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احلمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم عىل النبي 
األكرم، والرسول األعظم، الذي أنزل عليه ربه القرآن الكريم فقرأه عىل الوجه األكمل، 
ودعا به العباد بالتي هي أحسن، فهداهم إىل الطريق األقوم، وعىل آله وأصحابه الذين 

تلقوا القرآن الكريم من فيه األطهر، وعىل التابعني من بعدهم إىل يوم احلرش األكرب.
وبعـد ،،

ا علم  ا، وأعالها منزلة، وأسمـاها مكانة، وأعظمها رشفً فإن من أجل العلوم قدرً
ما  أفضل  من  ومدارسته  عليه  اإلقبال  وإن  أنزل،  كتاب  بأفضل  يتعلق  ألنه  القراءات؛ 
هذا  حظي  لذلك  املتسابقون،  إليه  وتسابق  الدارسون،  وتناوله  املشتغلون،  به  اشتغل 
التي  املصنفات  كثرة  من  ذلك  عىل  أدل  وال  وحديثًا،  ـا  قديمً العلمـاء  باهتمـام  العلم 

صنفت يف هذا العلم.
ابن  حممد  لإلمام  العشـر)  القراءات  يف  (النشـر  كتاب  الكتب  هـذه  أهـم  ومـن 
حممد بن اجلزري (ت ٨٣٣ هـ) هذا السفر الذي جل قدره، وفاح بني األنام عطره، وعز 
ا، وخاصة املتأخرين، حتى  ا كلي! عىل الزمان أن يأيت بمثله، وعليه اعتمـاد القراء اعتمـادً
أصبح املرجع املعول عليه، واملصدر الذي يرجع إليه لتوثيق القراءات من حيث الصحة 
القراءات  للمنتهي، وأصبح كل طالب علم يف  للمبتدي وغاية  والشذوذ، فغدا تذكرة 
عالة عليه، وصدقت فيه عبارة مؤلفه: «من زعم أن هذا العلم القراءات قد مات، قيل 

له: «حيي بالنرش»(١).

١- ينظر: «النرش يف القراءات العرش» لإلمام حممد بن حممد بن اجلزري (٥٠/١) ـ ط. دار الكتب العلمية ط. 
األوىل، (١٤١٨هـ – ١٩٩٨م)، «منهج اإلمام ابن اجلزري يف كتابه النرش» مع حتقيق قسم األصول رسالة 
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ولكن قد يعتقد البعض أن هذا الكتاب كتاب رواية فقط بمعنى أنه يُعنى بأسانيد 
القراءات وتوثيقها ونسبتها إىل أصحاهبا دون النظر إىل جانب الدراية الذي يعنى بتوجيه 
القراءة وبيان معناها، ولكن ليس األمر كذلك، فإنني باملطالعة واالستقراء هلذا الكتاب 
وجدت ما يزيد عىل مخس وستني ومائة (١٦٥) قراءة قام اإلمام ابن اجلزري ببيان وجهها 
ومعناها فأردت أن أمجع هذه املواضع مرتبة من سورة الفاحتة حتى سورة الناس مع بيان 
معامل التوجيه يف هذه القراءات من خالل كتابه (النرش) وذلك يف هذا البحث املتواضع 

الذي جعلته حتت عنوان: ( معالم التوجيه عند اإلمام ابن اجلزري ).
ومن أهم األسباب التي دعتني الختيار هذا املوضوع ما يلي :

أوًال- كشف اللثام عن جانب من أهم اجلوانب التي من املمكن أن تكون خافية عىل كثري 
من املشتغلني بعلم القراءات يف كتاب «النرش يف القراءات العرش) وهو جانب 

الدراية الذي يعنى بالتوجيه .
ثانًيا- أن هذه املواضع التي وجهها اإلمام ابن اجلزري وبني معناها حتمل أمهية كبرية 

من ناحيتني :
ـا  ا يف اللغة، ويدل عىل ذلك ما ذكرته املصادر أن له نظمً ( أ ) أهنا تكشف أنه كان ضليعً

يف النحو يسمى «اجلوهرة يف النحو»(١).
جعلني  مما  القراءات  بتوجيه  تتعلق  جديدة  علمية  مادة  تتضمن  املواضع  هذه  أن  (ب) 

أعمل عىل مجعها واستخالصها.
أن اإلمام ابن اجلزري مل يكتف يف كثري من األحيان بتوجيه القراءات املختلف  ثالًثا- 
ذلك  عىل  زاد  وإنمـا  التوجيه،  كتب  يف  الغالب  املنهج  هو  كام  القراء  بني  فيها 

دكتوراه من إعداد/ السامل حممد الشنقيطي . كلية أصول الدين بجامعة اإلمام حممد بن سعود ـ السعودية.  
١- ينظر: «غاية النهاية» (٢٥١/٢)، «كشف الظنون» (٦٢١/١).
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كان  مهم  سؤال  عن  أجاب  بذلك  وهو  عليها،  املتفق  القراءات  بعض  توجيه 
يدور يف خلد املشتغلني هبذا العلم، وهو ملاذا كان هذا املوضع حمل خالف بني 
«إن  نقول:  ذلك  عن  نسأل  عندما  وكنا  اتفاق؟  حمل  املواضع  من  وغريه  القراء 
توقيفية ال جمال  القراءات  وأن  األثر  واتباع  الرواية  والسبب يف ذلك هو  العلة 
للرأي والقياس واالجتهاد فيها، لكن اإلمام ابن اجلزري أضاف إىل ذلك بعض 

العلل والتوجيهات(١)، وقام كذلك بتوجيه بعض القراءات الشاذة».
املراجع  إىل  إضافة  ويكون  التوجيهات  هذه  جيمع  بكتاب  القرآنية  املكتبة  إثراء  رابًعا- 

املعنية هبذا العلم.
خامًسا- تعدد معامل التوجيه وصوره عند اإلمام ابن اجلزري.

Z@szj€a@wË‰fl
اعتمدت يف كتابة هذا البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل االستقرائي اإلحصائي 
ابن  التي قام اإلمام  املواضع  التي تتطلب حرص واستقراء  البحث  متشيًا مع طبيعة هذا 

اجلزري بذكرها يف ثنايا كتابه وحتليلها وفق املناهج البحثية املعتمدة.
Z@szj€a@ÚİÅ@@اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من: مقدمة ومتهيد وفصلني وخامتة.

البحث. ومنهج  اختياره،  وأسباب  املوضوع  أهمية  فيها  وتناولت  @ @Z @Ú���������flÜ�‘Ωa

: على  ويشتمل  اجلزري  ابن  باإلمام  التعريف  فتضمن 

اسمه ، كنيته ، شهرته.       MbĆÓ„b�qمولده. M Ḉ Î c
أشهر شيوخه. M bĆ»i a â                              .مذهبه MbĆr€b�q

Mb أشهر مؤلفاته يف القراءات. ĆçÖbç                   .أشهر تالميذه Mb ĆéflbÅ
وفاته. M bĆ»i bç

Z@ÜÓË‡n€a@bflcÎ

١- سيأيت ذكر هذه املواضع يف مواضعها من البحث إن شاء اهللا.
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: مبحثني  على  ويشتمل  والتوجيه»  «القراءات  عنوان:  حتت  فجاء  @Z @fiÎ˛a @›ñ–€a @bflc

والتوجيه. بالقراءات  التعريف  ZfiÎ˛a @s����z����j����Ωa

اجلزري. ابن  اإلمام  عند  وصوره  التوجيه  معالم  ZÔ���„b���r���€a@@s���z���j���Ωa

(الــنــشـــــر في  كــتــاب  ــي  ف الــتــوجــيــه  ــع  ــواض م فــيــه  فــتــنــاولــت  @Z@Ô��„b��r��€a @›ñ–€a @b��flc
ـــــر) لـــــــإلمـــــــام ابـــــــــن اجلـــــــــزري  ـــــش ـــــع الــــــــــقــــــــــراءات ال

ـــــــــــورة الــــــنــــــاس. ـــــــــى س ـــــــــــورة الــــــفــــــاحتــــــة إل مـــــــن س

البحث. من  املستخلصة  النتائج  أهم  اخلامتــــــة:فتتضمن  أما 
لذلك. الالزمة  العلمية  الفهارس  البحث  ذيلت  ثم  العلمية:  الفهارس 

وبعد.. فهذا جهد املقل، وبضاعة الفقري إىل عفو ربه ومواله، فمـا كان من توفيق 
من  كان  وما  [هود:٨٨]،   [Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë] وحده  اهللا  فمن 

خطأٍ أو خلل أو نسيان فمن نفيس ومن الشيطان.
 Æ  Å  Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ »  º ¹ ¸ ¶]

 Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð  Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç

ß Þ Ý Ü] [البقرة:٢٨٦].

@á‡´@b„áÓ @Û‹«@⁄äbiÎ@·‹ Î@·Ë‹€a@Û‹ñÎ

LLLµ»ªc@ÈjzñÎ@È€e@Û‹«Î

***
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Z@âå¶a@Âia@‚bfl⁄bi@—Ìä»n€a@M ḈÎc
أعرف  من  فهو  صاحبها  عن  تصدر  حينمـا  الرتمجة،  تكون  ما  وأصدق  أبلغ  إن 
الناس بنسبه، فقد ذكر اإلمام ابن اجلزري ترمجته يف كتابه «غاية النهاية» ومن املمكن أن 

نلخص هذه الرتمجة يف النقاط التالية :
امسه: حممد بن حممد بن حممد بن عيل بن يوسف بن اجلزري.

كنيته: أبو اخلري.
شهرته: ابن اجلزري، نسبة إىل اجلزيرة وهي عدة بالد من ديار بكر، واسم خاص 
لبلدة واحدة يقال هلا: «جزيرة ابن عمر» وهو احلسن بن عمر بن خطاب التغلبي (ت 

٢٥٠ هـ) وهي تقع شمـايل املوصل، قالوا: إن املؤلف ينتسب إليها(١).
Z@ÍÜ€Ïfl@MbĆÓ„bq

اخلامس  السبت  ليلة  يف  والده  لفظ  من  حققه  فيام  مولده  أن  اجلزري  ابن  ذكر 
والعشـرين من شهر رمضان سنة إحد ومخسني وسبعمـائة داخل خط «القصاعني» 

بدمشق(٢).
@Z@ÈjÁàfl@MbĆr€bq

كتابه  مقدمة  يف  ذلك  ذكر  وقد  املذهب،  شافعي    اجلزري  ابن  اإلمام  كان 
(النرش يف القراءات العرش)(٣).

١- ينظر: «غاية النهاية يف طبقات القراء» لإلمام حممد بن حممد بن اجلزري (٢٤٧/٢) ط. دار الكتب العلمية، 
ط. أوىل، (١٤١٨ هـ - ١٩٩٨م).

٢- «غاية النهاية» (٢٤٧/٢).
٣- «النرش يف القراءات العرش» لإلمام حممد بن حممد بن اجلزري (٩/١) ط. دار الكتب العلمية، ط. أوىل، 
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وأشار إىل ذلك يف كتابه (منجد املقرئني) بقوله: «قال أصحابنا الشافعية»(١). 
Z@ÈÅÏÓë@äËëc@MbĆ»iaâ

من املعلوم أن علم القراءات من العلوم التي تقوم عىل أساس التلقي واملشافهة، 
وقد تلقى اإلمام ابن اجلزري  عىل أبرز شيوخ عصـره، ومن أشهر هؤالء الشيوخ:
غدي الشهري بابن اجلندي شيخ مشايخ القراء بمصـر صاحب  ١- أبو بكر بن عبد اهللا أَيْدُ
كتاب (البستان يف القراءات الثالثة عرش)(٢)، قرأ عليه اإلمام ابن اجلزري بمضمن 

 L K] النحل  الكتاب سو قراءة احلسن البرصي إىل قوله تعاىل يف سورة  هذا 
[٩٠]، فمرض فاستجازه فأجازه بذلك، وتويف بالقاهرة   [O N M

سنة (٧٦٩ هـ)(٣).
الصائغ،  أمحد  بن  قرأ عىل حممد  البغدادي،  أبو حممد  بن عيل  أمحد  بن  الرمحن  عبد   -٢
ا بالقراءات  وانتهت إليه مشيخة اإلقراء بالديار املرصية، وقرأ عليه ابن اجلزري مجعً

ختمتني األوىل يف سنة (٧٦٩ هـ) والثانية يف سنة (٧٧١ هـ)، (ت ٧٨١ هـ)(٤).
٣- حممد بن أمحد بن عيل أبو املعايل اللبان الدمشقي، قرأ عىل اإلمام اجلعربي وأيب حيان 
وغريمها، وقرأ عليه ابن اجلزري ختمتني األوىل بالقراءات السبع، والثانية بالقراءات 

العرش، وتويف سنة (٧٧٦ هـ) بدمشق(٥).
(١٤١٨ هـ - ١٩٩٨م) .

١- «منجد املقرئني» لإلمام حممد بن حممد بن اجلزري ص (٨٣).
٢- وهم العرش املتواترة وقراءة ابن حميصن واألعمش واحلسن البرصي. «غاية النهاية» (٢٤٨/٢).

٣- «غاية النهاية» (١٠٨/١)، (٢٤٨/٢).
٤- السابق (٤٨٢/١)، (٢٤٨/٢)، «الدرر الكامنة» (٤٤/٣).

٥- «غاية النهاية» (٧٢/٢).
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٤- عبد الوهاب بن حممد بن عبد الرمحن بن حييى القروي اإلسكندري ولد سنة (٧٠٢ 
هـ) قرأ عىل حممد بن حممد القويص أربعني ختمة بمضمن «اإلعالن» للصفراوي، 

وقرأ عليه بمضمن «اإلعالن» ابن اجلزري ت سنة (٧٨٨ هـ) باإلسكندرية(١).
٥- حممد بن عبد الرمحن بن عيل بن أيب احلسن شمس الدين بن الصائغ احلنفي ولد سنة 
(٧٠٤ هـ) بالقاهرة، قرأ عىل حممد بن أمحد الصائغ وغريه، وقرأ عليه ابن اجلزري 

ختمتني بالسبع والعرش ت (٧٧٦ هـ)(٢).
وقد اقترصت عىل هؤالء اخلمسة؛ ألن جل اعتمـاده يف كثرة مروياته كان عليهم(٣).

Z@ÍàÓfl˝m@äËëc@Mb ĆéflbÅ

ظِيَ اإلمام ابن اجلزري  بشهرة واسعة ومكانة علمية بارزة بسبب جده  حَ
واجتهاده وكثرة رحالته وطلبه العلم وتلقيه عىل كبار العلمـاء، مما جعله قبلة تالميذه، 

وحمط أنظار طالبه الذين انتفعوا به وتلقوا عىل يديه، ومن أشهر هؤالء :
١- أمحد بن حممد بن أمحد األشعري العبديل. قال ابن اجلزري: «ملا دخلت اليمن الزمني 
ا وسمع مني «حتبري التيسري» و«الطيبة» و«التقريب» ونحو نصف «النرش» وغري  كثريً

ذلك واستجاز مني القراءات العرش فأجزته»(٤).
ابن  اإلمام  عىل  قرأ  األصبهاين،  احلسني  أبو  أمحد  بن  إبراهيم  بن  عرب  بن  طاهر   -٢
يدانى  ال  بأنه  اجلزري  ابن  له  وشهد  كتب،  عدة  بمضمن  ختمـات  مخس  اجلزري 

١- «غاية النهاية» (٤٨٢/١)، «الدرر الكامنة» (٤٤/٣).
٢- «غاية النهاية» (١٦٣/٢- ١٦٤).

ابن اجلزري» د/ حممد مطيع احلافظ ص  اإلمام  القراء  بالتفصيل يف كتاب «شيخ  ابن اجلزري  ينظر: شيوخ   -٣
(١١) وما بعدها ط. دار الفكر املعارص ـ بريوت ـ لبنان.

٤- «غاية النهاية» (١٠٣/١).
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وال يشارك يف هذا العلم، وعرض عليه مجيع كتاب (النشـر) وتقريبه وغري ذلك من 
كتبه، وعرض عليه من حفظه «طيبة النرش» من غري توقف وال تلعثم، نظم قصيدة 
يف القراءات تسمى «الطاهرة»، وخلف ابن اجلزري يف دار القرآن التي أنشأها يف 

«شرياز» فاجتمع الناس إليه(١).
٣-  مـؤمن بن عيل بن مـحمد الرومي، قرأ عىل ابن اجلزري القراءات بمضمن «الشاطبية» 

و«التيسيـر» و«الدرة» وغريها. (ت ٧٩٩ هـ)، وصىل عليه ابن اجلزري(٢).
ا أوالده: أمحد، وحممد، وسلمى. وأمحد من أشهرهم فقد قرأ عىل  ٤- وممن قرأ عليه أيضً
: (النرش) و«التقريب) و«متن الطيبة) وغريمها،  أبيه القراءات العرش، وكذلك كتايبَّ
ا عليها قال عنه أبوه: «ورشح «طيبة النشـر» فأحسن فيه ما شاء». (ت  ووضع رشحً

٨٥٩ هـ).
فهؤالء بعض تالميذ اإلمام ابن اجلزري الذين ترجم هلم يف كتابه «غاية النهاية)(٣).

Z@paıaä‘€a@ø@Èmb–€˚fl@äËëc@Mb ĆçÖbç
لقد اعتنى بعض الباحثني بذكر مؤلفات اإلمام ابن اجلزري يف القراءات وغريها 

.(٤) وبني فيه عددها ومطبوعها وخمطوطها مما أغنى عن إعادة ذكرها مرة أخر
وإمنـا نكتفي بذكر أشهر هذه املؤلفات في القراءات فقط فنقول :

١- «غاية النهاية» (٣٣٩/١- ٣٤١).
٢- السابق (٣٢٤/٢).

٣- ملعرفة املزيد من تالميذ اإلمام ابن اجلزري ينظر: «شيخ القراء اإلمام ابن اجلزري» ملحمد مطيع ص (٣٧) 
وما بعدها.

٤- ينظر: «شيخ القراء اإلمام ابن اجلزري» ملحمد مطيع ص (٢٣) وما بعدها، «منهج ابن اجلزري يف كتابه النرش» 
مع حتقيق قسم األصول (٧٤/١) رسالة دكتوراه بجامعة اإلمام حممد بن سعود للشيخ السامل حممد حممود.
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١- (حتبري التيسري يف القراءات العرش). 
٢- (تقريب النرش يف القراءات العرش) وهو اختصار لكتاب (النرش).

٣- (الدرة املضية يف قراءات األئمة الثالثة املرضية) نظم فيه القراءات الثالث املتممة للعرش.
٥- «غاية النهاية يف طبقات القراء). ٤- (طيبة النرش يف القراءات العرش).  

٧- «منجد املقرئني ومرشد الطالبني). ٦- «املقدمة فيمـا عىل قارئ القرآن أن يعلمه). 
٨- «النرش يف القراءات العرش)(١).

Z@ÈmbœÎ@MbĆ»ibç
ابن اجلزري وذلك يف  اإلمام  تويف  الكريم وأهله  القرآن  بعد حياة عامرة بخدمة 
بمدينة  هـ)   ٨٣٣) وثمـانمـائة  وثالثني  ثالث  سنة  األول  ربيع  شهر  من  اخلامس  يوم 

«شرياز»، ودفن بدار القرآن التي أنشأها(٢).
، وجزاه عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء.   رمحةً واسعةً

***

١- وهذه الكتب مطبوعة كلها عدة طبعات. ينظر يف ذلك: «النرش يف القراءات العرش» دراسة وحتقيق من أول 
فرش احلروف إىل آخر الكتاب للباحث/ حممد حمفوظ الشنقيطي ص (٣٠)، رسالة ماجستري بكلية أصول 

الدعوة وأصول الدين ـ جامعة أم القر ـ السعودية .
٢- «غاية النهاية» (٢٥١/٢)، «طبقات احلفاظ» للسيوطي (٥٤٣).





الفصل األول

القراءات والتوجيـه

ويشمل مبحثان :

NÈÓuÏn€aÎ @paıaä‘€bi @—Ìä»n€a

Nâå¶a@Âia@‚bfl⁄a@Ü‰«@ÍâÏïÎ@ÈÓuÏn€a@%b»fl

ZfiÎ˛a @s��z��j��Ωa
ZÔ„br€a @s���zjΩa
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المبحث األول

التعريف بالقراءات والتوجيه

@Z@paıaä‘€a@MQ
لغـًة: مجع قراءة وتدور يف اللغة حول اجلمع والضم، يقال: قرأت  (القراءات) 

قال  بعض،  إىل  بعضه  اليشء مجعته وضممت  وقرأت  ا،  به جمموعً لفظت  أي:  القرآن، 
تعاىل: [Ô     Ó    Ò    Ñ] [القيامة:١٧]، أي: مجعه وقراءته(١).

ا لناقله(٢). واصطالًحا: هي علم بكيفية أداء كلمـات القرآن الكريم واختالفها معزوً

Z@ÈÓuÏn€a@MR
ه» وأصله من الوجه، والوجه يف اللغة يطلق  ( أ  ) (التوجيه) لغـًة: مصدر للفعل «وجَّ

عىل عدة معانٍ منها :
١- ما يستقبل من كل يشء فوجه النهار أوله قال تعاىل: [, - . / 0 
[آل عمران:٧٢]. والوجه من الثوب ومن   [8 7 6 54 3 2 1

املسألة: ما ظهر منها، والوجه من النجم: ما بدا لك منه.
اليشء  قاصد  به، وألن  نقصد  الذي  السبيل  الكالم  به فوجه  نقصده  الذي  السبيل   -٢

يتوجه إليه.
٣- النوع والقسم يقال: الكالم عىل وجوه أي: عىل أنواع وأقسام.

٤- املعنى ومنه: وجوه القرآن، أي: معانيه، ويف احلديث: «ال تفقه � الفقه ح` ترى 
للقرآن وجوًها». أي: تر له معاينَ حيتملها. 

١- «لسان العرب» البن منظور (٣٥٦٣/٥) «ق . ر. أ».
٢- «منجد املقرئني ومرشد الطالبني» لإلمام ابن اجلزري ص (٤٩) حتقيق/ عىل حممد العمران، ط. دار عامل 

الفوائد ـ السعودية. ط. األوىل (١٤١٩هـ).
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أي:  [القصص:٤٢]   [$  #  "  !] تعاىل:  قوله  ومنه:  واالجتاه،  الناحية   -٥
ذهب واجته.

ه اليشء، أي: جعله عىل جهة واحدة. ٦- جعل اليشء عىل جهة واحدة. يقال: وجَّ
ه الناس الطريق أي: وطئوه وسلكوه حتى  ٧- الكشف عن اليشء ووضوحه يقال: وجَّ

ه املطر األرض: قرش وجهها وأثر هبا . استبان أثره ملن يسلكه، ووجّ
الرشف والسيادة والوجاهة يقال: جاء وجوه القوم أي: أرشافهم وسادهتم ومنه:   -٨

ا رفيع القدر(١). هَ الرجل أي: صار وجيهً جِ وَ
املعاين ألهنا يف  اقترصت عىل هذه  أنني  املعاين واإلطالقات إال  إىل غري ذلك من 
الغالب هي املحتملة يف جمال توجيه القراءات، فلو عرضنا هذه املعاين وتلك اإلطالقات 
ا، فمن أراد أن يتبني وجه القراءة أو معناها  عىل مصطلح التوجيه لوجدنا أنه حيتملها مجيعً
فإنه يعمد إليها ويقصدها ويسلك السبيل إىل ذلك باجتاه معني، فيتضح له املعنى ويظهر 
لعلة  أو  لسبب  ا  منها وجهً األوجه فريجح وخيتار  تتعدد هذه  ا  القراءة، وأحيانً له وجه 

ا يكتفي بذكر وجه واحد ومعنى واحد للقراءة. يذكرها أو ال يذكرها، وأحيانً
(ب) (التوجيه) يف االصطالح: تعددت تعريفات التوجيه يف االصطالح ومنها :

فه اإلمام الزركيش بقوله: «فن جليل، وبه تعرف جاللة املعاين وجزالتها»(٢). ١- عرَّ
وبالنظر إىل هذا التعريف نرى :

ا هو يذكر الغرض من التوجيه. s أنه وصف أقرب منه تعريف، وأيضً

١- يراجع: مادة (و. ج . هـ) يف «معجم مقاييس اللغة»، و«العني»، و«الصحاح»، و«املفردات»، و«املعجم 
الوسيط»، و«الكليات» وغريها.

٢- «الربهان يف علوم القرآن» للزركيش (٣٣٩/١٠).
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s هذا التعريف غري خمتص بعلم التوجيه وإنمـا يشرتك معه علوم أخر فالتجويد فن، 
والقراءات فن جليل، ومعرفة جاللة املعاين وجزالتها غيـر مقترصة عىل التوجيه وإنمـا 

يشاركه فيها بعض العلوم األخر كالتفسري.
عىل  واتفاقها  القرآنية،  القراءات  وجوه  بيان  غايته  علم  «هو  بقوله:  بعضهم  عرفه   -٢
ا للشـرط املعروف -موافقة اللغة  قواعد النحو واللغة، ومعرفة مستندها اللغوي حتقيقً
بوجه -كمـا هيدف إىل رد االعرتاضات واالنتقادات التي يوردها بعض النحاة واللغويني 

واملفرسين عىل بعض وجوه القراءات»(١).  
 وُيالحظ على هذا التعريف ما يلي :

- اختصاصه بالقراءات القرآنية -أي: املتواترة- فقط ألن الشاذة ال توصف بالقرآنية.
ومعلوم أن توجيه القراءات الشاذة أقو يف الصناعة من توجيه القراءات املتواترة، 
وهذا أمر مقرر يف العقول، فاملنفرد أو الشاذ أحوج من املتواتر إىل بيان وجهه وغرضه.

- أنه قرص التوجيه عىل نوع واحد فقط وهو: التوجيه اللغوي.
- أنه خارج عن مفهوم التعريف من اإلجياز.

- وأمر آخر أنه مجع بني التعريف للتوجيه واهلدف منه.
األدلة  أحد  باعتمـاد  عنه،  واإلفصاح  ما  قراءة  وجه  «تبيني  بقوله:  آخر  وعرفه   -٣

اإلمجـالية للعربية من نقل وإمجاع وقياس واستصحاب حال وغريها»(٢).
عىل  ا  أيضً اقترص  أنه  إال  املتواتر  توجيه  عىل  يقترص  ال  كان  وإن  التعريف  وهذا 

التوجيه اللغوي.

١- «مقدمات يف علم القراءات» ص (٢٠١).
٢- «معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية» ص (١٥٥).
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بيان  بأنه  التوجيه:  نعرف  أن  نستطيع  وغريها  التعريفات  هذه  عرض  خالل  من 
ا عىل أدلة نقلية كالقرآن والسنة  الوجه أو الوجوه املقصودة من قراءة ما وذلك اعتمـادً

ا. واألثر ورسم املصحف، أو القواعد العربية، أو كالمها معً
وهذا التعريف أرى -من وجهة نظري- أنه هو املناسب ملصطلح التوجيه وذلك 

ملا يلي :

( أ  ) أنه يشمل توجيه املتواتر والشاذ.
(ب) أننا يف بعض القراءات ال نر هلا توجيها إال اتباع األثر أو السند أو الرسم وبعضها 
يعتمد عىل القواعد العربية من نحو ورصف وبالغة وشعر ونثر وغريها، والبعض جيمع 

ا. وهذا سيتضح فيمـا بعد من خالل الدراسة النظرية والتطبيقية. بينها معً

***
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المبحث الثاني

معامل التوجيه وصوره عند اإلمام ابن اجلزري

املواضع  يف  وبالتحديد  اجلزري  ابن  لإلمام  (النرش)  لكتاب  املطالعة  خالل  من 
للتوجيه  اعتمد عىل معامل وصور عديدة  أنه  القراءات وجدنا  بتوجيه  فيها  اعتنى  التي 

وهي كالتايل :
٢- توجيه القراءات بالقراءات. ١- القرآن الكريم.   

٤- توجيه القراءات بالرسم العثمـاين. ٣- توجيه القراءات باحلديث واألثر. 
٦- توجيه القراءة محالً عىل التفسري أو املعنى. ٥- توجيه القراءة بالسياق.  

٧- توجيه القراءات بالرواية والسند.
٨- توجيه القراءات مناسبة لطول السورة أو قرصها.

٩- توجيه القراءات مناسبة للفاصلة ورأس اآلية.
١١- التوجيه الفقهي للقراءات. ١٠- التوجيه اللغوي للقراءات.  

وبعد عرض هذه األصول والصور إمجـاالً نأيت للحديث عنها بيشء من التفصيل 
فنقول -وباهللا التوفيق-:

Z·Ìäÿ€a@Êeä‘€a@MQ

ا، وتفسري القرآن بالقرآن هو أعىل  من املعلوم أن القرآن الكريم يفرس بعضه بعضً
أنواع التفسري، والقراءات القرآنية هي جزء من القرآن الكريم، فال غرو أننا وجدنا من 
صور التوجيه عند اإلمام ابن اجلزري توجيه القراءات بموضع آخر يف القرآن الكريم 

متفق عىل قراءته ومن األمثلة عىل ذلك ما ييل :
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[النحل:٢]   [e  d  c] تعالى:  قوله  توجيه  في  اجلزري  ابن  قول 

مشددة،  الزاي  وفتح  مفتوحة  بالتاء  روح   فرو  [d  c] يف  «واختلفوا 
ورفع [ d] كاملتفق عليه يف سورة القدر»(١). 

عليه  اقترص  التوجيه  وهذا  [القدر:٤]   [7  6  5  4] تعاىل:  قوله  وهو 
 4] التاء، وحجته قوله:  [4 5] بفتح  ابن زنجلة حيث قال: «وقرأ 

5 6 7]»(٢)، فهو من توجيه املختلف فيه باملتفق عليه.

m قوله تعاىل: [× Û Ú Ù Ø] [البقرة:٢٣٣]: 
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [Û Ú Ù] [البقرة:٢٣٣] هنا، [| { 

~ ے] يف الروم [٣٩]، فقرأ ابن كثري بقرص اهلمزة فيهمـا، من باب املجيء، وقرأ 

الباقون باملد، من باب اإلعطاء.

 [® ¬ «   ª] :واتفقوا عىل املد يف املوضع الثاين من «الروم» وهو قوله تعاىل
هذين  بخالف  [البقرة:١٧٧]،   [D  C] ولقوله:  أعطيتم،  به:  املراد  ألن   [٣٩]

املوضعني، فإن القرص فيهمـا عىل معنى «فعلتم» و«قصدتم»، ونحوه، كقوله تعاىل: 
   Õ  Ô] قوله:  بخالف  فهي  عمران:١٨٨]،  [آل   [=  <    ;  :  9  8]

Ø × Ö] [األنعام:٤٤]»(٣).

١- «النرش» (٢٢٧/٢).
٢- «حجة القراءات» البن زنجلة ص (٣٨٥).

٣- «النرش» (١٧١/٢).
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نجد أن اإلمام ابن اجلزري جعل وجه اإلنفاق عىل املد يف موضع الروم الثاين 
املواضع  املتفق عىل قراءته يف  الكريم  بالقرآن  العطاء واإليتاء وأكد ذلك  أنه بمعنى: 

ذكرها. التي 
 «   ª] :وهذا ما أكده اإلمام الفاسي بقوله: «وال خالف يف املد يف قوله تعاىل

 [D C] :ا نحو ¬ ®] القرتانه بالزكاة واآليت معها إنمـا هو فعل اإليتاء أبدً
و[^ _](١).

Z@paıaä‘€bi@paıaä‘€a@ÈÓuÏm@MR
القراءات عند اإلمام ابن اجلزري توجيه قراءة بقراءة أخر يف  من صور توجيه 

موضع آخر ويتضح ذلك فيمـا ييل :

m قوله تعاىل: [% & ' )  ( * +] [يونس:٨٩]:
ذكوان  ابن   فرو  ،['] يف  عامر  ابن  عن  «واختلف  اجلزري:  ابن  قال 

اللفظ  نافية فيصري  فتكون «ال»  النون،  بتحقيق  والداجوين عن أصحابه عن هشام 
لفظ اخلرب، ومعناه: النهي، كقوله تعاىل: [µ ¶ ¸] [البقرة:٢٣٣]، عىل قراءة 

من رفع»(٢).
نجد أن اإلمام ابن اجلزري محل توجيه قراءة التخفيف يف ['] عىل قراءة الرفع 

يف [µ ¶]، وقد سبقه إىل ذلك اإلمام الداين يف (جامع البيان)(٣). 

١- «الآللئ الفريدة» للفايس (٦٩٩/٢) .
٢- وهي قراءة البرصيْني وابن كثري. «النرش» (١٧١/٢).

٣- «جامع البيان» (١١٨٨/٢).
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m قوله تعاىل: [| { ~ ] [األنبياء:٨٨]:
عامر  ابن  فقرأ   ،[  ~  }] يف  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

وأبو بكر بنون واحدة وتشديد اجليم عىل معنى «ننجي» ثم حذفت إحد النونني 
Z         Y] [الفرقان:٢٥].  X] ا كمـا جاء عن ابن كثري وغريه قراءة ختفيفً

] عىل حذف النون الذي  Y  X قال أبو الفضل الرازي في كتابه (اللوامح): «[ 

هو فاء الفعل من «ننزل». قراءة أهل مكة»(١).
ي» بتشديد اجليم وحذف  ه قراءة «نجِّ مما سبق يتضح لنا أن اإلمام ابن اجلزري وجَّ
بنون   « املالئكةَ لُ  نْزِ «ونُ كثري:  ابن  اإلمام  بقراءة   [}] فيها  النون وأن األصل 
األوىل مضمومة، والثانية ساكنة عىل ختفيف الزاي ورفع الالم ونصب «املالئكة»(٢).

Z@äq˛aÎ@sÌÜßbi@paıaä‘€a@ÈÓuÏm@MS
واآلثار  النبوية  باألحاديث  القراءات  توجيه  اجلزري:  ابن  عند  التوجيه  صور  من 

حجة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فأحاديث  ذلك  يف  غرو  وال   ، الصحابة  عن  املروية 
 [4  3   2  1  0  /  .  -  ,  +] تعاىل:  قال  فقد  هبا  االمتثال  يلزم 
[النجم:٣-٤]، وكذا ما جاء عن الصحابة الكرام  من آثار؛ ألهنم أعلم الناس 

بكتاب اهللا  ملعارصهتم التنزيل وملا هلم من الفهم التام والعلم الصحيح مستنريين 
بكالم رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.
ومن األمثلة على ذلك :

m قوله تعاىل: [_ ` b a] [الواقعة:٨٩]:

١- «النرش» (٢٤٣/٢).

٢- «النرش» (٢٥٠/٢).



٢٩١
âå¶a@Âia@‚bfl⁄a@Ü‰«@ÈÓuÏn€a@%b»fl

قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [_]، فرو رويس بضم الراء، وانفرد بذلك 

ابن مهران عن روح، وقرأ الباقون بفتحها.
ه قراءة الضم مستدالً بحديث أخرجه بسند إىل السيدة عائشة  قالت:  ثم وجَّ
احلياة  أي:  الراء  بضم  تعني:  ور¾ان»  «فُروح  يقرؤها:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  «سمعت 

الدائمة(١)»(٢).
حديث  عىل  الراء  يف  الضم  قراءة  توجيه  يف  اعتمد  اجلزري  ابن  اإلمام  أن  فنجد 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.
Z@Ô„b‡r»€a@·çä€bi@paıaä‘€a@ÈÓuÏm@MT

مـن املعلوم أن موافقة الرسم العثمـاين ركن من أركان القراءة الصحيحة وال يغيب 
عن األذهان أن اخللفية التارخيية هلذا الركن تؤكد أن الغاية منه إنمـا كانت حلفظ التغاير 
البعض  توهم  كمـا  التغاير  إحداث  يف  سببًا  ال  عليه،  واملجمع  أصالة  املوجود  القرآين 
القراءة الصحيحة، بل ظلت له خصوصية يف احلفاظ  ولذا ظل الرسم ركنا من أركان 
عىل الغاية السابقة وصار أصالً من أصول التوجيه واالحتجاج للقراءات القرآنية وقد 

وجدنا العديد من األمثلة يف كتاب (النشـر) لإلمام ابن اجلزري ومنها ما ييل :

m قوله تعاىل: [| { ~ ے ¡] [البقرة:٢٤٧]:
قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل قراءة [{] بالسني ملوافقة الرسم»(٣).

١- أخرجه أبو داود يف «سننه» كتاب «احلروف والقراءات». «سنن أيب داود» (٢١٧/٦)، واإلمام الرتمذي 
يف «سننه» يف كتاب «القراءات» وقال: «حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث هارون األعور»، 

وصححه األلباين. «سنن الرتمذي» (١٩٠/٥)
٢- ينظر: «النرش» (٢٨٦/٢)، «املوضح» (١٤٣/٣).

٣- «النرش» (١٧٣/٢)، وينظر:  «جامع البيان» (٩٢٢/٢).



٢٩٢
âå¶a@Âia@‚bfl⁄a@Ü‰«@ÈÓuÏn€a@%b»fl

m قوله تعاىل: [µ ´   ³ ²] [الشعراء:١٧٦]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [³   ´] هنا -أي: يف الشعراء- ويف سورة 

(ص) [١٣] فقرأمها املدنيان وابن كثري وابن عامر بالم مفتوحة من غري ألف وصل 
قبلها وال مهزة بعدها، وبفتح تاء التأنيث يف الوصل مثل: «حيوة» و«طلحة» وكذلك 
ومهزة  الالم  إسكان  مع  الوصل  بألف  الباقون  وقرأ  املصاحف،  مجيع  يف  رسمـا 

مفتوحة بعدها وخفض تاء التأنيث يف املوضعني.
إلمجاع  الرتمجة  هبذه  أهنمـا   ،[١٤] و(ق)   ،[٧٨] (احلجر)  حريف  عىل  واتفقوا 

املصاحف». 
اإلمام  عند  التوجيه  صور  من  كان  العثامين  الرسم  أن  ا  جلي! لنا  يتضح  سبق  مما 

. ابن اجلزري 

Z@÷bÓé€bi@Òıaä‘€a@ÈÓuÏm@MU
من الصور التي اعتمد عليها اإلمام ابن اجلزري: السياق، وقبل أن نعرض األمثلة 

ا عىل معنى السياق فنقول : التي توضح ذلك نلقي الضوء رسيعً
والسني  السني،  لكرسة  ياء  الواو  فقلبت  واق»  «سِ السياق  أصل  لغـًة:  (السياق) 
ا:  ا»، ويقال أيضً والواو والقاف أصل واحد، وهو حد اليشء، يقال: «ساق يسوق سوقً
انساقت  إثر بعض، وقد  بعضهم عىل  أي:  بنني عىل ساق واحدة»  ثالثة  «ولدت فالنة 

ا إذا تتابعت(١). اإلبل تساوقً
وقـال الراغب: «ومنـه: السويق سمي بذلك؛ النسواقـه يف احللق من غيـر مضغ»(٢).

١- ينظر: «معجم الصحاح» (١٣٨/٢- ١٣٩)، «تاج العروس» (٤٧٣/٢٥) (س. و. ق).
٢- «معجم مفردات ألفاظ القرآن» للراغب األصفهاين ص (٢٨٠).



٢٩٣
âå¶a@Âia@‚bfl⁄a@Ü‰«@ÈÓuÏn€a@%b»fl

وجاء يف (املعجم الوسيط): «سياق الكالم: تتابعه وأسلوبه الذي جيري عليه»(١).
مما سبق يتضح لنا أن السياق يف اللغة يدور حول معنى التتابع واالتصال، فسياق الكالم: 

تتابعه وأسلوبه الذي جيري عليه.
القرآنية(٢)،  األلفاظ  سلك  يف  وانتظامها  املعاين  تتابع  هو  فقيل:  االصطالح:  يف  وأما 
ا(٣). من هنا  وقيل: هو ما يستفاد من معنى الكالم بالنظر يف سابقه أو الحقه أو هبمـا معً

يفهم أن السياق يقوم عىل دعامتني: السباق واللحاق.
أوًال- معىن (السباق) لغـًة: السيـن والباء والقاف أصل صحيح يدل عىل التقديم(٤)، 
ا، وتسابقنا واستبقنا(٥). دمة يف اجلري ويف كل يشء، تقول: سابقته فسبقته سبقً فالسبق القُ
ويف االصطالح: ما سبق من الكالم واستفيد منه يف فهم -أو توجيه- معنى ما بعده(٦).

لغـًة: الالم واحلاء والقاف أصل واحد يدل عىل إدراك يشء  (اللحاق)  ثانًيا- معىن 
وبلوغه إىل غريه(٧).

به،  حلق  وكذلك  وأحلقه،  الشـيء  حلق  يقال:  اإلدراك،  واإلحلاق:  واللحوق  فاللحق 
ا، أي: أدركه(٨). وأحلق حلاقً

ويف االصطالح: ما حلق من الكالم واستفيد منه يف فهم -أو توجيه- معنى ما قبله.

١- «املعجم الوسيط» (٧٨٢/١).
٢- «أثر داللة السياق يف توجيه املتشابه اللفظي يف القصص القرآين» هتاين سامل ص (٢٩٤).

٣- ينظر: «السياق وأثر يف الرتجيح عند املفرسين» د/ عيل مصطفى ص (٧).
٤- «مقاييس اللغة» (١٢٩/٢)، «القاموس املحيط» (١٢٢/٢) (س. ب. ق).

٥- «لسان العرب» (١٥١/١٠).
٦- «السياق وأثره يف الرتجيح عند املفرسين» ص (٨).

٧- «القاموس املحيط» (١١٨٥/٢) (ل. ح. ق).
٨- «لسان العرب» (٣٢٧/١٠) (ل. ح. ق).



٢٩٤
âå¶a@Âia@‚bfl⁄a@Ü‰«@ÈÓuÏn€a@%b»fl

األمثلة  نعرض بعض  وأنواعه  السياق  تعريف  السريعة على  وبعد هذه اإلطاللة 

التي توضح أن السياق كان من صور التوجيه عند اإلمام ابن اجلزري :

Z@bË‹j”@÷bÓé€a@Û‹«@ Ć̋ª@Òıaä‘€a@ÈÓuÏm@MQ
ومن أمثلة ذلك :

 ed  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y] تعاىل:  قوله   m
k j i h g f] [النحل:٩٧]:

 [b] ألجل [g f] قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل النون يف

قبله»(١).
هو  بالنون   [f] عىل  االتفاق  وجه  جعل  اجلزري  ابن  اإلمام  أن  فنجد 
محله عىل قوله: [b] حتى يكون الكالم عىل سنن واحد وسياق واحد من 

نون العظمة.

 .[n m l k j i h g f e] :قوله تعاىل m
[الفرقان:٤٩]

 k  j  i] وهو:  (الفرقان)  حرف  ضم  عىل  «واتفقوا  اجلزري:  ابن  قال 

n m l] عىل أنه من الرباعي، مناسبة ملا عطف عليه وهو قوله تعاىل: 

[h g f e]، واهللا أعلم».

Z@bÁÜ»i@÷bÓé€a@Û‹«@ Ć̋ª@Òıaä‘€a@ÈÓuÏm@MR

 a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V] تعاىل:  قوله   m
i h        g f e d cb] [يونس:٢٨]:

١- «النرش» (٢٢٩/٢)، وينظر: «جامع البيان» (١٢٧٩/٣).



٢٩٥
âå¶a@Âia@‚bfl⁄a@Ü‰«@ÈÓuÏn€a@%b»fl

 V] :قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل احلرف األول من (يونس)، وهو قوله تعاىل

Z Y X W ] \ [] إنه بالنون من أجل قوله: [a]. واهللا 
أعلم»(١).

 l k j i] :قوله تعاىل: [] \ [ ^ _ `] [الروم:٤٦]، وقولهm
o n m] [الذاريات:٤١].

قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل اجلمع يف أول (الروم) وهو [] \ [ ^ _ 

`] وعىل اإلفراد يف (الذاريات) [o n]؛ من أجل اجلمع يف [`] 

.(٢)[o] واإلفراد يف
فنجد أن اإلمام ابن اجلزري وجه القراءات يف األمثلة السابقة محالً عىل السياق بعدها 
 ،[a]و [W] :حتى يكون الكالم عىل سياق واحد من العظمة يف قوله

.[o n] :وعىل سنن واحد من اجلمع يف [_ `]، واإلفراد يف قوله

Z@’y˝€aÎ@’ibé€a@÷bÓé€a@Û‹«@Ć̋ ª@Òıaä‘€a@ÈÓuÏm@MS
ومن أمثلة ذلك : 

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3] تعاىل:  قوله   m
< ? @ B A] [احلجر:٥٤- ٥٥].

قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل تشديد: [9 :] يف (احلجر)؛ ملناسبة ما قبله 

وما بعده من األفعال املجمع عىل تشديدها»(٣).

١- «النرش» (١٩٧/٢)، وينظر: «جامع البيان» (١٠٦٤/٣) .
٢- «النرش» (١٨٠/٢) .

٣- «النرش» (١٨٠/٢)، وينظر: «إبراز املعاين» ص (٣٨٨) .



٢٩٦
âå¶a@Âia@‚bfl⁄a@Ü‰«@ÈÓuÏn€a@%b»fl

ه االتفاق عىل تشديد الشني يف الفعل [:]  يتضح لنا أن اإلمام ابن اجلزري وجَّ
محالً عىل السياق قبله وهو قوله: [4] والسياق بعده وهو قوله: [=] 

حيث جاء الفعالن عىل التشديد فيكون الكالم عىل سياق ونسق واحد.
مما سبق يتبني لنا أن السياق كان له دور بارز يف توجيه القراءات القرآنية عند اإلمام 

ابن اجلزري.
Z@Û‰»Ωa@Îc@7é–n€a@Û‹«@Ć̋ ª@paıaä‘€a@ÈÓuÏm@MV

من املعلوم أن كال! من التفسري والتوجيه هو بيان ملعنى اللفظ القرآين إال أن التفسري 
عام يتناول ألفاظ القرآن الكريم كلها غالبًا، أما التوجيه فهو بيان ملعاين األلفاظ التي 
من   نر أن  عجيبًا  يكن  مل  لذا  وخصوص،  عموم  فبينهمـا  وجه  من  أكثر  عىل  قرئت 
التفسري،  أهل  أقوال  عىل  محالً  اجلزري  ابن  اإلمام  عند  القراءات  بعض  توجيه  صور 

ومن أمثلة ذلك :
m قوله تعاىل: [- . /] [التوبة:١٥]:

قال ابن اجلزري: «وانفرد العالف عن النحاس عن رويس يف [1 2] بنصب 

الباء(١). عىل أنه جواب األمر من حيث إنه داخل فيه من جهة املعنى.
قال ابن عطية: «يعني أن قتل الكفار واجلهاد يف سبيل اهللا توبة لكم أهيا املؤمنون»(٢).

وقال غيره: «حيتمل أن يكون ذلك بالنسبة إىل الكفار؛ ألن قتال الكفار وغلبة املسلمني 

عليهم ينشأ عنها إسالم كثري من الناس»(٣).
القراءات  «إعراب   ،(٢٨٤/١) «املحتسب»   ،(٥١) ص  خالويه»  ابن  «خمتصـر  ينظر:  شاذة  قراءة  وهي   -١

الشواذ» (٦٠٩/١) .
٢- «املحرر الوجيز» (١٤٤/٨) .

٣- ينظر: «البحر املحيط» (١٧/٥)، «النرش» (٢٠٩/٢) .



٢٩٧
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مما سبق يتضح لنا أن اإلمام ابن اجلزري اعتمد يف توجيه هذه القراءات عىل أقوال 
املفرسين، فهي عنده من صور التوجيه.
Z@Ü‰é€aÎ@ÚÌaÎä€bi@paıaä‘€a@ÈÓuÏm@MW

علم اإلسناد هو أعظم مدارات هذا الفن؛ ألن القراءة سنة متبعة، ونقل حمض، فال 
بد من إثباهتا وصحتها، وال طريق إىل ذلك إال بالرواية واإلسناد فلهذا توقفت معرفة 

هذا العلم عليه.

القراءات قال:  ا لعلم  ا أو تعريفً ابن اجلزري حينمـا وضع حد! لذا وجدنا اإلمام 
ا لناقله»(١). «هو علم بكيفية أداء كلمـات القرآن الكريم واختالفها معزوً

أو  السند  صحة  هو  القراءة  صحة  إثبات  يف  عليه  املعتمد  الذي  األساس  والركن 
التواتر، أما بقية األركان فالغالب أهنمـا أضيفا ليتكون من الثالثة ما ينطبق متام االنطباق 

عىل القراءات العشـر املتواترة، وليخرج من القراءات ما مل يوافق املصحف العثامين»(٢).

ا فصدر كتابه (النرش) بذكر  ا بالغً وقد اهتم اإلمام ابن اجلزري باألسانيد اهتمـامً
أسانيده إىل األئمة العرشة ومل يقف األمر عىل ذلك بل وجدنا أن الرواية واإلسناد أصل 

من أصول التوجيه عند اإلمام ابن اجلزري ومن األمثلة عىل ذلك :
ابتدأ هبن خمففات  البزي: «وإنمـا  بتاءات  ابن اجلزري يف كيفية االبتداء  l قول اإلمام 

المتناع االبتداء بالساكن وموافقة الرسم والرواية»(٣).

١- «منجد املقرئني» ص (٣) .
٢- ينظر: «غيث النفع» ص (١٧)، «املوضح» (٢٠/١) .

٣- «النرش» (١٧٦/٢) وسوف يأيت تفصيل ذلك يف موضعه .



٢٩٨
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عبة:  l قوله يف قراءة اجلمع بني الساكنني يف [5] وهي قراءة أيب عمرو وقالون وشُ
  .(١)« «وال يبالون من اجلمع بني الساكنني لصحته رواية ووروده لغةً

عند  التوجيه  أصول  أهم  من  واإلسناد  الرواية  أن  ا  جلي! لنا  يتضح  سبق  مما 
اجلزري. ابن  اإلمام 

Z@bÁäñ”@Îc@ÒâÏé€a@fiÏİ€@Újçb‰fl@paıaä‘€a@ÈÓuÏm@MX

من أصول التوجيه أو صوره التي سلكها اإلمام ابن اجلزري يف كتابه (النرش)توجيه 
القراءة بمـا يتناسب مع طول السورة أو قرصها.

ومن األمثلة على ذلك ما يلي :

m قوله تعاىل: [s r q p o n m l...] [املائدة:٥٤]:
بدالني األوىل  املدنيان وابن عامر  فقرأ   [p o] ابن اجلزري: «واختلفوا يف  قال 

مكسورة والثانية جمزومة، وكذا يف مصاحف أهل املدينة والشام، وقرأ الباقون بدال 
واحدة مفتوحة مشددة، وكذا هو يف مصاحفهم.

بدالني؛  أنه  [البقرة:٢١٧].   [j  i  h] وهو  (البقرة)،  حرف  عىل  واتفقوا 
وزيادة  اإلطناب  يقتضـي  البقرة  سورة  طول  وألن  كذلك،  عليه  املصاحف  إلمجاع 
[األنفال:١٣]   [{  z  y  x] تعاىل:  قوله  إىل   تر أال  ذلك،  من  احلرف 
كيف أمجع عىل فك إدغامه، وقوله: [' ) (] [احلرش:٤] كيف أمجع عىل إدغامه، 

وذلك لتقارب املقامني من اإلطناب واإلجياز، واهللا أعلم»(٢).

١- «النرش» (١٧٧/٢).
٢- «النرش» (١٩١/٢) وينظر: «لطائف اإلشارات» (٧٩٠/٢) .



٢٩٩
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l قول اإلمام ابن اجلزري يف وجه االختالف يف لفظ: [R]  [التوبة:٢٤]، واالتفاق 
أبو بكر باأللف   فرو  [R] واختلفوا يف   » [5]  [املجادلة:٢٢]:  عىل 

عىل اجلمع، وقرأ الباقون بغري ألف عىل اإلفراد.
وال  بسط  مقام  ليس  املقام  ألن  «املجادلة»؛  يف  اإلفراد  عىل  الطرق  هذه  من  واتفقوا 
إطناب أال تراه عدد هنا ما مل يعدده يف «املجادلة»، وأتى هنا بـ«الواو» وهناك بـ«أو»(١).
توجيه  أصول  من  أصالً  كان  قصـرها  أو  السورة  طول  أن  ا  جلي! لنا  يتضح  سبق  مما 

القراءات عند اإلمام ابن اجلزري.
Z@ÚÌŁa@êcâÎ@Ú‹ïb–‹€@Újçb‰fl@Òıaä‘€a@ÈÓuÏm@MY

من املعلوم أنه هناك عالقة وثيقة بني علم القراءات وعلم الفواصل، ومن هذه العالقات 
اعتبار علم الفواصل يف باب اإلمالة، فإن من القراء من يوجب إمالة رؤوس آي سور 
خاصة كرؤوس آي سورة «طه»، و«النجم»، و«األعىل»، و«الشمس»، و«الضحى» 
فلو  ا،  واحدً قوالً  السور  هذه  آي  رؤوس  يقلالن  عمـرو  وأبا  ا  ورشً فإن  و«العلق»، 
القارئ رؤوس اآلي عند املدين األول والبرصي ال يستطيع معرفة ما يقلل  مل يعلم 

ورش باتفاق وما يقلل باخلالف، وكذا يقال بالنسبة أليب عمرو(٢).
ومل يقترص األمر عىل ذلك بل وجدنا أن رؤوس اآلي كانت أصالً من أصول توجيه 

القراءات عند اإلمام ابن اجلزري.

١- «النرش» (٢٠٩/٢).
٢- ينظر: «البيان يف عد آي القرآن» للداين ص (جـ) من مقدمة املحقق.



٣٠٠
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ومن األمثلة على ذلك ما يلي :
قوله:  يف  للبصـريْني  والشني  الراء  فتح  قراءة  توجيه  يف  اجلزري  ابن  اإلمام  قول   l
 [m  l  k  j  i] قوله:  عىل  واالتفاق  [الكهف:٦٦]،   [f  e  d]

[الكهف:١٠]، وقوله: [¡ ¢ £ ¤] [الكهف:٢٤].

كالبخل  لغتان  والرشد  الرشد  يف  والضم  الفتح  أن  عىل  اللغة  أهل  مجهور  «ولكن 
عىل  االتفاق  يكون  أن  عندي  فيحتمل  واحلزن  واحلزن  والسقم  والسقم  والبخل 
 [B] :فتح احلرفني األولني ملناسبة رءوس اآلي وموازنتها ملا قبل، وملا بعد نحو
الثالث  بخالف  [الكهف:٢٢]   [Á ]و [الكهف:١١]   [u]و [الكهف:٩] 

سكن  فمن  [الكهف:٦٥]،   [m] وبعده  [الكهف:٦٧]،   [Z] قبله  وقع  فإنه 
أعلم»(١). تعاىل  بالنظري واهللا  ا  فإحلاقً فتح  ا، ومن  أيضً فللمناسبة 

أنه باأللف:  [النبأ:٦]،   [7  6    5 4] l قوله يف وجه االتفاق عىل قوله تعاىل: 
ا لرؤوس اآلي»(٢). «واتفقوا عىل احلرف الذي يف «النبأ» أنه كذلك -أي: باأللف- اتباعً

m قوله تعاىل: [Z Y X ] \] [املسد:١]:
«واختلفوا يف: [Z ]] فقرأ ابن كثري بإسكان اهلاء، وقرأ الباقون بفتحها.

 [_  ^  ]  \] ومن  [اهلمزة:٣]،   [h  g] من  اهلاء  فتح  عىل  واتفقوا 
[املرسالت:٣١] لتناسب الفواصل ولثقل العلم باالستعمـال واهللا أعلم».

مما سبق يتضح لنا أن الفواصل أو رؤوس اآلي كانت أصالً من أصول توجيه القراءات 
عند اإلمام ابن اجلزري.

١- «النرش» (٢٣٤/٢)، وينظر: «حجة ابن زنجلة» ص (٢٩٥، ٤٢٢)، «الكشف» (٦٦/٢).
٢- «النرش» (٢٤٠/٢)، وينظر: «جامع البيان» (١٣٥٥/٣).
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Z@paıaä‘‹€@ÏÃ‹€a@ÈÓuÏn€a@MQP

كتابه  يف  اجلزري  ابن  اإلمام  عليها  اعتمد  التي  وصوره  التوجيه  أصول  أهم  من 
يقوم عىل  القراءات وهو  الغالب يف توجيه  اللغوي، وهذا هو االجتاه  التوجيه  (النرش) 
وأقوال  اللغوية،  واالشتقاقات  والبالغة  والصـرفية  النحوية  كالقواعد  كثرية  أدوات 

العرب وأشعارهم.
ومن األمثلة على ذلك :

١- القواعد النحوية :
وذلك مثل قوله تعاىل يف سورة «يس»: [0 1       2       3 4] [٢٩، ٥٣].

أبو  فقرأ  املوضعني  يف   [4  3        2        1  0] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

صيحة  إال  وقعت  ما  أي:  فاعل،  و«صيحة»  تامة  «كان»  أن  عىل  فيهن  بالرفع  جعفر 
واحدة، وقرأ الباقون بنصبهن عىل أن «كان» ناقصة، أي: ما كانت هي أي: األخذة إال 

صيحة واحدة» (١).
واألمثلة عىل ذلك كثرية سوف تأيت يف مواضعها من البحث

٢- القواعد الصرفية :

ومن األمثلة عىل ذلك: قول اإلمام ابن اجلزري بعد أن ذكر القراءات الثالثة الواردة يف 
لفظ [7] [النور: ٢]: «وكلها لغات يف املصادر» (٢).

ا قوله تعاىل: [: ; >] [النور: ١١]: l وأيضً

١- «النرش» (٢٢٤/٢- ٥٦٥)، وينظر: «الدر املصون» (٢٥٨/٩).
٢- «النرش» (٢٤٨/٢)، وسوف يأيت تفصيل ذلك يف موضعه من البحث.



٣٠٢
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«واختلفوا يف: [>] فقرأ يعقوب بضم الكاف ... وقرأ الباقون بكرسها، ومها 
أعظمه،  توىل  أي:  الضم،  السن  يف  املستعمل  لكن  عظم  أي:  اليشء»  لـ«كربُ  مصدران 

وقيل بالضم: معظمه (١) وبالكرس: البداءة باإلفك وقيل: اإلثم» (٢).
@Z@ÚÀ˝j€a@MS

واألمثلة عىل كثرية تأيت يف مواضعها من البحث من التفات من الغيبة إىل اخلطاب 
 9] وقوله:   ،[٥٠ [املائدة:   [Ò  Ñ  Ð] تعاىل:  قوله  يف  كمـا  والعكس 

: ;     > =] [يونس: ٤٥](٣).

Z@ÚÌÏÃ‹€a@pb”b‘në¸a@MT
وذلك مثل قوله تعاىل: [L K J I H] [النور: ٢٢]:

] هبمزة مفتوحة  تَأَلَّ قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [I H]، فقرأ أبو جعفر [يَ

من  «فعيلة»  عىل  «اإلليّة»  من  وهي   ،... مفتوحة  الالم  تشديد  مع  والالم  التاء  بني 
«األلوة» بفتح اهلمزة وضمها وكسـرها وهو احللف، أي: وال يتكلف احللف، أو: 
ال حيلف أولو الفضل أن ال يؤتوا. ودل عىل حذف «ال» خلو الفعل من النون الثقيلة 

فإهنا تلزم يف اإلجياب. 
إما من ألوت، أي:  الياء والتاء وكرس الالم خفيفة،  الباقون هبمزة ساكنة بني  وقرأ 
بمعنى،  وتأىلَّ  وأْتىل  آىل  يقال:  حلفت  أي:  آليت  من  أو   ، يقرصِّ وال  أي:  ت،  قَرصَّ

فتكون القراءتان بمعنى» (٤).
١- ينظر: «معاين القرآن» للفراء (٢٤٧/٢)، «املوضح» (٩١١/٢).

٢- «النرش» (٢٤٨/٢)، «رشح الطيبة» للنويري (٥٦/٥)، «اإلحتاف» ص (٤٠٩).
٣- «النرش» (١٩٧/٢)، وسوف يأيت البحث عنها بالتفصيل يف موضعها من البحث.

٤- «النرش» (٢٤٨/٢)، «البحر املحيط» (٤٤٠/٦)، «رشح الطيبة» للنويري (٨٦/٥- ٨٧).



٣٠٣
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@Z@ä»í€a@MU

ومن األمثلة على ذلك : 

m قوله تعاىل: [Ö Õ] [سبأ: ١٤]:
بعد  بألف  عمرو  وأبو  املدنيان  فقرأ   ،[Ö] يف  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

السني من غري مهز، وهذه األلف بدل من اهلمزة، وهو مسموع عىل غري قياس» (١).
قال أبو عمرو بن العالء: وهو لغة قريش(٢).

ا لذلك(٣): وقال الداني: أنشدنا فارس بن أمحد شاهدً

خطوهم ــارب  ــق ت إذا  الــشــيــوخ  ــــواق إن  األس  J ــاة  ــس ــن Rا  � ـــــوا  دبّ

ورو ابن ذكوان بإسكان اهلمزة، واختلف عن هشام، فرو الداجوين عن أصحابه 
كذلك، ورو احللواين عنه بفتح اهلمزة، وبذلك قرأ الباقون.

وقد ثبت إسكان اهلمزة يف كالمهم وأنشدوا عىل ذلك(٤): 
ــه ــأت ـــن و¤ ــــام م ــــٍر ق À ــــع تــه¬ي

ْْ
مــنــســأ إ   ــخ  ــي ــش ال ــة  ــوم ــق ك

Z@paıaä‘‹€@ÔË‘–€a@ÈÓuÏn€a@MQQ
توجيه  يف  اجلزري  ابن  اإلمام  عليها  اعتمد  التي  وصوره  التوجيه  أصول  أهم  من 
القراءات التوجيه بداللة األحكام الفقهية وهو اجتاه يستعني بالقراءات عىل فقه األحكام 

العصا، فأصل  إذا أخرهتا وزجرهتا، واملنسأة  علة من قوهلم: نسأت اإلبل،  فْ مِ املنسأة  اهلمز؛ ألن  ١- األصل 
الكلمة اهلمز «املوضح» (١٠٦٤/٣).

٢- ينظر يف ذلك «معاين القرآن» للفراء (٣٥٦/٢)، «املختار يف معاين قراءات األمصار» (٧٠٩/٢).
٣- «جامع البيان» (١٥٠١/٤).

٤- ذكر هذا البيت الداين يف «التيسري» (ص١٤٢)، ويف «جامع البيان» (١٥٠٢/٤)، وينظر «النرش» (٢٦٢/٢).
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اجلمع  أو  حكمني  بني  بالتخيري  القول  إىل  القرائي  بالتغاير  يتوصل  كمـا  واستنباطها، 
بينهمـا، أو هو معرفة معاين القراءات وأدلتها يف الصور التي يرجع االختالف فيها إىل 

اآلثار الفقهية التي تنشأ من فقه األحكام واستنباطها(١).

ومن األمثلة على ذلك :
[املائدة:٩٥] (٢)أنه باجلمع؛ ألنه  [Ê] هنا أي:  قول ابن اجلزري: «واتفقوا عىل 

الذي يف  اختلف يف  وإنمـا  بل مجـاعة مساكني،  الصيد مسكني واحد  قتل  يطعم يف  ال 
«البقرة» (٣)؛ ألن التوحيد يراد به عن كل يوم، واجلمع يراد به عن أيام كثرية»(٤) .

مـمـا سبق يتضح لنا تعـدد أصـول التوجيه وصوره عند اإلمام ابن اجلزري، وسوف 
نتناول يف الفصل القادم بمشيئة اهللا تعاىل مواضع التوجيه التي ذكرها اإلمام ابن اجلزري 

يف كتابه «النرش» مرتبة عىل حسب الرتتيب املصحفي.

***

١- ينظر: «التوجيه البالغي» د/ أمحد سعد ص (٢٩)، «إرشاقات  يف توجيه القراءات» د/ عبد الكريم صالح 
ص (٣٥)، «معامل التوجيه» د/ حممد علوة ص (٣٦٠). 

.[Ê É      È Ç] :٢- وهو قوله تعاىل
٣- وهو قوله تعاىل: [V U T S    R Q] [البقرة: ١٨٤] ويقرأ املدنيان وابن عامر 

باجلمع والباقون باإلفراد. «النرش» (١٧٠/٢).
ا اإلمام مكي بن أيب طالب حيث قال:  ٤- «النشـر» (١٩٢/٢)، «جامع البيان» (١٠٣٠/٣). وزاد األمر وضوحً
«وإنمـا أمجعوا عىل القراءة يف [Ê] باجلمع؛ ألن قتل الصيد ال جيزئ فيه إطعام مسكني واحد كمـا كان 
يف إفطار يوم إطعام مسكني واحد، وقرئ بالتوحيد يف «البقرة» هلذا املعنى، وال جيوز التوحيد يف هذا املعنى؛ 

ا أنه جيزئه إطعام مسكني واحد، وذلك ال جيوز» «الكشف» (٤١٩/١) . ـا ملن قتل صيدً ألنه يصري حكمً



الفصل الثاني

مواضع التوجيه يف كتاب ( النشر )

من سورة الفاحتة إىل سورة الناس
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سورة البقرة

وقوله   ،[٩ [البقرة:   [K  J  I  H] تعاىل:  قوله  عىل  االتفاق  وجه   -١
تعاىل: [K J I H] [النساء: ١٤٢].

قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل احلرف األول هنا أي: بالبقرة [I H] ويف 

«النساء» كذلك كراهية التصـريح هبذا الفعل القبيح أن يتوجه إىل اهللا تعاىل فأخرج 
خمرج املفاعلة لذلك واهللا أعلم» (١).

.(٢) [y x w v] :٢- وجه الضم واإلشمـام يف التاء من قوله تعاىل
ا  ( أ  ) وجه اإلمشـام: قال ابن اجلزري: «وجه اإلشمـام: أنه أشار إىل الضم تنبيهً

عىل أن اهلمزة املحذوفة التي هي مهزة الوصل مضمومة حال االبتداء» (٣).
(ب) وجه الضم: قال ابن اجلزري وجه الضم: أهنم استثقلوا االنتقال من الكرسة 

إىل الضم إجراء للكرسة الالزمة جمر العارضة، وذلك لغة أزد شنوءة (٤).
ا لضمة  وعللها أبو البقاء: أنه نو الوقف عىل التاء فسكنها، ثم حركها بالضم اتباعً

اجليم، وهذا من إجراء الوصل جمر الوقف (٥). 

١- «النرش» (١٦٢/٢)، وينظر: «إبراز املعاين» ص (٣٢٠)، ويضاف إىل ذلك الرواية واتباع األثر، وهذا من 
األدلة القاطعة عىل أن القراءات توقيفية.

[األعراف١١]،  الرتتيب:[البقرة:٣٤]،  عىل  وهي  الكريم  القرآن  يف  مواضع  مخسة  يف  اللفظ  هذا  ورد   -٢
[اإلرساء:٦١]، [الكهف:٥٠]، [طه:١١٦].

. والثانية: البن وردان بإشمـام  وفيه ثالث قراءات: األوىل: أليب جعفر بخلف ابن وردان بضم التاء وصالً
الكرسة بالضم. والثالثة للباقني: بالكرسة اخلالصة. «املهذب»البن حميسن (٥٣/١).

٣- «النرش» (١٥٨/٢).
د شنوءة : هم بنو نرص بن األزد، وشنوءة لقب لنرص غلب عىل أوالده . ينظر: «األنساب» (١٢٠/١). ٤- أَزْ

٥- «إمالء ما من به الرمحن» (٣٠/١).
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ومثله ما حكي عن امرأة رأت نساء معهن رجل فقالت: أيف سوةَ انتنّه بفتح التاء كأهنا 

نوت الوقف عىل التاء، ثم ألقت عليها حركة اهلمزة (١).
وقيل: إن التاء تشبه ألف الوصل؛ ألن اهلمزة تسقط يف الدرج؛ ألهنا ليست بأصل 

ا ألهنا ليست بأصل، وقد ورد (املالئك) بغري تاء فلمـا أشبهتها  وتاء (املالئكة) تسقط أيضً
ضمت كمـا تضم مهزة الوصل» (٢).

٣- وجه حذف األلف وإثباهتا يف [@ B A] [البقرة: ٥١]:
[١٤٢]، ويف  (األعراف)  و  هنا   [B A] «واختلفوا يف:  ابن اجلزري:  قال 

L] [٨٠] فقرأ أبو جعفر، والبصـريان بقصـر     K  J  I] :(طـه)
األلف من الوعد(٣)، وقرأ الباقون باملد من املواعدة (٤).

واتفقوا عىل قراءة [3 4] [القصص٦١] من غري ألف؛ ألنه غري صالح هلمـا، 
وكذا حرف «الزخرف»(٥).(٦) .

٤- وجه إسكان [j] [البقرة: ٥٤] ونحوه (٧):

١- السابق، وينظر: «املحتسب» (٧٣/١).
٢- «النرش» (١٥٨/١)، وقراءة الكرس عىل أهنا األصل . «املهذب» (٥٣/١).

البن  «احلجة»  املخلوقني.  بني  املواعدة  تكون  وإنمـا  والوعيد،  بالوعد  املنفرد  هو  تعاىل  اهللا  ألن  وذلك   -٣
خالويه ص (٢٩).

ا فيه. السابق نفسه. ا فقبله، فصار رشيكً ٤- وذلك ألن اهللا تعاىل وعد موسى  وعدً
. [٤٢] [v u t s] :٥- وهو قوله تعاىل

٦- «النرش» (١٥٩/٢).
٧- فيه لدوري أيب عمرو ثالثة أوجه: إسكان اهلمزة، اختالس كرسهتا، كرس اهلمزة كرسة خالصة، وللسويس 

وجهان: اإلسكان واالختالس. «املهذب» (٥٧/١).
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ا(٢). قال ابن اجلزري: «فقرأ أبو عمرو بإسكان اهلمزة والراء(١) يف ذلك ختفيفً

قال: «وقد طعن املربد يف اإلسكان(٣)، ومنعه وزعم أن قراءة أيب عمرو ذلك حلن 
ونقل عن سيبويه(٤) أنه قال: إن الراوي مل يضبط عن أيب عمرو ألنه اختلس احلركة فظن 

أنه سكن» انتهى(٥).

وذلك ونحوه مردود عىل قائله ووجهها يف العربية ظاهر غري منكر، وهو التخفيف 
وإجراء املنفصل من كلمتني جمر املتصل من كلمة نحو إبل، وعضد، وعنق. عىل أهنم 
نقلوا أن لغة متيم تسكني املرفوع من [L] [البقرة: ١٢٩] ونحوه وعزاه الفراء(٦) 

، بل أجازه وأنشد عليه: إىل متيم وأسد مع أن سيبويه مل ينكر اإلسكان أصالً
** فاwوم أÆْب غ� مستحقب(٧)**

.[  M]و [v] ١- نحو
٢- «النرش» (١٥٩/٢).

 القراءة عن أيب عثمـان املازين وغريه، ورو ٣- حممد بن يزيد بن عبد األكرب أبو العباس املربد اللغوي، رو
عنه أبو طاهر الصيدالين (ت ٢٨٦ هـ). «غاية النهاية» (٢٨٠/٢).

«إنباه  هـ).   ٨٠ (ت  وغريهم  واخلليل  واألخفش  سلمة  بن  محـاد  عن  أخذ  قنرب،  بن  عثمـان  بن  عمرو   -٤
الرواة» ص (٢٥).

٥- ينظر: «املحتسب» (١١٠/١)، «معاين القرآن» للزجاج (١٣٦/١).
٦- حييى بن زياد بن عبد اهللا أبو زكريا الفراء، رو عن أيب بكر بن عياش، والكسائي وغريمها، رو عنه 

سلمة بن عاصم، وحممد بن عبد اهللا بن مالك (ت ٢٧٠ هـ). «غاية النهاية» (٣٧١/٢).
٧- صدر بيت المرئ القيس وعجزه:

** إثًمـا من اهللا وال واغل**
» ينظر «ديوان امرئ القيس» ص (١٦٤)، «الكتاب» (٢٩٧/٢).  والشاهد فيه إسكان الباء من «أرشبْ  
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ولكنه قال: «القياس غري ذلك، وإمجاع األئمة عىل جواز تسكني حركة اإلعراب يف 
ا: اإلدغام دليل عىل جوازه هنا، وأنشدوا أيضً

فيهمـا مــا  رجــلــيــك   Ëو ـــت  ـــــÔِر(١)رح Rــك مـــن ا ــْن ـــدا ه ـــد ب وق

وقال جرير(٢):
موعدكم فــاألهــواز  العم   Õب العرب(٣)ســ�وا  تعرْفكم  فمـا  ت�ي  نهر  أو 

٥- توجه قوله تعاىل: [q p o] [البقرة: ٨١]:
[به خطيئاته] عىل  املدنيان  [q] فقرأ  قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف 

اجلمع، وقرأ الباقون عىل اإلفراد»(٤).
٦- وجه االتفاق عىل التشديد يف قوله تعاىل: [V     U    T S R] [احلجر: ٢١]

قال ابن اجلزري: «ال خالف يف تشديده؛ ألنه أريد به املرة بعد املرة»(٥). 

٧- وجه حذف الواو وإثباهتا يف قوله تعاىل: [v u t s] يف البقرة [١١٦]، 
واالتفاق عىل حذفها يف سورة «يونس» [٦٨] .

عامر  ابن  فقرأ   [u  t  s  r  q] يف  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

(عليم. قالوا) بغري واو بعد [q]. وكذا هو يف املصحف الشامي، وقرأ الباقون 
[s  r q] بالواو كمـا يف مصاحفهم.

١- البيت لألقيرش األسدي، والشاهد فيه: إسكان النون من «هنْك» وهو من شواهد سيبويه، ينظر «الكتاب» 
(٢٩٧/٢)، «اخلصائص» (٧٤/١).

٢- «ديوان جرير» ص (٤٥)، والشاهد فيه إسكان الطاء من «تعرفْكم».
٣- «النرش» (١٥٩/٢).

٤- «السابق» (١٦٤/٢).

٥- «السابق» (١٦٥/٢).
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واتفقوا عىل حذف الواو من موضع «يونس» بإمجاع القراء واتفاق املصاحف؛ ألنه 
ليس قبله ما ينسق عليه فهو ابتداء كالم واستئناف خرج خمرج التعجب من عظم جراءهتم 
 ،[١١١]  [¼  »  º  ¹] قبله:  فإن  املوضع  هذا  بخالف  افرتائهم،  وقبيح 
[! " # $] [١١٣] فعطف عىل ما قبله ونسق عليه، واهللا أعلم » (١).

٨- وجه االتفاق عىل الرفع يف قوله تعاىل: [± ²] يف «آل عمران» و«األنعام».
[¥    ¦ § ¨] يف  الرفع يف قوله تعاىل:  ابن اجلزري: «واتفقوا عىل  قال 

«آل عمران» [٥٩] و[¿  Ã Â ÁÀ] يف األنعام [٧٣] كمـا تقدم.
فأما حرف «آل عمران» فإن معناه كن فكان، وأما حرف «األنعام» فمعناه: اإلخبار 
ا  عن القيامة، وهو كائن ال حمالة، ولكنه ملا كان ما يرد يف القرآن من ذكر القيامة كثريً
[احلاقة: ١٥-   [Q P O N M L] يذكر، بلفظ ماضٍ نحو: 
١٦]، ونحو: [« ¼] [الفجر: ٢٢]، ونحو ذلك، فشابه ذلك فرفع؛ وال شك أنه 

إذا اختلفت املعاين اختلفت األلفاظ، قال األخفش الدمشقي: إنمـا رفع ابن عامر 
يف «األنعام» عىل معنى سني اخلرب أي: فسيكون»(٢).

٩- توجيه قوله تعاىل: [× Û Ú Ù Ø] [البقرة: ١١٩].
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [× Û Ú Ù Ø] فقرأ نافع ويعقوب 

بفتح التاء وجزم الالم: عىل النهي، وقرأ الباقون بضم التاء والرفع: عىل اخلرب»(٣).(٤).

١- «النرش» (١٦٥/٢).
٢- «السابق» (١٦٦/٢).

٣- «النرش» (١٦٦/٢).
٤- وذكر العلمـاء للرفع وجهان: األول: يكون عىل طريق االستئناف، تقديره: ولست تسأل عن اصحاب 
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١٠- وجه ختصيص بعض مواضع لفظ «إبراهيم» بالقراءات دون بعض(١):
الشامية  أهنا كتبت يف املصاحف  املواضع  ابن اجلزري: «وجه خصوصية هذه  قال 

بحذف الياء منها خاصة، وكذلك رأيتها يف املصحف املدين، وكتبت يف بعضها يف 
سورة «البقرة» خاصة، وهو لغة فاشية للعرب» (٢).

١١- توجيه القراءات يف لفظ [´]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [´] [البقرة: ١٢٥]، فقرأ نافع وابن عامر 

بفتح اخلاء عىل اخلرب، وقرأ الباقون بكرسها عىل األمر» (٣).
١٢- توجيه (ووىص وأوىص):

املدنيان،  فقرأ   [١٣٢ [البقرة:   [x   w  v] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

الصاد،  الواوين مع ختفيف  ا بني  ألفً وابن عامر (وأوىص) هبمزة مفتوحة صورهتا 
وكذلك هو يف مصاحف أهل املدينة والشام، وقرأ الباقون بتشديد الصاد من غري 

مهزة بني الواوين، وكذلك هو يف مصاحفهم(٤)»(٥).

ا، وغري مسئول عن  ا ونذيرً اجلحيم، والثاين: أن يكون يف موضع احلال، تقديره: إنا أرسلناك باحلق بشريً
أصحاب اجلحيم. ينظر: «الكشف» (٢٦٢/١)، «املختار» (٧٤/١).

ينظر:  ا.  موضعً وثالثني  ثالثة  يف  اخلالف  وقع  ا،  موضعً وستني  تسعة  يف  القرآن  يف  «إبراهيم»  لفظ  ورد   -١
تفصيل ذلك يف «إبراز املعاين» ص (٣٤٤).

٢- «النرش» (١٦٧/٢).
٣- «السابق».

٤- «السابق»، وينظر: «املقنع» ص (١٠٢)، «هجاء مصاحف األمصار» ص (١٩٥).
 ،[v] ،(أوىص) ٥- فنجد أن ابن اجلزري اكتفى بالرسم يف توجيه القراءتني. وقد ذكر العلمـاء الفرق بني
ا عىل تعدد الوصية  ) أيضً أن (أوىص) يكون للقليل والكثري، [v] ال يكون إال للكثري، وتدل (وىصَّ

مرات كثرية. ينظر: «حجة القراءات» البن زنجلة ص (١١٥).
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.[Ì Ë Ê É È Ç Æ Å] :١٣- وجه االتفاق عىل اخلطاب يف قوله
 [البقرة: ١٤٠- ١٤١]
 [Í Ì Ë Ê É È] يف  اخلطاب  عىل  «واتفقوا  اجلزري:  ابن  قال 

املتقدم عىل هذا وإن اختلفوا يف (أم يقولون) أوله؛ ألنه جاء بعد [§ ¨] ما 
قطع حكم الغيبة، وهو قوله: [º ¹ ¸ ¶ µ] واهللا أعلم» (١).

١٤- توجيه قوله تعاىل: [: ; > =] [البقرة: ١٤٨]:
الالم  بفتح  ها)  (موالَّ عامر  ابن  فقرأ   [=] يف  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

وألف بعدها أي: مرصوف إليها، وقرأ الباقون بكرس الالم وياء بعدها عىل معنى 
مستقبلها»(٢).

:[Z Y X] :١٥- توجيه قوله تعاىل
والكسائي  محزة  فقرأ  املوضعني  يف   [Y] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

االستقبال،  عىل  العني  وإسكان  الطاء،  وتشديد  بالغيب   ( عْ (يطوّ وخلف، 
العني  وفتح  فيهمـا  الطاء  وختفيف  بالتاء  والباقون  األول،  يف  يعقوب  وافقهم 

عىل امليض»(٣).
١٦- وجه االتفاق عىل مجع لفظ [_] يف املوضع األول من سورة «الروم»، واإلفراد 

يف سورة «الذاريات»:
 ^ ] \ [] قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل اجلمع يف أول «الروم» وهو 

١- «النرش» (١٦٨/٢).
٢- «السابق».
٣- «السابق».
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_ `] [٤٦] وعىل اإلفراد يف «الذاريات» [o n] [٤١]؛ من أجل 

.(٣) .(٢) .(١) «[o] اجلمع يف [`] واإلفراد يف

 l  k  j  i  h  g  f ] تعـاىل:  قوله  يف  القراءات  توجيـه   -١٧
:[١٦٥ [البقرة:  [ m

فقرأ   [m l k j i h g f] «واختلفوا يف:  ابن اجلزري:  قال 

أو  الغيب،  قراءة  يف  «لقالوا»  تقدير  عىل  فيهمـا  اهلمزة  بكرس  ويعقوب  جعفر  أبو 
«لقلت» يف قراءة اخلطاب(٤)، وحيتمل أن يكون عىل االستئناف عىل أن جواب «لو» 
ـا(٥). وقرأ الباقون بفتح اهلمزة فيهمـا عىل  ا عظيمً حمذوف؛ أي: لرأيت، أو لرأوا أمرً

تقدير «لعلموا»، أو «لعلمت» (٦).
١- «النرش» (١٦٨/٢) .

ا يف القرآن الكريم بني اإلفراد واجلمع ينظر تفصيل  ٢- وقد اختلف يف لفظ [_] يف مخسة عرش موضعً
ذلك يف: «النرش» (١٦٨/٢)، «إبراز املعاين» ص (٣٤٨- ٣٤٩).

  Y X] :«٣- لكن هذا التوجيه البن اجلزري يرد عليه بأنه اختلف يف قوله تعاىل يف سورة «احلجر
Z] [٥٧] فيقرأ محزة باإلفراد مع اجلمع يف [Z]، وكذلك قراءة ابن كثري يف قوله تعاىل يف سورة 
«الآللئ  ينظر:   . نارش ونشور  ا) مجع  ً (نُرشُ باإلفراد مع   [º ¹ ¸ ¶ µ] «األعراف»: 

الفريدة» (٦٧١/٢) .
٤- املراد بقراءة الغيب واخلطاب يف قوله: [_ `] فيقرأ باخلطاب نافع وابن عامر ويعقوب وابن وردان 

بخلف عنه، والباقون بالغيبة «النرش» (١٦٨/٢)، «املهذب» (٨١/١) .
ا  القوة هللا مجيعً إن  يقولون:  والتقدير:  احلال  اجلملة يف موضع  تكون  أن  للكرس وهو  ثالث  ٥- وهناك وجه 

«املختار» (٨٥/١).
اهللا  عذاب  قوة  ظلموا  الذي   ير ولو  التقدير:  يكون  أن  أحدمها:  الفتح:  لقراءة  آخران  وجهان  وهناك   -٦
وشدته؛ ألن «أن» يف قوله: [i h g f] وما بعدها بمنزلة املصدر، والثاين: أن يكون التقدير: 

ا. املصدر السابق، «املوضح» (٣٠٩/١)، «الدر املصون» (٢١٣/٢- ٢١٤) . ألن القوة هللا مجيعً
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١٨- وجه االتفاق عىل تشديد لفظ «امليت» الذي مل حتقق فيه صفة املوت:
قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل تشديد ما مل يمت نحو [» ¬ ®] [إبراهيم: 

بعد  املوت  صفة  فيه  تتحقق  مل  ألنه   [٣٠ [الزمر:   [Ö  Õ  Ô  Ó و[   ،[١٧

بخالف غريه»(١).
 ¯  ®  ¬  «     ª  ©] قوله:  من   [   ª] رفع  االتفاق عىل  ١٩- وجه 

:[١٨٩ [البقرة:   [°

 [° ¯ ® ¬ «    ª ©] قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل قراءة

ا بدخول الباء عليه» (٢). بالرفع؛ ألن [» ¬] تعني ألن يكون خربً
:[Ú] ٢٠ – وجه املد والقرص يف 

قال ابن اجلزري «واختلفوا يف [Û Ú Ù] [البقرة: ٢٣٣] هنا، [| { 

~ ے] يف الروم [٣٩]، فقرأ ابن كثري بقرص اهلمزة فيهمـا، من باب املجيء، وقرأ 
الباقون باملد، من باب اإلعطاء (٣).

 [® ¬ «   ª] :واتفقوا عىل املد يف املوضع الثاين من «الروم» وهو قوله تعاىل
[٣٩] ألن املراد به: أعطيتم، ولقوله: [D C] [البقرة: ١٧٧](٤)، بخالف هذين 
املوضعني، فإن القرص فيهمـا عىل معنى «فعلتم» و«قصدتم»، ونحوه، كقوله تعاىل: 

. ١- «النرش» (١٦٩/٢) .وذكرت هذا اللفظ يف سورة البقرة أسوة بابن اجلزر
ا اإلمام الفايس حيث قال: «واتفق  ٢- «السابق» (١٧٠/٢)، «إبراز املعاين» ص (٣٥٥). وزاد األمر وضوحً
القراء عىل الرفع يف قوله: [© ª    » ¬ ®] ألن الباء ال تزاد إال يف اخلرب فيتعني ملا دخلت 

ـا» «الآللئ الفريدة» (٦٨٠/٢). ا، وملا مل تدخل عليه أن يكون اسمً عليه أن يكون خربً
٣- «النرش» (١٧١/٢)، وهو بنصه يف «جامع البيان».

٤- وهو ما وضحه اإلمام الفايس بقوله: «وال خالف يف املد يف قوله: [ª   » ¬ ®] القرتانه بالزكاة واآليت 
̂ _]. «الآللئ الفريدة» (٦٩٩/٢). ] ،[n m] :أ نحو معها إنمـا هو فعل اإليتاء أبدً
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   Õ  Ô] قوله:  بخالف  فهي   ،[١٨٨ عمران:  [آل   [=  <    ;  :  9  8]

Ø × Ö] [األنعام: ٤٤]»(١).

٢٢- وجه االتفاق عىل السني يف قوله تعاىل: [| { ~ ے ¡].
[٢٤٧ [البقرة:   
الطرق ملوافقة  بالسني من هذه   [}] قراءة  ابن اجلزري: «واتفقوا عىل  قال 

الرسم»(٢).

٢٣- توجيه القراءات يف قوله تعاىل: [Ó Ò Ñ Ð ...] [البقرة: ٢٥٩]:
محزة  فقرأ  واجلزم،   ،[Ñ  Ð] مهزة:  وصل  يف  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

ابتدأ كرس مهزة الوصل، وقرأ  امليم عىل األمر، وإذا  بالوصل، وإسكان  والكسائي 
الباقون بقطع اهلمزة والرفع عىل اخلرب» (٣).

٢٤- توجيه قوله تعاىل: [« ¼ ½] [البقرة: ٢٦٩]:
بكرس  يعقوب  فقرأ   [½  ¼  »] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

التاء، وهو عىل أصله يف الوقف عىل الياء كمـا نص عليه غري واحد وأرشنا إليه يف 
أي:  » عنده موصولة،  تكون «منْ أن  يقتيض  (٤)، وذلك  املرسوم  الوقف عىل  باب 

١- «النرش» (١٧١/٢).
٢- «السابق» (١٧٣/٢)، وينظر: «جامع البيان» (٩٢٢/٢).

املصاحف  أحد  رسم  ملوافقة  القراءتني   بإحد قرئت  أهنا  اجلزري  ابن  ذكر  التي  القراءات  بلغت  وقد   
وبقراءة أخر ملوافقة غريها نحو (٣٥) قراءة، وقد اقترصت عىل ذكر بعض املواضع.

٣- «النرش» (١٧٤/٢)، «جامع البيان» (٩٢٩/٢)، وينظر: «التيسري» ص (٦١).
٤- «النرش» (١٠٣/٢).
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والذي يؤتيه اهللا احلكمة (١)، ولو كانت عنده رشطية لوقف باحلذف كمـا يقف عىل: 
خالف  وال   ،(٢) التاء  بفتح  الباقون  وقرأ  ونحوه،   [٩ [غافر:   [  8  7  6]

عنهم يف الوقف عىل التاء».

٢٥- توجيه قراءة إسكان العني يف قوله: [5 6](٣):
وجه اإلمام ابن اجلزري قراءة اإلسكان ودافع عنها ورد على من طعن فيها فقال: 

اختاره  وقد  لغة،  ووروده  رواية  لصحته  الساكنني؛  بني  اجلمع  من  يبالون  «وال 
اRال  «نِْعّمـا   :يرو فيمـا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  لغة  وهو  اللغة  أئمة  أحد  عبيدة  أبو  اإلمام 

الصالح للرجل الصالح» (٤).

١- وقراءة يعقوب عىل البناء للفاعل، والفاعل ضمري عىل اهللا تعاىل، و«من» مفعول مقدم، و[½] 
. «لطائف اإلشارات» (٣١٣/١)، «اإلحتاف» ص (٢١١). مفعول ثانٍ

األول،  املفعول  وهو  الرشطية،  «من»  عىل  يعود  ضمري  الفاعل  ونائب  للمفعول،  البناء  عىل  وذلك   -٢
. املصدران السابقان. و[½] مفعول ثانٍ

 ،[٢٧١]  [6  5  4  3  2] تعاىل:  قوله  «البقرة»  يف  األول:  موضعني:  يف  ذلك  ورد   -٣
والثاين: يف «النساء» قوله تعاىل: [«  ¼ ½ ¾ ¿] [٥٨]: وفيه أربع قراءات:

ـا» بفتح النون وكرس العني عىل األصل وهي قراءة ابن عامر، ومحزة، والكسائي، وخلف  مّ نَعِ األوىل: «فَ  
ا لكرسة العني وهي لغة هذيل وقرأ هبا ورش وابن كثري وحفص  ـا» كرس النون اتباعً مّ نِعِ العارش، الثانية: «فَ
وشعبة  عمرو  وأيب  قالون  ووافقه  جعفر  أيب  قراءة  وهي  العني  وإسكان  النون  بكرس  ـا»  مّ نِعْ «فَ ويعقوب 
ينظر:  الساكنني.  بني  اجلمع  لعدم  العني  كرسة  اختالس  هو  هلم  الثاين  والوجه  عنهم،  الوجهني  أحد  يف 

«املختار» (١٢٢/١)، «املهذب» (١١٠/١- ١١١) .
وقد صح  مل خيرجاه  مما  ه  النبي  قراءات  «التفسري»،  كتاب  «املستدرك» (٢٥٧/٢) يف  احلاكم يف  أخرجه   -٤
«األدب  يف  البخاري  اإلمام  وأخرجه  البخاري»  رشط  وعىل  مسلم»  رشط  عىل  «صحيح  وقال:  سنده، 
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ـا، وحكى  ا من العرب (شهر رمضان) مدغمً وحكى النحويون الكوفيون سمـاعً
ا احلافظ أيب عمرو الداين ثم  ذلك سيبويه(١) يف الشعر، ورو أحد الوجهني عنهم مجيعً

قال: واإلسكان آثر، واإلخفاء أقيس(٢)» (٣) .

***

املفرد» ولفظه: «نعم املال الصالح للمرء الصالح» «األدب املفرد» (١١٢).
١- وهذا الكالم من نص كالم الداين يف «جامع البيان» وذكر قول سيبويه وهو:

�×كــــأنــــه بــــعــــد كـــــــالل الــــزاجــــر ـــاب  ـــق ع مــــر   Ùْـــــ Yـــــس وَم
يريد: ومسحه فأبدل من اهلاء حاء وأدغم. «جامع البيان» (٩٣٦/٢)، «الكتاب» لسيبويه (٤٥٠/٤).  

٢- «جامع البيان» (٩٣٦/٢).وهذا التفضيل إنام هو من حيث اللغة الإلنكار القراءة األخر وردها.
٣- «النرش» (١٧٧/٢).
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سورة آل عمران

١- توجيه القراءات يف قوله: [¯ ° ±] [آل عمران: ٢١]:
محزة  فقرأ   [±  °  ¯] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

الباقون  وقرأ  «القتال»،  من  التاء  القاف وكسـر  بعد  وألف  الياء  بضم  (ويقاتلون) 
بفتح الياء، وإسكان القاف وحذف األلف وضم التاء من (القتل)»(١).

:( لها زكرياءَ ٢- توجيه قراءة شعبة (وكفّ
بالقصـر من غري  [Ê] فقرأ محزة والكسائي وخلف وحفص  «واختلفوا يف: 
مهزة يف مجيع القرآن (٢)، وقرأ الباقون باملد واهلمز (٣) إال أن أبا بكر نصبه هنا بعد 

(كفلها) (٤) عىل أنه مفعول ثاين لـ(كفلها)، ورفعه الباقون ممن خفف (٥) » (٦) .
٣- وجه االتفاق عىل كرس اهلمزة يف قوله: [x w v] [آل عمران: ٤٢]:

قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل كرس مهزة [x w v]؛ لوقوعه بعد رصيح 

القول»(٧) .
١- «النرش» (١٧٩/٢).

 ،[٣٧] اآلية  يف  موضعان  عمران»،  «آل  يف  ثالثة  الكريم،  القرآن  يف  مواضع  سبعة  يف  اللفظ  هذا  ورد   -٢
والثالث يف اآلية [٣٨]، وموضع يف «األنعام» اآلية (٨٥)، وموضعان يف «مريم» اآلية [٢، ٧]، وموضع 

يف «األنبياء» اآلية (٨٩).
«لطائف  وعيسى.  بموسى  وأنسب  أخفهمـا  والقصـر  احلجاز،  أهل  عند  فاشيتان  لغتان  والقرص  واملد   -٣

اإلشارات» (٤٩٨/٢).
. «حجة القراءات» ص (١٦١) البن زنجلة. لها اهللا زكرياءَ ٤- والتقدير: وكفّ

٥- وذلك لرفعه عىل الفاعلية أي: كفل زكرياءُ مريم. «حجة ابن خالويه» ص (٥١)، «املهذب» (٢٦/١) .
٦- «النرش» (١٨٠/٢).

٧- «السابق». وهو قوله تعاىل: [u t s r] ومعلوم أن من مواضع كسـرة مهزة «إن» بعد القول.
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٤- وجه التخفيف والتشديد يف قوله: [>]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [Æ] و[>] وما جاء من ذلك، فقرأ 

يف «سبحان»   [6] هنا [٣٩، ٤٥].  املوضعني  ك) يف  ـرُ بْشُ (يَ والكسائي  محزة 
 [٩] و«الكهف» [٢] بفتح الياء وختفيف الشني وضمها من البشـر، وهو البشـر
يف   [/ و[.   ،[٢١] «التوبة»  يف   [!] فخفف  محزة  زاد  والبشارة، 
«مريم»  يف   [0  / و[.   ،[٧]  [X  W]و  ،[٥٣] «احلجر» 
ابن  فخففه   [٢٣]  [$      #  "  !] وهو   ،«الشور» يف  الذي  وأما   ،[٩٧]
كثري وأبو عمرو ومحزة والكسائي ، وقرأ الباقون بضم الياء وتشديد الشني مكسورة 

ـر) املضعف عىل التكثري. من (بشّ

lواتفقوا عىل تشديد [9 :] يف «احلجر» [٥٤] ملناسبته ما قبله وما بعده من 
لغات  ثالث  و«اإلبشار»  و«التبشري»  و«البرش»   (١) تشديدها  عىل  املجمع  األفعال 

فصيحات (٢) .

٥- توجيه القراءات يف قوله تعاىل: [] \ [ ^] [آل عمران: ٤٩]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [] \ [ ^]، فقرأ أبو جعفر (فيكون 

عىل  مكسورة  مهزة  بعدها  بألف   [١١٠] «املائدة»  ويف  هنا،  املوضعني  يف  ا)  طائرً
بإسكان  الباقون  املوضعني..وقـرأ  ا) يف  نافع ويعقوب يف (طائرً (٣)، وافقه  اإلفراد 

١- وهو قوله تعاىل قلبه: [3 4]، وبعده [> = <].
٢- «النرش» (١٨٠/٢)، «إبراز املعاين» ص (٣٨٨).

٣- ويقوي ذلك ما جاء يف بعض الروايات عن أيب سعيد اخلدري أنه مل خيلق سو اخلفاش. ينظر: «البحر 
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الياء من غري ألف وال مهـز يف األربعة أحرف عىل اجلمع(١) » (٢).
٦- توجيه القراءات يف ["]:

املدنيان  فقرأ   ،[١٣٣ عمران:  [آل   ["] يف  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

املدينة  السني، وكذلك هي يف مصاحف أهل  قبل  بغري واو  وابن عامر (سارعوا) 
والشام، وقرأ الباقون بالواو، وكذلك هي يف مصاحفهم» (٣) .

٧- وجه االتفاق عىل ختفيف قوله تعاىل: [Æ Å Ä Ã Â      Á À] [آل عمران: ١٥٦]:
 Ã] :قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل ختفيف احلرف األول من هذه السورة، وهو

ا بـ«سبيل اهللا»  [Ä]، أو ألن القتل هنا ليس خمتص! Æ Å Ä] إما ملناسبة 
(٤). وروينا عن  [º      ¹ « ¼]؛ ألن املقصود به السفر يف التجارة  بدليل 

ابن عامر أنه قال: ما كان من القتل يف سبيل اهللا فهو بالتشديد (٥)»(٦) .
***

املحيط» (٤٨٨/٢). 
١- «النرش» (١٨٠/٢- ١٨١)، وينظر: «التيسري» ص (٦٥)، «جامع البيان» (٩٦٣/٣- ٩٦٤).

راكب  مجع  ر»  و«جتْ ب»  و«وصحْ ب»  «ركْ نحو  مجع  صيغة   [^]  ير فهو  األخفش  مذهب  وهو   -٢
وصاحب وتاجر . وأما مذهب سيبويه فهي عنده اسم مجع . ينظر: «معاين القرآن» لألخفش (٤٠٥/٣)، 

«الكتاب» (٣٠٢/٢)، «الدر املصون» (١٠٦/٢).
٣- «النرش» (١٨٢/٢)، «جامع البيان» (٩٨٩/٣)، «حجة القراءات» البن زنجلة ص (١٧٤).

ا وجه احلذف عىل االستئناف، ووجه اإلثبات عطف مجلة أمرية عىل مثلها. «الدر املصون» (٢١٠/٢)،  وأيضً
«البحر املحيط» (٦١/٣).

٤- «لطائف اإلشارات» (٤٩٩/٢).
٥- «جامع البيان» (٩٩٤/٣) .

٦- «النرش» (١٨٣/٢).
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سورة النساء

١- توجيه كرسة اهلمزة يف «أم»:
 ²] [النساء: ١١]،   [» º] قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف «أم» من 

 [_  ^  ]]  ،[٥٩] «القصص»  يف   [É È Ç]  ،[١١]   [³
(١)، ولذلك  ا  اتباعً «الزخرف» [٤] فقرأ محزة والكسائي بكسـر اهلمزة يف األربعة 
الباقون يف  قرأ  ابتدأ ضمـاها، وكذلك  فلو   ، إال وصالً األخريين  يكسـراهنا يف  ال 

احلالني(٢)» (٣).
٢- وجه االتفاق عىل فتح الصاد من قوله: [" # $] [النساء: ٢٤]:

الكسائي  فقرأ   [q]و [Y] ابن اجلزري: «واختلفوا يف:  قال 

وهو  السورة،  هذه  من  األول  احلرف  إال  ا،  ومنكرً ا  معرفً وقع  حيث  الصاد  بكرس 
ذوات  معناه:  ألن  كاجلمـاعة؛  الصاد  بفتح  قرأه  فإنه   [$  #  "]

األزواج (٤)، وكذلك قرأ الباقون يف اجلميع» (٥).

ا للكرسة قبلها والستثقاهلم اخلروج من كسـر أو شبهه إىل ضم وهو لغة قريش وهذيل وهوازن.«  ١- أي: اتباعً
الدر املصون» (٣٢١/٢)، «الكشف» (٣٧٩/١).

٢- وذلك عىل األصل؛ ألنه ال خالف بني العرب يف ضمها عند إفرادها. «حجة القراءات» البن خالويه ص 
.(٥٩)

٣- «النرش» (١٨٦/٢).
٤- «جامع البيان» (١٠٠٧/٣)، وينظر: «إبراز املعاين» ص (٤١٥).

النساء؛  إىل  إسناد اإلحصان  بالكسـر: عىل  املواضع  بقية  الكسائي يف  قراءة  «النرش» (١٨٣/٢). ووجه   -٥
ألهنن حيصن أنفسهن بعفافهن، أو حيصن فروجهن باحلفظ، أو حيصن أزواجهن، وقراءة الفتح، عىل إسناد 
اإلشارات»  «لطائف   ،(٣٤٤/٢) املصون»  «الدر  األولياء.  أو  األزواج  إما  وهو  غريهن،  إىل  اإلحصان 

 .(٥٨٦/٢)
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٣- قراءة أيب جعفر [I 5 4] [النساء: ٣٤]:
6] فقرأ أبو جعفر بنصب اهلاء،   5 قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [4 

 [5] ويف  موصولة،  جعفر  أيب  قراءة  عىل  فـ(ما)  برفعها  الباقون  وقرأ 
وغريه،  التعفف  من  اهللا  حق  حفظ  الذي  بالرب  أي:  مرفوع  عليه  يعود  ضمري 
وقيل: بمـا حفظ دين اهللا، وتقدير املضاف متعني؛ ألن الذات املقدسة ال ينسب 

حفظها إىل أحد» (١) .
٤- توجيه قوله تعاىل: [>  = <] [النساء: ٦٦]:

قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [>  = <] فقرأ ابن عامر بالنصب، وكذا 

هو يف مصحف الشام، وقرأ الباقون بالرفع وكذا هو يف مصاحفهم» (٢) .
٥- توجيه القراءات يف قوله: [|]:

قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [|] املوضعني هنا أي: يف «النساء» [٩٤] ويف 

الثالثة (فتثبتوا) من «التثبت»،  «احلجرات» [٦]، فقرأ محزة والكسائي وخلف يف 
وقرأ الباقون يف الثالثة من «التبني» (٣) .

١- «النرش» (١٨٧/٢). وجيوز أن تكون «ما» مصدرية، واملعنى: بمـا حفظن اهللا يف امتثال أمره.
وقراءة اجلمـاعة عىل أن اسم اجلاللة فاعل. و«ما» عىل هذه القراءة إما مصدرية، واملعنى: بحفظ اهللا إياهن،   
أي: بتوفيقه هلن، أو بالوصية منه تعاىل عليهن. أو موصولة بمعنى: الذي، أي: بالذي حفظه اهللا هلن من 
مهور أزواجهن والنفقة عليهن. ينظر: «البحر املحيط» (٢٥٠/٣)، «الدر املصون» (٣٥٨/٢)، «لطائف 

اإلشارات» (٥٩٤/٢).
٢- «النرش» (١٨٩/٢)، وينظر: «جامع البيان» (١٠١٣/٣).

فنجد أن ابن اجلزري اكتفى بتوجيه القراءتني بالرسم. وقراءة النصب عىل أصل االستثناء، وقراءة الرفع   
عىل البدل من الواو يف قوله: [, -]. والتقدير:  ما فعله إال قليل. «املختار» (٢٠٥/١).

ومن  تثبت،  فقد  تبنيّ  من  ألن  متقاربتان  والقراءتان   ،(١٠١٥/٣) البيان»  «جامع   ،(١٨٩/٢) «النرش»   -٣
. «احلجة» البن خالويه ص (٦٣). تثبت فقد تبنيّ
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 ،[١١٥  -١١٤ [النساء:   [>  =  <  ;  ®  9] قوله:  يف  االختالف  وجه   -٦
واالتفاق عىل قوله: [Í Ì Ë Ê É] [النساء: ٧٤] بالنون:

ابو  فقرأ   ،[ >  =  <  ;  :  9] يف  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال   

عىل  واتفقوا   ،(٢) بالنون  الباقون  وقرأ   ،(١) بالياء   [®] وخلف  ومحزة  عمرو 
العظيم  لبعد االسم  بالنون  أنه   [Í Ì Ë Ê É] األول هو  احلرف 

عن [Í Ì] فلم حيسن فيه الغيبة كحسنه يف الثاين لقربه، واهللا أعلم»(٣).
٧- وجه االختالس يف [Í] لقالون:

قال ابن اجلزري: «ورو املغاربة عنه أي: عن قالون االختالس حلركة العني، ويعرب 

ا من اجلمع بني الساكنني»(٤). بعضهم عنه باإلخفاء فرارً

***

١- وجه الياء يف: [Y Ì] اهللا، وذلك أنه قرب من ذكر «اهللا» وهو قوله: [7 8] فجعل 
الفعل بعده عىل لفظ ما تقدمه ليأتلف نظام الكالم عىل سياق واحد. «حجة ابن زنجلة» ص (٢١١).

٢- ووجه النون للتعظيم ومناسبته لقوله تعاىل: [K] [N]. «لطائف اإلشارات» (٦١٧/٢).
٣- «النرش» (١٨٩/٢).

٤- «النرش» (١٩٠/٢). وقد سبق احلديث عن ذلك يف لفظ (نعمـا).
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سورة املائدة

١- وجه القراءات يف قوله: [Z ] \] [املائدة: ٥٣]:
وابن  كثري  وابن  املدنيان،  فقرأ   [[  Z] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

بالواو،  ويقول  الباقون  وقرأ  مصاحفهم،  يف  هو  كمـا  واو  بغري   [?] عامر 
(١)، وقرأ منهم البرصيان بنصب الالم. وقرأ الباقون من  وكذا هو يف مصاحفهم 

القراء بالرفع»(٢).

٢- وجه االختالف يف قوله تعاىل: [s r q p o n m l] [املائدة: ٥٤]، 
واالتفاق عىل قوله تعاىل: [l k j i h] [البقرة: ٢١٧].

قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [p o] فقرأ املدنيان، وابن عامر بدالني األوىل 

مكسورة والثانية جمزومة، وكذا هو يف مصاحف أهل املدينة والشام، وقرأ الباقون 
بدال واحدة مفتوحة مشددة، وكذا هو يف مصاحفهم(٣).

١- «جامع البيان» (١٠٢٨/٣)، ومعنى ذلك أن قراءهتم موافقة ملا يف مصاحفهم، وليس املراد يف هذا أهنم 
قرأوا كذلك ألجل املصحف فقط، بل وافقت روايتهم مصاحفهم. «الدر املصون» (٥٤٤/٢).

٢- وعىل ذلك يكون يف هذه الكلمة ثالث قراءات: األوىل: [?] بحذف الواو ورفع الالم وهي قراءة 
) بالواو  ر، الثانية: (ويقولَ املدنيان وابن كثري وابن عامر وذلك عىل أهنا مجلة استئنافية سيقت جلواب مقدَّ
قراءة  الالم  ورفع  بالواو   [Z] والثالثة:   ،[L] أو   ،  [R] عىل  ا  عطفً الالم  ونصب 
ينظر: «املهذب» (٢٠٣/١)، «لطائف   . فيه ملجرد عطف مجلة عىل مجلة  الواو  أن  الكوفيني. وذلك عىل 

اإلشارات» (٧٠٦/٢). 
٣- «جامع البيان» (١٠٢٨/٣)، «إبراز املعاين» ص (٤٣١). ووجه اإلظهار أنه األصل، وهو لغة احلجاز، 
وجه اإلدغام: ختفيف املثلني وهو لغة متيم. ينظر: «لطائف اإلشارات» (٧٠٧/٢)، «رشح الطيبة» للنويري 

 .(٢٢٣/٤)
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واتفقوا عىل حرف البقرة، وهو [j i h]، أنه بدالني إلمجاع املصاحف 
عليه كذلك (١)، وألن طول سورة البقرة يقتيض اإلطناب وزيادة احلرف من ذلك، 
أال تر إىل قوله تعاىل: [z y x }] يف «األنفال» [١٣]، كيف أمجع 
عىل فك إدغامه، وقوله: [' ) (] يف «احلرش» [٤]، كيف أمجع عىل إدغامه، 

وذلك لتقارب املقامني من اإلطناب واإلجياز، واهللا أعلم» (٢).

٣- توجيه قوله تعاىل: [X W V U  T S] [املائدة: ٦٧]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [X] فقرأ املدنيان وابن عامر ويعقوب وأبو 

بكر (رساالته) باأللف عىل اجلمع وكرس التاء، وقرأ الباقون بغري ألف ونصب التاء 
عىل التوحيد (٣).(٤) » (٥) .

١- «جامع البيان» (١٠٢٨/٣). 
٢- «النرش» (١٩١/٢). 

٣- «النرش» (١٩٢/٢)، «جامع البيان» (١٠٢٩/٣). 
واألحكام  التوحيد  كأصول  الرسالة  من  شتى  بأنواع  أتى  والسالم  الصالة  عليه  أنه  اجلمع:  ووجه   -٤
قال  وقد  الرسالة،  أنواع  مجيع  يضم  مضاف  جنس  اسم  أنه  التوحيد  ووجه  أنواعها،  اختالف  عىل 

 z y] : [األعراف: ٦٢]، وقال صالح [a ` _] : نوح
«لطائف   ،(٥٧١/٢) املصون»  «الدر  ينظر:  للمعنيني.  ا  اعتبارً  [٧٩ [األعراف:   [|  {

اإلشارات» (٧١٦/٢). 
٥- وقد بلغ عدد القراءات التي تدور بني اجلمع واإلفراد التي ذكرها ابن اجلزري  (٤١) قراءة تقريبًا وقد 
اقترصت عىل ما سبق من املواضع ألن املصنف مل يزد فيها عىل قوله هذه القراءة باجلمع واألخر باإلفراد 
ا، وكذلك القراءة بني التذكري والتأنيث بلغت نحو (٣٠) قراءة مل أذكر فيها  أو العكس. وهذا ال يعد توجيهً

إال ما علل فيه ذلك . أما ما اقترص فيه عىل قوله هذه القراءة عىل التذكري أو التأنيث فقد أعرضت عنه. 
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      È Ç] «باجلمع يف قوله تعاىل يف سورة «املائدة [Ê] ٤- وجه االتفاق عىل قراءة
Ê É] [٩٥]، واالختالف بني اجلمع واإلفراد يف موضع «البقرة» قوله تعاىل: 

.[١٨٤] [V U T S    R Q]

قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل: [Ê] هنا أنه باجلمع؛ ألنه ال يُطعم يف قتل 

الصيد مسكني واحد، بل مجاعة مساكني، وإنمـا اختلف يف الذي يف «البقرة»؛ ألن 
التوحيد يراد به عن كل يوم، واجلمع يراد به عن أيام كثرية»(١).

***

ا اإلمام مكي بن أيب طالب حيث  ١- «النرش» (١٩٢/٢)، «جامع البيان» (١٠٣٠/٣). وزاد األمر وضوحً
مسكني  إطعام  فيه  جيزئ  ال  الصيد  قتل  ألن  باجلمع؛   [Ê] يف  القراءة  عىل  أمجعوا  «إنمـا  قال: 
واحد كمـا كان يف إفطار يوم إطعام مسكني واحد، وقرئ بالتوحيد يف «البقرة» هلذا املعنى، وال جيوز 
ا أن جيزئه إطعام مسكني واحد، وذلك ال جيوز».  ـا ملن قتل صيدً التوحيد يف هذا املوضع ألنه يصري حكمً

«الكشف» (٤١٩/١).  
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سورة األنعام

عىل  واالتفاق   ،[٣٢ [األنعام:   [z    y  x] قوله:  يف  االختالف  وجه   -١
[| { ~ ے ¡] [يوسف: ١٠٩]:

، بالم  ابن عامر (ولدار)  فقرأ   [y x] ابن اجلزري: «واختلفوا يف:  قال 

يف  هي  وكذلك  اإلضافة،  عىل  التاء  بخفض  (اآلخرة)  الدال  وختفيف  واحدة 
مصاحف أهل الشام، وقرأ الباقون بالمني مع تشديد الدال لإلدغام وبالرفع عىل 

النعت، وكذا هو يف مصاحفهم. 
وال خالف يف حرف «يوسف» أنه بالم واحدة التفاق املصاحف عليه»(١).

٢- وجه االتفاق عىل ختفيف التاء يف قوله تعاىل: [9 : ;] [املؤمنون: ٧٧]:
قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل ختفيف [9 : ;] يف «املؤمنني» [٧٧] ألن 

[      ;] فيها مفرد، والتشديد يقتيض التكثري، واهللا أعلم» (٢).

٣- توجيه القراءات يف قوله: [¤ ¥] [األنعام: ٥٧]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [¤ ¥] فقرأ املدنيان، وابن كثري وعاصم، 

[¤] بالصاد مهملة مشددة من القصص، وقرأ الباقون بإسكان القاف وكرس 

الضاد معجمة من القضاء»(٣).
١- «النرش» (١٩٣/٢)، «جامع البيان» (١٠٣٥/٣). 

ينطبق  الكالم  البيان» (١٠٣٩/٣)، وهذا  «الكشف» (٤٣٢/١)، «جامع  «النرش» (١٩٤/٢)، وينظر:   -٢
ا وهو: [± µ ´ ³ ² ¶] [١٤]. فكان عىل املؤلف أن يذكره  عىل موضع «احلجر» أيضً

أو يقول نحو كذا. 
٣- «النرش» (١٩٤/٢)، «جامع البيان» (١٠٤١/٣)، وينظر: «الكشف» (٤٣٢/١). 
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٤- توجيه القراءات يف قوله: [g f e] [األنعام: ٦٣]:
 [e] الكوفيون  فقرأ   [g  f  _] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

بألف بعد اجليم من غري ياء، وال تاء، وكذا هو يف مصاحفهم، وهم يف اإلمالة عىل 
أصوهلم، وقرأ الباقون بالياء والتاء من غري ألف، وكذا هو يف مصاحفهم»(١).

٥- االتفاق عىل قوله تعاىل: [^ _] [يونس: ٢٢] باخلطاب:
عن  إخبار  ألنه  «يونس»؛  سورة  يف   [_] عىل:  «واتفقوا  اجلزري:  ابن  قال 

 ،[_ ^ ] \ [ Z  Y] : توجههم إىل اهللا تعاىل بالدعاء فقال
 - أوالً تعاىل  قال  فإنه  السورة،  هذه  يف  ما  بخالف  باخلطاب،  يكون  إنمـا  وذلك 
حيتمل  إذ  ذلك؛  قائلني   [٦٣ [األنعام:   [a  `  _  ^  ]  \  [  Z]

اخلطاب، وحيتمل حكاية احلال، واهللا أعلم» (٢).

٦- وجه االتفاق عىل فتح الدال يف قوله: [[ ^] [األنعام: ٩٨]:
قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل فتح الدال من (مستودع)؛ ألن املعنى أن اهللا استودعه 

فهو مفعول» (٣).

 X W V] :بالنون يف قوله تعاىل [W] ٧- وجه االتفاق عىل قراءة
Z Y ] \ [] [يونس: ٢٨]:

 V] :قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل احلرف األول من «يونس»، وهو قوله تعاىل

١- «النرش» (١٩٤/٢)، «جامع البيان» (١٠٤١/٣)، وينظر: «الكشف» (٤٣٢/١). 
٢- «النرش» (١٩٥/٢)، وينظر: «حجة القراءات» البن زنجلة ص (٢٠٥). 

٣- «النرش» (١٩٦/٢)، وينظر: «جامع البيان» (١٠٥٦/٣). 
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 a] قوله:  أجل  من  بالنون  إنه   ،[]  \  [  Z  Y  X  W
b]، واهللا أعلم» (١).

 §  ¦  ¥  ¤   £  ¢] تعاىل:  قوله   -٨
¨   ©] [األنعام: ١٣٧]:

 §  ¦  ¥  ¤   £] يف:  اجلزري:«واختلفوا  ابن  قال 

¨   ©] فقرأ ابن عامر بضم الزاي وكسـر الياء من (زين) ورفع 

(قتل)  بإضافة  (رشكائهم)  مهزة  وخفض  (أوالدهم)  دال  ونصب   ، (قتل)  الم 
إليه، وهو فاعل يف املعنى، وقد فصل بني املضاف، وهو (قتل) وبني (رشكائهم)، 
أن  عىل  البرصيني  نحاة  ومجهور   ، (أوالدهم)  وهو  باملفعول،  إليه  املضاف  وهو 
حتى  ذلك  بسبب  القراءة  هذه  يف  وتُكلِّم  الشعر(٢)،  رضورة  يف  إال  جيوز  ال  هذا 
قال الزخمرشي: «والذي محله عىل ذلك أنه رأ يف بعض املصاحف (رشكائهم) 
ا بالياء، ولو قرأ بجر (األوالد والرشكاء) ألن األوالد رشكاؤهم يف أمواهلم  مكتوبً

لوجد يف ذلك مندوحة» (٣).
قلت: واحلق يف غري ما قاله الزخمرشي ونعوذ باهللا من قراءة القرآن بالرأي والتشهي، 
وهل حيل ملسلم القراءة بمـا جيد يف الكتابة من غري نقل؟ بل الصواب جواز مثل هذا 
الفصل، وهو الفصل بني املصدر وفاعله املضاف إليه باملفعول يف الفصيح الشائع 
ا، وال خيتص ذلك بضـرورة الشعر ويكفي يف ذلك دليال هذه القراءة  الذائع اختيارً
التابعني  كبار  من  عامر  ابن  وقارئها  كيف  التواتر  بلغت  التي  املشهورة  الصحيحة 

١- «النرش» (١٩٧/٢)، وينظر: «جامع البيان» (١٠٦٤/٣). 
٢- ينظر: هذه األقوال مفصلة يف كتاب «دفع املطاعن عن قراءات ابن عامر» أ. د/سامي هالل ص (١٢٨) وما بعدها. 

٣- «الكشاف» (٥٤/٢). 
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الذين أخذوا عن الصحابة كعثمـان بن عفان وأيب الدرداء ، وهو مع ذلك 
(١)، فكالمه حجة، وقوله دليل؛ ألنه كان قبل أن  عريب رصيح من صميم العرب 
يوجد اللحن ويتكلم به، فكيف وقد قرأ بمـا تلقى، وتلقن، ورو، وسمع، ورأ؛ 
إذ كانت كذلك يف املصحف العثمـاين املجمع عىل اتباعه، وأنا رأيتها فيه كذلك (٢)، 
، وال غري متبع، وال يف طرف من األطراف ليس عنده  مع أن قارئها مل يكن خامالً
التي هي إذ ذاك  من ينكر عليه إذا خرج عن الصواب، فقد كان يف مثل «دمشق» 
دار اخلالفة، وقبة امللك، واملأتى إليها من أقطار األرض يف زمن خليفة هو أعدل 
اخللفاء وأفضلهم بعد الصحابة اإلمام عمر بن عبد العزيز ، أحد املجتهدين، 

واملتبعني، املقتد هبم من اخللفاء الراشدين. 
وهذا اإلمام القارئ أعني: ابن عامر مقلد يف هذا الزمن الصالح قضاء «دمشق» 
ومشيختها، وإمامة جامعها األعظم، اجلامع األموي أحد عجائب الدنيا، والوفود به من 
أقطار األرض ملحل اخلالفة ودار اإلمارة، هذا ودار اخلالفة يف احلقيقة حينئذ بعض هذا 

اجلامع ليس بينهمـا سو باب خيرج منه اخلليفة. 
ولقد بلغنا عن هذا اإلمام أنه كان يف حلقته أربعمـائة عريف يقومون عنه بالقراءة، 
ومل يبلغنا عن أحد من السلف عىل اختالف مذاهبهم، وتباين لغاهتم، وشدة ورعهم أنه 
أنكر عىل ابن عامر شيئًا من قراءته، وال طعن فيها، وال أشار إليها بضعف، ولقد كان 

١- يرجع نسبه إىل قبيلة حيصب بن دمهان، إحد قبائل محري. ينظر: «األنساب» (٤٨٣/١٣). ولعل سبب ما 
ذكره اإلمام ابن اجلزري يف ذلك أن البعض تطاول عىل اإلمام ابن عامر إىل حد إبعاده عن إمامة املسجد 
ا. ينظر تفصيل ذلك يف: «دفع املطاعن عن قراءات اإلمام ابن عامر»  ا رصحيً بسبب التوهم يف أنه ليس عربي!

أ. د/ سامي هالل ص(٩).  
٢- ينظر: «املقنع» ص (١٠٣). 
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الناس بدمشق وسائر بالد الشام حتى اجلزيرة الفراتية(١) وأعمـاهلا ال يأخذون إال بقراءة 
ابن عامر، وال زال األمر كذلك إىل حدود اخلمسمـائة(٢). 

وأول من نعلمه أنكر هذه القراءة وغريها من القراءة الصحيحة وركب هذا املحذور 
دَّ ذلك من سقطات ابن جرير (٣) حتى قال السخاوي:  ابن جرير الطربي بعد الثالثمـائة، وقد عُ

قال يل شيخنا أبو القاسم الشاطبي: إياك وطعن ابن جرير عىل ابن عامر (٤). 
وهللا در إمام النحاة أيب عبد اهللا بن مالك  حيث قال يف (كافيته الشافية):

ـــــن مـــر ـــــــراءة اب ـــÛ ق ـــج (٥)وح ـــا¬  ــن ضـــد ون ــا م فــكــم ¦

العرب من فصيح  منقول من كالم  فهو  القراءة  الذي ورد يف هذه  الفصل  وهذا 
العرب فقد ورد يف أشعارهم  ا، أما وروده يف كالم  املعنى أيضً كالمهم، جيد من جهة 
مما  ينكر،  ما ال  وثعلب، وغريهم  عبيدة  وأبو  ذلك سيبويه واألخفش  من  أنشد  ا،  كثريً

خيرج به كتابنا عن املقصود (٦). 
وقد صح من كالم رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: «فهل أنتم تار¤و â صاح~؟»(٧)، ففصل باجلار 

١- هي جزيرة بني دجلة والفرات جماورة للشام. ينظر:  «معجم البلدان» (١٣٤/٢). 
 .٢- ليس معنى ذلك أنه مل يقرأ هبا يف «دمشق» بعد ذلك، وإنمـا اشتهرت معها قراءات أخر

٣- ينظر: «جامع البيان» للطربي (٤٢/٨) وما بعدها. 
٤- ينظر: «فتح الوصيد» (١٢٠/١)، «غاية النهاية» (٤٢٤/١). 

٥- «رشح الكافية» (٩٧٩/٢). 
«جمالس   ،(٣٥٨/١) لألخفش  القرآن»  «معاين   ،(١٠٦/١) لسيبويه  «الكتاب»  يف:  الشواهد  هذه  ينظر   -٦
«دفع   ،(٢٤٦) العشـر»  القراءات  يف  «النشـر   ،(١٠٧  -١٠٦/١) الوصيد»  «فتح   ،(١٢٥/١) ثعلب» 

املطاعن عن قراءات ابن عامر» ص (١٣٢). 
٧- أخرجه اإلمام البخاري يف «صحيحه» (٣٢٩/٢)، كتاب «فضائل الصحابة»، باب قول النبي ه: «لو كنت 

» من حديث أيب الدرداء رقم (٣٤٦١) .  ا خليالً متخذً
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واملجرور بني اسم الفاعل ومفعوله مع ما فيه من الضمري املنوي(١)، ففصل املصدر بخلوه 
ه رسلِه) [إبراهيم: ٤٧] (٢). من الضمري أوىل باجلواز، وقرئ (فال حتسبن اهللا خملف وعدَ

وأما قوته من جهة املعنى، فقد ذكر ابن مالك ذلك من ثالثة أوجه :
أحدها- كون الفاصل فضلة فإنه لذلك صالح لعدم االعتداد به.

الثاين- أنه غري أجنبي معنى ألنه معمول للمضاف وهو املصدر.

ر التأخري؛ ألن املضاف إليه مقدم التقديم؛ ألنه فاعل يف املعنى  الثالث- أن الفاصل مقدَّ
حتى إن العرب لو مل تستعمل مثل هذا الفصل القتضـى القياس استعمـاله؛ ألهنم قد 
ا فاستحق بغري أجنبي أن يكون له مزية، فيحكم بجوازه  فصلوا يف الشعر باألجنبي كثريً
غالم  هو  العرب:  بعض  قول  يف  باجلملة  املضافني  بني  فصلوا  قد  كانوا  وإذا  ا،  مطلقً

إن شاء اهللا أخيك، فالفصل باملفرد أسهل (٣).
ابن ذكوان:  قال  يرون غريها،  كانوا حيافظون عليها، وال  قد  القراءة  إن هذه  ثم 
ابن متيم شيخه  يعني:  أيوب  قال: وأخربين  الكتاب والقراءة،  ثابتة يف  بياء  (رشكائهم) 

 ¦ ¥ ¤  £]  (٤) قال: قرأت عىل أيب عبد امللك قايض اجلند 
ـا  قديمً وكان  مصحفي  يف  إن  له:  فقلت  أيوب:  قال   [©    ¨  §

ا.  (رشكائهم) فمحى أبو عبد امللك الياء وجعل مكان الياء واوً

١- والتقدير: أي: تاركوا صاحبي يل. «لطائف اإلشارات» ص (٨٥١)، رسالة دكتوراه من حتقيق الباحث. 
٢- وهي قراءة شاذة، واألصل خملف رسله وعده، فقدم أحد املفعولني عىل اآلخر، وفصل بالذي قدمه بني 

املضاف واملضاف إليه. ينظر: «التبيان» (٧٧٤/٢)، «إعراب القراءات الشواذ» (٧٣٩/١). 
٣- ينظر: «رشح الكافية» (٩٨٥/٢) وما بعدها . 

٤- أبو عبد امللك الشامي قايض اجلند، عرض عىل حييى بن احلارث الذماري، ورو القراءة عنه أيوب بن 
متيم. «غاية النهاية» (٦١٨/١). 
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حييى  عيلَّ  فردّ   [©] احلارث  بن  حييى  عىل  قرأت  ثم  أيوب:  قال 

ا فقال حييى: أنت  ت وجعلت واوً (رشكائهم) فقلت له: إنه كان يف مصحفي بالياء فحكّ
رجل حموت الصواب وكتبت اخلطأ فرددهتا يف املصحف عىل األمر األول(١)» (٢).

٩- توجيه القراءات يف قوله: [c b a] [األنعام: ١٦٠]:
بالتنوين   ( (عرشٌ يعقوب  فقرأ   [c  b] يف  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

ا) بالرفع، وقرأ الباقون بغري تنوين وخفض [c] عىل اإلضافة» (٣). (أمثاهلُ

***

١- «جامع البيان» (١٠٦٥/٣). 
«البحر  يف  فيها  طعن  من  عىل  والرد  القراءة  هذه  توجيه  من  املزيد  ويراجع:   ،(١٩٩/٢) «النرش»  ينظر:   -٢
املحيط». (٢٢٩/٤)، «فتح الوصيد» (١٠٥/٢) وما بعدها، «فع املطاعن عن قراءات اإلمام ابن عامر» 

ص (١٢٦) وما بعدها. 
٣- ينظر: «النرش» (٢٠٠/٢)، ووجه قراءة يعقوب: عىل أن (أمثاهلا) صفة لـ(عرش) أي: فله عشـر حسنات 

أمثالُ تلك احلسنة. ينظر: «الدر املصون» (٢٢٧/٣)، «اإلحتاف» ص (٢٧٨). 
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سورة األعراف

١- توجيه قوله تعاىل: [= < ?] [األعراف: ٣]:
 [Å] قال ابن اجلزري:«واختلفوا يف: [= < ?] فقرأ ابن عامر

بياء قبل التاء، وكذا هو يف مصاحف أهل الشام مع ختفيف الذال، وقرأ الباقون بتاء 
واحدة من غري ياء قبلها كمـا هي يف مصاحفهم » (١).

٢- وجه االتفاق عىل فتح التاء وضم الراء من [1] يف سورة «الروم»:
 )] قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل املوضع الثاين من «الروم»، وهو قوله تعاىل: 

* + , - . / 0      1] [الروم: ٢٥] أنه بفتح التاء وضم الراء ... 
محالً عىل قوله تعاىل يف «اإلرساء»: [I H G F  ]، وهذا 

يف غاية اللطف وهناية احلسن فتأمله» (٢).
٣- وجه االتفاق عىل [Z Y ]] يف احلرش [١٢]:

 Z  Y] قوله:  وهو  «احلشـر»  حرف  عىل  ا  أيضً «واتفقوا  اجلزري:  ابن  قال 

 \] بعده:  قال  وهلذا  عنهم  وصادر  إليهم  منسوب  اخلروج  منع  ألن  ]]؛ 

[ ^ _  ] [احلرش: ١٢] (٣).

٤- وجه االتفاق عىل [>  =    <] يف «املعارج» [٤٣]:

أنه أخرب عن غيب، أي:  الباء:  البيان» (١٠٧٧/٣)، ووجه  «النرش» (٢٠١/٢)، وينظر: «جامع  ينظر:   -١
قليالً يا حممد ما يتذكر هؤالء الذين بعثت إليهم، وحجة التاء: أنه رده عىل اخلطاب قبله يف قوله: [1 

2 3 4    5 6 7 8...] «الكشف» (٤٦٠/١). 

٢- «النرش» (٢٠١/٢). واملعنى: يدعوكم فتستجيبون فتخرجون، واهللا أعلم.
٣- «النرش» (٢٠١/٢- ٢٠٢). 
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ا عىل قوله: [>  =    <] يف [¥] محالً عىل  قال ابن اجلزري: «واتفقوا أيضً

قوله: [C]؛ وألن قوله: [?] حال منهم فال بد من تسمية الفاعل»(١).
٥- توجيه القراءات يف قوله: [È   Ç Æ] [األعراف: ٤٣]:

قبل  واو  بغري  عامر  ابن  فقرأ   [È   Ç Æ] يف  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

يف  هو  وكذلك  بالواو،  الباقون  وقرأ  الشام.  أهل  مصاحف  يف  هو  وكذلك  (ما)، 
مصاحفهم»(٢).

٦- توجيه القراءات يف قوله: [> = ] [األعراف: ٧٥]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [> =  ] من قصة صالح فقرأ ابن عامر بزيادة 

واو،  بغري  الباقون  وقرأ  الشامية،  املصاحف  يف  هو  وكذلك   ،[<] قبل  واو 
وكذلك هو يف مصاحفهم» (٣).

٧- توجيه القراءات يف قوله: [! " # $ %] [األعراف: ١٠٥]:
الياء  » بتشديد  [! "] أن فقرأ نافع «عيلَّ قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: 

وفتحها عىل أهنا ياء اإلضافة، وقرأ الباقون (عىل) عىل أهنا حرف جر» (٤).
١- «النرش» (٢/ ٢٠٢). 

٢- «النرش» (٢/ ٢٠٣)، «جامع البيان» (١٠٨٨/٣)، «املقنع» ص (١٠٣). ووجه احلذف أنه استغنى 
مجلة.  عىل  مجلة  لعطف  الواو  ووجه  املعنى،  يف  باألوىل  الثانية  اجلملة  التصال  العطف  حرف  عن 

«الكشف» (٤٦٤/١).
٣- «النرش» (٢/ ٢٠٣)، «جامع البيان» (١٠٩٣/٣)، «حجة القراءات» البن زنجلة ص (٢٨٧). ومن قرأ 
بالواو عطفه عىل ما قبله، ومن قرأ بغري الواو ابتدأ بغري عطف. «السابق»، «حجة ابن خالويه» ص (٨٦). 
ـ،  املتكلم  أي:  ـ  اإلضافة  ياء  األخرية  فالياء   ، عيلٌّ واجب  بمعنى:  نافع  وقراءة   ،(٢٠٣  /٢) «النرش»   -٤
أصلها،  عىل  الساكنني  اللتقاء  الثانية  وفتحت  الثانية،  يف  األوىل  فأدغمت   ، الكلمة  نفس  من  واألوىل 
وقراءة الباقني معناها: حقيق بأال أقول، كقولك: جدير وخليق أال أفعل كذا. «حجة القراءات» البن 

زنجلة ص (٢٨٩). 
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٨- وجه االتفاق عىل قوله: [m  Ð k j] [األعراف: ١٠٥]، [الشعراء: ٣٧]:
قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل حرف «الشعراء» أنه [Ð]؛ ألنه جواب لقول 

فرعون فيمـا استشارهم فيه من أمر موسى بعد قوله: [W V U T] [الشعراء: ٣٤] 
فأجابوه بمـا هو أبلغ من قوله رعاية ملراده، بخالف التي يف «األعراف» فإن ذلك 
ا جواب من  أيضً «يونس» فهي  التي يف  (١)، وأما  اللفظان  فتناسب  لقوهلم  جواب 
فرعون هلم حيث قالوا: [º « ¼ ½] [يونس: ٧٦] فرفع مقامه عن املبالغة، 

واهللا أعلم»(٢).
٩- توجيه قوله تعاىل: [Q P # $ %] [األعراف: ١٤١]:

قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [Q P] فقرأ ابن عامر بألف بعد اجليم 

من غري ياء، وال نون، وكذلك هو يف مصاحف أهل الشام، وقرأ الباقون بياء ونون 
وألف بعدها، وكذلك هو يف مصاحفهم» (٣).

«األعراف» [١٦١]، واالتفاق  [d] يف  لفظ  ١٠- وجه االختالف يف 
عىل موضع «البقرة»:

ويعقوب  املدنيان  فقرأ   [d] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

[2] بجمع السالمة ورفع التاء، وقرأ ابن عامر باإلفراد ورفع التاء، وقرأ 

 Î] :[األعراف: ١٠٩]، وقوله [W V U T S R Q P O] :١- أي: قوله تعاىل
 .[١١٢] [Ñ l Ï

 .[I H G F] ه عىل قوله:  الواحد ردّ ابن عامر بلفظ  ٢- «النرش» (٢/ ٢٠٣)، ووجه قراءة 
«الكشف»  له.  واإلكبار  هللا  التعظيم  طريق  عن  اهللا  عن  ا  إخبارً اجلمـاعة  لفظ  عىل  الباقني  قراءة  ووجه 

  .(٤٥٧/١)
٣- «السابق» (٢/ ٢٠٤)، «جامع البيان» (١١١٥/٣)، «املقنع» ص (١٠٤). 
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بجمع  الباقون  وقرأ  التكسري،  بجمع  [2] عىل وزن عطاياكم  أبو عمرو 
السالمة وكرس التاء نصبًا.

واتفقوا عىل: خطاياكم يف «البقرة» من أجل الرسم»(١).
١١- توجيه القراءات يف قوله تعاىل: [! " #] [األعراف: ١٩٦]:

قال ابن اجلزري : بعد أن ذكر روايتني عن السويس: األوىل: حذف الياء وإثبات ياء 

واحدة مفتوحة مشددة، والثانية: كرس الياء املشددة بعد احلذف: «وقد اختلف يف 
توجيه هاتني الروايتني، فأما فتح الياء فخرجها اإلمام أبو عيل الفاريس عىل حذف 
الم الفعل يف «ويل»، وهي الياء الثانية وإدغام ياء فعيل يف ياء اإلضافة، وقد حذفت 
طِّي» يف حتقري  «غُ نحو  التحقري  الالمات يف  ا، وهو مطرد يف  كثريً الالم يف كالمهم 

«غطاء»، وقد قيل يف خترجيها غري ذلك، وهذا أحسن.
وأما كرس الياء فوجهها أن يكون املحذوف ياء املتكلم ملالقاهتا ساكنًا كمـا حتذف 
ياءات اإلضافة عند لقيها الساكن، فقيل فعىل هذا إنمـا يكون احلذف حالة الوصل 

فقط، وإذا وقف أعادها(٢).
إعادهتا  إىل  حيتاج  ال  هذا  فعىل  ا،  ووقفً وصالً  احلذف  الرواية  بل  كذلك،  وليس 
ا، بل أجري الوقف جمر الوصل، كمـا فعل يف [K JI] [املائدة: ٣]،  وقفً

.« و[¤ ¥] [األنعام: ٥٧]، وحيتمل أن خيرج عىل قراءة محزة «مرصخيَّ
[إبراهيم: ٢٢](٣)

***
١- «السابق» (٢/ ٢٠٤). 

٢- «النرش» (٢/ ٢٠٦)، وينظر: «احلجة» أليب عيل الفاريس (٨٦/٢)، «املوضح» (٥٧١/٢)، «حجة ابن 
خالويه» ص (٩٣) . 

٣- «النرش» (٢/ ٢٠٦)، وسيأيت احلديث عن وجه قراءة محزة يف موضعها يف سورة «إبراهيم» عليه السالم . 
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سورة التوبة

١- توجيه القراءات يف قوله تعاىل: [¦ § ¨] [التوبة: ١٢]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [¦ § ¨] فقرأ ابن عامر بكرس اهلمزة عىل 

أنه مصدر، وقرأ الباقون بفتحها عىل أنه مجع يمني» (١).
٢- توجيه القراءة الشاذة يف [1 2] [التوبة: ١٥] بنصب الباء:.

قال ابن اجلزري: «وانفرد ابن العالف عن النخاس عن رويس يف [1 2] 

بنصب الباء (٢) عىل أنه جواب األمر من حيث إنه دخل فيه من جهة املعنى(٣). 
قال ابن عطية: يعني أن قتل الكفار واجلهاد يف سبيل اهللا توبة لكم أهيا املؤمنون(٤). 

وقال غيره: حيتمل أن يكون ذلك بالنسبة إىل الكفار ألن قتال الكفار وغلبة املسلمني 

عليهم ينشأ عنها إسالم كثري من الناس»(٥).
عىل  واالتفاق   .[١٧ [التوبة:   [[  Z  Y  X] قوله:  يف  االختالف  وجه   -٣

:[١٨] [l k j i]

البصـريان،  فقرأ   ،[[  Z  Y  X] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

١- «النرش» (٢/ ٢٠٩)، وينظر: «جامع البيان» (١١٤٩/٣). 
القراءات  ابن خالويه» ص (٥١)، «املحتسب» (٢٨٤/١)، «إعراب  ينظر: «خمتصـر  ٢- وهي قراءة شاذة. 

الشواذ» للعكربي (٦٠٩/١). 
٣- «املحرر الوجيز» البن عطية (١٤٤/٨). 

٤- «البحر املحيط» أليب حيان (١٧/٥)، والرفع يف قراءة اجلمهور عىل االستئناف، ومل جيزم ألن توبته عىل من 
يشاء ليست جزاء عىل قتال الكفار. «تفسري القرطبي» (٨٨/٨). 

٥- «النرش» (٢/ ٢٠٩)، وينظر: «جامع البيان» (١١٤٩/٣). 
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وابن كثري (مسجد اهللا) عىل التوحيد، وقرأ الباقون باجلمع(١).
مجيع  يريد  ألنه  l]؛   k  j  i] الثاين  باحلرف  اجلمع  عىل  واتفقوا 

املساجد» (٢).
٤- توجيه قوله تعاىل: [¤ ¥ ¦ § ¨ ©] [التوبة: ١٩]:

قال ابن اجلزري: «وانفرد الشطوي عن ابن هارون يف رواية ابن وردان يف [¥ 

 « ¦ § ¨] «سقاة» بضم السني وحذف الياء بعد األلف مجع «ساقٍ
كرامٍ ورماة و«عمرة» بفتح العني وحذف األلف مجع عامر مثل صانع وصنعة»(٣).

 [5] عىل  ولالتفاق   ،[٢٤] بالتوبة   [R] يف  االختالف  وجه   -٥
باملجادلة [٢٢]:

باأللف عىل اجلمع،  أبو بكر   فرو [R] ابن اجلزري: «واختلفوا يف  قال 

وقرأ الباقون بغري ألف عىل اإلفراد (٤).
واتفقوا من هذه الطرق عىل اإلفراد يف «املجادلة»؛ ألن املقام ليس مقام بسط وال 
وهناك  بـ«الواو»  هنا  وأتى  «املجادلة»،  يف  يعدده  مل  ما  هنا  د  عدّ تراه  أال  إطناب، 

بـ«أو»، واهللا أعلم(٥).
 7  6  5  4  3  2] قوله:  ويؤيدها  احلرام،  املسجد  املراد  أن  التوحيد  ووجه   -١
 k j i] :8] [التوبة: ٢٨]، ووجه اجلمع: أن املراد مجيع املساجد، ويدل عليه قوله
القراءات» البن زنجلة ص (٣١٦)، «احلجة»  ينظر: «حجة  احلرام وغريه.  املسجد  فيه  فيدخل   .[l

البن خالويه ص (٩٧). 
٢- «النرش» (٢/ ٢٠٩)، وينظر: «جامع البيان» (١١٥/٣). 

.عىل الكرب ٣- «النرش» (٢/ ٢٠٩)، «اإلحتاف» ص (٣٠٢). وهذه القراءة من زيادات  الصغر
٤- ووجه اجلمع: أن كل واحد من املخاطبني له عشرية، فجاء هبا عىل اجلمع، ووجه اإلفراد: أن العشرية واقعة 

عىل اجلميع. «املوضح» (٥٩٠/٢)، «الكشف» (٥٠٠/١).
٥- «النرش» (٢٠٩/٢).
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٦- وجه قراءة إسكان العني يف قوله: [z y }] [التوبة: ٣٦]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [z y] [التوبة: ٣٦]، و[« ¼] [يوسف: ٤]، 

و[X W] [املدثر: ٣٠]، فقرأ أبو جعفر بإسكان العني من الثالثة، وال بد من مد 
ألف [y] اللتقاء الساكنني.

وقد تقدم وجه مده يف باب «املد»، وقيل: ليس من ذلك، بل هو فصيح سمع مثله 
وانفرد  «حلقتا»،  ألف  بإثبات   (١) البطان»  حلقتا  «التقت  قوهلم:  يف  العرب  من 
ا، وقرأ الباقون  النهرواين عن زيد يف رواية ابن وردان بحذف األلف، وهي لغة أيضً

بفتح العني يف الثالثة» (٢).
٧- وجه االختالف يف قوله: [§ ¨] يف التوبة [٩٨]، والفتح [٦]، واالتفاق 

عىل غريمها :
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [§ ¨] هنا و«الفتح»، فقرأ ابن كثري وأبو 

طريق  من  وورش  فيهمـا  بفتحها  الباقون  وقرأ  املوضعني،  يف  السني  بضم  عمرو 
األزرق عىل أصله يف مد الواو.

 ،  [٢٨ [مريم:   [G  F  ED  C] تعاىل:  قوله  يف  السني  فتح  عىل  واتفقوا 
و[r q p] [الفرقان: ٤٠]، و[o n m    l] [الفتح: ٦]؛ 
ضد  يف  سوء»  رجل  «هو  تقول:  كمـا  للمبالغة  به  وصف  املصدر،  به  املراد  ألن 

قولك: «رجل صدق».

١- البطان هوك احلزام الذي جيعل حتت بطن البعري. ينظر: «تاج العروس» (ب. ط. ن).
٢- «النرش» (٢٠٩/٢)، «اإلحتاف» ص (٣٠٣)، ووجه إسكان العني قصد اخلفة. «رشح الطيبة» للنويري 

.(٣٣٦/٤)
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و[&   .[١٨٨ [األعراف:   [6  5  4] تعاىل:  قوله  يف  ضمها  عىل  واتفقوا 
ألن  ١٧]؛  [األحزاب:   [;  :  9 و[8     .[٥٣ [يوسف:   [)  (  '

املراد به املكروه والبالء، وملا صلح كل من ذلك يف املوضعني املذكورين اختلف 
.(١) فيهمـا. واهللا أعلم» 

٨- وجه االختالف يف إثبات «من» وحذفها من قوله تعاىل: [1 2 3] 
[التوبة: ١٠٠]، واالتفاق عىل إثباهتا فيمـا عدا ذلك:

قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [1 2]، وهو املوضع األخري فقرأ ابن 

كثري بزيادة كلمة «من» وخفض تاء (حتتها) ، وكذلك هي يف املصاحف املكية، وقرأ 
الباقون بحذف لفظ «من» وفتح التاء، وكذلك هي يف مصاحفهم(٢).

إنمـا مل يكتب  أنه  القرآن، فيحتمل  إثبات «من» قبل «حتتها» يف سائر  واتفقوا عىل 
من  يأيت  أنه  ال  أشجارها،  حتت  من  املاء  ينبع  املعنى:  ألن  املوضع؛  هذا  يف  «من» 
تأيت من  أهنا  فاملعنى  القرآن  موضع وجتري من حتت هذه األشجار، وأما يف سائر 
موضع وجتري من حتت هذه األشجار، فالختالف املعنى خولف يف اخلط، وتكون 
ملنزلتهم  وإظهارا  بفضلهم،  وتنوهيًا  ألمرهم،  ـا  تعظيمً ذكر  ملن  معدة  اجلنات  هذه 
التسليم،  الصالة وأكمل  أفضل  اهللا  الكريم عليه من  النبي  لتصديق هذا  ملبادرهتم 

وملن تبعهم باإلحسان والتكريم. واهللا تعاىل أعلم» (٣).

١- «النرش» (٢١٠/٢).
٢- «السابق» (٢١١/٢)، وينظر: «جامع البيان» (١١٥٧/٣)، «حجة ابن زنجلة» ص (٣٣٢)، «الكشف» 

.(٥٠٥/١)
٣- «النرش» (٢١١/٢).
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٩- توجيه القراءات يف قوله: [! "] [التوبة: ١٠٧]:
عامر  وابن  املدنيان،  فقرأ   ["  !] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

(الذين) بغري واو، وكذا هي يف مصاحف أهل املدينة والشام، وقرأ الباقون بالواو، 
وكذا هي يف مصاحفهم» (١).

***
 سورة يونس

 ،[١٦ [يونس:   [V  U  T] تعاىل:  قوله  من  وحذفها  األلف  إثبات  وجه   -١
وقوله: [Z ] \ [] [القيامة: ١]:

 ،[ ] \ [ Z ]و ،[V U T] :قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف

 قنبل من طرقه بحذف األلف التي بعد الالم فتصري الم توكيد ... ورو فرو
قرأ  وبذلك  النافية...  «ال»  أهنا  عىل  فيهمـا  األلف  إثبات  البزي  عن  احلباب  ابن 

فيهمـا»(٢). الباقون 
٢- وجه القراءات يف قوله تعاىل: [: ; > = < ?] [يونس: ٢٢]:

قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [> = <] فقرأ أبو جعفر وابن عامر بفتح 

البيان» (١١٥٨/٣)، حجة ابن زنجلة ص (٣٣٣)، ووجه قراءة احلذف:  ١- «النرش» (٢١١/٢)، «جامع 
[! " # ...] الخ يعذهبم اهللا، أو ينتقم  أنه مبتدأ، وخربه مضمر فيمـا بعد، والتقدير: 
منهم، أو عىل حذف خرب مقدم وهو (منهم)، والتقدير: ومنهم الذين اختذوا، ووجه قراءة إثبات الواو: 

 Ã] :أنه معطوف عىل ما قبله من قوهلم: [» ¬ ® ¯] [التوبة: ٦١]، ثم قال
اختذوا.  الذين  أي: ومنهم   [" !] قال:  ثم  آخرون،  أي: ومنهم  [التوبة: ١٠٦]   [Ä

ينظر: «املوضح» (٦٠٥/٢) .لربسئ ٠
٢- «النرش» (٢١٢/٢)، «جامع البيان» (١١٧١/٣) .
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يف  هي  وكذلك  «النرش»،  من  مضمومة،  معجمة  وشني  بعدها  ساكنة  ونون  الياء 
مصاحف أهل الشام، وغريها، وقرأ الباقون بضم الياء وسني مهملة مفتوحة بعدها 

ياء مكسورة مشددة من «التسيري»، وكذلك هي يف مصاحفهم»(١).
٣- وجه القراءات يف قوله تعاىل: [z y        x w v }] [يونس: ٣٠]:

وخلف  والكسائي  محزة  فقرأ   [w  v] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

.(٢)«بتاءين من التالوة، وقرأ الباقون بالتاء والياء من «البلو
٤- توجيه قراءة اخلطاب يف قوله تعاىل: [f e] [يونس: ٥٨]:

وهي  باخلطاب،  رويس   فرو  [f] يف:  «واختلفوا»  اجلزري:  ابن  قال 

ويف  العرب(٤)،  لبعض  لغة  وهي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  مسندة  وروينامها  أيب(٣)،  قراءة 
الصحيح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: «Xأخذوا مصافكم»(٥).

 d c  b a] ملسو هيلع هللا ىلص قرأ:  ا إىل أيب بن كعب أن النبي  ثم أورد احلديث مسندً
١- «النرش» (٢١٢/٢)، «جامع البيان» (١١٧٥/٣).

٢- «النرش» (٢١٢/٢)، «جامع البيان» (١١٧٦/٣)، وقراءة «تتلواْ» من التالوة منهم ألعمـاهلم، وهي القراءة 
[اإلرساء: ٧١]،   [} | {] قوله:  دليلة  يقرؤوهنا،  منهم  أعمـاهلم،  كتاب  من  هلا 
وقوله: [{ ~   ] [اإلرساء: ١٤]، وجيوز أن يكون «تتلو» من «تبع يتبع»، فيكون املعنى: هنالك تتبع 
كل نفس ما أسلفت من عمل، وقراءة الباء من «البالء» وهو االختبار، أي: هنالك ختترب كل نفس ما أسلفت 

هلا من عمل، أي: تطلع عليه لتجز به. «الكشف» (٥١٧/١)، «املوضح» (٦٢٢/٢- ٦٢٣).
٣- «املحتسب» (٣١٣/١).

٤- ذكر ذلك األخفش يف «معاين القرآن» (٥٧٠/٢)، وينظر: «املوضح» البن أيب مريم (٦٢٨/٢).
ا ما رواه  ٥- هذا احلديث ذكره الفراء، وابن زنجلة، وابن أيب مريم هبذا اللفظ من غري سند، والذي وجد مسندً
اإلمام الرتمذي بسنده أن رسول اهللا ه بعد أن صىل الصبح قال: «عىل مصافكم كمـا أنتم». وقال الرتمذي: 

«هذا حديث حسن صحيح». ورواه اإلمام أمحد يف «مسنده»: «كمـا أنتم عىل مصافكم». 
«معاين القرآن» للفراء (٤٧٠/١)، «حجة ابن زنجلة» ص (٣٣٣)، «املوضح» (٦٢٨/٢)، «اجلامع الصحيح» 

للرتمذي «تفسري سورة ص» (٣٦٨/٥)، «مسند اإلمام أمحد» (٢٤٣/٥).  
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حسن  حديث  فيهمـا،  باخلطاب  يعني:   [ ونَ عُ مَ ْ جتَ  i  h  g  f  e
أخرجه أبو داود كذلك يف كتابه»(١).

[e] يف سورة «سبأ» من قوله تعاىل:   ،[a] ٥- وجه االتفاق عىل رفع 
 e d c b a  ̀_  ̂] \ [ Z  Y X W V]

:[٣] [i h g   f
.(٢) «[Y] قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل رفع احلرفني يف «سبأ»؛ الرتفاع

٦- توجيه قراءة وصل اهلمزة وفتح امليم من [5   6] [يونس: ٧١] وهي قراءة 
رويس بخلف عنه:

ع»، ضد فرق، قال تعاىل: [¡ ¢ £  قال ابن اجلزري: «وهي أمر من «مجَ

¤] [طه: ٦٠]، وقيل: مجع وأمجع بمعنى، ويقال: اإلمجاع يف األحداث، واجلمع يف 
األعيان، وقد يستعمل كل مكان اآلخر (٣)».

«حسن  األلباين:  وقال   ،(٣٩٤٧) رقم  حديث  والقراءات»  «احلروف  كتاب   ،(٩/٦) داود»  أيب  «سنن   -١
صحيح». ينظر: «صحيح سنن أيب داود» لأللباين (٧٥٣/٢)، «النرش» (٢١٤/٢). ووجه قراءة التاء: أنه 
األصل، وقراءة الياء عىل أمر الغائب، أي: ليفرح املؤمنون بفضل اهللا. أي: اإلسالم. «حجة ابن زنجلة» 

  .(٣٣٤)
وجه  أما  عليه،  معطوفان  ألهنمـا  وذلك   ،(١١٨٥/٣) البيان»  «جامع  وينظر:   ،(٢١٤/٢) «النرش»   -٢

 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï] :االختالف يف موضع «يونس» وهو قوله تعاىل
 [Ü] بالرفع يف  ويعقوب  قراءة محزة  فوجه   [٦١] [ä           ã â   á à ß Þ Ý Ü Û
ه عىل قوله: [Õ ÔÓ]، ألن [Ô] رفع قبل دخول [Ó]، والتقدير:  و[à] هو ردّ
االبتداء،  عىل  رفعها  ا  أيضً وجيوز   ،(... أكربُ وال  ذلك  من  أصغرُ  وال  ذرة  مثقالُ  ربك  عن  يعزب  (وما 
ووجه الفتح فيهمـا: أهنمـا معطوفان عىل املجرور بـ[Ó]، وهو قوله: [Õ ÔÓ]، ومها غري 

مرصوفني ينصبان يف موضع اجلر. ينظر: «حجة ابن زنجلة» ص (٣٣٤)، «املوضح» (٦٣١/٢).  
٣- «البحر املحيط» (١٥٩/٥)، «رشح الطيبة» للنويري (٣٥٧/٤)، «النرش» (٢١٤/٢). واملراد امجعوا ذوي 
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٧- توجيه قراءة الرفع يف قوله: [5 6 7] [يونس: ٧١]:
ا عىل  قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [7] فقرأ يعقوب برفع اهلمزة عطفً

ضمري [5] وحسنه الفصل باملفعول، وحيتمل أن يكون مبتدأ حمذوف اخلرب 
للداللة عليه، أي: ورشكاؤكم فليجمعوا أمرهم »(١).

٨- توجيه قراءة ختفيف النون من ['] يف قوله تعاىل: [% & ' )  
( * +] [يونس: ٨٩]:

ذكوان  ابن   فرو  ،['  &] يف  عامر  ابن  عن  «واختلف  اجلزري:  ابن  قال 

والداجوين عن أصحابه عن هشام بتخفيف النون، فتكون «ال» نافية فيصري اللفظ 
لفظ اخلرب، ومعناه النهي، كقوله تعاىل: [µ ¶ ¸] [البقرة: ٢٣٣]. عىل قراءة 

من رفع(٢)، أو جيعل حاالً من [%] أي: «فاستقيمـا غري متبعني»(٣).
اللتقاء  كسـرت  أو  الثقيلة،  كسـرت  كمـا  كسـرت  اخلفيفة  التوكيد  نون  هي  وقيل: 
ا بالنون من «رجالن» و«يفعالن»، وقد سمع كسـرها، وقد أجاز الفراء  الساكنني تشبيهً

ا»، ومنع ذلك سيبويه(٤).  ويونس إدخاهلا ساكنة نحو: «ارضبان» و«ليرضبان زيدً
وحيتمل أن تكون النون هي الثقيلة إال أهنا استثقل تشديدها فخففت كمـا خففت 

أمركم، فحذف املضاف، وجيوز أن يرد باألمر كيدهم الذي يكيدونه، فيكون املعنى: امجعوا كيدكم، وقراءة 
الباقني بقطع اهلمزة وكرس امليم أهنا من «أمجع» وهي باألمر أخص، يقال: أمجعت األمر ومجعت القوم. 

«املوضح» (٦٣٢/٢).
١- «النرش» (٢١٤/٢)، «رشح الطيبة» للنويري (٣٥٧/٤)، «املوضح» (٦٣٢/٢).

٢- وهي قراءة البرصيْني وابن كثري. «النرش» (١٧١/٢).
٣- ينظر: «الكشف» (٥٢٢/١)، «حجة ابن زنجلة» ص (٣٣٦)، «جامع البيان» (١١٨٨/٣).

٤- ينظر: «الكتاب» (٥٢٧/٣)، «املقتضب» (٢٤/٣)، «املختار» (٣٨٦/١).
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ا،  » (١)، وإن قال أبو البقاء وغريه هي الثقيلة وحذف النون األوىل منهمـا ختفيفً بَّ «رُ
الساكنة،  حتريك  إىل  واحتاج  حمركة  نونًا  حذف  حذفها  لو  ألنه  الثانية؛  حتذف  ومل 

ا» انتهى.  وحتريك الساكنة أقل تغيريً
و[ '] عىل أن النون نون التوكيد خفيفة، أو ثقيلة مبنى. و«ال» قبله للنهي» (٢).

***
  سورة هود

١- وجه االتفاق عىل قوله: تعاىل: [z y }  ]  [القصص: ٦٦]:
قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل الفتح والتخفيف من قوله تعاىل يف «القصص»: 

[z y }   ]؛ ألهنا يف أمر اآلخرة، ففرقوا بينها وبني أمر الدنيا، فإن 

حمجتهم.  وخفيت  حجتهم  عنهم  ضلت  واملعنى:  اآلخرة،  يف  تزول  الشبهات 
واهللا أعلم»(٣).

 .[R Q P O      N M] :٢- توجيه القراءات يف قوله تعاىل
[هود: ١١١](٤)

الثقيلة،  من  املخففة  أهنا  السورة  هذه  يف  «إن»  ختفيف  «ووجه  اجلزري:  ابن  قال 

١- ينظر: «الكشف» (٥٢٢/١)، «رشح الطيبة» للنويري (٣٥٨/٣).
٢- «النرش» (٢١٥/٢)، وينظر: «املوضح» (٦٣٦/٢).

٣- «النرش» (٢١٦/٢)، وينظر: «حجة القراءات» البن زنجلة ص (٣٣٨)، «إبراز املعاين» ص (٥١٣).
٤- يف قوله تعاىل: [O      N M] أربع قراءات:

األوىل: لنافع وابن كثري بتخفيف «إن» والم «ملا»، والثانية: أليب عمرو والكسائي ويعقوب وخلف العارش   
بتشديد النون من «إن» وختفيف الالم من «ملا»، والثالثة: البن عامر وحفص ومحزة وأيب جعفر بتشديدمها، 

الرابعة: لشعبة بتخفيف «إن» وتشديد «ملّا». «املهذب» (٣٨/٢).
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وإعمـاهلا مع التخفيف لغة لبعض العرب كمـا نص عليه سيبويه(١). 
واملشددة،  املخففة  «إن»  خرب  يف  الداخلة  هي  الالم  أن  هنا:  «ملا»  ختفيف  ووجه 
و«ما» زائدة والالم يف ليوفينهم جواب قسم حمذوف، وذلك القسم يف موضع خرب 
ألقسم  كال!  «وإن  والتقدير:  املحذوف،  القسم  ذلك  جواب   [P]و «إن» 

ليوفينهم»(٢). 
عليه،  املعنى  لداللة  املجزوم  الفعل  وحذف  اجلازمة،  ملا  أهنا  «ملا»:  تشديد  ووجه 

 Q  P] قوله:  عليه  ويدل  عمله.  جزاء  من  ينقص  ملا  كال!  وإن  والتقدير: 
R] ملا أخرب بانتقاص جزاء أعمـاهلم أكده بالقسم، قالت العرب: «قاربت 

املدينة وملا»، أي: وملا أدخلها، فحذف «أدخلها» لداللة املعنى عليه واهللا أعلم»(٣).
     ~ }   | { z y] :من قوله تعاىل [}] ٣- توجيه القراءات يف

ے] [هود: ١١٤]:
وقرأ  الالم...  بضم  جعفر  أبو  فقرأ   [  ~  }] يف  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

الباقون بفتح الالم، ومها لغتان مسموعتان يف مجع «زلفة»، وهي الطائفة من أول 
ة» (٤) الليل، كمـا قالوا: «ظُلَم» يف «ظلمة»، و«بُرسَ يف «بُرسْ

٤- وجه حذف الياء من قوله تعاىل: [¤ ¥ ¦ §] [هود: ١٠٥]:

١- «الكتاب» (١٣٤/٢)، «املوضح» (٦٦٠/٢).
٢- ينظر: «إبراز املعاين» ص (٥٢٢)، «رشح الطيبة» للنويري (٣٧٤/٤).

٣- «البحر املحيط» (٢٦٧/٥)، «النرش» (٢١٩/٢).
٤- «النرش» (٢١٩/٢)، «البحر املحيط» (٢٧٠/٥)، «املحتسب» (٣٣٠/١- ٣٣١)، وقال العكربي: «يقرأ 
لْفة»... ومن ضمها أتبع أي الضم عىل اتباع ضمة الزاي. ينظر: «إعراب القراءات  بفتح الالم، وواحده «زُ

الشواذ» للعكربي (٦٧٦/١). 
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والكسائي،  عمرو  وأبو  املدنيان،  وصالً  أثبتها   [¥  ¤  ]» اجلزري:  ابن  قال 

كمـا  ا  احلالني ختفيفً الباقون يف  (١)، وحذفها  احلالني  ويعقوب يف  كثري  ابن  وأثبتها 
قالوا: «ال أدر، وال أبال». وقال الزخمرشي: «إن االجتزاء عن الياء بالكرس كثري يف 

لغة هذيل»(٢).
***

  سورة يوسف

١- توجيه القراءات يف قوله تعاىل: [* + ,] [يوسف: ٢٣]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [+ ,] فقرأ املدنيان وابن ذكوان بكرس اهلاء 

وفتح التاء من غري مهز.
واختلف عن هشام، فرو احللواين وحده من مجيع طرقه عنه كذلك إال أنه مهز، 
«التيسري»(٣) و«املفردات»(٤)، ومل يذكر مكي(٥)، وال  الداين يف  التي قطع هبا  وهي 
املهـدوي، وال ابن سفيان، وال ابن شـريح(٦)، وال صاحـب «العنوان»(٧)، وال كل 

اإلثبات وصالً  أما وجه  الفعل،  الياء؛ ألهنا الم  هنا حلذف  ها  أنه األصل؛ ألنه ال موجب  ذلك  ١- ووجه 
ا: فهو أن إثباهتا أصل، والوقف موضع تغيري، فأُجري يف الوصل عىل األصل، ويف الوقف  وحذفها وقفً
عىل احلذف؛  وألن حرف العلة يشبه احلركة. فكمـا حتذف احلركة يف الوقف فكذلك حذفت هذه الياء يف 

ا هلا باحلركة. «املوضح» (٦٥٧/٢).  الوقف تشبيهً
٢- «النرش» (٢٢٠/٢)، «الكشاف» (٢٣٥/٢)، «معاين القرآن» للفراء (٢٧/٢). 

٣- «التيسري» ص (٩٨). 
٤- «املفردات» للداين ص (٣٦). 
٥- «التبرصة» ملكي ص (٥٤٦). 

٦- «الكايف» ص (١١٢). 
٧- «العنوان» ص (١١١). 
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ا عليها عن  من ألف يف القراءات من املغاربة عن هشام سواها، وأمجع العراقيون أيضً
هشام من طريق احللواين ومل يذكروا سواها(١).

التاء مع اهلمزة وهم  البيان): «وما رواه احللواين من فتح  وقال الداني في (جامع 

الفاعل املسند  التهيئ، فالتاء فيها ضمري  لكون هذه الكلمة إذا مهزت صارت من 
إليه الفعل، فال جيوز غري ضمها»(٢).

قلت: وهذا القول تبع فيه الداين أبا عيل الفاريس فإنه قال يف كتابه «احلجة»: «يشبه 
أن يكون اهلمز وفتح التاء ومها من الراوي؛ ألن اخلطاب من املرأة ليوسف، ومل يتهيأ 

هلا بدليل قوله: [!] [يوسف: ٢٣]»(٣). وكذا تبعه عىل هذا القول مجاعة. 
صحيحة  «والقراءة  الفايس:  حممد  بن  احلسني  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو  اإلمام  وقال 
وراوهيا غري واهم، ومعناها: هتيأ يل أمرك؛ ألهنا ما كانت تقدر عىل اخللوة به يف كل 

وقت، أو حسنت هيئتك»، و[ ,] عىل الوجهني بيان، أي: لك أقول»(٤).
قلت: وليس األمر كمـا زعم أبو عيل، ومن تبعه، واحللواين ثقة كبري حجة خصوصا 
فيمـا رواه عن هشام وقالون عىل أنه مل ينفرد هبا عىل زعم من زعم، بل هي رواية 

الوليد بن مسلم عن ابن عامر. 
ورو الداجوين عن أصحابه عن هشام بكرس اهلاء مع اهلمز وضم التاء. 

١- «رشح الطيبة» للنويري (٣٨٠/٤). 
٢- «جامع البيان» (١٢٢٧/٣). 

٣- «احلجة» للفاريس (٤٤٤/٢). 
٤- «الآللئ الفريدة» للفايس (١٠٠١/٢)، «رشح الطيبة» للنويري (٣٨١/٤). 
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وقرأ ابن كثري بفتح اهلاء وضم التاء من غري مهز، وقرأ الباقون بفتح اهلاء والتاء من 
غري مهز» (١).

التاء من غري  اهلاء وضم  » بكرس  يتُ «هِ قراءتني شاذتني ومها  ابن اجلزري  ثم ذكر 
» بفتح اهلاء وكرس التاء من غري مهزة وهي قراءة احلسن،  يتِ مهز البن حميصن، «هَ
ا هذه القراءات السبع: «والصواب أن هذه القراءات السبع كلها يف  ثم قال موجهً
، وال  لغات هذه الكلمة، وهي اسم فعل بمعنى «هلم»، وليست يف يشء منها فعالً
التاء فيها ضمري متكلم وال خماطب(٢)، وقال الفراء والكسائي: «هيت» لغة وقعت 

ألهل احلجاز فتكلموا هبا ومعناها: تعال(٣). 
ا من اسم، كمـا اشتقوا من اجلمل  وقال األستاذ أبو حيان: «وال يبعد أن يكون مشتقً
املخاطب  يتبني  بل  فعل،  اسم  ألنه  ضمريه؛  يربز  وال  و«محدل»،  «سبحل»  نحو 

.(٤)« نَّ بالضمري الذي يتصل بالالم نحو «هيتَ لكَ ولكِ ولكمـا ولكم ولَكُ
٢- وجه االتفاق عىل حذف ألف [حاشا هللا] [يوسف: ٣١، ٥١]:

بعد  عمرو  أبو  فقرأ  املوضعني،  يف  هللا]  [حاشا  يف  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

ا  ا اتباعً الشني لفظًا يف حال الوصل، وقرأ الباقون بحذفها، واتفقوا عىل احلذف وقفً
للمصحف(٥)»(٦).

١- «النرش» (٢٢١/٢). 
٢- «املحتسب» (٣٣٧/١)، «إعراب القراءات الشواذ» (٦٩٣/١)، «الكشف» (٨/٢). 

٣- «معاين القرآن» للفراء (٤٠/٢)، «البحر املحيط» (٢٩٣/٥). 
٤- «البحر املحيط» (٢٩٤/٥)، «النرش» (٢٢١/٢). 
٥- «النرش» (٢٢١/٢)، «جامع البيان» (١٢٢٨/٣). 

ل» وهو مأخوذ من احلشا الذي هو الناحية، ومعناه  اعَ ٦- ووجه إثبات األلف: أن «حاشا» فعل عىل وزن «فَ
ا أي يف ناحية، ووجه حذف أيب عمرو يف الوقف أن الوقف موضع حذف  جانب وباعد، كأنه صار يف حشً
ا نحو قولك:  وتغيري، ووجه احلذف يف احلالني: أن األفعال التي اعتلت الماهتا قد حيذف منها األلف ختفيفً
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٣- وجه االختالف يف قوله تعاىل: [Z Y ]] [يوسف: ٣٣] بني فتح السني وكرسها 
واالتفاق عىل غريه:

قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: قال [Z Y ]] فقرأ يعقوب بفتح السني، 

وقرأ الباقون بكرسها.
واتفقوا عىل كرس السني يف قوله تعاىل: [¥ ¦ § ¨] [يوسف: ٣٦]، 
و[< ?] [٣٩، ٤١] للموضعني، ويف [± ² ³ ´] [٤٢]؛ 
ألن املراد هبا املحبس، وهو املكان الذي يسجن فيه (١)، وال يصح أن يراد به املصدر 
بخالف األول، فإن إرادة املصدر فيه ظاهرة (٢)، وهلذا قالوا: أراد يعقوب بفتحه أن 

يفرق بني االسم واملصدر. واهللا أعلم» (٣).
***

  سورة إبراهيم
١- وجه قراءة محزة بكسـر الياء من [z } | { ~ ے] [إبراهيم: ٢٢]:

قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [ے] فقرأ محزة بكرس الياء، وهي لغة 

بني يربوع(٤)، نص عىل ذلك قطرب(٥)، وأجازها هو والفراء، وإمام اللغة والنحو 
والقراءة أبو عمرو بن العالء(٦). 

هد ولو تر أهل مكة». ينظر: «املوضح» (٦٧٨/٢).  «ال أدر»، وقوهلم: «أصاب الناس جُ
١- واملعنى: دخول السجن أحب إيلّ مما يدعونني إليه. «املوضح» (٦٧٩/٢). 

نهم إياي أحب إيلّ مما يدعونني إليه من املعصية. «السابق».  جْ ٢- وهو مصدر  «سجنه سجنًا». أي: سَ
٣- «النرش» (٢٢١/٢- ٢٢٢)، «معاين القرآن» للفراء (٤٤/٢). 

٤- نسبة إىل يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم. ينظر: «مجهرة أنساب العرب» ص (٢٢٤). 
٥- حممد بن املستنري سمـاه سيبويه قطربًا (ت ٢٠٦ هـ). «غاية النهاية» (٢٤٢/١). 

٦- ينظر: «معاين القرآن» للفراء (٧٦/٢)، «املوضح» (٧١٠/٢). 
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وقال أبو القاسم بن معن النحوي (١): «هي صواب»(٢). 

وال عربة بقول الزخمرشي (٣) وغريه ممن ضعفها(٤)، أو حلنها (٥) فإهنا قراءة صحيحة 
اجتمعت فيها األركان الثالثة، وقرأ هبا أيضا حييى بن وثاب، وسليمـان بن مهران 
األعمش، ومحران بن أعني، ومجاعة من التابعني. وقياسها يف النحو صحيح، وذلك 
فدخلت  اإلدغام  ألجل  الصحيح   جمر جرت  اجلمع  ياء  وهي  األوىل،  الياء  أن 

ساكنة عليها ياء اإلضافة وحركت بالكسـر عىل األصل يف اجتمـاع الساكنني(٦). 
وهذه اللغة باقية شائعة ذائعة يف أفواه أكثر الناس إىل اليوم، يقولون: «ما يفِّ أفعل 
كذا»، يطلقوهنا يف كل ياءات اإلضافة املدغم فيها، فيقولون: ما عيلِّ منك، وال أمرك 

، وبعضهم يبالغ يف كرسهتا حتى تصري ياء»(٧). إيلِّ

٢- وجه اخلالف يف قوله تعاىل: [e d c b] [إبراهيم: ٣٧]، واالتفاق 
عىل ما عداه:

[e d c]: فرو احللواين  قال ابن اجلزري: «واختلف عن هشام يف 

١- القاسم بن معن بن عبد الرمحن النحوي الكويف كان عاملًا بالعربية والنحو، وكان جيالس أبا حنيفة. «إنباه 
الرواة» (٣٠/٣) . 

٢- «إبراز املعاين» ص (٥٥٠)، «معاين القرآن» للفراء (٧٦/٢). 
» بكرس الياء وهي ضعيفة». «الكشاف» (٣٧٤/٢).  ٣- قال الزخمرشي: «وقرئ: «مرصخيِّ

٤- كالنحاس والفراء، والزجاج، واألخفش األوسط. ينظر: «إعراب القرآن» للنحاس (١٦٩/٢)، «معاين 
القرآن وإعرابه» للزجاج (١٥٩/٣)، «معاين القرآن» لألخفش (٣٧٥/٣).

القراءة  ا سكن قبلها أو حترك فخالفت  الفتح مطلقً ياء اإلضافة  التلحني واالعرتاض: أن حركة  ٥- وسبب 
القاعدة العربية. ينظر: «قراءات اإلمام محزة واالنتصار هلا» أ. د/ سامي هالل ص (١٢٩). 

٦- ينظر: «الكتاب» (٢٠٠/٤)، «إبراز املعاين» ص (٥٥٠). 
٧- «النرش» (٢٢٤/٢)، «املوضح» البن أيب مريم (٧١١/٢)، «الكشف» (٢٦/٢). 
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عنه مـن مجيع طرقه بيـاء بعـد اهلمزة هنـا خاصـة، وهـي رواية العباس ابن الوليد 
البريويت عن أصحابه عن ابن عامر. 

قياس،  غري  فعىل  سمع  قد  كان  فإن  «الوفود»،  من  هو  هشام:  عن  احللواني  قال 

وإال فهو عىل لغة املشبعني من العرب الذين يقولون: «الدراهيم» و«الصياريف»، 
وليست رضورة، بل لغة مستعملة (١)» (٢). 

من  اإلشباع  «أن  التوضيح):  (شواهد  في  مالك  بن  الله  عبد  أبو  اإلمام  ذكر  وقد 

احلركات الثالثة لغة معروفة، وجعل من ذلك قوهلم: «بينا زيد قائم جاء عمرو»؛ 
أي: بني أوقات قيام زيد، فأشبعت فتحة النون فتولد األلف، وحكى الفراء أن من 

العرب من يقول: «أكلت حلمـا شاة»(٣).
ا سهل اهلمزة كالياء فعربّ الراوي عنها عىل  وقال بعضهم: بل هو رضورة، وإن هشامً

ما فهم بياء بعد اهلمزة واملراد بياء عوض عنها(٤). 
ورد ذلك احلافظ الداين، وقال: «إن النقلة عن هشام كانوا أعلم بالقراءة ووجوهها، 

وليس يفيض هبم اجلهل إىل أن يعتقد فيهم مثل هذا».
بل  جيوز،  ال  كالياء  اهلمزة  هذه  تسهيل  أن  القول  ذلك  فساد  عىل  يدل  ومما  قلت: 
بل رواها  ا هبا عن هشام،  منفردً احللواين  يكن  بالنقل(٥)، ومل  يكون  إنمـا  تسهيلها 

١- ينظر: «جامع البيان» (١٢٥٩/٣)، «رشح الطيبة» للنويري (٤١٠/٤). 
أفئدة،  يقال يف مجع وافد  بقوله: «وذلك خطأ ألنه ال  الوفود  أنه من  توجيه احللواين  الداين عىل  ٢- وقد رد 
إليهم». «جامع  تسـرع  الناس  قلوبًا من  فاجعل  فؤاد واملعنى:  وفد وفدان وفود، وأفئدة مجع  يقال  وإنمـا 

البيان» (١٢٥٩/٣) . 
٣- «شواهد التوضيح» ص (٢٢). 

٤- «إبراز املعاين» ص (٥٥٣). 
٥- وذلك ألهنا حمركة بعد ساكن. 
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عنه كذلك أبو العباس أمحد بن حممد بن بكر البكراوي شيخ ابن جماهد، وكذلك 
مل ينفرد هبا هشام عن ابن عامر، بل رواها عن ابن عامر العباس بن الوليد وغريه 
كمـا تقدم، ورواها األستاذ أبو حممد سبط اخلياط عن األخفش عن هشام، وعن 
ا يف «التعليق» لكن قرأت  الداجوين عن أصحابه عن هشام، وقال: ما رأيته منصوصً

به عىل الرشيف، انتهى(١).
وأطلق احلافظ أبو العالء اخلالف عن مجيع أصحاب هشام(٢)، ورو الداجوين من 

أكثر الطرق عن أصحابه وسائر أصحاب هشام عنه بغري ياء، وكذلك قرأ الباقون.
وهو  «فؤاد»،  مجع  ألنه  ياء؛  بغري  أنه   [*  )] تعاىل:  قوله  عىل  واتفقوا 
القرآن ففرق  «القلب»، أي «قلوهبم فارغة من العقول»، وكذلك سائر ما ورد يف 

بينهمـا، وكذلك قال هشام: هو من «الوفود». واهللا أعلم»(٣).
***

سورة احلجر
١- توجيه القراءات يف قوله تعاىل: [© ª »] [احلجر: ٤٥- ٤٦]:

قال ابن اجلزري: «واختلفوا عن رويس يف [© ª »]، فرو القايض 

وابن العالف والكارزيني ثالثتهم عن النخاس، وأبو الطيب والشنبوذي ثالثتهم 
التنوين وكسـر اخلاء عىل ما مل يسم فاعله فهي مهزة  التمـار عن رويس بضم  عن 

قطع نقلت حركتها إىل التنوين. 

١- «املبهج» (١٥/٣)، «رشح الطيبة» للنويري (٤٠٢/٤). 
٢- «غاية االختصار» (٢٢٥/٢). 

٣- «النرش» (٢٢٥/٢)، «اإلحتاف» ص (٣٤٣). 
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ورو السعيدي واحلمـامي كالمها عن النخاس وهبة اهللا كالمها عن التمـار عنه 
بضم اخلاء عىل أنه فعل «أمر» واهلمزة للوصل، وكذا قرأ الباقون» (١).

***
سورة النحل

١- توجيه قراءة روح يف قوله تعاىل: [e d c] [النحل: ٢]: 
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [d c] فروٰ روح بالتاء مفتوحة وفتح 

الزاي مشددة، ورفع [d] كاملتفق عليه يف سورة القدر، وقرأ الباقون بالياء 
.(٣) «(٢) [d] مضمومة وكرس الزاي، ونصب

 m l k j i] :٢- وجه االتفاق عىل ضم نون (نسقيه)يف قوله تعاىل
n] [الفرقان: ٤٩]:

 k  j  i] وهو  «الفرقان»،  حرف  ضم  عىل  «واتفقوا  اجلزري:  ابن  قال 

قوله  وهو  عليه،  عطف  ملا  مناسبة  الرباعي،  من  أنه  عىل   ،[n  m  l

تعاىل: [h g f e] [الفرقان: ٤٩]. واهللا أعلم» (٤).

١- «النرش» (٢٢٦/٢)، «رشح الطيبة» للنويري (٤٠٧/٤)، «اإلحتاف» (٣٤٦). 
٢- وهو قوله تعاىل: [4 5 6 7] [القدر: ٢]، وهذا الوجه اقترص عليه ابن زنجلة يف «حجة 

 4] قوله:  وحجته  التاء،  بفتح   [5  4] روح  «وقرأ  قال:  حيث   ،(٣٨٥) ص  القراءات» 
5 6 7]. فهو من توجيه املختلف فيه باملتفق عليه. ووجه هذه القراءة أن األصل (تتنزل) 
يف  والتاء  إليه،  الفعل  بإسناد  (املالئكة)  وارتفاع  الجتمـاعهمـا،  الثانية  وهي  التاءين،   إحد فحذفت 

[4] ألجل تأنيث (املالئكة) لكوهنا مجاعة. «املوضح» (٧٣٠/٢).

٣- «النرش» (٢٢٧/٢)، «اإلحتاف» ص (٣٤٩).
٤- «النرش» (٢٢٨/٢)، «رشح الطيبة» للنويري (٤١٦/٤).
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 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y] تعاىل:  قوله  النون يف  االتفاق عىل  ٣- وجه 
.[k j i h g f ed c b a

 [النحل: ٩٧]
 [b] ألجل [g f] قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل النون يف

قبله(١)»(٢). 
***

سورة اإلسراء

١- توجيه قوله تعاىل: [y x w v u] [اإلرساء: ١٣]:
وضمها  بالياء  جعفر  أبو  فقرأ   [v  u] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

بالنون  الباقون  وقرأ  الراء،  وضم  وفتحها  بالياء  يعقوب  وقرأ  الراء،  وفتح 
الراء. وكرس  وضمها 

مبنيًا  ج)  رَ (وخيُ جعفر  أيب  قراءة  عىل  نصبه  ووجه   [y] نصب  عىل  واتفقوا 

بالتاء أليب  [تسقيكم]  آية [٢١] ففيهمـا ثالث قراءات:  آية [٦٦] و«املؤمنون»  أما موضعي «النحل»   
جعفر عىل إسناد الفعل لألنعام، [9] بالنون املضمومة عىل إسناده للمعظم نفسه مضارع (أسقى)، 
والباقون: (نسقيكم) بالنون املفتوحة عىل أنه مضارع «سقى» وقال البعض: سقيته وأسقيته واحد. ينظر: 

«املوضح» (٧٤٠/٢)، «معاين القرآن» (١٠٨/٢).
١- «النرش» (٢٢٩/٢)، «جامع البيان» (١٢٧٩/٣).

٢- أما وجه االختالف يف األول وهو قوله تعاىل: [Q P ON M L K JI H G ...] [النحل: ٩٦]، 
إجراء  بالنون عىل اجلمع   [P] فقال:  بأنه جيزهيم  نفسه  قد أخرب عن  تعاىل  اهللا  أن  النون:  فوجه 
ـا، ووجه الياء: أن املجازي هو اهللا تعاىل وقد جر ذكره يف قوله سبحانه:  للكالم عىل سنة امللوك تفخيمً

[N M L K] فأعيد الضمري إىل اسم اهللا تعاىل. «املوضح» (٧٤٤/٢).
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للمفعول، قيل: إن اجلار واملجرور، وهو [v] قام مقام الفاعل، وقيل: املصدر 
عىل أحد قراءته [* +] [اجلاثية: ١٤] (١) فهو مفعول به، واألحسن أن يكون 
ا فتتفق  ، أي: «وخيرج الطائر كتابًا»، وكذا وجه النصب عىل قراءة يعقوب أيضً حاالً

القراءتان يف التوجيه عىل الصحيح الفصيح الذي ال خيتلف فيه. واهللا أعلم» (٢).

٢- وجه االتفاق عىل قوله تعاىل: [d c b a] [اإلرساء: ٩١]:
الكوفيون  فقرأ   [٩٠ [اإلرساء:   [U  T  S] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

ويعقوب بفتح التاء، وإسكان الفاء وضم اجليم وختفيفها، وقرأ الباقون بضم التاء 
وفتح الفاء وكرس اجليم وتشديدها.

واتفقوا عىل تشديد [b a] من أجل املصدر بعده. واهللا أعلم » (٣) .
٣- وجه االتفاق عىل إسكان السني من [l] من قوله تعاىل يف سورة «الطور»: 

:[٤٤] [ª © ¨]

قال ابن اجلزري: « واتفقوا عىل إسكان السني يف سورة «الطور» من قوله: [¨ 

١- «النرش» (٢٧٨/٢).
٢- «النرش» (٢٣٠/٢)، «رشح الطيبة» للنويري (٤٢٥/٤)، أما قراءة الباقني [v u] بالنون املضمومة 
والراء مكسورة فاملراد نُخرِج له نحن كتابًا، واملخرج هو اهللا ، والكتاب منصوب؛ ألنه مفعول به، 

والفعل عىل هذا من أخرج. «املوضح» (٧٥١/٢)، «معاين القرآن» (١١٨/٢).
 [b] ا ملناسبة لفظ ٣- وهو قوله: [d]، «النرش» (٢٣١/٢)، «جامع البيان» (١٢٩٤/٣)، وأيضً

ألهنا مجاعة يكثر معها الفعل. «حجة القراءات» البن زنجلة ص (٤١٠).
ووجه التخفيف يف األول: قوله: [X] ألن الينبوع واحد، ووجه التشديد فيه: أن الفعل املشدد خيتص   
بالكثري من الفعل، واملراد بالكثرة ها هنا: كثرة انفجار املاء من الينبوع، فلتكرر االنفجار حسن التفعيل 

وإن كان الينبوع واحد. «حجة القراءات» البن زنجلة ص (٤٠٩)، «املوضح»  (٧٦٨/٢). 
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© ª]، لوصفه بالواحد املذكر يف قوله: [®] (١)»(٢).

٤- توجيه القراءات يف قوله تعاىل: [§ ¨ ©] [اإلرساء: ٩٣]:
[§ ¨] فقرأ ابن كثري وابن عامر (قال)  قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: 

باأللف عىل اخلرب، وكذا هو يف مصاحف أهل مكة والشام، وقرأ الباقون [§] 
بغري ألف عىل األمر، وكذا هو يف مصاحفهم (٣)» (٤).

***
سورة الكهف

١- توجيه قوله تعاىل: [© ª  »] [الكهف: ٢٥]:
والكسائي  محزة  فقرأ   [«   ª  ©] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

وخلف بغري تنوين عىل اإلضافة، وقرأ الباقون بالتنوين» (٥).

«املوضح»   ،(٤٣٨/٤) للنويري  الطيبة»  «رشح   ،(١٢٩٦/٣) البيان»  «جامع   ،(٢٣٢/٢) «النرش»   -١
.(٧٦٨/٢)

٢- ووجه اخلالف يف هذا املوضع يف «اإلرساء» [٩٢]، و«الشعراء» [١٧٨]، و«الروم» [٤٨]، و«سبأ» [٩] 
«املوضح»  املقطوع.  للشـيء  اسم  فإنه  التسكني  وجه  أما  القطعة،  وهي  فة»  «كسْ مجع  أنه  السني  فتح  أن 

.(٧٦٨/٢)
٣- «النرش» (٢٣٢/٢)، «جامع البيان» (١٢٩٦/٣)، «التبرصة» ملكي ص (٥٧١).

 [§] ٤- ووجه قراءة من قرأ «قال» عىل اإلخبار أنه أتى به عىل احلكاية عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ووجه من قرأ 
ا هللا ريب من قولكم. ويقوي هذه  عىل األمر أنه أراد ما لفظ به جربيل  فكأنه قال: قل يا حممد: تنزهيً
القراءة ما بعدها: [Ç Æ Å        Ä Ã Â] [٩٥]، [Ô Ó Ò Ñ] [٩٦]. ينظر: 

«احلجة» البن خالويه ص (١٢٩)، «حجة ابن زنجلة» ص (٤١١) .
يف  األصل  ألن  وذلك  األصل  عىل  اإلضافة  وقراءة   ،(١٣٠٦/٣) البيان»  «جامع   ،(٢٣٣/٢) «النرش»   -٥

ا إىل اجلمع، ووجه التنوين: أنه نصب [ »] بقوله: [´] ثم أبدل [©  العدد أن يكون مضافً
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٢- قوله تعاىل: [Ê É È Ç Æ] [الكهف: ٢٦]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [Ç Æ] فقرأ ابن عامر باخلطاب وجزم الكاف 

عىل النهي، وقرأ الباقون بالغيب ورفع الكاف عىل اخلرب» (١).
٣- قوله تعاىل: [2 3 4 5 6 7 8 9] [الكهف: ٣٦]:

قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [7 8]، فقرأ املدنيان، وابن كثري وابن عامر 

(منهمـا) بميم بعد اهلاء عىل التثنية، وكذلك هي يف مصاحفهم، وقرأ الباقون بحذف 
امليم عىل اإلفراد، وكذلك هي يف مصاحفهم»(٢).

٤- قوله تعاىل: [» ¬ ® ¯ °] [الكهف: ٥١]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [» ¬] خلق فقرأ أبو جعفر (أشهدناهم) 

بالنون واأللف عىل اجلمع للعظمة، وقرأ الباقون بالتاء مضمومة من غري ألف عىل 
ضمري املتكلم»(٣).

٥- وجه االختالف يف قوله تعاىل: [f e d] [الكهف: ٦٦]، واالتفاق عىل غريه:
[f e d] فقرأ البرصيان بفتح الراء  قال ابن اجلزري: «واختلفوا) يف: 

والشني، وقرأ الباقون بضم الراء، وإسكان الشني.

ª] فكأنه قال: «ولبثوا سنني ثالثمـائة»، أو أنه نصب [© ª] بـ[ ´]، وجيعل [»] 
بدالً منها. «حجة القراءات» البن خالويه ص (١٣١).

١- «النرش» (٢٣٣/٢)، «جامع البيان» (١٣٠٦/٣).
 µ] ٢- «النرش» (٢٣٣/٢)، «جامع البيان» (١٣٠٧/٣). ووجه التثنية: محالً عىل ما تقدم من قوله تعاىل
] [٣٢]، و[Â Á] [٣٣]، ووجه اإلفراد ما تقدم من ذكر «جنة» مفردة يف قوله تعاىل:   ̧¶

[! "] [٣٥]، فإفراد الضمري راجع إليها. «املوضح» (٧٨٢/٢). 

٣- ينظر: «فتح الوصيد» (١٢٢/٢)، «رشح الطيبة» للنويري (٣٠٨/٤)، «حجة ابن زنجلة» ص (٢٩٦).
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 l  k  j  i] ومها:  السورة،  هذه  من  املتقدمني  املوضعني  عىل  واتفقوا 
الراء  بفتح  أهنمـا   .[٢٤ [الكهف:   [¤  £  ¢  ¡ و[   ،[١٠ [الكهف:   [m
شد» بالضم:  والشني، وقد سئل اإلمام أبو عمرو بن العالء عن ذلك فقال: «الرُّ
اخلرض  من  طلب  إنمـا    وموسى  العلم،  هو  وبالفتح:  الصالح،  هو 

العلم(١).  
[النساء: ٦]   [À ¿ ¾ ½] وهذا يف غاية احلسن، أال تر إىل قوله تعاىل: 
د»  شَ الفتح والضم يف «الرَّ اللغة عىل أن  كيف أمجع عىل فتحه؟ ولكن مجهور أهل 
ن»  ن» و«احلَزَ م» و«احلُزْ قَ م» و«السَّ قْ ل» و«السُّ ل» و«البَخَ د» لغتان كـ«البُخْ شْ و«الرُّ
اآلي  رؤوس  ملناسبة  األولني  احلرفني  فتح  عىل  االتفاق  يكون  أن  عندي  فيحتمل 
 [١١ [الكهف:   [u و[   [٩ [الكهف:   [B] نحو  بعد  وملا  قبل،  ملا  وموازنتها 
 ،[٦٧ [الكهف:   [Z] قبله  وقع  فإنه  الثالث  بخالف   [٢٢ [الكهف:   [Á]و
ا بالنظري  ا، ومن فتح فإحلاقً وبعده [m] [الكهف: ٦٧]، فمن سكن فللمناسبة أيضً

واهللا تعاىل أعلم»(٢).
 .[°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ٦- وجه حذف الياء من قوله تعاىل: [§ 
[الكهف: ٧٠] (٣)

ا يف حروف املد كمـا  قال ابن اجلزري: «ووجه احلذف محل الرسم عىل الزيادة جتاوزً

١- «النرش» (٢٣٣/٢)، «اإلحتاف» ص (٣٦٨)، «رشح الطيبة» للنويري (١١/٥).
٢- «النرش» (٢٣٤/٢)، «حجة ابن زنجلة» ص (٢٩٥، ٤٢٢)، «الكشف» (٦٦/٢).

٣- وهي قراءة ابن ذكوان بخلف عنه. «املهذب» ص (١٠٧)، وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر بفتح الالم 
وتشديد النون عىل أهنا نون التوكيد كرست ملناسبة الياء، وقرأ الباقون بإسكان الالم وختفيف النون عىل أن 

الفعل معرب والنون للوقاية. ينظر: «اإلحتاف» ص (٣٦٩).
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 [X] ا) [هود: ٦٨] بغري تنوين، ووقف عليه بغري ألف(١)، وكذلك قرئ (وثمودً
ـا وقرئ  (٢)، وغريها مما كتب رسمً [األحزاب: ٦٧،١٠، ٦٧]   [O]و [d]و

ا من خمالفة الرسم» (٣). بحذفه يف بعض القراءات الصحيحة، وليس ذلك معدودً

 ç] :[الكهف: ٩٥- ٩٦]، وقوله [× Ö Õ] :٧- توجيه القراءات يف قوله تعاىل
é è] [الكهف: ٩٦]:

 ،[é è ç]و ،[  Ø × Ö Õ] :قال ابن اجلزري: «واختلفوا» يف

فرو ابن محدون عن حييى، ورو العليمي كالمها عن أيب بكر بكسـر التنوين يف 
األول، ومهزة ساكنة بعده، وبعد الالم يف الثاين من املجيء(٤). 

يف  فيهمـا  ومدها  اهلمزة  بقطع  بكر  أيب  عن  حييى  عن  الرصيفيني  شعيب   ورو
احلالني من اإلعطاء» (٥).

٨- توجيه قراءة محزة [ð ï î í] [الكهف: ٩٧] بتشديد الطاء:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [î í] فقرأ محزة بتشديد الطاء يريد فمـا 

مثل  بينهمـا يف  ، واجلمع  الطاء ومجع بني ساكنني وصالً التاء يف  فأدغم  استطاعوا 
ذلك جائز مسموع (٦). 

١- وهي قراءة محزة وحفص ويعقوب، «اإلحتاف» ص (٣٢٣).
٢- املصدر السابق ص (٤٥٢).

٣- «النرش» (٢٣٥/٢)، «اإلحتاف» ص (٣٦٩).
٤- أي: «جيئوين بمـا هو معونة» عىل ما يفهم من قوله: [Ñ Ð]. «حجة ابن زنجلة» ص (٤٣٤).

٥- «النرش» (٢٣٦/٢)، «الكشف» (٧٩/٢)، «اإلحتاف» ص (٣٧٣).
٦- واملؤلف يشري بذلك للرد عىل من طعن عىل هذه القراءة من حيث اجلمع بني الساكنني عىل حدمها، ليس 
أوهلمـا حرف مد ولني. وذلك كأيب جعفر النحاس، وابن جماهد، والزجاج وغريهم. ينظر تفصيل ذلك 
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قال احلافظ أبو عمرو: «ومما يقوي ذلك ويسوغه أن الساكن الثاين ملا كان اللسان 

فكأن  متحرك  حرف  بمنزلة  صار  واحدة  ارتفاعة  املدغم  وعن  عنه  يرتفع  عنده 
ا»(١). الساكن األول قد ويل متحركً

***
سورة طـه

١- وجه االتفاق عىل قوله تعاىل: [4 5    6  7] [النبأ: ٦]:
لرؤوس  ا  اتباعً كذلك  أنه  «النبأ»  يف  الذي  احلرف  عىل  «واتفقوا  اجلزري:  ابن  قال 

اآلي الذي بعده(٢).
٢- وجه االتفاق عىل قوله تعاىل: [¿ Ã Â Á À] [طه: ٨٦]:

قال ابن اجلزري: «واتفقوا عىل كرس احلاء من قوله: [¿ Ã Â Á À]؛ ألن 

يف: «قراءات اإلمام محزة واالنتصار هلا» لألستاذ الدكتور/ سامي هالل ص (١٤٢) وما بعدها.
١- «النرش» (٢٣٧/٢)، وهو بنصه يف «جامع البيان» (١٣٢٧/٣).

٢- «النرش» (٢٤٠/٢)، وينظر: «جامع البيان» (١٣٥٥/٣)، «حجة ابن خالويه» ص (١٤٥)، «إبراز املعاين» 
ص (٥٨٩).

وقد اختلف يف هذا اللفظ يف موضعي «طه» [٥٣]، و«الزخرف» [١٠] فقرأ الكوفيون بفتح امليم وإسكان   
ا»،  مهدً «ممهودة  والتقدير:  املفعول  بمعنى  فيكون  كالفرش  مصدر  املهد  أن  ووجهه:  ألف  غري  من  اهلاء 
ـا يوصف به األرض؛ ألن الناس يتمهدوهنا  7] اسمً  ] 7]. وجيوز أن يكون   ] فيكتفٰى بقوله: 

ويسكنوهنا فهي هلم كاملهد.
ا) بكرس امليم وفتح اهلاء وألف بعدها، ووجهه: أن اهلاء اسم ملا يفرش كالفراش وهو  ادً هَ وقرأ الباقون (مِ  
«حجة  والرياش.  الريش  مثل  لغتان  مها  قوم:  وقال   .[٢٢ [البقرة:   [|  {   z  y] قال:  كمـا 

القراءات» البن زنجلة ص (٤٥٣)، «املوضح» (٤٣٤/٢). 
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املراد به الوجوب ال النزول»(١).
٣- توجيه قوله تعاىل: [, - .] [طه: ١١٤]:

 ( َ يضِ (نَقْ يعقوب  فقرأ   .[.  -  ,] يف  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

بالنون مفتوحة وكرس الضاد وفتح الياء نصبًا عىل تسمية الفاعل (وحيَه) بالنصب، 
وقرأ الباقون [,] بالياء مضمومة، وفتح الضاد ورفع [.]»(٢).

***

 Ï Î] تعاىل:  قوله  اتفقوا عىل  البيان» (١٣٦١/٣)، وكذلك  «النرش» (٢٤١/٢)، وينظر: «جامع   -١
Ñ Ð] [الزمر: ٤٠] بالكرس «إبراز املعاين» ص (٥٩٥).

فقرأ   ،[٨١ [طه:   [c  b  a  `  _  ^   ]\  [  Z] تعاىل:  قوله  يف  االختالف  وجه  أما   
النزول،  وهو  «احللول»  من  أنه  قراءته  ووجه  (حيلل)،  من  والالم  ل)  (فيحُ من  احلاء  بضم  الكسائي 
الكرس  قراءة  ووجه   .[٣١ [الرعد:   [t  s  r  q  p] تعاىل:  قوله  يف  احلاء  ضم  عىل  اتفقوا  ولذلك 
فهي من الوجوب. ينظر: «إبراز املعاين» ص (٥٩٥)، «معاين الفراء» (١٨٨/٢)، «املوضح» (٨٤٨/٢)، 

«الكشف» (١٠٣/٢). 
٢- «النرش» (٢٤٢/٢)، ووجه ابن أيب مريم القراءتني فقال يف قراءة يعقوب: «والوجه أن الفعل هللا تعاىل، 
ذكر عىل لفظ التعظيم، (وحيَه) نصب؛ ألنه مفعول به. وهذا موافق ملا قبله الذي جاء عىل لفظ التعظيم، 
يف   [6  5] تعاىل:  قوله  وهو  بعده  وملا   [١١٣ [طه:   [Ù]  [× Ö] تعاىل:  قوله  وهو 
به،  املفعول  إىل  الفعل  إسناد  عىل  أنه  «والوجه  الباقني:  قراءة  يف  وقال  التعظيم،  لفظ  عىل  كليهمـا  أن 
«املوضح»  الفاعل»  ذكر  عن  االستغناء  وقع  فلذلك  املوحي؛  هو  تعاىل  اهللا  أن  ومعلوم  الوحي،  وهو 

 .(٨٥٤/٢، ٨٥٥)
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سورة األنبياء

١- قوله تعاىل: [J  I H G] [األنبياء:٤]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [J  I H G] فقرأ محزة والكسائي وخلف 

وحفص [G] بألف عىل اخلرب، والباقون (قل) بغري ألف عىل األمر».
   - وقال يف قوله تعاىل: [¶ ¸ ¹  ]  [األنبياء: ١١٢]:

«واختلفوا يف [¶ ¸] فرو حفص [¶] عىل اخلرب، وقرأ الباقون عىل األمر 
بغري ألف» (١).

٢- قوله تعاىل: [® ¯ °]  [األنبياء: ٨٠]:
قال ابن اجلزري: «قرأ أبو جعفر وابن عامر وحفص بالتاء عىل التأنيث، ورواه أبو 

بكر ورويس بالنون، وقرأ الباقون بالياء عىل التذكري»(٢).
٣- قوله تعاىل: [| { ~ ]  [األنبياء: ٨٨]:

بكر  وأبو  عامر  ابن  فقرأ   ،[~  }] يف  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

ا،  ختفيفً النونني   إحد حذفت  ثم  «ننجي»  معنى  عىل  اجليم  وتشديد  واحدة  بنون 
كمـا جاء عن ابن كثري وغريه قراءة [Z         Y X] الفرقان [٢٥] (٣).

١- «النرش» (٢٤٣/٢، ٢٤٤)، «جامع البيان» (١٣٦٨/٣، ١٣٧٤). 
٢- «النرش» (٢٤٣/٢)، واحلجة ملن قرأ بالتاء أنه رده عىل الصنعة و«اللبوس» ألن اللبوس الدرع وهي مؤنثة 
عىل املعنى، واحلجة ملن قرأه بالياء أنه رده عىل لفظ «اللبوس» ال عىل معناه، وقيل: هو مردود إىل اهللا تعاىل 
«أي: ليحصنكم اهللا من بأسكم» ، وقيل: هو لداوود، أي: ليحصنكم بذلك داود من بأسكم، واحلجة ملن 
ن ال الدرع، وملوافقة ما قبله وهو قوله: [©]. ينظر:  قرأه بالنون أنه أخرب به عن اهللا؛ ألنه هو املحصِّ

«احلجة» البن خالويه ص (١٥٢)، «الكشف» (١١١/٢)، «املوضح» (٨٦٤/٢). 
٣- هي قراءة ابن كثري فقط. ينظر: «التذكرة» (٥٧٤/٢)، «التيسري» ص (١٢٨).  
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حذف  عىل  املالئكة)  (نزل  (اللوامح):  كتابه  في  الرازي(١)  الفضل  أبو  اإلمام  قال 

بنونني،  الباقون  وقرأ  مكة،  أهل  قراءة  (ننزل)  من   (٢) الفعل  فاء  هو  الذي  النون 
الثانية ساكنة مع ختفيف اجليم(٣)، وقال ابن هشام يف آخر توضيحه: ملا ذكر حذف 
[الليل: ١٤]: «وقد جييء هذا   [Â Á] التاءين من أول املضارع يف نحو:   إحد

احلذف يف النون، ومنه عىل األظهر قراءة ابن عامر وعاصم(٤)، [| { 
بسكوهنا  «ننجي»  األصل  وقيل:  الثانية،  النون  بفتح  «ننجي»  أصله   [~

انة، وإدغام النون يف اجليم ال يكاد يعرف، انتهى»(٥). اصة وإجّ فأدغمت كإجّ
٤- قوله تعاىل: [¸ ¹  ]  [األنبياء: ١١٢]:

قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [¸ ¹  ] فقرأ أبو جعفر بضم الباء، ووجهه أنه 

ا عىل الضم، وأنت تنوي اإلضافة (٦)،  لغة معروفة جائزة يف نحو: «يا غالمي» تنبيهً
وليس ضمه عىل أنه مناد مفرد كمـا ذكره أبو الفضل الرازي (٧)؛ ألن هذا ليس 

من نداء النكرة املقبل عليها، وقرأ الباقون بالكرس» (٨). 
وقرأ  وغريمها،  النهرواين  الفرج  وأيب  الداراين،  داود  بن  ميل  عىل  قرأ  احلسني،  بن  أمحد  بن  الرمحن  عبد   -١
عليه أبو القاسم اهلذيل، وأبو معشـر الطربي وغريمها (ت ٤٠٤ هـ). «غاية النهاية» (٣٦١/١). وكتابه 

«اللوامح» مل أقف عليه.  
٢- وهي النون الثانية. «إبراز املعاين» ص (٦٠١).  

م. «املوضح»  رِ كْ ل مثل تُ عِ فْ ٣- وهو األصل؛ ألن النون األوىل من النونني حرف مضارعة، والثانية فاء الفعل؛ تُ
  .(٨٦٧/٢)

٤- الصحيح أهنا قراءة ابن عامر وشعبة عن عاصم. «التذكرة» (٥٤٥/٢).  
٥- «النرش» (٢٤٣/٢)، «أوضح املسالك» البن هشام (٣٦٥/٤).  

٦- فمعنى: «رب» أي: يا ريب . «البحر املحيط» (٣٤٥/٦).  
٧- ذكر هذا القول السمني احللبي عن اإلمام الرازي ورد عليه يف قوله: وحذف النداء فيمـا جاز أن يكون 
ا لـ«أي» بعيد بابه الشعر. بقوله: «ليس هذا من املنادٰ املفرد، بل نص بعضهم عىل أن هذه بعض  وصفً
اللغات اجلائزة يف املضاف إىل ياء املتكلم حال ندائه. «الدر املصون» (٢١٨/٨)، وينظر: «البحر املحيط» 

(٣٤٥/٦)، «املحتسب» (٧١/٢).   
٨- وذلك عىل اجلر عىل اإلضافة. ينظر: «رشح الطيبة» للنويري (٦١/٥)، «النرش» (٢٤٤/٢).  
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سورة املؤمنون

[_ `] يف «املؤمنون» [٩]، واالتفاق عىل اإلفراد يف  ١- وجه االختالف يف 
«األنعام» و«املعارج»:

[املؤمنون: ٩] فقرأ محزة والكسائي   [W V] ابن اجلزري: «واختلفوا يف:  قال 

وخلف بالتوحيد، وقرأها الباقون باجلمع.
واتفقوا عىل اإلفراد يف «األنعام» [٩٢] و«املعارج» [٣٤] ألنه مل يكتنفها فيهمـا ما 
املتقدم وتعظيم اجلزاء يف  اكتنفها يف «املؤمنون» قبل، وبعد من تعظيم الوصف يف 
ذلك يف غريها  يكن  ومل  القراء،  أكثر  به  قرأ  اجلمع، وكذلك  لفظ  فناسب  املتأخر، 

فناسب اإلفراد، واهللا أعلم»(١).
٢- قوله تعاىل: [½ ¾] [املؤمنون: ٨٧، ٨٩، ٨٥]:

 [¾ ½]  ،[٨٧] [¾ ½] قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: 

ورفع  فيهمـا  الالم  قبل  الوصل  ألف  بإثبات  البرصيان  فقرأ  األخريتني،  يف   [٨٩]
اهلاء من اجلاللتني، وكذلك رسمـا يف املصاحف البرصية، نص عىل ذلك احلافظ، 
أبو عمرو يف «جامعه»(٢)، وقرأ الباقون [¾]، [¾] بغري ألف وخفض اهلاء، 

وكذا رسمـا يف مصاحف احلجاز والشام والعراق(٣).
١- «النرش» (٢٤٦/٢)، وينظر: «جامع البيان» (١٠٥٦/٣) .  

٢- «جامع البيان» (١٠٩٣/٣). ووجه هذه القراءة أنه أتى باجلواب عىل ظاهر السؤال؛ ألنك إذا قلت: من 
رب الدار؟ فاجلواب: فالن. فقوله: [µ ´ ³ ¶]، [É È Ç     Æ Å Ä] جوابه عىل 

ظاهر السؤال: اهللا. «الكشف» (١٢٠/٢)، «املوضح» (٨٨٩/٢).  
٣- «جامع البيان» (١٠٩٣/٣)، ووجه هذه القراءة محل اجلواب عىل معنى الكالم دون ظاهر لفظه؛ ألنك إذا 

 µ´] :قلت: «من رب الدار؟» فمعناه: ملن الدار؟ فاجلواب يف قولك: ملن الدار؟ لفالن، كذلك ملن قال
كان معناه: ملن ملكوت كل يشء؟ فاجلواب يف   [É È Ç     Æ Å Ä] قال:  ¶]، ملن 
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واتفقوا عىل احلرف األول أنه [¾] [٨٥] ألن قبله [¢ £ ¤  ¥ ¦] 
[٨٤] فجاء اجلواب عىل لفظ السؤال»(١).

٣- قوله تعاىل: [Q P] [املؤمنون: ١١٠]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [Q] هنا [١١٠] و«ص» [٦٣] فقرأ املدنيان، 

ومحزة والكسائي وخلف بضم السني يف املوضعني، وقرأ الباقون بكرسها فيهمـا (٢).
واتفقوا عىل ضم السني يف حرف «الزخرف» [٣٢]؛ ألنه من السخرة ال من اهلزء» (٣).

***
سورة النور

١- قوله تعاىل: [4 5 6 7] [النور: ٢]:
بعدها  ألف  مع  فتحها  وله  قنبل،  وخلف  للبزي  اهلمزة  فتح  قراءات   [7] يف 

هكذا «رآفة» ثالث «رعافة»، والباقون بإسكاهنا وهو الثاين لقنبل.
قال ابن اجلزري في توجيهها: «وكلها لغات يف املصادر»(٤).

هذا: هللا. «الكشف» (١٢٠/٢)، «املوضح» (٨٩٩/٢).  
ا موافقة للرسم. «اإلحتاف» ص (٤٠٥) .   ١- «النرش» (٢٤٧/٢)، وينظر: «جامع البيان» (١٠٩٣/٣)، وأيضً
به  يراد  به االستهزاء، والضم  يراد  الكسـر  لغتان، وقال آخرون: إن  ٢- ذهب اخلليل إىل أن الضم والكرس 

خرة. ينظر: «حجة القراءات» البن نجلة ص (٤٩٢).    السُ
٣- «النرش» (٢٤٧/٢)، «جامع البيان» (١٠٩٥/٣). وينظر: «املوضح» (٩٠٢/٢).  

ؤف رأْفة بتسكني  ٤-  املصدران السابقان . وقال ابن أيب مريم يف قراءة «رأَفة» والوجه أنه مصدر رأَف به يرْ
افة، ورأَفة عىل وزن رعفة. ثم قال يف قراءة اإلسكان. والوجه  عَ اهلمزة، ورافة بتخفيفها، ورآفة عىل وزن رَ
لة بسكون اهلمزة، واهلمزة عني الفعل، فأصلها أن تبقى مهزة  يف الكلمة الساكنة أن الكلمة عىل وزن فعْ

ساكنة. «املوضح» (٩٠٧/٢).  
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٢- قوله تعاىل: [: ; >] [النور: ٢]:
[>] فقرأ يعقوب بضم «الكاف»، ... وقرأ  قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: 

يف  املستعمل  لكن  عظم،  أي:  اليشء   « لـ«كربُ مصدران  ومها  بكرسها(١)،  الباقون 
السن الضم، أي: توىل أعظمه، وقيل بالضم: معظمه(٢)، وبالكرس البداءة بـ«اإلفك» 

وقيل: اإلثم»(٣).

٣- قوله تعاىل: [L K J I H] [النور: ٢٢]:
) هبمزة مفتوحة  قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [I H] فقرأ أبو جعفر (يتأَلَّ

ليّة» عىل وزن «فعيلة»  بني التاء والالم مع تشديد الالم مفتـوحـة ... وهي من «اإلِ
من «األلوة» بفتح اهلمزة وضمها وكسـرها، وهو احللف، أي: وال يتكلف احللف، 
أو: ال حيلف أولو الفضل أن ال يؤتوا. ودل عىل حذف «ال» خلو الفعل من النون 

الثقيلة فإهنا تلزم يف اإلجياب. 
وقرأ الباقون هبمزة ساكنة بني الياء والتاء وكسـر الالم خفيفة، إما من «ألوت»، أي: 
، أو من «آليت» أي: حلفت يقال: آىل وأْتىل وتأىلّ بمعنى،  ت، أي: وال يقرصّ قَرصَّ

فتكون القراءتان بمعنى»(٤).

٤- قوله: [l  kj] [النور: ٤٠]:
١- «التذكرة» (٥٦٧/٢)، «التلخيص» أليب معرش ص (٣٤٢).  

٢- ينظر: «معاين القرآن» للفراء (٢٤٧/٢)، «املوضح» (٩١١/٢).  
٣- «رشح الطيبة» للنويري (٨٦/٥)، «اإلحتاف» ص (٤٠٩).  

٤- «النرش» (٢٤٨/٢)، وينظر: «البحر املحيط» (٤٤٠/٦)، «رشح الطيبة» للنويري (٨٦/٥- ٨٧).  
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قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [l  kj]، فرو البزي (سحاب) بغري 

تنوين (ظلمـات) باخلفض، ورو قنبل [j] بالتنوين (ظلمـات) باخلفض 
ا يف موضع  مبتدأ وخربً  [o n m] املتقدمة ويكون  بدالً من (ظلمـات) 
أنه  عىل  بالرفع   [l] ا  منونً  [j] الباقون  وقرأ  لـ(ظلمـات)،  الصفة 

خرب مبتدأ حمذوف»(١).

٥- قوله: [ì ë] [النور: ٤٧]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [ì ë]، فقرأ أبو جعفر بضم الياء وكرس 

اهلاء، فقيل: إن باء [ì] تكون زائدة (٢) كمـا هي يف [v u  t] [النور: 
ن» كمـا جاءت يف قول الشاعر(٧): ١٩٥]، والظاهر أهنا تكون بمعنى «مِ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ا�شـرج. ــاء  م ــèد  ب الــéيــف  Æب 

ا، أي: يذهب النور من األبصار، وقرأ الباقون  أي: من برد، ويكون املفعول حمذوفً
بفتح الياء واهلاء» (٣).

٦- قوله تعاىل: [¼ ½] [النور: ٥٨]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [¼ ½] فقرأ محزة والكسائي وخلف وأبو 

بكر (ثالث) بالنصب، وقرأ الباقون بالرفع.
١- «النرش» (٢٤٨/٢)، «رشح الطيبة» للنويري (٩١/٥)، «الكشف» (١٤٠/٢).  

املعضالت»  وإيضاح  املشكالت  «كشف  ينظر:  الباقويل.  احلسن  أبو  اإلمام  زائدة  الباء  أن  ذكر  فممن   -٢
(٩٦٠/٢). وهذا القول غري مريض ألنه ال زيادة يف القرآن الكريم.

 ،(٩١/٥) للنويري  الطيبة»  «رشح   ،(٤٥٦/٦) املحيط»  «البحر  وينظر:   ،(٢٤٩/٢) «النرش»   -٣
«اإلحتاف» ص (٤١٢).  
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واهللا  ا.  ظرفً لوقوعه  املتقدم؛   [٥٨]  [ª  ©] قوله:  يف  النصب  عىل  واتفقوا 
أعلم(١)» (٢).

***
سورة الفرقان

١- قوله تعاىل: [u t s r q p o n            m l] [الفرقان: ١٨]:
وفتح  النون  بضم  جعفر  أبو  فقرأ   [q  p] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

واألول  اثنني،  إىل  وقيل:  اجلمهور،  كقراءة  واحد  إىل  متعدٍ  هو  فقيل:  اخلاء... 
الضمري يف (نُتخذ) النائب عن الفاعل والثاين [u t]، و[ t] زائدة (٣)(٤). 
، و[ t] زائدة؛  واألحسن ما قاله ابن جني وغريه، أن يكون [u t] حاالً
ا من وكيل، واملعنى: ما كان لنا أن  ملكان النفي املتقدم، كمـا يقول: ما اختذت زيدً

نعبد من دونك، وال نستحق الوالء والعبادة (٥)
وقرأ الباقون بفتح النون وكرس اخلاء» (٦).

من  بدل  أنه  عىل  عورات)  (ثالثَ  قوله:  يف  النصب  قراءة  ووجه   ،(٦١٩) ص  املعاين»  «إبراز   -١
ينظر:  تقديره: هذه ثالث عورات.  ملبتدإ حمذوف  أهنا خرب  الرفع عىل  قراءة  ª]، ووجه   ©]

  .(١٤٣/٢) «الكشف» 
٢- «النرش» (٢٥٠/٢).  

يقال: هي  أن  اللغة، واألوىل  الكريم وإن كان هذا جائز يف  القرآن  الزيادة يف  لفظ  يستخدم  أال  ٣- األوىل 
النفي.   لتأكيد 

٤- ينظر: «البحر املحيط» (٤٨٩/٦)، «رشح الطيبة» للنويري (٩٥/٥).
٥- «املحتسب» (١٢٠/٢)، «رشح الطيبة» للنويري (٩٥/٥).  

٦- «النرش» (٢٥٠/٢)، وذلك عىل البناء للفاعل و[ u t] مفعوله «اإلحتاف» ص (٤١٦).  
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سورة الشعراء

١- قوله تعاىل: [µ ´   ³ ²] [الشعراء: ١٧٦]:
فقرأمها  [³   ´] هنا، ويف «ص» [١٣]  ابن اجلزري: «واختلفوا يف:  قال 

املدنيان، وابن كثري وابن عامر بالم مفتوحة مـن غيـر ألف وصل قبلها، وال مهزة 
ة» و«طلحة»(١)، وكذلك رسمـا  يْوَ التأنيث يف الوصل مثل: «حَ تاء  بعدها، وبفتح 
يف مجيع املصاحف(٢)، وقرأ الباقون بألف الوصل مع إسكان الالم، ومهزة مفتوحة 

بعدها وخفض تاء التأنيث يف املوضعني(٣). 
ومحزة يف الوقف عىل أصله، واتفقوا عىل حريف «احلجر» [٧٨] و«قاف» [١٤] أهنمـا 

هبذه الرتمجة؛ إلمجاع املصاحف عىل ذلك»(٤).

***

للتعريف  مصـروفة  غري  وهي  الكلمة،  فاء  فالالم  ة»  لَ عْ «فَ عىل    [´  ] جعلوا  أهنم  فيها:  والوجه   -١
والتأنيث، فلذلك انتصب يف موضع «احلجر». «املوضح» (٧٢٧/٢).  

٢- «املقنع» ص (٢١)، «جامع البيان» (١٤٢٦/٤).  
٣- وهو األصل؛ ألهنا (أيكة) دخلت عليها الم التعريف وانجرت باإلضافة، واأليكة: هي غيضة تنبت ناعم 

الشجر. «املوضح» (٧٢٦/٢)، «اإلحتاف» ص (٤٢٣).  
٤- «النرش» (٢٥٢/٢)، «جامع البيان» (١٤٢٧/٤)، «رشح الطيبة» للنويري (١٠٤/٥). وهذه العبارة قد 
يتوهم البعض منها أن هذه القراءة مأخوذة من خط املصحف، فاألوىل أن يقال أن قراءهتم موافقة ملا رسم 

يف املصحف ألن األساس يف القراءة هو التلقي واملشافهة.  
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سورة  النمل

جعفر  أبو  فقرأ   [٢٥ [النمل:   [A@  ?] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

والكسائي، ورويس بتخفيف الالم، ووقفوا يف االبتالء (أال يا) وابتدأوا (اسجدوا) 
هبمزة مضمومة عىل األمر، عىل معنى: أال يا هؤالء، أو يا أهيا الناس (اسجدوا)، 
فحذفت مهزة الوصل بعد «يا» وقبل السني من اخلط عىل مراد الوصل دون الفصل(١). 

«كمـا  واالبتداء»:  «الوقف  كتابه  في  الداني  عمرو  أبو  العالء  أبو  احلافظ  قال 

حذفوها من قوله: [f] يف طه [٩٤] عىل مراد ذلك (٢).
[f]، فقد قدمت يف باب «وقف محزة» أين رأيته يف املصاحف  (قلت) : أما 
الشامية من اجلامع األموي ورأيته يف املصحف الذي يذكر أنه اإلمام من الفاضلية 
بالديار املرصية، ويف املصحف املدين بإثبات إحد األلفني(٣)، ولعل الداين رآه يف 

بعض املصاحف حمذوف األلفني فنقله. 
وكذلك قرأ الباقون بتشديد الالم و[  @] عندهم كلمة واحدة مثل [¸ ¹ 

º] [األعراف: ١٦٩] فال جيوز القطع عىل يشء منهمـا»(٤).

الساكنني،  اللتقاء  األلف  منه  حذف  النداء  حرف  و(يا)  الكالم،  وافتتاح  للتنبيه  حرف  (أال)  وتكون   -١
ا من قوله: (اسجدوا) لكوهنا يف حالة الوصل واملناد حمذوف كمـا قدره.  وسقطت ألف الوصل أيضً

ينظر: «املوضح» (٩٥٤/٢).  
٢- مل أجد هذا يف «املكتفى يف الوقف واالبتداء» وإنمـا وجدته يف «جامع البيان» (١٤٣٤/٤).  

٣- «النرش» (٣٥٢/١).  
)، والتقدير:  ٤- ووجه هذه القراءة: أن األصل : أنْ ال يسجدوا، فأدغم النون يف الالم من «ال» فصار (أالّ
فصدهم عن السبيل ألن ال يسجدوا، بإضمـار الالم وهو متعلق بقوله: (صدهم)، وجيوز أن يكون بقوله 
ا عىل إضمـار  [النمل: ٢٤]. أي: زين هلم لئال يسجدوا، فالفعل أيضً  [7 6 5 4] تعاىل: 
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٢- قوله تعاىل: [á à ß] [النمل: ٤٤]:
 K]يف «ص» [٣٣] و [n ]و ،[á] :قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف

L] يف «الفتح» [٢٩]، فرو قنبل مهز األلف والواو فيهن، فقيل: إن ذلك عىل 
لغة من مهز األلف والواو، وهي لغة أيب حية النمريي حيث أنشد(١):

 (٢)êمؤ âؤقدين إRأحب ا

وقال أبو حيان: بل مهزها لغة فيها(٣)؛ قلت: وهذا هو الصحيح واهللا أعلم»(٤).

***
سورة العنكبوت

١- قوله تعاىل: [Z ] \] [العنكبوت: ٥٨]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [Z ] \] فقرأ محزة والكسائي وخلف 

بالثاء املثلثة ساكنة بعد النون وإبدال اهلمزة ياء من الثواء، وهو اإلقامة، وقرأ الباقون 
بالباء املوحدة واهلمز من (التبوء) وهو املنزل (٥).

الالم، وجيوز أن يكون بال إضمـار ويكون بدالً عن األعمـال كأنه قال: زين هلم الشيطان أن ال يسجدوا 
هللا، أي: ترك السجود. «املوضح» (٩٥٥/٢).  

والشعراء»  «الشعر  يف:  ترمجته  ينظر  هـ).  سنة(١٨٠  حدود  يف  ت  النمريي  حية  أبو  الربيع  بن  اهليثم   -١
  .(٧٧٤/٢)

٢- صدر بيت جلرير بن عطية من قصيدة يمدح فيها هشام بن عبد امللك وعجزه:
وجعدة إذ أضاءها الوقود

والشاهد فيه مهزة «املؤقدين، ومؤسى» ملجاورهتا للضمة قبلها.ينظر «ديوان جرير» ص (١١٦)، «شواهد   
املغني» للسيوطي (٩٦٢/٢- ٩٦٣)، «رشح اهلداية» (٤٥٦/٢).  

٣- ينظر: «البحر املحيط» (٧٩/٧).  
٤- «النرش» (٢٥٣/٢).  

٥- «النرش» (٢٥٨/٢)، وهو بنصه يف «جامع البيان» (١٤٦٦/٤).  
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واتفقوا عىل الذي يف سورة «النحل» [٤١] (١) أنه كذا، إذ املعنى: لنسكننهم مسكنًا 
صاحلًا، وهو املدينة» (٢).

***
سورة سبأ

١- قوله تعاىل: [Ö Õ] [سبأ: ١٤]:
عمرو  وأبو  املدنيان  فقرأ   ،[Ö] يف  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

مسموع  وهو  اهلمزة،  من  بدل  األلف  وهذه  مهز،  غري  من  السني  بعد  بألف 
.(٣ قياس»( غري  عىل 

وقال أبو عمرو بن العالء: وهو لغة قريش(٤).

  .[Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â] :١- وهو قوله تعاىل
٢- «النرش» (٢٥٨/٢)، «جامع البيان» (١٤٦٦/٤). ويدل عىل ذلك ما ذكره أبو شامة حيث قال: «وروي 
عن الربيع بن خيثم أنه قرأها كذلك ـ أي: بالثاء ـ، وقال: الثواء يف اآلخرة، والتبوء يف الدنيا، وقد قال 
اهللا تعاىل يف حق الكفرة: [n m l k j] [العنكبوت: ٦٨]، وهو يف آخر هذه السورة 
[القصص:   [;  :  9  8  7  6] وقال:  اجلنة  يف  ذلك  نحو  للمؤمنني  يقال  أن  فناسب 
املعاين» ص (٦١٨- ٦١٩).ويمكن  «إبراز  ا بني أظهرهم واهللا أعلم».  ـا عندهم مستمرً ٤٥]. أي: مقيمً
أنن نجمع بني القراءتني فنقول: إن قراءة [Ê] إشارة إىل أولية النزول والدخول فلمـا استقروا 

وأقاموا كانت القراءة األخر (لنثوينهم). واهللا أعلم.   
العصا، فأصل  إذا أخرهتا وزجرهتا، واملنسأة  علة من قوهلم: نسأت اإلبل،  فْ مِ املنسأة  اهلمز؛ ألن  ٣- األصل 

الكلمة اهلمز «املوضح» (١٠٦٤/٣).
٤- ينظر يف ذلك: «معاين القرآن» للفراء (٣٥٦/٢)، «الدر املصون» (١٦٣/٩)، «املختار يف معاين قراءات 

األمصار» (٧٠٩/٢).
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ا لذلك(١): وقال الداني: أنشدنا فارس بن أمحد شاهدً

خطوهم تقارب  إذا  الشيوخ  األســـواقإن   J اRــنــســاة   � ــــوا  َدبُّ

ورو ابن ذكوان بإسكان اهلمزة، واختلف عن هشام، فرو الداجوين عن أصحابه 
كذلك، ورو احللواين عنه بفتح اهلمزة، وبذلك قرأ الباقون.

وقد ثبت إسكان اهلمزة يف كالمهم وأنشدوا عىل ذلك(٢): 
ــه ــأت ـــام مــن و¤ ـــٍر ق À ـــع ته¬ي

ْ
منسأ إ   الــشــيــخ  كــقــومــة 

±] [سبأ: ٣٧]:  °  ¯  ®   ¬ ٢- قوله تعاىل: [» 
 ( (جزاءً رويس   فرو  ،[¯  ®   ¬] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

بالنصب عىل احلال مع التنوين وكرسه وصالً ورفع (الضعف) باالبتداء، كقولك: 
ـا»، فالتقدير: «هلم الضعف جزاء»، وقرأ الباقون بالرفع من غري  «يف الدار زيد قائمً

تنوين وخفض الضعف باإلضافة» (٣).

***

ا خالصة، وليس القياس  ١-«جامع البيان» (١٥٠١/٤). ووجه هذه القراءة: أنه عىل ختفيف اهلمزة بقلبها ألفً
كذلك، بل القياس يقتيض أن جتعل اهلمزة بني بني. «املوضح» (١٠٤٦/٣).

٢-ذكر هذا البيت الداين يف «التيسري» ص (١٤٢)، ويف «جامع البيان» (١٥٠٢/٤)، وينظر «النشـر» (٢٦٢/٢). .
للفراء  القرآن»  «معاين   ،(١٠٥٥/٣) «املوضح»  وينظر:   ،(٤٦٠) ص  «اإلحتاف»   ،(٢٦٣/٢) «النرش»   -٣

.(٣٦٤/٢)
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سورة فاطر

١- قوله تعاىل: [± ²] [فاطر: ٤٣]:
²]، فقرأ محزة بإسكان اهلمزة يف  قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [± 

[البقرة:   [j] يف  عمرو  أبو  أسكنها  كمـا  ا  ختفيفً احلركات  لتوايل  الوصل 
وقرأ  التغيري(١)،  موضع  ألنه  أحسن؛  الطرف  يف  إسكاهنا  وكان  لذلك،   [٥٤

بكرسها.  الباقون 
وقد أكثر األستاذ أبو عيل الفاريس يف االستشهاد من كالم العرب عىل اإلسكان، ثم 

قال: فإذا ساغ ما ذكر يف هذه القراءة من التأويل مل يسغ أن يقال حلن(٢).
قلت: وهي قراءة األعمش أيضا. ورواها املنقري(٣) عن عبد الوارث عن أيب عمرو، 
وقرأنا هبا من رواية ابن أيب رسيج(٤) عن الكسائي وناهيك بإمامي القراءة والنحو 

أيب عمرو والكسائي»(٥).

الوقف  الوقف؛ ألهنا يف   ٰللوصل جمر إجراء  بأنه  ا  أيضً البيان» (١٥٠٩/٤)، ويوجه اإلسكان  ١- «جامع 
ا. «املوضح» (١٠٦٥/٣). ساكنة ال حمالة، فأجريت حالة الوصل عليه أيضً

٢- «احلجة» للفاريس (٣٠٣/٣)، وينظر: «اإلحتاف» ص (٤٦٤).
 القراءة عن عبد الوارث بن سعيد وغريه، ورو ٣- عبد اهللا بن عمرو بن احلجاج، أبو معمر املنقري، رو

عنه القراءة أمحد بن عيل بن هاشم البرصي وغريه (ت ٢٢٤ هـ). «غاية النهاية» (٤٣٩/١).
٤- أمحد بن الصباح بن أيب رسيج، قرأ عىل الكسائي وغريه، وقرأ عليه الفضل بن شاذان وغريه (ت ٢٣٠ هـ) 

«السابق» (٦٣/١) .
٥- «النرش» (٢٦٤/٢)، ويف كالم ابن اجلزري رد عىل من أنكر هذه القراءة أو ضعفها من النحويني من أمثال 
الزجاج واألزهري وغريمها. ينظر: «معاين القرآن» للزجاج (٢٧٥/٤)، «معاين القراءات» لألزهري ص 

(٤١٨)، «املختار» (٧٢٧/٢).
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سورة يس

١- قوله تعاىل: [0 1       2       3 4] [يس:٢٩]:
املوضعني [٢٩،  [0 1       2       3 4] يف  ابن اجلزري: «واختلفوا يف  قال 

٥٣] فقرأ أبو جعفر بالرفع فيهن عىل أن (كان) تامة و(صيحة) فاعل، أي: ما وقعت 
إال صيحة واحدة، وقرأ الباقون بنصبهن عىل أن (كان) ناقصة، أي: ما كانت هي؛ 

أي األخذة إال صيحة واحدة.
مفعول  هو  إذ   [٤٩] ے]   ~    }  |  {] نصب  عىل  واتفقوا 

.(١)«[|]

٢- قوله تعاىل: [ª » ¬ ® ¯  °]  [يس: ٨١]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [°      §] هنا [٨١]، ويف «األحقاف» [٣٣]، 

فرو رويس (يقدر) بياء مفتوحة وإسكان القاف من غري ألف وضم الراء، وافقه 
روح يف «األحقاف» (٢)، وقرأ الباقون بالياء وفتح القاف وألف بعدها وخفض الراء 

منونة يف املوضعني (٣).

 ،(١٦٧/٥) للنويري  الطيبة»  «رشح   ،(٢٥٨/٩) املصون»  «الدر  وينظر:   ،(٢٦٥  -٢٦٤/٢) «النرش»   -١
«اإلحتاف» ص (٤٦٦).

ليس  واسم   [... ¬  «  ª] تعاىل:  قوله  من  «ليس»  خرب  أنه  القراءة:  هذه  ووجه   -٢
فموضعه  لليس  ا  خربً جاء  مضارع  فعل  (يقدر)  ويكون   [¯  ®  ¬  «] قوله:  هو 
«املوضح»  ينظر:   .[q  p  o  n  m  l] تعاىل:  قوله  يف  «إن»  خرب  األحقاف  يف  وهو  نصب، 

.(١٠٨١/٣، ١١١٧٩)
٣- عىل أنه اسم فاعل والباء فيه لتأكيد النفي. «السابق».



٣٧٩
âå¶a@Âia@‚bfl⁄a@Ü‰«@ÈÓuÏn€a@%b»fl

واتفقوا عىل قوله تعاىل يف سورة «القيامة»: [¦        § ¨ © ª ] [٤٠] أنه هبذه 
سورة  موضعي  من  األلف  وحلذف  املصاحف،  من  كثري  يف  ألفه  لثبوت  الرتمجة؛ 
«يس» و«األحقاف» يف مجيع املصاحف(١)، واختلفت القراءتان فيهمـا لذلك دون 
«القيامة»؛ وألن جواب االستفهام ورد من قول اهللا تعاىل يف املوضعني، واستدعاء 

الفعل اجلواب أمسّ من االسم، كذا قيل(٢). 
وعندي أنه ملا مل يكن بعد حرف «القيامة» اجلواب بـ(بىل) حسن االتيان باالسم مع 
الباء الدال عىل تأكيد النفي، بخالف احلرفيـن اآلخرين، فإهنمـا مـع اجلـواب ال 

حيتاج إىل تأكيد النفي. واهللا أعلم »(٣).
***

سورة الصافات

١- قوله تعاىل: [° ± ² ³] [الصافات:١٢٣]:
حالة  «وأما   :[±] بلفظ  االبتداء  كيفية  توجيه  في  اجلزري  ابن  قال 

االبتداء فإن املوجهني هلذه القراءة اختلفوا يف توجيهها، فبعضهم وجهها عىل أن 
عليه  فدخلت  «ياس»  أصله  أن  عىل  واألكثرون   ،(٤) وصلت  القطع  مهزة  تكون 

«ال» كـ«اليسع» (٥). 

١- «دليل احلريان» ص (٢٣٠- ٢٣١).
٢- «الدر املصون» (٢٨٦/٩).

٣- «النرش» (٢٦٦/٢).
٤- ذكر ابن أيب مريم هذا الوجه. ينظر: «املوضح» (١٠٩٢/٣).

٥- ينظر: «املوضح» (١٠٩٢/٣)، «حجة القراءات» (٦٠٩- ٦١٠).
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وتظهر فائدة اختالف التوجيه يف االبتداء: فمن يقول إن مهزة القطع وصلت ابتدأ 
بكرس اهلمزة، ومن يقول بالثاين ابتدأ بفتح اهلمزة، وهو الصواب ألن وصل مهزة 
القطع ال جيوز إال رضورة؛ وألن أكثر أئمة القراءة كابن سوار (١) وأيب احلسن ابن 
فارس وأيب الفضل الرازي وأيب العز (٢) وأيب العالء احلافظ (٣)، وغريهم نصوا عليه 
دون غريه (٤)، وألنه األوىل يف التوجيه، وال نعلم من أئمة القراءة من أجاز االبتداء 

بكرس اهلمزة عىل هذه القراءة واهللا تعاىل أعلم» (٥).

***
سورة الزخرف

١- قوله تعاىل: [ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦] [الزخرف: ١٩]:
وابن  كثري  وابن  املدنيان  فقرأ   ،[¥  ¤] يف  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

عامر (عند) بالنون ساكنة وفتح الدال من غري ألف عىل أنه ظرف (٦)، وقرأ الباقون 

١- «املستنري» (٧٦٠/٢).
٢- «الكفاية الكرب» (٥/٧)، «اإلرشاد» ص (٥٢٣) .

٣- «غاية االختصار» (٦٣٥/٢).
يف  والشهرزوري   ،(٣٨٤) ص  «التلخيص»  يف  والطربي   ،(٢٥٤/٣) «املبهج»  يف  اخلياط  ابن  كسبط   -٤

«املصباح الزاهر» (٢٦٩/٣).
٥- «النرش» (٢٦٩/٢).

٦- واملراد أهنم عند اهللا تعاىل بالقربة واملنزلة، وجيوز أن يكون املراد أهنم عند أمره وحكمه، كمـا تقول: أنا 
عندك وبني يديك، أي: يف طاعتك. ينظر: «املوضح» (١١٤٧/٣)، «الكشف» (٢٥٦/٢).
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بألف بعدها ورفع الدال مجع «عبد(١)»(٢).

***
سورة الدخان

١- قوله تعاىل: [j i h g f] [الدخان: ٥١]:
املدنيان، وابن عامر (مقام)  [j i] فقرأ  ابن اجلزري: «واختلفوا) يف  قال 

القيام، ويف الضم معنى  الفتح موضع  الباقون بفتحها، واملراد يف  امليم، وقرأ  بضم 
اإلقامة، واتفقوا عىل فتح امليم من احلرف األول من هذه السورة، وهو قوله تعاىل: 
[V U T]  [الدخان: ٢٦]؛ ألن املراد به املكان، وكذا يف غريه (٣)، وكذا 

من مقام [µ ¶] [البقرة: ١٢٥]، وما أمجع عىل فتحه. واهللا أعلم» (٤).

***
سورة اجلاثية

١- قوله تعاىل: [* + , -       .] [اجلاثية: ١٤]:
والكسائي  ابن عامر ومحزة  فقرأ   ،[+ *] «واختلفوا يف  ابن اجلزري:  قال 

١- ويدل عليه قوله تعاىل: [8 9 :] [األنبياء: ٢٦]، يعني: املالئكة، وهذه القراءة تدل عىل 
ا؛ ألنه خيرب أهنم عباده، والولد ال يكون  ا كبريً نفي قول من جعل املالئكة بنات اهللا، تعاىل اهللا عن ذلك علو!

عبد أبيه. وقيل: إنه مجع عابد. ينظر: املصدران السابقان .
٢- «النرش» (٢٧٥/٢)، «جامع البيان» (١٥٧١).

٣- كقوله تعاىل: [u  t s r q] [آل عمران: ٩٧].
٤- «النرش» (٢٧٥/٢)، وينظر: «املوضح» (١١٦٥/٣)، «إبراز املعاين» ص (٦٤٧).
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الزاي  وفتح  الياء  بضم  جعفر  أبو  وقرأ   ،(٢) بالياء  الباقون  وقرأ   ،(١) بالنون  وخلف 
... وهذه القراءة حجة عىل إقامة اجلار واملجرور، وهو [,] مع وجود املفعول  جمهالً

به الرصيح، وهو [+] مقام الفاعل كمـا ذهب إليه الكوفيون وغريهم» (٣).

٢- قوله تعاىل: [Z        Y X ]  \ [] [اجلاثية: ٢٥]:
ابن  به  انفرد  ما  إال  بالنصب   [Z         Y  X] عىل  «واتفقوا  اجلزري:  ابن  قال 

(٤). ... و[        Z] يف  العالف عن النخاس عن التمـار عن رويس من الرفع 
بالعكس،  اجلمـاعة  قراءة  وعىل  اخلرب،   []  \   [ و[  (كان)،  اسم  القراءة  هذه 

وهو واضح»(٥).

***
سورة ق

١- قوله تعاىل: [[ ^] [ق: ٤٠]:
ومحزة  كثري  وابن  املدنيان،  فقرأ  السجود  وأدبار  يف:  «اختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

وخلف بكرس اهلمزة، وقرأ الباقون بفتحها (٦). 

١- ووجه هذه القراءة: أن اهللا تعاىل قد أخرب أنه جيزهيم بمـا كانوا يكسبون، فأخرب بالنون عىل سبيل التعظيم 
يف اإلخبار عن النفس. «املوضح» (١١٦٩/٣)، «الكشف» (٢٦٢/٢). 

 $ # " !] ٢- ووجه هذه القراءة: أنه إخبار عن اهللا تعاىل وقد تقدم ذكر اسمه يف قوله تعاىل: 
% & ' ) (] فالضمري عائد إليه. املصدران السابقان.

٣- «النرش» (٢٧٨/٢)، «اإلحتاف» ص (٥٠٢).
ينظر:  البصـري.  احلسن  قراءة  وهي  العشـرة،  األئمة  من  لغريه  وال  لرويس  هبا  يقرأ  ال  انفرادة  وهذه   -٤

«القراءات الشاذة» البن خالويه ص (١٣٨)، «اإلحتاف» ص (٥٠٢).
٥- «النرش» (٢٧٨/٢)، «اإلحتاف» ص (٥٠٢).

ا عىل تقدير  ا ونصب عىل الظرفية، واملصادر جتعل ظروفً ٦- ووجه قراءة الكرس: أنه مصدر «أدبر» فجعل ظرفً
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عىل  املعنى  إذ  بالكسـر  أنه   [٤٩]  [á à] «الطور»:  حرف  عىل  واتفقوا 
املصدر، أي: وقت أفول النجوم وذهاهبا، ال مجع دبر» (١).

***
سورة الطور

١- قوله تعاىل: [[ ^ _ ` b a] [الطور: ٢١]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [^] فقرأ ابن كثري بكرس الالم، وقرأ الباقون 

بفتحها، واختلف عن قنبل يف حذف اهلمزة، فرو ابن شنبوذ عنه إسقاط اهلمزة 
واللفظ بالم مكسورة، وهي رواية احللواين عن القواس، وهي قراءة أيب بن كعب، 
ف، وجاءت عن األعمش، ورو ابن جماهد إثبات اهلمزة، وبذلك  وطلحة بن مرصّ
قرأ الباقون (٢)، وروينا عن ابن هرمز بمد اهلمزة، وعن األعمش إسقاطها مع فتح 

الالم، وقرئت (ولتناهم) بالواو (٣)، وكلها لغات ثابتة بمعنى: نقص» (٤).
أدبار السجود، ووجه  الليل فسبحه ووقت  ا، والتقدير: ومن  اتساعً إليها وحذف  الزمان  إضافة أسمـاء 
أن  إال  الصالة.  ودبر  الصالة  عقب  جئتك  تقول:  ا  أيضً ا  ظرفً ذلك  استعمل  وقد  «دبر»  مجع  أنه  الفتح: 

املكسورة أوىل بالظرفية لكوهنا مصدر. ينظر: «املوضح» (١٢٠١/٣- ١٢٠٢)، «الكشف» (٢٨٦/٢).
١- «النرش» (٢٨١/٢)، «الكشف» (٢٨٦/٢).

٢- يتلخص من ذلك أن فيها ثالث قراءات متواترة:
(١) (ألِتناهم) باهلمز وكرس الالم للبزي وابن جماهد عن قنبل وهي من ألِت يألَتُ إذا نقص كعلِم يعلَم.

(٢) (لِتناهم) بإسقاط اهلمزة وكرس الالم البن شنبوذ عن قنبل من الت يلت.
(٣) [^] باهلمز وفتح الالم للباقني يقال: ألَت يألِت كرضب يرضب. ينظر: «الكشف» (٢٩١/٢). 

٣- يتلخص من ذلك أن فيها ثالث قراءات شاذة وهي كالتايل:
(١) (آلتناهم) بمد اهلمز وفتح الالم.   

تناهم) بحذف اهلمز مع فتح الالم. (٢) (لَ
(٣) (ولتناهم) بالواو مع فتح الالم.

٤- «النرش» (٢٨٢/٢)، وينظر: «البحر املحيط» (١٤٩/٨)، «إبراز املعاين» ص (٦٩٠).
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سورة الرمحن

١- قوله تعاىل: [Z Y X W V ]] [الرمحن: ٧٨]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا) يف: ذي اجلالل فقرأ ابن عامر (ذو اجلالل) بواو بعد 

الذال نعتًا لالسم وكذلك هو ىف املصاحف الشامية ،وقرأ الباقون(ذ اجلالل)بياء 
بعد الذال نعتا للرب، وكذلك هو يف مصاحفهم.

 [٢٧] [X W V U T] :واتفقوا عىل الواو يف احلرف األول، وهو قوله
ـا، وقد اتفقت املصاحف عىل ذلك»(١). نعتًا للوجه، إذ ال جيوز أن يكون مقحمً

***
سورة الواقعة

١- قوله تعاىل: [_ ` b a] [الواقعة: ٨٩]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [_]، فرو رويس بضم الراء، وانفرد بذلك 

ابن مهران عن روح، وقرأ الباقون بفتحها(٢).
وح  فرُ يقرؤها:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  رسول  سمعت  قالت:    عائشة  عن  حديثًا  ذكر  ثم 

ورحيان. تعني: بضم الراء، أي: احلياة الدائمة. أخرجه أبو داود يف «سننه»(٣).

١- «النرش» (٢٨٦/٢)، وينظر: «جامع البيان» (١٦٢٤/٤)، «املقنع» ص (١٠٨)، «املوضح» (١٢٣٥/٣).
٢- وجه الضم: أن الروح ها هنا يراد هبا احلياة الدائمة التي ال موت فيها، أما الفتح: فاملراد به الفرج وقيل: 

املغفرة والرمحة. ينظر: «املوضح» (١٢٤٣/٣)، «اإلحتاف» ص (٥٣١).
كتاب  يف   (١٩٠/٥) الرتمذي  وأخرجه  والقراءات»،  «احلروف  كتاب   (٢١٧/٦) داود»  أبو  ٣-«سنن 
«القراءات» وقال: «هذا حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من حديث هارون األعور»، وصححه األلباين. 
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 [5 4   3 2 1 0 / . - ,+ * ) ( '] واتفقوا عىل 
[يوسف: ٨٧]، أنه بالفتح؛ ألن املراد به الفرج والرمحة، وليس املراد به احلياة الدائمة(١).

***
سورة احلديد

١- قوله تعاىل: [Ü Û Ú Ù] [احلديد: ١٠]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [Û Ú Ù] فقرأ ابن عامر برفع الم (وكل(٢)، 

وكذا هو يف املصاحف الشامية، وقرأ الباقون بالنصب (٣)، وكذلك هو يف مصاحفهم 
واتفقوا عىل نصب الذي يف سورة النساء إلمجاع املصاحف عليه» (٤).

٢- قوله تعاىل: [? @ B A] [احلديد: ١٣]:
قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: انظرونا فقرأ محزة بقطع اهلمزة مفتوحة وكرس الظاء، 

بمعنى أمهلونا، وقرأ الباقون بوصل اهلمزة وضم الظاء، أي انتظرونا، وابتداؤها هلم 
بضم اهلمزة» (٥).

١- ينظر: «املوضح» (١٢٤٣/٣)، «الكشاف» (٢٦٣/٤)، «اإلحتاف» (٥٣١)، «النرش» (٢٨٦/٢).
٢- ووجه هذه القراءة: أن لفظ (كل) مرفوع باالبتداء، وهو يف األصل مفعول به، إال أنه ملا تقدم عىل فعله 
ضعف عمله فارتفع باالبتداء، واجلملة التي بعده خربه، واهلاء حمذوف مقدر، والتقدير: وكل وعده اهللا 

احلسنى. «املوضح» (١٢٤٥/٣)، «الكشف» (٣٠٩/٢) .
ا، والتقدير:  ا وعدت خريً ) مفعول به مقدم، فهو نصب لذلك، كمـا تقول: زيدً ٣- ووجه هذه القراءة: (كال!

ا. املصدران السابقان. ا خريً وعدت زيدً
القراءة مأخوذة من  أن  منه عىل  يفهم  قد  املؤلف  البيان» (١٦٢٩). وكالم  «النرش» (٢٨٧/٢)، «جامع   -٤
املصحف ، ال، بل املعيار األسايس يف قبول القراءة هو التواتر والتلقي واملشافهة،. وإنمـا املراد وافقت 

قراءهتم مصاحف أمصارهم. واهللا أعلم.
٥- «النرش» (٢٨٧/٢)، «جامع البيان» (١٦٢٩). والقراءتان بمعنى واحد حيث قيل: إن (أنْظرت) بمعنى 
«املوضح»  االنتظار.  يف  حاصل  اإلنظار  يف  يكون  الذي  التنفيس  ألن  متقاربتان،  الكلمتان  انتظرت، 
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سورة املنافقون
١- قوله تعاىل: [0 1    2 3] [املنافقون: ٦]:

[2 3] هبمزة مفتوحة من غري مد  قال ابن اجلزري : «واتفقوا عىل: 

عليها إال ما رواه النهرواين عن ابن شبيب عن الفضل عن عيسى بن وردان من املد 
عليها فانفرد بذلك(١). 

هلمزة  إجراء  بأنه  بعضهم  ووجهه  عنه،  أخذوه  الناس  أن  إال  أحد  عليه  يتابعه  ومل 
الوصل املكسورة جمر املفتوحة، فمد من أجل االستفهام(٢). 

وقال الزمخشري: إن املد إشباع هلمزة االستفهام لإلظهار والبيان ال لقلب اهلمزة (٣)»(٤).

سورة امللك
١- قوله تعاىل: [L K J I H G] [امللك: ٢٩]:

[I H G] فقرأ الكسائي بالغيب، وقرأ  قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: 

الباقون باخلطاب (٥).
واتفقوا عىل األول أنه باخلطاب، وهو [Z ]            \] [امللك: ١٧] التصاله 

باخلطاب» (٦).
.(١٢٤٧/٣)

١- وهذه قراءة شاذة ال يقرأ هبا.
٢- ينظر: «البحر املحيط» (٢٧٣/٨)، «املحتسب» (٣٢٢/٢).

٣- «الكشاف» (١٠٢/٤).
٤- «النرش» (٢٩٠/٢).

 [= < ; : 9 8] الغيبة يف قوله تعاىل:  الغيب محله عىل ما تقدم من ذكر  ٥- وجه قراءة 
 @ �] تعاىل:  قوله  القول يف  تقدم من ذكر  ما  [امللك: ٢٨]، فأجر هذه عليه، ووجه اخلطاب محله عىل 

C B A] [٢٩]. «ينظر: «املوضح» (١٢٨٥/٣)، «الكشف» (٣٢٩/٢).
 W  V U T S R Q P] :٦- «النرش» (٢٩١/٢)، «جامع البيان» (١٦٤٨/٤). وهو قوله تعاىل

***
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سورة اجلن

١- قوله تعاىل: [: ;  > = < ?  @ B A] [اجلن: ٣]:
 "  !] قوله:  إىل  بعدها  وما   [;  :] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

#] [اجلن: ١٤] ذلك اثنتا عرشة مهزة. 

فقرأ ابن عامر، ومحزة، والكسائي، وخلف، وحفص بفتح اهلمزة فيهن، وافقهم أبو 
 [Y      X W]  ،[٤] [F           E D]  ،[٣] [; :] جعفر يف ثالثة 

[٦] (١)، وقرأ الباقون بكرسها يف اجلميع (٢). 
واتفقوا عىل فتح [$ %] [١]، [I H G]؛ ألنه ال يصح أن يكون 
من قوهلم، بل هو مما أوحي إليه ملسو هيلع هللا ىلص(٣) بخالف الباقي فإنه يصح أن يكون من قوهلم: 

ومما أوحي. واهللا أعلم» (٤).

***

X] [امللك: ١٧].
١- وجه الفتح: أنه عطف عىل قوله: [! " #   $] فلمـا عطف عىل ما عمل فيه الفعل فتحه كله. ينظر: 

«الكشف» (٣٤٠/٢).
٢- وجه الكرس: قطعها مما قبلها، وابتدأ بقوله: [: ;  > =] عطف عليه ما بعده من «إن» فكرسها 

كلها كحال املعطوف عليه. السابق.
[H G] عىل  املساجد هللا، وقيل: فتحت يف  أن  إيل  استمع، وأوحي  أنه  إيل  والتقدير: «أوحي   -٣
ا ألن املساجد هللا.  تقدير الالم، أي: وألن املساجد هللا، وهو مذهب اخلليل، واملعنى: ال تدعوا مع اهللا أحدً

ينظر: «الكشف» (٣٤٠/٢).
٤- «النرش» (٢٩٣/٢)، وينظر: «البحر املحيط» (٣٤٦/٨) .
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سورة النبأ
١- قوله تعاىل: [. /  0 1 2 3    ] [النبأ: ٣٥]:

قال ابن اجلزري: [2 3] فقرأ الكسائي بتخفيف الذال، وقرأ الباقون بتشديدها(١).

أنه  السورة  هذه  يف   [٢٨ [النبأ:   [¾  ½  ¼] تعاىل:  قوله  عىل  واتفقوا 
بالتشديد لوجود فعله معه» (٢).

***
سورة التكوير

١- قوله تعاىل: [Ç Æ Å Ä Ã Â Á À] [التكوير: ٢٩]:
قال ابـن اجلزري: «واتفقوا عىل اخلطاب يف الذي يف «التكوير» التصاله باخلطاب (٣)»(٤).

تَب»، ووجه قراءة الباقني  ب» كالكتاب مصدر «كَ ذَ ١- وجه قراءة الكسائي بالتخفيف: أنه جعله مصدر «كّ
ب» املشدد؛ ألن األصل يف مصدر ما زاد عىل ثالثة أحرف أن يأيت بلفظ الفعل  ذَّ بالتشديد: جعله مصدر «كَ
ا، فحروف  ا، ودحرج دِحراجً ابًا، وأكرم إِكرامً ذّ ب كِ منونًا مكسور األول، بزيادة ألف رابعة، فتقول: كذَّ

املصدر هي حروف الفعل املايض، ال زيادة فيها سو األلف الرابعة. «الكشف» (٣٥٩/٢).
٢- «النرش» (٢٩٣/٢)، «جامع البيان» (١٦٨٥/٤) .

٣- ذكر اإلمام ابن اجلزري ذلك بعدما انتهى من احلديث عن اخلالف يف موضع سورة «اإلنسان» وهو قوله 
تعاىل: [S R      Q P O NM L K J I H] [اإلنسان: ٣٠]. حيث يقرأه بالغيب ابن كثري 

وأبو عمرو وابن عامر بخلف عنه. 
والباقون باخلطاب. ووجه الغيبة: محالً عىل ما قبله وهو قوله: [F E D C B A] [اإلنسان:   
٢٩]، ووجه اخلطاب: أنه عىل خطاب الكافة، واملعنى: وما تشاؤون أهيا املكلفون االستقامة إال أن يشاء 

اهللا، وقيل: بل هو حممول عىل ما تقدم من اخلطاب [?] من قوله تعاىل: [9 : ; > = < ?       
@ B     A] [اإلنسان: ٩]. ينظر: «املوضح» (١٣٢٥/٣- ١٣٢٦).

 [¾  ½  ¼  »  º] تعاىل:  قوله  وهو   ،(١٦٨١/٤) البيان»  «جامع  وينظر:   ،(٢٩٦/٢) «النرش»   -٤
[التكوير: ٢٨].
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سورة التكاثر
١- قوله تعاىل: [w v    u t s r q] [التكاثر: ٦- ٧]:

قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: [r q]، فقرأ ابن عامر والكسائي 

بضم التاء (١)، وقرأ الباقون بفتحها (٢). 
واتفقوا عىل فتح التاء يف الثانية، وهو قوله تعاىل: [w v    u t]؛ ألن 
املعنى فيه: أهنم يروهنا، أي: تُرهيم أوال املالئكة، أو من شاء، ثم يروهنا بأنفسهم، 

، ثم تَر، واهللا أعلم» (٣).  أوالً وهلذا قال الكسائي: إنك لرتُ
***

سورة اهلمزة
١- قوله تعاىل: [Z Y ] ] [اهلمزة: ٩]:

[Z]، فقرأ محزة والكسائي وخلف وأبو بكر  قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: 

بضم العني وامليم، وقرأ الباقون بفتحهمـا (٤). 
العني  بفتح  أنه   ،[١٠ [لقمـان:   [}   |  {  z] تعاىل:  قوله  عىل  واتفقوا 
يف  قيل  وهلذا  و«إدام»،  و«أهب»  كـ«إهاب»  البناء  وهو  «عمـاد»،  مجع  ألنه  وامليم 

تفسريه: هو بناء حمكم مستطيل يمنع املرتفع أن يميل» (٥).
إهنم  واملعنى:   ،يُر أري  من  فاعله  يُسم  مل  ما  بناء  فهو  ون»،  رَ تُ «أُريتم  مضارع  أنه  القراءة:  هذه  ووجه   -١

وهنا يف حرشهم إليها. ينظر: «املوضح» (٣/ ١٣٩٣). َ حيرشون إىل النار فريُ
٢- ووجه هذه القراءة أن الفعل مبني للفاعل، واملراد أنكم ترون النار بأن يريكم اهللا تعاىل إياها. املصدر السابق.

٣- «النرش» (٣٠١/٢)، «اإلحتاف» ص (٥٩٧)، وينظر: «جامع البيان» (١٧١٩/٤).
ا وهذا مجع  ل، ووجه الفتح: أنه مجع عمود أيضً سُ بُر، ورسول ورُ ود، كزبُور وزُ مُ ٤- وجه الضم: أهنا مجع عَ

م، وأَفيق وأفَق. ينظر: «املوضح» (١٣٩٨/٣)، «الكشف» (٣٩٨/٢). يقل يف اجلموع، ونظريه أَديم وأَدَ
٥- «النرش» (٣٠١/٢)، وينظر: «معاين الفراء» (٢٩١/٣)، «احلجة» البن زنجلة ص (٧٧٣)، «الكشف» 
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سورة قريش
١- قوله تعاىل: [  ! "] [قريش: ١]:

قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف [! "] فقرأ ابن عامر بغري ياء بعد اهلمزة، 

ا (١)، وقرأ أبو جعفر  ا وإالفً ا، يقال: ألِف الرجل إلفً مثل «لِعِالف» مصدر «أَلِف» ثالثي!
بياء ساكنة من غري مهزة، وقيل: إنه ملا أبدل الثانية ياء حذف األوىل حذفًا عىل غري 
ا كقراءة ابن عامر، ثم خفف كـ«إبل»، ثم  قياس، وحيتمل أن يكون األصل عنده ثالثي!

أبدل عىل أصله، ويدل عىل ذلك قراءته احلرف الثاين كذلك، واهللا أعلم(٢).
وقرأ الباقون هبمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة»(٣).

٢- قوله تعاىل: [$ % & '] [قريش: ٢]:
[$] فقرأ أبو جعفر هبمزة مكسورة من  قال ابن اجلزري: «واختلفوا يف: 

غري ياء... ووجهها: أن تكون مصدر ثالثي كقراءة ابن عامر األول.
وقرأ الباقون باهلمزة وياء ساكنة بعدها» (٤).

***

(٣٠٩/٢)، «البحر املحيط» (٥١٠/٨).
الطيبة»  «رشح   ،(٥١٠/٨) املحيط»  «البحر   ،(١٤٠٠/٣) «املوضح»   ،(٣٨٩/٢) «الكشف»  ينظر:   -١

للنويري (١٣٨/٥).
٢- «النرش» (٣٠٢/٢)، وينظر: «البحر املحيط» (٥١٠/٨)، «رشح الطيبة» للنويري (١٣٨/٥)..

ا. «اإلحتاف» ص (٦٠١). ٣- عىل أنه مصدر «آلف» رباعي!
٤- «النرش» (٣٠٢/٢)، وينظر: «رشح الطيبة» للنويري (١٣٨/٥)، «اإلحتاف» ص (٦٠١).
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سورة املسد
١- قوله تعاىل: [Z Y X ] \] [املسد: ١]:

وقرأ  اهلاء،  بإسكان  كثري  ابن  فقرأ   [[  Z] يف:  «واختلفوا  اجلزري:  ابن  قال 

الباقون بفتحها.
[املرسالت: ٣١]   [_ ^ ] \] [h g]، ومن  واتفقوا عىل فتح اهلاء من 

لتناسب الفواصل، ولثقل العلم باالستعمـال، واهللا أعلم (١).
لثقل  باإلسكان  العلم  قال: خفف   حيث  أيب شامة  اإلمام  وما أحسن قول 

املسمى عىل اجلنان، واالسم عىل اللسان» (٢).
***

سورة الفلق
١- قوله تعاىل: [H G F E D] [الفلق: ٤]:

عن  النخاس   فرو  ،[F] يف  رويس  عن  «واختلف  اجلزري:  ابن  قال 

بعد  بألف  (النَّافثات)  التمـار  عن  واجلوهري  الكارزيني  طريق  عن  عنه  التمـار 
النون وكرس الفاء خمففة من غري ألف بعدها ... ورو باقي أصحاب التمـار عنه 
عن رويس بتشديد الفاء وفتحها وألف بعدها من غري ألف بعد النون، وبذلك قرأ 

الباقون، وأمجعت املصاحف عىل حذف األلفني فاحتملتها القراءتان (٣).

١- ينظر: «إبراز املعاين» ص (٧٢٩)، «جامع البيان» (١٧٣١/٤)، «احلجة» البن خالويه ص (٢٤٩)، «رشح 
الطيبة» للنويري (١٤٣/٥).

٢- «النرش» (٣٠٢/٢)، «إبراز املعاين» ص (٧٢٩).
٣- وهاتان القراءتان متواترتان.
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عن  «املصباح»  كتابه  يف  الشهرزوري  الكرم  أبو  به  انفرد  ممـا  (النُّفثات)  وكذلك 
روح بضم النون وختفيف الفاء مجع (نُفاثة) (١)، وهو ما نفثته من فيك. 

 ،(٢) الفاء وكسـرها  ثات) بغري ألف وختفيف  (النَّفِ ا  أيضً الربيع واحلسن  أبو  وقرأ 
والكل مأخوذ من «النّفث»، وهو شبه النفخ، يكون يف الرقية، وال ريق معه، فإن كان معه 

ث وينفُث بالكرس والضم.  ريق فهو من «التفل»، يقال منه: نفث الراقي ينفِ
الفعل  تكرار  مراد  عىل  السواحر  بالتشديد:   [H  G  F فـ[ 
ثات  ا، والنَّفِ واالحرتاف به، والنافثات تكون للدفعة الواحدة من الفعل ولتكراره أيضً
ا من النافثات، وحيتمل أن يكون يف األصل عىل «فَعِالت» مثل  جيوز أن يكون مقصورً
ا، فالقراءات األربع ترجع إىل يشء واحد، وال ختالف الرسم،  رات»؛ لكونه الزمً ذِ «حَ

واهللا  أعلم»(٣).

***

١- «املصباح الزاهر» (٤٠٠/٣)، وهي قراءة شاذة.
٢- ينظر: «البحر املحيط» (٥٣١/٨)، «رشح الطيبة» للنويري (١٤٦/٥)، وهي قراءة شاذة.

٣- «النرش» (٣٠٢/٢- ٣٠٣)، وينظر: «رشح الطيبة» للنويري (١٤٦/٥)، «اإلحتاف» ص (٦٠٨).
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B

( نسأل اهللا حسنها )

ا يوايف نعمه ويكافئ مزيده، والصالة والسالم عىل خري األنام سيدنا  احلمد هللا محدً
حممد ملسو هيلع هللا ىلص نبي اهللا ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه.

وبعد ،،
معالم التوجيه  فهذه رحلة إيمـانية عطرة طفت وطوفت فيها حول موضوع: ( 

عند اإلمام ابن اجلزري ) ومن خالهلا توصلت إىل بعض النتائج أمجلها فيمـا ييل :

أوًال- إن عناية العلمـاء بالكتب واملصنفات تكون إما لرشف موضعها، وإما لعلو قدر 
جمتمعة  األمور  هذه  وكل  تتناوله،  الذي  الفن  أو  العلم  ألمهية  وإما  مصنفها، 

حاصلة بيقني يف كتاب «النرش يف القراءات العرش» لإلمام ابن اجلزري.
ثانًيا- أن كتاب «النرش» مل يكن جمرد كتاب رواية كمـا هو مشهور يعنى بأسانيد القراءات 

وتوصيفها ونسبتها إىل أصحاهبا دون النظر إىل جانب الدراية.
أحد  إىل  وصلت  حتى  اجلزري  ابن  اإلمام  عند  وصوره  التوجيه  معامل  تعددت  ثالًثا- 
ا يف  ، وهذا يشري إشارة واضحة إىل أن اإلمام ابن اجلزري كان ضليعً عرش معلامً

القراءات وفنوهنا، واللغة العربية وعلومها .
رابًعا- أن اإلمام ابن اجلزري  مل يلزم طريقة واحدة يف عرضه القراءات التي قام 
بتوجيهها ففي بعض األحيان يكتفي بمجرد اإلشارة إىل القراءة بأهنا لغة، أو مها 
النفس  ويطيل  يستطرد   وأخر [يوسف: ٢٣]   [+] يف  كمـا  لغات  أو  لغتان، 
بتوسط  [األنعام: ١٣٧]. وأحيانًا   [...  ¤  £ ¢] قوله:  كمـا يف 

األمرين وهو األعم الغالب .
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وقد  املتواترة،  القرآنية  القراءات  عن  املطاعن  دفع  يف  ا  بارزً ا  دورً للتوجيه  أن  خامًسا- 
 [j]القراءات كـ توجيه بعض  وضح ذلك من خالل االستفاضة يف 

[البقرة: ٥٤] و[½] [النساء: ٥٨] وغريها.

سادًسا- أن اإلمام ابن اجلزري مل يقترص يف كتابه عىل توجيه القراءات املتواترة، وإنمـا 
وجه بعض القراءات الشاذة.

القراءات تقترص عىل توجيه وبيان معاين  بتوجيه  املعنية  الكتب  أن  املعلوم  سابًعا- من 
القراءات املختلف فيها بني القراء غالبًا ولكن تبني لنا من خالل هذا البحث 
أن اإلمام ابن اجلزري مل يقترص عىل ذلك وإنمـا قام بتوجيه ما يزيد عىل مخسني 
موضعا من املواضع املتفق عىل قراءهتا، وهو بذلك قد أجاب عىل سؤال مهم 
يدور يف خلد الباحثني املعنيني هبذا العلم وهو ملاذا كان هذا املوضع حمل خالف 

وغريه حمل اتفاق بني العلمـاء؟

وبعد.. فاهللا أسأل أن يرزقني اإلخالص يف القول والعمل وأن يوفقني خلدمة كتابه 
والعمل به، إنه ويل ذلك والقادر عليه. 

 Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì]

[Ú Ù Ø ×

µ»ªc@ÈjzñÎ@È€e@Û‹«Î@á‡´@Û‹«@�a@Û‹ñÎ

***
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املصادر واملراجع

أوًال- الرسائل العلمية:  
- أثر داللة السياق القرآين يف توجيه معىن املتشابه اللفظي يف القصص القرآين: 
السالم-  -عليهم  وشعيب  وصالح  وهود  نوح  قصص  آيات  عىل  تطبيقية  نظرية  دراسة 
رسالة ماجستري للباحثة: هتاين بنت سامل بن أمحد - كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم 

القر- السعودية.
املتواترة دراسة تأصيلية - رسالة  القرآنية  للقراءات  التوجيه واالحتجاج  - معامل 
دكتوراه من إعداد: د. حممد مصطفى عيل علوة - كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها- 

مرص.
دكتوراه من  األصول - رسالة  قسم  مع حتقيق  النشر  كتابه  يف  اجلزري  ابن  منهج   -
إعداد: د. السامل حممد حممود الشنقيطي - كلية أصول الدين جامعة اإلمام حممد بن سعود 

اإلسالمية - السعودية.
- النشر يف القراءات العشر: لإلمام حممد بن حممد بن اجلزري، دراسة وحتقيق من أول باب 
فرش احلروف إىل آخر الكتاب - رسالة ماجستري للباحث: حممد بن حمفوظ بن حممد أمني 

الشنقيطي - كلية الدعوة وأصول الدين جامعة أم القر - السعودية.

ثانًيا- املراجع املطبوعة:

- القرآن الكرمي: برواية حفص عن عاصم.

- إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع: لعبد الرمحن بن إسمـاعيل املعروف 
بأيب شامة، حتقيق: إبراهيم عطوة عوض، ط. مصطفى البايب احللبي - بمرص .
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- إحتاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر: ألمحد بن حممد البناء الدمياطي، وضع 
العلمية- ببريوت، ط. األوىل (١٤٢٢هـ -  الكتب  الشيخ/أنس مهرة، ط. دار  حواشيه: 

٢٠٠١م).
مقرر   - صالح  إبراهيم  الكريم  الدكتور/عبد  لألستاذ  القراءات:  توجيه  يف  إشراقات   -

الفرقة األوىل بكلية القرآن الكريم - طنطا.
عامل  ط.  عزوز،  السيد  حممد  حتقيق:  العكربي،  البقاء  أليب  الشواذ:  القراءات  إعراب   -

الكتب- بريوت، ط. األوىل (١٤١٧هـ - ١٩٩٦م).
بريوت،  العريب-  الرتاث  إحياء  دار  النحاس،  حممد  بن  أمحد  جعفر  أليب  القرآن:  إعراب   -

ط.األوىل (١٤٢٥هـ - ٢٠٠٥م).
- إنباه الرواة على أنباء النُّحاة: جلمـال الدين عيل بن يوسف القفطي، حتقيق: حممد أبو 

الفضل إبراهيم، ط. دار الفكر العريب- القاهرة، ط. األوىل (١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م).
- أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: جلمـال الدين عبد اهللا بن يوسف ابن هشام، رشح: 

حممد حميي الدين عبد احلميد، ط. املكتبة العرصية، ط. األوىل (١٤١٩هـ - ١٩٩٨م).
املوجود  بعد  أمحد  عادل  حتقيق:  األندليس،  حيان  بن  يوسف  بن  ملحمد  املحيط:  البحر   -

وآخرين، ط. دار الكتب العلمية- بريوت، ط. األوىل (١٤١٣هـ - ١٩٩٣م).
- البيان يف عد آي القرآن: أليب عمرو عثمـان بن سعيد الداين، حتقيق: غانم قدروي احلمد، 
 - (١٤١٤هـ  األوىل  ط.  الصفاه/الكويت،  والوثائق-  والرتاث  املخطوطات  مركز  ط. 

١٩٩٤م).
- تاج العروس من جواهر القاموس: ملحمد مرتىض الزبيدي، حتقيق: عيل شريي، ط. دار 

الفكر- بريوت (١٤١٤هـ - ١٩٩٤م).
- التبصرة يف القراءات السبع: أليب حممد مكي بن أيب طالب حممد غوث الندوي ط. الدار 

السلفية بومباي اهلند ط. الثانية (١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م).
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- التذكر يف القراءات الثمـاين: أليب احلسن طاهر بن عبد املنعم بن غلبون، حتقيق: د. عبد 
الفتاح بحريي إبراهيم، ط. الزهراء لإلعالم العريب، ط. الثانية (١٤١١هـ - ١٩٩١م).

- التلخيص يف القراءات الثمـاين: أليب معرش عبد الكريم الطربي، دراسة وحتقيق: حممد 
 - (١٤١٢هـ  األوىل  ط.  جدة،  الكريم-  القرآن  لتحفيظ  اخلريية  اجلمـاعة  عقيل،  حسن 

١٩٩١م).
- التوجيه البالغي للقراءات القرآنية: د/أمحد سعد حممد، مكتبة اآلداب- القاهرة.

- التيسري يف القراءات السبع: أليب عمرو عثمـان بن سعيد الداين، مكتبة العلم- بريوت 
ط. األوىل (٢٠٠٣م).

- جامع البيان يف القراءات السبع: أليب عمرو الداين، جمموعة رسائل بجامعة الشارقة - 
كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، ط. األوىل (١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م).

- احلجة يف القراءات السبع: أليب عبد اهللا احلسني بن أمحد بن خالويه، حتقيق: أمحد فريد 
املزيدي، دار الكتب العلمية- بريوت، ط. األوىل (١٤١٢هـ - ١٩٩٩م).

- حجة القراءات: أليب زرعة عبد الرمحن بن حممد بن زنجلة، حتقيق وتعليق: سعيد األفغاين، 
مؤسسة الرسالة- بريوت، ط. اخلامسة (١٤٢٢هـ - ٢٠٠١م).

الكتب  دار  الفاريس،  الغفار  عبد  بن  أمحد  بن  احلسن  عيل  أليب  السبعة:  للقراء  احلجة   -
العلمية- بريوت، ط. األوىل (١٤٢١هـ - ٢٠٠١ م).

- الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون: ألمحد بن يوسف السمني احللبي، حتقيق: د/أمحد 
اخلراط، ط. دار القلم- دمشق، ط. األوىل (١٤٠٦هـ- ١٩٨٦م).

- الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة: للحافظ ابن حجر العسقالين، حتقيق: حممد سيد 
جاد احلق، دار الكتب احلديثة، مطبعة املدين- القاهرة (١٩٦٦م).
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- دليل احلريان على مورد الظمآن يف فين الرسم والضبط: منظومة أيب عبد اهللا الرشييش 
التونسـي، دراسة وحتقيق: د/عبد السالم  املارغني  الشيخ/إبراهيم  الشهري باخلراز برشح 

حممد البكاري، دار احلديث- القاهرة (١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥ م).
- ديوان جرير: توزيع: دار الباز للنرش والتوزيع- مكة املكرمة، (١٣٩٨هـ).

- ديوان عمر بن أيب ربيعة: توزيع: دار الباز للنرش والتوزيع- مكة املكرة، (١٣٩٨هـ).

املكتبة  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق:  األشعث،  بن  سليمـان  داود:  أيب  سنن   -
العرصية- بريوت .

- سنن الترمذي: حممد بن عيسى، حتقيق: أمحد حممد شاكر وآخرين، مكتبة مصطفى البايب 
احللبي، ط. الثانية (١٩٧٥م).

- السياق وأثره يف الترجيح عند املفسرين: د/عىل مصطفى جابر [بحث حمكم ومنشور يف 
حولية كليتي: أصول الدين والدعوة والقرآن الكريم- طنطا جامعة األزهر]، (٢٠١٠م).

- شرح طيبة النشر يف القراءات العشر: أليب القاسم النويري، حتقيق وتعليق: عبد الفتاح 
السيد أبو سنة، ط. اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية، (١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م).

- شرح اهلداية يف توجيه القراءات: أليب العباس أمحد بن عمـار املهدوي، حتقيق ودراسة: 
 - (١٤٠٦هـ  األوىل  ط.  السعودية،  والتوزيع  للنرش  الرشد  مكتبة  حيدر،  سعيد  د/حازم 

١٩٩٥م).
- الشعر والشعراء: أليب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، مراجعة وفهرسة: حممد 

عبد املنعم العريان، دار إحياء العلوم- بريوت، ط. اخلامسة (١٤١٤هـ - ١٩٩٤م).
الطائي،  مالك  ابن  لإلمام  الصحيح:  اجلامع  ملشكالت  والتصحيح  التوضيـح  شـواهد   -

حتقيق وتعليق: حممد فؤاد عبد الباقي، ط. عامل الكتب، ط. الثالثة (١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م).
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الفكر املعارص- بريوت، دار  ابن اجلزري: ملحمد مطيع حافظ دار  اإلمام  القراء  - شيخ 
الفكر- دمشق، ط. األوىل (١٤١٦هـ - ١٩٩٥م).

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: إلسمـاعيل بن محـاد اجلوهري، حتقيق: أمحد عبد 
الغفور عطار، ط. دار العلم للماليني- بريوت، ط. الثالثة (١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م).

- طبقات احلفاظ: لإلمام جالل الدين السيوطي، مكتبة وردة- القاهرة (١٣٩٣هـ).

السبع: أليب طاهر إسمـاعيل بن خلف األنصاري، حتقيق: زهري  القراءات  العنوان يف   -
زاهد وخليل العطية، ط. عامل الكتب- بريوت، ط. الثانية (١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م).

- غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمة األمصار: أليب العالء احلسن ابن أمحد اهلمذاين، 
حتقيق: د/أرشف حممد طلعت اجلمـاعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكريم- جدة، ط. األوىل 

(١٤١٤هـ- ١٩٩٤م).
ج.  بنرشه:  نِيَ  عَ اجلزري،  بن  حممد  بن  حممد  لإلمام  القراء:  طبقات  يف  النهاية  غاية   -

برجسرتارس، النارش: مكتبة ابن تيمية- القاهرة، ط. الثالثة (١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م).
- غيث النفع يف القراءات السبع: لعيل بن حممد الصفاقيس، دار الكتب العلمية، ط. األوىل، 

(١٤١٩هـ- ١٩٩٩م).
- فتح الوصيد يف شرح القصيد: لعلم الدين أيب احلسن عيل بن حممد السخاوي، حتقيق: 

مجال الدين حممد رشف، ط. دار الصحابة- طنطا، ط. األوىل (١٤٢٥هـ- ٢٠٠٤م).
ط.الثانية،  الرسالة،  مؤسسة  الفريوزآبادي،  يعقوب  بن  ملحمد  املحيط:  القاموس   -

(١٤٠٧هـ- ١٩٨٧م).
- قراءات اإلمام محزة واالنتصار هلا والدفاع عنها: لألستاذ الدكتور/سامي عبد الفتاح 

هالل، ط. دار الصحابة- طنطا.
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- الكايف يف القراءات السبع: أليب عبد اهللا حممد بن رشيح، حتقيق: أمحد حممود عبد السميع، 
ط. دار الكتب العلمية، ط. األوىل (١٤٢١هـ- ٢٠٠٠م).

- الكتاب: لسيبويه عمرو بن عثمـان، حتقيق: عبد السالم هارون، ط. عامل الكتب- بريوت.

- الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجه التأويل: أليب القاسم حممد بن 
عمر الزخمرشي، ط. دار املعرفة- بريوت.

- كشف الظنـون عن أسامي الكتب والفنون: حلاجي خليفة مـحمد ابن عبد اهللا، ط. دار 
املعارف، ط. األوىل.

- الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: لإلمام مكي ابن أيب طالب، حتقيق: 
حميي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة- بريوت، ط. اخلامسة (١٤١٨هـ- ٢٠٠٢م).

- الآللئ الفريدة يف شرح القصيدة: أليب عبد اهللا بن حممد بن حسن الفايس، حتقيق: مجال 
الدين حممد رشف، ط. دار الصحابة- طنطا، ط. األوىل (٢٠٠٧م).
- لسان العرب: جلمـال الدين حممد بن مكرم بن منظور، دار املعارف.

القسطالين،  حممد  بن  أمحد  الدين  شهاب  لإلمام  القراءات:  لفنون  اإلشارات  لطائف   -
حتقيق: الشيخ/عامر السيد عثمـان، ود/عبد الصبور شاهني، ط. املجلس األعىل للشئون 

اإلسالمية، ط. األوىل (١٣٩٢هـ- ١٩٧٢م).
سيد  حتقيق:  اخلياط،  بسبط  املعروف  أمحد  عيل  بن  اهللا  لعبد  السبع:  القراءات  يف  املبهج   -

كرسوي حسن، دار الكتب العلمية- بريوت، ط. األوىل (١٤٢٧هـ- ٢٠٠٦م).
- املحتسب يف تتبيني وجوه شواذ القراءات واإلفصاح عنها» أليب الفتح عثمـان بن جني، 

ط. املجلس األعىل للشئون اإلسالمية.
- املحرر الوجيـز يف تفسيـر الكتاب العزيـز: أليب مـحمد عبـد احلق ابن غالب بن عطية 

األندليس، حتقيق: املجلس العلمي بفاس، ط. دار الكتاب اإلسالمي- القاهرة.
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- املختار يف معاين قراءات أهل األمصار: أليب بكر أمحد بن عبيد اهللا بن إدريس، حتقيق 
ودارسة: د/عبد العزيز بن محيد بن حممد اجلوهري، مكتبة الرشد- السعودية، ط. األوىل 

(١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧م).
ج.  حتقيق:  خالويه،  بن  أمحد  للحسني  (البديع)  كتاب  من  القرآن:  شواذ  يف  خمتصر   -

بجسرتارس، مكتبة املتنبي- القاهرة.
- املصباح الزاهر يف القراءات العشر البواهر: أليب الكرم املبارك بن أمحد بن عيل بن فتحان 

الشهرزوري، حتقيق: عثمـان غزال، ط. دار احلديث- القاهرة (١٤٢٨هـ- ٢٠٠٧م).
- معاين القراءات: أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، حتقيق: أمحد فريد املزيدي، ط. دار 

الكتب العلمية- بريوت، ط. األوىل (١٤٢٠هـ- ١٩٩٩م).
- معاين القرآن: لسعيد بن مسعدة األخفش، حتقيق: هد حممود، مكتبة اخلانجي- القاهرة، 

ط. الثانية (١٤١١هـ- ١٩٩م).
دار  ط.  شلبي،  إسمـاعيل  الفتاح  د/عبد  حتقيق:  الفراء،  زياد  بن  ليحيى  القرآن:  معاين   -

الرسور- القاهرة.
- معاين القرآن وإعرابه: أليب إسحاق إبراهيم بن الرسي الزجاج، رشح وحتقيق: د/عبد 

اجلليل عبده شلبي، ط. دار احلديث- القاهرة (١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م).
- معجم مفردات ألفاظ القرآن الكرمي: أليب القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب 

األصفهاين، دار الكتب العلمية- بريوت، ط. األوىل (١٤١٨هـ- ١٩٩٧م).
- املعجم الوسيط: ملجمع اللغة العربية، ط. جممع اللغة العربية.

القرآن  مكتبة  النارش:  احلديثة،  الفاروقية  املطبعة  الداين،  عمرو  أليب  السبع:  املفردات   -
الكريم- القاهرة.

اجليل-  دار  هارون،  السالم  عبد  حتقيق:  فارس،  بن  أمحد  احلسني  أليب  اللغة:  مقاييس   -
بريوت، ط. األوىل (١٤١١هـ- ١٩٩١م).
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- املقتضب: أليب العباس حممد بن يزيد املربد، حتقيق: حممد عبد اخلالق عضيمة، ط. املجلس 
األعىل للشئون اإلسالمية (١٤١٥هـ- ١٩٩٤م).

دهان،  أمحد  حممد  بتصحيحه:  نِيَ  عَ الداين،  لإلمام  األمصار:  مصاحف  رسم  يف  املقنع   -
ط.التوفيق- دمشق، (١٣٤٥هـ).

حممد  عيل  به:  نِيَ  عَ اجلزري،  حممد  بن  حممد  لإلمام  الطالبني:  ومرشد  املقرئني  منجد   -
العمران، ط. دار عامل الفوائد- مكة، (١٤١٩هـ).

- املهذب يف القراءات وتوجيهها من طريق طيبة النشر: د/ حممد سامل حميسن، ط. اإلدارة 
العامة للمعاهد األزهرية، (١٣٩٧هـ- ١٩٧٧م).

- املوضح يف وجوه القراءات وعللها: البن أيب مريم نرص بن عيل الشريازي، دراسة وحتقيق: 
ط.األوىل  جدة،  الكريم-  القرآن  لتحفيظ  اخلريية  اجلمـاعة  الكبييس،  محدان  د/عمر 

(١٤١٤هـ- ١٩٩٣م).
- النشر يف القراءات العشر: لإلمام حممد بن اجلزري، ط. دار الكتب العلمية- بريوت، 

ط.الثالثة (١٤٢٧هـ- ٢٠٠٦م).
- هجاء مصاحف األمصار: ألمحد بن عمـار املهدوي، حتقيق: حميي الدين رمضان، مكتبة 

املعارف. 

***
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