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امللخص:
ّ
إن قارئ القـرآن يالحـظ جملـة من التغايرات بين قراءاتـه العشر ،بعضها متعلق بأبنيــة
األسماء واألفعال ،وآخـر بأشكال التراكيـب ،وثالث بحروف املعـاني.
يتناول هذا املقال بالدراسة النوع األخير من التغايرات وفقا لورودها في املصحف،
مبينا أنواع الحروف التي ّ
ٌ
سواء باإلثبات في مقابل الحذف أم باإلبدال.
مسها ذلك،
وكانت النتيجة أن الواو(و) أكثر حروف املعاني عرضة لإلثبات والحذف ،وذلك في
و(ِ) كانت القراء
ثمانية مواضع ،ثم الالم الجار )(ل) في موضعين ،ثم حرفا الجر(من) )
َ
بهما ودونهما في موضع واحد .أما التي كانت ّ
محل اإلبدال فهي الواو(و) في مقابل الفاء (ف)،
ْ
وذلك في موضعين ،ثم إبدال الواو(و) )ِ (أو) و(إذ) )ِ (إذا).
وقد كان النص القرآني منفتحا للقراءات جميعها؛ ال تدفع الواحد األخرى؛ وال
تعارضها برهانا على أن تغاير القراء  -في ضوء القراءات العشر الصحيحة  -وجه من وجوه
إعجازه.
الكلمات املفتاحية:
القرآن؛ القراء ؛ الذكر؛ الحذف؛ اإلبدال؛اإلعجاز؛ حروف املعاني.
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Abstract :
The Reader of the Qur’an notices a number of variations between its ten readings,
some of winch are related to the structures of nouns and verbs, others to the Forms of
structures, and the third to the particules of meanings.
This article studies the last type of variations according to their présence in the
Qur’an, indicating the types of letters That touched.
That, whether by affirmation versus délétion or substitution.
The result was That the letter wa (and) was the most subject to proof and
délétion in eight places, then the neighboring lam (l) in two places, then
the préposition (from) and (by) was the Reading with them and
without them in one position.
As for what was the subject of the substitution, it was the wa (and) in exchange
for then, in two places, then replacing the wa (and) with (or) and (then) with (if).
The Qur’an text was open to embrace all the resulting semantics in harmony
tchat prouves that the Qur’an is the miraculous word of God, and that contrasting
the reading in light of the ten correct readings is one of the aspects of its
miraculousness.
Keywords :
Qur’an ; mention ; délétion ; replacement ; miracle ; particules

.*املؤلف املراسل
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مقدمة:

ّ
ينقسم الكالم إلى اسم وفعل وحرف ،فأما االسم والفعل فداالن على معنى في ذاتيهما

على اختالف فيه بينهما ،وأما الحرف فال داللة له إال إذا ارتبط بغيره ،وليس ذلك حطا من
شأنه؛ إذ به تعقد كثير من املعاني وتتعلق كالعطف ،واملعية ،والعلة وغيرها.
فلئن كانت كذلك فهل يجوز ذكرها مر  -في املوضع ذاته  -وحذفها أخرى؟ وهل يجوز جعل
بعضها محل بعض؟ ولئن ثبت ذلك فما سببه وما الناتج عنه؟
باملقابل يعتبر القرآن كالم هللا الذي أنزله على عبده ونبيه صلى هللا عليه وسلم للبيان
َ ْ ُ
َّ َّ ُ َ ُ َ
واإلعجاز ،وهو القائل) ﴿:إ َّنا أ َنزل َن ُاه ق ْر ًآنا َع َر)ب ًّيا ل َعلك ْم ت ْع )قلون﴾(يوسف )2/فحوى بدوره ما
ُ
وحذف ،كما أبدل بعض منها محل أخرى .فما هي
سبق ذكره من زياد لحروف املعاني
ٍ
ّ
ّ
املجسد لذلك؟ وماهي الحروف التي مسها ذلك؟ ومن قرأ بها؟ ومن قرأ دونها؟ ومن
املواضع
)
ّ
ّ
قرأ بهذا في مقابل ذاك؟ أي أبدله وجعله محله؟ وكيف صار املعنى بعد ذلك؟ وما محله
َ َ
َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ّ ْ
ُ ْ
الذك َر )وإ َّنا ل ُه ل َح )افظون﴾ (الحجر .)9/
من قوله تعالى﴿ :إنا نحن نزلنا )
ستحاول هذه الوريقات البحثية املتواضعة مناقشة اإلشكال السابق الذكر في ضوء
القراءات العشر بدءا بتحديد مواضع تغاير القراء التي ّ
مست حروف املعاني ،ما كان منها
بالذكر والحذف أوال ثم ما كان باإلبدال ،مع تقص ي التوجيهات وعلل القراءات؛ لتبيان أثرها
في داللة اآلية أو اآليات.

اِختالف القراء العشرة قراءة لحروف املعاني:
إن قارئ القرآن بأكثر من قراء أو متتبع املصنفات في علم القراءات  -بما في
ذلك رسم املصحف  -يلمس أن بعض حروف املعاني قد َّ
مسها تغاير القراء ؛
ّإما بإثباتها عند بعض القراء ،وبحذفها عند غيرهمَّ ،
وإما بإبدالها ـ قراء  -فيما
بينهم ،ومجمل ذلك سبعة عشر موضعا.

أ /التغاير باإلثبات والحذف:
من املواضع السبعة عشر ثمة ثالثة عشر )اختلف القراء العشر قراء فيها باإلثبات والحذف .كما
هو مبين في الجدول أدناه.
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موضع تغاير القراء
َ
َّ
َ َ ُ ْ َّ َ َ َّ
َ
الل ُه َول ًد ُ
اس ْب َحان ُه َبل ل ُه َما )في
﴿وقالوا اتخذ
َ
َّ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ
ض ك ٌّل ل ُه قا )ن ُتون﴾
السماو )
ات واألر )
ُ
ْ َ ْ
﴿ َو َس )ار ُعوا )إلى َمغ )ف َر ٍ ّ)من َّر)ّبك ْم َو َج َّن ٍة َع ْر ُض َها
َّ َ َ ُ َ َ ْ ُ ُ
ْ
ض أ )ع َّد ْت )لل ُم َّت )ق َين﴾
السماوات واألر
َ
َ َّ ُ َ َ َ ُ ّ
وك فق ْد ك )ذ َِ ُر ُس ٌل ّ)من
﴿ف )إن كذب
َ َ َ ُ
َ ُّ ُ َ ْ َ
ْ َّ
اِ
ق ْب )لك جاؤوا )بال َب )ين )
ات والزب )ر وال )كت )
ُْ
امل )ن )ير﴾
ْ
َّ َ َ ْ
ْ َ ُ
﴿ َو َي ُقو ُل َّالذ َ
ين أق َس ُموا
ين َآم ُنوا أ َهؤالء ال )ذ
)
َ
َ
َ
َ ُ
َّ
)بالل )ه َج ْه َد أ ْي َم )ان )ه ْم )إ َّن ُه ْم مل َعك ْم َح )بط ْت
ص َب ُح ْوا َخاسر َ
َأ ْع َم ُال ُه ْم َف َأ ْ
ين﴾
) )
َ
﴿ َو َن َز ْع َنا َما في ُ
ص ُد )ور )هم ّ)م ْن )غ ٍ ّل ت ْج )ري )من
)
َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ َّ َّ
َ َ َ
تح )ت )هم األنهار وقالوا الحمد )لل )ه ال )ذي هدانا
َ َ
ُ
َ
َ َّ َ َ
)ل َهذا َو َما ك َّنا )ل َن ْه َت )د َي ل ْوال أ ْن َه َدانا الل ُه لق ْد
َ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ ْ َ ّ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ
ودوا أن )تلك ُم
جاءت رسل ر)بنا )بالح )ق ون
ُ
ُ َ
َ
ْال َج َّن ُة ُأور ْث ُت ُم َ
وها )ب َما ك ُنت ْم ت ْع َملون﴾
)
ْ
َّ
َّ
َ
ْ
اس َتك َب ُروا من ق ْومه للذ َ
﴿ َق َال ْاملَ ُأل الذ َ
ين ْ
ين
)) ) )
)
)
ضع ُف ْوا ملَ ْن َآم َن م ْن ُه ْم َأ َت ْع َل ُمو َن َأنَّ
ْ ُ ْ
است )
)
)
ُ
َ ُ ْ
َ
ص )ال ًحا ُّم ْر َس ٌل ّ)من َّر)ّب )ه قالوا )إ َّنا )ب َما أ ْر )س َل )ب )ه
ْ َ
ُمؤ )م ُنون﴾

السور ورقم اآلية
البقر 111/
آل عمران111 /
آل عمران181/

املائد 31/

األعراف11/

األعراف53/

َ َ َ
ُْ
َ َ ُ َ
األ َ
﴿ َو َّ
نص )ار التوبة111/
الس )اب ُقون األ َّولون )م َن امل َه )اج )رين و
َّ
ين َّات َب ُع ُ
َو َّالذ َ
وهم )ب )إ ْح َس ٍان َّر )ض َي الل ُه َع ْن ُه ْم
)
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َّ
َّ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ات تج )ري تحت َها
َو َرضوا عنه وأعد ل ُهم جن ٍ
َ
َ
ْ
َ
األ ْن َه ُار َخالد َ
ين )ف َيها أ َب ًدا ذ )ل َك ال َف ْو ُز
))
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ْال َع )ظ ُ
يم﴾
َ ُ ْ
ُ
﴿ َّالذ َ
ين َّاتخذوا َم ْس )ج ًدا )ض َر ًارا َوك ْف ًرا التوبة115/
)
َ َ ْ ً َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ً ّ َ ْ َ َ َ َّ
اللهَ
وتف )ريقا بين املؤ )م )نين و)إرصادا )ملن حارِ
َ
َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َّ ْ َ َ ْ َ َّ
َو َر ُسول ُه )من قبل وليح )لفن )إن أردنا )إال
ْ
ََ
َ
َّ ْ
ال ُح ْس َنى َوالل ُه َيش َه ُد )إ َّن ُه ْم لك )اذ ُبون﴾
﴿ َأ َو َل ْم َي َر َّالذ َ
ين َك َف ُروا َأ َّن َّ َ
ات األنبياء11/
الس َماو )
)
ْ
َ
َ َْ َ َ َ ْ
ض كان َتا َرت ًقا ف َف َت ْق َن ُاه َما َو َج َعل َنا )م َن
واألر
ََ ْ َ
َْ ُ َ
املاء ك َّل ش ْي ٍء َح ّ ٍي أفال ُيؤ )م ُنون﴾
﴿ َس َي ُق ُولو َن ل َّله ُق ْل َأ َفال َت َذ َّك ُر َ
ون﴾
املؤمنون83/
) )
﴿ َس َي ُق ُولو َن ل َّله ُق ْل َف َأ َّنى ُت ْس َح ُر َ
﴾
ون
) )
املؤمنون89/
ْ
َ َ
﴿ َو َق َال ُم َ
وس ى َر)ّبي أ ْعل ُم )ب َمن َج َاء )بال ُه َدى )م ْن القصص15/
عنده َو َمن َت ُكو ُن َل ُه َعاق َب ُة َّ
الد )ار )إ َّن ُه ال ُي ْف )ل ُح
)
) ))
َّ ُ نَ
الظ )املو ﴾
َ
َ
ََ َ َ ُ
ص َابكم ّ)من ُّم )ص َيب ٍة ف )ب َما ك َس َب ْت الشورى11/
﴿وما أ
َ
َ ُ
أ ْي )ديك ْم َو َي ْع ُفو َعن ك )ث ٍير﴾
 -0موضع البقرة:
َ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ َ ًَ
ََ ُ ْ
قرأ ابن عامر بغير واو ﴿قالوا اتخذ الله ولدا﴾ وباقي القراء بالواو (﴿ )1وقالوا
َ َ َّ َ
َّاتخذ الل ُه َول ًدا﴾ وهو كذلك في مصاحفهم خالقا للمصحف الشامي)2( .
فأما قراء ابن عامر فللقطع واالستئناف «حجته أن ذلك قصة مستأنفة غير مرتبطة بما
قبلها» ( )1وذلك لشد االنفصال .وهو لشد االتصال عند أبي علي الفارس ي (155ه) ،قال:
َ َْ
«الجملة التي هي :وقالوا اتخذ هللا ولدا .مالبسة ملا قبلها من قولهَ ﴿:و َم ْن أظل ُم )م َّمن َّم َن َع
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َ َ َ َّ
َ
الله َأن ُي ْذ َك َر ف َيها ْ
اس ُم ُه َو َس َعى )في خ َر )اب َها﴾(البقر  .... )111/وإذا كان التأويل على
)
مس )اجد )
ّ
هذا فالذين قالوا اتخذ هللا من جملة هؤالء الذين تقدم ذكرهم» )1( .واملعنى :من أظلم
ممن منع مساجد هللا أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها وممن قالوا اتخذ هللا ولدا.
ََ ُ ْ َ
وأما قراء العامة فمن باِ عطف جملة على جملة ،أي« :عطفا على قوله﴿:وقالوا لن
َي ْد ُخ َال ْل َج َّنة﴾(البقر  .)3(»)111/فهو من باِ الوصل الذي ّ
حدده عبد القاهر
الجرجاني(151ه) كما ّ
حدد الفصل بقوله« :فترك العطف يكون إما لالتصال إلى
الغاية أو االنفصال إلى الغاية ،والعطف ملا هو واسطة بين األمرين )1( ».كما الشأن
هنا بتقدير مبتدأ يعود عليه الضمير في (قالوا)األولى والثانية؛ فتكون الجملتان
ّ
خبرين للمبتدأ ذاته مما ّ
يسوغ الوصل .واملعنى هم قالوا :لن يدخل الجنة إال من
كانوا هودا أو نصارى ،وقالوا :اتخذ هللا ولدا.
إن النص يحتمل األمرين؛ العطف وترك العطف على ما ذكرنا .أو كما قيل« :كال
الوجهين حسن جيد» ()5
-0موضع آل عمران األول:

ُ
ْ َ ْ
قرأ أهل املدينة  -نافع وأبو جعفر -وابن عامر﴿ َسا )ر ُعوا )إلى َمغ )ف َر ٍ ّ)من َّر)ّبك ْم﴾بغير
ُ
َْ ْ
واووباقي القراء العشر ﴿و َسا )ر ُعوا )إلى َمغ )ف َر ٍ ّ)من َّر)ّبك ْم﴾بالواو .)8( .وهو كذلك في مصاحفهم
خالفا ملصاحف املدينة والشام)9( .
قال أبو جعفر ّ
الن ّحاس(118ه)(« :وسارعوا) عطف جملة على جملة ،وفي مصاحف أهل
املدينة بغير واو ألنه قد ُعرف املعنى»( .)11أي لتمام املعنى مع الجملة األولىّ ،
ثم االبتداء
َ َ ُ ْ َّ
الل َه َو َّ
الر ُسو َل﴾ (آل عمران.)112/
استئنافا بالثانية ،والعطف إنما هو على قوله تعالى﴿ :وأ )طيعوا
وهو بدوره معطوف على ما قبله من األوامر.
هذا وذهب أبو علي -كعادته -إلى أن ترك العطف ألن «الجملة الثانية ملتبسة
باألولى مستغنية بالتباسها عن عطفها بالواو» ( .)11أي لكمال االتصال ال لكمال
االنفصال كما ذكر أبو جعفر وغيره .)12( .ذلك أن اإلسراع إلى املغفر مرتبط -على
رأي أبي علي -بطاعة هللا والرسول؛ فمن أطاعهما فقد سارع إلى املغفر .
فإذا كان ترك العطف لكمال االتصال فألنك إذا عطفت فكأنك عطفت الش يء
ّ
على نفسه ،وإذا كان لكمال االنفصال فألنك إذا عطفت فكأنك عطفت غريبا على مثله،
ألجل ذلك يكون العطف  -الوصل  -ملا بينهما؛ أي أن يكون بين الجملتين رابط ،كأن
تكونا  -مثال  -شاغلتين للوظيفة النحوية ذاتها بأن تكونا مفعولين للفعل الواحد،
كقولك :قال محمدّ :بر الوالد ين واجب وعقوقهما من الكبائر .هذا عن األصل إال
24
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أن مستعمل اللغة قد يصل ما حقه الفصل ،كما يفصل ماحقه الوصل لغرض
بالغي كما الشأن هنا.
-8موضع آل عمران الثاني:
َ ُّ ُ َ ْ
ُْ
َ
اِ امل )ن )ير﴾ بزياد باء بعد الواو باتفاق الروا
قرأ ابن عامر﴿ :وبالزب )ر وال )كت )
َ َ
اِ﴾بزياد الباء بخالف عنه )11( .وهو كذلك في مصاحف أهل
عنه(وبالزبر) .وقرأ ﴿و )با )لكت )
الشام)11( .
قال ابن خالويه (151ه)« :اختلف النحويون في ذلك فقالت طائفة :إثباتها وطرحها
بمعنى واحدّ .
وفرق الخليل بينهما ،فقال :إذا قلت :مررت بزيد وعمرو فكأنك مررت بهما في
مرور واحد ،وإذا قلت :مررت بزيد وبعمرو فكأنك مررت بهما في مرورين حتى تقع الفائد
بإثبات الحرف ألنه جاء ملعنى» ()13
وممن قال بأن الذكر والحذف بمعنى واحد األزهري(151ه) )11( .أما ابن أبي مريم
(313ه) فرأى في ذكر الباء زياد توكيد (.)15
والحقيقة ّ
ّ
إن حذف الباء كإثباتها؛ إذ ثمة مسوغ لخذفها وهو سبق الذكر
والعطف عليه .وهو -الحذف  -كما قال ابن جني(192ه) من شجاعة العربية.
( )18والقرآن قد نزل بلغة العرِ بما فيها من ظواهر لغوية.
-4موضع املائدة:
َ ُ ُ َّ َ َ ُ ْ
قرأ املدنيان وابن كثير وابن عامر ﴿يقول ال )ذين آمنوا﴾ بغير واو ،وهو كذلك في
ْ
مصاحفهم ،وباقي العشر ﴿و َي ُقو ُل َّالذ َ
ين َآم ُنوا﴾ بالواو )19( .وهو كذلك في مصاحفهم
)
بالواو )21( .وهو على غرار موضع البقر  ،واألول من آل عمران؛ فمن قرأ بالواو فللعطف؛
َ ْ
َ ُ
(وي ُقو ُل ّال َ
عطف جملة على جملة؛ َ
ذين ءامنوا) على (يقولون نخش ى أن تصيبنا َدا )ئر ) في
اآلية السابقة ،فبين القولين -الجملتين  -ترابط من حيث املعنى لذا حسن الوصل .ومن قرأ
َّ َ ْ ْ
َ
بغير واو فهي جملة استئنافية جابا لسؤال ّ
مقدر بعد قوله تعالى﴿:ف َع َس ى الل ُه أن َيأ )ت َي )بال َف ْت )ح﴾إلى
قولهَ ﴿:ن )اد )م َين﴾(املائد  .)31/ومفاده :ماذا قال املؤمنون حينئذ؟ فكان الجواِ قوله تعالىَ ﴿:ي ُقو ُل
ْ
َّالذ َ
ين َآم ُنوا﴾()21
)
-0موضعا األعراف:
َ َْ ُ
َ ُ َّ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
ُ
قرأ فيهما ابن عامر بغير واو ﴿ما كنا )لنهت )دي لوال أن هدانا الله﴾ و﴿قال املأل
َّ َ ْ ْ ْ
اس َتك َب ُروا﴾ .خالفا لباقي العشر  .)22( .وهو كذلك في مصاحفهم خالفا
ال )ذين
للمصحف الشامي)21( .
25

فأما املوضع األول ،فقيل في الواو« :الحجة ملن أثبتها أنه ّرد بعض الكالم على بعض،
والحجة ملن طرحها أنه ابتدأ الكالم فلم يحتج إليها» ( .)21أي :إن إثباتها لعطف جملة على
ْ
َّ َّ
َ َ
أخرى ،واملعطوف عليها ﴿ال َح ْم ُد )لل )ه ال )ذي َه َدانا )ل َهذا﴾وحذفها لترك العطف فصال؛ أي
لتمام االنفصال كما ذكر ابن خالويه ،أو لتمام االتصال ،كما ذكر أبو علي .)23( .واألمر ذاته
في املوضع الثاني؛ ذلك «أن من قرأ بالواو عطفه على ما قبله ،ومن قرأ بغير الواو ابتدأ بغير عطف».
()21أي :استأنف.
-0موضعا التوبة:

َ
َ
َ َ َ َّ َ ُ ْ َ َّ َ
ات ت ْج )ري ت ْح َت َها األ ْن َه ُار﴾ والباقون بغير حرف
قرأ في األول ابن كثير ﴿وأعد لهم جن ٍ
ْ
َّ
ُ
َ
َّ
ً
الجر(من) .وقرأ في الثاني املدنيان وابن عامر بغير واو﴿الذ َ
ين اتخذوا َم ْس )جدا )ض َر ًارا﴾وباقي
)
العشر بالواو﴿و َّالذ َ
ين َّات َخ ُذ ْوا َم ْسج ًدا )ض َر ًارا﴾(ّ .)25
كل وفقا ملصحفه)28( .
)
)
ِ(من) فقد جعل(تحت) اسما ،ولم يجعله ظرفا .ومن
فأما املوضع األول فمن قرأ )
َ
َ
َ
قرأ﴿ت ْج )ري ت ْح َت َها األ ْن َه ُار﴾نصبا دون )(من) فقد جعل (تحت)ظرفا .واملعنى واحد خالفا ملا قيل من
أن قراء )(من) البتداء الغاية ،واألخرى للظرفية )29( .وال داعي لتحميل النص ما ال يحتمل
من داللة على ابتداء الغاية ،وال دليل على ذلك ال ذكرا ،وال حذفا بدليل ،مما تجيزه العربية
لغة القرآن.
وأما املوضع الثاني ،فأما من قرأ بالواو «فهو معطوف على قوله تعالى:
َ ْ ُ َّ ْ َ َ َ َّ
يلمزك
﴿و )منهم من عاهد الله﴾ (التوبة .)53/أي :منهم من عاهد هللا ،ومنهم من )
َ
ومنهم الذين يؤذون النبي ،ومنهم آخرون ُم ْر َجون ،ومنهم الذين اخذوا مسجدا».
( .)11وهذا املسجد الذي اتخذوه ضرارا ملسجد قباء بناه بنو عمرو بن عوف من
األنصار .وأمر النبي صلى هللا عليه وسلم بإحراقه ملا قدم من غزو تبوك)11( .
وأما من قرأ بغير واو فقيل للبدل ،فإن كان كذلك فهو بدل من قولهَ ﴿:وم َّمنْ
)
َُ
َ
آخ ُر َ
ون﴾(التوبة .)115/وقد َّ
جوز البدل من االثنين ابن
َح ْولكم﴾(التوبة )111/ال من﴿
ّ
خالويه .)12( .قال السمين الحلبي (531ه)« :ألن هؤالء الذين اتخذوا مسجدا ضرارا ال
َ
ّ
ُ
حقهم ّإنهم ُم ْر َج ْون ألمر هللا» .)11( .فهو للقطع واالستئناف؛ لذا لم ُيعطف
يقال في )
لكمال االنفصالّ .
وحقه ترك العطف ،وإن كان بدال فال عطف أيضا لكن لكمال
االتصال.
-7موضع األنبياء:
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
قرأ ابن كثير ﴿أل ْم َي َر ال )ذين كف ُروا﴾ بغير واو ،والباقون ﴿أ َول ْم َي َر ال )ذين كف ُروا﴾ بالواو.
( .)11وهو كذلك في مصاحفهم خالفا للمصحف املكي)13( .
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فأما من قرأ بالواو فهو  -دائما-عطف وأما من قرأ بغير واو فهو استئناف .(36) .ذلك «أن
من أسقط الواو لم يجعله نسقا لكنه جعله ابتداء كالم» )15( .وهو على منوال املواضع
السابقة؛ مما قرئ بالواو عند بعض القراء ودونها عند غيرهم.
-3موضعا املؤمنون:
قرأ البصريان -أبو عمرو ويعقوَِ ﴿ -س َي ُق ُولو َن ُ
هللا﴾ ي املوضعين ،والباقون بخفض
ُ َ َّ
لفظ الجاللة بالالم ﴿ َس َي ُقولون )لل )ه﴾ ()18
قال أبو علي« :وأما قولهُ ﴿ :ق ْل َمن َّر ُِّ َّ َ
َّ ْ َ َ ُّ ْ َ ْ
ش
الس َماو )
ات السب )ع ورِ العر )
ُ
ْ َ
قوله(لله) فعلى
هذا(هللا) على ما يوجبه اللفظ .وأما
يم﴾ (املؤمنون )81/فجواِ
)
الع )ظ )
املعنى ،وذلك أنه إذا قال :من مالك هذه الدار؟ فقال في جوابه لزيد» .)19( .ألن من مالك
الدار؟ بمعنى) :ملن الدار؟ والحمل على اللفظ حينا ،وعلى املعني حينا آخر من خصائص
َ ْ
َّ
العربية .والقرآن بها قد نزل .قال تعالىَ ﴿:و َما أ ْر َسل َنا )من َّر ُسو ٍل )إال )ب )ل َس )ان
َ
ق ْو )م )ه﴾(إبراهيم)1/
-1موضع القصص:
َ
َ
ال ُم َ
ال ُم َ
وس ى﴾ بغير واو ،والباقون ﴿ َوق َ
قرأ ابن كثير ﴿ق َ
وس ى﴾ بالواو )11( .وهو
كذلك في مصاحفهم خالفا للمصحف املكي)11( .
قال السمين الحلبي« :إثباتها وحذفها واضحان ،وهو الذي يسميه أهل البيان
الوصل والفصل» ( .)12الوصل ألن املراد حكاية القولين؛ ليوازن الناظر املحكي له
بينهما فيميز صحيحها من الفاسد ،والفصل ألنه جواِ لقولهم :إنه سحر)11( .
فهو تمام اتصال ،اتهام الكفار -فرعون وأتباعه -ملوس ى بالساحر ،وبأن الذي جاء به من
البينات سحرّ .
ورد منه-عليه السالم-عليهم دحضا لزعمهم .أو تمام انفصال باعتباره كالما
)
ّ
مستأنفا وليس ردا أو جوابا.
ُ
انظر كيف انفتح النص القرآني للقراء بالعاطف وبحذفه ،ولداللتي القراءتين من
كمال اتصال وكمال انفصال؛ ذلك أنه ّ
حمال أوجه كما يقال.
-01موضع الشورى:
َ
َ
َ
ُ
ْ
قرأ املدنيان وابن عامر ﴿ )ب َما ك َس َبت أ ْي )ديك ْم﴾ دون فاء ،وباقي العشر ﴿ف )ب َما
َ
َ ُ
ك َس َب ْت أ ْي )ديك ْم﴾ بالفاء .)11( .وهو دون فاء في مصاحف املدينة والشام.)13( .
قال الزجاج (111ه) عن القراء بالفاء« :وهو في العربية أجود ألن الفاء مجازا جواِ
الشرط واملعنى :ما تصيبكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» ( .)11وقال النحاس(118ه)
27

عن القراء بغير فاء« :فيها للنحويين ثالثة أقوال :أحدها أن يكون(ما)بمعنى(الذي)فال يحتاج
إلى جواِ بالفاء ،وهذا مذهب أبي إسحاق ،والقول الثاني أن يكون(ما)للشرط وتكون الفاء
محذوفة...والقول الثالث أن(ما)ههنا للشرط إال أنه جاز حذف الفاء ألنها ال تعمل في اللفظ
شيئا وإنما وقعت على املاض ي» )15( .مرجحا األخير .واألول مستساغ أيضا؛ على اإلخبار،
واملعنى :ما أصابكم من مصيبة هو بما كسبت أيديكم.
والفرق بين القولين األخيرين أن الفاء ّ
مقدر في الثاني خالفا للثالث؛ باعتباره جواِ شرط
جازم في الثاني ،وغير جازم في الثالث.
ب /التغاير باإلبدال:
أربعة مواضع في القرآن الكريم اختلف القراء العشر في قراءتها بإبدال بعضهم
الحرف من حروف املعاني مما قرأ به غيرهم بآخر ،كما هو مبين في الجدول أدناه.
موضع تغاير القراء

السور ورقم اآلية

﴿ َو َت َو َّك ْل َع َلى ْال َعزيز َّ
الر )ح )يم﴾
) )
َ
ْ
ََ
ْ
وس ى َول َي ْد ُع َرَّب ُه غافر21/
ال ف ْر َع ْو ُن َذ ُروني أق ُت ْل ُم َ
)
﴿وق َ )
ُ َ َ
ّ َ َ ُ َ
ْ
)إ )ني أخاف أن ُي َب )ّد َل )د َينك ْم أ ْو أن ُيظ )ه َر )في
ْ
َْ
ض ال َف َس َاد﴾
األر )
ّ
َّ ْ َ
املدثر11/
﴿ َوالل ْي )ل )إذ أ ْد َب َر﴾
َ ُ
الشمس13/
﴿ َوال َيخاف ُع ْق َب َاها﴾

الشعراء215/

-0موضع الشعراء:
َ َ َ َّْ
َ َ َّْ
قرأ املدنيان وابن عامر﴿فتوكل﴾بالفاء وباقي العشر ﴿وتوكل﴾بالواو .)18( .وهو في
مصاحف أهل الشام واملدينة بالفاء وفي غيرها بالواو)19( .
َ ْ َ َْ َ َُ ْ ّ
فأما القراء بالفاء فألنه «بدل من جواِ الشرط وهو قوله﴿:ف )إن عصوك فقل )إ )ني
ّ
َبري ٌء﴾ اآلية .213:كأنه قال :وإن َ
عص ْو َك فتوكل» (.)31
)
وأما القراء بالواو فألنه «يعطف بها جملة على جملة» ( ،)31أي :إن في قراء الفاء تالزما؛ إذ
هو شرط وجوابه ،خالفا لقراء الواو إذ هي من باِ وصل الجمل ،الذي يكون لعالقة بين
الجملتين لكنها ليست كعالقة الشرط وجوابه.
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-0موضع غافر:
َ
َ
ْ
ْ
ُ
قرأ الكوفيون  -عاصم وحمز والكسائي وخلف – ويعقوِ ﴿أو أن يظ )ه َر )في
َ
ْ
ْ
َْ
ض ال َف َس َاد﴾ بهمز قطع مفتوحة قبل الواو الساكنة ،وباقي العشر ﴿ َوأن ُيظ )ه َر )في
األر )
َ
كل وفق ما ُر َ
األ ْرض ْال َف َس َاد﴾ دون ألف مع فتح الواوّ .)32( .
سم في مصحفه .)31( .كما
)
اختلفوا في بناء الفعل(يظهر) للفاعل وللمفعول.
إن من قرأ بالهمز (أو) فمعلوم أنه حرف عطف يفيد التخيير كما يفيد اإلباحة،
تزوج هندا أو ابنتهاّ ،
كقولك في األولّ :
خيرته بينهما ،وال يجوز الجمع بينهما ،وكقولك في
ّ
الثاني :جالس الحسن أو ابن سيرين ،وتعلم الفقه او األدِ ،أي :ذلك مباح لك على
االنفراد والجمع )31( .واملعنى :إني أخاف أن ّ
يبدل دينكم ،فإن لم يبدله أوقع فيه
الفساد .ومن قرأ بالواو فاملعنى إنه يخاف األمرين جميعا .)33( .هذا وذهب النحاس إلى
أن (أو) تكون بمعنى الواو ( .)31وهو مذهب قوم من الكوفيينّ )35( .
ورده القرطبي(151ه)
ّ
بقوله« :وهذا عند حذاق النحويين ال يجوز أن تكون بمعنى الواو؛ ألن في ذلك بطالن
املعاني» ()38
ّّ
املدثر:
-8موضع
قرأ نافع ويعقوِ وحمز وخلف وحفص عن عاصم بسكون الذال من غير ألف
بعدها(إذ) والباقون بألف بعد الذال املفتوحة (إذا)(59) .
ْ
فأما عن (إذ) و(إذا) فاألول للماض ي والثاني للمستقبل .)11( .وقد أقسم هللا تعالى
ْ
بإدبار الليل وانقضائه في قراء (إذ) وبالفعل املتكرر مستقبال في القراء األخرى .والحقيقة إن
بين القراءتين تضافرا في تبيان الداللة؛ ذلك أن الليل أدبر ومازال يدبر إلى أن يرث هللا
األرض ومن عليها.
-4موضع الشمس:
َ َ َ ُ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
قرأ املدنيان وابن عامر ﴿فال َيخاف عق َباها﴾ الفاء وباقي العشر ﴿وال يخاف
ُع ْق َب َ
اها﴾ بالواو .) 11( .وهو كذلك في مصاحفهم خالفا ملصاحف املدينة والشام.
()12
ذهب ابن خالويه إلى أن من قرأ بالواو فهو استئناف بعد انتهاء الكالم عند
َ
قوله﴿:ف َس َّو َاها﴾(الشمس .) 11 /والضمير فيذلك هلل تعالى موضحا ما ذهب إليه بقوله:
«ألنه ليس من فعلهم وال ّمتصال بما ّ
تقدم لهم» ( .)11واملعنى« :ال يخاف هللا تبعة من أحد في
َ
هالكهم» ( .)11وعلى هذا يجب الوقف على﴿ف َس َّو َاها﴾(.)13
29

وذهب غيره إلى أنها -الواو -للحال واختلف أهل التأويل في صاحب الحال؛ قال الزجاج:
«أكثر ما جاء في التفسير ال يخاف هللا تعالى تبعة ما أنزل بهم» .)11( .وهو قول ابن خالويه،
واالختالف إنما هو في االستئناف والحالية .وقيل زياد عما سبق :إن الضمير لصالح عليه
السالم ،كما قيل هو لألشقى الذي عقر الناقة.)15( .
َ ُ
أما من قرأ بالفاء ﴿فال َيخاف ُع ْق َب َاها﴾ فالوجه «أنها للعطف من غير مهلة» ( .)18وقد
جمع السمين الحلبي اآلراء إذ قال« :فالفاء تقتض ي التعقيب ،وهو ظاهر ،والواو يجوز أن
تكون للحال وأن تكون الستئناف األخبار ،وضمير الفاعل في(يخاف) ُيحتمل عوده على ّ
الرِ،
وهو األظهر؛ ألنه أقرِ مذكور ،والثاني أنه يعود على رسول هللا؛ أي وال يخاف عقبى هذه
العقوبة إلنذاره إياهم ،والثالث أنه يعود على أشقاها؛ أي انبعث لعقرها ،والحال أنه غير
خائف عاقبة هذه الفعلة» ()19
إن املعاني الناتجة عن القراءتين متآلفة ال ينكر بعضها بعضا وال يدفع بعضها اآلخر.
ذلك هو إعجاز القرآن وقراءاته.

نتائج البحث:
تراوح تغاير حروف املعاني في القرآن بين الذكر والحذف ،وبين اإلبدال.
مواضع إثبات الحروف وحذفها:
َ
الواو(و) :كان أكثر حروف املعان ي عرضة لتغاير القراء ذكرا عند بعض القراء
حرف
وحذفا عند غيرهم ،وذلك في ثمانية مواضع وهي :موضع البقر  ،وموضع آل عمران األول،
وموضع املائد  ،وموضعا األعراف ،وثاني التوبة ،وموضع األنبياء ،وموضع القصص .ولقد
اتفق أهل اللغة واملتأولون على ذلك للوصل والفصل ،واختلفوا في سبب الفصل؛ فقيل هو
لتمام االنفصال ،وقيل-وزعيمهم في ذلك أبو علي الفارس ي -هو لتمام االتصال .وتأول كل
فريق املعنى وفقا ملذهبه ،بل وفقا للغرض البالغي من عطف الجملة على سابقتها ،ومن ترك
العطف .والعجيب في األمر أن اآلية -أو اآليات-كانت منفتحة لجميع ذلك .وهو دليل على ما
قيل من أن القرآن ّ
حمال أوجه.
ُ
حرف الالم ِ(ل) :قرئ به ودونه في موضعي املؤمنون؛ فأما من قرأ به فللحمل على املعنى،
ومن قرأ دونه فللحمل على اللفظ.
(ب) :وذلك في موضع آل عمران الثاني ،والوجه أن ذكره وحذفه لم يغير من
حرف الباء ِ
داللة اآلية شيئا؛ ألنه حذف مبرر بسبق الذكر .وإن تفرد الخليل-فيما ُر )وي عنه-بأن الذكر
فيه تكرار خالفا للحذف الذي يوحي باألمر مر واحد .
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الحرف (من)ّ :
مسه الذكر والحذف قراء مختلفا فيها بين القراء العشر في أول التوبة،
ِ
والقول فيه كسابقه من اتفاق املعنى وإن لم يكن لألخير سبق ذكر كاألول.
َ
حرف الفاء (ف) :وذلك في موضع الشورى ،وقيل في علة الذكر :إنه جواِ شرط ،كما قيل
في علة حذفه ذلك إال أنه ملا كان للماض ي لم يعمل الجزم فلم تلزم فيه الفاء .كما قيل :هو
شرط وجوابه وحق جوابه ارتباطه بالفاء ألن الفعل ماض ،فهي محذوفة لفظا مقدر معنى
عند من ّ
جوزه .وبعيدا عن خالفات النحا قولنا إن املعنى متفق في القراءتين.
مواضع إبدال حروف املعاني:
وهي أربعة أولها إبدال (واو) ِ(فاء) أو العكس وذلك في موضعي الشعراء والشمس،
قيل في األول إن القراء بالفاء وجهه البدل من جواِ الشرط ،والقراء بالواو للوصل.
والذي نراه أن القراء بالفاء تحتمل-زياد عن البدل -الوصل في كون املعنى متفقا على أن
في الفاء داللة على الترتيب والتعقيب؛ ّ
التبرأ من القوم فالتوكل على هللا مباشر  ،والواو تحتمل
ذلك بعمومها.
ُْ َ
ُ ُ َ
ُ ْ
أما الثاني فأمر مشكل اخت )لف فيه في الواو بين االستئناف والحالية ،واخت )لف تبعا
لذلك في الضمير في الفعل .أما الفاء فلالستئناف .والحقيقة إن النص القرآني منفتح
للدالالت جميعا غير متضاربة وال متنافر وذلك من سمات إعجازه.
الثالث إبدال (أو) بالواو َ(و) أو العكس ،وذلك في موضع غافر .وقيل إن القراء )ِ
(أو) ألحد األمرين؛ أي :إن فرعون يخاف إبدال الدين من موس ى عليه السالم أو إفساده
في األرض ،وإن القراء بالواو لخوفه من األمرين معا .والسياق يوجه القراءتين إلى املعنى
ّ
محل استعباده للناس،
ذاته؛ ذلك أن الطاغية يخش ى الحق وهو إحالل الدين الجديد
وذلك اإلفساد عنده.
ّ
َ
ْ
ّّ
ْ
األخير إبدال (إذ) ِ (إذا) أو العكس وذلك في موضع املدثر؛ حيث دلت (إذ) على
املض ي من الزمن في مقابل االستقبال وهو داللة (إذا) .والقول إن هلل أن يقسم بما يشاء
بالليل الذي انقض ى أو الذي سينقض يّ ،
ولعل في اجتماع القراءتين تجسيد لدور الزمن
فهذا ليل قد انقض ى وذلك آخر سينقض ي إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها.
في األخير نؤكد أن التغايرات التي ّ
مست حروف املعاني مثال عن جملة من التغايرات
التي ّ
يسر بها هللا على عباده قراء القرآن؛ ّ
كل وما درج عليه لسانه .فسبحان الذي
جعل للنص الواحد أكثر من قراء  ،ولكل واحد داللة مناسبة لألخرى؛ غير مناقضة لها،
وال منازعة .ولئن اختلفت الدالالت ففي نطاق التضافر بينها في توضيح املعنى ،والتأكيد
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على مرونة لغة القرآن وإعجازه ،ال كونه محرفا كما ذكر بعض املغرضين من
املستشرقين ،وأصحاِ امللل الباطلة .وفي تغاير القراء دون اإلخالل باملعنى ،وال
باتساق النص القرآني دليل على أن القرآن كالم هللا املعجز الذي ال يأتيه الباطل من
َ
بين يديه وال من خلفه ،وفاء بوعده حفظه.
اإلحاالت والهوامش:
( )1ينظر :ابن مجاهد (أبو بكر أحمد121،ه) ،1952 ،السبعة في القراءات ،تحقيق شوقي ضيف،
دار املعارف ،مصر ،ص ،118واألصبهاني (أبو بكر أحمد بن الحسين181،ه) ،1991 ،الغاية في
القراءات العشر ،تحقيق محمد غياث الجنباز ،دار الشواف للنشر ،اململكة العربية السعودية،
ص ،181وابن الجزري (أبو الخير محمد بن محمد811،ه) ،2111 ،النشر في القراءات العشر،
تحقيق نجيب املاجدي ،املكتبة العصرية ،لبنان ،ج2ص.321
( )2الداني (أبو عمرو عثمان بن سعيد111،ه)،2115 ،املقنع في معرفة رسم مصاحف األمصار ،تحقيق
جمال السيد رفاعي ،املكتبة األزهرية للتراث ،مصر ،ص.121
( )1أبو زرعة (عبد الرحمان بن محمد بن زنجلة ،وفاته أوائل القرن الخامس الهجري) ،1995 ،حجة
القراءات ،تحقيق سعيد األفغاني ،مؤسسة الرسالة ،لبنان ،ص.111
( )1أبو علي الفارس ي (الحسن بن عبد الغفار155،ه) ،2115 ،الحجة في علل القراءات السبع ،تحقيق
عادل أحمد عبد املوجود ،ومحمد ّ
معوض وآخرين ،دار الكتب العلمية ،لبنان.13/1 ،
( )3العكبري (أبو البقاء عبد هللا بن الحسين111،ه) ،1985 ،التبيان في إعراِ القرآن ،تحقيق
على َ
البجاوي ،دار الجيل ،لبنان ،ص.118
( )1الجرجاني (عبد القاهر151،ه) ،دالئل اإلعجاز ،تحقيق محمد التنجي ،دار الكتاِ العربي،
لبنانص.188
( )5الباقولي (أبو الحسن علي بن الحسين311،ه) ،1999 ،كشف املشكالت وإيضاح املعضالت في إعراِ
القرآن وعلل القراءات ،تحقيق عبد القادر بن عبد الرحمان السعدي ،دار عمار ،األردن ،ط،2111 ،1
.255/1
( )8ينظر :األصبهاني (أبو بكر أحمد بن الحسين 181ه) ،1988 ،املبسوط في القراءات العشر ،تحقيق
سبيع حمز حاكمي ،مجمع اللغة العربية سوريا ،ص ،119والقالنس ي (أبو العز محمد بن
الحسين بن بندار311،ه) ،الكفاية الكبرى في القراءات ،تحقيق جمال الدين محمد شرف،
دار الصحابة للتراث ،مصر ،ط ،2111 ،1ص ،113وابن الجزري ،النشر في القراءات العشر،
.325/2
( )9ابن عاشر (سيدي عبد الواحد991،ه) ،2112 ،تنبيه الخالن على اإلعالن بتكميل مورد الظمآن في
رسم الباقي من قراءات األئمة األعيان ،تحقيق زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ص.281
( )11النحاس (أبو جعفر أحمد بن محمد118 ،ه) ،إعراِ القرآن ،تحقيق زهير غازي زاهد ،عالم الكتب
ومكتبة النهضة ،مصر ،1983ط.111/1 ،2
( )11أبو علي الفارس ي ،الحجة في علل القراءات السبع.111/2 ،
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( )12ينظر :الهمذاني (املنتجب111 ،ه) ،2111 ،الفريد في إعراِ القرآن املجيد ،تحقيق محمد
ّ
الفتيح ،دار الزمان للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية ،128/2 ،واأللوس ي (أبو
نظام الدين
الفضل شهاِ الدين1251 ،ه) ،1991 ،روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني،
دار إحياء التراث العربي ،لبنان.31/ ،
( )11ينظر :ابن جبار (أبو القاسم يوسف بن علي113،ه) ،2115 ،الكامل في القراءات العشر واألربعين
الزائد عليها ،تحقيق جمال السيد بن رفاعي الشايب ،مؤسسة سما للنشر( ،د )ِ.ص ،321وابن الجزري،
النشرفي القراءات العشر ،311/2 ،البناء (شهاِ الدين أحمد بن محمد1115،ه) ،2111 ،إتحاف فضالء
البشر في القراءات األربعة عشر ،تحقيق أنس مهر  ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ص.211
( )11املهدوي (أبو العباس أحمد بن ّ
عمار111ه)1111 ،ه ،هجاء مصاحف األمصار ،تحقيق حاتم
صالح الضامن ،دار ابن الجوزي ،اإلمارات العربية املتحد ص.95
( )13ابن خالويه (أبو عبد هللا الحسن بن أحمد151،ه) ،2115 ،الحجة في القراءات السبع ،تحقيق أحمد
فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ص.38
( )11األزهري (أبو منصور محمد بن أحمد151،ه) ،2115 ،معاني القراءات ،تحقيق محمد بن
عيد الشعباني ،دار الصحابة للتراث ،مصر ،ص.121
( )15ابن أبي مريم (أبو عب هللا نصر بن علي313،ه) ،2119 ،املوضح في وجوه القراءات وعللها ،تحقيق
عبد الرحيم الطرهوني ،دار الكتب العلمية ،لبنان ص.231
( )18ينظر :ا بن جني (أبو الفتح عثمان192،ه)( ،د.ت)،الخصائص ،تحقيق عبد الحليم بن محمد ،املكتبة
التوفيقية ،مصر .211/2
( )19ينظر :األصبهاني ،املبسوط في القراءات العشر ،ص ،181والخزاعي (أبو الفضل محمد بن
جعفر118،ه)1111 ،ه ،املنتهى ،وفيه خمس عشر قراء  ،تحقيق محمد شفاعت رباني ،مجمع امللك
فهد لطباعة املصحف الشريف ،اململكة العربية السعودية ،ص ،111وابن الجزري ،النشر في
القراءات العشر.319/2 ،
( )21ينظر :الداني ،املقنع في رسم مصاحف األمصار ،ص.111،
( )21السمين الحلبي (أحمد بن يوسف531،ه)( ،د.ت) ،الدر املصون في علوم الكتاِ املكنون ،تحقيق
أحمد محمد خراط ،دار القلم ،سوريا.112-111/1 ،
( )22ينظر :الطبري (أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد158 ،ه) ،1992 ،التلخيص في
القراءات الثمان ،تحقيق محمد حسن عقيل موس ى ،الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن ،اململكة
العربية السعودية ص ،215-211والقيس ي (أبو محمد مكي بن أبي طالب115،ه)  ،1982التبصر
في القراءات السبع ،تحقيق محمد غوث الندوي ،دار السلفية ،الهند،ص ،319وابن الجزري،
النشر في القراءات العشر.311/2 ،
( )21ينظر :ابن عاشر ،تنبيه الخالن على اإلعالن بتكميل مورد الظمآن في رسم الباقي من قراءات
األئمة األعيان ،ص.289
( )21ابن خالويه ،الحجة في القراءات السبع ،ص.83
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( )23ينظر :أ بوعلي ،الحجة في علل القراءات السبع.15/1 ،
( )21أبو زرعة ،حجة القراءات ،ص .285
( )25ينظر :ابن جبار  ،الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائد عليها ،ص ،311والقالنس ي ،الكفاية
الكبرى في القراءات ،ص ،183وابن الجزري ،النشر في القراءات العشر.318/2 ،
( )28ينظر :أبو حيان (محمد بن يوسف513،ه) ،1991 ،البحر املحيط ،تحقيق عادل أحمد عبد
املوجود ،وعلي محمد عوض وآخرين ،دار الكتب العلمية ،لبنان .91/3
( )29ينظر :ابن أبي مريم ،املوضح في وجوه القراءات وعللها ،ص .155
( )11القيس ي (أبو محمد مكي بن أبي طالب115،ه) ،2111 ،الكشف عن وجوه القراءات السبع
وعللها وحججها ،تحقيق أحمد مهدلي ،كتاِ ناشرون ،لبنان ،ص.111
( )11ينظر :الفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد215،ه)،2112 ،معاني القرآن ،تحقيق إبراهيم شمس الدين ،دار
الكتب العلمية ،لبنان.111/1 ،
( )12ينظر :ابن خالويه ،الحجة في القراءات السبع ،ص.111
( )11السمين الحلبي ،الدر املصون في تفسير الكتاِ املكنون.119/1،
( )11ينظر :ابن غلبون (أبو الحسن طاهر عبد املنعم199 ،ه) ،1991 ،التذكر في القراءات الثمان ،تحقيق أيمن
رشدي سويد ،الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن ،اململكة العربية السعودية ،ص  ،119والباذش (أبو جعفر
أحمد بن علي311 ،ه)1111 ،ه ،اإلقناع في القراءات السبع ،تحقيق عبد املجيد قطامش ،جامعة أم القرى،
اململكة العربية السعودية ،ص ،511والنشر في القراءات العشر ،ابن الجزري.398/2 ،
()13ينظر :املهدوي ،هجاء مصاحف األمصار ،ص.111
) (36ينظر  :القيس ي ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  ،ص.111
( )15أبو زرعة ،حجة القراءات ،ص.115
( )18ينظر :الطبري ،التلخيص في القراءات الثمان ،ص ،111وسبط الخياط (أبو محمد عبد هللا
بن علي311،ه) ،املبهج في القراءات الثمان وقراء األعمش وابن محيصن واختيار خلف واليزيدي،
تحقيق عبد العزيز بن ناصر السبر ،جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية1113_1111ه،
ص ،112وابن الجزري ،النشر في القراءات العشر.112/2 ،
( )19أبوعلي الفارس ي ،الحجة في علل القراءات السبع .13/1 ،وينظر :العكبري ،التبيان في إعراِ
القرآن ،ص .911-939
( )11ينظر :ابن مجاهد ،السبعة في القراءات ،ص ،191والقالنس ي ،الكفاية الكبرى في
القراءات ،ص ،231وابن الجزري ،النشر في القراءات العشر.111/2 ،
( )11ابن عاشر ،تنبيه الخالن على اإلعالن بتكميل مورد الظمآن في رسم الباقي من قراءات األئمة
األعيان ،ص.291
( )12السمين الحلبي ،الدر املصون في تفسير الكتاِ املكنون.158/8 ،
( )11ينظر :الزمخشري (محمود بن عمر318،ه) ،2112 ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في
وجوه التأويل ،تحقيق أبو عبد هللا الداني بن منير آل زهوي ،دار الكتاِ العربي ،لبنان.111/1 ،
( )11ينظر :األصبهاني ،الغاية في القراءات العشر ،ص  ،185والخزاعي ،املنتهى ،وفيه خمس
عشر قراء  ،ص ،932وابن الجزري ،النشر في القراءات العشر.129/2 ،
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( )13ينظر :املهدوي ،هجاء مصاحف األمصار ،ص.111،
( )11الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه.199/1 ،
( )15إعراِ القرآن ،النحاس.81/1 ،
( )18ينظر :ابن جبار  ،الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائد عليها ،ص ،112والخزاعي ،املنتهى وفيه
خمس عشر قراء  ،ص ،853وابن الجزري ،النشر في القراءات العشر.115/2 ،
( )19ينظر :ابن عاشر ،تنبيه الخالن على اإلعالن بتكميل مورد الظمآن في رسم الباقي من قراءات
األئمة األعيان ،ص.291
( )31ابن أبي مريم ،املوضح في وجوه القراءات وعللها ،ص.382
( )31األزهري ،معاني القراءات.118 ،
( )32ينظر :األصبهاني ،الغاية في القراءات العشر ،ص ،181وابن الجزري ،النشر في القراءات األربعة
عشر ،125/2،والبناء ،إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ،ص.183
( )31ينظر :الداني ،املقنع في رسم مصاحف األمصار ،ص.123
( )31ينظر :الرماني (أبو الحسن علي بن عيس ى181،ه) ،2119 ،معاني الحروف ،تحقيق عرفان بن سليم
العشا حسونة ،املكتبة العصرية صيدا ،لبنان ،ص.32
( )33ينظر :العكبري ،التبيان في إعراِ القرآن ،ص.1118
( )31ينظر :النحاس ،إعراِ القرآن.13/1،
( )35ينظر :األنباري (أبو البركات عبد الرحمان بن محمد355،ه) ،2112 ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين
النحويين البصريين والكوفيين ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،املكتبة العصرية صيدا ،لبنان،
ص.191
( )38القرطبي( ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد151،ه)،2111 ،الجامع ألحكام القرآن املبين ملا تضمنه من
السنة وآي الفرقان ،تحقيق عبد هللا بن عبد املحسن التركي وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،لبنان.111/18 ،
()39ينظر :القالنس ي ،الكفاية الكبرى في القراءات ،ص ،111وابن الجزري ،النشر في القراءات
العشر ،118/2 ،والبناء ،إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر ،ص.312
( )11النحاس ،إعراِ القرآن.59/3 ،
( )11ينظر :الخزاعي ،املنتهى وفيه خمس عشر قراء  ،ص ،1111وابن جبار  ،الكامل في القراءات العشر
واألربعين الزائد عليها ،ص ،112وابن الجزري ،النشرفي القراءات العشر.131/2 ،
( )12ينظر :اللبيب (أبو بكر عبد الغني) ،2112 ،الدر الصقيلة في شرح أبيات العقيلة ،تحقيق عبد العلي
آيات زعبول ،دار املعرفة ،لبنان ،ص.33
( )11ابن خالويه ،الحجة في القراءات السبع ،ص.213
( )11الخازن (عالء الدين علي بن محمد511،ه) ،2111 ،لباِ التأويل في معاني التنزيل ،تحقيق عبد
السالم علي محمد شاهين ،دار الكتب العلمية ،لبنان.111/1 ،
( )13ينظر :القيس ي (أبو محمد مكي بن أبي طالب115،ه) ،2118 ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،تحقيق زارد
صالح وآخرين ،نشر كلية الدراسات العليا والبحث العلمي ،جامعة الشارقة ،اإلمارات ،ص.8113
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( )11الزجاج ،معاني القرآن وإعرابه.111/3 ،
( )15ينظر :ابن عطية (أبو محمد عبد الحق بن غالب ،2111 ،)312،املحرر الوجيز في تفسير
الكتاِ العزيز ،تحقيق عبد السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية ،لبنان.189/3 ،
( )18العكبري ،التبيان في إعراِ القرآن ،ص.1291
( )19السمين الحلبي ،الدر املصون في تفسير الكتاِ املكنون .23/11،

قائمة املصادر واملراجع:
القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.
_ األزهري (أبو منصور محمد بن أحمد151،ه) ،2007 ،معاني القراءات ،تحقيق محمد بن عيد الشعباني،
دار الصحابة للتراث( ،.مصر
_ األصبهاني (أبو بكر أحمد بن الحسين181،ه):
_  ،1991الغاية في القراءات العشر ،تحقيق محمد غياث الجنباز ،دار الشواف للنشر ،اململكة العربية
السعودية.
_  ،1988املبسوط في القراءات العشر ،تحقيق سبيع حمز حاكمي ،مجمع اللغة العربية ،سوريا.
_ األلوس ي (أبو الفضل شهاِ الدين1251،ه)1991 ،روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني،
دار إحياء التراث العربي( ،لبنان.
األنباري (أبو البركات عبد الرحمان بن محمد355،ه) ،2112 ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين
البصريين والكوفيين ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ،املكتبة العصرية صيدا ،لبنان.
_ابن الباذش (أبو جعفر أحمد بن علي311،ه)1111 ،ه ،اإلقناع في القراءات السبع ،تحقيق عبد
املجيد قطامش ،جامعة أم القرى ،اململكة العربية السعودية.
_ الباقولي (أبو الحسن علي بن الحسين311،ه) ،2111 ،كشف املشكالت وإيضاح املعضالت في إعراِ
القرآن وعلل القراءات ،تحقيق عبد القادر بن عبد الرحمان السعدي ،دار عمار ،األردن.
_ البغوي (أبو محمد الحسين بن مسعود311،ه) ،2112 ،عالم التنزيل ،دار ابن حزم ،لبنان.
_ البناء (شهاِ الدين أحمد بن محمد1115،ه) ،2111 ،إتحاف فضالء البشر في القراءات
األربعة عشر ،تحقيق أنس مهر  ،دار الكتب العلمية ،لبنان.
_ ابن جبار (أبو القاسم يوسف بن علي113،ه) ،2115 ،الكامل في القراءات العشر واألربعين
الزائد عليها ،تحقيق جمال السيد بن رفاعي الشايب ،مؤسسة سما للنشر ،مصر.
_ الجرجاني (عبد القاهر151،ه)1999 ،دالئل اإلعجاز ،تحقيق محمد التنجي ،دار الكتاِ العربي ،لبنان.
_ ابن الجزري (أبو الخير محمد بن محمد811 ،ه) ،2111 ،النشر في القراءات العشر ،تحقيق
نجيب املاجدي ،املكتبة العصرية ،لبنان.
_ ابن جني (أبو الفتح عثمان192،ه)( ،د.ت) ،الخصائص ،تحقيق عبد الحليم بن محمد ،املكتبة
التوفيقية ،مصر.
_ الحلبي (أحمد بن يوسف531،ه)( ،د.ت) ،الدر املصون في علوم الكتاِ املكنون ،تحقيق أحمد
محمد خراط ،دار القلم ،سوريا.
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_ أبو حيان (محمد بن يوسف513،ه) ،1991 ،البحر املحيط ،تحقيق عادل أحمد عبد املوجود ،وعلي
محمد عوض وآخرين ،دار الكتب العلمية ،لبنان.
_ الخازن (عالء الدين علي بن محمد523،ه) ،2111 ،لباِ التأويل في معاني التنزيل ،تحقيق عبد السالم
علي محمد شاهين ،دار الكتب العلمية ،لبنان.
_ ابن خالويه (أبو عبد هللا الحسن بن أحمد151،ه) ،2115 ،الحجة في القراءات السبع ،تحقيق
أحمد فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية ،لبنان.
_ الخزاعي (أبو الفضل محمد بن جعفر118،ه) ،املنتهى ،وفيه خمس عشر قراء  ،تحقيق محمد شفاعت
رباني ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،اململكة العربية السعودية.1111 ،
_ الداني (أبو عمرو عثمان بن سعيد111،ه)2115 ،ا ،ملقنع في معرفة رسم مصاحف األمصار ،تحقيق
جمال السيد رفاعي ،املكتبة األزهرية للتراث ،مصر.
_ الرماني (أبو الحسن علي بن عيس ى181،ه) ،2119 ،معاني الحروف ،تحقيق عرفان بن سليم
العشا حسونة ،املكتبة العصرية صيدا ،لبنان.
_ الزجاج (أبو إسحاق إبراهيم بن َّ
السري111،ه) ،1988 ،معاني القرآن وإعرابه ،تحقيق عبد
الجليل عبده شلبي ،عالم الكتب ،لبنان.
_ أبو زرعة (عبد الرحمان بن محمد بن زنجلة ،أوائل القرن الخامس الهجري) ،1995 ،حجة القراءات،
تحقيق سعيد األفغاني ،مؤسسة الرسالة ،لبنان.
_ الزمخشري (محمود بن عمر318،ه)،2112،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في
وجوه التأويل ،تحقيق أبو عبد هللا الداني بن منير آل زهوي ،دار الكتاِ العربي،لبنان.
_ سبط الخياط (أبو محمد عبد هللا بن علي311،ه) ،املبهج في القراءات الثمان وقراء األعمش وابن
محيصن واختيار خلف واليزيدي ،تحقيق عبد العزيز بن ناصر السبر ،جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية1113_1111ه.
_ الطبري (أبو معشر عبد الكريم بن عبد الصمد158،ه)1992 ،التلخيص في القراءات الثمان ،تحقيق
محمد حسن عقيل موس ى ،الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن( ،اململكة العربية السعودية.
_ ابن عاشر (سيدي عبد الواحد991،ه) ،2112 ،تنبيه الخالن على اإلعالن بتكميل مورد الظمآن في رسم
الباقي من قراءات األئمة األعيان ،تحقيق زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية ،لبنان.
_ ابن عطية (أبو محمد عبد الحق بن غالب311،ه) ،2111 ،املحرر الوجيز في تفسير الكتاِ العزيز،
تحقيق عبد السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية ،لبنان.
َ
_ العكبري (أبو البقاء عبد هللا بن الحسين111،ه) ،1985 ،التبيان في إعراِ القرآن ،تحقيق على البجاوي،
دار الجيل ،لبنان.
_ أبو علي الفارس ي (الحسن بن عبد الغفار155،ه) ،2115 ،الحجة في علل القراءات السبع ،تحقيق عادل
أحمد عبد املوجود ،ومحمد ّ
معوض وآخرين ،دار الكتب العلمية ،لبنان.
_ ابن غلبون (أبو الحسن طاهر عبد املنعم199،ه) ،1991 ،التذكر في القراءات الثمان ،تحقيق أيمن
رشدي سويد ،الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن ،اململكة العربية السعودية،
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_ الفراء (أبو زكريا يحيى بن زياد215،ه) ،2112 ،معاني القرآن ،تحقيق إبراهيم شمس الدين ،دار
الكتب العلمية ،لبنان.
_ القرطبي (أبو عبد هللا محمد بن أحمد151،ه) ،2111 ،الجامع ألحكام القرآن املبين ملا تضمنه من السنة
وآي الفرقان ،تحقيق عبد هللا بن عبد املحسن التركي وآخرين ،مؤسسة الرسالة ،لبنان.
_ القالنس ي (أبو العز محمد بن الحسين بن بندار311،ه) ،2111 ،الكفاية الكبرى في القراءات ،تحقيق
جمال الدين محمد شرف ،دار الصحابة للتراث ،مصر.
_ القيس ي (أبو محمد مكي بن أبي طالب115،ه):
_  ،1982التبصر في القراءات السبع ،تحقيق محمد غوث الندوي ،دار السلفية ،الهند.
_ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ،تحقيق أحمد مهدلي ،كتاِ ناشرون ،لبنان.
_  ،2111الهداية إلى بلوغ النهاية ،تحقيق زارد صالح وآخرين ،نشر كلية الدراسات العليا والبحث
العلمي ،جامعة الشارقة ،ط ،1اإلمارات.2118
_ اللبيب (أبو بكر عبد الغني1118،ه) ،2112 ،الدر الصقيلة في شرح أبيات العقيلة ،تحقيق عبد
العلي آيات زعبول ،دار املعرفة ،لبنان.
_ ابن مجاهد (أبو بكر أحمد بن موس ى121،ه) ،1952 ،السبعة في القراءات ،تحقيق
شوقي ضيف ،دار املعارف ،مصر.
_ ابن أبي مريم (أبو عب هللا نصر بن علي313،ه) ،2119 ،املوضح في وجوه القراءات وعللها ،تحقيق عبد
الرحيم الطرهوني ،دار الكتب العلمية ،لبنان.
_ املهدوي (أبو العباس أحمد بن ّ
عمار111،ه)1111 ،ه ،هجاء مصاحف األمصار ،تحقيق حاتم
صالح الضامن ،دار ابن الجوزي ،اإلمارات العربية املتحد .
_ النحاس (أبو جعفر أحمد بن محمد118،ه) ،1983 ،إعراِ القرآن ،تحقيق زهير غازي زاهد ،عالم الكتب
ومكتبة النهضة ،مصر.
ّ
_ الهمذاني (املنتجب111 ،ه) ،2111 ،الفريد في إعراِ القرآن املجيد ،تحقيق محمد نظام الدين الفتيح،
دار الزمان للنشر والتوزيع ،اململكة العربية السعودية.
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