود، وذلك بقولھ �عا�� قبلها: 

 (قل إن �انت لكم الدار ألاخرة)
ً
 .، فجعل ما بي��ما اع��اضا

 قولھ �عا��:  مثل :إلاعراب تناسب -4
ُ
 وجهت  ضار والدة بولدها)(ال ت

 بموافق��ا لقولھ �عا�� �عدها:  )(تضارُّ قراءة الرفع �� 
ُ

حيث  س)نف (ال ت�لف

 رفعتا لعدم إعمال (ال) قبلهما.

 مثل: :تناسب ألاوزان -5

 ) خدعون يُ ) جاءت قراءة (خدعون إال أنفسهموما يَ قولھ �عا��: ( -

موافقة للموضع ألاول باآلية �� الوزن الصر��، قال م�ي:"فذلك أحسن �� 

 املطابقة واملشا�لة ب�ن ال�لمت�ن، أن ت�ونا بلفظ واحد"اهـ.

 يُ ) قرئ (ل هللا من فضلھن�ِّ أن يُ قولھ �عا��: ( -
ْ
 ) بالتخفيف، وقد ل �ِ ن

ا يكفرو (أن �� قولھ �عا�� قبلھ:  –من ناحية الوزن  –) أنزل جاء موافقا لـ (

 بما أنزل هللا)

 وال تقر�وهن ح�ى يَ قولھ �عا��: ( -
ْ
 رْ هُ ط

َ
 يَ ) وجهت قراءة (ن

َّ
 رْ هَّ ط

َ
 ) ن

 بالتشديد بأنھ جاء �عدها مشددا أيضا قولھ �عا��: 
َ
 (فإذا ت

َ
 رْ هَّ ط

َ
 ).ن

 من أمثلة ذلك: تناسب ا�جمع وإلافراد: -6

حيث وجهت قراءة ا�جمع ��  (فدية طعام مساك�ن)قولھ �عا��:      

) جمع مساك�ن)، إذ قد وافق جمع (أياما معدودات) بموافق��ا (مساك�ن(

) 
ً
 ). عن �ل يوم مسك�ن.أياما
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ً
 السياق املعنوي: -ثانيا

توجھ القراءة �� هذا القسم عن طر�ق مالءم��ا املعنو�ة للسياق الواقعة      

فيھ، وال يخفى أن مسالك هذا النوع من التوجيھ تختلف عن النوع السابق، 

إذ النظر إ�� السياق  هنا ي�ون مجردا عن ألاساليب وألالفاظ، وعليھ فقد 

ون خفيا  من ي�ون وجھ داللة السياق املعنوي ظاهرا �� قراءة  بينما ي�

الناحية اللفظية ، والعكس �حيح،  فليس شرط �حة وجھ القراءة أن 

 ��قان.فاللفظي واملعنوي، بل كث��ا ما ي تتفق داللتا سياقها

وجهت قراءة  (وما يخدعون إال انفسهم)فمن ذلك قولھ �عا��:      

 ن(يخادعون هللا والذيبا�حمل ع�� مع�ى اللفظ ألاول م��ا، وهو:  (يخدعون)

ع�� أن خادع وخدع بمع�ى واحد، فمع عدم اتفاق القراءت�ن من  ءامنوا)

 الناحية اللفظية إال أ��ما تتفقان مع�ى.

�� فإنھ يص –بخالف ألالفاظ  –و�ما أن من شأن املعا�ي الا�ساع والك��ة      

من الصعب وضع حدود أو تقسيمات منضبطة ألنواع التوجيھ بداللة 

ن املثال �� هذا النوع ر�ما �غ�ي عن املقال، و�و�ح أبرز السياق املعنوي، إال أ

 معاملھ، وهللا املستعان.

وألامثلة ع�� توجيھ القراءة بداللة سياقها املعنوي كث��ة، غ�� أنا نذكر      

 من ألامثلة ما يناسب مقصود البحث إن شاء هللا، فمن ذلك:

  بموافق��ا )يكذبون وجهت قراءة ((بما �انوا يكذبون) قولھ �عا��:  -

مما يدل ع�� مع�ى -لآليات، حيث جاء �� هذا السياق السياق املعنوي العام 

ومن الناس من يقول ءامنا با� و باليوم قولھ �عا��: ( -الكذب ال لفظھ

ففي ذلك أيضا دليل ع�� كذ��م  طي��م)وإذا خلو إ�� شيا( وقولھ:آلاخر) 

 يَ حينما ادعوا إلايمان، وهو ما تدل عليھ قراءة التخفيف �� (
ْ
 )، وهللابون ِذ ك

 أعلم.

  كذلك(فأزالهما)  وجهت قراءة (فأزلهما الشيطان ع��ا) قولھ �عا��: -
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بموفقة السياق اللغوي، فإن مع�ى إلازالة ال�ي تضمنتھ مناسب ملع�ى 

، (يا ءادم اسكن أنت وزوجك ا�جنة)لھ �عا��: الس�ون الذي دل عليھ قو 

 وذلك من حيث إن إلازالة إنما تأ�ي �عد س�ون واستقرار.

 ) احتج لقراءة املد �� تيتم باملعروفإذا سلمتم ما ءاقولھ �عا��: ( -

ذا إ) بأن املو�ى هنا قد وقع فيھ التسليم أيضا �� قولھ �عا��: (ءاتيتم(

ون ؛ أي التسليم ال ي�ر�ان من حيث املع�ى)، والتسليم وإلايتاء متقاسلمتم

 إال مع ألايتاء.
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 :)1(النظ��: التوجيھ بداللة املطلب الثالث     

 مفهوم داللة النظ��  -1

 مع�ى الداللة والنظ�� لغة:   -أ

 تقدم بيان مع�ى الداللة لغة �� أثناء ا�حديث عن داللة السياق،      

اللة يت إلاشارة إ�� دوالسداد إليھ. فبقوأ��ا �� اللغة تدور ع�� إبانة الشيئ، 

 :النظ�� لغة

 يقول ابن فارس:"النون والظاء والراء أصل �حيح يرجع فروعھ إ��      

 مع�ى واحد، وهو تأمل ال��يء ومعاينتھ، ثم �ستعار و�تسع فيھ"أهـ.

 لك، ثثل، وقيل: املثل �� �ل ��يء، وفالن نظ��ك أي مِ وقيل النظ��: املِ      

 ��يء مثلھ، و�جمع النظ�� ع�� نظائر.ونظ�� ال

 و�ت�ح من خالل ما سبق أن مع�ى النظ�� �� اللغة قر�ب من مع�ى      

 املثل، وال �عرف نظ�� ال��يء إال �عد التأمل فيھ ومعاينتھ.

  داللة النظ��  -ب
ً
 : اصطالحا

 وأما مفهوم داللة النظ�� باعتباره مركبا إضافيا، فإنھ يختلف عن      

النظائر املذ�ور �� كتب علوم القرآن، وهو عندهم كما قال ابن علم الوجوه 

 "أن ت�ون ال�لمة واحدة، ذكرت �� مواضع من القرآن ع�� لفظ ا�جوزي:

�لمة  ن مع�ى غ�� آلاخر، فلفظ  �لا�واحد، وحركة واحدة، وأر�د ب�ل م

ذكرت �� موضع نظ�� للفظ ال�لمة املذ�ورة �� املوضع آلاخر، وتفس�� �ل 

�لمة بمع�ى غ�� مع�ى ألاخرى هو الوجوه، فإذن النظائر: اسم لأللفاظ، 

 والوجوه: اسم للمعا�ي ، فهذا ألاصل �� وضع كتب الوجوه والنظائر"اهـ.

                                                           

 -هذا املبحث وما �عده مأخوذ   )1( 
ً
من كتاب:"توجيھ القراءات العشر بالقرآن من خالل كتب  -م�خصا

 –التوجيھ 
ً
 وجمعا

ً
 .50 -42املرجع السابق. ص  -تأصيال
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 �عر�ف التوجيھ بداللة النظ��:  -ج      

 بيان القراءة بحملها "عرف هذا النوع من التوجيھ بأنھ يمكن أن �     

 ."ع�� ماثلها لفظا أو مع�ى، و�ان متفقا ع�� قراءتھ، غ�� واقع �� سياقها

وعليھ فإن مفهوم داللة النظ�� �� هذا البحث �عد قر�با من الاستعمال      

� �اللغوي للنظ�� وهو املثل، و�تب�ن من التعر�ف أن التوجيھ بداللة النظ

يتناول �ل ما ي�ح أن يطلق عليھ نظ�� للقراءة، شر�طة أن ي�ون هذا النظ�� 

ال خالف �� قراءتھ، كما يتب�ن أيضا أنھ ال �عتد بالنظ�� الواقع �� سياق 

القراءة، وأنھ يدخل حينئذ �� التوجيھ بداللة السياق، وإن �ح إطالق النظ�� 

 عليھ لغة.  

 داللة النظ��  �� كتب التوجيھ:  -2

من ذلك قول إلامام ابن زنجلة عند توجيھ قراءة النون �� قولھ �عا��:      

"وحج��م أن ما جاء  �� القرآن من قولھ:  (يفصل آلايات لقوم �علمون):

كث��، فأ�حق بھ ما �ان لھ نظ��ا لي�ون  -بلفظ ا�جمع -(نفصل) و  (فصلنا)

 الكالم ع�� سياق واحد"اهـ.

 :طرق توجيھ بداللة النظ�� -3

من خالل ما تقدم من �عر�ف التوجيھ بداللة النظ�� نجد أنھ يطلق ع��      

 
ً
  ما �ان لفظيا

ً
، غ�� أنھ يتب�ن عن طر�ق الاستقراء أن النظ�� اللفظي أو معنو�ا

وي عن �عض ال�حابة والتا�ع�ن هو ألاك�� وألاشهر من حيث الورود، وقد رُ 

لفظ القراءة ع�� نظ��ه والقراء نقول متفرقة اعتمدت �� الغالب ع�� حمل 

 من القرآن الكر�م.

      
ً
إذ هو حمل معلوم ع��  ؛من ضروب القياس ويعد التوجيھ بالنظ�� ضر�ا

معلوم لعلة جامعة بي��ما، وعليھ فإن أوجھ داللة النظ�� تتفاوت قوة وضعفا 

 بحسب توافر أر�ان هذا التوجيھ واستيفا��ا لشرائطها.
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�� ينقسم النظ -لفظي ومعنوي  –و�انقسام السياق إ�� قسم�ن رئيس�ن      

 نظ�� معنوي.و  ،نظ�� لفظيأيضا إ�� قسم�ن: 

 :
ً
 النظ�� اللفظي: أّوال

تحمل القراءة �� هذا النوع ع�� ما يماثلها من حيث اعتبارات لفظية يأ�ي      

 ره)شاء أ�ش (ثم إذامن قولھ �عا��: (أ�شره) ذكرها، فع�� سبيل املثال �عد 

 ،(وانظر إ�� العظام كيف ننشرها)وجل:  من قولھ عز(ننشرها)  نظ��ا لـ 

 
ً
  هذا مع �ون ألاول ماضيا

ً
، إال أ��ما يؤوالن إ�� أصل واحد، والثا�ي مضارعا

 
َ
 هو النون والش�ن والراء (�

َ
 )َر ش

 وتنقسم العوامل املعت��ة �� التوجيھ  ��ذا النوع ملا يأ�ي:     

 ألاساليب:تناسب  -1

تحمل القراءة �� هذا النوع ع�� نظائرها املوافقة لها من حيث إلاضمار،      

فحيث �انت القراءة با�خطاب جاء نظ��ها با�خطاب، أو بالغيبة فبالغيبة 

 وهكذا، وذلك مثل:

 وجهت قراءة (ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب)  قولھ �عا��: -

با�حمل ع�� نظائر متعددة لها �� القرآن، حيث  جاء الفعل  (ترى)ا�خطاب 

 (ولو ترى إذ الظاملون مسندا  إ��  ضم�� املخاطب أيضا، وذلك كقولھ �عا��: 

 وغ��ه.موقوفون) 

 تناسب إلاعراب: -2

 اختلف �� قراءة  (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو)قولھ �عا��: ك -

 (ماذا)ف م��تب ع�� إعراب وجه�ن الرفع والنصب، والاختال  (العفو) ع��

بالنصب، (العفَو) مبتدأ قرئ  -اسم استفهام- (ماذا)قبلها، فإذا أعر�ت 

مبتدأ و  -اسم الاستفهام- (ما)، وإذا أعر�ت و�ان التقدير: ينفقون العفَو 

قون ينفالذي بالرفع، و�ان التقدير:  )(العفُو الاسم املوصول خ��ا قرئ  (ذا)

 .هو العفُو 
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(وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ر�كم قالوا ونظ�� إلاعراب ألاول قولھ �عا��:      

 
ً
 (وإذا قيل لهم ماذا أنزل ر�كم قالوا أساط�� ألاول�ن) ، ونظ�� الثا�ي: )خ��ا

 احتج لقراءة التشديد بالنظائر  الشياط�ن كفروا) (ولكنَّ قولھ �عا��:  -

 اسما لها وذلك(لكن) �عد  مثلها �� القرآن، حيث نصب ف��ا  ماال�ي أتت 

أك��هم ال  (ولكنَّ ، الظامل�ن بآيات هللا يجحدون) (ولكنَّ كقولھ �عا��: 

 )كْن (ل، كما احتج  لقراءة التخفيف بالنظ�� أيضا، حيث رفع اسم �علمون)

 الرا�خون �� العلم). (لكِن أل��ا خففت فلم �عمل، وذلك كقولھ �عا��: 

 وذلك مثل: :تناسب ألاوزان -3

 -مالك) بموافق��ا �عا��: (مالك يوم الدين) وجهت قراءة (قولھ  -
ً
  -وزنا

، حيث جاءا ع�� وزن فاعل، (قل اللهم مالك امللك)من قولھ �عا��: لنظ��ها 

��ه، وغ (ملك الناس)احتج لها بقولھ �عا��:  -�غ�� ألف- (ملك)وكذلك قراءة 

عل
َ
 حيث جاءا ع�� وزن ف

 (ولتكملوا) قراءة التخفيف  وجهت  (ولتم�لوا العدة)قولھ �عا��:  -

ِمُل هو  (اليوم أكملت لكم دينكم)با�حمل ع�� قولھ �عا��: 
ْ
ك

ُ
فإن ما��ي ت

َل.  مَّ
َ
ُل فإن ماض��ا ك ِمّ

َ
ك

ُ
َمَل، بخالف ت

ْ
ك

َ
 أ

    :
ً
 النظ�� املعنوي: ثانيا

ينظر �� هذا النوع إ�� ما يماثل القراءة من حيث املع�ى مما هو ع�� غ��      

 لفظها، 
ً
فإنھ من الصعب حصر طرق التوجيھ ��ذا  وال�ساع املعا�ي أيضا

 النوع.

      
ً
  ويعد الوارد من هذا النوع قليال

ً
إذا ما قورن باللفظي منھ، ذلك أن  جدا

حمل القراءة ع�� ما يوجهها من القرآن بمجرد املع�ى دون اللفظ �عد غ�� 

ظاهر الداللة، حيث يفتقر هذا النوع من التوجيھ إ�� القرائن اللفظية من 

 سياق ووزن وإعراب وغ�� ذلك مما تقدم ذكره.

 ومن أمثلة التوجيھ بداللة النظ�� املعنوي:     

 احتج لقراءة الضم (واتقوا يوما ترجعون فيھ إ�� هللا) ولھ �عا��: ق -
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 فيھ بقولھ �عا��: 
ُ
ا�حشر وإلارجاع �ل��ما متقارب  حيث إّن  حشرون)،(إليھ ت

 �� املع�ى.

 هت وج حيون وف��ا تموتون وم��ا تخرجون)(قال ف��ا تقولھ �عا��:  -

 للفاعل أي:  قراءة التسمية
َ
 بقولھ �عا��:  خرجون)(ت

َ
 عودون)(كما بدأكم �

 
ً
 ، وا�خروج متقار�ان �� املع�ى.حيث جاء فعُل الَعود مس�ى للفاعل أيضا
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 : كتاب ا�حجة �� القراءات السبع البن خالو�ھاملبحث السا�ع

 )1(املطلب ألاّول: ترجمة ابن خالو�ھ   

 :ووفاتھ مولده و�شأتھ�سبھ و  -1

 ،ولد �� منطقة همدان �� اليمن ،أبو عبد هللا ا�حس�ن بن أحمد بن خالو�ھهو       

م) طالبا للعلم  926(هـ  314�غداد سنة  .لل�جرة 314و لكنھ انتقل إ�� �غداد عام 

فقرأ القرآن ع�� ابن مجاهد املقرئ، و قرأ النحو و ألادب ع�� ابن أ�ي بكر ابن در�د و 

من محّمد  أ�ي بكر بن ألانبارّي و نفطو�ھ، و أخذ اللغة عن أ�ي عمرو الزاهد، و سمع

ار و أ�ي سعيد الس��ا�� و غ��هما. و قد درس ا�حديث ثم حّدث بھ مّدة 
ّ
د العط

ّ
بن مخل

 ).1( �� م�جد املدينة

فأكرمھ سيف  ،ثم إنھ انتقل إ�� الشام فن�ل �� حلب �� بالط سيف الدولة     

ة لو قرأ عليھ مع نفر من آل حمدان كث��ا من العلم. و �انت لھ مع سيف الدو  ،الدولة

 و املتنّ�ي و غ��هما مناظرات أو مطارحات.

 م) . 980(ه 370�انت وفاة ابن خالو�ھ �� حلب سنة      

ابن خالو�ھ أحد كبار العلماء �� اللغة و النحو و ألادب بص�� بقراءة القرآن �ان      

 .ثقة مشهور. و لھ أيضا شعر حسن

 شيوخ ابن خالو�ھ: -2

ع�� أيدي الكث�� من شيوخ زمانھ و اعتمد ع�� التنويع ��  تتلمذ ابن خالو�ھ      

 :العلوم و �ان لھ �� �ل علم شيخ. و ممن درس و �علم ابن خالو�ھ ع�� أيد��م

 هـ).321( ابن در�د �� اختصاص النحو وألادب -

 هـ).323( نفطو�ھ �� اختصاص النحو وألادب -

 هـ). 328( ال�وفةابن ألانباري الذي درس ع�� يده النحو ع�� من�ج مدرسة  -

 هـ).331( محمد بن مخلد العطار الذي علمھ علوم ا�حديث الشر�ف -

 هـ).324(ث مھ علوم القرآن والقراءات وا�حديبن مجاهد الذي علا -

 هـ).345أبو عمرو الزاهد، محمد بن عبد الواحد، املعروف �غالم �علب ( -

                                                           
البلغـة ، 1728، الوا�� بالوفيات للصفدي ص )2/195ترجمتھ ��: وفيات ألاعيان البن خل�ان ( نظر ت (1)  

 ).2/231، ألاعالم للزرك�� (231�غية الوعاة للسيوطي ص  ،لف��وزآبـاديل، فـي تـار�خ أئمـة اللغـة
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 ةالبصر يده النحو ع�� من�ج مدرسة  أبو سعيد الس��ا�� الذي �علم ع�� -

 هـ).368(

 تالميذه:  -3

 ،علماء كبارالطلبة الذين صاروا �عد ذلك قام ابن خالو�ة بتعليم العديد من       

 ، م��م:�رزوا �� عصرهم والعصور الالحقة لهمو 

 هـ).380( املقرىء املصري عبد املنعم بن غلبون  -

 هـ).383( ا�خوارزمي ألاديب الشاعر أبو بكر  -

 هـ).390( املفسر النحوي املعا�� بن زكر�ا ال��روا�ي -

 هـ)..394( أبو ا�حسن السالمي الشاعر -

 هـ).406( أبو ا�حسن النصي�ي -

 مؤلفات ابن خالو�ة -4

ف العديد من املؤلفات م��ا: �ان البن خالو�ھ    
ّ
 �� الدراسات اللغو�ة، وخل

ً
 حضورا

  وال�ي در�د ابنشيخھ ل مشهورة قصيدة و�� در�د، ابن مقصورة شرح كتاب -

 يأ� ألام�� وابنھ فارس، حاكم املكيا�� محمد بن هللا عبد ا�حاكم ف��ا يمدح �ان

 .در�د ابن صاح��ا ع�� القصيدة برواية خلو�ة ابن فقام إسماعيل، العباس

 .الكر�م القرآن من سورة ثالث�ن إعراب كتاب -

 . العرب كالم �� ليس كتاب -

 . القرآن شواذ �� مختصر كتاب -

 . الر�ح أسماء �� رسالة كتاب -

 . ا�حمدان فراس أ�ي ديوان شرح كتاب -

 .السبع القراءات �� ا�حجة -

 .الاشتقاق کتاب -

 . نحو�� ال ا�جمل کتاب -

 . واملمدود املقصور  -

 املؤنث.  و املذکر -

 .كتاب البد�ع �� القراءات -

https://www.almrsal.com/post/714340
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 البن خالو�ھ �� القراءات السبع املطلب الثا�ي: دراسة كتاب ا�حجة

  :)1(ا�حجة ھكتاب�� ابن خالو�ھ من�ج 

      
ً
  كتاب " ا�حجة �� القراءات السبع " ن�ج فيـھ صـاحبھ من�جـا

ً
يقـوم  ، �عليميـا

  . علـى إلايجـاز و الاختـصار ، و سـهولة ألاسلوب و البعد عن التعقيد

��  " ا�حجـة فـي القـراءات الـسبعيص من�ج ابن خالو�ھ �� تأليفـھ "و يمكننا ت�خ     

 :النقاط آلاتية

  حالاعتماد ع�� القراءات املـشهورة ، و تـرك القـراءات الـشاذة ، و قـد صـر   -1

ـب عن  ... معتمد"بذلك �� خطبة الكتاب: 
ّ
فيھ علـى ذكـر القـراءات املـشهورة ، و منِك

 ."الروايات الشاذة املن�ورة

 ��  ... و قاصدا قصد إلابانة" إلايجاز و الاختصار : يقول �� خطبة الكتاب:  -2

 ".اقتصار ، من غ�� إطالة و ال إكثار

 فهو ال ينسب القـراءات إلـى أصـحا��ا  عرض القراءات من غ�� سند الرواية :  -3

 للضرورة ؛ ليب�
ّ
 رأ ��ا ، خاصة ملا يتفرد قـارئ بقـراءة �لمـة �غيـر مـا ق ن م�انة منإال

 رأ آلاخـرون. قـ

  .ن ا�حجة ف��ـاإلاحالة إ�� املسائل ال�ي سبق أن ب�ّ  -4

 فقـد استـشهد فـي توجيـھ الاعتماد علـى الـسماع و الابتعـاد عـن القيـاس ، -5

القراءات �سبع�ن بيتا من الشعر ، و أحد عشر شطرا ، و عشرة أحاديث نبو�ة ، و 

 .هللا عل��ممن أقوال ال�حابة رضوان ستة آثار 

  .ال يتعرض إ�� تفس�� املع�ى إال إذا دعت الضرورة -6

 الكر�م، وألاحاديث النبو�ة، والشعر العر�ي؛ ليبّ�ن مع�ى  الاحتجاج بالقرآن  -7

.
ً
 صعبا

ً
، أو �شرح كالما

ً
  غر�با

 التماس وجوه العر�ية للقراءة ، و عدم وصفها بالشذوذ ، و لو خالفت قياس  -8

 .النحاة

 الابتعاد عن ا�خالفات املذهبيـة النحو�ـة ، فهـو �عـرض رأي البـصر��ن ، و    -9

 .ن ينتصر إ�� مذهبھ ال�و��رأي ال�وفي�ن دون أ

 ال يذكر سبب نزول آلايات القرآنية. -10

 يرد ع�� ألاقوال العلماء و�ناقشها. -11
                                                           

      .  د/ محمد بن ي�� . " التوجيھ اللسا�ي للقراءات السبع �� " حجة ابن خالو�ھينظر:  (1)  
 .288-275, الصفحة 8, العدد 7املجلد  جامعة الوادي علوم اللغة العر�ية وآدا��ا مقال منشور �� مجلة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/130
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 نماذج تطبيقية من كتاب ا�حجة �� القراءات السبع البن خالو�ھ املطلب الثالث:

 مقدمة املؤلف: -1

 �سم هللا الّرحمن الّرحيم     

رّب �ّسر ا�حمد � الذي هدانا لهذا، وما كّنا ل��تدي لوال أن هدانا هللا. لقد جاءت      

� هللا عل��م أجمع�ن، وع�� محمد خاتم النبّي�ن، 
ّ
رسل ر�نا با�حق، ومقال الصدق، ص�

اهر�ن. و�عد، فإ�ي تدّبرت قراءة ألائّمة الّسبعة 
ّ
وع�� آلھ الكرام الطّيب�ن، ألاخيار الط

ألامصار ا�خمسة املعروف�ن ب�حة النقل، وإتقان ا�حفظ، املأمون�ن ع�� من أهل 

 م��م قد ذهب �� إعراب ما انفرد بھ من حرفھ 
ّ

تأدية الرواية واللفظ، فرأيت كال

مذهبا من مذاهب العر�ية ال يدفع، وقصد من القياس وجها ال يمنع، فوافق باللفظ 

يار ع�� واجب آلاثار . وأنا �عون هللا ذاكر وا�ح�اية طر�ق النقل والرواية غ�� مؤثر لالخت

�� كتا�ي هذا ما احتج بھ أهل صناعة النحو لهم �� معا�ي اختالفهم، وتارك ذكر 

اجتماعهم وائتالفهم، معتمد فيھ ع�� ذكر القراءة املشهورة، ومنكب عن الروايات 

يا ر، محتذالشاذة املن�ورة، وقاصد قصد إلابانة �� اقتصار، من غ�� إطالة وال إكثا

ملن تقّدم �� مقالهم، م��جما عن ألفاظهم واعتاللهم، جامعا ذلك بلفظ بّ�ن جذل، 

ومقال وا�ح سهل؛ ليقرب ع�� مر�ده، وليسهل ع�� مستفيده، وهللا املوفق للّسداد، 

 والهادي إ�� سبيل الرشاد، وهو ح��ي وإليھ معاد.

 :)1(النموذج ألاول  -2

هُ      
َ
 َول

ٌ
 . )2(]. يقرأ بالرفع والنصب7[البقرة/ ْم) قولھ �عا��: (ِغشاَوة

فا�حجة ملن رفع: أنھ استأنف الكالم مبتدئا، ونوى بھ التقديم، و�ا�خ�� التأخ��،      

 فكأنھ قال: وغشاوة ع�� أبصارهم.

ُھ َع��      
َّ
َتَم الل

َ
وا�حجة ملن نصب: أنھ أضمر مع الواو فعال عطفھ ع�� قولھ: (خ

وِ�ِ�ْم) [البقرة/ 
ُ
ل
ُ
] "وجعل ع�� أبصارهم غشاوة"، وإضمار الفعل إذا �ان عليھ دليل 7ق

 :)3(كث�� مستعمل �� كالم العرب، ومنھ قول الشاعر

دا سيفا ورمحا
ّ
 ورأيت زوجك �� الو�� ... متقل

.
ً
 ُرمحا

ً
 ير�د: وحامال

                                                           

 . 67ينظر: ا�حجة �� القراءات السبع البن خالو�ھ ص   )1( 

 وقرأ بالنصب: املفّضل عن عاصم و�� شاذة. قرأ بالرفع: ا�جمهور (السبعة)،  )2( 

 ).1/121هو عبد هللا بن الز�عري. ينظر: معا�ي القرآن للفراء (  )3( 
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 :)1(النموذج الثا�ي -3

 . )2(]. تقرأ بالتاء والياء140[البقرة/ قولھ �عا��: (أم تقولون)     

فا�حجة ملن قرأه بالياء: أن ا�خطاب للن�ي ص�� هللا عليھ وسلم. واملع�ى ملن قال      

 فأخ�� ع��م، بما قالوه.    -ال للن�ي -ذلك

وا�حجة ملن قرأ بالتاء،: أنھ عطف باللفظ ع�� مع�ى ا�خطاب �� قولھ:      

أ�ى بالكالم ع�� ] ف140]. (أم تقولون). (قل أأنتم)[البقرة/ 139(أتحاجوننا)[البقرة/ 

 سياقھ.

 :)3(النموذج الثالث -4

 . )4(]: يقرأ بالضاد والصاد57[ألا�عام/ قولھ �عا��: (يقص ا�حق)     

فا�حجة ملن قرأ بالضاد: أنھ استدل بقولھ �عا�� عند تمام الكالم: (وهو خ��      

   الفاصل�ن)، والفصل ال ي�ون إال �� القضاء. ومنھ قولھ �عا��: (وفصل ا�خطاب).

وا�حجة ملن قرأه بالصاد أنھ قال: لو �ان ذلك من القضاء لبثت �� الفعل الياء      

عالمة للرفع. واستدل ع�� أ��ا بالصاد بقولھ �عا��: (نحن نقص عليك أحسن 

القصص)، و�قولھ: (فاقصص القصص) ير�د بھ القرآن، فكذلك (ا�حق) ير�د بھ 

 القرآن. 

 وجھ لھ؛ ألنھ قد حذف من السواد ياءات وواوات فأما احتجاجھ بحذف الياء فال      

 هن عالمات الرفع؛ اللتقاء الساكن�ن؛ أل��ن ملا ذه�ن لفظا سقطن خطا.

 :)5(النموذج الرا�ع -5

�� أر�عة  )6(]. يقرأ بالتوحيد وا�جمع115[ألا�عام/ قولھ �عا��: (وتمت �لمت ر�ك)     

إنما عملوا �� ذلك ع�� السواد؛ مواضع: هاهنا و�� يو�س �� موضع�ن، و�� املؤمن؛ و 

أل��ن مكتو�ات فيھ بالتاء. فا�حجة ملن جمع: قولھ �عد ذلك: (ال مبدل ل�لماتھ) 

                                                           

 . 89ينظر: ا�حجة �� القراءات السبع البن خالو�ھ ص  )1( 

 قرأ بالتاء ابن عامر، وحمزة والكسائي، وحفص عن عاصم،  وقرأ الباقون الياء.  )2( 

 . 140: ا�حجة �� القراءات السبع البن خالو�ھ ص ينظر )3( 

 قرأ بالصاد نافع وابن كث�� وعاصم، والباقون بالضاد.  )4( 

 . 148ينظر: ا�حجة �� القراءات السبع البن خالو�ھ ص  )5( 

 قرأ باإلفراد ال�وفيون، والباقون با�جمع.  )6( 
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]. وا�حجة ملن وّحد أنھ ينوب الواحد �� اللفظ عن ا�جميع. ودليلھ 115[ألا�عام/ 

 ]. و�ل قر�ب.137قولھ: (وتمت �لمت ر�ك ا�حس�ى)[ألاعراف/ 

 :)1(النموذج ا�خامس -6

» إّن «]. أجمع القراء ع�� �شديد نون 63[طھ/ قولھ �عا��: (إن هذان لساحران)     

إال (ابن كث��) و (حفصا) عن (عاصم) فإ��ما خففاها. وأجمعوا ع�� لفظ ألالف �� 

قولھ: (هذان) إال (أبا عمرو) فإنھ قرأها بالياء. وأجمعوا ع�� تخفيف النون �� التثنية 

  إال ابن كث�� فإنھ شددها.

فا�حجة ملن شدد النون �� (إن) وأ�ى بألف �� (هذان): أنھ احتج بخ�� (ال�حاك)      

عن (ابن عباس): أن هللا �عا�� أنزل هذا القرآن بلغة �ل �� من أحياء العرب. وهذه 

خاصة، أل��م يجعلون التثنية باأللف �� �ل وجھ، » بن كعب ب�حارث«اللفظة بلغة 

 ال يقلبو��ا لنصب وال خفض. قال شاعرهم:

 إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا �� املجد غايتاها

فلما ثبتت هذه اللفظة �� السواد باأللف، وافقت هذه اللغة، فقرءوا ��ا، ولم      

 �غ��وا ما ثبت �� امل�حف.

 :)2(سالنموذج الساد -7

، )3(]. ُيقرءان بالنصب معا84[ص/ قولھ �عا��: (قال فا�حق وا�حق أقول)      

 . )4(و�رفع ا�حق ألاول، ونصب الثا�ي

فا�حجة ملن نص��ما: أنھ أراد �� ألاول إلاغراء. معناه: فاتبعوا ا�حق، وأعمل الفعل      

 املؤخر �� الثا�ي. 

ا يرفعھ. ير�د: فهذا ا�حق، ونصب الثا�ي وا�حجة ملن رفع ألاول: أنھ أضمر لھ م     

بالفعل املؤخر، أو ي�ون أراد: فأنا ا�حق، وأقول: ا�حق، فأقام الفاء �� ألاول مقام 

 (أنا) وهذا �عيد.

 

                                                           

 . 242ص  ينظر: ا�حجة �� القراءات السبع البن خالو�ھ )1( 

 . 307ينظر: ا�حجة �� القراءات السبع البن خالو�ھ ص  )2( 

 و�� قراءة: نافع وابن كث�� وأ�ي عمرو وابن عامر و الكسائي. )3( 

 و�� قراءة: عاصم وحمزة. )4( 
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 أبو ع�� الفار�ىي وكتابھ ا�حجة للقراء السبعة: املبحث الثامن

 :)1(ترجمة أ�ي ع�� الفار�ىي: املطلب ألاول       

 و�شأتھ:�سبھ ومولده   -1

 .غفار بن محمد بن سليمان الفار��يأبو ع�� ا�حسن بن أحمد بن عبد الهو      

 أبوه فار��ي، وأمھ سدوسية من سدوس شيبان.     

نة ، و�انت والدتھ �� س)مدينة من بالد فارس(�� مدينة فسا  الفار��يأبو ع��  ولد     

 هـ).288( ثمان وثمان�ن ومائت�ن

وإن �انت املصادر ال �سعفنا  ،لتشبع ��م أ�ي ع�� من العلملم تكن مدينة فسا      

لك ھ إ�� �غداد ال�ي �انت قبلة العلماء �� ذوّج فت ،���يء عن حياتھ العلمية �� بدايا��ا

الفار��ي بدأ رحلة العصر، ودخل إل��ا سنة سبع وثالثمائة، ومنھ �علم أن أبا ع�� 

 وسّنھ �سع عشرة سنة. العلم الطو�لة

حل إ�� مدن العراق، ثم سافر إ�� الشام، فزار حلب وطرابلس ومعرة كما ر      

، ثم عاد إ�� �غداد و�قي ف��ا 348النعمان، وورد ش��از سنة 
ً
هـ فلبث ف��ا عشر�ن عاما

 إ�� أن أدركتھ املنية.

و�ان أبو ع�� الفار��ي �� رحالتھ هذه يجالس العلماء، و�حاضر الطالب، و�ؤلف      

 الكتب.

 شيوخھ:  -2

أخذ النحو عن جماعة من أعيان أهل ف�� �غداد تلقى العلم ع�� أئم��ا ألاعالم،      

م وأخذ ع�� -هذا الشأن، كأ�ي إ�حاق الزجاج، وأ�ي بكر بن السّراج، وأ�ي بكر م��مان

وأخذ عن أ�ي بكر بن در�د، وأ�ي ا�حسن ع�� بن  .وأ�ي بكر بن ا�خياط -كتاب سيبو�ھ

  .تقدمون شيوخھ �� علوم العر�يةهؤالء املف .سليمان ألاخفش

                                                           

 )،232/ 7)، م�جم ألادباء لياقوت ا�حموي (4/260) تنظر ترجمتھ ��: م�جم البلدان لياقوت ا�حموي (1(  

)، 9/51)، ال�امل البن ألاث��: (2/80)، وفيات ألاعيان البن خل�ان (275/ 7غداد ل�خطيب البغدادي (تار�خ �

) ، النجوم 1/206)، غاية ال��اية �� طبقات القراء البن ا�جزري ( 11/376الوا�� بالوفيات للصفدي (

 ).1/496)، �غية الوعاة للسيوطي (4/151الزاهرة البن �غري بردي (
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أما شيخھ �� القراءة فهو ا�حافظ ألاستاذ أبو بكر بن مجاهد البغدادي شيخ      

 .ل من سّبع السبعةوأوّ  ،الصنعة

عن ع�� بن ا�حس�ن بن معدان الفار��ي عن إ�حاق  أخذهو سمع ا�حديث كما      

  .بن راهو�ھ، وعنده جزء سمعھ منھ

 تالميذه:  -3

 ، نذكر م��م:تالميذ �انوا من �عده أئمة عصرهملقد نبغ أل�ي ع�� الفار��ي      

ا�حسن  و طالب العبدي، وأب و وع�� بن عي��ى الر���، وأب ،الفتح بن ج�ي و أب     

اق أبو إ�حو  ،ابن أختھ أبو ا�حس�ن محمد بن ا�حس�ن الفار��ي النحوي ، و الزعفرا�ي

 إبراهيم بن ع�� الفار��ي اللغوي النحوي.

 مؤلفاتھ:  -4

ب�ن العلماء والدارس�ن ت ، وانتشر  -رحمھ هللا -أ�ي ع�� الفار��ي  مؤلفات شاعت     

 فأصبحت  ،من سابق�ن والحق�ن
ً
  أساسا

ً
 ركينا

ً
  ، ومرجعا

ً
 مكتبتنامن مراجع  أصيال

 العر�ية �� اللغة والنحو.

 تجنب؛ �سردها كما ذكر��ا املصادر كتفينو ، مؤلفاتھأهم ذكر وسن     
ً
 : ف��اة إلطالل ا

 .سندرسھكتاب ا�حجة، وهو كتابنا هذا الذي  - 1     

 .كتاب التذكرة - 2     

 كتاب أبيات إلاعراب. - 3

 كتاب إلايضاح الشعري. - 4

 .نحوي كتاب إلايضاح ال - 5

 كتاب مختصر عوامل إلاعراب. - 6

 كتاب املسائل ا�حلبية. - 7

 كتاب املسائل البغدادية. - 8

 املسائل الش��از�ة. كتاب - 9

 كتاب املسائل القصر�ة. - 10

 كتاب ألاغفال. - 11
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 كتاب املقصور واملمدود. - 12

 كتاب املسائل املنثورة. - 13

 كتاب املسائل الدمشقية. - 14

 كتاب املسائل البصر�ة. - 15

 كتاب املسائل العسكر�ة. - 16

 .كتاب املسائل الكرمانية - 17

 وفاتھ:  -5

 أنھ تو�� يوم -رحمھ هللا -لقد اتفق العلماء الذين ترجموا أل�ي ع�� الفار��ي      

وهنالك اختالف أ�انت الوفاة �� ر�يع ألاول أم ��  ،ألاحد لسبع عشرة خلت من ر�يع

 ر�يع آلاخر.وقيل: ر�يع ألاول. وعليھ أك�� من ترجم لھ. فقيل: ر�يع آلاخر؟. 

 هـ. 377سنة  �اع�� أ�املصادر  فأغلبأما سنة وفاتھ  
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 املطلب الثا�ي: دراسة كتاب ا�حجة للقراء السبعة:

عضد الدولة �خليفة واحد من عدة كتب صّنفها الفار��ي وقّدمها لكتاب ا�حجة      

  .مقدمة كتابھ كما ذكر ذلك ��الذي �ان �عّد نفسھ غالما �� النحو أل�ي ع��، 

ذكروا �� ثبت مؤلفاتھ كتاب   -هللا رحمھ -أل�ي ع�� الفار��ي الذين ترجموا و      

ا�حجة هذا �عبارات ليست متساو�ة، وإن �انت �ش��ك جميعها �� �لمة (ا�حجة) 

 محور التسمية، و�ل ذلك بداعية الاختصار.

ا�حجة �� ( :أطلقوا عليھ وآخرون، )ا�حجة �� علل القراءات(سّماه: فبعضهم      

 (ا�حجة) فقط. :ا�جميع فأسموه باللفظة املش��كة ب�نوأك��هم ، )القراءات

واملشهور كما �شر وطبع هو: ا�حجة �� علل القراءات السبع، أو ا�حجة للقراء      

 السبعة.

 موضوعھ ومن�جھ:  -1

موضوع الكتاب فهو الاحتجاج للقراءات وتوثيقها وتوج��ها والتماس الدليل لقراءة      

  .مجاهد�ل قارئ من القّراء السبعة الذين اختارهم ابن 

ما يدّل ع�� من�ج أ�ي ع�� �ش�ل موجز، وهو أن يذكر ما ثبت  ھكتابة �� مقدمو     

إما باالستناد إ�� قاعدة ، عن ابن مجاهد من وجوه قراءات القّراء �� كتابھ السبعة

ة خفية �عيدة إلادراك يحاول اقتناصها، أو توليدها 
ّ
مشهورة �� العر�ية، أو بالتماس عل

يھ وهو مما برع ف ،ومقارنة املثيل باملثيل ،وحشد النظائر ،�� القياسأو باالعتماد ع

والشعر  ،أبو ع��. و�ان �سوق ل�ل أسلوب من أساليب احتجاجھ آلايات القرآنية

 ،وألامثال العر�ية، ولغات العرب ول�جا��ا ،وا�حديث النبوي  ،الصا�ح لالحتجاج

 سيبو�ھ.إلامام وأقوال أئمة العر�ية وع�� رأسهم 

 �عرض أوّ  أنوطر�قتھ �� ذلك      
ً
نص ابن مجاهد �� عرضھ الختالف القّراء ��  ال

 
ً
  ،باسمھ �ل حرف من ا�حروف، مصّرحا

ً
  أو مغفال

ً
م ث ،بقولھ: اختلفوا ... لھ مكتفيا

وذلك �� القسم الذي شرع �� تفس��ه من الفاتحة  ،�عقبھ بقول شيخھ ابن السراج

 و بكالمھ هو بقولھ: قال أبو ع��.أ ،سورة البقرةآلايات ألاو�� من و
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ً
ن ع ولعّل أبرز ما يتم�� بھ أسلوب أ�ي ع�� هو ظاهرة الاستطراد والانطالق �عيدا

أصل املوضوع املطروق ح�ى ي�اد ين��ي آخره أولھ، فهو ينتقل بالقارئ من الكالم 

أو  ،هاأعماقلھ إ�� تفس�� آلاية، فيغوص ��  ع�� ا�حرف وا�خالف فيھ والاحتجاج

يتناول ال�لمة وما يتفرع ع��ا من معان وما تدّل عليھ من دالالت فيتناولها مع�ى مع�ى 

مبّينا لھ مع شواهده، ثم يتجاوزه إ�� ا�حديث عن الوجوه إلاعرابية أو العلل 

ده عھ وال ي��ك �عالصرفية، و�ناقش جميع ذلك و�حشد لھ الشواهد وألادلة، فيشب

 .ز�ادة ملس��يد

قھ �عض الغموض �� العبارة ستطراد �ان مدعاة لإلطالة، وقد رافوهذا الا      

 
ً
وقد �ان شيخنا أبو ع�� «، ولعّل ذلك دعا تلميذه ابن جّ�ي ألن يقول عنھ: أحيانا

عمل كتاب ا�حجة �� قراءة السبعة، فأغمضھ وأطالھ ح�ى منع كث��ا مّمن يّد�� 

 
ً
  .)1(»ع�� القراء منھ وأجفاهم عنھ العر�ية فضال

  ابن ج�ي: ع�ييو      
ً
��ا يصعب أن يفهم  أن من لم يكن من أهل العر�ية متمرسا

  ملن طالع الكتاب ودرسھ. كتابھ، وهذا حق

قد أث�ى القدماء من مؤرخ�ن ونحو��ن ولغو��ن وقّراء ومفسر�ن ع�� ا�حجة ول     

 ّص خنونھ، و�نقلون منھ �� مؤلفا��م، و وأ�جبوا بھ، وراحوا يتدارسونھ و�ختصر 

 . ي، و�� شرح أبيات املغ�ألادب خزانةلقادر البغدادي فقد نقل عنھ �� بالذكر عبد ا

 .�� علوم القرآن برهانقل عنھ �� كث�� من أبحاث كتابھ وكذلك الزرك��ي ن

 �ل ذلك يدلنا ع�� مدى اهتمام العلماء بالكتاب وا�حرص ع�� سماعھ وقراءتھ.     

صّنف �� أيام عضد الدولة املصنفات الرائعة �� «قال �� ذيل تجارب ألامم:      

أجناس العلوم املتفرقة، فم��ا كتاب ا�حجة �� القراءات السبع، وهو كتاب ليس لھ 

 .)2(»نظ�� �� جاللة قدر، واش��ار ذكر

                                                           

 ).1/236سب البن ج�ي () املحت1(  

 .183) ذيل تجارب ألامم ص 2(  
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كتاب ا�حجة �� تخر�ج القراءات السبعة من أحسن «ابن قا��ي شهبة:  وقال     

 .)1(»وأعظمهاالكتب 

ف كتاب التذكرة وكتاب ا�حجة شرح سبعة ابن مجاهد «وقال ابن ا�جزري:      
ّ
وأل

 .)2(»فأجاد وأفاد

 437م�ي بن أ�ي طالب املتو�� سنة  :وقد اختصره جماعة من ألاندلسي�ن م��م     

، واختصره كذلك أبو طاهر إسماعيل »منتخب ا�حجة �� القراءات«هـ �� كتاب سّماه 

هـ وانتفع بھ الناس، واختصره محمد بن شر�ح  455ف ألاندل��ي املتو�� سنة بن خل

 هـ. 476الرعي�ي املتو�� سنة 

 طبعات الكتاب:  -2

 بمطبعة دار الكتب املصر�ة بالقاهرة بتحقيق: ع��  -
ً
 طبع الكتاب أّوال

 دة: محمراجعوم ،وعبد الفتاح إسماعيل شل�ي ،وعبد ا�حليم النجار ،النجدي ناصف

 م.2000م، ثم سنة 1983سنة  ، وذلك النجارع�� 

  ،ق: بدر الدين قهو��يحقبت، ب��وت دمشق/ -دار املأمون لل��اث كما طبع ب -

 أحمد يوسف الدقاقو  ،ق: عبد العز�ز ر�احيدقتو  ةراجع، وم�ش�� جو�جا�يو 

 كما طبع بدار الكتب العلمية بب��وت. -

 .دار املأمون لل��اثوأحسن طبعة �� طبعة  -

                                                           

 .295) طبقات النحاة واللغو��ن البن قا��ي شهبة ص1(  

 )1/207) طبقات القّراء البن ا�جزري (2(  
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 الثالث: نماذج تطبيقية من كتاب ا�حجةاملطلب 

  مقدمة املؤلف: -1

  ا�حمد � رّب العامل�ن، �سم هللا الّرحمن الّرحيم«: )1(قال أبو ع�� الفار��ي     

اد وع�� جميع ألانبياء واملرسل�ن، وسائر عب ،وص�� هللا ع�� سيدنا محمد خاتم النبي�ن

م
ّ
 .هللا الصا�ح�ن وسل

عضد  ،بقاء موالنا امللك السيد ألاجل املنصور، و�� النعم أّما �عد: أطال هللا     

لطان، وأيده بالتوفيق والتسديد، والبسطة والس، الدولة، وتاج امللة، وأدام لھ العز 

بتت الذين ثقراءات القراء  هذا كتاب نذكر فيھ وجوه بالنصر والتمك�ن، فإّن  وعضده

��جم امل ،س بن مجاهد رحمھ هللاأ�ي بكر أحمد بن مو��ى بن العبا قراءا��م �� كتاب

با�حجاز والعراق والشام، �عد أن نقدم ذكر �ل حرف ،بمعرفة قراءات أهل ألامصار 

 من ذلك ع�� حسب ما رواه، وأخذنا عنھ.

شرع �� تفس�� صدر من ذلك �� كتاب �ان  د �ان أبو بكر محمد بن السرّي وق    

ما �� سورة البقرة من وجوه الاختالف ع��م، وأنا  دأ بإمالئھ، وارتفع منھ تبييضابت

 � هللا أرغب �� تيس�� ما قصدتھ،أسند إليھ ما فّسر من ذلك �� كتا�ي هذا، وإ�

 واملعونة عليھ، وهو حسبنا و�عم الوكيل.

 :)2(النموذج ألاول  -2

 (قولھ، عز وجل: «قال أبو ع�� الفار��ي:      
ً
 ].10[البقرة/ )فزادهم هللا مرضا

 (قرأ حمزة      
ً
 . )3(بكسر الزاي )فزادهم هللا مرضا

 (فزادهم، وشاء وجاء). امر يكسر من ذلك �لھ ثالثة أحرف:و�ان ابن ع     

      
ً
 رواية أ�ي��  )بل ران ع�� قلو��م(من ذلك إال قولھ:  و�ان عاصم ال يميل شيئا

 الفتح. عنھ، وروى عنھ حفص )4(بكر

                                                           

 ).1/4) ا�حجة �� القراءات السبع (1(  

 ).246 -1/239) نفسھ(2(  

 ) أي باإلمالة الك��ى.3(  

 ) أي شعبة.4(  
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 كقول عاصم و�ميل (بل ران). و�ان الكسائي يقول �� ذلك �لھ    

 .ن كث�� وأبو عمرو يفتحان ذلك �لھو�ان اب    

 ].10[البقرة/ )�� قلو��م مرض فزادهم هللا مرضا(قولھ �عا��:     

س/ [يو� )للذين أحسنوا ا�حس�ى وز�ادة(قالوا: زاد يز�د ز�ادة وز�دا، و�� التن�يل:     

26.[ 

 وقالوا: ز�دا، أ�شد أبو ز�د:    

 ز�د املرء ثم انتقاصھ كذلك

] وقال: 13[الكهف/  )وزدناهم هدى( فعل يتعدى إ�� مفعول�ن؛ قال: وزدت     

 )وزاده �سطة �� العلم وا�جسم(]، وقال: 88[النحل/  )زدناهم عذابا فوق العذاب(

 ].247[البقرة/ 

 (وأما قولھ:      
ً
 ]173[آل عمران/  )فزادهم إيمانا

ناس لهم إيمانا، أضمر املصدر �� الفعل وأسند الفعل إليھ، فاملع�ى: زادهم قول ال     

 (وكذلك قولھ: 
ً
أي: ما زادهم م��ء ]، 42[فاطر/  )فلما جاءهم نذير ما زادهم إال نفورا

 ( النذير، وقال:
ً
ما زادهم  ] أي:22[ألاحزاب/  )وصدق هللا ورسولھ وما زادهم إال إيمانا

  نظرهم إل��م أو رؤ���م
ً
 .لهم إال إيمانا

 ين والذ(ومثل ذلك من إضمار املصدر �� الفعل لداللة الفعل عليھ قولھ �عا��:      

 ] أي: إال تفعلوا هذه املوالاة.73[ألانفال/  )كفروا �عضهم أولياء �عض إال تفعلوه

 ومثل ذلك كث�� �� التن�يل وغ��ه.

 (وقال:      
ً
] أي: ازدادوا 25[الكهف/  )ولبثوا �� كهفهم ثالث مائة سن�ن وازدادوا �سعا

لبث �سع، فحذف املصدر وأقيم املضاف إليھ مقامھ، فانتصاب �سع ع�� هذا 

انتصاب املفعول بھ ال انتصاب الظرف، كما أن املضاف لو ظهر وأضيف إ�� التسع 

 �ان كذلك.

كأنھ جعل ما �� قلوب  شك ونفاق،وأما املرض فقال أبو عبيدة �� تأو�لھ:      

 ن ذلك خالف ما �� قلوب املؤمن�ن من اليق�ن وإلايمان.املنافق�ن م

 ] أي فجور.32[ألاحزاب/  )فيطمع الذي �� قلبھ مرض(قولھ:  وقيل: إن     
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 مر�ضا، ومرضتھ: قمت عليھ ووليتھ.وقال سيبو�ھ: أمرضتھ: جعلتھ      

 (السدي:  وقال     
ً
 ذفهم عداوة هللا مرضا. وهذا �� ح، أي زاد)فزادهم هللا مرضا

املضاف كقول من قال �� (يخادعون هللا): إن املع�ى يخادعون رسول هللا، ومثلھ �� 

] املع�ى من ترك 22[الزمر/  )فو�ل للقاسية قلو��م من ذكر هللا(حذف املضاف قولھ: 

 (ذكر هللا، كما قال �� صفة املنافق�ن: 
ً
[النساء/  )يراؤن الناس وال يذكرون هللا إال قليال

142.[ 

خالف املؤمن�ن الذين  ،أ��م إذا ذكر هللا قست قلو��م :و�جوز أن ي�ون املع�ى     

 .اهـ»]2[ألانفال/  )ر هللا وجلت قلو��مإنما املؤمنون الذين إذا ذك(قيل ف��م: 

، فهو أنھ أراد أن يدل باإلمالة ع�� أن )زاد (فأما وجھ قول من أمال ألالف ��      

 .الع�ن ياء

إلامالة �� زاد ونحوه: أنھ اجتمع فيھ أمران �ل واحد م��ما يوجب ومما يقوي      

إلامالة: وهو �حاق الكسرة أول فعلت، وآلاخر: أن تمال ألالف ليعلم أ��ا من الياء. 

فإذا �ان �ل واحدة من هات�ن ا�خلت�ن ع�� الانفراد توجب إلامالة �� هذا النحو، 

 
ُ
 فإذا اجتمعتا �ان أجدر أن ت

ُ
 ا.جلباهوجباها وت

 :)1(النموذج الثا�ي -3

انوا بما �(اختلفوا �� ضم الياء والتشديد وفتحها والتخفيف �� قولھ �عا��:      

 ].10[البقرة/  )يكذبون 

ِ بما �انوا يُ (فقرأ ابن كث�� ونافع وأبو عمرو وابن عامر:      
ّ
، بضم الياء )بون كذ

 و�شديد الذال.

 بفتح الياء وتخفيف الذال.بون) كِذ والكسائي: (يَ وقرأ عاصم وحمزة      

 (قال أبو ع��: كذب يكذب كذبا وكذابا. قال:      
ً
 ].8[سبأ/  )أف��ى ع�� هللا كذبا

 �ال�حك واللعب.» 8«فالكذب      

 (قال سيبو�ھ: والكذاب �الكتاب وا�حجاب. و�� التن�يل:      
ً
 )وكذبوا بآياتنا كذابا

 .]، فالكذاب ع�� وزن إلاكرام28[النبأ/ 
                                                           

 ) بتصرف واختصار. 254-1/246) ا�حجة �� القراءات السبع (1(  
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بفتح الياء وتخفيف الذال،  -]10[البقرة/  )يكذبون (قال أبو ع��: حجة من قال:      

أن يقول: إن ذلك أشبھ بما قبل ال�لمة و�ما �عدها، فالذي قبلها مما يدل ع�� 

ومن الناس من يقول آمنا با� و�اليوم آلاخر وما هم (قولھ �عا��:  -الكذب و�كذبون 

 ].8[البقرة/  )بمؤمن�ن

 بكذ��م. )فلهم عذاب أليم(كذب م��م،  )آمنا با�(فقولهم:      

 هذا الذي تقدم قولهم لھ وح�ايتھ ع��م.     

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إ�� شياطي��م (وما �عدها قولھ �عا��:      

 ].14[البقرة/  )قالوا إنا معكم إنما نحن مس��زؤن

كذ��م فيما ادعوه من  داللة ع�� )إنا معكم( )...شياطي��مإذا خلوا إ�� ( :فقولهم     

 إيما��م، وإذا �ان أشبھ بما قبلھ وما �عده �ان أو��.

 )ولهم عذاب أليم بما �انوا يكذبون (ومما يدل ع�� ترجيح ذلك أن يقال: إن قولھ:      

 أو الفر�قان جميعا. ن يراد بھ املنافقون أو املشر�ون ال يخلو من أ

ق�ن وهللا �شهد إن املناف( �ان املعنيون بذلك املنافق�ن فقد قال هللا ف��م: فإن     

 ].1[املنافقون/  )ل�اذبون 

[املؤمنون/  )وإ��م ل�اذبون ما اتخذ هللا من ولد(وإن �انوا املشرك�ن فقد قال:      

 ].153، 152[الصافات/  )وإ��م ل�اذبون. أصطفى البنات ع�� البن�ن(] وقال: 91، 90

وإن �ان الذين عنوا بھ  الفر�ق�ن فقد أخ�� ع��م جميعا بالكذب الذي يلزم أن      

 ي�ون فعلھ يكذبون دون يكذبون.

ولقد كذبت (وحجة من قال: (يكذبون) أن يقول: يدل ع�� التثقيل قولھ �عا��:      

 
ّ
 ].34[ألا�عام/  )بوارسل من قبلك فص��وا ع�� ما كذ

 (وقولھ �عا��:      
ّ
 (] 39[يو�س/  )بما لم يحيطوا �علمھ بوابل كذ

ّ
بوك فقل �� وإن كذ

 (] 41[يو�س/  )عم�� ولكم عملكم
ّ
[فاطر/  )بوك فقد كذبت رسل من قبلكوإن يكذ

41 [) 
ّ
 ] ونحو ذلك من آلاي.39[البقرة/  )بواوالذين كفروا وكذ



99 
 

 :)1(النموذج الثالث -4
 ].36[البقرة/  )فأزلهما الشيطان ع��ا(اختلفوا �� قولھ �عا��:      

 فأزَ (فقرأ حمزة وحده:      
َ
 (بألف خفيفة، وقرأ الباقون:  )هماال

ّ
مشددا �غ��  )همافأزل

 ألف.

يا آدم اسكن أنت (أن قولھ:  ع��ا) حجة حمزة �� قراءتھ (فأزالهما الشيطان    

 
ُ
 وزوجك ا�جنة وك

َ
قابل ف، )فأزالهما الشيطان(] تأو�لھ: أثبتا فثبتا، 35[البقرة/  )م��ا ال

 الثبات بالزوال، الذي هو خالفھ.

و�سب الفعل إ�� الشيطان، ألن زوالهما ع��ا إنما �ان ب��يينھ ووسوستھ،      

عل إليھ. ومثل هذا قولھ و�سو�لھ، فلما �ان ذلك منھ سبب زوالهما ع��ا أسند الف

� هللا �ان للن�ي ص� ] فالرمي17[ألانفال/  )وما رميت إذ رميت ولكن هللا رمى( �عا��:

إال أنھ ملا �ان بقوة هللا وإرادتھ �سب . »شاهت الوجوه«سلم حيث رمى فقال: عليھ و 

 إليھ. 

] فقولھ: 36[البقرة/  )فأخرجهما مما �انا فيھ( :ومما يقوي قراءتھ قولھ �عا��     

، أال ترى أن إخراجھ إياهما م��ا، إزالة منھ )أزالهما(�� املع�ى قر�ب من  )فأخرجهما(

 ما �انا فيھ.لهما ع

تكر�را،  )فأخرجهما( �ان قولھ �عد: )فأزالهما(فإن قال قائل: فإنھ إذا قرأ:      

س ، لي)أخرجهما(قيل: إن قولھ:  ؟أل��ا ال ت�ون ع�� التكر�ر؛ فالقراءة ألاخرى أرجح

بتكر�ر ال فائدة فيھ، أال ترى أنھ قد يجوز أن يز�لهما عن مواضعهما، وال يخرجهما 

فيھ من الدعة والرفاهية، وإذا �ان كذلك لم يكن تكر�را غ�� مفيد. وع�� مما �انا 

أن التكر�ر �� مثل هذا املوضع لتفخيم القصة و�عظيمها بألفاظ مختلفة ليس 

بمكروه وال مجتنب، بل هو مستحب مستعمل، كقول القائل: أزلت �عمتھ، وأخرجتھ 

 من ملكھ، وغلظت عقو�تھ.

     :] أن أزلهما يحتمل تأو�ل�ن36رة/ [البق )لشيطانفأزلهما ا(حجة من قرأ      

 أحدهما: كس��ما الزلة.      

 وآلاخر: أن ي�ون أزل من زل الذي يراد بھ: ع��.      

                                                           

 ) بتصرف واختصار. 14-2/10) ا�حجة �� القراءات السبع (1(  
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فالداللة  ع�� الوجھ ألاول ما جاء �� التن�يل من تز�ينھ لهما تناول ما حظر عل��ما      

ملن (] إ�� قولھ: 20[ألاعراف/  )ما ��اكما ر�كما عن هذه ال�جرة(جنسھ، بقولھ: 

 )فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري ع��ما من سوآ��ما(وقولھ:  )النا�ح�ن

 ].20[ألاعراف/ 

إنما اس��لهم ( لة إ�� الشيطان �� قولھ �عا��:وقد �سب كسب إلا�سان الز      

وأجاب،  ] واس��ل وأزل كقولهم: استجاب55[آل عمران/  )الشيطان ببعض ما كسبوا

واستخلف ألهلھ وأخلف، فكما أن اس��لهم من الزلة، واملع�ى فيھ كس��م الشيطان 

: زل من )فأزلهما(والوجھ آلاخر أن ي�ون  )فأزلهما الشيطان(الزلة، كذلك قولھ �عا��: 

 عن امل�ان، إذا ع�� فلم يثبت عليھ، و�دل ع�� هذا قولھ �عا��:

] فكما أن خروجھ عن املوضع الذي هو فيھ 36[البقرة/  )فأخرجهما مما �انا فيھ(

 .انتقال منھ  إ�� غ��ه، كذلك عثاره فيھ وزليلھ

 :)1(النموذج الرا�ع -5

فقرأ ابن  ]259[البقرة/  )كيف ننشزها(اختلفوا ��: الراء والزاي من قولھ �عا��:      

 ( كث�� ونافع وأبو عمرو:
ُ
 ن
ْ
بضم النون ألاو�� و�الراء. وقرأ عاصم وابن عامر  )هارُ ِش ن

 (وحمزة والكسائي: 
ُ
 ن
ْ
 بالزاي.  )هازُ ِش ن

 (قال أبو ع��: من قال:      
ُ
، فاملع�ى فيھ: كيف نحي��ا، وقالوا: أ�شر  )هانشرِ كيف ن

وقد وصفت العظام . ]22[عبس/  )ثم إذا شاء أ�شره(هللا امليت فنشر، و�� التن�يل: 

س/ [� )من ي�� العظام و�� رميم قل يحي��ا الذي أ�شأها أول مرة(باإلحياء قال �عا��: 

وقد استعمل النشر �� إلاحياء ��  )كيف ننشرها(وكذلك �� قولھ �عا��:  ]79 - 78

وهو الذي يرسل الر�اح �شرا ب�ن (: ] وقال �عا��15[امللك/  )وإليھ النشور (قولھ �عا��: 

 .]57[ألاعراف/  )رحمتھيدي 

 (وأما من قرأ:      
ُ
بالزاي فالنشز: الارتفاع، وقالوا ملا ارتفع من ألارض: �شز  )هانشزِ ن

 .ننشزها نرفع �عضها إ�� �عض لإلحياء :فتقدير

وإذا قيل (: : �شز وأ�شزتھ، و�دلك ع�� ما قال، قولھ عز وجلوقال أبو ا�حسن     

 ].11[املجادلة/  )ا�شزوا فا�شزوا

                                                           

 ) بتصرف واختصار.  288-2/285) ا�حجة �� القراءات السبع (1(  
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 البن زنجلة �� القراءات السبع ا�حجةكتاب : املبحث التاسع     

 )1(املطلب ألاّول: ترجمة ابن زنجلة     

 �� كتب ال��اجم والطبقات، فلم يرد لھ ذكر ف��ا إال  لم     
ً
 وافيا

ً
ينل ابن زنجلة حظا

 البعض القليل مع نزر �س�� �� ال��جمة.

فجاء ف��ا: عبد الرحمن بن محمد أبو زرعة ابن زنجلة، عالم بالقراءات، �ان      

،قرا ع�� أحمد بن فارس كتابھ "الصاح�ي".تو�� رحمھ هللا سنة 
ً
 مالكيا

ً
 هـ 420قاضيا

 رحمھ هللا:  من مؤلفاتھ     

ا�حجة �� القراءات. طبع بمؤسسة الرسالة بب��وت، بتحقيق ألاستاذ سعيد  -1

 ألافغا�ي.

مام معهد إلا مجلة  تن�يل القرآن وعدد آياتھ، بتحقيق: غانم قدوري ا�حمد. -2

 .234م، ص 2006 2، العدد �يالشاط

 الكر�م. � القرآن�تفس -3

       .بتداءالا الوقف و ��شرف القراء  -4

 :)2(ا�حجة البن زنجلة املطلب الثا�ي: دراسة كتاب     

 ، ازيجھ وشرحھ بالوضوح وإلا الماز كتيم     
ً
جج، وإذا ح�أقل ما يقتنع من ا مكتفيا

    . ختلفة للقراءات ال�حيحةملفراغھ من عرض الوجوه ا�ان لھ اختيار ذكره �عد 

دب ورواية علوم اللغة وألا  ��كنھ تمفنھ  ��ؤلف متمكن ملويشعر القارئ أن ا     

 صّ محاطب يخواثق أنھ عبارتھ،  ��الشعر، موجز 
ً
  ،هذا الفن �� ال

ً
ية بق �� مشار�ا

 .سهاب والتطو�لفنون العر�ية عامة؛ ولذلك ترك إلا ال

                                                           
)، مقدمة املحّقق سعيد ألافغا�ي لكتاب ا�حجة البن زنجلة، 3/325ترجمتھ ��: ألاعالم للزرك�� ( نظر ت (1)  

 ،ابن زنجلة ومن�جھ �� توجيھ القراءات القر ءانية، تن�يل القرآن لكتاب غانم قدوري ا�حمد مقدمة املحّقق
 امعةج ،مهدي عبدهللا هللا حمد عبدماسم الباحث:  ،بحث تكمي�� مقدم لنيل درجة املاجست�� �� القراءات

 م2012سنة: مال��يا  -يةاملالع املدينة
ابن زنجلة ومن�جھ �� توجيھ القراءات : مقدمة املحّقق سعيد ألافغا�ي لكتاب ا�حجة البن زنجلة، نظر (2)  

مهدي  هللا حمد عبدماسم الباحث:  ،بحث تكمي�� مقدم لنيل درجة املاجست�� �� القراءات ،القر ءانية
 م2012سنة: مال��يا  -يةاملالع املدينة جامعة ،عبدهللا
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 اتبع ترتيب امل�حف �� تناول القراءات، و�نيب القراءة أل�حا��ا. -1

 يبدأ إلامام ابن زنجلة كالمھ عادة بقولھ: قرأ فالن وفالن كذا وكذا، وقرأ  -2

 الباقون (ير�د بقية السبعة) كذا وحج��م كذا، معتمدا ع�� حجج نحو�ة، 

 صرفية، أو لغو�ة، أو طرف من حديث، أو بيت شعري وهكذا.أو 

 إذا وجد ا�حجة من القرآن نفسھ بدأ ��ا، وإن �انت ا�حجة �� ا�حديث  -3

 ذكره.

 يحتج للقراءة بالشعر و الن�� وكالم اللغو��ن والنحو��ن.  -4

 يحشد ا�حجج وال��اه�ن إلثبات القراءة الواحدة. -5
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 ا�حجة البن زنجلةنماذج تطبيقية من كتاب املطلب الثالث:      

 :)1(النموذج ألاول       
  ] 36[البقرة/ (فأزلهما الشيطان ع��ا فأخرجهما مما �انا فيھ)قولھ �عا��:  

قرأ حمزة (فأزالهما) الشيطان ع��ا باأللف أي نحاهما عن ا�حال ال�ي �انا عل��ا       

من قول القائل أزال فالن فالنا عن موضعھ إذا نحاه عنھ وزال هو وحجتھ قولھ يا 

فأزالهما الشيطان فقابل الثبات بالزوال  آدم اسكن أنت زوجك ا�جنة أي اثبتا فثبتا

قراءتھ قولھ فأخرجهما مما �انا فيھ فإخراجهما �� املع�ى الذي هو خالفھ ومما يقوي 

 قر�ب من إزال��ما 

وقرأ الباقون (فأزلهما) من زللت وأزل�ي غ��ي أي أوقعهما �� الزلل وهو أن يزل       

إلا�سان عن الصواب إ�� ا�خطأ والزلة وحج��م قولھ إنما اس��لهم الشيطان و�سب 

 .غواء الشيطان إياهما فصار كأنھ أزلهماالفعل إ�� الشيطان أل��ما زال بإ

 :)2(ثا�يالنموذج ال     

 مقصورة ألالف  ]233[البقرة/ (إذا سلمتم ما أتيتم)قرا ابن كث�� قولھ �عا��: 

  .حذف املع�ى إذا سلمتم ما أتيتم بھأي ما جئتم و�� الكالم 

وقرأ الباقون (ما آتيتم) باملد أي أعطيتم وحج��م قولھ إذا سلمتم ألن التسليم ال      

 .ي�ون إال مع إلاعطاء

  :)3(ثالثالنموذج ال     

  ]48[آل عمران/ (ويعلمھ الكتب وا�حكمة والتورة وإلانجيل)قولھ �عا��: 

قرأ عاصم ونافع (ويعلمھ الكتاب) بالياء إخبار عن هللا أنھ �علمھ الكتاب وحج��ما       

قولھ قبلها (قال كذلك هللا يخلق ما �شاء إذا ق��ى أمرا فإنما يقول لھ كن في�ون 

 ويعملھ) 

اء ذلك من أنب( :وقرأ الباقون (و�علمھ) بالنون أي نحن �علمھ وحج��م قولھ قبلها      

  .حيھ إليك)الغيب نو 

                                                           

 . 94ينظر: ا�حجة �� القراءات السبع البن زنجلة ص   )1( 

 . 137ينظر: ا�حجة �� القراءات السبع البن زنجلة ص   )2( 

 . 163ينظر: ا�حجة �� القراءات السبع البن زنجلة ص   )3( 
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 :)1(را�عالنموذج ال       

 ] 13[املائدة/(وجعلنا قلو��م قسية) قولھ �عا��:   

قرأ حمزة (قلو��م قسية) وقرأ الباقون (قاسية) وحج��م إجماعهم ع�� قولھ       

(فو�ل للقاسية قلو��م من ذكر هللا) فلما أجمعوا ع�� إحداهما واختلفوا �� ألاخرى 

 رد ما اختلفوا فيھ إ�� ما أجمعوا عليھ، وهما لغتان بمن�ل عالم وعليم. 

أبلغ �� الذم واملدح من فاعل، كما أن عليما وحجة من قرأ (قسية) �� أن فعيال       

 أبلغ من عالم، وسميعا أبلغ من سامع، و�� فعيلة من القسوة. 

وقال آخرون بل مع�ى (قسية) غ�� مع�ى القسوة، وإن مع�ى القسية ال�ي ليست       

بخالصة إلايمان؛ أي قد خالطها كفر ف�ي فاسدة؛ ولهذا قيل للدراهم: قد خالطها 

س، أو غ��ه قسية. وقال أبو عبيدة: القسية �� الرديئة، مش��ة بالدراهم غش من نحا

 القسية. 

وألاصل �� (قاسية) قاسوة؛ ألنھ من قسا يقسو، فقلبوا الواو ياء؛ ملا قبلها من      

 الكسرة. وألاصل �� (قسية) قسيوة، فقلبوا الواو ياء، وأدغموا الياء �� الياء.

 :)2(خامسالنموذج ا�     

 ]67(وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ) [املائدة/ قولھ �عا��:      

قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر (فما بلغت رساالتھ) ع�� ا�جمع، وحج��م أ��م جعلوا       

 ل�ل و�� رسالة، ثم جمعوا فقالوا: (فما بلغت رساالتھ). 

"إن هللا جل وعز  وقرأ الباقون: (رسالتھ) وحج��م قول الن�ي ص�� هللا عليھ:      

 أرسل�ي برسالة وأمر�ي أن أبلغها" ا�خ��، ثم تال آلاية.

 :)3(سادسالنموذج ال    

  ]103[التو�ة/ (وصل عل��م إن صلوتك سكن لهم) قولھ �عا��: 

قرأ حمزة والكسائي وحفص: (إن صالتك سكن لهم) ع�� التوحيد، وكذلك ��      

هود، وحج��م �� ذلك إجماع ا�جميع ع�� التوحيد �� قولھ �عا��: (إن صال�ي و�س�ي) 

 فردوا ما اختلفوا فيھ إ�� ما أجمعوا عليھ. 

جمع �� وقرأ الباقون: (إن صلواتك) ع�� ا�جمع، وحج��م إجماع ا�جميع ع�� ا�     

 قولھ: قبلها (وصلوات الرسول) فال فرق �� ��يء من ذلك �� وجھ من الوجوه.

                                                           

 . 223ينظر: ا�حجة �� القراءات السبع البن زنجلة ص   )1( 

 . 232ينظر: ا�حجة �� القراءات السبع البن زنجلة ص   )2( 

 . 322ينظر: ا�حجة �� القراءات السبع البن زنجلة ص   )3( 
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 :)1(لسا�عالنموذج ا     

(وكذلك حقت �لمت ر�ك ع�� الذين كفروا أ��م أ�حب النار) قولھ �عا��:      

 ] 6[غافر/

 قرأ نافع وابن عامر: (وكذلك حقت �لمات ر�ك) باأللف ع�� ا�جمع.       
وقرأ الباقون: (�لمة) وحج��م أ��ا تجمع سائر ال�لمات، وتقع مفردة ع�� الك��ة،       

فإذا �ان ذلك كذلك استغ�ي ��ا عن ا�جمع، كما تقول: ��جب�ي قيامكم وقعودكم. 
وقال: (ال تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كث��ا) وقال: (إن أنكر ألاصوات لصوت 

ع إلاضافة إ�� الك��ة؛ فكذلك ال�لمة، ومن جمع فألن هذه ا�حم��) فأفرد الصوت م
، قال: (وصدقت 

ً
ألاشياء وإن �انت تدل ع�� الك��ة قد تجمع إذا جعلت أجناسا

ب�لمات ر��ا) أي �شرائعھ؛ ألن الكتب قد ذكرت. وقال: (وإذ ابت�� إبراهيم ر�ھ ب�لمات 
 فأتمهن).

 :)2(ثامنالنموذج ال     

  ].11[الغاشية/ (ال �سمع ف��ا الغية) قولھ �عا��: 

) رفع ع�� ما لم �سم فاعلھ،      
ٌ
قرأ ابن كث�� وابو عمرو: (ال ُ�سمع) بضم الياء (الغية

روا، والالغية مؤنثة، ألن تأنيث 
ّ
ك

ُ
قالوا: ألن ا�خطاب ليس بمصروف إ�� واحد، وإنما ذ

. قال  الالغية غ�� حقيقي؛ أي لغو. قال ال��يدي: املع�ى ال ُ�سمع
ٌ
ف��ا من أحد الغية

 .
ٌ
 الغية

ٌ
سمع �لمة

ُ
أبو عبيدة: الغية أي لغوا، و�جوز أن ي�ون صفة، كأنھ قال: ال �

وحج��ما أ��ا موافقة إلعراب رؤوس آلايات قبلها و�عدها من قولھ: (خاشعة عاملة 
 ناصبة) و�عدها:(ع�ن جار�ة)،(مرفوعة)،(مصفوفة)،فجرى ع�� ذلك. 

) رفع ع�� ما لم �سم فاعلھ، وأتت ال      
ٌ
سمع) بضم التاء (ف��ا الغية

ُ
وقرأ نافع: (ال �

 �سمع ع�� لفظ الالغية دون املع�ى. 

) نصب وحج��م: أ��ا      
ً
سمع) بفتح التاء (الغية

َ
وقرأ أهل الشام وال�وفة: (ال �

 تنصرف إ�� وجه�ن: 

ة؛ ألن ذلك أ�ى عقيب ا�خ�� ع�� يجوز أن �سند السماع إ�� الوجوه املذ�ور      

الوجوه الناعمة؛ إذ لم �ع��ض ب�ن ذلك و��ن الوجوه ��يء يصرف إليھ ع��ا، واملع�ى 
 أل�حاب الوجوه. 

والوجھ آلاخر: أن ي�ون ع�� مخاطبة الن�ي ص�� هللا عليھ فكأنھ قال: ال �سمع يا      
 عيما ومل�ا كب��ا).محمد �� ا�جنة الغية؛ بداللة قولھ: (وإذا رأيت ثم رأيت �

                                                           

 . 627ينظر: ا�حجة �� القراءات السبع البن زنجلة ص   )1( 

 . 720زنجلة ص ينظر: ا�حجة �� القراءات السبع البن   )2( 
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امل�ي ابن أ�ي طالب وكتابھ الكشف عن وجوه القراءات املبحث العاشر: 

 السبع وعللها

 )1(امل�ي ابن أ�ي طالب املطلب الـأول: ترجمة     

 �سبھ ومولده و�شأتھ: -1

بن محمد بن مختار  العالمة املقرئ أبو محمد م�ي بن أ�ي طالب حموشهو      

، الق��وا�ي، ثم القرط�ي، صاحب (�سبة إ�� قبائل قيس بن عيالن) القي��ي

 التصانيف.

 .هـ)355( ولد: بالق��وان سنة خمس وخمس�ن وثالث مائة     

بدأ �� طلب العلم بمسقط رأسھ بالق��وان، فقرأ ع�� شيوخها، ثم بدأ بالرحلة      

ثم ، رجع إ�� الق��وان، ثم هـ)368(ة �� سنة ن ثالث عشرة سنابسافر إ�� مصر وهو ف

حج تلك السنة و  هـ)،377(��ض إ�� مصر ثانية �عد إكمالھ القراءات بالق��وان �� سنة

، ثم عاد إ�� مصر ثالثة �� سنة �� الق��وانثم رجع إ ،حجة الفر�ضة عن نفسھ

. ثم هـ)387(وأقام ��ا يقرئ إ�� سنة هـ) 383(. ثم عاد إ�� الق��وان �� سنة هـ)382(

وحج أر�عة حجج متوالية نوافل. ثم  هـ)،390(كة فأقام ��ا إ�� آخر سنة خرج إ�� م

، هـ)392(ثم قدم من مصر إ�� الق��وان �� سنة  ،إ�� مصرهـ) 391(قدم من مكة سنة 

، ثم جلس لإلقراء بجامع قرطبة فانتفع هـ)393(ثم قدم إ�� ألاندلس �� رجب سنة 

 ع�� يديھ جماعات، وعَ 
ُ
 ف��ا قدره. ّل م اسمھ �� البلدة وَج ظ

من أهل التبحر �� علوم القرآن والعر�ية، حسن الفهم وا�خلق،  -رحمھ هللا-�ان      

 
ً
 لذلك، مجوّ  جيد الدين والعقل، كث�� التأليف �� علوم القرآن، محسنا

ً
 للقراءات دا

 
ً
 بمعان��ا. السبع، عاملا

 شيوخھ: -2

والطلب فقد ك�� شيوخھ مل�ي بن أ�ي طالب ذلك الدأب ع�� الرحلة �ان ملا      

 نذكر م��م: و�عّددوا

 ه) أفاد م�ي منھ الفقھ.389ابن أ�ي ز�د الق��وا�ي (ت -

                                                           

، وفيات ألاعيان البن خل�ان 597) تنظر ترجمتھ ��: الصلة�� تار�خ أئمة ألاندلس البن باش�وال ص1(  

)، غاية ال��اية البن 2/342) ، الديباج املذهب البن فرحون (17/591)، س�� ألاعالم النبالء للذه�ي (5/274(

 ). 2/309ا�جزري (

 . 
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 أفاد م�ي منھ القراءات وا�حديث. ه)403أبو ا�حسن القا���ي (ت -

وي (ت -
َ
دف

ُ
 ه)  أفاد م�ي منھ القراءات وعلوم القرآن.388أبو بكر ألا

  ھ القراءات.أفاد م�ي من ه)380أبو عدي عبد العز�ز بن ع�� (ت -

 ه)أفاد م�ي منھ القراءات.389أبو الطيب ابن غلبون (ت  -

 ه) أفاد م�ي منھ ا�حديث.434عبد هللا بن أحمد، أبو ذر الهروي (ت  -

 تالميذه: -3

 م�ي جماعات كث��ة، وسأقتصر �� الكالم ع�� أبرزهم: �ان تالميذ      

 ه).474ابنھ أبو طالب محمد (ت  -

ال�� -
ُ
 ه) وص�� عليھ 432القرط�ي، أبو عمر املقرئ (ت  أحمد بن محمد الك

 شيخھ م�ي.       

ه). من أهل املعرفة 454محمد بن أحمد الكنا�ي، أبو عبد هللا الطر�� (ت -

 بالقراءات ووجوهها.

 ه)، الفقيھ املال�ي.462محمد بن عتاب القرط�ي، أبو عبد هللا (ت -

 املال�ي.الفقيھ  ه).474سليمان بن خلف، أبو الوليد البا�� (ت -

من أهل املعرفة  ه).476محمد بن شر�ح بن أحمد، أبو عبد هللا إلاشبي�� (ت -

 بالقراءات.

 وفاتھ: -4

هـ)، وقد ناهز 437نداء ر�ھ �عا�� فجر يوم السبت أّول محرم سنة ( ى م�يل�ّ       

 الثانية والثمان�ن من عمره.

 مؤلفاتھ:  -5

       �� 
ً
وزت التأليف إ�� قبيل وفاتھ؛ إذ تجا�عد م�ي فيمن ك��ت تآليفھ، و�ان �شيطا

 الثمان�ن، وسأكتفي بذكر �عضها فقط:

 التبصرة �� القراءات، وهو من أشهر تآليفھ. مطبوع.  -

 مطبوع. الكشف عن وجوه القراءات وهو كتابنا الذي سندرسھ.  -

 الهداية إ�� بلوغ ال��اية، �� التفس��. مطبوع.  -

 الوة. مطبوع.الرعاية لتجو�د القراءة وتحقيق لفظ الت  -

 التذكرة �� اختالف القراء.  -

 إلابانة عن معا�ي القراءة.  -
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 املطلب الثا�ي: كتاب الكشف عن وجوه القراءات مل�ي ابن أ�ي طالب

 عنوان الكتاب: -1

 السبع وعللها  الكشف عن وجوه القراءاتهو: " عنوان كتاب الكشف

قراءات"، "التبصرة �� الوحججها". فم�ي �سميھ كذلك �� الكتاب نفسھ، و�� كتابيھ: 

لكشف ا"الهداية إ�� بلوغ ال��اية"، وإن �ان �� هذين ألاخ��ين يقتصر من العنوان ع�� "

 ". وهذا مألوف �� التسمية.عن وجوه القراءات

أما ابن ألانباري و�اقوت ا�حموي فيسميان الكتاب بـ"البيان عن وجوه       

. وال�حيح )2(شوف عن وجوه القراءات"، وانفرد القفطي بتسميتھ: "الك)1(القرءات"

ف نفسھ. ِ
ّ
 ما ذكره املؤل

 :موضوعات الكتاب -2

ل ما �� أبواب ألاصول؛ كهاء       
َ
بدأ م�ي كتابھ بمقدمة أبان ف��ا من�جھ، ثم ِعل

الكناية، واملد والقصر، وأح�ام الهمز، وإلادغام وإلاظهار، والفتح وإلامالة، وأح�ام 

 افة و�اءات الزوائد.الراء والالم، و�اءات إلاض

ثم ذكر فرش ا�حروف من الفاتحة إ�� سورة الناس؛ �ل حرف، ومن قرأ بھ،       

 وعلتھ، وحجة �ل فر�ق.

 من�ج م�ي �� كتاب الكشف: -3

 السبع وعللها وحججها" من أواخر كتب  الكشف عن وجوه القراءات"إن كتاب 

؛ كما صرح بذلك �� مقدمة كتابھ
ً
 .)3(م�ي تأليفا

ففي كتاب الكشف نجد املادة العلمية فيھ منظمة؛ فيحصر املتشا��ات       

والنظائر، ويعت�ي بمعا�جة املسائل املجموعة، مع تبو�ب ملوضوعات البحث واملسائل، 

و�جتنب الاستطراد، فيقصر الكالم ع�� املسألة املتناولة ، مع طر�قة السؤال 

 و�بلس، وال يطيل فيبتعد ويغرب. م�ِ �ْ يُ دون استطراد، فال يختصر ف وا�جواب،

                                                           

 ). 1/4) انظر: الكشف(1(  

 ). 19/168، م�جم ألادباء لياقوت ا�حموي (317) انظر: نزهة ألالباب البن ألانباري ص 2(  

 . 43) انظر: فهرست ابن خ�� ص 3(  

 . 
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 أسلوب م�ي �� كتاب الكشف: -4

وضع م�ي خطة محكمة �� كتابھ الكشف، وطبقها وال��م ��ا إ�� ��اية الكتاب،       

فامتاز أسلو�ھ بالدقة؛ ألنھ استوعب مادة بحثھ وموضوعھ، كما امتاز باالستقصاء 

 واملناقشة، مع البيان والوضوح، والتمثيل والتدليل.

 م�ي �� كتاب الكشف:صادر م -5

 :در ثانو�ةتنوعت املصادر �� كتاب الكشف، ب�ن مصادر أولية، ومصا      

أّول هذه املصادر وأّمها كتابھ التبصرة، ثم ما سّ�ى أ�حا��ا؛ كذكره أبو عبيد       

م، وابن قتيبة، وابن جر�ر الط��ي، وأبو بكر بن مجاهد، ثم ما �ان 
ّ
القاسم بن سال

، رواية، كنقلھ عن شيوخھ بالسند كأ�ي طاهر ابن غلبون، وابنھ أبو 
ً
 شفو�ا

ً
مصدرا

 الطيب ابن غلبون.

ا املصادر الثانو�ة، وذلك نحو �عض علوم القرآن وا�حديث؛ �التفس�� أم      

 واملناسبة. 

 طبعات الكتاب: -6

-  
ُ
 بمجمع اللغة العر�ية بدمشق، بع الكتاب ط

ً
 ن الدكتور م�� الديبتحقيق: أّوال

 م. 1974رمضان. سنة 

 م. 1984ثم بمؤسسة الرسالة بب��وت، بنفس التحقيق، سنة  -

بع بدار الكتب العلمية بب��وت، بتحقيق: أحمد مهد��، -
ُ
 .م.2011سنة  كما ط

 .مؤسسة الرسالةوأحسن طبعة �� طبعة مجمع اللغة العر�ية و  -
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املطلب الثالث: نماذج تطبيقية من كتاب الكشف عن وجوه القراءات 

 مل�ي ابن أ�ي طالب 

      :)1(النموذج ألاول       

رّده  بالياء ابن كث��  ] قرأه74[البقرة/ قولھ �عا��: (وما هللا �غافل عما �عملون )      

 ع�� ما �عده من قولھ: 71[البقرة/) وما �ادوا يفعلون ( قولھ �عا��:ع�� 
ً
]. ورّده أيضا

] فلما أ�ى 75(وقد �ان فر�ق م��م)، وقولھ: (يحّرفون)، وقولھ: (وهم �عملون) [البقرة/

�عده، ع�� لفظ الغيبة، أجراه ع�� ذلك، ولم يجره ع�� قولھ: ما قبلھ وما 

 (�عملون) ُيراد بھ ال��ود. (أفتطمعون)، ألنھ خطاب للمؤمن�ن، و

 وقرأه الباقون بالتاء، ردوه ع�� ا�خطاب، الذي قبلھ، �� قولھ: (و�ر�كم آياتھ)      

كالم ع�� أولھ، ]، فجرى آخر ال74[البقرة/ ]، وقولھ: (ثم قست قلو�كم)73[البقرة/

 با�خطاب �لھ لل��ود، وهو الاختيار؛ ألن عليھ ا�جماعة، وهو اختيار أ�ي عبيد.

 :)2(لثا�يالنموذج ا

(
ً
اس حسنا

ّ
 ] قرأه حمزة والكسائي بفتح 83[البقرة/  قولھ �عا��: (وقولوا لن

 
ً
)، جعاله صفة ملصدر محذوف، تقديره: وقولوا للناس قوال

ً
ا�حاء والس�ن (َحَسنا

) ع�� أ��ا لغة �� "ا�َحَسن". 
ً
. وقرأه الباقون بضم ا�حاء وإس�ان الس�ن (ُحْسنا

ً
َحَسنا

ل يقال: ا�ُحْسن
ْ
د، فهو �األّول، وتقديره:  وا�َحَسن، والُبخ

َ
ش د والرَّ

ْ
ش ل، والرُّ

َ
والَبخ

. و�جوز أن ي�ون "ا�حسن" مصدر �الكفر والشكر؛ فيلزم 
ً
 ُحْسنا

ً
وقولوا للناس قوال

 ذا ُحْسٍن، و�ؤول �� املع�ى إ�� َحَسٍن.تقدير حذف م
ً
 ضاف، تقديره: وقولوا للناس قوال

 :)3(لثالثالنموذج ا      

] قرأه ابن كث�� وأبو عمرو 17[التو�ة/قولھ �عا��: (أن �عمروا مساجد هللا)       

 بالتوحيد (م�جد)، وّجهاه إ�� امل�جد ا�حرام، بداللة قولھ: (وعمارة امل�جد ا�حرام)

 .)4(]19[التو�ة/

                                                           

 ). 1/248ينظر: الكشف عن وجوه القراءات (  )1( 

 ). 1/250ينظر: الكشف عن وجوه القراءات (  )2( 

 ). 1/500ينظر: الكشف عن وجوه القراءات (  )3( 

 وهو توجيھ بداللة السياق اللفظي.   )4( 
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وقرأ الباقون با�جمع (مساجد) ع�� العموم؛ ملنع املشرك�ن من عمارة امل�جد       

. وهو )1(]18ا�حرام وغ��ه، ودّل ع�� ذلك قولھ: (إنما �عمر مساجد هللا) [التو�ة/

 الاختيار

  :)2(را�عالنموذج ال      

وعاصم وابن عامر �غ�� ألف  ] قرأه ابن كث�� 18[لقمان/قولھ �عا��: (وال تصعر)       

ْعِرض بوجهك عن 
ُ
 لغتان بمع�ى: وال �

ً
، وهما جميعا

ً
. وقرأ الباقون بألف مخففا

ً
مشّددا

. ح�ى سيبو�ھ أّن صاعر وصّعر بمع�ى. قال ألاخفش: ال تصاعر بألف لغة 
ً
الناس تجّ��ا

عر وهو داء يأ  خذ إلابلأهل ا�حجاز، و�غ�� ألف مشّددا لغة ب�ي تميم، وأصلھ: من الصَّ

 �� رؤوسها وأعناقها، فتميل أعناقها منھ.

 :)3(خامسالنموذج ا�     

م 4[املسد/ قولھ �عا��: (حّمالة ا�حطب)     
ّ
)، ع�� الذ

َ
] قرأه عاصم بالنصب (حّمالة

م لها، ال التخصيص، و�� 
ّ
لها؛ أل��ا �انت قد اش��رت بالنميمة، فجرت صفُ��ا ع�� الذ

 ذّم، لكن هو �
ً
� النصب أب�ن؛ ألنك إذا نصبت لم تقصد إ�� أن تز�دها الرفع أيضا

ها، ال  ؛ إذ لم تجر إلاعراب ع�� مثل إعرا��ا، إنما قصدت إ�� ذّمِ
ً
 وتبيينا

ً
�عر�فا

تخصيصها من غ�� هذه الصفة ال�ي اختصص��ا ��ا؛ وع�� هذا املع�ى يقع النصب �� 

 غ�� هذا ع�� املدح.

) ع     
ُ
�� الصفة، أو ع�� إضمار مبتدأ، أي: �� حّمالة، وقرأ الباقون بالرفع (حّمالة

 أو ع�� البدل من (امرأتھ)، أو ع�� ا�خ�� لـ (امرأتھ).

 

 

 

 

                                                           

 وهو توجيھ بداللة السياق اللفظي كذلك.   )1( 

 ). 2/188ينظر: الكشف عن وجوه القراءات (  )2( 

 ). 2/390ينظر: الكشف عن وجوه القراءات (  )3( 
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ُموَ�ح �� املبحث ا�حادي عشر 
ْ
: ابن أ�ي مر�م الش��ازي وكتابھ الـ

 وجوه القراءات وعللها

 )1(ابن أ�ي مر�م الش��ازي  املطلب الـأول: ترجمة      

 اسمھ و�سبھ: -1

 أبو عبد هللا بن أ�ي مر�م، ،بن ع�� بن محّمد الش��ازي الفار��ي الفسوي نصر هو       

 .. لم ُيؤرخ ملولدهالنحوي، اللغوي، املفسر، املقرئ  فخر الدين.

 شيوخھ: -2

تاج القراء البن أ�ي مر�م أن من شيوخھ:  ذكرت �عض املصادر ال�ي ترجمة      

  هـ). 505 (ت الكرما�ي ، أبو القاسممحمود بن حمزة

 تالميذه:  -3

�سر هللا �عا�� البن أ�ي مر�م إلافادة و�شر العلم، حيث أقبل عليھ الطلبة  لقد      

 يأخذون عنھ، و�فيدون من علومھ، ف�انوا من �عده أئمة وعلماء ذاع صي��م، م��م:

 . مكرم بن العالء بن نصر الغا�� -

 .أبو ا�حسن ع�� بن محّمد بن أ�ي ع��شهاب الدين  -

 بن هبة هللا بن محمد، الشيخ الفقيھ. ا�حسن ع��أبو  -

   . بن محّمدبن عبد العز�ز بن محّمد  أبو العالء حمزة -

 وفاتھ:  -4

البن أ�ي مر�م ع�� سنة وفاتھ بالتحديد، بيد  تنص أك�� املصادر ال�ي ترجمة لم      

 سنة (
ً
  هـ)، فالظاهر أنھ تو�� �عدها.565أ��ا ذكرت أنھ �ان حّيا

                                                           

)، �غية الوعاة 337/ 2)، غاية ال��اية (344/ 3)، إنباه الرواة (224/ 19) تنظر ترجمتھ ��: م�جم ألادباء (1(  

)، ألاعالم 212/ 1)، كشف الظنون �حا�� خليفة (345/ 2)، طبقات املفسر�ن للداودي (314/ 2للسيوطي (

)، "املو�ح �� وجوه القراءات وعللها" مقدمة تحقيق 23/ 4)، م�جم املؤلف�ن لكحالة  (26/ 8للزرك�� (

 الكتاب للدكتور عمر حمدان الكبي��ي. 
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 مؤلفاتھ:   -5

فس�� ؛ �التفنأك�� من دل ع�� تمكنھ �� ت ترك ابن أ�ي مر�م جملة من املؤلفات      

 والقراءات، واللغة، م��ا: 

 .بيان �� تفس�� القرآن""الكشف وال -

 .لفار��ي�ي ع�� األ " �� النحو شرح إلايضاحإلافصاح �� " -

 "عيون التصر�ف". -

 "املنتقى من الشواذ"، ويسّ�ى: "املنتقى �� علل القراءات"، وقد بّ�ن فيھ وجوه  -

 الشاذة وعللها. القراءات

 وهو كتابنا املراد دراستھ. ."�� القراءات الثمان "املو�ح -

 ثناء العلماء عليھ: -6

ابن أ�ي مر�م، وأجمعوا ع�� إمامتھ وفضلھ، وعلو مرتبتھ  �ى العلماء ع��لقد أث     

واملرجوع إليھ  ،: "خطيب ش��از وعاملها وأدي��ا)1(الياقوت ا�حموي  عنھ قالوعلمھ: ف

  .واملشكالت ألادبية" ،�� ألامور الشرعية

، وواحد ش��از �� إلاثبات فارس �� اللغة والنحو": )2(وقال أبو ا�حسن القفطي     

 للنحو، الذي �شد إليھ الرحال �� العالم".

أستاذ عارف، وقفت لھ ع�� كتاب �� القراءات الثما�ي : ")3(قال ابن ا�جزريو      

 ."سماه املو�ح يدل ع�� تمكنھ �� الفن

                                                           

 ). 224/ 19) م�جم ألادباء (1(  

 ).344/ 3) إنباه الرواة (2(  

 ).337/ 2) غاية ال��اية (3(  
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ُموَ�ح �� وجوه القراءات وعللهااملطلب الثا�ي: كتاب 
ْ
 الـ

 عنوان الكتاب:  -1

ُموَ�ح �� : ")1(جاء عنوان الكتاب �� الن�خ املخطوطة �� أول ورقة منھ هكذا     
ْ
الـ

ف ذكر اسم كتابھ بقولھ: "وسّميتھ الكتاب وعللهاوجوه القراءات  ِ
ّ
". و�� مقّدمة املؤل

 ، وسّماه القفطي: بـ")2(: بـ"املو�ح �� وجوه القراءات"ابن ا�جزري اهسّم و  املو�ح".

ف. . واملختار ما جاء ��)3(املو�ح �� علم القراءات "
ّ
 الن�خ املخطوطة، ومقدمة املؤل

 :موضوعھ ومن�جھ -2

  فذكر أن كتابھ قد قّصره ع��كتابھ بمقدمة أبان ف��ا من�جھ،  ابن أ�ي مر�مبدأ 

إيراد الوجوه والعلل للقراءات ال�ي وردت �� كتاب أ�ي ا�حسن الرازي السعيدي 

 �� بالد فارس، و�رجع 410(
ً
ه): "تبصرة البيان �� القراءات الثمان" الذي �ان مش��را

السبع املشهورة، وقراءة �عقوب  إليھ �� القراءات. وتضّمن كتاب التبصرة القراءات

 ا�حضرمي.

 عشرة ��:     
ً
ف ب�ن يدي الفرش فصوال ِ

ّ
 و�عد هذه املقدمة قّدم املؤل

 الفصل ألاّول ذكر فيھ تراجم القراء الثمانية وأسانيدهم.  -

 ذكر فيھ الّراو�ن عن هؤالء القراء الثمانية،والرموز الدالة عل��م.  الفصل الثا�ي -

حن. ذكر فيھ الفصل الثالث -
ّ
 التجو�د، وأنواع القراءة، وأنواع ال�

 حروف امل�جم، ووصف مخارجها. ذكر فيھ الفصل الرا�ع -

 صفات ا�حروف. ذكر فيھ الفصل ا�خامس -

 مخارج ا�حروف. ذكر فيھ الفصل السادس -

 أح�ام الهمز. ذكر فيھ الفصل السا�ع -

 أح�ام إلادغام ذكر فيھ الفصل الثامن -

 أح�ام إلامالة. ذكر فيھ الفصل التاسع -

                                                           

ق الكتاب د/ عمر حمدان الكبي��ي ص 4(    .49) كما بّ�ن ذلك محّقِ

 ).337/ 2) غاية ال��اية (5(  

 ).344/ 3) إنباه الرواة (6(  
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 أح�ام الوقف. ذكر فيھ الفصل العاشر  -

ثم ذكر فرش ا�حروف من الفاتحة إ�� سورة  ثم ذكر أح�ام الاستعاذة والبسملة،

  الناس؛ �ل حرف، ومن قرأ بھ، وعلتھ، وحجة �ل فر�ق. 

 :)1(املو�حكتاب  أبرز معالم -3

ف وجھ �ل قراءة باختصار. يو�ح - ِ
ّ
 املؤل

 أو أحد رواتھ عنھ، ويشرح وجهها. يبّ�ن ما انفرد بھ �عقوب -

 يذكر القراءات الشاذة و�بّ�ن وجهها لغة،مما يضيف ثروة لغو�ة للكتاب -
ً
 أحيانا

ف الوجھ اللغوي الذي يورده بما يناسب من : آيات قرآنية، أحاديث  - ِ
ّ
�عزز املؤل

 نبو�ة، أو أسباب نزول، أو آثار، أو أقوال، أو أمثال، أو أشعار.

ف ُيؤثر ألا - ِ
ّ
 ثر �� القراءة ع�� الوجھ اللغوي الفصيح؛ إذ القراءة سنة متبعةاملؤل

 �� قواعد �� القراءات والنحو والصرف؛ مثل: "ألاصل  -
ً
يتضمن الكتاب أصوال

 ترك إلامالة"، "املنادى موضع ا�حذف"، "ا�حرف الواحد ال تحلھ حركتان".

ف - ِ
ّ
 �� القراءة؛ بناء ع�� ترجيحھ لوجھ ع�� آخر. اختيارات للمؤل

  :)2(املو�ح�� كتاب ابن أ�ي مر�م مصادر  -4

املو�ح ع�� مصدر�ن أساس�ن هما: "تبصرة البيان ��  كتابھ ابن أ�ي مر�م اعتمد     

ه)، و"ا�حجة �� علل القراءات 410القراءات الثمان" أل�ي ا�حسن الرازي السعيدي (

 ه).388السبع" أل�ي ع�� الفار��ي (

وتأثر باملؤلفات الرائدة، أمثال كتاب سيبو�ھ، ومجاز أ�ي عبيد، ومعا�ي القرآن      

 لألخفش، ومعا�ي الفراء، واملسائل العضدية والتكملة أل�ي ع�� الفار��ي.  

 بأ�ي ع�� الفار��ي وكتابھ  ابن أ�ي مر�مإال أن الظاهر �� الكتاب تأثر      
ً
 بالغا

ً
تأثرا

لب �� ألاغ-ذهبھ، ح�ى ُيخّيل لدارس الكتاب�ن أن املو�ح ا�حجة، وآرائھ وطر�قھ وم

 �حجة أ�ي ع��،  وال يضره ذلك؛ فأبو ع�� الفار��ي إمام  -ألاعم
ً
 ومختصرا

ً
�عّد مهذبا

العر�ية بال منازع، ولھ اج��ادات وآراء لغو�ة ونحو�ة وصرفية، باإلضافة إ�� أن كتاب 

                                                           

ق كتاب املو�ح د/ عمر حمدان الكبي��ي ص 1(    .73) ينظر: مقدمة محّقِ

 .51ينظر: املرجع السابق ص  )1(  
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ن كتب الاحتجاج، وقد �ان لھ ا�حجة أل�ي ع�� �عد أوسع وأعمق ما وصل إلينا م

لف �� هذا العلم من �عده، فال ر�ب أن يتأثر بھ
ُ
 .ابن أ�ي مر�م ألاثر ألاك�� فيما أ

ف ز�ادات ع�� ما �� كتاب ا�حجة أل�ي ع��، وآراء  خالف       ِ
ّ
رغم ذلك فقد �ان للمؤل

 ف��ا أبا ع�� نبّي��ا �� هذه النقاط:

ف ملنفردات �عقوب، برواتھ: رويس  - ِ
ّ
 جميع الوجوه اللغو�ة ال�ي أو�حها املؤل

. الذي رمز لھ بـ(�س)، وروح الذي رمز لھ بـ(ح)، والوليد بن حسان الذي رمز لھ بـ(ان)

وهذه ألاشياء غ�� موجودة �� ا�حجة أل�ي ع��؛ ألنھ اقتصر ع�� القراءات السبع، 

 ويعقوب ليس م��م.

ِ  يفصل قد -
ّ
، ع�� ح�ن يقتصر أبو ع��  ع�� ذكر أنھ حسن. فاملؤل

ً
 لغو�ا

ً
 وجها

ف سبب نزول آلاية، ع�� ح�ن ال يتعرض أبو ع�� لها. - ِ
ّ
 قد يذكر املؤل

 بأقوال علماء لغة، لم ترد هذه ألاقوال عند أ�ي ع��. -
ً
ف أحيانا ِ

ّ
 �ستشهد املؤل

-  
ً
 مخالفا

ً
ف أبا ع�� �� توجيھ القراءة، فيورد وجها ِ

ّ
 و ملا أورده أب قد يخالف املؤل

 �� كتابھ ا�حجة. ع��

ف لغة لم �سمع ��ا أبو ع�� وال �شاهدها. - ِ
ّ
 قد يذكر املؤل

ف �عض القراءات ال�ي لم �سطر �� كتاب - ِ
ّ
 ع��.أل�ي ا�حجة  يذكر املؤل

 ابن أ�ي مر�م �انت لھ استقالليتھ �� كتابھ  ��ذه النقاط ال�ي ذكرناها ندرك أن

  مما يدل ع�� تضلعھ �� عل�ي القراءات والعر�ية. املو�ح رغم تأثره بأ�ي ع��؛

 طبعات الكتاب: -5

-  
ُ
 بتبع الكتاب ط

ً
  يةا�خ��  ا�جماعة: ، �شرتھالكبي��ي حمدان عمرد/: قيحقأّوال

 ثالثة املجلدات. . ��1993 بجدة، سنة القرآن لتحفيظ

بع بدار الكتب العلمية بب��وت، بتحقيق: عبد الرحيم الطرهو�ي،  -
ُ
 نة سكما ط

 �� مجلد واحد. م.2009

ق وأحسن طبعة �� طبعة -  .الكبي��ي حمدان عمرد/: املحّقِ
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ح �� وجوه املطلب الثالث: نماذج تطبيقية من كتاب 
َ

ُمو�
ْ
الـ

       القراءات وعللها

      :)1(النموذج ألاول      

] بالرفع قرأها أبو 219[البقرة/ قولھ �عا��: (ويسألونك ماذا ينفقون قل العفُو)     

عمرو وحده (العفُو)؛ وجھ ذلك أنھ جعل "ذا" من قولھ: (ماذا)، بمن�لة الذي، ولم 

يجعلها مع "ما" بمن�لة اسم واحد ، في�ون التقدير ع�� هذا: ويسألونك ما الذي 

بتدأه مينفقونھ قل العفُو، بالرفع، الذي ينفقونھ العفُو، ف��تفع العفُو بخ�� املبتدأ، و 

 .)2(مضمر

 �� قولھ      
ً
 واحدا

ً
وقرأ الباقون: (العفَو) بالنصب؛ وذلك أل��م جعلوا "ماذا" اسما

�عا��: (ويسألونك ماذا ينفقون)، فهو مثل قولك: ما ينفقون، فماذا ع�� هذا �� موضع 

 ) كما تقول: ويسألونك أي ��يء ينفقون؟ فقولھ �عا��:ينفقون النصب بأنھ مفعول (

 نصب، 
ً
(العفَو) بالنصب جواب (ماذا ينفقون) وهو �� موضع النصب، فجوابھ أيضا

 العفَو. ينفقون كأنھ قال: 

 :)3(لثا�يالنموذج ا     

ْرٌح)     
ُ
 يمسسكم ق

ْ
] والُقْرُح بضّم القاف، قرأها 140[آل عمران/ قولھ �عا��: (إن

 عن عاصم.   )4(-ياش-حمزة والكسائي و 

ْرُح) والَقْرُح بفتح القاف.    
َ
 وقرأ الباقون: (ق

والُقْرُح لغتان، �الَضْعف والُضْعف، والَفْقر والُفْقر، والفتح لغة أهل  والَقْرُح     

 ا�حجاز، وألاخذ ��ا أو��.

ُم ا�جرح.     
َ
ل
َ
 وقال الفراء: هو بالفتح: ا�جرح، و�الضم: أ

                                                           

 . بتصرف.208ينظر: الـُموَ�ح �� وجوه القراءات وعللها (طبعة دار الكتب العلمية) ص  )1( 

 أي تقديره: "هو"، أي هو العفُو.  )2( 

 . 245ينظر: املرجع نفسھ ص   )3( 

 أي أبو بكر بن عياش (شعبة) ورمزه  �� كتاب املو�ح البن أ�ي مر�م "ياش".  )4( 
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 :)1(لثالثالنموذج ا    

] بالرفع قرأها نافع وحده، وكذلك 47[ألانبياء/ (وإن �ان مثقاُل حّبة)قولھ �عا��:     

�� لقمان؛ والوجھ: أّن "�ان" تاّمة، فت�ون بمع�ى حدث ووقع، و(مثقاُل) فاعل لھ، 

 ] وال يحتاج إ�� خ��.280كما �ان كذلك �� قولھ �عا��: (وإن �ان ذو عسرة) [البقرة/

وقرأ الباقون (مثقاَل حبة) بالنصب، والوجھ: أّن "�ان" ع�� هذا �� ناقصة ال�ي     

تحتاج إ�� اسم وخ��، واسمها مضمر يدل عليھ ما قبلھ من قولھ: (فال تظلم نفٌس 

) [ألانبياء/
ً
 مثقاَل حبة، وانتصب 47شيئا

ُ
لُم أو الظالمة

ُّ
]، والتقدير: وإْن �ان الظ

�ان، واسمها مضمر �� �ان، وهو ضم�� الظلم، والتقدير:  (مثقاَل حبة) ع�� أنھ خ�� 

 وإْن �ان هو.  

  :)2(را�عالنموذج ال     

     (
َ
] بنصب الباء والذال 12[الرحمن/قولھ �عا��: (وا�َحبَّ ذا العصِف والر�حان

والنون: قرأها ابن عامر وحده.؛ والوجھ: أّن نصب هذه ألاسماء الثالثة محمول ع�� 

ھ قال: 12(وضعها لألنام)[الرحمن/مع�ى قولھ: 
ّ
ُقها، كأن

ْ
ل
َ
]؛ ألّن املراد بوضع ألارض خ

َق ا�َحبَّ ذا العصف،
َ
ل
َ
َقها، وخ

َ
ل
َ
َق الر�حاَن، وهو الرزق.   وألارض خ

َ
ل
َ
 وخ

(وا�َحبُّ ذو العصِف والر�حاُن) بالرفع ف��ما، ثم اختلفوا ��  وقرأ الباقون:     

    (والر�حاُن) بالرفع وقرأ الباقون: (والر�حاِن) با�جّر، حمزة والكسائي: (الر�حان): فقرأ

�� الرفع قولھ: (وا�َحبُّ ذو العصِف) أنھ محمول ع�� ما قبلھ من الرفع،  والوجھ     

 والّنخُل)
ٌ
] فعطف ا�حبَّ وصفتھ ع�� فاكهة، 11[الرحمن/ وهو قولھ: (ف��ا فاكهة

،
ٌ
 .وف��ا ا�َحبُّ ذو العصِف  والتقدير: ف��ا فاكهة

ا�َحبُّ ذو العصِف، وذو  وأما (والر�حاِن) فجّره بالعطف ع�� (العصِف) كأنھ قال:     

) كما سبق، كأنھ قال:
ٌ
 ف��ا فاك الر�حاِن، ورفعھ (أي الر�حاُن) بالعطف ع�� (فاكهة

ٌ
هة

 والر�حاُن.   والّنخُل وا�َحبُّ 

                                                           

 . 529ينظر: املرجع نفسھ ص   )1( 

 . بتصرف.753ينظر: املرجع السابق  ص   )2( 
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 :)1(ا�خامس النموذج     

] بالرفع قرأها ابن كث�� وأبو عمرو 19[الانفطار/ قولھ �عا��: (يوُم ال تملك)     

، كأنھ ملا قال: (وما أدراك ما يوُم الدين) )2(ويعقوب؛ والوجھ أنھ خ�� مبتدأ محذوف

.     هو يومُ ] قيل: ما يوُم الدين يا رب؟ فقال: 17[الانفطار/
ً
 ال تملك نفٌس لنفٍس شيئا

صوب ع�� الظرف ملا دّل عليھ الّديُن، وقرأ الباقون؛ (يوَم) بالنصب؛ والوجھ أنھ من    

 وهو  كأنھ قال: ا�جزاء يومَ 
ً
.، في�ون (يوَم ال تملك) ظرفا

ً
ال تملك نفٌس لنفٍس شيئا

خ�� مبتدأ محذوف، وهو الّديُن أو ا�جزاُء، كأنھ قال: ا�جزاُء واقع يوَم ال تملك، كما 

 تقول: القتاُل يوَم ا�جمعة.  

    

                                                           

 .818ينظر: املرجع السابق ص   )1( 

 أي تقديره:  هو يوُم.  )2( 
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     )1(ش��ات املستشرق�ن حول القراءات القرآنية والرد عل��ا عشر: املبحث الثا�ي

ا  -ما برح أعداء إلاسالم      
ً
ي��بصون ��ذا الدين الدوائر،  -قديًما وحديث

فيھ. وقد دأب علماء هذه  الطعن بھ، والتشكيك -ما وسعهم  -و�حاولون 

كيكية، التشع�� التصدي لهذه املحاوالت  -املتقدم�ن م��م واملتأخر�ن-ألامة 

والرد عل��ا، والكشف عن ز�فها وزيغها، وإلابانة عن حقيق��ا وغاي��ا، 

ِرَه 
َ
ْو ك

َ
وَرُه َول

ُ
ْن ُيِتمَّ ن

َ
ُھ ِإال أ

َّ
َ�ى الل

ْ
مس��دين �� ذلك بقولھ سبحانھ و�عا��: { َوَ�أ

اِفُروَن } (التو�ة:
َ
�

ْ
 .)32ال

ا ��ا للطاعن�ن ��ذولعل القراءات القرآنية �انت من أك�� املجاالت وأخص     

الدين، واملشكك�ن بأمره، و�انت من جملة املداخل ال�ي حاول أعداء هذا 

 .الدين الولوج م��ا، لتحقيق مآر��م، وتنفيذ أغراضهم

 و�� من الشبھ-ي أث��ت حول القراءات القرآنية و�ان من جملة الشبھ ال�     

 هذه الشبھ آلاتية:  -القديمة ا�حديثة

 :القراءات تواتر عدم: ألاو�� الش��ة     

 متواترة، غ�� بأ��ا ف��ا يمهر ولم القراءات �� لھ علم ال من �عض زعم     

 أثبت والبعض تواترها، يثبت أن أحد �ستطيع وال آحاد، بأسانيد منقولة أل��ا

 .للعشر املتممة الثالث القراءات عن ونفاه السبع القراءات �� التواتر

 :ا�جواب     

 الكذب ع�� اجتماعهم العادة تحيل جماعة الكالم ينقل أن هو: التواتر     

 .من��اه إ�� السند أول  من

                                                           

مواقف املستشرق�ن من ينظر: القراءات القرآنية ش��ات وردود، للدكتور إسالم بن نصر ألازهري،  (1)  

. موقع ملتقى أهل دكتور محمد خرو�اتلل ،القراءات القرآنية من خالل "تار�خ القرآن " لتيودور نولدكھ

: الشبكة إلاسالميةموقع  ش��ات حول القراءات القرآنية   .net. tafsir. www التفس��: 

http://www.islamweb.net :منتديات شبكة القراءات القرآنية .com. qiraatt. www.   

http://www.islamweb.net/
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 ال�حابة، من كب�� عدد رواها إذ العشر القراءات �� متحقق املع�ى وهذا     

 وال العصور  من عصر �� ألامة تخل ولم. تبعهم ومن التا�عون  ع��م ورواها

 .لاملتص باإلسناد و�رو��ا القراءات ينقل غف�� جم عن ألامصار من مصر ��

  فمردود: الثالث القراءات تواتر �� الطعن وأما     
ً
 عن تخرج ال أل��ا أيضا

 اءأسم هللا رحمھ ا�جزري ابن ذكر وقد �س��ة، حروف �� إال السبع القراءات

 ةألائم إ�� وصل أن إ�� زمنھ من الثالث بالقراءات قرؤوا القراءة أئمة من عدد

 راءاتالق وأئمة. للتواتر ألاع�� ا�حد عن يقل ال طبقة �ل �� وعددهم الثالثة،

 نم لزم السبع تواترت فإذا السبع، القراءات أئمة عن القراءة تلقوا الثالث

 .الثالث تواتر تواترها

 رواها قد بل غ��هم، يرو��ا لم أنھ �ع�ي ال ألائمة إ�� القراءات و�سبة     

  وأك��هم القراء أبرز  �انوا ولك��م غ��هم، كث��ون
ً
 ال�ي ةللقراء ومالزمة إتقانا

 .إل��م �سبت ولذلك الس��ة، وحسن والعدالة الثقة مع ع��م رو�ت

 .أعلم �عا�� وهللا السقوط، غاية �� الش��ة هذه أن لنا يتب�ن و��ذا     

 :امل�حف رسم هو القراءات اختالف مصدر: الثانية الش��ة     

 مرس �� ما إ�� باإلضافة والش�ل النقط من امل�حف رسم خلو أن وذلك     

 فيما يختلفون  القراء جعل الذي هو وإبدال، وز�ادة حذف من امل�حف

 ..ذلك وغ��) فتثبتوا( يقرأ من وم��م) فتبينوا( يقرأ من فم��م بي��م،

 :ا�جواب     

  كث��ة �لمات هناك أن وذلك الواقع، يكذ��ا الباطلة الش��ة هذه     
ً
 لو جدا

 همتجد ولكنك ف��ا الختلفوا الرسم إ�� القراءات اختالف �� املرجع �ان

 .قراءة من ألك�� رسمها احتمال رغم واحد بوجھ قراء��ا ع�� متفق�ن

 هللا �ص� ـ هللا رسول  إ�� تصل لوجدناها �لها القراءات أسانيد تتبعنا ولو     

 إ�� إلاسناد يصل ح�ى شيخھ من تلقاه ما وفق يقرأ قارئ  ف�ل ـ، وسلم عليھ

  الاختالف فمرجع ـ، وسلم عليھ هللا ص�� ـ هللا رسول 
ً
 ��ع الاعتماد ليس إذا
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 �ل عم أرسل املصاحف عثمان كتب وملا. واملشافهة التلقي ع�� وإنما الرسم

  م�حف
ً
 مالرس من املختلفة القراءات استخراج جاز ولو الناس، ليقرئ  قارئا

  م�حف �ل مع يرسل أن احتاج ملا
ً
  قارئا

ً
 .معلما

 تالقراءا تنوع �� السبب هو والنقاط الش�ل من املصاحف خلو �ان ولو     

 ًنا،قرآ معت��ة �حيحة امل�حف رسم يحتملها قراءة �ل ل�انت واختالفها

 ��إ تنقسم قبولها جهة من القرآنية القراءات إن إذ كذلك، ليس ألامر وواقع

 التقسيم وهذا املردودة، القراءات وهناك مقبولة، القراءات فهناك أقسام؛

 ��عت� وال ��ا، ُ�عتد ال قراءة أي أن ع�� يدلل العلم هذا أر�اب اعتمده الذي

 .الثالثة القبول  شروط ف��ا توفرت إذا إال قرآًنا

  والش�ل النقط من املصاحف خلو أن ألامر �� ما غاية     
ً
  سببا

ً
 مللرس معينا

  وليس والواحدة ال�لمة �� املختلفة القراءات الستيعاب
ً
 الختالف موجبا

  أو القراءات
ً
 .أعلم �عا�� وهللا. مصادرها من مصدرا

 :باملع�ى القراءة جواز: الثالثة الش��ة     

 القرآن �� آخر م�ان لفظ استبدال يجوز  أنھ الش��ة هذه أ�حاب يزعم     

 ��ير  مسعودـ ابن عن روي بما مستدل�ن نفسھ، املع�ى يؤدي �ان إذا الكر�م

  يقرئ  �ان أنھ ـ عنھ هللا
ً
 الرجل و�ان) ألاثيم طعام الزقوم �جرة إن( رجال

 ر،الفاج طعام تقول  أن أ�ستطيع: مسعود ابن لھ فقال اليتيم، طعام يقول 

 .فقل :قال �عم، :قال

 :ا�جواب     

 مئات اليوم أيدينا ب�ن ل�ان وجائزة حاصلة باملع�ى القراءة �انت لو     

  ؛القرآن من البيا�ي إلا�جاز ولذهب املصاحف
ْ
 �� مقدر فيھ لفظ �ل إذ

 .مسده آخر لفظ �سد أن يمكن ال موضعھ

 بھ، الاحتجاج ي�ح ال ضعيف فهو مسعود ابن عن املروي ألاثر وأما     

 حرف إبدال يجوز  أنھ الزيغ أهل من ل�جهال هذا �� حجة وال: القرط�ي يقول 
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  هللا عبد من �ان إنما ذلك ألن �غ��ه، القرآن من
ً
 منھ ئةوتوط للمتعلم تقر�با

 عا��� هللا إنزال ع�� با�حرف والت�لم ا�حق واستعمال الصواب إ�� للرجوع

 ).وسلم عليھ هللا ص�� ـ هللا رسول  وح�اية

 :القراءات تناقض: الرا�عة الش��ة     

 املع�ى، �� القراءات ب�ن تناقض وجود: ز��ر جولد املستشرق  زعم     

ِلبت( الروم سورة �� القراءت�ن بتناقض ذلك ع�� واستدل
ُ
 بناءبال) الروم غ

لبت( الثانية والقراءة للمعلوم، بالبناء) سَيغلبون (و للمجهول 
َ
 بالبناء )الروم غ

 .للمجهول  بالبناء) سُيغلبون ( للمعلوم

 :ا�جواب     

لبت[ �� آلاية هذه �� املتواترة القراءة أن     
ُ
 ماأ للمجهول، بالبناء ]الروم غ

 ةملعارض تص�ح ال و�التا�� متواترة، غ�� شاذة قراءة ف�ي الثانية القراءة

  �عد وال ألاو�� القراءة
ً
  قرآنا

ً
 �ناملغرض من غ��ه وال ز��ر جولد يجد ولن. أصال

  ي�ون  أن يمكن ما
ً
 وول: (يقول  إذ �عا�� هللا وصدق القراءات، لتعارض مثاال

  فيھ لوجدوا هللا غ�� عند من �ان
ً
  اختالفا

ً
 ].82النساء) [كث��ا

 لكت �� ما فس��ى  القراءات توجيھ وكتب التفس�� كتب إ�� يرجع ومن     

 .إ�جاز من القراءات

 :امل�حف كتابة �� ال�حن بوجود ال�حابة �عض إقرار: ا�خامسة الش��ة     

  القرآن �� إن: (قال ـ عنھ هللا ر��ي ـ عثمان أن يروى     
ً
 العرب ستقيمھ �حنا

 النور ) [و�سلموا �ستأ�سوا ح�ى( �عا�� قولھ �� عباس ابن وقال ،) بألسن��ا

 ان� أنھ جب�� بن سعيد وعن �ستأذنوا، ح�ى والصواب أخطأ ال�اتب إن] 27

 عائشة وأن الكتاب، �حن من هو و�قول ) واملؤتون  الصالة واملقيم�ن( يقرأ

 وعن] 63 طھ)[ ل�حران هذان إن( �عا�� قولھ عن الز��� ابن لعروة قالت

 قولھ وعن]  162 النساء) [ الز�وة واملؤتون  الصلوة واملقيم�ن( �عا�� قولھ
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 بن يا فقالت]. 69 املائدة) [ والصبئون  هادوا والذين أمنوا الذين إن( �عا��

 .الكتاب �� أخطئوا قد الكتاب عمل من هذا أ��

 عائشة ع�� عم�� بن عبيد مع دخل أنھ جمح ب�ي مو�� خلف أ�ي عن روي     

 عليھ هللا ص�� ـ هللا رسول  �ان كيف هللا كتاب �� آية عن أسألك جئت فقال

 ما يأتون  الذين أو)آتوا ما يؤتون  الذين( قال آية؟ أية قالت يقرؤها ـ وسلم

 من إ�� أحب إلحداهما بيده نف��ي والذي: قلت إليك؟ أحب أ��ما قالت. أتوا

 .أتوا ما يأتون  الذين قلت أ��ما؟ قالت. جميعا الدنيا

 يقرؤها �ان كذلك ـ وسلم عليھ هللا ص�� ـ هللا رسول  أن أشهد فقالت     

 ).حرف( ال�جاء ولكن أنزلت وكذلك

 :الش��ة هذه ع�� وا�جواب     

  ال ضعيفة ف�ي إل��م، �سبت عمن ت�ح لم �لها ألاخبار هذه أن -1

 . القرآن قراءة �� بالتواتر ثبت بما ومعارضة عل��ا يرد أن �ستحق

  مع�ى ع�� تحمل �حن �لمة فإن: املذ�ورة الروايات �حة فرض ع�� -2

 ع�� وليس) العرب ب�حون  القرآن اقرؤوا( حديث �� كما الل�جة أو) الوجھ(

 .ا�خطأ مع�ى

  الراء بإس�ان �� �حتھ فرض ع��) حرف ال�جاء( عائشة قول  أن -3

 نم حرف امل�حف رسم أي ال�جاء إن تقول  أن تر�د ف�ي بتشديدها، وليس

 .السبعة ألاحرف

  سؤالها من ورد بما معارضة عائشة املؤمن�ن أم عم الرواية هذه أن -4

 وسؤالها عائشة حديث فيھ �� ورد قد املؤمنون  سورة من املوضع هذا عن

 ا�خمر �شر�ون  الذين أهم: (آلاية مع�ى عن ص�� هللا عليھ وسلم الن�ي

 و�صلون  يصومون  الذين ولك��م الصديق بنت يا ال: (قال ويسرقون 

 ).م��م يقبل أال يخافون  وهم و�تصدقون 
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وأخ�ً�ا، فإن من املغالطات ال�ي وقع ف��ا أ�حاب هذه الش��ة من     

املستشرق�ن، ومن دار �� فلكهم، توهمهم أن ألامة إلاسالمية اعتمدت �� نقل 

م �� النقل، وشتان ما هما، إذ كتا��ا ع�� مثل ما اعتمد عليھ غ��ها من ألام

 ملعاي�� 
ً
ا، وخاضعا

ً
 مضبوط

ً
قا

َّ
 موث

ً
إن نقل املسلم�ن لكتا��م ودي��م، �ان نقال

ِقها وَسَنِ�َ�ا، فليس 
ْ
م ع�� َوف منضبطة ووا�حة، يقاس ��ا �حة ا�خ��، و�قيَّ

ھ فقول -خال هللا ورسولھ  -�ل نقل عند هذه ألامة مقبول، وليس �ل من قال 

، وال معقب �حكمھ؛ بل إن ألامر خاضع ملن�ج القبول والرد؛ وموزون ال مرد لھ

 ورفًضا؛ ذاك املن�ج الذي �ان �� 
ً
 وتجر�ًحا، وقبوال

ً
بم��ان الرجال، �عديال

الواقع مما امتازت بھ هذه ألامة ع�� غ��ها من ألامم، والذي بھ حفظت كتاب 

لها  ، بحيث استقامر��ا، و�ھ نقلت سنة نب��ا، ومن خاللھ عرفت معالم دي��ا

 . ألامر فيما لم �ستقم لغ��ها من ألامم

وع�� ضوء ما سبق وتقدم يظهر لنا ��افت هذه الش��ة وسقوطها،      

و�ت�ح لنا كذلك حقيقة ألامر �� هذه املسألة، وهو أن القراءات القرآنية 

الثابتة ال شك ف��ا، وأن سبب الاختالف �� القراءات والتنوع ف��ا، مرده إ�� 

 . اختالف النقل والسماع ليس إال

َم َوَما  ونختم بقولھ �عا��: {َبْل      
ْ
ِعل

ْ
وا ال

ُ
وت

ُ
ِذيَن أ

َّ
َناٌت ِ�� ُصُدوِر ال ُهَو آَياٌت َبّيِ

وَن} (العنكبوت:
ُ
اِمل

َّ
) �سأل هللا التوفيق والعصمة 49َيْجَحُد ِبآياِتَنا ِإال الظ

 . والسداد، وهللا حسبنا و�عم الوكيل، وا�حمد � رب العامل�ن
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