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ما صحّ يف القراءات القرآنًُّ ومل يصح يف القىاعد العربًُّ
"دراسُ تفسرييُ حنىيُّ"
معانٌ القراءات لألزهرٍ "أمنىذجاً"
د .حمند عىاد اخلىالدَ*
تاريخ قبول البحث8281/7/11 :م

تاريخ وصول البحث8281/1/82 :م

ملخص

صحت كاستكفت ضكابط القػراءة السػمي،ةإ إ ٌ ٌأنيػا فال ػت
تتناكؿ ىذه الدراسة القراءات القرآنية التي ٌ
القكاعػد المٌوكيػة كتيػدؼ الد ارسػة إلػ بيػاف كاسػتقراء ،كا ػؼ أىػؿ الموػة ،ػف القػراءات التػي فال ػت كاعػدىـ
ككي يػػة تمػػا،ميـ ،ميػػاإ ك ػػد اتفػػذت ،ك ػػؼ أبػػي ،نصػػكر اعزىػػرم فػػي كتابػػو ،مػػاني القػراءات أن،كذجػان فػػي

ت،يػػز بػػو ،ػػف اسػػتيماب
عػرض ،ك ػػؼ الموػػكييف ،ػػف القػراءات الصػحيحة التػػي فال ػػت القكاعػػد الموكيػػةا ل،ػا ٌ
ضم يا النحاة في كتابو،" :ماني القراءات".
القراءة كالقاعدة ،ما كدفاعو عف القراءات التي ٌ
مفتاحية :القراءات القرآنيةإ القكاعد المربيةإ اعزىرمإ ،ماني القراءات.
كلمات
ّ

What is true in the Qur’anic readings and is not true in the
"Arabic rules "A grammatical explanatory study
"The meanings of the readings of Al-Azhari "model
Abstract
This study deals with the Qur’anic readings that were correct and fulfilled the rules
of sound reading, but it violated the linguistic rules and the study aims to clarify and
extrapolate the positions of the people of the language from the readings that violated
;their rules and how they deal with it. Correct readings that violate grammatical rules
Because he was distinguished by his comprehension of reading and the rule together,
and his defense of the readings that were weakened by the grammarians in his book The
Meanings of the Recitation.
Key words: Qur’anic recitations, Arabic grammar, Al-Azhari, meanings of readings.

املقدمُ.

الح،د هلل الذم أرسؿ رسكلو باليدل كديف الحؽ ليظيره عم الديف كمِّو كلك كره ال،شرككفإ كأصمي كأسمـ عم ال،بمكث

رح،ة لممال،يفإ كعم آلو كصحبو أج،ميف كالتابميف ك،ف تبميـ بإحساف إل يكـ الديفإ أ،ا بمد:
فال ييف
*

،ا لمقرآف الكريـ ،ف ،كانة عند ال،سم،يفإ فيك كتاب رٌبيـ كشرعو كدستكره الذم ارتضاه إل يكـ الديػ ػ ػفإ

أستاذ ،شارؾإ جا،مة جرش.
dr.mohamadawadsaleem@gmail.com
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ما صح يف القراءات القرآنًُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بي الذم
كىك الكالـ المر ٌ
الطكيؿ فطابان أبمغ ك أر

عكج فيوإ ،مجزة نبيِّيـ  التي تحدل بيا المرب كالمجـإ كالػذم لػـ تمػرؼ المربيػة عبػر تاريفيػا
ك أس، ،ف فطابو.

ػفركا أن سػيـ
ػانيإ فنجػد عم،ػاء ال،سػم،يف ػد س ٌ
ك،،ا شؾ فيو ٌ
أف القراءات القرآنية ىي جزء ،ف ىذا اإلعجاز البي ٌ
لينيمكا ،ف عمـ القراءات شت الممكـ كال،مارؼإ كيدافمكا ضد ،ف أ اـ عمييا دعكل التشكيؾ فييا أك فػي ٌراهيػاإ ك،ػا فمػؿ

النصػكص ِّ
الشػمرية فػي ِّ
كردكا القػراءات
،قد،ػػة ،ػا ارتكػزكا عميػو فػػي اسػتنباط كاعػدىـ الن ٍحكيػةإ ٌ
بمػض النحػاةإ حػيف جممػكا ٌ
لحف ييمت ت إليو.
القر ٌ
أف ك ٌؿ ،ا فالؼ ىذه القكاعد ه
آنيةإ ٍ
إف تمارضت ،ع ،ا كضمكه ،ف ،قاييسيـإ كزع،كا ٌ
صحت كاسػتكفت ضػكابط القػراءة السػمي،ةإ إ ٌ ٌأنيػا فال ػت القكاعػد
كىذا ،ا دفمني لمبحث في القراءات القرآنية التي ٌ
كج،ميػا كضػك ً
ً
ابط صػحيحياا ليتضػ صػحتيا
المٌوكية ككاف ،ف ال،ناسب أف أبدأ بحثي بالحديث عػف القػراءات القرآنيػة ح ِّػدىا

ػي كأثرىػا فػي الكثيػر ،ػف القكاعػد
كتط،هف القمػكب إلػ ثباتيػا كرسػكفياإ ككػاف ،ػف ال،يػـ تكضػي دكرىػا فػي تقميػد النحػك المرب ٌ

النحكيػةإ كاسػتقراء ،كا ػؼ أىػؿ الموػة ،ػف القػراءات التػي فال ػػت كاعػدىـ ككي يػة تمػا،ميـ ،ميػاإ ك ػد اتفػذت ،ك ػؼ أبػي ،نصػػكر
اعزىرم في كتابو ،ماني القراءات أن،كذجان في عرض ،ك ؼ الموكييف ،ػف القػراءات الصػحيحة التػي فال ػت القكاعػد الموكيػةا ل،ػا

ضم يا النحاة في كتابو ،ماني القراءات.
ٌ
ت،يز بو ،ف استيماب القراءة كالقاعدة ،ما كدفاعو عف القراءات التي ٌ
كفػػي تنػػاكلي ل،ك ػػؼ اعزىػػرم بػػدأت بػػالتمريؼ بػػو كبيػػاف ،كانتػػو المم،يػػة كالتمريػػؼ بكتابػػو ،مػػاني القػراءاتإ ك،نيجػػو
ال،تكازف في التما،ؿ ،ع القراءات التي فال ت كاعد المٌوة ،ف حيث اعسس ال،تينة كالرصينة التي سار عمييػا فػي كتابػوإ

كعرض ،سألة التأكيػؿ النحػكم التػي تمػددت فييػا ال،باحػث المٌوكيػة كفاصػة النحػك ،نيػا كاسػتفدا،يا لمتكفيػؽ بػيف القاعػدة كالقػراءة
كاظيار ج،اليات الفطاب القرآني كاإلعجاز البياني.

كلتكضي ،نيجية اعزىرم عرضت لمدد ،ف الشكاىد القرآنيػة التػي كردت فػي كتػاب ،مػاني القػراءاتإ فبػدأت بػذكر

الشػػاىد ككضػػحت القػراءات الفاصػػة بػػوإ كاإلشػػكالية بػػيف القػراءة كالموػػة –إف كجػػدت -كسػػببيا ك،مالجػػة اعزىػػرم ليػػا بشػػكؿ ،قنػػع
ك،تكازف في دفاعو عنيا.
أهنًُ البحح.

أف القراءات حجة عم القكاعد النحكية
تظير أى،ية البحث في بياف التكفيؽ بيف القاعدة النحكية كالقراءة القرآنيةإ ك ٌ
كذلؾ ،ف فالؿ ازالة اإلشكا ت بيني،ا كدراسة بمض الشكاىد كبياف ،مالجة اعزىرم ليا.

مشكلُ البحح.

تتركز ،شكمة البحث في السؤاؿ اآلتي :ما أبرز اإلشككاتت بكين مكا ي كر ءكراالة صت ي كر ن كة مكن بك ل كتكاب معكاي

انقرآن نألزهري؟
ُ.

عدة أسهمة:
كيت رع عف ذلؾ ٌ
،ا ،ك ؼ النحاة ،،ا يص راءة ك يص لوة؟

ِ.

،ا أثر القراءات القرآنية في النحك المربي؟

ٓٔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)3ه2021/م
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ّ.

،ا التأكيؿ النحكم عند اعزىرم في كتابو،" :ماني القراءات"؟

ْ.

،ا أبرز الشكاىد التي ذكرىا اعزىرم في كتابو ل،ا يص لوة ك يص

راءة؟

الدراسات السابقُ.


،ػػا صػ عربيػػة كلػػـ يصػ

ػراءة :د ارسػػة نحكيػػة كصػرفية كد ليػػة لكتػػاب ،مػػاني القػرآف لم ػراء .كىػػي رسػػالة دكتػػكراه

لمطالب حسف الحاج نك شت ََِْـ جا،مة القرآف الكريـ كالممكـ اإلسال،ية كتفتمؼ دراستي عػف ىػذه الد ارسػة أف
ىذه الدراسة تركز عم الجانب النحكم كدراستي تتممؽ بػالقراءات القرآنيػةإ كىػذه الد ارسػة تناكلػت كتػاب ال ػراء كد ارسػتي
تناكلت كتاب اعزىرم.


نقد النحاة لمقراءإ رسالة دكتكراهإ سـ الموة المربيةإ جا،مة ،ؤتةإ َُِٓـإ لمباحث ،راد الذنيبات.
كتفتمؼ دراستي عف ىذه الدراسة أنيا تناكلت الجانب النحكم كتتبع أ كاؿ النحاة دكف بياف الجانب الت سيرم فييا.
الفصل األول:

القراءات القرآنًُ وكتاب اإلمام األزهرٍ.
املبحح األول:

مقدمات يف القراءات القرآنًُ.
املطلب األول :القراءات :حدّها ،نشأتها ،مجعها ،ضىابط صحًحها.
،ادة القاؼ كالراء كالي،ز – بيذا التركيب -تػدؿ عمػ ج،ػع كاجت،ػاع كي ،ػا تصػرفت(ُ)إ كالقػراءات :ج،ػع ،ؤنػث سػالـإ
 ،رده راءةإ ،صدر أرإ كأ،ا في ا صػطالح :فقػد عرفيػا شػ،س الػديف ،ح،ػد ابػف الجػزرم (ت ّّٖىػػ) فقػاؿ" :القػراءات
عمػػـ بكي يػػة أداء كم،ػػات الق ػرآفإ كافتالفيػػا بمػػزك النا ً مػػة"(ِ)إ ك ػػاؿ الزر ػػاني (ت ُّٕٔى ػػ) فػػي تمريػػؼ الق ػراءة،" :ػػذىب

يذىب إليو إ،اـ ،ف أه،ة القراء ،فال ا بو غيره في النطؽ بالقرآف الكريـ ،ع اتٌ اؽ فػي الركايػات كالطػرؽ عنػو سػكاء أكانػت
ىذه ال،فال ة في نطؽ الحركؼ أـ في نطؽ ىيهتيا"(ّ).

كتمػػكد نشػػأة الق ػراءات كج،ميػػا نحػػك الثالثػػيف ،ػػف اليج ػرة فػػي فالفػػة عث،ػػاف  إذ حضػػر حذي ػػة بػػف الي،ػػاف  فػػت
ػكم بيػنيـ الفػػالؼإ
أر،ينيػة كأذربيجػاف فػرأل النػاس يفتم ػكف فػي القػرآفإ كيقػكؿ بمضػيـ لػبمضإ راءتػي أصػ ،ػف راءتػؾ ك ى
فأفزع ذلؾ حذي ةإ كىًدـ عم عث،افإ ك اؿ :أدرؾ ىذه اع،ة بؿ أف يفتم كا افتالؼ الييكد كالنصػارلإ فػأ،ر عث،ػاف بإرسػاؿ
ككجػػو ب،صػػحؼ إلػ البصػرة
النسػػا التػػي عنػػد ح صػػة لينسػػفيا ثػػـ ٌ
يردىػػاإ كأ،ػػر ن ػ انر ،ػػف الصػػحابة بنسػػفيا فػػي ال،صػػاحؼإ ٌ

ككجػو
كأفر إل الككفةإ كثالث إل الشاـإ كترؾ ،صح ان بال،دينةإ أ،سؾ لن سو ،صح انإ كىك الػذم ييقػاؿ لػو :ال،صػحؼ اإل،ػاـإ ٌ
ب،صحؼ إل ،كةإ ك،صحؼ إل البحريف(ْ).

اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ما صح يف القراءات القرآنًُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املطلب الجانٌ :دور القراءات القرآنًُ يف تقعًد الهحى.

نشأ الدرس الموكم عند المرب في رحاب القرآف الكريـا عف المم،اء ال،سم،يف تك كا أ،اـ الكتاب المزيز ،حاكليف في،و

كالتكصػؿ إلػ ،مانيػوإ كىػػذا

يتػأت إ بد ارسػة الموػػة الشػري ة التػي نػػزؿ بيػا .ككػاف ،ػػف أىػـ عمػكـ الموػػة التػي نشػأت فػػي

كنؼ القرآف الكريـ :عمـ النحك ناتجان عف ضبط تالكة القرآف الكريـ كفيـ ،مانيو(ٓ).
"إف النحػاة
أف الصمة بػيف القػراءات القرآنيػة كا عػراب ،تينػةإ يقػكؿ الػدكتكر عبػد المػاؿ سػالـ ،كػرـٌ :
،،ا شؾ فيو ٌ
اعك ىؿ الذيف نشأ النحك عم أيدىـ كانكا ٌار نء :كأبي ع،ػرك بػف المػالءإ كعيسػ بػف ع،ػر الثق ػيإ كيػكنسإ كالفميػؿإ كلمػؿ

كرككا ،ػف القػراءات
كجييػـ الػ الد ارسػػة ٌ
اىت،ػا،يـ بيػذه القػراءات ٌ
النحكيػةإ لياله،ػكا بػيف القػراءات كالمر ٌبيػػةإ بػيف ،ػا سػ،مكا ى
كرككا ،ف كالـ المرب"(ٔ).
كبيف ،ا ي
س،مكا ٌ
كالقػرآف الكػريـ –فػػي راءاتػػو -فيػػر حػػافظ لمٌوػػات كالميجػػاتإ كال ضػػؿ فػػي ذلػػؾ يرجػػع الػ عنايػػة القػٌػراءإ كال ضػػؿ فػػي ذلػػؾ

كيدكنكنو"(ٕ).
يرجع إل عناية ٌ
القراء كتد يقيـ في الضبط كتفريجيـ في التمقٌي حت ٌإنيـ ليراعكف اليسير ،ف الفالؼ كيمقٌنكنوإ ٌ

بالنسػبة لمٌوػة المربيػة
يضاؼ ال ذلؾ فضؿ القرآف الكػريـ فػي تقميػد الموػة كضػبطياإ فيػك ب،نزلػة الػركح ،ػف الجسػد ٌ
اعدىا.
كضبطت ك ي
التي سادت كتيذبت ي

بتويػػر القباهػػؿإ ك،ثػؿ ذلػػؾ :إع،ػػاؿ (،ػا) ىع ى،ػػؿ (لػػيس) عنػػد
لمتويػرات اإلعرابيػػة التػي تطػ أر ٌ
ىكػذا كػػاف احتػكاء القػرآف ٌ
الحجازييفإ كاى،اليا عند التٌ،ي،يفإ في كلو تمال َّ  :ما ُه َّن أ َّ ِ
أ،ا ،سألة ض،ير ال صػؿإ فبنػك ت،ػيـ
ُم َهكٰت ِه ْم[ال،جادلػة]ِ :إ ٌ
(ٖ)

يمدكنو ،بتدأإ كيرفمكف ،ا بمده عم الفبر
يي،مكنوإ بؿ ٌ
أ ِ
ين[اعن اؿ.]ُّ :
ير ْاْل ََّصنِ َ
َ
َساط ُ

أر بيا اعع،ش كزيد بف عمي في كلو تمال  :إِ ْن َه َذا إَِّت
غن لو عف القرآف إذ ىػك ،ػادة استشػياده لمقكاعػد

فالنحكم
ي،كف إنكارهإ
فالتالزـ بيف القرآف الكريـ كالنحك كاض
ٌ
النحكيةإ ك عجب ،ف ذلؾ التالحـ بيف النحك كالقرآف الكريـ ك راءاتوإ فالقرآف ىك ،ف ى ٌذب المٌساف المربي.

ال،ثنػ اعلػؼإ كىػي
بتوير القباهؿ إلزاـ ٌ
لمتويرات اإلعرابية التي طرأت عمييا ٌ
ك،ف ال،ساهؿ التي احتكاىا القرآف تبما ٌ
ليجة بمحارث بف كمب كزيد كبمض بني عذرةإ كنسبيا الزجاج إل كنانةإ كابف جني إلػ بمػض ربيمػةإ فيػؤ ء كميػـ يمز،ػكف
(ٗ)
ان نَسك ِ
ككاحَر ِ
ان[طػػو]ّٔ :إ ك ػ أر أبػػك سػػميد
ال،ثن ػ اعلػػؼ كيمربكنػػو بحركػػات ،قػ ٌػدرة عمييػػاإ كبػػو ػ أر ابػػف كثيػػر  :إِ ْن َهككك َذ ِ َ
(َُ)
ان أ ََب َصاهُ ُم ْؤ ِم َي ْي ِن[الكيؼ.]َٖ :
الفدرم  :فَ َك َ

فالقرآف الكريـ ىك ،ف فمٌص الموة المربية ،ػف شػتات الميجػات الكثيػرةإ كجمػؿ الموػة المربيػة لوػة عال،يػة تنطػؽ بيػا

،،ا في غيره"(ُُ).
اع،ـإ اؿ ابف فالكيو " :د أج،ع ٌ
الناس ٌ
أف الموة إذا كردت في القرآف فيي أفص ٌ
النحػػكمإ ف،ي،ػا افتم ػت النظػرة إلييػا ،ػػف بػؿ النحػاة ،ػف حيػػث
أ،ػا القػراءات القرآنيػة فكانػت ،ػػادة ،ػف ،ػكاد ال ٌػدرس ٌ
ٌ

البناء بيف النحاةإ كىـ يقصدكف في ذلؾ الكصػكؿ الػ لوػة سػمي،ة ،ػف كػؿ زلػؿ
القبكؿ كالرفضإ أحدثت نكعا ،ف الت اعؿ ٌ
اك لحف د يقع فيو ،ف يجيؿ القراءات القرآنيةإ ك،ا ىي عميو ،ف سال،ة في المٌوةإ فػال سػبيؿ لتفطهػة راءاتػو إذا تػكفرت

الصحيحة.
ليا شركط القراءة ٌ
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املطلب الجالح :أثر القراءات القرآنًُ يف الهحى.

النحكية ،ف القراءات ك،ا دار حكليا ،ف آراء ك كاعدإ يتبيف لنا اعثػر الػذم فم تػو
عند،ا نتتبع ،ا كرد في ال،راجع ٌ
القراءة في القاعدة النحكية كبناهياإ كإليضاح ىذه الحقيقةإ أ كؿ :إف القراءات د اتفذت في تأثيرىػا عمػ القكاعػد النحكيػة

ف،سة ،ظاىر ىي :راءات تكلدت عنيا كاعد نحكية ،فتم ة أك شاركت في بناء تمؾ القكاعػدإ ك ػراءات أييػدت بيػا اعػدة
نحكيػػةإ ك ػراءات يردت بيػػا اعػػدة نحكيػػةإ ك ػراءات ترتبػػت عمييػػا كجػػكه إعرابيػػة فػػي اآليػػة الكاحػػدةإ ك ػراءات تكلػػدت عنيػػا
طراهؼ نحكية(ُِ).
كلكثرة اع،ثمة عم ال،ظاىر السابقة لمقراءات عم القكاعد النحكيةإ سأكت ي بذكر ،ثاؿ كاحد -حت

أ-

يطكؿ بنا البحث:-

ءراالات تصنّدت عيها ءصاعد يحصية مبتلفة ،أص شاركت ف بياال تلك انقصاعد:

ُ .اعدة نصب ال مؿ ال،ضارع ال،قترف ب اء السببية بمد الرجاءإ ح،ال لمرجاء عم الت،ني.
ِ
َِّ
ػع) كىػػك
ك ػػد ايفػػذت ىػػذه القاعػػدة ،ػػف ػراءة ح ػػص لقكلػػو تمػػال  :فَككطَطل َ إِنَكككَ إِنَككَ ُم َ
صسككَ[غػػافر]ّٕ :إ بنصػػب (أطمػ ى
الصحي لثبكت ذلؾ في القرآفإ في كلو تمال  :أَص َي َّذ َّكر فَتَ ْيفَع َُ ِّ
انذ ْك َرى[عبس.]ْ-ّ :
ْ
َ
ُ
كىذه القراءات التي نتجت ،نيا كاعد أك شػاركت فػي بناهيػا

نسػتطيع حصػرىا فيػي ،ػف الكثػرة ب،كػافإ كىػي دليػؿ عمػ

دكر القراءات البارز في تقميد النحك المربي.
املبحح الجانٌ:

ح لغُ).
مىقف اللّغىيني مو (ما يصحُّ قراءَ وال يص ُّ
إف ضية ا ستشياد بالنصكص المٌوكية ىي ،ف دعػت النحػاة كأىػؿ الموػة إلػ تكزيػع ا ىت،ػاـ بػيف نػكات السػ،اع ،ػف

ػص رآنػػيإ ك،ػػف ثػػـ ا عت،ػػاد عم ػ ىػػذه النصػػكص ك،صػػادر لمتقميػػدإ فالنحػػاة كميػػـ يمترفػػكف
شػػمر كنثػػر كأحاديػػث نبكيػػة كنػ م

بحجيػػة الق ػرآف ككنػػو ،صػػد ار أساسػػيا ،ػػف ،صػػادر التقميػػد النحػػكمإ فأغمػػب نحػػاة الجيػػؿ اعكؿ ىػػـ ،ػػف ال،شػػاركيف فػػي الػػدرس
ٌ
ظ ب،ػا يجػب ،ػف اىت،ػاـإ فقػد ع ٌػدىا
أف استم،اليـ لشػكاىد القػراءات القرآنيػة لػـ يحػ ى
اهيإ فيـ نحاةه ك ٌراء عم حد سكاءإ إ ٌ
القر ٌ
بمػػض النحػػاة ال،رتكػػز الثالػػث لمتقميػػد بمػػد أشػػمار المػػرب ككال،يػػـإ بػػالرغـ أف النحػػك فػػي أصػػمو ػػد نشػػأ لفد،ػػة القػرآف الكػريـإ
كعص،ة المساف المربي ،ف الفطأ.

يفيمد القرآف الكريـ الباعث الحقيقي لنشػأة الػدرس الموػكم عنػد المػربإ إذ نػزؿ القػرآف ب،سػتكاه البميػغإ ككجػو اعنظػار
إليو ل،مرفة أسباب الت اكت بيف ،ستكاه كال،ستكل المٌوكم الذم كاف عميو المرب(ُّ).
ك د بػدأت فكػرة ا ن صػاؿ بػيف النحػك كالقػراءات كصػار لكػؿ عمػـ ،ني،ػا ،نيجػو كرجالػوإ حػيف حػظ بمػض النحػاة
تفضػع عحكػاـ القيػاس كال،نػاىع المقميػةإ

عدـ تح،ؿ القراءة لقياس النحك في بمض القراءاتإ كذلؾ عنيا يسػنة ،تبمػةإ
فافتم ػػت طػريقتيـ فػػي تطبػػيقيـ لمنظريػػة التػػي رركىػػا ي،سػػبقا عػػف القػػرآف ك راءاتػػو فػػي ككنيػػا سػػنة ،تبمػػةإ فا،تػػدت أ ال،يػػـ

ظنػكا باسػتقراهيـ
كألسنتيـ ال بمض القراءات ال،تكاترة لمنيػؿ ،نيػاإ ك،ػا ذلػؾ إ عنيػا تفػالؼ كاعػدىـ ال،كضػكعةإ كالتػي ٌ
النا ص د ج،مت كؿ ،ا يس،ع عف المرب(ُْ).
اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ما صح يف القراءات القرآنًُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ك،ف ال،يـ اف نمرض ،ك ػؼ البصػرييف كالكػكفييف ،ػف القػراءات القرآنيػةإ كبمػض اآلراء تجاىيػاإ ف ػي كتػاب أثػر القػراءات

القرآنية في الدراسات النحكيػة يكتػب الػدكتكر عبػد المػاؿ سػالـ ،كػرـ فيقػكؿ" :البصػريكف كػانكا

يحتجػكف بػالقراءات إ فػي القميػؿ

النادر الذم يت ؽ ،ع أصكليـ كيتناسؽ ،ع ،قاييسيـإ كذلؾ كاستد ليـ ،ثال في (كال ككمتا) بقراءة ح،زة كالكساهي"(ُٓ).

كبياف ذلػؾ أف البصػرييف يػذىبكف الػ أف (كػال ككمتػا) فيي،ػا إفػراد ل ظػي كتثنيػة ،منكيػةإ كاعلػؼ فيي،ػا كػاعلؼ فػي
ه َمكا[ا سػراء:
َح ُكد ُه َما أ َْص ِك َ ُ
عصا كرحاإ كيستدلكف عم أف اعلؼ فيي،ا ليست لمتثنيػة أنيػا تجػكز إ،التيػاإ ػاؿ تمػال  :أ َ
ِّ]إ ك اؿ تمال ِ  :ك ْلتَا ا ْن َج َّيتَ ْي ِن آتَ ْت أُ ُكلَ َها[الكيػؼ]ّّ :إ رأى،ػا ح،ػزة كالكسػاهي كفمػؼ بإ،الػة اعلػؼ فيي،ػاإ كلػك كانػت
اعلؼ فيي،ا لمتثنية ل،ا جازت إ،التي،ا عف ألؼ التثنية

تجكز إ،التيا(ُٔ).

ككاستد ليـ أيضا عم أف (إف ال،ف ة ،ف الثقيمة) تم،ؿ النصب في ا سـ بقراءة ،ف أر كلو تمػال َ " :صِا َّن ُكك
نَ َّما نَ ُي َصفِّ َي َّي ُه ْم[ىػكد]ُُُ :إ فػي ػراءة ،ػف ػ أر بػالتف يؼإ كىػي ػراءة نػافع كابػف كثيػرإ كركل أبػك بكػر عػف عاصػـ بتف يػؼ
ل،ا(ُٕ).
(إف) كتشديد ٌ

"كالككفيكف لػـ يتح ظػكا فػي ،جػاؿ القػراءات ك،ػا تح ػظ البصػريكف ذلػؾ عنيػـ أركا أف القػراءات سػندىا الركايػةإ كىػي

،ف أجؿ ىذا أ كل في ،جاؿ ا ستشياد ،ف الشمر كغيػرهإ عف شػمار الػركاة فييػا الد ػة كالضػبط كاإلتقػاف  ...ك،ػف ثػـ كانػت فػي

نظػرىـ ،صػػد ار لتقميػد القكاعػػد كبنػاء اعسػػاليبإ كتصػحي الكػػالـ بوػض النظػػر عػف ،كافقتيػػا لم،قيػاس ال،ػػأفكذ أك عػدـ ،كافقتيػػاا

عنيػػا فػػي ذاتيػػا يجػػب اف تشػػتؽ ،نيػػا ال،قػػاييسإ كتيسػػت،د اعصػػكؿإ ك،ػػنيع الكػػكفييف فػػي الكا ػػع أسػػمـ كأص ػ فػػي ،ضػػ،ار
القراءات ،ف ،نيع البصرييفا عف اتفاذ القراءات ،صد ار لالستشياد يثرم الموةإ كيزيد ،ف رصيدىا كيجمميا غنيػة بأسػاليبيا
عم الدكاـإ فال ت،د يدىا إل تمريب أك إل دفيؿ"(ُٖ).

كيست،ر الدكتكر عبد الماؿ سالـ ،كػرـ فػي دفاعػو عػف القػراءات ،قارنػا بينيػا كبػيف ،صػادر التقميػد النحػكم كب،ػا ت،تػاز
بػػو فيقػػكؿ" :كالقػراءات ك،ػػا بينػػت سػػجؿ ك و
اؼ لموػػات التػػي نػػزؿ بيػػا القػرآف الكػريـإ ك،ػػا داـ سػػندىا الركايػػةإ كدعا،تيػػا السػػ،اعإ
فيي ،ف أجؿ ىذا أ كل ،ف ال،صادر اعفرل كالشمر كغيرهإ عف ركاة القراءات يتحرجكف ،ػف عػدـ الد ػة فييػا عمػ حػيف
يبالكف بالحرج في غيرىا حين،ا تفكف الحافظةإ أك يستبد النسيافإ اك يقع عم اعلسنة التحريؼ"(ُٗ).

ك ػػد عجػػب ابػػف حػػزـ ،ػػف ،نطػػؽ البصػرييف إزاء القػراءاتإ فقػػاؿ،" :ػػف النحػػاة ،ػػف ينتػػزع ،ػػف ال،قػػدار الػػذم يقػػؼ عميػػو ،ػػف

كالـ المرب حك،ا ل ظيا كيتفذه ،ذىباإ ثـ تيمرض لو آية عم فالؼ ذلؾ الحكـ فيأفذ في صرؼ اآلية عف كجييا"(َِ).
كنجػػد كػػذلؾ اىت،ػػاـ النحػػاة بػػالقراءات القرآنيػػة جميػػا فيػػـ أفػػذكا بشػػركط القػراءة ال،قبكلػػة –غالبػان -كلكػػنيـ بمػكا القػراءة
النادرة كالشاذة –أحيانا -بمد أف أفضمكىا ل،قاييسيـ.

القراء إ إذا ثبت أفذه ع،ف فك و بطريػؽ ال،شػافية كالسػ،اع حتػ يتصػؿ اإلسػناد بالصػحابي
"فمـ يقبمكا راءة أحد ،ف ٌ
الذم أفذ عف رسكؿ اهلل .)ُِ("

سنة ،تٌبمة يمزـ بكليا كال،صير إلييا"(ِِ).
عف القراءة ٌ
ك،ع ذلؾ كجدنا ابف الجرزم يقبؿ كؿ راءةا ٌ
ش ًاكر
أف سػيبكيو يفضػع –أحيانػا -القػراءات لمقيػاس النحػكمإ فيػك يػرل –،ػثال -أف (،ػا) فػي كلػو تمػال َ  :مكا َهك َذا َب َ
كرغـ ٌ

َِّ
ِ
يم[يكسػػؼ]ُّ :إ عا،مػػة ع،ػػؿ (لػػيس) فػػي لوػػة أىػػؿ الحجػػازإ إ أف بنػػي ت،ػػيـ يرفمػػكف الفبػػر إ ،ػػف عػػرؼ
إ ْن َهك َذا إت َملَك ٌك َكك ِكر ٌ

الت،ي،يف رأييـ في عدـ إع،اؿ (،ا)إ كيرل ذلؾ ىك اع يسا عنيا حرؼ كليست
،نيـ كيؼ ىي في ال،صحؼإ كلكنو يشاطر
ٌ
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فمالإ فيي

تشبو (ليس) ،ف الناحية ال ممية ك ،ف ناحية اإلض،ار(ِّ).

كاعفذ بالقيػاس فػي القػراءات القرآنيػة عنػد سػيبكيو ي،نمػو أف يصػرح فػي كتابػو بػأف القػراءة سػنة كليسػت ،جػا لالجتيػاد
ش ْ ٍال َبلَ ْق َياهُ ِبقَ َد ٍر[الق،ر.]ْٗ :
كا فتيارإ كفي ،ثؿ ذلؾ يقكؿ" :فأ،ا كلو  :إَِّيا ُك َّل َ
فصمتإ آية ُٕ].
بي كثيرإ ك أر بمضيـَ  :صأ َّ
صد فَ َه َد ْي َي ُ
َما ثَ ُم ُ
اه ْمٌ [
فإن،ا جاء عم  :زيدان ضربتو كىك عر ٌ
عنيػا الس ٌػنة"(ِْ)إ فاسػتماف سػيبكيو بػالقراءات النػادرة كالحػركؼ ال،فال ػة فػي بنػاء أصػكلو
أف ىذه القراءة تيفػالؼ ٌ
"إ ٌ ٌ
طكعيا ل،قاييسوإ كتكزعت في ،كا ع ،فتم ة في كتابو.
،ثم،ا استماف بالقراءات ال،مركفةإ كىك ،ف ٌ
إف تكفرت ليػا شػركط القػكة أك
ك،ج،ؿ القكؿ :أف سيبكيو كاف كفيا ٌ
لسنة القراءةإ يبفؿ عف كصؼ بمضيا بالقكة ٍ
إف كافقت ال ٌذاهع ال،مركؼ ،ف كالـ المرب الٌذم يتكف فيو ضبط لوة القرآف كصكنيا ،ف التحريؼ.
الحسفإ ٍ
(ِٓ)
ػكرع عػف رفػض
أ،ا اعف ش سميد بف ،سمدة (تُُِىػ) فقد يعرؼ باحترا،و رسـ القػرآف إ ك،ػع ذلػؾ ،ػا كػاف ليت ٌ
ٌ

النػادرة التػي ان ػرد
كثير ،ف القراءات ال،شيكرة ككصػ يا بػالمٌحف كالػرداءةإ بػؿ ػؿ أف اعت،ػد فػي كثيػر ،ػف اعحيػاف عمػ القػراءات ٌ
ط ِاففَك ًة
شككَ َ
أف نصػػب (طاه ػػة) الثانيػػة فػػي كلػػو تمػػال َ  :ي ْ َ
بركايػػة كثيػػر ،نيػػاإ ٌ
كفضػػميا عمػ ال،شػػيكرةإ إذ يػػرل –،ػػثالنٌ -
َه َّمتْ ُه ْم[آؿ ع،راف]ُْٓ :إ كىي ،ف القراءات التي ان رد بيا(ِٔ).
ِم ْي ُك ْم َصطَ ِاففَ ٌة ءَ ْد أ َ
ك،ع أف اعف ش ليس ذا ،ك ؼ كاحد ،ف القراءات النادرة كالشاذةإ إذ كاف يفضميا ل،قياسوإ يقبؿ بمضيا كيرفض
كن[اعنمػاـ]ُْٓ :إ
سَ
امكا َعلَكَ انَّ ِكذي أ ْ
َح َ
بمضيا اآلفرإ ك،ا كاف ليرفض راءة الج،يكرإ فيك ي ضِّػؿ فػي كلػو تمػال  :تَ َم ً
فت النكفإ عم راءة بمضيـ بالرفع في راءة يحي بف يم،رإ ،كت يا بالقكؿ" :كفتحو عم ال مؿ احسف"(ِٕ).
الصػ
ال،برد ،ح،د بف يزيد (ت ِٖٓىػ)إ فأفضػع القػراءات ال،شػيكر ،نيػا كالنػادر إلػ ،قياسػو ٌ
النحػكم ضػاربا ٌ
أ،ا ٌ
ٌ

عػف

سنتيا ،تممٌال بضركرة التٌحميؽ بإسمكب القرآفإ كح،مو عم أشرؼ ال،ذاىب في المر ٌبية(ِٖ).
ٌ
لتجنب اعفذ بالقراءات الشاذة ل،ا في ذلؾ ،ف ضرر عم الموة كالنحكإ ك،ف ىنا كػاف كلػو ال،مػركؼ:
إضافة لذلؾ دعا ٌ

(ِٗ)
فإف رفض ال،بػرد بمػض القػراءات حتػ ال،شػيكر ،نيػاإ ككصػ و
"إذا جممت ٌ
النكادر كال ٌشكاذ غرضؾ كثيرت ز تؾ" إ ك،ع ذلؾ ٌ

الضركرة الشمرية(ُّ).
ليا بالمٌحف كالومط كعدـ الجكاز(َّ)إ كح،ؿ بمضيا عم
ٌ
ػتع
ال،برد ىبًؿ ،ا كافؽ ،ذىبو النحكمإ كرفض ،ا لـ يكافقوإ كك ؼ ،ف بمضيا ،ك ػؼ الحػذر كاح ٌ
كص كة القكؿٌ :
أف ٌ
ًل،ا أفذه أحيانا بالقرآف كال ٌشمر.
ػتع بػالقراءاتإ كٌأيػد بيػا كػ ٌؿ ،ػا ينتيػي إليػو ،ػف لوػات المػرب كأشػمارىا دكف أف يفػرج
كالكساهي النحكم كالقارئ ىػك ،ػف اح ٌ

سص ُل[البقرة]ُِْ :إ بالرفع ثـ عاد ال النصب(ِّ).
النحكمإ فق أر (يقكؿ) في كلو تمال َ  :صُزْن ِزنُصا َحتََّ َيقُص َل َّ
عم ال،قياس ٌ
انر ُ
ليتشدد في ،ك و ،ف الرسـ القرآني عند،ا كاف ييقبػؿ عمػ تفػريع القػراءاتإ ك،ػع ذلػؾ كػاف
كعرؼ عنو ٌأنو ،ا كاف
ٌ
ي
(ّّ)
أ،ػػا الق ػراءات النػػادرة فقبميػػا كبن ػ عمييػػا بمػػض القكاعػػد
يقػػؼ ،ػػف بمػػض الق ػراءات ،ك ػػؼ الحػػذرإ فيقػػكؿ –،ػػثال -أعػػرؼ إ ٌ
صن َعلَككَ َّ
اني ِب ك ِّ [اعح ػزاب]ٓٔ :إ ركايػػة عبػػد ال ػكارث عػػف أبػػي ع،ػػركإ برفػػع
كَ َص َم َ ِف َكتَك ُ
الجديػػدةإ فأجػػاز ػراءة :إِ َّن انلَّك َ
كَ ُي َ كلَ َ
(إف) بؿ ،جيء الفبر(ّْ).
(،الهكة) بالمطؼ عم اسـ ٌ
النحػػاة ،ػػا كػاف يطمػػف فػػي القػراءة –كلػػك كانػػت بميػدة -بػػؿ كػػاف يجػد ليػػا ،فرجػػا يجمميػػا
كىكػذا فالكسػػاهي كويػره ،ػف ٌ
النحكم كالمٌوكم.
،قبكلة في ا ستم،اؿ ٌ
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ما صح يف القراءات القرآنًُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النحػػاة كلم ػان ب نكنػػوإ ك،ػػف أ كالػػو:
كال ػ ٌػراء يحي ػ بػػف زيػػاد (ت َِٕىػ ػ) نحػػكم يشػػوؼ بموػػة الق ػرآف ك راءاتػػوإ كأكثػػر ٌ
الحجة ،ف الشمر"(ّٓ)إ كىك ،ف ارتض القراءات ال،شيكرة ،ا فال بمضيا كاف كاف ،ك و الماـ
"الكتاب أعرب كأ كل في ٌ
التسميـ كاإلجالؿ.

أ،ا ثممب أبك المباس أح،د بف يحيػ (ت ُّٗىػػ) فتبػع أسػاتذتو فػي كمٌ،ػا يقكلػكفإ كسػار عمػ نيجيػـ فػي النظػر إلػ
ٌ
أفضػؿ إع اربػا عمػ إعػرابإ فػإذا فرجػت
ػـ
ل
اءات
ر
ػ
ق
ال
ػي
ف
ػاف
ب
ر
ا
اإلع
ػؼ
م
افت
"إذا
:
ػاؿ
إ
ػا
ي
ل
ا،ا
ر
احت
يـ
ك
ي
ككاف
إ
القراءات
ٌ

فضمت اع كل"(ّٔ).
إل كالـ ٌ
الناس ٌ
فثممػػب أبػػك المبػػاس يفػػرج عػػف داهػرة القبػػكؿ لمقػراءات ال،شػػيكرة كالنػػادرة عػػف ،ػػف سػػبقو فػػي إفضػػاعيا لمقيػػاس كالقاعػػدة
النحكيةإ كتطكيميا ب،ا يناسب ال،قياس النحكم كىك ال يصؿ في بكؿ كرفض القراءة.

كنجػػد كػػذلؾ ،ػػف يػػدافع بشػػدة عػػف الق ػراءات القرآنيػػة كيتحػػدث عػػف ذركة ال صػػاحة كاإلعجػػاز كالسػػال،ة الموكيػػة فػػي

القرآف الكريـإ كىك حجة في إ ا،ة القكاعد الكمية لمساف المربيإ يقكؿ السيكطي في كتابو (ا تراح في عمـ أصكؿ النحك)
اء أكانػػت ،تػكاترة أـ آحػػادا أـ شػػاذة فػػي إ ا،ػػة القكاعػػد الكميػػة لمسػػاف المربػػيإ ،ػػا لػػـ
بجػكاز ا حتجػػاج بػػالقراءات القرآنيػػة سػك ه
تفالؼ ياسا ،مركفا بؿ ذىب إلػ أبمػد ،ػف ىػذا فقػاؿ" :كلػك فال تػو يحػتع بيػا"(ّٕ)إ ف،ػا كصػ و بمػض النحػاة كػال راء كال،بػرد
كال،ػػازني كالز،فشػػرم ،ػػف طمػػف فػػي بمػػض القػراءات القرآنيػػةإ ككصػ يا بالضػػمؼ أك الػػكىـ أك الومػػط أك المحػػف أك الشػػذكذ أك

ج،يميـإ كان،ػا ىػك ،حصػكر فػي بمػض النحػاةإ فقػد دافػع نحػاة آفػركف عػف القػراءات
نحك ذلؾإ ليس ،ك ا عا،ا ي،ثؿ النحاة
ى
دفاعا كياإ كأبي حياف اعندلسي كابف ىشاـ اعنصارم كابف الطيب ال اسي كأبي ،نصكر اعزىرمإ كغيرىـ كثير.

ردا عم ال،ازني ك،دافما عف نافع" :كلسنا ،تمبديف بأ كاؿ أىؿ البصرة"(ّٖ).
يقكؿ أبك حياف في البحر ال،حيط ٌ

رد الق ػراءة ال،ت ػكاترة ال،شػػيكرة ب،جػػرد
ضػ ىػم ىو النحػػاة كيػػؼ يتج ػرأكف عم ػ ٌ
كيقػػكؿ ابػػف الطيػػب ال اسػػي" :كالمجػػب ،ػػف ى
رد ال،ت ػكاتر ،ػػف الق ػرآف"(ّٗ)إ كالطمػػف فػػي
اع،ػػكر اعغمبيػػة فػػي الكمػػـ المربيػػةإ كيستصػػمبكف ،فال ػػة ذلػػؾإ ك يستصػػمبكف ٌ
يمكؿ عميو عنو ي،ثػؿ أحرفػا ،مػدكدةإ يقػكؿ شػك ي ضػيؼ" :كلمػؿ فػي ىػذا ،ػا يشػيد شػيادة اطمػة
القراءات عند بمض النحاة
ٌ
بأنو –أم ال راء -كأ،ثالو ،،ف كانكا يردكف بمض القراءات التي
ٌ

تمدك أحرفا ،مدكدة"(َْ).

فالتمبير د فاف بمض النحاة حيف كصؼ بمض القػراءات بػالمحف أك الومػط أك الػكىـ كلػك أف ال،نتقػديف ػالكا :ىػذه

راءة تفالؼ القياسإ أك فارجة عف القاعدة لكاف في ار كأكثر د ة.

املبحح الجالح:

التعريف باإلمام األزهرٍ وكتابه (معانٌ القراءات).
املطلب األول :امسه ،ومىلده ،ونشأته.

اعزىرم ىك ،ح،د بف أح،د بف اعزىر بف طمحة بف نكح بف أزىر بف نكح بف حاتـ بف سميد بػف عبػد الػرح،ف ابػف

ال،رزبافإ أبك ،نصكر اعزىرم اليركم الشافمي المٌوكم(ُْ)إ كلد سػنة ِِٖى ػ بيػراة ،ػف أ،يػات ف ارسػافإ نشػأ فييػا كتمقػ

الممػػـ عػػف شػػيكفيا كعم،اهيػػا حت ػ اشػػتير فػػي فنػػكف اعدب كال قػػو كالحػػديثإ كلكػػف غمػػب عميػػو عمػػـ الموػػة حت ػ أف عػػددان ،ػػف
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ال،ترج،يف لو أدفؿ لو لقب (المٌوكم) في التمريؼ بوإ كشيرتو في ال قػو تمػي شػيرتو فػي المٌوػةإ كىػك ،ػف أه،ػة المٌوػة ال،ت ػؽ عمػ
فضميـ كدرايتيـ كالثقة بيـإ كىك حجة في،ا ينقؿ ،ف كالـ المرب(ِْ).

ك،ف أشير شيكفو الحسيف بف ادريسإ أبك عمي اعنصػارم اليػركم (تَُّىػػ)إ ك،ح،ػد بػف عبػد الػرح،ف السػا،ي
اليركم (تَُّىػ)إ كعبد اهلل بف عػركة اليػركم (تُُّى ػ)إ كأبػك بكػر بػف أبػي داكد السجسػتاني (تُّٔىػػ)إ كأبػك بكػر

ابف السراج (ُّٔىػ)إ كأبك القاسـ عبد اهلل بف ،ح،د بف ال،رزباف البوكم (تُّٕىػ) كغيرىـ(ّْ).

ك،ا تتم،ذ عم يده الكثيػركف الػذيف أصػبحكا أه،ػةن كبػا ار ،ػنيـ جنػادة بػف ،ح،ػد بػف الحسػيف اليػركم (تّٗٗىػػ) كأبػك عبيػد

أح،د بف ،ح،د اليركم الشافمي (تَُْىػ)إ كأبك الحسف عمي بف ،ح،د اليركم (تُْٓىػ)إ كاسػحاؽ بػف أبػي إسػحاؽ القػراب

(تِْٗىػ) كأبك عث،اف القريشي اليركم (تّّْىػ)إ كأبك ذر عبد بف أح،د اليركم اعنصارم (تّْْىػ) كغيرىـ(ْْ).

ترؾ اعزىرم تراثا عم،يا كبي ار في ،جا ت ،تنكعة ك،ف أشير كتبو :كتاب تيذيب الموػةإ ككتػاب ال ازىػر فػي غريػب

أل اظ الشافميإ ككتاب الق ارءات كعمؿ النحكييف فييا ال،س ،أيضا عمؿ القراءات.
ككتابػػو ،مػػاني القػراءات الػػذم ىػػك ،يػػداف البحػػث يقػػؼ إلػ جانػػب ،ؤل اتػػو اعفػػرل شػػاىدا عمػ سػػمة عم،ػػو كتبحػره فػػي الموػػةإ
ك د تنػاكؿ فيػو ،مػاني القػراءات السػبع ال،مركفػة كىػي :ػراءة ابػف عػا،ر (تُُٖىػػ)إ كابػف كثيػر (تَُِىػػ)إ كعاصػـ (تُِٕىػػ)إ

كأبػػي ع،ػػرك (تُْٓى ػػ)إ كح ،ػزة (تُٔٓى ػػ)إ كنػػافع (تُٗٔى ػػ)إ كالكسػػاهي (تُٖٗى ػػ) ،ضػػي ا إلييػػا ػراءة يمقػػكب الحضػػر،ي
(تَِٓى ػػ) ،بينػػا ،ػػا يتممػػؽ ب،من ػ كػػؿ ػراءة صػػكتا كص ػرفا كنحكنػػا كد لػػةإ كتمػػددت ال،باحػػث المٌوكيػػة فػػي كتابػػو ككانػػت ل،باحػػث
النحك ،كانتيا الكاضحة ك،نيا التأكيؿ النحكم الذم ييمد ظاىرة كاضحة عند اعزىرم في كتابو (،ماني القراءات).

ت،يػز فػي ،ك ػػو تجػاه القػراءات القرآنيػةإ فاسػتطاع أف يسػػتكعب القػراءة كالقاعػدة ،مػػاإ فيػك لػػـ
كنجػد أف أبػا ،نصػػكر ٌ
ضم يا النحاة.
ينكر القراءة القرآنية كدافع عف القراءات التي ٌ
ح لغُ).
املطلب الجانٌ :مىقف األزهرٍ مو (ما يصحُّ قراءَ وال يص ُّ

بمد أف تناكلت ،كا ؼ المديد ،ف النحاة تجاه القراءات القرآنيةإ كتما،ميـ ،ميػا اذا فال ػت كاعػدىـ النحكيػةإ كردىػا

،ػػف حيػػث إنيػػا فال ػػت كاعػػدىـ النحكيػػةإ دكف اف نػػتي،يـ بردىػػا ،ػػف حيػػث أنيػػا ػراءة رآنيػػة ليػػا ،كانتيػػا الدينيػػةإ فالنحػاة
ج،يميـ يقدركف كالـ اهلل كيتكرعكف عف نقضو كانكارهإ فالبصريكف –كاف تشددكا في تما،ميـ ،ع القراءات -كاف ىاجسػيـ
النحكم.
ال،سيطر عمييـ أف يطبقكا عمييا ،قاييسيـ ك كاعدىـ كىذا ،ا جمميـ لـ يأفذكا كؿ ،ا كرد بيا في درسيـ ٌ

يقكؿ عبد الح،يد السيد طمب" :كاذا كاف البصريكف د جممكا القرآف الكريـ ك راءاتو ،صد ار ،ف ،صادرىـإ فػإنيـ لػـ

يأفذكا القراءات في ج،متيا ك،صدر ليـإ كان،ا أرادكا أف يطبقكا عمييا كاعدىـ ك،قاييسيـ"(ْٓ).

ك،ف ال،يـ أف نمرض ،ك ا ،متد في التما،ؿ ،ع القراءات القرآنية ظير بشكؿ كاض عند أبي ،نصػكر اعزىػرم
ردكا ػراءات
ل،ا ح،ػؿ عمػ النحػاة الػذيف ٌ
الذم استكعب القراءة كالقاعدة ،ماإ كىك ،ف ال،كا ؼ التي استثناىا ابف الجرزم ٌ
صػحيحةإ فقػاؿ ،سػتثنيا" :حاشػػا المم،ػاء ال،قتػدل بيػـ ،ػػف أه،ػة المٌوػة كاإلعػراب ،ػػف ذلػؾإ بػؿ يجيهػكف إلػ كػؿ حػرؼ ،،ػػا

تقدـ كنحكه يبالوكف في تكجييو كاإلنكار عم ،ف أنكره"(ْٔ).
ٌ
كىػذا ،ا انطبؽ عم أبي ،نصكر اعزىرم في تأكيمو النحكم في كتابو ،ماني القراءاتإ الذم ييمد ظاىرة كاضح ػ ػة
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ما صح يف القراءات القرآنًُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عنده ،ف فالؿ تمميؿ كجكه القراءات كاإليضاح عنيا كا نتصار ليا كا عتناء بت سير اعكجػو ال،فتم ػة لمقػراءات القرآنيػة كفػؽ
كاعد الموة المربية في المٌوة كالنحك كالصرؼ كالبالغة.
(ك ىحىزننا).
ك،ثاؿ ذلؾ كلو جؿ كعزِ :ن َي ُك َ
صن نَ ُه ْم َع ُدصا َص َح َزًيا[القصص]ٖ :إ أر الكساهي كح،زة ي
(كحزننا).ك أر البا كف ى
كح ىزنناإ فا أر كيؼ شهت"(ْٕ).
اؿ أبك ،نصكر" :ى،ا لوتاف :يح ٍزنناإ ى
ً
ِ
م)
ي ءَ ْص ًمككا ِب َمككا َكككا ُيصا َي ْك ِسك ُكب َ
صن[الجاثيػػة]ُْ :إ ػ أر ابػػف عػػا،ر كح ،ػزة كالكسػػاهي (لىن ٍجػ ًػز ى
ك،نيػػا كلػػو جػػؿ كعػػز :ن َي ْجك ِكز َ
ً
م) بالياء.
بالنكفإ ك أر البا كف (لىي ٍج ًز ى
اؿ أبك ،نصكر" :ال مؿ هلل في القراءتيفإ فا أر كيؼ شهت"(ْٖ).
كعند،ا تتساكل القراءتاف في ال،من يحكـ ب،ساكاتي،ا في القراءة فيقكؿ" :ى،ا لوتاف جيدتاف فا أر كيؼ شهت"(ْٗ).

كجاء اسمكبو سيال سمسا تكف فيو إفيػاـ ال،مػانيإ فيػك يػكرد الكجػكه التػي يرهػت بيػا آم الػذكر الحكػيـإ كايضػاح عمػؿ

كؿ راءةإ ،ع ا سػتمانة بالشػرح المٌوػكم كالتفػريع النحػكمإ ك،،ػا ييح،ػد ليزىػرم فػي ىػذا الكتػاب أ،انتػو المم،يػة كاشػاراتو الػ
ليجات القباهؿ المربية كمٌ،ا استدع السياؽ لذلؾإ كشرح د ت اعل اظ كتأصيمياإ كظيػر عم،ػو فػي ال قػو كاضػحا فػي تكضػي
،ا يحيط باآلية ،ف ت سير كتكجيو.

املطلب الجالح :التأويل الهحىٍ عهد األزهرٍ يف كتابه" :معانٌ القراءات".

تمػػددت ال،باحػػث المٌوكيػػة فػػي كتابػػوإ ككانػػت ل،باحػػث النحػػك ،كانتيػػا الكاضػػحةإ ك،نيػػا التأكيػػؿ النحػػكم الػػذم ييمػػد ظػػاىرة

ػكم بػيف النحػكييفإ كػاف لػو أث هػر كاضػ ه ككبي هػر فػي
كاضحة عند اعزىرم في كتابو (،ماني القػراءات) فػا فتالؼ فػي التٌحميػؿ الن ٍح ٌ
يم،ؽ فكرة ال،زاكجة بيف اإلعراب كال،من .
كتمدد في ٌ
تنكع في ال،مانيإ ٌ
،،ا ٌ
الد تإ ٌ
التٌ سيرإ نتع عنو ٌ
كىك يكض لنػا اعثػر ال قيػي ليزىػرم كت سػيره لمقػرآف الكػريـإ كيسػتميف بػو لم،كاه،ػة بػيف القػراءة القرآنيػة الصػحيحة ك كاعػد
الموة ستيمابي،ا ،ما.
أ-

ػت القبػ يػر "...
ػاء ال،تػػاعيإ كال،يػ ى
انتضككمين :كىػػك لوػػة" :ضػ ٌػ،ف الشػػيء الش ػيء أكدعػػو إيػػاه ك،ػػا تيػػكًدعي الكعػ ى

(َٓ)

(ُٓ)

إ كاصػػطالحا

ػكفي
ىك" :إعطاء الشيء ،من الشػيءإ كتػارة يكػكف فػي اعسػ،اء كفػي اعفمػاؿ كالحػركؼ" إ ك،ػع القػكؿ بػأف اإلنابػة ،ػذىب ك ٌ
أف البصرييف لـ ينكركا ج،يما إنابة حرؼ ،كاف حرؼإ فيناؾ ،ف أجاز اإلنابة ،ثؿ سيبكيو(ِٓ).
إٌ ٌ
َل سك ِ
كاف ٌل
س كط َ َ
كفػػي ضػػكء ،سػػألة التضػػ،يف ك ػػؼ اعزىػػرم ،ك ػػؼ ال،كافػػؽ فػػي ػراءة (سػػأؿ سػػاهؿ) فػػي كلػػو تمػػال َ  :
ِب َعك َذ ٍ
اب َص ِاءك ٍ [ال،مػػارج]ُ :إ إذ ػ أر نػػافع كابػػف عػػا،ر (سػػاؿ) غيػػر ،ي،ػػكزة ك(سػػاهؿ) ،ي،ػػكزاإ ك ػ أر البػػا كف (سػػأؿ سػػاهؿ) بػػالي،ز
(ّٓ)
(سػا ىؿ) بويػر ى،ػز فػال،من  :ىج ىػرل ك واد بمػذاب ،ػف اهللإ ،ػف ىسػا ىؿ ىيسػي يؿإ كأنػو ػاؿ :ىسػاؿ
فيي،ا إ اؿ أبك ،نصكر، :ف ػ أر ى
ك واد بمذاب كا عإ ك،ف أر (سأؿ ساهؿ) فػإف ال ىػراء ػاؿ :تأكيمػو :دعػا دا وع بمػذاب كا ػعإ ك يػؿ :البػاء فػي كلػو (بمػذاب) ب،منػ

(عػػف)إ أراد :سػػأؿ سػػاهؿ عػػف عػػذاب كا ػػعإ ك يػػؿ :إف النضػػر بػػف الحػػارث بػػف ىكٍمػ ىػدةى ػػاؿ :الميػػـ إف كػػاف ،ػػا يقػػكؿ ،ح،ػػد حقػػا
فأً ،
صبرا.
ٍ
يسر ىي ٍكـ ىب ٍد ور ك تؿ ن
طر ىعمىٍينا حجارةن ،ف الس،اء أكاهتنا بمذاب أليـإ فأ ى

ؼ ى،ػزهيإ كىػك أحػب إلػي ،ػف ػكؿ
(سا ىؿ) غير ،ي،كز كيككف ب،من (سأؿ) فى يف ى
اؿ أبك ،نصكر :كجاهز أف يككف ى
،ف ذىب بو إل ىسٍيؿ الكادمإ لتت ؽ القراءتاف(ْٓ).
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،رةنإ كعم تض،ينو
ك،،ا كرد في كتاب ،ماني القراءات ،ف ىذه الظاىرة التي أكرد فييا اعزىرم الحرؼ عم ،مناه ٌ
ضك َ نَِت ِه ْم[الػركـ]ّٓ :إ
،رةن أفرلإ راءة (عف ضاللتيـ) في كلو تمال َ  :ص َما أَ ْي َت ِب َه ِادي ا ْن ُع ْمك ِ َع ْكن َ
،من حرؼ آفر ٌ

ف،منػػاه، :ػػا أنػػت بصػػارؼ الػػذيف ضػمٌكا عػػف ضػػاللتيـا كلػػذلؾ ػػاؿ (عػػف) فح،مػػو عمػ ،منػػاهإ ثػػـ ح،مػػو عمػ ،منػ حػػرؼ آفػػرإ

فض،نو ،من (بمد) الظرفيةإ فقاؿ :ك يؿ ،مناه ،ا أنت ب،رشد الك ار بمد ضاللتيـ في سابؽ عمـ اهلل(ٓٓ).
ٌ
كىنػػا جػػاءت (عػػف) ب،من ػ (بمػػد)إ كىػػذا التضػػ،يف الػػذم نمحظػػو فػػي كتػػاب ،مػػاني الق ػراءات ليزىػػرم يكافػػؽ ،ػػذىب
الككفييفإ كاف يكجد ،ف يمارضو ،ف نحاة البصرةإ ك د استفد،يا اعزىرم لتكجيو ،من بمض القػراءات ك،ػا تقػدـ لمفػركج
،ف إشكالية ،فال تيا لمقكاعد المٌوكيةإ كإليضاح ت سير اآليات القرآنية.
ب -انتقديم صانتطبير:

،ف ،ساهؿ التأكيػؿ التػي كردت عنػد اعزىػرمإ فالتقػديـ كالتػأفير ،ػف ،ظػاىر اإلعجػاز البالغػي لمقػرآف الكػريـإ كفيػو

إظير لممديد ،ف لطاهؼ القرآف الكريـإ كنجد أف اعزىػرم اسػتفد،و فػي كتابػو ،مػاني القػراءات ليحقػؽ ،ػف فاللػو اعتدالػو فػي
تناكلو لمقراءات القرآنية التي جاءت عم كجو يفالؼ كاعد الموةإ فنم،س التجانس كا نسجاـ بيف القراءة كالقاعدة ،ما.
فإذا جهت بالكالـ عم اعصؿ لـ يكف ،ف باب التقديـ كالتأفيرإ كاف ك ً
ضمت الكم،ػة فػي غيػر ،رتبتيػا دفمػت بػاب
ي
التقديـ كالتأفير(ٔٓ).
سي،ا إف كاف الكالـ كؿ اهلل تمال فال ي،كف أف يككف ،ف غير
كليذا فأف التقديـ كالتأفير لو أى،يتو في الكالـ ك ٌ
غرض أك أى،ية.

ككانت لسيبكيو الت اتة ل،ثؿ ىذا النػكع ،ػف التقػديـ كالتػأفير ،بينػا أى،يتػو ػاهال" :كػأنيـ إن،ػا يقػد،كف الػذم بيانػو أىػـ

ليـإ كىـ ببيانو أعن إ كاف كاف ج،يما يي،انيـ كيمنيانيـ"(ٕٓ).

ك،ف ال،كاضع التي ح،ميا اعزىرم عم ىذا التأكيػؿ ،ػا كرد فػي ػراءة (ك،ػا كػاف صػالتييي ٍـ) فػي كلػو تمػال َ  :ص َمكا
ان َ َ تُ ُه ْم ِع ْي َد ا ْن َب ْي ِت[اعن اؿ]ّٓ :إ فقد حك س ياف الثكرم عف عاصـ كىاركف عف حسيف عف أبػي بكػر عػف عاصػـ
َك َ
ص ًدىيةن) نصبا(ٖٓ).
كاء كتى ٍ
ك( ،ه
كاء كتصديةه) بالرفعإ ك أر البا كف (صالتييـ) رفماإ ك(إ ٌ ي ،ن
(ك،ا كاف صالتىيـ) نصباإ ي
ػاء كتصػػديةه) رفمػػاا عنيػػـ نصػػبكه عمػ أنػػو فبػػر كػػافإ كا سػػـ
ك(،كػ ه
ػػاؿ اعزىػػرم :فػػي ػراءة ،ػػف نصػػب (صػػالتييـ) ي

ػاء) ك ػد ع ٌػد اعزىػرم ىػذا الكجػو صػحيحا فػي المربيػةإ فمػـ ييمحػف ،ػا جػاء بػو عاصػـإ فػدافع عػف
،ؤف ارإ كىك كلو (إ ٌ ي،ك ه
راءتو اهال :كليس بمحفإ ككػاف عاصػـ فصػيحاإ ككػاف كثيػ ار يقػ أر الحػرؼ عمػ كجيػيف ك يقػ أر إ ٌ ب،ػا سػ،عإ ككجيػو فػي
المربية صحي (ٗٓ).

ج -انحذف:

كىػػك ،ػػف أسػػاليب المربيػػة كسػػننيا(َٔ)إ كلقػػد اسػػتفد،و المػػرب فػػي ،كاضػػع كثيػرة لتحقيػػؽ اإليجػػاز كعغػراض بالغيػػة

،تمددةإ ك يككف الحذؼ إ ٌ بدليؿإ اؿ ابف تيبة" :كك،ا يحذفكف ،ف الكالـ البمضإ إذا كاف في،ا أبقكا دليؿ عم ،ا ألقكا"(ُٔ).

ك د ٌنبو ابف ِّ
جني عم ىذا ،بينا أنكاع الحذؼإ فقػاؿ" :ك ػد حػذفت المػرب الج،مػةإ كال ،ػردإ كالحػرؼإ كالحركػةإ كلػيس
شيء ،ف ذلؾ إ ٌ عف دليؿ عميو"(ِٔ).
اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ما صح يف القراءات القرآنًُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كاستفد،و اعزىرم لتكجيو بمض القراءات القرآنيةإ ف،ف الحذؼ الذم كرد في طاه ة ،ف القراءات القرآنية حذؼ الج،مة
ِ ِ ِ
يد ل ْن َعك َذ ِ
اب[البقػرة:
يعكا َصأ َّ
اب أ َّ
كَ َ
ش ِكد ُ
َن لنلَّ َ
ك(أف اهلل) في كلو تمػال  :إِ ْذ َي َكرْص َن ل ْن َعك َذ َ
(أف القكة) ٌ
ف ي راءةٌ :
َن ل ْنقُ َّكصةَ نلَّكَ َجم ً
(إف) فػػي ال،كضػػميف(ّٔ) .ػػاؿ اعزىػػرم " :ػ أر يمقػػكب بالكسػػر عمػ إضػػ،ار جػكاب (لػػك)
ُٓٔ]إ إذ ػ أر يمقػػكب كحػػده بكسػػر ى،ػزة ٌ
(ْٔ)
أف جكاب لػك الشػرطية ج،مػة
كالتقدير :كلك ترل الذيف ظم،كا إذ يركف المذاب لقمت :إف القكة هلل ج،يما إ ك،ف ال،الحظ ٌ
فممية ،حذكفة.

د-

انزيادة:

أف ىناؾ طاه ػةن ،ػف اعدكات كالحػركؼ كردت فػي نصػكص لوكيػة ك،نيػا نصػكص القػرآف الكػريـ
يرل بمض عم،اء الموة ٌ

"إف
زاهدةإ إ ٌ أف كثيػ ار ،ػنيـ لػـ يقصػدكا بالزيػادة التػي تػؤدم ،منػ إن،ػا الزيػادة التػي صػدكىا زيػادة اإلعػرابإ ػاؿ السػيكطيٌ :
كلنا :زاهد ليس ال،راد ٌأنو دفؿ لوير ،من إ بؿ ًزٍي ىد لضرب ،ف التأكيدإ كالتأكيد ،من صحي "(ٓٔ).
ك د حذر بمض عم،اء الموة ،ف القكؿ بالزيادة في القػرآف الكػريـا عف كػالـ اهلل ،مجػز بنظ،ػوإ ػاؿ ابػف ىشػاـ ،حػذ ار ،ػف

الً ،
أف
مرب أف يقكؿ في حػرؼ ،ػف كتػاب اهلل تمػال ٌ :أنػو ازهػدا ٌ
عنػو يسػبؽ إلػ اعذىػاف ٌ
استم،اؿ ىذا الم ظ" :كينبوي أف يتجنب ي
،نزه عف ذلؾ"(ٔٔ).
الزاهد ىك الذم ،من لوإ ككالـ اهلل سبحانو ٌ

ك ػػد دفػػع ىػػذا اع،ػػر ك سػ ٌػي،ا إذا تممػػؽ بػػالقرآف الكػريـ أف دفػػع كثيػ ار ،ػػف أىػػؿ الموػػة كالنحػػك ال،تقػػد،يف أف يسػػ،كىا:
الصمة أك ال،قحـ(ٕٔ).
التأكيد أك ٌ

ككاف اعزىرم د ٌبيف لنػا أف زيػادة اعداة فػي القػراءات التػي تػرد فييػا إن،ػا ىػي زيػادة صػد بيػا زيػادة فػي اإلعػرابإ
فقد ٌبيف في ،كضع ،ف ،كاضع كتابو ،ماني القراءات أف ً
(ٍ ،ػف) تيػزاد فػي الكػالـ عجػؿ التككيػد كتيحػذؼ لالفتصػارإ كذلػؾ
ين ِمن ءَْبِل ُكم[التكبة]ِٕ :إ ك ػد كرد فػي كتابػو تكجيػو لقػراءة (غيػره) فػي كلػو، :ػا لكػـ ،ػف إلػو غيػرهإ إذ
لستَ ْمتَ َ لنَِّذ َ
في راءة َ ك َما ْ
أر الكساهي ً
(غيره) رفما(ٖٔ).
(غيره) ف ضاإ في كؿ القرآفإ ك أر البا كف ي
(،ف إلو) عف ،مناه، :ا لكـ إلو غيرهإ ً
اؿ اعزىرم في راءة الرفع :جممو تابماإ لتأكيؿ ً
ك(،ف) زاهدة(ٗٔ).
ٌ
ي
الفصل الجانٌ:

الدراسُ التطبًقًُ مو خالل كتاب اإلمام األزهرٍ.
املبحح األول:

شىاهد م و كتاب معانٌ القراءات تىضح مههج األزهرٍ مع القراءات املخالفُ لقىاعد اللغُ.
ػتإ بضػـ التٌػاءإ ب،منػ إفبػار
انشاهد اْلصل :اؿ تمػال َ :ب ْل َع ِج ْب َ
سك َبُر َ
صن[الصػافات]ُِ :إ ػ أر ح،ػزة كالكسػاهي :بػؿ عجب ي
كت َصَي ْ

اهلل تمػػال عػػف ن سػػوإ كدليمػػو ػػكؿ الرسػػكؿ " :عجػػب ربكػػـ ،ػػف الٌك ػـ ك نػػكطكـ"(َٕ)إ فالمجػػب ،ػػف اهلل إنكػػار عفمػػاليـإ ك ػ أر
عجبت ب ت التٌاءإ أم :عجبت يا ،ح،د ،ف إنكارىـ البمث(ُٕ).
البا كف :بؿ
ى
ككجو الفالؼ ىك أف اهلل يمجب ،ف شيءإ إن،ا يمجب ،ف يممـ"(ِٕ).
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عجبت) ب ت التاء فال،من بؿ عجبت يا ،ح،د ،ف نزكؿ الكحي عميؾإ كالكافركف يسفركف
اؿ أبك ،نصكر، :ف أر (بؿ
ى

عجبت) بضـ التاء فال مؿ هلل جؿ كعزإ كال،راد بو ،جا ازتػو الك ػار عمػ عجػبيـ ،ػف إنػذار الرسػكؿ
،كذبيف لؾإ ك،ف أىر (بؿ
ي
اال ُه ْم[ؽ]ِ :إ أم :عجبكا ،كذبيف.
إياىـإ ك،ا اؿ -جؿ كعزَ  :-ب ْل َع ِج ُبصا أ ْ
َن َج َ
ك ػػد ركيػػت ىػػذه القػراءات عػػف عمػػي كابػػف عبػػاسإ كلمػػؿ بمػػض ال،محػػديف ينكػػر ىػػذه الق ػراءة إلضػػافة المجػػب إل ػ اهللإ

المجب كاف أسند إل اهلل ،مناه ك،من عجب اآلد،ييفا عف ،منػاه :بػؿ ىعظيػـ حم،ػي عػنيـ ليػزهيـ كتكػذيبيـ ل،ػا أنزلتػو
كليس ى
عميؾإ كأصؿ المجب في كالـ المرب :أف اإلنساف إذ أحس ،ػا يقػؿ عرفيػو ػاؿ ػد عجبػت ،ػف كػذا ككػذاإ كاذا فمػؿ اآلد،يػكف

،ػػا ينكػره اهلل جػػاز أف يقػػاؿ فيػػو :عجػػب اهللإ كاهلل ػػد عمػػـ الشػػيء بػػؿ ككنػػوإ كلكػػف الممػػـ الػػذل يمػػزـ بػػو الحجػػة يقػػع عنػػد ك ػػكع
ػرب فقػػاؿ :عجػػب ربكػػـ ،ػػف ألِّ يكػػـ كيينػ ً
ػب الػ ِّ
ػكط يكـ كسػػرعة إجابتػػو إيػػاكـ كىػػذه القػراءة صػػحيحة
الشػػيءإ ك ػػد ذكػػر النبػػي  ىع ىجػ ى
بح،د اهلل ليٍب ىس فييا ك ىد ىف ىؿ (ّٕ).
ف ػػالقراءة بالض ػػـ ثبت ػػت ب ػػالتكاتر ك يج ػػكز الطم ػػف فيي ػػاإ كك ػػال القػ ػراءتيف ،ش ػػيكرتاف كثابتت ػػاف ب ػػالتكاترإ كاف افتم ػػؼ

،مناى،اإ فكؿ كاحد صحي في ،مناه.

َصن[الزفػػرؼ]ٕٓ :إ ػ أر نػػافع كابػػف عػػا،ر
كن َمك ْكرَي َم َمكثًَ إِ َذا ءَ ْص ُمك َك ِم ْيك ُ
كَ َي ِ كد َ
ضك ِكر َب ْلبك ُ
انشككاهد انثككاي  :ػػاؿ تمػػال َ  :صنَ َّمككا ُ
(يصدكف) بضـ الصادإ عم ،من اإلعراضإ أم :يمدلكف كيمرضكف ع،ا جهتـ بوإ ك أر البا كف بكسػرىا عمػ ،منػ
كالكساهي ي

(يضجكف)إ يؿ :يضحككف(ْٕ)إ ف،دار الفالؼ الذم ك ػع فػي ىػذه اآليػة يػدكر حػكؿ ،منػ حرفػي الجػر (،ػف كعػف) كد لتي،ػاإ
ٌ
(ٕٓ)
ً
أف حػركؼ
كىك فالؼ تحػدث فيػو أه،ػة النحػك كالموػةإ ك ػد ىفمػص النحػاة ،ػف الكػكفييف كبمػض نحػاة البصػرة كػال،برد إ ٌ
الجر ينكب بمضيا عف بمض.
(ٕٔ)
ػر ً
كف) ف،منػػاه :يضػػجكف إ فيػػك يػػرل
ػػاؿ أبػػك ،نصػػكر :ى،ػ ٍػف ىػ ىأى
كف) ف،منػػاه :ييمرضػػكفإ ىك ى،ػ ٍػف ىػ ىأى ى
ػر ى
(يصػػد ى
صػػد ى
(ي ي
افتالؼ تضاد كتنا ض بيني،ػاإ كاف افتمػؼ ال،منيػاف فكالى،ػا حػؽإ فػالقرآف أينػزؿ عمػ سػبمة أحػرؼإ كحػركؼ الجػر ينػكب بمضػيا

عف بمضإ كىذا سيتـ عرضو حقا عند الحديث عف التأكيؿ النحكم عند أبي ،نصكر اعزىرم.

كَ َي ْ ُكر لنلَّ ِكَ ۗ أََتا إِ َّن َي ْ َكر لنلَّ ِكَ
انشاهد انثانث :كلو تمال َ  :حتَّ َٰ َيقُص َل َّ
ام ُيصا َم َع َُۥ َمتَ ٰ
سص ُل َصلنَِّذ َ
لنر ُ
ين َال َ
ُِْ]إ أر نافع كحده (يقك يؿ) بالرفعإ ك أر البا كف بالنصب(ٕٕ)إ فاإلشكاؿ أنػو لػـ يػأت فمػؿ ،ضػارع بمػد حتٌػ فػي القػرآف إ ٌ ،نصػكبا
القراء.
عند ج،يع ٌ
يكب[البقػرة:
ءَ ِر ٌ

ػػاؿ أبػػك ،نصػػكر" :المػػرب تنصػػب ب ػ (حتػ ) ال مػػؿ ال،سػػتقبؿ كىػػك أكثػػر كػػالـ المػػربإ ك،ػػف المػػرب ،ػػف يرفػػع ال مػػؿ ال،سػػتقبؿ

ػاؿ

(حتػ ىيقيػك ىؿ الر يسػك يؿ) ،منػاه :حتػ
(ي ٍ يمػؿ)إ كقكلػو :ى
حسػف (فى ىمػؿ) فػي ،كضػع ى
بمد (حت ) إذا تض،ف ،منيػيف :أحػدى،ا :أف ىي ي
ػرت فػدفمتيياإ
سرت ىنيى ًارم
الرسك يؿإ كال،من الثاني :تطاكؿ ال مؿ الذم بؿ (حت ) كقكلؾ:
أج،ع حتى
ي
أدفميىاإ ب،نزلة :س ي
ي
ى
يؤيد راءة ىٍ ،ف ى ىأىر (يقك يؿ)"(ٖٕ).
فصارت (حت ) غير عا،مة في ال مؿإ كعم ىذا ي

ففالصة القكؿ :إنؾ إف مت :سرت حتٌ أدفؿ البمدإ كأنت دافؿ أك كاف الدفكؿ د ك عإ ك صػدت حكايػة الحػاؿ
فإنؾ ترفع.
كلـ يو ؿ ابف ،الؾ كجيي الرفع كالنصب بحتٌ إ فقاؿ(ٕٗ):
ؤك ن
كتمػ ػك حتٌػ ػ ح ػا ن أك ،ػ ػ ٌ

بو ارفى ىمف ك ً
انصب ال،ستقبال
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صن[اعن ػاؿ]ٓٗ :إ فػي ىػذه اآليػة إشػكا ف بػيف المٌوػكييف
سَبقُاصا ۗ إَِّي ُه ْكم َت ُي ْع ِج ُكز َ
سَب َّن لنَِّذ َ
ين َكفَُرصا َ
انشاهد انراب  :اؿ تمػال َ :صَت َي ْح َ
(يحسبف) فقد رأىا ابف عػا،ر كح ػص كح،ػزة كأبػك جم ػر باليػاءإ ك ػ أر البػا كف بالتػاءإ كالثػاني :فػي فػت
القراءإ أ،ا اعكؿ :في كم،ة
ٌ
ك ٌ
ى،زة (أف) عند ابف عا،رإ ك رأىا البا كف بالكسر(َٖ).
الويبة ،ف حيث ال،من كا عراب حت
أصتً:
(يحسبف) استشكؿ الز،فشرم راءة ى
ٌ
أم :غير كاضحةإ كأنكرىا أبك حاتـإ ك اؿ ىي لحف تحؿ القراءة بيا(ِٖ).
ككجو اإلشكاؿ أف (يحسب) تطمب  ،مكليفإ كال ،مك ف عمػ

(ُٖ)

بنيػرة"
اؿ عنيا" :كليست ىذه القراءة ٌ

ػراءة الفطػاب (الػذيف ك ػركا) ك(سػبقكا) –كىػك كاضػ -إ

كأ،ا راءة الويبة فال يكجد في الظاىر  ،مك كاحداإ ف،ا ال ،مكؿ الثاني؟ ك،ا ال،من (ّٖ)؟

(كى تى ٍح ىس ىػبف) بالتػاء فيػك فطػاب لمنبػي إ كيكػكف (تى ٍح ىس ىػبف) عػا،ال فػي (الػذيف) كفػي (سػبقكا)إ
اؿ أبك ،نصػكر، :ػف ػ أر ى
ػكتإ كأنػػو ػػاؿ :تحسػػبف الػػذيف ك ػػركا سػػابقيف
ػات ال،ػ ى
ال،منػ  :ك تحسػػبف ،ػػف أفمػػت ،ػػف ىػػذه الكا مػػة ػػد سػػبؽإ ك،منػ سػػبؽ :فػ ى
ً
ً
يف ىك ىيركا ىسىبقيكا) بالياء فكجيو ضميؼ عند أىػؿ المربيػةإ كىػك ،ػع ضػم و جػاهز
ى
(كى ىي ٍح ىسىبف الذ ى
ال،كتإ أم :فاهتيفإ كأ،ا ىٍ ،ف ىىأرى :ى
عم أف يككف ال،من ك يحسبف الذيف ك ركا أف سبقكاإ ك د ركم بف ،سمكد أنػو أرىػا باليػاءإ كىػذه القػراءة تؤيػد ىػذه القػراءةإ
كاهلل أعمـ(ْٖ).

فالكجياف السابقاف صحيحاف ،ف حيث الصناعة النحكية كالقبكؿ ،ف جية ال،من إ كلكػف أ ربيػا إلػ الػذىف كتبػاد ار
إليو ىك أف (الذيف) فاعؿإ سكاء يؿ بأف ال ،مكؿ اعكؿ ،حذكؼإ أك يؿ بإض،ار (أف) بؿ (سػبقكا) فتس ٌػد ،سػد ال ،مػكليفإ كاهلل
تمال أحكـ كأعمـ.

(إنيـ).
(أنيـ) أك كسرىا ٌ
ثايياً :اإلشكاؿ في فت ى،زة ٌ

ككجو ا عتراض عم فتحيا بأف  ،مكؿ (حسب) إذا كاف ج،مة ككاف  ،مك ثانيا كانػت (إف) ،كسػكرةا عنػو ابتػداء

كفبر(ٖٓ)إ ػاؿ أبػك ،نصػكر" :القػراءة بالكسػر عمػ ا سػتهناؼإ ك،ػف فػت (أىنييػ ٍـ) فػال،من  :ك تحسػبف الػذيف ك ػركا سػبقكاا عنيػـ
كف)"(ٖٔ).
يمجزكف .كالنكف  ،تكحة ،ف ي
(ي ٍم ًج يز ى

كَ ل ْن ِج َبكا ُل[إبػراىيـ]ْٔ :إ ػ أر
ان َم ْك ُكرُه ْم نِتَ ُكزص َل ِم ْي ُ
انشاهد انبامس :اؿ تمال َ  :صءَ ْد َم َك ُرصا َم ْك َرُه ْم َص ِع َ
يد لنلَّ َِ َم ْك ُرُه ْم َصِان َك َ
الكساهي ب ت الالـ اعكل ،نو كرفع الثانية (لىتزك يؿ) ك أر البا كف بكسر اعكل كنصب الثانية ً
(لتزك ىؿ)(ٕٖ).
استشػػكؿ ابػػف جريػػر ػراءة الكسػػاهي ،ػػف جيػػة ،مناىػػاإ ػػاؿ" :عف الػػالـ اعكلػ إذا فيتحػػت ف،منػ الكػػالـ :ك ػػد كػػاف ،كػػرىـ

تزكؿ ،نو الجباؿإ كلك كانت زالت لـ تكف ثابتةإ كفي ثبكتيا عم حالتيا ،ا يبيف عم أنيا لـ تزكؿ"(ٖٖ).

ً
الج ٍحػدإ كالتأكيػؿ :ى،ػا ىٍ ،ك يػرىـ
(،ػا) ى
اؿ أبك ،نصكر :ىٍ ،ف ى ىأىر (لتزك ىؿ) ف،مناها ،ا كاف ،كػرىـ عف تىػزك ىؿإ كأف ب،منػ ى
لًيزكؿ بو أ،ر نبكة ،ح،د  كى ثابتة كثبكت الجباؿ الركاسيا عف اهلل تبارؾ كتمال كعده أف يظير دينو عمػ اعديػاف
ِ
ِ
ػر (لىتى يػزك يؿ) ف،منػاه:
صػرهإ ىك ىٍ ،ػف ى ىأى
كمياإ كدليؿ ىذ كلو :نتَُزص َل م ْي َُ ا ْن ِج َبا ُل[إبػراىيـ]ْٔ :إ أم :يفم يػـ ،ػا كعػدىـ ،ػف ىن ٍ
ً ً ً
ك،زيؿ ،كر الك ار(ٖٗ).
ك د كاف ،كرىـ يبمغ في ال،كيدة إل إزالة الجباؿإ غير أف اهلل ناص ير دينوإ ي
فيتض لنا بأف ،من

راءة الكساهي لمد لة عم ال،بالوة في اإلفبار بشدة ،كرىـ ال،تجاكز لمحد.

ٕٕ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع ( 1443 ،)3ه2021/م

14

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jois/vol17/iss3/1

?? ?? ??? ??? ????????? ???????? ?? ??? ??"ue in the Arabic rules "A grammatical explanatory study" The meanings of the readings of Al-Azhari "model

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند اخلىالدَ

ٍِ
ب َع َذ َاب ُۥَ
انشاهد انسادس :اؿ تمال  :فَ َي ْص َمفذ َّت ُي َع ِّذ ُ
أر الكساهي كيمقكب ( ى يي ىمذب) ب ت الذاؿإ ( ىكى

َح ٌد[ال جر.]ِٔ-ِٓ :
َح ٌد َصَت ُيصِث ُ
ق َصثَاءَ ُۥَ أ َ
أَ
ؽ) ب ت الثاءإ ك أر البا كف بالكسر فيي،ا(َٗ).
ييكثى ي

ككجػػو اإلشػػكاؿ فػػي ػراءة الج،يػػكر ،ػػف حيػػث ال،منػ إ عف يػػكـ القيا،ػػة

فاهدةإ حت

اؿ بمضيـ :كيؼ يجكز الكسر ك ،مذب يك،هذ سكل اهلل(ُٗ).

يمػ ٌذب أحػػد سػػكل اهللإ فػػال يتصػػكر ليػػذا الن ػػي

ػذب ىعػ ىذاب ىػػذا الكػػافر كعػػذاب ىػػذا الصػػنؼ ،ػػف الك ػػار أحػػدإ ككػػذلؾ
ػػاؿ أبػػك ،نصػػكر، :ػػف ػ أر بػػال ت فػػال،من  :ى يي ىمػ ي
يتػػكل يػػكـ القيا،ػػة عػػذاب اهلل أحػػدإ ال،مػػؾ يك،هػػذ لمػػوإ ك يػػؿ:
ػؽ) فػػال،من
يكثػػؽ كثا ػػو أحػػدإ ك،ػػف ػ أر ( ى يي ىمػ ِّػذب ...ىك ى ييكثًػ ي
يمذب أحد في الدنيا كمذابو في اآلفرة(ِٗ).
صسك ٰا
كين نَْيلَك ًة[البقػرة]ُٓ :إ ػ أر ابػػك ع،ػػرك كأبػػك جم ػػر كيمقػػكب ل ػػظ (كعػػدنا) دكف ألػػؼ بمػػد
كَ أَْرَب ِعك َ
انشككاهد انسككاب َ  :صِا ْذ َٰص َعك ْكد َيا ُم َ
الكاكإ ك أر البا كف بألؼ (كاعدنا)(ّٗ).

كيتض اإلشكاؿ بيف القراءة كالموة في راءة الج،يكر.
ف ػػي ػراءة الج،يػػكر إشػػكاؿ حاصػػمو أف الكعػػد كػاف ،ػػف اهلل ل،كسػ إ كال ،اعمػػة إن،ػػا تكػػكف بػػيف أثنػػيف ،ػػف البشػػرإ كظػػاىر

عف ال مػؿ أيضػيؼ إلػ
الم ظ ىنا فيو كعد ،ف اهلل ل،كس إ كليس فيو كعد ،ف ،كس إ فكجب ح،مو عم الكاحد بظاىر الػنصا ٌ
اهلل كحده(ْٗ).

ػر (كعػػدنا) بويػػر ألػػؼ فإن،ػػا افتػػار كعػػدنا عف ال،كاعػػدة إن،ػػا تكػػكف بػػيف اآلد،يػػيفإ كاسػػتدؿ بقكلػػو
ػػاؿ أبػػك ،نصػػكر :ى،ػ ٍػف ىػ ىأى
ػر (كاعػدنا) ك(كاعػدناكـ) فحجتيػو
َبلَ ْفتُ ُك ْم[إبػراىيـ]ِِ :إ كىػذا يشػبو بمضػو بمضػاإ ىكىٍ ،ػف ى ىأى
تمال َ  :ص َع َد ُك ْم َص ْع َد ا ْن َح ِّ
ق َص َص َع ْدتُ ُك ْم فَط ْ
كع هدإ ك،ف ،كس
أف الطاعة في القبكؿ ب،نزلة ال،كاعدةإ فيك ،ف اهلل ٍ
ٍ

بكؿ كاتباعإ فجرل ،جرل ال،كاعدة(ٓٗ).

ين نَ ْيلَ ًة[الكيؼ]ِْ :إ أر ح،زة كالكساهي بكسر الكاك في ً
ككجو أنو يريد
صس ٰاَ أ َْرَب ِع َ
(الك ية)إ ٌ
انشاهد انثامنَ  :صِا ْذ َٰص َع ْد َيا ُم َ
بو السمطاف كالقدرة هللإ كىك عم كجو ً
(فمالة) بكسر ال اء ،ف الصناعات نحك اإل،ػارة كالفالفػة كالكتابػةإ كىػي ،ػف تػكلي اع،ػرإ

(الك يػة) كىػي ،ػف ك يػة الػديف
ك اؿ بمض أىؿ الموة :إنو يجكز فت الكاك فييا أيضا عمػ ىػذا ال،منػ إ ك ػ أر البػا كف ب ػت الػكاك ى
النصرة(ٔٗ).
كىي الربكبيةإ ك يؿ ي

(الك ية) بكسر الكاك فيك ،صدر الكاليإ يقاؿ :ك و
اؿ ىبي ي ً
اؿ أبك ،نصكر :ىٍ ،ف ى ىأىر ً
(الك يػةي)
ِّف الك ىيػة  -ك،ػف فػت فقػ أر ى
ً
الك ىية لوتاف ب،من كاحد(ٕٗ).
الكلًيإ يقاؿٌّ :
كلي ىبي ي
الك ىيةإ ك،ف النحكييف ،ف زعـ أف الك ية ك ى
ِّف ى
فيك ،صدر ى
تبينو القراءة اعفرل.
كلمؿ ،ثؿ ىذا ا فتالؼ في القراءات يؤدم إل اتساع ال،مانيإ فكؿ راءة تضيؼ ،من جديدا لـ ٌ

س ِج ِد ل ْن َح َرِام أَن تَ ْعتَ ُدصا[ال،اهدة.]ِ :
انشاهد انتاس  :اؿ تمال َ  :صَت َي ْج ِرَم َّي ُك ْم َ
ش َيكَ ُ
ان ءَ ْصٍم أَن َ دَص ُك ْم َع ِن ل ْن َم ْ
صدككـ) بكسر اعلؼإ أم أنو جمميا حػرؼ شػرط كجمػؿ ال،اضػي بمػدىا ب،منػ ال،ضػارعإ
أر ابف كثير كأبك ع،رك (إف ٌ

عم أف اآلية نزلت بؿ فمميـ كصدىـ ف،مناه:

فالصد ،نتظػ ار كد ٌؿ عمػ ذلػؾ (إف)
يح،مكـ بوض كـ أف تمتدكا إف صدككـإ
ٌ

صدكـ)إ ك أر نافع كعاصـ كابػف عػا،ر كح،ػزة كالكسػاهي( :أف صػدككـ)  ،تكحػة اعلػؼإ كأىػؿ التأكيػؿ
في حرؼ ابف ،سمكد (إف ٌ

أك أكثرىـ ،تٌ قكف عم أف ال،من ىنا

يح،منكـ إبواض كـ عف صدككـ عف ال،سجد الحراـ يكـ الحديبة عم أف تمتدكاا عف
ٌ

اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15

ٖٕ

Published by Arab Journals Platform, 2021

Jordan Journal of Islamic Studies, Vol. 17 [2021], Iss. 3, Art. 1
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سكرة ال،اهدة نزلت بمد يكـ الحديبة(ٖٗ).
كيبػػدك ،ػػف فػػالؿ ،ػػا سػػبؽ أف اإلشػػكالية بػػيف القػراءة كالمٌوػػة ىػػك الجػػزـ ب ػإف ،ػػع عػػدـ كجػػكد جػكاب شػػرط ،جػػزكـ أك

،قترف بال اء.

اؿ أبك ال ػت  :فػي ىػذه القػراءة ضػمؼا كذلػؾ عنػو جػزـ (بػإف) كلػـ ي ً
ػأت ليػا بجػكاب ،جػزكـ اك بال ػاءإ كقكلػؾ :إف

مت :إف تزرني أعطيتؾ درى،ا يب ل،ا ذكرناهإ كان،ا بابو الشمر(ٗٗ).
تزرني أعطؾ درى،ا أك فمؾ درىـإ كلك ى
كقكؿ منب ابف أـ صاحب(ََُ):

ِّ
سمعصا من
إن يسمعصا ِريبة طارصا بها فرحا
مي صما ُ
صػػدك يك ٍـ) ب ػت اعلػػؼإ فػػال،من  :يكسػبنكـ بوػػض ػكـ عف صػػدككـ عػف ال،سػػجد الحػراـ
ػاؿ أبػػك ،نصػكر :ى،ػ ٍػف ى ىأى
ػر (أ ٍ
ىف ى
ان ٍر َدفَ ُيصا

أف تمتدكاإ ك،كضمو النصبإ أم:
يصدككـ(َُُ).

صدك يك ٍـ) بالكسر فيك جزاءإ ال،من  :إف
يكسبنكـ بوض كـ ا عتداءإ ىك ىٍ ،ف ىىأىر (إً ٍف ى

صػ ٌػد عػػف البيػػت ىػػك كأصػػحابو يػػكـ الحديبػػةإ كأينزلػػت عميػػو سػػكرة
كت سػػير ج ػكاز الق ػراءتيف عنػػد الطبػػرمإ ٌ
أف الرسػػكؿ  ي

ال،اهػػدة بمػػد ذلػػؾإ ف،ػػف ػ أر (أف صػ ٌػدككـ) ب ػػت اعلػػؼإ ف،منػػاه:

يح،مكػػـ بوػػض ػػكـ ،ػػف أجػػؿ أف صػػدككـ يػػكـ الحديبػػة عػػف

ال،سػجد الحػراـ أف تمتػدكا عمػػييـإ ك،ػف ػ أر (إف صػ ٌػدككـ) بكسػر اعلػؼإ ف،منػػاه:

ػر،نكـ شػن ف ػػكـ إف ص ٌػدككـ عػف ال،سػػجد
يج ٌ

عف الذيف حاربكا الرسكؿ  كأصحابو ،ف ريش يكـ فت ٌ ،كةإ د حػاكلكا ص ٌػدىـ عػف ال،سػجد الحػراـإ
الحراـإ إذا أردتـ دفكلوا ٌ
فتقدـ اهلل  إل ال،ؤ،نيف في كؿ ،ف أر ذلؾ بكسر إف بالنيي عف ا عتداء عمييـإ إف ىـ ص ٌػدكىـ عػف ال،سػجد الحػراـإ بػؿ

ػيف ،منػ ا عف ىػذه السػكرة
أف اع،رإ كاف كاف ك،ا كص تإ ٌ
الصاديفإ غير ٌ
فإف راءة ذلؾ ب ػت اعلػؼإ أب ي
أف يككف ذلؾ ،ف ٌ
تى ىدافي ىع بيف أىؿ الممـ في أنيا نزلت بمد يكـ الحديبة(َُِ).
صن نَ َك[آؿ ع،راف.]ُْٓ :
صن ِف اَ أَيفُ ِس ِهم َّما َت ُي ْب ُد َ
انشاهد انعاشر :اؿ تمال  :ءُ ْل إِ َّن ْلْل َْم َر ُكلَّ َُۥ نِلَّ َِ ۗ ُي ْبفُ َ
في ل ظ ( يكمٌو) راءتافإ اعكل  :بالرفع عند أبي ع،رك كيمقكب (كمو)إ كالثانية بالنصب عند البا يف (كمو)(َُّ).

ككجو اإلشكاؿ بػيف ػراءة أبػي ع،ػرك كيمقػكب كبػيف كاعػد النحػك ،ػف حيػث اإلعػرابإ أف ل ػظ (كػ ٌؿ) الوالػب فييػا التبميػةإ

إذا لـ يكف في أكؿ الكالـإ نحك :كلو تمال ُ  :ك َل َي ْف ٍ
س َب ْت َرِهي َي ٌة[ال،دثر.]ّٖ :
س ِب َما َك َ
عف التأكيػػد أ،مػػؾ بم ػػظ (كػ ٌؿ)"(َُْ)إ ك ػػاؿ ،كػػي فػػي الكشػػؼ:
ػػاؿ ابػػف عطيػػة فػػي ت سػػيره" :كرٌجػ النػػاس ػراءة الج،يػػكرا ٌ

"كالنصب ا فتيار لإلج،اع عميوإ كلصحة كجيوإ كعف التأكيد أصؿ (ك ٌؿ)ا عنيا لإلحاطة"(َُٓ).

ًً
ػع فى ىممػ ا بتػداءإ ك(لمػػو) الفبػػرإ ال،منػ  :اع،ػ يػر يكمػػوي
ػاؿ أبػػك ،نصػػكر، :ػػف نصػػب ( يكمػػوى) ى
فممػ التأكيػػد (لي،ػػر)إ ك،ػػف ىرفىػ ى
ً ً (َُٔ)
لًم ًوا أل :النصرإ ك،ا ييمق في القمكب ،ف الرعب (لًم ًو)إ أم :كؿ ذلؾ (لمو) .

كبيػػذا يتض ػ أنػػو تنػػافي بػػيف الق ػراءتيف ك إشػػكاؿ ييكجػػب التػػرجي أك تصػػحي إحػػدل الق ػراءتيف دكف اعفػػرل ك
افتالفػػا فػػي ال،منػ إ كاٌن،ػػا ىػػك كقكلػػؾ :إف ال،ػػاؿ كمٌػػو لػػؾإ يجػػكز النصػػب كالرفػػعإ النصػػب عمػ التككيػػدإ كالرفػػع عمػ ا بتػػداءإ
ك(لؾ) فبرهإ كالج،مة في ،حؿ رفع فبر (إف)إ كاهلل تمال أحكـ كأعمـ.

سنة ،تبمة ،تكاترة عف الرسكؿ إ كالقػ ػراءات القرآنية
فك،ػػػا ىك ،مركؼ عند السمؼ أ ٌف القراءة ٌ

تيمرض عم المو ػ ػة
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المربيػػة ك كاعػ ًػدىا ك عمػ الضػػركرات الشػػمريةإ بػػؿ إف الموػػة المربيػػة بكػػؿ ،ػػا تح،مػػو ،ػػف كاعػػد ىػػي ،ػػف تمػػرض عمػ القػراءات
القرآنيػةإ كىػػي ،مػػيف

ينضػػب لتأصػػيؿ كاعػػد الموػػةإ كذلػػؾ ،ػػف ،كجبػػات تصػػحي المال ػػة بػػيف القػراءات الثابتػػة بالنقػػؿ الصػػحي

ال،مكؿ عميو في تحديد كجكه المربية كليس المكس(َُٕ).
ك،ا فال يا ،ف كاعد النحاةإ بحيث تككف القراءة ىي ال،رجع ٌ
كنزكؿ القرآف بيذه الكجكه ال صيحة في ا ستم،اؿ ىك ،ف إعجازهإ ،ف فالؿ تمبيره عف ال،مػاني بتراكيػب ،تمػددة
ارهيا.

ردىا ك يجكز التجرك عم
،تٌحدة ال،قصكدإ فتكاتر القراءة عف الرسكؿ  ي،نع ٌ
دكرىػػا فػػي إثػراء المسػػاف المربػػي بػػالكثير ،ػػف طػػرؽ النطػػؽ لمكم،ػػة
فتمػػدد المٌوػػات فػػي بمػػض كم،ػػات القػراءات القرآنيػػة ييظيػػر ى
الكاحدةإ كفي ىذا تكسمة كتيسير عم ،ستفدـ الموة المربية.

عف اسػػتم،اليا فػػي المربيػػة عػػف طريػػؽ السػػ،اعإ كلػػـ يصػػؿ
ك يجػػكز أف تيػػرد ػراءة ،تػكاترة لقمػػة اسػػتم،اليا فػػي المربيػػةإ أك ٌ
ردىا ذلؾ الس،اعإ فيناؾ الكثير ،ف اعل اظ ال صيحة لـ يستم،ميا المرب كنزؿ بيا القرآف(َُٖ).
إل ٌ
كر[اإلسػراء]ُّ :إ بالكسػػر
ط ًفككا َك ِبيك ًا
كان ِب ْ
ك ػػد ٌ
رد السػػ،يف الحمبػػي عمػ طمػػف النحػػاس فػػي ػراءة كلػػو تمػػال  :إِ َّن ءَك ْتلَ ُه ْم َكك َ
كال،د ً
(فطىها) حيف اؿ النحاس " :أعرؼ ليا كجيا" بقكلو " :د ىع ًرفو غيره كهلل الح،د"(َُٗ).
كنالحػػظ ،ػػف فػػالؿ الش ػكاىد التػػي تػ ٌػـ عرضػػيا كغيرىػػا الكثيػػر فػػي ت ػػاكت ال،ػػذاىب النحكيػػة فػػي ا حتجػػاج بػػالقراءات ك،ػػا

ينتع عنو ،ف تكجيو كتمدد الد

تإ إن،ا يدؿ عم ا رتباط الكثيؽ بيف الكجو ا عرابي كال،من إ كىك يؤكػد ركعػة البيػاف

ردىا.
أف تكجيو القراءة د ىح ىي عمييـا فيسارعكف إل ٌ
القرآنيإ فطمف النحاة كأىؿ الموة د يرجع إل ٌ
ك ي،كف أف نتجاىؿ أف النحك عمـ اسػتقراهي كالقػرآف أحػد أىػـ ركافػدها كلػذا لػيس ،ػف ال،ناسػب تكجيػو شػبية لمقػرآف الكػريـ

أف فيو ،فال ة لكالـ المرب ك،ا جاء عنيـ.
في ٌ
فيجب أف يككف القرآف ىك ،ف يحكـ عم عم،اء النحػك ك،ػا ٌمػدكا لػو ،ػف كاع ىػدإ كىػك ،ػا يجػب أف يرجمػكا بقكاعػدىـ إليػو
أك إ أف نرجع بالقرآف إل كاعدىـ لنح ٌك،يا فيوإ كا ٌ كاف ذلؾ إى،ا ليصؿ.
كنجد ،ف فالؿ دراسة ،سألة ،ا يص راءة ك يصػ لوػةإ أف الػذيف كصػمت إلػييـ ال،صػاحؼ ،ػف ال،سػم،يف كػاف ،ػنيـ

صػػحابة كبػػار ،ػػف ح ٌػػاظ الق ػرآف ك،قرهيػػوإ كأف يككن ػكا ػػد أركا ،ػػا فييػػا ،ػػف المحػػف كىػػـ يح ظػػكف الق ػرآف كيمم،ػػكف أف فيػػو لحنػػا

كيممػـ ،ػف ديػف القػكـ
يجكز في الموة فضال عف التالكةإ ككميـ يقر ىذا ال،نكر ك ٌ
يويره أحدإ فيذا ،،ا ييممـ بطالنػو عػادةن ي
الذيف يجت،مكف عم ضاللة(َُُ).

ككجد ،ف اعه،ة ،ف يدافع عنيا
ف،ا ،ف راءة ثابتة طمف فييا أحد النحاة بدعكل ،فال تيا لمٌوة أك لمدـ شيرتيا إ ٌ ي
لصحتياإ كىذا ،ا كجدناه عند اعزىرم.
ك،ف كالـ المرب ،ا يشيد
ٌ
اخلامتُ.

مد ىذا البحػث كال،كسػكـ ب "،ػا يصػ
يي ٌ

ػراءة ك يصػ لوػةإ كتػاب ،مػاني القػراءات ليزىػرم أن،كذجػان" د ارسػة فػي الت اعػؿ

بػػيف القػراءات القرآنيػػة كالقكاعػػد المٌوكيػػةإ كفاصػػة النحكيػػة ،نيػػاإ كىػػك يسػػمط الضػػكء عمػ تما،ػػؿ أىػػؿ المٌوػػة ،ػػع القػراءات ال،فال ػػة

ك،ضػػمؼ ك،متػػدؿ ،تػكازفإ دكف أف ننسػػب إلػ أحػػد ،ػػنيـ إنكػاره لكػػالـ اهللإ كتكصػمت بمػػد بحثػػي
لقكاعػدىا التػػي كضػمكىا بػػيف ،ؤيػد ٌ
ليذه ال،سألة إل النتاهع اآلتية:
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تكصمت الدراسة ال أف ج،يكر عم،اء ال،سم،يف أج،مكا عم أف ا فتالؼ في القػراءات إن،ػا ىػك افػتالؼ تنػكع كتوػايرإ
افتالؼ تضاد كتنا ض.



اتض ػ ،ػػف فػػالؿ عػػرض بمػػض ا فػػتالؼ فػػي الق ػراءات القرآنيػػة أثػ يػر الق ػراءات فػػي تمػػدد ال،مػػاني كاتسػػاعياإ كأف
اإلكثار ،ف ال،ماني في اآلية الكاحدة ىك ،قصػد ،ػف ،قاصػد ا فػتالؼ فػي القػراءات القرآنيػةإ كىػذه القػراءات التػي
يتوػػاير فييػػا ال،من ػ كميػػا حػػؽ ككػػؿ ػراءة ،ػػع اعفػػرل ب،نزلػػة اآليػػة ،ػػع اآليػػةإ يجػػب اإلي،ػػاف بيػػا كميػػا كاتبػػاع ،ػػا

تض،نتو ،ف ال،ماني عم،ان كع،الن.



النحػاة ،ػف حيػث القبػكؿ
النحػكمإ ف،ي،ػا افتم ػت النظػرة إلييػا ،ػف بػؿ ٌ
القراءات القرآنية كانت ،ادة ،ف ،ػكاد ال ٌػدرس ٌ

النحاةإ كىـ يقصدكف في ذلػؾ الكصػكؿ إلػ لوػة سػمي،ة ،ػف كػؿ زلػؿ
البناء بيف ٌ
كالرفضإ أحدثت نكعا ،ف الت اعؿ ٌ
أك لحف د يقع فيو ،ف يجيؿ القراءات القرآنيةإ ك،ا ىي عميو ،ػف سػال،ة فػي المٌوػةإ فػال سػبيؿ لتفطهػة راءاتػو إذا

الصحيحة.
تكفرت ليا شركط القراءة ٌ



اسػػتقراء البص ػرييف النػػا ص كاعت،ػػادىـ عم ػ ليجػػات القباهػػؿ ال،شػػيكرة دكف غيرىػػاإ جمميػػـ يتكٌ ػػكف عنػػد كثيػػر ،ػػف



ت،يػز ،ػك يـ تجػاه القػراءات القرآنيػة با عتػداؿ كالكسػطية فػي تناكلػو لمقػراءات
أبك ،نصكر اعزىرم ،ف عم،ػاء المٌوػة الػذيف ٌ

القراءات التي ت،ثٌؿ ليجات أفرل ،ف القباهؿ المربيةإ فك كا ،نيا ،ك ؼ ال،مارضة.

يردىػػا أك ينكرىػػا أك يطمػػف بيػػاإ ضػػ،ف ،ػػنيع ،ت،اسػػؾ ػػاهـ عم ػ أسػػس
التػػي فال ػػت كاعػػد المٌوػػةإ دكف أف يضػ ٌػم يا أك ٌ
ثابتة اتض في كتابو ،ماني القراءات.



النحكم ،ف ال،باحث المٌوكية التي ظيرت في كتاب ،مػاني القػراءات ليزىػرمإ اسػتطاع ،ػف فالليػا إظيػار
ظاىرة التأكيؿ ٌ



القراء  ،تكحػا دكف التص ِّػدم لػو كاغال ػوإ فسػكؼ ي ػت ىػذا بابػا لكػؿ ،ػف يريػد الطمػف
إذا تركنا باب الطمف عم القراءات ك ٌ

،ا يتممؽ ب،من كؿ راءة :صكتا كصرفا كنحكا كد لة.
في القرآف الكريـ.

صتص


اندراسة:

النحػػكمإ كىػػي ،ػػف ال،باحػػث المٌوكيػػة التػػي نسػػتطيع ،ػػف فالليػػا إظيػػار ،ػػا يتممػػؽ ب،منػ كػػؿ
د ارسػػة ظػػاىرة التأكيػػؿ ٌ
راءة :صكتا كصرفا كنحكا كد لة.

رب المال،يف.
كالح،د هلل ٌ
اهلىامش.
)ُ) ينظر :أح،د بف فارسإ معجم مقاييس انل ةإ تحقيؽ :عبد السالـ ،ح،د ىاركفإ دار ال كرإ بيركتإ (ب.ط)إ ُٕٗٗـإ جٓإ صٖٕ.
)ِ) أبك الفير ،ح،د ابف الجزرمإ ميجد انمقرفين صمرشد انطانبين ،دار الكتب المم،يةإ بيركتإ (طُ)إ ُٗٗٗـإ صّ.

)ّ) ،ح،د عبد المظيـ الزر انيإ مياهل انعرفان ف علصم انقرآن، ،طبمة عيس البابي الحمبيإ (طّ)إ ُّٕٔىػإ جُإ صُِْ.
)ْ) ينظر :بف أبي داكدإ انم احف ،تحقيؽ، :ح،د بف عبدهإ ال اركؽ الحديثةإ القاىرةإ (طُ)إ ََِِـإ صِٓ.ّْ-
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند اخلىالدَ
)ٓ( ينظر :ابف فمدكفإ انمقدمة ،تحقيؽ :سميد ،ح،كد عقيؿإ دار الجيؿإ بيركتإ (طُ)إ ََِٓـإ صُْٔ.

)ٔ) عبد الماؿ سالـ ،كرـإ انقرآن انكريم صأثره ف اندراسات انيحصية، ،ؤسسة عمي جراح الصباحإ الككيتإ (طِ)إ ُٖٕٗـإ صٕٕ.
)ٕ) ال،كضع ن سوإ صٖٕ.
)ٖ) ينظر :أبك حياف اعندلسيإ انبحر انمحيط ف انتفسير ،تحقيؽ :صد ي ،ح،د ج،يػؿإ دار ال كػرإ بيػركتإ (ب.ط)إ َُِْى ػإ
جٖإ صِٕ.

)ٗ( ينظر :انيشر ف انقراالات انعشرإ جِإ صُِّ.
)َُ( ينظر :انبحر انمحيط ف انتفسيرإ جٔإ صِٓٓ.
)ُُ) السيكطيإ انمزهر ف علصم انلّ ة انعربية صأيصاعها ،تحقيؽ، :ح،د أح،د جػاد ال،ػكل كآفػركفإ (طُ)إ ،طبمػة عيسػ البػابي
الحمبي كشركاءهإ ،صرإ (د.ت)إ جُإ صُِٗ.

)ُِ( ينظر، :ح،د س،ير المٌبدمإ أثر انقرآن صانقراالات ف انيحص انعرب  ،دار الكتب الثقافيةإ الككيتإ (طُ)إ ُّٖٗىػإ صّْٕ.ّٔٗ-

)ُّ( ينظػػر :كػػارؿ بركم،ػػافإ ،ح،ػػكد في،ػػي حجػػازمإ تككاريا اْلدب انعرب ك  ،ترج،ػػة :عبػػد الحمػػيـ النجػػار كآف ػريفإ الييهػػة ال،صػػرية
لمكتابإ القاىرةإ (ب.ط)إ ُّٗٗـإ صْْْ.

)ُْ( ينظر :شمباف صالحإ مصاءف انيحاة من انقكراالات حتكَ يهايكة انقكرن انرابك انهجكري ،دار غريػب لمطباعػة كالنشػرإ (د.ط)إ
(د.ت)إ صٖٕ.

)ُٓ( انقرآن انكريم صأثره ف اندراسات انيحصيةإ صٕٓ.
)ُٔ( ينظر :عبد الرح،ف بف ،ح،د ا نصارم ك،اؿ الػديف اعنبػارمإ اإل ي كاف فك مسكافل انبك ف بكين انيحكصيين انب كريين صانككصفيين،
تحقيؽ، :ح،د ،حيي الديفإ ال،كتبة المصريةإ بيركتإ (طُ)إ ََِٕـإ جِإ ص ْْٖإ ،سألة ر ـ ِٔ.

)ُٕ( ينظر :انمصض يفسَإ جُإ صُٔٗإ ،سألة ر ـ ِْ.
)ُٖ( انقرآن انكريم صأثره ف اندراسات انيحصيةإ صٕٓ.
)ُٗ( انمصض يفسَإ صٖٓ.
)َِ( سميد اعفوانيإ أ صل انيحص، ،طبمة الجا،مة السكريةإ (طِ)إ ُْٗٗـإ صِٗ.
)ُِ( ابػف جنػػيإ انمحتسككب فك تبيككين صجككصه شكصاذ انقكراالات صاإليضككاح عيهككاإ تحقيػػؽ :عمػي النجػػدم ناصػػؼ كعبػػد ال تػػاح شػػمبيإ القػػاىرةإ
(ب.ط)إ ُٗٔٗـإ جُإ صّٓ.

)ِِ( عبد اليادم ال ضميإ انقراالات انقرآيية تاريا صتعريفإ دار ال،ج،ع المم،يإ جدةإ (طُ)إ ُٕٗٗـإ صّْ.
)ِّ( ينظر :الكتابإ سيبكيوإ تحقيؽ :عبد السالـ ،ح،د ىاركفإ ،كتبة الفانجيإ القاىرةإ (طّ)إ ُٖٖٗـإ جُإ صِٖ.
)ِْ( انمصض يفسَإ جُإ صْٕ.
)ِٓ( ينظر :اعف شإ معاي انقرآن ،تحقيؽ :فاهز فارسإ ال نطاسإ الككيتإ (طِ)إ ُُٖٗـإ صُٔ.
)ِٔ( ينظر :ن سوإ صِّٗ.
)ِٕ( ينظر :ن سوإ صَِّ.
)ِٖ( ينظر، :ح،د بف يزيد ال،بردإ انكامل ف انل ة صاْلدب ،تحقيؽ، :ح،د أبك ال ضؿ كالسيد شحاتةإ (د.ط)إ (د.ت)إ ،طبمة دار
نيضة ،صرإ جّإ صّٗ.

)ِٗ( جالؿ الديف السيكطيإ اْلشباه صانيظافر ف انيحص، ،طبمة داهرة ال،مارؼ المث،انيةإ حيدر أبادإ (طِ)إ َُّٔىػإ جّإ صْٗ.
اجمللُ األردنًُ يف الدراسات اإلسالمًُ ،مج ( ،)11ع (2021/1443 ،)3م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ما صح يف القراءات القرآنًُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)َّ( ينظر :النحاسإ إعراب انقرآن ،تحقيؽ :زىير غازم زاىدإ ،طبمة المانيإ بودادإ (د.ط)إ َُٖٗـإ جُإ صُْٖ.

)ُّ( ينظػر، :ح،ػػد بػػف يزيػػد ال،بػػردإ انمقتضككبإ تحقيػػؽ، :ح،ػػد عبػػد الفػػالؽ عضػػي،ةإ (د.ط)إ (د.ت)إ عػػالـ الكتػػبإ بيػػركتإ جِإ
صُُٕ.

)ِّ( ينظر :يحي بف زياد ال راءإ معاي انقرآن ،تحقيؽ :أح،د يكسػؼ نجػاتي ك،ح،ػد عمػي النجػارإ (ب.ط)إ ُٓٓٗإ دار الكتػبإ
القاىرةإ جُإ صُّّ.

)ّّ( ينظر :انمصض يفسَإ جِإ صّٕٕ.

)ّْ( ينظر، :ح،د بف جرير الطبرمإ جام انبيان عن تطصيل آي انقرآن ،تحقيؽ، :ح،كد أح،د شاكرإ (ب.ط)إ ُّْٕىػإ ،طبمػة
دار ال،مارؼإ القاىرةإ جُٓإ صُْٓ.ُْٔ-

)ّٓ( ال ٌراءإ معاي انقرآن ،جُإ صُْ.
)ّٔ( جالؿ الديف السيكطيإ اإلتقان ف علصم انقرآن، ،طبمة ،صط

البابي الحن يإ ،صرإ (طّ)إ ُُٓٗـإ جُإ صّٖ.

)ّٕ( ينظر :جالؿ الديف السيكطيإ اتءتراح ف علم أ صل انيحص ،تحقيؽ :كتمميؽ:أح،د ،ح،د اسـإ (طُ)إ ُٕٔٗإ القاىرةإ صْٖ.
)ّٖ( انبحر انمحيط ف انتفسيرإ جْإ صْٕ.
)ّٗ( ،ح،د بف الطيب ال اسػيإ فكي

(طِ)إ ُِّْىػإ صُُٗ.

يشكر اتيشكراح مكن طك رص

اتءتكراحإ دار البحػكث اإلسػال،ية كاحيػاء التػراثإ اإل،ػاراتإ

)َْ( شك ي ضيؼإ انمدارس انيحصية ،دار ال،مارؼإ ،صرإ (ب.ط)إ ُٖٔٗـإ صِِ.

)ُْ( تنظػػر ترج،تػػو فػػي :أبػػك البركػػات عبػػد الػػرح،ف ك،ػػاؿ الػػديف بػػف اعنبػػارمإ يزهككة اْلنبككاال ف ك طبقككات اْلدبككاال ،تحقيػػؽ :إب ػراىيـ
السا،راهيإ ،كتبة ال،نارإ الزر اءإ (طّ)إ ُٖٓٗـإ صِّٕ.ِّٖ-

)ِْ( ينظر :أبك سمد عبػد الكػريـ بػف ،ح،ػد بػف ،نصػكر الت،ي،ػي السػ،مانيإ اْليسكاب ،تقػديـ كتمميػؽ:عبػد اهلل ع،ػر البػاركدمإ دار
الجنافإ بيركتإ (طُ)إ ُٖٖٗـإ جٓإ صّٕٔ.

)ّْ( ينظػػر :أبػػك ،ح،ػػد عبػػد الػػرح،ف بػػف أبػػي حػػاتـ الػرازمإ انجككرح صانتعككديل، ،طبمػػة ،جمػػس داهػرة ال،مػػارؼ المث،انيػػةإ حيػػدر أبػػادإ
(طُ)إ ُِٓٗـإ جّإ صْٕ..

)ْْ( ينظر :شياب الديف أبك عبد اهلل يا كت الح،كمإ معجم اْلدباال ،دار ال كرإ بيركتإ (طّ)إ َُٖٗـإ جُٕإ صُْٔ.
)ْٓ( عبد الح،يد السيد طمبإ تاريا انيحص صأ صنَ، ،كتبة الشبابإ (طُ)إ (د.ت)إ القاىرةإ صِٖ.
)ْٔ( ميجد انمقرفين صمرشد انطانبينإ صٕٕ.
)ْٕ( انمصض يفسَإ جِإ صِْٗ.
)ْٖ( انمصض يفسَإ جِإ صّٕٓ.
)ْٗ( انمصض يفسَإ جِإ صِِٕ.
)َٓ( ابف ،نظكرإ نسان انعرب ،دار صادرإ بيركتإ (د.ط)إ (د.ت)إ جُّإ صِٕٓ.
)ُٓ( انبرهان ف علصم انقرآنإ جّإ صّٖٖ.
)ِٓ( ينظر :انكتابإ جْإ صِِٔ.ِِٕ-
)ّٓ( ينظػػر :أبػػك ،ح،ػػد ،كػػي بػػف أبػػي طالػػب القيسػػيإ انتب ككرة ف ك انق كراالات ،تحقيػػؽ، :حيػػي الػػديف ر،ضػػافإ ،ميػػد ال،فطكطػػات
المربيةإ الككيتإ (طُ)إ ُٖٓٗـإ صّٗٓ.
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)ْٓ( ينظر :معاي انقراالاتإ جِإ صٖٖ.
)ٓٓ( انمصض يفسَإ جِإ صُُُ.

)ٔٓ( فاضؿ صال السا،راهيإ انجملة انعربية :تطنيفها صأءسكامها، ،نشػكرات ال،ج،ػع المم،ػي الم ار ػيإ بوػدادإ (ب.ط)إ إ ُٖٗٗـإ
صّٓ.

)ٕٓ( انكتابإ جُإ صّْ.

انقكراال، ،طبكعػات
)ٖٓ( ينظر :أح،د ،فتار ع،ر كعبد الماؿ سالـ أكػرـإ معجم انقراالات انقرآيية م مقدمة فك انقكراالات صأشكهر ّ
جا،مة الككيتإ الككيتإ (طُ)إ ُٖٖٗـإ جِإ صْْٖ.
)ٗٓ( ينظر :معاي انقراالاتإ جُإ صّْٗ.

)َٔ( ينظر :أبك الحسف أح،د بف فارسإ ان احب ف فقكَ انل كة صسكين انعكرب فك ك مهكاإ تحقيػؽ :كتقػديـ، :صػط
،ؤسسة بدراف لمطباعة كالنشرإ بيركتإ (د.ط)إ ُّٔٗـإ صُِّ.

الشػكي،يإ

)ُٔ( أبك ،ح،د عبد اهلل بف ،سمـ بف تيبةإ تطصيل مشكل انقرآن ،تحقيؽ :كشرح كنشر :السيد أح،د صقرإ ال،كتبػة المم،يػةإ ال،دينػة
ال،نكرةإ (طّ)إ ُُٖٗـإ صُٕٓ.

)ِٔ( ابف جنِّيإ انب افصإ تحقيؽ :عبد الحكيـ بف ،ح،دإ ال،كتبة التكفيقةإ القاىرةإ (د.ط)إ (د.ت)إ جِإ صَِٓ.
)ّٔ( ينظر :انيشرإ جِإ صِِْ.

)ْٔ( معاي انقراالاتإ جُإ صُٕٖ.
)ٓٔ( اْلشباه صانيظافر ف انيحصإ جُإ صَِْ.
)ٔٔ( أبػػك ،ح،ػػد عبػػد اهلل ج،ػػاؿ الػػديف بػػف ىشػػاـ اعنصػػارم ال،صػػرمإ اإلع كراب عككن ءصاعككد اْلعكراب ،تحقيػػؽ :عمػػي فػػكدة نيػػؿإ دار
اعص يانيإ جدةإ (طُ)إ ُُٖٗـإ صَُْ.

)ٕٔ( انمصض يفسَإ صَُٗ.
)ٖٔ( معاي انقراالاتإ جُإ صَْٗ.
)ٗٔ( انمصض يفسَإ جُإ صَُْ.
)َٕ( المسػػقالنيإ ذكككره انزيلع ك ف ك انكككاف انشككاف ف ك تبككريف أحاديككث انكشككاف ،دار احيػػاء الت ػراث المربػػيإ بيػػركتإ (ب.ط)إ
(ب.ت)إ جّإ صُٕٓإ اؿ عنو حديث غريب.

)ُٕ( حسيف بف أح،د بف فالكيػوإ انحجة ف انقكراالات انسكب  ،تحقيػؽ :عبػد المػاؿ سػالـ ،كػرـإ دار الشػركؽإ بيػركتإ طْإ َُُْى ػإ
صَُّ.

)ِٕ( ال راءإ معاي انقرآن ،جِإ صّْٖ.
)ّٕ( ينظر :معاي انقراالاتإ جِإ صُّٔ.
)ْٕ( ينظر :انيشرإ جِإ صّٗٔ.
)ٕٓ( ينظر :انكامل ف انلّ ة صاْلدبإ جّإ صّٕ.
)ٕٔ( معاي انقراالاتإ جِإ صّٕٔ.

)ٕٕ( إرشاد انمبتدئ صتذكرة انميته ف انقكراالات انعشكرإ أبػك المػز ،ح،ػد بػف الحسػيف القالنسػيإ تحقيػؽ :ع،ػر ح،ػداف الكبيسػيإ ال،كتبػة
ال يصميةإ الرياضإ (طُ)إ َُْْىػإ صِِْ.
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)ٖٕ( معاي انقراالاتإ جُإ صََِ.

)ٕٗ( ينظر :شرح ابن عقيل علَ أنفية ابن مانكإ جِإ صُٕٔ.
)َٖ( إرشاد انمبتدئإ صّْٕ.

)ُٖ( انبحر انمحيطإ جْإ صَٔٓ.

)ِٖ( ينظر :النحاسإ إعراب انقرآنإ جِإ صُِٗ.
)ّٖ( انمصض يفسَإ الص حة ن سيا.

)ْٖ( ينظر :معاي انقراالاتإ جُإ ِْْ.
)ٖٓ( ينظر :النحاسإ إعراب انقرآنإ جِإ صُّٗ.
)ٖٔ( معاي انقراالاتإ جُإ صِْْ.
)ٕٖ( ينظػػر، :ح،ػػد بػػف ،ح،ػػد ابػػف الجػػزرمإ تحبيكككر انتيسكككير فككك ءكككراالات اْلفمكككة انعشكككرةإ دار الكتػػب المم،يػػةإ بيػػركتإ (طُ)إ
َُْْىػإ صُِّ.

)ٖٖ( جام انبيان عن تطصيل آي انقرآنإ جُّإ صِْٔ.
)ٖٗ( ينظر :معاي انقراالاتإ جِإ ص ْٔ.ٔٓ-
)َٗ( ينظر :إرشاد انمبتدئإ صُُْ.
)ُٗ( النحاسإ إعراب انقرآنإ جٓإ صِِْ.ِِٓ-
)ِٗ( ينظر :معاي انقراالات ،جِإ صُْٔ.
)ّٗ( ينظر :انيشرإ جِإ صُِِ.
)ْٗ( ينظر :أبك ،ح،د ،كي بف أبػي طالػب القيسػيإ انكشكف فك صجكصه انقكراالات انسكب إ ،طبكعػات ،ج،ػع الموػة المربيػةإ د،شػؽإ
(د.ط)إ ُّْٗىػإ جُإ صَِْ.

)ٓٗ( ينظر :معاي انقراالاتإ جُإ صُْٗ.
)ٔٗ( ينظػػر :عث،ػػاف بػػف سػػميد الػػدانيإ انتيسككير ف ك انق كراالات انسككب إ تحقيػػؽ :اكتػػك تريػػزؿإ دار الكتػػاب المربػػيإ بيػػركتإ (طِ)إ
ُْٖٗـإ صُّْ.

)ٕٗ( ينظر :معاي انقراالاتإ جِإ صُُِ.
)ٖٗ( ينظر :أح،د بػف ،كسػ ابػف ،جاىػدإ انسكبعة فك انقكراالاتإ تحقيػؽ :شػك ي ضػيؼإ دار ال،مػارؼإ القػاىرةإ (طِ)إ (ب.ت)إ
صِِْ.

)ٗٗ( ينظر :انمحتسب ف تبيين صجصه شصاذ انقراالات صاإليضاح عيهاإ جُإ صَِٔ.
)ََُ( البيػػت بػػف أـ صػػاحبإ ينظػػر :م يك انلبيككب عككن كتككب اْلعاريككبإ جُإ صَٖٗإ كىػػك منػػب بػػف ضػػ،رة بػػف أـ صػػاحب

ال زارمإ ،ف بني عبد اهلل بف غط اف ،ف شمراء المصر ا ،كمإ ينظػر :فيػر الػديف الزركمػيإ اْلعك مإ دار الممػـ لم،اليػيفإ

بيركتإ (طُ)ٓإ ََِِـإ جٓإ صَِِ.
)َُُ( ينظر :معاي انقراالاتإ جُإ صِّٔ.
)َُِ( جام انبيانإ جٗإ صْٖٖ.
)َُّ) ينظر:انيشرإ جِإ صِِْ.
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)َُْ( القاضي أبك ،ح،د عبد الحؽ اعندلسيإ انمحرر انصجيز فك تفسكير انكتكاب انعزيكز ،تحقيػؽ :عبػد السػالـ عبػد الشػافيإ دار
الكتب المم،يةإ بيركتإ (طُ)إ ُُّْىػإ جُإ صِٖٓ.

)َُٓ( انكشفإ جُإ صُّٔ.
)َُٔ( ينظر :معاي انقراالاتإ جُإ صِٕٔ.ِٕٕ-

)َُٕ( ينظر :الفطيبإ معجم انقراالاتإ جُإ صَِ.ُِ-

نلقراال، ،ؤسسة الرياف لمطباعة كالنشرإ لبنافإ (طُ)إ ُِْٔىػإ صّٗ.
)َُٖ( ياسيف جاسـ ال،حي،يدإ تلحين انيحصيين ّ
الس،يف الحمبيإ اندر انم صن ف علصم انكتاب انمكيصن ،تحقيؽ :أح،د ،ح،د الف ٌػراطإ دار القمػـإ د،شػؽإ
)َُٗ( أح،د بف يكسؼ ٌ
(طُ)إ َُْٖىػإ جٕإ صّْٕ.

)َُُ( ينظػر :تقػي الػديف أبػك عبػػاس بػف تي،يػةإ مجمككصع فتكاصى شكيا اإلسك م ابكن تيميكة ،تحقيػػؽ :أنػكر البػاز كعػا،ر الجػزارإ دار
الكفاءإ ا سكندريةإ (طّ)إ ََِٓـإ جُٓإ صِّٓ.

املصادر واملراجع.

انمراج بانل ة انعربية:



جالؿ الديف السيكطيإ اإلتقاف في عمكـ القرآفإ ،طبمة ،صط

البابي الحن يإ ،صرإ طّإ ُُٓٗ.

،ح،د س،ير المٌبدمإ أثر القرآف كالقراءات في النحك المربيإ دار الكتب الثقافيةإ الككيتإ طُإ ُّٖٗىػ.



أبػػك المػػز ،ح،ػػد بػػف الحسػػيف القالنسػػيإ إرشػػاد ال،بتػػدئ كتػػذكرة ال،نتيػػي فػػي الق ػراءات المشػػرإ تحقيػػؽ :ع،ػػر ح،ػػداف الكبيسػػيإ



جالؿ الديف السيكطيإ اعشباه كالنظاهر في النحكإ ،طبمة داهرة ال،مارؼ المث،انيةإ حيدر أبادإ طِإ َُّٔىػ.

ال،كتبة ال يصميةإ الرياضإ طُإ َُْْىػ.



سميد اعفوانيإ أصكؿ النحكإ ،طبمة الجا،مة السكريةإ طِإ ُْٗٗ.



أب ػػك ،ح ،ػػد عب ػػد اهلل ج ،ػػاؿ ال ػػديف ب ػػف ىش ػػاـ اعنص ػػارم ال،ص ػػرمإ اإلعػ ػراب ع ػػف كاع ػػد اععػ ػرابإ تحقي ػػؽ :عم ػػي ف ػػكدة ني ػػؿإ دار



النحاسإ إعراب القرآفإ تحقيؽ :زىير غازم زاىدإ ،طبمة المانيإ بودادإ د.طإ َُٖٗ.

اعص يانيإ جدةإ طُإ ُُٖٗ.



فير الديف الزركميإ اععالـإ دار الممـ لم،الييفإ بيركتإ طُٓإ ََِِ.

جالؿ الديف السيكطيإ ا تراح في عمـ أصكؿ النحكإ تحقيؽ كتمميؽ :أح،د ،ح،د اسـإ القاىرةإ طُإ ُٕٔٗ.



أبػػك سػػمد عبػػد الك ػريـ بػػف ،ح،ػػد بػػف ،نصػػكر الت،ي،ػػي السػػ،مانيإ اعنسػػابإ تقػػديـ كتمميؽ:عبػػد اهلل ع،ػػر البػػاركدمإ دار الجنػػافإ



عبػػد الػػرح،ف بػػف ،ح،ػػد ا نصػػارم ك،ػػاؿ الػػديف اعنبػػارمإ اإلنصػػاؼ فػػي ،سػػاهؿ الفػػالؼ بػػيف النحػػكييف البصػرييف كالكػػكفييفإ

بيركتإ طُإ ُٖٖٗ.

تحقيػػؽ، :ح،ػػد ،حيػػي الػػديفإ ال،كتبػػة المص ػريةإ بيػػركتإ طُإ ََِٕ .أبػػك حيػػاف اعندلسػػيإ البحػػر ال،حػػيط فػػي الت سػػيرإ
تحقيؽ :صد ي ،ح،د ج،يؿإ دار ال كرإ بيركتإ ب.طإ َُِْىػ.




الزركشيإ البرىاف في عمكـ القرآفإ تحقيؽ، :صط

عبد القادر عطاإ دار الكتبإ بيركتإ طُإ َُْٖىػ.

أبك ،ح،د عبد اهلل بف ،سمـ بف تيبةإ تأكيؿ ،شكؿ القرآفإ تحقيؽ كشرح كنشػر :السػيد أح،ػد صػقرإ ال،كتبػة المم،يػةإ ال،دينػة

ال،نكرةإ طّإ ُُٖٗ.
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كػػارؿ بركم،ػػافإ ،ح،ػػكد في،ػػي حجػػازمإ تػػاريا اعدب المربػػيإ ترج،ػػة :عبػػد الحمػػيـ النجػػار كآف ػريفإ ب.طإ ُّٗٗإ الييهػػة



عبد الح،يد السيد طمبإ تاريا النحك كأصكلوإ ،كتبة الشبابإ القاىرةإ طُإ د.ت.

ال،صرية لمكتابإ القاىرة.



أبك ،ح،د ،كي بف أبي طالب القيسػيإ التبصػرة فػي القػراءاتإ تحقيػؽ، :حيػي الػديف ر،ضػافإ ،ميػد ال،فطكطػات المربيػةإ الككيػتإ



،ح،د بف ،ح،د ابف الجزرمإ تحبير التيسير في راءات اعه،ة المشرةإ دار الكتب المم،يةإ بيركتإ طُإ َُْْىػ.

طُإ ُٖٓٗ.



أبك السمكد الم،ادم ،ح،د بف ،ح،د بػف ،صػط إ ت سػير أبػي السػمكد فػي إرشػاد المقػؿ السػميـ إلػ  ،ازيػا القػرآف الكػريـإ دار



لمقراءإ ،ؤسسة الرياف لمطباعة كالنشرإ لبنافإ طُإ ُِْٔق.
ياسيف جاسـ ال،حي،يدإ تمحيف النحكييف ٌ
عث،اف بف سميد الدانيإ التيسير في القراءات السبعإ تحقيؽ :اكتك تريزؿإ دار الكتاب المربيإ بيركتإ طِإ ُْٖٗ.

إحياء التراث المربيإ بيركتإ طِإ ََُِ.




،ح،ػػد بػػف جريػػر الطبػػرمإ تحقيػػؽ، :ح،ػػكد أح،ػػد شػػاكرإ جػػا،ع البيػػاف عػػف تأكيػػؿ آم القػرآفإ ،طبمػػة دار ال،مػػارؼإ القػػاىرةإ



أبػػك ،ح،ػػد عبػػد الػػرح،ف بػػف أبػػي حػػاتـ ال ػرازمإ الجػػرح كالتمػػديؿإ ،طبمػػة ،جمػػس داه ػرة ال،مػػارؼ المث،انيػػةإ حيػػدر أبػػادإ طُإ



د .فاضؿ صال السا،راهيإ الج،مة المربية تألي يا كأ سا،ياإ ،نشكرات ال،ج،ع المم،ي الم ار يإ بودادإ ب.طإ ُٖٗٗ.

ب.طإ ُّْٕىػ.
ُِٓٗ.


حسيف بف أح،د بف فالكيوإ الحجة في القراءات السبعإ تحقيؽ :د .عبد الماؿ سالـ ،كػرـإ دار الشركؽإ بيركتإ طْإ َُُْىػ.



ابف جنِّيإ الفصاهصإ تحقيؽ :عبد الحكيـ بف ،ح،دإ ال،كتبة التكفيقةإ القاىرةإ د.طإ د.ت.



الفراطإ دار القمـإ د،شؽإ
أح،د بف يكسؼ ٌ
الس،يف الحمبيإ الدر ال،صكف في عمكـ الكتاب ال،كنكفإ تحقيؽ :د .أح،د ،ح،د ٌ
طُإ َُْٖىػ.



أح،د بف ،كس ابف ،جاىدإ السبمة في القراءاتإ تحقيؽ :شك ي ضيؼإ دار ال،مارؼإ القاىرةإ طِإ ب.ت.



عمي بف ،ح،د اعش،كني الشافميإ شرح اعش،كني عم أل ية ابف ،الؾإ دار الكتب المم،يةإ بيركتإ طُإ ُٖٗٗـ.



عبد اهلل بف عقيؿ الي،ذانيإ شرح أل ية ابف ،الؾإ دار التراثإ القاىرةإ طَِإ ََُْىػ.



أبك الحسف أح،د بف فػارسإ الصػاحبي فػي فقػو الموػة كسػنف المػرب فػي كال،يػاإ تحقيػؽ كتقػديـ، :صػط



أح،د بف ،ح،د بف الجزرمإ طيبة النشر في القراءات المشرإ تحقيؽ، :ح،د ت،يـ الزغبيإ دار اليدلإ جدةإ طُإ ََِٖ.



،ح،د بػف الطيػب ال اسػيإ فػيض نشػر ا نشػراح ،ػف طػي ركض ا تػراحإ دار البحػكث اإلسػال،ية كاحيػاء التػراثإ اإل،ػاراتإ



د.عبد اليادم ال ضميإ القراءات القرآنية تاريا كتمريؼإ دار ال،ج،ع المم،يإ جدةإ طُإ ُٕٗٗ.



الدرسات النحكيةإ ،ؤسسة عمي جراح الصباحإ الككيتإ طِإ ُٖٕٗ.
د .عبد الماؿ سالـ ،كرـإ القرآف الكريـ كأثره في ا



المسقالنيإ الكافي الشافي في تفريع أحاديث الكشاؼإ دار احياء التراث المربيإ بيركتإ ب.طإ ب.ت.



،ح،د بف يزيد ال،بردإ الكا،ؿ في المٌوة كاعدبإ تحقيؽ :عبد الح،يد ىنداكمإ ك ازرة اعك اؼإ السمكديةإ ب.طإ ب.ت.

بدراف لمطباعة كالنشرإ بيركتإ د.طإ ُّٔٗ.

الشػكي،يإ ،ؤسسػة

طِإ ُِّْىػ.



سيبكيوإ الكتابإ تحقيؽ :عبد السالـ ،ح،د ىاركفإ ،كتبة الفانجيإ القاىرةإ طّإ ُٖٖٗ.
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أبك ،ح،د ،كي بف أبي طالب القيسيإ الكشؼ في كجكه القراءات السبعإ ،طبكعات ،ج،ع الموة المربيةإ د،شؽإ د.طإ ُّْٗىػ.
ابف ،نظكرإ لساف المربإ دار صادرإ بيركتإ د.طإ د.ت.

أبك عباس أح،د بف يحي ثممبإ ،جالس ثممبإ تحقيؽ :عبد السالـ ىاركفإ دار ال،مارؼإ ،صرإ طِإ ُٔٓٗ.



تقػػي الػػديف أبػػك عبػػاس بػػف تي،يػػةإ ،ج،ػػكع فتػػاكل شػػيا اإلسػػالـ ابػػف تي،يػػةإ تحقيػػؽ :أنػػكر البػػاز كعػػا،ر الج ػزارإ دار الكفػػاءإ



ابف جنيإ تحقيؽ عمي النجدم ناصؼ كعبد ال تاح شمبيإ ال،حتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح عنيػاإ القػاىرةإ



القاضي أبك ،ح،د عبد الحؽ اعندلسيإ ال،حرر الكجيز في ت سير الكتاب المزيػزإ تحقيػؽ :عبػد السػالـ عبػد الشػافيإ دار الكتػب



شك ي ضيؼإ ال،دارس النحكيةإ دار ال،مارؼإ ،صرإ ب.طإ ُٖٔٗ.

ا سكندريةإ طّإ ََِٓ.
ب.طإ ُٗٔٗ.

المم،يةإ بيركتإ طُإ ُُّْىػ.



السيكطيإ ال،زىر في عمكـ المٌوة المربية كأنكاعيػاإ تحقيػؽ، :ح،ػد أح،ػد جػاد ال،ػكل كآفػركفإ ،طبمػة عيسػ البػابي الحمبػي
كشركاءهإ ،صرإ طُإ د.ت.



بف أبي داكدإ ال،صاحؼإ تحقيؽ، :ح،د بف عبدهإ ال اركؽ الحديثةإ القاىرةإ طُإ ََِِ.



أبػػك ،نصػػكر ،ح،ػػد ب ػػف أح،ػػد اعزىػػرمإ ،مػػاني القػ ػراءاتإ تحقيػػؽ :عيػػد ،صػػط



اعف شإ ،ماني القرآفإ تحقيؽ :فاهز فارسإ ال نطاسإ الككيتإ طِإ ُُٖٗ.

ال،مارؼإ ،صرإ طُإ ُُٗٗ.


دركي ػػش كعػػكض بػػف ح،ػػد الق ػػكزمإ دار

يحي بف زياد ال راءإ ،ماني القرآفإ تحقيؽ :أح،د يكسؼ نجاتي ك،ح،د عمي النجارإ دار الكتبإ القاىرةإ ب.طإ ُٓٓٗ.



د .عبد المطيؼ الفطيبإ ،مجـ القراءات القرآنيةإ دار سمد الديفإ طُإ ََِِ.



د .أح،ػػد ،فتػػار ع،ػػر كد.عبػػد المػػاؿ سػػالـ أكػػرـإ ،مجػػـ الق ػراءات القرآنيػػة ،ػػع ،قد،ػػة فػػي القػراءات كأشػػير القػ ٌػراءإ ،طبكعػػات
جا،مة الككيتإ الككيتإ طُإ ُٖٖٗ.



ش،س الديف الذىبيإ ،مرفة القراء الكبار عم الطبقات كاععصارإ دار الكتب المم،يةإ بيركتإ طُإ ُٕٗٗ.



شياب الديف أبك عبد اهلل يا كت الح،كمإ ،مجـ اعدباءإ دار ال كرإ بيركتإ طّإ َُٖٗ.



أح،د بف فارسإ ،مجـ ،قاييس الموةإ تحقيؽ :عبد السالـ ،ح،د ىاركفإ دار ال كرإ بيركتإ ب.طإ ُٕٗٗ.



ابف ىشاـإ ،وني المٌبيب عف كتب اععاريبإ تحقيؽ :د،.ازف ،بارؾ ك،ح،د عمي ح،د اهللإ دار ال كرإ د،شؽإ طٔإ ُٖٓٗ.



،ح،د بف يزيد ال،بردإ ال،قتضبإ تحقيؽ، :ح،د عبد الفالؽ عضي،ةإ عالـ الكتبإ بيركتإ د.طإ د.ت.



ابف فمدكفإ ال،قد،ةإ تحقيؽ :سميد ،ح،كد عقيؿإ دار الجيؿإ بيركتإ طُإ ََِٓ.



،ح،د عبد المظيـ الزر انيإ ،ناىؿ المرفاف في عمكـ القرآفإ ،طبمة عيس البابي الحمبيإ طّإ ُّٕٔىػ.



أبك الفير ،ح،د ابف الجزرمإ ،نجد ال،قرهيف ك،رشد الطالبيفإ دار الكتب المم،يةإ بيركتإ طُإ ُٗٗٗ.



د .شمباف صالحإ ،كا ؼ النحاة ،ف القراءات حت نياية القرف الرابع اليجرمإ دار غريب لمطباعة كالنشرإ د.طإ د.ت.



أبػػك البركػػات عبػػد الػػرح،ف ك،ػػاؿ الػػديف بػػف اعنبػػارمإ نزىػػة اعلبػػاء فػػي طبقػػات اعدبػػاءإ تحقيػػؽ :د .إبػراىيـ السػػا،راهيإ ،كتبػػة



الصباغإ ال،طبمة التجارية الكبرلإ ب.طإ ب.ت.
أبك الفير ،ح،د ابف الجزرمإ النشر في القراءات المشرإ تحقيؽ :عمي ،ح،د ٌ

ال،نارإ الزر اءإ طّإ ُٖٓٗ.
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