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وقفة في القراءات القرآنية

د .سعدكف العجيمي

نزؿ القرآف الكريـ بمساف عربي في زمف بمغت فيو الفصاحة العربية أكج عظمتيا ،ككانت ليجة

قريش في الذركة مف المغة لسالمتيا مف عيكب الميجات األخرل ( ،)1فنزؿ القراف بميجة قريش إذ تأكد
ىذا عندما يرجِّحت زمف الخميفة عثماف بف عفاف (  )إذ أكعز بالرككف إلى ليجة قريش عند اختالؼ
كتبة المصحؼ حيف تكحيد المصاحؼ(. )2
جاء القراف فكاف فيو النكر كاليداية لكؿ شعكب األرض ًٍََ ب أَسْسَيْنَبكَ إِىَّب مَبفَّتً ىِينَّبسِ بَشِرياً ًََّزِيشاً 
فاف ىي سمكت سبيمو القكيـ استقاـ أمر دينيا كدنياىا ك((ليس القرآف قمب الديف كالدليؿ

إلى مممكة

السماء ىحسب كلكنو مختصر عمكـ كمستند سياسة ،يتضمف دستكر القكانيف إلنشاء مممكة عمى
األرض أيضا))( )4فال غرابة أف يحاط بعناية كبيرة تتناسب مع عظمتو فكاف محكر تفكير المسمميف،
كما قياـ الدراسات النحكية إال نتيجة لحرصيـ عميو مف أف يتطرؽ إؿيو المحف فقد ارتبط قياـ الدراسات
النحكية بالقرآف ارتباطان كثيقان ػ في األقؿ في بدايتيا ػ فجاءت جزءان مف األعماؿ القرآنية كنقط أبي

األسكد (69ىػ) كاعجاـ نصر بف عاصـ(89ىػ).

كبعد أف زادت حاجة المسمميف ػ العرب كغير العرب ػ إلى النحك لتفشي المحف ليتكصمكا ((إلى

التكمـ بكالـ العرب عمى الحقيقة صكابان غير يمّبدؿ كال يم َّ
غير ،كتقكيـ كتاب اهلل ّعز كج ّؿ الذم ىك
أصؿ الديف كالدنيا كالمعتمد)) ( )5نشطت الدراسات النحكية كأخذت تستقؿ بنفسيا عف القرآف ،ككاف
البد لمنحكييف مف االستعانة بالقرآف كقراءاتو باعتباره النص النثرم

األكثر كثكقان بو إذ اليتطرؽ إليو
()6

الشؾ فقد كاف ((النص الصحيح المجمع عمى االحتجاج بو في المغة كالنحك كالصرؼ كالبالغة))

إف القراءات القرآنية مف أكثر األمكر إثارة لمجدؿ كالبحث منذ قياـ الدراسات النحكية حتى زمننا
ىذا ،فقد بدأ الخالؼ فييا في حياة الرسكؿ (

()7

)

أقر برخصة مف اهلل
كقيؿ إف ذلؾ االختالؼ َّ

سبحانو كتعالى تيسي ار عمى المسمميف ثـ اتسع كتشعب كبمغ َّ
حد التناحر بينيـ كتكفير بعضيـ بعضان

مما دعا الخميفة عثماف بف عفاف (

 )إلى العمؿ عمى درء ىذا الخطر كجمع المسمميف عمى

مصحؼ كاحد قراءة كاحدة ليككف سببان في كحدتيـ العامالن في فرقتيـ كتناحرىـ.
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كقد قيؿ ما قيؿ في تعميؿ ىذا االختالؼ أك تسكيغو ،كتعددت اآلراء كاختمفت حتى في التعميؿ
كما اختمفت في القراءات أنفسيا عمى الرغـ مف أف معتمدىـ كاحد ىك حديث ((أنزؿ القراف عمى سبعة
شاؼ و
و
كاؼ فاقرؤكا كيؼ شئتـ))( )8كركايات أيخر عف الرسكؿ ( )9()كمع كؿ الجيكد التي
أحرؼ يك ّؿ
بذلت لـ يتفقكا عمى تفسير لمحديث المذككر ينيي الخالؼ ،فابف قتيبة بعد تدبره

يقكؿ ػ لكجكه الخالؼ كجدىا سبعة
كالباقالني

()12

()10

كما

ػ

كأف لـ يجزـ بكاحد منيا ،كتابعو عمى ذلؾ الفخر الرازم

ثـ زادت الكجكه المحتممة لدل العمماء حتى أكصمكىا إلى خمسة كثالثيف كجيا

تتكقؼ محاكالت تفسير الحديث حتى بمغت ػ الكجكه المحتممة ػ أربعيف كجيا

()14

()11

()13

كلـ

كربما زادت بعد ذلؾ

فيما لـ نطمع عميو مف مصادر.
اليستطيع الباحث الخركج برأم ػ مف ىذه الكجكه ػ تطمئف إليو النفس كؿ االطمئناف بما يتفؽ
كركح الحديث كذلؾ لالضطراب الذم تثيره ىذه االحتماالت لدل القارئ أكال ،كألف اغمبيا يستمزـ كقكع
التحريؼ في القراف الكريـ كىك األمر الذم اليقبمو عاقؿ مف ذلؾ مثالن :االختالؼ الناجـ عف إبداؿ

كممة بما يراد فو ا أك مايقاربيا في المعنى كقراءة ابف مسعكد (  )في قكلو تعالى
ًَاحِذَة 
املنفٌش 

()15
()16

 إُِْ مَبَّجْ إِىَّب صَيْحَتً

فقد ق أر ((زقيو )) مكاف ((صيحة)) كقراءتو ىك كسعيد بف جبير في قكلو تعالى
فق ار الصكؼ مف العيف ،كما ذكره الطبرم عف

شَجَشَثَ اىزَّقًٌُِّ() طَعَبًُ اىْأَثِيٌِ

()17

بكضع كممة ((الفاجر))

أنو ق أر  :إَُِّ َّبشِئَتَ اىيَّيْوِ ىِيَ أَشَذُّ ًَطْئبً ًَأَقًٌَُْ قِيالً 

()19

()18

مبىعيِ

أبي الدر دا ء انو ق أر قكلو تعالى

إَُِّ

مكضع األثيـ ،كما نسب إلى أنس بف مالؾ

بابداؿ ((اصكب)) مف ((أقكـ)) ،أك االختالؼ الناجـ

يبي (  )في
عف الزيادة كالنقصاف في كممات المصحؼ كالقراءة المنسكبة إلى أ ّ
()22
أُخْفِييَب  )20( بزيادة ((مف نفسي فكيؼ أظيركـ عمييا)) ( ،)21كقراءة ابف كثير  حَجْشِي حَحْخَيَب اىْأَّْيَبسُ 
 إَُِّ اىسَّبعَتَ آحِيَتٌ أَمَبدُ

بزيادة ((مف)) ( ،)23فمثؿ ىذه القراءات تستمزـ التحريؼ في كالـ اهلل كقد رفضت إذ ((لـ تقع

اإلباحة

في قكلو عميو السالـ ((فاقرءكا ما تيسر منو)) باف يككف كؿ كاحد مف الصحابة إذا أراد أف يبدؿ
المفظة مف بعض ىذه المغات جعميا مف تمقاء نفسو ،كلك كاف ىذا لذىب إعجاز القرآف ككاف يم ىعرضان

أف يبدؿ ىذا كىذا حتى يككف غير الذم نزؿ مف عند اهلل))

()24

كيؤكد ىذا ماركل عف النبي (  )أنو

رفض التبديؿ فيما ىك اقؿ خطكرة مف القرآف فقد ذكر ((أف النبي (
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كفيو (إف نبيؾ الذم أرسمت) فمما أراد البراء أف يعرض ذلؾ عمى النبي (

 )قاؿ( :كرسكلؾ الذم

أرسمت فقاؿ النبي ( )ال ،كنبيؾ الذم أرسمت فأمره عميو السالـ أف ال يضع لفظة رسكؿ في مكضع
()25

كنبي))
نبي ،كذلؾ حؽ ال يحيؿ معنى كىك عميو السالـ رسكؿ ّ

.

كما أف االختالؼ بالتقديـ كالتأخير في الكممات القرآنية كالقراءة المنسكبة إلى أبى بكر

الصديؽ ( )في قكلو تعالى ًَ جَبءَثْ سَنْشَةُ اىٌََْْثِ بِبىْحَقّ

()26

بتقديـ الحؽ عمى المكت يرد عميو ماكرد

عمى االختالؼ بالزيادة كالنقصاف مف جية ،كمف جية أخرل فإنو كرد عف أبى بكر الصديؽ (
()27

ركاية أخرل مكافقة لممصحؼ

)

اليمكف تجاىميا.

أما االختالؼ الناتج عف تغيير الحركؼ كما في ((كطمع منضكد)) بدال مف ًطوح ٍنضٌد 
ك((كيؼ ننشرىا)) بدال مف

 مَيْفَ ُّنْشِزُىَب 

()29

()28

فيك في األكلى يمكف أف ينجـ عف تقارب مخارج

الحركؼ كخفاء الحرؼ عمى السامع مما يؤدم إلى الخمط بيف الحرفيف ،كىك ما يحدث كثي ار في
الكالـ ،أما في الثانية فيمكف رده إلى أف الحركؼ العربية لـ تكف معجمو مما يصعب معو التمييز بيف
الحركؼ المتشابية رسما خاصة إذا كاف التغيير اليتعارض مع المفيكـ العاـ لآلية كىذا ػ في ظني ػ
سبب قياـ نصر بف عاصـ بنقط الحركؼ لينحاز بعضيا مف بعض كنتجنب المبس كاالختالؼ .
أما االختالؼ اإلعرابي أك االختالؼ في ضبط بنية الكممة مما يخرج صكرة الكممة عف الرسـ
القرآني فأمكر يمكف أف ترجع إلى القارئ نفسو كالسيما أف الحركؼ العربية لـ تكف مشككلة عند تدكيف
المصحؼ كلذا فيي تحتمؿ ما يقكلو القارئَّ ،
كجؿ مف ال يسيك .
كقد كجو لمنحكييف نقد شديد مف المتقدميف كالمحدثيف نتيجة لتضعيفيـ عددا مف القراءات أك
لعدـ االحتج اج بيا عمى القكاعد النحكية ،أك لتأكيميا بما ينسجـ مع ما كضع مف قكاعد عامة ،كىذا
النقد ػ في تصكرم ػ نتيجة لتصكر بعيد الكاقع إذ ظنكا أف عدـ قبكؿ النحكييف لبعض القراءات ىك عدـ
قبكؿ لمقراف ،كىك أمر بعيد عف الحقيقة كؿ البعد ،الف النحك ما كاف لكال القراف ،كما أكجد إال لخدمة
القراف كدفع المحف عنو ،فمف المعركؼ أف عددا مف النحكييف األك ائؿ ىـ مف القراء قبؿ أف يككنكا
نحكييف ،كاىتماميـ بالدراسات القرآنية اليمكف تجاىمو فعبد اهلل بف أبي

إسحاؽ ( 117ىػ) كالخميؿ

الفراىيدم ( 175ىػ) كأبك الخطاب االخفش الكبير ( 177ىػ) مف البصرة كالفراء ( 207ىػ) مف الككفة
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نجد أف القراف محكر جيكدىـ العممية ،كما كاف منيـ

مقرئكه  ،فأبك عمرك بف العالء ( 154ىػ)

كالكسائي ( 189ىػ) مف السبعة كالبف أبي إسحاؽ قراءة معركفة ،لذا فقد حرصكا عمى الدفاع عف
بإثارة التساؤالت

الرّد عمى الممحديف كالطاعنيف عميو عف طريؽ القراءات التي تعرضت لمكيد
القرآف ك َّ
عف حججيا ،كاألسباب التي جعمتيـ يقرؤكف عمى ىذه الصكرة دكف غيرىا ،كالى أم مدل تتفؽ مع
المكركث المغكم ،فكاف النحك كليد التفكير في قراءة القراف

()30

((كمف ىنا تجرد النحاة فيما ألفكا مف

كتب االحتجاج لمرد عمى ىؤالء كاثركا ػ فيما يبدك لي ػ القياس كالنظر كاعممكىما فيما ىك ثابت بالنقؿ
كاألثر حتى يتصدكا ليؤالء المعانديف كيكاجيكىـ بأسمحتيـ نفسيا التي جردكىا في كجكه المسمميف
ككتابيـ المبيف أنيـ يعتمدكف في كيدىـ كتعرضيـ عمى مباحث الجدؿ ،كمسائؿ الفمسفة كالمنطؽ
كمافيو مف تعميؿ كقياس فعؿ المخمصيف ؿلقراف العظيـ أذف أف يجابيكا الممحديف متخذيف ما برعكا فيو
()31

مف عدة كسالح))

.

كعمى الرغـ مما بذلو النحكيكف مف جيد في خدمة القراف فاف

أبا حزـ األندلسي يقكؿ (( :كال

عجب أعجب ممف إف كجد المرئ القيس ،أك لزىير أك لجرير أك الحطيئة ،أك الطر ماح أك األعرابي
بكاؿ عمى عقبيو لفظان في شعر ،أك نثر جعمو في المغة
أسدم ،أك تميمي ،أك مف سائر أبناء العرب ّ
كقطع بو كلـ يعترض فيو ،ثـ إذا كجد هلل تعالى خالؽ المغات كأىميا كالمان لـ يمتفت إليو كالجعمو

َّ
عما أكقعو اهلل عميو)) (،)32
حجة ،أك جعؿ يصرفو عف كجيو كيحرفو عف مكاضعو
كيتحيؿ في إحالتو ّ
كمف األىمية بمكاف أف نقؼ قميال عنده ،فيك دعكة إلى الجميع لمكقكؼ عنده ،فنجد أبا حزـ قد
شخص الخمؿ ،فيك ينحاز إلى القراءات ،كالدافع لذلؾ انو يرل أف القراف بقرائتو المختمفة ػ متكاترىا
كشاذىا يجده أعمى نص نثرم مكثكؽ فيو ،فكيؼ اليحتج بو كيحتج بشعر شاعر ماجف ،كنستخمص
مف ىذا النص امك ار منيا :أف الدارس لمقراءات يجد فييا كجكىا كأقكاال أثيرت حكليا .كطبيعة ىذه
القراءات جاءت عف طريؽ قراء المدينة أك الككفة أك مكة أك غيرىـ ممف اليستحيؿ العقؿ تكاطؤه
عف الكذب ،كالغريب الذم لـ يقؼ عميو النحكيكف :ىك مكضكع االختيار ،فاالختيار (ىك الحرؼ
الذم يختاره القارئ مف بيف مركيا ت

ق مجتيدا في اختياره )* فالقارئ اليخترع قرائتو ،أك يؤلؼ

عناصرىا مف عند نفسو ،بؿ ينتخب كجيا مف كجكه القراءات التي تمقاىا عف شيكخو لسبب مف
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األسباب ،فيتمسؾ بو كيقرئو لتالميذه
كالسبب الثاني :ىك أف النحاة اليفرقكف بيف القراءة كاالختيار ،فالقراءة يراد بيا الطريقة التي يق ار
بيا كؿ كاحد مف عمماء الصحابة بالقراءة ،كاالختيار (:ىك تأليؼ عمماء القراء مف التابعيف بحيث
اليخرج احد منيـ عمى شيء مما ركم مف قراءات الصحابة)**
كمف اإلنصاؼ أف نذكر بعض األمكر التي تحتاج إلى كقفة ،فقد أثيرت زكبعة ضد النحكييف قابمت
الزكبعة التي أثيرت عمى القراء ذكر منيا عمى سبؿ المثاؿ ال الحصر:

 .1الطعف عمى العرب ككصفيـ بكالـ ال يصدر ممف لديو احتراـ ليذه األمة التي كرميا اهلل بنبيو
األميف ( )كأنزؿ كتابو العزيز بمغتيا فزادىا شرفان كحكـ ليا بالبقاء مادامت الدنيا.

 .2اتياـ النحكييف بعدـ االىتماـ بكالـ اهلل سبحانو كتعالى مف غير دليؿ فالنحكيكف لـ يرفضكا
القراف ،بؿ كاف في أعمى منازؿ التقديس عندىـ ،كىك أقكل حججيـ ،أما عدـ قبكليـ لبعض
القراءات ،أك تضعيفيا فأمر آخر ألف القراءات غير القراف فيما ((حقيقتاف متغايرتاف ،فالقراف ىك
الكحي المنزؿ عمى محمد (  )لمبياف كاألعجاز ،كالقراءات ىي اختالؼ ألفاظ الكحي المذككر
كتبة الحركؼ أك كيفيتيا مف تحقيؽ كتثقيؿ كغيرىما))
في ا
أداء كممات القرآف كاختالفيا بعزك الناقمة))

()34

()33

كقد قيؿ إف(( :القراءات عمـ بكيفية

كعميو فإف َّ
رد النحكييف لبعض القراءات اليعنى

ىردىـ لمقرآف قطعان.
 .3اتياميـ بعدـ االحتاج بااليات القرآنية عمى قكاعدىـ النحكية بعيد عف الحقيقة فكتب النحكييف
تدحض ىذا القكؿ كتدفعو ،كاذا كاف بعضيـ مقالن مف االستشياد باآليات القرآنية كىك يعتمد عمى
الشكاىد الشعرية فذلؾ ألنيـ يحاكلكف أبعاد القرآف عف الجدؿ كمكاطف الشبيات تقديسان ال تجاىال

.

 .4اتياميـ بتحريؼ كالـ اهلل كصرفو عف كجيو الذم أراده اهلل جمت قدرتو اتياـ خطير يعكزه الدليؿ،
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كاذا كاف ابف حزـ يعد التأكيؿ كالتقدير الذم يقكؿ بو النحكيكف تحريفان فيك الخطأ نفسو ،كقد َّ
رد
رد يمكف أف يقاؿ في ذلؾ (.)35
أستاذنا المرحكـ عمي النجدم ناصؼ عمى القائميف بذلؾ خير ّ
كأخؼ كطأة مف نقد ابف حزـ ما قالو الفخر الرازم في ذلؾ ((إذا جكزنا إثبات المغة بشعر

مجيكؿ فجكاز إثباتيا بالقرآف العظيـ أكلى ،ككثي انر ما نرل النحكييف متحيريف في تقرير األلفاظ الكاردة

في القراف ،فإذا استشيدكا في تقريرىا ببيت مجيكؿ فرحكا بو ،كأنا شديد التعجب منيـ فإنيـ إذا جعمكا

كركد ذلؾ البيت المجيكؿ عمى كفقيا دليالن عمى صحتيا فؤلف يجعمكا كركد القراف دليال عمى صحتيا
()36

كاف أكلى))

كاذا قيؿ أف القراف المدكف بيف دفتي المصحؼ ىك حصيمة قراءة أك قراءات معينة ،كعدـ قبكؿ
بعض القراءات ىك رد لبعض القراف أجيب بأف ىذا قمب لمكاقع ذلؾ ألف القراف كالـ هلل األزلي سابؽ
لمقراءات ،كالقراءات حكاية ذلؾ الكالـ كاليمكف أف يككف في القراف اختالؼ ((كلك كاف مف عند غير
()37

اهلل لكجدكا فيو اختالفان كثي انر))

.

كلـ يسمـ النحكيكف مف تجريح المحدثيف الذيف تحاممكا عمييـ لعدـ استشيادىـ ببعض القراءات،

فاألستاذ سعيد األفغاني ينقؿ معنى قكؿ ابف حزـ فيقكؿ(( :يريدكف بناء قكاعدىـ عمى كالـ العرب
فيجمعكف نتفان نثرية كشعرية مف ىذه القبيمة كمف تمؾ كمف أعرابي في الشماؿ إلى امرأة في الجنكب

 ...كيضعكف قكاعد تصدؽ عمى أكثر ما كصؿ إلييـ بيذا االستقراء الناقص  ..ثـ يسددكف ىذه

القكاعد بمقاييس منطقية يريدكف أطرادىا في الكالـ حتى إذا أتت بعضيـ قراءة صحيحة السند تحالؼ
قاعدتو القياسية طعف فييا كاف كاف قارئيا أبمغ كأعرب مف كثير ممف يحتج النحكم بكالميـ فال
استقراؤه كامؿ أك و
كاؼ كال لشكاىده التي استند إلييا بعض ما لمقراءة مف القكة كال المغة تخضع

لممقاييس المنطقية التي ابتدعيا)) ( ،)38ىذا كالـ يمكف قبكلو إذا كانت مقاييسيـ المبتدعة قد طبقت

عمى القراءات دكف المسمكع اآلخر فيككف مكقفيـ مف القراءات خركجان عمى منيجيـ الذم ارتضكه،

كأما أف استقراءىـ لـ يكف شامالن فيك حقيقة الينكرىا إال جاىؿ أك متجاىؿ غير أف اتياميـ يعدـ

المعرفة بالقراف بدليؿ كجكد قراءات مخالفة لمقكاعد النحكية التي كصفكىا اليمكف قبكلو فاألستاذ الراكم

بعد أف ذكر بعض القراءات المخالفة لمقكاعد البصرية يقكؿ(( :يظير أف القكـ قرركا بعض قكاعدىـ،
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كحرركا بعض ضكابطيـ قبؿ أف يستقركا القراف الكريـ كيستقصكا كجكه قراءاتو كاممة ،كعندما يجدكف
قاعدة مف قكاعدىـ ىذه تقصر عف شمكؿ بعض القراءات المعتبرة يعمدكف إلى التأكيؿ كيقمبكف كجكىو
أف ىذه القراءات خطأ تكلد مف
كألكانو  ..كقد بمغت الجرأة ببعض الذيف في قمكبيـ مرض أف زعمكا ّ
خطأ كتاب المصاحؼ العثمانية في الرسـ ،كىذا بيتاف عظيـ)) ( )39ثـ يسكؽ ركاية يدعـ فييا مكقفو
ىذا فيقكؿ(( :يحكى أف أحد المتفمسفة جاء إلى ابف األعرابي يسألو عف قكلو
ًَاىْخٌَْفِ

()40

فَأَرَاقَوًَ اىيَّوُ ىِبَبسَ اىْجٌُعِ

قاؿ ػ المتفمسؼ ػ أتقكؿ العرب :ذقت المباس ؟ فأجابو باإليجاب ثـ قاؿ :ػ ابف األعرابي ػ

ىبؾ تتيـ محمدان لـ يكف نبيان ،أتتيمو باف لـ يكف عربيان ؟ كنحف ػ

الراكم ػ نقكؿ لبعض الفالة مف

متشددم الفح اة :ىبكـ تتيمكف بعض رجاؿ االقراء بالتساىؿ في الركاية ،أتتيمكنيـ بالخركج عف
صميـ العرب الذيف يحتج بقكليـ؟ ))

()41

فام ظمـ ىذا لمنحكييف إذ فاؽ ابف حزـ في جرأتو عمييـ،

كمع يقيننا باف ىذا ماكاف ليصدر عف األستاذيف الفاضميف األفغاني كالراكم لكال حرصيما الشديد عمى
القرآف كغيرتيما اإلسالمية ،غير أف الحرص الشديد ،كالغيرة الزائدة اليبرراف إغفاؿ الحقيقة كالحط مف
قدر النحكييف مع جيكدىـ في سبيؿ صيانة القر آف مف التحريؼ كاتياميـ بعدـ معرفة ما في القراف،
كبالـ غاالت كالتشدد كنحف أكثر منيـ تشددان .

كال يكتفي األستاذ الراكم بيذا القدر ػ كىك غير مقبكؿ ػ بؿ يحمميـ كزر غيرىـ فيقكؿ(( :إف

صنيعيـ ىذا ػ يريد إخضاع النصكص القرآنية لمقكاعد النحكية ػ أدل إلى نتيجة مضحكة تمؾ ىي
اندفاع بعض الجيمة أك المتجاىميف مف أعداء القرآف إلى القكؿ باف فيو لحنان ظنان منيـ أف كؿ ما

يخرج عف مقاييس النحاة الكصفية فيك لحف))

()42

كىنا يستطيع االنساف أف يتساءؿ فيقكؿ :ىب أنكـ

تتيمكف النحكييف بالجيؿ كالقصكر في االستقراء كعدـ معرفة القر آف فيؿ تتيمكنيـ باختال ت الخبر
المركم عف عثماف بف عفاف (  )كىك أف في القراف لحنان كستقيمو العرب ( ،)43كما ركل عف عائشة

( )كقد نقمو غير النحكييف فالطبرم يقكؿ(( :حدثني ابف حميد قاؿ :حدثنا أبك معاكية عف ىشاـ بف
عركة عف أبيو :أنو سأؿ عائشة عف قكلوً  :املقيَني اىصيٌة ،)44( كعف قكلو:
ًَاىصَّببِئٌَُُ 
الكتاب))

()45

()47

كعف قكلو :إُِْ ىَزَاُِ ىَسَبحِشَاُ 

()46

 إَُِّ اىَّزِيَِ آٍَنٌُا ًَاىَّزِيَِ ىَبدًُا

فقالت :يابف أخي  :ىذا عمؿ الكتّاب ،اخطئكا في

كذكر الخبر نفسو الفخر الرازم في تفسيره،
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((حدثني المثنى ،قاؿ :حدثنا الحجاج بف المنياؿ ،قاؿ :حدثنا حماد بف

سممو عف الزبير قاؿ :قمت

ألباف بف عثماف بف عفاف :ما شأنيا كتبت ىَنِِِ اىشَّاسِخٌَُُ فِي اىْعِيٌِْ ٍِنْيٌُْ ًَاىَُْؤٍِْنٌَُُ يُؤٍِْنٌَُُ بََِب أُّْزِهَ إِىَيْلَ

ًٍََب أُّْزِهَ ٍِِْ قَبْيِلَ ًَاىَُْقِيَِنيَ اىصَّالة  ؟ قاؿ :أف الكاتب لما كتب (لكف الراسخكف في العمـ منيـ ،حتى إذا
بمغ ،قاؿ :ما اكتب؟ قيؿ لو :اكتب (كالمقيميف

الصالة ) فكتب ما قيؿ لو)) ( ،)50فأباف يؤكد خطأ

الكاتب ،كما يعطي سبب الخطأ الذم كقع فيو الكاتب.
كقد حاكؿ ابف قتيبة أف يرجع كجكد الخطأ إلى أف كثي انر مف كممات المصحؼ لـ تكتب كما
()51

يتطمب المفظ بيا مثؿ ((الزككة)) ك((الصمكة)) في الزكاة كالصالة.
()52

فال يمكف قبكلو عمى أم األحكاؿ ،فأبك الحسف

كخبر ال يكتّاب رفضو غير كاحد مف العمماء،
الحكفي (430ىػ) عندما تكمـ عمى قكلو تعالىً  :املقيَني اىصيٌة  )53( قاؿ(( :إنما اختمؼ إعرابو لما فيو
معنى المدح المراد بذلؾ  ...كيركل أنيا في مصحؼ أيبي (كالمقيمكف) كىي قراءتو ،كركل عف عائشة
(رضى اهلل عنيا) أنيا سئمت عف ذلؾ فقالت ىذا غمط مف الكتّاب ،كبذلؾ قاؿ :أباف بف عثماف ،كىذا
ال يعرج عميو الجماع الجميع عميو ،كنقؿ الناقميف مف الصحابة كغيرىـ ،كأنو لك كاف خطأ عندىـ لما
كسعيـ السككت عنو كغيركه ،كلعؿ الراكم عف عائشة (رضى اهلل عنيا) لـ يضبط ما قالت ،كال يعرج
عمى المفرد بالركاية مف ككف األمة عمى خالفو))(.)54

كلك أف الذيف ينحكف بالالئمة عمى النحكييف لتضعيفيـ بعض القراءات تناكلكا المكضكع
بحساسية أقؿ لكجدكا أف مكقؼ النحكييف ىذا ال يمس مكانة القراف أك قدسيتو ،بؿ ىك تأكيد كتدعيـ
ليا خاصة أف معرفة النحك شرط مطمكب تحققو لدل القارئ إذ جعؿ ابف مجاىد القراء عمى مستكيات
أدناىـ مرتبة أقميـ معرفة بالنحك فقاؿ(( :كمنيـ مف يؤدم ما سمعو ممف أخذ عنو ليس عنده إال
األداء لما تعمـ ال يعرؼ األعراب كال غيره فذلؾ الحافظ فال يمبث أف ينس إذا طاؿ عيده فيضيع
االعراب لشدة تشابيو ككثرة فتحو ككسره في االية الكاحدة ألنو اليعتمد عمى عمـ بالعربية ،كال بصر

بالمعاني فيرجع إليو))(.)55

كالنظرة المكضكعية اليادئة لمقراءات ألتؤدم إلى مثؿ ىذا الذم قيؿ حكؿ رفض بعضيا ،فمك
()56

دققنا النظر في الشركط التي كضعىا العمماء لقبكليا
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أكال :صحة السند إلى الرسكؿ (  ،)أك تكاتره عند آخريف ،كىذا الشرط إذا تحقؽ أغنى عف الشركط
األخر ،ألننا امرنا باالمتثاؿ ألمره عميو السالـ فو ك إنما يبمغ أمر اهلل جمت قدرتو إذ قاؿ:

ٍََب آحَبمٌُُ

اىشَّسٌُهُ فَخُزًُهُ ًٍََب َّيَبمٌُْ عَنْوُ فَبّْخَيٌُا  ،)57( فمك أف النحكييف ثبت لدييـ النقؿ عف الرسكؿ (  )لكانكا أسبؽ
مف غيرىـ إلى االخذ بيذه القراءات فيـ خدمة القرآف يفيمكنو حؽ فيمو ،فإذا كانت القراءات جميعيا
تكقيفية بامر الرسكؿ ( )فكيؼ جاز لمخميفة عثماف بف عفاف (  )كاتب الكحي كأحد الذيف اخذت
عنيـ القراءة أف يمنع المسمميف مف انتياج السنة النبكية الشريفة التي قررت أمر اهلل؟ أليس عممو عمى
جمع المسمميف عمى مصحؼ كاحد ((قراءة)) مف باب تقييد ما أطمقو اهلل كرسكلو كتضيؽ لما كسعاه ؟
كحاشاهلل أف يقدـ الخميفة عمى أمر جمؿ كيذا.
كما يجب أف نفرؽ بيف تكاتر القراءات عف الرسكؿ ( )كتكاترىا عف القراء ،فتكاترىا عنو عميو السالـ
قكؿ لـ يتفؽ عميو مما يترؾ في النفس شيئا ،فالزركشي يقكؿ(( :كالتحقيؽ أنيا متكاترة عف األئمة
السبعة أما تكاترىا عف النبي (  )ففيو نظر ،فإف إسناد األئمة السبعة بيذه القراءات السبعة مكةجكد
في كتب القراءات ،كىي نقؿ الكاحد عف الكاحد لـ تكتمؿ شركط التكاتر في استكاء الطرفيف
()58

كالكاسطة))

كيؤكد ىذا ما ذكره ابف مجاىد في ترجمة عاصـ نقالن عنو إذ يقكؿ عاصـ(( :ما أقرأني
()59

أحد حرفان إال أبك عبد الرحمف السممي ،ككاف أبك عبد الرحمف قد ق أر عمى عمي ( )) )

قالو أحد معربي القراف(( :اعمـ أف في ىذه المفظة قراءات منيا قراءة الناس (إالّ إناثان)

أثنا) بالثاء قبؿ النكف النبي (  ، )كعائشة ،كابف مسعكد،

()60

كيقكيو ما

 ،كق أر (إال

كابف عباس ،كابف عمر ،كسعيد بف

المسيب ،كعبد اهلل بف الحسيف ،كمسمـ بف جندب ،كمجاىد ،كق أر (أنثا) بالنكف قبؿ الثاء النبي (  )إف
()61

كاف ذلؾ صحيحان ))

كيالحظ في ىذا النص االمكر االتية:

 .1أف قراءة الناس (أم العامة) (إناثا) عمى غير القراءة المركية عف الرسكؿ( )سكاء (أثينا) اـ
(أنثا).

 .2كانو يشكؾ في صحة الركاية الثانية فيقكؿ( :إف كاف ذلؾ صحيحا).
 .3إذا كانت القراءة المركية عف عائشة ،كابف مسعكد ،كابف عباس ،كابف عمر كابف المسبب (  )لـ
يؤخذ بيا ،فعمى أية ركاية قراءة العامة ؟ كلمحكني قكؿ يفيـ منو عدـ صحة الركاية عف الرسكؿ ( )
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إذ قاؿ(( :ق أر الكسائي (العيف بالعيف كاألنؼ باألنؼ كاألذف باألذف كالسف بالسف كالجركح قصاص)

()62

بالرفع في جميعو ككافقو ابف كثير ،كأبك عمر ،كابف عامر عمى الرفع الجركح فقط كنصب ماعداىا،
الباقكف بالنصب في جميعو … فالنصب في جميع ذلؾ معطكؼ عمى المفظ ،كالرفع في جميعو
بالعطؼ عمى المكضع ،أك عمى الضمير ،كاألجكد تككيده ،أك عمى االستئناؼ ،كاحتج لقراءة الكسائي
باف النبي ( )ق أر بيا ،كايضا فإنيـ أجمعكا عمى الرفع في قكلو
ًَاىْعَبقِبَتُ ىِيَُْخَّقِنيَ

()64

 إَُِّ اىْأَسْضَ ىِيَّوِ يٌُسِثُيَب ٍَِْ يَشَبءُ ٍِِْ عِبَبدِهِ

 ،ككذا ًَ إَُِّ اىظَّبىَِِنيَ بَعْضُيٌُْ أًَْىِيَبءُ بَعْطٍ ًَاىيَّوُ ًَىِيُّ اىَُْخَّقِنيَ

()65

كاحتج لمنصب بأنو حمؿ عمى المفظ ،فيك أقرب مف الحمؿ عمى التأكيؿ ))...

م يقدـ
( ،)66فالحك ؼ

االحتجاج بقراءة الرسكؿ (  )في حيف لـ يحتج لمنصب بنفس الحجة ،مما يفيـ منو أف قراءة
النصب

()67

لـ يق أر بيا الرسكؿ (  ،)كاال ما فائدة ذكر االحتجاج عمى الرفع دكف النصب اذا كانت

كمتاىما مركيتيف عف الرسكؿ ( ، )كيؤكد ىذا نص الفراء عندما قاؿ(( :كحدثني إبراىيـ بف محمد

العيف بالعيف رفعا))(.)68
بف أبي يحيى عف أباف بف أبي عياش عف أنس أف رسكؿ اهلل ( )ق أر :ك ي
كاذا قيؿ أف عدـ تكاتر القراءات يستمزـ عدـ تكاتر القراف ،قيؿ أف ىذا اال يستقيـ ألف القراف

تكافرت ػ كما زالت ػ الدكاعي لنقمو ألنو اساس الديف كمصدر األحكاـ كالمعجزة األزلية كمف ىنا ػ في
ظني ػ جاء القكؿ بأف صحة السند كحدىا ال تكفي الثبات القراف إذ البد مف التكاتر فيو كىك ما اتفؽ
عميو أكثر الفقياء كالمحدثيف،

()69

كبما أف القراءات ىي كيفية أداء الكممات القرآنية فعدـ تكاترىا ال

أؼ))
يقدح بتكاتر القراف ،ألف االختالؼ في أداء كممة (( ّ

()70

الكممة إضافة إلى أف التكاتر قد يثبت عند جماعة دكف أخرل

مثال اليعني االختالؼ في أصؿ كجكد
()71

كلك سممنا بكجية نظر القائميف

بتكاتر القراءات ماكانت لنا حاجة في الشرطيف االخريف ،ألف التكاتر يقطع بكجكب التسميـ بيا كاف
اختؿ الشرطاف األخراف ،كمف ثـ نضطر لقبكؿ التقدـ كالتأخير ،كالزيادة كالنقص كالتغيير كىك مما
يؤدم الى القكؿ بالتحريؼ.

ثانيان :مكافقة العربية كلك بكجو ( ،)72ؼاؿقراءات كميا كجو يمكف أف تخرج عميو بغض النظر عف ككنو

ص ىر شيء منو عف بمكغو الى رسكؿ اهلل ( )
ضعيفان أك بعيدان كىك ما قرره ابف جني اذ قاؿ (( :فاف قى ي
فمف يقصر عف كجو مف االعراب)) ( )73فابف جني يصرح في ىذا النص باحتماؿ عدـ صحة سند
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بعض القراءات الى الرسكؿ (  )كاف كافقت العربية مف كجو مما يفيـ منو أف مف القراءات ما ىك
اجتياد شخصي ساعد عمى كجكدىا اسمكب كتابة حركؼ العربية في صدر االسالـ ،كمف ىنا فإف
التفضيؿ بيف القراءات كترجيح بعضيا لمجرد أنيا مف السبعة حكـ اليمكف التسميـ بو اذ أف بعض

القراءات مف غير السبعة ماىك (( و
مساك في الفصاحة

لممجمع عميو ،نعـ كربما كاف فيو ما تمطؼ

صنعتو كتعنؼ بغيره فصاحتو كتمطكه قكل أسبابو كترسك بو قدـ اعرابو))

()74

كعميو فاف ىذا الشرط

اليمكف االطمئناف إليو ألف القراء في الغالب االعـ عمى دراية تامة بأساليب العربية ،كأف اختياراتيـ

()75

مبنية عمى اسس لغكية صحيحة كىك ما اكده ابف جني عندما اشاد بقراءة ابف شنبكذ كابف مقسـ
المذيف جيد ابف مجاىد في منعيما منيا.
ثالثا :مكافقة القراءة الحد المصاحؼ العثمانية كلك احتماال ،كىذا ضابط غير دقيؽ ايضان إذا اخذنا

بنظر االعتبار األمكر اآلتية :كمف االىميو بمكاف اف نذكر مكضكعا ميما قبؿ الحديث عف تمؾ

االمكر التي سنقؼ عمييا بتفصيؿ مبسط كاقكؿ  :اف الخالؼ بيف القراء كالنحكييف قائـ عمى امر ميـ
ىك :اف النحكييف ينظركف الى القراءة مف حيث مكافقتيا لمعربية ،كالقراء ينظركف الييا مف حيث صحة
السند ،فالقارمء الييتـ الى ما يقكلو النحكم اذا ما صح سند القراءة عنده كىذا االمر مف االىمية
بمكاف اف يقؼ عميو الدارسكف ،كبالنسبة الى النحكم فانو يخضع القراءة الى القكاعد التي كضعكىا
عمماء العربية مما ادل الى الخالؼ بينيـ  ،كالذم اميؿ اليو ىك :يجب عمى النحكم اف يخضع
قكاعده الى القراءة كليس العكس كاذا ما تكاضعنا كتنازلنا في ىذا المجاؿ نقك لمنحكييف انو قرئت ىذه
القراءة اك تمؾ في عصر االستشياد :
كاذا ما عدنا الى ىذه االمكر نجدىا التخرج عما يمي :
 .1ركاية خطأ الكتاب المركية عف عثماف بف عفاف ،كعائشة (رضي اهلل عنيما) ككجكد مف يقبؿ ىذه
الركاية كيعمؿ بيا مف القراء السبعة كما ينص ابف قتيبة إذ ذكر أف عاصمان كاف يق أر عمى غير ما
()77

يكتب

()78

 .2الركايات التي اكدت كجكد اختالؼ بيف مصاحؼ االمصار التي بعث بيا الخميفة عثماف()

كىك االمر الذم اليمكف الرككف إليو ألف كجكد االختالؼ ػ أف صح ػ ينقض الغاية التي مف اجميا كحد
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الخميفة كتابة المصاحؼ لمنع االختالؼ بيف المسمميف اذ كيؼ يمكف تصكر ارسالو لمصاحؼ تساعد
عمى االختالؼ كترسخو باف تجعؿ لو سندا باختالؼ رسميا فالبد أف الخميفة أرسؿ المصاحؼ برسـ
كاحد ليحقؽ الغاية المكجكة .
أما الخالؼ الذم كقع بعد ذلؾ فيك فيما يحتممو الخط العربي انذاؾ لعدـ كجكد الشكؿ
كاالعجاـ فكقع االختالؼ اجتيادان كاال كيؼ يقبؿ أف رسكؿ اهلل (  )يسمح باالختالؼ ػ عمى االقؿ
بعد العرضة االخيرة ػ خاصة في ايات االحكاـ ،كيكافؽ عمى قراءة ((يطيرف))

أك ((المستـ))

()80

()79

بالتخفيؼ كالتشديد،

بالقصر كالمد مع اختالؼ الحكـ تبعان الختالؼ القراءة ،ثـ كيؼ نتصكر أف الخميفة

عثماف بف عفاف (  )يخالؼ ما أقره الرسكؿ (  )كيحاكؿ منع المسمميف مف اتباع السنة بجمع
()81

المسمميف عمى قراءة كاحدة.

كمما يزيد االمر اضطرابان عدـ اتفاؽ العمماء عمى كيفية تطبيؽ الشركط التي كضعكىا لقبكؿ

القراءة ،كىذا يؤدم الى اختالفيـ في انكاع القراءات كاكثر ما يتضح ىذا االختالؼ في تحديد القراءة
الشاذة كاسباب الحكـ بذلؾ .كقد يككف بيف ىذه االنكاع اتفاؽ مف باب العمكـ كالخصكص كقد حدكىا
باالتي:
 .1ما زاد عمى قراءة األئمة السبعة الذيف ذكرىـ ابف مجاىد في ((كتاب السبعة))
جني

()82

،

كما ذكر ابف

غير أف ابف جني اليمتزـ بيذا القكؿ التزامان كامال كانما يخالفو عندما يقكؿ(( :كمف شاذ

اليمز عندنا قراءة الكسائي ((أئمة))

()83

بالتحقيؽ فييما ،فاليمزتاف التمتقياف في كممة كاحدة إال أف

تككنا عينيف ..فأما التقاؤىما عمى التحقيؽ مف كممتيف فضعيؼ عند اف كليس لحنا  ...لكف التقاؤىما
()84

في كممة كاحدة غير عينيف لحف إال ما شذ مما حكيناه مف خطائى كبابو))

.

 .2كؿ قراءة زادت عمى قراءات األئمة العشرة :نافع ،كابف كثير ،كابف عامر ،كأبي عمرك ،كعاصـ،
كحمزة ،كالكسائي ،كأبي جعفر ابف القعقاع ،كيعقكب الحضرمي ،كخمؼ فيي شاذة

( ،)85كقراءة غير

ىؤالء القراء قراءات آحاد ،كىذا التعميؿ ينسجـ مع رأم نافع حيف قاؿ(( :قرأت عمى سبعيف مف
التابعيف ،أك اثنيف كسبعيف فنظرت ما اجتمع عميو اثناف اخذتو ،كما شذ فيو كاحد تركتو متى ألفت
()87

ىذه القراءات))( ،)86كالسيكطي يرل أف اآلحاد ما فقد إما شرط مكافقة العربية كاما الرسـ.
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 .3كؿ قراءة فقدت شرطا مف الشركط الثالثة( ،)88دكف االلتزاـ بشرط معيف بذاتو فيي شاذة ،كقيؿ
إذا فقدت شرط المغة كانت ضعيفة كليس شاذة

()89

التقبؿ .

 .4كؿ قراءة لـ يصح سندىا مع تكفر الشرطيف اآلخريف تككف شاذة ( ،)90كقيؿ ىي قراءة مكذكبو ،أك
مكضكعة(.)91

 .5تككف القراءة شاذة إذا لـ تتفؽ مع رسـ أحد المصاحؼ العثمانية كلك احتماال ،كالزيادة كالنقصاف،
كالتقديـ كالتأخير ،كابداؿ كممة مكاف كممة أخرل

( )92عمى الرغـ مما قالو ابف الجزرم عف قراءة

الصحابة ( )حينما قطع ((بػأف كثي ار مف الصحابة رضكاف اهلل عمييـ كانكا يقرؤكف بما خالؼ رسـ
المصحؼ العثماني قبؿ االجماع عميو مف زيادة كممة كاكثر كابداؿ أخرل بأخرل كنقص بعض
()93

الكممات))

كاذا حاكلنا الخركج برأم يشتمؿ عمى جميع ىذه األقكاؿ ،أك يككف مشتركان بينيا ،لـ يكف أمامنا

إال القكؿ الثالث كىك فقداف أحد الشركط الثالثة عمى اإلطالؽ ،كىك أمر خطير ألننا نجد أنفسنا
مضطريف لترؾ الكثير مف القراءات عمى اساس أنيا شاذة ،كالفقياء اليجيزكف القراءة بالشاذ

كالضعيؼ ،كحكمكا ببطالف صالة مف ق أر بيا )94( .إماما كاف أـ مأمكما ،كلـ يكتفكا بتحريـ القراءة
ببعضيا فحسب بؿ أفتكا بكجكب تأديب القارئ بيا كىك ما حصؿ فعال البف شنبكذ

()95

الذم كاف يجيز

القراءة بما يخالؼ الرسـ بحضكر ابف مجاىد الذم كاف يرد بعض قراءات األئمة السبعة كقراءة ابف
عامر

()96

بنصب (كف فيككف) ( )97كقراءة أبي عمرك باالدغاـ في ((ككذلؾ ننجي المؤمنيف))

رد قراءات لحمزة كعاصـ ،كالكسائي،
ّ
كما ركل عف مالؾ بف انس.

()99

()98

كابف كثير ( )100كنافع ( ،)101مع أف ((قراءة نافع سنة))

كما

()102

كممة أخيرة :
كبعد أف رأينا أف أقكل القراءات ىي القراءات السبع المتفؽ عمى تكاترىا التسمـ مف النقد ،كأف

ىناؾ مف يرفضيا ،ػ مف غير النحكييف ػ مع القكؿ بأف القراءة سنة ( ،)103فمماذا يالـ النحكييف دكف
غيرىـ ،كيشؾ في عدالتيـ لمجرد أف عددىـ اقؿ مف عدد القراء ،كسندىـ آحاد ((إذا اختمؼ النحكيك ف
كالقراء كاف المصير الى القراء أكلى ألنيـ ناقمكف عمف ثبت عصمتو مف الغمط ،كألف القراء اعدؿ
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()104

كاكثر ،فالرجكع إلييـ أكلى))

كىذا فيو اجحاؼ الستناده الى حجج اليسمـ ليا ىي:

أكال  :أف القراءة ثبتت بالتكاتر ،كقد عممنا ما في ىذا القكؿ مف اراء كما كرد عميو مف مآخذ ،اضافة
الى تضارب اآلراء كاضطرابيا في عدد القراءات المتكاترة ،كمف ىـ القراء الذيف عدت قراءاتيـ متكاترة
إذا كانت قراءة الصحابة مف اآلحاد  ،كقراءة التابعيف مثؿ األعمش شاذة
مسعكد أعاد أبدا

()106

()105

كمف صمى بقراءة ابف

مع أف الرسكؿ (  )يقكؿ فيو(( :مف أحب أف يق أر القراف غضا كما أنزؿ

فميقراءه بقراءة ابف أـ عبد)) ( ،)107كقاؿ ايضان(( :خذكا القراف مف أربعة :مف عبد اهلل بف مسعكد،
()108

أبى بف كعب))
كسالـ ،كمعاذ ،ك ّ
ثانيان :إذا سممنا بأف القراء أعدؿ مف النحكييف ،فكيؼ تضمف أنيـ اضبط مف النحكييف في تحمميـ
()109

كحفظيـ ،كابف مجاىد يقكؿ في بعضيـ ما يقكؿ

؟ ىذا مع احتماؿ كقكع الخمط في الركاية.

ثالثان :ما مكقفنا ممف رفض بعض القراءات ػ مف غير النحكييف ػ كاإلماـ احمد بف حنبؿ ( )الذم كاف
يكره قراءة حمزة كىك مف السبعة ((كلك كانت متكاترة لما كرىيا)) ( ،)110كاألماـ مالؾ الذم كاف يقكؿ
في قراءة أىؿ دمشؽ ((إبراىيـ))

( )111

:

باأللؼ(( :إف أىؿ دمشؽ بأكؿ البطيخ أبصر منيـ

بالقراءة)) ( ،)112كمحمد بف جرير الطبرم ،كىك مف كبار المفسريف كقد كاف يضعؼ قراءة حمزة

بخفض األرحاـ)) ( ،)113كالرازم الذم قاؿ(( :كانما قاؿ ((عمى حياة))

( ،)114بالتنكير ألنو حياة

م عمى الحياة))(.)115
مخصكصة ،كىي الحياة المتطاكلة كلذلؾ كانت القراءة بيا أكقع مف قراءة أ ى
يبّ
كاخي انر كيؼ نتعامؿ مع آراء أبي عمرك بف العالء ػ كىك مف السبعة دكف خالؼ ػ كمف النحكييف ،كىك

يقكؿ :قراءة أىؿ المدينة ،كأىؿ الشاـ ،كأىؿ الككفة في قكلو تعالى  :إُِْ ىَزَاُِ ىَسَبحِشَاُ  (( :)116(أنى
()118

إف ىذاف)) ( ،)117كفي قراءة قكلو تعالى  :ىَؤُالءِ بَنَبحِي ىَُِّ أَطْيَشُ ىَنٌُْ 
الستحي مف اهلل أف أق أرّ :
اطير) يقكؿ(( :احتبى فيو ابف مركاف في لحنو)) ( ،)119مع أف قراءة النصب ق أر بيا الحسف،
بنصب ( ى
كزيد بف عمي ،كعيسى بف عمر ،كسعيد بف جبير ،كمحمد بف مركاف

()120؟ ،فيؿ يجرؤ أحد عمى

تكجيو المكـ لؤلماـ مالؾ ،أك احمد بف حنبؿ كما كجيكه لمنحكييف مع أف النحكييف يحرصكف عمى
القراف أشد الحرص كلكالىـ النفمت زماـ القراءات كضمت بال ضابط يحدىا غير خشية اهلل ،كال نريد
أف نذكر بما كاف يكجيو ابف سيريف مف نقد لمنحكييف ،كىك الذم يق أر كذلؾ ((إنما يخشى اهللى مف
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برفع لفظ الجاللة كنصب العمماء ،كمكقؼ ابف إسحاؽ الحضرمي منو

()122

الهوامش

( )1ينظر :مجالس ثعمب  ، 81-80كالخصائص  ،11 /2كالصاجي ،كالمزىر .210/1

المحرر الكجيز  ،48/1كاالتقاف .59/1
سبأ 28 :

مختصر تاريخ العرب ،لفيميب حتى ص  ، 33كمدرسة الككفة ص . 17

()2
()3
()4

اإليضاح في عمؿ النحك . 95 :

()5

ركل أف عمر بف الخطاب كىشاـ بف الحكـ (رض) احتكما إلى الرسكؿ (ص) في قراءة كؿ منيما ،كأف أيتا

()7

في أصكؿ النحك ،لؤلفغاني، 28 :كينظر :في الميجات العربية ،49 :كالبحث المغكم عند العرب3 :

()6

كذلؾ فعؿ عندما كحد مف يخالفو قراءة ،ينظر :مشكؿ تأكيؿ القراف  34كما بعدىا كالبرىاف لمزكشي 211 /1
كما بعدىا ،كلطائؼ االشارات .32/1

صحيح البخارم  227/3كفيو ((ىذا القراف أنزؿ عمى سبعة أحرؼ فاق أركا ما تيسر منو)) كينظر :النشر
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. 7/1

ينظر  :صحيح البخارم  ، 227/3كصحيح مسمـ  ،99-98/6كتفسير الطبرم  ،21-11/1كتفسير

القرطبي  ،43/1كمناىؿ العرفاف .132/1

(  )10تاكيؿ مشكؿ القرآف  ،38-36كالنشر .28-27/1

()9

( )12 ،11مناىؿ العرفاف .151/1

( )13تفسير القرطبي  ، 36/1اإلتقاف في عمكـ القراف 85-83/1

( )14ينظر االتقاف  ،78/1غيث النفع  ،10مناىؿ العرفاف  ،175/1في الميجات العربية .55
( )15يس  ،53 ،29كينظر :تأكيؿ مشكؿ القراف  ،24،37كمختصر في شكاذ القراف . 125
( )16القارعة . 5 :

( )17الدخاف . 44-43 :

( )18تفسير الطبرم . 131/25 :
المزمؿ)19( . 6 :
( )20طو.15 :

( )21ينظر :تأكيؿ مشكؿ القرآف  ،25تفسير الطبرم .149/16
( )22التكبة.100 :

( )23ينظر :لطائؼ االشارات .68-65/1

( )24المحرر الكجيز  ، 46-45/1كينظر تفسير القرطبي . 41/1

( )25التبياف  ،لمجزائرم  ، 58كينظر :البياف في تفسير القراف . 181/1
ؽ  . 19 :كما نسبت قراءة التقديـ ىذه الى طمحة بف مصرؼ ،كزيف العابديف ،ينظر :تأكيؿ مشكؿ القراف

 ،37كتفسير الطبرم . 160/25

()26

( )27تفسير الطبرم . 160/25

( )28الكاقعة ،29 :كينظر :تأكيؿ مشكؿ القراف  ،37كمختصر في شكاذ القراف  ،151كالطائؼ االشارات .39/1
( )29البقرة ،259 :كينظر :تأكيؿ مشكؿ القراف  ،37كلطائؼ االشارات .38/1
( )30مدرسة الككفة.20 :

( )31االحتجاج لمقراءات (شمبي) . 72
( )32الفصؿ في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ  ،140/3كينظر القياس في المغة العربية29:

*القراءات القرانية تاريخ كتعريؼ ص 105
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** ابك عبي القاسـ بف سالـ ص 190

( )33البرىاف لمزركشي  ،318/1كينظر االتقاف  ،138/1كلطائؼ االشارات .172 -171/1
منجد المقرئيف  ، 3كينظر :لطائؼ اإلشارات ، 170/1 :كالقراءات كالميجات )34( . 4
( )35لممزيد في ىذا المجاؿ ينظر :مف قضايا المغة كالنحك . 114 -82 :

( )36كما ذكر األفغاني في كتابو (( في اصكؿ النحك ص ))32كاحاؿ عمى التفسير الكبير .193/3

النساء )37( . 82 :

( )38في أصكؿ النحك . 31

( )39نظرات في المغة كالنحك.19-18 :
( )40النحؿ . 112

( )41نظرات في المغة كالنحك . 20
( )42نظرات في المغة 19

( )43التفسير الكبير . 74/22
( )44النساء . 162

( )45المائدة .69
( )46طو .63

( )47تفسير الطبرم  ،16/6كينظر :تأكيؿ مشكؿ القرآف  ،51كالمقنع .122
التفسير الكبير )48( . 106/11 :
تفسير القرطبي )49( . 216/11
( )50تفسير الطبرم . 18/6

( )51تأكيؿ مشكؿ القرآف.58-57 :
( )52ينظر مثال :المقنع لمداني

 ،119كالكشاؼ  ،582/1كمجمع البياف  ،139/2كشرح شذكر الذىب
كمناىؿ العرفاف .387/1

،50

( )53النساء.162 :

( )54البرىاف (لمحكني)  8ؽ /98ك .

( )55السبعة ،45 :كينظر :منجد المقرئيف.15 :
( )56ينظر  :اإلبانة  ، 51 :كابراز المعاني  ، 5 :كالبرىاف لمزركشي  ،331/1كطيبة النشر ،99 :كالنشر في
القراءات العشر  ،9كمنجد المقرئيف  ،16كاالتقاف  ،129/1كلطائؼ االشارات  ،67/1كغيث النفع -16
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 ،17كاالحتجاج لمقراءات (شمبي) .71 :

الحشر )57( . 7 :

البرىاف لمزركشي  ، 319/1كينظر اإلتقاف  138/1كما بعدىا )58( .
السبعة ، 70:كينظر أيضا :تراجـ القراء االخريف عند ابف مجاىد )59( .87-53
النساء )60( . 117 :

أعراب القراف المنسكب لمزجاج  ، 943/3كينظر المحتسب  ،199-198/1حيث ذكر فييا ((أثنان)) ك

((أثنان)) كمعاني الفراء  ،289-288/1كفي الكتاب  17/3يقكؿ ((كقد بمغنا أنيا قراءة)) كمختصر في شكاذ

()61

القراف . 29-28

المائدة )62( . 45 :

يد ،رفعت زيد باتباعو االسـ
قائـ كز ه
( )63يريد الضمير الذم يتضمنو الخبر ،قاؿ الفراء ّ (( :310/1
إف أخاؾ ه
المضمر في قائـ فآبف عمى ىذا)) كينظر الكشؼ .410/1

( )64األعراؼ . 128 :
الجاثية )65( . 19 :

البرىاف لمحكفي 9 :ؽ /44ك )66( .

ق أر بالنصب عاصـ ،كنافع  ،كحمزة السبعة  ، 244كالحجة البف خالكيو )67( . 131-130
معاني الفراء  ،310/1كينظر الكشؼ  ،410/1كيحسف مالحظة لطائؼ االشارات )68( .84-83/1

( )69ينظر  :لطائؼ اإلشارات  ، 70-69/1كاتحاؼ فضالء البشر  ،3 :كغيث النفع  ،16كمناىؿ العرافاف
 ،427-421/1كالبياف في تفسير القراف.124-123/1 :

أؼ)) في سكرة اإلسراء  ،23 :كاألنبياء ،67 :كاألحقاؼ .17 :كقد قرأت بكجكه عديدة  ،ينظر البياف
( )70كردت (( ّ
في غريب اعراب القراف  ،89/2كالبياف في تفسير القراف .191/1
ينظر :غيث النفع ،17 :كمناىؿ العرفاف)71( .433/1 :

( )72ينظر :االبانة ،51 :كابراز المعاني ،5 :كالنشر ،9 :كمنجد المقرئيف  ،15كطيبة النشر  ، 99 :كانحاؼ
فضالء البشر . 3 :

المحتسب  ، 33/1 :كينظر شرح شذكر الذىب )73( 50 :

المحتسب  ، 32/1 :عنؼ بو :عذلو كالمو  :كتمطكه :تمد كتدعمو ،كينظر :المساف مادة (عنؼ) ك (مطط))74( .
( )75ينظر  :المحتسب . 32/1

( )76ينظر  :اإلبانة  ،51:ابراز المعاني ،5 :كطيبة النشر  ، 99 :كمنجد
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المقرئيف ،15 :كلطائؼ اإلشارات  ،67/1كغيث النفع  ،17:كاالحتجاج

لمقراءات(شمبي). 71

( )77تأكيؿ مشكؿ القراف  ، 51 :كالمقنع  ، 122حيث حاكؿ تأكيؿ الركاية بما يشعر بقبكلو ليا ،كينظر أيضا ص
. 18-17

( )78ينظر المقنع  ،117 -96إذ أفرد لذلؾ عدة أبكاب  ،كابراز المعاني  ، 344كلطائؼ اإلشارات . 65/1
البقرة  ، 22 :كينظر السبعة  ، 182 :كالحجة البف خالكيو )79( . 96 :

النساء  . 43 :كينظر السبعة  ، 234:كالحجة البف خالكيو)80( .124 :
( )81البرىاف لمزركشي ،235/1 :كاالتقاف.104/1 :

كردت ((أئمة)) في التكبة ،12:كاألنبياء ، 73 :كابف عامر ،كالكسائي ،ينظر :السبعة ،312 :كالحجة البف ()83
خالكيو.173 :

( )84الخصائص ، 143/3 :كيحيؿ عمى ما ذكره في ج . 7-6/2

( )85ينظر :البرىاف الكشاؼ ،332/1 :كلطائؼ االشارات.130/1 :
( )86تاريخ القراف.133/1 :
( )87االتقاف.133/1 :

( )88ينظر :ابراز معاني ، 5 :كالبرىاف لمزركشي ،331/1 :كطيبة النشر.99 :

( )89ينظر  :اإلبانة . 51 :
( )90اإلتقاف . 133/1 :

( )91ينظر  :منجد المقرئيف  ، 17 :لطائؼ االشارات. 72/1 :
( )92ينظر :االبانة ،127-126 ،51 :كمنجد المقرئيف.17-16 :

( )93منجد المقرئيف.21 :

( )94ينظر :البرىاف لمزركشي ،333/1 :كمنجد المقرئيف ،17 :كلطائؼ االشارات ،73/1 :كغيث النفع ،17
كالقراءات كالميجات.133 :

( )95مقدمة تحقيؽ كتاب السبعة ،19-17 :كينظر برىاف الزركشي.333-332/1 :
( )96ينظر  :السبعة.409 ،206 ،16 :

( )97البقرة ،117 :كاؿ عمراف ،53 :كمريـ ،35 :كينظر السبعة.409 ،169 :
( )98االنبياء ،88 :كينظر :السبعة.467 ،301 ،403 :

( )99ينظر :السبعة ،649 ،435 ،396 ،233 ،154 :كتأكيؿ مشكؿ القرآف.63-58 :
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( )100ينظر السبعة.518 ،507 ،494 ،420 ،316 ،314 :

ينظر السبعة  ،651 ،627 ،518 ، 485 ، 346 :كينظر مشكؿ تأكيؿ القراف )101( . 63
( )102لطائؼ اإلشارات 92/1 :

( )103ينظر السبعة  ، 52 ، 51 ، 50 :كالكتاب . 148/1
( )104غيث النفع . 152 :
( )105اإلتقاف . 129/1 :

( )106لطائؼ اإلشارات  ،75-74/1كينظر االتقاف.132/1 :
تأكيؿ مشكؿ القراف )107( . 48 :

صحيح البخارم )108( . 228/3 :

( )109ينظر السبعة.396 ،169 ،46-45 :
(  )110البرىاف لمزركشي . 320/1 :

كردت ىذه الكممة في تسعة كستيف مكضعان في القراف ،أكليا في سكرة البقرة)111 ( .124 :

(  )112إبراز المعاني  ، 344 :القراءات كالميجات  ، 109 :كفي أصكؿ النحك لؤلفغاني.38 :

–النساء  ، 1 :كينظر تفسير الطبرم  ،152-151/4 :كتفسير القرطبي ،5-2/5 :كمعاني الفراء )113 ( 252/1
.253

(  )114البقرة . 96 :

التفسير الكبير )115 ( . 193/3 :
طو )116 ( . 63 :

تفسير القرطبي  ، 216/11 :كقاؿ ال ارزيفي تفسيره 75-74/22 :بعد أف ذكر بعض القراءات في ىذه اآلية ( )117
 (( :كاعمـ أف المحققيف قالكا :ىذه القراءات ال يجكز تصحيحيا)) .

ىكد )118 ( . 78 :

(  )119ينظر تفسير الطبرم  ، 85/12 :كالكشاؼ  ، 226/2 :كالبحر المحيط . 247/5

ينظر الكاتب  ،397-396/2 :كالمقتضب ،105/4 :كمجالس ثعمب ،359 :كمختصر في شكاذ القراف )120( :
 ، 60كالمحتسب ،326-325/1 :كالبحر المحيط.247/5 :

( )121فاطر . 28 :

أنباه الركاه  ، 107/2 :كقد نسب محمد بف جعفر الخزاعي ىذه القراءة لؤلماـ أبي حنيفة  ،ينظر االتقاف)122( :
.132/1

191

العدد الثالثون

القراف الكريـ
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المصادر والمراجع

 .1اإلبانة عف معاني القراءات  ،مكي بف أبي طالب حمكش القيسسي  ،تحقيؽ :د .عبد الفتاح
اسماعيؿ شمبي ،مطبعة نيػضة مصر ،القاىػرة.1978 ،
 .2إبراز المعاني مف حرز األماني في القراءات السبع  ،عبد الرحمف بف إسماعيؿ

ابف اب ارىػيـ

المعركؼ بابي شامة ،تحقيؽ  :اب ارىػيـ عطكة عكض ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي ،القاىػرة،
. 1978
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3أ ػابك عبيد القاسـ بف سالـ حياتو كجيكده في دراسة القراءات ػ الدكتكر غانـ قدكرم حمد ػفرزه مف
مجمة كمية الشمريعة ػجامعة بغدا ػ العدد التاسع  1986ـ
 .3اتحاؼ فضالء البشر في القراآت االربع عشر ،احمد بف محمد بف عبد الغني الدمياطي ،المطبعة
الميمنية ،القاىػرة 1317 ،ىػ .
 .4اإلتقاف في عمكـ القراف ،جالؿ الديف السيكطي ،ط .3مطبعة مجازم القاىرة.1941 :
 .5االحتجاج لمقراءات ،د .عبد الفتاح اسماعيؿ شمبي ،مجمة البحث العممي كالتراث االسالمي ،العدد
 ،4دار مكة لمطباعة ،مكة المكرمة  1401ىػ 1981 -ـ .
 .6إعراب القراف ((المنسكب لمزجاج)) تحقيؽ :ابراىيـ االبيارم ،الييئة العامة لشئكف المطابع االميرية
 ،القاىػرة . 1965
 .7إنباه الركاة عمى أنباه النحاة ،ألبي الحسف عمي بف يكسؼ القفطي ،تحقيؽ  :محمد أبك الفضؿ
إب ارىػيـ ،دار الكتب المصرية ،القاىرة .1950
 .8االيضاح في عمؿ النحك ،أبك القاسـ الزجاجي ،تحقيؽ :د .مازف المبارؾ ،مطبعة معتكؽ ،بيركت:
.1973
 .9البحث المغكم عند العرب مع دراسة لقضية التأثير كالتأثر ،د .أحمد مختار عمر ،مطبعة سجؿ
العرب ،القاىرة.1971 :
 .10البحر المحيط  ،أبك حياف االندلسي ،ط  ،2دار الفكر ،بيركت  1398ىػ 1978 -ـ .
 .11البرىػأف في عمكـ القراف ،عمي بف اب ارىػيـ الحكفي ،مخطكطة دار الكتب المصرية رقـ ((

59

تفسير )) .
 .12البرىػأف في عمكـ القراف ،بدر الديف محمد بف عبداهلل الزركشي ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ،
ط .3دار المعرفة ،بيركت .1972
 .13البياف في تفسير القراف ،أبك القاسـ المكسكم الخكئي ،ط  ، 4دار الزىػراء ،بيركت . 1975
 .14تاريخ القراف ،د .عبد الصبكر شاىػيف ،دار الكتاب العربي ،القاىػرة . 1966
 .15تأكيؿ مشكؿ القراف ،أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة ،تحقيؽ  :احمد صقر ،ط
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المطبعة المدنية ،القاىرة.1973 ،
 .16التبياف لبعض المباحث المتعمقة بالقراف عمى طريؽ االتقاف ،المعتصـ باهلل طاىػر بف صالح
الجزائرم :ط ، 1مطبعة المنار ،القاىػرة  1334ىػ .
 .17التفسير الكبير ((مفاتيح الغيب)) لالماـ الفخر الرازم ،دار الكتب العممية ،طيراف ((د.ت)).
 .18جامع البياف عف تأكيؿ أم القراف ((تفسير الطبرم)) البي جعفر محمد بف جرير الطبرم،
المطبعة الميمنية ،القاىرة ((د.ت)).
 .19الجامع ألحكاـ القراف ((تفسير القرطبي)) ابك عبداهلل محمد بف احمد االنصارم القرطبي ،دار
–1950.الكتب المصرية ،القاىرة1935 ،
 .20الحجة في القراءات السبعة ،البف خالكيو تحقيؽ  :د .عبد العاؿ سالـ مكرـ ،ط

 ، 2دار

الشركؽ ،بيركت . 1977
 .21الخصائص ،البف جني ،تحقيؽ :محمد عمي النجار كجماعة ،دار اليػدل ،بيركت( ،د.ت)
 .22السبعة في القراءات ،البف مجاىد ،تحقيؽ :د .شكقي ضيؼ ،ط

 ،2دار المعارؼ ،القاىرة،
.1980

 .23شرح شذكر الذىػب في معرفة كالـ العرب ،أبك محمد ،جماؿ الديف ابف ىػشاـ االنصارم،
تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد ،ط ،5مطبعة السعادة ،القاىرة 1951.
 .24الصاحبي في فقو المغة كسنف العرب في كالميا ،البي الحسيف احمد بف فارس ابف زكريا،
تحقيؽ :السيد احمد صقر ،مطبعة عيسى البابي الحمبي ،القاىرة .1977
 .25صحيح البخارم ،أبك عبداهلل محمد بف اسماعيؿ البخارم ،مطبعة عيسى البابي الحمبي القاىرة.
((د.ت))
 .26صحيح مسمـ ،مسمـ بف الحجاج بف مسمـ القشيرم النيسابكرم ،بشرح النككم ،مطبعة دار
الشعب ،القاىرة(( ،د.ت)).
 .27غيث النفع في القراءات السبع(( ،عمى ىامش سراج القارئ)) عمي النكرم الصفاقسي ،ط
مطبعة مصطفى البابي الحمبي ،القاىرة.1954 ،
194

،2

مجل دديلل 2008 /

العدد الثالثون

 .28الفصؿ في الممؿ كاالىكاء كالنحؿ ،ابف حزـ الظاىرم االندلسي ،مطبعة محمد عمي صبيح،
القاىرة.1964 :
 .29في اصكؿ النحك العربي ،سعيد االفغاني ،ط ،3مطبعة جامعة دمشؽ ،دمشؽ .1964
 .30في الميجات العربية ،د .ابراىيـ أنيس ،ط ،4مطابع االسالـ ،القاىرة .1973
**القراءات القرانية تاريخ كتعريؼ ػ د عبد اليدم الفضمي ػدار العمـ ػبيركت 1405،ىػ ػ 1985ـ
 .31القراءات كالميجات ،عبد الكىاب حمكده ،مطبعة السعادة ،القاىرة.1948 ،
 .32القياس في المغة ،محمد الخضر حسيف ،المطبعة السمفية ،القاىػرة 1353ىػ .
 .33كتاب سيبكيو ،أبي بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىػاركف ،عالـ
الكتب ،بيركت ((د.ت)).
 .34الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ محمكد بف عمر
الزمخشرم ،تحقيؽ  :مصطفى حسيف احمد ،ط  ، 1مطبعة االستقامة القاىػرة .1946 :
 .35الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا ،مكي بف ابي طالب القيسي ،تحقيؽ  :محي
الديف رمضاف ،مطبعة مجمع المغة العربية ،دمشؽ .1974
 .36لطائؼ االشارات لفنكف القراءات ،شيػاب الديف القسطالني ،تحقيؽ عامر السيد عثماف ،كد.
عبد الصبكر شاىيف ،مطابع االىػراـ التجارية ،القاىرة .1972
 .37مجالس ثعمب ،احمد بف يحيى ثعمب ،تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىػاركف ،ط

 3دار المعارؼ،
القاىرة .1969

 .38مجمع البياف في تفسير القراف ،الفضؿ بف الحسف الطبرسي ،شركة المعارؼ االسالمية ،طيراف.
1379ىػ.
 .39المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كااليضاح عنيا ،أبك الفتح عثماف بف جني ،تحقيؽ:
عمي النجدم ناصؼ ،كعبد الفتاح اسماعيؿ شمبي ،المجمس االعمى لمشئكف االسالمية ،القاىرة
1389ىػ1386– .ىػ
 .40المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز (ابك محمد عبد الحؽ بف عطيو االندلسي ،تحقيؽ:
195

مجل دديلل 2008 /

العدد الثالثون

–عبداهلل بف ابراىيـ االنصارم ،كعبد العاؿ السيد ابراىيـ ،مؤسسة دار العمكـ ،الدكحة

1982
.1985

 .41مختصر في شكاذ القراف مف كتاب البديع ،ابف خالكيو ،تحقيؽ براجشتراسر ،المطبعة الرحمانية،
القاىرة .1934
 .42مدرسة الككفة كمنيجيا في دراسة المغة كالنحك ،د .ميدم المخزكمي ،ط ،3مطبعة عيسى البابي
الحمبي ،القاىػرة . 1958
 .43المزىر في عمكـ المغة كانكاعيا ،جماؿ الديف السيكطي ،مطبعة عيسى البابي الحمبي ،القاىرة
.1958
 .44معاني القراف ،البي زكريا يحيى بف زياد الفراء ،تحقيؽ محمد عمي النجار كاحمد يكسؼ
نجاتي ،عالـ الكتب ،ط ،2بيركت . 1980
 .45المقتضب ،البي العباس محمد بف يزيد المبرد ،تحقيؽ محمد عبد الخالؽ عضيمة ،المجمس
االعمى لمشئكف االسالمية القاىػرة  1389ىػ .
 .46المقنع في معرفة رسـ مصاحؼ االمصار :ابك عمرك عثماف بف سعيد الداني ،تحقيؽ :أكتك
برتزؿ ،مطبعة الدكلة ،استامبكؿ ،تركيا .1932
 .47مناىػؿ العرفاف في عمكـ القراف ،محمد عبد العظيـ الزرقاني ،ط  2مطبعة عيسى البابي الحمبي
1362ىػ – .القاىػرة  1361ىػ
 .48منجد المقرئيف كمرشد الطالبيف ،شمس الديف ابي الخير محمد بف محمد ابف الجزرم ،المطبعة
الكطنية االسالمية ،القاىرة 1350ىػ.
 .49مف قضايا المغة كالنحك ،عمي النجدم ناصؼ ،مطبعة الرسالة ،القاىرة .1957
 .50نظرة في المغة كالنحك ،طو الراكم ،مجمة المجمع العممي في دمشؽ المجمد

 ،14الجزء  ،9سنة
.1936

 .51النشر في القراءات العشر ،ابف الجزرم ،تحقيؽ  :محمد احمد دىػماف .المطبعة التكفيقية،
دمشؽ 1345ىػ .
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