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يهدف هذا البحث إلى استظهار المعاني والدَّالالت المتولِدة من اختالف أَوجه القراءات
 وطريقة من طرائقه في الوصول،مصدرا أَساسـًا من مصادر علم الت َّفسير
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ً
َّ
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بها
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ِي
ت
ل
ا
ِإلى فهم األَحكام
ِ
.اإلسالميَّة األُخرى
ِ
َ
.ِوفي هذا البحث نماذج مختارة من أثر اختالف القراءات على المعنى الت َّفسيري
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Abstract
This research aims to show the meanings and connotations created
from the differences among Quranic readings, which are a main
source of Qur'anic exegetics science (Tafsir), and one of the ways to
reach an understanding of the principles of Islamic Sharia, as well as
being one of the treasures of other Islamic sciences.
In this research, we explore selected samples and the impact of
differences among readings on the exegetic meaning.
Keywords: Readings, The Glorious Qur'an, Exegesis
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فسير(نماذج مختارة)
ثر
اختالف القراءا ِ
ِ
ت ال َّ
أَ ُ
بع في الت َّ ِ
س ِ

ِّ
المقدمة

ِ
بي المصطفى ،وعلى ِ
السالم على َّ
وصحبه
آله
الن ِ
الحمد هللِ وكفى ،و َّ
ُ
الصالةُ و َّ ُ
ُّ
الشرفا ،وعلى من اقتفى آثاره واكتفى.
َما بعد  ...فِإ َّن القرآن الكريم هو كالم ِ
رب العالمين أَنزله ُه ًدى ورحمة َّ
للناس،
أ َّ
فهو نور يضيء ُّ
لذلك بذل علماؤنا عناية فائقة لخدمته قراءةً ،وِفْقهـًا،
الظلمات؛
َ
ٌ
ُ
وتفسيرا ،ولُغ ًة ،وكان للتَّفسير َّ
النصيب األَكبر من هذه العناية.
ً
ُّ
افدا من روافد التَّفسير الثََّّرة ،فبها تنكشف المعاني َّالِتي ال
وتعد القراءات القرآنيَّة ر ً
تنكشف بالقراءة الواحدة ،وهذه المعاني من شأنها أَن تُِفيد ِ
المفسر ،والفقيه ،و ُّ
غوي في
الل َّ
ْ
تفقهه لنصوص القرآن الكريم واستنباط األَحكام َّ
الشرعية منها.

فال َّبد ِ
للمفسر للقرآن من ُّ
تعلم القراءات؛ ِإذا أَراد بيان معاني القرآن ،وبعكسه يكون

ولما كانت القراءات القرآنيَّة بهذه
تفسيره ناقصـًا وخاليـًا من بعض المعاني األَساسيةَّ ،
اختالف القر ِ
ِ
السب ِع في
َثر
َن أَكتب بحثـًا
اءات َّ
َردت أ ْ
المثابة ،أ ُ
َ
بذلك ووسمته (أ ُ
ِ
التَّ ِ
المقدمة والتَّمهيد على
فسير"نماذج مختارة") ،وقسمت عملي في هذا البحث بعد
مبحثين:

المبحث األََّول :أَثر التَّ ِ
ِ
ِ
االشتقاق بِإحدى القر ِ
اءتين في التَّفسير.
اختالف
شديد و
ُ
ويشتمل على مطلبين؛ المطلب األََّول :أَثر التَّ ِ
شديد بِإحدى القر ِ
اءتين في التَّفسير،
ُ
َّ
َثر اختالف االشتقاق بِإحدى القراءتين في التَّفسير.
والمطلب الثاني :أ ُ
َّ
َثر المفاعلة والجمع بِإحدى القر ِ
اءتين في التَّفسير.
أ َّ
َما المبحث الثاني :وفيه أ ُ
َثر المفاعلة بِإحدى القر ِ
اءتين في التَّفسير ،والثَّاني:
ويشتمل على مطلبين؛ األََّول :أ ُ
أَثر الجمع بِإحدى القراءتين في التَّفسير.

وبـعد ،فال بـَُّد لـي مـن الـقولَّ :
إن عملي هذا مـن جهد البشر َّال ِذي يعتريه الخطأ
ِ
و ُّ
الموفق
النقصان ،فِإ ْن أصبت فيه فهو من هللا ،وِإ ْن أَخطأت فمني ،وهللا تعالى
للصواب.
َّ
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السبعة ،وصلة القر ِّ
بالت ِّ
اءات َّ
َّ
فسير
التمهيد :مفهوم القراءات ،وترجمة موجزة َّ
للقراء َّ

مفهوم القراءات لغ ًة واصطالحـًا:
-1
القراءة ُلغ ًة :القراءة مفرد ،والجمع قراءات ،وهي مصدر الفعل (ق أرَ) ،وتأتي في
ِ
الناق ُة سلـى ُّ
ُّ
َت هذه َّ
اللغة بمعنى الجمع ،و َّ
قط ،وما
الضمِ ،والتالوة ،ومنه قولهم :ما ق أر ْ
ً
ط ،أَي :لم تَض َّم ر ِحمها على ٍ
ولد َق ٍطِ ،
َت جنيـا َق ُّ
يجمع
وسمي القرآن قرآنـًا؛ ِألََّنه
ق أر ْ
ً
ُ
ُ َ ََ
()1
الكتاب قراءةً أَو قرآنـًا ،أَي :تلوته(.)2
ْت
ُّ
فيض ُّم َها  ،وق أر ُ
ور ُ
َ
الس َ
ٍ
َما اصطالحـًا ِ
فعرَف ْت بعدة تعريفات مختلفة َّ
بمصب
ولكنها في الغالب تنصب
أ َّ
و ٍ
احد؛ فلذلك نذكر تعريف ِ
القسطالني لها بقوله(( :علم يعرف منه اتفاق
الشهاب
ِ
َ
الناقلين لكتاب هللا ،واختالفهم في ُّ
اإلعراب ،والحذف و ِ
اللغة و ِ
َّ
اإلثبات ،والتَّحريك

النطق و ِ
وِ
ذلك من هيئة ُّ
اإلبدال من حيث
اإلسكان ،والفصل والوصل ،وغير َ
السماع))(.)3
َّ
-2

السبعة:
ترجمة موجزة لسيرة َّ
القراء َّ

ونة بن شعوب
أ-
نافع :أَبو ُرَوْيم ،نافع بن عبد َّ
الرحمن بن أَبي نعيم مولى َج ْع َ
المدني ،ثقة ،صالح ،كان أَسود ُّ
َّ
اللون حالكـًا صبيح الوجه ،توفي بالمدينة سنة
يثي،
الل ِ
ُّ
تسع أَو سبع وستين ومائة(.)4

ب -ابن كثير :أَبو معبد ،عبد هللا بن كثير بن عمرو بن عبد هللا بن زاذان بن

الكتاني َّ
الدار ُّي
المكي ،كان فصيحـًا بليغـًا ،مفوهـًا،
فيروزان مولى عمرو بن علقمة،
ُّ
ُّ
السكينة والوقار ،توفي بمكة سنة عشرين ومائة(.)5
أَبيض اللِحية،
طويال جسيمـًا ،عليه َّ
ً
جَ -زَّبان بن العالء :أَبو عمروَ ،زبَّان بن العالء بن عمار بن عبد هللا بن الحصين
ني البصر ُّي ،كان نحويًّاِ ،إمامـًا بالقراءة ووجوهها ،قدوة
بن الحارث بن ُجْل ُه َمة ،الماز ُّ
بالعلمِ ،إمامـًا في العربيَّة ،توفي بالكوفة سنة أَربع وخمسين ومائة(.)6
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فسير(نماذج مختارة)
ثر
اختالف القراءا ِ
ِ
ت ال َّ
أَ ُ
بع في الت َّ ِ
س ِ

بي
د -عبد هللا بن عامر :أَبو عمران ،عبد هللا بن عامر بن يزيد بن ربيعة،
ُّ
اليحص ُّ
ِ
اميِ ،إمام أَهل َّ
مشقي َّ
الشام في القراءة ،ثقة ،عالمـًا حافظـًا ،توفي بدمشق سنة
الش ُّ
الد ُّ
ث2ماني عشرة ومائة(.)7
ه -عاصم بن أَبي َّ
النجود :أَبو بكر ،عاصم بن بهدلة بن أَبي َّ
َسدي
النجود ،األ ُّ
اإلقراء بالكوفة ،جمع بين الفصاحة و ُّ
الكوفي ،انتهت ِإليه رئاسة ِ
اللغة ،توفي
موالهم،
ُّ
بالسماوة( )8سنة سبع أو ثمان أَو تسع وعشرين ومائة(.)9
بالكوفة أَو َّ

و -حمزة َّ
الكوفي،
يمي
ُّ
الزيات :أَبو ُعمارة ،حمزة بن حبيب بن ُعمارة بن ِإسماعيل ،التَّ ُّ
بصير بالفرائض ،عارفـًا بالعربيَّة ،توفي بحلوان( )10سنة ست
ًا
كان ِإمامـًا ،حج ًة ،ثق ًة،
وخمسين ومائة(.)11

الكوفي،
َسدي
ز -علي بن حمزة :أَبو الحسن ،علي بن حمزة بن عبد هللا،
الكسائي األ ُّ
ُّ
ُّ
ِإمام بالعربيَّة ،انتهت ِإليه رئاسة ِ
اإلقراء بالكوفة بعد حمزة َّ
وية من
الزيات ،توفي في َارْن ُب َ
الرشيد ِإلى خراسان سنة تسع وثمانين ومائة(.)13
الري( ،)12في توجهه مع هارون َّ
قرى َّ
صلة القر ِّ
اءات َّ
بالتفسير:
-3

ُّ
ثر من مصادر تفسير القرآن الكريم؛ الستجالء
مصدر ًا
ًا
تعد القراءات القرآنيَّة
وجل ،واستنباط األَحكام َّ
معانيه ،واستظهار المراد من خطاب هللا َّ
الشرعيَّة،
عز
َّ

آنية تنكشف معاني اآليات
وصيانة القرآن الكريم من التَّحريف والتَّغيير ،فبالقراءات القر َّ
وكذلك يترجح بعض الوجوه المحتملة ِل َما تحمله من
ما ال ينكشف بالقراءة الواحدة،
َ
ِ
ٍ
ف بها ُّ
النطق بالقرآن الكريم.
عر ُ
معان يصل ِإليها المفسر ِإلى المعنى المحتمل ،وكما ُي َ
َّ
ليتسلح بها؛ لفهم مفردات القرآن،
َن يكون عارفـًا بالقراءات القرآنيَّة،
فال َّبد للمفسر أ ْ
آني ،وهذا ما َّ
وصور ِ
يتجلى بِإيجاز الكالمَ ،فتُق أَر الكلمة الواحدة بأَكثر من
اإلعجاز القر ِ
اللفظ وِإعادة ِ
كل قراءة على حكم دون تكرار َّ
الخط.
َّ
فتدل ُّ
وجه ،وهي برسم واحد ُّ

ِإ ًذا َف ِ
صَل ُة القراءات القرآنيَّة بالتَّفسير صلة وثيقة ،و َّ
ذلك عناية كثير من
الدليل على َ
المفسرين بذكر اختالف القراءات بأَلفاظ القرآن ،وكيفية أَدائها ،بل معرفتها ُّ
تعد شرطـًا
َِّ
َن تتوفر بالمفسر(.)14
من شروط التي يجب أ ْ
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وذهب بعض المفسرين ِإلى أ َّ
َن للقراءات القرآنيَّة حالتين في التَّفسير؛ ((ِإحداهما:
ال تعُّلق لها بالتَّفسير بحال ،والثَّانية :لها ُّ
تعلق به من جهات متفاوتة.
القراء في وجوه ُّ
النطق بالحروف والحركات
َما الحالة األُولى فهي اختالف َّ
أ َّ
كمقادير ِ
المد و ِ
الغنة ،مثل:
اإلماالت والتَّخفيف والتَّسهيل والتَّحقيق والجهر والهمس و ُ

(ع َذ ِّابي) بفتحها ،وفي تعدد وجوه ِ
اإلعراب ،مثل :ﭽﯥ
ﭽﭟﭼ( )15بسكون الياء و
َ َ
()16
وض ِمها ،ونحو :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﯦ ﯧﭼ بفتح الم ﭽﯦﭼ َ
ﮝﭼ( )17برفع األَسماء الثَّالثة ،أَو فتحها ،أَو رفع بعض وفتح بعض ،ومزية

القراءات من هذه الجهة عائدة ِإلى أََّنها حفظت على أَبناء العربيَّة ما لم تحفظه غيرها
وهو تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف في مخارجها وصفاتها وبيان اختالف العرب

في لهجات ُّ
الصحيحة ،وهذا
ذلك عن َّ
الصحابة باألَسانيد َّ
قراء القرآن من َّ
النطق بتلقي َ
جدا َّ
لكنه ال عالقة له بالتَّفسير؛ لعدم تأثيره في اختالف معاني اآلي ...
غرض مهم ً

.

القراء في حروف الكلمات ،مثل :ﭽﭞ ﭟ
َما الحالة الثَّانية :فهي اختالف َّ
وأ َّ

()19
ﭠﭼ( )18و(مَلك يومِّ ِّ
ِّ
الد ِّ
ظُّنوا أََّنهم َق ْد ك ِّذبوا)
(و َ
َ َ َ
ين) ،و(نْنشرَها) و ﭽﯶﭼ َ ،
 بتشديد َّوكذلك اختالف الحركات َّال ِذي يختلف
الذال -ﭽﯜ ﯝﭼ( )20بتخفيفه،
َ

معه معنى الفعل كقوله :ﭽﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﭼ( ،)21ق أَر
الصاد ،فاألُولى بمعنى :يصدون غيرهم عن
نافع
ِ
الصاد وق أَر حمزة بكسر َّ
بضم َّ
ِ
اإليمان ،والثَّانية بمعنى :صدودهم في أَنفسهم ،وكال المعنيين حاصل منهم ،وهي من
هذه الجهة لها مزيد تَعُّل ٍق بالتَّفسير؛ ِألَ َّن ثبوت أَحد َّ
اللفظين في قراءة قد يبين المراد
ُ َ
من نظيره في القراءة األُخرى ،أَو يثير معنى غيره ،وِألَ َّن اختالف القراءات في أَلفاظ
القرآن يكثر المعاني في اآلية الواحدة ،نحو :ﭽﮮ ﮯﭼ( ،)22بفتح َّ
الطاء المشددة

والهاء المشددة ،وبسكون َّ
وضم الهاء مخفف ًة ،ونحو :ﭽﯥ ﯦﭼ
الطاء
ِ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
الر ْح َم ِّن ِّإَناثـًا) مع قراءة
ين ه ْم ِّعَباد َّ
الم َال ئ َك َة َّالذ َ
و(َل َم ْستم الن َساء) ،وقراءة َ
(و َج َعلوا َ
()23
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فسير(نماذج مختارة)
ثر
اختالف القراءا ِ
ِ
ت ال َّ
أَ ُ
بع في الت َّ ِ
س ِ

ﭽﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ( ،)24و َّ
تكثير للمعاني
ًا
الظ َّن أَ َّن الوحي نزل بالوجهين وأَكثر،
ِإذا جزمنا ِبأَ َّن جميع الوجوه في القراءات المشهورة هي مأثورة عن َّ
بي (ﷺ) ،على
الن ِ
تلك الوجوه مرًادا هلل
أََّنه ال مانع من أَ ْن يكون مجيء أَلفاظ القرآن على ما يحتمل َ
ذلك المعاني ،فيكون وجود الوجهين فأَكثر
القراء بوجوه فتكثر من َّ
تعالى؛ ليق أر َّ
جراء َ
في مختلف القراءات َّ
مجزًئا عن آيتين فأَكثر ،وهذا نظير التَّضمين في استعمال
العرب ،ونظير التَّورية والتَّوجيه في البديع ،ونظير مستتبعات التَّراكيب في علم
القراء في َّ
اللفظ
المعاني ،وهو من زيادة مالءمة بالغة القرآن؛
ولذلك كان اختالف َّ
َ
الواحد من القرآن قد يكون معه اختالف المعنى؛ ولم يكن حمل أَحد القراءتين على
األُخرى متعينـًا وال مرجحـًا))(.)25
و َّال ِذي يهمنا في بحثنا هذا ما له ُّ
تعل ٌق بالتَّفسير.

الت ِّ
ِّ
االشتقاق بِّإحدى القر ِّ
الت ِّ
اءتين في َّ
المبحث الَ َّول :أَثر َّ
ِّ
فسير
اختالف
شديد و
الت ِّ
شديد بِّإحدى القر ِّ
الت ِّ
اءتين في َّ
المطلب ال ََّول :أَثر َّ
فسير:

عد قراءة َّ
تُ ُّ
صور البارزة في
اللفظ بالتَّخفيف تارة وبالتَّشديد تارة أُخرى صورة من ال ُّ
القراءات القرِآنيَّة؛ لغرض َّ
ذلك:
الداللة على تكثير المعنى أَو المبالغة فيه ،ومن َ
 -1قوله تعالى :ﭽ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏﭼ(.)26

الكسائي (ي ْك ِّذبو َن) بفتح الياء وإِسكان الكاف وتخفيف َّ
الذال،
ق أَر عاصم ،وحمزة ،و
ُّ َ
بضم الياء وفتح الكاف وتشديد َّ
الذال(.)27
وق أَر الباقون (ي َك ِّذبو َن)
ِ

فقراءة التَّخفيف على أََّنها منِ :
الكذب؛ ِإلخبار هللا تعالى عن كذبهم بقوله:

ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ(.)29()28

الرسل ،لكن هؤ ِ
الء – بال
وأَ َّما قراءة التَّشديد فعلى أََّنها من :التَّكذيب؛ لتكذيبهم ُّ
الرسل فيه مبالغة في ِ
ٍ
للرسل
كل ُم َك ِذب ُّ
شك -كاذبون ،وتكذيب ُّ
الكذبَ ،وِألََّنه أَبلغِ ،إذ ُّ
ِ
كاذب(.)30
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ِ
كاذب ِ
كل ِ
حدا(.)31
مكذبـًا؛ ِألََّنه يجوز أَ ْن َي ْك ِذ َب
أَي :ليس ُّ
اإلنسان وال ُي َكذب أَ ً
ُ
 -2قوله تعالى :ﭽﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ(.)32

ق أَر نافع ،وابن كثير ،وأَبو عمرو ،وابن عامر ،وحفص (ي ْطهر َن) بِإسكان َّ
الطاء
َ ْ
()33
ط َّهر َن) بفتح َّ
الطاء والهاء مع تشديدهما .
ِ
وضم الهاء وتخفيفهما ،وق أَر الباقون (يـَ َّ ْ
فقراءة التَّشديد بمعنى :يغتسلن بالماء بعد َّ
النقاء من َّ
الدم ،والتَّخفيف بمعنى :حتى

ينقطع عنهن َّ
الدم(.)34

ورجح الطبر ُّي قراءة التَّشديد؛ ِ
((إلجماع الجميع على أََّنها ال تصير بالوضوء
َّ
ا ُّ
الصالة  ...وفي ِإجماع الجميع ُحجة على أََّنه
بالماء
هر َّال ِذي ُّ
يحل لها به َّ
طاهر الط َ
ً
غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع َّ
الدم))(.)35
ورد بعض المفسرين قول َّ
َّ
((مردود بأ َّ
َن ال حاجة ِإلى االستدالل بدليل
الطبرِي بأََّنه
ٌ
اللفظ ٍ
َن َّ
ِ
اإلجماع وال ِإلى ترجيح قراءة به؛ ِأل َّ
الرجل
كاف في ِإفادة المنع من قربان َّ

امرأته حتى تطهر بدليل مفهوم َّ
الشرط في قوله :ﭽﮱ ﯓﭼ ))(.)36

كل قراءة تعطي جانبـًا من الحكم َّ
يتم الحكم ِإ َّال بهما؛ ِألََّنه
الشر ِ
ويبدو أَ َّن َّ
عي ،وال ُّ
ال يباح وطء الحائض ِإ َّال بعد ُّ
تحقق األَمرين المفهومين من القراءتين ،وهما :انقطاع
دم الحيض ،واالغتسال بعد االنقطاع(.)37

 -3قوله تعالى :ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭼ(.)38
النون وتشديد َّ
ين) بفتح ُّ
ين) بسكون
الزاي ،وق أَر الباقون (مْن َزلِّ َ
ق أَر ابن عامر (مَنَّزلِّ َ
النون وتخفيف َّ
ُّ
الزاي(.)39
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ثر
اختالف القراءا ِ
ِ
ت ال َّ
أَ ُ
بع في الت َّ ِ
س ِ

َنزل،
َّ
وجه أَغلب المفسرين قراءة التَّشديد بأََّنها منَّ :نزل ،وقراءة التَّخفيف من :أ َ

بمعنى واحد ،أَي :منزلين َّ
النصر(.)40
وهما لُغتان ً

ِإ َّن القراءتين ليستا بمعنى و ٍ
احد؛ أل َّ
يدل على التَّكثير( ،)41أَو التَّدرج(،)42
َن التَّشديد ُّ
ً
()43
يدل على المبالغة  ،وبناء(َف َّع َل) ال يخلو من معنى المبالغة
وتكرير الفعل ومداومته ُّ

أَينما وقع( ،)44أَو في الغالب(.)45

 -4قوله تعالى :ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯰ ﯱﯲﭼ(.)46
(و َخَرقوا) بتخفيفها(.)47
(و َخَّرقوا) بتشديد َّ
الراء ،وق أَر الباقون َ
ق أَر نافع َ
لكن في التَّشديد معنى التَّكثير
والقراءتان ُلغتان،
ً
بمعنى :افتروا واختلقواْ ،
والمبالغة(.)48
مشددا يختص بالكثرة؛
تدل على معنى التَّكثير ،وبناء (َف َّع َل)
ِإ ًذا فقراءة التَّشديد ُّ
ً
ِألَ َّن الفاعلين لهذا الفعل كثير ،فِإ َّن المشركين جعلوا المالئكة بنات هللا ،واليهود جعلوا
النصارى جعلوا المسيح ابن هللا ،وهذا ُّ
ير ابن هللا ،و َّ
كله كذب وافتراء على هللا،
عز ًا
واالختالف عليه فيه كثير من َّ
الذنب والكفر ،فشدد الفعل لمطابقة المعنى ،تعالى هللا
كبير(.)49
علوا ًا
َّ
عما يقولون ً

 -5قوله تعالى :ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ(.)50
الكسائي (ي َغ ِّشي) بفتح الغين وتشديد ِ
الشين ،وق أَر الباقون
ق أَر شعبة ،وحمزة ،و
ُّ
(ي ْغ ِّشي) بسكون الغين وتخفيف ِ
الشين(.)51
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َن التَّغشية :التَّغطية من :أَغشى ،أَي ِإ َّن َّ
وجهت قراءة التَّخفيف بأ َّ
النهار ُيغشيه هللاُ
النهار للحركة( ،)52وقراءة التَّشديد منَ :غ َّشى ،أَي :يلحق َّ
َّ
َّ
للسكون و َّ
الليل
يل ُّ
يل ،والل ُ
الل َ
َّ
النهار ،وكذلك العكس(.)53

ِإ َّن أَغلب المفسرين يرون أ َّ
َغ َشى
َن القراءتين
بمعنى واحد ،أَو هما لُغتان من :أ ْ
ً
وغ َّشى.
َ
لكن القراءتين ليستا بمعنى و ٍ
َن قراءة التَّشديد فيها َّ
احد ،ويبدو أ َّ
َّ
الداللة على التَّكرير
ً
والتَّكثير؛ ِألَ َّن الفعل (ي َغ ِشي) يتردد ويتكرر في ِ
كل يوم وليلة غير اليوم اآلخر وغير
ُ
ٍ
َّ
مكررة مردودة؛ لمجيئها يومـًا بعد يو ٍم ،وليل ًة بعد ليلة ،فشدد
الليلة األُخرى ،فالتَّغشية َّ
الفعل لمطابقة المعنى(.)54
المطلب َّ
الثاني :أَثر اختالف االشتقاق بِّإحدى القر ِّ
الت ِّ
اءتين في َّ
فسير:
سن َع ِرف بقسم من
قبل أَ ْن نذكر أَثر اختالف االشتقاق في ِإحدى القراءتينُ ،
المشتقات ،وهي:
اسم الفاعل :هو اسم مشتق من الفعل المبني للمعلوم َّ
للداللة على من وقع
أ-
جدد ،ال الثُّبوت و َّ
منه الفعل ،أَو قام به ،على وجه الحدوث والتَّ ُّ
الدوام(.)55
ويتضح من هذا التَّعريف أ َّ
ليدل على شيئين معـًا ،هما:
َن اسم الفاعل يشتق َّ
الحدث و َّ
الذات.

يدل على القيام وهو الحدث ،وعلى َّ
الذات ،أَي :التَّغيير
فمثال (قائم) اسم فاعل ُّ
ً

ويدل على ذات الفاعل ،أَي :صاحب القيام.
فالقيام ليس مالزمـًا لصاحبه ُّ

ِ
الصفة المشبهة :هي وصف يشتق من الفعل الثُّالثي َّ
الالزمَّ ،
للداللة على
ب-
صفة ثابتة في صاحبها ،وتفيد َّ
ال تتغير
الدوام والثُّبوت ،فال زمان لها؛ ِألََّنها ثابتة
بتغير َّ
الزمن(.)56
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ثر
اختالف القراءا ِ
ِ
ت ال َّ
أَ ُ
بع في الت َّ ِ
س ِ

َن ِ
ائي أ َّ
تدل على الثُّبوت دائما ،بل هي
الصفة المشبهة ال ُّ
ويرى د.فاضل َّ
السامر ُّ
على أَقسام ،منها ما يفيد الثُّبوت واالستمرار ،نحو( :أَبكم ،أَصم ،أَسمر) ،ومنها ما
يدل على
يدل على وجه قريب من الثُّبوت ،نحو( :نحيف ،سمين ،كريم) ،ومنها ما ال ُّ
ُّ

الثُّبوت ،نحو( :ظمآن ،غضبان ،ريان)(.)57

وشبهت ِ
الصفة باسم الفاعل؛ ِألََّنها تشبه اسم الفاعل في داللتها على معنى قائم

بالموصوف ،والفرق بينها وبين اسم الفاعل هو أََّنها تفيد ثبوت معناها لمن يتصف
بها ،واسم الفاعل يفيد اتصاف َّ
الذات بالحدث على وجه الحدوث والتَّجدد.
ِ
وتصاغ ِ
َح َور،
الصفة المشبهة في الغالب من الباب َّ
الرابعَ :فع َلَ -يْف َع ُل ،مثل :أ ْ
منَ :ح ِوَر.
ومن الباب الخامسَ :ف ُع َلَ -يْف ُع ُل ،مثلَ :ك ِريم ،منَ :ك ُرَم(.)58

تشتق َّ
للداللة على معنى اسم
ظ
ج-
ُّ
أَمثلة المبالغة أَو صيغ المبالغة :هي ألفا ٌ
الفاعل؛ بقصد المبالغة والتَّكثير(.)59
مما كان أَصله ثالثيـا ِإ َّال ما ندر ،وأَوزانها ُّ
سماعية
كلها
َّ
وال تؤخذ صيغ المبالغة ِإ َّال َّ
ََ
ً
أَشهرها ِ
الصيغ الخمس ،وهي:
-1
-2
-3
-4
-5

َف َّعال :مثلَ :ش َّرابَ ،رَّزاقَ ،وهَّاب.
ِ
ض َحاكِ ،م ْه َذار.
ِمْف َعال :مثلِ :م ْع َ
طار ،م ْ

ص ُبور.
َف ُعول :مثلَ :غُفورَ ،ش ُكورَ ،
َف ِعيل :مثلَ :علِيمَ ،خِبيرَ ،س ِميع.
َف ِعل :مثلَ :ح ِذرَ ،ف ِهمَ ،ي ِقظ.

أغار،
َوَق َّل مجيء صيغ المبالغة َّ
مما كان أصله رباعيـًا ،وقد ورد منهاِ :م ْغوار من َ
وزُهوق من أ ُْزِهق(.)60
أع َ
و ِم ْع َ
أهانَ ،
طىَ ،
طاء من ْ
ود َّراك من ْأد َرك ،و ِم ْهوان من َ
ووردت لصيغ المبالغة أَوزان أَخرى غير َّالِتي ذكرتُها(.)61
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ومن أَمثلة اختالف االشتقاق بِإحدى القر ِ
اءتين:
 -1قوله تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘﭼ(.)62

الكسائي ( َق ِّسَّية) بتشديد الياء بغير أَلف بعد ِ
السين على وزن (َف ِعيلة)،
ق أَر حمزة ،و
ُّ
اسية) بتخفيف الياء وبألف على وزن (َف ِ
ِّ
اعلة)(.)63
وباقي َّ
السبعة ( َق َ
فالقراءتان عند المفسرين بمعنى ،نحوِ :
وعالِمة) من القسوة خالف اللِين
(عليمة َ
َ
وِ
الرقة(.)64
لكل قراءة معنى ،فـ(َق ِ
لكن ِ
اس َية) اسم فاعل منَ :ق َسا َيْق ُسو ،بمعنى :جافية جافة ال
ً
ْ
تقبل الوعظ ،وقسوة القلب غلظه.
أَ َّما قراءة (َق ِسيَّة) قال قوم :فليست من معنى القسوة ،وإَِّنما هي كالقسية من
َّ
وتدليس(.)65
الدراهم ،وهي َّالِتي خالطها غش
ٌ
الذم من زنة (َف ِ
ومن المعلوم أَ َّن ما كان على ِزَنة (َف ِعيل) أَبلغ في المدح و َّ
اعل)؛
ِألَ َّن في(َف ِعيل) معنى التَّكرير والمبالغة( ،)66وأَبرز ما ينماز به هذا البناء هو داللته
على الثُّبوت(.)67
 -2قوله تعالى :ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﭼ(.)68
َّار) بفتح الحاء وتشديدها وبعدها أَلف ،وق أَر الباقون
ق أَر حمزة ،و
(سح ٍ
ُّ
الكسائي َ
اح ٍر) بأَلف بعد ِ
(س ِّ
السين وكسر الحاء وتخفيفها(.)69
َ
(س َّح ٍ
ار) على بناء المبالغة على وزن (َف َّعال)،
َّ
فوجه المفسرون القراءتين على أَ َّن َ
احر مثله في العلم والمهارة وبخير منه ،وهو َّال ِذي يديم ِ
بكل س ِ
أَي :يأتونك ِ
السحر،
َ
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فسير(نماذج مختارة)
ثر
اختالف القراءا ِ
ِ
ت ال َّ
أَ ُ
بع في الت َّ ِ
س ِ

احر) على وزن (َف ِ
ماهر في ِ
و(س ِ
ٍ
السحر ،وقد يكون
اعل) ،مثلَ :ك ِاتب وَفا ِجر ،أَي:
َ
()70
سحر في ٍ
وقت دون وقت .
ََ
يحول ِإلى ِإحدى صيغ المبالغة؛ لقصد
ومن المعلوم أَ َّن اسم الفاعل ًا
كثير ما َّ
()71
َّ
يدل على تناهيه
ـ(علِيم) ،ووصفه به ُّ
(س َّحار) قد وصفت ب َ
المبالغة والتكثير  ،فقراءة َ
الدال على المبالغة في ِ
فيه ،وحذقه؛ فحسن لذلك أَ ْن يذكروا باالسم َّ
السحر ،و(َف َّعال)
من أَبنية المبالغة والتَّناهي(.)72
ِإ ًذا قراءة (س َّحار) أَراد تكرير الفعل و ِ
اإلبالغ في العمل ،و َّ
ذلك ثابت
الداللة على أَ َّن َ
َ
لهم فيما مضى من َّ
الزمان ،كقولهم :هو َّ
ذلك منه وعرف
دخال َّ
وخراجِ ،إذا كثر َ

كالصنعة والمعالجة(،)74
به( ،)73وقيل أَيضـًاِ :إ َّن صيغة (َف َّعال) لمن صار له
َّ
و(س ِ
(سحار).
احر) ليس فيه مبالغة َّ
َ
 -3قوله تعالى :ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ

ﰕ ﭼ(.)75
(ز ِّ
اكَية) بأَلف بعد َّ
الزاي وتخفيف الياء ،وق أَر
ق أَر نافع ،وابن كثير ،وأَبو عمرو َ
(زِّكَّية) بتشديد الياء بغير أَلف(.)76
الباقون َ
اكية) على وزنَ :ف ِ
فقراءة َ ِّ
اعل ،بمعنى :البريئة من ُّ
الذنوب ،أَيَّ :الِتي لم تذنب
(ز َ
(زِّكَّية) على وزنَ :ف ِعيلة ،بمعنى :ال َّ
طاهرة من ُّ
الذنوب ،أَيَّ :الِتي أَذنبت ثُ َّم
قط ،وقراءة َ
صغير (.)77
ًا
غفر لها ،أَو ِألََّنه كان
وذهب بعض المفسرين ِإلى أ َّ
بمعنى واحد(.)78
َن القراءتين ً
فعيال المحول
(زِكيَّة) فيها مبالغة في الوصف والمدح؛ ِألَ َّن ً
ومن المعلوم أَ َّن قراءة َ
يدل على المبالغة والثُّبوت(.)79
من فاعل ُّ
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 -4قوله تعالى :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭼ(.)80
الكسائي (ح ِّ
امية) بألف بعد الحاء ،وياء بعد
ق أَر ابن عامر ،وشعبة ،وحمزة ،و
ُّ َ
(ح ِّمَئة) بغير أَلف ،وهمزة بدل الياء(.)81
الميم ،وق أَر الباقون َ
ِّ
(ح ِّمَئة) ،أَي :ذات حمأة،
(حاَمية) بمعنى :الحارة ،أَي :عين َح َّارة ،وقراءة َ
فقراءة َ
وهيِ :
السوداء( ،)82أَو قراءة (ح ِّ
امية) تكون من :حمأة أَيضـًا ،فيجتمع فيها
الطينة َّ
َ
(ح ِّمَئة) أَيضـًا(.)83
معنى قراءة َ
لكن ليس من المعقول أ َّ
َن يكون فرق بينهما،
معنى و ً
َن يؤدي لفظان ً
احدا من غير أ ْ
ْ
َما في لُغة واحدة فمحال أَن يختلف َّ
اللفظان والمعنى
قال أَبو هالل العسكر ُّي(( :فأ َّ
ْ
النحويِين و ُّ
ظن كثير من َّ
واحد ،كما َّ
اللغويِين))(.)84
(ح ِّمَئة) أَبلغ في الوصف َّ
تدل على اتصاف
للداللة على المبالغة؛ ِألََّنها ُّ
فقراءة َ
َّ
الذات بالحدث على سبيل الثُّبوت واالستقرار ،وبناء (َف ِعل) لمن صار له كالعادة(.)85
وقراءة (ح ِّ
يدل على اتصاف َّ
الذات بالحدث على وجه الحدوث
امية) اسم فاعل ُّ
َ
والتُّجدد.
ردت ثبوت الوصف ،قلتَ :ح َس ٌن ،وال تقول:
وذكر خالد األزهر ُّي ...(( :أََّنك ِإ ْن أَ َ
اسن ،وإِن أَردت حدوثه ،قلت :ح ِ
ِ
اس ٌن ،وال تقولَ :ح َس ٌن))(.)86
َ
َح ٌ ْ
َ
ويفهم من القراءتين أَيضـا تصحيح ما متعارف عليه في ُّ
َن ِ
اللغة من أ َّ
الزيادة في
ً
()87
لكن في الغالب .
تدل على زيادة المعنى ،ليس
المبنى ُّ
ً
مطردا ْ
كل قراءة سترد على ِزنة (َف ِ
اعل) ثُ َّم قرئت على ِزَنة (َف ِعل).
وهذا الكالم يشمل َّ
َ
 -5قوله تعالى :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ(.)88
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فسير(نماذج مختارة)
ثر
اختالف القراءا ِ
ِ
ت ال َّ
أَ ُ
بع في الت َّ ِ
س ِ

ق أَر شعبة ،وحمزة ،والكسائ ُّي (َن ِّ
اخَرة) باألَلف بعد ُّ
السبعة (َن ِّخَرة)
النون ،وق أَر باقي َّ
بغير أَلف(.)89
وجه المفسرون القراءتين ِبأََّنهما لُغتان ،بمعنى :بالية(.)90
َّ
ويبدو أَ َّن قراءة القصر فيها معنى غير َّال ِذي في ِ
تدل
(ناخرة)؛ ِألََّنها صفة مشبهة ُّ
على اتصاف َّ
الذات بالحدث على سبيل الثُّبوت واالستقرار فقصد بها المبالغة
والتَّكثير ،وقد روي عن أَبي عمرو بن العالء أ َّ
(ن ِخ َرة) بمعنى :بالية متأكلة،
َن َ
و(ن ِ
اخ َرة) بمعنىَّ :الِتي لم تنخر بعد(.)91
َ
ِّ
الجمع بِّإحدى القر ِّ
الت ِّ
اءتين في َّ
فسير
المبحث ال َّثاني :أَثر ال
مفاعلة و ِّ
ِّ
مفاعلة بِّإحدى القر ِّ
الت ِّ
اءتين في َّ
فسير:
المطلب ال ََّول :أَثر ال
وذلك بمضاهاتها بعدم زيادتها في
أَي :قراءة لفظ بزيادة أَلف المفاعلة في قراءة،
َ
غيرها.
اعل) :المشاركة والمغالبة بين اثنين فأَكثر ،وهذا يعني أ َّ
َن
فمن معاني ِزَنة (َف َ
شيت صديقي) ،فـ(صديقي) مفعول
الفاعل والمفعول اشتركا في الحدث كأَ ْن تقول( :ما ُ

به ،ولكَّنه اشترك هو والفاعل في الحدث ،فهو ال يختلف عن الفاعل من حيث القيام
يء ،وفي هذه ِ
بالش ِ
َّ
الصيغة معنى المغالبةُ ،ي َد ُّل على َغَلبة أحدهما(.)92
َن تُ َّ
اعل) مبالغة ِإذا نظر ِإلى حدوث الفعل من أَكثر من
ويمكن أ ْ
عد صيغة (َف َ
فاعل ،وقد أَشار ِإلى ذلك ابن ِ
جني في توجيهه لقراءة العامة (ي َس ِّارعو َن)( )93بِإثبات
َ
ِ
الح ِر َّ
الن ِ
حوي (ي ْس ِّرعو َن) بحذف األَلف(،)94
األَلف بعد السين ،بمضاهاتها بقراءة ُ
ِ
وهذا ما ذهب ِإليه َّ
مجيء قراءة (ي َخ ِّادعو َن) ( )95األُولى بِإثبات
الزمخشر ُّي أَيضـًا في
(ي ْخ َدعو َن) بحذف األَلف(.)96
األَلف بعد الخاء ،بمضاهاتها بقراءة أَبي حيوة َ
ومن أَمثلة أَثر المفاعلة بِإحدى القر ِ
اءتين في التَّفسير:
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قوله تعالى :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻﭼ(.)97
اع ْدَنا) باألَلف(.)98
(و َ
(و َع ْدَنا) بغير أَلف بعد الواو ،وقراءة الباقين َ
ق أَر أَبو عمرو َ
ذهب قسم من المفسرين ِإلى أ َّ
اع ْدَنا) تحتمل وجهين:
(و َ
َن قراءة َ
ووعد موسى المسير ِإليه ،أَي:
األََّول :من المواعدة؛ ِألَ َّن هللاَ وعد التَّكليم لموسى،
َ
جرى مجرى االثنين على أَصل المفاعلة(.)99
والثَّاني :أَن تكون المواعدة ليست على بابها ،أَي :تأتي المفاعلة من و ٍ
احد كما في
ْ
ص ،والفعل من و ٍ
كالم العرب :طارْق ُت َّ
احد،
يض،
عل،
وعاقب ُت اللِ َّ
وداوي ُت المر َ
ْ
ْ
الن َ
()100
بمعنى واحد(.)101
فيكون لفظ المواعدة من هللا تعالى خاص ًة لموسى  ،فالقراءتان ً
(و َع ْدَنا) فِإ َّن هللاَ وعده ،من باب الموافاة وليس من الوعد(.)102
أَ َّما قراءة َ
ٍ ِ
ِ
اعل) تفيد
لكن القراءتان ليستا
ً
(و َ
اع ْدَنا) على ِزَنة (َف َ
بمعنى واحد؛ ألَ َّن قراءة َ
تدل على المفاعلة الحقيقية ،أَي :على بابها ،وتفيد
المشاركة بين اثنين فأَكثر ،وِإَّنها ُّ

مجاز
ًا
تأكيد هذا الوعد وتك ارره ،وقراءة (وعدنا) تحتمل المفاعلة على غير بابها ،أَي:
في التَّحقيق فبقي التكرار فقط من غير َّ
النظر للفاعل(.)103

-2

قوله تعالى :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵ
ﭶﭼ(.)104
بضم التَّاء وفتح الفاء ،وأَلف بعد الفاء،
الكسائي (ت َفادوه ْم)
ق أَر نافع ،وعاصم ،و
ِ
ُّ
(ت ْفدوه ْم) بفتح التَّاء ،وإِسكان الفاء ،بغير أَلف(.)105
وق أَر الباقون َ
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فسير(نماذج مختارة)
ثر
اختالف القراءا ِ
ِ
ت ال َّ
أَ ُ
بع في الت َّ ِ
س ِ

(ت ْفدوهم) منِ :
الفداء( ،)106أَو المفاعلة
المَفاداة ،وقراءة َ
ْ
فقراءة (ت َفادوه ْم) منُ :
مخففة في (َف َادى) ،والمعنى واحد(.)107
ٍ
َّ ِ
(ت ْفدوه ْم) بمعنى :تشتروهم من العدو ،وهذا
اعتبارا ،فقراءة َ
لكن لكل قراءة دالل ًة و ً
الفعل من جانب واحد؛ ِألَ َّن ديانة اليهود أَ َّال يكون من أَهل ملتهم في ِإسار غيرهم ،وأ َّ
َن
عليهم فداءهم بكل حال ،وإِ ْن لم يفدوهم القوم اآلخرون(.)108

أَ َّما قراءة (ت َفادوهم) فداللتها ((من باب المفاعلة؛ ِألََّنه يكون من ِ
كل واحد من
ْ
اآلسر والم ِ ِ
سير ،فلفظ المفعالة به
ستنقذ ِف ْع ٌل؛ فأَ ُ
اء واآلخر يدفع األَ َ
ُ
حدهما يدفع الفد َ

أَليق))(.)109
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قوله تعالى :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

ﯲ ﯳ ﯴﭼ(.)110
(عا َق َد ْت)
ق أَر عاصم ،وحمزة ،و
ُّ
(عَق َد ْت) بغير ألف بعد العين ،وق أر الباقون َ
الكسائي َ
باأللف(.)111
(عَق َد ْت) من :عقد ِإذا عهد ،أَي :عهدت لكم ألَيمانكم ،وقراءة
َو َّجه المفسرون قراءة َ
(عا َق َد ْت) من :المعاقدة ،واألَيمان جمع يمين ،بمعنى :اليد ،أَو الحلف(.)112
َ
لكل قر ٍ
لكن ِ
َّ
(عا َق َد ْت) أُجريت على
اءة دالل ًة و ًا
اعتبار تختلف عن األخرى ،فقراءة َ
ظاهر َّ
كل واحد من المتحالفين كفر يمينـًا عند المخالفة على
اللفظ من فاعلين؛ ِألَ َّن َّ
األجر ،فهو من باب المفاعلة.

وقراءة (عَق َد ْت) أَضاف ِإلى األَيمان ،فأُسند الفعل ِإلى األَيمان ،في ظاهر َّ
اللفظ ،ولم
َ
()113
يحتج ِإلى المفاعلة؛ ِألَ َّن يمين القوم اآلخرين ال فعل لها .
ويرى مكي أ َّ
َن القراءة باألَلف مقصود فيها ((أَصحاب األَيمانِ ،ألَ َّن ال فعل ُينسب

ِإليها حقيق ًة ،فبابه المفاعلة))(.)114
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قوله تعالى :ﭽﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﭼ(.)115
الكسائي (َلمستم) بغير أَلف بعد َّ
(ال َم ْستم)
ق أَر حمزة ،و
الالم ،وباقي َّ
السبعة َ
ُّ َ ْ
باألَلف(.)116
فقراءة (َلمستم) منَّ :
المس على رأي ِ
ِ
اإلمام
اللمس ،على أََّنه سواء كان بمعنى:
َْ
()118
َّ
بذلك
افعي( ،)117أَو الجماع على رأي اإلما ِم أَبي حنيفة  ،فيكون َّ
الش ِ
الرجل البادئ َ
والقاصد له.

ِ
المس والجماع
(ال َم ْستم) فمن :المالمسة بأَحد المعنيين؛ ِألَ َّن المرأة في
أَ َّما قراءة َ
الرجل منها.
الرجل ما ينال َّ
تنال من َّ
((الحمل على ال ِجماع في القراءتين ترجيحـًا
اآللوسي ما ذهب به بعضهم
ورجح
َّ
ُّ
َ
وعمال بهما؛ ِإذ ال منافاة))( ،)119بل جعل ابن عاشور القراءتين
للمجاز المشهور
ً
بمعنى واحد على التَّحقيق(.)120

كل قر ٍ
لكن ل ِ
(ال َم ْستم) جعلوا الفعل فيها من
اءة داللة تختلف عن األُخرى ،فقراءة َ
ْ
اثنين الشتراكهما فيه ،وهو من الجماع ،فجرى على المفاعلة؛ ِألَ َّن الجماع ال يكون ِإ َّال

الرجل بالفعل دون المرأة ،فجرى الفعل من واحد
ص فيها َّ
من اثنين ،وقراءة (َل َم ْستم) ُخ َّ
على المعنيين(.)121

-5

قوله تعالى :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊﭼ(.)122
(د َار ْس َت) بأَلف بعد َّ
(دَر ْس َت) بغير
الدال ،وق أَر الباقون َ
ق أَر ابن كثير ،وأَبو عمرو َ
أَلف(.)123
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فسير(نماذج مختارة)
ثر
اختالف القراءا ِ
ِ
ت ال َّ
أَ ُ
بع في الت َّ ِ
س ِ

غيرك
اعْل َت) ،أَي :قارأت
َّ
وجه المفسرون القراءتين ِبأَ َّن َ
َ
(د َار ْس َت) على ِزَنة (َف َ
(دَر ْس َت) بمعنى :ق ْأر َت أَنت يا محمد(.)124
وذاكرتَ ُه وتعلمت منهم ،و َ
لكل قر ٍ
(درس َت) َّ
إ ًذا ِ
دلت على أَ َّن الفعل له وحده ،أَي:
اءة دالل ًة و ًا
اعتبار ،فقراءة َ َ ْ
فتعلم َت منهم.
ق ْأر َت يا محمد على أَهل الكتاب
ْ
َّ
دارس َت أَهل
أَ َّما قراءة َ
(د َار ْس َت) فدلت على المفاعلة بين اثنين ،أَي :أََّن َك يا محمد ْ
ِ
عليك.
الكتاب وذاكرتَ ُهم وق ْأر َت عليهم وق أروا
َ
المطلب َّ
الجمع بِّإحدى القر ِّ
الت ِّ
اءتين في َّ
فسير:
الثاني :أَثر
ِّ
من مظاهر تعدد القراءات أ َّ
َن القراءة تَ ِرُد بصيغة اإلفراد وتأتي بصيغة الجمع،
ٍ
َن ِ
ومما الشك فيه أ َّ
تدل على
معنى يختلف عن األُخرى ،فقراءة الجمع ُّ
َّ
لكل قراءة ً

وكذلك قراءة ِ
التَّكثير والمبالغة موازن ًة بقراءة ِ
تدل على معنى
اإلفراد ًا
اإلفراد،
كثير ما ُّ
َ
الجمع؛ ِألَ َّن المفرد قد يكون اسمـًا لجنس.
لكن قراءة الجمع تبقى أَكثر صراحة في َّ
َّ
الداللة على التَّكثير والمبالغة

()125
و ُّ
ذلك:
الشمول  ،ومن أَمثلة َ

-1

قوله تعالى :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨﭼ(.)126

(خ ِّط ْيَئته) ِ
باإلفراد(.)127
(خ ِّط ْي َـئاته) بالجمع ،وق أَر الباقون َ
ق أَر نافع َ

اإلف ارد با ِ
َف َّس َر المفسرون قراءة ِ
الشرك( ،)128أَو اسم الجنس ،أَي :بمعنى
()129
عامة في جميع الكافرين( ،)130وعلى
الجمع  ،واآلية وردت في اليهود ،وقيلِ :إَّنها َّ
قراءة الجمع المراد :الكبائر الموبقة(.)131

للش ِ
اإلحاطة ال تكون َّ
فمن ق أَر بالجمع حمله على المعنى ،ومعناه الكثرة؛ ِألَ َّن ِ
يء
المنفرد بل للَشياء؛ ِألَ َّن الجسم ال يحيط بالجسم حتى يكون كثير األَجزاء ،فقوله:
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ط ْت ِّب ِّه َخ ِّط ْي َـئاته) ،أَي :الكبائر ،أَي :أَحاطت به كبائر
(بَلى َم ْن َك َس َب َسِّيَئ ًة َوأَ َحا َ
َ
ُذنوبه.
وأَ َّما قراءة اإلفراد فِإ َّن الخطيئة ليست بِإنسان ،فِإذا لم تكن شخصـًا واشتملت على
ط ْت ِب ِه خ ِط َيئتُه) ،ومعناهِ :
الشرك َّال ِذي هو سيئة(.)132
َن يقال( :أَ َحا َ
َ
اإلنسان جاز أ ْ
ُ
ِ
َّ
شك أَ َّن قراءة الجمع أَكثر صراحة في َّ
وال َّ
ف
صَ
الداللة على التكثير؛ ألََّنه (( َو َ
باإل ِ
بالش ِ
حاطة ،واإلحاطةُ َّ
الخطيئ َةِ ،
شمول له ،فهي تقتضي الكثرَة في حقيقة
يء
ٌ
األَ ِ
الجسم ال ُيحيط بالجس ِم حتى يكو َن كثير األَجز ِاء))(.)133
صل؛ ِألَ َّن
َ
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قوله تعالى :ﭽﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﭼ(.)134

ق أَر نافع ،وابن عامر ،وشعبة ِّ
(ر َس َاال ِّت ِّه) بالجمع وكسر التَّاء ،وق أَر الباقون
(ر َساَل َته) ِ
ِّ
باإلفراد وفتح التَّاء(.)135
فقراءة الجمع على أ َّ
َن ُك َّل حكم رسالة ،وقراءة اإلفراد على أََّنها مصدر يصلح

للقليل والكثير(.)136

تدل صراحة على التَّكثير والمبالغة و ُّ
الشمول أَكثر من قراءة اإلفراد؛
وقراءة الجمع ُّ
موضع الجم ِع ِ
موضع القراءة ِ
اإلفرُاد ،لكان سائغـًا في
الجمع ،أَو
باإلفرِاد
ِإذ لو ((وضع
َ
ُ
َ
العربِيَّةِ ،إ َّال أ َّ
َن لفظ الجمع في الموضع َّال ِذي يراد به الجمع أَبين))(.)137

-3

قوله تعالى :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﭼ(.)138

(كلِّمة) ِ
(كلِّ َمات)
ق أَر عاصم ،وحمزة ،و
باإلفراد ،وق أَر الباقون َ
ُّ
الكسائي َ َ
بالجمع(.)139
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كلماته تعالى متبوعةٌ ِ
ِ
بالنسبة للَمر و َّ
فقراءة الجمع ظاهرة؛ ِأل َّ
النهي والوعد
َن
والوعيد ،وقراءة ِ
اإلفراد تفضي ِإلى معنى الجمع؛ لكونه مضافـًا ،أَو الكلمة بمعنى:

الكالم(.)140

لكن قراءة الجمع أَكثر صراحة في َّ
َّ
الداللة على الجمع؛ ِألَ َّن كلمات هللا كثيرة،

فلذلك َج َمع(.)141
َ

-4

قوله تعالى :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ(.)142
السبعة (م َس ِّ
ق أَر ابن كثير ،وأَبو عمرو (م ْس ِّج َد) ِ
اج َد) بالجمع(.)143
باإلفراد ،وق أَر باقي َّ
َ
َ
ِ
َّ
فقراءة ِ
اإلفراد يراد بها المسجد الحرام ،أَو اسم الجنس الذي يفيد معنى الجمع،
وقراءة الجمع يراد بها المساجد ُّ
كل بقعة من المسجد الحرام ُيقال لها:
كلها( ،)144أَو ُّ
مسجد ،أَو ِأل َّ
َن المسجد الحرام قبلة سائر المساجد(.)145
أكثر شموًال من قراءة ِ
اإلفراد؛ ِألََّنه أَراد في جمع (مساجد)
وقراءة الجمع أَ َع ُّم و ُ
صيغة منتهى الجموع ،وهو أَعلى الجمع ،أَي(( :المساجد ُّ
كلهاِ ،إذ ليس للمشركين
ٍ
شيء من مساجد هللا ،ويقوي قراءة الجمع ،أ َّ
َن من جمع دخل في قراءته المسجد
عمارة
الحرام وغيره.

شيء من المساجدِ ،إ َّال المسجد الحرام ،فالقراءة َّالِتي
ومن أَفرد لم يدخل في قراءته
ٌ
تجمع المسجد الحرام وغيره أَع ُّم))(.)146

-5

قوله تعالى :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﭼ(.)147
(غياب ِّ
(غَي َاب ِّة) ِ
باإلفراد(.)148
ات) بالجمع ،وق أَر الباقون َ
ق أَر نافع َ َ َ
ذهب المفسرون أَ َّن المراد من قراءة ِ
الج ِب ،أَو َق ْع ِر
اإلفراد :ما غاب من أَسفل ُ
ِ
الج ِب ،أَو البئر غير المطوية( ،)149والمراد من قراءة
الجب ،أَو في بعض نواحي ُ
ُ
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كل موضع ما يغيب عن البئر غيابةِ ،إذ هي :ما غاب عن العين( ،)150أَو في
الجمعُّ :
بعض غيابات الجب( ،)151أَو الجمع للمبالغة في ماهية االسم(.)152
كل
ظ َلم البئر ونواحيها؛ ِألَ َّن البئر لها عدة غيابات ،فجعل َّ
أَي :أَراد بقراءة الجمع ُ
لذلك.
جزء منها غيابة ،فجمع َ

وأَراد بقراءة ِ
احد ال يشغل
اإلفراد أََّنهم ألقوه في مكان واحد ،ال في أَمكنة،
وجسم و ٌ
ٌ
مكانين(.)153

َن قراءة ِ
وذهب قسم من المفسرين ِإلى أ َّ
اإلفراد أَخص وأَدل على المعنى

المطلوب(.)154

ِ
شمل من قراءة ِ
َن
اإلفراد؛ ألََّنه أَراد في الجمع غيابات أ ْ
ْ
لكن تبقى قراءة الجمع أَ َع َّم وأَ َ
فلذلك جمع(.)155
كل جزء منه غيابة؛
تكون له غيابة واحدة ،فجعل َّ
َ
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الخاتمة
الحمد هللِ ِ
السالم على ِ
سي ِد المرسلين ،وعلى آله وصحبه
الصالة و َّ
رب العالمين ،و َّ
ُ
أجمعين ،ومن اتَّبعهم بإحسان ِإلى يوم ِ
الدين.
ََْ
أَ َّما بعد  ...فأَجمل أَهم ما توصلت إليه من نتائج في بحثي هذا ،وهي:
هناك قراءات معناها واحد يختلف عن القراءة األُخرى؛ ِألََّنه ال يمكن في لُ ٍ
غة
-1
َ
ٍ
َن يختلف لفظان والمعنى واحد ،وهذا ما حاولنا ِإثباته في هذا البحث.
واحدة أ ْ
كل قر ٍ
ط ْت ِ
بالسياق والمقام َّال ِذي قيلت
-2
ُّ
اءة لها داللة تختلف عن األُخرى ِإذا ُربِ َ
فيه ،فقراءات التَّشديد َّ
دلت على معنى التَّكثير أَو المبالغة أَو التَّدرج ،وقراءات االشتقاق
دلت على معنى التَّكرير والمبالغة ،وقراءات المفاعلة َّ
َّ
دلت على المشاركة والمغالبة بين
اثنين فأَكثر ،وقراءات الجمع كانت أَكثر صراحة على التَّكثير والمبالغة و ُّ
الشمول،
وقراءات التَّخفيف ،وغير المشتقة ،وغير المفاعلة ،و ِ
اإلفراد ،لم تعطينا ما ذكرناه.

-3

اختلفت أَقوال المفسرين في تفسير القراءات القرآنيَّة بين :أ َّ
َن القراءتين بمعنى،

بمعنى واحد ،أَو لُغتان بمعنى.
أَو لُغتان ً
َّن أ َّ
َن اختالف القراءات القرآنيَّة ليس اختالف تضاد ،وإَِّنما اختالف تغاير
-4
تبي َ
وتنوع ،وهذا واضح في أَغلب القراءات َّالِتي ذكرنا توجيهها ،بل تكامل في بعض
القراءات كما في قراءة (يـَ َّ
ط َّهْر َن) بالتَّشديد والتَّخفيف ،فالقراءة وأُختها تكمل ِإحداهما
األُخرى من حيث المعنى ،وذكر ِإحداهما دون األُخرى ُي ْب ِقي المعنى ناقصـًا.
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الهوامش
(ُ )1ينظر َّ
مادة (قرأ) في :لسان العرب ،157/1 :وتاج العروس.370/1 :
(ُ )2ينظر :الكليات.606 :
( )3لطائف ِ
اإلشارات.107/1 :

( )4ينظر :معرفة القرَّاء ،170/1 :وغاية ِ
النهاية.330/2 :
ُ
( )5ينظر :معرفة القرَّاء ،86/1 :وغاية ِ
النهاية.443/1 :
ُ
النحويِين و ُّ
(ُ )6ينظر :طبقات َّ
اللغويِين ،35 :ومعرفة القرَّاء.100/1 :
(ُ )7ينظر :الطبقات -الخياط ،311 :ومعرفة القرَّاء.82/1 :

( )8وهي ما بين الكوفة و َّ
الشامُ .ينظر :معجم البلدان.245/3 :
مما يلي الجبال من بغدادُ .ينظر :معجم البلدان.290/2 :
السواد َّ
( )9حلوان العراق ،وهي آخر َّ
( )10ينظر :معرفة القرَّاء ،209/1 :وغاية ِ
النهاية.488/1 :
ُ
(ُ )11ينظر :المعارف ،531 :ومعرفة القرَّاء.111/1 :
( )12وهي بلدة كبيرة في بالد َّ
الدليم بين قومس والجبالُ .ينظر :األَنساب.23/3 :
النحويِين و ُّ
(ُ )13ينظر :طبقات َّ
اللغويِين ،127 :وبغية الوعاة.162/2 :

(ُ )14ينظر :البحر المحيط ،16 ،12/1 :و ِ
اإلتقان في علوم القرآن ،245/1 :وعلى طريق التَّفسير
البياني.10-8/1 :
ِ
( )15سورة األَعراف ،من اآلية.156 :
( )16سورة البقرة ،من اآلية.214 :
( )17سورة البقرة ،من اآلية.254 :
( )18سورة الفاتحة ،اآلية.4 :

( )19سورة البقرة ،من اآلية.259 :
( )20سورة يوسف ،من اآلية.110 :
( )21سورة ُّ
الزخرف ،اآلية.57 :

( )22سورة البقرة ،من اآلية.222 :
( )23سورة ِ
النساء ،من اآلية.43 :

( )24سورة ُّ
الزخرف ،من اآلية.19 :

( )25تفسير التَّحرير والتَّنوير.55-51/1-1 :

 | 68العدد السادس والعشرون

فسير(نماذج مختارة)
ثر
اختالف القراءا ِ
ِ
ت ال َّ
أَ ُ
بع في الت َّ ِ
س ِ

( )26سورة البقرة ،اآلية.10 :

(ُ )27ينظر :التَّبصرة ،418 :واالكتفاء ،75 :واإلقناع.597 /2 :
( )28سورة البقرة ،اآلية.8 :

(ُ )29ينظر :التَّفسير البسيط ،154/2 :والمحرر الوجيز ،93/1 :والتَّفسير الكبير،384/1 :
وروح المعاني ،430/1 :وتفسير التَّحرير والتَّنوير.283/1-1 :
(ُ )30ينظر :التَّفسير الكبير ،384/1 :والبحر المحيط ،170/1 :و ُّ
الد ُّر المصون-131/1 :
 ،132وروح المعاني ،430/1 :وتفسير التَّحرير والتَّنوير.283/1-1 :
المهدوي.344 :
(ُ )31ينظر :شرح الهداية-
ُّ
( )32سورة البقرة ،من اآلية.222 :

السبع ،421 :والوجيز:
السبعة في القراءات ،182 :وجامع البيان في القراءات َّ
(ُ )33ينظرَّ :
.139 -138

(ُ )34ينظر :التَّفسير البسيط ،176-175/4 :والمحرر الوجيز ،298/1 :والكشاف،434/1 :
والتَّفسير الكبير ،297/3 :والبحر المحيط ،171/4 :و ُّ
الدُّر المصون ،422/2 :وروح المعاني:
 ،268-267/3والتَّحرير والتَّنوير.368-367/2-1 :

( )35جامع البيان عن تأويل آي القرآن.387/4 :

وينظر :المحرر الوجيز ،299/1 :والبحر المحيط:
( )36تفسير التَّحرير والتَّنويرُ ،368/2-1 :
.171/4

(ُ )37ينظر :التَّفسير البسيط ،176/4 :والمحرر الوجيز ،298/1 :والكشاف،434/1 :
والتَّفسير الكبير ،297/3 :والبحر المحيط ،171/4 :و ُّ
الدُّر المصون ،422/2 :وروح المعاني:
 ،268/3وتفسير التَّحرير والتَّنوير.،367/2-1 :

( )38سورة آل عمران ،اآلية.124 :

(ُ )39ينظر :التَّبصرة ،464 :والتَّيسير ،75 :وإتحاف فضالء البشر.478 /1 :
(ُ )40ينظر :المحرر الوجيز ،504/1 :والكشاف ،622/1 :والتَّفسير الكبير ،423/4 :والبحر
المحيط ،126/6 :و ُّ
الدُّر المصون ،386/2 :وتفسير التَّحرير والتَّنوير.74/4-2 :

(ُ )41ينظر :التَّفسير الكبير ،423/4 :وروح المعاني.419/4 :
(ُ )42ينظر :روح المعاني.419/4 :

(ُ )43ينظر :الحجة -ابن خالويه ،55 :والكشف ،240 :والموضح -ابن أبي مريم.382 /1 :
(ُ )44ينظر :الموضح -ابن أبي مريم ،704 /2 :والمهذب في علم التَّصريف.93 -92 :
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(ُ )45ينظر :إبراز المعاني ،334 :والمهذب في علم التَّصريف.93 :
( )46سورة األنعام ،من اآلية.100 :

السبعة ،264 :والتَّبصرة ،500 :والتَّيسير.87 :
(ُ )47ينظرَّ :
(ُ )48ينظر :المحرر الوجيز ،345/2 :والكشاف ،381/2 :والبحر المحيط ،328-327/8 :و ُّ
الد ُّر
المصون ،87/5 :وروح المعاني ،345/8 :وتفسير التَّحرير والتَّنوير.407/7-3 :

(ُ )49ينظر :الحجة -ابن خالويه ،79 :ومعاني القراءات ،376/1 :والكشف ،308 :وتفسير
التَّحرير والتَّنوير.345/7-3 :
( )50سورة األَعراف ،اآلية.54 :

السبع ،513 :وغيث َّ
النفع.241 :
(ُ )51ينظر :التَّبصرة ،510 :وجامع البيان في القراءات َّ
(ُ )52ينظر :التَّفسير البسيط ،172/9 :والمحرر الوجيز ،409/2 :والتَّفسير الكبير،318/7 :
والبحر المحيط ،119/10 :وتفسير التَّحرير والتَّنوير.167/9-4 :

(ُ )53ينظر :التَّفسير البسيط ،172/9 :والكشاف ،449/2 :والمحرر الوجيز ،409/2 :والتَّفسير
الكبير ،318/7 :وتفسير التَّحرير والتَّنوير.167/9-4 :

(ُ )54ينظر :الحجة -ابن خالويه ،85 :والكشف ،325 :وحجة القراءات -أَبو زرعة ،284 :وروح
المعاني.146/9 :

المفصل -ابن يعيش ،103 /6-3 :وارتشاف َّ
الضرب ،509 /2 :وهمع الهوامع
(ُ )55ينظر :شرح
َّ
في شرح جمع الجوامع ،79 /5 :وشرح الحدود َّ
حوية ،90 :ومعاني األبنية في العربِيَّة.46 :
الن َّ
المفصل -ابن يعيش ،122/6 -3 :وشرح الحدود َّ
حوية.92 :
(ُ )56ينظر :شرح
الن َّ
َّ
(ُ )57ينظر :معاني األبنية في العربِيَّة.76 :

المفصل -ابن يعيش -122/6 -3 :وشرح األشموني على أَلفية ابن مالك/2 :
(ُ )58ينظر :شرح
َّ
 ،247 -246وشرح الحدود َّ
حوية.92 :
الن َّ

(ُ )59ينظر :شرح األَشموني على أَلفية ابن مالك ،219 /2 :وشرح الحدود َّ
حوية.90 :
الن َّ
المفصل -ابن يعيش ،109 -106/6 -3 :وشرح األَشموني على ألفية ابن
(ُ )60ينظر :شرح
َّ

مالك.224 -219 /2 :

( )61ينظر :المزهر في علوم ُّ
اللغة وأَنواعها.187 /2 :
ُ
( )62سورة المائدة  ،من اآلية.13 :

السبع ،482 :واالقناع.634 /2 :
(ُ )63ينظر :التَّبصرة ،484 :وجامع البيان في القراءات َّ
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(ُ )64ينظر :التَّفسير البسيط ،300/7 :والكشاف ،216/2 :والتَّفسير الكبير ،174/6 :والبحر
المحيط ،102/8 :و ُّ
الدُّر المصون ،223/4 :وتفسير التَّحرير والتَّنوير.143/6-3 :
(ُ )65ينظر :البحر المحيط ،102/8 :والتَّفسير الكبير.174/6 :
(ُ )66ينظر :الكشف ،280 :وحجة القراءات -أبو زرعة.224 :
(ُ )67ينظر :معاني األبنية في العربِيَّة.96 :
( )68سورة األَعراف ،اآلية.112 :

السبع ،518 :وغيث َّ
النفع.247 :
(ُ )69ينظر :التَّبصرة ،513 -512 :وجامع البيان في القراءات َّ
(ُ )70ينظر :التَّفسير البسيط ،274/9 :والكشاف ،485/2 :والتَّفسير الكبير ،392/9 :والبحر
المحيط ،236/10 :وروح المعاني ،287/9 :وتفسير التَّحرير والتَّنوير.45/9-4 :

(ُ )71ينظر :شرح األشموني على ألفية ابن مالك.224 /2 :
(ُ )72ينظر :التَّفسير البسيط ،274/9 :والتَّفسير الكبير ،392/9 :وتفسير التَّحرير والتَّنوير-4 :
.45/9

(ُ )73ينظر :الحجة -ابن خالويه.87 :
(ُ )74ينظر :معاني األبنية في العربِيَّة.173 :
( )75سورة الكهف ،اآلية.74 :

السبعة ،395 :والتَّبصرة ،578 :واالكتفاء.188 -187 :
(ُ )76ينظرَّ :
ُ )77(77ينظر :التَّفسير البسيط ،91/14 :والبحر المحيط ،335/14 :و ُّ
الد ُّر المصون-528/7 :
 ،529وروح المعاني477/15 :

(ُ )78ينظر :تفسير التَّحرير والتنوير.378/15-6 :
(ُ )79ينظر :البحر المحيط ،336/14 :وروح المعاني.477/15 :
( )80سورة الكهف ،اآلية.86 :

السبع.607 :
السبعة ،398 :والتَّبصرة ،580 :وجامع البيان في القراءات َّ
(ُ )81ينظرَّ :
(ُ )82ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،340/18 :والتَّفسير البسيط ،132/14 :والكشاف:
 ،612/3وروح المعاني.550/15 :

(ُ )83ينظر :التَّفسير البسيط ،133/14 :والكشاف ،612-610/3 :والبحر المحيط،357/14 :
وروح المعاني.552/15 :
( )84الفروق ُّ
غوية.13 -12 :
الل َّ
(ُ )85ينظر :معاني األَبنية في العربِيَّة.117 :
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( )86شرح التَّصريح على التَّوضيح.75 :
(ُ )87ينظر :إسفار الفصيح.176/1 :
( )88سورة َّ
النازعات ،اآلية.11 :

السبعة ،670 :والتَّبصرة ،720 -719 :واالكتفاء.329 :
(ُ )89ينظرَّ :
(ُ )90ينظر :التَّفسير البسيط ،179/23 :والمحرر الوجيز ،432/5 :والكشاف ،306/6 :والجامع
ألَحكام القرآن ،189/19 :وروح المعاني.261/28 :

(ُ )91ينظر :التَّفسير البسيط ،180-179/23 :والمحرر الوجيز ،432/5 :والجامع ألَحكام القرآن:
 ،189/19و ُّ
الد ُّر المصون ،472 /6 :وروح المعاني.262/28 :
الصرف.34 -33 :
(ُ )92ينظر :شذا العرف في فن َّ
( )93سورة آل عمران ،من اآلية.176 :
(ُ )94ينظر :المحتسب.276 /1 :
( )95سورة البقرة ،من اآلية.9 :
(ُ )96ينظر :الكشاف.29 /1 :
( )97سورة البقرة ،اآلية.51 :

(ُ )98ينظر :التَّبصرة ،241 :واالقناع ،597 /2 :وغيث َّ
النفع.75 :
(ُ )99ينظر :التفسير الكبير ،87/2 :والجامع ألَحكام القرآن ،394/1 :والبحر المحيط،36/2 :
وروح المعاني ،168/2 :وتفسير التَّحرير والتَّنوير.498/1-1 :

(ُ )100ينظر :التَّفسير البسيط ،514/2 :والتفسير الكبير ،87/2 :والجامع ألَحكام القرآن،394/1 :
والبحر المحيط ،36/2 :وروح المعاني ،168/2 :وتفسير التَّحرير والتَّنوير.498/1-1 :
(ُ )101ينظر :الجامع ألَحكام القرآن ،394/1 :والبحر المحيط ،36/2 :وروح المعاني.168/2 :
(ُ )102ينظر :التَّفسير البسيط ،514/2 :والمحرر الوجيز ،142/1 :والكشاف ،269/1 :والتفسير

الكبير ،87/2 :والجامع ألَحكام القرآن ،394/1 :والبحر المحيط ،36/2 :وروح المعاني،168/2 :

وتفسير التَّحرير والتَّنوير.498-497/1-1 :

(ُ )103ينظر :تفسير التَّحرير والتَّنوير.497/1-1 :
( )104سورة البقرة ،من اآلية.85 :

(ُ )105ينظر :التَّبصرة ،425 :واالقناع ،599 /2 :وغيث َّ
النفع.81 :
(ُ )106ينظر :التَّفسير البسيط ،122/3 :والتَّفسير الكبير ،200/2 :والبحر المحيط،283/2 :

و ُّ
الد ُّر المصون.483/1 :
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(ُ )107ينظر :البحر المحيط ،283/2 :و ُّ
الد ُّر المصون ،483-482/1 :وتفسير التَّحرير والتَّنوير:
.591/1-1
ُ )108(108ينظر :حجة القراءات -أبو زرعة ،105 :والموضح -ابن أَبي مريم.289 /1 :
( )109الموضح -ابن أَبي مريم.289 /1 :
( )110سورة ِ
النساء ،من اآلية.33 :

(ُ )111ينظر :التَّذكرة ،306 /2 :والتَّبصرة ،478 :وغيث َّ
النفع.169 :
(ُ )112ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،272/8 :التَّفسير البسيط ،482/6 :والمحرر
الوجيز ،46/2 :والتَّفسير الكبير،306 :

(ُ )113ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،273-272/8 :والكشف.266-265 :
( )114الكشف.266 :
( )115سورة ِ
النساء ،من اآلية.43 :
(ُ )116ينظر :التَّذكرة ،207 -206 /2 :والتَّبصرة ،479 :وغيث َّ
النفع.170 :
(ُ )117ينظر :الوسيط في المذهب ،31 /1 :ومغني المحتاج.34 /1 :
الصنائع.30 /1 :
(ُ )118ينظر :المبسوط ،121 /1 :وبدائع َّ
( )119روح المعاني.54/6 :

(ُ )120ينظر :تفسير التَّحرير والتَّنوير.66/5-2 :
(ُ )121ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،406/8 :والتَّفسير الكبير،331/5 :
( )122سورة األنعام ،اآلية.105 :

السبعة ،264 :والتَّبصرة ،501 :واالكتفاء.126 :
(ُ )123ينظرَّ :
(ُ )124ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،26/12 :والكشاف ،384/2 :والتَّفسير الكبير:

 ،124/9والجامع ألَحكام القرآن ،58/7 :والبحر المحيط ،335-334/9 :و ُّ
الد ُّر المصون،96/5 :
وروح المعاني،362-361/8 :

(ُ )125ينظر :الحجة -أَبو علي الفارسي ،429 /2 :وتفسير التَّحرير والتَّنوير.263-262/6-3 :
( )126سورة البقرة ،اآلية.81 :

(ُ )127ينظر التَّبصرة ،424 :واالكتفاء ،78 :واالقناع.599 /2 :
(ُ )128ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،286 ،284/2 :والتَّفسير البسيط،96/3 :
والمحرر الوجيز ،171 /1:والجامع ألَحكام القرآن ،12/2 :والبحر المحيط ،250/2 :و ُّ
الد ُّر
المصون.457/1 :
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(ُ )129ينظر :التَّفسير البسيط ،100/3 :والمحرر الوجيز ،171 /1:والبحر المحيط،250/2 :
و ُّ
الد ُّر المصون ،457/1 :وروح المعاني.275/2 :
(ُ )130ينظر :التَّفسير البسيط.96/3 :
(ُ )131ينظر :البحر المحيط ،250/2 :وروح المعاني.275/2 :

(ُ )132ينظر :حجة القراءات -أبو زرعة ،102 :والموضح -ابن أَبي مريم.285 -284 /1 :
( )133الموضح -ابن أَبي مريم.285 -284 /1 :
( )134سورة المائدة ،اآلية.67 :

السبع ،485 :والوجيز.167 :
(ُ )135ينظر :التَّبصرة ،487 :وجامع البيان في القراءات َّ
(ُ )136ينظر :التَّفسير البسيط ،470-469/7 :والمحرر الوجيز ،218/2 :والجامع ألَحكام القرآن:
 ،244 /6و ُّ
الد ُّر المصون،353/4 :

وينظر :الجامع ألَحكام القرآن ،244/6 :وتفسير
( )137الحجة -أَبو علي الفارسيُ ،429 /2 :
التَّحرير والتَّنوير.263-262/6-3 :
( )138سورة األنعام ،اآلية.115 :

السبعة ،266 :والتَّبصرة ،502 -501 :والتَّيسير.87 :
(ُ )139ينظرَّ :
(ُ )140ينظر :التَّفسير البسيط ،386/8 :و ُّ
الد ُّر المصون،125/5 :

(ُ )141ينظر :الحجة -أَبو علي الفارسي ،،531 /2 :والكشف ،312 :وشرح الهداية.479 :
( )142سورة التَّوبة ،اآلية.18 :

(ُ )143ينظر :التَّذكرة ،356 /2 :والتَّبصرة ،526 :واالقناع.657 /2 :
(ُ )144ينظر :المحرر الوجيز ،15/3 :والتَّفسير الكبير ،222-221/8 :و ُّ
الد ُّر المصون،29/6 :
(ُ )145ينظرُّ :
الد ُّر المصون،29/6 :
( )146شرح الهداية.517 :
( )147سورة يوسف ،اآلية.10 :

(ُ )148ينظر :التَّبصرة ،545 :والتَّيسير ،104 :وغيث َّ
النفع.318 :
(ُ )149ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،556/15 :والتَّفسير البسيط ،32/12 :والتَّفسير
الكبير ،297/9 :وروح المعاني ،224-223/12 :والتَّحرير والتَّنوير.225/12-5 :

(ُ )150ينظر :التَّفسير البسيط ،32/12 :و ُّ
الد ُّر المصون ،445/6 :والتَّفسير الكبير،297/9 :
والتَّحرير والتَّنوير.225/12-5 :
(ُ )151ينظر :روح المعاني.224/12 :
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(ُ )152ينظر :التَّحرير والتَّنوير.225/12-5 :
(ُ )153ينظر :الحجة -ابن خالويه ،110 :والكشف ،385 :وحجة القراءات -أَبو زرعة.355 :

(ُ )154ينظر :التَّفسير البسيط ،33/12 :والتَّفسير الكبير ،297/9 :والجامع ألَحكام القرآن:
.132/9
(ُ )155ينظر :الحجة -أَبو علي الفارسي.284 /3 :

المصادر والمراجع
-

القرآن الكريم.

-1

الرحمن بن إسماعيل
السبع :أَبو شامة عبد َّ
إبراز المعاني من حرز األَماني في القراءات َّ

بن إبراهيم (ت665هـ) ،تحقيق وتقديم وضبط :إبراهيم عطوه عوض( ،د.ط) ،مكتبة ومطبعة:
مصطفى البابي الحلبي وأوالده -مصر( ،د.ت).

-2

ِإتحاف فضالء البشر بالقراءات األَربعة عشر ،المسمى :منتهى األَماني والمسرات في

علوم القراءات :أَحمد بن محمد البنا (ت1117هـ) ،حققه وقدم له :د.شعبان محمد ِإسماعيل -طـ،1
عالم الكتب (بيروت -لبنان)1407 ،هـ1987-م.
-3

ارتشاف َّ
األندلسي (ت754هـ)،
الضرب من لسان العرب :أَبو حيان محمد بن يوسف
ِ

تحقيق وتعليق  :د.مصطفى أَحمد َّ
المدني -القاهرة1408 ،هـ 1987 -م.
النماس ،ط ،1مطبعة
ِ
اإلتقان في علوم القرآن :أَبو الفضل جالل ِ
ِ
يوطي
-4
الدين عبد َّ
الرحمن بن أَبي بكر ُّ
الس ُّ

(ت911هـ) ،تحقيق :أَحمد بن علي( ،د.ط) ،دار الحديث -القاهرة1427 ،ه2006 -م.

لهروي (ت 433هـ) ،تحقيق ودراسة:
ِإسفار الفصيح :أَبو سهل محمد بن علي بن محمد ا
-5
ُّ
أَحمد بن سعيد بن محمد بن قشاش ،ط ،1الجامعة ِ
سالمية -المدينة المنورة1420 ،هـ.
اإل
َّ
-6

ِ
اإلقناع في القراءات السبع :أَبو جعفر أَحمد بن علي بن أَحمد بن خلف بن الباذش

األَنصار ُّي (ت540هـ)  ،حققه وقدم له :د.عبد المجيد قطامش ،طـ ،1مكة المكرمة1403 ،هـ.
السبع :أَبو َّ
الطاهر ِإسماعيل بن خلف (ت455هـ) ،تحقيق:
-7
االكتفاء في القراءات َّ
أ.د.حاتم صالح الضامن ،ط ،1دار نينوى ِ
للدراسات و َّ
النشر والتَّوزيع (سورية -دمشق)1426 ،هـ -
2005م.
معاني (ت562ه) ،تقديم وتعليق:
-8
األَنساب :أَبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور َّ
الس ُّ
ِ
البارودي ،ط ،1الجنان -بيروت1408 ،ه1988-م.
عبد هللا عمر
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ندلسي (ت745ه) ،تحقيق:
البحر المحيط في التَّفسير :أَبو حيان محمد بن يوسف األَ
-9
ُّ
مجموعة من المحققين ،ط ،1دار ِ
الرسالة العالمية -دمشق1436 ،ه2015 -م.
-10
1409ه.
-11

الكاساني (ت587هـ) ،ط ،1مكتبة الحبيبية – باكستان،
الصنائع :أَبو بكر بن سعود
بدائع َّ
ُّ

النحاة :أَيو الفضل جالل ِ
بغية الوعاة في طبقات ُّ
اللغويِين و ُّ
الرحمن بن أَبي بكر
الدين عبد َّ

يوطي (ت911هـ) ،تحقيق :محمد أَبي الفضل ِإبراهيم( ،د.ط) ،المكتبة العصريَّة-بيروت،
ُّ
الس ُّ
1964م.

الحسيني
الرزاق
-12
تاج العروس من جواهر القاموس :أَبو الفيض محمد بن محمد بن عبد َّ
ُّ
الملقب بالمرتضى َّ
بيدي (ت1205ه) ،ط ،1المطبعة الخيريَّة -القاهرة1306 ،هـ.
الز ُّ
القيسي (ت437هـ) ،تحقيق:
السبع :أَبو محمد مكي بن أَبي طالب
-13
التَّبصرة في القراءات َّ
ُّ
الندوي ،طـَّ ،2
د.محمد غوث َّ
السفلية1402 ،هـ1982-م.
الدار َّ
التَّذكرة في القراءات الثَّمان :أَبو الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون (ت399هـ)،
-14

دراسة وتحقيق :أَيمن رشدي سويد ،ط ،1الجماعة الخيرَّية لتحفيظ القرآن الكريم -جدة1412 ،هـ -

1991م.

احدي (ت468ه) ،تحقيق:
-15
التَّفسير البسيط :أَبو الحسن علي بن أَحمد بن محمد الو ُّ
مجموعة من الباحثين ،ط ،1دار العماد ِ
للدراسات والبحوث القرآنيَّة -دمشق1434 ،ه2013-م.
تفسير التَّحرير والتَّنوير :محمد َّ
الطاهر بن عاشور (ت1393ه)( ،د.ط) ،دار سحنون
-16
َّ
للنشر والتَّوزيع – تونس( ،د.ت).

-17

الراز ُّي (ت606هـ) ،تحقيقِ :
سيد
التَّفسير الكبير :أَبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن َّ

عمران( ،د.ط) ،دار الحديث -القاهرة1433 ،ه2012 -م.

السبع :أَبو عمرو عثمان بن سعيد َّ
اني (ت444هـ) عني
-18
التَّيسير في القراءات َّ
الد ُّ
بتصحيحه :أُوتو يرتزل ،ط ،2دار الكتب العلمية (بيروت -لبنان)1426 ،هـ 2005 -م.
جامع البيان عن تفسير آي القرآن :أَبو جعفر محمد بن جرير َّ
الطبر ُّي (ت310ه)،
-19

السِيد
تحقيق :حسن بن عبد الحفيظ أَبي الخير وعبد هللا بن فضل هللا ،ساعد في التَّحقيق :علي بن َّ

السالم ومحمد بن علي َّ
الزعترِي وعبد الحميد بن عبد المجيد قشطة
مؤمنة ومحمد بن حسن ابن عبد َّ
وحسني بن محمود شبيب ،ط ،1دار ابن الجوزِي-القاهرة1430 ،ه2009-م.

السبع المشهورة :أَبو عمرو عثمان بن سعيد َّ
اني (ت444هـ)،
-20
جامع البيان في القراءات َّ
الد ُّ
العلمية (بيروت -لبنان)1426 ،هـ2005-م.
تحقيق :محمد صدوق الجزائرِي ،ط ،1دار الكتب
َّ
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فسير(نماذج مختارة)
ثر
اختالف القراءا ِ
ِ
ت ال َّ
أَ ُ
بع في الت َّ ِ
س ِ

لقرطبي (ت671هـ) ،تحقيق :أَحمد
الجامع ألَحكام القرآن :أَبو عبد هللا محمد بن أَحمد ا
-21
ُّ
البردوني ،وإِبراهيم أَطفيش ،ط ،2دار الكتب المصرَّية -القاهرة1384 ،ه1964 -م.
ِ
-22

السبع :أَبو عبد هللا الحسين بن أَحمد بن خالويه (ت370هـ) ،تحقيق:
الحجة في القراءات َّ

أَحمد فريد المزيدي ،طـ ،1دار الكتب العلمية (بيروت -لبنان)1420 ،هـ1999-م.

فغاني ،طـ،5
-23
حجة القراءات :أَبو ُزْرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ،تحقيق :سعيد األَ ِ
مؤسسة ِ
الرسالة (بيروت -لبنان)1422 ،هـ 2001 -م.
السبعة أَئمة األَمصار بالحجاز والعراق و َّ
الشام َّالِذين ذكرهم أَبو بكر بن
-24
الحجة َّ
للقراء َّ
الفارسي (ت377هـ) ،تحقيق :بدر ِ
قهوجي ،وبشير
الدين
مجاهد :أَبو علي الحسن بن عبد الغفار
ِ
ُّ
جويجاتي ،ط ،1دار المأمون للتُّراث ( دمشق -بيروت)1413 ،هـ 1993 -م.
ِ

-25

ُّ
الد ُّر المصون في علوم الكتاب المكنون :أَبو العباس بن يوسف بن محمد بن إبراهيم

الحلبي (ت756ه) ،تحقيق :د.أَحمد محمد الخراط ،ط ،4دار القلم -دمشق،
بالسمين
ِ
المعروف َّ
1437ه2016 -م.

-26

السبع المثاني :أَبو الثَّناء شهاب ِ
السِيد محمود
الدين َّ
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و َّ

-27

السبعة في القراءات :أَبو بكر أَحمد بن موسى بن مجاهد (ت324هـ) ،تحقيق :د.شوقي
َّ

-28

شموني على أَلفية ابن مالك :أَبو الحسن نور ِ
الدين علي ابن محمد بن عيسى
شرح األَ
ِ

اآللوسي (ت1270هـ) ،تحقيق :مجموعة من المحققين ،ط( ،1د.ط) ،مؤسسة ِ
الرسالة -بيروت،
ُّ
1431ه2010 -م.
ضيف ،ط ،2دار المعارف -مصر( ،د.ت).

(ت900هـ) ،قدم له ووضع هوامشه وفهارسه :حسن حمد ،بِإشراف :د.إميل بديع يعقوب ،ط ،1دار
العلمية (بيروت ،لبنان)1419 ،هـ 1998-م.
الكتب
َّ
-29

شرح التَّصريح على التَّوضيح :خالد بن عبد هللا األَزهر ُّي (ت905هـ)( ،د.ط) ،دار ِإحياء

العلمية( ،د.ت).
الكتب
َّ

شرح الحدود َّ
الفاكهي (ت972هـ) ،دراسة وتحقيق:
حوية :عبد هللا بن أَحمد بن علي
-30
الن َّ
ُّ
اآللوسي( ،د.ط) ،طبعته :و ازرة التَّعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد -بيت
د.زكي فهمي
ِ
الحكمة( ،د.ت).

المفصل :موفق ِ
الدين بن علي بن يعيش َّ
حوي (ت643هـ) -تحقيق :أَحمد السيد
شرح
-31
الن ُّ
َّ
وفيقية -القاهرة( ،د.ت).
أَحمد( ،د.ط) ،المكتبة التَّ َّ
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-32

المهدوي (ت440هـ) ،تحقيق ودراسة :د.حازم سعيد ،طـ ،1دار
شرح الهداية :أَبو العباس
ُّ

-33

الحمالوي (ت1251هـ) ،ط ،1مؤسسة ِ
شذا العرف في ِ
الرسالة
الصرف :أَحمد
ُّ
فن َّ

عمار -عمان1427 ،ه2007 -م.

(بيروت -لبنان)2007 ،م.
َّ
الطبقات :خليفة بن الخياط (ت204ه) ،تحقيق :أَكرم ضياء العمرِي ،ط ،1مطبعة
-34
المدني-بغداد1967 ،م.
ِ

النحويِين و ُّ
اللغويِين :أَبو بكر محمد بن الحسن َّ
طبقات َّ
بيدي (ت379ه) ،تحقيق :محمد
-35
الز ُّ
أَبي الفضل ِإبراهيم ،ط ،2دار المعارف-القاهرة1973 ،م.
ائي ،ط ،2دار الفكر ناشرون-
على طريق التَّفسير
-36
ِ
البياني :أ.د.فاضل صالح َّ
السامر ُّ
عمان1434 ،ه2013-م.
النهاية في طبقات القرَّاء :شمس ِ
غاية ِ
الدين محمد بن الجزر ُّي (ت833ه) ،نشره:
-37
الخانجي -القاهرة1351 ،ه1932-م.
برجستراسر ،ط ،1مكتبة
ِ

السبع :علي ُّ
غيث َّ
فاقسي (ت1118هـ) ،تحقيق:
الس
-38
النوري بن محمد َّ
النفع في القراءات َّ
ُّ
السميع َّ
العلمية (بيروت -لبنان)1425 ،هـ 2004 -م.
افعي ،طـ ،1دار الكتب
َّ
الش ِ
أَحمد محمود عبد َّ
الفروق ُّ
غوية :أَبو هالل العسكر ُّي (ت بعد سنة 400هـ) ،تحقيق :لجنة ِإحياء التُّراث
-39
الل َّ
العربي في دار اآلفاق الجديد ،طَّ ،6
الدار العربِيَّة للكتاب1403 ،هـ 1983 -م.

-40

الكشاف عن حقائق التَّنزيل وعيون األَقاويل في وجوه التَّأويل :أَبو القاسم محمود بن عمر

الشيخ عادل أَحمد عبد الموجود ،و َّ
الزمخشر ُّي (ت538هـ) ،تحقيق وتعليق ودراسةَّ :
َّ
الشيخ علي محمد

معوض ،ط ،1مكتبة العبيكانِ -
الرياض1418 ،ه1998 -م.
َّ

القيسي
السبع وعللها وحججها :أَبو محمد مكي بن أَبي طالب
-41
الكشف عن وجوه القراءات َّ
ُّ
مهدلي ،ط ،1بيروت -لبنان2011،م.
(ت437ه) ،تحقيق :أَحمد
ِ

الكفوي (ت1094هـ) ،تحقيق :عدنان درويش
الحسيني
الكليات :أَبو البقاء أَيوب بن موسى
-42
ُّ
ُّ
ومحمد المصرِي  ،ط ،2مؤسسة ِ
الرسالة -بيروت1433 ،ه2012 -م.
-43

لسان العرب :أَبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور المصر ُّي (ت711ه) ،تحقيق :عامر

-44

اإلشارات لفنون القراءات :أَبو العباس أَحمد بن محمد بن أَبي بكر شهاب ِ
لطائف ِ
الدين

أَحمد حيدر ،ط ،2دار الكتب العلميَّة (بيروت -لبنان)1430 ،ه2009 -م.

الصبور شاهين( ،د.ط) ،مطابع األَهرام
السِيد عثمان ود.عبد َّ
القسطالني (ت923ه) ،تحقيق :عامر َّ
ُّ
ِ
التجاريَّة-القاهرة1392 ،ه1972-م.
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فسير(نماذج مختارة)
ثر
اختالف القراءا ِ
ِ
ت ال َّ
أَ ُ
بع في الت َّ ِ
س ِ
المبسوط :شمس ِ
خسي (ت483هـ) ،تحقيق:
-45
الدين أَبو بكر محمد بن أحمد بن سهل َّ
السر ُّ
خليل محي ِ
الدين الميس ،ط ،1دار الفكر -بيروت2000 ،م.
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها :أَبو الفتح عثمان بن ِ
جني
-46
العلمية (بيروت -لبنان)،
(ت392هـ) ،دراسة وتحقيق :محمد عبد القادر عطا( ،د.ط) ،دار الكتب
َّ
(د.ت).

-47

ِ
الحق بن غالب ابن عطيَّة
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :أَبو محمد عبد

السالم عبد َّ
الشافي محمد ،ط ،3دار الكتب العلميَّة (بيروت-
األ
َندلسي (ت546ه) ،تحقيق :عبد َّ
ُّ
لبنان)2011 ،م.
اللغة وأنواعها :أَبو الفضل جالل ِ
المزهر في علوم ُّ
الرحمن ابن أَبي بكر
-48
الدين عبد َّ
يوطي (ت911هـ) ،شرح وتعليق وتحقيق :محمد أَبي الفضل ِإبراهيم ،ومحمد جاد المولى ،وعلي
ُّ
الس ُّ
ِ
البجاوي ،ط ،1المكتبة العصرَّية (بيروت -لبنان)1432 ،ه2011-م.
محمد
المعارف :ابن قتيبة ِ
ِي (ت276ه) ،تحقيق :د.ثروت ُعكاشة( ،د.ط) ،دار الكتب-
-49
الد ْي َن َور ُّ
مصر1409 ،ه.
-50
1981م.
-51

ائي ،ط ،1جامعة بغداد1401 ،ه-
معاني األَبنية في العربِيَّة :د.فاضل صالح َّ
السامر ُّ

معاني القراءات :أَبو منصور محمد بن أَحمد األَزهر ُّي (ت370هـ) ،تحقيق ودراسة :د.عبد

مصطفى درويش ود.عوض بن حمد القوزِي ،ط ،1دار المعارف1414 ،ه 1993 -م.
-52

الحموي (ت626ه) ،ط ،2دار صادر-
معجم البلدان :أَبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا
ُّ

بيروت1995 ،م.

معرفة القرَّاء الكبار على َّ
الطبقات واألَعصار :أَبو عبد هللا محمد بن أَحمد ابن عثمان
-53
شمس ِ
الدين َّ
ِ
الحق ،ط ،1دار التَّأليف -مصر،
هبي (ت748ه) ،تحقيق :محمد سيد جاد
الذ ُّ
1969م.

-54
.
-55

مغني المحتاج :محمد الخطيب َّ
بي1958 ،م
بيني (ت977هـ) ،دار ِإحياء التُّراث العر ِ
الشر ُّ
الفرطوسي ،ود.عبد
المهذب في علم التَّصريف :د.هاشم طه شالش ،ود.صالح مهدي
ُّ

الجليل عبيد حسين( ،د.ط) ،طبعته :و ازرة التَّعليم العالي والبحث العلمي /جامعة بغداد -بيت

الحكمة( ،د.ت).
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-56

الموضح في وجوه القراءات وعللها :أَبو عبد هللا نصر بن علي بن محمد ِ
الشيراز ُّي

الكبيسي ،طـ ،1الجمعية الخيرَّية
المعروف بابن أَبي مريم (ت565هـ) ،تحقيق ودراسة :د.عمر
ِ

لتحفيظ القرآن الكريم -جدة1414 ،هـ 1993-م.

الرحمن بن أَبي بكر جالل ِ
يوطي
-57
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع :عبد َّ
الدين ُّ
الس ُّ
(ت911هـ) -شرح وتحقيق :د.عبد العال سالم مكرم ،عالم الكتب -القاهرة1421 ،هـ 2001-م.
ِ
الثمانية أَئمة األَمصار الخمسة :أَبو علي بن الحسن بن علي
الوجيز في شرح قراءات الَق أرَِة
-58

األَهواز ُّي (ت446هـ) -حققه وعلق عليه :د.دريد حسن أَحمد ،ط ،1دار الغرب ِ
سالمي -بيروت،
اإل
ِ
2002م.

الي (ت505هـ) ،ط ،1دار
-59
الوسيط في المذهب :أَبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغز ُّ
السالم -دمشق2011 ،م.
َّ
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