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 املقدمة

اهللا عن آله  على نبيه األمني ، ورضياحلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم 
 : وأصحابه والتابعني إىل يوم الدين ، أما بعد

 يد رسول اهللا فقد حظيت القراءات القرآنية باهتمام املسلمني منذ ضتهم األوىل على
 فلقد جترد عدد كبري من علماء املسلمني خلدمة وصحابته الكرام إىل يومنا هذا ، 

مارهم بتتبع كل صغرية وكبرية حول هذا العلم ، وسطروا هذا الكتاب ، وافنوا أع
جادت به عقوهلم وأفكارهم يف مؤلفات أصبحت مفخرة املسلمني ومضان  كل ما

 . يف الدرس والتأليف الدارسني من بعدهم

تأثراً واضحاً ذه  واملتأمل يف الدرس اللغوي العريب جيد أن الدرس العريب قد تأثر
وحنوها من مجلة كبرية   خيلو كتاب يف أصوات العربية وصرفهااملؤلفات ، إذ ال يكاد



اليت أصلت ورفدت  من القراءات وما يتصل ا من مسائل مثلت القواعد والضوابط
 .مفردات هذه العلوم اليت سطرها علماء املسلمني

املستشرقني ، درسوا  وكان من بني املهتمني بتأريخ القرآن والقراءات طائفة كبرية من
كان بعضها يتسم  يخ القرآن والقراءات ، وكتبوا يف ذلك كتباً وأحباثاً كثرية ،تأر

القرآن وقراءاته  باجلدية والنظرة العلمية ، وكثري منها ال خيلو من الطعن والتشكيك يف
اختذها عدد من  ، وكانت مسألة االختالف يف القراءات القرآنية من املسائل اليت

وقراءاته   القرآن الكرمي ، وراحوا يصفون القرآناملستشرقني مسوغاً للطعن يف
 بالتناقض واالضطراب وعدم الثبات ، وحاولوا تشكيك املسلمني يف ذلك ، وكان

 ، وإنكار أن يكون القرآن بقراءاته  وراء ذلك كله نفي النبوة والوحي عن النيب
 .  من اهللا

املسلمني منه  قف علماءمن أجل هذا كله حاولت أن أبني حقيقة هذا االختالف ، ومو
االختالف  ، ومفهومهم له ، ومقاصد االختالف يف القراءات القرآنية ، وكيف ساهم

 . يف القراءات القرآنية يف تعدد املعاين واتساعها

من  فجاء هذا البحث ليلقي الضوء على جزء من هذا املوضوع ، ويكشف عن شيٍء
 -: أسراره وذلك من خالل مباحثه الثالثة

 . نشأة القراءات القرآنية واملراحل اليت مرت ا: حث األول املب

 . مفهوم االختالف يف القراءات القرآنية عند العلماء: املبحث الثاين 

 . القراءات واملعىن : املبحث الثالث

خالل بيان  إنَّ هذا البحث هو إسهامه متواضعة خلدمة القرآن الكرمي ولغته ، من
أن أكون  ءات القرآنية ومقاصد هذا االختالف ، واهللا اسألمفهوم االختالف يف القرا



 القصد قد وفقت يف عرض املوضوع على الوجه الذي حيبه اهللا ويرضاه ، واهللا من وراء
.  

 املبحث األول

 نشأة القراءات القرآنية واملراحل اليت مرت ا

آيات   النيب احلديث عن القراءات القرآنية يرتبط باملراحل األوىل اليت تلقى فيها
، وكيف تلقى الصحابة الكرام آيات هذا   الترتيل ، ومن مث تبليغها للصحابة

وجهودهم يف نشر معاين هذه اآليات ومراد اهللا منها مع العناية باحلفاظ على  الكتاب
 .  للناس كافة كما تلقوها من فم النيب نقلها

التابعني يعلمون   ومن بعدهم منوذه املعاين وهذا اللسان سار عدد كبري من الصحابة
فيما حدث  الناس قراءة القرآن وأحكامه ، هذا املشهد يصوره لنا عطاء بن السائب

عن قوم  إنا أخذنا القرآن: به محاد بن زيد وغريه إنَّ أبا عبد الرمحن السلمي قال 
علموا ي أخربونا أم كانوا إذا تعلموا عشر آيات مل يتجاوزوهن إىل العشر األخر حىت

  (1) . مافيهن فكنا نتعلم القرآن والعمل به

احلديث عن  ومن هذا يترتب احلديث بشكل موجز عن مراحل نقل القرآن ومجعه قبل
تلكم البذور  القراءات واملراحل اليت مرت ا ، الن علم القراءات القرآنية مثرة من

 . املباركة

يتلقى هذا  فضل الصالة والسالملقد جاءت اآليات كثرية تبني كيف كان النيب عليه أ
القرآن ومجعه  القرآن وحاله مع هذا التلقي ، وتؤكد أمر تكفل اهللا املطلق حبفظ هذا
عندها بالدرس  وبيانه للناس ، ومن هذه اآليات اليت تشري إىل هذه املعاين واليت سنقف

  ، إِن علَينا جمعه وقُرآنَه ، فَإِذَا قَرأْنَاهلتَعجلَ بِه لَا تُحركْ بِه لسانَك  : والتحليل ، قوله تعاىل

انَهيا بنلَيع إِن ثُم ، آنَهقُر فَاتَّبِع  [  ١٩-١٦: القيامة ] . 



احلديث  فقد روي يف األثر تفسرياً هلذه اآليات يف الصحيحني وغريمها ، ولفظ
  كان رسول اهللا: باس قال للبخاري يف صحيحه ، عن سعيد بن جبري عن ابن ع
عباس فأنا أحركهما لكم كما  يعاجل من الترتيل شدةً وكان مما حيرك شفتيه فقال ابن

حيركهما ، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس حيركهما   كان رسول اهللا
  إِن علَينا جمعه وقُرآنَهلسانَك لتَعجلَ بِه ، لَا تُحركْ بِه  :اهللا تعاىل ، فحرك شفتيه فأنزل

  قال فاستمع له وأنصت ] قُرآنَه فَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع  مجعه لك يف صدرك وتقرأه قال

انَهيا بنلَيع إِن ثُم  مث إن علينا أن تقرأه فكان رسول اهللا   بعد ذلك إذا أتاه جربيل
 (٢. (كما قرأه   النيبجربيل قرأه  استمع فإذا انطلق

يف ابتداء األمر إذا لقن القرآن   وكان النيب) : ((  هـ ٨٥٢ت( يقول ابن حجر 
ومل يصرب حىت يتمها مسارعة إىل احلفظ لئال ينفلت منه شيء ، قاله  نازع جربيل القراءة

 (، وللنسائي ) حيرك به لسانه يريد أن حيفظ (يف رواية للترمذي  احلسن وغريه ، ووقع
يتلقى أوله ، وحيرك به شفتيه خشية أن ( والبن أيب حامت  ( يعجل بقراءته ليحفظه

عجل يتكلم به ( ، ويف رواية الطربي عن الشعيب ) آخره  ينسى أوله قبل أن يفرغ من
مراد ، وال تنايف بني حمبته إياه والشدة اليت تلحقه يف ذلك  وكال األمرين) من حبه إياه 

يقضى إليه وحيه ، ووعد بأنه آمن من تفلته منه بالنسيان أو  ، فأمر بأن ينصت حىت
 ١١٤: طه ]  يقْضَى إِلَيك وحيه ولَا تَعجلْ بِالْقُرآنِ من قَبلِ أَن  : غريه ، وحنوه قوله تعاىل

 (٣.)) (أي بالقراءة ] 

ذا من أمر ه  فهذه اآليات واألحاديث تؤكد أمراً هاماً ، وهو أن ليس للرسول
دون أي تغيري ، وهذا ما أشار إليه احلديث بدقة  القرآن إالَّ تبليغه للناس كما مسعه ،

 فقد تكفل اهللا عز وجل) كما قرأه جربيل   النيب فإذا انطلق جربيل قرأه: ( بقوله 
إالَّ اتباع الوحي   حبفظ آيات هذا الكتاب ومجعه وبيانه للناس ، إذاً ما كان للنيب

زيادة أو نقصان أو تغيري ، مث تأيت مرحلة تلقي   الترتيل دون أييف تبليغ آيات



الكرمي  ما أنزل إليه من ربه ، وقرأ القرآن الرسول الصحابة هلذه اآليات بعدما بلغ
 ت( على أصحابه ، فحفظه منهم من حفظ، وكتبه منهم من كتب ، قال أبو شامة 

 قطعة منه كان حيفظها مجاعة وحفظه يف حياته مجاعة من أصحابه، وكل) : (( هـ665
 (٤.)) (، أقلهم بالغون حد التواتر  كثرية

اخللفاء الراشدين  وكان من أشهر حفَّاظ القرآن ومعلميه من الصحابة مجاعة منهم بعد
كعب ، وعبد اهللا بن  معاذ بن جبل وزيد بن ثابت ، وسامل موىل أيب حذيفة ، وأُيب بن: 

 (٥ . (مسعود ، وأبو الدرداء ، وغريهم

من أهله  وملا خص اهللا تعاىل حبفظه من شاء) : (( هـ ٨٣٣ت ( يقول ابن اجلزري 
حرفاً  النيب أقام له أئمة ثقات جتردوا لتصحيحه وبذلوا أنفسهم يف إتقانه وتلقوه من

سكوناً وال إثباتاً وال حذفاً ، وال دخل عليهم يف شيء  حرفاً مل يهملوا منه حركة وال
حفظه كله ومنهم من حفظ أكثره ومنهم من حفظ  وكان منهم منمنه شك وال وهم 

  .)) (6)بعضه كل ذلك يف زمن النيب

الرفيق األعلى إالَّ والقرآن جمموعاً ومكتوباً عند مجع من  إىل  وما أنتقل رسول اهللا
يرتل  ، وذلك ألنَّ القرآن كان  مصحف منظم يف حياته الصحابة، ولكن مل جيمع يف

عقب معركة اليمامة حني استحر القتل  بني لوحني   مجع يف عهد الصديقمفرقاً ، مث
املرحلة من مجع القرآن معروفة  باملسلمني ، والسيما محلة القرآن ، وتفاصيل هذه

 (٧.(مشهورة يف كتب احلديث والتأريخ وعلوم القرآن 

  النيببغاية اإلتقان والضبط ، وكان  وهكذا تلقى الصحابة القرآن من رسول اهللا
 ه بعضهم إىل البلدان ليعلموا الناس تالوة٨(القرآن وأحكام الدين ،  قد وج (

، يرجع ذلك إىل ما أباح  وظهر يف قراءة الصحابة للقران تباين يف نطق بعض الكلمات
حرجاً يف  مل جيعل على عباده  وأقرهم عليه ، بسب أن اهللا هلم به رسول اهللا

القرآن  ما افترض عليهم ، إذ كانت لغات من أنزل عليهمدينهم وال ضيق عليهم في
تكلُّف ومئونة  خمتلفة ، ولسان كلِّ صاحب لغة ال يقدر على رده إىل لغة أخرى إالَّ بعد



عليه وعظمت  شديدة ، ولو أن كل فريق من هؤالء أمر أن يزول عن لغته الشتد ذلك
ومتصرفاً يف احلركات ،  تسعاً يف اللغاتاحملنة فيه، فأراد اهللا برمحته ولطفه أن جيعل م

فقوم جرت عادام  فأمر رسوله بأن يقرىء كل قوم بلغتهم وما جرت عليه عادام ،
واختالفه يف لغام  باهلمز وقوم بالتخفيف وقوم بالفتح وقوم باإلمالة وهكذا اإلعراب

  (٩. (وغري ذلك 

ويقرئهم القرآن ما تيسر منه ، ييسر على الناس  لنبيه أن  فالجل هذا أباح اهللا
يا : جربيل ، فقال   لقي رسول اهللا:قال  وهذا يدل عليه حديث أُيب بن كعب أنه

إين بعثت إىل أمة أميني منهم العجوز والشيخ والكبري والغالم واجلارية والرجل  جربيل
، )١٠ (.يا حممد إنَّ القرآن أُنزل على سبعة أحرف : مل يقرأ كتاباً قط ، قال  الذي
اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن  إنَّ: فقال  رواية ملسلم أن جربيل أتى النيب ويف

وإنَّ أميت ال تطيق ذلك ، مث أتاه  أسال اهللا معافاته ومغفرته ،: على حرف ، فقال 
القرآن على حرفني ، فقال أسال اهللا معافاته  الثانية فقال إنَّ اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك

جاءه الثالثة فقال إنَّ اهللا يأمرك أن تقرأ أمتك  وإنَّ أميت ال تطيق ذلك ، مثومغفرته 
اهللا معافاته ومغفرته وإنَّ أميت ال تطيق ذلك ، مث  القرآن على ثالثة أحرف،فقال أسأل

يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأميا حرف  جاءه الرابعة فقال إنَّ اهللا
  (١١ (.قرءوا عليه فقد أصابوا

قراءة القرآن ويسمع منهم ، ويقرهم على قراءم  يعلم الصحابة  فكان رسول اهللا
عليهم ، ومل حيملهم أمام ذلك الوضع اللغوي املعقد على  ، ختفيفاً وتوسعة من اهللا تعاىل

ا القرآن ـ لقراءة القرآن ا ، وإمنا أذن وأباح هلم  تعلم نطق لغة قريش ـ اليت نزل
النطق اليت اعتادوها و ألفوها ونشأوا عليها ، اليت التضاد  قرآن بوجوه منبقراءة ال

  فالقراءات القرآنية ترتبط ذا األصل الذي بينه رسول اهللا فيها باملعين وتباين ،
، ومن مث أخذ التابعون  (١٢. (وأذن للصحابة معه بتلك القراءات وأقرهم عليها 

قراءام اليت أخذوها  بة بالقراءة ، ومحلوا عنهمقراءة القرآن من أكابر علماء الصحا
مشافهةً أو إقراراً ، وانطلقوا ا يف أرجاء البالد اإلسالمية  إما  عن رسول اهللا



الذين نزلوا   اليت فتحت على أيدي املسلمني ، فكان الصحابة خارج اجلزيرة العربية
الدين  ك األمصار أحكاميف األمصار اإلسالمية حريصني على تعليم املسلمني يف تل

، وهكذا ذاع صيت العشرات من  e وتالوة القرآن على ضوء ما تلقوه من رسول اهللا
بالقراءة والتلقي من أفواه الصحابة ، وأخذ املسلمون يتلقون عنهم  التابعني ممن عرف

يف تلك األمصار ودارت معها حلقات قراءة القرآن ، مع ما فيها  القراءة بشكل كبري
تلك األمصار اليت دخلت حتت لواء اإلسالم يف حميط ما أباحه  ري مما يطيقه أهلمن تيس

، وكانت مظاهر التنوع يف القراءات   ألصحابه واقرهم عليه بإذن اهللا  النيب
 حىت خرجت عن إطارها العام  خالفة عثمان بن عفان بلغت أشدها يف زمن

ءات ، إذ اختلف عوام الناس يف واهلدف الذي من اجله كان هذا التنوع يف القرا
قراءيت خري من قراءتك أو اصح من قراءتك، أو : فصار أحدهم يقول لآلخر  القرآن

من قراءتكم ، حىت كاد أن يكفر بعضهم بعضا ، وهذا ما أدركه الصحايب  قراءتنا أوىل
ومسع من الناس  عندما حضر فتح أرمينية وأذربيجان فرأى  اليمان اجلليل حذيفة بن

الكلمة قبل  ا أفزعه ، فقدم على عثمان و أشار إليه بأن يتدارك هذا األمر وجيمعم
كتب علوم  تفاقم األمر ، والواقعة كما يرويها كثري من احملدثني واملؤرخني وأصحاب

، وكان يغازي أهل الشام   على عثمان قدم  أن حذيفة بن اليمان: القرآن هي 
ل العراق ، فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة، فقال أرمينية وأذربيجان مع أه يف فتح
يا أمري املؤمنني أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف : لعثمان  حذيفة
والنصارى ، فأرسل عثمان إىل حفصة أن أرسلي إلينا باملصاحف ، مث نردها  اليهود

وعبد اهللا بن الزبري ، ا حفصة إىل عثمان ، فأمر زيد بن ثابت ،  إليك ، فأرسلت
وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام ، فنسخوها يف املصاحف ،  وسعيد بن العاص ،

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف شيء من : الثالثة  وقال عثمان للرهط القرشيني
فإمنا نزل بلسام ففعلوا ، حىت إذا نسخوا الصحف يف  القرآن فاكتبوه بلسان قريش

حفصة ، وأمر مبا سواه من القرآن يف كل صحيفة أو   عثمان الصحف إىلاملصاحف رد
 (١٣. (مصحف أن حيرق 



واالستحسان،فعن  وكان هذا األمر على مأل من مجع الصحابة تلقوه بالرضى والقبول
أيب طالب ، مسعته  واهللا ال أحدثكم إالَّ شيئاً مسعته من علي بن: (( سويد بن غفلة قال 

خرياً ـ أو قولوا له خرياً ـ  لناس ال تغلوا يف عثمان وال تقولوا له إالَّيا أيها ا: يقول 
فعل يف املصاحف إالَّ من مأل  يف املصاحف ، وإحراق املصاحف ، فو اهللا ما فعل الذي

إن قراءيت : بلغين أن بعضهم يقول  ما تقولون يف هذه القراءة ؟ فقد: منا مجيعاً ، فقال 
نرى أن جيمع : فما ترى ؟ قال : د أن يكون كفراً ،قلناخري من قراءتك ، وهذا يكا

فنعم ما رأيت ، : قلنا  الناس على مصحف واحد، فال تكون فرقة وال يكون اختالف ،
الناس سعيد بن العاص  أفصح: فقيل أي الناس أفصح ، وأي الناس أقرأ ؟ قالوا : قال 

ففعال ، ومجع الناس  خر ،ليكتب أحدمها وميلي اآل: ، و أقرؤهم زيد بن ثابت ، فقال 
  (14) ((. قال علي واهللا لو وليت لفعلت مثل الذي فعل: على مصحف ، قال 

اخلالف الذي كاد أن يتسع بني   وهكذا أدرك اخلليفة الراشد عثمان بن عفان
القرآن فالزمهم على قراءة القرآن مبا يوافق خط املصحف، والذي  املسلمني يف قراءة

القرآن وهو لسان قريش ، وساعد شكل املصحف يف ذلك  عليهكتب على ما أنزل 
بقاء مجلة من القراءات مما ال ختالف خط املصحف  الوقت من عدم النقط والشكل على

ال خيالف اخلط ، وسقط من قراءم ما خيالف  ، فتعددت قراءة أهل األمصار لذلك مبا
  . اخلط

األمصار  صاحف وجهها إىلفلما كتب عثمان امل) : (( هـ ٤٣٧ت ( يقول مكي 
وجه  ومحلهم على ما فيها وأمرهم بترك ما خالفها ، قرأ أهل كل مصر مصحفهم الذي

إليهم على ما كانوا يقرؤون قبل وصول املصحف إليهم مما يوافق خط املصحف ، 
من قراءم اليت كانوا عليها مما خيالف خط املصحف ، فاختلفت قراءة أهل  وتركوا

 . مبا ال خيالف اخلط ، وسقط من قراءم كلهم ما خيالف اخلط األمصار لذلك

النقل إىل  ونقل ذلك اآلخر عن األول يف كل مصر، فاختلف النقل لذلك ، حىت وصل
األمصار  هؤالء األئمة السبعة على ذلك فاختلفوا فيما نقلوا على حسب اختالف أهل



  خيرج واحد من أهل، مل خيرج واحد منهم عن خط املصحف فيما نقل ، كما مل
 (١٥.)) (األمصار عن خط املصحف الذي وجه إليهم

حرص  وقد يعرض لبعض املطلعني على تأريخ القرآن والقراءات إشكاالً يكمن يف
قريش ، وتأكيده أن هذا القرآن أنزل  على كتابة القران بلسان  عثمان بن عفان

ناها سابقاً واليت تنص على أن أورد بلسام هذا من جانب ، واألحاديث النبوية اليت
ميكن التوفيق بني هذين  القرآن أنزل على سبعة أحرف من جانب أخر ، فكيف

  األمرين ؟

القرآن على  املتتبع لألحاديث والنصوص الواردة خبصوص نزول القرآن جيد أن نزول
ده ما قص سبعة أحرف مل يكن من أول وهلة ، بل الظاهر أنه نزل أوالً بلغة قريش وهذا

الثالثة بكتابة املصاحف بلسان قريش يف حال  حني أمر القرشيني عثمان بن عفان
ألنه بلسان قريش نزل، وذا صرح أبو  حصول خالف بينهم وبني زيد بن ثابت ،

نزوله قبل الرخصة يف قراءته على سبعة  أول: يعين : (( شامة يف املرشد الوجيز بقوله 
بقراءة القرآن على سبعة أحرف،  اءت الرخصة، ومن بعد ذلك ج) ١٦.)) (أحرف

وباألحرف السبعة ، وهذا ما جيليه  وهذا يعين أن القرآن تكرر نزوله على النيب
إنه نزل أوالً بلسان قريش أحد : أن يقال : (( حجر بقوله  بوضوح احلافظ بن

كما سيأيت باألحرف السبعة املأذون يف قراءا تسهيالً وتيسرياً  األحرف السبعة مث نزل
عثمان الناس على حرف واحد رأى أن احلرف الذي نزل القرآن أوالً  بيانه ، فلما مجع

األولية  وملا له من  فحمل الناس عليه لكونه لسان النيب بلسانه أوىل األحرف
: املتقدم  ، مث يقول يف موطن آخر وهو يدلل على كالم أيب شامة) ١٧.)) (املذكورة 

يقرؤوه بغري   أنه أنزل أوالً بلسان قريش مث سهل على األمة أنويدل على ما قرره(( 
 لسان قريش ، وذلك بعد أن كثر دخول العرب يف اإلسالم ، فقد ثبت أن ورود
 التخفيف بذلك كان بعد اهلجرة كما يف حديث أيب بن كعب أن جربيل أتى النيب

القرآن على حرف ، تقريء أمتك  إن اهللا يأمرك أن: وهو عند أضاة بين غفار فقال 
 .(18) ((… أسال اهللا معافاته مغفرته ، فإن أميت ال تطيق: فقال 



فالتنوع يف القراءات  وأضاة بين غفار هي موضع باملدينة النبوية ينسب إىل بين غفار ،
املباركة ، ألنَّ احلاجة مل  مل يعرف يف العهد املكي ، وإمنا كان التنوع بعد اهلجرة النبوية

أنزل بلسام وعلى ما جرت  ة ألن تتعدد القراءات يف العهد املكي والقرآنتكن قائم
العرب مجيعاً ، ومع أن  عليه عادام يف النطق الذي هو افصح ما انتهت إليه لغات

كل عريب أن يقرأ  تعدد وجوه القراءات جاء لييسر القراءة للناس ، وحىت يستطيع
أيضاً ضرباً من   من حلن قومه ، فإا تضمنتالقرآن بأحرفه وكلماته اليت اعتاد عليها

العرب ،  ضروب اإلعجاز ، وهو أن التحدي يف معارضة هذا القرآن كان عامة لكل
ما  فلو اقتصر إنزال القرآن على لغة واحدة هي أفصح لغات العرب مجيعاً وأعالها ،

 يت نزل اكان يستقيم التحدي للعريب من أهل غري قريش اليت لغته أدىن من اللغة ال
القرآن أن يتحدى ا ، فكان من متام إعجازه أن يرتل القرآن على أكثر من حرف ، 

العرب كافة عن معارضته واإلتيان مبثله ، بل بآية من مثله ، ويف هذا يقول  ليعجز
وإذا مت هذا النظم للقرآن مع بقاء اإلعجاز الذي حتدى : (( رمحه اهللا ـ  الرافعي ـ

 معارضته على ما يكون يف نظمه من تقلب الصور اللفظية يف بعض اليأس من به، ومع
والكلمات حبسب ما يالئم األحوال يف مناطق العرب ، فقد مت له التمام كله  األحرف
إعجازه إعجازاً للفطرة اللغوية يف نفسها حيث كانت وكيف ظهرت ومهما  ، وصار

  (19) ((. يكن من أمرها

يتلخص يف محل الناس على القراءة   ن عفانومن هذا يتحصل أن عمل عثمان ب
، وترك  ما نزل به القرآن أول نزول ووافقه عليه الصحابة بوجه واحد على ضوء

،  النيب للصحابة حرية القراءة فيما خيالف خط املصحف ، وذلك إذا تأكد ثبوته عن
 الصحابة من املصحف الذي أمجع على ما فيه وال يكون التعليم العام للمسلمني إالَّ

سائر احلروف إمنا ترك  عثمان بن عفان رضوان اهللا عليهم أمجعني ، وذا مل يلغِ
يقرأ بقراءة معينة أن  مفتوحاً لكل من كان يؤكد من الصحابة أنه مسع النيب الباب

بشكل خاص ونطاق ضيق ، ولذلك مل حتظ القراءات  يقرأ ا حبرية تامة ، ولكن
، ألنه ألزم العامة بالقراءة باملصحف الذي   بنقل اآلحاداملخالفة ملصحف عثمان إالّ



وسقط العمل : (( وذا يقول مكي  اختار حروفه ووافقه عليه إمجاع الصحابة ،
 . باإلمجاع على خطِّ املصحف بالقراءات اليت ختالف خطَّ املصحف ، فكأا منسوخة

القراءة مبا  ناس علىوالنسخ للقرآن باإلمجاع فيه اختالف ، فلذلك متادى بعض ال
خمالفة  خيالف خط املصحف مما ثبت نقله ، وليس ذلك جبيد وال بصواب ، ألن فيه

 (( . اجلماعة ، وفيه أخذ القرآن بأخبار اآلحاد ، وذلك غري جائز عند أحد من الناس
(20) 

القراءات اليت  وذا العمل املنظم والدقيق ، ومن خالل هذا اجلهد العظيم اختزلت
بكثري من القراءات ألا خالفت  وسقطت القراءة ت وتنوعت يف زمن عثماناتسع

ومضى املسلمون يتلقون  خط املصحف الذي صار إليه اإلمجاع من قبل الصحابة ،
جيل متحرين الدقة يف  القرآن بقراءاته من علماء التابعني وتابعي التابعني جيالً بعد

واالجتهاد  السماع ال على الدرايةالرواية ، معتمدين يف ذلك على املشافهة و
عليها  والقراءة اليت) : ((  هـ ٣٢٤ت ( واالكتفاء باملصاحف ، يقول ابن جماهد 

أوليهم تلقِّياً  الناس باملدينة ومكة والكوفة والبصرة والشام هي القراءة اليت تلقوها عن
مجعت اخلاصة أ ، وقام ا يف كل مصر من هذه األمصار رجل ممن أخذ عن التابعني ،
عن عمر بن  والعامة على قراءته وسلكوا فيها طريقه ومتسكوا مبذهبه على ماروِي

 اخلطاب،وزيد بن ثابت،وعروة بن الزبري،وحممد بن املنكدر،وعمر بن عبد
  (٢١. )) (العزيز،وعامر الشعيب 

اية على الرو وهكذا سارت مرحلة القراءة يف مطلع القرن األول اهلجري يف االعتماد
، واستقروا يف  املشافهة من أفواه الصحابة الذين أخذوا القراءة عن رسول اهللا

مع املصاحف ،  اخلليفة الراشد عثمان بن عفان األمصار اإلسالمية اليت بعثهم إليها
توخى عثمان يف اختيار هؤالء املوفدين أن يكون مع كل مصحف قارىء توافق  وقد

 (٢٢. ( األغلب املصر يف األكثر قراءة أهل ذلك



التدوين والتأليف  وبعد تلك املرحلة انتقلت القراءات من طور الرواية اردة إىل طور
 هـ ٨٩ت( يعمر  يف القراءات ، وأول من ينسب إليه مؤلف يف القراءات هو حيىي بن

اال أبان بن تغلب  مث توالت املؤلفات يف تدوين القراءات ، وكان ممن ألَّف يف هذا) 
( قدامة الثقفي  ، وزائدة بن)  هـ ١٥٠ت ( ، ومقاتل بن سليمان )  هـ ١٤١ت ( 

كتاب أيب  ، وغريهم ممن ألفوا الكتب يف هذا اال وكان اشهرها)  هـ ١٦١ت 
 القراء مخسة وعشرين قارءاً الذي جعل)  هـ ٢٢٤ت ( عبيد القاسم بن سالَّم 

.(23)  

الذي  (  هـ٣٢٤ت ( صر ابن جماهد وهكذا تتابعت املؤلفات يف هذا العلم حىت ع
  . كان له األثر الكبري يف توجيه االهتمام والتأليف يف القراءات القرآنية

 املبحث الثاين

 العلماء مفهوم االختالف يف القراءات القرآنية عند

السبعة اهتمام  نالت مسألة األحرف السبعة واألحاديث النبوية اليت ذكرت األحرف
وقد عرض هلذا  ال يكاد كتاب تناول القراءات أو علوم القرآن إالَّعلماء املسلمني ، و

املسألة ،  املوضوع بالبسط والتفصيل ، هلذا سوف أكون يف منأى عن اخلوض يف هذه
موقف  النَّ املوضوع أُشبع بالدرس والتأليف ، كما أن هذا املبحث منعقد حول بيان

من   هلذا االختالف ، فهذا املوضوعالعلماء من اختالف القراءات القرآنية ومفهومهم
اعتقادي  األمهية مبكان ، وحيتاج إىل شيء من التفصيل والبيان ، ألنه أمر يتعلق جبانب
 يف حياة املسلم ، إذ جيب على املسلم أن ينفي عن القرآن وقراءاته التناقض

واالختالف والتدافع ، وإن هذا اجلانب من املوضوع تعرض للطعن والتشكيك من 
املستشرقني املغرضني ، وراحوا يصفون القرآن وقراءاته بالتناقض  قبل بعض

 .واالضطراب

 ، الذي وصف القرآن والقراءات)٢٤(وكان من أجرئهم املستشرق جولد تسيهر
 ال يوجد كتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية:(( باالضطراب وعدم الثبات، إذ يقول



  به يقدم نصه يف أقدم عصور تداوله مثل هذهاعترافاً عقدياً أنه نص مرتل أو موحى
  (٢٥.)) (الصورة من االضطراب وعدم الثبات كما جند يف نص القرآن 

موطن  وهو يقصد هنا اختالف القراءات كما صرح يف كالمه بعد ذلك ، ويقول يف
الْأَرضِ امل غُلبت الروم ، في أَدنَى   :آخر وهو يعرض للقراءات الواردة يف قوله تعاىل

دعن بم مهو ونبغْليس غَلَبِهِم  [  ويشري لالختالف يف قراءة ] ٣-١: الروم ، )
بالبناء للمعلوم واهول فيهما ، واخذ يصف القراءتني ) الروم و سيغلبون  غلب

إنَّ القراءتني متناقضتان يف املعين ، املغلوبون يف القراءة : (( إذ يقول  بالتناقض ،
، وال غرابة من هذا املستشرق ) ٢٦. )) (هم الغالبون يف القراءة األخرى  شهورةامل

بأقبح من ذلك واسفه ، مما يدل عن جهله يف هذا املوضوع إنْ مل نقل  الذي صرح
وقد رأى قتادة : (( السيء يف الطعن بالقرآن والقراءات ، إذ يقول فساد نيته وقصده

 فَتُوبواْ إِلَى بارِئكُم فَاقْتُلُواْ  :ة يف قوله تعاىلأو قتل العصا أن األمر بقتل النفس

كُمأَنفُس [ يتناسب مع الفعل فقرأ  ، هو من القسوة والشدة حبيث ال] ٥٤:البقرة
بالندم ، ويف هذا املثال  حققوا الرجوع والتوبة من الفعل: ، أي ) فاقْيلُوا أنفسكم ( 

  (27) (( . ى إىل القراءة املخالفةنرى وجهة نظر موضوعية كانت سبباً أد

ـ  (٢٨(فهو يطعن بالقراءة املشهورة ، ويصف قراءة قتادة ـ مع أا شاذة 
 باملوضوعية ، وهو من جانب آخر يتهم القراء بالقراءة بالتشهي واالجتهاد ، وكأن

 . القراءة ليست سنة متبعة األصل فيها التلقي واملشافهة ال الرأي واالجتهاد

أمهيته  هذا كله كان بيان وجهة نظر علماء املسلمني حول هذه القضية لهمن أجل 
 البالغة يف الدراسات القرآنية والعربية، لذا سوف أعرض بشيء من اإلمجال أقوال

 العلماء يف هذه القضية مما يضع القاريء املهتم بالدرس القرآين يف تصور صحيح هلذا
  . املوضوع



تنوع وتغاير ال   أن االختالف يف القراءات هو اختالفذهب مجهور علماء املسلمني إىل
يف املعاين  اختالف تضاد وتناقض ، وأن االختالف حاصل يف األلفاظ املسموعة وليس

  حني عرض حلديث النيب) هـ٤٤٠ت يف حدود (املفهومة ، وذا صرح املهدوي 
 احلديث اختالفاً واختلف الناس يف معىن )) : أُنزل القرآن على سبعة أحرف ، إذ قال

  (٢٩.)) (املسموعة ال يف املعاين املفهومة  كثرياً ، فأكثرهم على أن معناه يف األلفاظ

التضاد أو التنافر يف  ال يعين أن القلة من العلماء قائلون بالتناقض أو) أكثرهم ( وقوله 
فسر األحرف  القراءات ، بل هلم تفسريات مغايرة حول معىن احلديث ، فبعضهم

 (٣٠. (وغريها  لسبعة باللغات ، وبعضهم فسرها باحلالل واحلرام واحملكم واملتشابها

ومجلة ما )) : ما ينبغي اعتقاده يف القراءات ، إذ يقول) هـ ٤٤٤ت (وبني الداين 
وقراءته ووجوهه  نعتقده من هذا الباب وغريه من إنزال القرآن وكتابته ومجعه وتأليفه

وحق  قرآن مرتل على سبعة أحرف كلها شاف كافونذهب إليه وخنتاره فإن ال
 وصواب وأن اهللا تعاىل قد خري القراء يف مجيعها وصوم إذا قرؤوا بشيء منها وأن
 هذه األحرف السبعة املختلف معانيها تارة وألفاظها تارة مع اتفاق املعىن ليس فيها

ين من قبل هذا قد ، وكان الدا)٣١.)) (تضاد وال تناف للمعىن وال إحالة وال فساد 
القول يف تعدد القراءات وبني املعاين اليت تشتمل عليه اختالف القراءات ، حيث  فصل
وأما على كم معىن يشتمل اختالف هذه السبعة أحرف فإنه يشتمل على ثالثة )) : قال

  ا كلها معان حييط

 .  اختالف اللفظ واملعىن الواحد-:أحدها

واحد لعدم تضاد  عىن مجيعا مع جواز أن جيتمعا يف شيء اختالف اللفظ وامل-:والثاين 
جيتمعا يف شيء   اختالف اللفظ واملعىن مع امتناع جواز أن-:والثالث. اجتماعهما فيه 

مث ساق من  ،(٣٢. )) (واحد الستحالة اجتماعهما فيه وحنن نبني ذلك إن شاء اهللا 
 (33) . هذا املوضوعبعد ذلك القراءات ودلل على القواعد اليت أصل هلا حول 



التفصيل  ولكن بشيء من)  هـ٨٣٣ت (وأفاد من هذا التأصيل اإلمام ابن اجلزري 
األحرف  وأما حقيقة اختالف هذه السبعة: (( والبيان واالستقراء األوسع ، فيقول 

االختالف املشار إليه يف ذلك اختالف تنوع  وفائدته فإن املنصوص عليها من النيب
حمال أن يكون يف كالم اهللا تعاىل ، قال  ف تضاد وتناقض ، فإن هذاوتغاير ، الختال

  كَثريا الْقُرآن ولَو كَان من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختالفًا أَفَال يتَدبرون : تعاىل

  :حوالفوجدناه ال خيلو من ثالثة أ ،وقد تدبرنا اختالف القراءات كلها]٨٢: النساء ]

 . اختالف اللفظ واملعىن واحد-:أحدها 

 .  اختالفهما مجيعاً مع جواز اجتماعهما يف شيء واحد-:الثاين 

بل يتفقان من   اختالفهما مجيعاً مع امتناع جواز اجتماعهما يف شيء واحد-:الثالث 
 . وجه آخر ال يقتضي التضاد

وحنو ) وحيسب  ، والقدس ،الصراط ، وعليهم ، ويؤده ( فأما األول فكاالختالف يف 
 (٣٤. (ذلك مما يطلق عليه أنه لغات فقط 

القراءتني هو اهللا تعاىل ،  يف الفاحتة ، ألن املراد يف) مالك ، وملك ( وأما الثاين فنحو 
ألن املراد ما هم ) ويكَذِّبون  يكْذبون ،( ألنه مالك يوم الدين وملكه ، وكذلك 

 … ويكْذبون يف أخبارهم   بالنيباملنافقون ، ألم يكذِّبون

وإِن كَانَ (والتخفيف ، وكذا  بالتشديد) وظَنواْ أَنهم قَد كُذبواْ (وأما الثالث فنحو 
األوىل ورفع األخرى ،وبكسر األوىل وفتح  بفتح الالم) مكْرهم لتزولَ منه الْجِبالُ 

ومعىن وامتنع اجتماعه يف شيء واحد فإنه  فإن ذلك كله وإن اختلف لفظاً… الثانية 
 (35) (( . جيتمع من وجه آخر ميتنع فيه التضاد والتناقض

يلزم تناقض  فحاصل ما ذكره ابن اجلزري ومن قبله الداين أن اختالف القراءات ال
تيمية  وتضاد واضطراب ، وهذا ما قرره علماء املسلمني ، بل ذهب شيخ اإلسالم ابن



 مجاع املسلمني منعقد على عدم تناقض القراءات أو تضادها ،أن إ)  هـ ٧٢٨ت( 
 أن) فأكثرهم : ( وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه سابقاً من أن املهدوي ال يقصد بقوله 

 غريهم يقول بالتناقض والتضاد ، بل ال نزاع بني علماء املسلمني يف أن القراءات ال
 وال نزاع بني املسلمني أن:(( ية تتضمن تناقض يف املعىن وال تضاد كما يقول ابن تيم

 احلروف السبعة اليت أنزل القرآن عليها ال تتضمن تناقض املعىن وتضاده ، بل قد يكون
 معناها متفقا أو متقاربا كما قال عبد اهللا بن مسعود إمنا هو كقول أحدكم أقبل وهلم

 وهذا وتعال ، وقد يكون معىن أحدمها ليس هو معىن اآلخر لكن كال املعنيني حق
تنوع وتغاير ال اختالف تضاد وتناقض وهذا كما جاء يف احلديث املرفوع عن  اختالف

رحيما أو قلت  يف هذا حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف إن قلت غفورا  النيب
بآية رمحة ،  عزيزا حكيما فاهللا كذلك ما مل ختتم آية رمحة بآية عذاب أو آية عذاب

 … ورةوهذا كما يف القراءات املشه

يخدعون : ( كقوله  ومن القراءات ما يكون املعىن فيها متفقا من وجه متباينا من وجه
ـُم( ،و)يكْذبون ويكَذِّبون ( ، و) ويخادعون  ـُم  لَمست حىت يطْهرن (،و)والمست

ها فيها املعىن كلها حق وكل قراءة من وحنو ذلك فهذه القراءات اليت يتغاير) ويطَّهرن 
اإلميان ا كلها واتباع ما تضمنته من  مع القراءة األخرى مبرتلة اآلية مع اآلية جيب

ألجل األخرى ظناً أن ذلك تعارض ،  املعىن علما وعمال ال جيوز ترك موجب إحدامها
، مث )٣٦.)) (من كفر حبرف منه فقد كفر به كله   بل كما قال عبد اهللا بن مسعود

مة علماء السلف وطوائف من أهل الكالم والقراء متفقون بعد ذلك إىل أن أئ يشري
األحرف السبعة ال خيالف بعضها بعضاً خالفاً يتضاد فيه املعىن ويتناقض ، بل  على أن
 (٣٧. (بعضها بعضاً كما تصدق اآليات بعضها بعضاً  يصدق

واإلمام  يف الربهان)  هـ ٧٩٤ت( ونقل مجلة من هذه األقوال اإلمام الزركشي
 ،مما يدل على أن املراد باالختالف يف) ٣٨(يف اإلتقان )  هـ ٩١١ت(وطيالسي

القراءات القرآنية هو اختالف تنوع وتغاير ال اختالف تناقض وتضاد ، بل رجح 
 )  ابن حجر العسقالين هذا املعىن وقواه على غريه ، إذ قال يف شرح قوله اإلمام



إشارة إىل احلكمة يف التعدد املذكور ،  فيهأي من املرتل ، و) : (( فاقرؤوا ما تيسر منه 
املراد باألحرف تأدية املعىن : قال  وأنه للتيسري على القارىء ، وهذا يقوي قول من
لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمر  باللفظ املرادف ، ولو كان من لغة واحدة ، ألنَّ

قل عن أكثر أهل عبد الرب ، ون ، ومع ذلك فقد اختلفت قراءما ، نبه على ذلك ابن
 (٣٩. )) (العلم أن هذا هو املراد باألحرف السبعة 

تضاد وال تدافع بني  معىن هذا أن نزول القرآن باختالف قراءاته ال يلزم منه تناقض وال
كل قراءة منها مع  مدلوالت معانيه يسبب اضطراباً واختالفاً بني آيات القرآن ، بل

مبقتضاها ، ويف ذلك  قبوهلا واإلميان ا والعملاألخرى مبرتلة اآلية مع اآلية ، جيب 
من ذلك فقد وجب قبوله ، ومل يسع   كل ما صح عن النيب: (( يقول ابن اجلزري 
ولزم اإلميان به ، وأن كله مرتل من عند اهللا إذ كل قراءة منها مع  أحد من األمة رده

 ما تضمنته من املعىن علماً اآلية مع اآلية ، جيب اإلميان ا كلها واتباع األخرى مبرتلة
 (٤٠.)) (ال جيوز ترك موجب إحدامها ال جل األخرى ظناً أن ذلك تعارض  وعمالً ،

كما يفهم هذا  يف القراءات ال يعين التعارض والتباين) االختالف ( فمفهوم مصطلح 
ها مل يتطرق إلي املعىن من املصطلح عند علماء الفقه ، فالقراءات على اختالفها وتنوعها

الفقهاء ،  تضاد وال تناقض ، وال تعارض وتباين كما حيصل ذلك يف اختالف وتنوع
القراء  وإىل هذا نبه اإلمام اجلليل ابن اجلزري ـ رمحه اهللا ـ وفرق بني اختالف

الفقهاء ،  وذا افترق اختالف القراء من اختالف: (( واختالف الفقهاء ، إذ يقول 
 اب نزل من عند اهللا وهو كالمه ال شك فيه ،فإن اختالف القراء كله حق وصو

واختالف الفقهاء اختالف اجتهادي ، واحلق يف نفس األمر واحد ، فكل مذهب 
اآلخر صواب حيتمل اخلطأ ، وكل قراءة بالنسبة إىل األخرى حق وصواب  بالنسبة إىل

  (٤١.)) (نقطع بذلك ونؤمن به يف نفس األمر ،

وهذا ما دل  ضاد فيه وال تدافع بني معاين اآليات ،فاالختالف يف القراءات حق ال ت
كَان من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اختالفًا  أَفَال يتَدبرون الْقُرآن ولَو  :عليه قوله تعاىل



للمختلفني يف القراءة بقوله   ، وما دل عليه إقرار النيب] ٨٢:النساء  ]  كَثريا
وما دلت عليه نقوالت   ، أو كالكما حمسن ، أو أي ذلك قرأمت أصبتم ،أصبتم: 

القراءات املشهورة  علماء املسلمني من أن إحدى مقاصد القراءات الشاذة تفسري
القرآن إن القصد  قال أبو عبيد يف كتاب فضائل: (( وتبيني معانيها ، يقول الزركشي 

كقراءة عائشة  تبيني معانيها وذلكمن القراءة الشاذة تفسري القراءة املشهورة و
مسعود  وكقراءة ابن) حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى صالة العصر(وحفصة 

تربص  للذين يؤلون من نسائهم(ومثل قراءة أىب ) والسارق والسارقة فاقطعوا أمياما( 
 منوإن كان له أخ أو أخت (وكقراءة سعد بن أىب وقاص )أربعة أشهر فإن فاءوا فيهن 

 ال جناح عليكم أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم( وكما قرأ ابن عباس)أم فلكل 
 يريد أنه: قال أبو الفتح ) وأيقن أنه الفراق وقال ذهب الظن (قلت وكذا قراءته )احلج

ذهب اللفظ الذي يصلح للشك وجاء اللفظ الذي هو مصرح باليقني انتهى ،وكقراءة 
،فهذه احلروف وما شاكلها قد ) ههن له غفور رحيم فإن اهللا من بعد إكرا ) جابر

للقرآن وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعني يف التفسري  صارت مفسرة
عن كبار الصحابة مث صار يف نفس القراءة فهو اآلن  فيستحسن ذلك فكيف إذا روى
ى يستنبط من هذه احلروف معرفة صحة التأويل عل أكثر من التفسري وأقوى فأدىن ما

فضله إمنا يعرف ذلك العلماء ولذلك يعترب ما  أا من العلم الذي ال يعرف العامة
 (٤٢. )) (وجه القرآن 

مفسرة ومبينة  فإذا كانت القراءات الشاذة ال تقتضي تضاداً وال تناقضاً، إمنا هي
والقبول ،  للقراءات املشهورة ، فكيف بالقراءات الصحيحة اليت تلقتها األمة بالرضى

مضطرباً  هل من املعقول أن تتضمن تناقضاً واختالفاً يقتضي التضاد يكون ا القرآنف
 .!متبايناً ؟

النَّ القرآن ال  إنَّ هذا الكالم ال يصدر إالَّ من رجلٍ ساءت نيته وفسدت عقيدته ،
بعضاً ، وإن  تناقض فيه وال تباين وال اضطراب ، إمنا هو آيات حمكمات يصدق بعضها



يقول الشيخ  ءات يقوم مقام تعدد اآليات من دون تناقض وتضاد ، ويف هذاتنوع القرا
 إن تنوع القراءات يقوم مقام تعدد اآليات وذلك): (( هـ ١٣٦٧ت ( الزرقاين 

ضرب من ضروب البالغة يبتدىء من مجال هذا اإلجياز وينتهي إىل كمال اإلعجاز ، 
اطعة واألدلة القاطعة على أن ذلك ما يف تنوع القراءات من الرباهني الس أضف إىل

اهللا وعلى صدق من جاء به وهو رسول اهللا ، فإن هذه االختالفات يف  القرآن كالم
ال تؤدي إىل تناقض يف املقروء وتضاد وال إىل افت وختاذل ، بل  القراءة على كثرا

قراءاته يصدق بعضه بعضا ويبني بعضه بعضا ويشهد بعضه  القرآن كله على تنوع
األسلوب والتعبري وهدف واحد من مسو اهلداية والتعليم   على منط واحد يف علولبعض

اإلعجاز بتعدد القراءات واحلروف ، ومعىن هذا أن  ، وذلك من غري شك يفيد تعدد
ويعجز أيضا إذا قرىء ذه القراءة الثانية ويعجز  القرآن يعجز إذا قرىء ذه القراءة

الثة وهلم جرا، ومن هنا تتعدد املعجزات بتعدد تلك الث أيضا إذا قرىء ذه القراءة
أدل على صدق حممد ألنه أعظم يف اشتمال  الوجوه واحلروف وال ريب أن ذلك

 على كل حرف ووجه وبكل هلجة ولسان القرآن على مناح مجة يف اإلعجاز ويف البيان

 ةنين بع لَكه نم كلهلِّي حيويملع يعملَس اللّه إِنو ةنين بع يح نى مي  [  ٤٢:األنفال [
) ((.٤٣) 

من ضروب  إنَّ االختالف والتنوع يف القراءات يقوم مقام تعدد اآليات ، وهو ضرب
من  اإلعجاز انفرد به هذا الكتاب الكرمي ، وسنبني يف املبحث الالحق جانب واحد

على  د القراءات ،وما فيها من الرباهني الساطعة واألدلة القاطعةجوانب إعجازه يف تعد
(( وأنه  أن هذا القرآن بقراءاته كالم اهللا ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ،

مهما  سلسلة واحدة متصلة احللقات حمكمة السور واآليات متآخذة املبادىء والغايات
 (٤٤.)) (ائه تعددت طرق قراءته ومهما تنوعت فنون أد

 املبحث الثالث

 القراءات واملعىن



ورفع احلرج  من املعلوم أن اهلدف الرئيس من تعدد القراءات واختالفها هو التيسري
ظاهرة  عن األمة يف قراءة كتاب را عز وجل ، ولكن إىل جانب هذا اهلدف احتوت

  الكتبالتنوع يف القراءات جوانب أخرى أعطت للنص القرآين متيزه ومسوه على
السماوية األخرى وعلى النصوص البشرية النثرية والشعرية على حد سواء ، مما 

 . يتصف هذا القرآن باإلعجاز استحق أن

قراءة زادت  وكان من بني هذه اجلوانب جانب تعدد املعاين بتعدد القراءات ،إذ كل
بتعدد القراءات  معىن جديداً مل تبينه أو توضحه القراءة األخرى ، وذا اتسعت املعاين

 . ، إذ تعدد القراءات يقوم مقام تعدد اآليات القرآنية

تكرار القصص  واالختالف والتنوع يف القراءات القرآنية يشبه إىل حد كبري ظاهرة
الواقعة السابقة ، ففي  القرآين ، فكل آية أو واقعة تبني معىن جديداً مل تبينه اآلية أو

اهللا عز وجل يف سورة   جيلي هذا املقصد ، فقد ذكرقصة سيدنا إبراهيم مع ضيوفه ما
رسلُنا  ولَقَد جاءت  : هود رسله وأم قدموا على إبراهيم عليه السالم، فقال تعاىل

ا لَبِثفَم مالا قَالَ سمالى قَالُواْ سرشبِالْب يماهرإِب يذنلٍ حجاء بِعأَن ج  [  ٦٩: هود [ ،

ني ، إِذْ دخلُوا  هلْ أَتَاكَ حديث ضَيف إِبراهيم  : الذاريات ورةوقال يف س مكْرالْم
مقَو لَاما قَالَ سلَامفَقَالُوا س هلَيع نيملٍ سجاء بِعفَج هلاغَ إِلَى أَهفَر ، وننكَرم  [ الذاريات 

: 24-26] . 

أنه أرسل رسله إىل إبراهيم ، بينما نرى يف سورة هود  خيرب يف سورة  فنلحظ أن اهللا
الرسل وهم املالئكة وأم منكرون لدى إبراهيم عليه  الذاريات أنه يبني جنس هؤالء
األول أن إبراهيم عليه السالم يقدم هلم عجالً يصفه اهللا  السالم ، كما نرى يف املشهد
جارة من غري أن متسه النار مما املشوي على الرصف حبر احل باحلنيذ ، واحلنيذ هو العجل

، بينما نرى املشهد الثاين الذي صورته سورة ) ٤٥(تنضجها  جيعل شحمه يتقاطر حىت



مسيناً فهو ليس باهلزيل ، وهذا قمة إكرام الضيف ، فكل  الذاريات يبني أن العجل كان
 . تبينه اآلية األخرى آية أعطت معىن جديداً مل

القرآن ، ومن  وسى ، فقد ذُكرت يف مواطن كثرية منوكذلك األمر يف قصة سيدنا م
، ويف ]١٠٧: األعراف ]  هي ثُعبان مبِني فَأَلْقَى عصاه فَإِذَا  : هذه املواطن قوله تعاىل

 : موطن آخر قال

 تَزا تَهآها راكَ فَلَمص قِ ع ، ]١٠: النمل  ]  بكَأَنَّها جان ولَّى مدبِرا ولَم يعقِّ وأَلْ
  اآليتان ؟ فاجلان الصغري من احليات ، والثعبان الكبري منها ، فهل تعارضت هاتان

وتعارض يف  لقد ذكر العلماء تفسرياً هلذا مما قد يظنه بعض املشككني أنه اختالف
واهتزازها  وذلك ألن خلقها خلق الثعبان العظيم: (( آيات القرآن ، يقول الزركشي 

  (٤٦.)) (ا وخفتها كاهتزاز اجلان وخفته وحركته

حتركها  فآية األعراف بينت شكلها وهيئتها وخلقتها ، وآية النمل بينت حال
من  واهتزازها ، فكل آية أعطت معىن جديداً مل تبينه اآلية األخرى ،وعلى هذا كثري
 صداآليات والقصص القرآين ،ال اختالف وال تناقض بني اآليات ، إمنا لكل آية مق

 . وهدف وغاية يقتضيه السياق وجو السورة العام

قراءة توضح  واالختالف يف القراءات القرآنية ال خيتلف عن هذا املقصد ، إذ كل
وتتعدد بتعدد  وتبني معىن جديداً مل تبينه القراءة السابقة ، وبذلك تتسع املعاين

) : (( هـ1393  ت(القراءات ، إذ كل قراءة مبقام آية ، ويف ذلك يقول ابن عاشور 
الوجوه مراداً هللا  على أنه ال مانع من أن يكون جميء ألفاظ القرآن على ما حيتمل تلك

الوجهني فأكثر يف  تعاىل ، ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من ذلك املعاين ، فيكون وجود
استعمال العرب ،  خمتلف القراءات جمزءاً عن آيتني فاكثر ، وهذا نظري التضمني يف

االختالف  ، وذا يكون من مقاصد) ٤٧)) (… التورية والتوجيه يف البديع ونظري 
تباين يف املعاين  يف القراءات القرآنية تكثري املعاين واتساعها ، ولكن من غري تناقض أو



املقام ال  ، وسوف ندلل على هذا األمر مبا سنعرضه من بعض القراءات ، ألن هذا
،  مر يتطلب دراسة أمشل وأكرب من هذا البحثيتسع لذكر القراءات مجيعها ، فاأل

 ولكن هذه القراءات اليت سنختارها ونبني املعاين اليت تضمنتها سوف ترسم مالمح
واضحة للموضوع يكون الدارس معها على ركيزة ثابتة ميكن أن ينطلق من خالهلا 

  . مجيع االختالف يف القراءات القرآنية من غري تناقض أو تضاد ويوجه

ولَهم عذَاب أَليم بِما كَانُوا  في قُلُوبِهِم مرض فَزادهم اللّه  : وله تعاىلق -1 ضاً  رم
ونبكْذي  [  ١٠:البقرة]. 

وختفيف الذال ،  بفتح الياء وتسكني الكاف) يكْذبونَ ( فقرأ عاصم ومحزة والكسائي 
وفتح الكاف  بضم الياء) ذِّبونَ يكَ( وقرأ نافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر 

 (٤٨. (وتشديد الذال 

يف إظهار اإلسالم  فالقراءة بالتخفيف معناها أم استحقوا العذاب األليم بسبب كَذبهم
 ( باهللا وباليوم اآلخر آمنا: ( واإلميان وهم يف باطنهم كافرون ، فهم كاذبون يف قوهلم 

. 

 .  النيب ا العذاب األليم بسبب تكذيبهموالقراءة بالتشديد معناها أم استحقو

 ( يكْذبونَ( ، فمن قرأ ) يكَذِّبونَ  ) ويقرأ) : ((  هـ ٣١١ت ( يقول الزجاج 
 وأما ، ( وما هم مبؤمنني: ( بالتخفيف فإنَّ كَذبهم قوهلم أم مؤمنون ، قال عز وجل 

   .)) (49) يكَذِّبونَ بالتثقيل فمعناه بتكذيبهم النيب

وتكذيبهم ، ففي  فحاصل القراءتني أن املنافقني سيعذبون العذاب األليم بسبب كذم
أخبارهم ، وبينت  القراءتني تنوع يف املعاين ، إذ بينت إحدى القراءتني أم كاذبون يف

تعاىل ، ومع هذا ال يقتضي  القراءة األخرى بأم يكَذِّبون النيب وما جاء به من عند اهللا
املنافقون ، يقول مكي ابن أيب  ف التضاد يف املعىن ، ألن املراد ما همهذا االختال



واحد ، ألنَّ من كذب رسالة  والقراءتان متداخلتان ترجع إىل معىن: (( طالب القيسي 
وجحد ترتيله فهو مكذب  الرسل وحجة النبوة فهو كاذب على اهللا ، ومن كذب اهللا

اللفظ واملعىن مجيعاً  ب الداين يف باب اختالف، وحنو هذا ذه) ٥٠. )) (مبا أنزل اهللا 
اجتماعهما فيه ، إذ  مع جواز اجتماع القراءتني يف شيء واحد من اجل عدم تضاد

ألنَّ املراد اتني  بتخفيف الذال وبتشديدها ،) مبا كانوا يكذبون ( وكذا :(( يقول 
أخبارهم ، ويكذِّبون النيب  القراءتني مجيعاً هم املنافقون ، وذلك أم كانوا يكذبون يف

جمتمعان هلم ، فأخرب اهللا تعاىل بذلك  فيما جاء به من عند اهللا تعاىل ، فاألمران مجيعاً
: (( ذلك يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  ،ويف)٥١.)) (عنهم وأعلمنا أنه معذم ما 

) باليوم اآلخر آمنا باهللا و( يف قوهلم  قراءتان مشهورتان ، فإم كذبوا) يكذبون (يف 
ت ( ، ويقول ابن كثري ) ٥٢. )) (الظاهر  وكذبوا الرسول يف الباطن وإن صدقوه يف

 وقد كانوا) يكَذِّبون ( وقرىء ) مبا كانوا يكذبون  L وقوهلم) : (( هـ ٧٧٤
 ((.متصفني ذا وهذا ، فإم كانوا كذبة ويكذبون بالغيب جيمعون بني هذا وهذا

(53) 

عدم التناقض  قراءة زادت معىن جديداً مل تبينه القراءة األخرى معوذا فإن كل 
 .والتضاد بينهما

خَمرِ والْميسرِ  : قوله تعاىل -2 آ  يسأَلُونَك عنِ الْ مهإِثْماسِ ولنل عافنمو كَبِري ا إِثْميهِمف قُلْ 
اللّه لَكُم اآليات لَعلَّكُم  قُون قُلِ الْعفْو كَذَلك يبيننَّفْعهِما ويسأَلُونَك ماذَا ينف أَكْبر من
ونتَتَفَكَّر  [  ٢١٩: البقرة]. 

 (٥٤. (بالباء ) كبري  إمث(بالثاء ، وقرأ الباقون ) فيهما إمث كثري ( فقرأ محزة والكسائي 

اخلمر حيدث  ربمن الكثرة ، وذلك ألن ش) إمث كثري ( فمعىن قراءة محزة والكسائي 
الفرائض ويف  معه آثام كثرية من لغط وختليط وسب وأميان وعداوة وخيانة وتفريط يف

طَان أَن   : غري ذلك ، فوصف بالكثرة ، واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل يالش رِيدا يإِنَّم



عوقرِ  يسيالْمرِ وي الَْخمغْضَاء فالْبو ةاودالْع كُمنيبكُمدص ينِ  وعو كْرِ اللّهن ذع
وننتَهلْ أَنتُم مفَه ةالالص  [  ٥٥. (، فذكر أشياء من اإلمث ]٩١:املائدة) 

اآلمثني فكأنه  ووصف اإلمث بالكثرة إما باعتبار) : ((  هـ ٧٤٥ت ( يقول أبو حيان 
يترتب على  تبار ماللناس آثام ، أي كل واحد من متعاطيها آمث ، أو باع: قيل فيه 

زاوهلا من لدن  شرا مما يصدر من شارا من األفعال واألقوال احملرفة ، أو باعتبار من
اخلمر ولعن معها عشرة بائعها   اهللا كانت إىل أن بيعت وشريت فقد لعن رسول

وعاصرها ومعتصرها واملعصورة له وساقيها وشارا وحاملها  ومبتاعها واملشتراة له
 (٥٦. )) (فناسب وصف اإلمث بالكثرة ذا االعتبار  ة له وآكل مثنها ،واحملمول

عظيم ، واستدلوا على  فيها إمث: فهو من الكرب والعظم أ ي) إمث كبري ( أما معىن قراءة 
 غْفرونكَبائر الْإِثْمِ والْفَواحش وإِذَا ما غَضبوا هم ي والَّذين يجتَنبون : ذلك بقوله تعاىل

 [  ألنَّ شرب اخلمر وامليسر ) إمث كبري ( ، فكذلك ينبغي أن يكون ] ٣٧: الشورى
فأما اإلمث الكبري الذي يف اخلمر فبني ، ألا : (( ، ويف هذا يقول الزجاج  من الكري

 . العداوة والبغضاء ، وحتول بني املرٍء وعقله الذي مييز به ويعرف ما جيب خلالقه توقع
أمجعوا على أن شرب اخلمر من الكبائر فوجب أن : (( ، ويقول مكي  (57) ((

 (٥٨.)) (بالكرب  يوصف إلمثه

وعقوبتها ، وكذلك  فحاصل القراءتني هو التأكيد على حترمي اخلمر وذمها لعظيم إمثها
وتقبيح شارا ، فكل  لكثرة آثامها ، فال تناقض بني القراءتني ، ألما يف ذم اخلمر

الذي ال يقتضي التضاد   أمراً هو فيها ، وهو من باب االتساع يف املعاينقراءة بينت
ذكر : (( أبو حيان  والتباين ، وكلتا القراءتني مراد اهللا عز وجل ، ويف ذلك يقول

خطأ ، ألنَّ كالً  بعض الناس ترجيحاً لكل قراءة من هاتني القراءتني على األخرى وهذا
من قبل أنفسنا إذ  فال جيوز تفضيل شيء منه على شيءمن القراءتني كالم اهللا تعاىل ، 

 (٥٩. )) (كله كالم اهللا تعاىل 



  

  

خاوِيةٌ علَى عروشها قَالَ أَنَّى يحيِي هذه  أَو كَالَّذي مر علَى قَرية وهي  : قوله تعاىل -3
لَبِثْت يوما أَو بعض يومٍ قَالَ بل  م بعثَه قَالَ كَم لَبِثْت قَالَفَأَماتَه اللّه مئَةَ عامٍ ثُ اللّه بعد موتها

امٍ فَانظُرئَةَ عم ارِكَ لَّبِثْتمإِلَى ح انظُرو هنتَسي لَم ابِكرش و كاماسِ  إِلَى طَعةً لِّلنآي لَكعجنلو
نُنش ف ظَامِ كَي إِلَى الع انظُروا ثُمهلَى زع اللّه أَن لَمقَالَ أَع لَه نيا تَبا فَلَمما لَحوهنَكْس 

يرقَد ءيكُلِّ ش  [ ٢٥٩: البقرة ] . 

عامر ومحزة  بالراء ، وقرأ عاصم وابن) ننشرها ( فقرأ ابن كثري ونافع وأبو عمرو 
 (٦٠. (بالزاي ) ننشزها ( والكسائي 

فمعناها ) ننشزها  ) إحياؤها وبعثها بعد موا ، أما قراءة: أي ) نشرها ن( فمعىن قراءة 
على حالته األوىل ،  نرفعها واإلنشاز نقلها إىل موضعها برفع بعضها إىل بعض وتركبه
على زوجها ، ومنه  فترفع العظام وتركب لإلحياء ، ومنه نشوز املرأة وهو ارتفاعها

الْعلْم  فَانشزوا يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتُوا زواوإِذَا قيلَ انش  : قوله تعاىل
اتجرد  [  ادلةارتفعوا ، أي] ١١:ا . 

، إنشاءها ) ننشرها  ) اإلنشاز نقلها إىل موضعها ، وقرأها ابن عباس: (( يقول الفراء 
 (٦١] .)) (٢٢: عبس  ]  اء أَنشرهثُم إِذَا ش  : إحياؤها ، واحتج بقوله: 

بالراء فمن قرأ ) وننشرها  ننشرها ،( بالزاي و) ننشزها ( يقرا : (( وقال الزجاج 
ينشز بعضها إىل بعض ، أي يرتفع  ننشزها كان معناه جنعلها بعد بِالها وهجودها ناشزة

فهو من ) نشرها ، وننشرها ن ) ، والنشز يف اللغة ما أرتفع عن األرض ، ومن قرأ



وإِلَيه   : اهللا أي بعثهم ، كما قال أنشر اهللا املوتى ونشرهم ، وقد يقال نشرهم
ورشالن  [  (٦٢ ]. )) ( ١٨: امللك 

العظام وبعثها من موا  فحاصل القراءتني أن اهللا بني كيفية إحياء املوتى ، وذلك بإحياء
القراءة بالزاي كيفية إحياء  لت عليه القراءة بالراء ، وبينتاليت كانت فيها كما د

تعاىل املعنيني يف القراءتني  العظام ، وذلك برفع بعضها إىل بعض حىت التأمت فضمن اهللا
مجيعاً هي العظم ، وذلك أن اهللا تعاىل  املراد اتني القراءتني: (( ، ويف هذا يقول الداين 

بعض حىت التأمت فأخرب سبحانه أنه  ي رفع بعضها إىلأنشرها أي أحياها ، وأنشزها أ
بعضها إىل بعض لتلتئم فضمن تعاىل  مجع هلا هذين األمرين من إحيائها بعد املمات ورفع

 (63) (( . املعنيني يف القراءتني تنبيهاً على عظيم قدرته

اقضٍ من غري تن فدل بالقراءتني على عظيم قدرته سبحانه يف البعث واإلحياء والتركيب
 .أو تباينٍ أو تضاد فيهما

ويرسلُ علَيكُم حفَظَةً حتَّى إِذَا جاء  وهو الْقَاهر فَوقَ عباده  : قوله تعاىل -4
توالْم كُمدأَح طُون فَرالَ ي مها ولُنسر فَّتْهتَو  [  ٦١: األنعام] . 

وهم ال يفْرِطُون  ) بتشديد الراء ، وقرأ األعرج ) وهم ال يفَرطُون( قرأ عامة العشرة 
 (٦٤. (بتخفيف الراء وسكون الفاء ) 

من حتضره املنية  فمعىن قراءة العامة أن املالئكة ال يقصرون فيما يؤمرون به من تويف
من اإلفراط أي الزيادة  فهو) ال يفْرِطُون ( وال يغفلون وال يتوانون ، أما قراءة األعرج 

يتجاوزن احلد يف ذلك ، قال ابن  ال يزيدون وال يتوفون إالَّ من أمروا بتوفيه ال، فهم 
فيه ، وفرط فيه إذا قصر،  يقال أفرط يف األمر إذا زاد) : ((  هـ ٣٩٢ت ( جين 

فيما يؤمرون به من توفِّي من حتضر  ال يقصرون)ال يفَرطُون ( فكما أن قراءة العامة 



إالَّ من أُمروا بتوفِّيه ، ونظريه قوله جل   يزيدون ، وال يتوفَّونمنيته ، فكذلك أيضاً ال
 (٦٥ ] . )) (٨: الرعد  ]  وكُلُّ شيء عنده بِمقْدارٍ  : وعز

نقصان فكل قراءة  فدل بالقراءتني على أن املالئكة يفعلون ما يؤمرون به دون زيادة أو
التوسع  ون تضاد أو تناقض ، وهو من بابوضحت معىن هو من مراد اهللا عز وجل د
 ) ، ويف هذا يقول الزخمشري) ٦٦. (يف املعاين من غري تباين يف معاين القراءات 

بالتشديد والتخفيف ، فالتفريط التواين والتأخري ) يفرطون ( و ) : ((  هـ ٥٣٨ت
 ((. دون فيهاحلد ، واإلفراط جماوزة احلد ، أي ال ينقصون مما أمروا به وال يزي عن

(67)  

 بِمجنونٍ ، ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِني ، وما هو علَى الْغَيبِ وما صاحبكُم  : قوله تعاىل -5

نني ، وما هو بِقَولِ شيطَانٍ رجِيمٍ  . [٢٥-٢٢: التكوير  ]  بِضَ

وأبو عمرو  ، وقرأ ابن كثريبالضاد ) بِضنني ( قرأ نافع وعاصم وابن عامر ومحزة 
 (٦٨. (بالظاء ) بظنني ( والكسائي ورويس 

على الغيب  فمن الضنة وهي البخل ، أي معناها ما هو) بضنني ( فالقراءة بالضاد 
على الغيب  فمن الظنة وهي االام ، أي ما هو) بظنني ( ببخيل ، أما القراءة بالظاء 

 . مبتهم

بن حبيش   الربيع عن عاصم بن أيب النجود عن زرحدثين قيس بن: (( يقول الفراء 
عاصم وأهل  مبتهم ، وقرأ) بظنني ( ببخيل ، وحنن تقرأ ) بضنني ( أنتم تقرءون : قال 

منفوس  يأتيه غيب السماء وهو: وهو حسن ، يقول ) بضنني ( احلجاز وزيد بن ثابت 
 ما هو: ا تقول فيه فال يضن به عنكم ، فلو كان مكان على ، عن صلح أو الباء كم

 ما: بظنني احتجوا بأن على تقوي قوهلم ، كما تقول : بضنني بالغيب ، والذين قالوا 
 فمن قرأ بظنني: ((، وحنو هذا ذهب الزجاج بقوله ) ٦٩. )) (أنت على فالن مبتهم 



 فمعناه ما هو على الغيب مبتهم وهو الثقة فيما أداه عن اهللا جل وعز ، يقال ظننت
 فمعناه ما هو على الغيب ببخيل ، أي) بضنني (  امت زيداً ، ومن قرأ زيداً يف معىن

 (70) (( . يؤدي عن اهللا ويعلِّم كتاب اهللا  هو

بظنني ( والكسائي  قرأ ابن كثري وأبو عمرو) : ((  هـ ٣٧٠ت ( ويقول ابن خالويه 
 . ا بئر ظنني ، إذا كان ال يوثَق: مبتهم ، يقال : بالظاء ، أي ) 

مبا أنزل اهللا من  ببخيل ، أي ليس خبيل بالوحي: بالضاد ، أي ) بضنني ( وقرأ الباقون 
خبلت به ،  إذا: ضننت بالشيء أضن به : القرآن فال يكتمه أحداً ، تقول العرب 

 : وينشد

دوي أجي إنلُقخ نم تبرج لُ قَداذالً أعهوا منن(٧١. )) (ألقوامٍ وإنْ ض 

،كما  (72) ومل يشذ عن هذه املعاين مجهور املفسرين وأصحاب كتب علل القراءات
 أورد أصحاب كتب النظائر بني الظاء والضاد ما يؤكد ما ذهب إليه أصحاب كتب

التفسري ، ومعاين القرآن، وعلل القراءات ، لكن املفيد يف الكتب اليت اختصت 
ية النظائر بشيء من التوسع والشمول عن الظاء والضاد هو انفرادها بروا باحلديث

ما قرره علماء اللغة يف معجمام ، كما أا أصبحت مضان الدارسني  واالعتماد على
ألا عاجلت ما أصاب بعض املتأخرين من اخللط بني احلرفني يف النطق  يف هذا الباب ،
يق بني خمتلف يف بناء الكلمة ، فوضعت هذه الكتب الضوابط للتفر مع أن معنامها

 . املعاين اليت تدل عليها هذه األلفاظ احلرفني مع ذكر

الشك والتهمة ،  ويكون الظَّن مبعىن) : (( ت اية القرن السادس ( يقول السرقوسي 
الَّ  : قال اهللا تعاىل ظُن إِلَّا  إِن  ، [ ١٥٧:النساء ]  اتِّباع الظَّن ما لَهم بِه من علْمٍ إِ نَّ

اظَن  [  ٣٢: اجلاثية ] . 



بِ بِضَنني  : واختلف يف سورة التكوير يف قوله لَى الْغَيع وا همو   فقُرىء بالظاء على ،
: أي ) وما هو على الغيب بضنني ( التهمة ، وقُرىء بالضاد على معىن البخيل  معىن

 (73) (( . ببخيل

ضن بالشيء  بالضاد فمصدر ) الضن( فأما ) : ((  هـ ٦٧٢ت ( ويقول ابن مالك 
 واضنني ، حلَ به وشخةً إذا بانناً وضناً وضنوما هو على : ( وقُرِىء  البخيلُ ،: ض

 … ( الغيب بضنني

أي مبتهم ، ) بظنني  وما هو على الغيب( التهمةُ ، وقُرىء : بالظاء ) الظن ( وأما 
النيبوكالمها بالظاء والضاد متوجهان يف حق    ألنه ليس ببخيل وال مبتهم ، (( .

)٧٤) 

معنامها ، بل  وذا يتحصل أن القراءتني وإن اختلف لفظهما فلم يتناقض أو يتضاد
األخرى ،  تصدق بعضهما بعضاً ، وكل قراءة تزيد معىن جديداً تكمل به القراءة

تهم فيما أخرب به عن ، وذلك أنه كان غري م  فاملراد اتني القراءتني مجيعاً هو النيب
 وغري خبيل بتعليم ما علمه اهللا وأنزله إليه فقد انتفى عنه األمران مجيعاً ، فأخرب اهللا تعاىل

 (٧٥. (اهللا تعاىل عنه ما يف القراءتني 

هو اختالف  من خالل ما تقدم يتبني بشكل جلي أن االختالف يف القراءات القرآنية
تناف  أو تضاد ، إذ ليس يف شيء من القراءاتتنوع وتغاير ، وليس اختالف تناقض 

املعاين  وال تضاد وال تناقض وال تباين ، وإن من مقاصد هذا االختالف هو التكثري من
القراءة  يف اآلية الواحدة ، فكانت كل قراءة تلقي الضوء على جانب معني مل تبينه
 أو تزيد شياًاألخرى ، وكأن املوضوع جمموعة صور ملسجد أو بيت كل صورة تبني 

 . جديداً مل تبينه الصورة األخرى ، مع أن مجيع الصور هي ملكان واحد

 اخلامتة والنتائج



خالل  لن أطوي صفحات هذا البحث حىت أمجل بعض احلقائق اليت خرجت ا من
 - : دراسة هذا املوضوع واليت تتلخص يف األمور اآلتية

اللغوي العريب   املهمة يف الدرسإنَّ موضوع القراءات القرآنية من املوضوعات .١
الصوتية  ) ، ألنَّ دراسة هذا املوضوع يكشف الكثري من القضايا اللغوية املهمة

، ويلقي الضوء على الكثري من اخلصائص )والصرفية والنحوية والداللية 
اليت اتسمت ا القبائل العربية ، وذا تعد مادة القراءات القرآنية وما  اللهجية
 من قضايا رافداً مهماً من روافد الدرس اللغوي العريب ال ميكن جتاهله  ايتعلق

 . ،والسيما دارس العربية أو التقصري فيه
 تبني من خالل البحث أن علماء املسلمني أمجعوا على أن االختالف يف .٢

القراءات إمنا هو اختالف تنوع وتغاير ، ال اختالف تضاد وتناقض ، ودللنا 
أقوال علماء املسلمني واليت تثبت ذلك ، وتوضح بشكل جبملة من  على ذلك

املستشرقني يف هذا املوضوع وهم يصفون االختالف يف  قاطع جهل بعض
 . القراءات القرآنية باالضطراب

يف  اتضح من خالل عرض بعض االختالف يف القراءات القرآنية اثر القراءات .٣
  اآلية الواحدة هو مقصد منتعدد املعاين واتساعها ، وإن اإلكثار من املعاين يف

مقاصد االختالف يف القراءات القرآنية ، وهذه القراءات اليت يتغاير فيها املعىن 
حق وكل قراءة مع األخرى مبرتلة اآلية مع اآلية ، جيب اإلميان ا كلها  كلها

 . تضمنته من املعاين علماً وعمالً واتباع ما

القراءات احتوت   ، فكتب التفسري وتوجيهوهذا املوضوع مل يغفل عنه علماء املسلمني
بالشكل الذي  على جوانب كثرية من هذا املوضوع إالَّ أا مل تدرس هذا املوضوع

بعض  عرضناه دراسة استقصائية ، وإمنا كانت توضح حجة أو علة كل قراءة وتورد
القراءة  األقوال مبثوثة هنا أو هناك ، كأا ترجح قراءة على أخرى أو تبني العلة من

خالل  ذه اللفظة متجاهلة ـ يف األعم األغلب ـ الفوائد واللطائف اليت تتحقق من
املوضوع  االختالف يف القراءات القرآنية ، لذا أرى من املفيد مجع كل ما يتعلق ذا



ويربز جانب  وإفراده بتصنيف يبني املعاين والفوائد واللطائف اليت تضمنتها القراءات
الرغم  ص القرآين بكونه غري قابل للتناقض والتباين واالضطراب علىاإلعجاز يف الن

 . من تعدد القراءات وتنوعها

 . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  اهلوامش

 .١/٥٤القراء الكبار  معرفة: ينظر  .١
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 بالسني)السراط : (( (٤٨-٤٧داينيف األحرف السبعة لل .٣٤
بضم اهلاء مع )عليهم، و إليهم،ولديهم(بالزاي و ) الزراط(بالصاد و)الصراط(و

فيه هدى،و عليه كرت،و منه (امليم وبكسر اهلاء مع ضم امليم وإسكاا و إسكان
يؤده إليك،ونؤته منها،وفألقه (بصلة اهلاء وبغري صلتها و)ماله ءايت،وعنه

أكلها،ويف (وبكسرها مع صلتها واختالسها،و اءبإسكان اهل)إليهم
بضم السني )ميسرة إىل( بإسكان الكاف وبضمها،و)األكل

البيان  بكسر الراء وبضمها وكذلك ما أشبهه وحنو ذلك)يعرشون(وبفتحها،و
 واإلدغام واملد والقصر والفتح واإلمالة وحتقيق اهلمز وختفيفه وشبهه مما يطلق
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 صادر واملراجعقائمة امل

ت ( اإلبانة عن معاني القراءات ـ لمكي بن أبي طالب القيسي  .١
الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي ـ : تحقيق  (  هـ٤٣٧

  ٠)  ت٠د(مطبعة نهضة مصر ـ القاهرة 

 (  هـ٩١١ت (اإلتقان في علوم القرآن ـ لجالل الدين السيوطي  .٢

العصرية ـ محمد أبو الفضل إبراهيم ـ المكتبة : تحقيق  ،
  ٠)م ١٩٨٨= هـ ١٤٠٨(بيروت ـ 

: تحقيق ) هـ ٤٤٤ت ( ألبي عمرو الداني –األحرف السبعة  .٣
طحان ـ مكتبة المنارة ـ مكة المكرمة ـ الطبعة  عبد المهيمن

 ٠) م١٩٨٨= هـ ١٤٠٨( األولى 



( اإلعتماد في نظائر الظاء والضاد ـ لجمال الدين محمد بن مالك  .٤
 مؤسسة الرسالة –ور حاتم الضامن الدكت: تحقيق ) هـ 672 ت
 ٠) م ١٩٨٥= هـ 1406 )  بيروت ت الطبعة الثالثة–

إعجاز القرآن والبالغة النبوية ـ لمصطفى صادق الرافعي ،  .٥
واعتنى به نجوى عباس ـ مؤسسة المختار ـ القاهرة ـ  راجعه

 0 (٢٠٠٣=هـ١٤٢٣( الطبعة األولى 

هللا الحسين بن أحمد  ألبي عبد ا–إعراب القراءات السبع وعللها  .٦
الدكتور عبد الرحمن : ، حققه وقدم له )  هـ٣٧٠ت (خالويه  بن

 الطبعة األولى –الخانجي بالقاهرة   مكتبة–بن سليمان العثيمين 
  ٠) م ١٩٩٢= هـ ١٤١٣(

، )هـ ٦١٦ت( ألبي البقاء العكبري –إعراب القراءات الشواذ  .٧
 –لكتب  عالم ا–محمد السيد أحمد عزوز : وتحقيق  دراسة

 0 ( 1996 = هـ١٤١٧( الطبعة األولى –بيروت 

دار العلم للماليين ) هـ ١٣٩٦ت( األعالم ـ لخير الدين الزركلي  .٨
 ٠) م ١٩٨٠=هـ ١٤٠٠( بيروت ـ الطبعة الخامسة  ـ

 ألبي جعفر أحمد بن علي المعروف –اإلقناع في القراءات السبع  .٩
 عبد المجيد الدكتور: ، حققه وقدم له ) هـ٥٤٠ت(الباذش  بابن

العلمي وإحياء التراث اإلسالمي   منشورات مركز البحث–قطامش 
مطبعة  – لكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة أم القرى

  ٠) م١٩٨٣= هـ ١٤٠٣( الطبعة األولى – دمشق –دار الفكر 

 ألبي حيان األندلسي -البحر المحيط في التفسير .١٠
= هـ ١٤٠٣(طبعة الثانية بيروت ـ ال – دار الفكر) هـ ٧٤٥ت(

  ٠) م ١٩٨٣



البرهان في علوم القرآن ـ لمحمد بن بهادر بن عبد اهللا  .١١
محمد أبو الفضل إبراهيم ـ : ، تحقيق )هـ  794 ت( الزركشي 

) م ١٩٧٢= هـ 1391 ) دار المعرفة ـ بيروت ـ الطبعة األولى
٠ 

بيان السبب الموجب الختالف القراءات ـ ألبي العباس  .١٢
ضمن كتاب ) هـ ٤٤٠ت في حدود ( المهدوي  مارأحمد بن ع

الدكتور حاتم  : نصوص محققة في علوم القرآن الكريم ـ تحقيق
 ٠) م ١٩٩١=هـ ١٤١١( الضامن ـ بغداد 

تأويل مشكل القرآن ـ ألبي محمد عبد اهللا بن مسلم بن  .١٣
سيد أحمد صقر ـ دار التراث ـ : تحقيق ) هـ 276 ت( قتيبة 

 ٠) م 1973 =هـ١٣٩٣( انية القاهرة ـ الطبعة الث

لمحمد ) تفسير ابن عاشور التونسي ( التحرير والتنوير  .١٤
 – بيروت – مؤسسة التأريخ –) هـ١٣٩٢ت(عاشور  الطاهر بن

  ٠) م ٢٠٠٠= هـ ١٤٢٠( الطبعة األولى 

التذكرة في القراءات ـ ألبي الحسن طاهر بن عبد المنعم  .١٥
عبد الفتاح الدكتور : ـ تحقيق )  هت ٣٩٩ت  ) بن غلبون

العربي ـ القاهرة ت  بحيري إبراهيم ـ الناشر ـ الزهراء لإلعالم
 . ( م١٩٩١= هـ ١٤١١( الطبعة الثانية 

 إلسماعيل بن –) تفسير ابن كثير ( تفسير القرآن العظيم  .١٦
أبو : ، تخريخ وتعليق ) هـ٧٧٤ت(كثير الدمشقي  عمر بن

 التراث جمعية إحياء معاوية مازن بن عبد الرحمن الجصلي ـ
  ٠) ٢٠٠٤= ١٤٢٥( اإلسالمي ـ الكويت ـ الطبعة األولى 



ـ ألبي عبد اهللا ) الجامع ألحكام القرآن ( تفسير القرطبي  .١٧
 – دار الكتب العلمية –) هـ٦٧١ت(أحمد القرطبي  محمد بن
  ٠) م 1988= هـ١٤٠٨(  الطبعة األولى –بيروت 

 ٤٤٤ت(  ألبي عمرو الداني–التيسير في القراءات السبع  .١٨
 مطبعة الدولة – استانبول –بتصحيحه اوتو برتزل  عنى) هـ 

  ٠ بغداد –المثنى  أعادت طبعه مكتبة) م١٩٣٠= هـ ١٣٥٠(

جمال القراء وكمال اإلقراء ـ لعلم الدين أبو الحسن علي  .١٩
علي حسين : ، تحقيق )  هـ ٦٤٣ت ( السخاوي  بن محمد

= هت ١٤٠٨( األولى  البواب ـع مكتبة التراث ـ مكة ـ الطبعة
 ٠) م ١٩٨٨

 – ألبي علي الفارسي –الحجة في علل القراءات السبع  .٢٠
علي النجدي ناصف، والدكتور عبد الحليم  :  تحقيق١ج

الكتاب العربي  النجار،والدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي دار
  ٠) م ١٩٦٥= هـ ١٣٨٥(بمصر 

 ألبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن –حجة القراءات  .٢١
 مؤسسة –سعيد األفغاني : ، تحقيق ) هـ400 ت أواخر(لة زنج

  ٠) م 2001 = هـ١٤٢٢( الطبعة الخامسة – بيروت –الرسالة 

 ألبي بكر أحمد بن موسى بن مجاهد –السبعة في القراءات  .٢٢
 دار المعارف –الدكتور شوقي ضيف : تحقيق  ،( هـ٣٢٤ت (

 0 (م١٩٨٨= هـ١٤٠٨( الطبعة الثالثة –بمصر 

داود ـ لسليمان بن األشعث أبو داود السجستاني سنن أبي  .٢٣
محمد محيي الدين عبد الحميد ـ دار : تحقيق  (  هـ٢٧٥ت ( 

 ٠) ت .د( الفكر ـ بيروت 



 ألبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي –سنن الترمذي  .٢٤
 دار –أحمد محمد شاكر وآخرين : وشرح  ، تحقيق)هـ ٢٩٧ت(

) م 1987 =  هـ١٤٠٨( بيروت الطبعة األولى –الكتب العلمية 
٠  

سنن النسائي ـ ألبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي  .٢٥
الدكتور عبد الغفار سليمان البنداري ، : ، تحقيق (  هـ٣٠٣ت ( 

العلمية ـ بيروت ـ الطبعة  وسيد كسروي حسن ـ دار الكتب
 ٠) م ١٩٩١= هـ ١٤١١( األولى 

 ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل –صحيح البخاري  .٢٦
الدكتور مصطفى البغا ـ دار : ، تحقيق  (هـ٢٥٦ت (البخاري 

= هـ 1407 ) ابن كثير واليمامة ـ بيروت ـ الطبعة الثانية
 ٠) م ١٩٨٧

صحيح مسلم ـ ألبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري  .٢٧
محمد فؤاد عبد الباقي ـ : ، تحقيق )هـ  261 ت( النيسابوري 

 0 ( ت.د( دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 

ظاءات القرآن ـ ألبي الربيع سلمان بن أبي القاسم  .٢٨
ضمن كتاب نصوص ) أوآخر السادس الهجري  ت( السرقوسي 

حاتم الضامن ـ  الدكتور: محققة في علوم القرآن الكريم ، تحقيق
 ٠) م ١٩٩١= هـ ١٤١١( بغداد 

ت ( فتح الباري ـ ألحمد بن علي بن حجر العسقلني  .٢٩
الدين الخطيب ـ دار المعرفة ـ محب  : ، تحقيق) هـ ٨٥٢

 ٠) ت .د( بيروت 



القراءات القرآنية تأريخ وتعريف ـ للدكتور عبد الهادي  .٣٠
= هـ ١٤٠٥( دار القلم بيروت ـ الطبعة الثالثة  الفضلي ـ
 ٠) م ١٩٨٥

القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية ـ للدكتور  .٣١
 ـ الطبعة الثالثة العال سالم مكرم مؤسسة الرسالة ـ بيروت عبد
  ٠) م ١٩٩٦= هـ ١٤١٧( 

 ألبي بكر عبد اهللا بن سليمان بن االشعث –كتاب المصاحف  .٣٢
الدكتور محب : ، دراسة وتحقيق ونقد ) هـ٣١٦ت) السجستاني

األوقاف والشؤون اإلسالمية  الدين عبد السبحان واعظ ـ وزارة
  ٠)م١٩٩٥= هـ١٤١٦( الطبعة األولى – قطر –

ئق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في الكشاف عن حقا .٣٣
( ألبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري  – وجوه التأويل

 –المهدي  عبد الرزاق: ، تحقيق وتخريج وتعليق ) هـ٥٣٨ت
= هـ١٤٢١( الطبعة الثانية – بيروت –دار إحياء التراث العربي 

  ٠) م٢٠٠١

 لمكي –الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  .٣٤
 –الدكتور محيي الدين رمضان :القيسي، تحقيق ن أبي طالبب

= هـ 1401)  الطبعة الثانية– بيروت –مؤسسة الرسالة 
  ٠) م ١٩٨١

الكنز في القراءات العشر ـ لعبد اهللا بن عبد المؤمن  .٣٥
الدكتور خالد احمد : دراسة وتحقيق ) هـ ٧٤٠ت( الواسطي

( ـ الطبعة األولى  المشهداني ـ مكتبة الثقافة الدينية ـ القاهرة
 ٠) م ٢٠٠٤= هـ ١٤٢٥



: ، جمع )  هـ ٧٢٨ت ( مجموعة الفتاوى ـ البن تيمية  .٣٦
محمد بن قاسم ـ مطبعة الرسالة ـ سورية ـ  عبد الرحمن بن
  ٠) م ١٩٧٨= هـ ١٣٩٨( الطبعة األولى 

محاضرات في علوم القرآن ـ لغانم قدوري الحمد ـ دار  .٣٧
م ١٩٨١= هـ ١٤٠١(  األولى ـ بغداد ـ الطبعة الكتاب للطباعة

 (٠ 

المحتَسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها  .٣٨
علي : ، تحقيق) هـ٣٩٢ت (الفتح عثمان بن جني  ـ ألبي

النجار، والدكتور عبد الفتاح  النجدي ناصف، والدكتور عبد الحليم
بالقاهرة  إسماعيل شلبي ـ المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

 ٠)م٢٠٠٤=هـ ١٤٢٤(

 –مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع البن خالويه  .٣٩
 ٠)ت٠د( دار الهجرة – برجشتراسر ٠ج : عنى بنشره

: مذاهب التفسير اإلسالمي ـ لجولد تسيهر ، ترجمة  .٤٠
( الحليم النجار ـ مطبعة السنة المحمدية ـ القاهرة  الدكتور عبد

 ٠) م ١٩٥٥= هـ ١٣٧٥

علق بالكتاب العزيز ـ ألبي المرشد الوجيز إلى علوم تت .٤١
، )  هـ ٦٦٥ت ( الرحمن بن إسماعيل المقدسي  شامة عبد

= هـ ١٣٩٥( بيروت  طيار آلتي قوالج ـ دار صادر: تحقيق 
  ٠) م ١٩٧٥

مسند اإلمام أحمد بن حنبل ـ ألبي عبد اهللا أحمد بن حنبل  .٤٢
أحمد محمد شاكر ـ دار : ، تحقيق )  هـ ٢٤١ت  ) الشيباني

 ٠) م ١٩٩٥= هـ 1415 ) لقاهرة ـ الطبعة األولىالحديث ـ ا



 ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري –معاني القراءات  .٤٣
 – الشيخ أحمد فريد المزيدي –حققه وعلق عليه  ، (هـ٣٧٠ت(

=  هـ ١٤٢٠(األولى   الطبعة– بيروت –دار الكتب العلمية 
  ٠) م١٩٩٩

 ألبي زكريا يحيى بن زياد الفراء –معاني القرآن  .٤٤
محمد علي النجار ، وأحمد يوسف نجاتي  : ، تحقيق) هـ٢٠٧ت(
) م ١٩٨٠= هـ 1400)  الطبعة الثانية– بيروت – عالم الكتب –
٠  

 ألبي إسحاق الزجاج –معاني القرآن وإعرابه  .٤٥
 –الدكتور عبد الجليل عبده شلبي  : ، شرح وتحقيق)هـ٣١١ت(

  ٠) م 1988 = هـ١٤٠٨( الطبعة األولى – بيروت –عالم الكتب 

 للذهبي ، –معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار  .٤٦
بشار عواد معروف ، وشعيب األرناؤوط ، وصالح مهدي  : تحقيق
= م ١٩٨٤(الطبعة األولى   بيروت- مؤسسة الرسالة–عباس 
 ٠) هـ١٤٠٤

مناهل العرفان في علوم القرآن ـ لمحمد عبد العظيم  .٤٧
كر ـ بيروت ـ الطبعة ـ دار الف) هـ  1367 ت( الزرقاني 

  ٠) م ١٩٩٦=  هـ ١٤١٧( األولى 

 ألبي العباس –الموضح في تعليل وجوه القراءات السبع  .٤٨
 –سالم قدوري الحمد : ، دراسة وتحقيق ) هـ٤٤٠ت) المهدوي

 تحت –جامعة بغداد  – رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية اآلداب
  ٠ )هـ١٤٠٨= م ١٩٨٨(إشراف الدكتور حاتم صالح الضامن 



 البن الجزري ، تصحيح –النشر في القراءات العشر  .٤٩
  ٠)ت ٠د( بيروت – دار الفكر –محمد الضباع  علي: ومراجعة 

 


