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            ABSTRACT 

 

This article represents the matters regarding the Qira’ah (the method of recitation) 

of the Qur’an. Nowadays, many researches have been conducted on Qira’ah of the 

Qur’an. The reason behind that is the difference between different types of the 

Qira’ah of the Qur’an is considered by the orientalists as a golden opportunity of 

dispute to create many doubts and confusions in the authenticity of the Qur’an. 

Their claims are: How can differ the Qira’ah of the Quran one another as the 

Qur’an was revealed from the only One Allah? If the difference in the types of 

Qira’ah is accepted, there will be contradiction in the terms, the contexts and the 

meanings of the Qur’an. As such, how can the Qur’an be authentic in which there 

are contradictions? Similarly, many hypothetical questions are raised in this regard. 

This article will answer for their speculative questions intensely and explain what 

is the dialect of Arabs, why the dialects differ one another, what is the connection 

between the Qira’ah of the Qur’an and the dialects of Arabs? what is the right way 

to approach the difference between the different types of Qira’ahs? 

 

 
 

 

 

 

 



Journal of Arabic Language for Specialized Research   (JALSR) VOL: 2, No: 1, 2016 

 

 
 84 

Journal of Arabic Language for Specialized Research   

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

 ةلخ  امل

ريت العديد من األحباث يف الوقت احلاضر، وقد أج .ومتثل هذه املقالة املسائل املتعلقة بطريقة التالوة من القرآن الكرمي
يف القرآن يعترب من قبل  القراءات والسبب وراء ذلك هو الفرق بني أنواع خمتلفة من .على القرياط من القرآن

املستشرقني مبثابة فرصة ذهبية من النـزاع إىل خلق الكثري من الشكوك وااللتباس يف صحة القرآن ومن مطالباهتم هي:  
من القرآن كالم أنزل من هللا؟ وكذلك قبول االختالف يف أنواع القراءات ألن سوف  كيف ميكن أن ختتلف القراءات

وكيف ميكن للقرآن أن يكون احلجية اليت توجد فيها  يكون هناك تناقض يف املصطلحات، وسياقات ومعاين القرآن!
ه املقالة سوف جتيب بعض بناء على هذا األساس هذ التناقضات؟ وابملثل، تثار أسئلة كثرية افرتاضية يف هذا الصدد

أسئلتهم املضاربة بشكل مكثف وشرح عن معىن هلجة العرب، ملاذا هلجات ختتلف بعضها البعض، وما هي العالقة 
 .القراءات يف القرآن واللهجات العرب، وما هو الطريق الصحيح القرتاب الفرق بني أنواع خمتلفة من القراءات بني
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 (.49ص الطبعة: الثامنة ) م2005  - لبنان - حممد ابن يعقوب، مؤسسة الرسالة آابدي الفريوز القاموس احمليط، )1(
 [.18-17: ]القيامة، من اآليتنيسورة  )2(
 [.111يوسف، من اآلية: ]سورة  )3(
 (.520ص 2ج ))الراغب األصفهاين(، مكتبة نزار مصطفى الباز  أبو القاسم ن حممداحلسني اب ،املفردات يف غريب القرآن (4)
 (.722صبعة: الثانية )طال تركيا - املكتبة اإلسالميةجمموعة من العلماء،  ،املعجم الوسيط (5)
 (.79ص)الطبعة: األوىل  م2008 - األردن - دار النفائس، عباس فضل حسن ،القراءات القرآنية وما يتعلق هبا (6)
 (.162صالطبعة: السابعة ) القاهرة - القطان، مكتبة وهبة مناع ،مباحث يف علوم القرآن (7)

 املقدم 
به ، كنصره ومنعه، قـَْرءًا وِقراَءًة وقـُْرآانً، فهو قارىء من قـَرَأٍة وقـُرّاٍء وقارئنَي: تاله، كاقرتأه،  -نزيل. قـَرَأَُه، و: التالقرآن

: الَقرّاؤون، رّاء، ككّتان: احلسن القراءة، جوأقْـرَأْتُُه أان. وصحيفة َمْقروأًة ومقرؤًة مقريًَّة. وقارأه مقارأة وِقراء: دارسه. والقَ 
وقال الراغب: والقراءة ضم احلروف والكلمات بعضها إىل بعض يف الرتتيل، وليس يقال ذلك لكل مجع.  (1)كسَّر.ال يُ 

ويدل على ذلك أنه ال يقال للحرف الواحد إذا تـُُفّوَه به قراءٌة، والقرآن يف األصل  ؛ال يقال: قرأُت القوَم إذا مجعتهم
ه  فَ  * ۥَوق ۡرَءانَه   ۥَعلَۡينَا َجۡمعَه  إِنَّ ((حنو ُكْفراٍن وُرْجحاٍن، قال: مصدر  . قال بعض العلماء: تسمية (2))) ۥق ۡرَءانَه   تَّبِعۡ ٱفَِإذَا قََرۡأنََٰ

لكونه جامعا لثمرة كتبه بل جلمعه مثرة مجيع العلوم كما أشار تعاىل إليه بقوله:  ؛هذا الكتاب قرآان من بني كتب هللا
: " قـََرأَ يـَْقَرأُ ِقراءة وقرآانويذكر يف املعجم الوسيط كما ذكر يف املفردات يف غريب القرآن:  .(4)(3)((َوتَۡفِصيَل ك ل ِ َشۡيء  ))

اآلية من القرآن:  -ومسيت )حديثا( ابلقراءة الصامتة. و ؛تتبع كلماته ومل ينطق هبا –تتبع كلماته نظرا ونطق هبا.و 
أما تعريفات القراءات اصطالحا فتتعدد عند العلماء،  (5)نطق أبلفاظها عن نظر أو عن حفظ. فهو قارئ )ج( قـُرّاٌء.

فال نرى فيما بينها اختالفا تباينا يف التعريفات بل هي تعريفات تكمل بعضها ببعض. ومل يهتم العلماء املتقدمون 
ن بتعريفات القراءات سببا لشهرهتا يف عصرهم رواية ودراية، فمثال مل جند عند ابن جماهد شيئا من ذلك، وكذا اب

خالويه، وأيب علي الفارسي، ومكي بن أيب طالب وغريهم. وأول من وجد له تعريفا للقراءات، أبو حيان األندلسي، مث 
لبدر الدين الزركشي، ومشس الدين ابن اجلزري، وجالل الدين السيوطي، وشهاب الدين القسطالين وغريهم، واحملدثون 

القراءة يف االصطالح العلمي: مذهب من مذاهب النطق يف كالتايل: "فها الدكتور مناع القطان  ويعرّ  (6)ينقلون عنهم.
على  –القراءات غري االحرف السبعة ويقول أيضا: " (7)القرآن يذهب به إمام من األئمة القراء مذهبا خيالف غريه".

اعا يقرأ هبا وإن أوهم التوافق العددي والوحدة بينهما، ألن القراءات مذاهب أئمة، وهي ابقية إمج –أصح اآلراء 
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 (.163ص السابق )املصدر  (8)
 (.16صالطبعة: الثامنة ) م1990 - القاهرة - مكتبة األجنلو املصرية أنيس، إبراهيم اللهجات العربية، (9)
 (.7ص )م 2004 - القاهرة - مكتبة الثقافة الدينيةالعربية الفصحى وهلجاهتا، البهنساوي،  (10)

الناس، ومنشؤها اختالف يف اللهجات وكيفية النطق وطرق األداء من تفخيم، وترقيق، وإمالة، وإدغام، وإظهار، 
أما اللهجة فيعرفها و  (8)وإشباع، ومد، وقصر، وتشديد، وختفيف...أخل، ومجيعها يف حرف واحد هو حرف قريش.

ث هي جمموعة من الصفات اللغوية تنتمي إىل بيئة خاصة، ويشرتك " اللهجة يف اإلصطالح العلمي احلديابراهيم أنيس
يف هذه الصفات مجيع أفراد هذه البيئة. وبيئة اللهجة هي جزء من بيئة أوسع وأمشل تضم عدة هلجات، لكل منها 

بعض، خصائصها، ولكنها تشرتك مجيعا يف جمموعة من الظواهر اللغوية اليت تيسر اتصال أفراد هذه البيئات بعضهم ب
ويشري الدكتور  (9)وفهم ما قد يدور بينهم من حديث، فهما يتوقف على قدر الرابطة اليت تربط بني هذه اللهجات.

عبارة عن مستوايت حملية للكالم تبعد إىل درجة كبرية أو صغرية عن املستوى م البهنساوي إىل أن اللهجة هي: "حسا
ىل األصول التارخيية، ابعتبارها كاّل موحدا، وتتميز أبهنا تتمتع ابلرجوع إ -أحياان–املعياري، ولكن ميكن تعرفها 

ويرى الدكتور عبده رجحي العالقة اليت بني اللغة  (10)بظهورها يف صورة مكتوبة، وأن هلا أداب، له جذوره البعيدة.
ينفصل أحد عن  خالل رأي الدكتور أنيس، فاللغة واللهجة عنصران مهمان ال هجة هي العالقة بني العام واخلاصوالل

 اآلخر، وبقول أصح أهنما يتخذان الصورة الكاملة معا، ونستطيع أن نؤيد هذا القول ابلصورة اآلتية : 

 
 

       
  

 
 
 
 
 
 

 اللهجة

 اللغة
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 (.395-396ص  1ج)الزركشي  بدر الدين حممد بن عبد هللا ،الربهان يف علوم القرآن (11)
 (.83ص) عباسالقراءات القرآنية وما يتعلق هبا،  (12)

 القرآن والقراءات القرآني  
آخر.  ختتلف رؤية العلماء حنو القرآءات، فمنهم من اعتربها قرآان منزال من عند هللا عز وجل، ومنهم من اعتربها شيئا

ومن الفريق األول اإلمام الباقالين إذ يرى أن القراءات قرآان منزال من عند هللا عز وجل، وأهنا تنقل خلفا عن سلف، 
وأهنم أخذوها عن طريق الرواية، ال من جهة االجتهاد، ألن املتواتر املشهور أن القراء أخذوا القرآن رواية، ألهنم امتنعوا 

واعلم الربهان يف علوم القرآن كما يلي: " من الفريق الثاين اإلمام الزركشي، ويذكر يف كتابةمن القراءة مبا مل يسمعوه و 
للبيان فالقرآن هو الوحي املنزل على سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم  ؛أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايراتن

أو كيفيتها، من ختفيف وتثقيل  : هي اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتبة احلروفواإلعجاز، والقراءات
 .(11)وغريمها"

والقرآن ألمهيته البالغة،  وأرى هنا أن أذكر قول الدكتور فضل حسن عباس عن رأي اإلمام الزركشي يف القراءات   
: : "رحم هللا اإلمام الزركشي، ومع إجاللنا له فإننا ال نتفق معه فيما ذهب إليه، فإن كان رمحه هللا قصد من قولهويقول

إن القرآن والقراءات حقيقتان متغايراتن مجيع القراءات الواردة املتواترة منها وغري املتواترة، املوافقة خلط املصحف 
.وحياول املؤلف هنا أن  (12)واملخالفة له، فإن قوله صحيح، وذلك أان ال نقول بقرآنية ما مل يثبت متواترا من القراءات"

التواتر فقط وال خيالف رأيه كله، ألن القرآن ال يثبت إال ابلتواتر، وكذلك  يضيف إىل قول اإلمام الزركشي فكرة
القراءات املنقولة خبرب اآلحاد فليست قرآان أيضا. ونستطيع أن أنيت أخريا إىل أن القراءات القرآنية املتواترة، هي من 

 أداء نطق النص اتفاقا أو اختالفا.  أجزاء القرآن الكرمي وحمتوايته، فالقرآن هو النص اإلهلي احملفوظ، والقراءات
  السبع:القراءات  .أ

ربط بعض العلماء نشأة القراءات القرآنية بقضية األحرف السبعة، وقبل أن أنيت إىل موضوع القراءات السبع ال من 
 شديد:الذكر عن األحرف السبعة واملتعلق هبا ابختصار 

 السبعة:األحرف  .ب
 جانبهما. الطرفو اجلانب، وحرف السفينة واجلبللغة: احلرف يف أصل كالم العرب معناه 

 الكرمي. القرآن عليها أنزل والقراءات اللغات من فصيحة أوجه : سبعةصطالحاا
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 (.185ص 6)ج ه 1312 - املطبعة األمريية البخاري، حممد بن إمساعيل صحيح البخاري،اجلامع ال (13)
 (.47ص) القراءات القرآنية وما يتعلق هبا، عباس (14)

 
 هللا، رسول حياة يف الفرقان سورة يقرأ حكيم بن هشام مسعت: قال عنه هللارضي  اخلطاب بن عمر عنالشاهد: 
 حىت فتصَّربت الصالة، يف أساِوره فِكدت هللا، رسول يـُْقرِئنيها مل ةكثري   حروف على يقرأ هو فإذا لقراءته، فاستمعت

ُتهُ  سّلم،  كذبت،  : له فقلت هللا، رسول أقرأنِْيها: قال تقرأ، مسعتك اليت السورة هذهك أقرأ من فقلت بردائه، فَلبـَّبـْ
 حروف على الفرقان سورة يقرأ هذا مسعت إين: فقلت هللا، رسول إىل أقوده به فانطلقت قرأت، ما غري على أقرانيها

 :هللا رسول قال مث " أنزلت كذلك: "هللا رسول فقال مسعته، اليت القراءة فقرأ ،"هشام اي اقرأ أرسله،: "فقال ملُتقرئها،
 تيسر ما فاقرأوا أحرف، سبعة على أنزل القرآن هذا إن أنزلت، كذلك: "فقال. أقرأين اليت فقرأت ،"عمر اي اقرأ"

 (13)"منه
: اختالف أهل العلم يف معىن ختالفا كثريا، حيث يقول ابن حيانتلف العلماء يف تفسري هذه األحرف ااخ   

 األحرف السبع على مخسة وثالثني قوال، وأكثر هذه اآلراء متداخل، منها:
ذهب أكثر العلماء إىل أن املراد ابألحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب يف املعىن الواحد، على معىن  -1

ه حيث ختتلف لغات العرب يف التعبري عن معىن من املعاين أييت القرآن منزال أبلفاظ على قدر هذه أن
 اللغات هبذا املعىن الواحد، وحيث ال يكون هناك اختالف فإنه اييت بلفظ واحد أو أكري.

 خيرج يف  إن املراد ابألحرف السبعة لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن، على معىن أنه يف مجلته ال -2
كلماته عن سبع لغات هي أفصح لغاهتم، فأكثره بلغة قريش. ومنه ما بلغة هذيل، وبعضه بلغة هوازن، 

 (14)وبعضه بلغة اليمن فهو ينتظم يف جمموعة اللغات السبع.
 األحرف مسألة انلت هذه القضية يعين القضية بدون درجة اليقني يف تفسري ذلك، هذه وهكذا توجد اآلراء مليئة يف

 أو القراءات ولح كتابتنا  يكاد وال املسلمني، علماء اهتمام السبعة األحرف ذكرت اليت النبوية واألحاديث السبعة
 املسألة، هذه يف اخلوض عن أى فيمن أكون سوف هلذا والتفصيل، ابلبسط املوضوع هلذا عرض وقد إالَّ  القرآن علوم
إبتيان رأي الدكتور فضل حسن عباس على أنه رأاي خمتارا لديه،  والتأليف. وأكتفي هنا ابلدرس أُشبع املوضوع النَّ 

حبيث يقول : والرأي الذي خنتاره إذا كانت القضية ال تعدو أن تكون اجتهادا، ونرى أنه أقرب إىل معىن األحاديث 
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 (. 64ص السابق )املصدر  (15)

عليها النيب  الواردة عن سيدان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وتظهر فيه احلكمة من التيسري على األمة اليت حرص
وهو أن األحرف السبعة سبع لغات متفقة من  ؛الكرمي ما ذهب إليه ابن جرير وكثري من احملققني رمحهم هللا تعاىل

 (15)حيث املعىن، خمتلفة يف اللفظ.
 أمساء القراء السبعة ورواهتم وبالدهم وميالدهم وفاهتم ابلسنة اهلجرية : 

 رواة القراء السبعة القراء السبعة
 الوفاة امليالد األمساء الوفاة امليالد األمساء الوفاة امليالد البلد اءاألمس

 197 110 ورش 220 120 قالون 169 70 املدينة انفع
 291 195 قنبل 250 170 البزي 120 45 مكة ابن كثري

 261 - السوسي 246 150 الدوري 154 68 بصرة أبو عمرو
 242 173 ذكوانابن  245 153 هشام 118 21 الشام ابن عامر

 180 90 حفص 193 95 شعبة 127 - الكوفة عاصم
 220 119 خالد 229 150 خلف 156 80 الكوفة محزة

علي 
 الكسائي

الليث  189 119 الكوفة
 البغدادي

حفص  240 -
 الدوري

150 246 

 
 اشتهرت ولكنها " التهاين ووجه األماين "حرز هو ااألصلي وامسه الشاطيب، لإلمام منظومة وحتتوي الشاطبية )وهي

 عامر وابن عمرو وأيب كثري  وابن انفع األئمة قراءات وهي قراءات سبع الشاطيب فيها نظم لناظمها، نسبة ابلشاطبية
 والكسائي( على قراءات هؤالء األئمة السبعة فقط.  ومحزة وعاصم

 جعفر أيب األئمة قراءات وهي قراءات، ثالث فيها نظم ولكن يذكر اإلمام ابن اجلزري يف درته )وهي منظومته   
العشر ( ثالث قراءات  للقراءات جامعتني الدرة مع الشاطبية تصبح حبيث للشاطبية تكملة ونظمها ،وخلف ويعقوب

 زائدة على القراءات السبع، وهي اليت تسمى ابلقراءات العشر،وأمساء هؤالء القراء ورواهتم يف اجلدول التايل: 
 رواة القراء القراء
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 الوفاة امليالد األمساء الوفاة امليالد األمساء الوفاة امليالد البلد ءاألمسا
عيسى  130 - املدينة أبو جعفر

بن 
 وردان

 170 - ابن مجاز 160 -

 234 - روح 238 - رويس 205 117 البصرة يعقوب
 292 199 إدريس 286 - إسحاق 229 150 الكوفة خلف

 
 القراءات على أربع بزايدة: عشرة األربع ؟ نعم، القراءاتات أربع عشرةر سؤال ما هي القراءويف هذا املكان يظه

 بدال األعمش جيعل وبعضهم( وابن الشنبوذ اليزيدي وحيىي حميصن وابن البصري احلسن: )قراءات وهي السابقة العشر
 من ابن الشنبوذ.

 
 رواهتم القراء

 البلخي، والدوري احلسن البصري
 وذالبزي، وابن شنب ابن حميصن
 ابن احلكم، وابن فرح حيىي اليزيدي

 املطوعي، وابن الشنبوذ األعمش
 

 أن إىل منهم فريق فاجته ال؟ أم واحد حبكم مجيعاً  عليه حيكم هل القراءات من العشر عن زاد فيما العلماء اختلف
 العشر على الزائدة ربعاأل أن إىل آخر فريق واجته .ابلصحة احلكم إبطالق هكذا صحيحة عشرة األربع القراءات مجيع

 حيث من ال القراءات إىل نظروا اثلث، فريق الفريقني هذين بني وتوسط كذلك  ابلشذوذ احلكم إبطالق هكذا شاذة،
 :وهى الثالثة املقبولة القراءة ضوابط ويعنون وضوابط، ومبادئ قواعد هى حيث من ولكن أشخاصها، وال أعدادها

 .السند صحة .١
 .بوجهولو  اللغة . موافقة٢
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 (.247ص الطبعة: األوىل ) م2009، البقلة والطيبة من تسهيل علم القراءات اجلامع لكل من طريقي الشاطبية والدرة، أي (16)
-35ص الطبعة: الثانية ) م2002 - آل إمساعيل، دار امللك عبد العزيز بن حممد إبراهيم نبيل أثره يف العلوم الشرعية، -أطواره -علم القراءات نشأته (17)

45.) 

 .احتماالً  ولو العثمانية املصاحف أحد . موافقة٣
ورغم من وجود آراء كثرية عن هذه القراءات تعترب شاذة، هذا هو القول املشهور عند العلماء. ويقول األستاذ أمين 

 (16)ذة "بقلة "... أربع قراءات معروفة اليوم لكامل القرآن الكرمي وهلا قواعد جتويدية معروفة إال أهنا اعتربت شا
 أقسام القراءات

تنقسم القراءات القرآنية إىل أقسام كثرية، وآيت هنا ببعض منها بصورة موجزة على شكل اجلدول مما يفصله الدكتور 
 (17)نبيل بن حممد إبراهيم آل إمساعيل يف صفحات كثرية.

 أ.أقسام القراءات من حيث القبول والرد
 القراءة املقبولة 

 تعريفها : هي كل قراءة
صح سندها، ووافقت 
رسم أحد املصاحف 

العثمانية ولو احتماال، 
ووافقت أحد أوجه 

 العربية.

 ضوابطها: 
 .صحة السند ١
 .موافقة لرسم أحد املصاحف العثمانية ولو احتماال٢

موافقة خلط  –. فكلمة "ملك" قرئت دون ألف((مةلك يوم الدين))مثال : 
 املصحف موافقة صرحية

 ة خلط املصحف موافقة حمتملة.موافق –فقرئت ابأللف 
 .موافقة ألحد األوجه العرربية٣

 فكلمة "ابرئكم" قرئت بكسر اهلمزة ، وإسكاهنا. ((فتوبوا إىل ابرئكم))مثال: 
أنواعها : القراءة املتواترة، والقراءة املشهورة، والقراءة اآلحادية املوافقة للعربية واليت صح سندها، وليس فيها 

 فت الرسم.علة أو شذوذ وخال
حكمها: القراءات املتواترة واملشهورة: قرآن ابتفاق، يقرأ هبا يف الصالة. وأما القراءة اآلحادية املوافقة للعربية 

 واليت صح سندها، وليس فيها علة أو شذوذ وخالفت الرسم فهذه مقبولة، وال تقرأ يف الصالة
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 القراءة املردودة 
تعريفها: هي كل قراءة 

حد ضوابط اختل فيها أ
 القراءة املقبولة

 ضوابطها: 
 .وجود عدم صحة السند ١

 (.َملَك يوم الدين): مثال: قراءة أنس بن مالك
 .ضابط املنت: املخالفة لرسم املصاحف العثمانية، أو أوجه العربية٢
إن كانت إال ))بدل  (إن كانت إال زقية واحدةثال: املخالفة للرسم العثماين: )م

 ((.صيح  واحدة
 ((وإن أدرْي أقريب( يف قوله: ))أدرَي أقريبخالفة لألوجه العربية: فتح ايء )امل

 أقسامها: القراءة اآلحادية اليت ال وجه هلا يف العربية، والقراءة الشاذة، والقراءة املدرجة، والقراءة املوضوعة
ا يف تفسري النصوص واستنباط حكمها: ال تعد قرآان، وال يقرأ هبا يف الصالة أو يف غريها تعبدا، وجيوز قبوهل

 األحكام والعمل مبدلوهلا إذا كانت مقبولة من حيث السند، ولكن كان ردها من جهة املنت
 

 ب. أقسام القراءات من حيث السند
.القراءة املتواترة: هي القراءة اليت نقلها مجع ١

ال ميكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إىل 
 منتهاه

 رآنية اليت يقرأ هبا من هذا النوع.مثال: غالب القرءات الق

.القراءة املشهورة: اليت صح سندها، ومل ٢
تبلغ درجة التواتر، ووافقت الرسم والعربية، 
واشتهرت عند القراء فلم يعدوها من الغلط أو 

 الشذوذ

وما كنُت متخذ ((بفتح اتء بدل  (وما كنَت...(مثال: 
 ))املضةلني عضدا

 تفاقحكمها: وهذا النوع هو قرآن اب

.القراءة األحادية: هي القراءة اليت صح ٣
سندها، وخالفت رسم املصحف أو العربية، 

 أو كليهما ومل تشتهر االشتهار املذكور

 -مثال: ما صح سنده وخالف الرسم 
 )حسان وعباقريخضر  رفارف متكئني على)

 )معائشوجعلنا لكم فيها (–ما صح سنده وخالف العربية 
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 –ر االشتهار املذكور ما صح سنده ومل يشته
 )أنَفِسكم لقد جاءكم رسول من(

 حكمها: ال يقرأ هبا تعبدا
.القراءة الشاذة: هي اليت مل يصح سندها، ٣

 أو خالفت الرسم أو ال وجه هلا يف العربية
فاليوم ننجيك ((بدل  )ببدنك ننحيكفاليوم (مثال: 
 ))ببدنك

 حكمها: ال يقرأ هبا تعبدا
ي العبارة اليت زيدت بني .القراءة املدرجة: ه٤

 الكلمات القرآنية على وجه التفسري
ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يف (مثال: 

 )يف مواسم احلج(قد زيد لفظ  )مواسم احلج
 حكمها: ال يعترب قراءة 

.القراءة املوضوعة: هي اليت نسبت إىل ٥
قائلها من غري أصل أو هي املكذوبة املختلقة 

 املنسوبة إىل قائلها افرتاءاملصنوعة 

إمنا خيشى هللُا من عباده (القراءة املنسوبة إىل أيب حنيفة زورا 
 )العلماءَ 

 حكمها: هذا النوع ال يعد قراءة
والسبب الذي آيت هبذه األشياء إبجياز هنا أن نفهم  وهكذا يطول كالمه حول أقسام القراءات وأمثلتها وأحكامها،

به إىل اجلزء املهم وهو الذي يكون حمور هذا البحث هو اختالف القراءات لفظا ومعنا فننتقل  القضية كل الفهم
 بسهولة دون التعارض معنواي وفكراي. 

 
 االختالف يف القراءات القرآني 

مسألة تتعلق  ألنَّه االختالف يف القراءات القرآنية موضوع من االمهية مبكان، وحيتاج إىل شيء من التفصيل والبيان
 وإن والتدافع، واالختالف لتناقض وقراءاهتا القرآن عن ينفي أن ملسلم ينبغي إذ املسلم، حياة ية االعتقادية يفابلناح

 وقراءاته القرآن يصفون وراحوا املغرضني، املستشرقني بعض قبل من والتشكيك للطعن تعرض املوضوع من اجلانب هذا
 يما بعد.واالضطراب، ونرى انتقاداهتم والرد عليها ف ابلتناقض

أحدمها اختالف تضاد وتناقض، وهو ما يدعو فيه أحد الشيئني إىل خالف  ؛واالختالف ينقسم إىل قسمني   
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 (.38ص 2)ج  م1988 - بريوت - املكتبة العصريةالسيوطي،  اإلتقان يف علوم القرآن، جالل الدين (18)
 (.31ص  2السابق )ج املصدر  (19)
 (.392-391ص13مج) م1978 - سوراي - مطبعة الرسالةابن تيمية،  أمحد بن عبد احلليم جمموعة الفتاوى، (20)

وهذا النوع من احملال أن يكون يف القرآن الكرمي مطلقا، واثنيهما اختالف تالزم، ومن أمثلته االختالف  ،(18)اآلخر
قان اختالف التالزم هو ما يوافق بني اجلانبني، كاختالف وجوه فيما بني القراءات القرآنية، قال السيوطي يف اإلت

 (19)القراءة.
وال نزاع بني املسلمني أن احلروف السبعة اليت أنزل القرآن عليها، ال ابن تيمية هذا القول كما يلي : "فيؤيد اإلمام    

د هللا بن مسعود: إمنا هو كقول تتضمن تناقض املعىن وتضاده، بل قد يكون معناها متفقا أو متقاراب، كما قال عب
أحدكم أقبل وهلّم وتعال، وقد يكون معىن أحدمها ليس هو معىن اآلخر، لكن كل املعنيني حق، وهذا اختالف تنوع 
وتغاير ال اختالف تضاد وتناقض، وهذا كما جاء يف احلديث املرفوع عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف هذا حديث 

ف إن قلت غفورا رحيما أو قلت عزيزا حكيما، فاهلل كذلك، مامل ختتم آية رمحة آبية أنزل القرآن على سبعة أحر 
عذاب، أو آية عذاب آبية رمحة، وهذا كما يف القراءات املشهورة.. ومن القراءات ما يكون املعىن فيها متفقا من وجه، 

المستم" و " حىت يطُهرن ويطّهرن" ومتباين من وجه، كقوله: "خيدعون وخيادعون" و"يكذبون ويكّذبون" و "ملستم و 
وحنو ذلك. فهذه القراءات اليت يتغاير فيها املعىن كلها حق، وكل قراءة منها مع قراءة مبنزلة اآلية مع اآلية، وجيب 
اإلميان هبا كلها، واتباع ما تضمنته من املعىن علما وعمال، وال جيوز ترك موجب إحدامها ألجل األخرى، ظنا أن ذلك 

 (20)ل كما قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه: من كفر حبرف منه فقد كفر به كله"تعارض، ب
ويرى صاحب الكتاب مناهل العرفان يف علوم القرآن هذه القضية من انحية أخرى، ويقول : "وإن تنوع القراءات    

ينتهي إىل كمال اإلعجاز، يقوم مقام تعدد اآلايت، وذلك ضرب من ضروب البالغة، يبتدئ من مجال هذا اإلجياز، و 
فضال عن ذلك ما يف تنوع القراءات من الرباهني الساطعة واألدلة القاطعة على أن القرآن كالم هللا، وعلى صدق من 
جاء به، وهو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فإن هذه االختالفات يف القراءة على كثرهتا ال تؤدي إىل تناقض يف 

افت وختاذل، بل القرآن كله على تنوع قراءاته يصدق بعضه بعضا، ويبني بعضه بعضا، املقروء وتضاد وال إىل هت
ويشهد بعضه لبعض على منط واحد يف علو األسلوب والتعبري، وهدف واحد من مسو اهلداية والتعليم، وذلك من غري 

هبذه القراءة، ويعجز أيضا إذا شك يفيد تعدد اإلعجاز بتعدد القراءات واحلروف، ومعىن هذا أن القرآن يعجز إذا قرئ 
قرئ هبذه القراءة الثانية، ويعجز أيضا إذا قرئ هبذه القراءة الثالثة، وهلم جرا. ومن هنا تتعدد املعجزات بتعدد تلك 
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 [.42سورة األنفال، من اآلية: ] (21)
 (.106-105ص  1جالطبعة: األوىل ) م1996 - بريوت - دار الفكر الزرقاين، حممد عبد العظيم مناهل العرفان يف علوم القرآن، (22)
 (.50-49ص1ج) لبنان - الدمشقي، دار الكتب العلميةاحلافظ أبة اخلري حممد بن حممد  النشر يف القراءات العشر، (23)

الوجوه واحلروف، وال ريب أن ذلك أدّل على صدق حممد صلى هللا عليه وسلم، ألنه أعظم من اشتمال القرآن على 
َيۡهلَِّك َمۡن َهلََك َعۢن بَي ِّنَٖة َويَۡحيَٰىَمۡن َحيَّ ))از، ويف البيان، على كل حرف ووجه وبكل هلجة ولسان، مناح مجة يف اإلعج ل ِّ

 َوإِّنَّ 
َ َعۢن بَي ِّنَٖةٖۗ يٌع َعلِّيٌم  ٱّللَّ (22)( 21)((٤٢لََسمِّ

 

هذا الرأي له دور مهم يف هذا فاإلمام الزرقاين يرى االختالفات بني القراءات القرآنية من وجوه اإلعجاز القرآين، و    
 املقام لنفهم معىن االختالف بني القراءات القرآنية وإن مل نسلط الضوء على وجوه اإلعجاز القرآين.

 أنواع االختالف بني القراءات القرآنية : .أ
لتنوع كما وضحنا سالفا أن االختالف بني القراءات القرآنية ليس على سبيل التعارض والتناقض بل هو على سبيل ا

والتغاير، ومع هذا املقصود ابالختالف بني القراءات القرآنية يف هذا البحث إمنا هو االختالف بني القراءات السبع 
وبتعبري آخر االختالف بني القراءات القرآنية اليت أنزل القرآن على سبعة أحرف إن صح التعبري. وال يتطرق البحث 

حتتاج إليها األمور، فال غرابة من وجود االختالف بني القراءات السبع إىل القراءات الشاذة على شكل واسع وإال 
 والقراءات الشاذة مع أن االختالف موجود بني القراءات املتواترة.

  القراءات اختالف تدبران "وقد :تالف بني القراءات القرآنية فقالويذكر اإلمام ابن اجلزري رمحه هللا ماهية االخ    
 جواز مع مجيعاً  اختالفهما( الثاين) واحد واملعىن اللفظ اختالف( أحدها) أحوال ثالثة من لوخت ال فوجدانها كلها

 وجه من يتفقان بل واحد شيء يف اجتماعهما جواز امتناع مع مجيعاً  اختالفهما( الثالث) واحد شيء يف اجتماعهما
 مما ذلك وحنو (وحيسب والقدس، ويؤده، وعليهم، الصراط،) يف ختالفاالفك األول فأما التضاد يقتضي ال آخر
 ألنه تعاىل هللا ينهو القراءت يف املراد ألن الفاحتة يف( وملك مالك،) فنحو الثاين وأما .فقط لغات أنه عليه يطلق
 عليه هللا صلى ابلنيب يكذِّبون ألهنم املنافقون هم هبما املراد ألن( ويكذبون يكذبون،) وكذا وملكه الدين يوم مالك
 أي أنشرها هللا أن وذلك العظام هي هبما املراد ألن والزاي ابلراء( ننشرها كيف) وكذا أخبارهم يف ِذبونوَيك وسلم

 فنحو الثالث وأما .القراءتني يف املعنيني تعاىل هللا فضمن التأمت حىت بعض إىل بعضها رفع أي وأنشزها أحياها
 وبكسر األخرى ورفع الالم بفتح( اجلبال منه لتزول كرهمم كان  وإن) وكذا والتخفيف ابلتشديد( كذبوا  قد أهنم وظنوا)

 (23)الثانية. وفتح األوىل
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فنفهم  االختالف بصور أييت هو بل وتوسعه االختالف أبعاد مدى عن هنا اإلمام ابن اجلزري رمحه هللا تكلم وما    
يقتصر على اللفظ فقط. ومن خالل  من قوله إن االختالف بني القراءات القرآنية منها ما يؤثر على املعىن، ومنها ما

الكالم املذكور آنفا كله نتأكد بوجود االختالف بني القراءات القرآنية معىن ولفظا يف نظرة عامة، أو قل إذا نظر أحد 
إىل قضية االختالف بني القراءات القرآنية سطحيا يبدو له أهنا االختالف بكامل الوجه، وإذا تعمق يف اخللفية هلذا 

 فاحنلت املشكلة لديه ومير هبا بفكرة واضحة دون التباس وتقعيد. االختالف
وحىت تكون لدينا فكرة واضحة حول هذا األمر فال مناص لنا من النظرة إىل فوائد االختالف بني القراءات     

يف القراءات القرآنية، فآيت هنا ببعض الفوائد فقط يف صورة جمملة من فوائد مجة تذكرها كتب يف علوم القرآن عامة و 
 فمنها كما يذكر اإلمام ابن اجلزري: ؛القرآنية خاصة

 .التهوين والتخفيف والتسهيل على األمة.١
إذ كان تنوع اللفظ  ؛إذ كل قراءة مبنزلة اآلية ؛.إبراز هناية البالغة، وكمال اإلعجاز، وغاية االختصار، ومجال اإلجياز٢

 آيةعلى حدهتا مل خيف ما كان يف ذلك من تطويل.بكلمة تقوم مقام آايت ولو جعلت داللة كل لفظ 
إذ هو مع كثرة هذا االختالف وتنوعه مل يتطرق إليه تضاد وال تناقض  ؛.إظهار صدق القرآن الكرمي وعلو وضوحه٣

وما ذاك إال آية ابلغة، وبرهان قاطع على صدق من جاء  وال ختالف بل كله يصدق بعضه بعضا، ويبني بعضه بعضا،
 به حممد صلى هللا عليه وسلم.

.سهولة حفظ القرآن وتيسري نقله على هذه األمة إذ هو على هذه الصفة من البالغة والوجازة، فإنه من حيفظ كلمة ٤
تؤدي معاين تلك القراءات ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إىل فهمه وأدعى إىل قبوله من حفظه مجال من الكالم 

 املختلفة ال سيما فيما كان خطه واحدا فإن ذلك أسهل حفظا وأيسر لفظا.
.إعظام أجور هذه األمة من حيث إهنم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم يف تتبع معاين ذلك واستنباط احلكم ٥

النظر وإمعاهنم الكشف عن التوجيه واألحكام من داللة كل لفظ، واستخراج كمني أسراره، وخفي إشاراته، وإنعامهم 
 والتعليل والرتجيه، والتفصيل بقدر ما غاية علمهم.

. بيان فضل هذه األمة وشرفها على سائر األمم، من حيث تلقيهم كتاب رهبم هذا التلقي، وإقباهلم عليه هذا ٦
وإتقان جتويده، حىت  اإلقبال، والبحث عن لفظة لفظة، والكشف عن صيغة صيغة، وبيان صوابه، وبيان تصحيحه،

 حفظوه من الطغيان والتطفيف، فلم يهملوا حتريكا وال تسكينا.
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.ما ادخره هللا تعاىل من املنقبة العظيمة، والنعمة اجلليلة اجلسيمة هلذه األمة الشريفة، من إسنادها كتاب رهبا، ٧
ظاما لقدر أهل هذه امللة احلنيفة وكل واتصال هذا السبب اإلهلي بسببها خصيصة هللا تعاىل هذه األمة احملمدية، واع

فلو مل يكن من الفوائد إال هذه هذه الفائدة  ؛قارئ يوصل حروفه ابلنقل إىل أصله، ويرفع ارتياب امللحد قطعا بوصله
 اجلليلة لكفت.

عاىل مل خيل عصرا .ظهور سر هللا تعاىل يف توليه حفظ كتابه العزيز وصيانة كالمه املنزل أبىف البيان والتمييز، فإن هللا ت٨
 من األعصار، ولو يف قطر من األقطار، من إمام حجة قائم بنقل كتاب هللا تعاىل وإتقان حروفه ورواايته. 

ومما نرى الفوائد من مسألة االختالف بني القراءات القرآنية يثبت لنا طبيعة االختالف وماهيته، وعدم التناقض    
مشيئة هللا عز وجل لصاحل هذه األمة، وعرب جولتنا يف  راء هذا االختالف كلهوالتضاد فيها، ومن األمر املتأكد أن و 

واآلن  هذه الفوائد نتوصل إىل أن االختالف ميهد الطريق إىل الرتقية العقلية وتطوير اآلراء واألفكار ووجهات النظر.
  القراءات القرآنية.يف موضوعنا هو كيفية فهم األلفاظ واملعاين من ضوء االختالف بني ندخل إىل جزء آخر

 
 األلفاظ واملعاين من ضوء االختالف بني القراءات القرآني 

ولذا وآيت هنا  ؛وقبل أن نلقي الضوء على هذا اجلزء من املهم أن نفهم ما ذكر آنفا ولو بوجه موجز يف صورة كاملة
 ببعض ما مرران به حسب النقاط كالتايل:

 التنوع والتغاير وال على ابب التناقض والتضاد. االختالف بني القراءات القرآنية على ابب 
 .اللهجات العربية أمر ال يستهان هبا يف قضية القراءات القرآنية 
 .ختتلف القراءات القرآنية بني القراءة املتواترة نفسها كما ختتلف بني القراءتني املتواترة والشاذة 
 ات القرآنية.قضية سبعة أحرف قضية مهمة ينبع منها االختالف بني القراء 
 ففيها كالم طويل.عىن " أنزل القرآن على سبعة أحرفماهية م ،" 
 .وجود فوائد كثرية من وراء االختالف بني القراءات القرآنية 
  اللفظ وهي: اختالف ؛أنواع االختالف بني القراءات القرآنية ثالث كما يذكر اإلمام ابن اجلزري رمحه هللا 

 جواز امتناع مع مجيعاً  واحد، واختالفهما شيء يف اجتماعهما جواز مع اً مجيع واحد، واختالفهما واملعىن
 التضاد. يقتضي ال آخر وجه من يتفقان بل واحد شيء يف اجتماعهما
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  - سوزان عبد الواحد عبد اجلبار، جملة جامعة األنبار للغات واآلداب ،االختالف يف القراءات القرآنية عند الرازي يف التفسري الكبري وأثره يف توسع املعىن (24)

 (.728ص1ع) م2009

 بني بعد تناول هذه النقاط كلها حناول أن نناقش عن العالقة بني اللفظ واملعىن بصورة خمتصرة جدا، ألن العالقة
 جمال يف َسْهماً  َضَربَ  أحدا القدامى العلماء من جندُ  ال إذ بعيد، زمن منذ العلماءُ  تناوهلا عريق موضوع واملعىن اللفظ
 إىل يرجع  األمر هذا يبدو أن. ومراميه أغراضه إحدی واملعىن،كانت اللفظ بني والعالقة إال أو النقد أو البالغة اللغة
 غية.والبال اللغوية العلوم يف واملعىن اللفظ بني العالقة أمهية
ونرتك هنا الغور يف هذا اجلانب لتوسعه يف احملتوى وعظمه يف احملور، وطول اجلدل يف ما هو، ولكن نستطيع أن    

أكثر مما يؤثر املعىن نقول أن هناك عالقة وطيدة بني اللفظ واملعىن، فيؤثر اللفظ واختالفه إما صرفيا أو حنواي أو صوتيا 
 هابطة بنغمة اجلملة هذه ونطق ،Tone/Melody النغمة بتغري اجلملة هذه معىن يتغري حممد، : سافرعلى اللفظ، مثال

التعجب. فيسبب اختالف نغمة  أو االستفهام معىن فتفيد صاعدة بنغمة نطقها وأما .اإلخبار معىن يؤدي إىل
 هتا.الصوت هنا اختالف املستوى النحوي أيضا بدون شك. فاللفظ ومستوايته كلها تؤثر يف املعاين ودالال

فيذكر م.م. سوزان عبد  ؛وهبذه اخللفية املهمة أنيت اآلن إىل اللفظ واملعىن من ضوء االختالف بني القراءات القرآنية   
 الواحد تقسيمات القراءات القرآنية من حيث أتثريات اختالف القراءات يف املعىن عند اإلمام الرازي رمحه هللا كاآليت :

وذلك مثل اختالف القراء يف وجوه النطق ابحلروف واحلركات، كمقادير املد  ؛املعىن .قراءة ال يؤثر اختالفها يف١
 واإلماالت، والتخفيف والتسهيل، والتحقيق واجلهر، واهلمس، والغنة واإلخفاء.

ملك )و  (مالك يوم الدين)وذلك مثل اختالف القراء يف حروف الكلمات، مثل:  ؛.قراءة يؤثر اختالفها يف املعىن٢
رمي مثال إذا وملا ضرب ابن مف معه معىن الفعل، كقوله تعاىل: ))، وكذلك اختالف احلركات الذي خيتل (لدينيوم ا

 (24)إذ قرأ انفع " يصدُّون "بضم الصاد، وقرأ محزة "يِصدون " يف أنفسهم. ،قومك منه َيِصدُّون((
 جند تقسيمات اإلمام اجلزري يف دقة عالية، وإذا قاران بني تقسيمات اإلمام الرازي واإلمام ابن اجلزري رمحهما هللا   

ومع هذا أن تقسيمات اإلمام ابن اجلزري تتضمن عليها تقسيمات اإلمام الثاين. أاي  كان األمر يتضح لنا أن 
االختالف موجود بني القراءات القرآنية لفظا ومعنا بصورة عامة، االختالف فإذا كان يوّصل إىل خارج هدف القرآن 

فيختلف معىن اآلية شيئا بسيطا ال خيرج  (ننشزها وننشرهايمة هذا مرفوض، فمثال قراءة )رج معانيه السلوغرضه، وخا
إن وّسعت املعاين  ((م قد ُكِذبواوظنوا أهن))يف اآلية:  (ُكذِّبوا و كِذبوا)عن املراد ابختالف حرف واحد فقط. وقراءة 
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 (.377-121صالطبعة: األوىل ) م1988 -بريوت - اجليل البيلي، دار أمحد االختالف بني القراءات، (25)
 [.247سورة البقرة، من اآلية: ] (26)
 [.187سورة البقرة، من اآلية: ] (27)
 [.70سورة البقرة، من اآلية: ] (28)
 [.19سورة البقرة، من اآلية: ] (29)
 [.61سورة البقرة، من اآلية: ] (30)

 اليت يدّل كل آية ال تدّل على التضاد والتتناقض.
ن حناول إلقاء الضوء على االختالف بني القراءات القرآنية حسب املستوايت لغواي، وصوتيا، وحنواي، وصرفيا كما اآل

 (25)يوضحها أمحد البيلي يف مجيع كتابه القيم، وأتيت هبذا كله خمرتصا مبا يلي:
 االختالف اللغوي : .أ
 :يف األمساء املرفوعة 
 ((كين  من ربكمفيه س التابوتُ  إّن آي  مةلكه أن أيتيكم))(26)– .هلجة قريش 

ُيوه "  –التابوت فيه ثالث هلجات: " التابوه " عن زيد بن اثبت،  –عن زيد ابن اثبت وأيب ابن كعب. و " التيـْ
 هلجة أنصارية –"  التبوه" وكالمها من اللهجة األنصارية.

 ((أحّل لكم ليةل  الصيام الرََّفُث إىل نسائكم))(27) 
 رويت عن عبد هللا بن مسعود –فـُْوُث " قرئت يف الشواذ " الرُّ 

 :يف األمساء املنصوبة 
 (( َتشابه عةلينا البَـَقر))(28) 

 حيىي بن يعمر وعكرمة بن أي عبلة وكرداب وحممد ذو الشامة. –قرئت " الباقر " 
 (( َحَذَر املوتجيعةلون أصابعهم يف آذاهنم من الصواعق))(29) 

 ل وابن أيب ليلى وابن عمري.الضحاك وأيب السما –قرئت " ِحذاَر املوت " 
  :يف األمساء اجملرورة 
 (( وفومهامن بقةلها وقثائها...))(30) 
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 [.179سورة البقرة، من اآلية: ] (31)
 [.128رة البقرة، من اآلية: ]سو  (32)
 [.31سورة البقرة، من اآلية: ] (33)
 [.282سورة البقرة، من اآلية: ] (34)
 [.62سورة البقرة، من اآلية: ] (35)
 [.7سورة الفاحتة، من اآلية: ] (36)
 [.143سورة البقرة، من اآلية: ] (37)

 ابن مسعود. –قرئت " وثومها " 
 (( حياة القصاصولكم يف))(31) 

 أبو اجلواز بن عبد هللا الربعي –قرئت " القصص " 
 :يف األمساء املبنية 
 ((وأران مناسكنا))(32) 

 مسعودابن  –قرئت " وأرهم مناسكهم " 
 (( عةلى املالئك  عرضهممث))(33) 

 ابن مسعود رضي هللا عنه –أيب رضي هللا عنه ، و " مث عرضهن "  –قرئت " مث عرضها " 
 االختالف الصويت .ب
 االختالف ابإلبدال، أو القلب، أو اإلدغام 
 ((واْمَرأََتنِ  فإن مل يكوان رجةلني فرجل))(34)  

 محنروى مت بن عبد الر  –وقرئت " واْمرَْأاتن " 
 (( وال خوف عةليهم وال هم حيزنونوالصابِِئنْيَ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى ...))(35)  

 وقرأ انفع " الصابني " بدون مهزة
 (( َالذين أنعمت عةليهم ..ِصراط))(36) 

 .ابلسني ، و"الصراط" بصاد خالصة، و"الزراط" بزاي خالصة والرابعة : بصوت بني الصاد والزاي –" السراط "
 (( أم  وسطاوكذلك جعةلناكم))(37) 
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 [.156سورة البقرة، من اآلية: ] (38)
 [.187]سورة البقرة، من اآلية:  (39)
 [.19سورة البقرة، من اآلية: ] (40)
 [.178سورة البقرة، من اآلية: ] (41)
 [.138سورة البقرة، من اآلية: ] (42)

 احلسن البصري ، والزهري، وقتادة. –وقرئت يف الشواذ : " أمة وصطا " 
 االختالف ابإلمالة 
 ((إان هلل وإان أليه راجعون))(38) 

 وقرئت يف الشواذ: " ِإاّن " إبمالة األلف حنو الياء يف املوضعني. رواها نصري عن الكسائي.
 ((باس هلنلكم وأنتم ل لَِباس هن))(39) 

 وقرئت يف الشواذ: " لباس " إبمالة األلف، نسبها الكرمان للخبريي
 االختالف بتقدمي الصوت وأتخريه 
 (( حذر املوت الصواعقجيعةلون أصابعهم يف آذاهنم من))(40) 

 وقرئت يف الشواذ : " الصواقع " بتأخري صوت العني عن صوت القاف، ونسبت هذه القراءة للحسن البصري.
 ختالف النحويج. اال
 يف األمساء املرفوعة 
 (( إليه إبحسان فاتباٌع ابملعروف وأداءٌ فمن عفي له من أخيه شيء))(41) 

 وقرئت " فاتباعا ابملعروف، وأداًء إليه إبحسان " فنسبت هذه القراءة إلبراهيم بن أيب عبلة
 (( نغفر لكم خطاايكم ِحطَّ ٌ وقولوا)) 
 هذه القراءة البن أيب عبلة. وقولوا حطًة " ابلنصب، فنسبتوقرئت "
 يف األمساء املنصوبة 
 ((   ِصْبغَ  هللا ومن أحسن من هللا صبغ))(42) 

 وقرئت يف الشواذ: " ُقْل صبغُة هللا " ابرفع، وزايدة " قل " ونسبت البن مسعود رضي هللا عنه.
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 [.124سورة البقرة، من اآلية: ] (43)
 [.221سورة البقرة، من اآلية: ] (44)
 [.196سورة البقرة، من اآلية: ] (45)
 [.228سورة البقرة، من اآلية: ] (46)
 [.217قرة، من اآلية: ]سورة الب (47)
 [.286سورة البقرة، من اآلية: ] (48)

 ((قال ال ينال عهدي الظاملني))(43) 
قرأ هبا ابن مسعود، وطلحة بن املصرف وقتادة، واألعمش، وأبو رجاء ، و )ال ينال عهدي الظاملون(وقرئت يف الشواذ: 

 العطاري.
 يف األمساء اجملرورة 
 ((وهللا يدعو إىل اجلنِ  واملغفرِة إبذنه))(44) 

 ويف قراءة شاذة : " واملغفرُة ابذنه " ابلرفع ونسبت لألعمش واحلسن البصري رمحهما هللا.
 ((إذا رجعتم وسبع    جفمن مل جيد فصيام ثالث  أايم يف احل))(45) 

 وقرئت يف الشواذ: " وسبعًة " ابلنصب. ونسبت لزيد بن علي وابن أيب عبلة
 د.االختالف الصريف:

 املصدر 
 (( بردهنوبعولتهن أحق))(46) 

 وقرئت يف الشواذ: " أحق بردهتن "
 ((... فيه قتالٌ قل))(47) 

 الوقرئت :" قل قْتٌل فيه " ونسبت البن مسعود وعكرمة وأيب السم
 املفرد واجلمع 
 (( كما محةلته عةلى الذين من قبةلنا  ِإْصر اوال حتمل عةلينا))(48) 

وفيه قراءاتن شاذاتن: " ُأْصرا " بضم اهلمزة ونسبت لرواية لعاصم، واألخرى " آصارا " ابجلمع، ونسبت قراءة أليب بن  
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 [.266سورة البقرة، من اآلية: ] (49)
 [.128سورة البقرة، من اآلية: ] (50)

 كعب.
 ((أيوّد أحدكم أن تكون له َجنٌَّ  من خنيل وأعناب))(49) 

 ة:".........جنات" ونسبت للحسن البصريويف قراءة شاذ
 املثىن 
 ((...واجعةلنا مسةلَمنْيِ لك...))(50) 

 ويف الشواذ: " واجعلنا مسِلِمنْيَ لك " بصيغة مجع املذكر السامل.
وهكذا أطال كالمه واإلتيان ابألمثلة لكل فرعيات املوضوع، وهذه األمثلة تكفي لنا بفهم هذه القضية، وطبيعتها.    

ر املؤلف يف كتابه القيم على الشواهد من سوريت الفاحتة والبقرة وما جتاوز عنهما حسب املنهج الذي يتبعه وقد اقتص
يف دراسته. وإن كانت الشواهد مليئة من خالل هاتني السورتني كيف تكون لقضية االختالف بني القراءات القرآنية 

لفذ، وتشريعه االدقيق. فإن أي درس يتصل أبية انحية من يف القرآن بكامله؟! فهو معجزة اإلسالم األبدية أبسلوبه ا
 نواحيه، يعترب كشفا لكوامن هذا الكنز اإلهلي العظيم.

 
 خالص  القول

فيكتشف لنا مما سبق أن املقصود من االختالف بني القراءات القرآنية لفظا هو اختالفه لغواي أو صوتيا أو حنواي أو  
و االختالف ابلتقدمي والتأخري. وبناء على هذا خيتلف معىن اللفظ أيضا حسب صرفيا أو االختالف ابلذكر واحلذف أ

 مستوايته املذكورة.
 تناقض اختالف وليس فعرب األمثلة السابقة نتوصل إىل نقطة مهمة وهي أن االختالف يف إطار التنوع والتغاير،    
 هو االختالف هذا مقاصد من وإن تباين، وال تناقض وال تضاد وال تنافٍ  القراءات من شيء يف ليس إذ تضاد، أو

 وكأن األخرى، القراءة تبينه مل معني جانب على الضوء تلقي قراءة كل  فكانت الواحدة، اآلية يف املعاين من التكثري
 الصور مجيع أن مع األخرى، الصورة تبينه مل جديداً  شياً  تزيد أو تبني صورة كل  بيت أو ملسجد صور جمموعة املوضوع

واحد. فعالوة على هذا إذا دخلنا إىل نطاق التفسري واألحكام الفقهية من حيث تعدد املعىن جند أتثريات  انٍ ملك هي
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(51)The History of The Quranic Text from Revelation to compilation Muhammad Musthafa Al-Azami, (HK 

ISLAMIC ACADEMY-ENGLAND(p 154). 
مصطلح مل يعجبين استخدام يف مثل هذه احلاالت ألن االختالف هو النتيجة من عدم اليقني تعريفا، وإذا أخطأ املؤلف األصلي يف مجلة من ‘االختالف’" 

ا يف مقام انحية واحدة، مث تفسد اجلملة نفسها بسبب أخطاء طباعية، فريتبك مؤلف الحق له يف التمييز بني الصحيح وغريه، وجيعل ما يعتقده صحيح
مثل هذه احلالة، فليس النص وينّحي اآلخر إىل اهلوامش، ولكن من احملال أن يكون القرآن الكرمي املنّزل من عند هللا على نبيه بواسطة جربيل عليه السالم يف 

 فظ يف مكان هذه القضية.....إخل "هي أشد مناسبة وأخص ل ‘التعدد’ال يعرّب عن هذا كله، ولكن كلمة  ‘االختالف’هناك أي شك يف القرآن، ومصطلح 

االختالف بني القراءات القرآنية فيهما بصورة واضحة، وندع هذه الناحية يف حبثنا امتناعا من إطالة القول  أكثر مما 
 مطلوب.

هذا البحث أن مصطلح االختالف أقل مناسبا يف مثل هذه القضية، ألن ومما جتدر اإلشارة إليه هنا قبل خامتة    
أفّضل فيه رأي  ؛القراءات القرآنية توحي أساسا غناء القرآين من انحية املعاين، فمصطلح االختالف ال ميّثل هذه اجلهة

 األستاذ الدكتور حممد مصطفى األعظمي حيث يقول:
“The term ‘variants’ is one that I dislike using in such cases. Because a variant results, by 

definition, from uncertainty. If the original author pens a sentence one way, and the sentence is 

then corrupted due to scribal errors, then we have introduced a principle of uncertainty; a 

subsequent editor who is unable to distinguish the correct wording from the incorrect will place 

what he believes to be the correct version in the text, whilst citing the others in margins, such is 

the variant reading….”)51(  

اين، وتزييد الوجهات. فهذا من وجه التعدد الذي يؤدي إىل تكثري املع فمنه يتضح لنا أن االختالف يعترب على أنه   
خيتم هذا البحث الذي مرران به خبتامه املسك الذي خالصته إن القراءات القرآنية وإن بدت اختالفا يف الظاهر  القول

على منهجه القيم على  أهنا تتحد وترتابط بعضها بعضا يف املعىن من وجهة التعدد، إذ القرآن يساعد الذين يسايرون
 ترقية عقوهلم وصدورهم إىل نظرية التعدد.
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 خامت 
 وصحابته وسلم عليه هللا صلى هللا رسول يد على األوىل هنضتهم منذ املسلمني ابهتمام القرآنية القراءات حظيت قد

 صغرية كل  بتتبع اهتمحي وقضوا الكتاب، هذا خلدمة املسلمني علماء من كبري  عدد جترد فلقد هذا، يومنا إىل الكرام
 وضمان املسلمني مفخرة أصبحت مؤلفات يف وأفكارهم عقوهلم به جادت كلما  وسطروا العلم، هذا حول وكبرية

 والتأليف. الدرس يف بعدهم من الدارسني
دقيق، وحيتوي على  وإطالع عميقة دراسات إىل وحيتاج موضوع متشعب الفروع فهو املوضوع هذا إىل ابلنسبة أما   
ضوعات رئيسة، مثال: اللهجات العربية، ومراحل نشأة القراءات القرآنية، والقراءات السبع والعشر، وضوابط مو 

القراءات الصحيحة، والقراءات الشاذة، وأتثريات االختالف بني القراءات القرآنية يف مستوايت اللغة صوتيا وحنواي 
سري والفقه وما إىل ذلك. وكل هذه املوضوعات حماور لدراسات وصرفيا ودالليا، وأساسا عليها انعاساهتا يف جمايل التف

 خاصة. 
ومع هذا كله حاولت يف طيات هذا البحث إلقاء الضوء على موضوعي " االختالف بني القراءات القرآنية لفظا    

م تطرقها ومعىن "، وأحسب أين قد أملمت هنا مبا جيب أن يقال عن املوضوع، وما حتدث بعض األمور شامال نظرا عد
إىل حمتوايت البحث، مثال : اللهجات العربية، والقراءات الشاذة، وأتثريات االختالف بني القراءات القرآنية يف 
التفسري والفقه. ولكن ميكن أن يالحظ أّن ما أحتدث حوله منسجما مع املوضوع الرئيس، ووصوله إىل فهم سليم يف 

 القضية اليت يتمحور حوهلا هذا البحث.
 متعين هبذا البحث املتواضع أتوصل نتائج اتلية: اللومن خ

.اللهجات العربية ليست منفصال عن الدراسات يف القراءات القرآنية، فينبغي للباحث فيها اخلوض يف دراسة ١
 اللهجات العربية اترخييا وجغرافيا واجتماعيا، فمعرفة علم القراءات ضرورة للطالب يف العلوم الشرعية.

وهلا دور أساسي يف  أحرف أنزل عليها القرآن أو القراءات السبع هلا معاين كثرية عند العلماء،.مسألة سبعة ٢
 االختالف بني القراءات القرآنية.

. االختالف بني القراءات القرآنية على ابب التنوع وال على ابب التضاد، ويعترب هذا ظاهرة من ظواهر اإلعجاز ٣
 ع نظرية التيسري وغريها.القرآين، وله أسباب كثرية مواكبة م

.إن القراءات الشاذة جيوز استنباط األحكام الفقهية منها ما دامت ال خترج عن دائرة معاين اآلايت القرآنية ٤
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 ودالالهتا، فهي تعد مصدرا أصليا لدراسات اللهجات العربية.
حض املصدر األول يف اإلسالم .تشكيكات املستشرقني يف قضية االختالف بني القراءات القرآنية طنطنتهم بغية د٥

 تظهر من احلقد واحلسد على اإلسالم أوال ومن عدم اخللفية الكافية عن تعدد القراءات القرآنية.
أو أكثر تكون لكل قراءة معىن مقبول تؤدي إىل زايدة املعاين وإثراءها على سبيل  على وجهني إن القراءات القرآنية. ٦

آايت الكتاب العزيز، وكالم هللا الذي أنزله على خامت رسله عليهم الصالة  التفسري، وهي ال تؤدي إىل خلل يف
 والسالم.

. لعلماء التفسري دور ابلغ، وجهد جسيم يف الكشف عن حقيقة املعاين املختلفة الناشئة من تعدد القراءات القرآنية ٧
 على أن االختالف رمحة األمة.

بحث خاصة مما ذكر ومن اجلدارة أن ُتدرَس القراءات القرآنية . حىّت تكون هذه القضية عامة وموضوع هذا ال٨
 واختالفها فيما بينها من منظور املستوايت اللغوية صوتيا، وحنواي، وصرفيا، ودالليا.
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