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 الترجيح بين القراءات: أحكامو، وموقف المفسرين منو.
 ***انشراح سويد ، عمي أسعد**، نور الدين عتر*

 ، كمية الشريعة، جامعة دمشؽ  عمـو القرآف والحديثقسـ *
 كمية الشريعة، جامعة دمشؽ   ،والحديث القرآف عمـو قسـ**

 ، كمية الشريعة، جامعة دمشؽ  يثوالحد القرآف عمـوطالبة دراسات عميا )دكتوراه( ، قسـ  ***
 

 الممخص
ض لمقراءات، وىي ظاىرة عرِ يتناوؿ البحث بالدراسة أحد أىـ الظواىر التي تَ 

وقد جعمت الباحثة نطاؽ البحث محصورًا في القراءات  المتواترة، بيف القراءاتالترجيح 
أف  توأوضح وضوابط قبوليا، أنواعيا، وبيَّنتالقراءات،  وعرَّفت ،العشر دوف غيرىا

قؼ المفسريف مف امو  تبيَّنلقبوؿ القراءات، كما  األساس شرطاإلسناد ىو ال تواتر
 محاور.ثالثة في  يات، وصنَّفالمتواترةالعشر القراءات 

المفاضمة  جوازص إلى مُ البحث حكـ الترجيح بيف القراءات، وخَ  درسوكذلؾ 
بشرط بياف سبب  القراءة المرجوحة، نكارإف لـ يؤِد الترجيح إلى إ متواترةبيف القراءات ال

فالحكـ  رفضيا أو المرجوحة، القراءات إلى تضعيؼ الترجيح أما إف أفضى الترجيح،
ثـ ، الترجيح عمميةضوابط تحكـ ثالثة  حثبلا وبناء عمى ذلؾ وَضع .عدـ الجواز

و، ثارًا إيجابية تمثمت في إثراء عمـ التوجيف الترجيح بيف القراءات قد أنتج آأ حوضَّ 
ثراء المكتبة العربية بالكتب التي كاف الترج نكر يح أو الدفاع مبعث تأليفيا. ولـ يوا 

تي تمثَّمت بالجرأة عمى رد بعض اآلثار السمبية الناتجة بإزاء تمؾ اإليجابيات، وال
 متواترة.ال قراءاتال

 
 يو.، توج، شاذمقبوؿ صحيح، ترجيح، رفض، دفاع، متواتر،قراءات، الكممات المفتاحية: 

 
 L 9/2/2014 ورد البحث لممجمة بتاريخ

 L 21/4/2014 قبؿ لمنشر بتاريخ
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 :مقدمة
ألصؽ العمـو مف لكونو ؛ وأعالىا شأناً  العمـو أشرؼ القراءات مفُيعدُّ عمـ 

 اعتنى ولذلؾ، ألفاظ القرآف وأوجو اختالفيابنطؽ ال، فيو يبحث في كيفية بالقرآف الكريـ
اء الذيف تفرغوا لتعمُّـ عمـ رَّ القُ  بعضفبرز ، دراستوو  جمعوب والخمؼ السمؼعمماء 

القراءة وتعميمو، كما برز عمماء اىتموا بتفسير القراءات المتعددة، وبياف معانييا 
 ووجوىيا المغوية والنحوية.

و بعض المفسريف إلى بياف مزايا ومحاسف  ونتج عف ىذا االىتماـ أف توجَّ
. ة لدييـالمرضيَّ وجدوه متفقًا مع قواعد المغة والمعاني ما ، ثَـّ ترجيح تواترةالمالقراءات 

يوا اىتماميـ إلى الدفاع عف  القراءات وفي المقابؿ برز عمماء تصدوا ليذا الفكر فوجَّ
. ونتج عف ىذا األخذ والرد االستشياد لياف وبياف مزاياىا، و التي طعف بيا المتقدِّمو 

 ز المسائؿ المتعمقة بيذا العمـ.مسألة الترجيح بيف القراءات التي غدت مف أبر 
 أىمية البحث وأىدافو:

يضاح حكاـ الترجيح بيف القراءات المتواترة، و أل بيانو البحث مف أىمية تأتي ا 
وضع ضوابط تحكـ الترجيح بيف  وىو ييدؼ إلى. ىذه القضية مف المفسريفموقؼ 

وقعت مف التي  تصحيح األخطاء يدؼ إلىعف الزلؿ، كما ي متواترة، وتبعدهالقراءات ال
 لمقراءات المتواترة، وبياف مزاياىا المغوية والمعنوية.عرضيـ قبؿ بعض المفسريف أثناء 

 :وطريقتو البحث منيج
المنيج العممي المتبع في دراسة القضايا القرآنية، وىو التزمت في ىذا البحث 

باالستقراء  قمتمنيج االستقراء، والمقارنة، والتحميؿ، واالستنتاج، واالستدالؿ، حيث 
الواردة في التفاسير التي ذكرتيا كأمثمة لمواقؼ المفسريف، العشر التاـ لمقراءات 

 ما رأيت أف األدلةعرضت آلراء العمماء في مسائؿ البحث، ثـ قارنت بينيا، واخترت و 
 تشيد لو.

جعمت نطاؽ البحث محصورًا في القراءات العشر دوف غيرىا؛ ألف ىذه  وقد
اعتمدت في توثيؽ اآلراء عمى كتب و  أثبت العمماء تواترىا، القراءات ىي التي

قائمة واألحاديث في  المتف، في القرآنية اآليات بتخريج وقمت، مباشرة أصحابيا
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وبيَّنت في الحاشية معنى المصطمحات الواردة في أثناء البحث، ووثقتيا في  المراجع.
 فخير التوفيؽ حالفني إفف الحقيقة، طمب كمو ذلؾ وكاف ىدفي في قائمة المراجع.

ال بو، ُأسعد  .العالميف ربِّ   والحمد الكماؿ، لو بكتَ يُ  لـ بشر أنِّي فعذري وا 
 اشتمؿ البحث عمى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة: خطة البحث:

 قبوليا. شروطمعنى القراءات، و  المبحث األول:
 المطمب األوؿ: معنى القراءات لغة واصطالحًا.

 قبوؿ القراءات. شروطالمطمب الثاني: 
 المطمب الثالث: أنواع القراءات.

 وضوابطو وآثاره. وماحكأ :القراءات بيف الترجيح المبحث الثاني:
 .القراءات بيف الترجيح مفيـوالمطمب األوؿ: 
 القراءات.  بيف الترجيح حكـالمطمب الثاني: 
 .المتواترةضوابط الترجيح بيف القراءات المطمب الثالث: 

 .المتواترة القراءات بيف الترجيح أثرلرابع: المطمب ا
 موقؼ المفسريف مف القراءات المتواترة.  المبحث الثالث:

 .المتواترةالطاعنوف في بعض القراءات : األوؿ المطمب
 .المتواترةحوف بيف القراءات رجِّ المُ : الثاني المطمب

 .المتواترةالمطمب الثالث: المدافعوف عف جميع القراءات 
ؿ إلييا البحثةالخاتم  .والتوصيات : وقد ذكرت فييا أىـ النتائج التي توصَّ

 .قبوليا وشروط القراءات، المبحث األول: معنى -1
تيسِّر عمييـ  ، وىيَّأ ليـ األسباب التي سبحانو المسمميف بتالوة القرآفأمر ا

لحديث يدؿ عمى ذلؾ امما د القراءات مف أىـ أسباب التيسير، و قراءتو، وجعؿ تعدُّ 
 وسمـ عميو ا صمى النَِّبيَّ  َأفَّ "رضي ا عنو  َكْعبٍ  ْبفِ  الذي أخرجو مسمـ عف ُأَبيِّ 

 ُأمَُّتؾَ  َتْقَرأَ  َأفْ  َيْأُمُرؾَ  المَّوَ  ِإفَّ  :َفَقاؿَ  ،السَّاَلـُ  َعَمْيوِ  ِجْبِريؿُ  َفَأَتاهُ  ،ِغَفارٍ  َبِنى َأَضاةِ  ِعْندَ  َكافَ 
فَّ  َوَمْغِفَرَتوُ  ُمَعاَفاَتوُ  المَّوَ  َأْسَأؿُ : "َقاؿَ فَ . َحْرؼٍ  َعَمى اْلُقْرآفَ  َـّ  ... "،َذِلؾَ  ُتِطيؽُ  الَ  ُأمَِّتي َواِ   ُث
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 َحْرؼٍ  َفَأيَُّما ،َأْحُرؼٍ  َسْبَعةِ  َعَمى اْلُقْرآفَ  ُأمَُّتؾَ  تَْقَرأَ  َأفْ  َيْأُمُرؾَ  المَّوَ  ِإفَّ  :َفَقاؿَ  ،الرَّاِبَعةَ  َجاَءهُ 
 [1]."َأَصاُبوا َفَقدْ  َعَمْيوِ  قرأوا

لسبعة التي أنزؿ ىي بعض األحرؼ ا ذكر العمماء أف القراءات المتواترةوقد 
 .، وأنواعيابيِّف معنى القراءات، وشروط قبولياوىذا المبحث سي [2،3،4].ا بيا القرآف

 المطمب األول: معنى القراءات لغة واصطالحًا. -1–1
 (قرأ) لمفعؿ سماعي مصدر اءةوالقر  قراءة، جمع: لغةً : القراءات –1–1–1

. ومنو سمي  ؿ: مايقاو  .ويضميا السور يجمع ألنو قرآنًا؛ القرآف بمعنى جمع وَضَـّ
 [5،6جنينًا.] تجمع ولـ ولد،عمى  رحميا يضـ لـ أي قط، جنيناً  الناقة ىذه قرأت

 بمعنى (قرأ) لمفعؿ لغًة مصدر القراءات أف ببياف واكتفى بعض المتأخريف
 المعنى في أف التفصيؿوأرى  [7.]المغوي المعنى تفصيالت في لدخوؿا دوف ،(تال)

 أىميتو لو والتالوة القراءة بيف المغوي الفارؽ ألف المقاـ؛ ىذا في فضؿاأل ىو المغوي
: يقاؿ لمشيء، الشيء إتباع: ىو لمتالوة المغوي المعنى أصؿ فَّ إإذ  الباب؛ ىذا في
إال أفَّ العرؼ  [6]لحروؼ وتتابع الكممات،وىذا ينطبؽ عمى تتابع ا تبعو، إذا تاله

 عمى قراءة التالوةيطمؽ اسـ ف واالستعماؿ القرآني يفرِّؽ بيف القراءة والتالوة، المغوي
 لكممةبا منطبقًا عمى النطؽ القراءةويجعؿ مسمى  بعضًا، بعضيا يتبع التي الكممات

 تالوة القراءة؛ فكؿ مف أخص التالوة ولذلؾ كانت [8الواحدة، والكممات المتتابعة.]
 [9].تالوة قراءة كؿ وليس قراءة،

 واختالفيا القرآف كممات أداء بكيفيات عمـ": اصطالحاً  والقراءات -2–1–1
 [10"].معزوًا لناقمو

 عمـ ألف واالصطالحي؛ المغوي التعريفيف بيف ارتباطاً  ىناؾ أف ويالحظ
 ضمف مجموعة بعض، إلى بعضيا وضِـّ  القرآف، بحروؼ النطؽ بكيفية يعنى القراءات
 .القرآف كممات بيا أقرَ تُ  التي والروايات الطرؽ بجمع وييتـ القرآنية، الكممات

 قبول القراءات. المطمب الثاني: شروط -2–1
 منذ العمماء انبرى فقدالقراءات  عمـ بيا يتمتع التي ممكانةل نظراً  -1–2–1
يتـ بيا  صارمة اً شروط وضعواف وحفظو، العمـ ىذا لتنقية األولى اإلسالمية العصور
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 توافؽ وأف [11](ٔ)ىا،سند يصح أف: ىي الشروط وىذهمف القراءات،  مقبوؿتمييز ال
 الخميفة عيد في كتب الذيالعثماني  المصحؼ رسـ توافؽ وأف النحو، وجوه مف وجياً 
الشروط في قراءة  فإذا توافرت ىذه [12،13،4.]عنو ا رضي عفاف بف عثماف الراشد
 نظـقد و  .سبحانو ا وحي عف وسمـ عميو ا صمى النبيّ  عف ُنِقَمت قدأنيا بت ثما 
 :بقولو الشروط ىذه الجزري ابف

 يحوي احتماالً  لمرسـ وكاف نحوِ  وجوَ  وافؽ ما فكؿ
 افُ ػػػػػػػاألرك ةػػػػػػػػػػالثػػثػال ذهػػػيػف القرآف ىو إسناداً  وصحّ 
 [14.]ةِ ػػسبعػػػال في نوُ أ لو شذوَذه أثبتِ  ركفٌ  يختؿُ  وحيثما

القراءة:  الصحة المطموب لقبوؿ حد في العمماء اختمؼقد و  -2–2–1
 بصحة ولـ يكتؼِ  اآلخريف، الشرطيف إلى التواتر إضافة (ٕ)فاشترط بعضيـ

 حاؿ السند بصحة االكتفاءإلى  (ٖ)(ىػ833ت:) ابف الجزري ذىبو  [15،16].السند
 [4،10،12،13،17]،توفُّرىما عدـ حاؿ في واترواشتراط الت اآلخريف، الشرطيف توافر

 ما إذ وغيره؛ الرسـ مف األخيريف الركنيف إلى فيو يحتاج ال ثبت إذا التواتر إففقاؿ: "
 وُقِطعَ  قبولو، وجب وسمـ عميو ا صمى النبي عف متواتراً  الخالؼ أحرؼ مف ثبت
 [12"].خالفو أـ الرسـ وافؽ سواء قرآنًا، بكونو

 متواتراً  ثبت ما ألف صح؛األ ىو جزري ومف تبعو مف العمماءومذىب ابف ال
 وقواعد ـالرس عمى تتفوؽ قوية وثيقة السند تواتر ألف قرآنًا؛ بكونو والقطع قبولو وجب
يساوي  الثالثة وألف اجتماع األركاف ،النحو وجوه مف قؿَّ اشتياره لما وتشيد المغة،
 قواعد ووافقت القراءة، سند صح فإذا ءات؛القراثبوت ب القاطع العمـ إفادة في التواتر
عف النبي  الرواية ىذه ثبوت عمى دليالً  الموافقة ىذه كانت المصحؼ خطو  المغة،

 [4.]صمى ا عميو وسمـ

                                                           

 .عمة وال ذشذو  غير مف يفالضابط ؿو العد بنقؿ اتصؿ ما ىو: الصحيح السند (1)
 مف المعاصريف. محيسف سالـ محمد مف المتقدميف، والدكتور (ىػ857 :ت) النويريذىب إلى ذلؾ العالمة  (2)
 ، والسيوطي، والشيخ عبد العظيـ الزرقاني.شامة أبوالعالمة ىذا الرأي ىو مذىب أكثر العمماء، ومنيـ:  (3)
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لقبوؿ القراءة، فإذا  ف تواتر اإلسناد ىو الشرط األساسوبناًء عمى ذلؾ يتبيَّف أ
فتيا لمرسـ أو الُمتعارؼ مف القواعد النحوية، ِبَمت، ولـ يعتد بمخالثبتت القراءة بالتواتر قُ 

 كإسكاف ،بعض القراءات المتواترةبعض النحوييف لإنكاِر بولذلؾ لـ يعتد العمماء 
  [12، 15العكس.] وليس المغة عمى حاكـ القرآف ألف؛ (ـْ كُ رْ مُ أْ يَ  ،ـْ كُ ئْ ارِ بَ )

ياف صحة أما إف صحَّ السند فال بد مف توافر الشرطيف اآلخريف؛ ألنيما يقو 
 اإلسناد، ويجعالف القراءة الصحيحة في حكـ المتواترة

 حروؼ مف شيء في تعمؿ ال اءرَّ القُ  : "وأئمةىػ(444:ت) اإلماـ الدانييقوؿ 
 واألصح األثر في األثبت عمى بؿ العربية، في واألقيس المغة، في األفشى عمى القرآف
ذا النقؿ، في  متبعة سنة القراءة ألف لغة؛ فشو وال عربية قياس يردىا لـ الرواية ثبتت وا 
  [18إلييا."] والمصير قبوليا يمـز
 .القراءات أنواع: الثالث المطمب -3–1

 القراءات: فييا إلى قسميف شروط القبوؿتقسـ القراءات مف حيث توفر 
 .غير المقبولة والقراءات المقبولة،

 قَسـ إلى قسميف:تُ القراءات المقبولة: و  –1–3–1
 تواطؤىـءات المتواترة: وىي التي نقميا جمع عف جمع يستحيؿ األوؿ: القرا

في  [19](ٔ)ومف أمثمتيا فرش الحروؼ. منتيى السندوىكذا إلى  مثميـ عف الكذب عمى
 .[9]البقرة: (وفَ عُ ادِ خَ ويُ  فَ وْ عُ دَ خْ يَ ) ،[4( ]الفاتحة:ؾِ مِ ومَ  ؾالِ مَ ، نحو: )القراءات العشر
 التواتر، درجة يبمغ ولـ اسندى صحَّ  يوىي التالقراءات الصحيحة:  الثاني:

المختَمؼ فييا بيف القراء العشر،  [19]ومف أمثمتيا وجوه األداء والرسـ، العربية تووافق
[ 20](ٕ)،وأنواع الوقؼ والتسييؿ ،اءرَّ القُ  عند المشترؾ القدر عمى الزائدة المد كمقادير

                                                           

 ىي :القراءات أصوؿوالفرش. و  األصوؿ،: ىما فمجموعتي فيوجوه القراءات  القراءات عمماء يصنِّؼ (1)
= ذلؾ شرط فييا يتحقؽ التي الكثيرة الجزئيات مف تحتيا ما عمى تنطبؽ التي المطردة الكمية واألحكاـ القواعد

 القرآنية الكممات: الحروؼ فرشو  .ونحوه مف وجوه األداء واإلظيار، واإلدغاـ والقصر، المد كقواعد الحكـ،=
نما مطردة، كمية قاعدة تحت تنضوِ  لـ التيو  ،الُقرَّاء يفب فييا المختمؼ  .بمفرده موضع لكؿ بالسماع تعرؼ وا 

 وحرؼ ىمزة بيف حرؼ إيجاد وىو: فيْ بَ  فَ يْ بَ : أضرب ثالثة وىو نطقًا، حدىا عف اليمزة صرؼ: التسييؿ (1)
ف واوًا، قبميا ما انضـ إف إبداليا وىو: المحض البدؿو  الحذؼ،و  مد، ف ياء، انكسر وا   .ألفاً  انفتح وا 
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 يتواتر لـ، لكف وسمـ عميو ا صمى النبي عف الوقؼ في اليمز تخفيؼ تواتر حيث
 [10،13.]بيما أقرَ يُ  النوعاف وىذاف .، ونحوهوجياً بعشريف  موضع عمى وقؼ أنو

 متواتر،: قسميف عمى العشرة الُقرَّاء عف بو المقروءيقوؿ ابف الجزري: "
 [10."]بيما حاصؿ والقطع بالقبوؿ، متمقى ستفاضمُ  وصحيح

ح سندىا بنقؿ اآلحاد ولـ التي صالقراءات القراءات الشاذة: وىي  –2–3–1
 ،شروط القبوؿأي شرط مف ر فييا فَّ لـ تتو التي  القراءات وأتوافؽ الرسـ أو العربية، 

 وخالؼ سنده، صح : مااآلحادوتقسـ إلى أربعة أقساـ:  ،بيا أقرَ يُ  الوىذه القراءات 
: ىو المختَمؽ المكذوب. والموضوعسنده.  يصح لـ : ماوالشاذ. العربية أو الرسـ

وىذه القراءات ليست موضع البحث،  .التفسير وجو عمىفي القراءات  زيد : ماالمدرجو 
 [13ليا.] لضرب األمثمةوالمقاـ ال يتسع 

 وضوابطو وآثاره. وماحكأ :القراءات بين : الترجيحالمبحث الثاني -2
 الترجيح بين القراءات. فيومالمطمب األول: م –1–2

 وحتُ اجَ ماؿ، ورَ  أي جحانًا،رُ  حُ جُ رْ يَ  ميزافُ الِ  حَ جَ الترجيح لغة: الميوؿ، يقاؿ: رَ 
 [6،21.]منو وأقرب إلى الصواب أحؽَّ  كنت أي و،حتُ جَ رَ فَ 

اصطالحًا، لكف يمكف  الترجيح بيف القراءاتلـ أقؼ عمى عبارة تعرِّؼ و 
الحكـ  :ىو القراءات بيف الترجيح" صياغة تعريؼ مف وحي المعنى المغوي، فأقوؿ:

ح أفَّ الترجيح  ".قبولةالم اءاتالقر  بعضبأفضمية  ىو الميؿ إلى فيذه العبارة توضِّ
، وتقديميا عمى القراءات األخرى المساوية ليا في الثبوت، أي المقبولة إحدى القراءات
؛ ألف الشاذةالمسألة، دوف القراءات  قبولة ىي موضع الدراسة في ىذهإف القراءات الم

 ر مسمَّـ بو لدى العمماء.  عمى الشاذة أم قبولةتفضيؿ القراءة الم
 القراءات.  بين الترجيح : حكمالثانيالمطمب  -2–2

 القراءات فبعض ،قوة الثبوت مف واحدة درجة عمى ليست القراءاتتبيَّف أفَّ 
 شاذة وبعضيا، أو صحيحة تمحؽ بالمتواترة حكمًا؛ متواترة بأسانيد إلينا وصمت مقبولة
 ال بد مف استحضار ىذا القراءات بيف الترجيح ولبياف حكـ .اآلحاد بأسانيد منقولة
 .غيرىا عمى ثبتاأل القراءة رجحاف يقتضي لثبوتا في القراءات تفاوت ألف األمر؛
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 حاالت يتناوؿ القراءات الترجيح بيف وبالنظر إلى ىذه االعتبارات يتبيَّف أف
 ترجح متواترةال فالقراءة شاذة وأخرى متواترة قراءة بيف المفاضمة كانت فإذا :متعددة
 اختيار والقارئ ممفسرل ويجوز. الثبوت في القراءتيف لتفاوت عمييا؛ وتُقدَّـ الشاذة، عمى

ف الشاذة، القراءة عميو تدؿ الذي اآلخر دوف المتواترة، القراءة عميو تدؿ الذي المعنى  وا 
 قراءاتياب القرآنية اآليات عمييا تدؿ التي المعاني يثري ألنو أولى؛ بينيما التوفيؽ كاف

 [22.]المتنوعة
 عمى يابعض ترجيح يجوز فال متواترةال قراءاتال بيف المفاضمة كانت إذا أما

 ألف فييا؛ والطعف إنكارىا أو المرجوحة، القراءات وتوىيف تضعيؼ درجة إلى بعض
 المفسِّر وواجب .خبير حكيـ لدف مف المنَزؿ القرآف ىيجميع القراءات المتواترة 

 مقطوعٌ  قرآفٌ  منيا كالً  فَّ أل الترجيح؛ وعدـ بينيا؛ التوفيؽ ومحاولة قبوليا،: تجاىيا
 وفي قدره، مف توىيناً  أو لمقرآف إنكاراً  يعدُّ  المتواترة القراءات إحدى إنكار وألف بقرآنيتو،

 تعدد القراءات ليس كتعدد األحكاـ الفقيية؛ ألف يخفى ال ما الخطر مف األمريف كال
 [22،23،3،13.]تخطئ وقد تصيب داجتيادات ق عمى المبنية

 القراءة إسقاط إلى يفضي ال المتواترة القراءات بيف المفاضمة كانت إذا أما
نكارىا، المرجوحة  القراءة رجحاف بياف أو الترجيح، سبب بياف بشرط بو، بأس فال وا 

 مف النوع وىذا [3]وسياقيا. اآلية معنى مع التوافؽ أو البالغة كجية معينة، جية مف
ف المفسريف، واألولى خالفو عمى ما ذكره المحققوف م مف كثيرٍ  عف نقمو كثر ترجيحال

  [13،3،24العمماء.]
 ترجيحالمفسريف في  اختالؼ بعد ذكر (ىػ338:ت) النحاس جعفر أبو قوؿي
 القراءة عمى الطعف تحظر الديانة" بالفعمية والمصدرية: [13:البمد] ﴾َرَقَبةٍ  َفؾُّ ﴿قراءتي 

 وسمـ، عميو ا صمى النبي عف إال مأخوذة تكوف أف يجوز وال الجماعة، ابي قرأ التي
 ال حسنتاف، قراءتاف فيما [25]أحرؼ" سبعة عمى القرآف "أنزؿ السالـ: عميو قاؿ وقد

 [24"].األخرى عمى إحداىما تقدـ أف يجوز
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 القراءات في المصنفوف رَ ثَ كْ أَ ": (ىػ794:ت) مزركشيجاء في البرىاف لو 
 إلى يبالغ بعضيـ إف حتى [4]الفاتحة: (ؾِ مِ ومَ  ،ؾالِ مَ ) قراءة بيف الترجيح مفير والتفاس

 [3]."القراءتيف ثبوت بعد بمحمود ىذا وليس ،األخرى القراءة وجو يسقط يكاد حد
 عمى القراءتيف إحدى ترجح قد" :في اإلتقاف( ىػ911:ت) السيوطي يقوؿو 
 [13."]متواتر منيما كالً  ألف ؛مرضي غير وىذا ،يسقطيا يكاد ترجيحاً  األخرى

 .متواترةال القراءات بين الترجيح : ضوابطالمطمب الثالث -3–2
 أو المرجوحة القراءة إسقاط إلى يفضي أف إما المتواترة القراءات بيف الترجيح

ح أسقط فإف إسقاطيا؟ عدـ ـَ؛ ألنو المرجوحة القراءة المرجِّ تواتر في  طعف فقد َأِث
ف. القرآف ح  وا   وىذا العمماء، يستحسنو لـ بما أتى فقدبينيا دوف إنكار بعضيا رجَّ
 ور ىي:في أم ياويمكف تمخيص تحكمو، ضوابط مف لو بد ال العمؿ

 .المرجوحة القراءة إسقاطاإلقرار بحسف جميع القراءات، وعدـ ضرورة أواًل: 
ُح السبَب الذي رُجحت ألجمو القراءة،أف يبيِّ ثانيًا:  غة أو كجية البال ف المرجِّ

 الفصاحة، أو موافقة لغة قريش أو خط المصحؼ ....إلخ.
ىذا النوع مف أال يكوف الترجيح بيف قراءتيف مختمفتيف في المعنى؛ ألف ثالثًا: 

اآلية الواحدة مقاـ آيات  تقـو قراءات حيثألجؿ تكثير المعاني،  مقصود القراءات
ؿ عمى ا مف غير ، والقوؿ برجحاف أحمراد اجميعيا ىو ف [26متعددة.] دىا ىو تقوُّ
الترجيح بيف  – مثالً  – جوزفال ي نقاص مف قدر بعض المعاني المرادة.دليؿ، وا  
 ِفي َواْذُكْر ﴿مف قولو تعالى: بصيغتي اسـ الفاعؿ والمفعوؿ ( ُمْخِمًصا، ُمْخَمًصاقراءتي )
اءتيف ىو مراد ا، فاآلية ؛ ألف معنى القر [51:مريـ﴾ ]ُمْخَمًصا َكافَ  ِإنَّوُ  ُموَسى اْلِكتَابِ 

أفَّ و ، الرسالة وتبميغ الدعوة أمر في قد أخَمصبقراءتييا تبيَّف أفَّ موسى عميو السالـ 
 بدوف وخاطبو، وكميم جعمو كأف بيا، اختصو بمزايا العالميف بيف مف اصطفاها 

أىوف مف  المختمفة في كيفية األداء القراءات بيف الترجيح وبذلؾ يتبيَّف أفَّ  .واسطة
ال  عمى بعض وجوه األداء بعض رجيحألفَّ تالمعاني؛ ختمفة الم الترجيح بيف القراءات

 [27يخؿ بالمعنى المقصود مف اآلية.]
 .القراءات بين الترجيح : أثرالمطمب الرابع -4–2
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فت قضية الترجيح بيف القراءات آثارًا وبصمات ميمة في عمـو الشريعة، خمَّ 
 .أضاؼ معالـ جديدة إلى عمـ القراءات، ومنيا ما كاف سمبياً  منيا ما كاف إيجابياً 
حيث انبرى [ 3](ٔ)مت اآلثار اإليجابية في إثراء عمـ توجيو القراءات،وقد تمثَّ 

المرجِّحوف إلى بياف أسباب رجحاف الوجو المختار لدييـ، فاجتيدوا في بياف محاسف 
غية، مما خمَّؼ كنزًا ثمينًا في عمـ القراءة الراجحة، ووجوىيا المغوية والمعنوية والبال

التوجيو. وفي المقابؿ انبرى مفسروف آخروف لمدفاع عف القراءة المرجوحة والرد عمى 
مف ضعَّفيا، فاجتيدوا في بياف وجوىيا ومحاسنيا. ثـ أمكف لمدارسيف مف بعدىـ الجمع 

لؾ الكثير بيف جميع األقواؿ، والتماس الحسف في جميع الوجوه المتنوعة، فنتج عف ذ
مت ىذه ـ التوجيو واالحتجاج والتفسير، وشكَّ و فات في عمـ القراءات، وعممف المؤلَّ 
 التراث األصيؿ لممكتبة العربية.بعض المؤلَّفات 

في انتقاؿ بعض المفسريف مف الترجيح إلى  تممثَّ أما أبرز اآلثار السمبية فت
القراءات الثابتة  أو تضعيؼ بعض ردِّ الطعف في بعض القراءات، مما أدى إلى 

ة، القراءات المتواتر مصدر سوء التعامؿ مع المنقولة بالتواتر. وقد نتج ىذا األثر عف 
األئمة العشرة الثقات قد أف  معتقديفاء؛ رَّ ئوف القُ وىذا ما جعؿ بعض المفسريف يخطِّ 

 [28](ٕ).، ووفؽ مصاحؼ أمصارىـقرؤوا اجتياداً 
 القراءات المتواترة.: موقف المفسرين من الثالثالمبحث  -3

القراءات  مفأف مواقؼ المفسريف  عمميةال أثبت االستقراء التاـ والدراسات
ح المتواترة متباينة، فمنيـ مف طعف في بعض القراءات المتواترة، و  غالبًا بينيا، رجَّ

                                                           

 .الكشؼ عف جاللة معانيياو  وحججيا، القراءات، إعراب هو وج ببياف ُيعنى عمـتوجيو القراءات:  (1)
ستة  في القرآف كتابةب وأمرىـ الصحابة، ُحفَّاظ مف أربعة مف مؤلفةشكَّؿ الخميفة عثماف رضي ا عنو لجنة  (2)

مرىـ برسـ الكممات المختَمؼ في قراءتيا عمى ىيئة تحتمؿ جميع وأ ،ُتوزَّع عمى األمصار اإلسالمية مصاحؼ
 والنقصاف بالزيادة الثابتة عف النبي صمى ا عميو وسمـ، وأف يكتبوا بعض وجوه القراءات المختمفة القراءات

، وأالَّ األخرى المصاحؼ في اآلخر والوجو العثمانية، المصاحؼ بعض في األصمي الرسـ يحتمميما الالتي و 
 .بالوجييف مكرراً  نزؿ المفظ أف يتوىـ أف خشية واحد؛ مصحؼ في بالرسميف يكتبوا
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ا. ومنيـ مف رفض الطعف والترجيح، ومنيـ مف ماؿ إلى الترجيح بينيا، ولـ يطعف بي
حيف طاعنيفعمى الوردَّ   يذه المواقؼ. أمثمة لوفي المطالب اآلتية  (ٔ).والمرجِّ
 .متواترةال القراءات بعض في الطاعنون: األول المطمب -1–3

 يرضو لـ لمصواب، مجانب منيجٌ  المتواترة القراءات في الطعفأف  سابقاً تبيَّف 
 (ىػ310:ت)بعض المفسريف كالطبري بيَّنت الدراسات أف لكف لمحققوف مف العمماء، ا

 .ـسيرىاه في تفو إلى ىذا المنيج واعتمد وامال قد اوغيرىم (ىػ538:ت) والزمخشري
القراءات  المفسريف المنكريف لبعضيعد المفسِّر ابف جرير الطبري مف أبرز و 

 التي ، كقولو: "القراءةيار في تفسيره عبارات تدؿُّ عمى ردِّه لكثير منالمتواترة، حيث تكرَّ 
كثير  وقد أثبت الثقات صحة [29"].بغيره القراءة أستجيز "الو [29ا."]غيرى أستجيز ال

بالياء ﴾ َيُقوُلوفَ  َأـْ ﴿فعمى سبيؿ المثاؿ أنكر الطبري قراءة  مف القراءات المردودة لديو.
 في عندنا القَراءة مف فقاؿ: "والصواب ،اء العشرةرَّ بعض القُ  [ المروية عف140]البقرة: 

 بالياء؛ ذلؾ قراءة جائزة ... وغير [30](ٕ)دوف الياء، َتُقوُلوَف( بالتاء، )َأـْ  :ذلؾ
ر مثؿ ذلؾ في جامع البياف كثيرًا، وقد وقفت وتكرَّ  [29]".اءرَّ القُ  قراءة عف لشذوذىا

  تواترىا.العمماء ثبت أ وضعًا يطعف فييا الطبري بقراءاتٍ عمى حوالي مائة وخمسيف م

                                                           

 التي العممية البحوث عمى االطالع خالؿ مف محاور ثالثة في المفسريف مواقؼ تصنيؼ الدراسة ليذه أمكف (1)
 مقدمة رسالة لطبري،ا جرير ابف عند القراءات: منياو  جدًا، كثيرة وىي التفسيرية، الموسوعات في القراءات تدرس
شراؼ بابكر، خالد أحمد إعداد العربية، المغة في الدكتوراه درجة لنيؿ  القرى، أـ بجامعة برىاـ، العزيز عبد. د: وا 
 لنيؿ مقدَّمة رسالة القراءات، عرض في األندلسي عطية ابف اإلماـ ومنيج. ىػٖٓٗٔ عاـ العربية، المغة كمية
 أـ جامعة حبيب، ولد سيدي ولد محمد. د: إشراؼ غزاوي، حسف بف جميؿ بف فيصؿ: إعداد الدكتوراه، درجة
 توجيو في ومنيجو عاشور ابف الطاىر محمد واإلماـ. ىػٖٕٗٔ عاـ الديف، وأصوؿ الدعوة كمية القرى،

 ولد محمد. د: إشراؼ الماجستير، درجة لنيؿ مقدمة رسالة القرني، ا عبد بف سعد محمد إعداد القراءات،
وأفرد بعض الباحثيف بحوثًا  .ىػ1ٕٗٔ عاـ الديف، وأصوؿ الدعوة كمية القرى، أـ جامعة حبيب، دول سيدي

 مجمةل ا، حسف عبد عمي محمداىتمت بعرض مواقؼ المفسريف مف القراءات، ومنيا: البحث الذي قدَّمو 
 ىػ.1412 عاـ ،35 العدد يوقد ُنِشر ف. منيا المفسريف وموقؼ القرآنية القراءات بعنواف: اإلسالمية، البحوث

 وحمزة عامر وابف حفص( أثبت ابف الجزري تواتر قراءة الياء، وعزاىا إلى أصحابيا مف القراء العشرة، فقاؿ: "2)
 ".بالياء والباقوف، بالتاء( تقولوف أـ) ورويس وخمؼ والكسائي
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عبارات تدؿ عمى أف الترجيح بيف القراءات  هفي تفسير ورد الطبري أوكذلؾ 
 القراءتيف عنو، ولذلؾ نجد عبارة: "وأولى يحيد ال يكاد متبعٌ  منيجٌ  المقبولة لديو

 تواتربالصواب" تتردد في جامع البياف في حوالي أربعيف موضعًا يعترؼ فييا الطبري ب
ح إحداىما؛ العتبارات تؤيد الوجو الراجح ل  [29و.]ديالقراءتيف، ثـ يرجِّ

ولعؿ عذر الطبري في ذلؾ ىو عدـ ثبوت القراءة لديو؛ كونو مف المتقدِّميف 
 المقبوؿ مف القراءات.عف عصور التحقيؽ التي بيا تمحيص الروايات وتمييز 

القراءات بعض  الطاعنيف في المفسريفمف  ويمكف عّد جار ا الزمخشري
دى أئمة القراءة، أف قراءات مقبولة لالمتواترة، فقد ورد في تفسيره عبارات تقمؿ مف ش

 عطؼ عمى [31،30](ٔ)والجر[: "1]النساء: ( واألرحاـ)في أثناء عرض قراءات  قولوك
 [32]" بسديد. وليس المضمر، عمى الظاىر

 َأْواَلَدُىـْ  َقْتؿُ  اْلُمْشِرِكيفَ  ِمفَ  ِلَكِثيرٍ  ُزيِّفَ  َوَكَذِلؾَ ﴿وكذلؾ طعف في قراءة 
 قراءة : "وأماقائالً ىا وردَّ  [31،30](ٕ)[ المروية عف ابف عامر،137نعاـ:]األ ﴾ُشَرَكاِئِيـْ 

مردودًا،  سمجاً  لكاف الشعر، وىو الضرورات مكاف في كاف لو فشيء ... عامر ابف
. وجزالتو نظمو بحسف المعجز القرآف في بو فكيؼ المنثور، الكالـ في بو ... فكيؼ

 قرأ ولو. بالياء مكتوباً  (ُشَرَكاِئِيـْ ) ؼالمصاح بعض في رأى أف ذلؾ عمى حممو والذي
 عف مندوحة ذلؾ في لوجدو  أمواليـ، في ىـءَ شركا األوالدُ  لكاف ،والشركاءِ  األوالدِ  بجر
اء رَّ القُ ويخطِّئ ف الزمخشري يرفض بعض القراءات المتواترة أي إ [32]االرتكاب." ىذا

 [32](ٖ)أنيـ يقرؤوف اجتيادًا. يعتقد العشرة، وكأنو
 [32.]يميؿ إلى الترجيح بيف القراءاتأف الزمخشري  االستقراء التاـف بيَّ و 

                                                           

 وعزوىا إلى اإلماـ حمزة. بالجر، ( واألرحاـِ ) العمماء تواتر قراءةوغيره مف  اإلماـ الداني أثبت (1)
 ىذه القراءة متواترة، ذكرىا اإلماـ الداني وابف الجزري. (2)
فعمى سبيؿ المثاؿ: طعف الزمخشري باإلماـ أبي عمرو  موضع، مف أكثر في الموقؼ ىذا مثؿ لو ثبت (3)

 ،فاحشاً  خطأ مخطئ حفال الالـ في الراء ومدغـمف سورة البقرة، فقاؿ: " 284البصري، عند بيانو لقراءات اآلية 
 ."عظيـ بجيؿ يؤذف ما بالعربية الناس عمـأ إلى بسُ نْ ويَ  يمحف ألنو ؛مرتيف مخطئ عمرو عف أبي وراويو
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كموقؼ  القراءات المتواترةمف  ىػ(542:ت) القاضي ابف عطيةموقؼ و 
القراءات المتواترة،  بعض ورد في تفسيره عبارات تدؿ عمى رفضأ، فقد الزمخشري

 المعنى مف القراءة ذهى عندي : "ويرد(واألرحاـِ )ومنيا قولو طاعنًا في قراءة حمزة 
 تقوى عمى الحض في لو معنى ال بو يتساءؿ فيما األرحاـ ذكر أف أحدىما: وجياف:

 معنى في تَفرُّؽ وىذا بيا، يتساءؿ األرحاـ بأف اإلخبار مف أكثر فيو فائدة وال ا،
نما فصاحتو، مف وغض الكالـ،  فائدة األرحاـ لذكر يكوف أف في الفصاحة وا 
أف الترجيح  قد بيَّف االستقراء التاـ لمقراءات الواردة في المحرر الوجيزو  [33ة."]مستقمَّ 

 [33عطية عند ذكر الكثير مف القراءات.]ىو منيج المفسر ابف  تواترةالم بيف القراءات
 .المتواترة القراءات بين المطمب الثاني: المرجحون –2–3

الذيف رفضوا  فسريفالممف أبرز  (ىػ671:ت) المفسر أبو بكر القرطبي دُّ عَ يُ 
تفسيره جميع القراءات الواردة في ل االستقراء التاـ . وقد بيَّففي القراءات المتواترةالطعف 

لـ يطعف بيا أبدًا، بؿ دافع  لكنَّو [34،]أنو ماؿ إلى الترجيح بينيا في بعض المواطف
عامر:  قراءة ابف رفضًا عمى مف عنيا، وردَّ عمى مف طعف فييا. ومف ذلؾ قولو رادَّ 

 ا صمى النبي بالتواتر عف القراءة ثبتت إذا ألنو محاؿ؛ وىذا قبيح، ىذا قـو "وقاؿ
 عثماف مصحؼ وفي .العرب كالـ في ذلؾ ورد وقد ،القبيح ال الفصيح فيو وسمـ عميو
 [34"].عامر ابف قراءة عمى يدؿ وىذا بالياء، (ُشَرَكاِئِيـْ )

التحرير والتنوير أف ابف لواردة في ا مقراءاتل التاـ االستقراء وكذلؾ أثبت
ممف يميؿ إلى موقؼ القرطبي، فيو أحيانًا يرد عمى مف طعف  ىػ(1393:ت) عاشور

 لكنو ال يطعف فييا إطالقًا. [26ح بينيا،][ وأحيانًا يرجِّ 26](ٔ)في القراءات المتواترة،
عند المحققيف  وموقؼ القرطبي وابف عاشور ومف حذا حذوىما يخالؼ األولى

 طبري ومف تابعو في الطعف والرفض.مف موقؼ الفضؿ ، لكنو أف العمماءم

                                                           

 في الزمخشري عادة عمى جري وىذا( رد ابف عاشور عمى الزمخشري بسبب إنكاره لقراءة ابف عامر، فقاؿ: "1)
ف ما خالفت إذا المتواترة القراءات توىيف  الُقّراء، مف وأقيسة اختيارات القراءات أفّ  لتوّىمو الّنحو؛ عمـ ميوع ُدوِّ
نَّما  التيّجي حروؼ لصورة متابعة القرآف َيقرأ أّنو عامر ابف بمثؿ يظفّ  وىؿ ...متواترة، صحيحة روايات ىي وا 
 ".العربّية عمـ في المبتدئيف عمى يروج ال ىذا ومثؿ الكتابة، في
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 .متواترةال القراءات جميع عن المطمب الثالث: المدافعون –3–3
المفسريف مف أبرز ىػ( 745:ت)وأبو حياف األندلسي  (ىػ606:ت) الرازي دُّ عَ يُ 

ح أ االستقراء التاـ فقد بيَّف. مقبولةجميع القراءات الالمدافعيف عف  ف الرازي لـ يرجِّ
عمى مف طعف في بعضيا،  ، وردَّ ياإطالقًا بيف قراءتيف متواترتيف، بؿ دافع عف جميع

ر : (واألرحاـِ )قراءة حمزة  مدافعًا عفقولو  ، ومنياذلؾعبارات تؤكِّد في تفسيره  وقد تكرَّ
 ذلؾو  المغات؛ في الواردة الروايات دفع في قوية وجوىاً  ليست الوجوه ىذه أف "واعمـ
 رواىا بؿ نفسو، عند مف القراءة بيذه يأت لـ أنو والظاىر السبعة، القراء أحد حمزة ألف
 والقياس المغة، ىذه بصحة القطع يوجب وذلؾ وسمـ، عميو ا صمى ا رسوؿ عف

 بيت مف أوىف ىي التي األقيسة ىذه بمثؿ سيما ال السماع عند يتضاءؿ
 [35تفسيره.] فيموضع  أكثر مففي الموقؼ ولو مثؿ ىذا  [35العنكبوت."]

ح  الستقراء التاـا وكذلؾ أثبت أف أبا حياف لـ يطعف في قراءة متواترة، ولـ يرجِّ
، بؿ ردَّ عمى الطعوف الواردة في القراءات المقبولة، ومف متواترتيفأبدًا بيف قراءتيف 

 نحاة بقوؿ متعبديف ولسنا": الذي أنكر قراءة حمزة عمى ابف عطيةقولو رادًَّا ذلؾ 
 ينقمو لـ العرب كالـ مف الكوفييف بنقؿ ثبت حكـ فكـ خالفيـ، ممف غيرىـ وال البصرة

 [36"].الكوفيوف ينقمو لـ البصرييف بنقؿ ثبت حكـ وكـ البصريوف،
فبيَّف  ﴾ـْ ُشَرَكاِئيِ  ـْ َأْواَلَدىُ  َقْتؿُ ﴿وكذلؾ دافع أبو حياف عف قراءة ابف عامر 

 ضعيؼ لعجمي ى مف طعف فييا، ثـ قاؿ متعجبًا: "وأعجبوجييا في العربية، وردَّ عم
 العرب لساف في نظيرىا موجود متواترة قراءة محض صريح عربي عمى يردُّ  النحو في
 األمة ىذه تخيرتيـ الذيف األئمة اءرَّ بالقُ  الرجؿ ىذا ظف لسوء وأعجب بيت، ما غير في
 ومعرفتيـ لضبطيـ ؛نقميـ عمى المسمموف اعتمد وقد وغربًا، شرقاً  ا كتاب لنقؿ
كما  [36الموقفيف في البحر المحيط كثيرًا.]لو مثؿ ىذيف  وقد تكرر [36يـ."]وديانت

 إحدى لترجيح وجو ، كقولو: "والمتواترةلمترجيح بيف القراءات ال رافضةورد عبارات أ
 [36سواء."] حدّ  عمى الصحة في فيما متواتر، منيما كالً  ألف األخرى؛ عمى القراءتيف
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 الخاتمة
 :تياآل النحو عمى ونتائجو البحث ىذا مضموف تمخيص يمكف

 أف: وىي القراءات، مف مقبوؿال تمييز بيا يتـ شروطاً  العمماء وضع -1
بيَّف و  .العثماني رسـال توافؽ وأف النحو، وجوه مف وجياً  توافؽ وأف سندىا، يصح
 لقراءة بالسند المتواتر.عند ثبوت ا الشرطيف األخيريفاالستغناء عف  أنو يمكف البحث

. استجمعت شروط القبوؿ عمى قسميف: صحيحة ومتواترة التي القراءات –2
 الصحيح ألف عمومًا؛ متواترة اليـو بيا المقروء العشر القراءاتوقد بيَّنت الدراسة أف 

 .بو المقطوع القرآف مف وىو حكمًا، بالمتواتر يمحؽ األداء قبيؿ مف ىو مما منيا
 المفاضمة كانت إذاف :أحكاـ وقواعد رجيح بيف القراءات تضبطوالت إفَّ  –3

 فال متواترةال القراءات أما ،الشاذة عمى ترجح فالمتواترة شاذة وأخرى متواترة قراءة بيف
 ويجوز الترجيح المرجوحة، راءةالق إنكار درجة إلى بعض عمىيا بعض ترجيح يجوز

الترجيح بيف  وال يجوز .وعمتو يحالترج سبب بياف بشرط ،نكاراإل فِض إلىإف لـ ي
  القراءات المختمفة المعاني.

 توجيو عمـ إثراء في متتمثَّ  إيجابية آثاراً  القراءات بيف الترجيح ؼخمَّ  -4
ثراء المكتبة القراءات،  التوجيوو  القراءات عمـو في فاتالمؤلَّ  مف بالكثير العربية وا 
 بالتواتر. المنقولة القراءاتض بعض في رفمت تمثَّ  سمبية آثاراً  كما ترؾ والتفسير.

قراءات المتواترة في ثالثة محاور: يمكف تصنيؼ مواقؼ المفسريف مف ال –5
ح ما يقبمو منيا، وبعضيـ يرجِّ  عضح ببعضيـ ينكر بعض القراءات المتواترة ويرجِّ ف
ح ب لكف ال ينكر أيًا منيا، وبعضيـ يردُّ  عضياب  .اعضيعمى مف ينكرىا أو يرجِّ

الباحثيف عمى دراسة القضايا المتعمقة بعمـ القراءات  اـ البحث أحثُّ وفي خت
أحثُّيـ عمى دراسة القراءات و  ،وعالقتيا بالتفسير ،وطرؽ أدائيا ،مما يتصؿ بأسانيدىا

ؿوأوصي بدراسة قضية الترجيح بشكؿ  مف خالؿ كتب التفسير، فقد ضاؽ ؛ مفصَّ
القراءات  إلى ضرورة احتراـ قرآنيةو وأنبِّ  .التمثيؿ لوو  البحث عف استيعاب مسائمو

 ىا.دِ دُّ عَ ؛ ألنيا جميعًا مقصودة، و ِحَكـ في تَ المتواترة، وعدـ رفضيا
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 جامعة الماجستير، درجة لنيؿ مقدمة رسالة .(األنعام سورة ايةني إلى الحروف فرش
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 بف طمحة: وتحقيؽ دراسة والسنة، الكتاب قسـ الديف، وأصوؿ الدعوة كمية القرى، أـ
 349 الشنقيطي، حبيب بف سيدي بف محمد. د.أ: إشراؼ حسف، مال بف توفيؽ محمد

 .82صفحة. 
 الطبعة .الشاطبية شرح في الوافي -1999 الفتاح، عبد القاضي –19
 .199 ،198 .صفحة 400 السعودية، جدة،ب السوادي دار الخامسة،

 في المصطمحات أشير -2001 السميع، عبد محمود أحمد الحفيان –20
 303لبناف،  ببيروت، العممية الكتب الطبعة األولى، دار القراءات. وعمم األداء فن

 .176 صفحات.
 وصحاح المغة تاج الصحاح -1990 حماد، بف إسماعيؿ الجوىري –21

 .2/365 .أجزاء 6 لبناف، بيروت،ب لممالييف العمـ دار الرابعة، الطبعة .العربية
 .المفسرين عند الترجيح قواعد -1996 عمي، بف حسيف الحربي –22

 .1/100 ،1/89، 1/104. جزءاف السعودية، الرياض،ب القاسـ دار األولى، الطبعة
 الطبعة .الفتاوى مجموع -2005 الحميـ، عبد بف أحمد تيمية ابن –23

 .212–13/211، 13/211 .جزءاً  37 مصر، المنصورة،ب الوفاء دار الثالثة،
 الطبعة .القرآن إعراب -1998 محمد، بف أحمد جعفر أبو النحاس –24

 .أجزاء 5 ،زاىد غازي زىير .د :تحقيؽلبناف،  بيروت،ب الكتب عالـ دار األولى،
5/231. 

 الطبعة .الكبرى النسائي سنن –1991 شعيب، بف حمدأ النسائي –25
، البنداري سميماف الغفار عبد .د: تحقيؽ، لبناف، بيروتب العممية الكتب دار األولى،

 رقـ حديث القرآف، في المراء باب القرآف، فضائؿ كتاب .أجزاء 6 ،حسف كسروي سيدو 
8093، 5/33. 

 .والتنوير حريرالت -2000 محمد، بف الطاىر محمد عاشور ابن –26
، 78–7/77، 1/54 .جزءاً  30 لبناف، بيروت،ب العربي التاريخ مؤسسة األولى، الطبعة

1/187، 1/381، 12/28. 
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 تفسير في المعاني تعدد في القراءات أثر -2010 انشراح، سويد –27
 عمـو قسـ دمشؽ، جامعة في الماجستير درجة لنيؿ مقدمة رسالة. والتنوير التحرير
 .108 .صفحة 381 لحديث،وا القرآف

 مفيومو،: القراء عند االختيار -2001 إدريس، بف أنيس فالتو –28
 اإلسالمية، الشريعة في الماجستير درجة لنيؿ مقدَّـ بحث .القراءات في وأثره مراحمو،
 .صفحة 635 والسنة، الكتاب قسـ الديف، وأصوؿ الدعوة كمية القرى، أـ جامعة
511–551. 

 .القرآن تأويل في البيان جامع -2000 جرير، بف محمد الطبري –29
 .جزءاً  24 ،شاكر محمد أحمدلبناف، تحقيؽ:  بيروت،ب الرسالة مؤسسة األولى، الطبعة

2/469، 12/138، 14/331، 14/439، 17/76، 21/387، 23/280 ،6/80، 
14/157، 18/304 ،3/123 ،1/525، 3/15، 4/384، 5/252، 6/24، 

7/431، 8/259. 
 في التيسير تحبير -2000 عمي، بف محمد بف محمد الجزري ابن –30

 محمد أحمد .د: تحقيؽاألردف،  اف،عمَّ ب الفرقاف دار األولى، الطبعة. العشر القراءات
 .365، 334، 296 .صفحة 648 ،القضاة مفمح

 الطبعة .السبع القراءات في التيسير -1996 سعيد، بف عثماف الداني –31
 .88، 78 .صفحة 190 لبناف، بيروت،ب العممية الكتب دار األولى،

 التنزيل حقائق عن الكشاف -1998 عمر، بف محمود الزمخشري –32
 الرياض،ب العبيكاف مكتبة األولى، الطبعة. التأويل وجوه في األقاويل وعيون

، 519–1/518، 2/401، 2/6 .أجزاء 6 ،الميدي الرزاؽ عبد: السعودية، تحقيؽ
1/475، 3/442، 4/198. 

 تفسير في الوجيز المحرر -1993 غالب، بف الحؽ عبد عطية ابن –33
 السالـ عبد: لبناف، تحقيؽ بيروت،ب العممية الكتب دار األولى، الطبعة. العزيز الكتاب
 .4/42 ،4/5 ،1/367، 2/5 .أجزاء 5 ،محمد الشافي عبد
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 الطبعة .القرآن ألحكام الجامع -1985 أحمد، بف محمد القرطبي –34
 ،2/238  ،1/141 .جزءاً  20 لبناف، بيروت،ب العربي التراث إحياء دار ثانية،ال
3/336، 6/223، 7/286، 11/81، 20/80 ،7/93. 

 دار األولى، الطبعة .الغيب مفاتيح -2000 عمر، بف محمد الرازي –35
 .22/65، 9/133 .جزءاً  32 لبناف، بيروت،ب العممية الكتب

 .المحيط البحر تفسير -2001 يوسؼ، فب محمد األندلسي حيان أبو –36
 عبد أحمد عادؿ الشيخ: لبناف، تحقيؽ بيروت،ب العممية الكتب دار األولى، الطبعة
–4/271 ،3/165، 4/232، 3/167 .أجزاء 8 ،معوض محمد عمي الشيخو  الموجود

272، 6/238 ،1/357. 
 
 


