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 امللخص

( علل مخالفة القراء أصولهم دراسة تطبيقية مقارنة): يتناول هذا البحث

عىل  فرتى القارئ يسري ،لديهرد القراءات التي خرج فيها القارئ عن أصل مط  

  ،أو موافقًا لغريه ،به منفردا خيرج عنها يف موضع  قد ثم  ،وقاعدة كلية ،أصل عام

إال التحريك  من غري فليس له  ،ايةكخروج حفص عن قاعدته يف باب هاء الكن

وقد خالف هذا األصل فوصل هاء  ،فيام إذا وقعت اهلاء بني ساكن فمتحركصلة 

وال شك أن  .﴾ڦ ڦ ڦ ﴿ :الكناية يف موضع الفرقان ال غري يف قوله تعاىل

وتلك  ،من العللإال لعلة  -بعد اتِّباع األثر-اخلروج عن قاعدة عامة لن يكون 

أو تكون مستنبطة من  ،وقد ينص عليها القارئ ،فظية أو معنويةالعلة قد تكون ل

من خالل نامذج  ،علل خمالفة القراء أصوهلملبيان  هذا البحثوقد جاء  ،قبل العلامء

  ،يع األمثلة لتشمل عددا من القراءوتنو ،األصول والفرش :توضيحية يف بايب

 ،ما يراه الباحث يح، وترجواملقارنة بينها ،ومجع العلل الواردة يف كل موضع

 .وأسباب الرتجيح
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 قدمةم

  :وبعدرشف األنبياء واملرسلني  أم عىل احلمد هلل رب العاملني والصالة والسال

فلم تزل القراءات القرآنية تزخر بالعديد من الظواهر التي تدل عىل مصدر هذا 

القراء قامت قراءهتم بعد ذلك عىل مبدأ وأن  ،وهو: التلقي والرواية ،العلم

  .االختيار واالنتقاء من جمموع مرويات شيوخهم

املوجبة للتأمل ظاهرة خمالفة  ،وإن من بني تلك الظواهر القرآنية الالفتة للنظر

وقاعدة كلية ثم خيرج  ،فرتى القارئ يسري عىل أصل عام ،القارئ ألصل مط رد لديه

وال شك أن اخلروج عن قاعدة عامة لن   ،و موافقًا لغريهأ ،عنها يف موضع منفردا به

وقد ينص  ،أو معنوية  وتلك العلة قد تكون لفظية  ،يكون إال لعلة لدى القارئ

علل خمالفة القراء  :وقد جاء بحثي ،أو تكون مستنبطة من قبل العلامء ،عليها القارئ

ن علل خمالفة القراء ويكشف ع ،؛ ليسلط الضوء عىل هذه الظاهرة القرآنية أصوهلم

   .أصوهلم من خالل دراسة تطبيقية مقارنة

  :أهمية البحث وسبب اختياره
 .قوة عالقة البحث بالقرآن الكريم -1

عدم توفر املصنفات التي تناولت املوضوع استقالالً دراسة تطبيقية  -2

 مقارنة. 

  :أهداف البحث
 مبدأ االختيار بعد التأكيد عىل أن قراءات القراء العرشة وغريهم قامت عىل -1

 التلقي والرواية.

بصريا  ،إبراز رشط األهلية التامة لدى القارئ بأن يكون عارفا باللغة -2

 .بالعربية

 .إبراز أسباب خمالفة القراء ألصوهلم -3
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لفت أنظار الباحثني لتناول املوضوع بمزيد من البحث واالستقراء جلميع  -4

 املواضع.

بشكل خاص بإضافة نوعية من خالل تزويد املكتبة اإلسالمية والقرآنية  -5

  .هذا البحث

 منهج البحث: 
تقتيض طبيعة البحث أن أسلك فيه املنهج الوصفي القائم عىل الدراسة التطبيقية 

 .املقارنة املصاحبة للنامذج واألمثلة الوافية

 حدود البحث:
يتناول البحث الدراسة التطبيقية لبيان علل خمالفة القراء أصوهلم من خالل 

 ،ومجع العلل الواردة يف كل موضع ،األصول والفرش :ذج توضيحية يف بايبنام

 .وأسباب الرتجيح ،وترجيح ما يراه الباحث ،واملقارنة بينها

 ،خروج القارئ عن قاعدة عامة وأصل مط رد لديه :ونعني بمخالفة األصل

   .وقد يشاركه فيها غريه من القراء ،وتلك املخالفة قد ينفرد هبا القارئ

 الدراسات السابقة:
 :بعد البحث واالطالع مل أجد من األبحاث من تناول ببحث مستقل دراسة

وكل ما هنالك أين وجدت بحثا  ،دراسة تطبيقية مقارنة ،خمالفة القراء أصوهلم

، وتوجيه روايته  دراسة أصل حفص فيها خالف التي الكلامت :واحدا بعنوان

 .القضاة مفلح حممد أمحد :للدكتور

 العدد ،32 املّجلد ،دراسات علوم الرشيعة والقانون :بحث منشور يف جملة وهو

 .232-213من ص  ،( صفحة19ويقع يف ) .اجلامعة األردنية .2005

 مع أصله، فيها حفص خالف التي الكلامت هذه مجع»وتقوم فكرة البحث عىل: 

 تلك يف العرشة القراء من أحًدا وهل وافق ،املخالفة متت وكيف ،األصل بيان
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«واملخالفة األصل القراءتني: من وجه كل بيان ثم ؟ الكلامت
(1)

.  

 الفرق بين بحثي والدراسة السابقة:
ومل يتناول ما  ،اقترص البحث عىل الكلامت من قبيل ما وقع يف باب األصول -1

   .األصول والفرش :وقع يف باب الفرش بخالف بحثنا فهو يتناول

وأما هذا البحث  ،التي خالف فيها حفص فقطاقترص البحث عىل الكلامت  -2

  .فقد تناول عددا من القراء

مل تقم فكرة البحث عىل بيان: )علة املخالفة( -3
(2)

، بل اكتفى بذكر توجيه 

 ،وبني توجيه املخالفة ،وفْرٌق بني بيان توجيه القراءة ،القراءات من حيث العموم

ومن َثم خيتلف بحثنا عن  ،لعامفتوجيه )علة املخالفة( أمر زائد عىل التوجيه ا

  .الدراسة السابقة

 الجديد في الدراسة:
 .تناول ظاهرة خمالفة القراء أصوهلم يف بايب: األصول والفرش -1

 بل تنويع األمثلة لتشمل عددا من القراء. ،عدم االقتصار عىل راو واحد -2

  .وعدم االقتصار عىل التوجيه العام ،توجيه علة املخالفة -3

  :خطة البحث
 .وفهارس ،وخامتة ،ومبحثني ،ومتهيد ،سمت البحث إىل مقدمةق

وخطة  ،وأهدافه ،وأسباب اختياره ،أمهية املوضوع :وتشتمل عىل :املقدمة

 ومنهج البحث. ،البحث 

 .وثمرته ،وفيه: بيان تعريف االختيار :التمهيد

 نامذج من علل خمالفة القراء أصوهلم يف أبواب األصول:  :املبحث األول

                                       
 .من البحث 213( انظر: ص1)

 .224، )ضعف( ص 222اإلمالة يف )جمراها(  ص  :( مل يعلل للمخالفة إال يف موضعني فقط2)
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  :ثالثة مطالبوفيه 

  .علل خمالفة بعض القراء أصوهلم يف باب هاء الكناية :املطلب األول

   .علل خمالفة بعض القراء أصوهلم يف باب اهلمز املفرد :املطلب الثاين

 علل خمالفة بعض القراء أصوهلم يف باب اإلمالة.   :املطلب الثالث

 .يف أبواب الفرشنامذج من علل خمالفة القراء أصوهلم  :املبحث الثاين

  :وفيه مخسة مطالب

   .﴾ ٻ ﴿املطلب األول: علة خمالفة أيب عمرو أصله يف كلمة:   

      .﴾ ھ ﴿املطلب الثاين: علة خمالفة بعض القراء أصوهلم يف كلمة: 

   .املطلب الثالث: علة خمالفة بعض القراء أصوهلم يف كلمة: )حيزن(

                    ، [15احلج: ] ﴾مث جث ﴿ ء أصوهلم يف:املطلب الرابع: علة خمالفة بعض القرا

 .[29احلج: ] ﴾ ۓ ﴿ ،﴾ ے﴿ ﴾ ھ ھ﴿

  .﴾ڭ﴿ :املطلب اخلامس: علة خمالفة بعض القراء أصوهلم يف

  .اخلامتة والفهارس
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 التمهيد

 :تعريف االختيار وثمرته
تعريف االختيار 

(1)
 :يف اللغة 

وخاَر » الزبيدي: قال واالصطفاء. ،يطلق االختيار عىل معان منها: االنتقاء

 «انتقاُه واصطفاه  : اليشءَ 
(2)

  . 

 االختيار في االصطالح: 
تعددت التعريفات يف معنى االختيار 

(3)
انتقاء قارئ ما هو أوىل » :ومن أمثِلها ،

« واعتامده طريقة يف القراءة  ،من القراءات عنده
(4)

 . 

  :ن خالل التعريف فاالختيار له أركانوم

  .فهي مستمدة من مرويات عدة ثابتة .استمداد القراءة -1

 .فهو ينتقي األرجح واألْوىَل عنده .االنتقاء لعلة -2

  .أن جيرد من ذلك طريقة خاصة به يف القراءة -3

واالختيار مبني عىل علة لدى  ،، ومبنية عىل اختيارقراءة منشأها التلقيفال

وكل قارئ من القراء ال ختلو قراءته إما من: أصل مط رد يف مجيع القرآن ال  .رئالقا

وخروجه عن األصل املط رد لن يكون  ،أو من أصل مط رد خيرج عنه أحيانا ،ينخرم

  .إال لعلة من العلل

                                       
مفهومه مراحله وأثره يف القراءات  ؛ءاالختيار عند القرا :كتب منها -كدراسة نظرية-فت يف االختيار لِّ ( أُ 1)

 ،ملحمد بالوايل ،االختيار يف القراءات والرسم والضبط :وكتاب ،وهو أمثُلها ،للدكتور: أمني فالته

مام الطربي من هتمة إنكار القراءات منشأه ومرشوعيته وتربئة اإل ؛االختيار يف القراءاتوكتاب: 

 .عبد الفتاح إسامعيل شلبي تأليف: د. .املتواترة

 .241/ 11( تاج العروس للزبيدي:2)

   .26االختيار عند القراء مفهومه مراحله وأثره يف القراءات للدكتور: أمني فالته ص :( انظر بتوسع3)

  .12ص  :لوايل( االختيار يف القراءات والرسم والضبط ملحمد با4)

http://majles.alukah.net/t138199/#post759973
http://majles.alukah.net/t138199/#post759973
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وعليه فمخالفة القراء أصوهلم تعني: خروج القارئ عن أصل مط رد لعلة من 

   .العلل

 ار في القراءات:أثر االختي
لالختيار آثار عدة 

(1)
  :ومها ،يف القراءات وأقترص هنا عىل أثرين  

  :القراءات مبنية على االختيار -1
وهذه » :قال القرطبي .االختيار :القراءات العرش وغريها مبنية عىل أصل وهو

القراءات املشهورة هي اختيارات أولئك األئمة القراء، وذلك أن كل واحد منهم 

فالتزمه  ،ختار فيام َروى وعلم وجهه من القراءات ما هو األحسن عنده واألْوىَل ا

وعرف به ونسب إليه، فقيل: حرف نافع،  ،طريقة ورواه وأقرأ به واشتهر عنه

بل سوغه   ،وال أنكره ،وحرف ابن كثري، ومل يمنع واحد منهم اختيار اآلخر

زهــوج وكل  عنه اختياران أو أكثر، ة ُروىــسبعؤالء الـد من هــل واحـوك ،و 

« صحيح
(2)

. 

 :النسبة للقراء نسبة اختيار -
فاختار كل  ،وبروايات ،وهؤالء الذين اختاروا إنام قرءوا جلامعة» :قال مكي

« واحد مما قرأ وروى قراءة ُتنسب إليه بلفظ االختيار
(3)

. 

ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف االختالف »  :وقال ابن اجلزري

 ،إنام هو من حيث إنه كان أضبط له ،إىل من أضيف إليه من الصحابة وغريهم

  .ال غري ذلك ،ومالزمة له، وميال إليه ،وأكثر قراءة وإقراء به

وكذلك إضافة احلروف والقراءات إىل أئمة القراءة ورواهتم املراد هبا: أن ذلك 

فآثره عىل  ،بام قرأ بهالقارئ وذلك اإلمام اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حس

                                       
   .387مفهومه مراحله وأثره يف القراءات للدكتور: أمني فالته ص ؛االختيار عند القراء :( انظر بتوسع1)

 .46/ 1( تفسري القرطبي:2)

 .89ص :( اإلبانة عن معاين القراءات ملكي3)



 حمَّاد القرشي بن د. عبد اهلل                               دراسة تطبيقية مقارنةعلل مخالفة القراء أصولهم 

20 

فلذلك  ;وُقصد فيه وُأخذ عنه  ،ولزمه حتى اشتهر وعرف به ،وداوم عليه ،غريه

           ،وهذه اإلضافة إضافة اختيار ودوام ولزوم ،أضيف إليه دون غريه من القراء

« ال إضافة اخرتاع ورأي واجتهاد
(1)

. 

 :الخروج عن األصل  -2
 ،وإيثارًا له ،اختيارًا منه لذلك احلرف :ندهيعد خروج القارئ عن أصل مط رد ع

وقد  وقد ينفرد القارئ بذلك املوضع، ،وتفضياًل ملا سواه ؛ لعلة لدى القارئ

  .من العلامء أو تكون مستنبطة  ،فُسه عىل العلةيشاركه فيه غريه، وقد ينص القارئ ن

دد العلل وال يلزم من تع ،وقد يستنبط العلامء أكثر من علة ،والعلة اجتهادية

  .ففيها الراجح واملرجوح ،صحتها مجيعا

وهم يتفاوتون يف هذا الباب  ،وما من قارئ من القراء إال وقد خرج عن أصله

ومعرفة  ،ومنهم املقل ،فمنهم املكثر من ظاهرة اخلروج عن األصل ،قلة وكثرة

  .ذلك عىل وجه التفصيل حيتاج لدراسة استقرائية تامة

فبعض أبواب األصول اشتمل  ،والفرش ،: األصولوتلك الظاهرة شملت بايب

 :ومن تلك األبواب عىل سبيل التمثيل ،عىل مواضع خرج فيها القارئ عن أصله

 .وباب ياءات اإلضافة ،وباب اإلمالة ،وباب اهلمز املفرد ،باب هاء الكناية

 ،وأما باب الفرش فقد اشتمل أيضا عىل مواضع عدة من خمالفة القراء أصوهلم

  .املواضع بحاجة إىل دراسة استقرائية تامة حلرص تلك املواضع ودراستهاوتلك 

وأهليته  ،وتفننه يف االختيار ،وظاهرة اخلروج عن األصل تدل عىل متكن القارئ

 ،بأن يكون عارفا باللغة ،مما يؤكد رشط العلامء فيمن هو حقيق باالختيار ،التامة

 .بصريا بالعربية

ولنقلة احلروف  ،محلة القرآن متفاضلون يف محلهو» :(324)ت :قال ابن جماهد

                                       
 .1/52 القراءات العرش البن اجلزري:( النرش يف1)
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العامل بوجوه اإلعراب  ،محلة القرآن: امُلْعرب فمن...يف نقل حروفه منازل

املنتقد  ،البصري بعيب القراءات ،العارف باللغات ومعاين الكلامت ،والقراءات

 « منيمصار املسلمن أ حفاظ القرآن يف كل مرص فذلك اإلمام الذي يفزع إليه ،لآلثار
(1)

. 

وكان أبو » عن اختيار أيب عمرو يف بعض القراءات:  (370)ت  :قال ابن خالويه

ق بني اللفظني ؛ الختالف املعنيني   ڭ ڭ  ڭ﴿فقرأ:  ،عمرو أحذقهم ففر 

فجعل  ،أشدُّ عمًى  :بالفتح أي ﴾ۈ  ۆ  ۆ  ۇ ﴿باإلمالة  ﴾ۇ   ڭ

 «َل منك َأفع :والثاين بمنزلة ،األول صفة بمنزلة: أمحر وأصفر
(2)

 . 

ٱ  ٻ   ٻ        ﴿إن قيل: مل خالف أبو عمرو أصله، فخفف قوله: » وقال أيضا: 

 ،فقل: إن أبا عمرو فّرق بني: البشارة والن َضارة ﴾ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

فام صحبته الباء
(3)

ألنه  ،وما سقطت منه الباء خففه ،ألنه من: البرشى ،شّدد فيه 

« ن أدل الدليل عىل معرفته بتصاريف الكالم وهذا م ،من: احُلسن والنرّضة
(4)

  . 

   :بعض نصوص العلماء الدالة على وجود العلل فيما يخرجون عنه
يقرئ بإخالص الفتح يف مجيع  :وقد كان ابن جماهد: »(444)ت :قال الداين

وأظن ذلك اختيارا منه واستحسانا يف مذهب أيب عمرو، وترك ألجله ما  ،األحوال

وترك املجمع فيه  ،وثوق به من أئمته ؛ إذ قد فعل ذلك يف غري ما حرفقرأه عىل امل

 ،أو لسهولتها عىل اللفظ ،إّما: لقّوهتا يف العربية ،ومال إىل رواية غريه ،عن اليزيدي

«أو لقرهبا عىل املتعّلم 
(5)

. 

قال:  ،قال: نا ابن األنباري، قال: نا أيب ،نا حممد بن عيل»  :وقال يف موضع آخر

                                       
 .45ص:   :( السبعة يف القراءات البن جماهد1)

 . 1/378 :( إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه2)

 .متعديا بالباء :( أي3)

 .109( احلجة يف القراءات السبع البن خالويه: ص: 4)

 .737/ 2( جامع البيان يف القراءات السبع للداين:5)
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ملَ أجريت :قال قلت للكسائي ،مد بن اجلهم، قال: نا الفّراءنا حم
(1)

    ۓ ۓ﴿

لك أن ال ُُتريه إال يف موضع النصب ؛ اتِّباعا ـ، ومن أص [هود] ﴾ڭڭ

وكان موافقا له من جهة املعنى أجريته ؛  ،للكتاب ؟ فقال: ملّا َقُرب من امُلـجرى

وتلّقاه عن جراء عن سلفه ال أبو عمرو: وذلك بعد أن روى اإلـق .هـواره لــجل

«أئمته
(2)

ٹ   ﴿ :وقد ُسئل أبو عمرو ملَ شددت قوله»  :(370)ت  :.  وقال ابن خالويه

وأنت ختفف )ُينِْزل( يف كل القرآن ؟  ،[37األنعام: ]﴾ڤ ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ﴿ ربه من قوله:ــلق ال:ــفق

« [37نعام: األ] ﴾ڤ 
(3)

  . 

 

 

 

                            

                                       
  .3/1205 :( اإلجراء: اصطالح قديم مرادف للرصف. انظر: غريب احلديث إلبراهيم احلريب1)

 . وسيأيت هذا املثال مفصال.1205/ 3( جامع البيان يف القراءات السبع للداين:2)

 . بترصف يسري.1/288 :( إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه3)
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 املبحث األول
 مناذج من علل خمالفة القراء أصوهلم يف أبواب األصول 

 :علل مخالفة بعض القراء في هاء الكناية :المطلب األول
فبعد أن  ،باب هاء الكناية من أكثر األبواب اشتامالً عىل خمالفة القراء ألصوهلم

القاعدة العامة هلاء الكناية جلميع القراء ذكر بعد ذلك ما خرج  :ام الشاطبيبني  اإلم

 :وسأكتفي لتوضيح ذلك بمثالني .هفيه كل قارئ عن أصل

 ،﴾ڑ گ   ﴿ ،﴾ژ   ڑ ﴿ :خمالفة هشام أصله يف كلمة :املثال األول

  .موضعي سورة الزلزلة

وال خالف يف إشباع  ،وهذا املثال من القسم الذي وقعت فيه اهلاء بني متحركني

 :قال الشاطبي .صلتها
(1)

: 

اَل   َوَما َقْبَلُه الت ْحِريُك لِْلُكلِّ ُوصِّ

 

 

 

 .............................

واستثنوا من هذا القسم حروفا خالف بعض القراء »  :(923)ت قال القسطالين  ....

 ﴾گ   ڑ   ﴿، ﴾ژ   ڑ   ﴿ مجلتها اثنا عرش حرفا...ومنها:..و ،أصله فيها
« يف الزلزلة 

(2)
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک   ﴿ :يف قوله تعاىل 

 .﴾ک  ک  ک  گ  گ   گ   
 :قال الشاطبي 

(3)
  : 

ــا ــَرْه هِبَ ــرْيًا َي ــَزاُل َخ ْل ْحــُب َوالزِّ ــُه الر   َل

 

ـــُهاَل   ْن لَِيْس ـــكِّ ـــِه َس ـــَرْه َحْرَفْي ا َي  َورَشًّ

وقد خرج هشام يف هذين  ،الصلة إشباع :فاألصل عند مجيع القراء يف هذا النوع 

والباقون بصلتها  ،املوضعني عن أصله فقرأ باإلسكان فيهام
(4)

 .عىل األصل 

                                       
 .  13( ص 158البيت رقم ) :( متن حرز األماين1)

 . 811، 2/800لطائف اإلشارات للقسطالين  (2)
 .   14( ص 165البيت رقم ) :( متن حرز األماين3)

   .616ص  :( حتبري التيسري البن اجلزري4)
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  :علة خروج هشام عن أصله
ن ليسهال( :إىل علة اإلسكان هلشام بقوله :أشار الشاطبي فالعلة: طلب  ،)سكِّ

واو  :نبواو التقى واوا ﴾ڑ﴿وذلك أنه إذا وصل:  ،اخلفة حال الوصل يف النطق

 ، ﴾ک  ڑ    ڑ  کڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ﴿والواو بعدها  ،الصلة
 ]العاديات: ﴾ڳ  ڳ    گ ﴿   ﴾گ   گ   ک  ک  ک  ک  گ   ﴿

ويف اإلسكان ختفيف لذلك الثقل وتسهيل للفظ به  ،وهو ثقيل يف اللفظ .[1
(1)

 . 

ان هلشام يف املوضعني وصال ووقفا، ووافقه الباقون حال وْلُيعلم أن اإلسك

 .لوقفا

گ  گ   ﴿الكلمة بسورة الزلزلة ؛ ليخرج موضع سورة البلد: وقيد الشاطبي 

فبالصلة اتفاقا  ﴾گ  گ  ڳ   ڳ  
(2)

وإنام مل يرد فيها قراءة اإلسكان ؛ ألن الكلمة  ،

   .بل جاء بعد الصلة مهزة مفتوحة ،فلم جيتمع فيها واوان ،ثقل اليس فيه

يف  تعاىل من قوله ﴾ڦ ڦ﴿ :لمةخمالفة حفص أصله يف ك املثال الثاين:

 .﴾ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ   ﴿ : الفرقان
وقد اختص  ،وهذا املثال من القسم الذي وقعت فيه اهلاء بني ساكن فمتحرك

«وخالف حفص أصله هاهنا فقط» .والباقون بعدم الصلة ،به ابن كثري بالصلة
(3)

 

موافقة  ﴾ ڦڦ ڦ ڦ ﴿ :فقرأ بالصلة يف موضع الفرقان يف قوله تعاىل

البن كثري
(4)

  . 

                                       
  والعقد النضيد للسمني ،101ص  :وكنز املعاين لشعلة ،2/266فتح الوصيد للسخاوي  :( ينظر1)

  .1/616احللبي: 

 .    110( إبراز املعاين من حرز األماين أليب شامة: ص: 2)

    .271( الوجيز لألهوازي: ص 3)

 .  486ص  :( حتبري التيسري البن اجلزري4)
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 :قال الشاطبي
(1)

 : 

 َوَمـــا َقْبَلـــُه الت ْســـِكنُي اِلْبـــِن َكثِـــرِيِهمْ 

 

 َوفِيــِه ُمَهانــًا َمْعــُه َحْفــٌص َأُخــو ِواَل  

 توجيه الصلة البن كثير هنا وفي جميع المواضع: 
س فقّواه بحركته وحرف من جن ،ووجه الصلة البن كثري أن اهلاء حرف خفي

«لغتان ومها:» وقال األزهري: .؛ طلبا للخفةاحلذف لبقية القراءووجه  ،احلركة
(2)

. 
  :لة خروج حفص عن أصله في هذه الكلمةع

ومن  ،التمس العلامء عددا من العلل يف خروج حفص عن أصله يف هذه الكلمة

 هذه العلل:

اوي السخ :ومنهم ،وهذا التخريج قال به اجلمهور .اجلمع بني اللغتني -1

 (643)ت
(3)

 (656)ت وشعلة  ،
(4)

 (656)ت، والفايس 
(5)

 (665)ت ، وأبو شامة 
(6)

 ،

)القرن السادس(وابن أيب مريم 
(7)

(756)ت، والسمني احللبي
(8)

والقسطالين  ،

 (923)ت
(9)

.  

وال حجة له » :وقد نفى الفايس أي علة أخرى غري علة اجلمع بني اللغتني فقال

« واجلمع بني اللغتني  ،باع األثريف ختصيصه بالصلة إال اتِّ 
(10)

 . 

                                       
    .13( ص 159البيت رقم ) :( متن حرز األماين1)

  .1/43والكشف ملكي:  ،2/220ومعاين القراءات لألزهري:  ،22( انظر: حجة ابن خالويه: ص: 2)

     .2/259( فتح الوصيد للسخاوي: 3)

  .97ص  :( كنز املعاين لشعلة4)

 . 1/213 :ايس( الالئي الفريدة للف5)

   .106ص  :( إبراز املعاين أليب شامة6)

    .1/293: ( املوضح للشريازي7)

 .1/577( العقد النضيد للسمني احللبي 8)

   .2/798 :( لطائف اإلشارات للقسطالين9)

 .    1/213 :( الالئي الفريدة للفايس10)
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وقد رد عليه السمني احللبي بجواز أن تكون هناك علة أخرى غري اجلمع بني 

 .وسيأيت نقل كالمه عند ذكر العلة الثانية .اللغتني

« قصد هبا مد الصوت تسميعا بحال العايص :وقيل» -2
(1)

مبالغة يف الوعيد » ،

« فام له أصل أوىل ،للمد فيه والعرب متد ما ال  أصل ،واإلهانة
(2)

 . 

الذي يرى قرص العلة عىل اجلمع بني -السمني احللبي راّدًا عىل الفايسقال 

وهو  ،بل ذكر الناس لتخصيصه ذلك علة حسنة ،ليس كام ذكر»  :قلت -اللغتني

«وإسامعًا هلم وللخلق ما ُأوِعُدوا به  ،تطويل اللفظ ؛ تشنيعا عىل العصاة
(3)

. 

  .فالعلة معنوية ،مناسبتها لسياق اآلية فالعلة هنا

وعلة حفص يف خصوصية هذا :»(700)ت حدود وقال أبو الفضل البخاري  -3

حال من الضمري  ﴾ڦ ﴿احلرف بإشباع كرسة اهلاء فقط: التنبيه عىل أن قوله: 

« وخيلد مهانا فيه  :بمعنى ،يف: خَيُْلد ومقدم عليه
(4)

   . 

ل ذلك ؛ فرارا من االلتباس ؛ ألنه  لو مل يشبع وقيل: إنام فع» :وقال أيضا -4

ويكون قوله: )هانا(  ،﴾ڦ﴿)فيهم َهانا( فيصري امليم متصال بـ  :اللتبس بلفظ قوله

( إال أهنم أدخلواو)هانا(  ،بعد كلمة هلا معنى مفهوم األلف ؛  يف األصل )هان 

ن وليس يف القرآ ، [10]األحزاب: ﴾گ ﴿: مثلمثل:  ،ملجاورة رؤوس اآلي

والكلمة التي بعدها أوهلا ميم لو اتصلت امليم فيه بقيت الكلمة هلا  ، ﴾ڦ ﴿  كلمة:

من  ﴾ڦ ﴿  :فص أن يشبع لينفصل قولهفأراد ح ،معنى مفهوم سوى هذه الكلمة

﴾ ڦ ﴿قوله: 
(5)

 . 

                                       
 .    2/798( لطائف اإلشارات للقسطالين: 1)

 القراءات أليب الفضل البخاري )رسالة دكتوراه غري منشورة من سورة الرعد إىل آخر ( الشفاء يف علل 2)

    .310ص  :القرآن(

    .1/577 :( العقد النضيد للسمني احللبي3)

    .310( الشفاء يف علل القراءات أليب الفضل البخاري: ص 4)

 ( املصدر السابق.   5)
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 إنام أشبع الكرسة ؛ هربا كيال يلزمه أن يتبع اهلاء امليم.  -5

ٹ   ﴿قة: قراءة حفص يف سورة الكهف: ومن املطاب» :(543)تقال الباقويل 

ملا رأى أن اهلاء  ﴾ٹ ﴿بضم اهلاء من:  [63] ﴾ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ

الذي صار بدالً من اهلاء، وف ق بني  ﴾ ڤ ﴿وهو يف صلة:  ،﴾ ڤ ﴿ ـــاملتصل ب

عن الكرسة  ﴾ڦ ڦ ڦ ﴿وهلذا املعنى هرب يف قوله:  ،احلركتني يف اهلاء

« هلاء امليم فأشبعها ؛ كيال يلزمه أن يتبع ا
(1)

 . 

  :الترجيح
والقول  ،القول بالعلة الثانية ؛ مناسبة لسياق اآلية -واهلل أعلم-مما سبق يرتجح 

حال من الضمري يف: خَيُْلد  ﴾ڦ﴿التنبيه عىل أن قوله:  :وهي ،أيضا بالعلة الثالثة

  .فاإلشباع حلفص كأنه تنبيه صويت مشعر بالفصل بني احلال ومتعلقه ،ومقدم عليه

ُد عليه اختصاص موضع الفرقان دون سواه  وأما التعليل باجلمع بني اللغتني فرَيِ

قائل التعليل باجلمع وكل موضع لو أشبع حفص فيه الصلة لصح ل ،من املواضع

، فاختصاص موضع الفرقان ال بد بعد اتِّباع األثر من علة ختصه دون بني اللغتني

  .هسوا

ولو مل ُيشبع فال  ،وقد ُذِكَرت بصيغة التمريض ،وأما العلة الرابعة ففيها تكلُّف

فهذا اللفظ ال يستقيم معنى ؛ إذ كيف )خيلد فيهم( ؟  ،يلتبس بلفظ: )فيهم َهانا(

  .وقد اختار قراءة الكرس مجهور القراء

وأما العلة اخلامسة من كونه أشبع ؛ لئال يلزمه أن يتبع اهلاء حركة امليم 

ولو كانت مؤثرة  ،فاملجاورة هنا يف املكان فحسب ،فهذه العلة فيها نظر ،للمجاورة

، ويف ]الزخرف[ ﴾ٺ    ڀ  ڀپ  پ  ڀ  ڀ    ﴿ :لقرأ حفص باإلشباع يف نحو

                                       
 .392/ 1( إعراب القرآن للباقويل: 1)



 حمَّاد القرشي بن د. عبد اهلل                               دراسة تطبيقية مقارنةعلل مخالفة القراء أصولهم 

28 

ڀ  پ  پ    ﴿  ،]القمر[ ﴾ى    ې  ىۉ  ۉ  ې  ې    ې   ﴿ :نحو

ومل يقرأ  ،فجميع هذه املواضع جاورت اهلاُء مياًم مضمومة .]النبأ[﴾ڀ   ڀ

  .ري صلةحفص إال بكرس من غ

 علل مخالفة بعض القراء أصولهم في الهمز المفرد :المطلب الثاني
فليس من أصله  ،القاعدة العامة للكسائي يف باب اهلمز املفرد حتقيق اهلمز مطلقا

    .سواًء وقعت فاًء أو عينًا أو الماً  ،إبدال اهلمزة

 :لمةوهي ك ،له يف كلمة واحدة يف القرآنـائي عن أصــرج الكسـد خــوق

)الذئب(
(1)

. 

 :قال الشاطبي
(2)

  : 

 َوَواالَُه يف بِْئــر  َويف بِــْئَس َوْرُشــُهمْ 

 

ْئِب َوْرٌش َواْلِكَســــاِئي َفَأْبــــَداَل    َويف الــــذِّ

وكالمها لغة  ،وتركه ؛ طلبا للتخفيف ،واهلمز عىل األصل 
(3)

. 

 علة مخالفة الكسائي ألصله: 
وإنام البحث هنا يف علة اختيار  ،لقراءةالقراءة بالياء لغة من اللغات ثبتت هبا ا

  .الكسائي القراءة بالياء يف هذه الكلمة دون سواها

  :ومن ذلك ،وقد التمس العلامء علال خلروج الكسائي عن أصله

 .مع ما فيه من اجلمع بني اللغتني ،طلب التخفيف ؛ لكثرة االستعامل -1

(370)ت ابن خالويه  :وهذه العلة قال هبا
(4)

(440)تي واملهدو ،
(5)

والشاطبي  ،

                                       
 .  216ص  :حتبري التيسري البن اجلزري .ووافقه خلف العارش( 1)

 .   18( ص 222البيت رقم ) :( متن حرز األماين2)

 .    194ص:  :( احلجة يف القراءات السبع البن خالويه3)

 . 1/305 :( إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه4)

 .  وجعله قوال آخر. 2/395 :( رشح اهلداية5)
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 (590)ت
(1)

والسمني احللبي  ،)القرن السادس(وابن أيب مريم  ،(656)توالفايس  ،

 (756)ت
(2)

. 

وأما الكسائي فليس من  ،وليس من أصل ورش إبدال العني» :قال الفايس

 ،ولذلك أخرب أهنام تابعا السويس  يف ذلك ،وال الم ،وال عني ،أصله إبدال فاء

هذا مع ما  ،لتهام يف ذلك أنه ملا كثر استعامله خمففا خففاه يف قراءهتاموسلك طريقة ع

فيه من اجلمع بني اللغتني بعد االعتامد عىل النقل، والذي ذهب إليه الناظم من كونه 

 «خمففا من املهموز وجه سديد معتمد عليه ؛ ملا فيه من ردمها إىل أصل واحد 
(3)

  . 

اهلمز: أن اهلمزة خففت فقلبت ياء ؛ لسكوهنا  والوجه يف ترك»  :قال يف املوضح

وكل مهزة سكنت وحترك ما قبلها فتخفيفها أن تقلب حرفا من  .وانكسار ما قبلها

 «جنس حركة ما قبلها 
(4)

 . 

 .واجلمع بني اللغتني ،اتِّباع األثر -2

وحجة الكسائي يف تركه مهز : »(723)ت :قال حممد الصنهاجي )ابن آجروم(

 «واجلمع بني اللغتني  ،األثر )الذئب( اتِّباع
(5)

. 

فال دخل هلا يف باب  ،)الذئب( غري مهموزة يف األصل عىل لغة أن كلمة: -3

 اهلمز.

واملهدوي  ،(437 )تمكي بن أيب طالب  :وهذه العلة قال هبا من العلامء

 .(643)توالسخاوي  ،(440)ت

                                       
 الشاطبي إىل أن األصح اشتقاقه من اهلمز من قوله: )والكسائي فأبدال( واإلبدال ال يكون إال بعد ( مال1)

    .132ص  :كونه مهموزا. انظر: رشح شعلة

  .1/869 :( العقد النضيد للسمني احللبي2)

 . 1/278 :( الالئي الفريدة للفايس3)

    .1/293( املوضح للشريازي البن أيب مريم: 4)

  إىل هناية ،ائد املعاين يف رشح حرز األماين البن آجروم )رسالة دكتوراه غري منشورة من أول الكتاب( فر5)

 .     3/757للدكتور عبد الرحيم النبوليس(  ،باب نقل حركة اهلمز
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أرأيت( ؟ و ،وبئس ،فإن قيل: فام وجه ورش يف ختفيفه لـ: )الذئب» :قال مكي

أنــه خفف مهــزة  :ومن أصله أن حيقق عني الفعل حيث وقعت ؟ فــالــجــواب

ال »وقد قال الكسائي:  ،ةال أصــل لــه يف اهلــمــز :الــذئب عــىل لــغة مــن قــال

 «فلم هيمزه يف قراءته « أعرف أصله يف اهلمز
(1)

. 

ن يكون عىل ختفيف أحدمها أ :ومن ترك مهزه فعىل وجهني» :وقال املهدوي

: ال أعلم له لكسائي أنه سئل عن ترك مهزه فقالمروي عن ا واآلخر: ،اهلمز

« اشتقاقا
(2)

 . 

ومل يكن له عند القوم  ،وأما:)الذئب( فإنه ملا كثر استعامله»وقال السخاوي: 

 ،وكانت الياء فيه كأهنا بدل من الواو ،ذاب َيُذوب :أصل يف اهلمز ؛ ألنه عندهم من

«)وريح( ،)جيِّد( :جمرى وأجراه
(3)

 . 

د قوم أن » :قال اإلمام الفايس .فعىل هذا لكل واحد منهام أصل عىل حدته وجو 

وغري  ،َتذَأَبت الريح :فجعل املهموز من ،يكون كل واحد منهام أصاًل عىل حدته

فتكون الياء عىل هذا مبدلة من: )واو( كـ: ياء )ريح(  ،املهموز من َذاَب َيُذوب

«ال مدخل له يف هذا الباب عىل ذلكو ،و)عيد(
(4)

. 

  :تعقبات العلماء على هذه العلة
 :وليس ما يقوله القراء إنه مشتق من»قال حممد الصنهاجي )ابن آجروم(:  -1

«وُذْؤبان   ،وَأْذُؤب   ،ذاَب يذوُب بصحيح ؛ لظهور اهلمزة فيه يف: ِذَئاب  
(5)

. 

                                       
 . 1/83( الكشف ملكي: 1)

  .. 2/395 :( رشح اهلداية2)

َجْيِود، من: جاد جيود، قلبت الواو ياء  َجيِّد أصله: ». وأصل: 2/326( فتح الوصيد للسخاوي: 3)

قلبت الواو ياء لسكوهنا وانكسار  ،. أصلها: ِرْوح، من الروح "ريح"وأدغمت يف الياء... ومفرد: رياح 

 . 783/ 2:رشح شافية ابن احلاجب :من. اهـ  .«ما قبلها

 .1/279( الالئي الفريدة للفايس: 4)

 . 3/757بن آجروم )رسالة دكتوراه غري منشورة ( ( فرائد املعاين يف رشح حرز األماين ال5)



 (ه1437 جمادى اآلخرة)ون     العدد الحادي والعشر   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

  31 

وزعم قوم أنه ليس » :رجوحةوقال السمني احللبي عن تلك العلة بأهنا م -2

وإنام كرست الذال فانقلبت  ،وأن األصل من: َذاب َيُذوب ،من اهلمزة يف يشء

لقوهلم: أرواح  ،ِريح :الواو ياء مثل
(1)

«وهذا قول مرجوح ،
(2)

. 

  :الترجيح
ودليل الرتجيح الترصيح من اإلمام  ،القول الثاين -واهلل أعلم-يرتجح مما سبق 

ال  :وقوله .ال أعرف أصله يف اهلمز :وهي قوله ،انعة له من اهلمزالكسائي بالعلة امل

 أعلم له اشتقاقًا.

ولو كانت العلة: طلب  ،يف ترك اهلمز -بعد اتِّباع األثر-فهذه علة الكسائي 

 ،ونحومها ،و)بئس( ،أو اجلمع بني اللغتني خلفف يف كلمتي: )بئر( ،التخفيف

ئب( فقط فيه دليل عىل أن العلة ليست )الذ :فاالقتصار عىل القراءة بالياء يف

  .بل لعلة ختص كلمة: )الذئب( دون سواها ،للتخفيف فقط

مكان إال وفيه  فام من» ،وليست كلمة: )الذئب( بأكثر استعامال من كلمة: )بئر(

«بئر
(3)

 . 

   .عدم اهلمز :والثاين .فعىل هذا هناك أصالن كل عىل حدته: األول اهلمز

التفريق بني  :فاجلواب ،لبي عىل هذه العلة بأهنا مرجوحةوأما حكم السمني احل

؟ فاخلالف  هل األصل يف الذئب اهلمز أو عدمه :ألة األوىلـمسـال :نـمسألتي

ودـموج
(4)

؛ موافقًة ة بالياءواختار القراء ،، ورأُي اإلمام الكسائي مشهور عنه

 ملذهبه النحوي.

                                       
  .454/ 2مقاييس اللغة: .وأصل الياء يف: الريح الواو، وإنام قلبت ياء لكرسة ما قبلها :( قال ابن فارس1)

  .1/869 :( العقد النضيد للسمني احللبي2)

من سورة الرعد إىل آخر  ( الشفاء يف علل القراءات أليب الفضل البخاري )رسالة دكتوراه غري منشورة3)

 .   268ص  :القرآن(

     .132وشعلة يف كنز املعاين: ص  ،38( نقل اخلالف اخلطيب التربيزي يف املخلص يف إعراب القرآن ص:4)
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ل باهلمز أم عدمه ؟ فالقول الذي أهيام أرجح من القولني؟ القو :املسألة الثانية

ما قصده اإلمام ولعل هذا  ،عليه األكثر من حيث أصل املسالة القول باهلمز

وبني الرتجيح يف علة اختيار  ،َفَفْرٌق بني الرتجيح يف أصل املسألة .السمني احللبي

 .قراءة الكسائي

  :الةعلل مخالفة بعض القراء أصولهم في باب الفتح واإلم :المطلب الثالث
واب اشتامال عىل عدد من أمثلة خمالفة القراء ــر األبــالة من أكثـاب اإلمـب

أصوهلم
(1)

وأيب عمرو ألصلهام يف قاعدة إمالة ذوات  ،خمالفة شعبة :، ومن ذلك

فالقاعدة العامة للقراء السبعة أن محزة والكسائي اختصا بإمالة األلف املنقلبة  ،الياء

 .راء يف إمالة بعض الكلامتوشاركهام بعض الق ،عن ياء

وقد خالفا أصلهام فأماال   ،فشعبة وأبو عمرو ليس من أصلهام إمالة ذوات الياء

﴾ۈ ﴿ :كلمة
(2)

  ڭ ﴿الواقعة يف موضعني من سورة اإلرساء يف قوله تعاىل:  

  . ﴾ ۋ  ٴۇ    ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭ ڭ

وأبو عمرو ،فشعبة بإمالة كال املوضعني خمالفا ألصله
(3)

بإمالة املوضع األول 

  .وفتح الثاين ،خمالفا ألصله

قال الشاطبي 
(4)

 : 

 َثانًِيـــا
ِ
 َرَمـــى ُصـــْحَبٌة َأْعَمـــى يِف ااِلرْساء

 

ــب ال  ــنُْهْم َتَس ــِف َع ــًدى يِف اْلَوْق  ُســًوى َوُس

 هِ ــــــَراِئـــي ُشـعَ ـــــِراَءى فــاَز فـَتــ َوَراُء  

 

اَل َوَأْعـمى يِف ااِلْسـرا ُحـــْكُم ُصحْ    َاو 
 َبة 

 

 

                                       
 .    285ص  :( ينظر: اإلمالة يف القراءات واللهجات العربية للدكتور: عبد الفتاح شلبي1)

 .    407ص  :حجة القراءات البن زنجلة .و ثنيت لقيل: )أعميان(فل ،( )أعمى( ألفها منقلبة عن ياء2)

 .  486ص  :حتبري التيسري البن اجلزري .( تابعه: يعقوب3)

 .25( ص 309البيت رقم )  :( متن حرز األماين4)
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 :علة مخالفة شعبة ألصله
 :التمس العلامء علاًل ملخالفة شعبة ألصله

  .واجلمع بني اللغتني ،اتِّباع األثر -1

الفتح واإلمالة لغتان 
(1)

-واإلمالة ألن األلف منقلبة من ياء  ،فالفتح األصل - 

ب ،وفتح الباقي ؛ ليجمع بني اللغتني ،فأمال هنا كال املوضعني   .اع األثرمع اتِّ

(656)ت شعلة  :وقد علل بذلك
(2)

والسمني احللبي  ،(656 )ت، والفايس 

 (923)والقسطالين  ،(756)ت
(3)

.  

ذوات  وإال فال فرق بينهام وبني غريمها من ،وأبو بكر اتبع األثر» :قال الفايس

 :هـــيف طومها قوله تعاىل  ،يف املوضعني من سورة طه ﴾ ۈ ﴿ حـد فتــوق ،اءــالي

فدل ذلك عىل أنه  ،﴾ىئ  يئ    ی  ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ ﴿

 «إنام اتبع يف كلمتي اإلرساء األثر 
(4)

  . 

ومل  ،يف طه فأماله: األخوان وأبو عمرو ﴾ ۈ ﴿وأما » :وقال السمني احللبي

وهو مقيد باتِّباع  ،مع بني األمرينـه جـوكأن ،اـه هنـان يميلـكر، وإن كـيمله أبو ب

 «األثر
(5)

   . 

اتِّباع  :والوجه أليب بكر يف إمالة هذه األلفاظ»  :وقال يف رشحه عىل الشاطبية

 «واجلمع بني اللغتني  ،األثر
(6)

  . 

                                       
 . 12( املوضح للداين: ص 1)

  .183ص  :( كنز املعاين لشعلة2)

   .6/2718 :( لطائف اإلشارات للقسطالين3)

 . 1/404 :( الالئي الفريدة للفايس4)

  .7/391( الدر املصون للسمني احللبي: 5)

  ( العقد النضيد للسمني احللبي )رسالة ماجستري غري منشورة( )من باب الفتح واإلمالة إىل آخر الالمات(6)

    .92ص 
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 .التفرقة يف املعنى بني موضعي اإلرساء وطه -2

 (700)ت حدود ، وأبو الفضل البخاري (444)ت وقد علل بذلك الداين 
(1)

. 

قو ،لذان يف سبحانفإنه ملا افرتق ال» :قال الداين  الذي يف طه يف املعنى عنده فر 

 ،وذلك أن الذي يف طه من: َعَمى العني ،؛ داللة عىل ذلكبينهام وبينه يف اللفظة

 ،أعمى الرؤية ، وبصري إنام يقابل به: ﴾ خب  حب   جب ﴿بدليل قوله تعاىل بعده: 

ىئ   ﴿ :وهو قوله ،كام فتح الذي معه يف هذه السورة ،ألنه ضده فلذلك فتحه

َذْين يف سبحان ،.؛ إذ كان من جنسه ﴾ی  ی  ی ی    ألهنام من:  ،وأمال ال 

 «َعَمى القلب
(2)

   . 

ومل يذكر علة » :قال الفايس .وقد تعقب الفايسُّ والسمنُي احللبي الداين  

وكان االحتجاج باتِّباع  ،وكلمتي طه بالفتح ،ختصيص كلمتي اإلرساء باإلمالة

 «أوىل األثر
(3)

 .   

وهذا وإن كان قد يقال إال أنه ليس فيه ما يقتيض »: وقال السمني احللبي 

فلذلك عللْت قراءته: باجلمع  ،ختصيص كلمتي اإلرساء باإلمالة دون كلمتي طه

 «واتِّباع األثر ،بني اللغتني
(4)

 . 

ق بعضهم: بأن: » :وقال يف الدر املصون يف طه من: َعَمى  ﴾ۈ﴿وقد فر 

ومل  ،اء من: َعَمى البصرية ؛ ولذلك فرسوه هنا باجلهل فُأميل هناالبرص، ويف اإلرس

يمل هناك ؛ للفرق بني املعنيني. قلت: والسؤال باق ؛ إذ لقائل أن يقول: فلم 

                                       
ورة الرعد إىل آخر ( الشفاء يف علل القراءات أليب الفضل البخاري )رسالة دكتوراه غري منشورة من س1)

    .310ص  :القرآن(

 . 142( املوضح ملذاهب القراء السبعة واختالفهم يف الفتح واإلمالة للداين: ص 2)

 . 1/404 :( الالئي الفريدة للفايس3)

 : الفتح واإلمالة إىل آخر الالمات(( العقد النضيد للسمني احللبي )رسالة ماجستري غري منشورة( )من باب 4)

   .101ص 
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صت هذه باإلمالة ؟ ولو ُعِكس األمر كان الفارق قائام  «ُخصِّ
(1)

. 

 .والثاين للمجاورة ،إمالة األول لوقوع األلف طرفا حقيقة -3

:  :وجيوز أن يقال» :أبو الفضل البخاري قال باإلمالة يف  ﴾ ۈ ﴿خص 

ألنه أمال األول ؛ للعلة التي تقدم ذكرها أليب عمرو وغريه  ،احلرفني هنا
(2)

، وأمال 

كام قاله  ،والداللة عىل أن اإلمالة إنام هي باأللفاظ ال باملعاين ،اآلخر ملجاورته إياه

 «أبو حاتم 
(3)

. 

 الترجيح:
وأما  ،باجلمع بني اللغتني أقرب ؛ وذلك لسالمة هذه العلة من اإليراد التعليل

  .والسمني احللبي ،الفايس :العلة الثانية والثالثة فريد عليهام ما أورده اإلمامان

 :علة مخالفة أبي عمرو ألصله
ويفتح الثاين من  ،سبق القول أن أبا عمرو يميل املوضع األول خمالفا ألصله

 .﴾ۋ ۈٴۇ ۈۆ ۇۆ ۇ ڭڭڭ ڭ﴿ :اإلرساءيف قوله تعاىل 

 وقد التمس العلامء لذلك علاًل:

 .للجمع بني اللغتني -1

األول يف سورة اإلرساء  ﴾ۈ ﴿وأما: » :فقال :أورد ذلك احتامال أبو شامة

 ،إما مجعا بني اللغتني ،وخالفهم يف الثاين كام سبق ،فأماله أبو عمرو موافقا لصحبة

 .. «.هوإما لفرق ذكرو
(4)

. 

                                       
     .7/392 :( الدر املصون للسمني احللبي1)

فألفه  ،الواقع أوال وقع نعتا مفردا ﴾ ۇ ﴿وهي: أن األول:  ،( يقصد بذلك: العلة اللفظية أليب عمرو2)

ص   انظر: .والطرف حمل التغيري واإلمالة ،فلم يتعلق به يشء ،وقعت طرفا حقيقة ؛ إذ ال يفتقر إىل صلة

       .من البحث  37

    .155ص  :الشفاء يف علل القراءات أليب الفضل البخاري (3)

    .218ص  :( إبراز املعاين أليب شامة4)
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   .ا اختلف معنامها خالف بني لفظيهاممل -2

(370)ت واألزهري  ،(370)تابن خالويه  :وقد علل بذلك كل من
(1)

 ،

(377)ت اريسـوالف
(2)

(403)ت حوايل ، وابن زنجلة
(3)

 ومكي بن أيب طالب ،

(437)ت
(4)

(444)ت والداين ،(440)ت مهدويـوال ،
(5)

)القرن  أيب مريم وابن ،

ادس(ــالس
(6)

(563)ت يـوالكرمان ،
(7)

(643)ت السخاويو ،
(8)

(656)ت والفايس ،
(9)

، 

(656)ت شعلةو
(10)

(665)ت، وأبو شامة 
(11)

 )ت حدود وأبو الفضل البخاري ،

700) 
(12)

 .  

ق بني اللفظني وكان أبو: »قال ابن خالويه ؛ الختالف عمرو أحذقهم ففر 

 ﴾ۈ ۆ ۆ ۇ ﴿باإلمالة  ﴾ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿ فقرأ: ،املعنيني

 :والثاين بمنزلة ،فجعل األول صفة بمنزلة: أمحر وأصفر ،دُّ عمًى أش :بالفتح أي

 «َأْفعَل منك 
(13)

 . 

                                       
 . 2/97( معاين القراءات لألزهري: 1)

 .5/112( حجة الفاريس: 2)

 .407ص  :( حجة القراءات البن زنجلة3)

 .1/184( الكشف ملكي: 4)

  .154( املوضح للداين: ص 5)

 . 2/763ي: ( املوضح للشرياز6)

 .250( مفاتيح األغاين للكرماين: ص 7)

 .  2/434( فتح الوصيد للسخاوي: 8)

 .1/404( الالئي الفريدة للفايس: 9)

   .184ص  :( رشح شعلة10)

   .وقد أورده احتامال .218ص  :( إبراز املعاين أليب شامة11)

ري منشورة من سورة الرعد إىل آخر ( الشفاء يف علل القراءات أليب الفضل البخاري )رسالة دكتوراه غ12)

    .153ص  :القرآن(

 . 1/378 :( إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه13)
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وعلته أنه ملا اختلف معنى الكلمتني أراد أن خيالف بني » :وقال املهدوي

من  :فالتقدير ،والثاين معناه: أشدُّ عمًى  ،األول صفة ﴾ۇ ﴿ وذلك أن: ،فظيهامل

 اآلخرة أشدُّ عمًى منه يف الدنيا فهو يف ،كان يف هذه الدنيا رجال أعمى
(1)

، وهو من 

 .وفتح الثاين ،فلام اختلف معنامها خالف بني لفظيهام بأن أمال األول ،َعَمى القلب

وفتح  ،فإن قال قائل فلَم كان األول أحق باإلمالة من الثاين ؟ وهال أمال الثاين

واإلمالة  ،ج إىل صلةأن األلف يف األول يف آخر الكلمة ال حتتا :األول ؟ واجلواب

ة يف وإن كانت حمذوف-الثاين حيتاج إىل صلة  ﴾ ۇ ﴿و أكثر ما تقع يف األطراف،

.. فلام كان الثاين حمتاجا إىل ما يوصل .( ال بد  له من الصلةألن باب )َأْفَعل -التالوة

وملا كان األول غري حمتاج إىل صلة كانت  ،به صارت األلف كأهنا يف وسط الكلمة

 «منها بالوسطباألطراف أوىل واإلمالة  ،منه يف طرف الكلمة عىل احلقيقةاأللف 
(2)

. 

 ،وهذا الذي قصده أبو عمرو يف التفرقة معنى لطيف حسن جدا»  :وقال الداين

 «وهذه القراءة تروى عن جماهد 
(3)

. 

 تعقبات العلماء على هذه العلة:
 ييل: تعقب عدد من العلامء عىل هذه العلة وأوردوا عليها ما 

ألن الثاين  ،وقال بعضهم: ال وجه ملا فرق أبو عمرو بينهام»  :قال ابن خالويه-1

  ڭڭ ﴿كام ال يمتنع:  ،ك فال يمتنع من اإلمالةـل منـى: أفعـوإن كان بمعن

 «[61البقرة: ] ﴾ ۇ
(4)

. 

                                       
 .144. املوضح للداين: ص ومن كان يف هذه جاهال فهو يف اآلخرة أجهلله:قوعن أيب عمرو  ثبت( 1)

 .    2/96( رشح اهلداية للمهدوي: 2)

  .143( املوضح للداين: ص 3)

يف ابن زنجلة  :وممن أورد هذا التعقيب أيضا ،1/380 :( إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه4)

 :ونقله القسطالين يف لطائف اإلشارات،7/391، والسمني يف العقد النضيد:407احلجة: ص

6/2718. 
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إنام أراد أبو عمرو أن يفرق بينهام ملا اختلف »بقوله:  :وقد أجاب ابن خالويه

بالياء   [85]البقرة:  ﴾ژ  ژ  ڑ   ﴿كام قرأ:  ،واجتمعا يف آية واحدة ،معنيامها

ولو وقع  ،وهم ،بالتاء أي: أنتم  [85]البقرة:  ﴾گ  گ  ڳ   ﴿ يعني: الكفار

 «مفردا ألجاز اإلمالة والتفخيم يف كليهام 
(1)

. 

واعرتض بعضهم عىل كون الثاين للتفضيل بأن رشط »  :قال السمني احللبي -2

واجلهل والغباوة عيبان بال  ،كالتعجب أن ال يكون يف األلوان والعيوب التفضيل

 فامتنع أن يكون للتفضيل فبطل الفرق. ،شك

)هو أمحق من هبنقة(  :ولذلك قالوا ،بأن ذلك مستثنى من العيوب :وأجيب

وأحذق  ،فكام يقال: هو أعلم منك ،قالوا:  وإنام استثني ذلك ألنه محل عىل نقيضه

كام حتمل  ،والعرب حتمل النقيض عىل النقيض ،هو أجهل وأمحق :هقيل يف نقيض

 «النظري عىل النظري
(2)

. 

 ،بل هو اسم فاعل ،ليس الثاين للتفضيل :وهلم أن يقولوا» :قال أبو شامة -3

فهو يف اآلخرة أعمى  ،أي من كان أعمى يف الدنيا عن احلق :الَعَمى كاألول :من

 «أيضا
(3)

 . 

 ،إال أن كونه للتفضيل أرجح من كونه صفة جمردة: »بقوله :وأجاب السمني

 ،وذلك أن املقصود من سياق اآلية: أن من كان يف الدنيا أعمى ال حجة له يف كفره

    ۈ ﴿بل هو جاهل معاند مل ينظر يف األدلة فهو يف اآلخرة أْعَمى منه يف الدنيا 

؛ إذ هذا رةال يف الدنيا فهو جاهل يف اآلخمراد: من كان جاهـوليس ال ،﴾ٴۇ

                                       
 .1/380 :( إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه1)

 : الفتح واإلمالة إىل آخر الالمات(احللبي )رسالة ماجستري غري منشورة( )من باب ( العقد النضيد للسمني 2)

    .102ص   

 .   1/380 :إعراب القراءات السبع مربد، كام ذكره ابن خالويه يف:وهو قول لل .218ص  ( إبراز املعاين:3)
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 «معلوم قطعا
(1)

. 

وتأّوله بمعنى: فهو يف  ،وأما بعض قّراء البرصة فإنه فتحه» :وقال الطربي

وهذه القراءة  ، ﴾ ٴۇ ۈ ﴿اآلخرة أشّد عمى. واستشهد لصحة قراءته بقوله: 

 «هي أْوىل القراءتني يف ذلك بالصواب ؛ للشاهد الذي ذكرنا عن قارئه كذلك 
(2)

. 

  :الترجيح
وهي: أنه ملا اختلف معنامها خالف بني  ،واهلل أعلم من العلتني: الثانيةاألرجح 

وعلة اجلمع بني اللغتني مل يوردها سوى أيب شامة  ،وهي رأي أكثر العلامء ،لفظيهام

ولو  ،ويرد عليها: علة ختصيص موضع اإلرساء دون موضع طه ،حسب علمي

  .عكس األمر ألمكن القول باجلمع بني اللغتني أيضا

 

 

 

                            

                                       
                   الة إىل آخر الالمات( ( العقد النضيد للسمني احللبي )رسالة ماجستري غري( )من باب الفتح واإلم1)

 .102ص 

 .17/505 :( تفسري الطربي2)
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 املبحث الثاني
 فة القراء أصوهلم يف أبواب الفرشمناذج من علل خمال

 :﴾ ٻ ﴿المطلب األول: علة مخالفة أبي عمرو أصله في كلمة 
 ،مواضع اخلالف يف الفعل املضارع من مادة: )برش( وقعت يف تسع كلامت

 ،وابن عامر ،نافع :وهم ،اجلميععىل مراتب: منهم من ثقل يف والقراء العرشة 

 ،محزة :وهو ،وخلف. ومنهم من خفف يف اجلميع ،ويعقوب ،وأبو جعفر ،وعاصم

وأبو عمرو، وأما  ،ومها: ابن كثري ،ومنهم من ثقل يف اجلميع سوى موضع الشورى

وثقل أربعا  ،الكسائي فقد خفف مخسا
(1)

 . 

ٻ  ٻ  ٱ  ٻ   ٻ  ﴿فأبو عمرو األصل لديه التثقيل سوى موضع الشورى: 

 ،[ فقد خالف أصله فخفف هذا املوضع ال غري23] ﴾پ  پ  پ  پ

بالتشديد والباقون   ،والكسائيومحزة  ،ومعه ابن كثري
(2)

. 

 :قال الشاطبي
(3)

:   

 َيْبُشــ
ِ
اء  ُر َكـــــْم َســاَم ـمـــــََع اْلَكْهــِف َواإِلرْسَ

 

ْك َواْكِســــــــَنَعــْم ُضــم  َح   ــم  َأْثَقـــرِّ  اَل ـِر الض 

ــوَرى   ــم  يِف الشُّ ــْم َع ــوانَع ــِة اْعكُِس  َويف الت ْوَب

 

اَل   ْجــــــــِر َأو 
 حِلَْمــَزَة َمــْع َكــــــــاف  َمــــَع احْلِ

 
والتخفيف والتشديد لغتان مشهورتان

(4)
 . 

  :علة مخالفة أبي عمرو أصله في موضع الشورى
  :ومن ذلك ،التمس العلامء عددًا من العلل يف خروج أيب عمرو عن أصله

  .واجلمع بني اللغتني ،اتِّباع األثر -1

                                       
 . 4/1728( لطائف اإلشارات للقسطالين: 1)

 .  545ص  :( حتبري التيسري البن اجلزري2)

 .      45، 44( ص 556، 555البيت رقم ) :( متن حرز األماين3)

 .1/344الكشف ملكي:  (4)
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  .(656)توالفايس  ،(338)توقد علل بذلك النحاس 

وقرأ  ، ﴾َيبرُش ﴿غري أن أبا عمرو بن العالء قرأ هذا وحده: » :قال النحاس

 ،وقالوا: ليس بني هذا وبني غريه فرق ،وأنكر هذا عليه قوم ،﴾ٻ ﴿غريه: 

ولكن ملا كانتا لغتني  ،وال بعيد يف العربية ،بيشء شاذذلك أنه مل يقرأ  ،واحلّجة له

فصيحتني مل يقترص عىل إحدامها فيتوهم السامع أنه ال جيوز غريها فجاء هبام مجيعا، 

 «وهكذا يفعل احلّذاق
(1)

. 

واجلمع بني  ،واحلجة ملن ثقل بعضا وخفف بعضا: اتِّباع األثر»وقال الفايس: 

 «اللغتني 
(2)

. 

وخالف ابن كثري وأبو »اتِّباع األثر فقال:  :رشحه عىل علةواقترص شعلة يف 

« عمرو أصلهام بالتخفيف ؛ اتِّباعا للنقل
(3)

. 

 .اختيار التخفيف لعلة متعلقة باملعنى -2

ووافقه ابن  ،صاحب القراءة (154)تأبو عمرو بن العالء  :وقد علل بذلك

 (458)توابن سيده  ،(440)تواملهدوي  ،(370)تخالويه 
(4)

بو معرش الطربي ، وأ

  .(478)ت

واحتج أبو عمرو يف املوضع الذي خالف أصله فيه يف الشورى » :قال املهدوي 

كام جاءت يف املواضع األخر  ،ملــا مل تأت بعده الباء»بأن قال:  ﴾َيْبرُش  ﴿فقرأه 

اللغة  كانت هذه [53]احلجر: ﴾ٺ  ٺ ﴿ ،[39]آل عمران: ﴾ڤ  ڤ  ﴿نحو:

«أوىل به
(5)

   . 

                                       
  .4/55: ( إعراب القرآن للنحاس1)

 .  55/ 4( إعراب القرآن للنحاس: 2)

 . 314ص  :( كنز املعاين لشعلة3)

 .60/ 8:( املحكم واملحيط األعظم الين سيده4)

 . 2/220( رشح اهلداية للمهدوي: 5)
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عن أيب عمرو أن احلرف الذي  (202)تو معرش الطربي عن اليزيدي وذكر أب

فصار بمعنى:  ،يف الشورى خصصه بالتخفيف ألن ما جاء بعدها مل يتعد  بالباء

ُينرَضِّ اهلل وجوههم
(1)

  . 

ٱ  ٻ    ﴿ : خالف أبو عمرو أصله، فخفف قولهإن قيل: مل» وقال ابن خالويه: 

فّرق بني: البشارة  فقل: إن أبا عمرو ﴾پٻٻ ٻ پ پ پ 

فام صحبته الباء  ،والن َضارة
(2)

وما سقطت منه الباء  ،ألنه من: البرشى ،شّدد فيه 

وهذا من أدل الدليل عىل معرفته بتصاريف  ،ألنه من: احلُسن والنرّضة ،خففه

«والتشديد يقع فيام رّس وّض  ،غري أن التخفيف ال يقع إاّل فيام رّس  ،الكالم 
(3)

  . 

  :الترجيح
 ،؛ لعلة متعلقة باملعنىاختيار التخفيف :وهي ،العلة الثانية -واهلل أعلم-يرتجح 

 وهذه العلة أرجح ملا ييل: 

م عىل  ،وهو صاحب القراءة ،أوال: لترصيح القارئ أيب عمرو بالعلة فقوله مقد 

  .وهو إمام معترب يف النحو والقراءة ،قول غريه

فهذا هو املوضع الوحيد الذي تقدم  ،آليةثانيا: لتناسب قراءة التخفيف لسياق ا

ۇئ  ۇئ   ﴿ :يف الشورىواملبرش  به قوله تعاىل  ،فيه املبرش به عىل لفظ البرشى

ی  ی  جئ     یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ېئېئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ

ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ   ٻ       ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پمئ    حئ

 تقدم فلام   ، ﴾ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڤ      ڤٿ  ٹ     ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ٿٺ  ٿ  ٿ

والتخفيف  .مل يبق إال ظهور أثر البرشى عىل الوجوه من احلسن والنضارة املبرش به

                                       
 وذكره أمحد بن إدريس يف الكتاب  .65احلجج يف توجيه القراءات ص  :( نقله أبو معرش الطربي يف كتابه1)

 .1/155معاين قراءة أهل األمصار  املختار يف

 ( أي: ما كان متعديا بالباء. 2)

 .109( احلجة يف القراءات السبع البن خالويه: ص: 3)
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    .ابن خالويه كام تقدم عن  ،والتشديد يقع فيام رّس وّض  ،ال يقع إاّل فيام رّس 

باع األثر فهذا هو األصل يف كل قراءة ر وليس البحث يف مصد ،وأما التعليل باتِّ

وأما التعليل باجلمع بني  ،وإنام البحث يف علة اختيار أيب عمرو هلذه الكلمة ،القراءة

ُد ذلك الترصيح بالعلة من القارئ وكل موضع لو قرأه بالتخفيف  ،اللغتني فرَيُّ

فاختصاص موضع الشورى وحده ال بد  ،لصح لقائل التعليل باجلمع بني اللغتني

  .ون سواهبعد اتِّباع األثر من علة ختصه د

 إيراد وجوابه: 
قد يشكل عىل الرتجيح جميء موضعني يف القرآن الكريم جاءت فيهام البرشى 

يف سورة  :واملوضعان مها .وقد قرأمها أبو عمرو بالتشديد ،غري مصاحبة للباء

ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ اإلرساء

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ        ى  ى     ﴿ والثاين يف الكهف: ، ﴾ڦ ڤ  ڤ  ڦ 

 .﴾وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  
والتقدير: )بأن هلم( و)أن( يف حمل نصب عىل مذهب  ،وجياب بأن الباء مقدرة

 ،ألنه موضع تزاد فيه فكأهنا ملفوظ هبا ;أو يف موضع جر بالباء املحذوفة  ،سيبويه

عىل مذهب اخلليل والكسائي 
(1)

. 

ٱ ٻ  ٻٻ   ﴿ :مقدرة يف موضع الشورىولقائل أن يقول: كذلك الباء 

؛ ثم حذف اجلار ،يبرش )به( :األصل :قيل»فقد  ،﴾پ  پ  پٻ  پ 

 «توسعا فانتصب الضمري ثم حذف
(2)

 . 

وحذفت معها: )اهلاء( العائدة  ،فاجلواب: أن الباء وإن كانت مقدرة فقد حذفت

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ﴿ :يف الشورىعىل اسم اإلشارة يف قوله تعاىل 

                                       
 .1/41بيان يف إعراب القرآن للعكربي:والت ،1/106إعراب القرآن للباقويل: (1)

 .737مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام: ص: ( 2)
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ٱ  ٻ   مئ     ی  ی  جئ  حئ  یېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ېئېئ ۈئ 

ٿ    ٿڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڀٻ  ٻ  پ  پ  پ  پٻ  

وهو املوضع الوحيد الذي  ، ﴾ڤ     ڦ  ڦ   ڦ  ڦ    ڤٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ ٹ   

بخالف بقية املواضع التي جاء املبرش به بعد  ،تقدم فيه املبرش  به عىل لفظ: البشارة

وبني حذفها مع الضمري العائد  ،فظهر الفرق بني حذف الباء وحدها ،فظ البرشىل

  .ملا سبق

   :﴾ ھ ﴿ المطلب الثاني: علة مخالفة بعض القراء أصولهم في كلمة
( موضعا26يف القرآن يف: ) ﴾ۇ ﴿وقعت كلمة:

(1)
 واملرسومة باأللف ،

مواضع (4)اتفاقا 
(2)

( 22وغري املرسومة باأللف ) ،، وقع فيها اخلالف بني القراء

اختلف يف موضع واحد فقط بني القراء، وأمجع القراء عىل ترك التنوين يف  ،موضعا

   .(21بقية املواضع وعددها )

 :مواضع الخالف بين القراء
ھ  ھ ھ    ﴿ :( مواضع5يف ) ﴾ ھ ﴿وقع اخلالف بني القراء يف كلمة: 

ژ    ژ   ڈ  ﴿ ،ود[]ه ﴾ۓ    ۓ    ڭ  ڭ  ﴿  ،[68]هود:  ﴾ ھ  ے

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۅ   ﴿    ،]الفرقان[ ﴾ک  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

 .]النجم[ ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ﴿ [،38]العنكبوت:   ﴾ ۉ  ۉ
والقراء العرشة يف هذه املواضع عىل مراتب

(3)
:  

 .ترك التنوين يف مجيع املواضع: حلفص ومحزة ويعقوب

  .التنوين يف مجيع املواضع: للكسائي وحده

                                       
 .3/1120 :ين للحمريي( معجم الرسم العثام1)

 .  350ص  :( املقنع للداين2)

 . 6/2444 :ولطائف اإلشارات للقسطالين ،406( انظر: حتبري التيسري البن اجلزري: ص 3)
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  :وهم صنفان ،وتركه يف البعض اآلخر ،نوين يف البعضالت

لنافع وابن  ﴾ ڭڭ      ۓ ۓ ﴿ :التنوين يف مجيع املواضع عدا موضع ثمود -

 كثري وأيب عمرو وابن عامر وخلف وأيب جعفر.

 ﴾ ڭڭ  ۓ  ۓ ﴿ ،يف النجم ﴾ ڄ  ڄ  ڦ  ڦ ﴿عدم التنوين يف:  -

 .والتنوين يف الثالثة الباقية لشعبة  ،يف هود

 وهم:   ،ومن خالل ما سبق فهناك من القراء من خالف أصله

نوا يف مجيع  -1 نافع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر وخلف ويعقوب نو 

 . ﴾ ڭڭ ۓ ۓ ﴿وتركوا التنوين يف موضع هود:  ،املواضع

  ۓ  ۓ ﴿ :ويف هود ، ﴾ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿شعبة برتك التنوين يف النجم:  -2

ن يف الثال ، ﴾ ڭ ڭ  .ثة الباقيةونو 

الكسائي فاألصل لديه يف: )ثمود( غري املرسومة باأللف ترك التنوين كبقية  -3

  ۓ ۓ ﴿ :وهو قوله ،القراء إال أنه خالف أصله فنون املوضع الثاين من سورة هود

    .﴾ ڭڭ

 :توجيه التنوين وعدمه
 .ألمأو ا ،ترك التنوين للمنع من الرصف للتأنيث والتعريف عىل إرادة: القبيلة

ن جعله مرصوفا اسام ملذكر معرفة عىل إرادة: احلي فلم جيتمع  ،أو األب ،ومن نو 

فيه سببان من األسباب املانعة من الرصف 
(1)

. 

وترتك  ،ذاهبة به إىل احلي ،والعرب ترصف )ثمودا( تارة»قال السخاوي: 

مها :قال سيبويه .وتذهب به عىل القبيلة .رصفه أخرى
(2)

 رةوم ،مرة للحي ني 

«للقبيلتني
(3)

  . 

                                       
     .2/653 :( املوضح للشريازي1)

    .( أي: )ثمود( ، )سبأ(2)

 =كالم سيبويه يف ، وانظر345ص  :وحجة القراءات البن زنجلة ،3/992( فتح الوصيد للسخاوي: 3)
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 :علة من صرف بعضا وترك بعضا
 مع اتِّباع اخلط يف املرسوم باأللف. ،اجلمع بني اللغتني

والقّراء خمتلفون يف هذه األسامء، وأكثرهم يتبع الّسواد، فام » :قال ابن خالويه

«منعه اإلجراءوما كان بغري ألف  ،كان فيه بألف أجراه
(1)

. 

 ،ذاوترك رصفه يف آخر محله مرة عىل ه ، موضعفمن رصفه يف»قال املهدوي: 

«عىل هذا مرةو
(2)

«بني اللغتني ؛ للجمعوترك الط ردِ »وقال أبو معرش الطربي: .
(3)

 . 

ن بعضا وترك بعضا-وقال ابن أيب مريم  والوجه: أهنم » :-بعد أن ذكر من نو 

«ر فيه هذا مع اتِّباع األث ،أرادوا األخذ بالوجهني مجيعا ؛ إذ كالمها حسن
(4)

 . 

وقرأ أبو بكر يف النجم فقط» :وقال القسطالين
(5)

«؛ مجعا بني اللغتني 
(6)

  . 

 .علة الكسائي في مخالفته أصله
سبق القول أن الكسائي يمنع الرصف يف: )ثمود( إذا مل ترسم باأللف كبقية 

ن يف  إال أنه خالف أصله ،القراء      .﴾ ڭڭ  ۓ ۓ﴿ :موضع واحد، وهو قولهفنو 

ن عندهو ففي معاين  ،علة تفرد الكسائي هنا أنه نونه ملجاورته ما قبله فهو منو 

ومل جُيرها  ،فأخذ بذلك اْلِكَسائي فأجراها يِف النصب» قال:  (207)تالقرآن للفراء

  ےے  ھ ھ ھ ھ ﴿وال يِف الرفع إاِل  يف حرف واحد: قوله  ،يِف اخلفض

فسألوُه  ،﴾ ڭڭ ۓ ۓ
(7)

قرئت يِف اخلفض»َعن َذلَِك فقال:  
(8)

 ،َرىــمن املُْجْ 

                                       
   .3/252 :الكتاب=

 الرصف.     :ومعنى اإلجراء .188( احلجة البن خالويه: ص 1)

     .2/351( رشح اهلداية للمهدوي: 2)

    .83ص  :( كتاب احلجج يف توجيه القراءات أليب معرش الطربي3)

    .2/654 :( املوضح للشريازي4)

 .( أي: برتك التنوين5)

     .6/2445ات للقسطالين: ( لطائف اإلشار6)

 الداين.من كالم كام سيأيت النص راء،فالسائل الفهو الصواب و)فسألته(.1قال حمقق الكتاب:يف نسخة  (7)

  .واألوىل )النصب( ،( قال حمقق الكتاب: كذا يف األصول8)
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«وقبيح أن جَيتمَع احلرف مرتني يِف موضعني ُثم  خَيتلف، فأجريته ؛ لقربه منه 
(1)

  . 

 :خامسا لكسائي عن أيب عمرو وأصحابه حرفاوزاد ا: »(370)تقال ابن خالويه

ألنه استوحش « فقال: إنام أجريت الثاين ؛ لقربه من األول  ﴾ ڭڭ  ۓ ۓ ﴿

د ألن أبا  .نون اسام واحدا ويدع التنوين يف آية واحدةأن ي قال أبو عبد اهلل: وقد جو 

وأنت  ،[37]األنعام:  ﴾ٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ﴿ :عمرو سئل مل شددت قوله

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ﴿ لقربه من قوله: ختفف )ينزل( يف كل القرآن ؟ فقال:

«  [37األنعام: ] ﴾ٿٿ  ٹ  ٹ    ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
(2)

  . 

قال: نا ابن األنباري،  ،نا حممد بن عيل»  :قال (444)تويف جامع البيان للداين 

مل أجريت  :قال قلت للكسائي ،قال: نا حممد بن اجلهم، قال: نا الفّراء ،قال: نا أيب

ومن أْصِلك أن ال ُُتريه إال يف موضع النصب    ،[هود] ﴾ ڭ ڭ  ۓ  ۓ ﴿

؛ موافقا له من جهة املعنى أجريته وكان ،؟ فقال: مّلا َقرب من امُلـجرىاتِّباعا للكتاب

عن وتلّقاه  ،رو: وذلك بعد أن روى اإلجراء عن سلفهــال أبو عمــق .جلواره له

« أئمته 
(3)

  . 

  :المطلب الثالث: علة مخالفة بعض القراء أصولهم في كلمة )يحزن(
 يف ﴾ڦ ﴿ :( مواضع8ء يف )وقعت مادة )حيزن( املختلف فيها بني القرا

 ﴾ڀ ﴿و، [76، يس:23:، لقامن65يونس:،41املائدة:،176]آل عمران:مخسة مواضع:

 ﴾ې ﴿و ،موضع واحد [13 يوسف:] ﴾وئ﴿و ،موضع واحد [103 ]األنبياء:

 موضع واحد. [10املجادلة: ]
  :وقد وقع اخلالف بني القراء العرشة يف مجيع تلك املواضع

                                       
 .20/ 2( معاين القرآن للفراء: 1)

، ونقله ابن زنجلة يف حجة القراءات دون نسبته 1/288 :( إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه2)

 . 345ص  :البن خالويه

 . 1205/ 3( جامع البيان يف القراءات السبع للداين:3)
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  ڀ﴿ عدا موضع األنبياء: ،رس الزاي يف مجيع املواضعفنافع بضم حرف الياء وك

 .فبفتح الياء وضم الزاي [103األنبياء: ] ﴾ ٺ  ٺ  ڀ

بضم الياء وكرس  ﴾ ٺ  ٺ  ڀ  ڀ ﴿وأبو جعفر يقرأ موضع األنبياء: 

والباقون بفتح الياء وضم الزاي يف  ،وبقية املواضع بفتح الياء وضم الزاي ،الزاي

مجيع املواضع 
(1)

  . 

 خالف أصله من القراء: من
نافع فقد قرأ اجلميع بضم الياء وكرس الزاي عدا موضع األنبياء بفتح الياء  -1

 وضم الزاي.

أبو جعفر فقد خالف نافعا فقرأ بعكس قراءته: بفتح الياء وضم الزاي يف  -2

 مجيع املواضع عدا موضع األنبياء بضم الياء وكرس الزاي. 

 توجيه القراءتين: 
وضم الياء وكرس الزاي مضارع: َأْحَزنه  ،َحَزنه ثالثيا وضم الزاي من: فتح الياء

ومها لغتان  ،رباعيا
(2)

وأْحَزنه: لغة متيم  ،،َحَزنه: لغة قريش
(3)

 . 

 :فإذا قلت: َأْحَزْنته فمعناه ،ومعنى: َحَزْنته: جعلت فيه ُحْزنا» :قال اخلليل

«جعلته َحِزينا 
(4)

«َزْنته بمعنى: َأْحَزنتهوبعض العرب يستعمل َح » :. وقال
(5)

 . 

 علة مخالفة نافع وأبي جعفر أصلهما: 
 :التمس العلامء علتني خلروج نافع وأيب جعفر عن أصلهام

 اتِّباع األثر أو اجلمع بني اللغتني.  -1

                                       
  .330( حتبري التيسري البن اجلزري: ص 1)

 . 1/365( الكشف عن وجوه القراءات السبع ملكي: 2)

 .5/517:( الصحاح للجوهري: مادة )حزن(3)

 .3/806فتح الوصيد للسخاوي:  :وانظر ،4/56بويه يف الكتاب: ( حكاه عنه سي4)

 ( املصدر األخري.5)
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 (437)تومكي بن أيب طالب  ،(377)تالفاريس  :وعلل بذلك كل من
(1)

، 

 (440)تواملهدوي
(2)

 السادس( )القرن، وابن أيب مريم 
(3)

 (643)ت، والسخاوي 
(4)

 ،

 (656)توالفايس
(5)

 (656)توشعلة ،
(6)

 والقسطالين ، (756)ت، والسمني احللبي 

 (923)ت
(7)

 . 

وأّما قراءته »قال الفاريس: 
(8)

 [103األنبياء: ] ﴾ٺ  ٺ  ڀ  ڀ﴿ :

حد أو أحّب األخذ بالوجهني ؛ إذ كان كل وا ،فعىل أّنه يشبه أن يكون َتبِع فيه أثرا

«منهام جائزا
(9)

. 

يقرأ هذه املادة من:  :وِمْن عجيِب ما اتفق أن نافعاً »وقال السمني احللبي: 

وأن شيخه أبا جعفر يزيد بن القعقاع يقرؤها  ،)أحزن( إال التي يف األنبياء كام تقدم

ٌة وهذا من اجلمع بني اللغتني، والقراءُة ُسن   ،من: )َحَزنه( ثالثيًا إال التي يف األنبياء

«ُمت َبعٌة 
(10)

. 

 .التفرقة بني حزن الدنيا وحزن اآلخرة -2

وإنام خص أبو جعفر ونافع احلرف الذي يف » :(414)تقال إسامعيل اهلروي 

فأراد كل واحد منهام أن يفرق  ،سورة األنبياء ملخالفة أصله فيه ؛ ألنه يف أمر اآلخرة

                                       
 . 1/365 :( الكشف ملكي1)

 . 2/238( رشح اهلداية للمهدوي: 2)

  .2/391( املوضح للشريازي البن أيب مريم: 3)

 .  3/806( فتح الوصيد للسخاوي: 4)

  .2/264( الآلئي الفريدة للفايس: 5)

   .326ص  :( رشح شعلة6)

 . 4/1775( لطائف اإلشارات للقسطالين: 7)

 ( يقصد: نافعا. 8)

 .100/ 3:( احلجة للقراء السبعة للفاريس9)

 .495/ 3( الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احللبي: 10)
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وكذلك فعل  ،ة احلُْزننيبني حزن الدنيا واآلخرة وخيالف بني لفظيهام ؛ ملخالف

؛ ويف القصص بالتخفيف ،بالتشديد [28] ﴾ حئ جئ ﴿الكسائي يف سورة هود 

«تفرقًة بني أمر الدنيا واآلخرة 
(1)

 . 

 الترجيح: 
يظهر واهلل أعلم أن التعليل الثاين وهو: التفرقة بني حزن الدنيا وحزن اآلخرة 

يل باجلمع بني الوجهني فالتعل ،أقرب من التعليل باألثر واجلمع بني اللغتني

وكل موضع لو خالفا فيه  ،واللغتني َيِرُد عليه علة قرص موضع األنبياء دون غريه

فاختصاص موضع األنبياء له علة ختصه  ،أصلهام ألمكن القول باجلمع بني اللغتني

فجميع  ،حزن الدنيا واآلخرة عل ة جلي ة وعلة التفريق بني احلُْزنني: ،دون غريه

فكٌل من  .زن يف أمر الدنيا سوى موضع األنبياء فهو يف حزن اآلخرةمواضع احل

ق بني حزن الدنيا واآلخرة بقراءة خمالفة ألصلهام  .نافع وأيب جعفر قد فر 

 ،[15احلج: ] ﴾جثمث ﴿ المطلب الرابع: علة مخالفة بعض القراء أصولهم في:

 : [29احلج: ] ﴾ۓ ﴿ ، ﴾ ے ﴿  ، ﴾ ھ ھ﴿

اختلف القراء العرشة 
(2)

 وهم عىل مراتب:  ،يف هذه الكلامت األربع 

 ،ومحزة ،وعاصم ،والبزي ،قالون :وهم ،من أسكن الالم يف اجلميع -

  .وخلف العارش ،وروح ،والكسائي، وأبو جعفر

 .ورويس ،وهشام ،وأبو عمرو ،ورش :وهم ،من كرس الالم يف اجلميع -

 قنبل. :وهو ،وأسكن الباقي ، ﴾ھ ھ﴿ :من كرس الالم يف -

 :وهو ،وأسكن الباقي ، ﴾ ۓ ﴿ ،﴾ ے ﴿ :من كرس الالم يف -

                                       
نرش الين /أ. وانظر الكالم عىل قراءة الكسائي والتعليل يف ال140:( الشايف يف علل القراءات )خمطوط(1)

 .2/288اجلزري: 

 .7/2966،2972ولطائف اإلشارات للقسطالين:  ،469ص  :( انظر: حتبري التيسري الين اجلزري2)
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  .ابن ذكوان

  :من خالف أصله من القراء
  ھ ﴿ قنبل مل تط رد قراءته كالبزي فخالف أصله فاختص بكرس الالم يف:

 :م تط رد قراءته كهشام فكرس يفـوان لـن ذكـواب ،يـن الباقـط، وأسكـفق ﴾ ھ

 .وأسكن الباقي ، ﴾ ۓ ﴿ ، ﴾ ے ﴿

  :توجيه الكسر واإلسكان
والتسكني يف  ،والكرس هو األصل يف الم األمر ،الكرس واإلسكان لغتان

اجلميع
(1)

ع مل يفرق ومن أسكن يف اجلمي .؛ طلبا للخفة استثقاال لتوايل احلركات 

( بل جعلهام كاحلرف الواحد)ثم ،(بني حريف العطف )الواو
(2)

. 

 :علة مخالفة قنبل وابن ذكوان
  يث ىث مث جث ﴿ :وقعت يف موضعني ﴾ھ ﴿: ـر املقرونة بألمالم 

ص ـواخت ،[29:احلج] ﴾ے  ھ ھ﴿ ،[احلج] ﴾محجخ جح مج حج

  :وقد التمس العلامء لذلك علال ، ﴾ ھھ﴿:  يـر الالم فـط بكســقـل فـبـنـق

 مع اتِّباع األثر. ،اجلمع بني اللغتني -1

ابن أيب مريم )القرن السادس( :وعلل بذلك كل من
(3)

 .   (923)تين ، والقسطال

فقط ؛ للجمع بني  ﴾ ھ  ھ ﴿وقرأ قنبل كذلك يف: »قال القسطالين: 

«مع اتِّباع األثر ،اللغتني
(4)

  . 

   ڳ ﴿ :يف اآلية قبلها يف قوله تعاىل يف احلج ﴾ ڳ﴿ ملجاورته: -2

                                       
 .93ص  :( كتاب الالمات للزجاجي1)

 .117ص  :( الكشف ملكي2)

  .2/391: ( املوضح للشريازي3)

 . 7/2966( لطائف اإلشارات للقسطالين: 4)
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  ڻ  ڻ  ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

   ے  ے  ھ  ھ  ھھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ

 . ﴾ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

«﴾ڳ﴿: ؛ لقربه من قولفخص هذا بالكرس»ضل البخاري: ـالف وـال أبـق
(1)

 .

فأحب اتساق  ،فهي مكسورة باتفاق ﴾ڳ﴿فالعلة جماورة الالم املكسورة يف: 

 .واهلل أعلم ،اللفظ لذلك

  :الترجيح
وقد تقدم ،َفِعلة املجاورة ِعَلٌة معتربة ،العلة الثانية أقرب

(2)
أن أبا عمرو  

   .بعض اختياراهتاموالكسائي كانا يعلالن هبا يف 

  يث ىث  مث  جث ﴿: يف احلج وهو قوله ،ومما يدل لذلك أن املوضع الثاين

 -واهلل أعلم- ويبدو ،ار قنبل قراءته باإلسكانقد اخت  ﴾ جخ مح جح مج حج

ىئ   ﴿ :املجمع عىل إسكانه يف قوله تعاىل ،﴾ خت ﴿أن علة اإلسكان ؛ ملجاورة: 

ىث يث    مثيت  جث  مت  ىت      ختجب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  يئ   

باع األثر.﴾جخ حج  مج  جح  مح   واجلمع ببني اللغتني فقد  ،وأما التعليل باتِّ

 ،وليس البحث هنا يف األصل ،تقدم أن التعليل باتِّباع األثر هو األصل يف التلقي

ُد  ،وأما التعليل باجلمع بني اللغتني ،ولكن يف علة االختيار من مرويات ما سمع َفرَيِ

:  ملَ  :عليه السؤال  ﴾جثمث﴿ولو عكس مع:  ،بالكرس ﴾ ھ  ھ ﴿خص 

؛ بالكرس ﴾ ھ ھ﴿فاختصاص:  ،لصح أيضا التعليل باجلمع بني اللغتني

  .لعلة املجاورة علة ظاهرة جلية ساملة من اإليراد

                                       
 .  260ص  :ت( الشفاء يف علل القراءا1)

   .من البحث  13 ص :( انظر2)
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      :﴾ڭ ﴿ المطلب الخامس: علة مخالفة بعض القراء أصولهم في 

  ۓ ۓ﴿تالية: الواقعة يف املواضع ال ﴾ڭ﴿اختلف القراء يف كلمة: 

  ڱ﴿[ 61: ألنفالا] ﴾ی  ی   ی  ی  جئ   ﴿[ 208البقرة: ] ﴾ڭ ڭ

 .[35:حممد] ﴾ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

والقراء العرشة عىل مراتب 
(1)

 : 

 .شعبة :من كرس السني يف مجيع املواضع وهو -1

   .وأبو جعفر ،والكسائي ،وابن كثري ،نافع :وهم ،من فتح السني يف مجيع املواضع -2

 ،وحفص ،وابن عامر ،فأبو عمرو :وفتح يف بعض ،من كرس يف بعض -3

والباقي  ،فقط[ 208البقرة: ] ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ﴿ ويعقوب بالكرس يف:

 ،[61:ألنفالا] ﴾ی  ی   ی  ی  جئ   ﴿ومحزة بفتح السني فقط يف:  ،بالفتح

  .والباقي بالكرس

 من خالف أصله من القراء:
عقوب فقراءهتم بالكرس وي ،وحفص ،وابن عامر ،أيب عمرو :مل تط رد قراءة -1

والباقي  ،[208البقرة: ] ﴾ڭ ۓڭ ۓ ﴿ :وهو ،يف موضع واحد فقط

 بالفتح.

ی  ی    ﴿ومل تط رد قراءة محزة فقد فتح السني يف موضع واحد فقط وهو:  -2

   .والباقي بالكرس ،[ 61:ألنفالا] ﴾ی  ی  جئ  

 :توجيه الكسر والفتح
لم بمعنى: اإلسالم فاألش   .وجيوز الفتح عىل قلة ،هر الكرسإذا كان السِّ

والكرس ،الفتح :وإذا كان بمعنى: الصلح فيجوز فيه الوجهان
(2)

 . 

                                       
 .4/1564( انظر: لطائف اإلشارات للقسطالين: 1)

  .2/321( انظر: املوضح للشريازي البن أيب مريم: 2)
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  .اإلسالم واملصاحلة واملساملة :فالكرس والفتح يستعمالن مرادا هبام

 علة من خالف أصله: 
بن عن أمحد  ،وأخربين املنذري» فأما أبو عمرو ومن معه فقد قال األزهري: 

ويذهب بمعناها إىل اإلسالم،  ،أبو عمرو يكرس التي يف البقرة ل: كانحييى أنه قا

«ويتأول فيهام امُلساملة ،ويفتح اللتني يف األنفال وسورة حممد
(1)

  . 

بكرس السني يف  ﴾ڭ﴿ أما قراءة أيب عمرو وابن عامر:» :وقال الفاريس

لم يعنى به: اإلسالم. وأما فتحهام السني يف سو ،سورة البقرة  ،رة األنفالفالسِّ

فأخذا  ،وفيه: الكرس والفتح .فيهام يراد به: الصلح ﴾ں﴿فإن  ،×وسورة حممد 

«وأخذ باللغتني ،كام فصل محزة، ،ومل يفصال ،بالفتح يف املوضعني مجيعاً 
(2)

  . 

ی  ی   ی   ﴿وأما قراءة محزة بفتح السني يف موضع واحد فقط وهو: 

  .فالعلة اجلمع بني اللغتني ،، والباقي بالكرس[61: ألنفالا] ﴾ی  جئ  

وأما قراءة محزة بكرس السني يف سورة البقرة »قال الفاريس: 
(3)

ويف سورة حممد  ،

ويف سورة حممد  ،يف سورة البقرة يراد به: اإلسالم، كام تقدم  ﴾ڭ﴿فإن:   ×

 ،الصلح : ﴾ں ﴿فإن:  .[35حممد: ] ﴾  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ﴿ يف قوله:  ×

: ألنفالا] ﴾ی  ی   ی  ی  جئ   ﴿به: الصلح يف قوله:  وكذلك يف األنفال املراد

إذا أريد به: الصلح لغتان: الفتح والكرس، فأخذ محزة باللغتني   ﴾ں﴿ويف  ،[61

 ،وكذلك القول يف رواية حفص عن عاصم ،مجيعًا، فكرس يف موضع وفتح يف آخر

«وكل حسن
(4)

. 

                                       
 . 7/2966( لطائف اإلشارات للقسطالين: 1)

  295/ 2( احلجة للقراء السبعة للفاريس: 2) 

 .208البقرة:  ﴾ڭ ڭ ۓ ۓ ﴿   (3)

  295/ 2لقراء السبعة للفاريس: ( احلجة ل4) 
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األنفال بالفتح ؛ وأما محزة فإنه خص سورة » :(414)توقال إسامعيل اهلروي 

ألن الكناية
(1)

كذلك قاله أبو  ،ألن الصلح مؤنث ،تدل عىل أن املراد هبا: الصلح 

زيد
(2)

؛ قرأ بالكرسف ،واآلخر: كناية ،، فكأن محزة مجع بني اللغتني: أحدمها لفظا

«وقرأ بالفتح ؛ لتدل الكناية عىل الصلح  ،ليدل اللفظ عىل اإلسالم
(3)

 . 

 ختالف القراء: معنى اآليات في ضوء ا
فاجلمهور عىل الكرس  ،[208] ﴾ۓڭڭ ۓ ﴿ أما موضع البقرة:

األرجح ومن قرأ بالفتح فيحمل عىل اإلسالم أيضا عىل ،مرادا به: اإلسالم
(4)

 ،

  :ومحله عىل اإلسالم حيتمل أمرين

َلم الذي يعنى به: اإلسالم أو أن املراد بالفتح:  ،جيوز أن يكون لغة يف: الس 

يف  فمن دخل يف اإلسالم فقد دخل .دا به اإلسالم ؛ إذ اإلسالم صلحالصلح مرا

الصلح
(5)

. 

، وموضع سورة حممد [61 ] ﴾ی  ی   ی  ی  جئ   ﴿وأما موضع األنفال: 

 ،وجيوز فيه: الفتح .الصلح :فاملراد هبام.[35] ﴾ں  ں  ڱ  ڱ ڱ﴿ : ×

 .ومها لغتان ،والكرس

                            
                                       

لم:   :4/94قال األزهري يف هتذيب اللغة  .ومل يقل: )له( ، جئ  ی ( ألن اهلل عز وجل قال:1) والس 

انظر: معجم مقاييس اللغة  .وجاء يف اآلية التأنيث ،والصلح قد يذكر ويؤنث  .ولذلك أنثت ،املصاحلة

  .3/91البن فارس: 

  (.       215و سعيد بن أوس النحوي ت )وه ،( صاحب كتاب النوادر2)

   ./ب111 :( الشايف يف علل القراءات للهروي )خمطوط(3)

وكذا السمني احللبي يف العقد  .. وقد ذكر أوجها من أدلة الرتجيح253/ 4( جامع البيان للطربي: 4)

 .544النضيد )رسالة ماجستري غري منشورة ( ص 

، 287ص  :، والكشف ملكي1/196ح اهلداية للمهدوي: ورش ،2/293( انظر: حجة الفاريس: 5)

 .2/321:واملوضح للشريازي
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 اخلامتة
 ظهر يل من خالل البحث عدد من النتائج أمجلها فيام ييل:  

 .اختالف القراءات مبني بعد اتِّباع األثر عىل اختيارات القراء -1

  .إال ولذلك علة لفظية أو معنوية هما من خمالفة قارئ ألصل -2

  .التعليل للمخالفة أمر زائد عن التوجيه العام -3

 .فيها أصلهلف ما من قارئ إال وله عدد من املواضع خا -4

   .قلة من كتب التوجيه اعتنت بتوجيه علل املخالفة -5

  .من علل املخالفة لألصل ما هو منصوص عليها من القارئ نفسه -6

وأن يكون  ،علل املخالفة تربز رشط العلامء يف توافر األهلية لدى القارئ -7

  .أهال لالختيار بارعا يف اللغة بصريا بالعربية

  .اء وتفننهم يف االختيارعلل املخالفة تربز دقة القر -8

  :التوصيات
أويص الباحثني بدراسة مواطن علل خمالفة القراء أصوهلم دراسة استقرائية  -1

 من أول القرآن إىل آخره ؛ إذ مل تلق اهتاممًا ودراسة وافية جلميع املواضع.

أهيب بالقائمني عىل وضع املناهج باألقسام العلمية تضمني هذا املوضوع  -2

أو  ،ت مادة توجيه القراءات يف مرحلة البكالوريوسمفردة من مفردا

 .أو الدكتوراه ،املاجستري
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 فهرس املصادر واملراجع

برواية حفص عن عاصم، طبع جممع امللك فهد باملدينة النبوية، وأرقام  ، القرآن الكريم .1

 ( آية.6236اآليات فيه عىل عد الكوفيني )

ت د  ،مَحّوش القييس القريواينبن أيب طالب مكي أبو حممد  ن معاني القراءاتاإلبانة ع .2

 النارش: دار هنضة مرص للطبع والنرش. ،ط د ،عبد الفتاح إسامعيل شلبي

أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن  ،شامة املقديس أبو  إبراز المعاني من حرز األماني .3

 ت. .د ،النارش: دار الكتب العلمية ،م .د ،إسامعيل بن إبراهيم املقديس الدمشقي

دار الكتب  ،1ط  ،لقرطبي حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطبيأبو بكر  أحكام القرآن .4

 .1408 ،بريوت ،العلمية

كريس  ،1ط  ،د فالته أمني إدريس االختيار عند القراء مفهومه مراحله وأثره في القراءات .5

  .1436 ،دجامعة امللك سعو ،القرآن الكريم وعلومه

طباعة وزارة األوقاف والشؤون  ،ملحمد بالوايل االختيار في القراءات والرسم والضبط .6

  .1418 ،اإلسالمية باململك املغربيى

 ،،ت د عبد الرمحن العثيمني ،ن أمحدباحلسني  ،ابن خالويه إعراب القراءات السبع وعللها .7

  .1413  ،النارش مكتبة اخلانجي ،1ط 

اس أمحد بن حممد بن إسامعيل بن يونس املرادي النحويالن  إعراب القرآن .8 وضع  ،ح 

منشورات حممد عيل بيضون، دار  ،حواشيه وعلق عليه:عبد املنعم خليل إبراهيم، ط ا

  .1421 ،الكتب العلمية، بريوت

ت إبراهيم  ،نور الدين لباقويل عيل بن احلسني بن عيلأبو احلسن ا إعراب القرآن .9

 -بريوت  -القاهرة ودارالكتب اللبنانية  -رش: دارالكتاب املرصي النا ،4ط  ،اإلبياري

 .1420 ،القاهرة / بريوت

دار مكتبة اهلالل  ،للدكتور: عبد الفتاح شلبي ط د اإلمالة في القراءات واللهجات العربية .10

  .1429 ،بريوت
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د ت: زكريا النونني وأمح.عيل بن حممد بن العباس األندليسأبو حيان  البحر المحيط .11

   .1422 ،دار الكتب العلمية ،1ط  ،اجلمل

الزبيدي حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني، ت جمموعة من أبو الفيض  تاج العروس .12

  .د ت ،النارش: دار اهلداية ،ط د ،املحققني

 ،دار الفرقان ،1ط  ،ت: أمحد مفلح القضاة،حممد بن حممد ،ابن اجلزري حبير التيسيرت .13

 .هـ1421

 ،دار إحياء الرتاث  ،1ت: حممد عوض، ط  ،األزهري حممد بن أمحد للغةهذيب ات .14

2001. 

ط  ،ت: اوتو تريزل ،الداين عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر التيسير في القراءات السبع .15

 هـ.1404 ،بريوت –النارش: دار الكتاب العريب  ،2

ت:  ،جرير بن رستمالطربي حممد بن  جامع البيان عن تأويل القرءان = تفسير الطبري .16

بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات  ،الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي

 ،النارش: دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن ،1ط  ،اإلسالمية بدار هجر

 .هـ 1422

جمموعة رسائل  ،عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر ،جامع البيان في القراءات السبع الداني .17

 .هـ 1428اإلمارات،  –النارش: جامعة الشارقة  ،1ط  ،ماجستري

الطربي أبو معرش  ،)مستل من كتاب اإلرشاد يف القراءات( الحجج في توجيه القراءات .18

 هـ. 1431 ،دار عامر ،1ط  ،ت د غانم قدوري احلمد ،عبد الكريم بن عبد الصمد

 ،ت: عبد العال مكرم ،بن أمحد البن خالويه احلسني ،الحجة القراءات في القراءات السبع .19

 هـ. 1399 ،بريوت –دار الرشوق  ،3ط 

مؤسسة   ،5ط  ،سعيد األفغاين :ت ،ابن زنجلة عبد الرمحنأبو زرعة  ،حجة القراءات .20

 هـ.1418 ،الرسالة

بدر الدين قهوجي و  :حتقيق .الفاريس احلسن بن أمحدأبو عيل  ،الحجة للقراءات السبعة .21

 هـ.1404  ،ر املأمون للرتاثدا ،1ط  ،بشري حوبيجايت
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بن فرية بن خلف االشاطبي أبو القاسم   حرز األماني ووجه التهاني = متن الشاطبية .22

 هـ. 1435  ،دمشق–دار الغوثاين  ،1ط  ،ت عيل بن سعيد الغامدي ،الرعيني

أمحد بن يوسف بن حممد بن السمني احللبي  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .23

 هـ.1407  ،دار القلم .،1ط  ،أمحد اخلراط .ت: د ،مسعود

دار  ،2ط  ،ت شوقي ضيف ،ابن جماهد أمحد بن موسى بن العباس التميمي السبعة .24

 هـ.1400مرص   –املعارف 

 ،ت أمحد عبد الغفور عطار ،اجلوهري إسامعيل بن محاد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .25

 هـ. 1407بريوت  -دار العلم للماليني  ،4ط 

)رسالة علمية مل تطبع(  ،للهروي إسامعيل بن إبراهيم اهلروي افي في علل القراءاتالش .26

رسالة  ،( إىل هناية سورة يوسف143من سورة البقرة اآلية ) ،ت اهلديان سلطان

    هـ. 1436كلية القرآن باجلامعة اإلسالمية  ،السعودية ،دكتوراه

  ،مؤسسة قرطبة ،1ط  ،رمحنالسيوطي  جالل الدين عبد الأبو بكر  شرح الشاطبية .27

2004.   

مكتبة الرشد  ،1ط  ،ت: حازم حيدر ،املهدوي أمحد بن عامرأبو العباس   شرح الهداية .28

 هـ. 1416  ،الرياض

بن يوسف بن حممد بن السمني احللبي شهاب الدين  العقد النضيد في شرح القصيد .29

دار  ،1ط  ،دي سويدت: أيمن رش ،الفتح واإلمالة( باب -)من أول الكتاب  مسعود

 هـ.1422 ،نور املكتبات جدة

 ،،ت: موالي الطاهري ،السخاوي عيل بن حممدأبو احلسن  فتح الوصيد في شرح القصيد .30

 هـ.1423 ،مكتبة الرشد الرياض ،1ط

البن آجروم )رسالة دكتوراه غري منشورة مقدمة يف  فرائد المعاني في شرح حرز األماني .31

 ،إىل هناية باب نقل حركة اهلمز ،العربية من أول الكتاب جامعة أم القرى قسم اللغة

  .للدكتور عبد الرحيم النبوليس(

  ،دار اجليل ،1ط  ،ت: عبد السالم هارون ،سيبويه عمرو بن عثامنأبو برش  الكتاب .32

 هـ.1411
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ت عبد العزيز  ،ابن ادريس أمحد بن عبيد اهلل الكتاب المختار في معاني قراءة أهل األمصار .33

  هـ. 1428 ،النارش مكتبة الرشد الرياض ،1ط  ،يباحلر

ت  .مكي بن أيب طالب حممد بن خمتارالقييس أبو حممد  الكشف عن وجوه القراءات السبع .34

 هـ.1407  ،مؤسسة الرسالة ،4ط  ،د. حمي الدين رمضان

رسائل علمية حمققة لعدد من  ،الثعلبي أمحد بن حممد الكشف والبيان عن تفسير القرآن .35

 هـ.1436  ،دار التفسري ،1ط  ،تذةاألسا

 مفلح حممد أمحد :للدكتور.وتوجيه روايته  دراسة أصل حفص فيها خالف التي الكلمات .36

 العدد ،32 املّجلد ،دراسات علوم الرشيعة والقانون:بحث منشور يف جملة .القضاة

  .اجلامعة األردنية .2005

املكتبة األزهرية  ،د. ط .د بن أمحدحمم ،لشعلة املوصيل كنز المعاني في شرح حرز األماني .37

 هـ. 1418 ،للرتاث

 ،1ط  ،ت: عبد الرازق موسى ،الفايس حممد بن احلسن الآللئ الفريدة في شرح القصيدة .38

  هـ.1426 ،مكتبة الرشد الرياض

 ،ت مركز الدراسات القرآنية ،القسطالين أمحد بن حممد لطائف اإلشارات لفنون القراءات .39

 هـ.1434 جممع امللك فهد ،د ط

ت: املجلس  ،ابن عطية عبد احلق بن غالب المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .40

  هـ.1413 ،ط  .د ،العلمي بفاس

ط  ،،ت: عبد اجلليل شلبي ،الزجاج إبراهيم بن الرسي بن سهل معاني القرءان وإعرابه .41

  هـ.1408عامل الكتب،   ،1

النارش: مركز البحوث يف  ،،1ط  ،محد بنحممد بن أ  ألزهري أبو منصورمعاني القراءات  .42

 .هـ 1412اململكة العربية السعودية،  ،جامعة امللك سعود -كلية اآلداب 

النارش مركز تفسري للدراسات  ،1ط  ،للحمريي بشري حسني معجم الرسم العثماني .43

 هـ. 1436 ،القرآنية

الم حممد عبد الس :ت ،البن فارس ألمحد بن فارس بن زكريا معجم مقاييس اللغة .44

 .هـ1399عام النرش:  ،النارش: دار الفكر ،د. ط ،هارون
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حمقق: عبد احلميد  ،بن سيده عيل بن إسامعيلأبو احلسن ا المحكم والمحيط األعظم .45

 هـ. 1421 ،بريوت –النارش: دار الكتب العلمية  ،1ط  ،هنداوي

ورة حسن للداين عثامن بن سعيد، ت ن المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل األمصار .46

  هـ. 1431 ،دار التدمرية ،1ط  ،احلميد

ت د عبد  ،لكرماين حممد بن أيب املحاسنأيب العالء  مفاتيح األغاني في القراءات والمعاني .47

  هـ. 1422 ،دار ابن حزم ،1ط ،الكريم مدلج

النارش دار  ،ط د ،ت حييى مراد ،التربيزي حييى بن عيل المخلص في إعراب القرآن .48

 هـ. 1425 ،احلديث

 ،عمر محدان الكبييس.ت د ،ابن أيب مريم لنرص بن عيل الُموَضح في وجوه القراءات وعللها .49

 هـ.1414 ،اجلمعية اخلريية لتحفيظ القرءان الكريم بجدة  ،1ط 

 :أرشف عىل تصحيحه ،ابن اجلزري  حممد بن حممدأبو اخلري  النشر في القراءات العشر .50

 ت. .د ،بريوت–علمية دار الكتب ال ،د. ط ،عيل حممد الضباع

ت  ،لألهوازي احلسن بن عيل الوجيز في شرح قراءات القراء الثمانية أئمة األمصار الخمسة .51

 .النارش دار الغرب ،1ط ،دريد أمحد وبشار عواد
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