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 المستخلص 
يهدف هذا البحث إلى استظهار المعاني والدَّالالت المتول ِدة من اختالف أَوجه القراءات  

التَّفسير، وطريقة من طرائقه في الوصول  القرآنيَّة الَّتِي تعدُّ مصدًرا أَساسـًا من مصادر علم 
إِلى فهم األَحكام الَّتِي جاءت بها شريعة اإِلسالم، فضاًل عن كونها كنًزا من كنوز العلوم  

 اإِلسالميَّة األُخرى. 
 .ِ  وفي هذا البحث نماذج مختارة من أَثر اختالف القراءات على المعنى التَّفسيري 

 القراءات, القرآن الكريم, التفسير الكلمات المفتاحية: 
 

  
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 

 

 



  

 47   | مجلة مداد اآلداب 

 أَثُر اختالِف القراءاِت السَّبعِ في التَّفسيِر)نماذج مختارة( 

 

مة   المقد ِّ
وصحبِه       آلِه  وعلى  المصطفى،  النَّبيِ   على  الُم  والسَّ الُة  والصَّ وكفى،  هلِل  الحمُد 

رفا، وعلى من اقتفى آثاره واكتفى.   الشُّ
للنَّاس،      ُهًدى ورحمة  َأنزله  العالمين  الكريم هو كالم ربِ   القرآن  فِإنَّ   ... بعد  َأمَّا 

علماؤنا   بذل  لذلَك  الظُّلمات؛  يضيُء  نوٌر  وِفْقهـًا، فهو  قراءًة،  لخدمته  فائقة  عناية 
 وتفسيًرا، وُلغًة، وكان للتَّفسير النَّصيب اأَلكبر من هذه العناية. 

وتعدُّ القراءات  القرآنيَّة رافًدا من روافد التَّفسير الثَّرَّة، فبها تنكشف المعاني الَِّتي ال      
ر، والفقيه، واللُّغويَّ في تنكشف بالقراءة الواحدة، وهذه المعاني من شأنها َأْن تُ  ِفيد المفسِ 

رعية منها.    تفقهه لنصوص القرآن الكريم واستنباط اأَلحكام الشَّ
ر للقرآن من تعلُّم القراءات؛ ِإذا َأراد بيان معاني القرآن، وبعكسه يكون       فال بدَّ للمفسِ 

الق القرآنيَّة بهذه تفسيره ناقصـًا وخاليـًا من بعض المعاني اأَلساسية، ولمَّا كانت  راءات 
في  بِع  السَّ القراءاِت  اختالِف  )َأثُر  ووسمته  بذلَك  بحثـًا  َأكتب  َأْن  َأردُت  المثابة، 

مختارة"(،   المقد ِ التَّفسيِر"نماذج  بعد  البحث  هذا  في  عملي  والتَّ وقسمت  على مة  مهيد 
 :  ينمبحث 
  في التَّفسير.دى القراءتينِ حإِ ب االشتقاقِ  اختالفِ و  التَّشديدِ : َأثُر لوَّ المبحث األَ     
ل: َأثُر  ؛  ويشتمل على مطلبين      في التَّفسير، حدى القراءتينِ إِ ب  التَّشديدِ المطلب اأَلوَّ

 .  ي: َأثُر اختالف االشتقاق بِإحدى القراءتين في التَّفسيرانالمطلب الثَّ و 
  في التَّفسير.القراءتينِ حدى إِ ب  مفاعلة والجمعالَأثُر  اني: وفيهالمبحث الثَّ َأمَّا 
ل: َأثُر       في التَّفسير، والثَّاني: حدى القراءتينِ إِ ب  مفاعلةالويشتمل على مطلبين؛ اأَلوَّ

 َأثر الجمع بِإحدى القراءتين في التَّفسير. 
الَِّذي يعتريه الخطأ   دَّ بُـ   وبـعد، فال      الـقول: إنَّ عملي هذا مـن جهد البشر  لـي مـن 
أَ قصان،  والنُّ  وِإْن  هللا،  من  فهو  فيه  أصبت  الموفِ ق فِإْن  تعالى  وهللا  فمني،  خطأت 

 واب. للصَّ 
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بعة، و : التَّمهيد    فسيرِّ بالتَّ  القراءاتِّ  صلة  مفهوم القراءات، وترجمة موجزة للقرَّاء السَّ

 مفهوم القراءات ل غًة واصطالحـًا:   -1
في      وتأتي  )قرَأ(،  الفعل  مصدر  وهي  قراءات،  والجمع  مفرد،  القراءة  ُلغًة:  القراءة 

مِ ، والتِ الوة، ومنه قولهم: ما قرَأْت هذه النَّاقُة سلـًى قطُّ، وما  اللُّغة بمعنى الجمع، والضَّ
قرآ  القرآن  وسمِ ي  َقطٍ ،  ولٍد  على  َرِحَمَها  َتُضمَّ  لم  َأي:  َقطُّ،  جنيـًا  يجمُع  قرَأْت  أِلَنَّه  نـًا؛ 

وَر فيُضمَُّها  .(2)، وقرْأُت الكتاَب قراءًة َأو قرآنـًا، َأي: تلوته(1) السُّ
بمصٍب      تنصب  الغالب  في  ولكنَّها  مختلفة  تعريفات  بعدة  فعِرَفْت  اصطالحـًا  َأمَّا 

اتفاق  منه  يعرف  ))علم  بقوله:  لها  القسطالنيِ   هاب  الشِ  تعريف  نذكر  فلذلَك  واحٍد؛ 
والتَّحريك  واإِلثبات،  والحذف  واإِلعراب،  اللُّغة  في  واختالفهم  هللا،  لكتاب  النَّاقلين 

وال حيث واإِلسكان،  من  واإِلبدال  النُّطق  هيئة  من  ذلَك  وغير  والوصل،  فصل 
ماع((  .(3)السَّ

بعة:   -2  ترجمة موجزة لسيرة القرَّاء السَّ
َأبو ُرَوْيم، نافع بن عبد الرَّحمن بن َأبي نعيم مولى َجْعوَنة بن شعوب    نافع: -أ

، ثقة، صالح، كان َأسود اللُّون حالكـًا صبيح   ، المدنيُّ الوجه، توفي بالمدينة سنة اللَّيثيِ 
 .(4) تسع َأو سبع وستين ومائة

َأبو معبد، عبد هللا بن كثير بن عمرو بن عبد هللا بن زاذان بن  ابن كثير:    -ب     
مفوهـًا،  بليغـًا،  فصيحـًا  كان   ، المكيُّ اريُّ  الدَّ الكتانيُّ  علقمة،  بن  عمرو  مولى  فيروزان 

كينة والوقار، توفي بمكة سنة عشرين ومائة َأبيض اللِ حية، طوياًل جسيمـًا، عليه  . (5) السَّ
َأبو عمرو، َزبَّان بن العالء بن عمار بن عبد هللا بن الحصين    َزبَّان بن العالء:  -ج

قدوة  ووجوهها،  بالقراءة  ِإمامـًا  نحويًّا،  كان   ، البصريُّ المازنيُّ  ُجْلُهَمة،  بن  الحارث  بن 
 . (6) ي بالكوفة سنة َأربع وخمسين ومائة بالعلم، ِإمامـًا في العربيَّة، توف
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بيُّ عبد هللا بن عامر:    -د   َأبو عمران، عبد هللا بن عامر بن يزيد بن ربيعة، اليحصُّ

القراءة، ثقة، عالمـًا حافظـًا، توفي بدمشق سنة   ام في  ِإمام أَهل الشَّ  ، اميُّ مشقيُّ الشَّ الدِ 
   .(7) ماني عشرة ومائة2ث 
َأبي    -ه بن  اأَلسديُّ   النَّجود:عاصم  النَّجود،  َأبي  بن  بهدلة  بن  عاصم  بكر،  َأبو 

بالكوفة، جمع بين الفصاحة واللُّغة، توفي  ِإليه رئاسة اإِلقراء  ، انتهت  موالهم، الكوفيُّ
ماوة  . (9) سنة سبع أو ثمان َأو تسع وعشرين ومائة (8) بالكوفة َأو بالسَّ

يات:    -و ، َأبو ُعمارة، حمزة بن  حمزة الزَّ حبيب بن ُعمارة بن ِإسماعيل، التَّيميُّ الكوفيُّ
بالعربيَّة، توفي بحلوان ثقًة، بصيًرا بالفرائض، عارفـًا  ِإمامـًا، حجًة،  سنة ست   (10) كان 

   .(11) وخمسين ومائة
، علي بن حمزة:    -ز َأبو الحسن، علي بن حمزة بن عبد هللا، الكسائيُّ اأَلسديُّ الكوفيُّ

ِإمام بالعربيَّة، انتهت ِإليه رئاسة اإِلقراء بالكوفة بعد حمزة الزَّيات، توفي في اَرْنُبوَية من  
 .(13) ، في توجهه مع هارون الرَّشيد ِإلى خراسان سنة تسع وثمانين ومائة(12)قرى الرَّي 

 صلة  القراءاتِّ بالتَّفسير:   -3
الستجالء      الكريم؛  القرآن  تفسير  مصادر  من  ثًرا  مصدًرا  القرآنيَّة  القراءات  تعدُّ 

رعيَّة،  الشَّ اأَلحكام  واستنباط   ، وجلَّ عزَّ  هللا  خطاب  من  المراد  واستظهار  معانيه، 
ة تنكشف معاني اآليات وصيانة القرآن الكريم من التَّحريف والتَّغيير، فبالقراءات القرآنيَّ 

من   تحمله  ِلَما  المحتملة  الوجوه  بعض  يترجح  وكذلَك  الواحدة،  بالقراءة  ينكشف  ال  ما 
ر ِإلى المعنى المحتمل، وكما ُيعَرُف بها النُّطق بالقرآن الكريم.  معاٍن يصل ِإليها المفسِ 

بها؛ لفهم مفردات القرآن، فال بدَّ للمفسر َأْن يكون عارفـًا بالقراءات القرآنيَّة، ليتسلَّح      
، وهذا ما يتجلَّى بِإيجاز الكالم، َفُتقرَأ الكلمة الواحدة بَأكثر من   وصور اإِلعجاز القرآنيِ 

ه، وهي برسم واحد فتدلُّ كلُّ قراءة على حكم دون تكرار اللَّفظ وإِعادة الخطِ .  وجَّ
ليل على ذلَك عناية كثير من  ِإًذا َفِصَلُة القراءات القرآنيَّة بالتَّفسير صلة وثيقة     ، والدَّ

المفسرين بذكر اختالف القراءات بَألفاظ القرآن، وكيفية َأدائها، بل معرفتها تعدُّ شرطـًا 
 .(14) من شروط الَِّتي يجب َأْن تتوفر بالمفسر
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التَّفسير؛ ))ِإحداهما:      القرآنيَّة حالتين في  للقراءات  وذهب بعض المفسرين ِإلى َأنَّ 
 لُّق لها بالتَّفسير بحال، والثَّانية: لها تعلُّق به من جهات متفاوتة.   ال تع
والحركات      بالحروف  النُّطق  وجوه  في  القرَّاء  اختالف  فهي  اأُلولى  الحالة  َأمَّا 

مثل:  والُغنة،  والهمس  والجهر  والتَّحقيق  والتَّسهيل  والتَّخفيف  واإِلماالت  المدِ   كمقادير 
ې  چبفتحها، وفي تعدد وجوه اإِلعراب، مثل:    )َعَذابَِّي(ء و بسكون اليا  (15) چٺچ

الم   (16) چې ې ونحو:    چېچبفتح  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    چوَضمِ ها، 

ومزية  (17) چڱ بعض،  وفتح  بعض  رفع  َأو  فتحها،  َأو  الثَّالثة،  اأَلسماء  برفع 
القراءات من هذه الجهة عائدة ِإلى َأنَّها حفظت على َأبناء العربيَّة ما لم تحفظه غيرها  
وهو تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف في مخارجها وصفاتها وبيان اختالف العرب 

حيحة، وهذا في لهجات النُّطق بتلقي ذلَك عن قرَّ  حابة باأَلسانيد الصَّ اء القرآن من الصَّ
غرض مهم جًدا لكنَّه ال عالقة له بالتَّفسير؛ لعدم تأثيره في اختالف معاني اآلي   ... 

. 
مثل:       الكلمات،  حروف  في  القرَّاء  اختالف  فهي  الثَّانية:  الحالة      ٺ  ٺچ وَأمَّا 

(،و  (18) چٺ ينِّ ر َها(و  )َمَلَك َيومِّ الد ِّ ب وا( ،  (19) چېئچ و  )ن ْنشِّ ذ ِّ م َقْد ك    )َوَظنُّوا َأنَّه 
ي يختلف  ذِ اختالف الحركات الَّ   بتخفيفه، وكذلكَ   (20) چۈ  ٴۇچ   -البتشديد الذَّ   -

 قرأَ   ،(21) چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋچ:  معه معنى الفعل كقوله
بضم ِ  وقرأَ الصَّ   نافع  الصَّ   اد  بكسر  فاألُ حمزة  عن    :بمعنىولى  اد،  غيرهم  يصدون 

وكال المعنيين حاصل منهم، وهي من    ،نفسهمصدودهم في أَ   :انية بمعنىيمان، والثَّ اإلِ 
فظين في قراءة قد يبين المراد حد اللَّ ثبوت أَ   نَّ أِلَ   ؛فسيربالتَّ   قٍ لُّ عَ تَ   هذه الجهة لها مزيدُ 

لفاظ اختالف القراءات في أَ   نَّ و يثير معنى غيره، وأِلَ أَ   خرى،من نظيره في القراءة األُ 
اء المشددة  بفتح الطَّ   ،(22) چے  ےچ  :نحو  ، القرآن يكثر المعاني في اآلية الواحدة

الطَّ  وبسكون  المشددة،  وضم ِ والهاء  مخففةً   اء  ونحوالهاء   (23) چې  ېچ   :، 
يَن ه ْم    وقراءة  (،اءِّ سَ الن ِّ   م  ت  سْ مَ لَ )و الَّذِّ الَماَلئَِّكَة  إَِّناثـًا()َوَجَعل وا  ْحَمنِّ  َباد  الرَّ مع قراءة    عِّ
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ا للمعاني كثر، تكثيرً الوحي نزل بالوجهين وأَ   نَّ أَ   نَّ والظَّ   ،(24) چۓ  ڭ  ڭ  ڭچ
بِ إِ  النَّ   نَّ أَ ذا جزمنا  القراءات المشهورة هي مأثورة عن  )ملسو هيلع هللا ىلص(، على   بي ِ جميع الوجوه في 
أَ نَّ أَ  من  مانع  ال  أَ   نْ ه  مجيء  تلكَ يكون  يحتمل  ما  على  القرآن  مرادً   لفاظ  هلل الوجوه  ا 

القرَّ   ؛تعالى فتكثر من جرَّ ليقرأ  ذلكَ اء بوجوه  فأَ   اء  الوجهين  كثر المعاني، فيكون وجود 
مجزَّ  القراءات  مختلف  فأَ ئً في  آيتين  عن  التَّ ا  نظير  وهذا  استعمال كثر،  في  ضمين 

التَّ  ونظير  والتَّ العرب،  ونظيورية  البديع،  في  التَّ وجيه  مستتبعات  علم ر  في  راكيب 
القرآن بالغة  مالءمة  زيادة  من  وهو  القرَّ   ولذلكَ   ؛المعاني،  اختالف  اللَّ كان  في  فظ اء 

أَ  يكن حمل  ولم  المعنى؛  اختالف  معه  يكون  قد  القرآن  القراءتين على الواحد من  حد 
 .(25)((اًـ ا وال مرجحًـ خرى متعيناألُ 

 والَِّذي يهمنا في بحثنا هذا ما له تعلٌُّق بالتَّفسير.     
 

  في التَّفسيرِّ حدى القراءتينِّ إِّ ب االشتقاقِّ  اختالفِّ و   التَّشديدِّ : َأثر  لوَّ المبحث الَ 
ل: َأثر   : حدى القراءتينِّ إِّ ب  التَّشديدِّ المطلب اَلوَّ       في التَّفسيرِّ

في   بارزةال  ورصُّ الخرى صورة من  وبالتَّشديد تارة أُ   فظ بالتَّخفيف تارةُتعدُّ قراءة اللَّ     
   ومن ذلَك: و المبالغة فيه،اللة على تكثير المعنى أَ القراءات القرآِنيَّة؛ لغرض الدَّ 

تعالى:    -1  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ڈڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ قوله 

 .(26)چک
ب ونَ )  عاصم، وحمزة، والكسائيُّ   قرأَ       ال، سكان الكاف وتخفيف الذَّ ( بفتح الياء وإِ َيْكذِّ

ب ونَ ) الباقون  وقرأَ   .(27)الالياء وفتح الكاف وتشديد الذَّ   ( بضم ِ ي َكذ ِّ
أَ ف      على  التَّخفيف  الكذِ نَّ قراءة  من:  إلِ ها  بقوله:ب؛  كذبهم  عن  تعالى  هللا   خبار 

 .(29()28)چڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ     ڤچ
قراءة  وأَ       أَ مَّا  فعلى  التَّ نَّ التَّشديد  من:  الرُّ ها  لتكذيبهم  هؤالِء  سلكذيب؛  لكن  بال   –، 

سل ب للرُّ ذ ِ ذ كلُّ ُمكَ بلغ، إِ نَّه أَ أِلَ ، وَ كاذبون، وتكذيب الرُّسل فيه مبالغة في الكِذب   -شك ٍ 
 .(30)ب كاذِ 
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 .(31) حًداب أَ وال ُيَكذ ِ  َيْكِذَب اإلنسانُ  نْ ه يجوز أَ نَّ أِلَ  ـًا؛ب مكذِ بكاذِ  َأي: ليس كلُّ      
تعالى:    -2  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڻڻ ڻ  ڻچقوله 

 . (32) چۇ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ    ۓے   ھھ  ے
وأَ   قرأَ      كثير،  وابن  وابن عامر، وحفص نافع،  ْرَن(  بو عمرو،  الطَّ بإِ   )َيْطه  اء سكان 

ْرَن( الباقون  الهاء وتخفيفهما، وقرأَ  وضم ِ   .(33) اء والهاء مع تشديدهمابفتح الطَّ  )يـَطَّهَّ

م  فقراءة التَّشديد بمعنى: يغتسلن بالماء     ، والتَّخفيف بمعنى: حتى بعد النَّقاء من الدَّ
 .(34) مينقطع عنهن الدَّ 

أَ      على  الجميع  ))إِلجماع  التَّشديد؛  قراءة  الطبريُّ  بالوضوء ورجَّح  تصير  ال  نَّها 
الة ... وفي ِإجماع الجميع ُحجة على َأنَّه   بالماء طاهًرا الطُّهَر الَِّذي يحلُّ لها به الصَّ

م((  .(35)غير جائز لزوجها غشيانها بانقطاع الدَّ

وردَّ بعض المفسرين قول الطَّبريِ  بَأنَّه ))مردوٌد بَأنَّ ال حاجة ِإلى االستدالل بدليل     
الرَّجل  قربان  من  المنع  ِإفادة  في  كاٍف  اللَّفظ  أِلَنَّ  به؛  قراءة  ترجيح  ِإلى  وال  اإِلجماع 

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

 

نَّه   بهما؛ أِلَ الَّ الحكم إِ   ، وال يتمُّ رعي ِ ا من الحكم الشَّ ًـ قراءة تعطي جانب  كلَّ   نَّ ويبدو أَ     
مرين المفهومين من القراءتين، وهما: انقطاع  ق األَ  بعد تحقُّ الَّ ال يباح وطء الحائض إِ 

 .(37) دم الحيض، واالغتسال بعد االنقطاع

ڃ     ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڤ ڤچ قوله تعالى:    -3

  .(38) چڃ

النُّ   )م َنزَّلِّيَن(ر  ابن عام  قرأَ      الزَّ بفتح  بسكون    )م ْنَزلِّيَن(  الباقون   اي، وقرأَ ون وتشديد 
 .(39) ايون وتخفيف الزَّ النُّ 
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المفسرين  ه  وجَّ      بأَ أَغلب  التَّشديد  من:نَّ قراءة  من:  نزَّل   ها  التَّخفيف  وقراءة  ، َأنَزل، 
 .(40) بمعًنى واحد، َأي: منزلين النَّصر غتانوهما لُ 

، (42) ، َأو التَّدرج(41) التَّكثير؛ أَلنَّ التَّشديد يدلُّ على  ى واحدٍ نَّ القراءتين ليستا بمعنً إِ     
َل( ال يخلو من  (43) يدلُّ على المبالغة  تكرير الفعل ومداومتهو  معنى المبالغة ، وبناء)َفعَّ
 .(45)و في الغالب ، أَ (44) ينما وقعأَ 

 .(46) چۆئۇئ ەئ  ەئ  وئ ۇئ   ائې  ى  ى  ائ ېچ قوله تعالى: -4   

ق وا( نافع قرأَ       . (47) بتخفيفها )َوَخَرق وا(  الباقون  اء، وقرأَ بتشديد الرَّ  )َوَخرَّ

لُ      بمعنً والقراءتان  لكنْ غتان،  واختلقوا،  افتروا  التَّ   ى:  معنى  التَّشديد   كثير في 
 .(48)والمبالغة

التَّ ِإًذا ف      التَّشديد تدلُّ على معنى  بالكثرة؛ قراءة  َل( مشدًدا يختص  كثير، وبناء )َفعَّ
نَّ الفاعلين لهذا الفعل كثير، فِإنَّ المشركين جعلوا المالئكة بنات هللا، واليهود جعلوا  أِلَ 

والنَّ  هللا،  ابن  جعلعزيًرا  كلُّ صارى  وهذا  هللا،  ابن  المسيح  وافتراءوا  كذب  هللا،   ه  على 
فشدد الفعل لمطابقة المعنى، تعالى هللا   واالختالف عليه فيه كثير من الذَّنب والكفر،

 .(49) ا يقولون علًوا كبيًراعمَّ 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   ڌ  ڎچ   قوله تعالى:  -5

  ڻں  ں  ڻ   ڻ  ڱگ  گ  گ   گ     ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

 .(50) چڻ  ۀ  ۀ  ہ

والكسائيُّ   قرأَ      وحمزة،  ي(    شعبة،  الش ِ )ي َغش ِّ وتشديد  الغين  وقرأَ بفتح    الباقون   ين، 
ي(  .(51) ينبسكون الغين وتخفيف الش ِ  )ي ْغشِّ
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: التَّغطية من: أَغشى، َأي ِإنَّ النَّهار ُيغشيه هللُا غشيةالتَّ   بَأنَّ   التَّخفيفقراءة  ت  وجه    
كون والنَّهار للحركة ى، َأيوقراءة التَّ ،  (52) اللَّيَل، واللَّيُل للسُّ يلحق اللَّيل    :شديد من: َغشَّ

 .(53) النَّهار، وكذلك العكس

بمعنً      القراءتين  َأنَّ  يرون  المفسرين  أَغلب  أَْغَشى ِإنَّ  من:  ُلغتان  هما  َأو  واحد،  ى 
ى.   وَغشَّ

كرير اللة على التَّ الدَّ   هاالتَّشديد في  ويبدو َأنَّ قراءة  ،ى واحدٍ بمعنً   ليستالكنَّ القراءتين      
ي( يتردد ويتكرر في كل ِ   نَّ الفعلكثير؛ أِلَ والتَّ  يوم وليلة غير اليوم اآلخر وغير   )ُيَغشِ 
ليلةٍ   ، وليلةً ا بعد يومٍ ًـ لمجيئها يوم  ؛ رة مردودةغشية مكرَّ خرى، فالتَّ يلة األُ اللَّ  ، فشدد  بعد 

 .(54) الفعل لمطابقة المعنى

: حدى القراءتينِّ إِّ ب ختالف االشتقاقاالمطلب الثَّاني: َأثر         في التَّفسيرِّ

أَ      َأثر  ن  نْ قبل  من  ذكر  بقسم  سُنَعرِ ف  القراءتين،  ِإحدى  في  االشتقاق  اختالف 
 ، وهي: المشتقات 

للدَّ  -أ للمعلوم  المبني  الفعل  اسم مشتق من  الفاعل: هو  وقع  اسم  اللة على من 
 .(55)وامبوت والدَّ د، ال الثُّ جدُّ و قام به، على وجه الحدوث والتَّ منه الفعل، أَ 

التَّ      هذا  من  الفويتضح  اسم  َأنَّ  ليدلَّ عريف  يشتق  مع  اعل  شيئين  هما: ًـ على  ا، 
 ات. الحدث والذَّ 

يدلُّ   فمثاًل      فاعل  اسم  الذَّ   )قائم(  الحدث، وعلى  القيام وهو  التَّ على  َأي:  غيير ات، 
 على ذات الفاعل، َأي: صاحب القيام. ا لصاحبه ويدلُّ ًـ فالقيام ليس مالزم

الثُّ الصِ    -ب  الفعل  من  يشتق  وصف  هي  المشبهة:  الالَّ فة  للدَّ الثي  على زم،  اللة 
نَّها ثابتة     ال تتغير بوت، فال زمان لها؛ أِلَ وام والثُّ صفة ثابتة في صاحبها، وتفيد الدَّ 

 . (56) منبتغير الزَّ 
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الثُّ   فة المشبهة ال تدلُّ َأنَّ الصِ    امرائيُّ ويرى د.فاضل السَّ      هي بوت دائما، بل  على 
أَ  الثُّ على  يفيد  ما  منها  )أَ بقسام،  نحو:  واالستمرار،  أَ وت  أَ بكم،  ما صم،  ومنها  سمر(، 

بوت، نحو: )نحيف، سمين، كريم(، ومنها ما ال يدلُّ على يدلُّ على وجه قريب من الثُّ 
 . (57) بوت، نحو: )ظمآن، غضبان، ريان(الثُّ 

نَّها تشبه اسم الفاعل في داللتها على معنى قائم  فة باسم الفاعل؛ أِلَ وشبهت الصِ      
يتصف  لمن  معناها  ثبوت  تفيد  َأنَّها  هو  الفاعل  اسم  وبين  بينها  والفرق  بالموصوف، 

 جدد. ات بالحدث على وجه الحدوث والتَّ بها، واسم الفاعل يفيد اتصاف الذَّ 

َيْفَعُل،  مثل: َأْحَور،   -ابع: َفِعلَ فة المشبهة في الغالب من الباب الرَّ وتصاغ الصِ      
 من: َحِوَر. 

 .(58)َيْفُعُل، مثل: َكِريم، من: َكُرمَ  -ومن الباب الخامس: َفُعلَ     

أَ أَ   -ج المبالغة  ألفاظٌ   ومثلة  هي  المبالغة:  اسم  للدَّ   تشتقُّ   صيغ  معنى  على  اللة 
 . (59) كثيربقصد المبالغة والتَّ  ؛الفاعل

ة ها سماعيَّ وزانها كلُّ َنَدر، وأَ  ما الَّ ا إِ ًـ صله ثالثيا كان أَ  ممَّ الَّ وال تؤخذ صيغ المبالغة إِ     
 يغ الخمس، وهي:شهرها الصِ  أَ 

 َفعَّال: مثل: َشرَّاب، َرزَّاق، َوهَّاب.  -1
 ِمْفَعال: مثل: ِمْعَطار، ِمْضَحاك، ِمْهَذار.   -2
 َفُعول: مثل: َغُفور، َشُكور، َصُبور.   -3
 َفِعيل: مثل: َعِليم، َخِبير، َسِميع.   -4
 ظ.َفِعل: مثل: َحِذر، َفِهم، َيقِ   -5

ا، وقد ورد منها: ِمْغوار من أَغار، ًـ ا كان أصله رباعيمجيء صيغ المبالغة ممَّ   لَّ قَ وَ     
 .(60) وِمْعَطاء من أْعَطى، وَدرَّاك من أْدَرك، وِمْهوان من أَهان، وَزُهوق من ُأْزِهق

 .(61)خرى غير الَِّتي ذكرُتها وزان أَ ووردت لصيغ المبالغة أَ     
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 : حدى القراءتينِ إِ ب  اختالف االشتقاقمثلة ومن أَ     

ھ   ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ ۀ   ہچ قوله تعالى:    -1

 .(62) چۇڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۓے    ے  ۓ

 

يَّة(  حمزة، والكسائيُّ   قرأَ      )َفِعيلة(،   ين على وزن لف بعد الس ِ بتشديد الياء بغير أَ   )َقسِّ
َية(بعة وباقي السَّ   .(63) )َفاِعلة( بتخفيف الياء وبألف على وزن  )َقاسِّ

المفسرين   القراءتانف     الل ِ   عند  خالف  القسوة  من  وَعاِلمة(  )َعِليمة  نحو:  ين  بمعنى، 
 .(64) قةوالر ِ 

و، بمعنى: جافية جافة ال  سُ قْ ا يَ سَ )َقاِسَية( اسم فاعل من: قَ ـ فلكلِ  قراءة معًنى،    لكنْ     
 القلب غلظه.تقبل الوعظ، وقسوة 

قراءةأَ      قوم:  )َقِسيَّة(    مَّا  من  قال  كالقسية  هي  وِإنَّما  القسوة،  معنى  من  فليست 
 .(65) وتدليٌس  راهم، وهي الَِّتي خالطها غش  الدَّ 

م من زنة )َفاِعل(؛ بلغ في المدح والذَّ نَّ ما كان على ِزَنة )َفِعيل( أَ ومن المعلوم أَ     
الأِلَ  معنى  في)َفِعيل(  والمبالغةتَّ نَّ  وأَ (66) كرير  ي،  ما  داللته   به   زام نبرز  هو  البناء  هذا 

 .(67)بوت على الثُّ 

 .(68) چڱ  ڱ ڱ   ڱچ قوله تعالى:  -2

والكسائيُّ   قرأَ      اٍر(  حمزة،  أَ   )َسحَّ وبعدها  وتشديدها  الحاء  وقرأَ بفتح   الباقون   لف، 
ٍر(  .(69) ين وكسر الحاء وتخفيفهالف بعد الس ِ بأَ  )َساحِّ

اٍر(  نَّ القراءتين على أَ   مفسرون ه الفوجَّ      ، )َفعَّال(  على بناء المبالغة على وزن   )َسحَّ
حر السِ  يديم  الَِّذي  منه، وهو  وبخير  والمهارة  العلم  مثله في  َساِحر  بكلِ   يأتونك  ، َأي: 



  

 57   | مجلة مداد اآلداب 

 أَثُر اختالِف القراءاِت السَّبعِ في التَّفسيِر)نماذج مختارة( 

 

حر، وقد  )َفاِعل(   و)َساِحر( على وزن  السِ  َأي: ماهٍر في  وَفاِجر،  َكاِتب  يكون  ، مثل: 
    .(70) سَحَر في وقٍت دون وقت 

أَ      المعلوم  يحوَّ ومن  ما  كثيًرا  الفاعل  اسم  إِ نَّ  إِ ل  لقصد لى  المبالغة؛  صيغ   حدى 
ار( قد وصفت بـ)َعِليم(، ووصفه به يدلُّ على تناهيه   ، فقراءة(71) كثيرالمبالغة والتَّ  )َسحَّ

حر، و)َفعَّال(  المبالغة في الس ِ ال على  يذكروا باالسم الدَّ   نْ فيه، وحذقه؛ فحسن لذلك أَ 
 .(72) ناهيبنية المبالغة والتَّ من أَ 

ار( أَ ِإًذا      ثابت  ذلكَ  نَّ اللة على أَ بالغ في العمل، والدَّ راد تكرير الفعل واإلِ قراءة )َسحَّ
الزَّ  من  مضى  فيما  كقولهم:لهم  إِ   مان،  وخرَّاج،  ال  دخَّ ذلكَ هو  كثر  وعرف   ذا  منه 

أَ (73) به وقيل  إِ ًـ يض،  كالصَّ   نَّ ا:  له  صار  لمن  )َفعَّال(  والمعالجةصيغة  ، (74)نعة 
ار(.  و)َساِحر( ليس فيه مبالغة )سحَّ

خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث   حبچ  قوله تعالى:  -3

 .(75) چحج   

وأَ   قرأَ      كثير،  وابن  عمرونافع،  الزَّ بأَ   )َزاكَِّية(  بو  بعد  وتخفيف  لف  وقرأَ اي   الياء، 
 .(76) لفبتشديد الياء بغير أَ  )َزكِّيَّة( الباقون 

َفاِعل،  )َزاكَِّية(فقراءة       الذُّنوب، َأي:بمعنى: ال  على وزن:  الَِّتي لم تذنب   بريئة من 
  مَّ ذنبت ثُ الَِّتي أَ   طَّاهرة من الذُّنوب، َأي:بمعنى: العلى وزن: َفِعيلة،    )َزكِّيَّة(قط، وقراءة  

 .(77) أِلَنَّه كان صغيًرا  ا، َأوغفر له

 .(78)وذهب بعض المفسرين ِإلى َأنَّ القراءتين بمعًنى واحد    

 المحول فعياًل   نَّ في الوصف والمدح؛ أِلَ   فيها مبالغةنَّ قراءة )َزِكيَّة(  ومن المعلوم أَ     
 .(79)بوت من فاعل يدلُّ على المبالغة والثُّ 
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ڤ  ڦ    ڤٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ ٺچ قوله تعالى:  -4

 .(80) چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ    ڃ

والكسائيُّ   قرأَ      وحمزة،  وشعبة،  عامر،  بعد   )َحامِّية(   ابن  وياء  الحاء،  بعد  بألف 
 .(81) لف، وهمزة بدل الياءبغير أَ   )َحمَِّئة(الباقون  الميم، وقرأَ 

َئة(،  ة، وقراءةارَّ بمعنى: الحارة، َأي: عين حَ   )َحَامِّية(  فقراءة     َأي: ذات حمأة،   )َحمِّ
الط ِ  السَّ وهي:  أَ   )َحامِّية(  قراءةَأو    ،(82) وداءينة  حمأة  من:  فيها ًـ يضتكون  فيجتمع  ا، 

َئة(معنى قراءة   .(83) اًـ يضأَ  )َحمِّ

ليس من المعقول َأنَّ يؤدي لفظان معًنى واحًدا من غير َأْن يكون فرق بينهما،  لكنْ     
أَ  العسكريُّ قال  هالل  لُ ))  :بو  في  اللَّ فَأمَّا  يختلف  َأْن  فمحال  واحدة  والمعنى غة  فظان 
     .(84) ((ينغويِ ين واللُّ حويِ كثير من النَّ  كما ظنَّ  ،واحد 

َئة(  فقراءة     الوصف  أَ   )َحمِّ في  أِلَ للدَّ بلغ  المبالغة؛  على  اتصاف اللة  على  تدلُّ  نَّها 
 .(85) بوت واالستقرار، وبناء )َفِعل( لمن صار له كالعادةات بالحدث على سبيل الثُّ الذَّ 

الذَّ   )َحامِّية(وقراءة       اتصاف  يدلُّ على  فاعل  الحدوث اسم  بالحدث على وجه  ات 
 جدد.  والتُّ 

وال تقول:   ردَت ثبوت الوصف، قلت: َحَسٌن،َأنَّك ِإْن أَ   ...))   :خالد األزهريُّ   وذكر    
 .(86)((ردَت حدوثه، قلت: َحاِسٌن، وال تقول: َحَسنٌ َحاِسٌن، وِإْن أَ 

يادة في يضـًا تصحيح ما متعارف عليه في اللُّغة من َأنَّ الز ِ ويفهم من القراءتين أَ     
 .(87)الغالب في  المبنى تدلُّ على زيادة المعنى، ليس مطرًدا لكنْ 

 قرئت على ِزَنة )َفِعل(. مَّ قراءة سترد على ِزَنة )َفاِعل( ثُ  وهذا الكالم يشمل كلَّ     

 .(88) چى  ى  ې ېچ قوله تعالى:  -5
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َرة(  يُّ شعبة، وحمزة، والكسائ  قرأَ      َرة( بعة  باقي السَّ   ون، وقرأَ لف بعد النُّ باألَ   )َناخِّ )َنخِّ
 .(89) لفبغير أَ 

 .(90) غتان، بمعنى: باليةَأنَّهما لُ القراءتين بِ  مفسرون ه الوجَّ     

نَّها صفة مشبهة تدلُّ ؛ أِلَ فيها معنى غير الَِّذي في )ناِخرة(نَّ قراءة القصر  ويبدو أَ     
الذَّ  اتصاف  الثُّ على  سبيل  على  بالحدث  المبالغة ات  بها  فقصد  واالستقرار  بوت 

أَ والتَّ  عن  روي  وقد  بن  كثير،  عمرو  متأكلة، بي  بالية  بمعنى:  )َنِخَرة(  َأنَّ  العالء 
 .(91)و)َناِخَرة( بمعنى: الَِّتي لم تنخر بعد 

  في التَّفسيرِّ حدى القراءتينِّ إِّ ب مفاعلةِّ والجمعِّ الثَّاني: َأثر  المبحث ال

ل: َأثر   : حدى القراءتينِّ إِّ ب مفاعلةِّ الالمطلب اَلوَّ   في التَّفسيرِّ

بمضاهاتها بعدم زيادتها في   لف المفاعلة في قراءة، وذلكَ َأي: قراءة لفظ بزيادة أَ     
 غيرها. 

فأَ      اثنين  بين  والمغالبة  المشاركة  )َفاَعل(:  ِزَنة  معاني  َأنَّ فمن  يعني  وهذا  كثر، 
تقول: )ما شيُت صديقي(، فـ)صديقي( مفعول   نْ الفاعل والمفعول اشتركا في الحدث كأَ 

ه اشترك هو والفاعل في الحدث، فهو ال يختلف عن الفاعل من حيث القيام  نَّ به، ولك
 .(92) يغة معنى المغالبة، ُيَدلُّ على َغَلبة أحدهما، وفي هذه الصِ  يءِ بالشَّ 

إِ      مبالغة  )َفاَعل(  صيغة  ُتعدَّ  َأْن  إِ ويمكن  نظر  أَ ذا  من  الفعل  حدوث  من  لى  كثر 
ثبات  بإِ   (93) )ي َسارِّع وَن(  ي في توجيهه لقراءة العامةابن جن ِ   لى ذلكَ شار إِ فاعل، وقد أَ 

الس ِ األَ  بعد  الُحر ِ لف  بقراءة  بمضاهاتها  األَ   )ي ْسرِّع وَن(  حوي ِ النَّ   ين،  ،              (94)لفبحذف 
ثبات ولى بإِ األُ   (95)  )ي َخادِّع وَن(قراءة    ا في مجيءِ ًـ يضأَ   مخشريُّ ليه الزَّ وهذا ما ذهب إِ 

 .(96)لفبحذف األَ )َيْخَدع وَن( بي حيوة بعد الخاء، بمضاهاتها بقراءة أَ لف األَ 

 : في التَّفسير حدى القراءتينِ إِ ب  المفاعلة َأثرمثلة ومن أَ     
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تعالى:  -1 ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ڦچ   قوله 

 .(97) چچ
 .(98)لفباألَ  )َواَعْدَنا(لف بعد الواو، وقراءة الباقين بغير أَ )َوَعْدَنا( بو عمرو أَ  قرأَ     

 تحتمل وجهين: ( )َواَعْدَناقراءة ِإلى َأنَّ  ذهب قسم من المفسرين     

ل:       َأي: ليه،  كليم لموسى، ووعَد موسى المسير إِ نَّ هللَا وعد التَّ من المواعدة؛ أِلَ اأَلوَّ
 .(99) جرى مجرى االثنين على َأصل المفاعلة

والثَّاني: َأْن تكون المواعدة ليست على بابها، َأي: تأتي المفاعلة من واحٍد كما في     
واحٍد،   من  والفعل   ، اللِ صَّ وعاقْبُت  المريَض،  وداوْيُت  النَّعَل،  طارْقُت  العرب:  كالم 

 . (101)، فالقراءتان بمعًنى واحد (100) فيكون لفظ المواعدة من هللا تعالى خاصًة لموسى 

 .(102)، من باب الموافاة وليس من الوعد وعده نَّ هللاَ فإِ راءة )َوَعْدَنا( ا قمَّ أَ 

بمعنً      ليستا  القراءتان  واحدٍ لكِن  أِلَ ى  قراءة  ؛  تفيد   )َواَعْدَنا(نَّ  )َفاَعل(  ِزَنة  على 
وتفيد   المفاعلة الحقيقية، َأي: على بابها،  كثر، وِإنَّها تدلُّ علىالمشاركة بين اثنين فأَ 

تحتمل المفاعلة على غير بابها، َأي: مجاًزا   )وعدنا(، وقراءة  تأكيد هذا الوعد وتكراره
 .(103) في التَّحقيق فبقي التكرار فقط من غير النَّظر للفاعل

تعالى:    -2 ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ    ٺچ قوله 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ   

 .(104) چڃ
والكسائيُّ   قرأَ      وعاصم،  وه ْم(  نافع،  وأَ التَّ   بضم ِ   )ت َفاد  الفاء،  وفتح  الفاء، اء  بعد  لف 
وه ْم(الباقون  وقرأَ   .(105)لفسكان الفاء، بغير أَ وإِ  ،ءابفتح التَّ  )َتْفد 
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وه ْم(قراءة  ف     وقراءة    )ت َفاد  الُمَفاداة،  وه ْم(من:  الِفداء  )َتْفد  أَ (106)من:  المفاعلة  ،  و 
 .(107) ، والمعنى واحد مخففة في )َفاَدى(

بمعنى: تشتروهم من العدو، وهذا   )َتْفد وه ْم(داللًة واعتباًرا، فقراءة    قراءةٍ   لكنَّ لكل ِ     
سار غيرهم، وَأنَّ  هل ملتهم في إِ  يكون من أَ الَّ ديانة اليهود أَ  نَّ الفعل من جانب واحد؛ أِلَ 

 .(108) عليهم فداءهم بكل حال، وِإْن لم يفدوهم القوم اآلخرون 

قراءة  أَ      وه ْم( مَّا  أِلَ ))  فداللتها  )ت َفاد  المفاعلة؛  باب  كل ِ من  من  يكون  من    نَّه  واحد 
ِفْعلٌ  والُمستنِقِذ  الفد فأَ   ؛اآلسر  يدفع  األَ حُدهما  يدفع  واآلخر  به اَء  المفعالة  فلفظ  سيَر، 

   .(109)((ليقأَ 

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ەئ ى  ائ  ائ   ەئ ىچ  قوله تعالى:   -3

 .(110) چۆئ  ۆئ  ۈئ
 )َعاَقَدْت(بغير ألف بعد العين، وقرأ الباقون   )َعَقَدْت(  عاصم، وحمزة، والكسائيُّ   قرأَ     

 .(111) باأللف

يمانكم، وقراءة ذا عهد، َأي: عهدت لكم ألَ من: عقد إِ  )َعَقَدْت(قراءة  المفسرون ه جَّ وَ     
 . (112)و الحلفيمان جمع يمين، بمعنى: اليد، أَ من: المعاقدة، واألَ  )َعاَقَدْت(

لكل ِ      فقراءة    قراءةٍ   لكنَّ  تختلف عن األخرى،  واعتباًرا  جريت على أُ   )َعاَقَدْت(داللًة 
اللَّ  ا عند المخالفة على ًـ واحد من المتحالفين كفر يمين  نَّ كلَّ فظ من فاعلين؛ أِلَ ظاهر 

 األجر، فهو من باب المفاعلة.

فظ، ولم يمان، في ظاهر اللَّ لى األَ سند الفعل إِ يمان، فأُ لى األَ ضاف إِ أَ   )َعَقَدْت(وقراءة  
 .(113) يمين القوم اآلخرين ال فعل لها نَّ أِلَ  ؛لى المفاعلةيحتج إِ 

نسب نَّ ال فعل يُ يمان، أِلَ صحاب األَ أَ ))  فيهالف مقصود  القراءة باألَ ويرى مكي َأنَّ      
 .(114)(( فبابه المفاعلة ،ليها حقيقةً إِ 
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ۆ       ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ۇچ قوله تعالى:  -4

 .(115) چې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ
والكسائيُّ   قرأَ      أَ   )َلَمْست م (  حمزة،  الالَّ بغير  بعد  السَّ لف  وباقي   )اَلَمْست م ( بعة  م، 
 .(116) لفباألَ 

اللَّ   )َلَمْست م (  فقراءة     َأنَّه سواء كان بمعنى: المس ِ من:  مام  على رأي اإلِ   مس، على 
 جل البادئ بذلكَ ، فيكون الرَّ (118) بي حنيفةأَ   و الجماع على رأي اإلمامِ ، أَ (117)افعي ِ الشَّ 

 والقاصد له.

والجماع    نَّ المرأة في المس ِ حد المعنيين؛ أِلَ فمن: المالمسة بأَ   )اَلَمْست م (مَّا قراءة  أَ     
 جل منها.جل ما ينال الرَّ تنال من الرَّ 

القراءتين ترجيحـًا      الِجماع في  به بعضهم ))الحمَل على  ورجَّح اآللوسيُّ ما ذهب 
منافاة(( ال  ِإذ  بهما؛  وعماًل  المشهور  القراءتين (119) للمجاز  عاشور  ابن  جعل  بل   ،

 .(120) بمعنى واحد على التَّحقيق

وا الفعل فيها من  جعل  )اَلَمْست م (خرى، فقراءة  داللة تختلف عن األُ   قراءةٍ   كل ِ لكْن ل    
  الَّ نَّ الجماع ال يكون إِ اثنين الشتراكهما فيه، وهو من الجماع، فجرى على المفاعلة؛ أِلَ 

جل بالفعل دون المرأة، فجرى الفعل من واحد فيها الرَّ   صَّ خُ   )َلَمْست م (من اثنين، وقراءة  
 .(121) على المعنيين

تعالى:    -5 ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڍچ قوله 

 .(122) چژ
بغير )َدَرْسَت(  الباقون    ال، وقرأَ لف بعد الدَّ بأَ   )َداَرْسَت(بو عمرو  ابن كثير، وأَ   قرأَ     

 .(123)لفأَ 
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الوجَّ      بِ   مفسرون ه  زِ   )َداَرْسَت(  نَّ أَ القراءتين  َأي:  نَ على  )َفاَعْلَت(،    غيركَ   قارأت ة 
 .(124) َأنت يا محمد تَ بمعنى: قرأْ  )َدَرْسَت(، و وتعلمت منهمهُ وذاكرتَ 

لكل ِ      أَ دلَّ   )َدَرْسَت(، فقراءة  اواعتبارً   داللةً   قراءةٍ   إًذا  َأي:   نَّ ت على  له وحده،  الفعل 
 منهم.  تَ هل الكتاب فتعلمْ يا محمد على أَ  تَ قرأْ 

هل أَ   تَ يا محمد دارسْ   كَ نَّ أَ ت على المفاعلة بين اثنين، َأي:  فدلَّ   )َداَرْسَت(مَّا قراءة  أَ     
 . عليهم وقرأوا عليكَ  تَ م وقرأْ هُ وذاكرتَ  الكتابِ 

:حدى القراءتينِّ إِّ ب  الجمعِّ  طلب الثَّاني: َأثر  الم   في التَّفسيرِّ

تَ      القراءة  َأنَّ  القراءات  تعدد  مظاهر  الجمع،   دُ رِ من  بصيغة  وتأتي  اإلفراد  بصيغة 
لكلِ  وممَّ  َأنَّ  فيه  الشك  األُ ي  معًنى   قراءةٍ   ا  عن  على ختلف  تدلُّ  الجمع  فقراءة  خرى، 

والمبالغة موازنةً التَّ  اإلِ   كثير  اإلِ وكذلَك    فراد،بقراءة  تدلُّ على معنى قراءة  ما  كثيًرا  فراد 
 ا لجنس.ًـ نَّ المفرد قد يكون اسمالجمع؛ أِلَ 

أَ      تبقى  الجمع  قراءة  الدَّ لكنَّ  في  صراحة  التَّ كثر  على  والمبالغاللة  ة كثير 
 :مثلة ذلكَ ، ومن أَ (125) مولوالشُّ 

ڻ   ڻ ڻ ں   ں ڻ ڱ  ڱ ڱچ   قوله تعالى: -1

 . (126) چہ   ہ  ہ  ۀۀ
ْيـَئات ه ( نافع  قرأَ      ْيَئت ه (  الباقون  بالجمع، وقرأَ )َخطِّ  . (127) فراد باإلِ )َخطِّ

المفسرون فَ      َر  اإلِ   سَّ الجنسأَ ،  (128) ركالش ِ با  د فراقراءة  اسم  بمعنى  و  َأي:   ،
، وعلى  (130) واآلية وردت في اليهود، وقيل: ِإنَّها عامَّة في جميع الكافرين  ،(129)الجمع

 .(131) قراءة الجمع المراد: الكبائر الموبقة

 يءِ حاطة ال تكون للشَّ نَّ اإلِ بالجمع حمله على المعنى، ومعناه الكثرة؛ أِلَ   فمن قرأَ     
للَ  بل  أِلَ المنفرد  بالج  نَّ شياء؛  يحيط  ال  األَ الجسم  كثير  يكون  حتى  قوله: ف  جزاء،سم 
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مَ لَ )بَ  ْيـَئات ه (،  هِّ بِّ   ْت اطَ حَ أَ وَ   ةً ئَ ي ِّ سَ   بَ سَ كَ   نْ ى  أَ   َخطِّ َأي:  الكبائر،  كبائر َأي:  به  حاطت 
 نوبه. ذُ 

بإِ وأَ  ليست  الخطيئة  فِإنَّ  اإلفراد  قراءة  فإِ مَّا  شخصنسان،  تكن  لم  على ًـ ذا  واشتملت  ا 
 .(132) رك الَِّذي هو سيئة(، ومعناه: الش ِ هُ تُ يئَ طِ خَ  هِ بِ  ْت اطَ حَ اإلنسان جاز َأْن يقال: )أَ 

شكَّ و      أَ أَ   ال  الجمع  قراءة  الدَّ نَّ  في  صراحة  التَّ كثر  على  أِلَ اللة  َوَصَف ))  هنَّ كثير؛ 
باإلِ  بالشَّ الخطيئَة،  واإلحاطُة  لهحاطِة،  شموٌل  حقيقة   ،يِء  في  الكثرَة  تقتضي  فهي 

 .(133)((جزاءِ الجسَم ال ُيحيط بالجسِم حتى يكوَن كثير األَ  نَّ صِل؛ أِلَ األَ 

  ڈڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چچ  قوله تعالى: -2

 .(134) چک  ک  ک  گ  گ  گ  کژ  ژ    ڑ  ڑ
وشعبة  قرأَ      عامر،  وابن  التَّ   )رَِّسااَلتِّهِّ(  نافع،  وكسر  وقرأَ بالجمع   الباقون   اء، 

 .(135) اءفراد وفتح التَّ باإلِ )رَِّساَلَته ( 

كُ      َأنَّ  على  الجمع  يصلح    لَّ فقراءة  مصدر  َأنَّها  على  اإلفراد  وقراءة  رسالة،  حكم 
 .(136) للقليل والكثير

كثر من قراءة اإلفراد؛  أَ   مولكثير والمبالغة والشُّ وقراءة الجمع تدلُّ صراحة على التَّ     
ا في ًـ فراُد، لكان سائغو موضَع الجمِع اإلِ فراِد الجمُع، أَ وضع موضَع القراءة باإلِ ))  ذ لوإِ 

 .(137) ((بين َأنَّ لفظ الجمع في الموضع الَِّذي يراد به الجمع أَ الَّ إِ  ،العرِبيَّة

تعالى: -3 ڭ  ڭ    ڭۓ  ڭ ۓ   ےھ ھ  ھ   ے ھچ   قوله 

 . (138) چۇ
والكسائيُّ   قرأَ          وحمزة،  وقرأَ باإلِ   )َكلَِّمة (  عاصم،  (   الباقون   فراد،  )َكلَِّمات 

 .(139) بالجمع
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بالنِ سبة لَلمر والنَّهي والوعد فقراءة           الجمع ظاهرة؛ أِلَنَّ كلماِته تعالى متبوعٌة 
وقراءة   إِ اإلِ والوعيد،  تفضي  مضاففراد  لكونه  الجمع؛  معنى  أَ ًـ لى  بمعنى: ا،  الكلمة  و 

 .(140)الكالم

نَّ كلمات هللا كثيرة، اللة على الجمع؛ أِلَ كثر صراحة في الدَّ لكنَّ قراءة الجمع أَ         
 .(141)َجَمع فلذلكَ 

ڻ  ڻ     ڻ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں ڳچ   قوله تعالى: -4

 .(142) چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ھڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
َد( بو عمروابن كثير، وأَ  قرأَ  َد(بعة باقي السَّ  فراد، وقرأَ باإلِ  )َمْسجِّ  .(143) بالجمع )َمَساجِّ

اإلِ ف     أَ قراءة  الحرام،  المسجد  بها  يراد  اسم  فراد  الجمعو  معنى  يفيد  الَِّذي  ، الجنس 
كلُّ و  المساجد  بها  يراد  الجمع  لها:  (144)هاقراءة  ُيقال  الحرام  المسجد  بقعة من  َأو كلُّ   ،

 . (145) مسجد، َأو أِلَنَّ المسجد الحرام قبلة سائر المساجد 
أَ      الجمع  اإلِ   وأكثرُ   مُّ عَ وقراءة  قراءة  من  أِلَ شمواًل  أَ فراد؛  جمعنَّه  في  )مساجد(   راد 

كلُّها،   ))المساجد  َأي:  الجمع،  أَعلى  وهو  الجموع،  منتهى  للمشركين  إِ صيغة  ليس  ذ 
من مساجد هللا، ويقوي قراءة الجمع، َأنَّ من جمع دخل في قراءته المسجد   عمارة شيءٍ 

 الحرام وغيره. 
ة الَِّتي   المسجد الحرام، فالقراءالَّ من المساجد، إِ   فرد لم يدخل في قراءته شيءٌ ومن أَ     

 .(146) مُّ((عتجمع المسجد الحرام وغيره أَ 
ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۀچ   قوله تعالى: -5

 .(147) چڭ ۓ  ڭ  ڭ

( نافع قرأَ       .(148)فراد باإلِ  )َغَياَبةِّ( الباقون  بالجمع، وقرأَ  )َغَياَباتِّ
المفسرون       اإلِ أَ ذهب  قراءة  من  المراد  أَ نَّ  من  غاب  ما  الجُ فراد:  َقْعِر ب ِ سفل  َأو   ،

المطوية غير  البئر  َأو   ، الُجبِ  نواحي  بعض  في  َأو   ، قراءة  (149) الُجبِ  من  والمراد   ،
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، َأو في (150) ذ هي: ما غاب عن العينموضع ما يغيب عن البئر غيابة، إِ  الجمع: كلُّ 
 .(152) ، َأو الجمع للمبالغة في ماهية االسم(151)بعض غيابات الجب 

 غيابات، فجعل كلَّ عدة  البئر لها    نَّ قراءة الجمع ُظلَم البئر ونواحيها؛ أِلَ راد بَأي: أَ     
 .فجمع لذلكَ  ،جزء منها غيابة

مكنة، وجسٌم واحٌد ال يشغل هم ألقوه في مكان واحد، ال في أَ نَّ فراد أَ راد بقراءة اإلِ وأَ     
 .(153) مكانين

المعنى      على  وَأدل  َأخص  اإِلفراد  قراءة  َأنَّ  ِإلى  المفسرين  من  قسم  وذهب 
 .(154) المطلوب 

ات َأْن  راد في الجمع غيابنَّه أَ فراد؛ أِلَ من قراءة اإلِ   شملَ وأَ   مَّ عَ تبقى قراءة الجمع أَ   لكنْ 
 .(155) جمع فلذلكَ  ؛جزء منه غيابة فجعل كلَّ  ،واحدة تكون له غيابة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 67   | مجلة مداد اآلداب 

 أَثُر اختالِف القراءاِت السَّبعِ في التَّفسيِر)نماذج مختارة( 

 

 الخاتمة

المرسلين، وعلى آله وصحبه    دِ الم على سي ِ الة والسَّ العالمين، والصَّ   رب ِ   هللِ   الحمدُ     
 ين. لى يوم الد ِ بعهم بإحسان إِ اتَّ  نْ مَ أجمعين، وَ 

 هم ما توصلت إليه من نتائج في بحثي هذا، وهي: جمل أَ فأَ ...  مَّا بعد أَ     

  غةٍ نَّه ال يمكن في لُ خرى؛ أِلَ ختلف عن القراءة األُ ي  هناَك قراءات معناها واحد   -1
 ثباته في هذا البحث.َأْن يختلف لفظان والمعنى واحد، وهذا ما حاولنا إِ  واحدةٍ 

قيلت  ياق والمقام الَِّذي  بالس ِ   ْت طَ بِ ذا رُ خرى إِ لها داللة تختلف عن األُ   كلُّ قراءةٍ   -2
شديد دلَّت على معنى التَّكثير َأو المبالغة َأو التَّدرج، وقراءات االشتقاق فيه، فقراءات التَّ 

دلَّت على معنى التَّكرير والمبالغة، وقراءات المفاعلة دلَّت على المشاركة والمغالبة بين  
مول،  والشُّ والمبالغة  التَّكثير  على  صراحة  َأكثر  كانت  الجمع  وقراءات  فَأكثر،  اثنين 

 ف، وغير المشتقة، وغير المفاعلة، واإِلفراد، لم تعطينا ما ذكرناه. وقراءات التَّخفي
اختلفت َأقوال المفسرين في تفسير القراءات القرآنيَّة بين: َأنَّ القراءتين بمعنى،    -3

 . َأو ُلغتان بمعًنى واحد، َأو ُلغتان بمعنى
ختالف تغاير  تبيََّن َأنَّ اختالف القراءات القرآنيَّة ليس اختالف تضاد، وِإنَّما ا  -4

بعض  في  تكامل  بل  توجيهها،  ذكرنا  الَِّتي  القراءات  أَغلب  في  واضح  وهذا  وتنوع، 
قراءة   في  كما  ْرَن(القراءات  ِإحداهما   )يـَطَّهَّ تكمل  وُأختها  فالقراءة  والتَّخفيف،  بالتَّشديد 

 اأُلخرى من حيث المعنى، وذكر ِإحداهما دون اأُلخرى ُيْبِقي المعنى ناقصـًا.   
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 الهوامش 

 

ة )قرأ( في: لسان العرب: ( 1)  . 1/370، وتاج العروس:  1/157ُينظر مادَّ
 . 606ُينظر: الكليات: ( 2)
 . 1/107لطائف اإِلشارات: ( 3)
 . 330/ 2، وغاية النِ هاية: 1/170ُينظر: معرفة القرَّاء: ( 4)
 . 1/443، وغاية النِ هاية: 1/86ُينظر: معرفة القرَّاء: ( 5)
 . 1/100، ومعرفة القرَّاء: 35ُينظر: طبقات النَّحويِ ين واللُّغويِ ين: ( 6)
 . 1/82، ومعرفة القرَّاء: 311الخياط:  -ُينظر: الطبقات( 7)
ام. ُينظر: معجم البلدان: ( 8)  . 245/ 3وهي ما بين الكوفة والشَّ
واد ممَّا يلي الجبال من بغداد. ( 9)  . 290/ 2ُينظر: معجم البلدان: حلوان العراق، وهي آخر السَّ
 . 488/ 1، وغاية النِ هاية: 1/209ُينظر: معرفة القرَّاء: ( 10)
 . 1/111، ومعرفة القرَّاء: 531ُينظر: المعارف: ( 11)
ليم بين قومس والجبال. ُينظر: اأَلنساب: ( 12)  . 3/23وهي بلدة كبيرة في بالد الدَّ
 . 162/ 2،  وبغية الوعاة: 127 ُينظر: طبقات النَّحويِ ين واللُّغويِ ين:( 13)
، وعلى طريق التَّفسير  1/245، واإِلتقان في علوم القرآن:  16،  1/12ُينظر: البحر المحيط:  (  14)

 :  . 10-1/8البيانيِ 
 . 156سورة اأَلعراف، من اآلية:  ( 15)
 . 214سورة البقرة، من اآلية: ( 16)
 . 254سورة البقرة، من اآلية: ( 17)
 . 4:  سورة الفاتحة، اآلية (18)
 . 259سورة البقرة، من اآلية: ( 19)
 .110سورة يوسف، من اآلية: ( 20)
 . 57سورة الزُّخرف، اآلية:  ( 21)
 . 222سورة البقرة، من اآلية: ( 22)
 . 43سورة النِ ساء، من اآلية: ( 23)
 . 19سورة الزُّخرف، من اآلية:  ( 24)
 . 55-1/51-1فسير التَّحرير والتَّنوير: ( ت25)
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 . 10: سورة البقرة، اآلية (26)
 . 597/  2: ، واإلقناع75: ، واالكتفاء418: بصرةُينظر: التَّ  (27)
 .8: سورة البقرة، اآلية (28)
البسيط:  الُينظر:    (29) الكبير:  1/93، والمحرر الوجيز:  2/154تَّفسير  ،  1/384، والتَّفسير 

 .  1/283-1، وتفسير التَّحرير والتَّنوير: 1/430وروح المعاني: 
الكبير:  ُينظر:    (30) المحيط:  1/384التَّفسير  المصون:  1/170، والبحر  رُّ  -131/ 1، والدُّ

 .  283/ 1-1والتَّنوير:  ،  وتفسير التَّحرير430/ 1، وروح المعاني: 132
:   -ُينظر: شرح الهداية (31)  . 344المهدويُّ
 . 222: سورة البقرة، من اآلية (32)
السَّ   (33) القراءاتُينظر:  السَّ و ،  182:  بعة في  القراءات  البيان في  :  ، والوجيز421:  بعجامع 

138- 139 . 
،  1/434، والكشاف:  298/ 1، والمحرر الوجيز:  176-4/175التَّفسير البسيط:    ُينظر:  (34)

، وروح المعاني: 422/ 2، والدُّرُّ المصون:  4/171، والبحر المحيط:  3/297والتَّفسير الكبير:  
 .  368-2/367-1، والتَّحرير والتَّنوير: 3/267-268
 . 4/387جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  (35)
، والبحر المحيط:  1/299، وُينظر: المحرر الوجيز: 2/368-1التَّحرير والتَّنوير:  تفسير (36)
4/171 . 
البسيط:  ُينظر:    (37) الوجيز:  176/ 4التَّفسير  والمحرر  والكشاف:  298/ 1،   ،1 /434  ،

، وروح المعاني: 422/ 2، والدُّرُّ المصون:  4/171، والبحر المحيط:  3/297والتَّفسير الكبير:  
 ،. 2/367-1سير التَّحرير والتَّنوير: ، وتف3/268
 . 124: سورة آل عمران، اآلية (38)
 . 478/ 1: ، وإتحاف فضالء البشر75: يسير، والتَّ 464: بصرةُينظر: التَّ  (39)
، والبحر  4/423، والتَّفسير الكبير:  1/622، والكشاف:  1/504المحرر الوجيز:  ُينظر:    (40)

 . 4/74-2، وتفسير التَّحرير والتَّنوير: 386/ 2المصون: ، والدُّرُّ 6/126المحيط: 
 . 4/419، وروح المعاني: 4/423التَّفسير الكبير:  ُينظر: (41)
 .4/419روح المعاني:  ُينظر: (42)
 . 382/ 1: بن أبي مريما -، والموضح 240:  والكشف،  55:  ابن خالويه -الحجة ُينظر:  (43)
 . 93 -92: صريف، والمهذب في علم التَّ 704/  2: ابن أبي مريم  -ُينظر: الموضح (44)
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 .93: صريف، والمهذب في علم التَّ 334: المعاني ُينظر: إبراز (45)
  .100: سورة األنعام، من اآلية (46)
 . 87: يسير، والتَّ 500: بصرة، والتَّ 264: بعةُينظر: السَّ  (47)
رُّ  328-8/327المحيط:  ، والبحر  381/ 2، والكشاف:  345/ 2المحرر الوجيز:  ُينظر:    (48) ، والدُّ

 . 7/407-3، وتفسير التَّحرير والتَّنوير: 8/345، وروح المعاني: 5/87المصون:  
الحجة  (49) خالويه  -ُينظر:  القراءات79:  ابن  ومعاني  وتفسير 308:  والكشف  ،1/376:  ،   ،

 . 7/345-3التَّحرير والتَّنوير: 
  . 54: عراف، اآليةسورة األَ  (50)
 . 241: فع، وغيث النَّ 513: بعفي القراءات السَّ  البيان وجامع  ،510: بصرةُينظر: التَّ  (51)
البسيط:    ُينظر:  (52) الوجيز:  172/ 9التَّفسير  والمحرر  الكبير:  2/409،  والتَّفسير   ،7/318  ،

 .9/167-4، وتفسير التَّحرير والتَّنوير: 10/119والبحر المحيط: 
البسيط:    ُينظر:  (53) الوجيز:  449/ 2، والكشاف:  9/172التَّفسير  والتَّفسير 2/409، والمحرر   ،

 .  9/167-4لتَّنوير: ، وتفسير التَّحرير وا7/318الكبير: 
، وروح  284:  زرعة  َأبو  -، وحجة القراءات325:  ، والكشف85:  ابن خالويه  -ُينظر: الحجة  (54)

 . 9/146المعاني: 
وهمع الهوامع   ، 509/  2:  رب، وارتشاف الضَّ 103/  6-3ابن يعيش:    -ل( ُينظر: شرح المفصَّ 55)

 . 46: ، ومعاني األبنية في العرِبيَّة90: ةحويَّ ، وشرح الحدود النَّ 79/  5: في شرح جمع الجوامع
 . 92: ةحويَّ ، وشرح الحدود النَّ 122/ 6 -3يش: بن يعا -لشرح المفصَّ  ُينظر: (56)
 . 76: ( ُينظر: معاني األبنية في العرِبيَّة57)
/  2:  وشرح األشموني على َألفية ابن مالك  -6/122  -3:  ابن يعيش  -لُينظر: شرح المفصَّ   (58)

 . 92: ةحويَّ وشرح الحدود النَّ ، 247 -246
 . 90: ةحويَّ ، وشرح الحدود النَّ 219/ 2: شموني على َألفية ابن مالكُينظر: شرح األَ  (59)
المفصَّ   (60) شرح  يعيشا  -لُينظر:  األَ 109  -6/106  -3:  بن  وشرح  ابن  ،  ألفية  على  شموني 

 . 224 -219/ 2: مالك
 . 187/ 2: نواعها( ُينظر: المزهر في علوم اللُّغة وأَ 61)
 . 13:  سورة المائدة ، من اآلية (62)
 . 634/  2: ، واالقناع482: بع، وجامع البيان في القراءات السَّ 484: بصرة( ُينظر: التَّ 63)
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البسيط:    ُينظر:  (64) والكشاف:  300/ 7التَّفسير  الكبير:  2/216،  والتَّفسير  والبحر 6/174،   ،
 . 6/143-3، وتفسير التَّحرير والتَّنوير: 223/ 4، والدُّرُّ المصون: 8/102المحيط: 

 .  6/174، والتَّفسير الكبير: 8/102البحر المحيط: ُينظر:  (65)
 . 224: زرعة أبو -، وحجة القراءات280: ُينظر: الكشف (66)
 . 96: ُينظر: معاني األبنية في العرِبيَّة (67)
   . 112: عراف، اآليةسورة األَ  (68)
 . 247: فع، وغيث النَّ 518: بع، وجامع البيان في القراءات السَّ 513 -512: بصرةُينظر: التَّ  (69)
البسيط:    ُينظر:  (70) والكشاف:  274/ 9التَّفسير  الكبير:  2/485،  والتَّفسير  والبحر 9/392،   ،

 .   9/45-4، وتفسير التَّحرير والتَّنوير: 9/287، وروح المعاني: 10/236المحيط: 
 . 224/ 2: ألفية ابن مالك ُينظر: شرح األشموني على (71)
ال  (72) البسيط:  ُينظر:  الكبير:  9/274تَّفسير  والتَّنوير:  9/392، والتَّفسير  التَّحرير  -4، وتفسير 
9/45 . 
 . 87:  ابن خالويه -ُينظر: الحجة  (73)
 . 173: ُينظر: معاني األبنية في العرِبيَّة (74)
 . 74: سورة الكهف، اآلية (75)
 . 188 -187: ، واالكتفاء578: بصرة، والتَّ 395: بعةُينظر: السَّ  (76)

البسيط:    (77)77 التَّفسير  المحيط:  14/91ُينظر:  والبحر  المصون:  335/ 14،  رُّ  والدُّ  ،7/528-
 15/477، وروح المعاني: 529

 . 378/ 15-6ُينظر: تفسير التَّحرير والتنوير:  (78)
 .  477/ 15، وروح المعاني: 336/ 14البحر المحيط:  ُينظر: (79)
  . 86: سورة الكهف، اآلية (80)
 . 607: بع، وجامع البيان في القراءات السَّ 580: بصرةالتَّ و   ،398: بعةُينظر: السَّ  (81)
، والكشاف:  14/132، والتَّفسير البسيط:  340/ 18جامع البيان عن تأويل آي القرآن:    ُينظر:  (82)
 . 550/ 15، وروح المعاني: 3/612
البسيط:    ُينظر:  (83) المحيط:  612-610/ 3، والكشاف:  14/133التَّفسير  والبحر   ،14/357  ،

 . 15/552وروح المعاني: 
 . 13  -12: ةغويَّ الفروق اللُّ  (84)
 . 117: بنية في العرِبيَّةاألَ  ُينظر: معاني (85)
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 . 75: وضيحصريح على التَّ شرح التَّ  (86)
 . 1/176  :إسفار الفصيحُينظر:  (87)
 . 11: ازعات، اآليةسورة النَّ  (88)
 . 329: ، واالكتفاء720 -719: بصرة، والتَّ 670: بعةُينظر: السَّ  (89)
، والجامع 306/ 6، والكشاف:  432/ 5، والمحرر الوجيز:  179/ 23التَّفسير البسيط:  ُينظر:    (90)

 .  28/261، وروح المعاني: 189/ 19أَلحكام القرآن: 
، والجامع أَلحكام القرآن: 5/432، والمحرر الوجيز:  180-23/179ُينظر: التَّفسير البسيط:    (91)

رُّ المصون ، و 19/189  . 28/262، وروح المعاني: 472/  6:  الدُّ
 . 34  -33: رف( ُينظر: شذا العرف في فن الصَّ 92)
 . 176: ( سورة آل عمران، من اآلية93)
 . 276/ 1: ( ُينظر: المحتسب94)
 . 9: ( سورة البقرة، من اآلية95)
 . 29/  1: ( ُينظر: الكشاف96)
 . 51: ( سورة البقرة، اآلية97)
 . 75: فع، وغيث النَّ 597/ 2: ، واالقناع241: بصرة( ُينظر: التَّ 98)
ُينظر:99) الكبير:    (  القرآن:  ،  2/87التفسير  أَلحكام  المحيط:  394/ 1والجامع  والبحر   ،2/36  ،

 . 1/498-1، وتفسير التَّحرير والتَّنوير: 2/168وروح المعاني: 
،  1/394والجامع أَلحكام القرآن: ، 2/87، والتفسير الكبير: 2/514التَّفسير البسيط:  ( ُينظر:100)

 . 1/498-1، وتفسير التَّحرير والتَّنوير: 2/168، وروح المعاني: 2/36 والبحر المحيط:
 . 2/168، وروح المعاني: 2/36، والبحر المحيط: 1/394جامع أَلحكام القرآن:  ( ُينظر: ال101)
، والتفسير 1/269، والكشاف:  1/142، والمحرر الوجيز:  2/514التَّفسير البسيط:    ( ُينظر:102)

،  2/168، وروح المعاني:  2/36، والبحر المحيط:  394/ 1حكام القرآن:  والجامع ألَ ،  2/87الكبير:  
 . 498-497/ 1-1وتفسير التَّحرير والتَّنوير: 

 . 1/497-1تفسير التَّحرير والتَّنوير: ( ُينظر: 103)
 . 85: ( سورة البقرة، من اآلية104)
 . 81: فع، وغيث النَّ 599/ 2: ، واالقناع425: بصرةالتَّ  ( ُينظر:105)
ُينظر:  106) البسيط:  (  الكبير:  122/ 3التَّفسير  والتَّفسير  المحيط:  2/200،  والبحر   ،2/283  ،

رُّ المصون:   . 483/ 1والدُّ
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رُّ المصون:  2/283البحر المحيط:  ( ُينظر:  107) ، وتفسير التَّحرير والتَّنوير: 483-1/482، والدُّ
1-1 /591 . 

 . 289/ 1: بي مريمبن أَ ا -، والموضح 105:  زرعة أبو  -( ُينظر: حجة القراءات108)108
 . 289/  1: بي مريمبن أَ ا -( الموضح 109)
 . 33: ساء، من اآليةسورة الن ِ  (110)
 .169: فع، وغيث النَّ 478: بصرة، والتَّ 306/ 2: ذكرةالتَّ  ُينظر: (111)
القرآن:  ُينظر:    (112) آي  تأويل  عن  البيان  البسيط:  8/272جامع  التَّفسير  والمحرر  482/ 6،   ،

 ،  306، والتَّفسير الكبير: 46/ 2الوجيز: 
 . 266-265: الكشف، و 273-8/272جامع البيان عن تأويل آي القرآن: ُينظر:  (113)
 . 266:  الكشف (114)
 . 43: ساء، من اآليةسورة الن ِ  (115)
 . 170: فع، وغيث النَّ 479: بصرة، والتَّ 207  -206/ 2: ذكرةُينظر: التَّ  (116)
 . 34/ 1: ، ومغني المحتاج31/ 1:  ُينظر: الوسيط في المذهب (117)
 . 30/  1: نائع، وبدائع الصَّ 121/ 1: ُينظر: المبسوط (118)
 . 6/54روح المعاني:  (119)
 . 5/66-2تفسير التَّحرير والتَّنوير: ُينظر:  (120)
 ،  5/331، والتَّفسير الكبير: 8/406ُينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  (121)
 . 105: سورة األنعام، اآلية (122)
 . 126: ، واالكتفاء501: بصرة، والتَّ 264: بعةُينظر: السَّ  (123)
البيان عن تأويل آي القرآن:  ُينظر:    (124) الكبير: 384/ 2، والكشاف:  12/26جامع  ، والتَّفسير 
رُّ المصون:  335-334/ 9، والبحر المحيط:  7/58لجامع أَلحكام القرآن:  ، وا9/124 ،  5/96، والدُّ

 ،   362-8/361وروح المعاني: 
 . 263-262/ 6-3، وتفسير التَّحرير والتَّنوير: 429/  2: علي الفارسي َأبو -الحجة ُينظر:  (125)
 . 81: سورة البقرة، اآلية (126)
 . 599/  2: ، واالقناع78: واالكتفاء،  424: بصرةُينظر التَّ  (127)
القرآن:    (128) آي  تأويل  عن  البيان  جامع  البسيط:  286،  2/284ُينظر:  والتَّفسير   ،3/96  ،

الوجيز: القرآن:  171/  1والمحرر  أَلحكام  والجامع  المحيط:  2/12،  والبحر  رُّ  2/250،  والدُّ  ،
 . 1/457المصون:  
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البسيط:    (129) التَّفسير  والمحرر100/ 3ُينظر:  المحيط:  171/  1الوجيز:  ،  والبحر   ،2/250  ،
رُّ المصون:   . 2/275، وروح المعاني: 457/ 1والدُّ

 .3/96ُينظر: التَّفسير البسيط:  (130)
 .  2/275، وروح المعاني: 2/250البحر المحيط:  ُينظر: (131)
 . 285  -284/ 1: بي مريمبن أَ ا -، والموضح 102:  زرعة أبو  -ُينظر: حجة القراءات (132)
 . 285 -284/  1: بي مريمابن أَ  -موضح ال (133)
 . 67: سورة المائدة، اآلية (134)
 . 167:  ، والوجيز485: بع، وجامع البيان في القراءات السَّ 487: بصرةُينظر: التَّ  (135)
، والجامع أَلحكام القرآن:  218/ 2، والمحرر الوجيز:  470-7/469التَّفسير البسيط:    ُينظر:  (136)
رُّ المصون:  244/ 6  ،  4/353، والدُّ
الفارسي  َأبو  -الحجة  (137) القرآن:  429/  2:  علي  أَلحكام  الجامع  وُينظر:  وتفسير 244/ 6،   ،

 . 263-6/262-3التَّحرير والتَّنوير: 
 . 115: سورة األنعام، اآلية (138)
 .87: يسير، والتَّ 502 -501: بصرة، والتَّ 266: بعةُينظر: السَّ  (139)
رُّ المصون: 8/386التَّفسير البسيط: ُينظر:  (140)  ،  125/ 5، والدُّ
 . 479:  ، وشرح الهداية312: ، والكشف،531/  2: علي الفارسي َأبو -ُينظر: الحجة  (141)
 . 18: وبة، اآليةسورة التَّ  (142)
 .657/  2: ، واالقناع526: بصرة، والتَّ 356/ 2: ذكرةُينظر: التَّ  (143)
رُّ المصون: 222-8/221، والتَّفسير الكبير: 15/ 3لمحرر الوجيز: ُينظر: ا (144)  ،  29/ 6، والدُّ
رُّ المصون:  ُينظر:  (145)  ، 6/29الدُّ
 . 517: شرح الهداية (146)
 . 10: سورة يوسف، اآلية (147)
 . 318: فع، وغيث النَّ 104: يسير، والتَّ 545: بصرةُينظر: التَّ  (148)
، والتَّفسير  12/32، والتَّفسير البسيط:  556/ 15جامع البيان عن تأويل آي القرآن:  ُينظر:    (149)

 .  12/225-5، والتَّحرير والتَّنوير: 224-12/223، وروح المعاني: 9/297الكبير: 
البسيط:  ُينظر:    (150) المصون:  12/32التَّفسير  رُّ  والدُّ الكبير:  445/ 6،  والتَّفسير   ،9/297  ،

 . 225/ 12-5نوير: والتَّحرير والتَّ 
 . 12/224روح المعاني: ُينظر:  (151)
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 . 12/225-5التَّحرير والتَّنوير: ُينظر:  (152)
 . 355:  زرعة َأبو -، وحجة القراءات385: ، والكشف110:  ابن خالويه -ُينظر: الحجة  (153)
البسيط:  ُينظر:    (154) الكبير:  12/33التَّفسير  والتَّفسير  القرآن:  9/297،  أَلحكام  والجامع   ،
9/132 . 
 . 284/  3: علي الفارسي َأبو -ُينظر: الحجة  (155)
 

 المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.  -
حمن بن إسماعيل  شامة عبد الرَّ  : َأبوبعالمعاني من حرز اأَلماني في القراءات السَّ  إبراز -1

مكتبة ومطبعة: ، )د.ط(، هـ(،  تحقيق وتقديم وضبط: إبراهيم عطوه عوض665بن إبراهيم )ت
 . ، )د.ت(مصر  -مصطفى البابي الحلبي وأوالده

ماني والمسرات في ربعة عشر، المسمى: منتهى األَ تحاف فضالء البشر بالقراءات األَ إِ   -2
، 1طـ -سماعيلهـ(، حققه وقدم له: د.شعبان محمد إِ 1117حمد بن محمد الب نا )ت: أَ علوم القراءات

 م. 1987-هـ1407لبنان(،  -عالم الكتب )بيروت
هـ(،  754)ت حيان محمد بن يوسف األندلسي ِ  : َأبورب من لسان العربف الضَّ ارتشا  -3

 م. 1987 -هـ 1408القاهرة،  -، مطبعة المدني ِ 1ماس، طحمد النَّ تحقيق وتعليق : د.مصطفى أَ 
 يوطيُّ بي بكر السُّ حمن بن أَ ين عبد الرَّ الفضل جالل الد ِ  َأبواإِلتقان في علوم القرآن:   -4

 م. 2006  -ه1427القاهرة،  -تحقيق: َأحمد بن علي، )د.ط(، دار الحديث هـ(،911)ت
:  ودراسة هـ(، تحقيق433)ت  لهرويُّ ا : َأبو سهل محمد بن علي بن محمدسفار الفصيحإِ  -5
 هـ. 1420 ،المدينة المنورة -ةسالميَّ اإلِ  ، الجامعة1قشاش، ط بن سعيد بن محمد بن حمدأَ 

جعفر َأحمد بن علي بن َأحمد بن خلف بن الباذش    : َأبولسبعاإِلقناع في القراءات ا  -6
 هـ. 1403، مكة المكرمة، 1هـ( ، حققه وقدم له: د.عبد المجيد قطامش، طـ 540)ت نصاريُّ األَ 
هـ(، تحقيق: 455)ت سماعيل بن خلف اهر إِ الطَّ  : َأبوبعاالكتفاء في القراءات السَّ   -7

امن، طأ.د.  -هـ 1426دمشق(،   -)سورية وزيعشر والتَّ راسات والنَّ ، دار نينوى للد ِ 1حاتم صالح الض 
 م. 2005

معانيُّ )ت -8 ه(، تقديم وتعليق: 562اأَلنساب: َأبو سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السَّ
، ط  م.1988-ه1408بيروت،  -، الجنان1عبد هللا عمر الباروديِ 
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تحقيق:  (،ه745)ت ندلسيُّ حيان محمد بن يوسف األَ  ر: َأبوفسيالبحر المحيط في التَّ   -9
 .  م2015 -ه1436، دمشق -الرِ سالة العالمية دار ، 1مجموعة من المحققين، ط

  باكستان، –، مكتبة الحبيبية 1هـ(، ط587)ت بكر بن سعود الكاسانيُّ  : َأبونائعبدائع الصَّ   -10
 .ه1409

بي بكر  حمن بن أَ ين عبد الرَّ الفضل جالل الد ِ  يوأَ بغية الوعاة في طبقات اللُّغويِ ين والنُّحاة:  -11
بيروت، -تحقيق: محمد َأبي الفضل ِإبراهيم، )د.ط(، المكتبة العصريَّة هـ(، 911)ت يوطيُّ السُّ 

 م. 1964
القاموس:   -12 العروس من جواهر  الحسينيُّ   َأبوتاج  زاق  الرَّ الفيض محمد بن محمد بن عبد 

 هـ. 1306القاهرة،  -، المطبعة الخيريَّة1ه(، ط 1205الملقب بالمرتضى الزَّبيديُّ )ت
هـ(، تحقيق: 437)ت محمد مكي بن َأبي طالب القيسيُّ   : َأبوبعبصرة في القراءات السَّ التَّ  -13

 م. 1982-هـ1402فلية،  ار السَّ ، الدَّ 2، طـدوي  د.محمد غوث النَّ 
هـ(،  399)ت عبد المنعم بن غلبون   الحسن طاهر بن : َأبومانذكرة في القراءات الثَّ التَّ  -14

  -هـ  1412جدة،  -ة لتحفيظ القرآن الكريم، الجماعة الخيريَّ 1دراسة وتحقيق: َأيمن رشدي سويد، ط
 م. 1991

، تحقيق: ه(468التَّفسير البسيط: َأبو الحسن علي بن َأحمد بن محمد الواحديُّ )ت  -15
راسات والبحوث القرآنيَّة1مجموعة من الباحثين، ط  م. 2013-ه1434دمشق،  -، دار العماد للدِ 

والتَّنوير -16 التَّحرير  الطَّ :  تفسير  عاشورمحمد  بن  سحنون    ،ه(1393)ت  اهر  دار  )د.ط(، 
  تونس، )د.ت(.  –وزيع شر والتَّ للنَّ 

هـ(، تحقيق: سيِ د 606)ت   ازيُّ حسن الرَّ عبد هللا محمد بن عمر بن ال  َأبوفسير الكبير:  التَّ  -17
 م. 2012 -ه1433، القاهرة -الحديث  دار  )د.ط(، عمران،

هـ( عني  444)ت انيُّ عمرو عثمان بن سعيد الدَّ َأبو   :بعيسير في القراءات السَّ التَّ  -18
 م. 2005 -هـ  1426لبنان(،  -، دار الكتب العلمية )بيروت2وتو يرتزل، طبتصحيحه: أُ 

ه(، 310البيان عن تفسير آي القرآن: َأبو جعفر محمد بن جرير الطَّبريُّ )تجامع  -19
يِ د   تحقيق: حسن بن عبد الحفيظ َأبي الخير وعبد هللا بن فضل هللا، ساعد في التَّحقيق: علي بن السَّ
الم ومحمد بن علي الزَّعتريِ  وعبد الحميد بن عبد المجيد قشطة   مؤمنة ومحمد بن حسن ابن عبد السَّ

 م. 2009-ه1430القاهرة، -، دار ابن الجوزي ِ 1وحسني بن محمود شبيب، ط
هـ(،  444)ت انيُّ عمرو عثمان بن سعيد الدَّ  : َأبوبع المشهورةجامع البيان في القراءات السَّ  -20

 م. 2005-هـ1426لبنان(،  -ة )بيروت، دار الكتب العلميَّ 1، طتحقيق: محمد صدوق الجزائري ِ 
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هـ(، تحقيق: َأحمد 671)ت   لقرطبيُّ َأبو عبد هللا محمد بن َأحمد ا  :حكام القرآنالجامع ألَ  -21
 . م1964 -ه1384، القاهرة -ة، دار الكتب المصريَّ 2طفيش، طبراهيم أَ وإِ  ،البردوني ِ 

هـ(، تحقيق: 370حمد بن خالويه )تعبد هللا الحسين بن أَ  : َأبوبعالحجة في القراءات السَّ  -22
 م. 1999-هـ1420لبنان(،  -الكتب العلمية )بيروت، دار 1، طـحمد فريد المزيدي  أَ 

، 5، طـفغاني ِ عة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة، تحقيق: سعيد األَ رْ زُ  : َأبوحجة القراءات -23
 م. 2001 -هـ 1422لبنان(،  -سالة )بيروتمؤسسة الر ِ 

 
ذكرهم َأبو بكر بن ين  ذِ ام الَّ مصار بالحجاز والعراق والشَّ بعة َأئمة األَ اء السَّ الحجة للقرَّ  -24

، وبشير  ين قهوجي ِ هـ(، تحقيق: بدر الد ِ 377)ت عبد الغفار الفارسيُّ  علي الحسن بن : َأبومجاهد
 م. 1993 -هـ  1413بيروت(،  -) دمشق راث، دار المأمون للتُّ 1، طجويجاتي ِ 

المكنون:   -25 الكتاب  علوم  في  المصون  رُّ  إبراهيم    َأبوالدُّ بن  محمد  بن  يوسف  بن  العباس 
بالسَّ ا )تلمعروف  الحلبيِ   تحقيق:756مين  الخراط،  د.  ه(،  محمد  القلم،  4طَأحمد  ، دمشق   -دار 

 . م2016 -ه1437
يِ د محمود ين السَّ شهاب الد ِ   ثَّناءال  : َأبوبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسَّ  -26

طهـ(،  1270)ت  اآللوسيُّ  المحققين،  من  مجموعة  )د.ط(،  1تحقيق:  الرِ سالة مؤس،  بيروت،   -سة 
   .م2010 -ه1431

هـ(، تحقيق: د.شوقي  324)ت حمد بن موسى بن مجاهدبكر أَ  : َأبوبعة في القراءاتالسَّ  -27
 . ، )د.ت(مصر -، دار المعارف2ضيف، ط

 بن محمد بن عيسىا ين علي الحسن نور الد ِ  : َأبوعلى َألفية ابن مالك شموني ِ شرح األَ  -28
، دار  1شراف: د.إميل بديع يعقوب، طإِ ب ،هوامشه وفهارسه: حسن حمدهـ(، قدم له ووضع 900)ت

 م. 1998-هـ 1419 ة )بيروت، لبنان(،الكتب العلميَّ 
حياء  دار إِ  )د.ط(، هـ(،905)ت زهريُّ خالد بن عبد هللا األَ  : وضيحصريح على التَّ شرح التَّ  -29

 . ، )د.ت(ةالكتب العلميَّ 
هـ(، دراسة وتحقيق: 972)ت مد بن علي الفاكهيُّ حعبد هللا بن أَ : ةحويَّ شرح الحدود النَّ  -30

بيت  -جامعة بغداد /عليم العالي والبحث العلمي  طبعته: وزارة التَّ )د.ط(،  ، د.زكي فهمي اآللوسي ِ 
 . ، )د.ت(الحكمة

ين بن علي بن يعيش النَّ : لشرح المفصَّ  -31 تحقيق: َأحمد السيد   -هـ( 643)ت حويُّ موفق الدِ 
 . ، )د.ت(القاهرة -ةوفيقيَّ المكتبة التَّ ، )د.ط(،  َأحمد
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، دار  1د.حازم سعيد، طـ هـ(، تحقيق ودراسة:  440)ت العباس المهدويُّ  : َأبوشرح الهداية -32
 م. 2007 -ه1427عمان،  -عمار

  سالة ، مؤسسة الر ِ 1هـ(، ط1251)ت حمد الحمالويُّ أَ   :رفالصَّ  شذا العرف في فن ِ  -33
 . م2007 لبنان(، -)بيروت

، ط204خليفة بن الخياط )تالطَّبقات:  -34 ، مطبعة 1ه(، تحقيق: َأكرم ضياء العمريِ 
 م. 1967بغداد، -المدني ِ 

ه(، تحقيق: محمد 379طبقات النَّحويِ ين واللُّغويِ ين: َأبو بكر محمد بن الحسن الزَّبيديُّ )ت -35
 م. 1973القاهرة، -، دار المعارف2َأبي الفضل ِإبراهيم، ط

، طعلى طريق التَّفسير البياني ِ  -36 امرائيُّ   -، دار الفكر ناشرون 2: أ.د.فاضل صالح السَّ
 م. 2013-ه1434عمان، 

ين محمد بن الجزريُّ )ت -37 ه(، نشره:  833غاية النِ هاية في طبقات القرَّاء: شمس الدِ 
 م. 1932-ه1351القاهرة،  -، مكتبة الخانجي ِ 1برجستراسر، ط

هـ(، تحقيق: 1118)ت  فاقسيُّ محمد السَّ وري بن علي النُّ :  بعفع في القراءات السَّ غيث النَّ  -38
 م.2004 -هـ  1425لبنان(،  -)بيروت ة، دار الكتب العلميَّ 1، طـافعي ِ ميع الشَّ حمد محمود عبد السَّ أَ 

راث حياء التُّ هـ(، تحقيق: لجنة إِ 400)ت بعد سنة  هالل العسكريُّ  : َأبوةغويَّ الفروق اللُّ  -39
 م.  1983  -هـ 1403 ار العرِبيَّة للكتاب،،  الدَّ 6في دار اآلفاق الجديد، ط  العربي  

القاسم محمود بن عمر   : َأبوأويلقاويل في وجوه التَّ نزيل وعيون األَ الكشاف عن حقائق التَّ  -40
يخ علي محمد   هـ(،538)ت مخشريُّ الزَّ  يخ عادل َأحمد عبد الموجود، والشَّ تحقيق وتعليق ودراسة: الشَّ

ض، يا -مكتبة العبيكان ،1ط معوَّ  . م1998  -ه1418، ضالرِ 
  بي طالب القيسيُّ محمد مكي بن أَ  : َأبوبع وعللها وحججهاالكشف عن وجوه القراءات السَّ  -41
 .م 2011لبنان، -، بيروت1، طحمد مهدلي ِ ه(، تحقيق: أَ 437)ت
هـ(، تحقيق: عدنان درويش  1094الكليات: َأبو البقاء َأيوب بن موسى الحسينيُّ الكفويُّ )ت -42

 م.  2012  -ه1433بيروت،  -، مؤسسة الرِ سالة 2ومحمد المصريِ  ، ط
ه(، تحقيق: عامر  711لسان العرب: َأبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور المصريُّ  )ت -43

 م.  2009 -ه1430لبنان(،  -)بيروت، دار الكتب العلميَّة 2َأحمد حيدر، ط
ين   -44 الدِ  َأبي بكر شهاب  بن  َأحمد بن محمد  العباس  َأبو  القراءات:  لفنون  اإِلشارات  لطائف 

بور شاهين، )د.ط(، مطابع اأَلهرام  923القسطالنيُّ )ت يِ د عثمان ود.عبد الصَّ ه(، تحقيق: عامر السَّ
 م. 1972-ه1392القاهرة، -التِ جاريَّة
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هـ(، تحقيق: 483)ت رخسيُّ بكر محمد بن أحمد بن سهل السَّ  بوين أَ الد ِ شمس : المبسوط -45
 م. 2000بيروت،  -، دار الفكر1ين الميس، طخليل محي الد ِ 

  يالفتح عثمان بن جن ِ  : َأبوالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها -46
لبنان(،  -)بيروت ةالكتب العلميَّ هـ(، دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا، )د.ط(، دار 392)ت

 )د.ت(.
عطيَّة   -47 ابن  غالب  بن  الحقِ   عبد  محمد  َأبو  العزيز:  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر 

افي محمد، ط546اأَلندلسيُّ )ت الشَّ الم عبد  السَّ العلميَّة )بيروت3ه(، تحقيق: عبد  الكتب    -، دار 
 م. 2011لبنان(، 

بي بكر بن أَ احمن ين عبد الرَّ الفضل جالل الد ِ  َأبو :المزهر في علوم اللُّغة وأنواعها -48
براهيم، ومحمد جاد المولى، وعلي  بي الفضل إِ هـ(، شرح وتعليق وتحقيق: محمد أَ 911)ت يوطيُّ السُّ 

 م. 2011-ه1432لبنان(،  -ة )بيروت، المكتبة العصريَّ 1، طمحمد البجاوي ِ 
ْيَنَوِريُّ )تالمعارف: ابن قتيبة  -49 -ه(، تحقيق: د.ثروت ُعكاشة، )د.ط(، دار الكتب276الدِ 

 ه. 1409مصر، 
-ه1401، جامعة بغداد، 1ط، امرائيُّ .فاضل صالح السَّ د: بنية في العرِبيَّةمعاني األَ  -50

 م. 1981
هـ(، تحقيق ودراسة: د.عبد  370)ت زهريُّ حمد األَ منصور محمد بن أَ  : َأبومعاني القراءات -51

 م. 1993  - ه1414، دار المعارف، 1، طود.عوض بن حمد القوزي ِ  ش مصطفى دروي
-، دار صادر2ه(، ط626معجم البلدان: َأبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الحمويُّ )ت -52

 م. 1995بيروت، 
معرفة القرَّاء الكبار على الطَّبقات واأَلعصار: َأبو عبد هللا محمد بن َأحمد ابن عثمان   -53

ين الذَّهبيُّ  ، ط748 )تشمس الدِ  مصر،   -، دار التَّأليف1ه(، تحقيق: محمد سيد جاد الحقِ 
 م. 1969

  م1958، راث العربي ِ حياء التُّ هـ(، دار إِ 977)ت ربينيُّ محمد الخطيب الشَّ : مغني المحتاج -54
. 

، ود.عبد  ود.صالح مهدي الفرطوسيُّ  صريف: د.هاشم طه شالش،المهذب في علم التَّ  -55
بيت  -جامعة بغداد /عليم العالي والبحث العلمي  طبعته: وزارة التَّ  )د.ط(، الجليل عبيد حسين،

 . ، )د.ت(الحكمة
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  يرازيُّ عبد هللا نصر بن علي بن محمد الش ِ  : َأبوالموضح في وجوه القراءات وعللها -56
ة  ، الجمعية الخيريَّ 1طـ ،هـ(، تحقيق ودراسة: د.عمر الكبيسي ِ 565)ت بي مريمالمعروف بابن أَ 

 م. 1993-هـ 1414جدة،   -ن الكريملتحفيظ القرآ
  يوطيُّ ين السُّ بي بكر جالل الد ِ حمن بن أَ عبد الرَّ : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -57
 م. 2001-هـ 1421، القاهرة -عالم الكتب ،شرح وتحقيق: د.عبد العال سالم مكرم -هـ(911)ت
علي بن الحسن بن علي   َأبو :مصار الخمسةالوجيز في شرح قراءات الَقرأَِة الثمانيِة َأئمة األَ  -58
 بيروت،   -سالمي ِ ، دار الغرب اإلِ 1ط ،  حمدد.دريد حسن أَ   حققه وعلق عليه:   -هـ(446)ت  هوازيُّ األَ 

 م. 2002
، دار  1هـ(، ط 505)ت  حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاليُّ  : َأبوالوسيط في المذهب -59
 م.  2011دمشق،   -المالسَّ 

 


