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Abstract
This paper is divided into two parts: The first part is devoted to
the miraculous aspect which is represented by:
(1)-Concession and richness of meaning since the miraculous
aspect is equal to the variety of Qur'anic vocabulary and Qur'anic
verses and this is related to rhetorics which begins with the
beauty of concession and ends with perfection of the miraculous
aspect.
(2)-Being void of contradiction despite the existence of variety
and substitution among the readings because two readings my
differ in pronouncing a word but this difference is a difference of
variety rather than contradiction and this, of course, enriches the
miraculous aspect of readings.
The
second part is devoted to the benefits that are represented by: (1)
Applying the linguistic rules which were not known before the
Qur'anic readings, such as assimilation and separation. (2)
Knowing the accents which includes light sounds, easy
pronunciation by substituting certain letters or the difference
between one accent and another.
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تعدد القراءات (إعجاز وفوائد)
ا.م.د .خالد أحمد هواس

جامعة كركوك  -كلية التربية للعلوم اإلنسانية  -قسم اللغة العربية

الكلمات الدالة- :
إ باز
فوائد
إثراء

قوا د

لهبات

خالصة:
الحمد هلل رب العالمين والص ال ال ال ال ع والس ال ال ال ال
و

رس ال ال ال الالول ا مين

آل وص ال ال ال الالحأ بمعين ما أعد  :فقد وقع اختياري

هذا

الموضوع الذي سميت (:تعدد القراءات إ باز وفوائد) وقد بع ت
هذا الأحث

محورين :المحور ا ول :اإل باز ويتمثل ب:

 )1اإليباز مع ثراء المعن  ،فتعدد القراءات يقو مقا تعدد
القرن وتعدد اآليات ،وذلك ضرب من ضروب
ك مات آ

الأ غة يأتدىء من بمال هذا اإليباز وينتهي إل كمال

اإل باز ،وفي ذلك مزيد من الكشف والأيان .

 )2خ وها من التناقض
معلومات البحث
تاريخ البحث:
االستالم2020-10-22:

القبول2020-11-1:

الرغ من وبود االخت ف

والتأديل أين القراءات فقد تخت ف القراءتان في لفظ قرآني

،ولكن هذا االخت ف يكون اخت ف تنوع ال من اخت ف

التعارض والتضاد وذلك من غير شك يفيد تعدد اإل باز

أتعدد القراءات والحروف.

المحور الثاني :الفوائد وتتمثل في:
التوفر على النت

 )1إقرار القوا الالد ال يويالالة التي مالالاكالالانالالت لتعرف لوال القراءات
القرآنية  ،مثل :االشما  ،والفصل أين المتضايفين.

 )2معرفة ال هبات.

 )3التخفيف وسال ال ال ال ال ال الالهولة الن

 ،وذلك من حيث إأدال أعض

الحروف و اخت ف الظواهر الصوتية من لهبة ال اخرى .

المقدمة
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رسولنا محمد و

الحمد هلل رب العالمين والص ع والس

كأير في اإل باز والفصاحة ،نص
فإن لتعدد القراءات ث ار ا
كتأه  ،فهناك الكثير من القضالالايا التي تسالالتح

آل وصحأ بمعين وأعد
ماء ال ية والتفسير في

ذلك

ن يقف ندها دارة ال ية ليزداد معرفة ويقينا ن

هذا القران ِ
معبز حت أقراءات  ،فأردت في هذا الأحث ن قد صال الالورع

مية مفيدع ن القراءات

من خ ل محورين ريتهما يمث ن بوانب مهمة لدارة العرأية:
المحور االول :اإلعجاااز وذلالالك من خ ل أعض المسالال ال ال ال ال ال الالائالالل التي الحظتهالالا في القراءات منهالالا:

اإليبالالاز مع ثراء المعن  ،وخ و القراءات من التنالالاقض

الرغ من وبود االخت ف والتأالالديالالل

أين القراءات فقد تخت ف القراءتان في لفظ قرآني ،ولكن هذا االخت ف يكون اخت ف تنوع ال من

اخت ف التعارض والتضاد كما صرح أذلك

ماء ال ية .

والمحور الثاني جعلته خاصا بالفوائد اللغوية ل قراءات ومن ت ك الفوائد  :إقرار الكثير من القوا د
الص الالوتية والصال الرفية والنحوية التي ماكانت لتعرف لوال القراءات القرانية وذلك نها رويت مش الالافهة
فكيف ل نحوي معرفة االشما وهو مر يتع

أالرواية والمشافهة لوال القراءات ؟ وكذلك الكثير من

القوا د النحوية مثل  :الفصل أين المتضايفين والع ف

الضمير المبرور وغيرها كثير .

ومن الفوائد ال يوية يضالالا معرفة ال هبات ف يسالالت لهبة قريش هي الوحيدع التي شالالك ت العرأية أل
هناك لهبات كثيرع خرى والقراءات خير من مثل هذه ال هبات .

ومن الفوائد ا خرى :التخفيف وس ال ال الالهولة الن

،فقد س ال ال الالا دت القراءات القرانية النا قين أ هبات

مخت فة ن يقروا القران أال ريقة القريأة من لهبته

أعا وف ماورد شال ال ال الالفويا من فواه القراء وذلك

من حيث إأدال أعض الحروف و اخت ف الظواهر الصوتية من لهبة ال اخرى .

ونو ت في هذا الأحث مصادره ليشمل ددا من كتب التفسير واإل باز والنحو وحبج القراءات
واهلل سأل ن يبعل م ي هذا نافعا ل أة الع والحمد هلل رب العالمين.

المحور األول  :اإلعجاز في القراءات

من المع و ن الهالالدف الرئية من تعالالدد القراءات واخت فهالالا هو التيسال ال ال ال ال ال الالير ورفع الحر في قراءع
كتاب اهلل ز وبل  ،ولكن إل بانب هذا الهدف احتوت ظاهرع التعدد في القراءات بوانب خرى
ت ل نص القرآني تميزه وسالالموه
ٍ
حد سواء  ،مما استح
والشعرية

الكتب السالالماوية ا خرى و

النصالالوص الأش الرية النثرية

ن يتصف هذا القرآن أاإل باز .ويتأين ذلك من خ ل:

 )1اإليجاز مع ثراء المعنى.
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كان من أين هذه البوانب بانب تعدد المعاني أتعدد القراءات ،إذ كل قراءع زادت معن بديدا ل

تأين و توضال الالح القراءع ا خرى  ،وأهذا اتسال الالعت المعاني أتعدد القراءات  ،إذ تعدد القراءات يقو

مقا تعدد اآليات القرآنية وذلك ضرب من ضروب الأ غة يأتدئ من بمال هذا اإليباز وينتهي

إل كمال اإل باز).)1

الدين) الفاتحةِ 4/في إِثْأات ا ْ لف واس ال الالقا ها  ،فَقَ َر ا ِ
صال ال ال َواْلك َسال ال الائِ ّي
من ذلك قَ ْول َ ( :مالك َي ْو ّ
َ َ
َ
()2
ون (م ك) أِ َي ْير لف
( َمالك َي ْو ّ
الدين) أِأَلف َوقَ ََر اْل َأاقُ َ
ال َُأو َحاتِ الس الالب ْسال التانِيَ (( :مالك " أِا ْ لف ول ؛ ِ ََّن ُ وس الالع و ْبمعُ ،يقَالَ :مالك َّ
الدارَ ،و َمالك
قَ َ
َ
ِ
اس اْلم ك))(.)3
يستَ ْعمل م ْنهَا ْ
الع ْأدَ ،وَال ْ
ال يرَ ،و َمالك َ
َوذهب أو أيد ،والمأرد إل ن  َ" :م ك " ،ول ؛ ِ ََّن ُ ت  ،فَِإن " اْلم ك " يبمع معن " اْل َم ِالك "،
َواْل َم الالِ الك َال يبمع معن اْلم الالك ،فَ الِإن كالالل م الالك َم الالالالكَ ،ولَ ْي َة كالالل َم الالالالك م كالالاَ ،وِ ََّن ال ُ وف لفالالاظ
اْلقُ ْرآن ،مث الالل قَ ْولال ال تَ َعال الالَ ( :فتع الالال اهلل اْلم الالك اْلح ) ال ال َ ، 114/وقَولال ال ( :لمن اْلم الالك اْل َي ْو )
()4
غافرَ 16/وَن ْحو َذلِك فمالك :من اْلم ك والم كةَ ،وم ك من اْلم ك
والحظ أعض الأاحثين ن (م ك) بمعت من السال ال ال ال ال ال الالمات الداللية (االمت ك ،القوع ،العمو  ،التما ،
واخ ص الم ك ،والقدرع

اإلأداع) ،في حين ل تكن هذه الصال ال ال ال ال ال الالفات ظاهرع في قراءع (مالك)

ولكنها في الوقت ذات وسالالع و شالالمل فيما يتع

أأمور حسالالية ال يسالالتعمل معها (م ك) مثل (مالك

الدار) ،و(مالك ال ير) ،فكأن قراءع (مالك) كان فيها تركيز
البانب  ،وقراءع (م ك) دلت

بانب حسال ال ال ال ال ال الالي لمن يهم هذا

تأكيد تما الم ك لكل حسي ومعنوي وفي ذلك إثراء ل معن من

خ ل توسيع الداللة في قراءع (مالك) ،وهو إثراء ل نص القرآني.

()5

يف ننشالالزها( الأقرع ،259 /فَقَ ََر ْاأن كثير َوَن ِافع َو َُأو
ومن ذلك ماذكره الع ماء في قول تعال َ ):ك َ
ِ
ِ
ُّ
ي:
َ ْمرو ) :ننش ال ال الالرها)  ،أِ َ
ضال ال ال ال النون ا ول وأالراءَ ،وقَ ََر َ اصال ال ال ال َو ْاأن َ امر َو َح ْم َزع َواْلك َسال ال ال الائ ّ
(ننشال الالزها(أالزاي ،وقد روى أان ن ا ِ
يف ننشال الالرها  ،أِفَتْح ُّ
النون ا ول َوض ال ال الشالالالين
ص ال ال َ :ك َ
َ َ
َ
الراء).)6
َو َّ

ِ
َّ
أالراء مضال الالارع ْن َش ال الر الرأا ي أمعن :اإلحياء ومن ( َْ :ن َش ال ال َر ال ُ
وقراءع البمهور( ُ:ن ْنش ال الرها )ّ ،
الموت وقراءع ُ(:نن ِش ال الزها ( أالزاي ،مضال الالارع نش ال الزه إذا رفع  ،والنشال الالز :االرتفاع  ،ومن َ :ن ْش ال ال ُز
ٍ
ِ
حالة خرى ،فالمعن ُ:ي َحِّرك
الوز المرِع وهو ارتفا ُ ها ن حالِها إل
ا
رض )وهو المرتفعُ ،ونشال ال ُ
ٍ
أعض لإلحياء ،والمراد :ارتفا ها حين تي ظ أإحا ة العص الالب وال ح
ضال الها إل
العظا َ ويرفعُ أع َ
والد أها فحصل من القراءتين معنيان لكم ة واحدع

) )7
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ات فَ َق َ َِّ
يل ْن َك ِإ ْذ ِب ْئتَه ِأاْلأي َِّن ِ
ِ
ومن ذلك ماذكر ن قول تعال  (:وِا ْذ َكفَ ْف ُ ِ
ين
ُْ َ
ت َأني إِ ْس ال ال ال ال ال ال ال َرائ َ َ
ال الذ َ
َ
ين) المائدع ،110/حول الخ ف أين قراءتي (سالالحر) ،و(سالالاحر)،
َكفَُروا ِم ْنهُ ْ إِ ْن َه َذا ِإ َّال ِس ال ْحمر ُمأِ م
قال اأن اشور:

اإل َش الارعُ أِه َذا إِلَ م ْبموِع ما َش الاه ُدوه ِمن اْلأي َِّن ِ
ِ َّ ِ
ِ
((وقَ َر اْل ُب ْمه ِ
اتَ .وقَ ََر َح ْم َزعُ،
َ ُ َ َ
ور :إ ْن َه َذا إال س ال ْحمرَ ،و ْ َ َ
ُُ
َ َ
َ ُ َ
)
8
(
ِ
ِ ِ
ِ
واْل ِكسال ال الائِ ُّي ،و َخَ م ِ َّ
ِِ ِ ِ
ِ
َ َ
ف إال َسال ال الاحمر)) َ .و ْاإل َشال ال ال َارعُ ب(س ال الالاحر) إلَ ي َسال ال ال اْل َم ْفهُوِ م ْن قَ ْول  :إ ْذ ب ْئتَهُ ْ
َ
ف بما ِ
اختِ َ ِ
أِاْلأي ِ
ِّنات .وَال َش ال ال ال ال َّ
ك َّ
ات
ود قَالُوا لِ ِعي َس ال ال ال ال ِكْتَا اْل َمقَالَتَْي ِن َ َ التَّ ْف ِري ِ َْو َ َ ْ
َن اْل َيهُ َ
ََ َ
َ
َ
ِِ
ين و وقات القَ ْول.)9( .
اْلقَائ َ
ون
ومن ذلك قول تعال َ (:حتَّ إِ َذا َأَ َغ َأ ْي َن ال َّس ال ال ال َّد ْي ِن َو َب َد ِم ْن ُدونِ ِه َما قَ ْوما َال َي َك ُ
ون َي ْفقَهُ َ
اد َ
ون قوال) ،فَقَ ََر ْاأن كثير َوَن ِافع
قَ ْوال) الكهفْ 93/
فاخت فُوا ف فتح اْل َياء َوضال ال ّالمهَا من قَ ْول (:يفقهُ َ
ِ
ضال ال ال
ون أِ َ
ون قوال أِفَتْح اْل َياء َ ،وقَ ََر َح ْم َزع والكس ال الالائ يفقهُ َ
َو َُأو َ ْمرو َو َ اصال ال ال َو ْاأن َ امر :يفقهُ َ
اْل َياء

).)10

ون َغيره ِإذا ك موه تَقول فقهني َما تَقول َي فهمني والقراءع
فالقراءع أِ َ
ضال ال ال اْل َياء َي َال يفقهُ َ
أِاْلفَتْح َي َال يفهمون َما ُيقَال لَهُ َك َما تَقول َك مت َول يفق َي ل يفه )َ )11وا ْ َ َن فقهت فعل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يمن ضال َال
يتَ َع َّدى إلَ مفعول تَقول فقهت ا مر فَإذا نق ت أاْلهَ ْم َزع تعدى إلَ مفعولين فَاْل َم ْعن ف َ
ون حدا قوال فَحذف حد المفعولين)َ )12ك َما حذف من قَ ْول (:لينذر َأ ْأس ال ال ال الالا َشال ال ال ال الِديدا)
يكادون يفقهُ َ

الكهف 2/لينذر الناة أأسا شديدا(  ،)13والمعنيان مت زمان).)14
 ) 2خلوها من التناقض

ِ ِ
َّ
ون) الزمر:)28( /
قال الزمخش ال ال ال الالري في تفس ال ال ال الالير قول تعال ( :قُ ْرآنا َ َرأِيًّا َغ ْي َر ذي َو ٍ لَ َع هُ ْ َيتَّقُ َ
()15
((مستقيما أريئا من التناقض واالخت ف))
ذهالالب بمهور

مالالاء المس ال ال ال ال ال ال ال مين إل

ن االخت ف في القراءات هو اخت ف تنوع وتيالالاير ال

اخت ف تضال ال ال ال ال الالاد وتناقض  ،و ن االخت ف حاصال ال ال ال ال الالل في ا لفاظ المسال ال ال ال ال الالمو ة ولية في المعاني

المفهومالة ،وهالذه القراءات نبالد االخت ف فيهالا مع َّنال تنتهي بميعهالا إل المورد العالذب ،والمنهالل
السال الالائغ ،وهو ت وع النأي -ص ال ال اهلل ي وس ال ال  -التي ت قَّاها ن رأ  ،لية اخت ف تضال الالاد في
المعاني ،و اخت ف تأاين في ا لفاظ،وهو ن يكون مبموع القراءتين -وك تاهما قرآن -داالًّ
()16

معنيين في لفظ واحد ،مت قيين غير متضادين
اء ُك ْ َر ُسال ال ال الو مل ِم ْن َْنفُ ِسال ال ال ال ُك ْ ) التوأة ،128 /قراءع البمهور أضال ال ال ال الفاء ي :من
فمث قراءع( :لَقَ ْد َب َ
ن
نسال الالأك تعرفون نسال الالأ وحسال الالأ و ي قأي ة من العرب من أني إسال الالما يل فهذه القراءع تدل

من العرب ،والعرب قوم  ،وذوو رحم القريأة و الأعيدع ،واذا ابتمعت معها القراءع -أفتح الفاء-
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كانت اآلية دالة أهذه القراءع

أ ال ال الالالال الن الالص ال ال ال ال

َّن من وس ال ال ال ال ال ال ال القو و

ه  ،فالقراءتان والك مة واحدع تدالن

مال العال النال اليال الي الالن غال الي الالر م الالتض ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالادي الالن ،وكال ال هال الم ال ال الالا صال ال ال ال ال ال ال ال الحال الي الالح ص ال ال ال ال ال ال ال ال ال الالاد (،)17

وأين الداني (ت 444هال ال ال ال ال ال ) ما ينأيي ا تقاده في القراءات  ،إذ قال (( :وبم ة ما نعتقده من هذا

الأالالاب وغيره من إنزال القرآن وكتالالاأتال وبمعال وتالالأليفال وقراءتال ووبوهال ونالالذهالالب إليال ونختالالاره فالالإن
الاف ٍ
س ال الالأعة حرف ك ها ش ال ال ٍ
كاف وح وصال ال الواب و ن اهلل تعال قد خير القراء في
القرآن منزل
بميعها وص ال الالوأه إذا قرشوا أش ال الاليء منها و ن هذه ا حرف الس ال الالأعة المخت ف معانيها تارع و لفاظها

ت الالارع مع اتف الالا المعن لية فيه الالا تض ال ال ال ال ال ال ال الالاد وال تن الالاف ل معن وال إح الالال الالة وال فس ال ال ال ال ال ال ال الالاد ،)18()).

و فاد من هذا التأصيل اإلما اأن البزري (ت  833هال) ولكن أشيء من الأيان واالستقراء ا وسع
ف هِذ ِه ال َّسال ال ال ْأع ِة ا ْ ْ ِ
اختِ َ ِ
َّ َّ
صال ال ال ِ
وص َ َ ْيهَا ِم َن َّ
 ،فذهب إل ن َح ِقيقَة ْ
َ
صال ال ال ال ُ
النأِ ِّي َ -
َح ُرف اْل َم ْن ُ
َ
ضال الا َد وتََناقُ ٍ
ون
ف تََن ُّوٍع َوتَ َي ُاي ٍر َال ْ
َ َ ْي ِ َو َسال الَّ َ َ -وفَائِ َدت ُْ ،
اختِ َ َ
اختِ َ ُ
ض ،فَِإ َّن َه َذا ُم َحا مل ْ
َن َي ُك َ
ف تَ َ َ
ال تَعالالَ َ( :فَ َ يتَال َدأَّرون اْلقُرآن ولَو َكالان ِمن ِ ْنالِد َغ ْي ِر الَّال ِ لَوبال ُدوا ِفيال ِ
ِ َّ ِ
ِ
َ ُ َ ْ َ َْ َ ْ
ََ
في َك َ ال ال تَ َعالالَ قَال َ َ
ف اْل ِقر ِ
ير) النسال ال ال ال ال ال الالاء ،82/قال((:وَق ْد تَ َدأَّرَنا ْ ِ
اها َال تَ ْخُو ِم ْن ثَ َ ثَ ِة
اختِ َ فا َكثِ ا
ْ
اءات ُكِّ َها فَ َو َب ْد َن َ
اخت َ َ َ َ
ْ
َ
ف الَّ ْف ِظ واْلمع َن و ِ
َحو ٍ
ابتِ َما ِ ِه َما ِفي
اح مد( ،الثَّانِي) ْ
َح ُد َها) ْ
اختِ َ ُ
اختِ َ فُهُ َما َب ِميعا َم َع َب َو ِاز ْ
الَ ( :
َ َْ َ
َْ
ابتِما ِ ِهما ِفي َشال الي ٍءو ِ
ِ
ث) ْ ِ
َشال الي ٍء و ِ
احٍدَ ،أ ْل َيتَِّفقَ ِ
ان ِم ْن
امتَِن ِ
احٍد( ،الثَّالِ ُ
اخت َ فُهُ َما َبميعا َم َع ْ
اع َب َو ِاز ْ َ َ
ْ َ
ْ
()19
ِ
ض َّ
اد)) .
َو ْب ٍ َ
آخ َر َال َي ْقتَضي التَّ َ
المحور الثاني :الفوائد وتتمثل في:
 )1إقرار القواعد اللغوية

ف و تتأعنا القراءات القرانية لوبدنا نها كانت ذات ثر واض ال ال الالح في أناء القوا د الص ال ال الالوتية

والصرفية والنحوية

()20

التي ماكانت لتعرف لوال القراءات القرآنية  ،من ذلك:

االشمام

إ ْش الما الحرف :ن تُ ِش ال َّم ُ الضال َّالمة و الكس الرع وهويخت ف ق ي ن الرو فهو ُّ
قل من َرْو الحركة،
ُ
ُّ
ّن ال ُي ْسال ال َمعُ ،وانما ّ
يتأين أحركة الش الالفَة .وال ُيعتَد أها حركة لض الالعفها .والحرف الذي في اإلش الالما ُ
()21

ساكن و كالساكن
م
واخت ف القراء في إشال ال ال ال الالما المتحرك  ،وهو ما باء من الفعل المعتل العين المأني ل مفعول ،وذلك

في ستة فعال وهي( :قيل) هود ،44/و(غيض) هود ،44/و(حيل) سأأ ،54/و(سي ) الزمر،71/
و(بيء) الزمر ،69/و(سالاليء) هود ،77/و(سالاليئت)الم ك ،27/فقر الكسالالائي وهشالالا أإشالالما الضال
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في وائ ها حيث وقعت ،وقر اأن ذكوان أاإلشما في (حيل) ،و(سي ) ،و(سيء) ،و(سيئت) فق ،
وقر نافع أاإلشما في (سيء)،و(سيئت) فق وقر الأاقون أيير إشما (.)22

قال الشا أي:

ِ
"با مل "لِال"التَ ْك ُم
َوِق َ
ض َّما ِ"ر َ
يء ُيش ُّمهَا  ...لَدى َك ْس ِرَها َ
يل َو ِغ َ
يض ثَُّ ِب َ
وحقيقة اإلشما في هذه ا فعال ن ينتح أكسر وائ ها انتحاء يسي ار نحو الضمة ،داللة
ص ها (فُ ِعل)(.)24
()23

ن

وكيفية ال فظ أ ن ت فظ أأول الفعل أحركة تامة مركأة من حركتين إف ار از ال شيو ا ،فبزء الضمة

مقد وهو ا قل وي ي بزء الكس ال ال ال الرع وهو ا كثر ،ولذا تمحضال ال ال الالت الياء والأاقون أإخ ص الكس ال ال ال الرع

(.)25واإلشالما ظاهرع صالوتية تعني :اإلتيان أالفاء أحركة أين الضال والكسالر وال يظهر ذلك إال في
ال فظ وال يظهر في الكتاأة لذلك فهي ال تعرف لوال القراءع التي رويت أالمش ال ال ال ال ال ال الالافهة ،وقد ذكرها

النحاع في كتأه

()26

وه اليبدون ضالته في معرفة هذه الظاهرع إال من رواية القراءات ن ذلك

اليعرف إال أالمشافهة .

الفصل بين المتضايفين
ذهب الكوفيون إل

ن يبوز الفص الالل أين المض الالاف والمض الالاف إلي أيير الظرف وحرف البر

لضالالرورع الشالالعر ،وذهب الأص الريون إل

ن ال يبوز ذلك أيير الظرف وحرف البر ،وهي مسالالألة

()27

فصل فيها صاحب االنصاف في المسألة الستين من كتاأ
خ فية أين الأصريين والكوفيين ّ ،
وتناولها كثير من الأاحثين أالدرة والمناقشة ولكن الذي يهمنا فيها ن القراءع المتواترع التي وردت

ن اأن امر  ،بع ت كأار النحويين من مثال اأن مالك يبوزون هذه القض ال ال ال الالية فهذا اأن قيل

يش ال الالرح قول اأن مالك الذي بوز في ن يفص ال الالل في االختيار أين المض ال الالاف الذي هو ش ال الالأ الفعل
والمراد أ المص الالدر واسال ال الفا ل والمض الالاف إلي أما نص الالأ المض الالاف من مفعول أ و ظرف و

شأه أقول :

فصل مضاف شأ فعل مانصب

مفعوال و ظرفا بز ول يعب

()28

باز المصال الالنف ن يفصال الالل في االختيار أين المضال الالاف الذي هو شال الالأ الفعل والمراد أ المصال الالدر
واس الفا ل والمضاف إلي أما نصأ المضاف من مفعول أ و ظرف و شأه فمثال ما فصل
ِِ
ِ
في أينهما أمفعول المضاف قول تعال  ( :و َك َذلِ َك َزيَّن لِ َكثِ ٍ ِ
اش ُه ْ )
ير م َن اْل ُم ْش ِرك َ
َ
ين قَ ْت َل َْوالده ْ ُش َرَك ُ
َ
ِ
(و َك َذل َك زين) أِ َرْفع الزاى (لكثير من اْل ُم ْشال ال الركين قتل) أِ َرْفع
االنعا  137/في قراءع ْاأن َ امر َوحده َ
ال َّ  ،والده  ،أَِنصب َّ
(و َك َذلِ َك زين) أِنصب الزاى (لكثير من
الدال (شركائه ) أياء َوقَ ََر اْل َأاقُ َ
ون َ
()29
اْل ُم ْشركين قتل) أِنصب ال َّ  ،والده  ،ب ار (شركاشه ) رفعا
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ولية المقا ص ال ال ال ال ال الالالحا لس ال ال ال ال ال الالرد الخ فات التي دارت حول هذه القراءع كونها خالفت القا دع التي

وض الالعها النحاع ،ولكن هذه القراءع متواترع تمثل مس الالتوى رأيا  ،فكل االنتقادات التي وبهت إليها،
ال تثأت ما تواترها ولع ي

بب من ص ال ال الالاحب اإلنص ال ال الالاف الذي خت هذه المس ال ال الالألة أك

غير مقتنع أهذه القراءع أقول ((:وفي وقوع اإلبماع

خ ف دليل

وكأن

َو ْه ِي الق ار ءع وانما د ا

اأن امر إل هذه القراءع ن رى في مصال الالاحف هل الشال الالأ "شال الالركائه " مكتوأا أالياء ومصال الالاحف
ص ال الالحة ما ذهأنا إلي ))()30وهذا اليمكن ن اأن

هل الحباز والع ار "ش ال الالركاشه " أالواو ،فد ّل
صال ال الالحيفة وقعت أين يدي إنما خذ ذلك مشال ال الالافهة  ،وهذا هو حال
امر ل يعتمد في قراءتها

القراء ونالالاق ي القراءات يروون القراءع
رضها

وف منهبه في النقالالل وا داء  ،ول يتص ال ال ال ال ال ال الرفوا في

قا دع و قياة كما فعل النحويون

(.)31

 )2معرفة اللهجات

صادف -حين ظهوره -لية مثالية مص فاع موحدع ،بديرع ن تكون داع التعأير

إن اإلس

وقوى من ثرها نزول القرآن أ سان رأي
ند خاصة العرب ال امته  ،فزاد من شمول ت ك الوحدع ّ
()32
تحدي لخاصة العرب وأ يائه ن يأتوا أمث  ،و أآية من
مأين هو ذلك ال سان المثالي  ،وكان ّ
مث  ،د

و انه

إل تثأيت ت ك الوحدع ال يوية،

حين د ا العامة إل تدأر آيات وفقهها وفهمها،

ذلك أالتوسعة في القراءات ،وم ار اع ال هبات ،في حرف السأعة المشهورع

()33

وقواها قرآن أعد نزول  ،ال تنفي ظاهرع تعدد
والوحدع ال يوية التي صادفها اإلس حين ظهورهّ ،
ال هبات م يًّا قأل اإلس وأقاءها أعده ،أل من المشكد ن امة العرب ل يكونوا إذا ادوا إل
قاليمه يتحدثون أت ك ال ية المثالية الموحدع ،وانما كانوا يعأرون أ هباته الخاصة ،وتظهر

تعاأيره صفات لهباته  ،وخصائص لحانه  ،قال اأن هشا  (( :كانت العرب ينشد أعضه شعر
أعضٌّ ،
مقتض سبيت التي ف ر يها ،ومن ههنا كثرت الروايات في أعض
وكل يتك

ا أيات))(.)34

وفي القرآن الكري لفاظ من لهبات قأائل ،تمث ت ك ها في لية قريش ،وأ غ أو أكر الواس ي
اخ َسُئوا ِفيهَا َوَال
(ت314ه) أتعدادها رأعين لية ( لهبة) فك مة "اخسئوا" في قول تعال (:قَ َ
ال ْ
ون) المشمنون108/أمعن  :اخزوا أ ية ( ذرع)  ،وك مة "أئية" في قول تعال ( :و َ َِّ
تُ َكِّ ُم ِ
ين
َخ ْذ َنا الذ َ
َ
ظَموا أِ َع َذ ٍ
اب َأئِ ٍ
ون) اال راف165/أمعن  :شديد أ ية (غسان) ،وك مة "ال
ية أِ َما َك ُانوا َي ْف ُسقُ َ
َُ
َه َل اْل ِكتَ ِ
اب َال تَ ْيُوا ِفي ِدينِ ُك ْ َوَال تَقُولُوا َ َ الَّ ِ إِ َّال اْل َح َّ ) النساء،171/
تي وا"في قول تعال َ ( :يا ْ
أمعن  :ال تزيدوا أ ية ( لخ ) ،وك مة "حصرت" في قول تعال َ(:و باءو ُك ح ِ
ورُه ْ )
ص َر ْ
ْ َ ُ ْ َ
ت ُ
ص ُد ُ
النساء 90/أمعن  :ضاقت أ ية اليمامة ،وك مة "ه و ا"في قول تعال  (:إِ َّن ِْ
ان ُخِ َ َهُو ا)
اإل ْن َس َ
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ضبر أ ية (خثع ) ،وك مة "الود " في قول تعال ( :فَتََرى اْل َوْد َ َي ْخ ُرُ ِم ْن
ا
المعار  ،19/أمعن :
ِخ َ لِ ِ ) النور 43/أمعن  :الم ر أ ية (بره )(.)35
لهبات مخت فةُ( :ي َشِّد ِه) ال مران ،75/قَ ََر َُأو َ ْمرو َو َح ْم َزع َو َُأو أكر
ومن القراءات التي باء
تحرك َما
(يشده إِلَ ْيك) و ( َال يشده إِلَ ْيك) أِ ُس ُكون اْلهَاء وحبته َن من اْل َع َرب من ْ
يبز اْلهَاء إِذا ّ
ِ
الرْفع أِ َم ْن ِزلَة َْنتُ وريته إِذا
قأ هَا فََيقُول َ
ضرأت ضرأا َشديدا فينزلون اْلهَاء إِذا سكنوها َوَص هَا ّ
ِ ِ
مبرى اْل ِمي ِفي َْنتُ (ْ ،)36نشد
الرْفع َول يص وها أواو َف َذلِك ابريت اْلهَاء ْ
سكنوا اْلمي فيهَا َوَص هَا ّ
اْلفراء:

نح َ ّي الدهر رب ويدا ُ ...يقس ال ُيص ح إال فسدا
ويفسده غدا (. )37
فيص ح اليو ُ
ِِ
ِ
ِ
ان ِم َن الَّ ِ ) ال
ضو م
ين ِفيها َو َْزوا م ُم َهََّرعم َوِر ْ
هار خالد َ
ومن ذلك قول تعال  ( :تَ ْب ِري م ْن تَ ْحتهَا ا ْ َْن ُ
مران :15/قر بمهور القراء أكسر الراء .وروى شعأة ن اص  :أض الراء من الرضوان في

بميع القرآن وهو لية قية وغي ن ،وهما ليتان كالعدوان والعدوان وال ييان وال ييان(.)38
النور( :اْل ِمصأ ِ
اب ٍة ُّ
ومن ذلك قول تعال في سورع " ُّ
ابةُ) النور ،35/قرئ أض ّ الزاي
الز َب َ
اح في ُز َب َ
َْ ُ
فيهما وكسرهما وفتحهما ،فأما قراءع الض ّ فقر أها السأعة ،و ما قراءع الكسر فقر أها أو رباء،

( ،)39وهي ك ها لهبات أمعن واحد :فالض ّ لهبة هل الحباز ،والكسر والفتح لهبة قية(.)40
َخي لَ تِسع وتِسعون َنعبة ولِي َنعبةم و ِ
ومن ذلك قول تعال (:إِ َّن هذا ِ
قال َ ْك ِفْنِيها َو َ َّزنِي
اح َدعم فَ َ
ُ ْم َ ُْ َ َْ َ َ َْ
ِفي اْل ِخ ِ
اب) ص  23/قرئ :تسع وتسعون ،أفتح التاء .ونعبة ،أكسر النون وهذا مثل :ن ع
ون ع ،ولقوع ولقوع وهو ك من اخت ف ال هبات (،)41وغير ذلك كثير.
فالقراءات كست ما كانت

ي لسنة العرب قأل االس

بديرع أالدرة وفيها دفاع ن النحو؛ تعضد قوا ده ،وتد

 ،إذ في هذه القراءات ثروع ليوية ونحوية
شواهده.)42( .

 )3التخفيف وسهولة النطق

هو ميل المتك إل االقتصاد في البهد ،أتخفيف المستثقل من الك

ن هذا القانون ب (التخفيف) و (االستثقال) غالأا ،وب (السهولة)

 ،و ّأرت كتب االحتبا

و (اليسر) ( )43و أرز كتب القراءات والتفسير ذكرت ن من اأرز الفوائد من تعدد القراءات هو
التخفيف والتيسير

القراءات":

النا قين،باء في كتاب اإلأانة ن معاني القراءات في أاب" :فائدع تعدد
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(( فإن سأل سائل ،فقال:ما الذي تفيد قراءع
فالبواب :ن اهلل " ز وبل" ل يبعل
يه .وكانت ليات من نزل

كثر من حرف لمن قر

أاده حربا في دينه  ،وال ضي

في القرآن أمعان متفقة ومخت فة ،ليقر كل قو

و

يه فيما افترض

يه القرآن مخت فة ،ولسان كل صاحب لية ،ال يقدر

لية خرى إال أعد تك ف ومئونة شديدع ،فيسر اهلل
ما برت أ

كثر من حرف؟

يه ن نزل كتاأ

ليته ،

ما يسهل

رده إل

سأع ليات متفرقات

يه من لية غيره ،

ادته .فقو برت ادته أالهمز.وقو أالتخفيف وقو أالفتح وقو أاإلمالة

وكذلك اإل راب واخت ف في لياته  ،والحركات واخت فها في لياته  .وغير ذلك .فتفصح كل قو ،
وقرءوا

له ))(.)44

أعه وليته ولية من قرب منه  ،وكان في ذلك رف

فتنوع القراءات في تسهيل

و س يقت ال يوية

()45

القارئ العرأي ،فقد تصعب

ومن المستثقل الذي يقع

ظي أه  ،وتيسير كثير

ي قراءع؛ إذ ال ت او ها أيعت

ي التخفيف :الهمز ،قال اأن أي مري :

لما كانت خاربة من قص الح  ،استحأت العرب تخفيفها استثقاال إلخ ار ما
((وا
ن الهمزع ّ
()46
كالتهوع ))
هو
ّ
ن هذا الصوت صيل في ال يات السامية ،فإن البهد العض ي الذي يت أ في ن ق  ،دى إل

ضيا

في كثير من ال يات السامية ،وال هبات الحبازية القديمة في العرأية ،قال اأن يعيش:

((ا

ن الهمزع حرف شديد مستثقل ،يخر من قص الح ؛ إذ كان دخل الحروف في الح ،

كالتهوع ،ف ذلك االستثقال ساغ في التخفيف ،وهو لية قريش،
فاستثقل الن أ ؛ إذ كان إخراب
ّ
()47
و كثر هل الحباز ،وهو نوع استحسان لثقل الهمزع ،والتحقي لية تمي وقية))

فقر الكوفيون واأن ذكوان -وهي لية أني تمي َْ َ (-ن َذ ْرتَهُ ْ ) الأقرع 6 /أتحقي الهمزتين وهو ا صل،
()48
و هل الحباز ال يرون البمع أينهما أا ل تخفيف
ومن ذلك قول سأحان وتعال :

( اهدنا الص ار المستقي ) الفاتحة ،6/قال اأن اشور ((:والص ار  :ال َّ ِري َو ُه َو أالصَّاد َوالسِّين
ِ
ورع َو َك َذلِ َك ن قت أِ ِ أِالسِّين ُب ْمهُور اْل َع َرب إِ َّال هل اْلحباز ن قوه أالصَّاد
َوقد قرئَ أهما في اْل َم ْشهُ َ
()49
الراء ث َّ إِلَ ال َّاء))
مأدلة َ ن السِّين لقصد التَّ ْخ ِفيف ِفي ِاال ْنتِقَال من السِّين إِلَ َّ
وأين مكي وب التخفيف في قراءع ( الص ار ) أالصاد ،فقال ((:السين حرف مهموة في تسفل،
وأعدها حرف م أ مبهور مستعل ،وال فظ أالم أ المبهور أعد المستفل المهموة في تك ف

وصعوأة ،فأأدل من السين صادا لمشاخاتها ال اء في اال أا والتصعد ليكون مل ال سان في

اال أا والتصعد م

واحدا  ،فذلك سهل واخف و ي بمهور العرب واكثر القراء ،وكانت
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الصاد ول أالأدل من غيرها لمشاخاتها السين في الصفير والمخر  ،فأأدل من السين حرف يشاخيها

في الصفير والمخر  ،ويشاخي ال اء في اال أا والتصعد وهو الصاد(.)50
ومن ذلك قول تعال َ ( :ذلِك اْلكتاب َال ريب ِفي ِ هدى لِْ ُمتقين) الأقرع2/
َص هَا فيهو ث َّ ق أوا اْل َواو َياء ل ياء
قر ْاأن كثير (:فيهي) أإشأاع اْلهَاء يص ها أياء وحبت َن ْ
الَّتِي قأ ها وكسروا اْلهاء فَصارت :فيهي وقَ َر اْلأاقُون ِ
(في ِ ) من غير إشأاع وحبته َن الكسرع
َ َ َ
ََ
َ
َ
()51
تنوب َ ن اْل َياء وتدل َ َ ْيهَا
وقَ َر َأو مرو ِ
(:في ِ هدى) أِ ِْ
اإل ْد َغاِ ( ،)52ي أاالدغا الكأير وذلك أإسكان الهاء ا ول وادغامها
َ ُ َْ
ِ
مرتَْي ِن
الحِديث َّ
ون أاإلظهار َوحبَّة أي َ ْمرو َن إِ ْ
ظهَار اْل َك َمتَْي ِن كإ ادع َ
في الثانية َ ،وقَ ََر اْل َأاقُ َ
فأسكن اْلحرف ا ول و دغم ِفي الثَّانِي ليعمل الِّسان مرع و ِ
اح َدع َوشأ اْل َخِيل َذلِك أالمقيد إِذا رفع
َ
َْ
َْ
ّ َ
رب ِفي م ِ
اد َها إِلَ ْي ِ ثَانَِية قَا َل والَِّذي وبب ِْ
الِّ َسان َرفع من
اإل ْد َغا ُه َو َن يثقل
وضع ث َّ َ َ َ
َ
َ
ِ
ِ ِ
مرتَْين ما من ظهر
الحِديث َّ
يما يقرب ِم ْنهَا َوشأ َغيره أِِإ َ َ
ادع َ
َم َكان وا ادت في َذلك اْل َم َكان َو ف َ
(.)53
َص
فَِإَّن ُ َتَ أاْلك َ
ال سان من االظهار كما ذهب إل ذلك الخ يل وغيره من الع ماء.
فالقراءع أاالدغا خف
ومن ذلك قول تعال ( :وما نساني إِ َّال َّ
الش ْي َان َن ذكرهُ) الكهف63 /
ََ
ِ
صل اْل َكِ َمة واص ها َّ
الض َوِاَّن َما دل َ ن
ض اْلهَاء
قَ ََر َح ْفص َ ن َ اص ( َو َما نساني ) أِ َ
َص هَا َّ
َّ
الض رى اْل ُع ُدول إِلَ
كسر اْلهَاء إِلَ
الض لما رى الكسرات من ( نساني ) َو َك َانت اْلهَاء ْ
()54
َّ
الكسرات
الِّ َسان من ِاال ْستِ ْم َرار
الض َلي ُكون خف
هوامش البحث

)1

ينظر :مناهل العرفان 1/149

)2

ينظر :السأعة104/

)3

تفسير السمعاني36/1

)4
)5

ينظر :المصدر نفس

ثر اخت ف القراءات القرانية في إثراء الداللة1129/

)6

ينظر :السأعة189/

)7

ينظر  :التحرير والتنوير  ،37/3الدر المصون في

)8

ينظر  :التحرير والتنوير 37/3

)9

ينظر :التحرير والتنوير 103/7

)10

ينظر :المصدر نفسه

)11

ينظر  ، :الدر المصون في

)12

التحرير والتنوير 103/7

و الكتاب المكنون 566/2

و الكتاب المكنون 545/7
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)13

:ينظر :الحبة ل قراء السأعة172/5

)14

ينظر :التحرير والتنوير 32/16

)15

الكشاف125/

)16

ينظر :المعبزع الكأرى37 /1

)17

ينظر:تفسير الثع أي 114/5

)18

بامع الأيان129/1

)19

النشر49/1

)20

ينظر :ثر القراءات الشاذع في الدراسات النحوية والصرفية29 /

)21

ينظر:الصحاح 1962/5

)22
)24
)25

االقناع1/265

اأراز المعاني1/320
المصدر نفس

)26
)27

اتحاف فض 171/1

ينظر :التيسير  ،1/72شرح ابن عقيل2/118

)28

ينظر :االنصاف في مسائل الخ ف 355/2

)29

ينظر :شرح اأن قيل82/3

)30

ينظر :السأعة270 /

)31

ينظر :االنصاف في مسائل الخ ف 355/2

)32

ينظر :النحويون والقراءات137/

)33

ينظر :ال هبات العرأية  ،34/دراسات في فق ال ية60/

)34

ينظر :دراسات في فق ال ية60/

)35

المزهر206/1

)36

و القران لصأحي الصالح104/1

)37

ينظر :معاني الفراء388/1

)38

ينظر :المصدر نفس

)39

ينظر :تفسير الثع أي 29 /3

)40

ينظر :تحفة االقران 100/1

)41

ينظر :تفسير الزمخشري 83/4

)42

ينظر :تفسير الرازي 83/26

)43
)44
)45
)46
)47

ينظر :دراسات السلوب القران 1/2
االأانة ن معاني القراءات 1/80

المعبزع الكأرى القران 1/42
الموضح126/
شرح المفصل9/107
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)48
)49
)50

ينظر :تفسير االلوسي 1/132
التحرير والتنوير1/187
ينظر :الكشف عن وجوه القراءات1/34

)51

ينظر :السبعة في القراءات  ،132 /حبة القراءات 84 /1

)53

حبة القراءات 84 /1

)52

)54

المصدران نفسهما.
المصدر نفس

أوال -المطبوعات

المصادر

 -1اإلأانة ن معاني القراءات  ،مكي أن أي الب القيسي (ت437ه ال ال ال ال ال الال)  ،تحقي :
محيي الدين رمض ال ال الالان  ، 1 ،دار المأمون ل تراث  ،المم كة العرأية الس ال ال الالعودية ،
1399هال . 1979 -

 -2إأراز المعاني من حرز ا ماني  ،أو ش ال الالامة (ت665هال ال ال ال ال ال ال ال ال الال)  ،مصال ال ال ف الح أي،
-3

1349هال .

إتحاف فضال ال ال ال ال ال ال ء الأش ال ال ال ال ال الالر أالقراءات ا رأعة ش ال ال ال ال ال الالر  ،حمد أن محمد الدميا ي

(ت1117هال ال ال ال ال ال ال ال ال الال)  ،تحقي :
-4
-5

1359هال .

ي محمد الض ال الالياع  ،دار الندوع  ،أيروت – لأنان،

اإلقناع في القراءات الس ال ال الالأع  ،حمد أن

ي أن الأاذش (ت540هال ال ال ال ال ال ال ال ال ال الال)  ،تحقي

الدكتور  :أد المبيد ق امش  ، 1 ،دار الفكر  ،دمش 1403 ،هال .

اإلنص ال الالاف في مس ال الالائل الخ ف أين النحويين الأصال ال الريين والكوفيين  ،كمال الدين

أو الأركالالات ا نأالالاري  ،تحقي  :محمالالد محيي الالالدين أالالد الحميالالد  ،دار الفكر ،

-6

(د.ت) .

التحرير والتنوير «تحرير المعن السال ال ال الالديد وتنوير العقل البديد من تفسال ال ال الالير الكتاب
المبيد لمحمد ال اهر أن محمد أن محمد ال اهر أن اشال ال ال ال ال ال الالور التونس ال ال ال ال ال ال الي (ت:

1393ه) الناشر :الدار التونسية ل نشر – تونة سنة النشر1984 :

 -7تحفال الالة االقران في م الالا قرئ أ الالالتث يالالالث من حروف القران أي بعفر الر يني (ت
977ه) تحقيق :علي حسين البواب  ،كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع(د.ت).
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 -8تفسير الثع أي حمد أن محمد أن إأراهي الثع أي ،أو إسحا (المتوف 427 :ه الال)
تحقي  :اإلما أي محمد أن اش الالور الناش الالر :دار إحياء التراث العرأي ،أيروت –

لأنان ال أعة :ا ول  ،1422هال 2002 -

 -9تفسير السمعاني :أبو المظفر ،منصور السمعاني (ت 489هـ ـ ـ ـ ـ ـ) تحقيق :ياسر بن
إبراهيم وغنيم بن عباس بن غني الناشال الالر :دار الوطن ،الرياض – السـ ــعودية ط:1

ا ول 1418 ،هـ1997 -

 -10تفسير الفخر الرازي المشتهر أالتفسير الكأير ومفاتيح الييب  ،فخر الدين الرازي
(ت604هال)  ،دار الفكر  ، 3 ،أيروت . 1985 ،

 -11التيس ال الالير في القراءات الس ال الالأع  ،أو مرو ثمان أن س ال الالعيد الداني  ،ص ال الالحح :
بمعية المستشرقين ا لمانية  ،وتوأرتزل  ،استانأول  ،م أعة الدولة . 1930 ،

 -12ب ال الالامع الأي ال الالان ن ت ال الالأوي ال الالل آي القرآن  ،أو بعفر محم ال الالد أن برير ال أري
(ت310هال)  ،دار الفكر  ،أيروت 1408 ،هال . 1988 -

 -13الحبة في القراءات السأع  ،اأن خالوي  ،تحقي  :الدكتور أد العال سال مكر
 ،دار الشرو  ،أيروت . 1971 ،

 -14حبة القراءات  ،أو زر ة أد الرحمن أن محمد أن زنب ة (ت 4ه الال) تحقي :
الدكتور سالالعيد ا فياني  ،منشالالورات بامعة أنيازي  ، 1 ،ليأيا 1394 ،هال ال ال ال ال ال ال ال ال -

. 1974

 -15دراسات في فق ال ية ل دكتور .صأحي إأراهي الصالح (ت1407 :ه ال ال ال ال ال الال)الناشر:
دار الع ل م يين 1379 1هال 1960 -

 -16د ارس ال ال الالات سالال ال ال وب القرآن الكري  ،محمد أد الخال
القاهرع ( ،د.ت) .

 -17الدر المصال الالون في

ض ال ال الاليمة  ،دار الحديث ،

و الكتاب المكنون :أي العأاة ،شال الالهاب الدين ،حمد أن

يوسال ال الالف أن أد الدائ المعروف أالسال ال الالمين الح أي (المتوف 756 :ه ال ال ال ال ال ال ال ال ال الال)المحق :

الدكتور حمد محمد الخ ار الناشر :دار الق  ،دمش .

 -18روح المعاني في تفسال الالير القرآن العظي والسال الالأع المثاني  ،شال الالهاب الدين اآللوسال الالي
(ت1270هال)  ،ال أا ة المنيرية  ،مصر ( ،د.ت) .

 -19السأعة في القراءات  ،اأن مباهد (ت324ه ال ال الال)  ،تحقي  :الدكتور شوقي ضيف
 ، 2 ،دار المعارف  ،القاهرع . 1980 ،
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 -20شرح اأن قيل

لفية اأن مالك  ،أهاء الدين أد اهلل أن قيل (ت769ه الال)،

تحقي  :محمد محيي الدين أد الحميد  ،م أعة منير  ،أيداد( ،د.ت) .

 -21شرح المفصل  ،اأن يعيش (ت643ه ال ال الال)  ،موف الدين أن يعيش (ت643ه ال ال الال) ،
ال أا ة المنيرية  ،مصر ( ،د.ت) .

 -22الكش ال الالاف ن حقائ التنزيل و يون ا قاويل في وبوه التأويل  ،أو القاسال ال ال بار
اهلل الزمخشري (ت538هال)  ،دار المعرفة  ،أيروت–لأنان( ،د.ت) .

 -23الكشالالف ن وبوه القراءات السالالأع و ها وحببها  ،مكي أن أي الب القيسالالي
(ت437هال ال ال ال ال ال ال ال ال الال)  ،تحقي  :محيي الدين رمض ال الالان  ،م أو ات مبمع ال ية العرأية
أدمش . 1974 ،

 -24مأاحث في

و القرآن  ،الدكتور صال الالأحي الصال الالالح  ،م أعة البامعة السال الالورية،

دمش ( ،د.ت) .

 -25المعبزع الكأرى القرآن المشلف :محمد أن حمد أن مصال ال ال ف أن حمد المعروف
أأأي زهرع (المتوف 1394 :هال) الناشر :دار الفكر العرأي (د.ت).

 -26المزهر في

باد المول ،

و ال ية و نوا ها لب ل الدين الس ال ال الاليو ي  ،ش ال ال الالرح وتع ي  :محمد
ي محمد الأباوي  ،ومحمد أي الفضل إأراهي  ،دار إحياء الكتب

العرأية  ،يس الأاأي الح أي وشركاشه  ،القاهرع ( ،د.ت) .

 -27معاني القرآن  ،أو زكريا يحي أن زياد الفراء (ت207هال)  ،ال الكتب ،أيروت
. 1980 ، 2 ،

 -28مناهل العرفان في

و القرآن ،محمد أد العظي الزرقاني (ت1367ه ال ال ال الال) ،دار

إحياء الكتب العرأية  ،يس الأاأي الح أي وشركاشه  ،القاهرع( ،د.ت).

 -29الموضالالالح في وبوه القراءات و ها  ،نصال الالر أن

ي الشال الاليرازي الفارسالالالي النحوي

المعروف أاأن أي مري  ،تحقي  :الدكتور مر حمدان الكأيسي  ،مكة المكرمة،
1414 ، 1هال . 1993 -

 -30النشر في القراءات العشر  ،اأن البزري  ،دار الفكر  ،أيروت ( ،د.ت) .

ثانيا  :المجالت
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)9( المجلـة العلميـة لجـامعـة القصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيم مجلـد-  ثر اخت ف القراءات في إثراء الالداللالة-1
.)4(العدد

، 15  العدد، مب ة آداب المسال ال ال الالتنص ال ال ال الرية،  زهير غازي زاهد، النحويون والقراءات القرآنية-2
. 1987 ، أيداد
 الرسائل الجامعية:ثالثا
روحة دكتوراه تقد أها

–  ثر اخت ف القراءات الشالالاذع في الد ارسالالات النحوية والصالرفية-1

. 1989 -ه1409 القرى

 بامعة/  حمد محمد اليامدي:
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