
  :تـــــــــمھـــــــیـــد

  حیاة عبد هللا بن مسعود وسیرتھ
  نســـب عبد هللا بن مســـعود  

  
  مــكــــــانــتھ عــــند النـــبي    

  
   وفــــــــــــــــاتـــــــھ      
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  :   نسب عبد هللا بن مسعود وسیرتھ 
یب بن شامخ بن فان بن مخزوم بن صاءلة بن ھو عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حب       

ن سعد بن ھذیل بن خزیمة بن مدركـة بن الیاس بن مضر أبو ابكاھل بن الحرث بن تمیـم 
أمھ  و أما،كان أبوه حلیف عبد هللا بن الحرث بـن زھـرة في الجاھلیة،عبد الرحمن الھذلي

ھریة قبلة بنت الحرث بن زوأمـھا » ھذلیة«بن قدیم بن صاھلة  نسواء بن د بنتفھي أم عب
وذلك بعد إسـالم سعید بن زید و زوجتھ فاطمة ،كان سباقا إلى الدخـول في اإلسالم. )1(زھرة

بزمان، حیث أنھ كان یرعى الغنـم لعقبـة بن  أنھ أسلم قبل عمر بن الخطاب:أي ،بنت الخطاب
عن عاصم بن " :أبي بكـر بن عیاش  كما جاء فـي روایـة  فمر بھ رسول هللا أبي معیط،

كنت أرعى غنمـا لعقبة بن أبي معیط ،فمر :أبي النجود عن زر بن حبیش عن ابن مسعود قال
 ةفھل من شـا:نعم ولكنني مؤتمـن قـال: فقلت؟ھل من لبن میاغال: فقال لي  بي رسول هللا 

 وشرب وسقى،فنزل لبن فحلبـھ في إناء،فأتیتھ بشاة فمسح ضرعھا فحلعلیھا ال نزحائل لم ی
هللا علمني من ھذا  لیا رسو: ثم أتیتـھ بعد ھذا فقلت ،فقلـص أقلص:ثم قـال للضرع،أبا بكر

 القول فمسح رأسي و قال یرحمك هللا فانك غلیم معلم
)2( ."  

رجال قصیرا نحیفا یكـاد طوال الرجال   وكان عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنھ        
إضافة إلى أنھ  ھو كان ال یغیر شیب ،أذنیھ لغتب وكانت لھ شعرة. جلوسا وھو قائم ھیوازی

طیب الرائحة، كما كان یتصف بالذكاء  .خفیف اللحم لطیف القد أحمش الساقین حسن البزة
  .والفطنة 

   : مكانتھ عند النبي  
 ،فكان یلج إلیھ   ثم ضمھ إلیھ رسـول«:قــال أبو عمر ،لخدمتـھ   كان یالزم الرسـول        

   ،لیھویلبسھ نع
دنك على ا:  و قال لھ رسول هللا .و یوقظـھ إذا نام ،ویستـره إذا اغتسل ،ویمشي أمامھ ومعھ

  ،أن ترفع الحجاب
 ن تسمع سوادي حتى أنھاكأو

)3(«.  

ة ،كما كـان یعرف بین والعلماء الكبار من الصحاــــــان یلقب بأحد السباقین والبدریـــوك 
وصلى القبلتین،شھد بدرا ،ـرة الحبشة وھجرة یثـربھج؛ھاجر الھجرتین بصاحب السـواد،

من أحادیث  يعن أسراره ونجواه وقد بشره بالجنة فیما رو  فاطلعـھ النبي.والحدیبیة
: بن محمد بـن عبد المؤمن قال حدثنا عبد هللا؛ العشرة المبشرین بالجنة باسناد حسن جید

حدثنا سفیان : دثنا خدیفة بن عقبـة قالح: حدثنا علي بن عبد العزیز قال :حدثنا ابن جامع قال
كنا مع رسول : ف عن ابن ظلم عن سعید بن زید قالاالثوري عن منصور عن ھالل بن س

مر وعثمان وعلي وطلحة والزبیر ــأبو بكـر وع:على حراء فذكر عشرة في الجنـة  هللا
  )1(.وعبد الرحمان بن عوف وسعد بن مالك وسعید بن زید وعبد هللا بن مسعود

و كلھم عن أبي ،وفي روایة منصور بن المعتمر وسفیان الثوري واسرائیل بن یونس    
من غیـر مشورة اأحد اـفلكنت مستخلو":  قال رسول هللا:سحـق عن الحرث عن علي قالا

                                                           
(1)

  .1982،1/459 ،3ط بیروت،،دار الكتب العلمیة، غایة النھایة في طبقات القراء، تحقیق ج،برجستراسر الجزري، ابن  
(2)

  .317/ 2,   ھـ 1328سنة ,  1مصر ط  محافظة السعادةفي تمییزالصحابة،مطبعة   اإلصابة العسقالني  
(3)

  .2/318 نفسھ، المصدر  
(1)

  .2/318المصدر السابق   
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رضیت ألمتـي مارضي هللا لھـا و ابن أم ": كما قال رسـول هللا ،"الستخلفت ابن أم عبد
  ."ط هللا لھاوابن أم عبدوسخطت ألمتي ماسخ،عبد

 ندوع  إلى مكانة عبد هللا بن مسعود و علو منزلتھ عند النبي  فضيكل ھذه األحادیث ت
نجده قد سبق عمر الفاروق  -رضي هللا عنھ و أرضاه -فھذا أبو بكر الصدیق،الصحابة الكرام

لك حینما كان و ذ،في تبشیره بالجنة - رضـي هللا عنھم جمیعا -خبار عبد هللا بن مسعودإفي 
  ،" عنھمارضي هللا"بین أبي بكر و عمر أتى رسول هللا 

من أحـب أن یقرأ :  اء فقال النبيــــوكان عبد هللا بن مسعود یصلي مفتتحا بسورة النس
و تحقیقـھ و غضا كما نزل فلیقرأه قراءة ابن أم عبد؛فھو اإلمام في تجوید القران  القرآن 

علیـھ "إلى أن قـال لھ   د عبد هللا بن مسعـود یسأل الرسـول ترتیلھ مع حسـن الصوت،ثم قع
اللھم إني أسألك إیمانا  الیرتد ونعیما الینفذ  «:فیما سأل : سل تعطھ و قال: "الصـالة و السالم

  )2(.»و مرافقة نبیك محمد في أعلى جنة الخلد
حدثنا : نصر الذي قال في روایـة سعید بن -كرم هللا وجھھ  -وھذا علي بن أبي طـالب        

قاسم بن اصبغ حدثنا محمد وضاح حدثنـا أبو بكر بن أبي شیبة حدثنـا محمد فضیل عن 
عـبد هللا  أمر رسول هللا : یقـول - كرم هللا وجھھ -سمعت علیا:قال:مغیرة عن أم موسى قالت

ا منھا فنظر أصحابھ إلى خمر شمتـا فیھ فضحكويءبن مسعـود أن یصعد شجرة فیأتیھ بش
  )1(."یقصد جبل أحد "عند هللا فـي المیزان أثقل من أحد ُل◌ٌ جُ رَ لَ : مایضحككم : فقـال النبي 

حدثنا سفیان أن جامع بـن أبي راشد سمع حذیفة  : وفي روایـة علي بن المدیني قال       
  :و یقولا�،یحلف ب

تھ إلى أن یرجع إلیھ من من حین یخرج من بی  وال ھدیا برسول هللا  دالًّ  أعلم أحدا أشبھ ما 
أنھ من أقربھم وسیلة إلى هللا   ولقد علم المحفوظون من أصحاب محمد،عبد هللا بن مسعود

  )2(.یوم القیامة
من  ماأعلم أحد أقرب سمتا و الھدیا وال دال برسول هللا : وفي غایة النھایة، قال حذیفة     
اھـدوا ھـدي عمار : فقال  لنبي ،وأتى بھ اوھو الذي احتز رأس أبي جھل بن أم عبد،ا

  )3(.وتمسكوا بعھـد ابن أم عبد
صلى بنا ابن : قال،ھـدينقرة بن أبي خالد عن النزال بن عمار عن أبي عثمان ال ىورو     

  )4(.قل ھو هللا أحد ولوددت أنھ قرأ سورة البقرة من حسن صوتـھ و ترتیلھبمسعود المغرب 
فبدأ بعبد هللا  ،استقرؤا القرآن من أربعة نفر: ة و السـالمفي حدیث آخر یقول علیھ الصال و   

حدثنا سعید بن نصر حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا : وفي حدیث لعبـد هللا بن عمر ،بن مسعود
مش عن شقیق أبي وائل عن عا األنمحمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن شیبة حدثنا و كیع حدث

: خذوا القرآن من أربعة : یقول   رسول هللاسمعت  ((: سروق عن عبد هللا بن عمر قالم
  )5(.))من ابن أم عبد فبدأ بھ و معاذ بن جبل و أبي بن كعب وسالم مولى أبي حذیفة

كما روى أبو عبیدة بن عبد هللا بن مسعود عن أبیھ؛ حدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن     
ي حدثا شریك عـن أبي مامیحي الحرشیق حدثنـا الدوالبي حدثنا عثمـان بن عبد هللا حدثنـا 

                                                           
(2)

  .2/320المصدر نفسھ    
  .2/219 السابقالمصدر  (1)
(2)

  .2/221 فسھن المصدر ینظر  
(3)

  .1/459النھایة،  غایةالجزري،  ابن  
(4)

  .1/459نفسھ،  المصدر  
(5) 
  .2/319الصحابة،  تمییزفي  اإلصابة 
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یوم بدر فقلت   أتیت النبي  ": اسحق عن أبي عبیدة بن عبد هللا بن مسعـود عن أبي قال
نعم فالتحقھ  : الذي ال إلھ غیره ألنت قتلتـھ قلتهللا :ني قد قتلت أبا جھل قالإ:یارسول هللا

الحمد �  :فقال ھھ على رأسفانطلقت معـھ حتى قمت ب :رنیھ قالاانطلـق ف: الفرح ثم قـال 
قد ولیت ضربتھ بسیفي فلم یعمل : قال ،جروه إلى العلیب ك ھذا فرعون ھذه األمة،االذي أخز

  )1(.فیھ فأخذت سیفھ فضربت بھ حتى قتلتھ
فھذا  الجلیل ابن مسعود، ل بعضا من السیرة الذاتیة للصحـابيوتتنا وھناك أحادیث كثیرة      

بت مع عبد هللا في داره فقام ثم قام فكان یقرأ قراءة : فیقول ،مةسحاق یروي عن علقإ أبو
كما یروي ابن مسعود عن نفسھ  الیرفع صـوتھ ویسمع من حولھ، ھالرجل في مسجد حی

شر التي بعدھن حتى نتعلم ما انزل هللا ـــعشـر آیات فما نتعلم الع كنا نتعلم من النبي : فیقول
  )2(.فـي ھـذه العشـر من العمل

بن مسعود یقسم أشد القسم ألن یصل إلى أبعد  بد هللاــــجد أن عــــــعرض آخـر نــــوفي م 
اء و أقوال و أفعال و أحداث و نبنقطة یصلھا اإلنسان آنذاك بغیة معرفة مافي كتاب هللا من أ

  )3(."ھلیحلت إو الذي ال إلھ غیره لو أعلم أحدا أعلم بكتاب هللا مني تبلیغھ اإلبل لر":معجزات 
ھذا الحدیث یعد بمثابة الدلیل القاطع في مدى اھتمام ھذا الصحابي بكتاب هللا و حرصھ       

الدائم على معرفة كل صغیرة و كبیرة تتعلق بالقرآن الكریم ،وروى اإلمام مسلم حدیثا عن 
بكتاب  أعلم و هللا ال أعلم أحد تركھ رسول هللا  (( :مسعود یدعم فیھ ماذكرناه آنفا فیقول ابن

  )4(.))هللا من ھذا و أشار إلى ابن مسعود
: براھیـم عن علقمة قـالإروى أیضا في كتب التراث عن معاویة عن األعمش عن  و     

  جـاء رجل إلى عمر
جئتك من الكوفة و تركت فیھا رجال یحكي  :وھو بعرفات فقـال ،)و یقصد بھ الفاروق عمر( 

ویحك ومن  :غضبا شدیدا وقال -  عنھ رضي هللا - غضب عمرفالمصحف عن ظھر قلبھ 
 :وقال أي ،فذھب عنھ ذلك الغضب وسكن وعاد إلى حالھ: عبد هللا بـن مسعود قال: قال !ھذا؟
  علم من الناس أحدا أ وهللا ما": بن الخطاباقال 

عبد هللا بن حق و ھذه شھادة أخرى من شھادات كثیرة و عدیدة قیلت في  .ھو أحق بذلك منھ
عماربن یاسر إلى الكوفة لیو  حینما بعثھ و -رضي هللا عنھ -ھا الفاروق عمروطعم ،مسعود

أني  :لیھما علیھا عرفانا منھ بمكانتھما العلمیة واألخالقیة فكتب عمر مخاطبا أھل الكوفة قائال
قد بعثت إلیكم بعمار بن یاسر أمیرا وعبد هللا بن مسعود معلما ووزیرا وھما من النجباء من 

من أھل بدر فاقتدوا بھما واسمعوا من قولھما وقد آثرتكم بعبد هللا بن  هللا أصحاب رسول 
  )1(."مسعود على نفسي

هللا محمد رسول  الّ إعالء كلمة ال إلھ إوظل ابن مسعود یذود بلسانھ وسیفھ في سبیـل      
المنـورة ، قد آخى بینھ وبیـن الزبیر بعد ھجرتھ من مكة إلى المدینة     وكان رسول هللا ،هللا

حدثنا قاسم بن محمد حدثنا خالد بن سعد حدثنا أحمد بن :الني یقـول سقفھـذا ابـن حجر الع
عمرو حدثنا محمد بن سنجر حدثنا سعید بن سلیمان حدثنا عباد عن سفیان بن حسین عن 

                                                           
(1)

  .2/322،السابق المصدر  
(2)

  .1/459في طبقلت القراء،  النھایةغایة  ینظر  
(3)

  .1/459 نفسھ، المصدر  
(4) 
  .1/459 نفسھ، المصدر 
(1)

    . 324 /2اإلصابة  أنظر  
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بین الزبیر و بین ابن  آخى رسول هللا  :یعلى بن مسلم عن جابر بن زید عن ابن عباس قال
  )2(.دمسعو

  :وفاتــھ 
وفي خالفة أمیـر المؤمنین  وفي السنة الثانیة و الثالثیـن مـن ھجـرة الرسـول          

أین التحق  ،وفد عبد هللا بن مسعود من الكوفة إلى المدینة - رضـي هللا عنھ - عثمان  بن عفان
ودفـن  .نةبالرفیق األعلى خاتمـا بذلك حیاة نورانیة امتدت على طول السنین ومر األزم

ولم یعلم بذلك  ،و دفنھ لیال نزوال عند رغبتھ قبل وفاتھ بن العوامبالبقیع وصلى علیـھ الزبیر
ولما وصل خبر نعیـھ إلى أبي )3(.وكان لھ من العمر بضع و ستون سنة ،عثمان فعاتب الزبیر

  )4(.ماترك بعده مثلھ: الدرداء قـال عنھ
رفع من  مكانتھم في  و لذین آثـرھم رسـول هللا ابن مسعود من الصحابة ا ویعتبر         

وھو أول من أفشى القـرآن الكـریم من ،أكثر من معرض حدیث لھ عن حفظھ القـرآن الكریم
مسعود كـان إذا اجتمـع إخوانـھ  ابن بي لیلـى أنأوروي عن عبد الرحمن بن  في رسول هللا 

ن عبد هللا كان أو یدعى مسروق أحدھم  كما روى عن.ونشر لھم  نشروا المصحف فقرءوا
القرآن في  وكان یقرأ. القرآن في المسجد، ثم یجلسون بعده لتثبیت الناس على قراءتھ یقرئھم

  .غیر رمضان في الجمعة و في رمضان في ثالث
كل ھذه الشواھد جعلت من عبد هللا بن مسعود یتفرد بقراءة خاصة أنكرھا علماء الفقھ و        
الشرعیة مقبولـة  ھةالـوجمن  حتجاج و بالتالي فھي مردودةا علماء اللغة واالوأعتد بھ ،السنة

وخلف  ئيعاصم وحمـزة والكسا مـن من الوجھة اللغویة بالرغم من انتھاء قراءة كل
  .واألعمش إلى قراءة ابن مسعود 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
(2)

  .2/324 نفسھ، المصدر  
(3)

  .2/324 نفسھ، المصدر  
(4)

  .2/324 المصدرنفسھ،  
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  :ـــفصــــــل األول ال

في الـــدرس اللغـــوي لقـــــراءات الشــاذةا  

  .ن وأھمیتھ آرقیق الثوت  
  ءات ارقأة النش  
  .شاذة ت الراءاالق  
  .الذین أسندت إلیھم القراءات الشاذة  قراءر الأشھ  
  .لقراءات الشاذة في افات مؤل  
ن القراءات مض"عبد هللا بن مسعود " دراج قراءة دم إاب عأسب  

  المشھورة 
  .ن مسعود عبد هللا بصحف یب مترت  
  طلحات في علم القراءاتمص  
  .ابن مسعود اءة م قرمعج  

 

  
  
  
  
  
  :  لقرآن الكریم وأھمیتھا قثیوت 

 تراد مسلمون اھتماما كبیرا بكتاب هللا عّز وجل ، فتركزت دراساتھم فیھ،أولا متھا       
، وھذا ولھ، فعكفوا علیھ مفسرین، وتفھموا أحكامھ متفقھین، وتلوه حق تالوتھ متعبدینح

  :تحقیقا لقولھ تعالى وھو أصدق القائلین
لْ  انَّ إ {  ْكَر َو إنَّا لَھُ لََحافِظُونا انَ نَْحُن نَزَّ   )1(.} لذِّ

م ریلكا آنرقلا كیفیة قراءة -صلي هللا علیھ وسلم -الكریم  ھیّ بنلن المولى عز وجل یّ ب ماك       
  )2(.} َعھُ َو قُْرَءانَھُ  فَإَِذا قََرْأنَــــھُ  فَاتَّبِْع قُْرَءانَھُ َعلَْینَا َجمْ  انَّ إ {: وأمره باتباعھا،   قال تعالى

لصالة والسالم بقراءة القرآن علي الناس في قولھ ا ھیلع ر هللا عز وجل نبیھ محمدامأ امك  
ى تعلمھ لإ  الرسول ا دعو )3(.}َءنًا فََرْقنَـــــھُ ِلتَْقَرأَهُ َعلَى النَّاِس َعلَى ُمْكثٍ رْ قُ  وَ {:تعالى

                                                           
)1(

  . 9لحجر،اآلیة ا رةسو  
)2(

   .18،17،اآلیة ةمایقلا رةسو  
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مكان أھلھ، فجعلھم أھل هللا ب عالعبادة،وارتفل فضأ ھتءارق لوتعلیمھ، وقراءتھ و إقرائھ وجع
إني تركت : (( أنظارھم إلى مكانتھ وھدایتھ قبیل أن تحین منیتھ، إذ یقولھ وجو )4(.وخاصتھ

  )5()).كتاب هللا وسنتي : فیكم ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا

ت ءارالقءات القرآنیة المراحل التي مرت بھا اارقلا ماب معجر مؤلفا كتكذ قدو     
 - م في عھد أبى بكر الصدیق ث ،أتھا ذكرا مرحلة التوثیق في عھد النبي نش في)6(القرآنیة

ثم في عھد عثمان بن عفان،والذي یرجع إلیھ الفضل في تجمیع القراء  -یھ لرضي هللا ع
لة رحم فيھذا المقام بذكر محطات معینة في في تك أسو .احدةقراءة و والمسلمین على

ر أصحابھ بأن مأ توثیق النص القرآني ھي أن رسول هللا ى للوالمحاولة األكانت و .التوثیق
هللا عز وجل  باتك نعافعا دم وبھذا وقف الرسول .ال یكتبوا عنھ شیئا سوى القرآن الكریم

ف وخروج عن تعالیم المولى ى  من تحریخرألا حتى ال یحدث لھ ما حدث للكتب السماویة
  .عز وجل 

  : تمت في خمس خطوات -القراءات  ا معجمؤلفم كما قال عنھا -خطوة ھذه ال     
بالتالي  و ةلوھسلقرآن منجما حتى یتمكن الناس من حفظھ و استیعابھ بكل یُْسٍر ونزول ا -1

  .یثبت في صدورھم
وم بتعلیم المسلمین قی ن الرسول اك دقف  ى النبي علي وحالقرآن حین نزول الكتابة  -2

ان لھ ُكتَّاب كو  آن الكریم على ید رسول هللا قرلمون السملالقرآن الكریم، حیث تلقى ا
ب، سُ لعا ما یوحى إلیھ بكل دقة وبكل حرص وبكل وعي وإدراك في الصحف و نوبتكی

فا رح نبي من ال هوقلتو...''، یقول ابن الجزريعاقرلاو، واللخاف، واألكتاف واألقتاب

دخل علیھم شيء منھ شك والحذفا،  الوحرفا،ولم یھملوا منھ حركة وال سكونا،وال إثباتا 
اس على مكث و لنا لىءانا فرقنـھ لتقرأه عرْ قُ  وَ {: ا وعمال بقولھ عز وجلاقدمص؛)1('' مھالو

  .)2(}نزلنـھ تنزیال

تدل مؤلفا كتاب معجم س الكبیر على حفظ القرآن الكریم، وكثرة تالوتھ وقد اسفنالتا -3
 ،ةلیل ص أن یقرأ القرآن في كذااعلا نبرو مع نما أمریح القراءات بحدیث لرسول هللا 

  .اقرأ القرآن في ثالث لیال: لھ الق أنأني أطیق أكثر من ذلك إلى : یجیب عمروف
ماعة ممن عرف عنھم تعاھدھم القرآن بتالوتھ وتدارسھم آلیات هللا وسوره فیما ظھور ج -4
لي،ففتحت سورة ع اقرأ :"ھل لاق وقد روى ابن مسعود أن النبي .ینھم وكانوا یسمون القراءب

من كـل أمة بشھید وجئنا بك على ھؤالء  ـائنج ذاإ فیكف{:النسـاء، فلما بلغـت
  )4(".حسبك اآلن:"فقال.نیھ تذرفان من الدمعیع یترأ،)3(}شھیدا

                                                                                                                                                                                     
)3(

  .106سراء،اآلیة إلا ةروس  

)4(
  . 1/12رنشال  

)5(
  .5/622،)ت.د(،لحوت،دار الكتب العلمیة،بیروتا ترمیذي،الجامع الصحیح،تح،كمال یوسفال  

)6(
  .1،1982یة، مطبوعات جامعة الكویت،طرءانال سالم مكرم، واحمد مختار عمر، معجم القراءات القلعد اعب  

)1(
   .1/13 ر،نشال 

)2(
  .106السراء،اآلیةا رةسو  

)3(
  .41لنساء،اآلیة،ا رةسو  

)4(
  .1/485لنھایة البن الجزري،ا یةغا  
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لقرآن اب لیھ السالم كان یعارض النبي األخیرة في التوثیق،وھي أن جبریل ع وةخطال -5
أن : يلإ سر النبي أ:"مانھفاطمة رضي هللا ع عنعائشة  نعفكل سنة في شھر رمضان 

حضور  اه إالّ رأ الو،جبریل كان یعارضني بالقرآن كل سنة،وأنھ عارضني العام مرتین
عن ظھر قلب ھ  في ھذه المرحلة بدأ بعض الصحابة بحفظ القرآن الكریم نأ امك )1("أجلي

  .الظھوري ف ذةة التلمیلموقیامھم بإقرائھ وتحفیظھ،ومن ھذه المرحلة بدأت ع
ب مؤلفا معجم القراءات القرآنیة في ختام معرض حدیثھما عن المرحلة األولى قع دقو     

إن القرآن الكریم كما ھو مكتوب في المصحف :" من مراحل توثیق  النص القرآني قائلین
ة خیرألاعرضة لا يف ن أیدینا ھو القرآن الكریم الذي نزل على رسول هللا العثماني الذي بی

اإلمام البغوي في شرح  ىأر وھو.بترتیبھ من غیر تقدیم أو تأخیر وبدون زیادة أو نقصان
الصحابة رضي هللا عنھم جمعوا بین الدفتین القرآن الذي أنزلھ هللا على :" السنة،حیث یقول

ا مك هوبتو نقصوا منھ شیئا،خوف ذھاب بعضھ بذھاب حفظتھ،فكأ رسولھ،من غیر أن زادوا
 نمغیر أن قدمـوا شیئـا أو أخروا،ووضعوا ترتیبــاً لم یأخـــذوه  نم  هللا من رسول اوسمع

حابھ ویعلمھم مانزل علیھ من القرآن على الترتیب صأ نیلق كان رسول هللا و، هللا  لوسر
ریل إیاه على ذلك،وإعالمھ عند نزول كل آیة أن ھذه یف جبوقبتا اآلن في مصاحفن وھ يذلا

في موضع ھ معج ا في سورة كذا،فتثبت أن سعي الصحابة كان فيكذقب آیة ع باآلیة تكت
لقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على ھذا الترتیب،أنزلھ هللا جملة ا نفإ.ھیبرتت واحد ال في

  )2(".نزول غیر ترتیب التالوة الب تیوترحاجة لا دعن قایا ثم كان ینزلھ مفرماء الدنإلى الس

  : قراءاتلا ةأشن    
نتصفح الكتب،والمصادر التي تناولت موضوع القراءات القرآنیة نجد أن معظم  امدنع      

 امم ،)3(ي لم  یكونوا من قبیلة  واحدةحولا ب امؤلفیھا یلتقون في نقاط كثیرة، منھا أن  ُكتّ 

  ةءارقلاوظم  نلا  يف فتالخلاللھـــم عرضة  جع
هللا عنھ  ضيلخطاب را نوالتالوة،فقدروى اإلمام البخاري في صحیحھ حدیثا عن عمر ب 

  حدثنا سعید بن: قائال
إن المسور بن : حدثني اللیث حدثني عقیل عن ابن شھاب قال عروة بن الزبیر: عفیر، قال 

  مخرمة وعبد الرحمن بن
شام بن حكیم یقرأ سورة عت ھمس:" لویق ن الخطابب مرع عبد القارئ حدثاه أنھما سمعا 

ا ھو یقرأ على حروف كثیرة لم یقرئنیھا إذراءتھ فقل استمعتف، الفرقان في حیاة رسول هللا 
ك رأمن أق: كدت أساوره في الصالة، فتصبرت حتى سلم، فلببت بردائھ فقلتف، رسول هللا 

 دق كذبت،فإن رسول هللا :لتقف أقرأنیھا رسول هللا : تقرأ، قال كتمعس يه السورة التھذ
إني سمعت ھذا یقرأ : لتقف  رسول هللا ىلقت بھ أقوده إلأقرأنیھا على غیر ما قرأت، فانط

شام، فقرأ علیھ یا ھسلھ،اقرأ رأ:   سول هللار الفقلم تقرأنیھا، ف روح بسورة الفرقاَن على
اقرأ یا عمر، فقرأت للقراءة : ثم قال. ك أنزلتلكذ: القراءة التي سمعتھ یقرأ، فقال رسول هللا

                                                           
)1(

ضل إبراھیم،المكتبة العصریة فلاق محمد أبو یتحق،القرءانبرھان في علوم الي،كشلزر،اظرین  

  .8/659، ي،كتاب فضائل القرءانبارلاح فت،2،1972،2/232بیروت،ط
)2(

  . 1988،1/175،176ي،االتقان في علوم القرءان،تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم،المكتبة العصریة،بیروت،وطسیال 
)3(

  .عدھابما و20ص )ت.د(، معرفة الجامعیةلا لقرآنیة،داراات ءلقراا يفة ده الراجحي،اللھجات العربیعب،رنظیُ   
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قرءوا أحرف فأ زل على سبعةأن نآرذا القھ نلك أنزلت،إذك:  التي أقرأني فقال رسول هللا 
  .)1("ما تیسر منھ 

كتب كثیرة أوردت ھذا الحدیث الشریف و أحادیث  أخرى  أیضا في المضمون  دجوتو    
ة؟ولعل أقرب مذھب العلماء إلى حرف السبعألباد ما المرا: وقد نطرح سؤاال مفاده.نفسھ

األكثر ذیوعا آنذاك،وھوقول  ھاولھجات برعالصواب أن المراد بھذه األحرف السبعة لغات ال
ى االختالف في اإلدغام والھمز واإلمالة لجیتو )2(.قراءات والحدیثلوا ةجمھرة علماء اللغ

  .واإلبدال واإلشباع،وما إلى ذلك
كتاب اإلبانة  بحاص لعلى سبیل المثا یھإلب ما ذھ.حرفلى سبعة أع زلأنأن القرآن ى عنوم

ر خفي موضع آ لویقو )3(.ت أنھا ترجع إلى سبعة أوجھءاى القرانعمفي أن الذي یشتمل علیھ 
  د حدیثھ عن فائدة تعدد القراءات،نع
عز  هللان إ: ثر من حرف؟فیكون الجوابأكأ رق نمل رفي تفیده القراءة على أكثر من حلذاما

جعل على عباده حرجا في دینھم،وال ضیّق علیھم فیما افترض علیھم،وكانت لغات وجل لم ی
إلى لغة أخرى  إال  رده القرآن مختلفة ،ولسان كل صاحب لغة ال یقدر على ھمنزل علیأ نم

بع لغات متفرقة في القرآن بمعان متفقة ى سعل بھاتك لبعد تكلف شدید،فیسر هللا علیھم أن أنز
قوم على لغتھم،على ما یسھل علیھم من لغة غیرھم وعلى ماجرت بھ ومختلفة ،لیقرأ كل 

 كلذكوة، لماباإلم قولفتح، وبام قولتخفیف، وبام قوبالھمز، و ھمت عاداترج موقفعاداتھم؛ 
  إلعراب واختالفھ ا
ول یق)1(.ي لغاتھم، وغیر ذلك،وكلھ رفق عظیم وتیسیر لھمف ھافت واختالاكرحلاوي لغاتھم،ف

ولعل بعض ھذه القراءات في أصلھا مظھر لھجي،وما اختالف القراءات :"نالدكتور محمدخا
فأخذ ھؤالء عن أولئك،وطال .ثم كثر القراء،والرواة، وتعددت طرقھمت،إال الختالف اللھجا

  )2(".كن،فتنوسیت اللھجة،ألنھ ال اھتمام بھا في بیئة العلماء القدماءااألمد،وباعدت بینھم األم

  : ت الشاذةاءاقرلا 
 ىإل اءة تنقسمرقلا: اعلم أن القاضي جالل الدین البلقیني قال: " ل الدین السیوطيجالل قا     
شھورة ،واآلحاد قراءات الثالثة التي ھي الم فالمتواتر القراءات السبعةذ،اوشد احآ تر واوتم

والشاذ قراءات التابعین كاألعمش ویحي بن وثاب .تمام العشر،ویلحق بھا قراءة الصحابة
  .جبیر ونحوھم وابن
ذ إ زمانھ، في ءارقلا مامإالسیاق، فھو  اابن  الجزري أفضل من تحدث في ھذ رتبعوی     

ووافقت أحد المصاحف العثمانیة ولو  وجھ،كل قراءة وافقت العربیة ولو ب: " ولیق
احتماال،وصح ََسنُدھا،فھي القراءة التي ال یجوز ردھا، وال یحل إنكارھا،بل ھي من األحرف 

ن عة أم عسبلئمة ات عن األنبعة التي أنزل بھا القرآن ،ووجب على الناس قبولھا،سواء أكاالس
من ھذه األركان الثالثة أطلق  ركن رة ،أم عن غیرھم في األئمة المقبولین،ومتى اختلالعش

علیھا ضعیفة أو شاذة أو باطلة ،سواء أكانت عن السبعة  أم عمن ھو أكبر منھم،ھذا ھو 
السیوطي على كالم ابن  قبع قدو)3(".مة التحقیق من السلف و الخلفالصحیح عند أئ

                                                           

  .8/640،639،اريءفتح الب  )1(

 ددعلاقرءانیة وصلتھا باللھجات العربیة،مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة،تلمسان لات ،القراءادفة ر،بلقاسمینظ (2)
  27ص2،2001

  .74ص،)دت(،دار نھضة مصر للطباعة والنشر،يبلتح،عبد الفتاح إسماعیل شاني القراءات،عم عن ي،اإلبانةالقیس  (3)
  .81،80صسابق،لا ظر،المصدرین  (1)

)2(
  .10،ص2002،مد خان،اللھجات العربیة والقراءات القرآنیة،دراسة في بحر المحیط،دار الفجر للنشر والتوزیع،القاھرةمح  
(3) 
  .1/215،نشرال 
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نھ أن القراءات لي مام ابن الجزري ھذا الفصل جدا،وقدتحرر مأتقن اإل:" زري،فقالجلا
ا النوع القراء ذبھ رالكذب،وقد اشتھ ىلع مھؤنقلھ جمع  ال یمكن تواط ام وھو:رتاوتملا:أنواع

صري،وابن بي،ابن كثیر المكي،أبو عمرو بن العالء النافع المدن: السبع المشھرون، وھم
ه ولم یبلغ سند صحام وھو: رومشھلا: أما.كوفیونالمي، وعاصم،وحمزة، والكسائي اشلعامرا

غلط وال من الشذوذ، لن امعند القراء فلم یعدوه ر تھاشووافق العربیة والرسم، و.تواترلا ةجرد
  ومثالھ ما اختلف الطرق في نقلھ عن السبعة ،

فرش الحروف من كتب  يفة ذلك كثیرة لواه بعض الرواة عنھم دون بعض ، وأمثرف 
اطبیة، وأوعیة  النشر في ، وقصیدة الشذلك التیسیر في فمن أشھر ما صنو القراءات ،

  )1(.بن الجزريا الم، وتقریب النشر، وكالھشرلعا القراءات
یعقوب و) ھـ130.ت(ن القعقاع  المدني أبو جعفر ب:  تھر بھذا النوع من القراء الثالثةد اشقو  

  الحضرمي
عربیة و الصح سنده وخالف الرسم أ امھو و: داحآلوا).ھـ229.ت(خلف البزار و) ھـ205.ت( 

: سنده وفیھ كتب مؤلفة، من ذلك قراءة  یصح لم ماھو : ذاشلا،أو لم یشتھر ولم یقرأ بھ، بینما 
   ََك یوَم الدین َمل  م  غة الماضي ونصب  یوبصی  اك یُعبَد وإی  ائھ ببن

في القراءات على وجھ  دزی ااألخیر فھو م اأم.يالخز اع اءاترقك: عوموضلوا.للمفعول
:      ابن عباس ةءراقو).)2م أ نم تخأأخ أو ولھ  : ـاصقى وبــــراءة سعـــد بن أكق ،یرسالتفـــ

 ي مواسم الحج ف مكبر علیكم جناح أن تبتغوا فضال من لیس)3(.  
ت یحتكمون إلیھ لمعرفة القراءا طارع علماء القراءات ضابطا من ثالثة أشوض وقد        

  : داحھا والصحیحة من غیرھا وال یتخلف من
متواترة من أول السند  - یھ وسلم لع هللاصلى  - سول هللا رلى إسند بالقراءة الة صح .1

  .إلى آخره
  .لو إحتماالن القراءة موافقة أحد المصاحف العثمانیة وتكو أن .2
یضر  العلیھ، أو مختلفا فیھ اختالفا  اعالقراءة وجھا من وجوه العربیة مجم فقةامو .3

  .مثلھ
ري بتوسیع زجلا نبالذي نص علیھ ا سقیامنفسھ ال ھو -وطھ الثالثةشرب -ط ابلضا اذوھ      

دائرة القراءات الصحیحة، وال یحصرھا في دائرة القراءات السبع، وفي الوقت نفسھ ال 
قراءة الصحیحة یبعدھا عن ھذه لا یسمح للقراءات الشاذة أن تدخل ھذه الدائرة، ألن مقیاس

  )4(.دائرة ال
من قراءات صحیحة موافقة لخط  خبةتراءات السبع لوجدھا منلقرس اداال حفتص إذاو     

قرأت عن سبعین من التابعین، : " المصحف، وموافقة أیضا للعربیة، فھذا اإلمام نافع یقول
 الوق)1(".اتبعت ھذه القراءة  ىتحما اجتمع علیھ اثنان أخذتھ ، وما شك فیھ واحد تركتھ، ف
في نحو ثالثمائة حرف،ألنھ  ھالفخلكسائي على حمزة وھو یا رأق وقد: "كي بن أبى طالبم

  )2(".قرأ على غیره،فاختار من قراءة حمزة ،ومن غیره قراءتھ،وترك منھا كثیرا 

                                                           
(1)

  . 215/ 1 تقانإلا  
)2(

  ).من أم(دت كلمت،، زی12النساء،اآلیة  رةسو  
)3(

   .ت كلمت في مواسم الحج،زید198البقرة،اآلیة  سورة 
(4)

    . 57، ص1996 ،3سسة الرسالة، بیروت، طؤم،رھا في الدراسات النحویةوأث ةیرآنالق راءاتقلاالعال سالم مكرم،  دبع  
(1)

    . 49،ص اءاتقراني العم عن بانةإلا  
(2) 
     . 58, 57 ،صھسنف صدرالم 
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آالف  ةثابن كثیر، وھو یخالفھ في أكثر من ثال ىلع أرأبو عمرو قوكذلك :"یضاأ لاقو    
  )3(".ة ءن قراءة غیره قراتھ، وماءقراختار من و حرف،ألنھ قرأ على غیره،

الضابط السالف الذكر عرفت القراءات الشاذة ،كما أن ھذه القراءات، أثارت  جودووب     
ة ھي التي فقدت شرطا من الشروط التي وأن القراءة الشاذ،تاءارقنقاشا حادا بین علماء ال

  . في نشره يرزنص علیھا ابن الج

  : ةقراءات الشاذم الإلیھ بتنسن الذیء قرالا ھرشأ       
یجد أن  - في باب ذكر أسماء قراء الشواذ وأنساب القراءات -ح  لكتاب الفھرستفصتملا       

  :ء القراء،ومن بینھمفذكر بعضا من أسما ندملا بمؤلف الكتاب قّسم األسماء بحس
ة ینمدالألولى من أھل ا ن أبى ربیعة الخزري من الطبقةب شكعبد هللا بن عیا: دینةملاھل أ -

  . ةمن التابعین لھ قراء
  .ھ قراءةلابن أبي عمارة، روى عنھ أبو عمرو بن العالء، و: مكةل أھ -
  .اءةرق لھ،ويعبد هللا بن أبي إسحاق الحضرم: صرةالبل أھ -
د هللا من أھل الكوفة بع طلحة بن مصرف األیامي، من أھل ھمذان، ویكنى أبا: وفةكالل أھ -

، فمال الناس إلى األعمش وتركوا ھعلی مشى إلى األعمش فقرأھ علی والناس قد كثرا لما رأى
  .طلحة،ولھ قراءة

  .یزید البربري،ولھ قراءة : امالشل أھ -
أبو بكر : اھدن مجواب.، ولھ كتاب القراءاتن ھشام بن ثعلب البزاربلف خ: موھ: دداغب ھلأ -

  .اءاترالق تابا فيشر كلھ خمسة ع،وھدجان العباس بن مب ىأحمد بن موس
 نودي للصالة من إذا : محمد بن أحمد بن أیوب بن شنبوذ، من قراءاتھ: بوذشنوابن         

رسم للة لفا شك فیھ أن ھذه القراءة مخال اموم،) )1جمعة فامضوا إلى ذكر هللالا موی
خطھ بالتوبة  خذ، وأتتیبم اسث ،ھلك عترف بذلكإ ھإن: یھا شاذة،ویقاللق علالعثماني،ولذلك أط

قد كنت أقرأ حروفا تخالف مصحف عثمان المجمع :" یقول محمد بن أحمد بن أیوب: فكتب
نا منھ تائب، وأأ خطى قراءتھ ثم بان لي أن ذلك لع علیھ والذي اتفق أصحاب رسول هللا 

  )2(."منھ برئ -جل اسمھ -هللا ىوإل نھ مقلع،وع
یعقوب بن الحسن بن مقسم،ولھ عشرون كتابا ن أبو بكر محمدبن الحسین ب: سموابن مق      

  .في القراءات
إلى اإلمام أبي حنیفة ومنھا قولھ  اضل محمدبن جعفر الخزاعي جمع قراءة نسبھالف ووأب     

  .َماَء لالع یخشى هللاُ من عباده انمإ :تعالى

  : ة لشاذفي القراءات ا تافلؤم    
اولت القراءات الشاذة والتي اعتمد علیھا في تنالكتب التي  نم اضعبن جني باذكر         

  : كتابھ المحتسب
 ت.(ألبي العباس أحمد بن یحي المعروف بثعلب النحوي: لشواذا ابكت .1

  ).         ھـ291
  ).ھـ316ت.(يالبن أبي داود السجستان: احفصلما باكت .2
  ).ھـ324ت.(دالبن مجاھ: لشواذب ااكت .3

                                                           
(3) 
  . 58 ،صھنفس صدرملا 

)1(
    .عوا فاس 9آیة  ةعمجلا رةوس 

)2(
  .157،ص1985، والمؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر،رشنالندیم، الفھرست،تح، مصطفى الشویمي، الدار التونسیة للابن   
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  ).ھـ370ت.( یھالبن خالو: دیع وحواشي البدیعبالب اكت .4
لعثمان بن سعید أبي عمرو : ي في القراءات الشواذحتومال .5

  ).ھـ444ت.(الداني
  ). ھـ440ت.(بن إبراھیم المصري يعل نألبي علي الحسن ب: وضحمال .6
  ).ھـ454ت.(ضل الرازيفبي أل: حواملال .7
  ).ھـ478ت.(ألبي معشر الطبري: عروسال قشو .8
  .طبري أیضاالألبي معشر : ح القراءة الشاذةرش في شادرال .9

دم إدراج قراءة عبد هللا بن مسعود ضمن القراءات ع بابسأ    
  :المشھورة

رسول هللا عند ق أن تطرقنا إلى حیاة الصحابي الجلیل عبد هللا بن مسعود ومكانتھ بس دقل      
 ھ رصح دىمو وقد وردت .مسعود نب اع قراءة القرآن الكریم من في عبد هللامى سلع

حدثنا حفص بن عمر،حدثنا شعبة عن :"ھا ما قالھ البخارينم ن النبي ع أحادیث كثیرة
ال أزال : د هللا بن عمرو عبد هللا بن مسعود فقالعب رذك" :عمرو عن إبراھیم عن مسروق

لم، اسو،دوع،من عبد هللا بن مسةربعأا القرآن من خذو'' :لقوی أحبھ،سمعت النبي 
  )1(".بي بن كعبأو،ومعاذ
 نب دتحدثنا عن قراءتھ، فخیر شاھد نستشھد بھ ما قالھ عنھ أفضل الخلق محم إذاما أ        

  :  د هللا بع
  ). ن أحب أن یقرأ القرآن غضا كما أنزل فلیقرأ قراءة ابن أم عبدم( 

ثة الثفبن كعب  يبأو –كرم هللا وجھھ - علي: كسابقیھ تاءارالق سعود في مجالوابن م      
  : مھو – عنھهللا يضر –م إلى ابن مسعودندھمن القراء السبعة ینتھي س

ة عن سلیمان األعمش وكان األعمش یُجود حرف ابن قراءخذ الأ: زةحم .1
  )2(.مسعود

بد عاصم على أبي ع قرأ،بن حبیش عن ابن مسعودر ز عنخذ القراءة أ: مصعا .2
ى أبي عمرو سعد لعوالرحمن بن حبیب بن ربیعة،وعلى أبي مریم زربن حبیش،

  .عنھ ني، وقرأ ھؤالء الثالثة على عبد هللا بن مسعود رضي هللایباشلا سابن الی
  )3(.اعتمادهھ لیوعأخذ القراءة عن حمزة بإسناده السابق أربع مرات،: يسائكال .3

اب المصاحف التي ألفھا الخلیفة عثمان بن تك ةنجل جدیرا أن یكون ضمن هللاعبد  ناوك     
جل الكتب المؤلفة في القراءات القرآنیة، وقد ا وذلك العتبارات أوردتھ-  عنھهللا رضي -عفان

  :عتبارات مؤلف كتاب الجمع الصوتي للقرءان فیما یليه االلخص ھذ
فقد روى ابن  كة،مب د الرسول عب میركأول من جھر بالقرآن ال دسعومعبد هللا بن  برتعی 

ا القرآن ھذش یقر توهللا ما سمع: ،فقالوااموتمعوا یجا أن أصحاب رسول هللا : "إسحاق
نا نخشاھم علیك، إ: اوقالأنا؟ : عودمسن ب بد هللاع الفقھا بھ قط، فمن رجل یسمعھموه؟ ھر لیج

 قالو.نيوني فإن هللا سیمنعدع: لقا.ھ عشیرة یمنعونھ من القوم إن أرادوهل الجر إنما نرید
ي آتى المقام في الضحى، وقریش ف ىتفغدا ابن مسعود ح: ي القصة عروة بن الزبیرراو

حمـن الر : صوتھ ابھ ارافع" الرحمـن الرحیم هللا بسم: "م عند المقام،ثم قرأى قاأندیتھا، حت
                                                           

    . 663/ 8 – 4999قم رث حدیلا –لقراء من أصحاب النبي ا باب –ارئ بلا حتف (1)
)2(

  .1/133ر،النش  

(3)
  .1/138،125درالسابق،المص  
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ثم : قالأم عبد؟  ناب لما قا:ملوه،فجعلوا یقولونفتأ: قال.استقبلھا یقرؤھاثم : قال. نآرقلا علّم
ل یقرأ جعیھ، فجعلوا یضربونھ في وجھھ ولإ إنھ لیتلوا بعض ما جاء بھ محمد،فقاموا: قالوا

  .حابھصإلى أ صرفنء هللا أن یبلغ،ثم اشاا م بلغ منھاحتى 
ن بقیقھ وترتیلھ، یقول اتحو آنالقر دیوجت يمسعود بصوت رائع فبن  حظي لقد       

إني أحب أن أسمعھ :" أأقرأ علیك وعلیك أنزل؟ قال :رأ علي،قلتقا قال لي النبي :"عودسم
  )1(.ريــیمن غ

لكریم حفظا وصونا وتسابقا ا نآرقلن الصحابة الحرصین على تتبع ام مسعودابن  رعتبیما ك  
 الذي  ال إلھ غیــره، ما وهللا: "ر القرآن الكریم، فیقولھاتظاسنحو المراتب األولى والعلیا في 

إال أنا أعلم  ین أنزلت، وال أنزلت آیة من كتاب هللاأ إال أنا أعلم أنزلت سورة من كتاب هللا
  )2(".اإلبل ركبت إلیــھ  تبلغھلم أحدا أعلم مني بكتاب هللاأعولو  نزلتفیمن أ

االعتبارات التي سردناھا ھنا لم تشفع لعبد هللا بن مسعود بأن یكون ضمن لجنة  ھذهوكل       
 جارس الذي لم یتم من خاللھ إداألسا فلؤملا ـرى رآھاخـأ تاكتابة القرآن الكریم العتبار

  :مصحف العثمانيالضمن ءتھ مصحف ابن مسعود وقرا
مان بن عفان بجمع القرآن الكریم بالمدینة المنورة، وعبد هللا بن مسعــود ثع ماق     

واله عمر بن الخطاب قبل مقتلھ إماما على الكوفة؛ روى األعمــش عن زید بن وھب 
 علیھ بالمدینة المنورة مودبن مسعود یأمــره بالق هللاى عبد لإ نامثا بعث علم: لقا

أقم ونحن نمنعك أن یصل إلیك شي ء تكرھھ : "لكوفة اجتمع الناس علیھ فقالوابان وكا
إن لھ علي حق الطاعة، وأنھا ستكون أمور وفتن فال أحب أن أكون : فقال عبد هللا

  )1(.ھلیإوخرج  سأول من فتحھا فرد النا
ي بكر بأھد سخ الصحف التي جمعت في عنی -  رضي هللا عنھ -ناعف نم عثمان باقلقد        

وجعلھا مصحفا واحدا،وكان زید بن ثابت ھو الذي نسخ في عھد  -رضي هللا عنھ -الصدیق
  . أبي بكر الصدیق، ألنھ كان كاتب وحي النبي 

إن زیدا بن ثابت شھد : شرح السنة یقالد العرضة األخیرة ؛ قال البغوي في زی دشھ      
رأھا علیھ، وقال قو سول هللا لرا بھتوكا نسخ وما بقي، ھا متي بین فیلا یرة خألا ةضالعر

كانت قراءة أبي بكر وعمر وعثمان وزید بن ثابت والمھاجرین : عبد الرحمن السلمي
 ىلع  ي قرأھا رسول هللاواألنصار واحدة ، كانوا یقرؤون القراءة العامة ، وھي القراءة الت

ألخیرة، وكان یقرئ ا ھد العرضةشقد  فیھ ، وكان زید ضبق ذيالم عایل مرتین في الجبر
الناس بھا حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعھ وواله عثمان كتب 

  )2(.المصاحف
لذي اعتمد فیھ ھجا واضحا في جمعھ للقرآن الكریم وانم نافعلخلیفة عثمان بن ابع تقد إلو     

إسماعیل ن وسى بموى ري بكر الصدیق، فقد بأ ةیفخلذین جمعوه في عھد الع العلى الجما
رضي هللا  -إن زیدا بن ثابت: " عن إبراھیم بن سعد حدثنا ابن شھاب بن عبید بن السباق

مة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، ھل الیماأرسل إلي أبو بكر الصدیق خبر مقتل أ: قال -عنھ
 اءة بقرمیماللقتل قد امتد یوم اان إ: لقاإن عمر آتاني ف -نھ عرضي هللا -قأبو بكر الصدی قال

: فقلت لعمر.القرآن، وإني أخشى أن یذھب كثیر من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن

                                                           
(1)

  3/257،)ت.د(ان،إیر اعیلیان،إسم شارات،إنت غابة في معرفة الصحابة،لا ثیر،أسدن األبا  
(2)

  .8/663،اريح البتف  
  .50ص)ت.د(، 2ط ة،ھراالق المعارف، دار مع الصوتي األول للقرءان الكریم،الج سعید،لا بیبل  (1)
(2)

  .1/142تقان،إلا ،1/237،نھاربلا  
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ني حتى جعرای فلم یزل عمر.ھذا وهللا خیر: ال عمرق ؟م یفعلھ رسول هللا ل شیئا لكیف نفع
إنك رجل : بو بكرأ لقا: قال زید.ورأیت في ذلك الذي رأى عمر ،ذلكل صدري شرح هللا

فو هللا لو .بجمعھالقرآن  تبعتف ھمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول هللا نتشاب عاقل ال 
كیف : قلت.آنقرالع مرني بھ من جمأكلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما 

هللا  حرلم یزل أبو بكر یراجعني حتى ش.وهللا خیر وھ: قال؟ یفعلھ رسول هللا لم شیئا تفعلون
فتتبعت القرآن  أجمعھ من  - ي هللا عنھماضر -رمبكر وعى صدري للذي شرح لھ صدر أب

توبة مع أبي خزیمة الة ورال، حتى وجدت آخر سجالعسب، واللخاف، وصدور الر
 حتى عزیز علیھ  ما عنتمجاءكم رسول من أنفسكم  لقد ع غیره ھا م،لم أجد يصارناأل

وفي، ثم عند ت تىح مرع بى بكر حتى توفاه هللا،ثم عندأ دخاتمة براءة، فكانت الصحف عن
  )1(.-رضي  هللا عنھما-حفصة بنت عمر 

 قدم إن حذیفة بن الیمان :" اري،یقوللبا تحث آخر أورده ابن حجر في كتابھ  فحدیوفي      
نیة وأذربیجان مع أھل العراق، فأفزع حذیفة یمرأ حتف عل�عثمان، وكان یغازي أھل الشام في

 مة قبل أن یختلفوا فيألا ذهأدرك ھ: ثمان یا أمیر المؤمنینلعفھم في القراءة، فقال حذیفة التخا
اب اختالف الیھود والنصارى،فـأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلینا بالصحف تالك

حفصة إلى عثمان ، فأمر زید بن ثابت ا سلت بھي المصاحف ثم نردھا إلیك ،فأرھا فننسخ
ي ف ھان الحارث بن ھشام،فنسخوب العاص وعبد الرحمن ر وسعید بنیبزوعبد هللا بن ال

إذا اختلفتم أنتم و زید بن ثابت في شي ء : ط القرشیین الثالثةھللر المصاحف، وقال عثمان 
إذا نسخوا الصحف في حتى ففعلوا ،یش، فإنما نزل بلسانھم،ن قرمن القرآن فاكتبوه بلسا

ا و أمر خوأفق بمصحف مما نس لأرسل إلى كف ،المصاحف رد عثمان الصحف إلى  حفصة
  )2(".یحرق نف أحآن في كل صحیفة أو مصقرالن بما سواه م

 دمتعا ھنفي الجمع یجب أن یتبع، أل -رضي هللا عنھ -أن منھج عثمان بن عفان یق قوح      
  :القراءات إنھا أصلح وأقومعلى ضوابط رآھا  علماء اللغة و

 القرآن والتي أخذتع مل لجنة أبي بكر الصدیق في جمع ىعثمان بن عفان علد ماعت -1
  )3(.فحي صفمن عند حفصة ونسختھا  حفلصا
  
  
 ر رجال من قریش واألنصار،فطلبواشع ىنثأاد عثمان أن یكتب المصاحف جمع لھ أر امل -2
  )1(.ن خلیفة المسلمین نفسھ یتعاھد أعضاء اللجنةسخة التي في بیت عمر فجيء بھا، وكاالن
ال وآن أحد عنده منھ شي ء،قرالع عن جم یبالجمیع في علم ما جمع، فال یغك ارتاش -3
  )2(.صحف ، وال یشكر في أنھ جمع عن مأل  منھملمادع ویرتاب أحد فیما ی

مر یقال لھ حدثني رجل من بني عا: بي قالبة،قالعن أبن اشتھ عن طریق أیوب ج ارخا -4
 غفبل،معلمونثمان حتى اقتتل الغلمان والع داختلفوا في القراءة على عھ: أنس بن مالك،قال

عندي تكذبون بھ وتلحنون فیھ، فمن نأى عني كان أشد تكذیبا : فقال ،نافع ك عثمان بنذل
اختلفوا ا فاجتمعوا فكتبوا،فكانوا إذا مإماناس وأكثر لحنا  یا أصحاب محمد، اجتمعوا فاكتبوا لل

                                                           
  ،9/629،اريح البتف  (1)
(2)

  . 9/627،ھنفس صدرالم  
  .9/629،ھنفس ر،المصدرظنی  (3)
(1)

  . 1/170، تقانإلا  
(2)

  .1/239،رھانالب  
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من ث الس ثفیرسل إلیھ وھو على رأا النف ھذه أقرأھا رسول هللا : وتدارءوا في آیة قالوا
وكذا فیكتبونھا، وقد تركوا  اكذ: ة كذا وكذا؟فیقولیآ كیف أقراك رسول هللا : المدینة فقال لھ

  )3(.مكانا لذلك
سبق وأن جاء في إلى لغة قریش كما  - عند االختالف - إلى كتابة المصاحف  وعجرلا -5

  .إلى لجنة الجمع انعفن بحدیث عثمان 
 مع على القراءة  المتواترة التي ثبتت عن النبي لجیقصد بھا ا: على لغة واحدةمع جال -6
  .رقة واختالفون فن اختلفت وجوھھا، حتى ال تكاو
م ل: "قاضي أبو بكر في االنتصارالل قاخول الفساد والشبھة على من یأتي بعد،د ةیشخ -7

على القراءات  ھجمع ما قصدنإوین لوحین ب آنقریقصد عثمان قصد أبى بكر في جمع نفس ال
دیم فیھ وال تأخیر ،  تقلغاء ما لیس كذلك وأخذھم بمصحف الإو فة عن النبي وتة المعرابالث

نزیل وال منسوخ تالوتھ  كتب مع مثبت رسمھ ومفروض قراءتھ و ت عم تبوال تأویل اث
  )4(".حفظھ 

  :  صحف عبد هللا بن مسعودم بیترت 
لقرءان ا روس فعود تألیمسي مصحف عبد هللا بن ف تدجو: )1(نفضل بن شاذالا لاق       

}4{اءنسال.2  }2{بقرةال.1  :عل�ھذا الترتیب
    }3{عمران آل.3  
  }5{مائدةال.6  }6{نعاماأل.5  }7{مصأل.4               
  }16{نحلال.9  }9{اءةبر.8  }10{نسیو.7  
}17{ي إسرائیلبن.12  }12{سفیو.11  }11{دھو.10  
}26{شعراءال.15  }23{مؤمنونال.14  }21{نبیاءاأل.13  
}28{قصصال.18  }33{حزاباأل.17  }37{صافاتال.16  
  }19{یممر.21  }8{نفالاأل.20  }24{نورال.19  
  }36{یس.24  }30{رومال.23  }29{عنكبوتال.22  
  }13{رعدال.27  }22{لحجا.26  }25{فرقانال.25  
}14{راھیمإب.30  }35{طرفا.29  }34{أسب.28  
    }31{مانلق.33  }47{مدمح.32  }38{ص.31  
}43{زخرفال.36  }40{فرغا.35  }39{رزمال.34               
  }45{جاثیةال.39  }46{حقافاأل.38  }41{لتفص.37  
  }57{حدیدال.42  }48{فتحال.41  }44{دخانال.40  
  }50{ق.45  }32{سجدةال.44  }69{حشرال.43  
  }67{ملكال.48  }49{حجراتال.47  }65{طالقال.46  

  
  

                                                           
(3)

  .1/170تقان،إلا  
(4)

  .1/171صدر نفسھ،ملا  
(1)

ید الحلواني زی بن دمحأ ، اخذ القراءة عرضا عنمام الكبیر ثقة عالم اإلي ازرالبن شاذان بن عیسى أبو العباس  لفضلا  
عمرو و نحمد بن سریج والفضل بن یحي بن شاھیأو سنا س االشعرى ومحمد بن عیسى االصبھاني ونوح بنإدریومحمد 

الحسن بن سعید و اسعبلا عمرو والدوري ویحي بن عبد الحمید ، روى القراءة عنھ ابنھ أبو قاسم ىبن بكیر وروى عن أب
  ).2/10النھایة، ةغای( مات في صدور التسعین ومائتینالرازي 



  25

  }62{جمعةال.51  }63{منافقونال.50  }64{تغابنال.49   
  }71{حنو.54  }72{نلجا.53  }65{صفال.52  
}66{تحریمال.57  }60{ممتحنةال.56  }58{مجادلةال.55  
}51{ذاریاتال.60  }53{نجمال.59  }55{رحمنال.58  
  }69{حاقةال.63  }54{قمرال.62  }52{طورال.61  
}79{نازعاتال.66  }68{قلمال.65  }56{واقعةال.64  
  }73{مزملال.69  }74{مدثرال.68  }70{معارجال.67  
}76{نساناإل.72  }80{بسع.71  }83{مطففینال.70  
  }78{نبأال.75  }77{مرسالتال.74  }75{مةقیاال.73  
}88{غاشیةال.78  }82{نفطاراإل.77  }81{تكویرال.76  
  }89{فجرال.81  }92{لیلال.80  }87{علىاأل79  
  }96{علقال.84  }84{نشقاقاإل.83  }85{وجبرال.82  
  }94{شرحال.87  }93{ضحىال.86  }90{بلدال.85  
}107{ماعونال.90  }100{اتیداعال.89  }86{طارقال.88  
}91{شمسال.93  }98{بینةال.92  }101{ارعةقلا.91  
  }105{فیلال.96  }104{ھمزةال.95  }95{تینال.94  
}97{قدرال.99  }102{تكاثرال.98  }106{یشقر.97  
}108{كوثرال.102  }110{نصرال.101  }103{عصرال.100  
  }112{خالصاإل105  }111{مسدال.104  }109{كافرونال.103  

  
    

هللا بن مسعود ال یكتب المعوذتین في مصحفھ وال د وكان عب: ابن سیرین قال: اذانشبن ا لاق
  )1(ب فاتحة الكتا

دد سور القرآن ق محقق الفھرست الدكتور مصطفي الشویمي في ھامش حدیثھ عن ععلد وق
قط، وینقصھا تسع فور س105قائمة ال تحتوي إال علىال هھذ":في مصحف ابن مسعود فقال

] 42[ ىرولش، ا] 27[لنمل ، ا] 20[ھ، ط] 18[لكھف ، ا]15[حجر،ال] 1[ة تحفاال:يھر ووس
  ] .114[لناس ، ا] 113[ لفلق، ا] 99[ةزلالزل،

  : ھذه القائمة حسب المصحف ھو بیترتو
 "2 ، 4 ، 3 ، 7  ،6  ،5  ،10  ،9  ،16  ،11  ،12  ،17  ،21  ،23 ، 26 ، 37 ، 33 ، 

28 ،24  ،8 ، 19  ،29 ، 30  ،36 ، 25  ،22  ،13  ،34  ،35  ،14 ، 38  ،47  ،31  ،
39  ،40 ، 43 ، 41 ، 46  ،45  ،44  ،48  ،57  ،59 ، 32  ،50  ،65  ،49  ،67  ،64 
 ،63  ،62  ،61  ،72  ،71  ،58  ،60  ،66  ،55  ،53  ،51  ،52  ،54  ،69  ،56  ،

68  ،79 ، 70 ، 74، 73 ،83  ،80  ،76  ،75 ، 77  ،78 ، 81 ، 82  ،88  ،87  ،92 
 ،89  ،85 ، 84 96 ،90  ،93  ،94 ، 86 ، 100 ، 107  ،101  ،98  ،91  ،95  ،104 
 ،105 ،106 ،102  ،97  ،103  ،110  ،108  ،109  ،111  ،112 " .)2(  

  :رد السیوطي في اإلتقان قائمة أخرى یتألف منھا مصحف ابن مسعودقد أوو    

                                                           
  . 132,  128 ص,  تسرھفلا)1(

  . 132ت ص سرفھلا  (2)
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] 5[لمائدة ، ا] 6[ألنعام ، ا] 7[اف عرأل، ا] 3[ رانمل ع، آ] 4[ساء نال،  ]2[ة البقر :لطوَ ال 
  ].10[ سونی، 
 بني، و] 18[لكھف ، ا] 12[وسف ، ی] 11[ود ، ھ] 16[لنحل ، ا] 9[ءة برا :ینئالمو 

  ] 17[ لیئارإس
  ].37[لصافات ، ا] 26[لشعراء ، ا] 23[لمؤمنون ، ا] 20[ھ ، ط] 21[اء بیناأل

، ]24[لنور، ا] 27[س النمل ، ط] 22[قصص،ال] 22[جلحا ،] 33[ب ازاألح :ي انمثال 
] 15[حجر ،ال] 25[فرقان ،ال]36[ ،یس]30[روم ،ال]29[لعنكبوت ، ا]19[یم ،مر]8[لفانألا

، ] 47[لذین كفروا ، ا] 38[  ، ص] 14[براھیم ، إ]35[لمالئكة ، ا] 34[ سبأ] 13[ دعالر
  ] .39[زمر،ال]31[ انقمل
  
  
] 46[قاف حاأل]42[عسق  ،حم]41[سجدة ،ال] 43[زخرف ،ال] 40[المؤمن حم  : ممیاحولوا 

] 32[ة دجسلا لتنزی، و] 59[لحشر ، ا] 48[نا فتحنا لك ، إ] 44[لدخان ، ا]45[اثیة الج
ا جاءك ذ، إ] 64[ن لتغاب، ا] 67[بارك ، ت] 49[جرات الح]  68[والقلم ون ن، ] 65[ طالق،ال

ة لمجادل، ا] 71[أرسلنا  نإ، ] 72[ل أوحى ، ق] 61[لصف ، ا] 62[عة مالج] 63[ المنافقون
  ] .66[النبي لم تحرم  یھایا أ] 60[لممتحنة ، ا]58[
قتربت الساعة ، ا] 51[لذاریات ، ا ]52[ لطور ، ا] 53[ مجنال ،] 55[حمن الر :لصمفلاو 
] 73[ لمزلم، ا]  74[دثر ملا ،] 70[أل سائل ، س] 79[ت عاالناز]  56[اقعة الو] 54[

م ، ع] 75[لقیامة ، ا]77[سالت مرلا]  76[آتى  ،ھل]80[ عبس] 83[ مطففین ،ال
 سبح ]88[لغاشیة ، ا] 82[فطرت لسماء انذا ا، إ] 81[ذا الشمس كورت ، إ] 78[یتساءلون

م ربك سبا أقر، أ] 84[سماء انشقت أ إذا ،] 85[روج  الب] 89[لفجر ، ا] 92[اللیل ، و] 87[
لقارعة ، ا] 107[أیت ر، أ] 100[لعادیات ، ا] 86[ارق الط] 93[لضحى ، ا] 90[لبلد ، ا] 96[
لم ترى ، آ] 104[ھمزة  یل لكلو ،] 95[لتین ، ا] 91[مس وضحاھا الش] 98[یكن لم ] 101[

  ، ] 105[ كیف
صر ع،ال] 99[ذا زلزلت  ، إ] 97[اه لننزإنا أ, ]  102[كم ألھا] 106[الف في قریش إلی
، ] 111[ تبت]  109[ون كافرل یا أیھا الق، ] 108[وثر الك] 110[نصر هللا  ءاذا جإ، ] 103[
  ]  94[لم نشرح ، أ] 112[ل ھو هللا ق
  .)1(لمعوذتان ا الو دفیھ الحمیس لو 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
   . 132ص , فھرست وال 182،183/ 1ن اقتإلا)1(
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  :مصطلحات في علم القراءات
الدارس لعلم القراءات القرآنیة یجد نفسھ أمام نوعین من المصطلحات؛مصطلحات عامة      

  .و مصطلحات فنیة
تتناول تسمیات  القرآن الكریم باسمائھ أو  التي ھي تلك المصطلحات: المصطلحات العامة/ أ 

خرى كاآلیة و السورة وغیر ذلك من القرآن من مصطلحات أ  ھو ما یتناول،المتعددة ھصفات
  .األسماء

اختلف فیھ العلماء و الفقھاء و اللغویون و النحویون؛ فقیل ھو اسم غیر مشتق من : القرآن - 1
  )1(.ء؛ بل ھو اسم خاص بكالم هللا و ھو رأي الشافعي شي

یشبھ  فیھا تصدیق بعضھا البعض و یاتھأما الفراء فیقول عنھ بأنھ مشتق من القرائن ألن آ 
  )2(.بعضھا بعضا لذلك فھي قرائن

قریت الماء في الحوض : الجمع،یقال :وذھب الجوھري وغیره أنھ مشتق من القري أي      
: وقال أبو عبید.)3(ء جمعتھ فقد قرأتھ كل شي: وقال،الجوھري إذا جمعتھ،و نھج الھروي نھج

سمي  : ((ب فیقولسمي القرآن قرآنا؛ألنھ جمع السور بعضھا إلى بعض و یضیف الراغ
  )4(.))قرآنا لكونھ جمع ثمرات الكتب المنزلة السابقة 

بأنھ وصف على وزن  :یقول عن القرآن سیوطي فقد نقل رأي الزجاج الذيأما ال      
أنھ : و یرى. مشتق من القرء بمعنى الجمع ومنھ قرأت الماء في الحوض أي جمعتھ) فعالن(

ماقرأت الناقة سلي قط أي :من فیھ أخذا من قول العرب سمي قرآنا،ألن القارئ یظھره و یبینھ
  )5(.ھ فنسمیھ قرآنایوالقرآن بلفظھ القارئ من فیھ،و یلق.مارمت بولد

   
  
  
  
  

مادتھ )) قرأ((ال یكـون القرآن و: وقد أورد الزركشي في البرھان قوال لبعض المتأخرین     
  :بمعنى جمـع لقولھ تعالى

 نھءاإن علینا جمعھ و قر )1(ھما؛وإنما مادتھ نفغایر بی))ن؛والقارئ یَّ ھر وبَ ظبمعنى أ)) قرأ
الوقت؛ فإن التوقیت ال : والقرء الدم،لظھوره وخروجھ،: القرء، ویظھر القرآن و یخرجھ

  )2(.یكون إال بما یظھر
: أي الشافعي: وذكر الزركشي نقال عن تاریخ بغداد للخطیب أثناء ترجمتھ للشافعي فقال      

لیس مھموزا؛ و لم ،والقرآن اسم: وكان یقول،سماعیل بن قسطنطینإت القرآن على و قرأ ((
                                                           

)1(
   .1/277البرھان في علوم القرءان، 

)2(
  .1/50اإلتقان   

)3(
  .1/277البرھان في علوم القرءان،  

)4(
   .1/277المصدر السابق، 

)5(
   .1/50،اإلتقان  
  .17یةاآلالقیامة، سورة  (1)
(2)

  .1/277البرھان،  
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ولكنھ اسم للقرآن؛ مثل  ،؛ ولو أخذ من قرأت لكان كل ماقرئ قرآنا))قرأت((یؤخذ من 
  )3(. ))التوراة و اإلنجیل 

والزركشي في البرھان على أن رأي الشافعي أسلم  قانویتفق كل من السیوطي في اإلت      
كان ابن كثیر یقرأ بغیر ھمز، وھي قراءة الشافعي  :قال الواحدي: اآلراء؛ فیقول الزركشي

ویقول ھو اسم لكتاب هللا  ،وال یھمز القرآن)) قرأت((كان الشافعي یھمز : أیضا،قال البیھقي
قول الشافعي ھو اسم لكتاب :غیر مھموز، و یضیف الزركشي دائما نقال عن الواحدي قولھ

و المختار عندي في ھذه المسألة ((أما السیوطي فیقول  )4(.أنھ اسم علم غیر مشتقهللا، یعني 
  )5(.ما نص علیھ الشافعي

بمعنى  اأورد الزركشي في كتابھ البرھان في باب تفسیر ھذه األسامي تفسیر :الكتاب - 2
یت كتب یكتب كتابة، وأصلھا الجمع، وسم ،فأما الكتاب؛ فھو مصدر الكتاب (( :الكتاب فقال

و  فاشتق الكتاب لذلك؛ ألنھ یجمع أنواعا من القصص و اآلیات الكتابة  لجمعھا الحروف؛
  )6()). المكتوب كتابا مجازا ىاألحكام و األخبار على أوجھ مخصوصة ، ویسم

ألنھ یفرق  ،وھو مصدر ،))اسم الفرقان((في القرآن الكریم سورة كاملة تحمل : الفرقان -3 
و یجعل لكم  :،وقیل في معنى قولھ تعالىاوالكافر فرقا وفرقان مؤمنوال بین الحق و الباطل

  .أي مخرجا ).)1فرقان
لشخص یدعى  :أورد الزركشي في باب معرفة أسماء القرآن واشتقاقاتھا قولین أولھماو     

 :سما، و ثانیھمااإلى نیف وتسعین  ھأسامی ىھنالحرالي الذي صنف جزءا في القرآن أ
 ىعلم أن هللا تعالى سما :لالي عزیزي بن عبد الملك رحمھ هللا الذي یقوالقاضي أبو المع

  )2(.القرآن بخمسة وخمسین اسما
  .صطالحالللسورة تعریفان من حیث اللغة  ومن حیث ا: السورة - 4

 «: الذي قال للقتیبيأورد الزركشي في البرھان نصا : ةـــة اللغویـــمن الناحی -/أ         
أفضلت من السؤر،وھو  :أي)) أسأرت ((فمن ھمزھا جعلھا من ،زـــتھم ھمز والتالسورة،

مابقي من الشراب في اإلناء كأنھا قطعة من القرآن،ومن لم یھمزھا جعلھامن المعنى المتقدم 
  .وستھل ھمزتھا

ویحتمل أن  .منزلة بعد منزلة :القطعة منھ،أي :أي،ومنھم من شبھھا بسور البناء          
المرتبة؛ ألن اآلیات مرتبة في كل سورة ترتیبا مناسبا؛ وفي ذلك  :ة بمعنىتكون من السور

  )3(.حجة لمن تتبع اآلیات بالمناسبات
 :طائفة و قیل:لفالن سورة من جمال أي:ن معنى السورة قطعة وطائفة،من قولھمإ:وقیل        

  فائدتھ أنھا معظمة
ومنھ سور المدینة لعلوه و  فالن سورة في الناس أي رفعة وشرفل: وشریفة من قولھم 

  )4(.ارتفاعھ

                                                           
(3)

  .1/278،نفسھالمصدر  
  .1/278نفسھ، المصدر  (4)
  .1/50 اإلتقان  (5)
(6)

  .1/276البرھان،  
  .29یةاآل األنفال، سورة  (1)
(2)

  . 1/273،276البرھان، ینظر  
(3)

  .1/267،264،نفسھ المصدر  
(4)

  .75،1971لنقل القرءان،تحقیق محمد زغلول سالم،منشأة المعارف،االسكندریة، االنتصار كتن الباقالني،  
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إنما سمیت سورة الرتفاع قدرھا؛ ألنھا كالم هللا : وقال ابن جني في منھوكة أبي نواس  
  تعالى ؛ وفیھا معرفة الحالل

  )5(.وجمع سورة القرآن سور بفتح الواو، و جمع سورة البناء سور بسكونھا …والحرام  
    
     
  
  :یةصطالحمن الناحیة اال -/ب 

ي ذوات فاتحة و خاتمة آحد السورة قرآن یشتمل على ":زركشي نقال عن الجعبريقال ال      
  .و أقلھا ثالث آیات

و .و في تسویر السورة تحقیق لكون السورة بمجردھا معجزة و آیة من آیات هللا تعالى 
  رت السور طواال و قصاراسوِّ 

فھذه سورة الكوثر ثالث  ،ازــتنبیھا على أن الطول لیس من شرط اإلعج ساطا؛ووأ 
  (1)".عجاز سورة البقرةإات و ھي معجزة ـــــــآی
  :في بیان معنى اآلیة لغة و اصطالحا: اآلیة - 5

  :ثالث معانلآلیة من الناحیة اللغویة : المعنى اللغوي -/أ     
  .بجماعتھم  :تقول العرب خرج القوم بآیاتھم أي :حروفالجماعة  .1
  :الن آیة في العلم و في الجمال،قال الشاعرف: تقول العرب :العجب .2

  ـ                       حسن شبھ و مالھ من نظیرــــآیة في الجمال لیس لھ في ال
  . دعة فیھا وفكأن كل آیة عجب في نظمھا ، و المعاني الم       
خربت دار فالن و بقي فیھا آیة ، أي عالمة ؛ فكأن كل آیة : تقول العرب  : العالمة .3

 ي القرآن عالمة ف
  .وداللة على نبوة محمد       

حداآلیة القرآن مركب  إن: یقول الزركشي مرددا قول الجعبري:صطالحينى االـــالمع/ ب
 من جمل ولوتقدیرا،ذومبدأ

صل ـة للفــھا عالمـألن،))إن آیة ملكھ:(( ع مندرج في سورة؛وأصلھا العالمة ومنھـــومقط 
وأنھا في القرآن بمثابة البیت ،میت آیة النفصالھامن اآلیة األخرىإن اآلیة س:وقیل.(2)والصدق

  .(3)من القصیدة غیر أنھا التتمیز تمیز القصیدة
ا بً ــتَ كِ   23اسم من أسماء القرآن الكریم ، قال تعالى في سورة الزمر اآلیة : المثاني - 6
 ،،سمي كذلكيانِ ثَ مَ الْ  نَ مِ  اعً بْ سَ  كَ ــنَ یْ تَ َءا دْ قَ لَ وَ  87وفي سورة الحجر اآلیة  يانِ ثَ ا مَ ھً بِ ــشَ تَ مُ 

ن قصص الكتب الماضیة فیكون البیان ثانیا لألول الذي یقدمھ فیتبین األول الثاني بیاألن فیھ 
  .ھلتكرار الحكم و القصص و المواعظ فی) مثاني(سمي  :وقیل

تعریفا " خ القرآن تاری" ھ براھیم األبیاري في كتابإورد أو.(1)ھ اسم الفاتحة وحدھاإن :وقیل 
ویقسمون القرآن الكریم "  :فقال ،وذلك أثناء حدیثھ عن أقسام القرآن الكریمللمثاني، آخر 

  :أربعة أقسام

                                                           
  .1/264البرھان،  (5)

  .1/264،السابق المصدر  (1)
 (2)

  .2/266،نفسھ المصدر  
(3) 

  .57ن صآالقر اإلنتصارلنقل نكت 

 
(1)

  .1/280البرھان،  



  30

 ،واألنعام ،المائدةالنساء،وو،آل عمران،والبقرة:وھي سبع:جمع طولى: ولَ الطُّ  .1
  .یونسو ،واألعراف

فیھا تزید على  ألن كل سورة،وھي ماولى السبع الطوال،سمیت بذلك :المئون .2
  .مئة آیة أو تقاربھا

وإنما سمي  ،مثانيوھي ماولى المئین، وقد تسمى سور القرآن كلھا  :المثاني .3
  .فیھ تثـنَّىاألنبیاء  قصص القرآن الكرم مثاني ألن

لكثرة  ،، وسمي مفصالالقصار وھو مایلي المثاني  من السور: المفصل .4
  (2)."المنسخ فیھ ةقلل :رحیم، وقیلبسم هللا الرحمن الب الفصول التي بین السور

 :"فرق الزركشي في كتاب البرھان بین معنى القراءات و معنى القرآن، فقال :القراءات - 7
صلى هللا علیھ  -القرآن و القراءات حقیقتان متغایرتان ،فالقرآن ھو الوحي المنزل على محمد

كور في الحروف و كیفیتھا والقراءات  اختالف ألفاظ الوحي المذ ،للبیان اإلعجازي -وسلم
  (3)".من تخفیف و تشدید و غیره

ة، لناقلبعزو اا علم یعرف بھ كیفیة أداء كلمات القرآن و اختالفھا معزوَّ  فھو علم القراءات أما 
كالمد و القصر و  ،من حیث أحوالھا التي یبحث عنھا فیھ ،وموضوعھ الكلمات القرآنیة

معرفة  منھاو ،كتاب هللا تعالى عن التحریف والتغییر و لھ فوائد كثیرة منھا صیانة ،غیرھما
  (4).القراء األئمةما یقرأ بھ كل واحد من 

ة اللتي رواھا القراءھي : ةفالمتواتر تنقسم إلى متواترة،وأحادیة، وشاذة؛ وھذه القراءات     
واآلحادیة،وھي مشھورة وغیر مشھورة وھي اللتي  جماعة عن جماعة عن رسول هللا 

ھا السند، ولم تبلغ درجة التواتر،أما الشاذة فھي قراءة التابعین كاألعمش صح فی
أما إذا كانت القراءة موافقة  (1).بخاصة،ویحتمل أن تكون بما یسمى بالقراءات المفسرة

  .(2)للمعنى والرسم أو إحداھما من غیر نقل،فال تسمى شاذة،بل مكذوبة یكفر معتمدھا
بعد جمع القرآن و كتابتھ و كانت من وضع الناس، فإنھم تسمیة متأخرة جاءت : المصحف - 8

سم، الالناس إلى ھذا ا فانتھىیحكون أن عثمان بن عفان حین كتب المصحف، التمس لھ اسما 
ثمة مصاحف كانت موجودة قبل جمع  أن، فلقد سبق أن علمت اغیر أن ھذا یكاد یكون مردودً 

 عثمان ، ھي مصحف علي ومصحف أبيّ 
  (3).عود ، و مصحف ابن عباسومصحف ابن مس 

الجامع للصحف : حفصْ لمِ حف اَ صْ مُ الْ  "ف صح" كما وردت كلمة مصحف في اللسان        
  .ُف◌ُ رَ طْ ف و مِ رَ طْ حف كما یقال مُ صْ حف، ومِ صْ مُ : المكتوبة  بین الدفتین قال الفراء

ن ابراھیم ذكر الزركشي في كتابھ البرھان خبرا منسوبا للمظفري القاضي شھاب الدیو      
قال المظفري في تاریخھ : " ھـ  الذي یقول 362بن عبد هللا بن أبي الدم الحموي المتوفي سنة 

سموه إنجیـال فكرھـوه ، وقال بعضھم : ، فقال بعضھم سموه: ، بما جمع  أبو بكر القرآن قال

                                                           
  (2) 

  . 94،ص1991،3لمصریة، القاھرة،دار الكتب اللبنانیة،طالقرءان،دار الكتب ا اإلبیاري،تاریخ إبراھیم 

 
(3) 

  .1/127،القراءات القرءانیة ومعجم،1/222،اإلتقان 

 
(4)

إبراھیم المارغني،النجوم  ،3،ص)ت.د(الجزري،منجد المقرئین ومرشد الطالبین،دار الكتب العلمیة،بیروت، ابن أنظر 
  ،17،ص1998لنشر،بیروتواالطوالع،على الدرر اللوامع،دار الفكر للطباعة 

 
  .29،30ص2 ،العددالقرءانیة،وصلتھا باللھجات العربیة ینظر، القراءات (1)

 
  . 31نفسھ،ص ینظر،المرجع (2)

 
(3)

  .101القرءان،ص تاریخ 
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 ا یدعونھــة كتابــرأیت للحبش :وه من یھود، فقال ابن مسعودـر فكرھــالسف: سموه 
  (4)".المصحف،فسموه بھ

لعالم  لھ :بضم المیم وكسر الراء من علم القراءة أداء و رواھا مشافھة ویقال: المقرئ - 9
،ألن في القراءات إال بھا فلیس لھ أن یقرأ ،الشاطبیة مثال كمن حفظ ،بالقراءات رواھا مشافھة

  (5).شیئا الیحكم إال بالسماع و المشافھة
أفرد إلى ثالث دىء،ومتوسط ومنتھ،فالمبتدىء من وھو أنواع؛مبت: القارئ -10

 ،والمتوسط إلى أربع روایات
  (6).أوخمس،والمنتھي،من عرف من القراءات أكثرھا وأشھرھا

  وھو قسمان  :الرسم -11
  .وھو موافقة الخط للفظ: قیاسي .أ
ت أوفصل أووصل للداللة على ذا أوحذف زیادةوھومخالفتھ ببدل أو:اصطالحي.ب             

مناقض،و  ھُ خالففالخط تارة یحصر جھة اللفظ  ، وتحقیقھ أّن الحرف أوأصلھ أورفع اللبس
 ،وافق تحقیقا و بغیره موافق تقدیرامفالالفظ بھ ،بل یرسم على أحد التقادیر،تارة الیحصرھا

، وما إذ البدل في حكم  المبدل، ومازید في حكم العدم وماحذف  في حكم الثابت ،لتعدد الجھة
  : في حكم الفصل، وما فصل في حكم الوصل، وحاصل ذلكوصل 

  . اصطبر :مثل ،و یلفظ بھ اتفاقا ،الرسم فيدل بحرف یأن ال -
  . ة الصلو : قا،مثلایرسم والیلفظ بھ اتفو -
  .  الغدوة : مثل ،یرسم ویختلف في اللفظ و -
  . ْھ حسابی : مثل ،یزاد ویلفظ بھ اتفاقا و -
  .  مائة و   ولئكأ   :مثل ،بھ اتفاقایزاد والیلفظ و -
  . ْھ سلطانی  :مثل ،ختلف فیھییزاد و و -

و أكثر رسم المصحف موافق : "بقولھ ،بعد ھذه األمثلة تحافثم عقب صاحب اإل            
إال أنھ  قد خرجت أشیاء عنھا یجب علینا اتباع مرسومھا، فمنھا ماعرف  ،لقواعد العربیة
عن أمر عندھم  بل ،ماغاب عنا علمھ ،ولم یكن ذلك من الصحابة كیف اتفق حكمھ ، ومنھا 

وقد انحصر الرسم في الحذف والزیادة والبدل والوصل والفصل والھمز ومافیھ . قد تحقق
  )1(."قراءتان یكتب على أحدھما

تحمل ھذه األسماء مدلوالت خاصة  :الوجھ، والطریق، والروایة، والفرق بین القراءة -12
فكل خالف ینسب ألحد األئمة العشرة ،مما اجمع علیھ الروایة فھو  علماء القراءات؛ عند

أن یكون كذلك للشیخ كنافع أو للراوي عنھ  والخالف في القراءة إما .قراءة وصاحبھا إمام
 عن قالون، )2(كقالون أو للراوي  عن الراوي و إن سفل كأبي نشیط 

كان للشیخ بكمالھ أي ثم اجتمعت علیھ  فإن:لكعن أبي نشیط أولم یكـن كذ)1(والقزاز  
  .فقراءة ؛الروایات والطرق عنھ

                                                           

 
  .1/282،281البرھان، (4)

 
  .1/171القرءانیة، القراءات ینظر،معجم (5)

 
  .18،17الطوالع،ص ،والنجوم1/171نفسھ، المرجع ینظر (6)

)1(
الدمیاطي،إتحاف فضالء البشر بالقراءات االربعة عشر،تحقیق شعبان محمد إسماعیل،عالم   

  .1987،1،1/83الكتب،بیروت،ط
)2(

  .2/272:غایة  النھایة،ھـ 258توفي سنة  ،یعرف بأبي نشیط ،محمد بن ھارون أبو جعفر الربعي  
  .1/543لنھایة بن الحسن البغدادي، القزاز،ینظر،غایة ا سعیدبن  علي  (1)
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وكل خالف ینسب للراوي عن اإلمام أو و إن كان للراوي عن الشیخ فراویة و  -
  : صاحبھا راو فمثال 

نفرد بھ شعبة انفرد بھ حفص عن عاصم ، یقال عنھ روایة حفص عن عاصم ، وما ا ما
  .عاصم روایة شعبة عن :یقال عنھ 

: نفرد بھ عاصم دون باقي األئمة، یقال عنھاوما اجتمع علیھ الراویان حفص و شعبة و        
  . وأما الطریـق فھذا الخالف الذي ینسب لآلخـذ من الـراوي، قراءة  عاصم

وما كان على غیر ھذه الصفة مماھو راجع إلى تخییر القارئ؛ فھو وجھ و بعبارة أخرى       
لصور المختلفة التي یجوز للقارئ أن یقرأ بواحدة منھا دون إلزام  بصورة ، فالوجھ ھو ا

ففیھ أوجھ ثالثة عند كل ) العالمین(الوقف العارض للسكون على نحو  :مثال ذلك، ومعینة
  اإلسكان المجرد من الروم : والمدمع أي )2( القصر،التوسط: القراء ھي

أنھ قصر في الروایة : والیقال عنھ .الثالثة  وهفللقارئ أن یقرأ بأي وجھ من الوج، شمامواإل
قراءات،وال : ة ونحوھا، ال یقال عنھاـــھ الثالثــــوھذه األوج .لترك الوجھین اآلخرین

  .)3(أوجھ فقط: ال عنھاــكن یقـــول قرـــروایات،والط
قرأ  ة حسب ماـــتار قراءة بذلك الوجھ من اللغـــأن القارئ اخ: ومعناه: رختیااال -13    
یره وداوم علیھ، ولزمھ حتى اشتھر و عرف بھ ،و قصد فیھ و أخذ عنھ ، ـــغ ىـــفآثره عل،بھ

ال  ،لزوموودوام  ،ختیارافلذلك أضیف إلیھ دون غیره من القراء ، وھذه اإلضافة إضافة 
  )4(.ورأي واجتھاد  ضافة  اختراعإ

  :وھي)5(،غیث النفع: كتابھي ھذه المصطلحات في سأورد الصفاق :مصطلحات القراء -14    
  .و مجاھد ،بن كثیرا :علماء مكة مثل: مكي -
  .سماعیلإو ،وشیبة، ونافع، یزید :علماء المدینة  مثل :مدني -
  .مثل عاصم الجحدري :بصري -
  .وشریح، و الذماري،مثل ابن عامر: شامي -
  .الكسائيو، وحمزة ،وعاصم ،عبد هللا بن حبیب السلمي: كوفي -
  .ي و المدني عند اتفاق المك: يمحر -
  .عند اتفاق البصري و الكوفي  :عراقي -
 .عند مخالفة شریح لصاحبیھ: دمشقي -
 .عند انفراد شریح عن صاحبیھ: يحمص -
 .بن كثیرانافع و: انیالحرم -
 .ابن كثیر وعبد هللا بن عامر: األنبان -
 .حمزة بن حبیب أبو الحسن الكسائي : األخوان -
 .عند انفراد الكسائي : علي -
 .كسائي و أبو عمرو ال: النحویان -
  .األخوان و عاصم : الكوفیون -
 .من روایتھ عن أبي عمرو: الدوري -

                                                           
(2) 
  .45الطوالع،ص ینظر،النجوم 
(3) 
  .1/102اإلتحاف، ینظر، 
(4) 
  . 1/52ینظر،النشر، 
(5)

  .1/130القرءانیة،  القراءات ینظر،معجم  
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فأما " :اتمعنى الحرف في القراءة مثلما و ضحھ مؤلفا كتاب معجم القراء :الحرف -15 
 حدـكال الحرفب إن المراد:فقد قیل فیھ،بي عمرو من القراء وغیرهأقولھ في القراءة حرف 

 والملك{:الىـال هللا تعـا قـمراد بھ كمـال:ن الحرف في ھذا القولإ:اـأیضوقیل .ینـبین القراءت
  راینأھلك الناس الد: و قولھم المالئكة، :أي)1(}عل�أرجائھا

بي عمرو بأعیانھا من غیر أأن القارئ یؤدي حروف :والمعنى:الدنانیر بالدراھم:والدرھم أي 
  )2(".زیادة أو نقصان

  :المصطلحات الفنیة -/ب
ء إذا نشره و  مصدر فرش الشي :فرش الحروف الفرش: قیل في: الحروف فرش - 1

في بسط وبیان كلمات  :وأراد بالحروف الكلمات القرآنیة  المختلف فیھا بین القراء أي،بسطھ
  )1(.قرآنیة مختلف فیھا

 :سراج القارئ بأنھ أيعن ابن الفي كتاب معجم القراءات القرآنیة نقال كذلك وعرف      
ا  ھو ماقل دوره من حروف القراءات المختلف فیھا،ألنھا: الفرش كانت مذكورة في أماكنھا لمَّ

ي على الجمیع ، وطنمن السور فھي كالمفروشة  بخالف األصول، ألن األصل الواحد منھا ی
  )2(.وسمي بعضھم الفرش فروعا مقابلة لألصول

وقسم ذكر  ،حكام المطردةفي علم القراءة قسم ذكر فیھ األ" :ل صاحب النجوم الطوالع وقی
  ،فیھ األحكام المنفردة

وذكرنا ھناك أن الحكم المطرد ھو الحكم الكلي الجاري في كل ماتحقق فیھ شرط ذلك الحكم  
 ،ویسمون ھذا القسم باألصول.ونحو ذلك إلمالةدغام والفتح وااإلو والقصر واإلظھار كالمد

ر من كیفیة قراءة كل كلمة قرآنیة والحكم المنفرد ھو غیر المطرد وھو مایذكر في السو
  " التوبة" في  " قربة"زو كل قراء إلى صاحبھا كتسكین راء عختلف فیھا بین القراء مع م

وسماه بعضھم  ،ونحو ذلك ویسمون ھذا القسم بفرش الحروف ،ون وضمھا  لورشللقا
  )3(."بالفروع مقابلة لألصول

 ھيیكني بھا عن المفرد المذكر الغائب،ووھي عبارة عن ھاء الضمیر التي :یةانالكھاء  - 2
   :أتي على أربعة أقسامت

 « :قسم یقع بین متحركین و الخالف في صلتھا بعد الضم بواو، وبعد الكسر بیاء، نحو
  .»إنھ ھو،وبھ أنھ

  .)5( نءاقرالفیھ الذي أنزل  ،))4 لــھ اإلنجیــتینوءا  :وقسم یقع بین ساكنین نحو
  
  

وھذان القسمان .))1ارُ ھَ النَّ وَ  لُ یْ اللَّ  ھِ ــتِ یَ َءا نْ مِ وَ : حوــن نـــوساك وقسم یقع بین متحرك
  .الخالف عندھم في عدم الصلة فیھما

                                                           
)1(

  .17سورة الحاقة،آیة   
)2(

  . 1/123معجم القراءات القرءانیة،  
(1)

  . 183الطوالع،ص ینظر،النجوم  
  .97النحویة،صالقراءات القرءانیة وأثرھا في الدراسات  ،1/132 رءانیة،الق القراءات ینظر،معجم  (2)
(3)

  .183الطوالع،ص النجوم  

(4) 
  .46 اآلیة المائدة، سورة 
(5)

  .185اآلیة  البقرة، سورة  
(1)

  .37اآلیة فصلت، سورة  
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فالمكیان  ؛فھذا القسم مختلف فیھ.))2 فیھ ھدى   :نحو ،وقسم یقع بین ساكن ومتحرك
 فیھ مھانا  :وافقھما حفص في.))3تــیءامنھ  :یصالن الضم بواو والكسر بیاء نحو

)4(،والباقون بالقصر في ھذا القسم)5(.  
  .)6(دغمت اللجام في فم الفرس إذا أدخلتھ فیھأاإلدخال یقال  :لغة: دغاماإل: دغاماإل -3 

ھو إدخال حرف في حرف تحقیقا، وأصل ذلك في حروف القسم خاصة : اصطالحاو       
ة،أو وضعك إیاه بھما وضعا أوھو رفعك اللسان بالحرفین دفعة واحد. )7(دون الحلقیة

،وإن كل حرفین التقیا وأولھما ساكن )8(واحدا،والیكون إال في المثلین والمتقاربین في المخرج
   )9(.وكانا مثلین أوجنسین وجب إدغام األول منھما لغة وقراءة

إدغام حرف في حرف :أحدھما: واإلدغام نوعان. فال تتناجوا: ، أي))10فال تناجوا : نحو
 : إدغام حرف في حرف یقاربھ في المخرج نحو قولھ تعالى:شد ومد، واآلخر: ،نحویتكرر

، حمزة،والكسائي، وأبو ھثوب : فقد قرأ بإدغام الالم في الثاء.))11ھل ثوب الكفار
)12(.عمرو،وابن محیصن،وھشام،وإحتج بھذه القراءة سیبویھ

  

عن الفعل و الكف  :لغة كالوقف والوقف الوقوف مصدر لوقف: الوقف - 4
قطع الصوت عن آخر الكلمة زمنا یتنفس فیھ عادة بنیة استئناف  :واصطالحا.)1(القول

وینقسم عند أكثر .)2(إما بمایلي الحرف الموقوف علیھ أو بما قبلھ البنیة اإلعراض ،القراءة
  :القراء إلى أربعة أقسام

بما بعده قولھ  واإلبتداءا بعده ،فیحسن الوقف علیھ  مَّ موھو الذي الیتعلق بشئ  :التام -
  .)3(} ھم المفلحون ئكـولأو {:تعالى

إال اإلبتداء ن الوقف علیھ،ـفي المعنى،فیحس متعلــقع في اللفظ ــوھو منقط :يـــالكاف -     
      : نحو،دهـما بعـأیضا ب

 تكم ــحرمت علیكم أمھ)4(.  
عده لتعلقھ بھ في وھو الذي یحسن الوقوف علیھ، والیحسن اإلبتداء بما ب :الحسن -

  : نحو ،اللفظ و المعنى
  .))5الحمد � رب العالمین،الرحمن الرحیم{ 

الحمد،فال یوقف علیھ وال على الموصوف : نحو،یفھم منھ المراد وھو الذي ال :القبیح -     
  .)6(دون الصفة وال على البدل دون المبدل منھ

                                                           
(2) 
  .2اآلیة البقرة، سورة 
(3)

  .7اآلیة ،عمران آل سورة  
  . 69اآلیة الفرقان، سورة  (4)
(5)

  .1/239ینظر،النشر،  
(6)

  ).دغم(،مادة12/203) ت.د(دار صادر، بیروت،  العرب، لسان ،رمنظو ینظر،ابن  
(7)

  .409،ص1996،5الحمد،مؤسسة الرسالة،بیروت،ط توفیق ینظر،الزجاجي،الجمل،تح،علي  
(8)

  .2/36ددعوم االنسانیة،تلمسان،المجلة اآلداب والعلوصلتھا باللھجات العربیة، نیةآرقال القراءاتبلقاسم دفة،ینظر،  
(9)

  .36نفسھ،ص ینظر،المرجع  
  .9اآلیة المجادلة، سورة  (10)
  .13 المطففین،اآلیة سورة  (11)
(12)

 
  .4،1977/459السالم محمد ھارون،مكتبة الخانجي القاھرة، ینظر،سیبویھ،الكتاب،تح،عبد 

  .156الطوالع،ص النجوم  (1)
(2)

  .156ص والع،النجوم الط ،176/ 1 النشر  
(3) 
  . 05اآلیة  البقرة، سورة 
(4) 
  . 23اآلیة  النساء، سورة 
(5) 
  .3،2اآلیة، الفاتحة، سورة 
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  )7(.النطق ببعض الحركة ھو عبارة عن اإلتیان بأقل الحركة، أو ھو: الروم - 5
طباق الشفاه إ :أي معناه ،ھو عبارة عن اإلشارة إلى الحركة من غیر تصویت :اإلشمام - 6

بعد السكون یعني ضم الشفتین بعد تسكین الحرف، فمراده باألطباق الضم ألنھ ال برفع 
   . )8(بین الشفتین لیخرج النفس أي انفتاح ةشمام من إبقاء فرجاإل

ھوأن :ھیئتھما عند التقبیل بعد تسكین الحرف،وقال بعضھمكضم الشفتین ھو:وقال بعضھم
تجعل شفتیك بعد النطق بالحرف ساكنا على صورتھا إذا نطقت بالضمة،وھذه العبارات كلھا 

شمام الیختص بآخر الكلمة بل كما یكون في آخرھا یكون في واإل،ترجع إلى معنى واحد
  )1(.واإلشمام روماشماما غیره،وذھب الكوفیون إلى تسمیة الروم أ

  .)2(وھو اإلتیان بثلثي الحركة أو بأكثرھا: ختالسالا - 7
 :التحقیقمصدر من حققت الشي ء تحقیقا إذا بلغت یقینھ، و: التحقیق:التحقیق والتسھیل - 8

اعتماد ،وإتمام الحركات وزشباع المد،وتحقیق الھمإعطاء كل حرف حقھ من إعبارة عن 
  .)3(وفیة الغنَّاتاإلظھار والتشدیدات وت

سمى یھمزت الفرس ھمزا إذا دفعتھ بسرعة و :الدفع بسرعة تقول :والھمز في اللغة    
ویطلق اصطالحا .ألن الصوت یدفع عند النطق لكلفتھ على اللسان ،الحرف المعروف ھمزة

قول نبرت الحرف نبرا إذ ت ،للھمز قدامىمرادف عند ال والنبرعلى أحد حروف الھجاء 
أما المحدثون ومنھم إبراھیم أنیس . )4(و عند المحدثین إبراز مقاطع الكلمة بالضغطھو،ھمزتھ

تنفرج فتحة المزمار :"فیستعمل مصطلح الھمز،فیقول في معرض حدیثھ عن مخرج الھمزة
  )5("فیسمع صوت إنفجاري ھو ما یعبر عنھ بالھمزة

  .)6(ن غیر تنفسعبارة عن قطع الصوت زمنا ھو دون زمن، الوقف عادة م: تالسك -9 
ھو عبارة عن قطع القراءة رأسا، فھو كاالنتھاء، فالقارئ بھ كالمعرض عن : القطع -10

القراءة، والمنتقل منھا إلى حالة أخرى سوى القراءة كالذي یقطع على حزب أو ورد أو عشر 
، رىثم یؤذن بانقضاء القراءة،واالنتقال منھا إلى حالة أخ ،أو في ركعة ثم یركع أو نحو ذلك

وھو الذي یُستعاذ بعده للقراءة المستأنفة والیكون إالّ على رأس آیة ألن رؤوس اآلي في 
  .)7(نفسھا مقاطع

وھو مذھب ورش فقد كان ، ھو عبارة عن نقل حركة الھمزة إلى الساكن قبلھا: النقل -11
ذا كان یلقي حركة الھمزة على الساكن قبلھا فیتحرك بحركتھا، وتسقط ھي من اللفظ، و ذلك إ

  .،في سورة اإلخالصأحد كفؤا  :مثل،الساكن غیر حرف مدولین و الھمزة أول كلمة أخرى
وھو في مصطلح القراءات،عبارة عن زیادة المد من .وھو طول زمان الصوت:المد -12

  ألجل ھمز،حروف المد

                                                                                                                                                                                     
(6)

  .1/177،والنشر،1/350البرھان، ینظر،  
   .157الطوالع،ص النجوم  (7)
(8) 
  .1/136اإلتحاف، ینظر، 
  .161،160النجوم الطوالع،  (1)
(2)

  .1/136اإلتحاف،  
(3)

،سراج القاريء المبتديء وتذكار القاريء المنتھي،مطبعة مصطفى ابن القاصح  
  .1/163،والنشر،32،31،ص)ت.د(الحلبي،

ینظر،بلقاسم دفة،النبر والتنغیم في اللغة العربیة عنداللغویین العرب القدامى والمحدثین،مجلة العلوم االجتماعیة   (4)
  .94،ص2003،8واالنسانیة، باتنة،العدد

(5)
  .89،ص1979،5،األصوات اللغویة،مكتبة األنجلوالمصریة،القاھرة،طإبراھیم أنیس  

(6)
  .1/190النشر،  

(7) 
  .1/189،188المصدر نفسھ، 
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  :وللمد عشرة ألقاب.أوساكن
  . الینالض  :نحو ،ألنھ یحجز بین الساكنین والمتحرك :مد الحجز -1
  .آأنذرتھم على قراءة من یمد بین الھمزتین :نحو، العتدال النطق بالھمزة: مدالعدل -2
  .وبابھ   أولئك  :نحو ،ضطرابالألنھ یمكن الكلمة عن ا :مد التمكین -3
  . بما أنزل   :نحو ،ألنھ یفصل بین الكلمتین: مد الفصل -4
  .ھاأنتم   :نحو ،فإنھ یروم بالمد الھمز :مد الروم -5
  .آلذاكرین     :نحو ،ستفھام وغیرهالتألنھ یفرق بین ا :الفرق مد -6
  .دعاء، نداء :دون القصر مثلالمّد یت على بنن الكلمة أل: یةبنمد ال -7
  .الإلھ إال هللا    :للتعظیم نحو :مد المبالغة -8
  .آمن، آزر: نحو ،ألن المد بدل من الھمزة الثانیة :مد البدل -9

  .)1(جاء وشاءمن أصل الكلمة مثل  ألن الھمزة و المد :مد األصل - 10
حور مقصورات  ، ھو ترك الزیادة في حروف المد وأصل القصر الحبس ومنھ :القصر -13

  .) )2في الخیام
الحدور الذي ھو  من  إذا أسرع فھو: بالضم رُ دُ حْ بالفتح یَ  رَ دَ ھو مصدرمن حَ  :الحدر -14

ختالس، یفھا بالقصر، والتسكین واالوھو عبارة عن إدراج القراءة و سرعتھا و تخف، الھبوط
ووردت بھ القراءة  ونحو ذلك مما صحت بھ الروایة، دغام الكبیر وتخفیف الھمزإلوالبدل وا

والیخرج من وھو ضد التحقیق، فالحدر یكون لتكثیر الحسنات في القراءة ، .یثار الوصلإمع 
  )1(.حد الترتیل

  .)2(من التحقیق والحدر ھو عبارة عن التوسط بین المقامین: التدویر -15
إذا اتبع بعضھ بعضا على مكث و تفھم من :ھو مصدر من رتل فالن كالمھ : الترتیل -16

  .))3 ترتیال تل القرءانور  :قال هللا تعالى.غیر عجلة ، وھو الذي نزل بھ القرآن 
 وھو عبارة عن.الجودة ضد الرداءة: منھ سمواال ھو مصدر من جود تجویدا،:التجوید -17

انتھاء الغایة في : ومعناه.بریئة من الرداءة في النطق اإلتیان بالقراءة مجودة األلفاظ
وھو إعطاء ،والتجوید ھو حلیة التالوة،وزینة القراءة.وبلوغ الغایة في التحسیس، التصحیح

لحاقة إوأصلھ،و مراتبھا،ورد الحرف إلى مخرجھ بحسب الحروف حقوقھا وترتیبھا
 من غیر إسراف؛ تلطیف النطق بھ على حال صیغتھ وكمال ھیئتھو ،ھ،وتصحیح لفظهبنظیر

من أحّب أن یقرأ القرآن :(( بقولھ وإلى ذلك أشار النبي ،والتكلف ،أوتعسف،وال إفراط
ا كما أنزل فلیقرأ قراءة ابن أم عبد   .)4())غّضً

ضد : التفخیموجعلھ نحیفا ضعیفا  :نحاف ذات الحرف أيإالترقیق : الترقیق و التفخیم -18
وتقسم الحروف إلى .جسیما امین الحرف أي جعلھ سمینً ــبارة عن تســــالترقیق فھو ع

   روفـــوھي ح ،عالءتحروف اس :مینـقس
 ،أن یكون األصل في الراء الترقیق ،وذلكوحروف استفال وھي ماعداھا، )قظ خص ضغط(

  )5(.ستفال األصل فیھا الترقیقالوحروف ا ستفالالألنھا من حروف ا
                                                           

  .48سر اج القاريء،ص  (1)
(2)

  .72سورة الرحمن، اآلیة  
  .1/164النشر،  (1)
(2)

  .1/164نفسھ، المصدر  
(3)

  .4 اآلیة المزمل، سورة  
(4) 
  .1/168،167،165النشر، ینظر، 
(5) 
  .186ص الطوالع، النجوم 
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  : الفتح واإلمالة و بین اللفظین -19
إذ األلف التقبل ، المراد بالفتح فتح القارئ فمھ بالحرف الفتح األلف:الفتح      

  تالحركة،والفتح ھوفتح الصو
ایمال یجوز ـل،واإلمالة فرع منھ فكل مـح ھو األصـوالفتح ھنا ضد اإلمالة والفت،ال الحرف 

   .)1(مالتھإح یجوز ـفتولیس كل مای،فتحھ
ح الفم بالحرف ویسمى التفخیم  ـفت ھو نھایة: سم الفتح إلى شدید و متوسط؛فالشدیدـوینق      
والسیما أھل لغة العرب وإنما یوجد في لغة العجم  بل ھو معدوم فيفي القرآن  الیجوزو

ستعملھ ــ، وھو الذي یةالة المتوسطــھو مابین الفتح الشدید واإلم :تح المتوسطــــوالف.خراسان
    .تح من القراءـاب الفــأصح

 :الحطصالوفي ا )2(.االنحراف والعدول عن الشي ء،وكذلك المیالن: اإلمالة لغة: اإلمالة   
وھي التوجب إال فیھما وعكسھا الفتح،وھو  أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة، وباأللف نحو الیاء

نقسم إلى تو )3()الصائت القصیر(،والفتحة )الصائت الطویل(األصل في صورتي األلف 
  :قسمین

اشباع  أن تقرب الفتحة من الكسرة باأللف من الیاء من غیر قلب خالص وال :الكبرى - أ
المیل ففي : ضجاعومعنى اال.ضجاع أو البطحمبالغ فیھ وتسمى المحضة أواال

ضجاع في باب واال :مالت للمغیب ثم قال: وضرعت ضجعت الشمس وخفقت:سانلال
  .)4(فضالحركات مثل اإلمالة و الخ

وبین  وھي مابین الفتح المتوسط واإلمالة المحصنة ولھذا یقال لھا بین بین :الصغرى  - ب
  .)5(اللفظین أي لفظ الفتح ولفظ اإلمالة  وتسمى بالتقلیل

وھي الزوائد على الرسم،تأتي في أواخر الكلم وھي المتطرفة الزائدة في : یاءات الزوائد -20
  :ة وتنقسم إلى قسمینالعثمانی التالوة على رسم المصاحف

  ).)6یاقوم لقد أبلغتكم  : ماحذف من آخر إسم منادى،نحو -
ا الخالف في حذف الیاء في الحالــتین والیاء من ھذا القـسم یاء إضافة كلمـة  وھذا القـــسم ممَّ

  .برأسھا أُُ◌ستغني بالكسرة عنھا
ي،الجواري، المنادي، یأتي، الداع: " ماوقعت الیاء فیھ في األسماء واألفعال نحو: وقسم ثان -

  . یسري،یتقي، نبغي فھي في ھذا وشبھھ الم الكلمة
یاء اإلضافة في اصطالح القراء ھي الیاء الزائدة الدالة على المتكلم : یاءات اإلضافة -21

لنا الدالة على المتكلم  بقولنایھدي وخرج : لنا الزائدة الیاء األصلیة كالیاء في بقولناوخرج 
شربي لداللتھا على افكلي و:ع المذكر السالم نحو حاضري المسجد والیاء فيالیاء في جم

  .المؤنثة المخاطبة ال على المتكلم
وتتصل یاء اإلضافة باإلسم والفعل والحرف ؛ فتكون مع اإلسم مجرورة المحل نحو نفسي  

فطرني ولیحزنني ومع الحرف مجرورة المحل :نحو الفعل منصوبة المحل ي ومعذكر
  والفرق بینھا .وإنّي ولي: بحسب عمل الفعل نحوة ومنصوب

                                                           
  .2/23،النشر،102القاريءص سراج  (1)
(2)

مقاییس اللغة،تح،عبد السالم محمد ھارون،دار الفكر للطباعة والنشر  فارس،معجم ینظر،ابن  
  .میل ،مادة5،1979/290والتوزیع،بیروت،

(3) 
  .35ص القرءانیة وصلتھا باللھجات العربیة، دفة،القراءات ینظر،بلقاسم 
  .ضجع اللسان،مادة  (4)
(5)

  .2/24النشر،  
(6)

  .93 اآلیة األعراف، سورة  
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ویاءات اإلضافة .وبین یاءات الزوائد أن ھذه الیاءات تكون ثابتة في المصحف وتلك محذوفة 
تكون زائدة على الكلمة أي لیست من األصول فالتجيء الما من الفعل أبدا فھي كھاء 

فطره وفطرك وفي یحزنني، : نفسھ،نفسك ، وفي فطرني: الضمیر وكافھ فتقول في نفسي
ویـاء الزوائـد تكـون أصلیـة وزائـدة .إنھ وإنك وفي لي ولھ ولك: یحزنھ ،یحزنك ،وفي إني 

إذا یســر،ویـــوم یـأت،والـــّداع، والـمنـاد،ودعــان، " : فتجي ء الماً مـن الفـعـل نحـو
ـن الفتــح واإلسكـــان وأمـا وھــذه الیــاءات الــحذف فیــھا جــاٍر بیـ" ویھـدیـن،ویــؤتیـن

  )1(.یاءات الزوائد الخالف فیھا ثابت بین الحذف واإلثبات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  معجم قراءات ابن مسعود

  من خالل معجم القراءات القرآنیة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .2/121النشر،  (1)
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  الجزء األول
  *سورة الفاتحة * 

 مالرق رقم األیة النص المصحفي قراءة ابن مسعود الصفحة
 11 06 اَْھِدنَا أَْرشدنا 11
 15 07 صراط الذین َمنْ ) صراط( 12
 17 07 ُغْیرِ  غیرَ  14

  *سورة البقرة * 
 الرقم رقم األیة النص المصحفي قراءة ابن مسعود الصفحة

 47 09 یَُخاِدُعونَ  یَْخَدُعونَ  24
 70 18 ُصٌم بُْكٌم ُعْميٌ  صماًّ بكماً عمیاً  32
  77  20  طَفُ یَخْ   یَْخطَتِفُ   35
  84  20  شي ءٍ   )باأللف(شايء   36
  103  26  یُِضلُّ بِِھ َكثیًرا  یُِضلُّ بِِھ كثیرٌ   39
  104  26  و یَْھِدي بِِھ كثیًرا  و یَْھِدي بھ كثیرٌ   40
  105  26  و َما یُِضلُّ بِِھ إالَّ الفاِسقِین  و ما یَِضلُّ بھ إال الفاسقون  40
  116  41  َعَرَضھَمْ   َعَرَضھُنَّ   42
  145  40  اْذُكُروا  ادَّكروا  52
  155  46  یَُضنُّونَ   یعلمون  53

  194  61  َوفُوِمھَا  َوثُومھا  63
  198  61  ِمْصًرا  ِمْصرَ   64
  209  63  َواْذُكُروا  وتََذكَّروا  67
ابَھُ   71   یَشَّ

  222  70  تََشابَھَ 
  ُمتََشابِھٌ   71
  255  83  الَتَْعبُُدون  التعبدوا  78
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  الیعبدوا  78
  التعبدوا أن  79
  299  92  اتََّخْذتُم  اتََّختُم  87
  راعونا  97

  333  104  َراِعنَا
  اِْرُعونَا  97
  338  106  َمانَْنَسخْ   َمانُْنِسكَ   99
  339  106  أَْونُنِسھَا  نَْنَسْخھَا  101
  340  106  َنَ◌ْأتِ   نَِجيءُ   101
  341  106  بَِخْیِر منھَا أو ِمْثلِھَا  بمثلھا أو خیر منھا  101
  َوَماتُْسأَلُ   107

  367  119  والَتُْسئَلُ 
  ولن تُْسأَل  108
  382  124  الظالمین  الظالمون  110
  397  127  ربَّنَا تَقبَّلْ   ویَقُوالن ربنا تقبل  114
  399  128  وأَِرنَا  َوأَِرِھمْ   115
  400  128    َمنَاِسَكھُمْ   115
  401  128  وتُْب علینا  وتُْب علیھم  116
  باإلمالة  117

  407  132  ىووصَّ 
ى  117   فوصَّ
  409  132  یابَنِيَّ   أَْن یابنيَّ   117
  420  137  بمْثِل مآء امنتُم  بما آمنتم  119
  443  144  َشْطَر المسِجدِ   تِْلقَاَء اْلَمْسِجدِ   124
  444  144  َشْطَرهُ   قِبَلَھ  125
  450  148  ولُِكّل ِوْجھَةٌ   َولُِكلٍّ َجَعْلنَا قِْبلَةً   
فَ أن ال یَطَّ   128 فَ   وَّ   464  158  أَْن یَطَّوَّ
عْ   129 عَ   یَتَطَوَّ   465  158  تََطوَّ
  466  158  خیًرا  بَِخْیرٍ   129
  500  177  لَْیَس الِبرَّ   لَْیَس البِرُّ   137
  501  177  أْن تَولُّوا  بأْن تَُولُّوا  138
  508  177  والمُوفُونَ   والمُوفِین  139
  520  184  أَیَّاًما  أیَامٌ   140
عَ   یَتطوعْ   143   526  184  تََطوَّ
فُوثُ   147 فَثُ   الرُّ   542  187  الرَّ
وا   َوأَقِیُموا  150   566  196  َوأَتِمُّ
  568  196  َوالُعْمَرةَ   َوالُعْمَرةُ   151
ِ   إلى البیتِ   151 َّ�ِ  196  569  
  إلى البیت �  151
  578  197  َرفَثَ   ُرفُوثَ   152
  582  198  فَْضالً ِمْن َربُِّكمْ   جِّ فضالً ِمْن َربُِّكْم ِفي َمَواِسَم اْلحَ   155
  593  203  لَِمِن اتّقَى  لِمَ◌ِن إِتَّقَى هللاَ   156
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  596  204  ویُْشِھَدَهللاَ   ویستشھد هللا  159
یَأْتِیَھُُم هللاُ َوالمالئكةُ في ظُلٍَل من   160

  الغمام
یأتِیَھُُم هللا ُفي ظُلٍَل ِمَن الَغَماِم 

  والَمالَئَِكةُ 
210  609  

  الَلٍ في ظِ   160
  622  213  َواِحَدةً   واحدة فاْختلفوا  163
  628  213  لَما اِْختَلَفُوا فِیھِ   لمااختلفوا عنھ  164
  629  213  ِمَن اْلَحّق ِ   من اإلسالمِ   164
  634  214  وُزْلِزلُوا  وزلزلوا ثم زلزلوا  164
  635  214  حتى یقولُ   َویقُولُ   165
  644  217  قِتَالٍ   عن قتالٍ   166
        قَْتلٍ   167
  645  217  قِتَالٌ   قَْتلٌ   167
  652  219  َكبِیرٌ   َكثِیرٌ   168
  654  219  أَْكبَرُ   أَْكثَرُ   168
  667  222  یَْطھُْرنَ   یَتَطَھَّْرنَ   171
  674  226  یُْؤلُونَ   آلوا  173
  أن یََخافوا أالَّ یقیموا  174

  681  229  أَن یَخافَآ أالَّ یُقِیَما
  أن تَخافوا أال یقیما  175
  697  233  الَتَُضآرَّ َوالَِدةٌ   ال تَُضاَرْر والَدةٌ   178
الة  185 لَواِة الُوْسطَى  وعلى الصَّ   722  238  والصَّ
  ...َوصیةٌ   187

  725  240  َوِصیَّةً ِألَْزَواِجِھم

  ...الوصیةُ   187

187  

  ......ُكتب علیھم وصیةٌ 
  .....ُكتب علیھم الوصیةُ 

ُكتب علیكم الوصیة 
  ....ألزواجھم

  755  249  إالَّ قَلِیالً ِمْنھُمْ   إال قلیلٌ   193
  768  255  الَحيُّ القَیُّومُ   القیَّامُ   195

199  
  وھذا شرابُك لَم یَتََسنَّھْ 

  
  789  259  وَشَرا بَِك لَْم یَتََسنَّھْ 

  قیل اْعلَمْ   201
  795  259  قَاَل أَْعلَمُ 

  قیل لھ اْعلَمْ   201
ُموا  208   والتَأَمَّ

  823  267  ُمواْ َوالَتَیَمَّ 
وا  208   والتَُؤمُّ
  845  275  الیَقُوُمونَ   ال یقومون یوم القیامة  215
  860  280  ُذوُعْسَرةٍ   َذاُعْسرة  218
  861  280  فَنَِظَرةٌ   فناظروهُ   219
  862  280  َمْیَسَرةٍ   َمْیُسوِرهِ   219
قُوا  تَتَصدَّقوا  220   863  280  تََصدَّ
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  865  281  تُْرَجُعونَ   یَُردُّونَ   221
  897  284  ویَُعذِّبُ ...فَیَْغفِرُ   ویعذبْ ...یغفرْ   230
  900  285  والُمْؤِمنُونَ   وآمن المؤمنون  230
  901  285  وُكتُبِھِ   وِكتابھ  231
  903  285  وُكتُبِِھ وُرُسلِھِ   وكتابھ ولقائھ ورسلھ  231
قُُون  232 قُ   الیُفَرِّ   904  285  النُفَرِّ

  الجزء الثاني
  * سورة آل عمران*      

 الرقم رقم األیة النص المصحفي قراءة ابن مسعود الصفحة
 اَْلقَیَّام 4

 917 02 اَْلقَیُّومُ 
 اْلقَیِّم 5
 926      07 َوَمایَْعَلَ◌ُم تَأِْویلَھُ إالَّ هللا ُ  إِن تَأِْویلُھُ إالَّ عند هللاِ   7
 963 18 أَنَّھُ َآلإلــھَ  أَْن الإلھ 15
 القائُم بالقسط 15

 965 18 قَآئًِما باْلقِْسطِ 
 قائٌم بالقسط  15
ینَ  أَن الدین 15  966 19 إنَّ الدِّ
 967 19 اإلْسلـمُ  الحنیفیة 16
 ...وقاتلوا 17

 973 21 ویَقتلون الذینَ 
  ...وقتلوا 18
  987  30  تََودُّ   َودَّتْ  20
  996  33  َوَءاَل ِعْمَرانَ   وآل محمد  22
  ...فناداه  26

  1012  39  ْتھُ اْلَملَـئَِكةُ فَنَادَ 
  فناداه جبریل 27
  1014  39  أنَّ هللا َ   یازكریا إن هللا 27
ُركَ   یَْبُشرك 28   1015  39  یُبَشِّ
  1026  42  قالِت اْلَملَـئَِكةُ   قال المالئكة 30
  1045  49  بِأَیَةٍ   بِآیاتٍ  33
  1049  49  فَانفُُخ فِیھ  فَانفخھا  35
  1054  49  َآلیَةٍ   آلیات  36
  1057  50  بِآَیَةٍ   بآیات  36
  1076  64  َسَوآءٍ   َعْدل  39
  1088  75  )مرتان(تَأَْمْنھ   تیَمنھ  42
  1106  80  وال یأُمَرُكم  ولن یأمركم  47
  1108  81  میثَـَق النّبِیِّینَ   میثاق الذین أتوا الكتاب  48
  1110  81  ُمَصدِّقٌ   مصَدقاً   49
  1132  92  مَما تُحبّونَ   بعض ما تحبون  53
  1177  118  بََدت  بدا  60
ىءُ   تُْبِوىءُ   62   1183  121  تُبَوِّ
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  1184  121  المؤِمنینَ   للمؤمنین  62
  1187  122  َولِیُّھَُما  ولیُّھمْ   62
  1202  133  وَساِرُعوآ  وسابقوا  66
ُسلُ   رسل  68   1214  144  الرُّ
  1225  146  ِربِیُّون  ُربِّیُونَ   72
  1269  161  یَُغلَّ   یَُغلّ   81
84   َ َ   وهللاَّ   1288  171  َوأَنَّ هللاَّ
ُف أَولِیَآَءهُ   یخوفكم أولیاءه  85   1294  175  یخوِّ
  1309  181  سنكتبُ   َسیُْكتَبُ   89
  1310  181  ماقالوا  مایقولون  90

91  
  ویقال

  َویَقُول
185  1352  

  ونقول لھم
  1327  187  لتُبَیِّنُنَّھ  لیبیِّنُونھ  94
  1332  188  فال تحسبنَّھم  باسقاط فال تحسبنھم  95

 *سورة النسـاء * 
 الرقم رقم األیة النص المصحفي قراءة ابن مسعود الصفحة
آَءلُونَ   تَْسأَلُونَ   104   1357  01  تَسَّ

  1358  01  واألرَحامَ   وباألرحام  104
  أََحْستُم  110

  1381  06  َءانستم
  أَحسیتم  110
  َرَشًدا  110

  1382  06  رشَدا
  ُرْشًدا  110
  1383  06  لیِھمإ  إلیھُم  111
  َعلَْیِھم  علیھُم  111
  1414  15  والَّتِي  واللواتي  118
  1415  15  الفَـِحَشةَ   بِالفَاِحَشةِ   257
  1419  16  والذان یأتِیْنھا  والذین یفعلونھ  119
  1425  19  تَعضلُوھُنَّ   أن تعضلوھن  120
  1426  19  یأتین بِفَـِحَشةٍ   یفحشن  120
تِي   )بالباء(الالي   122   1436  23  الـَّ
منھن إلى أجل   124

  مسّم�فآتوھن
  1441  24  منھنَّ فآتوھنّ 

َواِلحُ   129 ـلِـَحتُ   فَالصَّ   1464  34  فَالصَّ
  1465  34  قَـنــــــِتـتٌ   قََوانِتُ   130
  1466  34  َحـفِظَـتٌ   َحَوافِظُ   130
ُ   بماحفظ هللا فأصلحوا إلیھن  130   1468  34  بماحفظ هللاَّ
  1469  34  المضاجع  المضجع  130
  1482  40  ذَرة  نملة  133
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137  
  الغیط

  1493  43  الغائط
  غیط

  1511  53  الَّیُؤتون  الیَؤتوا  139
  1513  55  َصدَّ   ُصدَّ   140
  1517  57  سندخلھم  سیدخلھم  140
  1551  75  الظالِِم أھلَھا  التي كانت ظالمة  146
فِمن نفسك وأنا كتبتھا   147

  علیك

  1558  79  فَِمْن نَّْفِسك
فمن نفسك وإنّما قضیتھا   147

  علیك 
فمن نفسك وأنا قدرتھا   148

  علیك
  1563  81  بیََّت طَآئِفَةٌ   بیٌت مبیٌّت منھم یامحمد   149

150  
  َرَكَسھم

  1577  90  أركسھم
  َركَّسھم

152  
  ُرِكُسوا

  1587  91  أركسوا
ُسوا   ُركِّ

153  
  تتصدقوا

قُوا دَّ   1589  92  أن یصَّ
  یتصدقوا

  1591  94  )مرتان ( فتبیّنوا   فثبتوا  154
بدون إن خفتم ( أن یفتنكم   185

(  
  1608  101  إن خفتم أن یفتنكم

  1623  109  )مرتان ( عنھم   عنھ  160
الحاَ   168   1666  128  یُصلحاَ   اصَّ
  1668  129  كالمعلقة  كأنما معلقة  168
  1674  135  یَُكْن َغنِیًّا  غنيٌّ ...   169
  1675  135  فقیًرا  فقیرٌ   169
  1677  135  بِِھَما  بھم  169
َذْبَذبِینَ   متذبذبین  173   1692  143  مُّ

  *سورة المائدة * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
ي البیِت الحرامِ   188   1761  02  آمین البْیَت الَحَرام  آمِّ
  1766  02  یَْجِر َمنَُّكم  یُجِر منَُّكم  189
  1768  02  أَْن َصدُّوكم  دُّوكم إِْن یَصَ   191
  1773  03  والنَّطیَحةُ   والمنطوحة  192
  1774  03  وَماأكَل السبَع   وأكیلةُ السبع   192
  1783  04  ُمَكلِّبین  ُمْكلِبِینَ   194
وا  196 ُموا  فَأُمُّ   1794  06  فَتَیَمَّ
  1804  13  قَـِسیَةٍ   قَِسیَّة  197
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ُ   أنعم هللا علیھما ویلكم  202   1837  23  علیِھَما أنعم هللاَّ
  1855  31  أََعَجْزتُ   أََعِجْزتَ   205
  1869  38  والسارُق والساِرقَةُ   والسارقون والسارقات  208
  أیمانھما  208

  1869  38  أیِدیَھَُما
  أیمانھم  208
ةٍ   غلظاء  219   1920  54  أَِعزَّ
  1922  55  َولیُُّكمُ   موالكم  219
  1924  57  والكفَّارَ   ِمَن الذین أشركوا  220
من غضب هللا علیھم   221

  وجعلھم قردة وخنازیر 
من لعنھُ هللا وغضب علیھ 

  وجعل منھم القردة والخنازیر
60  1932  

  وَعبَُدوا الطَّاغوت  222

ُغوتَ    1933  60  وَعبََد الطـَّ

  وُعبَُد الطاغوتِ   223
  َوَعبَُد الطاغوتُ   223
 وُعبِدت الطاغوتُ  223
 اغوت َومن َعبََد الط 223
 َوُعبََد الطَّاغوتِ  223
  بُْسطَان  228

  1947  64  مبسوطان
  بسیطتان  228
  1956  69  إنَّ الذین  یاأیھا الذین  229
  1979  84  َوَماَجآَءنا ِمَن الحقِّ   وَما أنزل علینا ربّنا  234
  1989  89  فصیامُ   فصوم  
  1990  89  ثَلـثَِة أیَام  ثالثة أیام متتابعات  236
  1998  95  فجَزآٌء مثلُ   فجزاُؤهُ مثل  237
  تَُكنْ   248

  2054  114  تَكونُ 
  یَُكنْ   249
  2067  118  العزیُز الحكیم  الغفوُر الرحیم  250

  *سورة األنعام * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  لصفحة
  2095  16  یُْصَرفُ   یَْصِرفُ   258
  2101  23  نَتُھُملم تَُكن فِتْ   وماكان فِْتنَتھم  260
فال نَكذب بآیاَت ربنا   262

  ونكون
َب بِأَیَـِت َربِّنِاَ ونَُكونَ    2112  27  َوالَ نَُكذِّ

  2171  57  یَقُصُّ الحقَّ   یقضي بالحقِّ   275
  2172  57  خْیُر   أسرع  275

282  
  )ماضیا(أَتینا 

  2207  71  آْئتِنَا
  

  2261  93  اَْلھُونِ   اْلھََوان  294
  2266  94  بْینَُكمْ   ُكمَمابینَ   296
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  2267  95  فَالُِق اَْلَحبّ   فَلََق الحبَّ   296
تٍ   وجناتٌ   301   2279  99  وجنـَّ
  2280  99  ُمْشتَبِھَا  ُمَشتَابِھَا  301
  َدَرَستْ   305

  َدَرسَ   306  2294  105  َدَرْستَ 
  َدَرْسنَ   306
  2302  109  أَنَّھآ إذا جآَءتْ   إذا جآءتھم أنّھم   309
دیَتَ   317 دُ   َصعَّ عَّ   2337  125  یَصَّ
  2361  139  ُشَرَكآءُ   سواء  325
  2404  145  اَلَِّذي أَْحَسنَ   الذین أحسنوا  335

  *سورة األعراف * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
اَرُكوا   تََدرُكوا...   356   2503  38  إذا ادَّ
  2514  40  َسمِّ   ُسمِّ   361
  2515  40  اْلِخیَاطِ   اْلِمْخیَط  361

  2564  57  نُُشَرا  نُْشًرا  371
  2625  105  حقیٌق على أَنَّ   حقیٌق أنَّ   385
  2650  127  َوَءالِھَتَكَ   َوإِالَھَتُكَ   393
  2655  128  واَْلَعـقِبَةُ   والعاقبَةَ   394

422  
  َوتَْذُكُروا

  )بالتشدید ( َوتَّذكروا   2770  171  َواَْذُكُرواْ 
  

  2792  187  َحفِيٌّ َعْنھَا  ا بِھَ ...   427

  *سورة األنفال * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  2813  01  َعِن األنفالِ   األنفالَ   437
  2832  02  َوِجلَتْ   فِرقت  437
  وإِنَّ   445

َ َمعَ  ُ   445  2869  19  َوأَنَّ هللاَّ   وهللاَّ

  وإَن هللا لمع  445
  یِبَ أَْن تُص  446

  2872  25  الَّتُِصیبَنَّ 
  لَتُِصبَن  446
  2875  27  وتَُخونُواْ   والتخونوا  446
  إن تنتھوا نَغفر لكم   448

  2889  38  إِْن ینتَھُوا یُْغفَْر لھم
  إن تنتھوا یغفر لكم    448
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بالعدوى العلیا وھم بالعدوة   451
  السفلى 

باْلُعْدَوة الدنیا وھم بالعدوة 
  القصوى

42  2905  

ذْ   456 دْ   فََشرِّ   2935  57  فََشرِّ
  2939  59  َسبَقُواْ   أنّھم سبقوا  457

  الجزء الثالث
  *سورة التوبة * 

الصفح
  ة

  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  3029  28  َعْیلَةً   عائلة  14
  3054  37  النَّسى ِءُ   النِّْسىُ   18
  یُِضلّ   19

  3055  37  یَُضلُّ 
  یَِضلُّ   19
  3088  51  لَّن  ھل  24
  3146  81  یَْفقَھُونَ   یعلمون  34
ئِبُونَ   التائبین  47   3208  112  التـَّ
  3209  112  الَعـبُِدونَ   الَعابِِدین  47

  3210  112  الَحـِمُدونَ   الحامدین  48
ـئُِحونَ   السائحین  48   3211  112  السَّ
اِكُعون  الراكعین  48   3212  112  الرَّ
ـِجُدونَ   الساجدین  48   3213  112  السَّ
  3214  112  اآلِمُرونَ   اآلمرین  48
  3215  112  والنَّاھُونَ   النّاھین  48
  3216  113  والَحـفِظُونَ   الحافظین  48
  3228  117  ماكاد یزیغُ   مازاَغتْ   49
  3233  119  مع  من  51
  3248  126  الَیََرْدنَ   الَتَرى  53
  3249  126  یَذَّكَُّرون  یتذكرون  53

  *سورة یونس * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  اءة ابن مسعودقر

  3257  02  عجبًا  عجبٌ   57
  3436  81  بھ السحرُ   سحرٌ ...   88
  3437  82  بِكلَِمـتِھ  بكلمتھ  88
  3459  92  بِبََدنِكَ   بنَِدائك  92
  3469  98  فلوَآلكانت  ...فھال  93
  3470  98  إالَقومَ   قومُ ...   93
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  *سورة ھود * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  دقراءة ابن مسعو

  3515  16  بَـِطلٌ   وباطالً   104
اھا  108 یَتْ   فََعمَّ   3534  28  فَُعمِّ
  3585  29  ھَـَذا  ھذا القرآن  117
وهُ   118 ونَھُ   َوالَتَُضرُّ   3599  57  َوالَتَُضرُّ
  وامرأتھ قائمة وھو قاعد  123

  3623  71  َواْمَرأَتُھ قَآئَِمةٌ 
  وھي قائمة وھو جالس  123
  3629  72  شیًخا  شیخٌ   125
  )وصال ووقف ( یأتِي...   134

  3685  105  یوم یأتِ 
  یأتون  135
ا لیوفینھم  وإْن كلٌّ إالّ   137   3694  111  وإنَّ كالَّ لَمَّ

  *سورة یوسف * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  3788  31  بشًرا  بشرٌ   167
  3797  35  حتَّى  عتَّى   169
  3800  36  خمًرا  عنبًا  169
  3802  36  ُخْبًزا  ثَریًدا  170
  3859  64  خیٌرَحـفِظًا  خیُر الحافظین  180
احمین  وھو خیر الَحافظین  180   3858  64  وھو أرحم الرَّ
  3860  65  نبغي  تَبغي  180
  3871  70  َجَعل السقایَةَ   وَجَعلَ   181
  وجعل السقایة في رحل أخیھ  182

  طلقوا أمھلھم حتى ان
  3872  70  جعل السقایة في رحل أخیھ

  3885  76  ذي ِعْلمِ   ذي عالِمٍ   185
ھَا  فأسّره  185   3888  77  فَأََسرَّ
  3945  101  َوَعلََّمْتنِي  وعلمتني  194
  3952  105  واألرضِ   واألرضُ   195
  3953  105  یمرون  یمشون  196
  3955  108  ھذه سبیلي  ...ھذا   196

197  
بُوا   ُكذِّ

  كذبوا  3962  110  َكِذبُوا
بُوا   َكذَّ
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  *سورة الرعد * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  الكافرون  221

رُ    4072  42  اْلُكفـَّ
221  

  الذین كفروا
  الُكْفر

  *سورة إبراھیم * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  4093  07  تَأَذَّنَ   قال  229
  4172  46  وإن كان  وما  242

  *سورة الحجر * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  4244  66  أنَّ َدابِرَ   ...وقلنا إن   261

  *سورة النحل * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  4276  9  َوِمْنھَا َجائِرٌ   ومنكم  270
  4284  12  والنجوُم مسَخَراتٌ   ح مسخراتوالریا  272
ھُمُ   تَوفاھم  277   4307  28  تتَوفـَّ
ئَنَّھُْم   لنُْثویَنَّھم     4339  41  لِنُبَوِّ
ْفَرطُونَ   ُمْفِرطُونَ   286   4372  62  مُّ

289  

ھْ    یَُوجِّ

ھھُّ    4396  76  یَُوجِّ
ھُّ    یَُوجِّ
ْھھ   تَُوجِّ
ھ   تَُوجِّ

ھْ   290   یَُوجَّ
ُ لِبَاَس الُجوِع   فأذاقھا هللا الخوف والجوع  298 فَأََذاقَھا هللاَّ

  والخوفِ 
112  4443  

  4455  124  ُجِعَل السبتُ   أنزلنا السبت  300

  *سورة اإلسراء * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  4464  1  لیال  من اللّیل  305
رُ   َویَْبُشر  310   4490  9  ویُبَشِّ
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  4491  11  ویَْدعُ   الواو وصال ووقفا بحذف  
  4514  23  وقضى ربَّكَ   ووّصى  315

22  
  سیئاتُھ

  سیئاتٍ   4539  38  َسیِّئُھُ 
  خبیثھ   323
  4569  57  إِلَى ربِِّھمُ   ربَّك...   327
  4617  85  أُتِیتُم  أوتوا  336
  4630  93  ُزْخُرفٍ   ذھب  338

  الجزء الرابع 
  *سورة الكھـف * 

الصفح
  ة

  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  ة ابن مسعودقراء

350  
  من دوننا

 َ   4687  16  إالّ هللاَّ
  

  4693  17  تََّزاَورُ   تـَْزَوئِرُّ   353
  4726  25  ثَلَـَث ِماْئٍة ِسنینَ   ثالث مائِة سنٍة◌َ   359

363  
  ...كال الِجنتین آتت 

  4752  33  كلتا الِجنّتَْین ءاتت أُْكلَھَا
  أكلھكل الِجنتین آتى 

366  
  لكْن أنا 

  4765  38  لَِّكنَّاْ 
  )بدون أنا ( لكن 

  لكْن أنا الإلھ إال ھو ربي  366
  4766  38  لَِّكنَّاْ ھَُو هللا َربِّي

  لكن ھو هللا ربي ال إلھ إالّ ھو   366

371  
  تُْذریھ

  تَْذِریھ  4786  45  تَْذُروهُ 
  یذریھ

  4865  77  لَتََّخْذتَ   لَتَِخْذتَ   389
  4870  79  َكلَّ َسفِینَةٍ   َكلَّ سفینٍة صالحة   07
  4873  80  فََخِشینَآ  فخاف ربك   07
  4908  102  أَفََحِسَب اَلَِّذینَ   أفَظَنَّ   18
  4919  109  البحُر ِمَداًدا  مدًدا...   21
  4919  109  مَدًدا, بمثلِھِ   ِمَداًدا...  21

  *  سورة مریم * 
الصفح

  ة
رقم   ص المصحفيالن  قراءة ابن مسعود

  اآلیة
  الرقم

23  
  َعتِیًّا

  4949  8  ِعتِیًّا
  ُعُسیًّا
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  4983  26  َصْوًما  َصْمتًا  42
  قاُل الحقِّ   45

  4998  34  قَْوَل اْلَحقِّ 
ِّ الحق  45   قاُل هللاَّ
َ   إَنَّ   47   5004  36  َوإِنَّ هللاَّ

  یَـاأَبَتِ   َواأَبت  48

42  

5012  
43  
44  
  

  5025  55  أَْھلَھُ   مھقو  49
  5027  58  تُْتلَى  یُْتلَى  50
  5028  58  َوبُِكیًّا  َوبِِكیًّا  50
لَواةَ   الصلواتِ   50   5029  59  الصَّ
ِت َعْدنٍ   َجنَّةَ   51   5032  61  َجنـَّ
  5050  72  ثُمَّ   ثَمَّ   54

  َوَولَداً   َوِوْلًدا  58
77 ,88  

91  ,
92  

5059  

58  
یكسر الھمزة في االبتداء 

  الوصل وحذفھا في
  5060  78  أَطَلَّعَ 

  5072  90  تكادُ   إن تكادُ   61

61  
  یَتصّدعن

  5073  90  یَتَفَطَّْرنَ 
  )مع قراءة إن تكاد ( لتتصدع 

62 
بالتنوین ( إالَّ آٍت الرحماَن 

 )ونصب الرحمان 
  93 إآلََّءاتِي االرحمن

  *سورة طــھ * 
الصفح

  ة
  رقمال  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  5082  01  طھ  بإمالة الطاء والھاء  67

  5134  31  أْشُددْ   واشدد  80
  5145  42  ثَنِیًا  تَِھیا   83

59  
  تَْحُشَر الناسَ ... 

  5186  59  َوأَن یُْحَشَر الناسُ 
  یَْحُشَر الناس... 

  5196  63  قَالَُوا إِنْ   أَنْ   89

90  
  إِْن ھذان إال ساحران

  أَن ھذان ساحران  5197  63  إِْن ھََذاِن لََسـِحَران
  إن ذان إال ساحران  91
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  5214  69  حیُث أتى  ...أَین   95
  5250  81  فَیَِحلَّ                       الیَِحلَّنَّ   101
  5251  81  َوَمن یَْحلِلْ   یَْحلُلْ ...   101
  5277  96  ...فَقَبَْضُت   فَقَبَْصتُ   108
  5278  96  قَْبَضةً   قَْبَصة  108
ُسولِ   فرس الرسولأَثر   108   5279  96  أَثَِر الرَّ

109  
  نُْخلِفَھ

نَْخلِفَھ بالنون المفتوحة وكسر   5284  97  تُْخلَفَھُ 
  الالم

  5285  97  ظَْلتَ   ِظْلتَ   110

110  
  لنُْحِرقَنَّھُ 

قَنَّھُ    5286  97  لَّنَُحرِّ
  لنذبحنّھ ثم لَنَْحُرقَنَّھُ 

  لَنَذبحنّھ                    11
قَنَّھ  111   لَنَُحرِّ
  5302  113  أَْو یُْحِدثُ   نُْحِدثْ   114
  5305  114  َوْحیُھُ ... یُْقَضى   وحیَھ... نَْقِضَي   114
  5351  132  واْلَعـقِبَةُ   َوإن العاقبَة  122

  *سورة األنبیاء * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  5401  37  لَِق اإلنسـاُن من عجلٍ خُ   ُخلِق العجل من اإلنسان  135

152  
  َجَدثٍ 

  5475  96  َحَدبٍ 
  َجَدفٍ 

  *سورة الحج * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  5501  02  بُِسَكـَرى... ُسَكـَرى   بَِسْكرى... َسْكرى   162
  5576  27  یَأتِینَ   یَأْتُون  177
  5577  27  عمیق  معیقٍ   177
  5588  35  والمقیمي الصلواةِ   والمقِمیَن الصالةَ               180

  َصَوافِنَ   182
  5590  36  َصَوآفَّ 

  صوافِي  182

  5619  46  فإِنَّھَا التعمى  ...فإنھ   189
  *سورة المؤمنون * 

الصفح
  ة

  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود
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203  
ثم جعلنا النطفة عظًما 

  ًماوعصبا فكسوناه لح
فخلقنا المضغةَ ِعظَـًما فكسونا 

  العظَم لَْحًما
14  5682  

205  
  )على قراءة الدھن ( تُْخِرُج 

  5689  20  تَْنبُتُ 
  تَْخُرجْ 

ْھنَ   205 ْھنِ   الدُّ   5690  20  بالدُّ
  5691  20  وَصْبٍغ لآلَكلین  وصبغ اآلكلین  206
ُكم أنَُّكْم إَِذا  أَیَِعدكم إذا   209   5708  35  أَیِعدُّ
ًرا  218   5748  67  َسـِمًرا  ُسمَّ

221   ... ُ   سیقولون ِ�ّ   هللاَّ
87  
89  5765  

224  
  5781  101  یَتََسآلُونَ   یَسَّاءلون
  5784  106  ِشْقَوتُنَا  َشقَاوتنا

225  
  ...أَن 

  5786  109  إِنَّھُ َكاَن فریقٌ 
  )بدون أنھ ( كان فریٌق 

  5789  110  ِسْخِریًّا  ُسْخِریًّا  265

  *الثور  سورة* 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

ْضنَاھا  233   5808  01  وفرضنَـھاَ   َوفَرَّ
  5809  02  الزانیة والزاني   والزانِ ...   234
  تَتَلَقَّْونھ  241

  تثقفونھ  241  5835  15  تَلَقَّْونَھَ 
  تتقفونھ  241

244  
  5845  22  ا َوْلیَْصفَُحواَوْلیَْعفُو  َوْلتَْعفُوا وْلتَْصفحوا

  5846  24  تَْشھَدُ   یَْشھَدُ 
  5848  25  دینَھُُم الحقَّ   الحقُّ ...   245
  5853  27  تَْستَأْنُِسوا  تَْستَأِْذنُوا  246

246  
حتَى تَُسلُِّموا على أھلھا 

  وتَْستَأِْذنُوا
َحتَّى تَْستَأْنُِسوا وتَُسلُِّموا َعلَى 

  أَْھلِھَا
27  5854  

  5878  33  َغفُورٌ   غفور لَھُنَّ   251
  5885  35  یُوقَدُ   َوقَّدَ   256
  ِخلَـلِھِ   َخلَلِھِ   262

43  5915  
  َخالَلھ  262

  *سورة الفرقان * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود
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282  
ل المالئكة   ونَزَّ

َل اْلملـئَِكةُ    وأنزَل المالئكة  6008  25  َونُزِّ
  َوأُْنِزلَ 

  6020  32  لِنُثَبِّتَ   لِیُثَبَّت  284

291  
292  

  6063  60  تَأُْمُرنَا  یَأُْمُرنَا

  6068  62  یَذَّكَّرَ   یَْذكرُ   293
  6077  68  یَلقَ   یلقي  295

295  
  أیَّاًما

  6078  68  أثاماً 
  

  6090  77  كّذْبتُم  كّذَب الكافرون  300

  *سورة الشعراء * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  مصحفيالنص ال  قراءة ابن مسعود

آلین  الجاھلین  308   6117  20  الضَّ
  6126  28  المشرِق والمغرب  المشارق والمغارب  309
  6181  111  واتَبَعك األرذلون   وأتباُعكَ   320
  6188  129  لعلكم تخلدون  كي تخلدون  321
لِینَ   َخْلقَ   322   6191  137  ُخلُُق األَوَّ
  6197  166  ماَخلَقَ   ماأصلح  324

  *رة النمل سو* 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

ا  وِعلِیًّا  339   6259  14  َوُعلُّوً
  فیمكث فقال   344

  6277  22  فمكث غیَر بعید فقال
  ...فتَمكََّث   344
  6284  25  ْالَخْبَء في   ِمن...   347
  6294  30  إِنَّھُ ِمن ُسلَْیَماَن َوإنَّھُ   وأنَّھُ ... وأنَّھ   350
  3601  36  َجآءَ   جاءوا  351
ونَنِي   352 ونَنِ   )وصال(أَتُِمدُّ   3602  36  أَتُِمدُّ
  6305  37  أْرِجْع؟  ارجعوا  354
  6307  37  لھم بھا  بھم...   354
  6328  44  َساقَْیھَا  ِرْجلَْیھَا  357
  6334  49  قالوا تقاسموا  )بدون قالوا (تقاسموا   357

  6335  49  لَنَقُولَنَّ ... لَنُبَیِّتَنَّھُ   ِسُمنَّ لَتُبَیِّتُنَّھ ثم لَتُقْ   358
اَركَ   بَْل اَْدَركَ   365   6364  66  بَِل آدَّ
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  بَْل أَأَدََّرك  367

370  
  َوَما إِن تھدي العميَ 

  6379  81  وَمآأْنَت بِھـِدي اْلُعْمي
  وماأن تھتدي العميُ 

  6381  82  أنَّ الناَس   ...بأن   371
  6398  91  حّرمھا الّذي  ...التي   374

375  
  َوأَِن اْتلُ 

  6399  92  َوأَْن أَْتلَُوا

  الجزء الخامس  
  *سورة القصص * 

الصفح
  ة

  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

06  
َویََرى فرعوَن وھاماُن 

  وجنوُدھما 
  )بإمالة یرى ( 

َونُِرَي فِرَعْوَن َوھَـَمـَن 
  وُجنُوَدھَُما

06  6410  

  6412  08  وَحَزنًا  نًاوُحزْ   07
  6413  08  َخـِطئِینَ   خاِطینَ   07

08  
  التقتلوه قرة عین لي ولك 

ُت َعْیٍن لّى ولَك التقتلُوه   6416  09  قُرَّ
  التقتلوه قرة عین لي ولھ 

  6421  10  لَتُْبِدي  لَتُْشِعر  09

11  
  فلكزه

  6429  15  فََوَكَزهُ 
  فنكزه

  6465  28  أَیََّما  اَيَّ   16
  6466  28  قََضْیتُ   ماقضیت  16
  6513  48  تَظَـھََرا  اظَّاھََرا  27
  الَْنُخِسفَ   34

  6566  82  لََخَسفَ 
  لَتُُخسِّفُ   35

  *سورة العنكبوت * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

ةَ بَْینُِكمْ   إنََّما َمَودةُ بینِكم  45 َودَّ   6603  25  مَّ

52  
  ھَذا... 

  6645  49  وَ بل ھُ 
  ھي... 

58  
  6675  66  َولِیَتََمتَُّعوا  فَنَتََمتَُّعوا
  6676  66  فسوف  لسوف
  6677  66  یَْعلَُمونَ   تَْعلَمون
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  *سورة الروم * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

َوأَ�آ  السُّوء  66   6700  10  اَلسُّ
  6702  11  یَْبَدُؤاْ   یُْبِدىءُ   67
  6716  27  یَْبَدُؤاْ   یُْبِدىءُ   ؟

  6717  27  وھو أَھوُن علیھ  وھو علیھ ھین  69

74  
  فلیتمتعوا

  یمتعوا  6728  24  فَتََمتَُّعوا
  ولیتمتعوا

  *سورة لقمان * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  6777  03  َوَرْحَمةً   وبُْشَرى  83
  6816  27  والبحرُ   وبحرٌ   91
هُ   91   یُِمدُّ

هُ    6817  27  تُمدُّ
ه  91   تَُمدُّ

  *سورة السجدة * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  6864  17  أُْخفِيَ   نُْخفِي  102
اتِ   102 ةِ   قُرَّ   6865  17  قُرَّ
تُ   َجنَّةُ   102   6866  19  َجنـَّ
  لَِما  104

ا َصبَُرواْ    6882  24  لَمَّ
  َمابِ   105

  *سورة األحزاب * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

112  
من أنفسھم وھو أبـھم 

  وأزواجھ أمھاتھم
ھَـتُھُم   6901   06  من أنفسھم وأزواُجھُ أُمَّ

  6932  20  بَاُدونَ   بُدَّى  117

118  
فإذا وجدوھم لم , قد ذھبوا 

  یْذھبوا ودوا
حزاُب لم یْذھبوا َوإن یأت األ

وا   یََودُّ
20  6924  

  6943  26  ظَـھَُروھُمْ   آزروھم  120
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  6979  39  یُبَلُِّغونَ   بَلَُّغوا  127
ِ وخاتََم النَّبِئینَ   ولكن نبیًا َختََم النبیین  128 ُسوَل هللاَّ   6983  40  ولَِكن رَّ
  6992  50  َخلَـتَِك الَّتِي  والالّتي...   129
  6994  50  إْن َوھَبَتْ   َوھَبَتْ   130
  7002  51  َویَْرَضْیَن بَِمآَء اَتَْیتَھُنَّ ُكلُّھُنَّ   ویرضین كلھن بما آتیتھن  131

  *سورة سبأ * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  7067  14  تَأُْكلُ   أكلت  148
  تَبَیَّنت االنس أن لو كان الجّن   150

  7070  14  ...تَبَیَّنَِت ْالِجنُّ أَْن لَّْو َكانُوا 
150  

تبینت االنس أن الجن لو كان 
  یعلمون الغیب مالبثوا حوالً 

عَ   159   فَزَّ
عَ    7096  23  فُزِّ

  ْافُرْنقِع   159

  *سورة فاطر * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  7179  10  یَْصَعدُ   یُْصَعدُ   177
  7180  10  ْالَكلِمُ   الكالمُ   177
  7180  10  الطیبُ   طیبَ ال  177
  7246  43  َوَمْكَر السَّّيءِ   ومكًرا َسیِّئًا  190

  *سورة یَس * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  7261  8  أَْعنَـقِِھمْ   أَْیَمانِِھمْ   197
  7273  14  بثالثٍ   بالثالث  200
  7288  29  َصْیَحةً َواِحَدةً   َزْقیَةً َواِحَدةً   204
  7290  36  كم أھلكنا  ...َمْن   205

208  
  ال مستقرَّ لھا

  7300  38  لمستقرٍّ لَھَا
  المستقَرٌّ لھا

  7319  52  من بَعثَنَا  َمْن أَھَبَّنَا  213

  7223  55  فَـِكھُونَ   فَاكھین  214
  7326  58  َسلَـمٌ   سالًما  216
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  *سورة  الصافات * 
الصفح

  ة
  الرقم  یةرقم اآل  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

ِت َصفًّا  بإدغام التّاء في الصاد  227 ـفـَّ   7360  1  والصَّ

227  
  7361  2  فالّزاجراِت زجًرا  بإدغام التّاء في الزاي
لیـِت ذكًرا  بإدغام التّاء في الذال   7362  3  فالتـَّ

  7363  5  وربُّ ... ربُّ   وربَّ ... ربَّ   228
  7376  12  َعِجْبتَ   َعِجْبتُ   231
  7395  37  وَصدََّق اْلُمْرَسلِینَ   سلونوصدق المر  234
  7401  46  بَْیَضآءَ   صفراء  235
  7409  56  لَتُْرِدینِ   لَتُْغوین  238
  7414  64  تَْخُرجُ   نابتة  338

  4718  68  َمْرِجَعھُمْ   ُمْنقَلَبَھُمْ   239

  7423  79  َسلَـمٌ   سالًما  240

242  
إنّي أََرى في المنام أَْفعُل 

  َمااُِمْرُت بھ
�في المناِم أنِّي إنِّي أَرَ 

  أَْذبَُحكَ 

102  7435  

  7452  123  َوإِنَّ إِلیاس  وإنَّ اْدریس  245

  7456  130  إِْل یَاِسینَ   إِدراسین  247

248  
  7460  148  فَئَـَمنُوا فََمتَّْعنَـھُم إلى حین  حتى حین ... فأمنوا 

 ِ ُ   َولُد هللاَّ   7461  152  َولََد هللاَّ

250  
ا   َوإنَّ ُكلَّنَا لَمَّ

  7465  164  وَمامنَّا إالّ 

  7468  171  لعبادنا  على عبادنا  250

250  
  نُِزلَ 

  7469  177  نََزلَ 
لَ    نُزِّ

  7470  177  فََسآء  فَبِْئسَ   250

    178  حتى حین  عتّى حین   250

  *سورة َص * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  7478  6  أَِن امشوا   یمشون  255

255  
مع قراءة ( أن اصبروا 

  )یمشون 
  7479  6  واْصبُِروا
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  7480  8  أَُءْنِزلَ   أَْم أُْنِزلَ   256
  7484  14  إِن ُكلٌّ إالَّ   إن ُكلُّھم لّما  257

261  
َكاَن لھ تسع وتسعون نعجة 

  أنثى 
  7506  23  لھُ تِْسٌع َوتِْسُعوَن نَْعَجةً 

  7509  23  َواحدةٌ   أنثى  261
ني  ) وغالبني( َوَعاّزنيّ   262   7510  23  َوَعزَّ
  7526  32  فَقَاَل إنِّي   إنِّي   264

265  
 -فامنن أو أمسك  –ھَذا 

  عطاؤنا
  7535  39  ھََذا َعطَآُؤنَا فاْمنُْن أَْو أَْمِسكْ 

  األَْیدِ   268
  7545  45  اَْألَْیِدي

  األیَادي  268

  7562  63  ِسْخِریًّا  َسْخِریًّا  273

  الـــجزء السادس 
  * سورة  الزمر* 

الصفح
  ة

  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  7585  3  ما نعبدھم  قالوا ما نعبدھم  7
  7641  29  رجال َسلًَما  َسالِمـــــًا  16

17  
و الذي جاءوا بالصدق و صدقوا  -

  بھ
  و الذین جاءوا بالصدق صدقوا بھ -

دق  دق و صَّ و الذي جاء بالصِّ
  بھ

33  7650  

  7679  53  إِنَّ هللاَ یَْغفُِر الُذنُوَب َجِمیًعا  ْغفُِر الُذنُوَب َجِمیًعا لَِمْن یََشاءإِنَّ هللاَ یَ   23

24  
  7683  56  جنب هللا  ِذْكَر هللا 

  

  *سورة غافر *
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

36  
  بَِرُسولِِھا

  
  7736  5  بَِرُسولِِھم

  7740  6  َحقَّتْ   َسبَقَتْ   36
  7746  8  جنَّاتِ   جنَّةَ   37

57  
  71  و السَّالسُل یُْسَحبُونَ   و السَّالِسَل یُْسَحبُونَ 

  
  

7875  
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  *سورة فصلت *

  

الصفح
  ة

  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

64  
  َوقَسَّمَ 
  

  7901  10  َو قَدَّرَ 

  7929  22  ظننتُمْ   زعمتم  70
  7937  28  لَھُْم فِیھَا َداُر الُخْلدِ  النَّارُ   النَّاُر َداُر الُخْلدِ   71

72  
  30  أَالَّ تََخافُوا  ال تََخافُوا

  
  

7940  

78  
  ُدَعاِءٍ◌ بالَخْیرِ 
  دعاء المال

  7977  49  ُدَعاِء الَخْیرِ 

  *سورة الشورى *
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

83  
  7988  2  عسق  )بغیر العین (سق 

  *سورة الزخرف *
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

105  
  ...ال یُْنَشأُ إِالَّ 

  
  8078  18  یُْنَشُؤا في الحلیة

  8079  22  ِعبَدُ   عبادُ   105
  8090  26  بــــَراُء◌ُ   بَري ُء◌ُ   109
  8099  32  َمِعیَشتُھُمْ   معایشھم  110
  8142  56  َسلَفًا  ُسلَفًا  121
هُ   109   8162  71  ذُّ و تَلَ   و تَلَذَّ
  8164  75  و ھُْم فیھ  و ھم فیھا  110
  8165  76  الَّظَلِِمینَ   الَّظَالُِمونَ   121

  *سورة الدخان *
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود
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  8226  44  األثیم  الفــــــاجر  141
  8233  54  بحوٍر ِعینٍ   بِِعیٍس ِعینٍ   143

  *سورة الجاثیة *
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  ة ابن مسعودقراء

  8237  5, 4  ءایاُت◌ُ   آلیاتٍ   147
  8274  24  و َنْحیا  و نُُحیا  155

  *سورة األحقاف *
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

161  
  أََرْیتُُكمْ 
  

  8299  10و  4  أََرَءْیتُمْ 

هُ   استوى و بلغ أُشّدهُ   166   8326  15  بَلََغ أَُشدَّ

172  
قل بل ما اْستَْعَجْلتْم بھ  -

  ھي ریُِح◌ُ 
  ...قال ھود بل ھو  -

  8351  24  ریُِح◌ُ , بل ھو ما اْستَْعَجْلتْم بھ 

177  
  یْقِدرُ  -

  قَاِدُر◌ُ  -
  33  بــــِقَِدرٍ 

  
  

8370  

  *سورة محمد*
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  8390  11  مولى الذین   َولِيُّ   185
  8409  17  و َءاتَاھُم   )بالنون (َو اْنطَاھُْم   189
  8425  20  ُسوَرةُُ◌ ُمْحَكَمةُ ُ   سورةُُ◌ محدثةُ ً   191
  8427  20  المغشي علیھ   اْلُمْغَشى َعلَْیِھ   191

  *سورة الفتح *  
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  8476  12  أَْھلِیِھْم   أَْھلِِھمْ   205
  8503  26  َو َكانُوا أََحقَّ   َو َكانُوا أَْھلَھَا  209
  8507  27  َءاِمنِیَن   الَ تََخافُون  210

  *سورة الحجرات  * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود
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  8530  2  الَ تَْرفَُعوا   الَ تََرفَُّعوا   219
  8531  2  أَْصَواتَُكْم   بِأَْصَواتُِكْم   219
  8532  2  أن تحبط  فتحبط  219
  8545  9  حتى تفيءَ   حتَّى یَفِیئُوا  222
  8546  10  أََخَوْیُكْم   إِْخَوْیُكمْ   222
  8547  11  عسى أن یكونُوا  عساه  223
  8548  11  عسى أن یكن   عسین  223
  8565  17  أن ھََداُكم   إِذْ   227

  *سورة ق  * 
الصفح

  ة
  قمالر  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  8586  19  َسْكَرةِ   سكرات  234
  8587  19  اْلَمْوِت بِاْلَحقِّ   الحقِّ بِاْلَمْوتِ   234
  8592  23  َعتِیُد◌ُ   َعتِیًدا  234
  8599  30  نَقول  یُقَالُ   235

  *سورة الطور  * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  8681  21  ألَْتنَاھثمْ   لِْتنَاھُمْ   258

  السابع  الجزء 
  *سورة النجم * 

الصفح
  ة

  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  8717  12  أفتَمـُرونَھُ   أفَنُْمُرونھ   10
  8736  23  یَتَّبُِعونَ   تتبعون  14
  8747  28  إن یتّبُعوَن إالّ الظَّنَّ   إالّ اتباَع الظن  15
  8755  32  َكبَـئِرَ   كبیر  16

  
  

  

  

  

  *سورة القمر * 
حالصف
  ة

  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

82  
  خاشعةً 

ًعا   8815  7  ُخشَّ
  ُخشَّعٌ 
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  8815  7  األجداث   القبور  32
  8855  48  یُْسَحبُون في   یسحبون إلى  41

  *سورة الرحمان * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  8867  7  ووضع المیزان   وخفض المیزان   45
  8868  8  أالَّ   ال  45
  8884  27  ذو اْلَجلَـلِ   ذي   50

55  
  8901  44  یطوفون  تطوفان
  8902  44  بینھا   بینھما

  *سورة الواقعة * 
الصفح

  ة
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود

  وحوٍر عینٍ   65
  8931  22  وحوٌر عینٌ 

  وحوًرا عینا  66

  8938  29  وطَلحٍ   وطلعٍ   66
  8939  32  وفَـِكھٍَة كثیرةٍ   وفاكھةٌ كثیرةٌ   67
  8949  52  َألَكلونَ   اآلكلون  68
  8650  52  َشَجرٍ   َشَجَرةٍ   68
  8961  65  فَظَْلتُمْ   فَظَلِْلتُم  72
  8969  75  بَِمَواقِع  بََمْوقِعِ   73
ھُ   ...َما   73   8971  79  الَیََمسُّ

  *سورة الحدید * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة

  8999  12  ذلَِك ھَُو الفَْوزُ   ذلك الفَْوزُ   83
  9015  16  نََزلَ   أَْنَزلَ   86
  9028  23  َءاتَـُكمْ   أوتیتم  89
ةَ   النبیة  90   9035  26  النُبُوَّ

  لیَْعلَمَ   92, 91
  لَِكْي یَْعلمَ   92  9042  29  لِّئَالَّ یَْعلَمَ 

  لَِكْیالَ یعلمَ   93
  9043  29  الَّ یَْقِدرونأ  أال یقدروا  93

  *سورة المجادلة * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة

  9046  01  تَُجاِدلُكَ   تجاَِورك  97
ھَاتِِھمْ   بأمھاتھم  98   9048  02  أُمَّ
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ھَُو َرابُِعھُْم والَ َخْمَسِة إالّ ھو 
سادُسھم والأْدنَى ِمن ذلك وال 

  ْم أَْیَن َماَكانواأكثر إالَّ ھَُو َمَعھُ 
07  9056  

100  

ّهللاُ رابعھم وال أربعة إال هللا 
خامسھم وال خمسة إال هللا 

سادسھم وال أقل من ذلك وال 
  أكثر إال هللا معھم إذا انتَجْوا

1000  
ھو رابعھم وال أربعة إال ھو 

  ...خامسھم وال أدنى من ذلك 
  9063  9, 8  وَمْعِصیَتِ   وِعْصیَان  102
  9065  09  تَنَـَجْیتُمْ   اْنتََجْیتم  102
  9066  09  فَالَ تتنَـَجْوا  فالَ تَْنتَُجوا  103

  *سورة الحشر * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  9103  05  أََوتََرْكتُُموھَا  والتركتم  113
  قَْوماء  113

  9104  05  قَآئَِمةً 
  قَائًما  113
  أُُصلھا  113

  9105  05  لِھَاأُُصو
  أُُصولھ  113
  9106  05  فَبِإِْذنِ   إال بإذن  114
  9110  07  یَُكونَ   تكون  114
  9128  14  َشتَّى  أَشتُّ   118
  9130  16  )برى ٌء ( إنِّي   ...أنا   118
  9135  17  َخـلَِدْیِن◌ِ   خالدان  119
  9136  17  فیھَا  في النار  119
  9143  20  وأَْصَحابُ   وال أصحاب   120
  9153  24  واألْرضِ   ما في األرض و  122

  *سورة الممتحنة *  
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  9188  11  شي ْءٌ   أحد  131

  *سورة الصف * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  9209  06  ِسْحرٌ   َساِحرٌ   138
  9219  11  تُْؤِمنُون  آمنوا  140
  9220  11  وتَُجاِھُدون  وجاھُدوا  140
  أنتم أنصار ّهللا   141

 ِ   9224  14  أَْنَصاَر هللاَّ
  من أنصار هللا  141
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  *سورة الجمعة * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  9234  05  الِحَمار  ِحَمارٍ   146
  9240  08  فإنَّھُ ُمالَقِیُكمْ   مالقیكم   147
  9243  09  اْسَعْوافَ   فامضوا  147
  9244  11  تَِجـَرةً أو لَْھًوا  لھًوا أو تجارة   148

  *سورة المنافقون *  
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
دَّقَ   فأتصدق  154   9270  10  فأَصَّ
  9271  10  وأَُكن  وأكونَ   155

  *سورة التحریم * 
  الرقم  اآلیة رقم  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  9337  04  َصَغتْ   راغت  176

  *سورة الملك *  
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
تٍ   185   تَفَوُّ

  )بكسر الواو ( تِفاِوت   185  9366  03  تَفَـُوتٍ 
  تفَاَوت  185

  *سورة القلم * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  9413  24  أن الَیْدُخلَنَّھَا   ال یدخلنّھا  198
  9423  41  ُشَركاء ُ  ِشْركٌ   200
  9424  41  بُِشَركآئِِھم  بِِشْرِكِھمْ   200
  یَْكِشفُ   200

  9425  42  یُْكَشفُ 
  نكشف  200

  9431  49  تََداَرَكھُ   تََداركتھ  ؟
  9434  51  لَیُْزلِقُونَكَ   لَیُْزِھقُونَك  202

  
  

  *سورة الحاقة * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  لصفحةا

  ومن معھ  207
  9452  09  ومن قبلھ

  ومن تلقاءه  207
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  *سورة المعارج * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  9495  01  سأل  سال  219
  9496  01  َسائِلٌ   سالٌ   219
  9500  04  تعرجُ   یعرجُ   220

  *سورة نوح * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  9526  01  أَْن أَْنِذرْ   أُْنِذرْ   229
  9547  23  َوالَ یغوَث والیعوقَ   ویغوثا ویعوقاَ   233

234  
  من َخِطیئاتھم

  ماأغرقوا
  مَما َخِطیئـتھم

  أُغرقوا
25  9549  

  *سورة المّزمل *  
  الرقم  اآلیة رقم  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  9613  09  المشرِق والمغرب   المشارق والمغارب   254

254  
فكیف تتقون یوما یجعل 
  الولدان شیباَ إن كفرتم 

فكیف تتقون إن كفِرتم یوًما 
  یجعُل الولدان شیبا

17  9618  
255  

فكیف تخافون أیھا الناس یوًما 
یجعل الولدان شیبًا إن كفرتم 

  با� ولم تصدقوا بھ 

  
  *ورة المّدثر س* 

  

  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  تَْستكثْر من الخیر  260

  9630  06  تَْستكثرُ 
  أن تَستَْكثَرَ   260

  

  الجزء الثامن 
  *سورة القیامة * 

  
  

  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  9666  09  الشمُس والقمُر  َوُجِمعَ   َوُجِمَع ین الشمس والقمر   09

  *سورة اإلنسان * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة

  9696  04  َسلَـِسالً   سالسالً   19
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  9698  05  كافوًرا  قافوًرا  21
  9699  06  یشرب بھا   باإلدغام الكبیر   21
  9705  14  ودانیةً   ودانیًا  22
  َعالِیُھم  25

  عالِیتُھم   26  9713  21  َعـلِیَھمْ 
  عالیتھن   26
  مایشاءَ   29

  9721  30  أَْن یََشآء َ
  ماشاءَ   29

لِِمینَ   وللظاَّلمین  29   9722  31  والظـَّ
  *سورة المرسالت * 

  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  9731  11  أُقِّتَتْ   ُوقِتتْ   35
  9734  17  ثم نُْتبُعھُم  وَسنُْتبُِعھم  36
  9742  32  كاْلقَْصرِ   كالقُُصر     38

  *سورة النبأ * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة

ا  45   9755  01  عمَّ   عمَّ
  9757  02  یتساءلون  یسَّاءلون  45
  9768  23  لـبِثِین    لَبِثِینَ   47

  ؟
ربِّ السموات واألرِض   الرحمانُ ...... ربُّ 

  ماِن وَمابینھما الَرحْ 
37  9775  

  *  سورة النازعات * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة

  9785  11  نَِّخَرةً   نَاِخَرة  56
  9791  17  اذھبْ   أن اذھب  58
  9815  36  یرى  رأى  64

  *سورة التّكویر * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة

  9860  08  ُسئِلَتْ   َسأَلَتْ   82
  9863  09  قُتِلَتْ   قُتِْلتُ   83
  9865  11  ُكِشطَتْ   قُِشطَتْ   84
  9873  24  بضنیٍن   بظنین  85

  *سورة اإلنشقاق * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  9910  09  لَتَْرَكبُنَّ   لَتَْرَكبَنَّ   103
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  لَتِْرَكبَنَّ   104
  لَتَْرَكبِنَّ   104

  *سورة األعلى  * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  9959  16  تُْؤثُِرون  یُْؤثُِرونَ   122

  *سورة الغاشیة *  
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
بُھُ   فَإنّھ یعذبھ  133   9995  24  فَیَُعذِّ

  *سورة الفجر * 
  الرقم  رقم اآلیة  ص المصحفيالن  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  9999  03  َواْلَوْترِ   َواْلِوْترِ   137
  10005  08  یُْخلَْق ِمْثلُھَا   یُْخلَْق ِمْثلُھُمْ   140
ون  145 ون  تَُحاضُّ   10017  18  تََحـضُّ
  10031  29  ِعبَـِدي  َجَسِد َعْبِدي   148

  *سورة اللیل *  
  لرقما  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة

168  
  َوالذَّكِر واألنثى

  وما خلق الذكِر واألنثى   10061  03  وَما خلق الذَّكَر واألنثى
  والذي خلق الذكر واألنثى 

  10073  14  تَلَظّى  تَتَلَظّى  173

  *سورة الضحى * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  َوَسیُْعِطیكَ   181

  10089  05  ِطیكَ َولََسْوَف یُعْ 
  َولََسیُْعِطیك  181
  َعِدیًما  182

  10094  08  َعآئِالً 
  عزیًما  183
  10096  09  تَْقھَرْ   تَْكھَرْ   183

  *سورة الشرح * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  10099  02  َوَوَضْعنَا  وحللنا  187
  100100  02  ِوْزرك  ِوْقَرك  187
  100104  06  إّن َمَع العسِر یُْسًرا  ذفھابح  188

  *سورة التین * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  10108  02  ِسینِینَ   ِسینَاءَ   191
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  َسْینَاء  191

  10110  05  َسـفِلین  السَّافلین  191

  
  

  *سورة العلق * 
  رقمال  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  10125  15  لَنَْسفًَعا  َألَْسفًَعا  198

199  
  فَْلیْدع إليّ 

  فََسأَدعو  10127  17  فَْلیَْدعُ 
  َستُْدعى

  *سورة البیّنة * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة

207  
لم یكن المشركون وأھل 

  الكتاب 
لم یكن الذین كفروا من أھل 

  ین  الكتَـِب والمشرك
01  10136  

  10139  02  رسولٌ   رسوالً   207
َ   إالّ أَن یعبدوا ّهللاَ   207   10141  05  إالّ لیعبُُدوا هللاَّ
  الدیُن القیمةُ   207

  10143  05  دیُن القیمةِ 
  الدین القیم  208

  * سورة الزلزلة * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة

211  
  تُْنبِىءُ 

  10149  04  ثُ تَُحدِّ 
  تُنَبِّىءُ 

  * سورة العادیات * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  فََوسَّْطنَ   215

  10158  05  فََوَسْطنَ 
  فََوَصْطن  215

216  
  10158  06  لَِربِّھِ   )باسكان الھاء ( لربْھ 

  10158  08  الخیرِ   الخیرْ 
  10159  08  یِر لََشِدیدٌ الخ  )الكبیر ( باإلدغام   216
  بُْحثِرَ   216

  10160  09  بُْعثِرَ 
  بُِحثَ   
  10162  11  إنَّ ربَّھم بِِھم یوَمئٍِذ لََخبِیرٌ   بأَنَّھُ یَْوَمئٍذ بھم خبیرٌ   217

  *سورة القارعة * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  10166  05  َكاْلِعْھنِ   كالصوفِ   221
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  *رة الھمزة سو* 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  لِْلھَُمَزِة اللَُّمَزة  233

  10183  01  لُِكلِّ ھَُمَزٍة لَُّمَزةٍ 
  للھمَزِة واللمزة  
  10192  09  َعَمدٍ   ُعُمدٍ   235
  10193  09  في َعَمدٍ   بَِعَمدٍ   236

  *سورة قریش *  
  الرقم  رقم اآلیة  المصحفيالنص   قراءة ابن مسعود  الصفحة
یالَِف قَُریٍش   لِیَأْلَْف قریشٌ   244   10202  01  ِإلِ
  10203  02  إِ لَـفِِھْم   )مع قراءة لیألف ( إِْلفَھُْم   245

  *سورة الماعون * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  أََرأْیتُكَ   249

  10207  01  أََرَءْیتَ 
  أَرْیتُكَ   249
  10212  05  َساھُون  الھونَ   250

  *سورة المسد * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة
  10228  01  َوتَبَّ   وقد تب   265
  10230  02  َكَسبَ   اكتسب  265
  10231  03  َسیَْصلَى   َسیَُصلَّى  266

266  
  وُمَرْیئَتُھُ 

  10232  04  وامرأتُھُ 
  َوُمَریَّتَھُ 

267  
  الةً للحطب حمَّ 

الةُ الَحطَبِ    10233  04  َحمَّ
الةٌ للحطب    َحمَّ

  *سورة اإلخالص * 
  الرقم  رقم اآلیة  النص المصحفي  قراءة ابن مسعود  الصفحة

271  
  ھو هللا

 ُ   10234  01  قُْل ھَُو هللاَّ
  هللا
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  :لـــفصــــــل الثاني ا

  راءةالتوجیھ اللغوي للبنیة اللفظیة للق

  : المواضع الصوتیة التي انفرد بھا عبد هللا بن مسعود  
  اإلدغام و اإلظھار                                  
  اإلمالة                                           

  أصوات اللین                                      
  بدالاإل                                          

  :المواضــع الصرفــــــیة   
  -التذكیر و التأنیث  –باب الجنس                                  
  اإلفراد و التثنیة و الجمع: باب العدد                                  
  مظاھر اإلشتقاق                                          

  الدالالت المعجمیة  التفسیر و: المواضع المعجمیة   

  

  

  

  

  

  : المواضع الصوتیة التي انفرد بھا عبد هللا بن مسعود     
بعد أن استعملت عملیة إحصاء القراءات التي انفرد بھا عبد هللا بن مسعود ،وجدت       

نفسي أنھ كان لزاما علي أن أخطو خطوة أخرى في مجال تقسیم ھذا اإلحصاء حتى أتمكن 
  .یات التفردمن التحكم في مستو

وقد قسمتھا تبعا لكثرة .و قد آثرت أن أسلك المسلك نفسھ، و ذلك بإحصاءات أخر      
تكرارھا أو  ورودھا في جدول اإلحصاء،إضافة إلى أھمیتھا،فجاء المستوى الصوتي 

  . واإلعرابي والصرفي  والمعجمي



  72

رة في السور و اآلیات، كما أنني استغنیت في الكثیر من المرات على القراءات المتكر       
واكتفیت فقط بمثال واحد و بتخریجات متعددة،ذاكرا سبب شذوذ قراءة ابن مسعود عن بقیة 

  .القراء اآلخرین، وال سیما القراء المعروفون
  :  المستوى الصوتي للقراءات القرآنیة  التي انفرد بھا عبد هللا بن مسعود  -

یة التي انفرد بھا عبد هللا بن مسعود عن بقیة القراء بعد استعراض ألھم القراءات القرآن      
اإلظھار و : اآلخرین في المجال الصوتي ، وجدت أن معظم القراءات  ال تخرج من دائرة  

اإلدغام، وھذا تسھیال و تخفیفا لبعض أعباء النطق التي تتمیز بھا قبیلة ھذیل الحجازیة عن 
الھمز وما یصاحبھ من  عملیات كالتحقیق، بقیة القبائل العربیة األخرى، إضافة إلى  

والتسھیل، والحذف،ثم النظر في القلب و اإلبدال،فالبحث في الحركات وفي حروف المد 
الثالث في أصوات اللین؛ قصیرة وطویلة  وفي طریقة نطق عبد هللا بن مسعود لھذه 

  .األصوات و میلھم إلى أصوات معینة 
     :اإلدغام واإلظھار -أ   

وال یمكنني أن .اھتم علماء القراءات القرآنیة بظاھرتي اإلظھار واإلدغام اھتماما كثیرا      
بذكر أھم القراءات التي وافقت اإلظھار  -فقط - أستعرض في ھذا المقام ھذا االھتمام وسأكتفي

وتتفق دراسات اللغویین .أو وافقت اإلدغام، مستعرضا سبب ورودھا مفككة أو مدغمة
ھجات على أن اإلدغام لھجة تمیم وماجاورھا من قبائل وسط الجزیرة المحدثین في الل

وشرقھا،كتغلب وطي ء،وبكر بن وائل وعبد القیس،وھي قبائل بدویة تجنح نحو السرعة في 
نطق الكلمات ومزج بعضھا ببعض دون إعطاء الحرف الكم الصوتي المطلوب من النطق بھ 

مثل قریش،وثقیف وھوازن، واألوس والخزرج أوتجویده،في حین تمیل القبائل الحجازیة من 
وكنانة وسعد،نحو اإلظھار واإلبانة،وتحسین النطق بتحقیق كل حرف وإعطائھ حقھ 

(.الصوتي
1(   

یعیشون في بادیة الحجاز یجمعون بعض خصائص البدو  - ومنھم ابن مسعود - والھذلیون      
أقرب میال إلى  في وسط الجزیرة،وبعض خصائص الحضر من الحجازیین،وإن كانوا

اإلظھار في المضاعف،ألن اإلظھار من خواص لھجة الحجاز،ویؤید ذلك ما ورد من شواھد 
  :ومن ذلك قول أبي ذؤیب الھذلي)2(في الكثیر من أشعارھم،

  )3(اعتذارھا فإن أعتذر منھا فإني مكّذب                      وإن تعتذر یردد علیھا
ا   :وقول أبي كبیر في تأبط شّرً

حملــت بھ في لـیلة مـــزءودة                        كــرھا وعــــقد نطاقھــا لم              
     )4(یُحــلـل
ویمكن القول بأن ظروف الوزن ھي التي دفعت شعراءھم إلى اإلظھار،ولكن استفاضة        

ال االختیار،ألن ذلك عندھم تدفع احتمال وجود الضرورة فیھ،فلم یبق إال أنھم فعلوا ذلك في ح
اإلظھار في مثل ھذا یالئم البیئة الحجازیة ،فلم یخرجوا عن أصلھم الحجازي الذي یمیل إلى 

   )5(.اإلظھار
  :ومما یؤید میل ابن مسعود إلى اإلظھار القراءات اآلتیة        

                                                           
  .37،ص2001،جوان2ینظر،بلقاسم دفة،القراءات القرآنیة وصلتھا باللھجات العربیة،العدد   (1)
(2) 
  .37ینظر،المرجع السابق،ص 
(3) 
  .144)ط.د(،)ت.د(عبد الجواد الطیب،من لغات العرب،لغة ھذیل، 
(4)

  .145المصدر نفسھ،ص  
(5)

  .145المصدر نفسھ،ص  
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.)
6(   َع َخــْیًرا  َو َمْن تََطوَّ  :قال تعالى          

َع { : أبو عمرو و عاصم و ابن عامر قرأ ابن كثیر ونافع و        و  -ھنا -فعال ماضیا} تََطوَّ
َع َخیًرا فَھَُو َخیُرُ◌ لَھُ { :في قولھ (}فََمْن تَطَوَّ

فیحتمل أن یكون بمعنى الذي،ویحتمل أن  )7

عْ {وقرأ حمزة و الكسائي .تكون شرطیة الشرطیة، ووافقھما " من"مضارعا مجزوما بـ} یَطَوَّ
على المفعول بعد إسقاط حرف الجر " خیًرا"ول منھما وانتصابزید،ورد لیس في األ

ویطوع أصلــھ یتطوع،كقــراءة }  یتطوع بخیر{ مسعود  بخیر،وقرأ ابن:أي  
  .)1(عبد هللا

َو الَ تَقَربُوھُنَّ َحتَّى {:ومما ورد فك اإلدغام في قراءة ابن مسعود قولھ تعالى         
(}یَْطھُرنَ 

ــھَّْرَن { :  حمزة و الكسائي وخلف،حیث قرأھا أبو بكر و)2 بفتح الطاء والھاء  }یَطـَّ

الجمھور بسكون الطاء وضم الھاء : اغتسل،وقرأ الباقون،أي: مشددتین،مضارع تطھر بمعنى
{ واألصل في قراءة . مخففة،مضارع طھرت المرأة بمعنى شفیت من الحیض واغتسلت

ءة عبد هللا بن مسعود،وھي كذلك في مصحفھ یتطھرن،وھي قرا} یَطَّھَّْرَن { أو }یَْطھُْرَن 
  .)3(وفي مصحف أبي

(}الَ تَُضارَّ َوالَِدةُُ◌ بَِولَِدھَا َو الَ َمولُوُدُ◌ لھ بَِولَِده ِ{:وكذلك في قولھ تعالى       
وقد قرأ ابن )4

  كثیر و أبو عمرو
دخل علیھ برفع الراء مشددة، ألنھ مضارع لم ی}الَ تَُضارُّ { : ویعقوب و أبان عن عاصم 

  ناصب أو جازم، 
 تَُكلَّفُ الَ {:نافیة وھذه القراءة مناسبة لما قبلھا من قولھ تعالى -ھنا -" ال" وبالتالي األداة

الَ تَُضارُّ َوالَِدةُُ◌ { أن جملة : بمعنى: الشتراك الجملتین في الرفع} إِالٌَ◌ ُوسَعھَا  نَفُس◌ُ 
وإن كان المعنى مختلفا، وكذا أن  معطوفة على جملة خبریة على مثلھا من حیث اللفظ،}

الجملة األولى خبریة لفظا ومعنى، وھذه الجملة خبریة لفظا وطلبیة في المعنى،حیث 
اء جعلوه نھیا ؛ فسكنت الراء } الَ تُضارَّ {وقرأ باقي السبعة . ناھیة"ال " أعتبرت بفتح الرَّ

األخیر منھما بفتح  األخیرة للجزم وسكنت الراء األولى لإلدغام، فالتقى ساكنان فحرك
" وروي عن الحسن أنھ قرأھا براءین .لموافقتھ األلف التي قبل الراء لتجانس األلف والفتحة

مجزوم بھا، وفك اإلدغام على " تَُضاَرْر "ناھیة   و" ال " بفك اإلدغام على أن " تَُضاَرْر 
(.األصل من المضارة، وھي قراءة عبد هللا بن مسعود كذلك

1(   

                                                           
(6)

  .158سورة البقرة،اآلیة  
(7) 
  184سورة البقرة،اآلیة 
،الزمخشري،الكشاف 2002،1،1/71ینظر،الفراء،معاني القرءان،تح إبراھیم شمس الدین،دار الكتب العلمیة،بیروت،ط  (1)

،أبو حیان،تفسیر البحر 1987،3،1/209لعربي،بیروت،طعن حقائق التنزیل،تح،مصطفى حسین أحمد،دار الكتاب ا
 .1/422،اإلتحاف،1978،3،1/458المحیط،دار الفكر للطباعة والنشر،ط

(2)
  .222سورة البقرة ،اآلیة 

(3) 
،القیسي،كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا وحججھا،تح،محي 1/265،الكشاف،1/104معاني القرءان للفراء، 

  .1/168،البحرالمحیط،1،1997،5/294،293سسة الرسالة،طالدین رمضان،مؤ
  .233سورة البقرة  ،اآلیة  (4)
(1) 
،إبن زنجلة،حجة القراءات،تح،سعید األفغاني،مؤسسة الرسالة 1/440،اإلتحاف،1/215،البحر المحیط 1/280ینظر،الكشاف 

غازي زاھد،مكتبة النھضة  ،النحاس،إعراب القرءان،تح،زھیر136ص،1984،4للطباعة والنشر       بیروت،ط
  .1985،2،1/317العربیة،القاھرة،ط
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(}َو أَن َتَ◌َصدَّ قُوا َخیُرُ◌ لَُكمْ { :ابن مسعود قولھ تعالى وقرأ      
بتاءین } تتصدقوا { ،)2

بإدغام التاء في الصاد،و قرأ } َو أَن تََصَدقُوا {وكذا ھي في مصحفھ، وقراءة الجمھور 
واإلدغام تخفیف والحذف } تتصدقوا ّ{ بحذف التاء واألصل في القراءة }تصدقوا { عاصم

  .        )3(أكثر تخفیفا

ُرَك بِیَْحَي {:ومما ورد عنھ اإلظھار أیضا فیھ قولھ تعالى       (}أَنَّ هللا یُبَشِّ
، قرأ حمزة )4

في الموضعین في قصة زكریا وقصة مریم و في اإلسراء، وفي الكھف } یبشرك{ والكسائي
  مخففا وافقھما ابن كثیر" بشر"وفي الشورى من 

ُرَك { :مجاھد وأبو عمرو في سورة الشورى ،و قرأ  بضم الیاء وسكون الباء } أَنَّ هللا یُْبشِّ
من أبشر القرآن بالتخفیف } یَْبُشُرَك { : وكسر الشین خفیفة، أما عبد هللا بن مسعود فقد قرأھا

  . )5(وھو بذلك یخالف جمھور القراء الذین قرءوا بالتشدید من بشر المضعف العین

ُئ المؤِمنِیَن َمقِعَد لِلقِتَاِل َو إِذ َْغدَ {:أما في قولھ تعالى       (}ْوَت ِمن أَْھلَِك تُبَوِّ
فقد قرأھا ابن .)6

ُئ المؤِمنِیَن َمقاِعَد لِلقِتَالِ {:مسعود : بمعنى تسوي لھم وتھيء لھم،قال الفراء قال الكسائي} تُْبوِّ
  .نقدت لھا مائة ،یریدون نقدتھا مائة المرأة تزوجھا: سمعت بعض العرب تقول

  
  
  
  

وھو من باب تعدیة الفعل " تُبَِوُئ من أَبَوأَ : "وقد وردت في البحر المحیط قراءة عبد هللا    
اه بالتضعیف،كما قرأ أیضا للمؤمنین بالم الجر على معنى  بالھمز وأن جمھور القراء عدَّ

  . )1( ترتب وتھيء

( }لُوَن بِِھ واألَرَحاَم َو اتقُوا هللا الِذي تَسَّاءَ {:ومن مظاھر فك اإلدغام قول هللا تعالى      
،أي )2

اَءلُوَن { : تتساءلون بھ فأدغمت التاء في السین و قرأ یسأل : بطرح التاء الثانیة،أي} تَسَّ
بعضكم بعضا با� وبالرحم،وھي قراءة عاصم وحمزة الكسائي ووافقھم الحسن واألعمش، 

  أما ابن مسعود فقد.وھؤالء یمیلون إلى التخفیف
بتسكین السین وفتح الھمزة وبالتالي فھو یخالف جمھور } وَن بِِھ َوبِاألَْرَحاِم تَْسأََل◌ُ { : قرأ 

  . )3(القراء أیضا 

َوَمن قَتََل ُمْؤِمنًا َخطَأً فَتَْحِریُر َرقَبٍَة ُمؤِمنٍَة َوِدیَةُُ◌ُ ُمَسلََّمةُ ُ إِلَى أَْھلِِھ {:أما في قولھ تعالى      
قُوا دَّ (}إِالَّ أَْن یَصَّ

قُوا { :قرأ جمھور القراء، فقد )4 دَّ وأصلھ یتصدقوا فأدغمت التاء في }یَصَّ

  .)5(الصاد، أما عبد هللا فقد قرأ یتصدقوا وتتصدقوا بالیاء و التاء

                                                           
  . 280سورة البقرة ،اآلیة  (2)
  .1/341البحر المحیط،  (3)
(4) 
  . 39 سورة آل عمران  ،اآلیة 
(5) 
  .1/447،البحر المحیط،1/359،الكشاف،1/161،المحتسب،1/150معاني القرءان للفراء، 
(6)

  .121سورة آل عمران، ،اآلیة    
  .46/ 3، البحر المحیط1/409، الكشاف 164/ 1معاني القرآن الفراء  (1)
  .1سورة النساء،،اآلیة   (2)
.501/ 1، واإلتحاف 157/ 3، البحر المحیط 462/  1ینظر، الكشاف  

 (3)  
. 92سورة النساء ،اآلیة   (4)  
3/324،323ینظر، البحر المحیط، 
(5)  
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و من یُِرْد أَْن یُِضلَّھُ یــــَْجَعْل َصْدَرهُ َضیِّقًا {:ومما قرأ أیضا باإلظــھار قولــــھ تعالـى     
َماِء َحَرًجا َكأَنََّما یَصَّ  ُد في السَّ (}عَّ

، فقد قرأ عبد هللا یتصعد على األصل ویصاعد وأصلھ )6

  .          )7(یتصاعد تخفیفا وإظھارا

اَرُكوا فِیھَا َجِمیًعا قَالَْت أُْخَراھُْم ِألَْوَال ھُم {:أما في قولھ تعالى       (}َحتَّى إَِذا ادَّ
8(. 

  
وأصلھا تداركوا فأبدلت التاء داال وأسكنت  ثم  قرأ جمھور القراء بتشدید الدال و ألف بعدھا

أدغمت في الدال فاجتلبت ھمزة الوصل لیصح النطق بالساكن،وقد قرأھا ابن مسعود و 
(.أدرك بعضھم بعضا: على األصل أي} تََدَراُكوا { :األعمش

1(  

(،}فَاْذُكُروا اْسَم هللاِ َعلَْیھَا َصَوافَّ { :وقولھ تعالى       
قائمات قــد صففن : ومعن�صوافَّ  )2

، وقد قرأ ابن مسعود وابن عمرو وابن عباس والباقي وقتادة ومجاھد )3(أیدیھن وأرجلھن

بالنون،من صفون الفرس أي أن یقوم على " َصَوافَِن : "وعطاء والضحاك والكلبي واألعمش
   .)4(خوالص � تعالى: أي"صوافي "ثالث وینصب الرابعة على طرف من سنبلة،وقرئ شاذا

َر أَو أََراَد ُشُكوًرا { :وقولھ تعالى       كَّ َوھَُو الَِّذي َجَعَل اللْیَل و النَّھَاَر ِخْلفَةً لَِمْن أَراد أَْن یَذَّ
{)

بسكون الذال وضم الكاف تخفیفا،أما عبد هللا وأصحابھ } أن یَْذُكَر { : قرأ حمزة وخلف.)5

  .)6(بالتخفیف} لمن أراد أن یذكر { : حمزة فقد قرءوا

اَرَ◌َك ِعلُمھُم فِي اآلِخَرِة { :أما في قولھ تعالى     (}بَل ادَّ
اَرَ◌َك {فقراءة الجمھور .)7 } بَل ادَّ

ثم آثر إدغام التاء في الدال؛ ألنھا أختھا في المخرج، ثم سكنت فاجتلبت " تََداَرَك "الذي أصلھ
ھمزة } بل آدرك { : ھمزة الوصل،أما قراءة عبد هللا في روایة وابن عباس في روایة أخرى

بعد ھمزة االستفھام  وأصلھ أأدرك؟ فقلب الثانیة ألفا تخفیفا كراھة الجمع بین ھمزتین ،وقرأ 
   )8(بل أأدرك؟  بھمزتین ھمزة االستفھام وھمزة افعل: ابن مسعود في روایة أخرى

الِِحیَن { :وفي قولھ تعالى        دََّق َوأَكـُْن مَن الصَّ (}فَأصَّ
دَّقَ {جمھور القراء  وقد قرأ.)1 } فأصَّ

: بإدغام التاء في الصاد ونصبھ على جواز الرغبة، أما أبي وعبد هللا وابن جبیر فقد قرءوا
  .)2(بإظھار التاء على األصل } فأتصدق{

                                                           
(6)

  .125سورة اإلنعام،،اآلیة  
  .2/64،،الكشافینظر  (7)
  .38سورة األعراف،،اآلیة   (8)
(1)

،العكبري،إمالء مامن بھ الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جمیع القرءان،علق علیھ 4/296ینظر،البحر المحیط،  

  .2/84،اإلتحاف،244،ص2002،1،طنجیب الماجدي،المكتیة العصریة بیروت
(2)

  .36 سورة الحج،،اآلیة  
(3)

  .ظور،لسان العرب،مادة صصفینظر،ابن من  
(4) 
،إمالء ما من بھ الرحمان  369/ 6،البحر المحیط  158/ 3، الكشاف  81/  2،المحتسب  132/  2معاني القرآن للفراء  ینظر، 
  .389ص

        
  .62سورة الفرقان،اآلیة  (5)
  .251/ 2شر ، الن 290/ 3، الكشاف  147/ 2، الكشف  168/ 2معاني القرءان للفراء  ینظر،  (6)
  .66 سورة النمل،اآلیة  (7)
  . 333/  2، اإلتحاف  92/ 7، البحر المحیط 143،142/ 2المحتسب،  ینظر،  (8)
   .10سورة المنافقین ،اآلیة  (1)
   .275/ 8البحر المحیط  (2)
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(}فَأَْنَذْرتُُكْم نَاًرا تَلَظَّى{ :وقولھ تعالى      
، وقد روى الفراء }تَلظََّ◌ى{ :قرأ جمھور القراء.))3

فاتت عبیَد بن عمیر ركعةُ ُ : مفادھا أنھ حدثھ سفیان بن عیینة عن عمرو بن دینار قال روایة
،وقال الفراء أیضا أنھ وجدھا }فأنذرتكم نارا تتلظى {:من المغرب،فقام یقضیھا فسمعتھ یقول

(.بتاءین" تتلظى " في مصحف عبد هللا 
  .ھذا ما وجدتھ من إظھار في قراءة ابن مسعود ))4

روي عنھ اإلدغام في مواضع أخرى متعددة ،وسأحاول أن أذكرھا وفق تسلسل كما       
السور ذاكرا تخریجات ابن مسعود القرآنیة مستدال علیھا بما أیقنت من أدلة وبراھین في ھذا 

  .الجانب وھذا المستوى
(}.اذُكُروا نْعَمتَِي التي أْنَعْمُت َعلَْیُكمْ { :ففي قولھ تعالى       

ءة نجد أن قرا.)5

{ أما قراءة ابن مسعود فقد تفرد لوحده بقراءة فیھا إدغام فجاءت قراءتھ } اذكروا{:الجمھور
(.وذلك بإدغام الذال في الدال} ادَّكروا 

6(  

(}َواْذُكُروا َما فِیھ{ :وفي قولھ تعالى      
: " فقد قرأ الجمھور بھ أمرا من ذكر،وأصلھ.)7

غم الذال في الدال إذا أكثر اإلدغام، یستحیل فیھ األول ،ثم أبدل من التاء دال، ثم أد"واذتكروا 
َكَر : " إلى الثاني، ویجوز في ھذا أن یستحیل الثاني إلى األول، ویدغم فیھ األول فیقال ، "اذَّ

  ".اْذَذَكَر : " ویجوز اإلظھار فتقول
 

د ذكر وق. على أنھ مضارع انجزم على جواب األمر}تذكروا { :أما ابن مسعود فقد قرأ      
وتذكروا أمراً من التذكر، وال یبعد عندي أن تكون ھذه القراءة ھي : الزمخشري أنھ قرئ

(.قراءة ابن مسعود 
1(   

ابَھُ َعلَْینَا{:ونجد إدغام التاء في الشین في قولھ تعالى            (}إِْن البَقََر تَشَّ
،فقد قرأ عبد هللا )2

ابَھُ { : بن مسعود لشین جعلھ مضارعا من تفاعل، ولكنھ أدغم التاء في بالیاء وتشدید ا} یَشَّ
  :الشین، وھي بمعنى

("تَتََشابَھُ "  
3(.  

بُوا َجاَءھُْم نَْصُرنَا {:وفي قولھ تعالى        (}َو ظَنُوا أَنھم قَْد ُكذِّ
،قرأھا الكوفیون )4

بُوا : " بالتخفیف،وقد حكیت عن عبد هللا   .)5(بتخفیف الذال" ُكذِّ

(}فَإَِذا نُفَِخ فِي الُصوِر فَالَ أَْنَساَب بَْینَھُْم یَْوَمئٍِذ َوالَ یَتََساَءلُون {:تعالى وفي قولھ      
نجد أن .)6

اَءلُوَن { : ابن مسعود اعتمد في قراءتھ على اإلدغام،فقرأ بتشدید السین، حیث أدغمت } یَسَّ
("یَتََساَءلُوَن "التاء في السین وأن أصلھ  

7(.  
                                                           

  . 14سورة اللیل ،اآلیة  (3)
   . 3/161ینظر، معاني القرءان للفراء،  (4)
  .40سورةالبقرة،اآلیة  (5)
(6)

  .1/32،ینظر،معاني القرءان للفراء  
  .163 سورة البقرة،اآلیة  (7)
  .1/243،البحر المحیط،1/32ینظر،معاني القرءان للفراء،  (1)
  .70سورة البقرة،اآلیة  (2)
  .1/398،اإلتحاف،44ص،إمالء ما من بھ الرحمان،1/254ینظر،البحرالمحیط،  (3)
  .110 سورة یوسف،اآلیة  (4)
  .2/222،النشر،5/354،البحر المحیط،1/366معاني القرءان للفراء،ینظر،  (5)
  .101 سورة المؤمنین،اآلیة  (6)
  .6/421،البحر المحیط،3/203ینظر،الكشاف،  (7)
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(}ُسوَرةُُ◌ أَنَزْلنَاھَا َو فََرْضنَاھَا {: لى وفي قولھ تعا      
" فََرْضنَاھَا : " ،فقد قرأھا الجمھور)8

فرضناھا أحكاماً، وجعلناھا واجبة متطوًعا بھا،أما عبد هللا وعمر بن عبد : بتخفیف الراء أي
ن العزیز ومجاھد وقتادة وابن كثیر  فقرءوا بتشدید الراء إما للمبالغة في اإلیجاب، وإما أل

  . )9(فیھا فرائض شتى، أو لكثرة المفروض علیھم 

       
 

(}أَولَْم یَْكفِرواَ بما أُوتَِي ُموَسى ِمْن قَْبُل قَالُواسـِحَراِن تَظَاھََرا {:وفي قولھ تعالى    
جـاء في .)1

  :قراءة الجمھور
بھمزة " اظَّاھََرا"فعال ماضیا على وزن على تفاعـل،و قرأ طلحة واألعمـش} تَظَاھََرا {  

فأدغم التاء في الظاء " تَظَاھََرا : " الوصل وشد الظاء، وكذا ھي في مصحف عبد هللا وأصلھ
  . )2(فاجتلبت ھمزة الوصل ،ألجل سكون التاء المدغمة

َ◌َ◌َ◌الِیَاِت ِذْكًرا {:وفي قولھ تعالى      (}و الََصافَاِت َصفًّا فَالَزاِجَراِت َزْجًرا فَالتَّ
3( .  

عود بإدغام التاء في الصاد والزاي والذال ،ألن ھذه الحروف أقوى من التاء، قرأ ابن مس     
ألن التاء حرف مھموس،وھذه الحروف مجھورة، والصاد والطاء قویتان باإلطباق الذي 

  .)4(فیھما واالستعالء

(}فََوَسْطَن بِِھ َجْمًعا { :وفي قولھ تعالى      
5(.  

" فََوسَّْطَن " ،وقرئ بالتشدید للتعدیة، ولو قرئت بالتخفیف }فوسطن { :قرأ جمھور القراء 
  .)6(َوَسطَت الشيء ووسَّطتھ وتََوسطتھُ بمعنى واحد: كان صواباً، ألن العرب تقول

ومن خالل االستقراء السابق في مجال اإلظھار و اإلدغام في قراءة ابن مسعود،نجد أن       
غام ، إذ ھذا األخیر مقصور على إدغام التاء اإلظھار ھو من الكثرة الواردة إذا ما قورن باإلد

في بعض الحروف التالیة لھا، بینما اإلظھار ال یقتصر فقط على التاء وحدھا، بل یتعداھا إلى 
  .               غیرھا، كما رأینا في القراءات القرآنیة

سبق اإلشارة اإلمالة ظاھرة صوتیة معروفة في القراءات القرآنیة خاصة، وقد  :اإلمالة       
إلیھا، وإنما سأكتفي فقط ھنا بذكر أھم المحطات التي استخدم فیھا ابن مسعود اإلمالة خاصة 
وأن ھذیال قبیلتھ ال تمیل وال یعني ھذا أننا  ال نجد اإلمالة في لھجة ھذیل، بل إن بعض 

واإلمالة أتمـــیل؟: كان قد أمال في بعض كالمھ،  فلما سئل الروایات التي جاءت عن النبي 
  .)1(لیست لغة قریش،أجاب بأنھا لغة األخوال في بني سعد

  .نشأ في بادیة بني سعد وجیرانھم من ھذیل وكما ھو معروف فإن الرسول 

                                                           
  .1سورة النور،اآلیة   (8)
  .2/247،النشر،6/427،البحر المحیط،2/133ینظر،الكشف  (9)
  .48 سورة القصص،اآلیة  (1)
  .7/124یط،ینظر،البحر المح  (2)
  .3،2،1سورة الصافات،اآلیة  (3)
  .7/352،البحر المحیط،4/34،الكشاف،1/150،الكشف،2/266،معاني القرءان للفراء  (4)
  .5 سورة العادیات،اآلیة  (5)
  .4/787،الكشاف،2/370،المحتسب،2/175معاني القرءان للفراء،  (6)
(1)

  .1/91،ینظر،اإلتقان  
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إضافة إلى ما ذكرت آنفا،فإن معظم قراء الكوفة وابن مسعود منھم انتشرت اإلمالة       
باإلمالة في روایة أبي بكر بن عیاش،  بینھم،فعاصم وھو من قراء الكوفة كانت قراءتھ تشتھر

ونقل في روایة حفص وعاصم یخبرنا أن القراءة التي أقرأھا لحفص ھي قراءتھ على أبي 
عبد الرحمن السلمي عن علي وأن الروایة التي أقرأھا أبا بكر بن عیاش ھي القراءة التي 

اإلمالة التي عند  إن: أقرأھا على زر بن حبیش عن ابن مسعود، ومن ھنا یمكنني أن أقول
  .)2(عاصم وتلمیذه ابن عیاش مردھا إلى عبد هللا بن مسعود

كما اشتھر حمزة و الكسائي وھما كوفیان باإلمالة، وإلى ابن مسعود تنتھي قراءتھما       
فالكسائي من تالمیذ حمزة، وحمزة عرض على األعمش واألعمش یجود حرف بن مسعود 

  )3(وإلیھ تنتھي قراءتھ كذلك 

ىِ بھَا إْبَراِھیُم بَنِیِھ ویَْعقُوُب {:ففي قولھ تعالى        (}َوَوصَّ
4( ،  

ى بِھَا { : فقد اختلف القراء في       فنافع وابن عامر، وكذا أبو جعفر،بھمزة }َوَوصَّ
  مفتوحة بین الواوین 

  .)5(وإسكان الثانیة و تخفیف الصاد، وأمالھا حمزة و الكسائي، وخلف 

(}طھ َما أَنــــْــَزلْنـــَا َعلَْیَك الِذْكَر ِلتَْشقَى {:تعالىوفي قولھ       
6(.  

  .)7(أبو بكر،حمزة،الكسائي،خلف  وأبو عمرو" طھ "أمال  الطاء والھاء من

(}َو نُِرَي فِْرَعْوَن َو ھَاَماَن و ُجنُوَدھَُما{:وفي قولھ تعالى      
1(  

ماَن وجنودھماَ،و قرأ كل من حمزة بالنون ونصب فرعوَن وھا}َونُِرَي {: قرأ الجمھور
  .)2(والكسائي وخلف بیاء مفتوحة وراء مفتوحة ممالة ورفع األسماء الثالثة

ومما یمكن مالحظتھ في باب اإلمالة في قراءات ابن مسعود أنھا إماالت لتالمیذه ، وأن       
  .اإلمالة ھي إمالة الفتح نحو الكسر أو ھو الفتحة تشوبھا الكسرة

  :  وات اللین أص      
من فتح وكسر ) الصوائت القصیرة(والمقصود بأصوات اللین الحركات الثالث      

ألف المد ویاء المد وواو ) الصوائت الطویلة: (وضم،إضافة إلى حركات المد الثالث
وأصوات اللین من الظواھر الصوتیة التي تمیز مختلف اللغات وحتى في اللغة الواحدة  .المد

  .ذه الظواھر الصوتیة في قراءة  ابن مسعودوتظھر جلیا ھ
وكما ھو معروف فالفتح الخالص الذي ال تشوبھ اإلمالة ھو أخف األصوات في النطق،        

فھو الحركة المستحبة عند العرب،كما أنھا أخف من الضمة والكسرة، وأكثر اقتصاًدا منھا 
زیة بعامة  والكسر خاص بالقبائل في الجھد العضلي، ولھذا فالفتح من ممیزات القبائل الحجا

                                                           

.1/459غایة النھایة،ینظر، 
 (2)  

(3)
  10ص،2002، 1احمد محمود الشافعي،قراءة الكسائي،دار الكتب العلمیة،بیروت ط،1/459،المرجع نفسھ  

132 سورة البقرة،اآلیة 
. (4)  

(5)
صبري المتولي،التوجیھ اللغوي والبالغي لقراءة عاصم،دار غریب للطباعة ،1/418ینظر،اإلتحاف،  

  .56ص،1998،والنشر،القاھرة
(6)

  .01 ةسورة طھ،اآلی  
(7)

  .2/243،اإلتحاف،2/51ینظر،النشر،  
  . 6سورة ق،اآلیة   (1)
  .2/255،النشر،2/172ینظر،الكشف ،  (2)
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البدویة التي توغل في بداوتھا،لقربھا من الحضر وھذا عكس الضم الذي تتسم بھ القبائل 
  .)3(الموغلة في البداوة

{ : وقد تجمع الحركات الثالثة في لغة واحدة، وھذا ما ذھب إلیھ أبو حیان في قولھ تعالى      
(}َ◌ولیَِجُدوا فِیُكْم ِغْلظَةً 

إن الغین في غلظة،تقرأ بالحركات الثالث، والفتح فیھا : فھو یقول،)4

لھجة الحجازیین والكسر لھجة بني أسد الذین یجاورونھم في الموطن والضم لھجة 
  . )5(التمیمیین

  
وتعتبر لھجة ھذیل شیئا وسطا بین لھجات أخواتھا القریبات من القبائل الحجازیة، وال       

من الحضارة واالستقرار كقریش ولھجات تلك القبائل من جاراتھا  سیما تلك التي أخذت بحظ
األخریات الموغلة في البداوة ،فلیس إذن من البدع أن نجد الضم یحتل مكان الفتح في بعض 

: كما أن ھذیال تقول" المنایا" بالضم ترید" الُمنا :" ألفاظھا،فیروي أبو عمرو أن ھذیال تقول
  .)1(نَجدابضمتین وھي ترید "النُُجد " 

ُ◌ {: ومن أمثلة إحالل الضم مكان الفتح ما جاء في قولھ تعالى       إِ ْن یَْمَسسـُْكْم قــــَْرحُّ
(}فَقــــَْد مــَسَّ القـــــَْوَم قــــــــَْرُحُ◌ 

فقد قرأھا أصحاب عبد هللا و تالمیذه بضم القاف ال  )2

  بفتحھا،وھما لغتان كالضعف والضــعف،
  .)3(المفتوح الجرح والمضموم ألمھ: یلومعناه الجرح وق

َسنُْلقـــِي فِــي قلُــُوِب الِذیـــَن َكفَـُروا {:وكما جاء في قراءة الكسائي ویعقوب، وھما كوفیان    
عـُــبَ  (}الرَّ

  .)5(وذلك  بضم العین في جمیع القرآن)4

اَن لِنَبٍِي أَْن یَُغلَّ َو َما كَ { :ومما ورد أیضا في لغة الضم مكان الفتح في قولھ تعالى      
{)

  ،فقد قرأ ابن عباس)6

أنھ ال یمكن ذلك : من َغلَّ مبنیا للفاعل والمعنى} أَْن یَُغلَّ { : وابن كثیر وأبو عمرو وعاصم
{ وقرأ ابن مسعود وباقي السبعة .معصوم من المعاصي منھ، ألن الغلول معصیة والنبي 

یا للمفعول،وحجتھم في ذلك أنھ محمول على النفي عن بضم الیاء وفتح الغین مبن} أَْن یَُغلَّ 
  .)7(أصحاب النبي،أن یخونوه في المغانم،وفیھ معنى النھي عن فعل ذلك

        
  
  

                                                           
  .85ص،اللھجات العربیة والقراءات القرءانیة،30ینظر،لغات العرب،ص  (3)
  .123 سورة التوبة،اآلیة  (4)
  .5/115 ینظر،البحر المحیط  (5)
  .32ینظر،لغة ھذیل،ص  (1)
  .140 ة آل عمران،اآلیةسور  (2)
  .5/75.ابن سیدة، المخصص تح،لجنة إحیاء التراث العربي،دار األمانة الجدیدة بیروت  (3)
  .151 سورة آل عمران،اآلیة  (4)
  .1/490 ینظر، اإلتحاف،  (5)
  .160 سورة آل عمران،اآلیة  (6)
  .3/101،البحر المحیط،1/363،الكشف،1/172ینظر،معاني القرءان للفراء،  (7)
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(}َوالَ یَْجِرَمنَُّكْم َشْنآُن قْوٍم { : وقرأ ابن مسعود قولھ تعالى       
بضم " َوالیُْجِرَمنَُّكْم " ، )1

جرم ذنبا، : في تعدیتھ إلى مفعول واحد واثنین، كقول "كسب " الیاء، وجرم یجري مجرى 
  كسبتھ إیاه: كسبھ وجرمتھ ذنبا نحو: نحو

: أجرمتھ ذنبا على نقـل المتعــدي إلى مفعــول بالھمـــزة إلى مفعولین كقــولھم: ویقال 
  .)2(أكسبتـــھ ذنبــا وعلیـــھ جاءت قــــراءة ابن مسعود 

(}لِیَُكوَن َلھُْم َعُدًوا وُحْزنًا {: ىومن ذلك أیضا قولھ تعال      
3(   

بفتح الحاء والزاي  وھي لغة قریش، وقرأھا حمزة والكسائي } وَحَزنًا { :وقد قرأ الجمھور
االسم والغم و " و كأن الُحْزَن "وخلف وھؤالء أصحاب عبد هللا بضم الحاء وإسكان الزاي،

  مصدر " و كأن الَحَزنَ " ما أشبھھ،
  .)4(ُعْدم والَعَدم وھما بمنزلة ال

(}َعــلیِھْم ثِیاُبُ◌ ُسْنُدس ُخُ◌ْضُرُ◌ و إْستَْبَرُقُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ُ◌ { : وقراءتھ      
،بالیاء )5

المضمومة، وكذا قرأ األعمش وطلحة وزید بن علي بخالف عمر وابن عباس والحسن 
  :ومجاھد والجحدري وأھل مكة وجمھور السبعة الذین قرءوا

(.وعالیتھم: لنصب على الحال وقرأ األعمش وابن مسعودبفتح الیاء،با" عالیَھم "  
6(  

(}إنھا تَْرمي بَشَرٍر َكالقُُصِر { : وقرأ كذلك قولھ تعالى      
، بضم القاف والصاد كأنھ )7

بفتح القاف وإسكان الصاد " كاْلقَْصِر : " مقصور من القصور  بخالف الجمھور الذین قرأوا
  وبخالف ابن عباس وابن جبیر ومجاھد

بكسر القاف "َكالقَِصِر " والحسن وابن مقسم بفتح القاف والصاد وابن جبیر والحسن أیضا  
  .)8(وفتح الصاد

(}لَتَْرَكبُنَّ طَبَقًا َعْن طَبٍَق {: وفي قولھ تعالى      
1(.  

لَتَْر " قرأ ابن كثیر وحمزة والكسائي، وخلف بفتح الباء على خطاب الواحد، وقرأ ابن مسعود 
  .)2(كذلك وقرأ الباقون بضمھا على خطاب الجمع "َكبََن 

ھذا ما وقفت علیھ من أمثلة إحالل الضم مكان الفتح في قراءات ابن مسعود،لكن إیثار       
قبیلة ھذیل للكسر مكان الفتح أكثر ذیوعا وانتشارا في إیثارھا للضم الذي یتم غالبا في البیئات 

أصوات اللین الذي یفوقھ الفتح خفة وسھولة فإنھ یلي الموغلة في البداوة ،فإذا كان الكسر من 
  .الفتح في السھولة، وأن انتشار الكسر وذیوعھ یكون في البیئات التي ال توغل في البداوة

وبالرغــم من كل ھــذا فإن نطق بعض األلفاظ بالكسر دون الفتح ال یسود عند الھذلیین       
وھم من لھذلیین الذین في بطون ھذیل القریبین جمیعھم وإن بعضھم یؤثر الفتح على الكسر،

                                                           
  .2 سورة المائدة،اآلیة (1)
  .1/602،الكشاف،  1/206، المحتسب، 1/204معاني القرءان للفراء، (2)
   .8 سورة ق،اآلیة (3)
 .           256/ 2، النشر 105/ 7، البحر المحیط  394/ 3، الكشاف  195/ 2ینظر، معاني القرءان للفراء  (4)
   .21 سورة اإلنسان،اآلیة (5)
، ابن عطیة، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز،تح، عبد العال السید إبراھیم، 8/399لبحر المحیط، ینظر، ا  (6)

              .1،1991،15/249مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعیة قطر،ط
  .20 سورة المرسالت،اآلیة  (7)
  .8/407 ینظر، البحر المحیط،  (8)
  .19 سورة اإلنشقاق،اآلیة  (1)
 .3/140ر،معاني القرءان للفراء ینظ  (2)
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من قریش، وھذا مما یجعل ھذیال حلقة وسطى  بین أھل المدر من الحجازیین، وبین البدو 
  .)3(الموغلین في البداوة من األعراب الضاربة بجیرانھم في وسط الجزیرة العربیة

َو ِمْن أَْھِل الِكتَـِب َما { : لىومن مظاھر الكسر في قراءة ابن مسعود ما جاء في قولھ تعا      
ِه إِلَْیَك َوِمْنھُْم َمْن إِْن تَأَْمْنھُ بِِدینَاٍر الَیَُؤِدِه إِلَْیَك إِالَّ َما ُدمْ  (}َت َعلَْیِھ قَائًِما إِْن تَاَْمْنھُ بِقِْنطَاٍر یَُؤدِّ

4(.  

مكسورة و یاء ساكنة بتاء " تِیَمْنھُ " فقد قرأ ابن مسعود واألشھب العقیلي وابن وثاب      
  .،ولعلھ من باب توافق الحركات مع حروف المد فالكسرة تناسبھا الیاء)5(بعدھا

       
  
  

َو إِْن ُكْنتُْم َمْرَضى أَْو َعلَى َسفٍَر أَْو َجاَء أََحُدُ◌ ِمْنُكْم ِمَن الَغائِِط أَْو {:وفي قولھ تعالى     
ُموا َصِعیًدا َطیِّبًا الََمْستُْم النَِساَء فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَ  (}تَیَمَّ

1(.  

بیاء }ِمَن ْالغیِط { بینما یقرأ عبد هللا بن مسعود} ِمَن ْالَغائِِط { :نجد أن الجمھور یقرؤون      
ساكنة من غیر ألف، وفیھ وجھان،وجھ أنَّھ مصدر یغوط، وكان القیاس غوطا فقلبت الواو یاء 

نھ أراد الغیط فخففت مثل سید وبیت أصلھ فیعل وأسكنت وانفتح ما قبلھا لخفتھا،وجھ آخر أ
  .)3(من غیر ال التعریف" غیط : " ،وكما قرأ ابن مسعود أیضا)2(

ًدا و بُِكیا {: وفي قولھ تعالى       (}َخُروا ُسجَّ
بضم الیاء، وقرأ " بُِكیَا " قرأ جمھور القراء )4

لحركة الكاف ،كما كسر كل عبد هللا و یحیي واألعمش وحمزة والكسائي بكسر الیاء اتباعا 
  من حفص وحمزة والكسائــي أوائل

عات،جات، باك ( وحجتھم أنھا أي ھذه األسماء جـــمع لــ ) عتیـا، جثـیا، بـكیا،صـلیا ( 
جمع على فعول فأصل الثاني منھا الضم لكن ُكِسِ◌ر لتصبح الیاء التي بعده التي ) وصال 

  نةألن الیاء الساك)عتي وجثي (أصلھا واو في 
ال یكون قبلھا ضمة فلما كسر الثاني أتبع َكْسَرتَھ كسر األول، فكسر لإلتباع لیعمل اللسان فیھ  

  .)5(عمال واحدا

(}و قَاَل ألُوتِیَنَّ َماًال و ََولًَدا { : وفي قولھ تعالى      
6(.  

ِو " م بینما قرأ ابن مسعود ویحي بن یعمر بكسر الواو وسكون الال} َولًَدا { : وقرأ الجمھور
  .)7(وھي لغة  كلغة  الضم" ْلًدا 

   
  

                                                           
  .35صینظر،لغة ھذیل،  (3)
  .75 سورة آل عمران،اآلیة  (4)
  .2/499ینظر،البحر المحیط،  (5)
  .43 سورة النساء،اآلیة  (1)
  .258/ 3ینظر، البحرالمحیط (2)
  .1/190ینظر،المحتسب،  (3)
  .58 سورة مریم،اآلیة (4)
  .3/200ط ، البحر المحی2/85،84ینظر، الكشف،  (5)
  .77 سورة مریم،اآلیة  (6)
  .6/213،ینظر،البحر المحیط  (7)
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و أَنَّ لََك َمْوِعًدا لَْن تُْخلَفُھُ و اْنظُر إلَى إلَِھَك الِذي ظَْلَت َعلَْیِھ َعاِكفًا {: وفي قولھ تعالى     
{)

1(             .  

،وقرأ  بظاء مفتوحة والم ساكنة، والفتح لغة كما أنَّ الكسر لغة} ظَْلَت { :فقد قرأ الجمھور
واألعمش بكسر الظاء، واألصل ظلت بكسر الالم األولى فحذفت ونقلت  ابن مسعود وقتاده

  .)2(كسرتھا إلى الظاء
  .)3(}َو َجَحُدوا بِھَا واْستَْیقَنَْتھَا أَْنفُسھُْم ظُْلًما َوُعلًُوا {: وفي قولھ تعالى      

وذلك بقلب الواو " َوعلِیَّا " ب فقد قرأھا عبد هللا وابن وثاب واألعمش وطلحة وأبان بن تغل
  یاء وكسر العین

  .)4(والالم  وأصلھ فعول لكنھم كسروا العین اتباعا لحركة الالم 

(}والفَْجِر َولَیَاِل َعْشٍر َوالَشْفِع و َالَوْتِر {: وفي قولھ تعالى      
5(.  

حمزة والكسائي، بفتح الواو،بینما قرأ أصحاب عبد هللا، و} والَوْتِر { قرأ جمھور القراء 
وخلف إضافة إلى األعمش والحسن البصري،بكسر الواو، والفتح لغة أھل الحجاز والكسر 

  . )6(لغة بني تمیم

یَاح { :وفي قولھ تعالى       (}فَأْصبََح ھَِشیًما تَْذُروهُ الرِّ
7(.  

{ ن مسعودوھو من ذرت الریح تذروه َذْرًوا أي فرقت ،وقرأ اب} تَْذُروهُ { :قرأ جمھور القراء
  .)8(من الفعل الرباعي أْذَرى وكقولك أذریتھ عن فرسھ إذا ألقیتھ عنھا}تَْذِریِھ 

ُموا الَخبیَث ِمْنھُ تُْنفِقُوَن { :وفي قولھ تعالى       (}َو الَ تَیَمَّ
9(.  

ُموا{:قرأھا عبد هللا َمْت "من} وال تأمَّ ،وذلك لمناسبة الھمزة  الفتحة وكذا )1(أي قصدت" أمَّ

  .جام الصوتي الحاصل بین الفتح واأللفاالنس
وإِْن ِخْفتُْم ِعیلَةً فََسْوَف یُْغنِیُكْم هللاُ ِمْن فِْضلِِھ إِْن َشاَء إِنَّ هللاَ َعلِیُمُ◌ { :وفي قولھ تعالى    

(}َحِكیُمُ◌ 
2( .  

وھو مصدر كالعاقبة أرفعت لمحذوف أي حاال " عاَئِلَة : " وقرأ عبد هللا وعلقمة وأصحابھ
كما أن قراءة الجمھور كانت بكسر حرف العین مع یاء بعده أما قراءة ابن مسعود  )3(عائلة

  .فكانت بفتح العین مع ألف مد بعدھا وھمزة مما ینجم عنھ انسجام صوتي
ویمكن أن تتحول الیاء الساكنة والواو الساكنة إلى صوت لین طویل ھو یاء المد مالءمة       

وھذه الظاھرة نجدھا في قراءة ابن ) وھو الكسرة (جنسھ  لصوت اللین القصیر الذي ھو من

                                                           
  .97 سورة طھ،اآلیة  (1)
  .2/105،معاني القرءان للفراء  (2)
  .14 سورة النمل،اآلیة  (3)
  .7/58،البحرالمحیط،3/352ینظر،الكشاف،  (4)
  .3،2،1 سورة الفجر،اآلیة  (5)
  .2/299،النشر،2/273شف،،الك3/149ینظر،معاني القرءان للفراء،  (6)
  . 45سورة الكھف،اآلیة   (7)
  .353ص،إمالء ما من بھ الرحمن،6/133،البحر المحیط،2/69،68ینظر،معاني القرءان للفراء،  (8)
  .267 سورة البقرة،اآلیة  (9)
  .2/318ینظر،البحر المحیط،  (1)
  .22 سورة التوبة،اآلیة  (2)
  . 28/ 5حر المحیط ، الب2/262، الكشاف 1/287المحتسب  (3)
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(}َذلَِك ِعیَسى بُن َمْریَْم قَْوُل الَحقِّ { :مسعود لقولھ تعالى
، فقد قرأ الجمھور برفع الالم وفتح )4

بألف ورفع الالم، والقال ُ اسم " قَاُل " القاف وإسكان الواو، وقرأ ابن مسعود واألعمش
في معنى واحد والحق " والقول والقالُ " قاُل هللاِ الحق " ما قرأ أیضا ،ك)5(للمصدر مثل القیل 

  .)6(في ھذا الموضع یراد بھ هللا 

وفي موضع آخر من مواضع االنسجام الصوتي الناجم عن توافق الحركات القصیرة مع       
(}أتِیَن یَأتُوَن ِرَجاالً وَعلَى ُكلِّ ضــَاِمٍر یَ { :حروف المد ما جاء في  قولـھ تعالـى

ویأتین  )7

وركبانا على ضوامر یأتین ،فھو صفة لضامر، وقرأ عبد هللا : محمول على المعنــى والمعنى
(}یأتون {و أصحابھ و الضحاك و ابن أبي عبلة 

، بضم التاء وواو مد موافقة لحركة )8

  .الضمة
حة واأللف،فالفعل وكل ما یمكن أن یقال عن الكسرة والیاء قلیل مقارنة وقیاسا إلى الفت      

  سأل  یسأل،
وما شاكلھ؛ فإن قبیلة ھذیل تسھل ھمزتھ فتصیر ألفا بمعنى صوت لین طویل؛ وذلك ألن قبلھا 

فھذا حسان بن ثابت یھجو .صوت لین قصیر یجانسھا،فمن الیسیر مدُّ الصوت بھ دون جھد
  : ھذیال فیقول

  )1(ولم تصب  سالت ھذیل رسول هللا فاحشة            ظلت ھذیل بما سالت

فحسان بن ثابت وضع سال موضع سأل، فھو لم یكن قد فعل ھذا رغبة في أن یستقیم لھ       
الوزن و إنما فعلھ لیحاكي بھ ھذیال في لھجتھا أثناء ھجاءه إیاھا،كما یحتمل أن یكون قول 

أََل سَ {: حسان دلیال على وجود التسھیل في بعض البیئات الحجازیة األخرى، ففي قولھ تعالى
(}َسائُِلُ◌ ُ بَِعَذاٍب َواقٍِع 

َساَل {:،قرأ الجمھور سأل بالھمز أي دعا داع بینما قرا أُبَيُّ وعبد هللا)2

  .)3(مثل مال وذلك بإلقاء صورة الھــمز وھي الیاء من الخط تخفیفا } َسالٍ 

  :اإلبــدال 
رآنیة وخرجاتھ العدیدة من مظاھر التفرد الصوتي عند عبد هللا بن مسعود في قراءاتھ الق      

  ظاھرة اإلبدال،
( }قُْل فِیِھَما إثُُمُ◌ َكبِیُرُ◌ َوَمنَافُِع لِلنَّاِس َوإِْثُمھَُما أََكبَُر ِمْن نَْفِعِھَما {: ففي قولھ تعالى

حیث .)4

ا حمزة  قرأھا جمھور القراء بالباء وذلك ظاھر ألن شرب الخمر والقمار ذنبھما من الكبائر أمَّ
كثیر بالثَّاء ووصف اإلثم بالكثرة وھو جید في المعنى ألن الكثرة " إِْثم " قرءا والكسائي فقد 

  ِكبَُر والكثیر َكبِیر، وفي مصحف عبد هللا وقراءتھ
  .)5(بالثاء} َو إِْثُمھَُما أَْكثَُر ِمْن نَْفِعِھَما{ 

                                                           
  .34 سورة مریم،اآلیة  (4)
  .6/189ینظر،البحر المحیط،  (5)
  .2/86،معاني القرءان للفراء  (6)
  .27 سورة الحج،اآلیة  (7)
  .6/364 البحر المحیط،،2/130 معاني القرءان للفراء،  (8)

.12/218المخصص، البن سیدة،   (1)  
.1 سورة المعارج،اآلیة  (2)  
.2/291،النشر،8/332،البحر المحیط،15/87ز،المحرر الوجی  (3)  
. 219سورة البقرة،اآلیة   (4)  
األصفھاني،الغایة في القراءات العشر،تح،محمد غیاث الجنبار،دار الشواف ،133،132حجة القراءات،ص،1/291الكشف، (5)

  ،1990،2طالریاض،
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ظھما ویحتمل رسمھا دون تنقیط أو تشكیل كلتا القراءتین،مما أدى إلى اختالف لف    
لعن أناسا  ومعناھم،كما أن الكثرة باعتبار اآلثمین من الشاربین والمقامرین،وألن النبي 

  .)1(بسبب الخمر وأما الكبیر فلوصف اإلثم بالعظم،فیقال كبائر

(}إِنِّ نََذْرُت للرْحَمـــِن َصْوًما {: وفي قولھ تعالى      
2(    .  

" اإلمساك عن الكالم ، وفي مصحف عبد هللا و فسر صوما ب" صیَّاًما " قرأ زید بن علي 
و المیم تاء على أساس تفسیر معنى االقتناع " میما " " الواو " فقد أبدل ابن مسعود " َصْمتًا 

  .)3(و معنى الصیام ، قال السدي و ابن زید كانت سنة الصیام اإلمساك عن األكل و الكالم 

ُسوِل فَنَبَْذتھا فقبضُت قَْبَضةً من أَ {: و في قولھ تعالى         .)4(} ثَِر الرَّ

بالضاد المعجمة فیھما ،والقبض بجمیع الكف } فَقَبَْضُت قَْبَضةً { :قرأ جمھور القراء      
" فقبْصُت قَْبَصةً " ،بینما قرأ أبي بن كعب وعبد هللا بن مسعود  وابن الزبیر و الحسن ،

لمعجمة كلھا ، وبالصاد غیر معجمة القبض بالضاد ا: (( ،قال أبو الفتح)5(بالصاد فیھما 

و ھذا مما قدمت إلیك من تقارب األلفاظ لتقارب ((، و یضیف قائال )) بأطراف األصابع 
اد لتفشیھا واستطالة مخرجھا جعلت عبارة عن األكثر والصاد لصفتھا  المعاني و ذلك أنَّ الضَّ

  .)6())و انحصار مخرجھا وضیق محلھا جعلت عبارة عن األقل 

كما أن الصاد والضاد متقاربان في مخرجیھما إذ مخرج الصاد ما بین طرف اللسان       
  وطرف الثنایا العلیا

وھما متفقان في بعض الصفات فكالھما حرف رخو ،ثم .)1( ومخرج الضاد قریب من ذلك 
ھما من حروف اإلطباق  ومن حروف االستعالء وال یختلفان إال في أن الصاد مھموسة و 

  .)2(رة الضاد مجھو
(}َحتَّى إَِذا فُتَِحْت یَاُجوج وَما ُجوج َو ھُْم ِمْن ُكلِّ َحَدٍب یَْنِسلُون {: و في قولھ تعالى      

3(.  

بالحاء المفتوحة والباء المنونة ، بینما قرأھا ابن مسعود وابن } َحَدٍب { قرأھا جمھور القراء 
  عباس 

                                                                                                                                                                                     

  .1،1979،1/91،ریة مصرمحمد سالم،المھذب في القراءات العشر وتوجیھھا،المكتبة األزھ،196ص
الرازي،مفاتیح الغیب،مكتبة ،2/360، 1968،3ینظر،الطبري،جامع البیان عن تأویل آي القرءان،مكتبة الحلبي القاھرة،ط  (1)

ابن أبي مریم،الكتاب الموضح في ،3/60،القرطبي،الجامع ألحكام القرءان،مكتبة الریاض،3/321، 1992،1اإلیمان القاھرة،ط

  . 2/79، شرح طیبة النشر في القراءات العشر ،  1/324، 1993، 1لسبع وعللھا،تح،عمر حمدان الكبیسي،طوجوه القراءات ا
  .26 سورة مریم،اآلیة (2)
 . 185/  6 ینظر، البحر المحیط ،  (3)
  .  96سورة طھ،اآلیة   (4)

، أبو حیان ، تذكرة  124 ص،  1961 ق ،ینظر، اللغوي ، اإلبدال ،  تح ، عز الدین التنوحي ، المجمع العلمي العربي ، دمش 

  (5)النحاة ، تح ، عفیف 

 . 28، ص  1986، 1عبد الرحمن  ، مؤسسة الرسالة للطباعة، بیروت، ط    
  .273/ 6 ، البحر المحیط 55/ 2 ینظر، المحتسب  (6)
  .49ص األصوات اللغویة ، (1)

. 1/193لق عضیمة،عالم الكتب بیروت، ،المبرد، المقتضب،تح،محمد عبد الخا 4/434ینظر، الكتاب    (2)  

. 96سورة األنبیاء،اآلیة   (3)  
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وھو بمعنى الحدب ، والجدث ھو القبر بلغة أھل بالثاء المثلثة و الجیم  " من ُكلِّ َجَدٍث "  
أحدْثُت لھ َجَدثًا وال یقال أَْجَدْفُت ،فھذا دلیل على أن : الحجاز والجدف بالفاء لبني تمیم ،یقال

    )4().جدث(بدل من الثاء في ) جدف(الفاء في 

(}َوَمْن یَْفَعْل َذلَِك یَْلَق أثاًما { :وفي قولھ تعالى       
5(.  

، وفي )6(یوم ذو أیام للیوم العصیب: جمع یوم أي شدائد ، یقال" یلق أیاًَّما " مسعود قرأ ابن 

  .ھذه القراءة وقع إبدال الثاء بالیاء
(}فََوَكَزهُ ُموَسى فَقََضى َعلَْیھ {: وفي قولھ تعالى      

7( .  

الدفع بأطراف األصابع بالالم بدالً من الواو ، والوكُز بالواو " فَلَكَزهُ " قرأ عبد هللا بن مسعود 
  و قیــــــل بجمع

  
  
، وھذا أثر من آثار لھجة ھذیل في إبدال الالم من الواو في بعض ألفاظھا ، ویعود  )1(الكف  

سبب إیثار الالم عن الواو كما یقول الدكتور إبراھیم أنیس إلى أنھ بالرغم من اتحاد الالم  مع 
و التوسط بین الشدة و الرخاوة ، إال أن نسبة  الواو في كثیر من الصفات كالجھر واإلستفالة

وضوحھا الصوتي أقوى من الواو و قد عدَّھا علماء األصوات من أوضح األصوات الساكنة 
  .)2(في السمع 

  .)3(بالنون بدال من الواو و ھي في وكز" فَنََكَزهُ " كما قرأ بن مسعود       

(}تَّى ِحیٍن َو تََولَّ َعْنھُْم ح{ :وفي قولھ تعالى       
4(.  

نجد أن عبد هللا بن مسعود قرأھا بالعین بدل الحاء،و ھذا من قبیل ما یسمیھ اللغویون الفحفحة 
،وتلك لغة ھذیل  و ھي نطق صوت الحاء عینا ،َو تَُعدُّ من العیوب الخاصة التي لحقت 

  ببعض القبائل العربیة كالكشكشة في ربیعة 
، ولعلَّ السـر  )5( تمیم ، و العجعجة في قضاعة و غیرھاومضر ، و العنعنة في قبیلة قیس و 

  في إبدال ھــــذیل 
أو بعض بطونھا للحاء عینا ھو أن العـــین صوت مجھـــور و الحاء صــــوت مھموس 

ا یالئمھا الصوت المھموس ،ثم إن في  ،والمجھور قد یناسب بیئة فیھا بداوة كھذیل أكثر ممَّ
  . )6(ء من الشدة إن ھي لیست بالرخوة وال الشدة الحاء رخاوة ،وفي العین شي

(}َوطَلٍح َمْنُضوٍد {:وفي قولھ تعالى       
7(.  

                                                           

.383إلمالء ص،ا339/ 6 ،البحر المحیط135/ 3 ،الكشاف 66/ 2 المحتسب  (4)  
   .68 سورة الفرقان،اآلیة  (5)
   .515/ 6 البحر المحیط ، 294/ 3 الكشاف (6)
  . 15 سورة القصص،اآلیة  (7)
  .109/ 7 البحر المحیط،  398/ 3 الكشاف،  196/ 2 راءمعاني القرآن للف (1)
   . 53ینظر، األصوات اللغویة ،ص  (2)
  .109/ 7 البحر المحیط،  196/ 2 ینظر،معاني القرآن للفراء  (3)
  . 178سورة الصافات ،اآلیة   (4)

،  2 لتھا باللھجات العربیة ، العدد، و ینظر، أیضا ، القراءات القرآنیة و ص 5 ص ینظر، بلقاسم دفة ، في النحو العربي ، 

.  24 ص (5)  

المزھر في علوم اللغة وأنواعھا،تح،محمد احمد وجاد الولي،مكتبة الحلبي،القاھرة ، السیوطي، 110،111لغة ھذیل ص   (6)
1/222 .  
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وھذا في . )1(قرأ الجمھور وطلٍح بالحاء ، بینما قرأ علي وجعفر بن محمد و عبد هللا بالعین 

  .باب إبدال الحاء عینا،وقد سبق القول في ھذا في اآلیة السابقة
یال أحیانا، فتقلب العین المجھورة حاء مھموسة ، وذلك عندما یلیھا حرف وقد تعكس ھذ    

إَذا {:مھموس كالثاء نظرا لتجاور الحرفین ، وھذا ما ورد في قراءة ابن مسعود لقولھ تعالى
(}بُْعثَِر َما فِي القُبُورِ 

بـحثر بالحاء ال بالعین  وقد الحظ بعض الباحثین ھذه الظاھرة )2

  .)3(وأسموھا الفحفحة 

(}َو إِْن یََكاُد الِذیَن َكفَُروا لِيُ◌ْزلِقُونك  بِأَْبَصاِرِھم { :وفي قولھ تعالى      
4( .       

بفتح الیاء } لِیَْزلقونك { بضم الیاء من أزلقت، وقرأ أھل المدینة } لِیُْزلِقُونك { : قرأ الجمھور
لیزھقونك {  بن مسعـود من َزلَقَْت ، بینما قرأ كل من ابن عباس واألعمـش وعیسى وعبد هللا

"  لیلقونك بأبصارھم ، كما روى النخعي أنَّ في قراءة ابن مسعود: بالھاء بدال من الالم ، أي} 
( "لینقذونك 

5(.  

" ، فقد قرأ عبد هللا)6(} َكاَن َمَزاُجھَا َكافُوًرا { :كما نجد إبداال آخر في قولھ تعالى        

كثیرا ما یتعاقبان ، ألنھما متقاربان في المخرج تقاربا كبیرا  بالقاف بدل الكاف ،وھما" قافوًرا
إذ مخرج القاف في تعبیر اللغویین و علماء القراءات ھو الجزء األول من أقصى اللسان 

  ، ویرى الخلیل أن القاف والكاف)7(،ویلیھ مخرج الكاف مباشرة 

والكاف لیست  )9(ھموس ،بینما یرى المحدثون أن القاف الحالیة صوت شدید م)8(لھویتان  

  لھویة بخالف الخلیل 
  
  . )1(وبالتالي فال فرق بین الحرفین إالّ في كون القاف أعمق في مخرجھا قلیال عن الكاف  

و إَِذا السََّماء كشطت { :وفي آیة أخرى أبدل الكاف قافا لألسباب ذاتھا ففي قولھ تعالى      
{)

  ، قرأ ابن  )2

  .)3(عتقاب القاف و الكاف كثیر بالقاف و ا" قشطت " مسعود 

ا الیَتِیم فال تقھر {:وفي قولھ تعالى        (}فأمَّ
4( .  

                                                                                                                                                                                     
 . 29سورة الواقعة ،اآلیة   (7)
   .206/ 8البحر المحیط  ، 461/ 4 الكشاف (1)
  . 9 یةسورة العادیات،اآل  (2)
  ).بعثر -بحثر(لسان العرب ، 86إبدال ابن السكیت ص ،  97، ص في اللھجات العربیة  (3)
  . 51 سورة القلم،اآلیة  (4)
   .  317/ 8 البحر المحیط  ،15/56 المحرر الوجیز ،76/ 3 ینظر، معاني القرءان للفراء  (5)
  .5 سورة اإلنسان،اآلیة  (6)
   .122،لغة ھذیل ص395/  6 حیط،البحر الم 4/433الكتاب  (7)

. 1/58 ھـ ، 1409،  2العین ،تح ،مھدي المخزومي و ابراھیم السامري ، مؤسسة دار الھجرة ، إیران ، ط الفراهدي ،كتاب     (8)  

. 54،ص  1978، 2المدخل إلى علم اللغة ،دار الثقافة للنشر ،ط ، حجازي محمود فھمي   (9)  

. 55المصدر السابق ،ص  (1)  
       . 11 سورة التكویر،اآلیة  (2)

 . 19/235، القرطبي  434/ 8 البحر المحیط ،   709/  4 ، الكشاف 130/  3 معاني القرءان للفراء (3)
  . 9 سورة الضحى،اآلیة  (4)
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بالكاف بدل " فال تكھر " فقد قرأھا الجمھور بالقاف ، وفي قراءة ابن مسعود و في مصحفھ 
وفي ھذه الحالة . )5(عابس الوجھ : القاف ؛ و ھو أن یعبس في وجھھ ، و فالن ذو كھرورة 

وتؤكد المراجع أن القھر و الكھر واحد ، . الظاھرة السابقة وھي إبدال القاف كافا نلحظ عكس
  إلى الصفات المتقاربة -ھنا - ویرجع سبب اإلبدال 

والمشتركة بین القاف والكـاف ، إضافة إلى أن الكاف والھاء التالیـــــة لھا تشتركان في  
لھمس و االستفالة ، ویقول ابن جني أنھما من حروف ا: صفة الھمس ، وأنھما منخفضتان أي 

  .)6( في ھذا الموضع أن القاف لیست بدال من الكاف ألنھما لغتان كالكھر والقھر

كما یحتوي مصحف ابن مسعود على نوع آخر من اإلبـدال في حـروف أخرى ، ففـــــي      
  :قولھ تـــــعالى

ْد بِھِ {  ا تَْثقَفَنَّھُْم فِي اْلَحْرِب فََشرِّ (}ْم ِمْن َخْلفِِھْم لََعلَّھُْم یَذُكرون فَإمَّ
،نجد أن الجمھور قد قرأ  )7

  بالدال في
دْ "  ْذ " ، بینما قرأ ابن مسعود " فََشرِّ ق " فََشرِّ . بالذال المعجمة في موضع الدال ، بمعنى ففرِّ

وقد نقل صاحب كتاب لغة ھذیل أن جمیع حروف الدَّال الموجودة في سورة القمر قرأھا ابن 
  .سعود ذاال في جمیع آیات السورة م

(}فَھل ِمن مذكر { :وعلى سبیل المثال أورد الكاتب نفسھ قولھ تعالى
  ".   مدكر " بدل من)8

ویعود سبب ھذه الظاھرة الصوتیة المتمثلة في إبدال الدَّال ذاالً إلى أنَّ مخرج الدال من       
  بین طرف اللسان 

من بین طرف اللسان وطرف الثنایا العلیا ، إضافة إلى وأصول الثنایا العلیا ومخرج الذال 
بعض الصفــــات المشتركــة كالجھر، لكنھما یختلفـــان في أن الــــدال حرف شدید 
انفجــاري و الذال حرف رخـــــو و احتكاكي وبالتالي فإن ھناك قابلیة إحالل حرف محل 

  .)1(بق حرف آخر، و علیھ قرأ ابن مسعود قول هللا تعالى السا

(}َوإَِذا الُرُسُل أُقِتَْت {:واختلف في قولھ تعالى       
2(.  

ا عبد هللا بن مسعود فقد أبدل الھمز واوا وخفََّف  فقد قرأھا الجمھور بالھمز وشد القاف ،أمَّ
  .)3(وفي روایة أخرى شد القاف على األصل ، ألنھ من الوقت .القاف

(}َعلَى َاْلَغْیِب بَِضنِیِن و َما ھَُو {َ: أما في قولھ تعالى      
4(.  

فقد قرأ كل من عبد هللا بن مسعود و ابن عباس و زید بن ثابت وابن عمرو و ابن الزبیر و 
" بظنین"عائشة و عمر بن عبد العزیز و ابن جبیر و عروة  وھشام بن جندب و ابن كثیر  

ة وھي التھمة ، وھذا مفعول بمنھم من الظن: بمعنى" فعیــــل "بالظاء المشالة على وزن  

                                                           
  .486/ 8 ، البحر المحیط 768/ 4 الكشاف ، 164/  3 ینظر، معاني القرآن للفراء  (5)
   األعراب ، تح ، مصطفى السقا و محمد الزفزاف و إبراھیم مصطفى و عبد هللا أمین ینظر، ابن جني،سر صناعة  (6)

  ، 123لغة ھذیل ، ص ، 1/278، 1 شركة مكتبة ومطبعة الحلبي بمصر ، القاھرة ، ط     
   . 57سورة األنفال،اآلیة   (7)
  .81/ 2 ، اإلتحاف 266ص اإلمالء،  509/ 4 البحر المحیط ، 230/ 2 ینظر، الكشاف  (8)
  . 124لغة ھذیل،ص  (1)
   .11 سورة المرسالت ،اآلیة  (2)
   .580/ 2 اإلتحاف ،296/ 2 النشر ،405/ 8 البحر المحیط ،113/ 3ینظر،معاني القرآن للفراء  (3)
 . 24 سورة التكویر ،اآلیة  (4)
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وقد رجح .)5(البخل : نظیر الوصف السابق بأمین وقرأ باقي السبعة بالضاد من الضن أي

و رجحت ھذه القراءة ،ألنھا أنسب بالمقام التھام : (( األلوسي قراءة ابن مسعود بالظاء فیقول

  .)6())ونفي التھمة األولى  الكفرة لھ  

(}لِذیَن ھُْم َعْن َصالَتِِھْم َساھُوَن ا{:كما قرأ ابن مسعود قولھ تعالى 
7(.  

  
  

  .)1(الھون بالالم فأبدل السین الما وبعد قلبھا أصبحت تفسیرا كما قال ابن عباس 

وقد لجأ ابن مسعود في قلیل من األحیان إلى إبدال أو حذف بعض الحروف من بعض       
(}تُْم ِمْنھُْم ُرْشًدا فَإِْن آنَسْ {:الكلمات تیسیرا للنطق بھا ، ففي قولھ تعالى 

2( .  

، فحذف السین في المرة األولى و " أََحَسْستُْم " بمعنى " أُْحَسْیتُْم :" نجد أن ابن مسعود قرأھا 
دون یاء فحذف عین الكلمة و " أََحْستُْم " قلبھا إلى یاء حتى یسھل النطق بھا ، و قرأھا أیضا 

  . )3(ھذا شذوذ

بدال المكاني ، و ھو إبدال حرف مكان حرف ، بحیث یحل وھناك ظاھرة أخرى في اإل      
فیھ كل من الحرفین مكان اآلخر و ھذا النوع من اإلبدال یسمى القلب ، و ھو من المظاھر 

كما . الصوتیة التي نجدھا في بعض اللھجات العربیة ، و ھو غیر منسوب إلى قبیلة معینة 
جمع فیھ كثیرا من ھذه " المقلوب "ـ نجد أن ابن سیدة قد خصص فصال كامال عنونھ بـــ

َوَعلَى ُكلِّ {: و قد قرأ ابن مسعود قولھ تعالى . )4(األلفاظ ، و لم ینسبھا إلى قبائل معینة 

(}َضاِمٍر یَأْتِیَن ِمْن ُكلِّ فٍَج َعِمیٍق 
، یقال بئر بعیدة العمق و المعق " من كل فج معیق " ،  )5

)6(.  

(}قَالُوا ھَِذِه أَْنَعـــُمُ◌ َو َحْرُثُ◌ ِحْجُرُ◌ وَ {:كما قرأ قولھ تعالى       
" َحَرُجُ◌ : " ،قرأھا)7

  .)8(وذلك بتقدیم الراء على الجیم بواسطة القلب 

ومما یالحظ في ظاھرة اإلبدال في قراءات عبد هللا بن مسعود أنھا ظواھر صوتیة تقع       
المشتركة في كثیر أو قلیل بین الـــحروف أو األصوات المتقاربة في المخارج أو الحروف 

من الصفات ، كما أن ھذه الظاھرة الصوتیة مردھا إلى قبیلتھ ھذیل التي أثرت فیھ ، وأثر ھو 
حتى في الحسن البصري الذي ظل ھناك ردحا من الزمن فتأثر في بعض قراءاتھ بھذه القبیلة 

  ، و إمـــــالة  ویمكن القول إن ھذه الظاھرة الصوتیة و الظواھر األخـــرى من إبدال. 

                                                           
  .592/ 2تحاف اإل  ،435/ 8 ،البحر المحیط713/ 4 الكشاف ،131/ 3 ینظر،معاني القرءان للفراء  (5)

 اآللوسي محمود شكري ، روح المعاني في تفسیر القرآن الكریم و السبع المثاني ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، 

30/61 . (6)  
  . 5 سورة الماعون،اآلیة  (7)
  . 183/ 3 ، معاني القرآن للفراء 805/ 4 ینظر، الكشاف  (1)
   . 6 سورة النساء،اآلیة  (2)
  .172/ 3 ، البحر المحیط474/ 1 ، الكشاف 180/ 1 معاني القرآن للفراء ینظر، (3)
  . 27/ 14  المخصص البن سیدة  (4)
  . 27 سورة الحج،اآلیة  (5)
  .364/ 6 ، البحر المحیط 152/ 3 لكشافا (6)
  . 138سورة األنعام،اآلیة   (7)
 . 2/71 ینظر، الكشاف،  (8)
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و إدغام ،و إظھار، و فتح ،و ضم، و كسر، ھي ظواھر من بیئة ابن مسعود و صدق  
  ".إن اإلنسان ولید بیئتھ : " من قال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :المواضع الصرفیة التي انفرد بھا عبد هللا بن مسعود      
ع الصرفیة التي انفرد بھا الصحابي الجلیل سأحاول أن أقف في ھذا المجال عند المواض      

عبد هللا بن مسعود عن بقیة القـــــراء، وكذا سبـــب ھذا االنفراد،مستشھــــدا على ذلك بأھـــم 
  .آراء علـماء القـراءات
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والمقصود ھنا بالمواضع الصرفیة ؛ الصیغ الصرفیة بأوزانھا ،والتذكیر والتأنیث و اإلفراد 
  .وبعض مظاھر االشتقاق و التثنیة والجمع 

ال خالف طبعا بین القراء فیما یخص تذكیر : التذكیر و التأنیث  : باب الجنس  -أ     
األسماء و تأنیثھا، وال سیما إذا إ كان المذكر أو المؤنث حقیقیا كأسماء األعالم للمذكرین 

باألسماء  -ھ النحاةفیما یسمی -العقالء و أسماء األعالم لإلناث العاقالت ، لكن الخالف یبرز
، فھناك من یعمد إلى تذكیرھا االمؤنثة المجازیة غیر الحقیقیة كالطریق و السوق و ما شابھھم

  .و البعض اآلخر إلى تأنیثھا
وقد ذكر الرواة و اللغویون من أمثلة ھذا قولھم ، : ((یقول الدكتور عبد الجواد الطیب       

لسبیل و السوق و الزقاق ، و تمیم تذكر ھذا كلھ ، أھل الحجاز یؤنثون الطریق و الصراط و ا
أھل تھامة یؤنثون : العنق مؤنثة في الحجاز ، مذكرة عند غیرھم ، وقول أبي زید: وقولھم 

   )1()).العضد و بنو تمیم یذكرون 
َكِة فَقَاَل أَْنبِئُونِي َوَعلََّم ءاَدَم األَْسَمآَء ُكلَّھَا ثُمَّ َعَرَضھُْم َعلَى اْلَمالَئِ { : ففي قولھ تعالى      

: ، قال أبو حیان }ثمَّ َعَرَضھُْم { : ، قرأ الجمھور  )2(}بِأَْسَمآِء ھـــُؤالَِء إِْن ُكْنتُْم َصـــــِدقِیَن 
عرضھم خلقھم و عرضھم علیھم قالھ ابن ...ثم حرف تراخ و مھلة ، علم آدم ثم أمھلھ (( 

والظاھر، أن ضمیر " .ھم " اس وفیھ جمع بلفظ أو عرض األســـــماء قالھ ابن عب... مسعود 
النصب في عرضھم یعود على المسمیات ، و ظاھره أنھ للعقالء فیكون إذ ذاك المعني 

  . )3())باألسماء أسماء العاقلین أو یكون فیھم غیر العقالء 
  
  

 و ضمیر" ثم عَرَضھُنَّ " لكن قراءة الصحابي الجلیل على غیر قراءة الجمھور حیث قرأ  
و الضمیر عائد على السماء فتكون ھي : (( النصب فیھا عائد على األسماء یقول أبو حیان 

  )1(.المعروضة أو یكون التقدیر مسمیاتھا المعروض المسمیات ال األسماء 
فَنَاَدْتھُ " ومن أمثلة تذكیره ما حقھ التأنیث عند القراء اآلخرین ، ما جاء في قولھ تعالى       

على إثبات " فَنَاَدْتھُ : " ، قرأ الجمھور  )2(}ــــةُ    َو ھَُو قَائُِمُ◌  یَُصلِّي فِي اْلِمْحَراِب اْلَمالَئَِكـ
تاء التأنیث ألن المالئكة جماعة وكره قوم التاء ألنھا للتأنیث ، كما ذكر الجمھور أن المنادي 

: " شبتھ في مصحفھھو جبریل وحده وعلیھ قرأ الصحابي الجلیل عبد هللا بن مسعود كما أنھا 
  )3(" .فناداه جبریل و ھو قائم 

:" ، قرأ الجمھور  )4(}إِ ْذ قَالَِت اْلَمالَئَِكةُ یــَا َمْریَْم إِنَّ هللاَ اصطفاك{ :و في قولھ تعالى       
  "قالِت المالئكةُ 

ا تلقیھ بحذف تاء التأنیث في الفعل قال ، و في نداء المالئكة لھا باسمھا تأنبس لھا و توطئة لم
  )5(.إلیھا

                                                           

.167 ص -لغة ھذیل  - من لغات العرب    
(1)  

 31 سورة البقرة ،اآلیة  
. (2)

  

 1/146البحر المحیط   
. (3)

  

. 1/146البحر المحیط   
(1) 

 

 39سورة آل عمران،اآلیة   
. (2)

  

122اإلمالء ص،  2/446البحر المحیط ، 1/359، الكشاف  1/149 معاني القرءان الفراء 
،. (3)

  

. 42سورة آل عمران ، اآلیة   
(4)  

. 455/ 2البحر المحیط  
(5)
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وقراءة ابن مسعود ھذه ترجح ھنا كفة تذكیر األفعال على تأنیثھا، وبالتالي الفرار من       
  التأنیث لسبب دیني

وھو تحرجھ من تأنیث الفعل مع المالئــكة ،كما أن ابن مــسعود یمیل إلى التذكــیر في  
ھذا الجمع ،یقول الدكتور عبد  جــمع التكســـیر أو تجرید الفعل من عالمات التأنیث مع

و قد یتأكد لدینا ذلك إذا عرفنا أن أكثر ماعامل فیھ الھذلیون جمع التكسیر : (( الجواد الطیب
  .)6())معاملة المؤنث إنما نلحقھ غالبا حینما یكون ھذا الجمع جمعا لمؤنث 

بتاء } قَْد بََدْت { : قرأ الجمھور ، )7(}قَْد بََدْت اْلبَْغَضاُء ِمْن أَْفَواِھِھْم {: وفي قولھ تعالى  
دون تاء التأنیث على أساس التذكیر، "قَْد بََدا " التأنیث الساكنة، بینما قرأ عبد هللا بن مسعود 

  مصدر،" البغضاء " ألن الفاعل 
  

  .)1(والمصدر إذا كان مؤنثا جاز تذكیر فعلھ إذا تقدم
ه من القراء قرأھا بالتأنیث ما جاء في ومن مظاھر التذكیر التي آثرھا ابن مسعود وغیر     

ھَا یُوُسف فِي نَْفِسِھ {: قولھ تعالى ،  )2(}قَالُوا إِْن یَْسِرْق فَقَْد َسَرَق أَُخُ◌ُ  لَھُ ِمْن قَْبُل فَأََسرَّ
ھَا { : فالجمھور أَْنتُْم "إضماُرُ◌ على شریطة التفسیر ، تفسیره : (( قال الزمخشري } فَأََسرَّ

ُ◌ َمَكانًا جملة أو كلمة، على تسمیتھم الطائفة من " أَْنتُْم َشرُّ مكانًا :" وإنما أنث، ألن قولھ"  َشرُّ
: " ألن قولھ" أنتم شر مكانا : " فأسر الجملة أو الكلمة التي ھي قولھ: الكالم كلمة ، كأنھ قیل

  . )3(" بدل من أسرھا " قال أنتم شر مكانا 
  )4(.على التذكیر،ومعناه أن أسر القول والكالم " ّرهُ فأس" بینما قرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة 

ومن بین األلفاظ التي یؤنثھا الحجازیون ، ویجعلھا ابن مسعود مذكرا، ألن ھذیال قبیلتھ       
قُْل ھَِذه َسبیلي أَْدُعوا إِلَى هللاِ َعلَى بَِصیَرٍة أَنَا َو { :قولھ تعالى: تفعل ذلك ،فقد قرأ الجمھور 

ھذه السبیل التي ھي الدعوة إلى اإلیمان والتوحید : یقال"ھذه " ، بتأنیث )5(}َعنِي َمِن اتَّبَ 
على " قُْل ھذا سبیلي :" یذكران ویؤنثان بینما قرأ ابن مسعود: سبیلي ، والسبیل و الطریق

  )6(.التذكیر وعلى لغة ھذیل 
ْیِن َءاتَْت أُُكلُھَا َو لَْم تَْظلُِم ِمْنھُ ِكْلتَا اْلَجنَّتَ {:ومن مظاھر التذكیر أیضا ماجاء في قولھ تعالى     
  .)7(}َشْیئاً 

:" على التأنیث،ولفظ كلتا یدل على مفرد بینما قرأ عبد هللا بن مسعود" كلتا :" قرأ الجمھور 
كل الجنتین : " بصیغة التذكیر ألن تأنیث الجنتین مجازي ،كما قرأ أیضا" كال الجنتین أتى 

  .)8("آتى أُُكـــلُھُ 
  

                                                           

. 174 ص -لغة ھذیل -من لغات العرب  
(6)  

  118سورة آل عمران،اآلیة   (7)
(1)

  .  39/ 3 البحر المحیط،  406/ 1  الكشاف، 163/ 1معاني القرءان  الفراء،   
(2)

  .77 سورة یوسف،اآلیة  
(3)

  .2/493،الكشاف  
(4)

  .5/333،البحر المحیط،2/493ینظر الكشاف،  
(5)

  .108 یةسورة یوسف،اآل  
(6)

  .5/353،البحر المحیط،2/508،الكشاف  
(7)

  .33 سورة الكھف،اآلیة  
(8)

  .6/124،البحر المحیط،2/721،الكشاف  
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و معناه كل شي ء من ثمر الجنتین  آتى أكلھ ، ولو أراد جمع الثنتین ولم یرد : (( یقول الفراء
ال تصلح ) كل(قامت المرأتان كلھما،ألن : كل الثمر لم یجنى إال كلتاھما أال ترى أنك ال تقول

  .)1())إلحدى الجنتین 
َمھَا َولَھُ ًكلُّ َشْي ٍء َو أُِمْرُت  إِنََما أُِمْرُت أَْن أَْعبَُد َربَّ {: أما قولھ تعالـى       ھَِذِه البَْلَدِة الذي َحرَّ

،بینما قرأ عبد هللا بن "رب " صفة لــ"الذي :" ،فقد قرأ الجمھور )2(}أَْن  أَُكوَن ِمَن الُمْسلِِمینَ 
  )3(.صفة للبلدة" التي " مسعود 

الِذیَن أُوتُوا الِعْلَم َو َما یَْجَحُد بِآیَــــــتنا بَْل ھَُو آیات بَیِّنَاُتُ◌ فِي ُصُدوِر { :وفي قولھ تعالى    
: أي" بـل ھو : " القرآن الكریم وقیل: أي" بــل ھو :" ، قرأ الجمھور )4(}إِالَّ الظََّ◌ـــــــلمون 

  النبي: أي" بل ھو : " القرآن الكریم ، وقیل
كونھ ال " بل ھو : " وقیل وأموره آیات بینات قالھ قتادة ،وقرأ بل ھو آیة بینة على التوحید، 

ضمیر الغائبة یقصد بھا آیات القرآن " بل ھي : " یقرأ وال یكتب، بینما قرأ عبد هللا بن مسعود
ھَــــَذا بصــــئُر {ماجاء في قولھ تعالى في سورة الجاثیة  -كما قال الفراء -آیات بینات، ومثلھ

ابا،  ومثلھ ما جاء في قولھ تعالى في كان صو" ھذه البصـائر للناس" ولو قرئت  )5(}للنَّاِس 
   )7(.ولو قرأ الناس ھذه رحمة لكان جائزا )6(}ھـــذا َرْحَمةُ ُ من َربِي { سورة الكھف 

  .)8(}َو َدانِیَّةً َعلَْیِھْم ِظالَلُھَا َو ُذلِّلَت قُطُوفُھَا تَْذلِیالً { :وفي قولھ تعالى      
عطوفة على الجنة و من قرأھا بغیر واو جعلھا صفة للجنة مؤنثة م" وَدانِیَّةً : " قرأ الجمھور 

  )9(.مذكرا للتذكیر الدال وتأنیثھ" و دانیاً " ،بینما قرأ عبد هللا بن مسعود 
ًعا أبَصــــــُرھُْم یَْخُرُجوَن ِمَن { :ومثال تذكیر األسماء وتأنیثھا ماجاء في قولھ تعالى       ُخشَّ

ًعا " ،ففي لفظة )1(}ُمْنتَِشُرُ   األَْجَداِث َكأَنَّھُْم َجَراُد◌ُ  قراءات عدیدة أبرزھا قراءة قتادة " ُخشَّ
ًعا " وأبي جعفر وشیبة واألعرج وجمھور القراء  حیث جاءت على صیغة جمع " ُخشَّ

  التكسیر، بینما اختلفت قراءة كل من ابن عباس  ابن جبیر 
على وزن اسم الفاعل " ًعا َخاشِ : " ومجاھد والجحدري وأبي عمرو وحمزة والكسائي فجاءت

بالتأنیث ، وجمع التكسیر في مثل ھذا أكثر في " خاشعة " المذكر، غیر أن ابن مسعود وأبیًّا 
خشعا : " یقول الفراء في معاني القرآن تعقیبا على قراءة قولھ تعالى )2(.كالم العرب

األبصار و األعمار  إذا تقدم الفعل قبل اسم مؤنث ،وھو لھ أو جمع مؤنث مثل": (( أبصارھم 
  .)3(و ما أشبھھا،جاز تأنیثھ وتذكیره وجمعھ وقد أتى ذلك في ھذا الحرف

ومن مظاھر تذكیر األسماء أو األفعال وتأنیثھا ،اسم الجنس ، الذي نلمس في قراءات       
  القراء التأنیث مرة

                                                           
(1)

  .2/67،معاني القرءان للفراء  
(2)

  .91 سورة النمل،اآلیة  
(3)

  .7/102،البحر المحیط،3/389،الكشاف  
(4)

  .49 سورة العنكبوت،اآلیة  
(5)

  .20 یةسورة الجاثیة،اآل  
(6)

  . 98 سورة الكھف،اآلیة  
  .7/156،البحر المحیط،2/209،معاني القرءان للفراء  (7)
(8)

  .14 سورة اإلنسان،اآلیة  
(9)

  .3/108،معاني القرءان للفراء  
(1)

  .7 سورة القمر،اآلیة  
(2)

 
  .8/175،البحر المحیط،4/432،كشاف3/15،معاني القرءان للفراء 
  .3/15،راءمعاني القرءان للف  (3)
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: قولھ تعالىففي " البقرة " والتذكیر مرة أخرى، وقد جاء ھذا في سورة البقرة في لفظ  
  )4(.}ُدوَن قَالُوا اْدُع لَنَا َربََّك یُبَیِّن لَنَا َما ِھَي إِنَّ اْلبَقََر تََشــــبَھَ َعلَْینَا َو إِنَّآ إِْن َشاَء هللاُ لَُمْھتَ {

" فعال ماضیا مسند الضمیر على أن " تَفَاَعَل " على وزن }تََشابَھَ { : قرأ الجمھور        
القراءة بتخفیف الشین وفتح الھاء ألن البقر تذكر و الفعل ماض وھناك من مذكر ،أي " البقر 

ابَھُ " القراء من قرأ على التأنیث  فأبدلت التاء الثانیة شینا ثم أدغمت مع " تَتََشابَھُ " أصلھ " تَشَّ
ابَھٌ " بینما قرأ ابن مسعود .ضم الھاء   بالیاء" یَشَّ

ث اإلدغام و القراءة بالیاء على التذكیر؛ أي أن ابن فحد" یَتََشابَھُ " وشدید الشین أصلھ  
  . )5(مسعود جعل الفعل مضارعا من تفاعل و ذلك بإدغام التاء في الشین 

وبناء على كل ما سبق فإنھ یمكن القول أن تأثیر طبیعة لغة ھذیل على قراءة عبد هللا بن       
دة حتى وإن كان الشاذ في بعض مسعود واضح جدا وھذا بفضل ھذه القراءات الشاذة والمتعد

الحاالت قراءة صحیحة وفق مقاییس اللغة العربیة إال أن علماء اللغة و النحاة یرون أن ھذه 
  .القراءة ال تعدو أن تكون تأثیرا واضحا و جلیا للھجة ھذیل في قراءة ابن مسعود

  :اإلفراد والتثنیة و الجمع : باب العدد -ب  
صرفیة التي انفرد بھا ابن مسعود في قراءاتــھ القرآنیة ، ومن بین المواضع ال       

  المواضـع الخاصة باإلفــــراد
  .والتثنیة والجمع 

فالمثنى والجمع المذكر السالم ال خالف بین النحاة فیھما ، إذ أنھما یسیران على نظام       
ـرى فـیـھا شیـئــا مـن راتب ینطوي تحتـــھ أفـــراد كـل من المجموعتـین بصــورة ال تــكاد تـ

فالمفرد في كل منھما تضاف إلیھ : ((الـخــالف ، یقــــول الـــدكتـــــور عبد الجواد الطیب
)) زوائد معینة تجعل منھ مثنى أو جمعا في حاالت إعرابھ المختلفة بشكل ال یتغیر وال یحول

.)1(  
ھو ذلك الخالف الذي یحدث  ولعل الخالف الذي یحصل بین القراء والنحاة على السواء      

فیما یسمیھ النحاة جمع التكسیر،ألنھا جموع شاذة وبالتالي عدم وجود ضوابط نحویة تحكم 
ھذه الجموع، إضافة إلى ما سبق فإن ابن مسعود كثیرا ما یخالف بقیة القراء فیما یتعلق 

شذوذا عن  وسأقف على بعض ھذه الظواھر مستشھدا بما قرأه. باإلفراد  والتثنیة والجمع
  .القراء اآلخرین

تَاِن فَإِْمَساُكُ◌ ُ بَِمْعُروٍف أَْو تَْسِریُحُ◌ بِإِْحَســــٍن َو الَ یَِحلُّ {:ففي قولھ تعالى       الطَّالَُق َمرَّ
ا َءاتَْیتُُموھُنَّ َشْیئًا إِالَّ أَْن یََخافَا أَالَّ یُقِیَما ُحُدوَد هللاِ  إال { : رأ الجمھور ،ق)2(}لَُكْم أَْن تَأُْخُذوا ِممَّ

إال أن یخاف الزوجان ترك إقامة حدود هللا فیما یلزمھما من مواجب }أن یخافا أال یقیما 
الزوجیة، واأللف في یخافا ویقیما عائد على صنفي الزوجین وھو من باب االلتفات على قول 

ینما قرأ ب.أبي حیان،ألنھ إذا اجتمع مخاطب وغائب أسند إلیھما حكم كان التغلیب للمخاطب
على الجمع بدل التثنیة و التقدیر إال أن یخاف " إال أن یخافوا أال یقیموا " ابن مسعود 

األزواج والزوجات و ھو باب االلتفات إذ لو جرى علیھ النسق األول لكان بالتاء،وفي روایة 
  )1(. بالتاء على تقدیر المخاطبین المذكرین " إال أن تخافوا " أخرى قرأ 

                                                           
(4)

  .70 سورة البقرة،اآلیة  
(5)

  .83، ص2002، 1األخفش،معاني القرءان،تح، إبراھیم شمس الدین،دار الكتب العلمیة، بیروت،ط  

. 183ص  -لغة ھذیل -من لغات العرب   (1)  

 229 سورة البقرة،اآلیة  
. (2)

  
(1) 
  .2/197،البحر المحیط،1/275،كشاف1/105،القرءان للفراء معاني 
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ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْیِھ ِمْن َربِِّھ َو الُمْؤِمنُوَن ُكلُّ ُ َءاَمَن بِا�ِ َو { : ولھ تعالىوفي ق       َءاَمَن الرَّ
  َمالَئَِكتِِھ َو ُكتُبِھِ 

ُق بَْیَن أََحِدِ◌ ِ ِمْن ُرُسلِِھ  على " و كتابھ : " ،قرأ حمزة والكسائي وكذا خلف)2(}َو ُرُسلِِھ الَ نُفَرِّ
بالجمع، فمن وحد أراد القرآن، ومن جمع " وكتبھ : " أ الباقون بما فیھم السبعةاإلفراد،وقر

باإلفراد و " وكتابھ ولقائھ ورسلھ : "  أراد جمیع الكتب التي أنزل هللا ،بینما قرأ ابن مسعود
أي أنھ أراد القرآن و یجوز في التوحید إرادة الجمع و یكون الكتاب اسما " ولقائھ " زیادة 

أي   -التالي تستوي القراءتان وتكون قراءة الجمع أفضل لعمومھا وألن علیھاللجنس،وب
  )3(.أكثر القراء -القراءة 

ال یفرقون حمل :(( ، یقول أبو حیان "ال نفرق " بدل " ال یفرقون : " كما قرأ عبد هللا      
نون على معنى كل بعد الحمل على اللفظ والمعنى أنھم لیسوا كالیھود والنصارى و یؤم

  .)4())ببعض و یكفرون ببعض
َ◌ْل { : وفي قولھ تعالى      ْت طَائِفَتَاِن ِمْنُكْم أَْن تَْفَشالَ َو هللاُ َولِیُّھَُما َو َعلَى هللاِ فَْلیَتََوكَّ إِْذ ھَمَّ

  ،)5(}الُمْؤِمنُون 
ما إلى الجمع رجع بھ" َو هللاُ َولِیُّھُْم : " وھي قراءة الجمھور أما في قراءة عبد هللا بن مسعود

وقراءة ابن مسعود ھذه تعید الضمیر على المعنى ال على لفظ التثنیة وذلك استنادا إلى قولھ 
ھَــــَذاِن َخْصَماِن اْختََصُموا {:وفي قولھ تعالى )6(}َوإِْن طَائِفَتَاِن ِمَن الُمْؤِمنِین اْقتَتَلُوا{:تعالى

ال موضع لھا من اإلعراب بل جاءت  -بي حیانعلى حد تعبیر أ -،وھذه الجملة )7(}فِي َربِِّھْم 
  .)8(مستأنفة لثناء هللا على ھاتین الطائفتین

اِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْیِدیَھَُما { :ومن مظاھر قراءة ابن مسعود الشاذة قولھ تعالى       اِرُق َو السَّ َو السَّ
والسارُق والسارقةُ {: ،قرأ الجمھور )1(} َجَزاًء بَِما َكَسبَا نََكاالً ِمَن هللاِ وهللاُ َعِزیُزُ◌ َحِكیُم◌ُ 

بالرفع على االبتداءواإلفراد،وھناك من قرأ بالنصب ،ویقصد بأیدیھما أیمانھما وفي قراءة }
بالرفع والجمع، وفي روایة " والسارقون والسارقات فاقطعوا أیمانھم :" عبد هللا بن مسعود

وھذا دلیل آخر من أدلة مخالفة ابن . )2("والسارقون والسارقات فاقطعوا أیمانھما" أخرى 
مسعود لبقیة القراء أي أنھ قرأ بالجمع في حین قرأ بقیة القراء باإلفراد كما یمیل إلى اإلفراد 

ْحَمـــــُن ِعبَاَدهُ بِالَغْیِب إنَّھُ { : وغیره قرأ بالجمع في قولھ تعالى َجنَـــــُت َعْدٍن التِي َوَعَد الرَّ
بالجمع والنصب بدال من الجنة ألنھ لما كانت " َجنَّاِت : " ،قرأ الجمھور )3(}یًّاَكاَن َوْعُدهُ َمأْتِ 

الجنة مشتملة على جنات عدن أبدلت منھا،وقرأ الحسن وأبو حیوة وعیسى بن عمرو 
  بالرفع جمعا أي تلك الجنات " َو َجنَّاُتُ◌ " واألعمش وأحمد بن موسى عن أبي عمرو 

                                                           
(2)

  .285 سورة البقرة،اآلیة  
  .2/385،البحر المحیط،1/331،كشاف1/323،الكشف  (3)
(4)

  .2/365،البحر المحیط  
(5)

  .122 سورة آل عمران،اآلیة  
(6)

  .9سورة الحجرات،اآلیة  
(7)

  .19 سورة الحج،اآلیة  
  .1/410كشاف،1/165،معاني القرءان للفراء  (8)
(1)

  .38 سورة المائدة،اآلیة  
(2)

  .1/632ینظر،كشاف،  
  .61،اآليةسورة مریم  (3)
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و في ھذه )4(دا و ھي نفسھا قراءة األعمش و ابن مسعود بالنصب مفر" جنة عدن " وقرئ 
: اآلیة الموالیة یعدل ابن مسعود مرة أخرى ویقرأ عكس ما ذھب إلیھ  الجمھور ففي قولھ 

َربُّ { : قرأ الجمھور .)5(}قَاَل َربُّ  الَمْشِرِق َو الَمْغِرِب َو َما بَْینَھَُما إِْن ُكْنتُْم تَْعقِلُون {
  رّب المشارق:على اإلفراد،بینما قرأ ابن مسعود }لَمْغِرِب الَمْشِرِق َوا

  )6(.والمغارب على الجمع فیھما  
ِة أَْعیٍُن َجَزاًء بَِما {:ومن أمثلة الجمع أیضا قولھ تعالى    فَالَ تَْعلَُم نَْفُسُ◌ َما أُْخفَِي لَھُْم ِمْن قُرَّ

  ،)7(}َكانُوا یَْعَملُونَ 
على اإلفراد بینما قرأ عبد هللا وأبو الدرداء و أبو ھریرة " ِة ِمْن قُرَّ : " حیث قرأ الجمھور 

على الجمع باأللف والتاء وھي روایة عن أبي جعفر و " ِمْن قُراِت " وعوف  العقیلي 
  )8(.األعمش 

القرة المصدر،وكان قیاسھ أال : (( یقول ابن جني في محتسبھ تعلیقا على كل ھذا      
األجناس أبعد شي ء عن الجمع الستحالة المعنى في ذلك،لكن یجمع،ألن المصدر اسم جنس،و

  .)1()) جعلت القرة ھنا نوعا،فجاز جمعھا
ا َءاتَاُكْم {: وفي قولھ تعالى       ونَِن بَِماٍل فََما اتَانِي هللاُ َخْیُرُ◌ ِممَّ ا َجاَء ُسلَْیَمـــــَن قَاَل أَتُِمدُّ فَلَمَّ

: " ،قرأ الجمھور  )2(}ُحون اْرِجْع إلَیِھْم فَلَنَأْتِیَنَّھُْم بُِجنُود ٍالَ قِبََل لَھُم بِھَا بَْل أَْنتُْم بِھَِدیَّتُِكْم تَْفرَ 
َجاءوا  وارجعوا على الجمع جعلھ : على اإلفراد بینما قرأ ابن مسعود " واْرِجْع " " َجآَء 

   )3(.ھموارجعوا غیر متعد ھنا أي انقلبوا وانصرفوا إلی" المرسلون " عائدا على قولھ 
ْدِق َو َصدََّق بِِھ أُْولَـــــــئَِك ھُْم اْلُمتَّقُون { : وفي قولھ تعالى          . )4(}َو الَِّذي َجاَء بِالصِّ

: بینما قرأ ابن مسعود   على اإلفراد والمقصود فیھ الرسول " َوالَِّذي َجاَء : " قرأ الجمھور 
والذي " وفي روایة أخرى  ،الزمخشري على الجماعة على رأي" و الذین جاءوا بالصدق " 

  .)5(وأرید الذین فحذفت منھ النون " جاءوا بالصدق 
الذي غیر مؤقت ،فكأنھ في مذھب جمع في المعنى، وفي قراءة عبد هللا : (( یقول الفراء      

  . )6())في تأویل جمع " الذي " فھذا دلیل أن " والذین جاءوا بالصدق و صدقوا بھ " 
  .)7(}فَالَ أُْقِسُم بَِمَواقِِع النُُّجوم { : مثال آخر یعكس المثال السابق ، ففي قولھ تعالى وھذا       

بفتح الواو و ألف بعدھا على الجمع،أما حمزة والكسائي وخلف " بَِمَواقِِع :" قرأ الجمھور 
موقع " وبإسكان الواو من غیر ألف على التوحید " بَِمْوقِِع " وعبد هللا بن مسعود وابن عباس

  .)8(ھنا مفرد مراد بھ الجمع ألنھ مصدر" 

                                                           
  .2/237،إتحاف6/210 البحر المحیط  (4)
(5)

  .28 سورة الشعراء،اآلیة  
(6)

  .7/13،البحر المحیط،3/308،الكشاف  
(7)

  .17 سورة السجدة،اآلیة  
  .7/203،البحر المحیط،3/512،كشاف2/224،معاني القرءان للفراء  (8)

. 174/ 2المحتسب   
(1)  
. 37، 36سورة النمل،اآلیة   
(2) 

 7/74 اللبحر المحیط ا،3/366 الكشاف، 2/188معاني القرءان الفراء  
( 3)  

 33سورة الزمر،اآلیة   
. (4)  

 7/428البحر المحیط ، 4/128 الكشاف  
(5)  

 299/ 2 معاني القرءان للفراء  
. (6)  

. 75سورة الواقعة،اآلیة   
(7)  

  .2/286نشر،3/36،اءمعاني القرءان للفر  (8)
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ومن مظاھر الجمع التي قرأھا بھا  ابن مسعود ، مظھر جمع التكسیر ،فالقراء الجمھور       
" بإضافة ألف و تاء في آخره " فاعلة " جمعوا ھذه الكلمات جمعا مؤنثا سالما للوصف 

{ : ن فواعل وبھ جاء قولھ تعالى، بینما جمعھ ابن مسعود جمع تكسیر على وز"فاعالت 
ـــــتي یََخافُوَن نُُشوَزھُنَّ  ـــلَِحــُت قَــــنِتَـُتُ◌ َحــــفِظَـــُتُ◌ لِْلَغْیِب بَِما َحفَِظ هللاُ َوالــَّ فَالصَّ

على وزن ..." فالصالحات : " ، قرأ الجمھور )1(}فَِعظُوھُنَّ َو اْھُجُروھُنَّ فِي اْلَمَضاِجِع 
َوالِح ُ : " ؤنثا سالما بألف وتاء ، بینما قرأ عبد هللا بن مسعود الھذليفاعالت جمعا م فالصَّ

وھو جمع تكثیر دال على الكثرة " قََوانُِتُ◌ َحَوافِظُ ُ لِْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاُ فَأَْصلُِحوا إِلَْیِھنَّ 
و ینبغي (( : یقول أبو حیان. )2(ال یدل على الكثرة" جمع المؤنث السالم " ،وجمع تصحیح 

حملھا على التفسیر، ألنھا مخالفة لسواد اإلمام وفیھا زیادة وقد صح عنھ بالنقل الذي ال شك 
، أما )3())فیھ أنھ قرأ وأقرأ على رسم السواد، فلذلك ینبغي أن تحمل ھذه القراءة على التفسیر

معنى الكثرة  التكسیر ھنا أشبھ لفظا بالمعنى، وذلك أنھ إنما یراد ھنا: (( ابن جني فیقول
فالصالحات من الثالث إلى العشر، ولفظ الكثرة أشبھ بمعنى الكثرة من لفظ القلة ال بمعنى 

  .)4(الكثرة فاأللف والتاء موضوعتان للقلة
في " على الجمع بینما قرأ ابن مسعود والنخعي " في المضاجع : " كما قرأ الجمھور       

  .)5(جمع ألنھ اسم جنسعلى اإلفراد الذي یحمل معنى ال" المضجع 
جمع " فاعلة " لقد استعرضت في اآلیات السابقة عند الحدیث عن الوزن والصفة       

التكسیر وجمع السالم المؤنث وفي الجمع المذكر یجمع بالواو و النون ، ذكر النحاة أنھ یجمع 
  .فواعل" فاعلة " كما جاء فیما سبق في جمع اإلناث " فُعَّل " جمع التكسیر على وزن 

فعَّل"إلى استعمال صیغة " فاعل " ویعدل  الصحابي الجلیل في قراءتھ عن الجمع بالواو والنون في جمع   
قَْد َكانَْت َءایَـــــتِي تُْتلَى َعلَْیُكْم فَُكْنتُم َعلَى أَْعقَــــبُِكم تَْنِكُصون  ُمْستَْكبِِرین {:ففي قولھ تعالى  

أي " فاعل " على وزن "َساِمًرا : " ، فجمھور القراء قرءوا )1(}ن بِِھ َســــِمًرا تَْھُجُرو
  تسمرون حول البیت ، وقیل بالقرآن

وسامًرا حال ، وقرأ ابن مسعود وابن عباس و عكرمة و أبو حیوة و ابن محیصن  
ًرا "والزعفراني  وھو جمع " سامر" بضم السین بال ألف بعدھا وفتح المیم مشددة ،جمع " ُسمَّ

  )2(.مقیس 
تتعرض بنیة الكلمة إلى بعض التغیرات االشتقاقیة داخل اللغة : مظاھر االشتقاق -جـ  

الواحدة، ومرد ھذا التغیر یعود إلى اللھجات المكونة لھذه اللغة و طبیعتھا وبیئتھا،وتتناول 
فإن : ((ھذه التغیرات المصادر واألفعال المختلفة والمشتقات یقول الدكتور عبد الجواد الطیب

  ھذه الظاھرة  من الظواھر الجدیرة بأن یتتبعھا الباحث وسیجلـــھا في
شي ء من العنایة؛ لما لھا من أثـــر في تمییز اللھجات بعضھـــــا عن بعض وما یتبع ذلك من 

  .)3())آثار أخرى لھا أھمیتھا البالغة في الدراسات اللغویة

                                                           
(1)

  .34 سورة النساء،اآلیة  
(2)

  .161صإمالء ما من بھ الرحمن،،1/506،كشاف1/186،معاني القرءان للفراء  
(3)

  .3/240،البحر المحیط  
(4)  

  .1/187،لمحتسبا
(5) 
  .3/242،البحر المحیط،1/507 الكشاف 
  .67،66 سورة المؤمنون،اآلیة  (1)
  .2/286،إتحاف3/194،كشاف2/96،المحتسب  (2)
(3)

  .233،صمن لغات العرب  
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المصدر، وسأعرض إلى بعض صیغ ومن بین التغیرات التي تطرأ على بنیة الكلمة       
یَاِم { :المصدر التي وردت في قراءة عبد هللا بن مسعود، ففي قولھ تعالى  أُِحلَّ لَُكْم لَْیلَةَ الصِّ

فَُث إلى نَِسائُِكمْ    :،قرأ جمھور القراء)4(}الرَّ
فُوَث : " بینما قرأ عبد هللا بن مسعود" الرفُث "   ى وھو اإلفصاح بما یجب أن یكنّ " الرُّ

  )5(.عنھ
فعل رفث " وقد جاءت قراءة عبد هللا بن مسعود على صیاغة المصدر من الفعل الثالثي      

  ".فعول رفوث
نجد أن ھذیال قبیلة ابن مسعود " فعل " للوزن " فعول " ومن بین الصیغ لبعض المصادر 

َو {: تعالى،وھذا ما نجده في قولھ "لِفُْعل " تمیل في أحوال نادرة إلى صیغة مفعول مصدر 
قُوا َخْیُرُ◌ لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعَ◌لمُون  ،فقد )6(}إِْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةُُ◌ إِلى َمْیَسَرٍة َو أَْن تََصدَّ

فأنتم منتظروه، : فناظروه على وزن فاعلوه،أي فأنتم ناظروه بمعنى: قرأ عبد هللا بن مسعود
میَسرة :"ین وھي لغة أھل الحجاز،كما قرأ الجمھور بضم الس" َمْیُسَرٍة " كما قرأ نافع وحده 

إلى : " بفتح السین وھي لغة أكثر الناس كما ھي لغة أھل نجد،بینما قرأ عبد هللا بن مسعود" 
مصدرا في معنى الیسر على وزن مفعول مضافا إلى الضمیر العائد على " میُسوره ِ 

  .)1(الغریم
،قرأ الجمھور )2(}بُن َمْریــََم َقْوَل الَحقِّ الِذي فِیِھ یَْمتَُرون َذلَِك ِعیَسى ا{ :وفي قولھ تعالى      
قول هللا والقال : ،أي"وقَاُل هللاِ " ،"قَاُل الَحقِّ : " ، أما في قراءة ابن مسعود"قوَل الَحقِّ : " 

  .)3(والقول بمعنى واحد
ة و بین وقراءة ابن مسعود ھذه تخص صیاغة مصدر من المصادر وفق الحركات الثالث

حركة طویلة ، = ألف + أن َق : بین الصوائت والصوامت بمعنى: األلف والواو و الیاء، أي
  واو ،+ ومنھ موافقة ألف المد للفتحة بدل ق 

  .ومنھ یحدث انسجام صوتي بین األلف والفتحة  
لى كما نجد صیغة فعیل في معنى یحبذه القراء، وجاءت علیھ اآلیة الكریمة في قولھ تعا      

ْبُع {: یَة ُو النَِّطیَحةُ َو َما أًَكَل السَّ ،حیث )4(}َو َما أُِھلَّ لَِغْیِر هللاِ بِِھ و الُمْنَخنِقَةُ والَمْوقُوَذةُ والُمتََردِّ
على وزن فعیلة، التي نطحتھا أخرى فماتت بالنطح، بینما قرأ " والنطیَحة : " قرأ الجمھور 

  .)5(وزن مفعولة على"والمنطوحة : " عبد هللا بن مسعود
:" ،قرأ الجمھور )6(}فَبَِما نَْقِضِھْم ِمیثَاقَھُْم لََعنَّاھُْم وَجَعْلنَا قُلُوبَھُم قَاِسیَةً {: وفي قولھ تعالى      

بغیر ألف " قسیَّة " اسم فاعل من قسا یقسو، بینما قرأ ابن مسعود وحمزة والكسائي " قاِسیَة 
  مشددة الیاء  وھي على وزن 

                                                           
(4)

  .187 سورة البقرة،اآلیة  
  .2/48معاني القرءان للفراء،البحر المحیط، (5)
  .280 سورة البقرة،اآلیة  (6)
(1)

  .2/240،البحر المحیط  
(2)

  .34 سورة مریم،اآلیة  
(3)

  .6/189،البحر المحیط،3/16،كشاف2/86،معاني القرءان للفراء  
(4)

  .3 رة المائدة ،اآلیةسو  
(5)

  .3/423،البحر المحیط،1/603،الكشاف  
(6)

  .13 سورة المائدة،اآلیة  
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" فعیلة " وحجة من قرأ بغیر ألف أن : ((یقول ابن أبي طالب القیسي.)7(للمبالغة "  فعیلة" 
فكان وصـــف قلوب من حرف كالم هللا ومال عن الحق، فأبلغ " فاعلة " أبلغ في الذم من 

  صــفات القسوة أْولى من غــــیره،
  

علیھا كالدرھم القسّي  ألن قلوبھم إنما وصفت بالطبع" فعیلة " إنما قرى ء على  وزن : وقیل 
  .)1())وھو الذي یخالط فّضتھ نحاس أو رصاص  أو نحوه ، و بھ قرأ ابن مسعود 

  . )2(}یََكاُد البَْرُق یَْخطَُف أَْبَصاَرھُْم ُكلََّما أَضــــــآَء لَھُْم َمَشْوا فِیھ { : وفي قولھ تعالى      
" بینما قرأ ابن مسعود " فعل  یفعل،" على وزن " خطف " من " یخطُف : " قرأ الجمھور 

  .)3(وھي األصل" یفتعل " على وزن " یَْختَِطُف 
ومن أھم الصیغ التي وردت بكثرة في أشعار الھذلیین و بالتالي اعتماد عبد هللا بن       

ْنیَ { :مسعود علیھا ما جاء في قولھ تعالى ا ویُْشِھُد هللاَ َوِمَن النَّاِس َمْن یُْعِجبَُك قَْولُھُ فِي الَحیَاِة الدُّ
  .)4(}َعلَى َما ْفي قَْلبِھ َوھَُو أَلَدُّ الِخَصاِم 

ونصب لفظ الجاللة ،وھو من " هللاَ " بضم الیاء وكسر الھاء " َو یُْشِھُد : " قرأ الجمھور       
بفتح الیاء والھاء من " و یَْشھُد هللاُ : " الفعل المھموز أَْشھَد، وقرأ أبو حیوة وابن محیصن

،ومعناه على قراءة "و یَْستَْشِھُد هللاَ : " ،بینما قرأ أبّي وابن مسعود"َشِھَد " عل الثالثيالف
  الجمھور،وتفسیر قراءة الجمھور أنھ یحلف با� ویشھده أنھ صادق

یجوز أن تكون فیھا اْستَْفَعَل بمعنى " و یَْستَْشِھُد " و قراءة: (( یقول أبو حیان.)5(وقائل حقا  
  قنأفعل نحو أی

ویجوز أن تكون فیھا استفعل بمعنى المجرد . واستیقن فیوافق قراءة الجمھور وھو الظاھر 
فیكون استشھد بمعنى شھد و یظھر إذ ذاك أن لفظ الجاللة منصوب على إسقاط حرف الجر 

كما تقول و یشھد با� و البد من الحذف حتى یصح المعنى أي و " َو یَْستَْشِھُد با�ِ " أي 
  .)6())ا� على خالف ما في قلبھ ستشھد ب

كما یلجأ ابن مسعود في بعض قراءاتھ إلى مخالفة بعض الصیغ المتعارف علیھا، ففي       
وا إِلَى الفِْتنَِة {: قولھ تعالى َستَِجُدوَن  َءاَخِریَن یُِریُدوَن أَْن یَأَْمنُوُكْم َو یَأَْمنُوا قَْوَمھُْم ُكلَّ َما ُردُّ
  )7(}ا أُْرِكُسوا فِیھَ 

،بینما قرأ ابن مسعود على "أفعل " على إثبات الھمزة على وزن " أُْرِكُسوا : " قرأ الجمھور 
  غیر ھذا الوزن 

ُسوا فیھا "  : ، یقول ابن جني "فعَّل " بغیر ألف مع الكاف مشدودة على وزن " إلى الفِْتنَِة  ُركِّ
انوا كذلك وقع منھ بعد شيء وجھ ذلك أنھ شيء بعد شي ء،وذلك ألنھم جماعة ، فلما ك(( 

  فطال ، فالق بھ لفظ التكثیر
  .)1())َغلَّقَُت األَْبَواَب ، وقَطَّْعُت الِحبَاَل : والتكریر ،كقولك 

                                                           
(7)

  .2/191،نشر3/445،البحر المحیط،1/615،الكشاف  
  .1/408،407،لكشفا  (1)
(2)

  .19 سورة البقرة،اآلیة  
(3)

  .1/90،،البحرالمحیط1/86الكشاف،  
(4)

  .204 سورة البقرة ،اآلیة  
(5)

  .2/114،البحر المحیط،1/251،افالكش  
(6)

  .2/114،البحر المحیط  
(7)

  .91 سورة النساء،اآلیة  

. 194/ 1 المحتسب   (1)
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َرَكَس " بضم الراء من غیر ألف مخففا،من الفـعل الثالثــــي" ُرِكُسوا : " كمــا قرأ أیضـا      
  .)2(علـــى وزن فعل "

َوقَالَِت اْلیَھُوُد یَُد هللاِ َمْغلُولَةُ ُ ُغلَّْت أَْیِدیِھْم َو لُِعنُوا بَِما قَالُوا بَْل یََداهُ { : ى وفي قولھ تعال      
ِمْن َمْبُسوطُ ُ على وزن " َمْبُسوطَتَاِن : " ،قرأ الجمھور  )3(}َمْبُسوَطتَاِن یُْنفُِق َكْیَف یََشاُء 

ویقال یده بسط بالمعروف " بسطان " الوزن َمْفُعول ،بینما قرأ ابن مسعود على غیر ھذا 
   )4(.الق أخاك بوجھ مبسوط و بوجھ بسط : و ناقة صرح ، و العرب تقول" فْعل " على وزن 

َماِء { : وفي قولھ تعالى      بُوا بِآیـَــــتِنَا و اْستَْكبَُروا َعْنھَا الَ تُفَتَُّح لَھُْم أَْبَواُب السَّ إِنَّ الَِّذیَن َكذَّ
، وقرأ  )5(}یَْدُخلُوَن الَجنَّةَ َحتَّى یَلَِج اْلَجَمُل فِي َسمِّ اْلِخیَاِط َو َكَذلَِك نَْجِزي اْلُمْجِرِمیَن  َوالَ 

بكسر المیم وإسكان الخاء وفتح " اْلِمْخیَِط : " بینما قرأ ابن مسعود" اْلِخیَاِط : " الجمھور 
ط على وزن مفعل وھم اسم لآللة الخیاط و المخیط ویراد اإلبرة و المخی: الیاء ،ویقال

   )6(.إزار و مئزر ،لحاف وملحف ، وقناع و مقنع : كالحزام والمحزم ، ویقال أیضا
فََوَجَدا فِیھَا ِجَداًرا یُِریُد أَْن یَْنقَضَّ فَأَقَاَمھُ قَاَل لَْو ِشْئَت لَتََّخْذَت َعلَْیِھ { :وفي قولھ تعالى      
  )7(}أَْجًرا

بتاء مفتوحة " لَتَِخْذت " بینما قرأ ابن مسعود والحسن وقتادة " تََّخْذَت لَ : " قرأ الجمھور 
وخاء مكسورة یقال اتَِخَذ واتََّخَذ نحو تبع و اتَّبََع على وزن أفتعل من تخذ و ادغم التاء في 

أن  - على رأي أبي حیان  - التاء ، والتاء أصل كما في تبع و لیس من األخذ، وزعم بعضھم 
  )1(.عال من األخذ وانھم ظنوا التاء أصلیة فقالوا في الثالثي تخذ كما قالوا تقي االتخاذ افت

، )2(}لَْو الَ أَْن َمنَّ هللاُ َعلَْینَا لَخَسَف بِنَا َو ْیَكأَنَّھُ الَ یُْفلُِح اْلَكـــــــــفُِرون { : وفي قولھ تعالى      
  :قرأ الجمھور 

" ألعرج وشیبة ومجاھد وعاصم في روایة أبان وحفص مبنیا للمفعول ، وقرأ ا" لَُخِسَف "  
مبنیا للفاعل والفاعل اسم هللا والمفعول محذوف، أي لخسف هللا بنا ألرض بینما قرأ " لََخَسَف 

  ابن مسعود و طلحة و األعمش
كقولك انقطع بنا كأنھ فعل مطاوع و المقام مقام الفاعل مبنیا للمفعول ألن " الَ ْنُخِسَف بِنَا "  
ذا الوزن أغلب ما یكون علیھا في المطاوع وال یكون في الفعل الثالثي كما ھو في قراءة ھ

  في روایة أخرى عن ابن مسعود أنھالجمھور و
َف : " قرأ    .)3(بتاء و شد السین مبنیا للمفعول" لتُُخسِّ

فَُع َو الَ تَنْ {: ومن بین الصیغ غیر المألوفة التي قرأ بھا ابن مسعود قولھ تعالى      
فَــــــعةُ ِعْنَدهُ إِالَّ لَِمْن أَِذَن لَھُ َحتَّى إَِذا فُِزَع َعْن قُلُوبِِھْم  َع : " ،نجد أن الجمھور قرءوا)4(}الشَّ فُزِّ

  بالتشدید على ما لم یّسم فاعلھ والقائم مقام" 

                                                           

. 319/  3 البحر المحیط  
(2)  

. 64سورة المائدة،اآلیة   
(3)  

3/524 البحر المحیط، 1/656 ، الكشاف 1/215معاني القرءان الفراء  
. (4)  

 
. 40 سورة األعراف،اآلیة 

(5)  

.4/298 البحر المحیط،  104/ 2الكشاف  ، 255/ 1 معاني القرءان الفراء  (6)  

  .77 سورة الكھف،اآلیة  (7)
(1)

  .6/152،، البحر المحیط2/740، الكشاف  
(2)

  .82سورة القصص،اآلیة   
(3)

  .157، 2/156،محتسب2/204،معاني القرءان للفراء  
(4)

  .23 سورة سبأ،اآلیة  
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َع : " الفاعل،كما قرأ البعض  ي قراءة على التسمیة على البناء للفاعل،وھو هللا وحده وھ" فزَّ
" اْفُرْنقِِع عن قلوبھم : " ابن عباس وابن مسعود وطلحة ،كما قرا ابن مسعود وعیسى بن عمر

  .، وھذه الصیغة من الصیغ الغریبة التي قرأ بھا ابن مسعود )5(انكشف عنھا وتفرق : بمعنى
 
 
 

ُكْم فَْوَق َصْوِت النَبِي َو الَ یَا أَیُھَا الِذیَن َءاَمنُوا الَ تَْرفَُعوا أْصَواتَ { : وفي قولھ تعالى      
، قرأ )1(}تَْجھَُروا لَھُ بالقَْوِل َكَجْھِر بَْعِضُكْم لِبَْعٍض أَْن تَْحبَطَ أَْعَمــــــلُُكْم َو أَْنتُْم الَ تَْشُعُرون 

وا الَ تََرفَّعُ : " بالتخفیف من َرفََع بینما قرأ ابن مسعود" الَ تْرفَُعوا أَْصَواتَُكْم : " الجمھور 
  . )2(من َرفََّع على وزن فعَّل المضعف" بِأَْصَواتُِكْم 

إن رفَع و َرفََّع على السواء، وأن التضعیف : وقراءتھ ھذه علَّق علیھا اللغویون وقالوا         
  .فیھا لغة ھذیل قبیلة ابن مسعود 

ئَِمةً َعلَى أصُولِھَا فَبِإْذِن هللاِ َوْلیُْخِزَي َما قَطَْعتُْم ِمْن لَیِّنٍَة أو تََرْكتُُموھَا قَا{:وفي قولھ تعالى       
  .)3(}الفاَِسقِــــیَن 

بالتأنیث ، وقرأ عبد هللا بن مسعود واألعمش و زید " قَائَِمةً على أُُصولِھَا : " قرأ الجمھور 
قَْوًما " على وزن فَْعل كَضْرب ،جمع قائم ، وفي روایة أخرى" قَْوًما على أُُصلِِھ " ابن علي 

  .)4(على وزن فَُعل" على أُصولِھ 
الَِّذي َخلََق َسْبَع َسَمـــــواِت ِطبَاقًا َما تََرى فِي َخْلِق الَّرْحَمـــِن ِمن { : وفي قولھ تعالى      

بالتخفیف " ِمن تَفَاُوِت : " ، قرأ الجمھور )5(}تَفَاُوت فَاْرِجع اْلبََصَر ھل تََرى ِمن فُطُور 
  نما قرأ حمزة والكسائيوبألف قبل الواو ، بی

ٍت " واألعمش و ابن جبیر وطلحة   َت بتشدید وضم الواو من غیر ألف " ِمن تَفَوُّ مصدر تفوَّ
ٍت لغتان كالتََّعھُِّد و التََّعاھُدِ     )6(.قبلھا، وقراءة تَفَاُوٍت وتَفَوُّ

حكى ((: یقول ابن أبي طالب القیسي تعقیبا على قراءة الجمھور وقراءة ابن مسعود      
  سیبویھ َضاَعَف 

َت بمعنى َف  بمعنى ، وكذلك فَاَوَت وفَوَّ وحكى أبو زید أنھ سمع تفاوت األمـر تـَفـَُوتـًا .وَضعَّ
تــــًا    وتـَفـَوُّ

َت األمر ، وقال إنما یقال تَـفـــَاَوَت األمر ، واختیار القراءة  ونفى األخفش أن یقال تَـفــَوَّ
  )).)7(األكثر باأللف ألنھا أفصـــح وعلیھا

، نجد أن قراءة )1(}أَْم لَھُم َشَرَكاُء فَْلیَاتُوا بُِشَرَكائِِھم إِْن َكانُوا َصاِدقِین {: وفي قولھ تعالى      
بینما قرأ عبد هللا ، وابن أبي " أَْم لَھُم ُشَرَكاُء فَْلیَأَتُوا بُِشَرَكائِِھْم : " الجمھورعلى صیغة فَُعالَء

                                                           
(5)

  .7/278،، البحر المحیط3/580،كشاف2/192،المحتسب  
(1)

  .2 سورة الحجرات،اآلیة  
(2)

  .4/353،الكشاف  
  .5 سورة الحشر،اآلیة  (3)
(4)

  .8/244،بحرالمحیط4/401،كشاف3/48،معاني القرءان للفراء  
(5)

  .3 سورة الملك،اآلیة  
  .2/290،النشر، 15/4،محرر الوجیز2/328،كشف3/69،معاني القرءان للفراء  (6)
(7)

  .2/328،الكشف  
(1)

  .45 سورة القلم،اآلیة  
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والمعنى في القراءتین  األصنام أوناس  یشاركونھم " فَْلیَأْتُوا بِِشْرِكِھْم :" عبلة على صیغة فِْعل
  .)2(في قولھم ، والشرك والشركاء في معنى واحد

باأللف اسم فاعل " الَبِثِیَن فِیھَا :" ، قرأ الجمھور )3(}الَبِثِیَن فِیھَا أَْحقَابًا{:وفي قولھ تعالى      
حمزة وطلحة واالعمش وعلقمة وزید بن علي و ابن وثاب و عمرو من لبَث أَقَاَم  بینما قرأ 

بال ألف ، وذلك بحملھ على " لَبِثِیَن : " بن میمون ، وعمرو بن شرحبیل وعبد هللا ابن مسعود
الصفة المشبھة وھي تدل على الثبوت واللُْبُث أقوى ألن الالَبَِث من ُوِجَد منھ اللُّْبُث ، وقراءة 

   )4(.ند علماء القراءات من لَبِثِیَن الَبِثِیَن أجوُد ع
على وزن " نَِخَرةً : " ، قرأ الجمھور )5(}أِءَذا ُكنَّا ِعظَـــــًما نَِخَرةً { : وفي قولھ تعالى      

فَِعلَةً بغیر ألف بینما قرأ عمرو وأبي وابن الزبیر وابن عباس و مسروق ومجاھد و األخوان 
، یقول الفراء تعقیبا )6(على وزن فَاِعلَة باأللف " ِخَرةً نَا: " واألعمش وعبد هللا بن مسعود

" و حدثني مندل عن لیث عن مجاھد عن ابن عباس أنھ قرأ : (( على اختالف القراءات
وناخرة  أجود الوجھین في القراءة ،ألن " نَِخَرة " ، و قرأ أھل المدینة و الحسن " نَاِخَرة 

" أشبھ بمجيء التنزیل و "الَساِھَرة "و" الحاَفَِرة " مع " ناخرة " اآلیات باأللف ،أال ترى أن 
سواء في المعنى؛ بمنزلة الطَاِمع و الطَِّمع والبَاخــــُِل والبَخِل وقد فرق " النخرة " و" الناخرة 

 " :النَِخَرة " بعض المفسرین بینھما ، قال 
  .)7())  الَعْظُم المجوف الذي تمر فیھ الریح" : النَاخرة " البَالِیة ، و

        
  

یــــَأَیُھَا الِذیَن َءاَمنُوا إَِذا تَنَــــــــَجْیتُْم فَالَ تَتَنَــــــــَجْوا بِاِإلْثِم َو الُعْدَواِن {: وفي قولھ تعالى     
سُوِل    َو َمْعِصیَِت الرَّ

إِْذ تَنَاَجْیتُْم :" ، قرأ الجمھور )1(}َشُرون َو تَنَــــــــَجوا بِالبِرِّ َو التَّْقَوى َو اتَّقُوا هللاَ الذي إِلَْیِھ تُحْ 
من " إَِذا اِْنتََجْیتُْم فَالَ تَْنتَُجوا : " على وزن تفاَعْلتُم ،بینما قرأ عبد هللا بن مسعود" فَالَ تَتَنَاجوا 

، وقراءة ابن مسعود ھذه من القراءات الغریبة )2(انتجى على وزن اْفتََعل مكان تَنَاَجى تفاعل 
  .مما یؤكد ھذلیة ابن مسعود المخالفة للغة النموذجیة " تَفَاَعَل " مكان " اْفتََعلَ "الوزن في ھذا 

ومن بین القراءات الشاذة التي قرأ بھا ابن مسعود و كانت بنیتھا الصرفیة مخالفة     
ون إالَّ أَنــْفُـَسھـُم یَُخـــِدُعون هللاَ َو الَِّذین َءاَمـنُوا َوَما یــَْخـَدعـُ { : للمصحف اإلمام قولھ تعالى

  :،فجمھـورالقراء)3(}َوَمـا یَشـُْعُرون 
یََخَدُعون هللا " مضـارع خـَاَدَع بـینـما خالف بن مسعود جمھور القراء " یُخـَاِدعـُون هللا "  
  )4(.مضارع َخَدَع  المجرد على وزن فََعَل "

  .)5(}الَحيُّ القَیُّوُم الَ تَأُْخُذهُ ِسنةُُ◌ َوالَ نُوُم ُ هللاُ الَ إِلـَـــھَ إِالَ ھَُو { :وفي قولھ تعالى       

                                                           
  .8/315،، البحر المحیط3/75،معاني القرءان للفراء  (2)
(3)

  .23 سورة النبأ،اآلیة  
(4)

  .2/297،نشر3/117معاني القرءان للفراء،  
(5)

  . 11 ، اآلیةتسورة النازعا  
  .2/297،نشر8/420البحر المحیط،  (6)
(7)

  ،3/121،معاني القرءان للفراء  
(1)

  9 سورة المجادلة،اآلیة  
(2)

  .4/491،كشاف3/45،معاني القرءان للفراء  
(3)

  9 سورة البقرة،اآلیة  
  .1/55 البحر المحیط  (4)
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على وزن فَْیُعول أصلھ قَْیُووْم ولما اجتمعت الیاء والواو " القَیُّوم : " فقد قرأ جمھور القراء
على وزن " القِیام " وسبقت األولى بالسكون قلبت الواو یاء وأدغمت ،بینما قرأ ابن مسعود 

  .)6(، ووافقھ في ذلك ابن عمرو و علقمة و النخعي و األعمش فَیَِعال مثل بیطار
إن الِذیَن یَْكفُرون بِـــــایــــِت هللاِ َو یَْقتُلُون النَّبِییَن بَِغیِر َحقٍّ َو { : وفي قولھ تعالى         

  .)7(}یَْقتُلُوَن الِذیَن یَأُْمُرون بِاْلقِْسِط ِمَن النَّاِس فَبَشِّرھم بَِعَذاٍب أَلِیٍم 
  
و یقَاتِلُون الِذیَن یَأُمُرون : " على وزن یَْفَعلُون ، وقرأ حمزة" َویقتُلُون : " قرأ جمھور القراء 

على وزن " و قَاتِلُوا الذین : " على وزن یُفَاِعلُون ، بینما قرأ ابن مسعود و األعمش" 
  .)1(فَاِعلُوا
ا َعِملَت من َخْیٍر ُمْحَضًرا َو َما َعِملَت من ُسوٍء یَْوَم تَِجُد ُكلُّ نَْفٍس مَ { : وفي قولھ تعالى      

  تََودُّ لَْو أَنَّ بَْینَھَا 
وما عملَت من ُسوٍء َودَّت " بینما قرأ عبد هللا " تََودُّ : " ، قرأ الجمھور  )2(}َو بَْینَھُ أَمًدا بَِعیًدا 

أو في موضع شرطیة في موضع نصب فعِملت " ما " وعلى ھذه القراءة یجوز أن تكون " 
رفع على إضمار الھاء في َعِملَت على مذھب الفراء ، إذ یُجیُز ذلك في اسم الشرط في 

  )3(.فصیـــح الكالم ، وتكــــون َودَّت جزاء الشرط 
الیَْوَم تُْجَزْوَن َعَذاَب اْلھُوِن بَِما ُكْنتُْم تَقُولُون َعلَى هللاِ غیَّر الَحِق { : وفي قولھ تعالى      

الھََوان :" بمعنى الھوان الشدید،وعلیھا قراءة ابن مسعود"الھُون : " وفیھ قراءة الجمھور،)4(}
  . )5(باأللف وفتح الھاء ووافقھ في ذلك عكرمة" 

على وزن " فَالَِق : " ، قرأ الجمھور )6(}إن هللا فَالِق الَحبِّ و النََّوى { :وفي قولھ تعالى       
فَلََق : " ذه الصیغة من وزن الفاعل إلى الفعل الماضي ،وقرأفَاِعل بینما غیّر ابن مسعود ھ

  .)7(بفتح الالم و القاف بال ألٍف فعالً ماضیًا مع نصب الَحبَّ " الحبَّ 
ة جمیًعا إلیِھ یَْصَعُد الَكلـِـــــُم الطَّیُِّب { :وفي قولھ تعالى       ةَ فَللــــــــِھ الِعزَّ َمن َكان یَِریُد الِعزَّ

{)8( .  
" بینما خالفھم ابن مسعود كما یفعل في كثیر من األحیان ، و قرأ " الَكلُِم : " رأ الجمھور ق

  "الَكالَم الطِّیَب 
  .)9(و الَكلُِم و الَكالَُم كل حسن ، لكن الَكلِم أجَود ألنھا كلمة و كلم 

ُسون و َرُجالً َسلًَما لَِرُجٍل ھَْل َضَرَب هللاُ َمثَالً َرُجالً فِیھ ُشَرَكاُء ُمتََشــكِ { :وفي قولھ تعالى      
  یَْستَِویَانِ 

                                                                                                                                                                                     
  .255 سورة البقرة ،اآلیة  (5)
  .2/277،، البحر المحیط1/302،الكشاف  (6)
(7)

  . 21 سورة آل عمران،اآلیة  
(1)

  .2/414،، البحر المحیط1/347،شافك1/144،معاني القرءان للفراء  
  .30سورة آل عمران،اآلیة   (2)
(3)

  .2/430،، البحر المحیط1/352،كشاف1/147،معاني القرءان للفراء  
(4)

  .93سورة األنعام،اآلیة  
  .4/181،، البحر المحیط2/47،الكشاف  (5)
  .95 سورة األنعام،اآلیة  (6)
(7)

  .2/23،إتحاف4/184،البحر المحیط  
  .10سورة فاطر،اآلیة  (8)
  .7/303،، البحر المحیط2/253،معاني القرءان للفراء  (9)
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، بغیر ألف و فتح الالم ، بینما قرأ عبد هللا بن مسعود " َسلًَما : " ، قرأ الجمھور )1(}َمثَالً 
َسالًِما : " وابن عباس وابن كثیر وعكرمة ومجاھد وقتادة  والجحدري وابن محیصن والیزید

  السیناسم فاعل من َسلَِم بألف بعد " 
وكسر الالم ، وَسلَُم وَسالُِمُ◌ متقاربان في المعنى ، فَسلَُمُ◌ مصدر وصف بھ مبالغة في  

  .)2(الخلوص من الِشركة ، وَسالُِمُ◌ من صفة الرجل
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : المواضع المعجمیة التفسیریة التي انفرد بھا ابن مسعود      
ق المواضع الصوتیة والصرفیة التي انفرد بھا عبد هللا بن بعد أن استعرضت فیما سب      

عن بقیة الجمھور، سأحاول أن أعرض اآلن، ألھم المواضع  -رفقة بعض القراء–مسعود
المعجمیة أو الداللیة و یمكن أن أسمیھا كذلك  استبدال كلمات مكان كلمات أخرى على أساس 

                                                           
  .29 سورة الزمر،اآلیة  (1)
  .12/532،زمحرر الوجی7/324،، البحر المحیط2/299،معاني القرءان للفراء  (2)
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ھ إلى استبدال كلمات مكان كلمات المصحف التفسیر ألن ابن مسعود كثیرا ما یلجأ في قراءات
  .اإلمام
َن أَنَّھُْم ملَـــــــقُوا َربِِّھْم َو أَنَّھُْم إِلَْیِھ َراِجُعوَن {: ففي قولھ تعالى         . )1(}الذیَن یَظُنوُّ

أي یتوقعون لقاء ثوابھ و نیل ما عنده و یطمعون فیھ " ظَنَّ " ِمْن } یَظُنُون { : قرأ الجمھور 
: بدل یظنون من علم ومعناه كما یقول الزمخشري" یعلمون " ما في قراءة ابن مسعود بین

" یتیقنون " " یظنون " یعلمون أن ال بد من لقاء الجزاء فیعملون حسب ذلك، ،و لذلك فسر 
" ومعنى " یظنون " ، وعلیھ یتعین للقارئ أن الفرق بین الكلمتین ھو الفرق بین معنى )2(

بن مسعود استغنى عن الكلمة الواردة في قراءة الجمھور بالرغم من أن ، لكن ا" یعلمون 
  ".یظنون، یتیقنون "تفسیرھا یوحي بمعناھا فسر  

َما نَْنَسْخ ِمْن َءایٍَة أَْو نُْنِسھَا نَأِْت بَِخْیٍر ِمْنھَا أَْو ِمْثلِھَا أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ هللاَ َعلَى ُكل {:وفي قولھ تعالى 
  . )3(} َشيءقَِدیُر◌ُ 

َما نَنــِْسْك ِمْن : "،بینما قرأ األعمش}َما نَْنَسْخ ِمْن َءایٍَة أَو نُْنِسھَا نَأِْت  { : قرأ الجمھور        
" نجيء : " ،فقد قرأ)4(،وھي قراءة عبد هللا بن مسعود كذلك "َءایٍَة أَْو نَْنَسْخھَا  نجيء بمثلھا 

  .بن مسعود لجأ إلى تفسیر الفعل بفعل آخرأن ا: ،والفعالن بمعنى واحد أي"نأت " مكان 
َماِء فَلَنَُولِیَنََّك قِْبلَةً تَْرَضــــــھَا فََولَّ َوْجھََك {:وفي قولھ تعالى       قَْد نََرى تَقَلَُّب َوْجِھَك فِي السَّ

  .)5(}َشْطَر الَمْسِجِد الَحَراِم َوَحْیُث َما ُكْنتُْم فََولُّوا ُوُجوھَُكْم َشْطَرهُ 
والشطر النحو والسمت والوجھة ،وقد " َشْطَرهُ " و} َشْطَر اْلَمْسِجِد { : قرأ الجمھور       

" ولكل ٍّ و جھةُُ◌ ُ ھو ُمَولِّیھَا " و في قراءة " قِبَلَھُ " و"تِْلقَاَء اْلَمْسِجدِ : " قرأ أبّي وابن مسعود
وقراءة ابن .)1(كعبوھي نفسھا قراءة أبّي بن " وجھة " مكان " قبلةً :" قرأ ابن مسعود

  .مسعود بھذه الطریقة إنَّما ھي تفسیر للكلمات التي قرأ بھا جمھور القراء
ِ {: وفي قولھ تعالى       وا اْلَحجَّ َو اْلُعْمَرةَ ِ�َّ   .)2(}َو أَتِمُّ

ائتوا بھما تاّمین كاملین بمناسكھما وشرائطھما لوجھ هللا من : أي} َو أتموا{ : قرأ الجمھور 
  ان وال نقصان غیر تو

" " أتـــموا " أبدل : أي" و أقیموا الحّج و الُعْمَرة إلى البیِت : " بینما قرأ ابن مسعود 
  " � " و" بأقـــــیموا 

و ینبغي أن یحمل ھذا كلھ على التفسیر ألنّھ مخالف لسواد : (( ،قال أبو حیان" البیت " بـــ
  . )3())المصحف 

ى هللاُ الَِّذیَن َءاَمنُوا لَِما اْختَلَفُوا فِیِھ ِمَن اْلَحقِّ بِإِْذنِِھ َو هللاُ یَْھِدي َمْن فَھَدَ {: وفي قولھ تعالى      
  . )4(}یََشاُء إِلى ِصَراٍط ُمستقیم 

                                                           

. 46سورة البقرة،اآلیة   (1)  

. 134/  1الكشاف ،   (2)
  

. 106سورة البقرة،اآلیة    (3)
  

 343/  1حر المحیط، الب  
. (4)

  
(5)

  .144، اآلیة سورة البقرة   
(1)

  .430، 1/429،، البحر المحیط1/202،الكشاف  
(2)

  .196 سورة البقرة،اآلیة  
(3)

  .2/72،البحر المحیط  
(4)

  .213 سورة البقرة،اآلیة  
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: (( ،یقول أبو حیان"من اإلسالم : " ،بینما قرأ عبد هللا بن مسعود}من الحق { :قرأ الجمھور
تعلق بمحذوف ألنھا في موضع الحال من ما فتكون ومن الحق تبیین ُ المختلف فیھ ومن ت

للتبعیض  ویجوز أن تكون لبیان الجنس على قول من یرى ذلك التقدیر لما اختلفوا فیھ الذي 
  ھو الحق واألحسن أن یحمل المختلف ھنا على الدین و اإلسالم 

  .)5())و یدل علیھ قراءة عبد هللا لما اختلفوا فیھ من اإلسالم 
  . )6(}قُْل یَــــأَْھَل اْلِكتَــــِب تََعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء بَْینَنَا وبَْینَُكْم {: لھ تعالىوفي قو      

بالجر صفة أي مستویة بیننا وبینكم، ال یختلف فیھا القرآن والتوراة }َسَواٍء { : قرأ الجمھور 
  :واإلنجیل وقرأ الحسن

ال قتادة والربیع والزجاج ھنا یعني بالسواء بالنصب بمعنى استوت استواء، وق" سواًء "  
"  إلى كلمة عدل بیننا وبینكم : " بینما قرأ عبد هللا بن مسعود.العدل وھو من استوى الشي ء

  ویقال في معنى عدل ِسوى و ُسًوى
و : ((، یقول أبو حیان تعقیبا على قراءة ابن مسعود)1(ویراد بھ عدل و نصف بیننا و بینك  

التفسیر و تفسیر لفظة العدل أنك لو دعوت أسیرا عندك إلى أن یسلم أو  الفرق بیم ھذا
تضرب عنقھ لكنت قد دعوتھ إلى السواء الذي ھو العدل على ھذا الحد جاءت لفظة سواء في 

  قولھ تعالى فانبذ إلیھم على سواء على بعض التأویـــــــــــالت 
ا مقاسًما  لك في عیشك لكْنَت قد دعوتھ إلى  و إن دعوت أسیرك إلى أن یؤمن فیكون حّرً

)) السواء الذي ھو استواء الحال على ما فسرتھ ، و اللفظة على كل تأویل فیھا معنى العدل 
)2(.  

   )3(}َو إِْذ أََخَذ هللاُ ِمیثَـــــَق النَّبِیِّیَن لََما َءاتَْیتُُكْم ِمْن ِكتَــــــِب َو ِحْكَمٍة {: وفي قولھ تعالى       
أن یراد أھل الكتاب و أن یرد على : و فیھ أوجھ كثیرة منھا } ِمیثَاق النبیّین { :مھورقرأ الج

نحن أولى بالنبوة من محمد ألننا أھل الكتاب و منا : زعمھم تھكما بھم، ألنھم كانوا یقولون 
میثاق الذین أوتوا : " كان النبیون ، و على ھذا الوجھ قرأ أبّي بن كعب و عبد هللا بن مسعود

  . )4(بدل النبیین و ھي مكتوبة في مصحفھما " لكتاب ا
َمــــــَواُت َو األَْرُض {:وفي قولھ تعالى  َو ســَاِرُعوا إِلَى َمْغفَِرٍة ِمْن َربُِّكْم َو َجنٍَّة َعْرُضھَا السَّ

  .)5(}أُِعدَّْت لِْلُمتَّقـــین 
و " الباقون في جمھور القراء  بغیر واو بینما قرأ" سارعوا " قرأ أھل المدینة و الشام       

و تسارعوا " بدل " وسابقوا : "بالواو بینما قرأ أبّي بن كعب و عبد هللا بن مسعود" سارعوا 
  و المسارعة على وزن " 
  .)6(إلى المغفرة و الجنة " مفاعلة " 

                                                           
(5)

  .2/138، البحر المحیط  
(6)  

  . 64سورة آل عمران،اآلية 
(1)

  .1/371،كشاف1/186،فراءمعاني القرءان لل  
   . 483/  2البحر المحیط ،  (2)
  .81سورة آل عمران،اآلیة   (3)
  .508/ 2  البحر المحیط ، 379/ 1 الكشاف (4)
   .133 سورة آل عمران،اآلیة  (5)
   . 415/  2،  الكشاف  (6)
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 مفاعلة إذ الناس كل واحد منھم لیصل قبل غیره فبینھم في ذلك" المسارعة " یقول أبو حیان 
مفاعلة أال ترى إلى قولھ فاستبقوا الخیرات و المسارعة إلى سبب المغفرة و ھو 

  .)1(اإلخالص
ـــــــَذاِن یَأْتِیـــــــــــنِھَا ِمْنُكْم فَآُذوھَُما فَإْن تَابَا َو أَْصلََحا {: و في قولھ تعالى        و الـَّ

افأَْعِرَضوا َعْنھَُما إِنَّ هللاَ َكاَن تََوابًا َرِحی   .)2(}ّمً
و الِذیَن : " بتخفیف النون ، بینما قرأ ابن مسعود } َو الَّلَذاِن یَأْتِیَانِھَا { : قرأ الجمھور       

و ھي قراءة : (( و ھذه القراءة مخالفة لسواد المصحف اإلمام ، یقول أبو حیان " یفعلونھ 
جمع وجمع ما بعدھما مخالفة لسواد مصحف اإلمـــــام و متدافعة مع ما بعدھا ، إذ ھذا 

جمع تحتھ صفا الذكـــــــور و اإلناث فــــعاد " الذین " ضمیر تثنیة لكنھ یتكلف لھ تأویل بأن 
الضمیر بعده مـــــثنى باعتــــــــبار الصنفین كما عاد الضمیر مجموعا على المثنى باعتبار 

  .)3(أن  المثنى تحتھا أفراد كثیرة ھي في معنى الجمع
ٍة {: قولھ تعالى  و في         .)4(}إِنَّ هللاَ الَ یَْظلُِم ِمْثقَاَل  َذرَّ

النملة الصغیرة ، لذلك قرأ ابن :  -كما قال الزمخشري  -، و الذرة } ذرٍة { : قرأ الجمھور 
أنھ أدخل یده في التراب : و عن ابن عباس : (( قال الزمخشري "  مثقاَل نملة " مسعود 

و قیل كل جزء من أجزاء الھباء في الكّوة . ل واحدة من ھؤالء ذرة ك: فرفعھ ثم نفخ فیھ فقال 
  .)5())ذرة 
  .)6(}یَــــــأَیُھَا الَِّذیَن َءاَمنُوا إَِذا َضَرْبتُْم فِي َسبِیِل هللاِ فَتَبَیَّنُوا {: و قولھ تعالى       

قرأ عبد هللا بن مسعود و  بالباء و الیاء و النون من البیان ، بینما} فَتَبَیَّنوا { :قرأ الجمھور 
  حمزة و الكسائي 

  . بالثاء و الباء و التاء من التثبت ، و كذلك في سورة الحجرات " فَتَثَبَّتُوا :" و خلف  
  

تأنوا ، و ال تقدموا و : أي " قتثبتوا " أن القراءة بالثاء : وحاصل معنى القراء تبین            
  قفوا حتى

افحصوا و اكشفوا حتى تتسنى لكم الحقیقة : أي ".فتبینوا " بالباء  و القراءة )1(.یتضح األمر 
ففیھا أمر زائد على مجرد التوقف و التأني، و ھو الحث على التبین وكشف الحال ، ألن .

و یكون االختیار لھا لعموم لفظھا ، و . اإلنسان  قد یتثبت و ال یتبین ، ففي ھذه القراءة تأكید
   )2(.ألن جمھور القراء علیھا 

اِرقَةُ فَاْقطَُعوا أَْیِدیَھَُما َجَزاًء بَِما َكَسبَا {: و في قولھ تعالى       اِرُق َو السَّ   .)3(}َو السَّ
أیمانھما ، و أیمانھم : " یدیھما ، بینما قرأ عبد هللا بن مسعود : أي } أَْیِدیَھَُما { : قرأ الجمھور

  بالتثنیة والجمع" 
  .وأرید بالیدین الیمینان  

                                                           
(1)

  . 57/ 3،  البحر المحیط  
(2)

  . 16 سورة النساء،اآلیة  
  . 197 / 3البحر المحیط،  (3)
  . 40 سورة النساء،اآلیة  (4)
(5)

  . 511/  1الكشاف ،  
(6)

  . 94 سورة النساء،اآلیة  
    . 2/518، 1996،  1 بالریاض ، طجرة ، القراءات و أثرھا في التفسیر و األحكام ، دار الھ لینظر، باز مو  (1)

 
.200، ص نحویة داللیة ینظر ،بلقاسم دفة ، بنیة الجملة الطلبیة في السور المدنیة ، دراسة  

(2) 
 

   . 38 سورة المائدة،اآلیة  (3)
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یَـــأَیُّھَا الَِّذیَن َءاَمنُوا َمْن یَْرتَدُّ ِمْنُكْم َعْن ِدینِِھ فََسْوَف یَأْتِي هللاُ بِقَْوٍم {: وفي قولھ تعالى       
ٍة َعلَى الَكافِِرین  نَھُ أَِذلٍَّة َعلَى الُمْؤِمنِیَن أَِعزَّ   . )4(}یَِحبُّھُْم َو یُِحبوُّ

   )5(.مكان أعزة " ُغلَظَاء : " بد هللا بن مسعودبینما قرأ ع} أعزٍة { : قرأ الجمھور  
ِ یَقُصُّ اْلَحقَّ َو ھَُو َخْیُر الفاصلین { : وفي قولھ تعالى { : قرأ الجمھور.)6(}إِِن اْلُحْكُم إالَّ ِ�َّ

ویقضي .)7("یقضي بالحق و ھو أسرع : " بینما قرأ ابن مسعود} یقص بالحق و ھو خیر 
" ففي خیر" ،"أفعل" فھي على وزن" أسرع " فیما سبق،  أما بالحق یسبق وأن أشرت إلیھا

فمن جانب أن هللا سبحانھ " أسرع"أن حكم هللا سبحانھ وتعالى خیر من أي حكم آخر بینما
آخر فال جانب  وتعالى ھو خالق كل ھذا الكون ،وأن السرعة ظاھرة في خلقھ للكون،وأما من

  .أن ھناك من یضاھـیھ وھذا لیس بصحیح :إن هللا أسرع الفاصلین بمعنى:یمكن أن نقول
ُ َو ِجلَْت قُلُوبَھُْم { :و في قولھ تعالى        : قرأ الجمھور . )1(}إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الِذیَن إَِذا ُذِكَر هللاَّ

: و عن أم الدرداء : (( بمعنى فزعت ، یقول الزمخشري " فَِعلَْت " على وزن } َوِجلَْت { 
  احتراق الوجل في القلب ك

فادع هللا فإن الدعاء یذھبھ ، یعني فزعت : بلى ، قالت : السعفة، أما تجلده فشعریرة ؟ قال
  .)2(لذكره استعظاما لھ،  و تھیبا من جاللھ و عزة سلطانھ

فزعت : بالفتح و ھي لغة ھذیل ، وقرأ أبّي بن كعب " فََعلَْت " على وزن " َوَجلَْت : " وقرئ 
  .)3(، وینبغي أن تحمل ھذه القراءات على التفسیر" فرقت قلوبھم "  :بینما قرأ ابن مسعود 

ْنیَا َو ھُْم باِْلُعْدَوِة اْلقُْصَوى { : و في قولھ تعالى        : " ، قرأ الجمھور )4(}إِْذ أَْنتُْم بِاْلُعْدَوِة الدُّ
  "القصوى -الدنیا

یلي المدینة و القصوى مّما یلي شط الوادي بالكسر و الضم و الفتح ، والدنیا مّما : والعدوة 
من " فعلى " كلتا ھما : فإن قلت : ((مكة وھما تأنیث األدنى واألقصى ، یقول الزمخشري 

القیاس ھو قلب الواو یا : بنات الواو ، فلما جاءت إحداھما بالیاء والثانیة بالواو ؟ قلت 
  .)5(و أما القصوى فكا لقود في مجیئھ على الوصل.كالعلیا
  . )6(على أساس التفسیر" بالعدوة العلیا و ھم بالعدوة السفلى : " قد قرأ ابن مسعودو      
ْجَن فَتَیَاِن قَاَل أََحُدھَُما إِنِّي أََرانِي أَْعِصُر خمًرا َو قَاَل {: و في قولھ تعالى        َو َدَخَل َمَعھُ السِّ

  ، )7(}األََخُر إِنِّي أََرانِي أَْحِمُل فَْوَق َرْأِسي ُخْبًزا 
عنبا، و ذلك بتسمیة للعنب بما یؤول إلیھ ، و قال : أي } أَْعِصُر خمًرا { : قرأ الجمھور 

أعرابیا  اسم العنب ، و أبو حیان روایة المعتمر الذي لقي -بلغة عمان  -الزمخشري الخمر

                                                           
  . 54 سورة المائدة،اآلیة  (4)
  .512/ 3البحر المحیط   ، 214/ 1معاني القرآن للفراء، (5)

  . 57 سورة األنعام،اآلیة  (6)

  . 254 ، حجة القراءات ، ص 103 التیسیر ، ص في، القراءات  143/ 4، البحر المحیط  (7)
(1) 
  .02 ورة األنفال،اآلیةس 

  . 195/ 2،الكشاف   (2)

(3) 
  . 2/196الكشاف  ،4/457 البحر المحیط 
  . 42سورة األنفال،اآلیة   (4)
(5) 
  . 223/ 2، الكشاف 

  . 500/ 4البحر المحیط،  (6)
  . 36 سورة یوسف،اآلیة  (7)
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عصر أ: ،بینما قرأ ابن مسعود)1(ما تحمل قال خمًرا یرید عنبا: حامال عنبا في وعاء فقال لھ 
  .عنَبَ◌ا

ھـذه القـراءة : (( ویعلـق أبو الفتـح عثمان بـن جني عـن قراءة ابـن مسـعود فیقـــول       
، وذلك أن المعصور حینئذ ھو " إنِّي أراني أْعِصُر خمًرا: " ھـي مـراد قــــراءة الجمــاعة 

: ، وقرأ الجمھور  )2())العنب ، فسماه خمًرا ، لما یصیُر إلیھ من بعُد حكایة لحالھ المستأنفة 
و ینبغي " فوق رأسي ثریًدا  تأكل الطیُر منھ :" بینما قرأ ابن مسعود } فوق رأسي خبًزا { 

  .)3(أن یحمل ھذا على التفسیر لمخالفتھ سواد المصحف
قَْبُل فَا�ُ َخْیُرُ◌ قَاَل ھَْل َءاَمنَُكْم َعلَْیِھ إِالَّ َكَما أَمْنِ◌تُُكْم َعلَى أِخیِھ ِمْن { :وفي قولھ تعالى       

اِحِمیَن  احِمیَن : "، قرأ الجمھور)4(}َحــــــفِظًا َوھَُو أَْرَحُم الرَّ ، " َخیُرُ◌ َحافِظًا َو ھَُو أَْرَحُم الرَّ
ُ َخْیُرُ◌ َحافِظًا َو ھَُو َخْیُر اْلَحافِِظیَن :" بینما قرأ ابن مسعود  و ینبغي أن تكون ھذه " فا�َّ

  :تفسیرا  لقولـــــــــھ  - ي حیان على رأي أب - الجملة 
  .)5(، ال ألنھا قرآن" فا� خیُرُ◌ حافظا " 

وَن َعلَْیھَا َو ھُْم { :و في قولھ تعالى        َمـــــَواِت َو األَْرِض یَُمرُّ َو َكأَیِّْن ِمْن َءایٍَة فِي السَّ
وَن { : قرأ الجمھور . )6(}َعْنھَا ُمْعِرُضون جرھا و  عطف األرض وب} َو األَْرِض یَُمرُّ

برفع الضاد و یمشون بدل " َو األَْرُض یَْمُشوَن َعلَْیھَا :" یمرون ، بینما قرأ ابن مسعود 
  .على التفسیر  - كذلك  -وینبغي أن یحمل ھذا)7(یمرون 

َن َربُُّكْم لَئِْن َشَكْرتُْمَ ألَِزیَدنَُّكْم { :وفي قولھ تعالى       } تَأَذََّن {:ھور، قرأ الجم)1(}َوإِْذ تَأَذَّ
َل و معناه  أِذَن و نظیر تأذن و أذن توعد و أوعد والبد في تفعل من زیادة : على وزن تَفَعَّ

و ینبغي أن یحمل " َو إِْذ قَــاَل ربكم " معنى لیس في أفعل ، بینما قرأ عبــد هللا بن مسعـــود 
  )2(.الجمھور  ھذا على التفسیر لتأذن إذ معناه أذن كما أسلفت القول في قراءة

َراُتُ◌ { :و في قولھ تعالى        َر لَُكُم اللَّْیَل َو النَّھَاَر َو الشَّْمَس َو القََمَر َو النُُّجوُم ُمَسخَّ َو َسخَّ
ْمَس َو القََمَر َو النُُّجمُ : " ، قرأ الجمھور  )3(}بِأَْمِرِه إِنَّ فِي َذلَِك آلیَـــــــٍت لِقَْوٍم یَْعقِلُوَن   َو الشَّ

َراُتُ◌    بنصب الشمس و القمر" ُمَسخَّ
و رفع النجوم و مسخرات على اإلبتداء كما قرئت كلھا بالنصب ، بینما قرأ ابن مسعود و  

و ھي مخالفة " و النجوم "في موضع " و الریاح مسخرات : "األعمش و ابن مصروف 
  . )4(لسواد المصحف

ئَنَّھُْم فِي الُدْنیَا َحَسنَةً َو َو الَِّذیَن ھَاَجُروا {: و في قولھ تعالى        فِي هللاِ ِمْن بَْعِد َما ظُلُِموا لَنُبَوِّ
ئَنَّھُْم : " ، قرأ الجمھور )5(}ألَْجُر اآلِخَرِة أَْكبَُر لَْو َكانُوا یَْعلَُمون  بالباء أي تبوئھ حسنة " لَنُبَوِّ

                                                           
  .308/ 5،  البحر المحیط، 2/468  الكشاف  (1)

(2)
  . 444،  343/ 1 المحتسب ،  

  . 308/ 2، البحر المحیط  (3)
  . 64 سورة یوسف،اآلیة  (4)

(5) 
  . 5/323،البحر المحیط 
(6)

  . 105 سورة یوسف،اآلیة  
  . 531 /5 ، البحر المحیط 508 /2 ینظر،الكشاف  (7)
  . 07 ، اآلیة إبراھیم سورة  (1)

(2)
  ، 5/407 البحر المحیط ،2/541 الكشاف  

(3)
  . 12 اآلیة،النحل سورة  

(4)
  . 479/  5،البحر المحیط  

  . 41 اآلیة،النحل سورة  (5)
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و نعیم بن میسرة و الربیع  من الفعل أبوأ ، بینما قرأ علي بن أبي طالب و عبد هللا بن مسعود
بالثاء المثلة أي أْثَوأَةً َحَسنَةً ، مضارع الفعل المنقول بھمزة التعدیة من " لَنُْثِویَّنَّھُْم : "ن خیثم 

  .)6(أثوى أي أقام" ثوى " 
ْبُت َعلَى الَِّذیَن اْختَلَفُوا فِیِھ { : و في قولھ تعالى        : " مھور ، قرأ الج)7(}إِنََّما ُجِعَل السَّ

ْبُت  " َجَعَل " أي فُرَض علیھم تعظیمھ و ترك االصطیاد فیھ و قرأ أبو حیوة " إِنََّما ُجِعَل السَّ
ْبَت : " بفتح الجیم و العین على البناء للفاعل ، بینما قرأ عبد هللا بن مسعود  " إنَّا أَْنَزْلنَا السَّ

المصحف المجمع علیھ ووافقھ في  وھي تفسیر للمعنى السابق ال قراءة ألنھا مخالفة لسواد
  .)1(ذلك األعمش

َو قََضى { : ، قرأ الجمھور )2(}َو قََضى َربَُّك أَالَّ تَْعبُُدوا إالَّ إِیَاهُ { : و في قولھ تعالى       
و " أمر ربك أمًرا مقطوعا بھ ، بینما قرا ابن مسعود : فعالً ماضیا من القضاء كقولك } َربَُّك 

ى ربَُّك  : من التوصیة ووافقھ في ذلك ابن عباس و ابن جبیر و النخعي، كما قرأ أیضا  "َوصَّ
و ینبغي  أن یحمل ذلك على التفسیر ، ألنھا قراءة مخالفة : (( ، قال أبو حیان )3(وأوصى 

وھو المستفیض عن ابن مسعود وابن عباس " وقضى" لسواد المصحف ، و المتواتر ھو 
بمعنى : قال ابن عباس والحسن و قتادة   -ھنا –ة ، وقضى وغیرھم في أسانید القراء السبع
  .)4())بمعنى وّصى : أمر وقال ابن مسعود وأصحابھ 

َمـــــــاِء {:و في قولھ تعالى          . )5(}أَْو یَكُوَن لََك بَْیُتُ◌ ِمْن ُزْخُرٍف أَْو تَْرقَى فِي السَّ
: ثني حبّان عن الكلبي قال الزخرف حد:(( یقول الفراء } ِمْن ُزْخُرٍف { : قرأ الجمھور 

و ال تحمل : (( ، قال أبو حیان " ِمْن ذھٍب : " ، و قد قرأ عبد هللا بن مسعود  )6())الذھب 
  على أنھا قــــراءة لمخالفــــــة الســــــــواد

و إنما ھي تفسیر ، و قال مجاھد كنّا ال ندري ما الزخرف حتى رأیت في قراءة عبد هللا من  
  .)7())ذھب 
ا الُغالَُم فََكاَن أَبََواهُ ُمْؤِمنَْیِن فََخِشینَا أَْن یُْرِھقَھَُما طُْغیَانًا َو {: و في قولھ تعالى        َو أَمَّ
و معناه فخفنا أن یغشى الوالدین المؤمنین طغیانا علیھا }فََخِشینَا { : ، قرأ الجمھور )8(}ُكْفًرا

  على تعبیر الزمخشري في كشافھ ،
قال : (( ، یقول أبو حیان في البحر المحیط )1(ذلك بمعنى فكرھنا ، ألن هللا ال یخشىوھو ك

ابن عطیة و األظـــــھر عندي  في توجیھ ھذا التأویل ، و إن كان اللفظ یدافعھ أنھا استعارة 
أي على ظن المخلوقین و المخاطبین لو علــــــموا حـــــالة لوقعت منھم خشیة الرھق 

و ". فََخاَف َربَُّك أَن یُْرِھقَھَُما : " ، بینما قرأ ابن مسعود و أبّي ابن كعب  )2())للوالدین 
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علم ربك : فكرة ربك كراھة من خاف سوء عاقبة األمر ، و قد یكون على معنى : المعنى 
و قرأ ابن مسعود فخاف ابن مسعود فخاف ربك و ھذا بیّن اإلستعارة : (( ، قال أبو حیان )3(

في وجھة هللا تعالى من لعل و عسى فإن جمیع ما في ھذا كلھ من ترج و توقع و في القرآن 
  .)4())خوف و خشیة إنما ھو محسبكم أیھا المخاطبون 

  .)5(}أَفََحَسَب الَِّذیَن َكفَُروا أَْن یَتَِّخُذوا ِعبَاِدي ِمْن ُدوِن أَْولِیَاء { :و في قولھ تعالى       
" أفكا فیھم و محسبھم على قول الزمخشري ، و : أي } فََحَسَب أَ { : و قـــــــــرأ الجمھور 

أَفَظَنَّ : " على قول أبي حیان ، و بھا قرأ ابن مسعود " ظنَّ : " أیضا ھنا بمعنى" حسب 
  :، قــــال أبو حیـــــــــان )6(" الِذیَن َكفَُروا 

و حظھم إال أن أفحسب  و قال أبو الفضل الرازي قال سھل یعني أبا حاتم معناه أفحسبھم(( 
  .)7(أبلغ في الذم ،ألنھ جعلھ غایة مرادھم و ارتفع حسب على االبتداء و الخبر أي أن یتخذوا

قُْل لَْو َكاَن البَحُر ِمَداًدا لَِكلَِمــــــِت َربِّي لَنَفَِذ البَْحُر قَْبَل أَْن تَْنفََذ {: و في قولھ تعالى       
  .)8(}نَا بِِمْثلِِھ َمَدًدا َكلَِماُت َربِّي َو لَْو ِجئْ 

اسم ما تمد بھ الدوات من الحبر و ما یمد بھ السراج من : و المداُد } ِمَداًدا { : قرأ الجمھور 
  السلیط          

، بینما قرأ عبد هللا بن مسعود و )1(لو كتبت كلمات علم هللا و كان البحر مدادا لھا : والمعنى  
  ابن عباس 

  .)2("َمَداًدا " و األعرج و األعمش و مجاھد 
بینما قرأ ابن مسعود و ابن عباس و األعمش و " بِِمْثلِِھ َمَداًدا : " كذلك : و قرأ الجمھور       

  ابن محیصن 
بكسر المیم و ألف بین الدالـــــــــین و النصب على " و لَْو ِجْئنَا بِِمْثلِِھ ِمَداًدا : " و المطوعي 

  التمیـــــیز أو على
  .)3(مصدرال 

: ؛ فھو كقولك " الِمَداد " ِمَداًدا منصوبا على التمییز أي بمثلھ من : (( یقول ابن جني       
ِجْئتَُك بزید عونًا لك و : من العبید و أما مددا فمنصوب على الحال ، كقولك : لمثلھ عبدا ، أي 

، " جئنا بمثلھ "  :یًدا معك ، و إن ِشْئَت نصبتھ على المصدر بفعل مضمر یدل علیھ قولھ 
  .)4())ثم وضع مدًد موضع إمداد .َو لَْو أَْمَدْدنَاهُ بِِھ إِْمَداًدا: (( كأنھ قال

كـــــوة َو َكاَن ِعْنَد َربِِّھ { : و في قولھ تعالى        لـــــــــوة و الزَّ َوَكاَن یَأُْمُر أَْھلَھُ بِالصَّ
  .)5(}َمْرِضیًّا 
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كان یبدأ بِأَْھلِِھ فِي األَْمِر بالصالح و : (( ، قال الزمخشري } لَھُ یَأُْمُر أَھْ { : قرأ الجمھور 
بینما وجد في مصحف . )6())العبادة لیجعلھم قدوة لمن وراءھم و ألنھم أولى من سائر الناس 

وینبغي أن تحمل ھذه الكلمة على التفسیر،  )7(َوَكاَن یَأُْمُر قَْوَمھُ : (( عبد هللا و في قراءتھ 
: " أھلھ : و قیل : " ل األنبیاء ھم قومھم ، و قومھم ھم أھلھم ، یقـــــول الزمخشري ألن أھ

  .أمتھ كلھم من القرابة و غیرھم ؛ ألن أمم النبیین في عداد أھالیھم 
وفیھ أن من حق الصالح أن ال یألو نصحا لألجانب فضال عن األقارب و المتصلین بھ  
  .)2(}َمواُت یَتَفَطَّْرَن ِمْنھُ َو تَْنَشقُّ األَْرُض َو تَِخرُّ اْلِجبَاُل ھًدا تََكاُد السَّ { :وفي قولھ تعالى )1(

َل " مضارع تَفَطَّر على وزن } یَتَفَطَّْرن { : قرأ الجمھور  ، و التفطر من فطره إذا شققھ "تفَعَّ
ْعَن : " وكرر الفعل فیھ بینما قرأ ابن مسعود  ن یحمل ھذا و ینبغي أ. ، أي تھدھًدا " یَتََصدَّ
  .)3(على التفسیر لمخالفتھ المصحف اإلمام

ُسوِل {: و في قولھ تعالى        ، )4(}قَاَل بَُصْرُت بَِما لَْم یَْبُصُر بِِھ فَقَبَْضُت قَْبَضةً ِمَن أَثَِر الرَّ
  : قرأ الجمھور 

، بینما قرأ  بالضاد المعجمة فیھما و فتح القاف ، و القبض بجمیع الكف} فَقَبَْضُت قَْبَضةً { 
: ابن مسعود و أبّي بن كعب و ابن الزبیر و الحسن و نصر بن عاصم و قتادة و ابن سیرین 

  بالصاد المھملة فیھما" فَقَبَْصُت قَْبَصةً " 
: (( ، یقول ابن جني تعلیقا على القراءتین  )5(و فتح القاف ، و ھي األخذ بأطراف األصابع 

وھذا مّما قدمُت . ، و بالصاد غیر معجمة بأطراف األصابع القبُض بالضاد معجمة  بالید كلھا 
إلیك في نحوه تقارب األلفاظ لتقارب المعاني ، و ذلك أن الضاد لتفشیھا و استطالة مخرجھا 

  جعلت عبــــــارة عن األكثر و الصاد لصــــفائھا
  .)6())و انحصار مخرجھا و ضیق محلھا جعلت عبارة عن األقل  

ْھِن { :تعالى  و في قولھ         .)7(}َوَشَجَرةً تَْخُرُج ِمْن طُوِر َسْینَاَء تَْنبُُت بِالدُّ
ْھَن : " ، بینما قرأ ابن مسعود }تْنبُت { َ: قرأ الجمھور   و ینبغي أن یحمل ھذا ". یُْخِرُج  الدُّ

  .)8(على التفسیر لمخالفتھ المصحف اإلمام
ْھِن تَْخُرُج  بِ : " كما قرأ ابن مسعود أیضا        " الدھن " بفتح التاء و ضم الراء و جر " الدُّ

: تنبُت و فیھا دھنھا ، فھو كقولك : الباء ھنا في معنى الحال ، أي : (( بالباء ، یقول ابن جني 
  )1()).خرج بثیابھ أي و ثیابھ علیھ و سار مستصحبًا غلمانھ 

الَ تَْدُخلُوا بُیُوتًا َغْیَر بُیُوتُِكْم َحتَّى تَْستَأْنُِســــوا  یـَـــــأَیُّھَا الذیَن َءاَمنُوا{ : و في قولھ تعالى       
، و فیـھ وجھــان كمـا یقـول }تَْستَأْنِسـُوا { : ، قرأ الجمھور  )2(}َو تَُسلُِّموا َعلَى أَْھلِـھـَا 
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أنھ من االستئناس الظاھر الذي ھو خالف االستیحاش ، ألنھ الذي : أحدھما : (( الزمخشري 
ق باب غـــیره ال یدري أیـــؤذن لھ أم ال ؟ فھو كالمستوحش في خفـــاء الـحال علیھ ، یطر

و ھذا من باب الكنایة و اإلرداف ؛ ألن ھذا ...فإذا أذن لـھ استأنــس فالمعنـى حتى یؤذن لكم 
أن یكون من االستئناس : و الثاني . النوع من االستئناس یردف اإلذن فوضع موضع اإلذن 

استفعال من أنس الشيء إذا أبصره ظاھًرا مكشوفـــــا و : و االستعالم و االستكشاف الندي ھ
  .)3())المـــعنى حتى تستعلموا و تستكشفوا الحال 

كما أوردھا " حتى تَُسلُِّموا َعلَى أَْھلِھَا و تَْستَأِْذنُوا : " و قرأ عبد هللا بن مسعود      
  الزمخشري في كشافھ 

  .)4(، كما أوردھا ابن جني في محتسبھ"ا أَْو تَْستَأِْذنُوا حتى تُسلُِّمو" و 
قد : إنما معناه تطلبوا اإلذن ، فأما قولھم " تستأذنوا " كما أن : (( یقول ابن جني       

استأنست بفالن فلیس من ھذا ، إنما ذاك معناه أنست بھ ، و لیس المراد فیھ طلبت األنس منھ 
(()5(.  

الِّیَن {:ى و في قولھ تعال         .)6(}قَاَل فََعْلتُھَا إًِذا َو أَنَا ِمَن الضَّ
الِّیَن { : قرأ الجمھور  من الجاھلین و بھا قرأ عبد هللا بن مسعود و ابن عباس : أي } ِمَن الضَّ

  ".من الجاھلین: " 
و ھذا تفسیر للضالین، و معناه الفاعلین فعل أولي الجھل و السفھ ، و ھذه لیست قراءة  

  ـــــــة عنمروی
جھلت الطریق و : و أن الضالین و الجاھلین یكونان بمعنى واحد ؛ ألنك تقول  ) )1الرسول 

  .)2(ضللتھ على حد تعبیر الفراء
َع َعْن قُلُوبِھِ {:و في قولھ تعالى        فَـــــــَعةُ ِعْنَدهُ إِالَّ لَِمْن أَِذَن لَھُ َحتَّى إَِذا فُزِّ ْم َو الَ تَْنفَُعوا الشَّ

  .)3(}قَالُوا َماَذا قَاَل ربـــكم 
َع { : قرأ الجمھور  بالتشدید على ما لم یسم فاعل ، بینما قرأ ابن مسعود و عیسى بن } إَِذا فُزِّ

و كما یرویھ الزمخشري في كشافھ و . )4(بمعنى انكشف عنھا و تفرق"إذا اْفُرْنقَِع " عمر 
: ْھ المرار فاجتمع علیھ الناس ، فلما أفاق قال ابن جني في محتسبھ أن أبا علقمة النحوي ثار ب

و الكلمة مركبة من حروف .مالكم تكأكأتم علّي كتأُكئِكم على ذي جنة ؟ افرنقعوا عنِّي 
  .)5(المفارقة مع زیادة العین

  .)6(}ُمْقَمُحون  إِنَّا َجَعْلنَا فِي أْعنَــــقِھْم أَْغالَالً  فَِھَي إلى األَْذقَاِن فَھُمْ {:و في قولھ تعالى       
فكني عن ھي و المعنى لِألَیمان و لم تُذكر ، و ذلك ألن الغل } في أعناقھم { : قرأ الجمھور 

  ال یكون إال بالیمین 

                                                           
(3)

  . 226،  225/ 3، الكشاف  

  .227/ 3  الكشاف ، 108/ 2، المحتسب  (4)
(5)

  . 108/  2، المحتسب  
(6)

  .20 اآلیة،الشعراء سورة   

  . 11 / 7  البحر المحیط ، 305/ 3  الكشاف (1)
(2)

  . 175، 174/  2 للفراء، القرآن معاني  
(3)

  . 23 اآلیةسبأ، سورة  

(4)
  . 441 ص ءاإلمال ، 278/ 7  البحر المحیط ، 580/ 3  الكشاف ، 192/ 2 المحتسب  

(5)
  . 580/ 3 الكشاف،ینظر  

  . 08 اآلیة،بس سورة  (6)
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إِنَّا : " و العنق جامع للیمین فیكفي ذكر ألحدھما من صاحبھ و على ذلك جاءت قراءة عبد هللا 
  .)7("جعلنا في أَیمانھم أغالالً 

  
  
  
 

فكفت األیمان من ذكر األعناق في حرف : (( یقول الفراء تعلیقا على قراءة ابن مسعود       
  عبد هللا 

  .)1(و كفت ألعناق من األیمان في قراءة العاّمة 
  .)2(}إِْن َكانَْت إِالَّ َصْیَحةً َواِحَدةً فَإَِذا ھُْم َخـــــِمُدون {:و في قولھ تعالى       

، بینما قرأ عبد هللا بن مسعود و عبد الرحمـــن بن األسود } َواِحَدةً َصْیَحةً { : قرأ الجمھور 
ا َو ُزقِیًّا َو ُزقَاًء : ، فیقال " إِالَّ َزْقیَةً واحدةً : "  إذا صاح و ھي : زقا الطائر یَْزقُو و یزقي ُزقَّوً

  .)3(الزقوة و الزقیة
  .)4(}َعثَنَا ِمْن َمْرقَِدنَاقَالُوا یَــــَوْیلَنَا َمْن بَ { : و في قولھ تعالى       

بالھمز ، " َمْن أَھَبَّنَا ِمْن َمْرقَِدنَا :" ِمَن البعث ، بینما قرأ عبد هللا } َمْن بََعثَنَا { : قرأ الجمھور 
، " من ھبنا " من ھب من نومھ إذا انتبھ ، و أھب غیره و ھي أقیس من قراءة أبّي بن كعب 

  )5(.ھببتھ أنا أي انبھتھ على حد قول ابن جني و الزمخشري یقال ھّب من نومھ ، أي انتبھ و أ
  .)6(}قَاَل تَا�ِ إِْن ِكْدَت لَتُْرِدیِن {:و في قولھ تعالى         

" لِتغوین : " اإلھالك ، بینما قرأ عبد هللا بن مسعود : و اإلرداء} لَتُْرِدیِن { : قرأ الجمھور 
  .)7(من اإلغواء

  .ى التفسیر و ینبغي أن یحمل ھذا عل 
  .)8(}َو إِنَّ إِْلیَاَس لَِمَن الُمْرَسلِیَن {:وفي قولھ تعالى       

بكسر الھمزة ، بینما قرأ ابن مسعد و یحیي و األعمش و } َو إِنَّ إِْلیَاَس { : قرأ الجمھور 
  :الحكم بن عتیبة 

 
  .)1(في موضع إلیاس" َو إِنَّ إْدِریس "  

ابن مسعود و قتادة ھو إدریس علیھ السالم و نقلوا عن ابن قال : (( یقول أبو حیان       
  مسعود و ابن وثاب

و األعمش و المنھال ابن عمرو و الحكم بن عتیبة الكوفي أنَّھم قرأوا َو إِنَّ إِدریس لمن  
المرسلین و ھي محمولة عندي على تفسیره ألن المستفیض عن ابن مسعود أنھ قرأ و إن 

                                                           
(7)

  .،06/ 4  الكشاف ،258/ 2 معاني القرآن للفراء  
  .258/  2، للفراءالقرآن  معاني  (1)
  29 یة،اآلرة یسسو  (2)
(3)

  .، 2/207 المحتسب ، 4/13 الكشاف ، 2/260القرآن للفراء  معاني  
(4)

  . 52 اآلیةیس، سورة  

(5)
  .، 214/ 2المحتسب   ، 20/ 4  الكشاف ، 264/ 2 معاني القرآن للفراء 

(6)
  36 ،اآلیة الصافات سورة  

  .، 45/ 4 ، الكشاف،  269 /2 للفراء القرآن معاني (7)
  . 123 اآلیة،  الصافات سورة  (8)
(1)

  224/ 2  المحتسب ، 60/ 4  الكشاف  
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اس بأنھ إدریس لعلھ ال یصح عنھ ألن إدریس في التاریخ المنقول إلیاس و أیضا تفسیره إلی
  .)2(كان قبل نوح

  .)3(}َو السَّمـــاَء َرفََعھَا َو َوَضَع الِمیَزان{:و في قولھ تعالى        
و خفض المیزان ، و أراد بھ كل ما : بینما قرأ عبد هللا } َو َوَضَع الِمیَزان { : قرأ الجمھور  

  اءتوزن بھ األشی
و تعرف مقادیرھا من میزان و مكیال و مقیاس ، أي خلقھ موضوعا مخفوضا على 

  .)4(األرض
  )5(}قَد َْسِمَع هللاُ قَْوَل التِي تَُجــــــِدلَُك فِي َزْوِجھَا {:و في قولھ تعالى       

كالم و تراجعك ال: أي " تحاورك : " ، بینما قرأ ابن مسعود }تَُجــــــِدلَُك { : قرأ الجمھور 
  .)6(تُساِئلُكَ : تحاولك، أي

  .)7(}َو إِْن فَاتَُكْم َشيء ِمْن أَْزَواِجُكْم إلى الُكفَّار {:و في قولھ تعالى       
" أحـــد :" أحد منھن إلى الكفـــار و في قراءة ابن مسعـــود : أي " شيُءُ◌ : " قرأ الجمھور 

)8( ،  
  
  
  

ع شيء ، وشيء یصلح في موضع أحد في الناس َوأحد یصلح في موض: (( یقـــول الفـــراء
  )1()).فإذا كانت شيء في غیر الناس لم یصلح أحد في موضعھا 

لَــــــــوِة ِمْن یَْوِم اْلُجُمَعِة فَاْسَعْوا {:و في قولھ تعالى       یَـــــــأَیُّھَا الَِّذیَن َءاَمنُوا إِذا نُوِدَي لِلصَّ
  .)2(}إِلَى ِذْكِر هللاِ 

: " من السعي ، بینما قرا ابن مسعود و ابن عباس " فَاْسَعْوا إِلَى ِذْكِر هللاِ : " ھور قرأ الجم
و عـن عمـر رضي هللا عنھ أنھ تسمـع رجال : (( یقول الزمخشري ". فامضوا إلى ذكر هللا

خ ال یزال یقرأ بالمنسو: مـن أقـرأك ھـذا ؟ قال أبّي بن كعب ، فقال : فـاسمعوا ، فقـال : یقـرأ 
المراد بالسعي القصد دون : ، لسعیت حتى یسقط ردائي ، و قیل" فاسعوا : " ، لو كانت 

   )3()).العدو و السعي التصرف في كل عمل 
فاسعوا إلى ذكر هللا : " كما یرى ابن جني أن قراءة ابن مسعود ھي تفسیر لقراءة العامة       

  فاقصدوا: أي" 
ویرى أیضا . )4(اع و إنما الغرض منھا المضي إلیھاو توجھوا و لیس فیھ دلیل على اإلسر 

  الفــــراء أن المضي
                                                           

(2)
  . 372/  7، البحر المحیط  

  . 07  اآلیةرحمن،ال سورة  (3)
(4)

  . 444/   4، الكشاف  
(5)

  . 01 اآلیة،المجادلة  سورة  
  .484/ 4 ، الكشاف  ، 43/ 3  للفراء، القرآن معاني  (6)
(7)

  . 11 اآلیة،الممتحنة سورة  
  .519/ 4 ، الكشاف  ،54/ 3،للفراء القرآن معاني  (8)
(1)

  . 54/ 3 ، للفراءالقرآن  معاني  
(2)

  . 09 ،اآلیة الجمعة سورة  

(3)
  . 534/  1الكشاف،  

(4)
  . 322/ 2 ، المحتسب  
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  )5(.ھو یسعى في األرض یبتغي من فضل هللا : و السعي و الذھاب واحد ؛ فتقول للرجل  
  .)6(}َوَجاَء فِْرَعْوُن َو َمْن قَْبلَھُ َو اْلُمْؤتَفَِكـــــــُت بِاْلَخاِطئة { : و في قولھ تعالى       

و : (( و من عنده من تباعھ ، یقول الزمخشري : ، و معناه }َو َمْن قَْبلَھُ { : الجمھور  قرأ
  .)7())َوَمْن معھ : قراءة عبد هللا و أبّي  –ومن قبلھ ومعناه : أي  –تعضد األولى 

و المتأمل لقراءة ابن مسعود و تخریج الزمخشري یخلص إلى أن قراءة ابن مسعود ھي 
  .      ھور تفسیر لقراءة الجم

      
  
  .)1(}َو َوَجَدَك َعائِالً  فَأَْغنَى { : و في قولھ تعالى   

" َعِدیًما " بأنھ رآھا في مصحف عبد هللا : یعني فقیرا ، وقال الفراء } َعائِالً { : قرأ الجمھور
  .)2(بمعنى واحد" والعدیم " " و العائل " ، وأوردھا كذلك الزمخشري ، 

  .)3(}َو َوَضْعنَا َعْنَك ِوْزَرَك { : لى و في قولھ تعا      
و قرأ أنس : (( من الوضع أي غفرنا لھ ذنوبھ ، یقول ابن جني} َو َوَضْعنَا { : قرأ الجمھور

  : فیما رواه أبان عنھ
وضعنا و حللنا : ، قال "ووضعنا "  !قلت یا أبا حمزة : ، قال " َوَحطَْطنَا َعْنَك ِوْزَرَك " 

  )4()).اء حططنا عنك وزرك سو
والمعنى واحد كما سبق و أن أشار أیضا أشار ". َوَحلَْلنَا َعْنك ِوْقَرَك : " و قرأ ابن مسعود     

  )5(.ابن جني
ُث أَْخبَاَرھَا { : و في قولھ تعالى         .)6(}یَْوَمئٍِذ تَُحدِّ

ُث { :قرأ الجمھور ن یحمل ھذا بالتضعیف، وینبغي أ" تنبئ :" ، بینما قرأ ابن مسعود}تَُحدِّ
  على التفسیر 

  )7(.والترادف 
  .)8(}أَ فالَ یَْعلَُم إَِذا بُْعثَِر َما فِي اْلقُبُوِر { : وفي قولھ تعالى      

" بُْحثِ : " بالعین مبنیا للمفعول بمعنى بُعث ، بینما قرأ ابن مسعود " بُْعثَِر : " قرأ الجمھور
  بالحاء و حذف الراء  

  
  

  .وابدال العین حاًءا ھي فحفحة ھذیل ، و بھا قرأ ابن مسعود ،)1(وبحثر و بعثر لغتان
                                                           

(5)
  . 58/ 3،للفراء القرآن معاني  

(6)
  . 09 ،اآلیة الحاقة سورة  

(7)
  . 600/ 4، الكشاف  

(1)
  . 4/768 الكشاف ، ،3/164 للفراء القرآنمعاني  ینظر،  

  9سورة الضحى،اآلیة  (2)
  . 02 ،اآلیة الشرح سورة  (3)

(4)
  . 367/ 2 ، محتسبال  

(5)
  . 4/770 ، الكشاف ،  3/165 معاني القرآن للفراء، 

(6)
  . 04 ،اآلیة الزلزلة سورة  

  . 4/784،  كشاف 173 /3،معاني القرآن للفراء   (7)
  . 09 سورة العادیات،اآلیة  (8)
(1)

  .15/550جیز، ، المحرر الو8/505،  البحر المحیط، 4/788الكشاف ، ،3/175معاني القرآن للفراء،   
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  .)2(}َو تَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْھِن اْلَمْنفُوِش { : وفي قولھ تعالى       
وھو الصــــــوف المصــــبغ باأللوان ، وعلیھ جـــاءت قـــراءة }َكاْلِعْھِن { :قـرأ الجمــــھور

  عبـــد هللا بن مسعــود 
وینبغــي حـمل ھذه القراءة علـى التفـسیر و التـرادف ، ألن ابــن مسعود  )3("لصوف كا" 

  أتى باسم آخر للعــھن 
  .أو شرح معنى العھن 

  .)4(}الذین ھُم عن َصالَتِِھْم  َساھون { :وفي قولھ تعالى       
ھو على من الل" ال ھون " من السھو ، بینما قرأ ابن مسعود } َساھون { : قرأ الجمھور

  )5(.أساس التفسیر ال القراءة وھذا ما ذھب إلیھ ابن عباس 
كما یمكن أن نذكر بعض المواضع األخرى المتبقیة ، وھي كلھا تفاسیر ال قراءات ، كما       

  یقول علماء اللغة
َوتََذُروَن َما { :والنحو، ألن ابن مسعود خالف فیھا المصحف اإلمام ؛ ومن ذلك قولھ تعالى  

  .)6(}لَُكْم َربُُّكْم ِمْن أَْزَواِجُكْم بَْل أَْنتُْم قَْوُمُ◌ َعاُدون َخلَقَ 
  .)7("َما أْصلََح " بینما قرأ ابن مسعود " َما َخلََق : " قرأ الجمھور

  .)8(}َوأَْصبََح فَُؤاُد أم ُموَسى فَــــــــِرًغا إِْن َكاَدْت لَتُْبِدي بِِھ { : وفي قولھ تعالى      
تجھر بھ و التكتم : - ھنا - لتصرح بھ و المراد بالتصرح: أي" لَتُْبِدي بِِھ "  :قرأ الجمھور

  .ویكاد یكون المعنى نفسھ )2(" إِْن َكادَت لَتُْشِعُر بھ :" ، بینما قرأ ابن مسعود)1(أمره
  .)3(}ھًُدى َو َرْحَمةً لِْلُمْحِسنِیَن { : وفي قولھ تعالى      

  .)4("ھًُدى و بُْشَرى : " ینما قرأ ابن مسعود،ب" َو َرْحَمةً : " قرأ الجمھور
  .)5(}َو أَْنَزَل الَِّذیَن ظَــــھَُروھُْم ِمْن أَْھِل اْلِكتَـــــــِب من َصیَاِصیھم { :وفي قولھ تعالى      

ھؤالء بنو قریظة ، كانوا یَھُوًدا ، وكانوا قد : (( ، یقول الفراء" ظَــــھَُروھُْم : " قرأ الجمھور
و ھي في قراءة عبد هللا آزروھم مكان ظاھروھم  –علیھ السالم  - أھل مكة على النبيآزروا 

(()6(.  
  .)7(}إِنََّما َشَجَرةُُ◌ تَْخُرُج فِي أَْصِل الَجِحیِم {:وفي قولھ تعالى      

 )8(" نابتة : " ،بینما قرأ ابن مسعود" فعل " على تفعل من خرج " تَْخُرُج : " قرأ الجمھور
  علة على وزن فا

                                                           
(2)

  . 05،اآلیة القارعة سورة  
(3)

رازي،مختار الصحاح،تح،احمد إبراھیم زھوة ،دار ،15/554محرر الوجیز، 4/790 كشاف 3/176معاني القرآن للفراء، 
  .، مادة ع ھـ ن 2004بیروتالكتاب العربي 

(4)
  . 05،اآلیة الماعون سورة  

(5)
  . 3/183للفراء،  القرآن معاني،  4/805 الكشاف،  

(6)
  . 166،اآلیة الشعراء سورة  

  .3/330الكشاف،  (7)
(8)

  . 10،اآلیة القصص سورة  
(1)

  . 395/ 3 ، الكشاف    
(2)

  . 195/ 2 للفراء القرآن معاني    
(3)

  . 03 اآلیة،لقمان سورة    
(4)

  . 219/ 2 للفراء، القرآن معاني  
  . 26 ،اآلیةاألحزاب سورة    (5)
  .ینظر،مختار الصحاح، مادة آزر ،230/  2، للفراء نالقرآ معاني  (6)
(7)

  . 64 ،اآلیة الصافات سورة    
(8)

  .  270/  2 للفراء، القرآن معاني    



  117

  .وھي قراءة على أساس الشرح والتفسیر" اسم " 
ْجنَــــــھُْم بُِحوٍر ِعیٍن {:وفي قولھ تعالى           .)9(}َكَذلَِك َو َزوَّ

بالحور من العین ؛ ألن العین إما أن تكون حوًرا أو :و المعنى" بُِحوٍر ِعیٍن : " قرأ الجمھور
عساء البیضاء تعلوھا حمرة و الحوراء بعیس عین ، وال: غیر حور،بینما قرأ ابن مسعود

  )10(.كذلك 
  )1(}َذلَِك بِأَنَّ هللاَ َمْولَى الِذیَن َءاَمنُوا َو أَنَّ الَكــــفِِریَن الَ َمْولَى لَھُْم {:وفي قولھ تعالى       

ولي الذین : " ولیھم وناصرھم ، بینما قرأ ابن مسعود: بمعنى" مولى الذین : " قرأ الجمھور
  .)2(آمنوا
لَْت ُسوَرةُُ◌ فَإَِذا أُْنِزلَْت ُسوَرةُُ◌ {:وفي قولھ تعالى        َو یَقُول الَِّذیَن َءاَمنُوا لَْوالَ نُزِّ

  .)3(}ُمْحَكَمةُُ◌ ُ 
ھي المحدثة، ألنھا حین یحدث : مبنیة غیر متشابھة ، وقیل"سورة محكمة : " قرأ الجمھور

  .)4(سورة محدثة: نزولھا ال یتناولھا النسخ، بینما قرأ ابن مسعود
  .)5(}لَتَْدُخلنَّ الَمْسِجَد الَحَراَم إِْن َشاَء هللاُ َءاِمنِیَن {:وفي قولھ تعالى       

  .)6(ال تََخافون مكان آمنین: ،بینما قرأ ابن مسعود" َءاِمنِیَن : " قرأ الجمھور
ْطُت فِي َجْنِب هللا أن تَقُوَل نَْفُسُ◌ یَــــــَحْسَرتَى َعلَى َما فَ {:و في قولھ تعالى         .)7(}رَّ

على معنى فرطت في ذات هللا،بینما قرأ ابن مسعود "فِي َجْنِب هللا :" قرأ الجمھور
  .)8("في ذكر هللا:"وحفص

  .)9(}وكذلك َحقَّْت َكلَِمُت َربَِّك َعلَى الِذیَن َكفروا أَنَّھُْم أْصَحاَب النار {:وفي قولھ تعالى      
وھو تفسیر معنى،ال قراءة على حد "سبقت :" ،بینما قرأ ابن مسعود" َحقَّتْ :"قرأ الجمھور 

  .)10(تعبیر أبي حیان

      
  
  
 
َر فِیھَا أَْقَواتَھَا فِي أَْربََعِة أَیَّاٍم َسَواًء للسائلین { :وفي قولھ تعالى     .)1(}َو قَدَّ

َم : " سعودأرزاق أھلھا ومعایشھم بینما قرأ ابن م: أي" َو قَدََّر : " قرأ الجمھور : أي" وقَسَّ
  جعل في ھذه ما 

  )2(.لیس في ھذه لیتعایشوا ویتَّجروا

                                                           
  . 54 ،اآلیة الدخان سورة  (9)
  .  283/ 4  الكشاف ،335 /2للفراءمعاني القرآن  (10)
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  . 11 اآلیة،محمد سورة  
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  . 319/ 4  الكشاف ، 347/ 2 معاني القرآن للفراء  
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  .20یة ،اآلمحمد سورة  
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ا تَْعملون {: وفي قولھ تعالى         . )3(}َو لَِكْن ظَنَْنتُْم أَنَّ هللاَ الَ یَْعلَُم َكثِیًرا ِممَّ
عم من الزعم، والز" زعمتم : " من الظن، بینما قرأ ابن مسعود" َظنَْنتُْم : " قرأ الجمھور

  )4(.والظن في معنى واحد، وقد یختلفان
نجد أن قراءة عبد هللا بن مسعود في ھذا الصدد ال تعدو أن تكون  قوخالصة ما سب      

  تفسیرا أو تأویال
كما في الموضع األخیر ،ومھما قیل عن  امخالفا أو مغایر ىأو شرحا لقراءة الجمھور أو معن

ل اللبس اللغوي أو النحوي عن قراءة الجمھور، و أمر قراءة ابن مسعود فإنھ في حاالت یزی
  .یسھم في كثیر من األحیان في میدان االحتجاج اللغوي لھذه القراءة 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :لـــفصــــــل الثالث ا

  التوجیھ النحوي للبنیة التركیبیة للقراءة

  استعمال األفعــال الالزمــة و المتعدیــــة  
  :ظــاھرة اإلعراب   

  الرفــــع                                      
  النصب                                      
  الجر                                      
  التنوین                                      

                                                                                                                                                                                     

 
(2)

  . 188/ 4  الكشاف ،310/ 2 ینظر ،معاني القرآن للفراء  
(3)

  .22 سورة فصلت،اآلیة  

  . 313/ 2، معاني القرآن للفراء  (4)
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  ظاھرة التراكیب                                          

  ـــیر التقـــدیم و التأخــ  
   الـــزیــــادة  

  الحـــذف  
  
  
  
  

  : المواضع النحویة التي انفرد بھا عبد هللا بن مسعود
بعد أن استعرضت في الفصل السابق أھم الجوانب و المواضع الصوتیة و الصرفیة و       

  الداللیة أو المعجمیة 
ت ، سأعرض في ھذا والتي یمكن اعتبارھا في كثیر من الحاالت قراءات تفسیریة ، أو تأویال

الفصل إلى أھم المواضع التي انفرد بھا عبد هللا بن مسعود من الناحیة النحویة ، وقد آثرت 
أن أعرض لألفعال الالزمة والمتعدیة من قراءات ابن مسعود، ثم أعرض إلى الظواھر 
اإلعرابیة األخرى كالرفع والنصب والجر ، إضافة إلى مواضع أخرى متعلقة بالتقدیم و 
  .التأخیر و الحذف و الزیادة ، مستشھدا بأھم آراء علماء القراءات القرآنیة تعلیقا و تخریجا

  :استعمال األفعال الالزمة و المتعدیة  -1     
من مظاھر اختالف قراءة ابن مسعود عن قراءات بقیة القراء ، ھو استعمالھ لبعض       

األفعال نفسھا متعدیة ، وقد یعمد إلى بعض  األفعال الخاصة استعمال الالزم ، و استعمال ھذه
الصیغ و األوزان الخاصة الالزمة فیستعملھا متعدیة و العكس ، و قد یكون ھذا الالزم ثالثیا 

و قد یكون رباعیا ، وقد یتعدى الفعل إلى مفعولھ ، و قد یتعدى بالھمز أو التضعیف أو 
  .بواسطة حرف جر

َع َخْیًراَوَمْن تَطَ {: ففي قولھ تعالى       على المفعول بعد إسقاط " خیًرا " ، انتصاب  )1(}وَّ
، فقد تعدى  )2("یتطوع بخیر :" بخیر،وھي قراءة ابن مسعود،حیث قرأ: حرف الجر،أي

  .الفعل بواسطة حرف الجر
، فمن قرأ بنصب  )3(}لیَس البرَّ أن تَُولُوا ُوجُوھَُكم {:والمالحظة نفسھا في قولھ تعالى      

  جعلھ خبرا " البرَّ "
والوجھ أن یلي المرفوع، ألنھا بمنزلة . في موضع االسم" أن تولوا : " ،وقولھ"لیس "لــ 

" أن تولوا"  "لیس" الفعل المتعدي، وھذه القراءة من وجھ أولى، وھو أن جعل فیھا اسم
 .وصلتھا أقوى في التعریف من المعّرف باأللف والالم" أن " و " البر" وجعل الخبر

  
  

بینھا وبین اسمھا قلیل، "لیس "وقراءة الجمھور أولى من وجھ، وھو أن توسط خبر       
  " بأن تولوا : " وقراءة

  :على زیادة الباء في الخبر كما زادوھا في اسمھا، إذ كان أن وصلتھا ،ومن ذلك قول الشاعر
                                                           

. 158سورة البقرة اآلیة   (1)  
.  408/  1 ،البحر المحیط 1/209الكشاف،  (2)  

   .177 سورة البقرة،اآلیة (3)
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ـِذي فِـي یـَـَدیـــــــــــھِ أَلیََس َعِجـیـبـًا بـِــــأَنَّ الـفَـتـــــَـــــى            یَُصــاُب    بِبَْعـــِض الـــَّ
  .)1(وإنما موضعھا الخبر ،وكذلك للتأكید" لیس" أدخل الباء على اسم      

ُرَك بِیَْحَي {:أما في قولھ تعالى     فَنَاَدْتھُ اْلَمـالَئَِكةُ و ھوقَائُِمُ◌ یَُصلِّي فِي اْلِمْحَراِب أَنَّ هللاَ یُبَشِّ
قًا   )2(}ُمَصدِّ

بالتخفیف في جمیع القرآن ؛ وھي خمسة مواضع " یُْبِشُرَك : "  فقد قرأ ابن مسعود وأصحابھ
  في : من القرآن

آل عمران حرفان ،و في بني إسرائیل ، وفي الكھف ، وفي مریم،من أَْبَشَر ، و كأن المشدد 
  على بشارات اْلبَُشراء، 

  .)3(وكأن التخفیف من وجھة األفراح و السرور
ھذا من قبیل تعدیة الفعل بالھمز عند قبیلة بن مسعود بالرغم من أن اللغة الفصحى و      

  تجنح إلى التضعیف 
، وال وجود للھمزة فیھا ، كما أنني ) المتعدیة من مادتھا( ویحدث ھذا في األفعال الثالثیة 

سأعرض بعض األمثلة األخرى في ھذا المجال من قراءة ابن مسعود ، لكي تتضح الصورة 
  .)4(أكثر و یتضح المعنى كما في اآلیة السابقة

و الَِّذیَن ھَاَجُروا فِي هللاِ ِمْن بَْعِد َما ظُلُِموا {:فحین یقرأ جمھور القراء قولھ تعالى          
ئَنَّھُْم فِي الُدْنیَا َحَسنَةً  فًا نجد أن ابن مسعود قد قرأھا )5(}لَنُبَوِّ أَ ُمَضعَّ أَْثَواهُ  من" لَنُثوینكم " ، بَوَّ

  المتعدي بالھمز بمعنى أنزلھ " 
أ و أثوى " وأسكنھ ،و الفعالن    .)6(مترادفان أو متقاربان في معناھما" بَوَّ

 
 
ُئ اْلُمْؤِمنِیَن َمقَاِعَد القِتَاِل { : وكذلك قرأ الجمھور  ُئ " ،)1(}َوإَِذا َغَدْوَت ِمَن أَْھلَِك تُبَوِّ تُبَوِّ
أَ المتع" بالتخفیف " تُْبِوُئ : " دي إلى مفعولین ، بینما قرأ عبد هللا بن مسعودبالتضعیف من بَوَّ

  ِمْن أْبَوأ متعدیا بالھمز إلى مفعول واحد
بالم الجر على معنى "تُْبِوُئ للمؤمنین " وقرأ . وجر المفعول األول عند جمھور القراء  

: وقال الفراء قال الكسائي َرِدفََك َوَرِدف لََك ،: ترتب وتھیئ وتسوي لھم ،كما أن العرب تقول
كما أن .نََقَ◌ْدُت لھا مائة ،یریدون نقدتھا مائة المرأة تزوجھا: سمعت بعض العرب یقول

  األصل تعدیتھ لواحد بنفسھ ولآلخر بالم الجر ألن ثالثیھ
  .)2(ال یتعدى بنفسھ إنما یتعدى بحرف الجر 

(}ُدوا إِالَّ إِیَّاهُ َو بِالَوالَِدْیِن إِْحَسانًا َوقََضى َربَُّك أَالَّ تَْعبُ {:وكذلك في قولھ تعالى     
3(.  

فعال ماضیا من القضاء وھي بمعنى أمر أمرا " َو قََضى : " فقد قرأھا جمھور القراء
  : مقطوعا، وقرأ ابن عباس
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ى "  وینبغي أن . من اإلیصاء تخفیفا ال تھمیزا" َو أَْوَصى " ،لكن عبد هللا قرأھا " َو َوصَّ
على التفسیر، ألنھا قراءة مخالفة لسواد المصحف  –كما یقول المفسرون  -یحمل ھذا

  .)4(المتواتر

(}َو َما نََزَل ِمَن اْلَحقِّ { : ومن الشواھد أیضا قولھ تعالى      
َو َما :" ،فقد قرأھا الجمھور)5

لَّ  نََزَل " : بالتشدید، بما فیھم عاصم وبعض أھل المدینة ، وقرأھا نافع وحفص بالتخفیف" نَزَّ
بالھمز أي ھمزة النقل مبنیا للفاعل، " َو َما أَْنَزَل : " بینما نجد عبد هللا بن مسعود یقرأھا" 

لَّ " وھذه القراءة ھي حجة لمن قرأ بالتشدید  ("نَزَّ
6(.  

َل اْلَمالَئَِكةُ تَنْ {:وكذلك في قولھ تعالى       َماُء بِاْلَغَماِم َو نُزِّ (}ِزیالً و یَْوَم تََشقَُّق  السَّ
7(.  

  
  

َل : " فقد قرأھا الجمھور فعال ماضیا مشددا مبنیا للمفعول ، بینما قرأھا ابن مسعود و " َو نُزِّ
  :أبو رجاء

بالھمز تخفیفا " َو أَْنَزَل "  –أي ابن مسعود  –ماضیا مخففا مبنیا للفاعل وعنھ " َونََزَل "  
  مبنیا للفاعل 

الَّ أنھ لما كان معنى أنزل ونزل واحدا جاء مجيء وجاء مصدر تنزیال و قیاسھ إنزاالً إ
ماضیا " َو أُْنِزَل : "  –دائما  –مصدر أحدھما لآلخر ،كما قرأ أیضا األعمش و ابن مسعود 

أمر " نزل و أنزل " و یرى ابن خالویھ أن قراءة  )1(رباعیا مبنیا للمفعول مضارعھ ینزُل 

  ي ذلك شأن كثیر من اللغویین غریب ، ویعللھ بالترادف بین الفعلین شأنھ ف
  .والنحاة 

عن قول ابن  –لغة ھذیل –ویعقب الدكتور عبد الجواد الطیب في كتابھ من لغات العرب      
  خـــــالویھ

وال وجھ لغرابة ابن خالویھ ،وال لھذا التعلیل بالترادف ،فالترادف وحده ال یكفي :  (( قائال 
، وال سیما أن ھذا قرآن ، وال تجوز فیھ بالمرادف  في االنتقال من لفظ إلى غیره دون حافز

إالَّ إذا كان مقصودا بھا التفسیر ،كما نرى عند ابن مسعود في مواطن أخرى؛ أما ھنا فال 
حاجة للتفسیر، فالفعالن متكافئان في الوضوح والبیان ، فلم یبق إذن إال القول بأن ابن 

  .)2()) لـــى التضعیف مـــسعود آثر الھمز، كما یؤثره قومھ أحیانا ع

أَنيِّ أَْخلُُق لََكْم ِمَن الطِّیِن كھیئة الطیر فَأَْنفُُخ فِیھ فَیَُكوُن طیرا بإذن ...{:أما في قولھ تعالى      
(}هللا

3(.  

، بینما قرأ "في " ، وذلك بتعدیھ الفعل بواسطة حرف الجر "فَأَْنفُُخ فیھ : " فقد قرأ الجمھور
  :ابن مسعود

                                                           
  . 48/ 2و معاني القرآن للفراء  657/ 2و الكشاف  25/ 6 المحیط البحر  (4)
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  .)4(ربَّ لیلٍة قَْد بِتُّ فِیھَا َو بِتُّھَا: لتعدیة الفعل ، وقدیما قالت العرب" في" بغیر"ھَا فَأَْنفُخُ " 

   
  
  
  
  

  :  و یقال في الفعل أیضا : (( كما أضاف الفراء تعقیبا على ما سبق قائال     
 )1(أَْكــــلِ ولقد أبیُت َعلَى الطََّوى و أظلُّھ                  حتَّى أنـــال بھ كریـــم المَ 

  :وقال شاعر آخر
  إَذا قالـــــت حــذاِم فَأنصتـوھا                    فـــإن القـــول ما قــــالت حـذام

یمكن " أظَلُّھُ " ومنھ یتضح لنا أنھ بإمكاننا أن نعدي أمثال ھذه األفعال دون حروف الجر ففي 
  أن نقول

َوإَِذا { : وقد جاء كذلك في قولھ تعالى " لھا  أنصتوا" " فأنصتوھا " و في " وأظلُّ علیھ "  
  .و ِإَذا َكالُوا لھم : و یقصد منھا )2(}َكالُوھُْم أَْو َوَزنُوھُْم یُْخِسُرون 

ُف أْولِیَاَءهُ فال تخافوه و َخافُوِن إِْن ُكْنتُُم ُمْؤِمنِیَن { : و في قولھ تعالى  ، )3(}إِنََّما الشیطاُن یَُخوِّ
ُف أولیَاَءهُ "  ففي قراءة من قرأ ، وھي قراءة الجمھور نجد أن الفعل تعدى إلى مفعول "یَُخوِّ

ُف " واحد، وأن المفعول اآلخر حذف ، وأن التشدید في  للنقل كان قبلھ یتعدى لواحد " یَُخوِّ
وبتضعیف الفعل صار یتعدى إلى مفعولین اثنین ، والفعل ھنا ھو من األفعال التي یجوز 

حدھما اقتصارا واختصارا، ویجوز أن یكون المفعول األول ھو حذف مفعولیھا  أو أ
فُُكْم أْولِیَاَءهُ " المحذوف ،ویكون تقدیره  شرَّ أولیائھ في ھذا الوجھ، ألن الذوات ال : أي" یَُخوِّ

: تخاف، ویكون المخوفون إذ ذاك المؤمنین ، ویجوز أن یكون المحذوف المفعول الثاني أي
فار، ویكون أولیاءه في ھذا الوجھ ھم المنافقون ، وعلى الوجھ األول یخوف أولیاَءهُ شرَّ الك

أبو سفیان ومن معھ ،ویدل على ھذا الوجھ قراءة عبد هللا بن مسعود : یكون أولیاؤه ھم الكفار
  .)4(،إذ ظھر فیھا أن المحذوف ھو المفعول األول"یخوفكم أولیاَءهُ : " وابن عباس

اَءلُوَن بھ َو األَْرَحاَم َوات{ :أما في قولھ تعالى       ،فقد قرئ بالحركات؛ )5(} قوا هللاَ الذي تسَّ
واتقــوا هللاَ واألْرحـَـاَم ، أو أن یعطـــف على محل : إمـا علـى: الثالث فالنصـب على وجھـین

  مررُت بزید : الجار والمجرور  كقولك
، وكذلك قیل النصب عطفا على " تَْسأَلُوَن بِِھ األَْرَحامَ : "وعمًرا ، وینصر قراءة ابن مسعود

  .موضع بھ كما جاء في المثال السابق لما لم یشاركھ في االتباع على اللفظ اتبع على موضعھ
وأما الجر فظاھره أنھ معطوف على المضمر المجرور من غیر إعادة الجار،وعلى ھذا        

  فسرھا الحسن 
  .)1(وباألرحام: والنخعي ومجاھد و یؤیده قراءة عبد هللا

ـتي یَأتین الفَاِحَشةَ من نَِسائُِكْم {: وفي قولھ تعالى         .)2(}والـَّ
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متعدیة إلى مفعول واحد، بینما یقرأ عبد هللا بن " یَأتِیَن  اْلفَاِحَشةَ : " نجد أن قراءة الجمھور
، والعرب كانت " یأتین بالفاحشة " ، حیث قرأ "الباء " مسعود بتعدیتھ بواسطة حرف الجر 

أتیت أمرا عظیما وأتیت بأمر عظیم ،وتكلمت كالما قبیحا ، وتكلمت بكالم قبیح ، : قول ت
  ،)3(}لَقَْد ِجْئِت شیئا فَِریَّا { :وكما جاء في قولھ تعالى

ا {    .)5(ولو قرئت بالباء لكان صوابا)4(}َولَقَْد ِجْئتُْم شیئا إِدَّ
،قرأ ابن مسعود بتعدیة الفعل بواسطة حرف )6(} الَ تَْرفَُعوا أَْصَواتَُكمْ {:وفي قولھ تعالى      
  )7(تكلم كالما حسنا ، وتكلم بكالم حسن : ،ومثلھ في الكالم"الَ ترفعوا بأصواتِكم :" الجر
ھاَتِِھْم {: وفي قولھ تعالى         )8(}الِذین َ یُظَاِھُروَن ِمْنُكْم ِمْن نَِسائِِھْم َما ھُنَّ أُمَّ

  
  
  
  

ھَ : " قرأ الجمھور بالنصب على لغة الحجاز والمفضل عن عاصم بالرفع على لغة " اتِِھْم أُمَّ
تمیم ، واألمھات في موضع نصب لما ألقیت منھا الباء نصبت ، وھي في قراءة عبد هللا بن 

ھَاتِھم " مسعود    .)1(وزیادة الباء في لغة من ینصب"َما ھُنَّ بِأُمَّ
أفعاال ھي ثالثیة في قبیلة و غیر  –اءاتھ في بعض قر –كما استخدم عبد هللا بن مسعود       

َستَِجُدوَن آَخِریَن {: ثالثیة في  بقیة القبائل األخرى ، و من أمثلة ذلك ما جاء في قولھ تعالى 
  یُِریُدوَن أَْن یَأَْمنُوُكْم 

وا إلى الفِْتنَِة أُْرِكُسوا فِیھَا    .)2(}و یَأَْمنُوا قَْوَمھُْم ُكلََّما َردُّ
بضم الراء " ُرِكُسوا : " الجمھور بإثبات الھمزة و ضمھا ، بینما قرأ ابن مسعود  فقد قرأ     

بشد الـــــكاف للنقل و التــــــكثیر ،كـــــما " ُركــــُِّسوا : " من غیر ألف ،كما قرأ أیضـــــا
  ثالثیا مخفـــــفا وذلك في " َرَكســـَھُْم : " قرأ أیضا

  .)3(}ا كسبواوهللا أركسھم بم{ :قولھ تعالى
و الــــِذیَن ءاَمنُوا واتَّبََعـــْتھُْم ُذِریَّتُھُْم بإیــــــــــَماٍن أَْلَحْقنَا بِِھْم {: إضـــــافة إلى قولھ تعالى     

ْن َشيء ْن َعَملــــِِھْم مِّ   .)4(}ُذِریَّتَھُْم وَما أَ لَـــْتنــَھُْم مِّ
بفتح الالم و الـــھمز من أَالََت بینما قرأ " لَـَــتــْنَاھُْم أَ : " النقص ،وقدقرأھا الجمـــــھور: األلت

آلت یؤلت " بالمد من " آلتناھم " ، و ابن ھرمز " أَلِتناھم " الحســــــــن وابن كثیر بكسرھا 
من الت فھي قــــراء ة عبــــد هللا وطلــــحة واألعـمش ، وكل " و َما لِْتنَاھُْم " ، وأما قولھ " 

  .)5(راءات ثابتة بمعنى النقصھذه قــ
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كـــما نـــجد في قـــراءة أخـــرى من قراءات ابن مــسعود الكثیرة التي یخـــــــرج عنھا       
، قــرأ ابن )6(}یَْسأَلُونََك َعِن ْاألَْنفَــــــاِل قْل األنفـــــال � و للرسـول {:ففي قــــــولھ تعالى

 ــــــاصمســعود و ســــعد بن أبي وقــ
یَْسأَلُونََك :" و علي بن الحســــین و ولدیھ زید و محمد الباقـر وولـــــــده جعفر الصــــــادق 

، و ھذا ال ضــــرورة تدعو إلى ذلك وینبغي أن تحمــــــــل قــــــــراءة من قرأ "ْاألنَـْــفَاَل 
الــحرف و ھو مراد معنى أسھل من على إرادتــــــــــــــھا، ألن حـــذف " َعْن " بإســـقاط 

یقول ابن جني أن القـــــــــراءة بالنــــصب مؤدیــــــــة عن . زیادتھ لغیر معنى غیر التوكید
، وذلك أنھم إنما سألوه عنھا تعرضا "َعن األنفال " الســـــبب للقــــراءة األولى التي ھي 

  لطلبھا
  .)1(واستعالما لحالھا 

من "تَْذُروهُ :" ،فقد قرأ الجمھور)2(}فَأَْصبََح ھَِشیًما تَْذُروهُ الِریَّاُح {:تعالى أما في قولھ       
قت،بینما قرأ ابن مسعود من أْذَرى الرباعي "تَْذِریِھ :" َذَرِت الریح تذروه ذروا أي فرَّ

  .)3(تذري،تقول أذریتھ عن فرسھ إذا ألقیتھ عنھا
قرأ ابن .)4(}یَوم الِزینَة َو أَْن یُْحَشَر النَّاُس ضحى  قَاَل موعُدُكم { :و في قولھ تعالى       

بتاء الخطاب و یاء الغیبة و " َو أَْن تَْحُشَر الناَس و أَْن یَْحُشَر النَّاَس "  وأن یُْحَشَر " مسعود
في كلتا القراءتین ، ووافقھ في ذلك الـجحدري و أبو عمران الجوني و أبو " الناس" نصب 

و أَْن یَْحُشَر هللاُ : " أي : الفاعل ھنا مضمر : اء الفعل للمعلوم ، یقول ابن جننھیك ، و ھذا ببن
  .)5(بینما قراءة الجمھور كان الفعل مبنیا للمجھول" النَّاَس 
: قرأ الجمھور)6(}َوالَ تْعَجْل بِاْلقُْرَءاِن ِمْن قَْبِل أَْن یُْقَضى إلَْیَك َو ْحیُھُ { : وفي قولھ تعالى       

  ْقَضى إلیكیُ " 
على أساس نائب فاعل ، بینما " َو ْحیُھُ " بضم الیاء وفتح الضاد مبنیا للمفعول ورفع " َوحیَھُ  

  قرأ عبد هللا 
بنون العظمة مفتوحة و " نَْقِضَي " و الـجحدري و الحسن و أبو حیوة و یعقوب و ابن مقسم 

على المفعولیة "َوْحیَھ " و نصب ، ) أن ( كسر الضاد ، مبنیا للفاعل و فتح الیاء نصبا بـــ 
  )7(ووافقھم في ذلك  األعمش

َونُِرَي فِْرُعوَن و ھَاَمان و ُجنُوَدھَُما ِمْنھُم َما َكانُوا یَْحَذُرون { :كما اختلف في قولھ تعالى      
{)1(.  

بنون مضمومة وراء مكسورة ویاء مفتوحة عطفا على األفعال المنصوبة : فقد قرأ الجمھور
َن نَ " بأن    "ُمنَّ ونَُمكِّ

وكذلك على اإلخبار عن هللا جل ذكره و نصب فرعون و ھامان و جنودھما  األول مفعول بھ 
" َویََرى " بینما اآلخران معطوفان ، بینما قرأ عبد هللا بن مسعود وحمزة و الكسائي وخلف 
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بعدھا على أن  ورفع األسماء الثالثیة" رأى " بالیاء المفتوحة ، و فتح الراء ممالة مضارع 
بَْل َجاَء بِاْلَحقِّ { : وفي قراءة قولھ تعالى . )2(فرعون فاعل و االسمین التالیین معطوفین علیھ

َق اْلُمْرَسلِیَن    بتشدید الدال وتعدیــة الفعـل"َصدََّق : " ، قرأ الجمھور)3(}و َصدَّ
" و َصَدَق : " سعــــودونصـب المرسلـین بالـیاء مفـعوال بـھ ، بینمـا قرأ عبـد هللا بن م 

والمرسلون فاعل مرفوع " وصدق المرسلون : " بتخفیف الدال ، المرسلون بالواو رفعا أي
  .)4(بالواو و لزوم الفعل ال تعدیتھ

ھذه القراءة األخیرة تبین لنا مدى تقویة الفعل و تعدیتھ باستعمال التضعیف و األمثلة       
فك تضعیفھا و تخفیفھا یزیل عنھا تعدیتھا و یبقیھا الزمة كثیرة في اللغة العربیة، لكن مجرد 

، وكما نعلم أیضا أن الصحابي الجلیل عبد هللا بن مسعود في األمثلة التي سقتھا في ھذا 
الفصل یستعمل بعض األفعال الالزمة استعمال المتعدیة و العكس و بالتالي فال غرابة إذا 

اذة و التأویالت التي تضعف من شأن قراءتھ و وجدنا في قراءتھ الكثیر من الخرجات  الش
  .تخرجھا من دائرة القراءة 

  :ظاھرة اإلعراب      
ومن بین المواضع النحویة التي انفرد بھا ابن مسعود عن بقیة القراء المعروفین ، ظاھرة      

اإلعراب؛ الرفع والنصب والجر، و التنوین وقد نتساءل عن ھذه الظاھرة ھل ھي مسألة 
ضعة في اللغة العربیة؟ وبالتالي ھل ھي موجودة في لھجاتھا العدیدة ؟،وھل اجتمعت موا

القبائل العربیة المترامیة في أطرافھا الجزیرة العربیة، واصطلحت فیما بینھا على حركات 
إن ھذا الرأي یرجع بنا قلیال أو : " اإلعراب و ظواھره ؟، یقول الدكتور عبد الجواد الطیب 

- قول بالوضع في اللغة ، ذلك القول الذي تبین خطؤه ، فاللغة في جمیع مظاھرھاكثیرا إلى ال
  إعرابیة و غیر

    )1(.إنما ھي ظاھرة اجتماعیة ال شأن للمواضعة فیھا  –إعرابیة 
و كما ھو في معلوم في تراثنا العربي أن اإلعراب من المظاھر اللغویة الموجودة في       

 –خاصة في اللھجات العربیة  –بة إنكار الخالف في اإلعراب اللغات السامیة ، كما أن نس
یدحضھ وجود آثار لھ في القراءات المختلفة للقرآن الكریم ؛ ھذه القراءات التي ھي من آثار 

اختالف اللھجات العربیة ، و أن ھذا الخالف بارز وواضح في تعدد مظاھر القراءات و تعدد 
  .القراء 

و إذا تطرق الشك أحیانا إلى : " ب مـن لغـات العـرب معقبا و یضیـف صاحـب كتــا      
النحاة ، و ما عساھم أن یصطنعوه دعما لرأي یرونھ ، أو حجة یحتجون بھا ، فإن القراء 

  )2(".الشك بعیدون عن ھذا المیدان ، فقراءتھم حجة في الموضوع 
تمدا على أھم المواضع وسأعرض اآلن ھذه الظواھر اإلعرابیة في قراءة ابن مسعود مع      

التي انفرد بھا دون غـیره مــن القــراء، و بـالـتـالـي عـرض بعـض الظـواھر اإلعـرابیـة 
الـتي تختـص بھـا ھـــذیــــــل ،قبیلة ابن مسعود و منھ الوقوف على جوانب االستعانة في 

  .موضوع الظاھرة اإلعرابیة 
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ظ الني یذكر بشأنھا النحاة أنھا تحمل عالمات الرفع و یقصد بھا تلك األلفا:   ظاھرة الرفع    
إال أن ابن مسعود یؤثر الرفع في ھذه األلفاظ خالفا للمصحف  و ھي في حقیقتھا غیر ذلك

مجــرورة ، و األمثلــة كثــیرة في ھـــذا المجال  اإلمام الذي تكون فیھ إما منصوبـة أو
الحال مظھر من  و ھي بطبیعة -مختلفةخاصــة و أن ابن مسعــود نجـــد في قراءتھ ال

ظاھرة الرفع بارزة وواضحة مبثوثة في أمھات المصادر و  - المظاھر اللھجیة الھذلیة  
  .التفاسیر اللغویة 

ا أراد هللاُ ِبَھَذا َمثَالً یُِضلُّ بِِھ َكثِیًرا َو { :ففي قولھ تعالى       َوأََما الِذیَن َكفَُروا فَیَقُولُون َماذَّ
یُضلُّ بِِھ َكثِیًرا َو یَْھِدي بِِھ : " ، یقول أبو حیان  )1(}ي بِِھ َكثِیًرا َوَما یُِضلُّ بِِھ إالَّ اْلفَاِسقِیَن یَْھدِ 

جملتان مستأنفتان جاریتان مجرى البیان و التفسیر للجملتین السابقتین المصدَّرتین " َكثِیًرا 
ا ووصف تعالى العالمین بأنھ الحق ، كما اختار  :" بعض المفسرین أن یكون قولھ تعالى بإمَّ

یُضّل بھ كثیر و :" وقرأ زید بن علي.في موضع الصفة" یضل بھ كثیرا و یھدي بھ كثیرا
وورد عن ابن . في الثالثة على البناء للمفعول" یھدي بھ كثیر و ما یضل بھ إال الفاسقون

لیاء و الفاسقون بالواو و بضم الیاء في األول و مآیضل بھ بفتح ا" یُضل : "  مسعود أنھ قرأ
كذا أیضا في القراءتین السابقتین و ھي قراءات متجھة إلى أنھا مخالفة للمصحف المجمع 

   )2(.علیھ 
ھُنَّ قَاَل إِنِّي َجاِعلَُك لِلنَّاِس { : أما في قولھ تعالى        َوإِِذ اْبتَلَى إِْبَراِھیَم َربـــُّھُ بَِكلَِمــٍت فَأَتَمَّ

  اَل َو ِمْن إَِماًما قَ 
ھو الفاعل ، و " العھد " فالمشھور ھو جعل ' )3(}ُذِریَّتِي قَاَل الَ یَنَاُل َعْھِدي الظــلِِمیَن 

من كان ظالما : أي" ال ینال َعْھِدي الظالمون : " وقرأ ابن مسعود" الظالمین" المفعول بھ ھو
ل من كان عادال بریئا من من ذریتك ، ال ینالھ استخالفي و عھدي إلیھ باإلمامة و إنما ینا

على أن مانالك فقد نلتھ ، فتقول نلت " الظالمون : " الظلم كما فسرت قراءة ابن مسعود
خیَرك ، و نالني خیُرك ، و المعنیان متقاربان 

)4(  
لَــْیَس { : و من مظاھر الخالف بین الرفع و غیره في قراءة ابن مسعود ، قولھ تعالى       

  .)5(}لُّوا ُوُجوھَُكْم قِبََل اْلَمْشِرِق و اْلَمْغِرباْلبِرَّ أَْن تُوَ 
،یقع بعدھا المعرفتان،فتجعل أیھما شئت "كان " من أخوات"لَْیَس " فقد قرأ حمزة وحفص
  االسم واآلخر خبر، 

معرفة، ألنھ مصدر بمعنى التولیة  " أن تولوا " وھو معرفة و" البر" " لیس " فلما وقع بعد 
االسم فقد رفعھ ، وكان المصدر أولى بأن " أن تولوا " بر فنصبھ ، و جعل الخ" البر َّ" جعل 

كالفعل " لیس" قد یتنكر،أما وجھ القراءة بالرفع أن اسم" البر "یكون اسما، ألنھ ال یتنكر ،و
  .ُرفع" لیس" "البر " ،ورتبة الفاعل أن یلي الفعل، فلما ولي 

بزیادة الباء و " لَـــْیَس اْلبــِرُّ بـــِأَْن تـــَُولـــُّوا : " وقد ورد في مصحـف عبد هللا بن مسعـــود  
  . )1(، وال یجوز فیھ إال الرفع "البر " رفع 
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یَاُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذیَن ِمْن { :وفي قولھ عز وجل       یَاأَیُّھَا الَِّذیَن َءاَمنُوا ُكتَِب َعلَْیُكم الصِّ
بالرفع " أیَّاًما َمْعُدوَداُتُ◌ : " نجد أن قراءة ابن مسعود)2(}وَن أَیَّاًما َمْعُدوَداٍت قَْبلُِكْم  لََعلَُّكْم تَتَّقُ 

  . )3(المكتوب َصوُمھ أیَّاُمُ◌ َمْعُدوَداُتُ◌ : ، على أنھا خبر لمبتدأ محذوف أي
وا اْلَحجَّ َو اْلُعْمرةَ ِ�َّ { :وفي قولھ عز من قائل       ، ألنھا " الُعْمَرةَ " بنصب )4(}َو أَتِمُّ

  معطوف على المفعول ،
وا الحجَّ َو اْلُعْمرةَ إلى اْلبَْیِت ِ�َّ : " وھي قراءة ابن مسعود     .وھي قراءة تفسیر" .َوأَتِمُّ

كما قرأ ابن مسعود و علي و زید بن ثابت و ابن عباس و ابن عمر و الشعبي و أبو       
ِ "حیوة    " والعمرةُِ◌ ِ�َّ

الخـبر ؛ كأنھم قصدوا بذلــك إخراجـھا عن حكم الحج و ھو الوجوب ،  بالرفع على االبتداء و
ِ متعـلق بأتموا    وِ�َّ

وھو مـفعـول ألجلھ، و یجوز أن یكون في موضـع الحال، و یكــون العامل محـذوف تقدیره 
 .)5(كائنین �

الحجُّ { :تعالى  في قولـھ"الَ " وقــدآثــرعن ابن مسعـود أنھ رفـع األسماء الثالثة بعد     
فِیِھـنَّ اْلَحجَّ فَالََرفـَث َو الَ فُُسـوَق َو الَ جـَِداَل فِي اْلَحجِّ   فََرضَ   فََمنْ   أَْشھُـُرُ◌ َمْعلُوَمـتٌ 

 فَالَ َرفَـُث ُ والَ :" وبالتالي كانـت قراءتھ )6(}
 

فارتفــع االسم " لیس " :بمعنى " الَ " ووجھ القراءة بالرفع و التنویـن أن . فُسـُوَق وال ِجَدالٌ 
 بعـدھا  ألنھ اسـمھا ، 

" في الحج " و دل علیھ ". فلـیس رفث وال فسوق في الحج:" و الـخبر محذوف تقـدیـره 
بـاالبتداء ، " رفـث و فسوق " ، و یـجوز أن ترفـع  " و ال جدال "الثـاني الظاھر و ھو خبر  

  . )1(" تكون  للنفي "ال " و
َو الَِّذیَن یُتََوفَّْوَن ِمْنُكْم َو یََذُروَن { :لرفع أیـضا ما جاء في قولھ تعالى و من مظاھر ا      

وصیَّةً : و تقدیـر من قرأ . )2(} أَْزَواًجا َوِصیّةً ألَْزَواِجِھــْم َمتَاعا إِلَى اْلحْوِل َغْیَر إِْخَراج 
: " ي و أبـو بكـرو الذین یتوفـون یوصون وصــیة ، و قرأ الحرمیان و الكسائ:بالنصـب 

ووصیة الــذین یتوفـون ، و الرفع على االبتداء،  و ھي نكــرة : بالرفـع ، و تقدیره " َوِصیَّةُُ  
وصیةُ ُ " وصیة منھم أو من هللا ، كمـا ذكـر بعض النحاة أن : موصوفة في المعنى، والتقدیـر

، و ھي قراءة عبد هللا " ألَْزَواجِھْم  ُ ُكتَِب َعلَْیِھـْم َوصیَّةُ : " مرفوع بفعل محذوف تـقدیــره " 
و ینبغي أن یحــمل ذلـك على أنھ تفســیر معنى ،ال تفسیر إعراب، إذ لیس ھذا . بـن مـسعود

  .)3(من المواضع التي یُْضمر فیھا الفعل
ما :ّي و األعمش ،فقد قرأ عبد هللا و أب)4(}فََشِربُوا ِمْنھُ إِالَّ قَلِیالً ِمْنھُْم { :وفي قولھ تعالى       

بعد إالَّ بالرفع ، و علیھ عقب الزمخشري ؛ و ھذا من میلھم مع المعنى، و اإلعراض عن 
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في معنى فلم "فشربوا منھ " اللفظ جانبا ، و ھو باب جلیل في علم العربیة ، فلما كان معنى
                                                       )5(.فلم یطیعوه إِالَّ قلیل منھم :یطیعوه،حمل علیھ ،كأنھ قیل

  .)6(}َشِھَد هللاُ أَنَّھُ الَ إِلَـھ إِالَّ ھَُو و اْلَمالَئِكةُ و أَولُوا اْلِعْلِم قَائًِما بِالقِْسِط { : و في قولھ تعالى 
بالنصب على الحـال من اسم هللا تعالى، أو من ھو أو من الجمیع " قائما :" قرأ الجمـھور      

ال إلـھ قائًما بالقسط إال : تبار كل واحد واحـد أو على المدح أو صفة للمنفي كأنھ قیلعلى اع
  ھـو، أو على القطع،

فرفع ، ألنھ معرفة نعت " اْلقَائُِم بِالقِْسِط : " ألنھ نكـرة نعت بھ معرفة ،بینمــا قرأ ابن مسعود 
  .)1(معرف ،أو على أنھ بـدل من ھو ، أو خبر مبتدأ محذوف 

ُ أَْولَى بِِھَما { : و في قولھ تعالى          .)2(}إِْن یَُكْن َغنِیًّا أَْو فَقِیًرا فَا�َّ
ُ◌ أَْو فَقِیُرُ◌ : " نجد أن عبد هللا بن مسعود قد قرأ فعل تام " كان " على أن " إِْن یَُكْن َغنِيُّ

و الخبر ،وبالتالي إھمال عملھا على أساس أنھا فعل ناقص یأتي االسم بعدھا مرفوعا )3(
لم تعمل عمل األفعال الناقصة ،بل ھي فعل تام و االسم بعدھا " كان " منصوبا، لكن ھنا كأن 

  .فاعل مرفوعا وھذا مخالف للمصحف اإلمام وكذا لقواعد اللغة العربیة
ومن مظاھر إیثار الرفع عند ابن مسعود بالرغم من أن الجمھور قرأ بالنصب ما جاء       

، فالھمزة إلنكار التعجب  )4(}َكاَن لْلنَّاِس َعَجبًا أَْن أَْوَحْینَا إلَى َرُجٍلِ مْنھُْم أَ {: في قولھ تعالى 
  .مقدم " كان" اسم كان مؤخر ، و عجبا خبر" أن أوحینا "و التعجیب منھ،و

خبر " أن أوحینا"بالرفع ،فجعلھ اسم كان، وھو نكرة، و" عجُبُ◌ :"وقد قرأ ابن مسعود    
  .)5(كان وھو معرفة

قَالَْت یَا وْیلَتَى َءأَلُِد َو أَنَا َعُجوُز َُو ھََذا بَْعلِي َشْیًخا إِنَّ ھََذا اَلَشيُءُ◌ {: وفي قولھ تعالى      
  )6(،}َعِجیُبُ◌ ؟

َوھََذا بَْعلِي :"بالرفع ،وقرأ الجمھور" وھذا بَْعلي َشْیُخُ◌ :"نجد أن ابن مسعود قرأ 
من بعلي مؤكدة ،بینما " حال"خبره، وشیخا" بعلي"ومبتدأ،" ھذا :" ،بالنصب،على أن"َشْیًخا

كأنھ فسر بعدما مضى الكالم األول أو " ھو شیخُ ُ◌ ُ :"قراءة ابن مسعود بالرفع على أن تقدر
  . )7(أن یكون أخبر عنھا خبرا واحدا

 أن یكون ھذا مبتدأ: أحدھما : وفیھ عدة أوجھ: بالرفع" َو یقرأ َشْیُخُ◌ : (( یقول العكبري       
أن یكون بعلي عطف بیان و شیخ الخبر و الثالث : و بعلي بدال منھ، وشیُخُ◌ الخبر ، والثاني

أن یكون بعلي خبر : أن یكون بعلي مبتدأ ثانیا ، وشیخ خبره ، و الجملة خبر ھذا ، و الرابع : 
  أي ھو شیخ،: المبتدأ ، و شیخ خبر مبتدأ محذوف 
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أن یكون بعلي و شیخ جمیعا خبرا واحدا : لسادس أن یكون شیخ خبر ثانیا ، و ا: والخامس  
،واحتماالت )1())أن یكون شیخ بدال من بعلي  : ھذا حلُوُ◌ حامُضُ◌ ، و السابع : كما تقول 

  .العكبري كلھا مقبولة من حیث الوصف أو المنطق اللغوي
و نجد في موضع آخر من مواضع تخریج ابن مسعود في مظھر من مظاھر الخالف       
لرفع و غیره في ألفاظ قراءة ابن مسعود ، أنھ قرأ بالرفع على لھجة التمیمیین،وذلك بین ا

في "لیس"بشروط،فھي تشبھ الفعل" لیس"النافیة عمل"ما"، فالحجازیون یَعِملون "ما" بعد
ـــِھ َما {: وذلك في مثل قولھ تعالى  )2(.معناه،وھو النفي،وفي عملھ،وھو النسخ َو قُْلَن َحاَش لِلـَّ

وذلك بانتصاب "َما ھَذا بََشًرا:"،حیث قرأھا الجمھور)3(}َذا بشًرا إِْن ھََذا إِالَّ َملَُكُ◌ َكِریُمُ◌ ھَ 
  .بشًرا على لغة الحجاز القدیمة و بھا ورد أغلب القرآن

ھَاتِِھْم {:ومنھا قولھ تعالى     بالرفع وھي لھجة "ما ھَذا بشُرُ◌ :"، وقرأ عبد هللا)4(}َما ھُنَّ أُمَّ
، فیأتي بعدھا الخبر مرفوعا بعكس الحجازیین الذین "ما النافیة" لتي تھمل عمل تمیم ا

ما ھذا :"ومن قرأ على لغة تمیم،قرأ:((العاملة وفي تفسیر الرازي"ما"ینصبونھ على أنھ خبر
  .)5())وھي قراءة ابن مسعود".بشر

  
  
  
  
  

:" قرأومن قرأ على سلیقتھ من بني تمیم :قال الزمخشري:((وفي البحر المحیط
َو { : ،وفي قولھ تعالى  )1(بالرفع،وھي قراءة ابن مسعود،وذلك وفق التركیب التمیمي"بََشرٌ 

وَن َعلَْیھَا َو ھُْم َعْنھَا ُمْعِرُضوَن  َمَواِت َو األَْرِض یَُمرُّ   .)2(}َكأَیِّْن ِمْن َءایٍَة في السَّ
و األرُض "عبد هللا  بالجر عطفا على السمـــوات ، و في مصحف" واألرضِ :"قرأ الجمھور

  مكان "برفع الضاد، و" 
  .)3(، و الرفع على االبتداء ، و الجملة بعدھا خبر عنھا" یمرون یمشون 

، )4(}یَْوَمئٍِذ یَُوفِّیِھُم هللاُ ِدینَھُْم اْلَحقَّ َو یَْعلَُموَن أَنَّ هللاَ ھَُو الَحقُّ الُمبِیُن { : وفي قولھ تعالى       
بالنصب صفة لدینھم ، بینما قرأ عبد هللا و " الحقَّ : " یمة قرأ الجمھورفي ھذه اآلیة الكر

  " الحقُّ :" مجاھد و أبو حیوة 
  .)5(بالرفع صفة �،و یجوز الفصل بالمفعول بین الموصوف و صفھ

ةَ بَیْ {: وقول عز من قائل        نُِكْم فِي الَحیَـــوة َو قَاَل إِنََّما اتََّخْذتُْم ِمْن ُدوِن هللاِ أَْوثَانًا َمَودَّ
ْنیَا   . )6(}الدُّ

                                                           

. 296 اإلمالء ص   (1)  
(2)

  .78،ص،2003،ھدى للطبع والنشر،عین ملیلة،الجزائرالنحو العربي،دار ال دفة،في بلقاسم  
  31 یة،اآلیوسف سورة  (3)
(4) 
  .2،المجادلة،اآلیة سورة 
(5)

  الكبیر التفسیر  
  .5/304،المحیط البحر  (1)
  . 105 یوسف،اآلیة سورة  (2)
  .312ص، اإلمالء ، 5/351 المحیط البحر ، 2/508 الكشاف ، 1/351 المحتسب  (3)
(4)

  . 25ر،اآلیة النو سورة  
(5)

  . 441/ 6 البحر المحیط ، 400ص اإلمالء  
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نوھا" مودةَ بَْینُِكم : " فقد قرأ حمزة بالنصب و اإلضافة " ، ونصبھا عاصم وأھل المدینة و نَوَّ
ةً بَْینَُكم  برفع و " مودةُُ◌ بَْینَُكم : " ، أما الكسائي فقد رفعھا باإلضافة ، وقرأ الحسن"أَْوثَانًا َمَودَّ

أن یكون خبرا ، على أن ما موصولة ، وأن یكون : و في الرفع و جھان  تنوین و ال إضافة ،
  .مودودة ، أو سبب مودة : أن األوثان مودة بینكم أي : خبر مبتدأ محذوف ، والمعنى 

ةُ بَْینُِكم " بینما نجد في قراءة عبد هللا بن مسعود و في مصحفھ        إنما : أي" إِنََّما َمَودَّ
ونھا  في الحیاة الدنیا ، فقد قرأھا برفع و إضافة و الرفع ھنا الرفع تتوادون علیھا أو ت ودُّ

إِنََّما اتخذتم من دون هللا : " وینقطع الكالم عند قولھ "  فِي الحیــــوة  الدنیا " بالصفة بقولھ 
لیست مودتكم تلك األوثان و ال عبادتكم إیاھا بشيء ، إنما مودة بینكم في : ثم قال " أوثانا 

  .    )1(یاة الدنیا ثم تنقطع الح
عند ابن مسعود في قراءاتھ المتعددة و ما نراه من إیثار قبیلة  -دوما-ومن مظاھر الرفع       

فََكاَن { : ھذیل للرفع في بعض ما یسمیھ النحاة فضلة، كالحال مثال ، ففي قولھ تعالى 
ـــلِِمیَن  َعاقِبَتَھَُما أَنَّھَُما فِي النَّاِر َخالَِدْیِن فِیِھَ◌ا ،فقد قرأ )2(}َو َذلَِك  َجَزاُؤا الظـَّ

فََكاَن َعاقِبَتَھَُما :" بینما قرأ ابن مسعود ". أن" خبر"في النار"بالیاء حال،و" َخالدْین:"الجمھور
باأللف ووافقھ في ذلك زید بن علي واألعمش و ابن أبي عبلة ، على " أَنَّھَُما فِي النَّاِر َخالِدان 

  .وھذا وجھ لغوي مقبول .)3(وفي النار لغو " أن"أساس أنھ خبر
ومما سبق في ظاھرة الرفع التي انفرد بھا ابن مسعود وبعض القراء دون البقیة، یمكن       

" ال " و " ما " القول أن لھجتھ الھذلیة، إضافة إلى تأثره بلھجة تمیم خاصة فیما یتعلق بعمل 
لخاصة بظاھرة الرفع جعلت من عبد هللا بن مسعود النافیة ، إضافة إلى التخریجات النحویة ا

یحید عن المصحف اإلمام حتى وإن كانت بعض قراءاتھ موافقة لقواعد اللغة العربیة ، و 
  .مؤدیة للمعنى ، ویحتج بھا في مجال اللغة و بالتالي فھي من ھذه الناحیة مقبولة 

  :ظاھرة النصب 
رفع في أحوال خاصة مخالفا فیھا جمھور بعد أن استعرضت میل ابن مسعود إلى ال      

القراء و شّذ فیھا عن المصحف العثماني العتبارات لغویة أو لھجیة خاصة بقبیلة ھذیل ، 
أحاول بعد ھذا أن أتطرق إلى ظاھرة أخرى من ظواھر اإلعراب، وھي النصب في قراءات 

وذا عن وردت عند جمھور القراء على غیر النصب، لكن ابن مسعود آثر نصبھا شذ
  .المصحف اإلمام و مخالفة لھ تماما كما فعل في ظاھرة الرفع 

  .)4(}أَْنَعْمَت َعلَْیِھْم َغْیِر اْلَمغضُوِب { :ومن أمثلة ذلك ماجاء في قولھ تعالى      
بالجر على البدل أي بدل من الذین أنعمت علیھم،على معنى أن " َغْیرِ :"وقد قرأ الجمھور

سلموا من غضب هللا أو الضالل،بینما روي الخلیل عن ابن المنعم علیھم،ھم الذین 
نصبا " َغْیرَ :"، وھي قراءة عمرو وابن مسعود وعلي و عبد هللا بن الزبیر"النصب"كثیر

  .)1(على الحال من الضمیر في علیھم

                                                                                                                                                                                     
(6)

  . 25 العنكبوت،اآلیة سورة  

. 426/، اإلمالء 450/ 3الكشاف  ،207،  206/ 2معاني القرآن للفراء   (1)  
. 17سورة الحشر،اآلیة    (2)  
502ص، اإلمالء  531/ 2 ، اإلتحاف  250/ 8البحر المحیط   ،507/ 4الكشاف  ،49/ 3معاني القرآن للفراء  
 (3)  

 (4)
  .        07سورة الفاتحة،اآلیة   
  

  . 29/ 1 المحیط البحر  ،17/ 1 الكشاف ، 23/ معاني األخفش ، 17/ 1معاني القرآن للفراء  (1)
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ُ◌ بُْكُمُ◌ ُعْمُيُ◌ فَھُْم الَ {:ومن أمثلة االتجاه إلى النصب ،قولھ تعالى       ُصمُّ
ُ◌،بینما قرأ : بالرفع على أنھ خبر مبتدأ محذوف أي:،حیث قرأ الجمھور)2(}یَْرِجُعون ھُْم ُصمُّ

َ◌ا بُْكًما ُعْمیًا:"ابن مسعود وحفصة أم المؤمنین  ، بالنصب، وقد ذكر النحاة في نصبھ "ُصمَّ
وجوھا ؛ أحدھما أن یكون مفعوال ثانیا لِتََرَك و یكون في ظلمات  متعلقا بتركھم ، أو في 

الثاني أن یكون منصوبا على الحال من المفعول في تركھم . ال و ال یبصرون حالموضع الح
أن یكون منصوبا بأعلى : الرابع". أعني:"، والثالث أن یكون منصوبا بفعل محذوف تقدیره 

َ◌ا بَْكًما: الحال من الضمیر في یبصرون ، الخامس   .)3(أن یكون منصوبا على الذّم ُصمَّ
َكـوةَ َوالُموفُوَن بَِعْھدِھْم إَِذا {:وفي قولھ تعالى        لـوةَ و َءاتَى الزَّ قَاِب َو أَقَاَم الصَّ َوفِي الرِّ

  .)4(}َعاھَُدوا
،وقیل رفعھ على "من آمن " بالواو مرفوعا معطوفا على" والموفون:"قرأ الجمھور

–و كما ھو ثابت في مصحفھ  –،بینما قرأ عبد هللا بن مسعود"َوھُْم الموفون "إضمار
  .)5(بالیاء نصب على المدح"والموفین"

  .)6(}َوإِْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَنَِظَرةُُ◌ إِلَى َمْیَسَرٍة { : و في قولھ تعالى       
تامة،وھو قول سیبویھ،وأجاز " كان " بالواو رفعا،على أن " ُذو ُعْسَرةٍ :"فقد قرأ الجمھور

" َوإِْن كان ِمْن ُغرَمائُِكْم ُذو ُعْسَرٍة "ناقصة ھنا وقدر الخبر " كان "بعض الكوفیین أن تكون  
باأللف نصبا،ووافقھ " َو إِْن َكاَن َذا ُعْسَرٍة : " فحذف المجرور  لكن عبد هللا بن مسعود قرأ

" ذا" أن: أي" َوإِْن كان الغریُم َذا ُعْسَرةٍ : "عثمان رضي هللا عنھ و أبّي وابن عباس،والتقدیر
َوإِْن َكاَن ُذو {:ومما یرفع من النكرات قولھ :((الفراء ، یـقـول )1(منصوبا " كان" خبر

فھما جائزان ؛ إذا نصبت  أضمرت " َوإِْن َكاَن َذا ُعْسَرةٍ :"و في قراءة عبد هللا و أبي} ُعْسَرةٍ 
  : في كان اسما كقول الشاعر 

ة                   إَذا             ِ   !َكاَن یَومــــًا ذا كواكب أشنعا للّـــــِھ قَْوِمي أيُّ قَْوٍ◌ٍ◌م لُحــــرَّ
على أن یكون لھا " كان "مع المنصوب؛ ألنھ بِْنیَة "كان"و إنما احتاجوا إلى ضمیر االسم في 

  .)2(یحتمل صاحبا مرفوعا فأضمروه مجھوال" كان" مرفوع و منصوب ، فوجدوا
  . )3(}الَ تَْعبُُدوا إِالَّ هللاَ  َو إِْذ أََخْذنَا ِمیثَاَق بَنِي إِْسَرائِیلَ { :و في قولھ تعالى       

یصلح " أن " ، إخبار في معنى النھي ،بالواو رفعا، ألن دخول "ال تعبدون :" قرأ الجمھور
  .)4(على النھي" ال یعبدوا:"فیھا، فلما حذف الناصب رفعت ؛ و قرأ ابن مسعود و أبي

مر،وھو أبلغ من صریح تذھب إلى فالن تقول لھ كـــذا،ترید األ:"یقول الزمخشري        
األمـور والنھي،ألنھ كان سورع إلى االمتثال واالنتھـاء،فھـو یخبر عنھ وتنصره قراءة عبد 

  .)5("ال تعبدوا:"هللا وأبـي
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َوإِْذ أََخَذ هللاُ ِمیثَــَق النَّبِیِّیَن {:و من أحوال النصب التي انفرد بھا ابن مسعود،قولھ تعالى      
ا َءاتَْینُكْم مِ  ُق ُ لَِما َمَعُكْم لَمَّ َصدِّ ،قرأ  )6(}ن ِكتَـٍب وِحْكَمٍة ثُمَّ َجاَءُكْم َرُسوُل ُ مُّ

ُ  :"الجمھور ،بالنصب "رسوُلُ مصدقًا:"،بالرفع صفة للرسول بینما قرأ ابن مسعود"ُمَصدِّقُّ
على الحال،وھذا جائز من النكرة و إن تقدمت النكرة ، و قد قاس سیبویھ ھذا واستحسنھ في 

  )7(.القراءة أنھ نكرة في اللفظ معرفة من حیث المعنى ھذه 
ومن إیثار النصب كذلك في الفعل نصبھ بإذن الناصبة في بعض الحاالت التي ال ینصب       

أَْم لَھُْم نَِصیُب ُ ِمَن اْلُمْلِك فَإًِذا الَ {:فیھا عند جمھور النحاة والقراء،ما جاء في قولھ تعالى
  .)1(}یًرا یُْؤتُوَن النَّاَس نقِ 

إًذا إذا استؤنف بھا الكالم "و(بإھمال إًذا،یقول الفراء" فَإًِذا الَ یُْؤتُوَن :"قرأ الجمھور     
إًذا أْضِربَُك،إًذا : التاء،أو النون،أو األلف ؛ فیقال  أونصبت الفعل الذي في أولھ الیاء،

ن شئت كان معناھا فإذا كان فیھا فاء،أو واو،أو ثم،أو حرف من حروف النسق،فإ.أْجِزیَك
" فَإًذا الَیؤتُوا النَّاَس نَقِیًرا :" وقرأ عبد هللا بن مسعود.)2() معنى االستئناف فنصبت فیھا أیضا

عملھا الذي ھو النصب،وھي ملغاة في قراءة العامة ووافقھ في "إًذا"بحذف النون على إعمال
  .ناھیة"ال"،أو على اعتبار )3(ذلك عبد هللا بن عباس 

ِ یُوِرثُھَا َمْن {:في قولھ تعالى أما       قَاَل ُموَسى لِقَْوِمِھ اْستَِعینُوا بِا�ِ َواْصبُِروا إِنَّ األْرَض ِ�َّ
  یََشَ◌اُء ِمْن ِعبَاِدِه 
" إٌِنَ◌ ْاألْرضَ "،بالنصب عطفا على"َواْلَعاقِبَةَ لِْلُمتَّقِینَ :"قرأ ابن مسعود )4(}َو اْلَعاقِبَةُ لِْلُمتَّقِیَن 

  )5(.،بالرفع"والَعاقِبَةُ :"في ذلك أبّي ، بینما كانت قراءة العامة من الجمھور ووافقھ
ومن مظاھر النصب التي تلفت االنتباه في تخریجات الصحابي عبد هللا بن مسعود،ما       

اِكُعوَن السَّاجِ {: جاء في قولھ تعالى  ائُِحوَن الرَّ ُدوَن اآلِمُروَن التَّائِبُوَن اْلَعابُِدوَن اْلَحاِمُدوَن السَّ
  بِاْلَمْعُروِف و النَّاھُوَن  َعِن اْلُمْنَكِر 

ِر اْلُمْؤِمنِیَن    و ....التَّائِبون:" فقد قرأ جمھور القراء بالرفع.)6(}َو اْلَحافِظُوَن لُِحُدوِد هللاِ َو بَشِّ
  " الَحافظون 

ھم التائبون :أي.المدح وذلك الستئناف  الرفع لتمام اآلیة قبلھا ،وانقطاع الكالم،والرفع على
التائبین بالیاء إلى الحافظین :"المؤمنین، ویدل علیھ قراءة عبد هللا بن مسعود و أبي : ،یعني

  :في موضع خفض؛ ألنھ نعت للمؤمنین"
  
 

  )1(.في موضع نصب على المدح " التائبین:" اشترى من المؤمنین التائبین، ویجوز أن یكون
ھم التائبون :التائبون العابدون، فعلى قطع واستئناف أي"  أما رفع: (( یقول ابن جني      

أما الجر فعلى أن :،فیحتمل أن یكون جرا وأن یكون نصبا"التائبین العابدین "العابدون وأما
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؛ التائبین العابدین }إِنَّ هللاَ اْشتََرى ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن أَْنفَُسھُْم {:یكون وصفا للمؤمنین في قولھ تعال
  أعني :لنصب فعلى إضمار فعل لمعنى المدح،كأنھ قال، و أما ا

  )2(.أو أمدح التائبین العابدین ، كما أنّك مع الرفع أضمرت الرافع لمعنى المدح 
أُولَئَِك الِذیَن لَْیَس لَھُْم في اآلِخَرِة إالَّ النَّارُ َوَحبِطَ َما َصنَُعوا فِیھَ {:وفي قولھ تعالى    

" َما َكانُوا" خبر مقدم ، و" بَاِطُلُ  " ، نجد قراءة الجمھور بالرفع )3(}َملُوْن وبَاِطُلُ َماَكانُوا یَعْ 
" وباطالً :"المبتدأ، والعائد محذوف أي یعملونھ،بینما نجد قراءة ابن مسعود و أبي

زائدة " َما"متقدما و" كان"،فھو معمول خبر "یعملون"بالنصب،على أنھ مفعول لــ
وفي ھذه القراءة داللة على جواز تقدیم "انوا یعملون وباطال ك:"للتوكید،فكأنھ قال

علیھا،كقولك ،قائما كان زید،ووجھ الداللة أیضا من ذلك أنھ إنما یجوز وقوع "كان"خبر
" والموضع إذا لــ" یعملون"منصوب بــ"باطال"المعمول بحیث یجوز وقوع العامل و

ویشھدعلى ذلك " باطال كانوا  ویعملون:"، لوقوع  معمولھ متقدما علیھ، فكأنھ قال"یعملون
ففي ھذه اآلیة }أَھُـــوالَِء إِیَاُكـْم َكانُوا یَْعبُُدون{:قولھ تعالى في اآلیة األربعین من سورة سبأ

  .)4(علیھا"كان"تقدم خبر
إِْن ُكلُّ ُ {:ومن الظواھر النحویة التي تفرد بھا ابن مسعود عن بقیة القراء في قولھ تعالى      

  َمَواِت َمْن فِي السَّ 
ْحَمِن َعْبًدا  بالكسرة والیاء وكسر كلمة "َءاتي :"فقد قرأ الجمھور.)5(}َوْاألْرِض ِإالَّ َءاتِي الرَّ

ْحمـنَ :"الرحمـِن على اإلضافة  بینما قرأ ابن مسعود و أبو حیوة بالتنوین ونصب " آٍت الرَّ
  الرحمن على أصلھ قبل اإلضافة،وھي القــراءة 

  ". الرحمن"متعد،فنصب المفعول بھ"آت"فعل،ألٌن ال)6(الصواب 
ومما یستشف من قراءة ابن مسعود أنھ فضل القراءة األسلم و األصح من الناحیة اللغویة و 

الناحیة الفقھیة فھي على وزن اسم الفاعل الذي یعمل منونا واستقباال ،وعلیھ أن جمیع الناس 
التنوین : "شروط عمل اسم الفاعلسیأتون هللا عّز و جل یوم القیامة عبدا،كذلك أنھ من 

  .و كلھا متوفرة في قراءة ابن مسعود" والحال و االستقبال
ومن االتجاه نفسھ في مظھر من مظاھر النصب على خالف الجمھور؛ وھو الجر؛ما       

َصبَھُُم َو الِذیَن إَِذا ُذِكَر هللاُ َوِجلَْت قُلُوبُھُْم  َوالَصابِِریَن َعلى َما أَ {: ورد في قولھ عز وجل
لـَوة َو ِمما َرَزْقنَاھُْم یُْنفِقُون  الِة :"، حیث قرأ الجمھور)1(}الُمقِیِمي الصَّ " والُمقِیمي الصَّ

الَةَ :  "بالخفض على اإلضافة و حذف النون، بینما قرأ ابن مسعود و األعمش والُمقِیِمین الصَّ
  .)2(بالنون،وبالنصب على األصل" 

،قرأ )3(}إِنَّ أَْصَحاَب الجنَِّة الیَْوَم فِي ُشُغٍل فَاِكھُون {:و في قولھ تعالى       
فِي " بالرفع على أساس أنھا خبر ثان، و الخبر األول ھو شبھ الجملة " فَاِكھُون:"الجمھور
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:" متعلق بھ ، بینما قرأ عبد هللا بن مسعود" في شغل" ھو الخبر و" فَاِكھُون " ،أو أن "ُشْغٍل 
  .)4(على الحال،من الضمیر في الجار،بالنصب "فَاِكِھین

و من مظاھر النصب التي انفرد بھا الصحابي الجلیل عبد هللا بن مسعود في تخریجاتھ       
َسالَ :"، فقد قرأ جمھور القراء)5(} َسالَُم ُ قَْوالًّ ِمْن َربٍّ َرِحیٍم { : النحویة، قولھ تعالى 

خبر : لھم ما یّدعون مسلّم خالص أي: أي ذلك لھم سالُمُ◌ قوالً :"،بالرفع على قول "ُم ُ
؛ بینما قرأ ابن " ذلك لھم سالم:"،ورفع على االستئناف"لَھُْم َما یَدَُّعون :" لقولھ

سالما نصب على الحال،أي :بالنصب على المصدر،وعن ابن مسعود"َسالًَما قَْوالً :"مسعود
  . )6(لھم مرادھم خالصا ووافقھ على ذلك أبي

  .)1(}إِِذ األَْغالَُل فِي أَْعنَاقِِھْم و السَّالَِسُل یُْسَحبُون { :وفي قولھ تعالى
بالنصب على المفعول " َوالسَّالَِسَل :"قرأ ابن مسعود وابن عباس وزید بن علي وابن وثاب

  )2(.مبنیا للفاعل و ھو عطف جملة فعلیة على جملة اسمیة " یسحبون"و
ْحَمِن إِنَاثًاَوَجَعلُوا اْلَمالَئِ {:وفي قولھ تعالى         .)3(}َكةَ الَِّذیَن ھُْم ِعبَـُد الرَّ

ْحمـنِ :"قرأ الجمھور  بالرفع،بینما قرأ عبد هللا و ابن عباس و ابن جبیر " ِعبَـُد الرَّ
عباَد :"، كما قرأ األعمش"بل عباد مكرمون :"جمع عبد لقولھ" عباد الرحمــن :"وعلقمة

قرأ ابن مسعود وتقدیر النصب على إضمار فعل بالنصب حكاھا ابن خالویة و كذا " الرحمانِ 
ْحمـِن َو أَ نشأوا ِعبَاَد الرحمــاِن إنَاثًا :"أي   .)4("الذیَن ھُْم َخلَقُوا ِعبَاَد الرَّ

ومن مظاھر النصب كذلك ،عند ابن مسعود،بالرغم من أن جمھور القراء یخالفھ و       
  .)5(}َوقَاَل قَِرینُھُ ھََذا َما لََديَّ َعتِیُد◌ُ {:ىبالتالي فعبد هللا یخالف المصحف اإلمام ،قولھ تعال

لََدَي "صفتھا و" عتیُد◌ُ "ھي نكرة،و:أحدھما:وجھان"ما"مبتدأ،وفي " ھذا:"قال العكبري      
  معمول عتید؛"
والوجھ ".ھذا"وصفتھا خبر" َما"صفة أیضا، فیتعلق بمحذوف،و" لدي:" و یجوز أن یكون 

" َعتِیدُ "صلة و" لََدَي "مبتدأ ، و " َما " ذي،فعلى ھذا تكون ال:بمعنى" َما"الثاني أن تكون 
بدال من ھذا ، و یجوز أن یكون " َما " ،والجملة خبر ھذا ؛ و یجوز أن تكون "َما"خبر

ھو عتید،ولو جاء ذلك : َخبًَرا  عن ھذا ، أي" "َما لََديَّ "خبر مبتدأ محذوف ، ویكون " عتید"
،كذلك قال الزمخشري في كشافھ،بینما قرأ عبد هللا )6(الحال في غیر القرآن لجاز نصبھ على 

  .،وھو جائز في غیر القرآن كما قال العكبري )7(بالنصب على الحال "عتیًدا :"بن مسعود
َوُحوُر ُِعیُنُ◌ َكأَْمثَاِل {:ومن مظاھر النصب عند ابن مسعود كذلك ما جاء في قولھ تعالى     

ھو :بالرفع و فیھ أوجھ ،فأما األول " َوُحوُرُ◌ َعْیُنُ◌ :"فقد قرأ الجمھور، )1(}اللُْؤلُِؤ اَْلَمْكنُِون
لھم حور ، أو : تقدیره : معطوف على ولدان ، أي یطفن علیھم للتنعم ال للخدمة و الثاني 
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و نساؤھم حور بینما قرأ ابن مسعود و أبي بن كعب :تقدیره : عندھم أو وثم ، و الثالث 
حورا "نصب،على تقدیر فعل مضمر على معنى ، و یعطفون ھذا كلھ وبال" َوُحوًرا َعْینًا :"

  .)2(أو و یؤتون أو یزوجون حورا عینا" عینا
، حیث قرأھا )3(}لِئَالَّ یَْعلََم أَْھُل اْلِكتَاِب أ الَّ یَْقِدُروَن علَى َشيء { :وفي قولھ تعالى       

أن : أنھ ال یقدرون ، یعني : ، أصلھبالنون مخففة من الثقیلة " أن ال یَقدُرون : " الجمھور
وبالتالي فقد قرأھا " أَالَّ یَْقِدُروا " ،بینما قرأ عبد هللا بن مسعود بحذفھا )4(الشأن ال یقدرون 

وھذا وجھ " ال" الناصبة للمضارع،وأداة نفي" أَنْ " مركبة من" أَالَّ :" ،ألن )5(بالنصب 
  .جائز
َرُسوُل ُ ِمَن هللاِ یَْتلُوا ُصُحفًا مطَھَرةً { : ولھ تعالىومن مظاھر النصب كذلك ماجاء في ق      

بالرفع بدال من البینة ، بینما قرأ عبد هللا بن مسعود و أبّي " َرُسوُل ُ " ، فقد قرأ الجمھور )6(}
  .)7(بالنصب حاال من البینة أو بالنصب على االنقطاع من البینة" َرُسوالً : " 

ت ظاھرتي الرفع و النصب و ما صاحبھما من تأویالت بعد أن استعرض   :ظاھرة الجر
وتخریجات،وشذوذ في القراءات، أحاول في ھذا المقام أن أعرض أیضا إلى ظاھرة 

الجر،وما یالزمھا من مالحظات،متبعا الخطوات نفسھا وھي ترتیب اآلیات وفق السور 
  .القرآنیة كما جاءت في المصحف اإلمام 

  
َع َخْیًرا فَإِنَّ هللاَ َشاِكُر ُ َعلِیُم ُ وَ { : ففي قولھ تعالى         .)1(}َمْن تَطَوَّ

وقد قرأ " بخیر: "بالنصب مفعول بھ بعد إسقاط حرف الجر،أي" َخْیًرا : " قرأ جمھور القراء
و التالي فالصحابي الجلیل قرأ بالجر  )2(بالجر " ومن یتطوع بخْیرٍ : " بھا عبد هللا بن مسعود
  .تغییر قراءة تطوع إلى یتطوع مما ألزمھ تعدیة الفعل بحرف الجر دون التعدیة وذلك بعد

ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْیالً ِمَن { :ومن مظاھر الجر أیضا ما جاء في قولھ تعالى      
نكیر وھي بلفظ الت" لَْیالً : " ، فجمھور القراء قرأ)3(}اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى 

كما یقول  الزمخشري ، تقلیل مدة اإلسراء، وأنھ أسرى بھ في بعض اللیل من مكة إلى الشام 
مسیرة أربعین لیلة،وذلك أن التنكیر فیھ قد دلَّ على معنى البعضیة ، ویشھد لذلك قراءة عبد 

  .)4(بعض اللیل : ،أي" من اللیل: "هللا ابن مسعود وحذیفة
لــْن تَنَالــُوا اْلبـــِرَّ َحتــَّى { : ـراءة مـا قالھ النحاة عن قراءة قولھ تعالىویؤیــد ھــذه القـ      

  تُْنفِقـــُوا ِممـــَّا
،ویعقب عبد الجواد "حتَّى تُْنفِقُوا بَْعَض َما تُِحبُّوَن : " فقد قرأھا ابن مسعود.)5(}تُِحبُّوَن  

" من " ین أحیانا من استعمال ھل یعتبر ھذا صورة من صور تخلص الھذلی:" الطیب قائال
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أداة للجر في بعض أحوالھا ، أو أنھا قراءة قصد ابن مسعود من ورائھا مجرد التفسیر 
والظاھر أنھا قراءة .)6(؟بالمرادف ،دون أن یكون في ھذا أثر للھجة قومھ من ھذیل

  .تفسیر،ولیس وراءھا لھجة
ع یؤثر فیھا جمھور القراء الجر ومن مظاھر إیثار ابن مسعود للجر بالحرف في مواض      

الَ یَْسأَُم اِإلْنَساُن ِمْن ُدَعاِء الَخْیِر َو { : في قولھ تعالى ءباإلضافة أو عدم الجر أصال ، ما جا
ُر فَیَئُوُسُ◌ قَنُوطُُ◌ ُ   .)7(}إِْن َمسَّھُ الشَّ

من دعاٍء ":،بینما قراءة ابن مسعود"ِمْن ُدَعاِء الَخْیرِ :"فقراءة الجمھور الجر باإلضافة 
داخلة على الخیر،و فاعل المصدر محذوف " الباء"بالجر،باستعمال حرف الجر" بالخیرِ 
  الفقر: إن مّسھ الشر،أي:وھو" ِمْن ُدَعاٍء لِْلَخیرِ :"تقدیره

  .)1(والضیق 
ْنَزَل َواْختِالَِف اللَّْیِل َو النَّھَار َوَما أَ {:و ھذا مثال آخر یؤید ما سبق ذكره ، ففي قولھ تعالى      

یَاِح ءایــُتُ◌ لِقَْوٍم یَْعقِلُ  َماِء ِمْن ِرْزٍق فَأَْحیَا بِِھ األًْرَض بَْعَد َمْوتِھَا َو تَْصِریِف الرِّ وَن هللاُ ِمَن السَّ
{)2(  

نجد أن ابن مسعود یلجأ إلى تكرار حرف الجر قبل األسماء المعطوفة على أسماء مجرورة    
: كما قرأ قولھ تعالى ".في " زیادة حرف الجر " اللیل  و في اختالف: " سابقة لھا،حیث قرأ

یقول في خلق اآلدمیین وسواھم من كل ذي :" بزیادة الالم حرف الجر یقول الفراء" آلیات " 
َمـــــوات : " اآلیات بالخفض على تأویل النصب ، یرد على قولھ : تقرأ. روح آیات إِنَّ فِي السَّ

  .)3("آلیاٍت " فض فیھا أنھا في قراءة عبد هللا و یقوى الخ" و األَرِض آلیَاٍت 
كما قرأ ابن مسعود في موضع آخر بالجر دونما إعادة  الجار في العطف على الضمیر       

اَءلُوَن بِِھ و األَْرَحاَم {  : المجرور و ذلك في قولھ تعالى  ،وجوز ابن )4(}َو  اتَّقُوا هللاَ الَِّذي تَسَّ
والحق قبول ھذه القراءة وتصحیح .)5(دون إعادة الجار، مالك العطف على المجرور

وھو قول .واتقوا هللا الذي تساءلون بھ وباألرحام:"وھذه القراءة على معنى )6(.القاعدة
وقرأ  )7(.وھذا قول الحسن وعطاء وإبراھیم ومجاھد.أسألك با� وبالرحم:الرجل
وھو قبیح عند البصریین "بھ"وذلك بالكسر على العطف على الھاء في " واألرحامِ :"حمزة

قلیل في االستعمال،بعید في القیاس لمخالفتھ للقاعدة لدیھم في أنھ ال یجوز عطف االسم 
الظاھر على الضمیر المخفوض إال بعد إعادة الخافض،ألن الضمیر المخفوض ال ینفصل 

عن الحرف وال یقع بعد حرف العطف،وألن المعطوف والمعطوف علیھ شریكان یحسن في 
واتقوا هللا :"،فكما ال یجوز)1(حدھما ما یحسن في اآلخر،ویقبح في أحدھما ما یقبح في اآلخرأ

تساءلون بھ واألرحام،فإن أعید حرف الجر :،فكذلك ال یحسن"الذي تساءلون باألرحام
  .)2(حسن

                                                           
(6)

  . 360،لغة ھذیل  ، العربلغات  من  
(7)
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(2)
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(5)
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  .1/376،375،ینظر،الكشف  (2)
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" ُذو:" الجمھور ،قرأ)3(}َو یَْبقَى َوْجھُ َربَِّك ُذو الَجالَِل َو اِإلْكَراِم {: و في قولھ تعالى       
بالیاء "ِذي:"بالواو، صفة للوجھ؛ وجھ ربنا تبارك و تعالى،بینما قرأ ابن مسعود و أبيّ 

واألولى قراءة الرفع صفة للمضاف ال المضاف (4)تبارك وتعالى "َربِّكَ "تخفیضا على صفة
  .إلیھ
ا جمھور ،قرأھ)5(}َوُحوٌر ِعینٌ {:ومن مظاھر الجر في قراءات ابن مسعود قولھ تعالى    

،كما قرأھا عبد هللا و أصحابھ من أمثال  -وقد سبقت اإلشارة إلیھ - القراء بالرفع و فیھ أوجھ 
  " َوحُوٍر ِعیٍن :"حمزة،والكسائي،بالخفض

أولئك المقربون  في جنات :"والتقدیر"َجنَّاِت النَِّعیمِ "وحجتھم في ذلك،أنھم َعطَفُوھَا على
  . )6(،وفي ُحوٍر ِعینٍ "النعیم

الَِّذیَن {:وآخر مظھر من مظاھر الجر في قراءات ابن مسعود ما جاء في قولھ تعالى     
ھَاتِِھمْ  أَُمھَاُتھُم على اللغتین الحجازیة و :"،وقرئ برفع)7(}یُظَاِھُروَن ِمْنُكْم ِمْن نَِسائِِھْم َما ھُنَّ أُمَّ

الحجاز،والنصب لعدم على لغة "ما"على إعمال" أَُمھَاتُھُمْ :"التمیمیة وقرأ الجمھور بنصب
ھَاتِِھْم " و في قراء عبد هللا بن مسعود .وجود الباء    )8(.بزیادة الباء في لغة من ینصب " بِأُمَّ

في موضع نصب،لما ألقیت منھا الباء " األمھات:"ویقول الفراء تعقیبا حول اآلیة      
،فلما "َما ھََذا بِبََشرٍ :"جازإنما كانت في أھل الح" َما ھََذا بََشًرا: "نصبت،كما في سورة یوسف 

ھَاتِِھمْ :"ألقیت الباء ترك فیھا أثرسقوط الباء وھي في قراءة عبد هللا ،وأھل نجد إذا "َما ھُنَّ بِأُمَّ
ھَاتُھُْم "و"َما ھََذا بََشرٌ :"ألقوا الباء رفعوا،فقالوا   .)1("َما ھُنَّ أمَّ

  ):التنوین (ظاھرة الصرف  
،ظاھرة نحویة تناولتھا أمھات المصادر و الكتب النحویة ظاھرة الصرف أو التنوین     

القدیمة منھا،والحدیثة بشي ء من اإلسھاب والتفصیل،ولذا فلن أقف على ھذه الظاھرة من ھذا 
السیاق،وإنما سأعرض ھنا للتنوین من حیث إثباتھ في قراءة ابن مسعود و عدم إثباتھ  وسببھ 

  .یمھا وفق ما تقتضیھ اللغة العربیة حتى أتمكن من إزالة شذوذ قراءتھ و تقد
قَاَل أَتَْستَْبِدلُوَن الَِّذي ھُو أَْدنَى بِالَِّذي ھُو َخْیٌر اھبِطُـوا ِمْصًرا فَإِنَّ لَُكْم {:ففـي قولـھ تعالى      

بالتنوین وسبب تنوینھ ورود الكلمة نكرة،لذلك "ِمْصًرا:"، قرأ الجمھور)2(}َما َسأَْلتُمْ 
مصًرا من األمصار غیر معین لكنھ من األمصار المقدسة واستدلوا :تعني انصرفت،كما أنھا

بذلك بدخول القریة وبأنھم سكنوا الشام بعد التیھ،كما أنھا انصرفت إذا سمى بھا النساء،ألنھا 
ُد و تكثر بھا التسمیة فتخف بكثرتھا،وھذه األسماء إذا خفَّ منـھا شي  –أي أسماء النساء  - تردَّ

وقرأ الحسن و  )3(.َدْعٍد،وھند،وجمل : على ثالثــة أحـر وأوسطھا ساكن،مثل ء ُجر إذا كان
،بال تنوین غیر منصرف ووقفا بغیر ألف،وھو "مصرَ :"األعمش و طلحة وأبان بن تغلب
  كذلك في مصحف أبّي بن كعب 

                                                           
(3)
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  .232/ 8 البحر المحیط ، 484/ 4 الكشاف  
(1)

  .3/43 معاني القرءان للفراء  
(2)

  . 61یة اآل البقرة سورة  
(3)

  .41 ص اإلمالء ،395/ 1 اإلتحاف ، 234/ 1 المحیطالبحر  ، 145/ 1 الكشاف ،41و  41/ 1 معاني القرآن للفراء  



  138

ومصحف عبد هللا بن مسعود،وھي بمثابة أسماء البلدان التي ال تنصرف خفت أو 
  )4(.بب منعھا من الصرف یعود إلى العلمیة و التأنیث المعنويثقلت،وكذلك أن س

إنما  ویحتمل أن یرید العلم و:"وأورد أبو حیان رأي الزمخشري عن ظاھرة التنوین ھذه قائال
 ونـوًحا:صرفھ مع اجتماع السبـبـین فیھ وھما التعـریف،والتـأنیـث،سكون وسطھ كقـولھ

،بغیر تنوین فإن "مصرَ :"یضیف أبو حیان أنھ من قرأولـوطًا،وفیھما العجمة والتعریف،كما 

 )1(.المراد منھ مصر العلم،وھي دار فرعون 
ُ َخْیٌر {:أما في قولھ تعالى       قَاَل ھَْل َءاَمنُُكْم َعلَْیِھ إِالَّ َكَما أَِمْنتُُكْم َعلَى أَِخیِھ ِمْن قَْبُل فَا�َّ

باأللف تمییز ألفعل التفضیل " َخْیٌر َحافِظًا:"،قرأ الجمھور )2(} َحافِظًا َوھَُو أَْرَحُم الَّراِحِمین
" خیُر الحافظین:"ھو خیرھم رجال،و� دّره فارًسا،وھو حال،وقرأ ابن مسعود:،كقولك"خیر"

  .وھي قراءة شاذة لمخالفتھا سواد المصحف)3(.بغیر تنوین
ْحَمِن َعْبًدا إِْن ُكلُّ َمْن فِي السََّمـواِت َواألَْرضِ {:وفي قولھ تعالى         )4(.}إِالَّ َءاتِي الرَّ

حَمـنِ :" قرأھا جمھور القراء  على اإلضافة،بینما " الرحمن" بیاء اإلضافة،وجر" َءاتِي الرَّ
ْحمـَن :  "قرأ ابن مسعود وأبو حیوة ْحَمـنَ :"بالتنوین،والعمل وبالتالي نصب " آٍت الرَّ " الرَّ
  .)5(على أصلھ قبل اإلضافة 

اسم الفاعل،أن یكون نكرة منونا حامال لمعناه الحال و االستقبال،وكذلك  و من شروط عمل
 .جاءت قراءة الصحابي الجلیل عبد هللا بن مسعود

ا َجاَءھُْم نَِذیٌر َما َزاَدھُُم إِالَّ نُفُوًرا ِاْستِْكبَاًرا فِي األَْرِض َو َمْكَر {:و في قولھ تعالى       فَلَمَّ
یِِّئ َو الَ یَِحیقُ  بكسر الھمزة،وذلك " َوَمْكَر السَّيءِ :"قرأ الجمھور،)6(}الَمْكُر السَّیُِئ إِالَّ بِأَْھلِھِ  السَّ

یقول ،)7( عطف نكرة على نكرة" َوَمْكًرا سیئاً :"بإضافة المكر إلى السيء،بینما قرأ ابن مسعود
 یَشھد لتنكیره تنكیر ما قبلھ من قول هللا((  :ابن جني تعلیقا على قراءة ابن مسعود

  ،"استكباراً "على" مكراً "أنھ عطف:،أي"استكبارا في األرض:"سبحانھ
فیھا معرفة،إلضافتھ " المكر:"وھو وجھ في العربیة،إال أن قراءة العامة أقوى معنى،وذلك أن

الذي ھو عاٍل مستكره مستنكر في " والمكَر السيَء :"فكأنھ قال" السیئ :" إلى المعرفة،أعني

 .)1())النفوس 
الَةَ الَحطَبِ {:ولھ تعالىوفي ق      الَةَ الَحطَِب :"قرأ الجمھور)2(}َواْمَرأَتُھُ َحمَّ بالنصب " َحمَّ

أن تشتمھا بحملھا :أحدھما أن تجعل الحمالة قطعا؛ ألنھا نكرة،وثانیھما:على وجھین 
حمالةَ الحطب،بالنصب على : وقرئ: الحطب،فیكون نصبھا على الذم،قال الزمخشري 

الَةُُ◌ُ◌ ُ للَحطَبِ :" بن مسعودالشتم،وقرأ عبد هللا نكرة مرفوعة خبر عن "  َوُمَرْیئَتُھُ َحمَّ
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نكرة منصوبة،وكانت تنم بین الناس كذلك " َواْمَرأَتُھُ َحمالَةً لِْلَحطَبِ :"ُمریئتھ،كما قرأ أیضا
  .)3(تحرش بین الناس،وتوقد بینھم العداوة:حملھا الحطب،یقول

كیب تلك الجمل التراكیب المكونة للجملة ،وما یعتریھا من یقصد بالترا: ظاھرة التراكیب      
تغیرات في ألفاظھا،وتراكیبھا،كما أن التغیرات التي تلحقھا نثیر االھتمام بھا، ألنھا مخالفة 
للقراءة الصحیحة ، إضافة إلى اختالف القراء فیھا؛ فھناك من یرفع ھذه األلفاظ،وھناك من 

ن یغیر بعض حروفھا بحروف وبالتالي ورود أسالیب ینصبھا،وھناك من یجزمھا، وھناك م
قراءة ابن مسعود بشكل یلفت االنتباه،ألنھ یخالف ما ذھب إلیھ جمھور القراء،وبالتالي شذوذ 

  . قراءتھ 
إِنَّا أَْرَسْلنَاَك بِاْلَحقِّ بَِشیًرا َونَِذیًرا َوالَ تُْسأَُل َعْن {:ومن ذلك ما جاء في قول هللا تعالى    

والَ :"فقد قرأھا ابن عباس و أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین  )4(}اِب اْلَجِحیمِ أَْصحَ 
عن أصحاب الجحیم،  -یا نبي هللا - ال تسأل:بالجزم على النھي،وجاء التفسیر بذلك أي" تُْسأَلْ 

تُْسأَُل َوَما :"وھذا كلھ خبر فالقراءة األولى و قراءة أبيّ " َولَْن تُْسأَْل :" أما ابن مسعود فقد قرأ
،یحتمل أن تكون الجملة مستأنفة،وھو األظھر،ویحتمل أن تكون في موضع الحال وأما "

  قراءة ابن مسعود فیتعین فیھا االستئناف،

وھو .)1(والمعنى على االستئناف؛أنك ال تسأل عن الكفار مالھم لم یؤمنوا،ألن ذلك لیس إلیك 
 خطاب

  .للرسول  
ِ َما {:في الظواھر التركیبیة السابقة،ما جاء في قولھ تعالىومن أمثلة اختالف القراءة        َّ�ِ

َمْن فِي السََّمـواِت َوَما فِي األَْرِض َوإِْن تُْبُدوا َما فِي أَْنفُِسُكُم أَوْ تُْخفُوهُ یَُحاِسْبُكْم بِِھ هللاُ فَیَْغفُِر لِ 

ُب َمْن یََشاُء َوهللاُ َعلَى ُكلِّ َشيٍء قَ  ، في ھذه اآلیة قرأ ابن عامر و عاصم )2(}ِدیرٌ یََشاُء َو یَُعذِّ
: ،بالرفع فیھما على القطع وذلك على وجھین؛األول"فیغفُر لمن یشاُء ویعذُب :"ویزید و سھل

أن یعطف جملة من فعل و فاعل على ما تقدم : أن یجعل الفعل خبر مبتدأ محذوف والثاني

)3(.  

،وقرأ باقي السبعة بالجزم عطفا )4(ُب فھو یغفُر،ویعذ:وبالرفع كذلك على االستئناف،أي 
فأن یغفَر،وھذا :على الجواب  كمــا قرئ بالنـصب عطفا على المعنى بإضـمار أن تقدیره 

، وقرئ في الشاذ بحذف الفاء،والجزم "یكن منھ حساب،فغفران:"یسمى الصرف والتقدیر
اِسْبُكم بِِھ هللاُ یَْغفِْر یُحَ :" ،وھي قراءة عبد هللا ابن مسعود،حیث قرأ"یحاسبكم:"على البدل من

ْب َمْن یََشاء على " یحاسبكم:"جزم ھذا على البدل من:((ول ابن جني)5(،" لمن یََشاُء َویَُعذِّ
وجھ التفصیل لجملة الحساب،وال محالة أن التفصیل أوضح من المفصل،فجرى مجرى بدل 

وھذا البدل .زیًدا عقلھوالبعض كضربت زیًدا رأسھ و االشتمال كأُِحبُّ .البعض أو االشتمال

                                                           
(3) 
  . 375/  2 المحتسب، 815/  4  لكشاف،ا186/  2 للفراء القرآنمعاني  
(4)

  .119اآلیةالبقرة  سورة  

6 1/37 البحر المحیط،182/ 1 الكشاف ، 60/ 1معاني القرآن للفراء  
. (1)  

284سورة البقرة اآلیة   
(2)  

. 361/  2 البحر المحیط  (3)  

. 111صمالء اإل   (4)  
  .112 اإلمالءص، 361/ 2 البحر المحیط، 330/ 1 الكشاف  (5)
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ونحوه واقع في األفعال وقوعھ في األسماء لحاجة القبیلتین إلى البیان،فمن ذلك قول هللا 

  ،)6(}وَمْن یَْفَعْل َذلَِك یَْلَق أَثَاًما یَُضاَعْف لَھُ اْلَعَذاُب یَْوَم اْلقِیَاَمِة َو یَْخلُْد فِیِھ ُمھَانًا {:تعالى
  )1()).قي األثاموذلك ألن مضاعفة العذاب ھو ل

وھذا دلیل آخر على اختالف قراءات القراء في بعض الحروف؛فھناك من القراء من      
یعمل ھذه الحروف وھناك من یبدلھا بحروف أخرى،وھناك یھمل عملھا،ففي قولھ 

ُكم بِاْلُكْفِر بَْعَد إِْذ أَْنتُْم ُمْسلُِمون َوالَ یَأُْمَرُكْم أَْن تَتَِّخُذوا اْلَمالَئَِكةَ َوالنَّبِیِّیَن أَْربَابًا أَیَأُْمرُ {:تعالى
  ،قرأ أغلب القراء بما فیھم عاصم وابن عامر)2(}

الَ أَْن "َ،و"أَْن یُْؤتِیَھُ هللاَ :" بنصب الراء؛ یردونھا إلى" َوال َیَأُْمَرُكم :"وحمزة
یة بالعطف على المضارع المنصوب إال أن المعطوف علیھ ورد في اآل:،أي"یَأُْمَرُكم

السابقة،وھو بعید،والقراءة بالرفع على ابتداء الكالم أظھر،وبھا قرأ الحرمیان والنحویان 
وھذا دلیل على انقطاعھا من النسق، " َولَْن یأمركم:"واألعمش على القطع،أما عبد هللا فقد قرأ

  .)3(رفعت" لن " في موقع " ال" وأنھا مستأنفة ، فلما وقعت
ْد َِسمَع هللا قَْوَل الِذیَن قَالُوا إِنَّ هللاَ فَقِیٌر َونَْحُن أَْغنِیَاُء َسنَْكتُُب َما قَالُوا لَقَ {:وفي قولھ تعالى      

َسنَْكتُُب َو :" ، فقد قرأ الجمھور)4(}َوَ◌قْتلَھُْم األَْنبِیَاء بَِغْیِر َحقٍّ َونَقُوُل ُذوقُوا َعَذاَب اْلَحِریِق 
بالیاء " َسیَْكتُُب :" م المعظم،بینما قرأ الحسن واألعرجبالنصب ،ونقول بنون المتكل" قَْتلَھُْم 

بالیاء على البناء للمفعول،وقتلُھم " َسیُْكتَبُ :" على الغیبة،وعلى البناء للفاعل،وقرأ حمزة
و یُقاُل :" ،ویقول بالیاء،وقرأ ابن مسعود"َسیُكتَبُ :"،إذ ھي مرفوعة بـ"ما"بالرفع عطفا على

َسنَْكتُب ما یقولون و نقول لھم :"النحوي أن في حرف ابن مسعود ،ونقلوا عن أبي معاذ"ُذوقوا
  .)5("ذوقوا

  )6(.؟}قَاَل یَا َوْیلَتـى أََعَجْزُت أَْن أَُكوَن ِمْثَل ھََذا الُغَرابِ {:وفي قولھ تعالى     

                                                           
(6)

  .68،69،الفرقان،اآلیة سورة  
(1)

  2/149،150 المحتسب  
(2)

  80اآلیة  عمرانآل  سورة  
  .129ص اإلمالء ، 507/ 2 المحیطالبحر  ، 378/ 1 الكشاف ، 159/ 1 معاني القرآن للفراء (3)
(4)

  .181اآلیة  عمرانآل  سورة  
(5)

  .، 130/ 3 المحیط البحر، 447/ 1 الكشاف 
(6)

  .31سورة المائدة اآلیة   
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" أََعِجْزَت ؟:" بفتح الجیم،بینما قر ابن مسعود والحسن وطلحة" أََعَجْزُت؟:" قرأ الجمھور
الجیم وھي لغة شاذة،وإنما مشھور الكسر في قولھم عجزت المرأة إذا كبرت عجیزتھا بكسر 

)1(.  
قَاَل {:ومن مظاھر اختالف التراكیب النحویة في قراءة القراء،ما جاء في قولھ عز وجل   

َماِء تَُكو لِنَا َو ِعیَسى ابُن َمْریـــََم اللَّھُمَّ َربَّنَا أَْنِزْل َعلَْینَا َمائَِدةً ِمَن السَّ ُن لَنَا ِعیًدا ألَوَّ
على أن الجملة صفة للمائدة،بینما قرأ عبد هللا و األعمش "تَُكوُن لَنَا:"،قرأ الجمھور)2(}آِخِرنَا

وھي :((ویعلق الفراء على قراءة ابن مسعود،فیقول.)3(بالجزم على جواب األمر " تَُكْن :" 
من نكرة قد وقع علیھا أمر جاز في الفعل بعده  ،وما كان"تَُكْن لَنَا ِعیًدا:" في قراءة عبد هللا

  . وھو وجھ مقبول في العربیة.)4())الجزم و الرفع
، قرأ )5(}َوالَ تَْمنُْن تَْستَْكثِرُ {:وھذا مثال آخر لمظھر االختالف نفسھ،ففي قولھ عز وجل      

وال تُْعِط :بالرفع منصوب المحل على الحال،أي" تَْستَْكثُِر :" الجمھور بما فیھم الحسن
بالجزم على أنھ حال أو بدل،كما قرئ أیضا " تَْستَْكثِْر :"ُمْستَْكثًِرا، ومن قراءات الحسن أیضا

أما في قراءة ابن ". أن"،وذلك بإضمار "لتستكثر"بالنصب وھي قراءة األعمش على تقدیر 
اھد كما یقول الناصبة للمضارع،وھذا ش"أن"بإظھار " أَْن تَْستَْكثَِر :" مسعود فھي على قولھ
ویبطل عملھا،والرفع وجھ "أن"،ویجوز في الرفع أن تحذف "تَْستَْكثِرُ "الفراء على الرفع في

  .في قراءة ابن مسعود فھي شاذة"أن"أما زیادة .)6(القراءة و العمل
ْفنَا فِیِھ ِمَن الَوِعی{:وفي قولھ تعالى      ِد لََعلَّھُْم یَتَّقُوَن أَْو َوَكَذلَِك أَْنَزْلنَھُ قُْرءانًـا َعَربِیًّا وَصرَّ

بسكون الثاء،بینما قرأ عبد هللا ومجاھد وأبو " أَْو یُْحِدْث :"، قرأ الحسن)7(}یُْحِدُث لَھُْم ِذْكًرا
بالنو ن وجزم الثاء،وذلك حمل و " أَْو نُْحِدْث "حیوة والحسن في روایة الجحدري وسالم  

ركتھ،كما قرأ بالتاء بدال من الیاء أو صل على وقف أو تسكین حرف اإلعراب استثقاال لح
  .)1(النون،كما لجأ البعض إلى تسكین الثاء طلبا للتخفیف

قَالُوا إِْن ھََذاِن لََسحران یُِریَداِن أن یُْخِرَجاُكْم {:وقد اختلف القراء،والنحاة في قولھ تعالى      
عروة عن أبیھ عن عائشة حدثني أبو معاویة عن ھشام بن :((قال الفراء )2(}ِمْن أَْرِضُكْم 

ـلواة:"أنھا سئلت عن قولھ في النساء اِسُخوَن فِي الِعْلِم و الُمقِیِمیَن الصَّ وعن قولھ في " لَِكنَّ الرَّ
فقالت " إِنَّ ھََذاِن لََساِحَران " وعن قولھ  "َ "إِنَّ الَِّذیَن َءاَمنُوا والَِّذیَن ھَاُدوا والصبئُون:"المائدة

على " إنَّ ھََذْیِن لََساِحَراِن :"،و قرأ أبو عمرو)3(" خطأ من الكاتب یابن أخي ھذا كان: 
على قولك إن زید " إِنَّ ھََذاِن لَساَِحَراِن :"الجھة الظاھرة المكشوفة ،وقرأ ابن كثیر وحفص

أَْن :"النافیة،والمخففة في الثقیلة،بینما قرأ ابن مسعود" إن"لمنطلق،والالم ھي الفارقة بین 
إِْن :"وبغیر الم بدل من النجوى،وقیل في القراءة المشھورة "أن"بفتح ھمزة"اِحَرانِ ھََذاِن سَ 

ھي لغة لبني الحارث بن كعب الذین یجعلون االثنین "ھََذاْن لََساِحَرانِ 
                                                           

. 534/ 1، اإلتحاف  467/ 3 البحر المحیط  (1)  
.114سورة المائدة اآلیة   (2)  

5/ 4 البحر المحیط، 693/ 1الكشاف  
. (3)  

. 222/  1 معاني القرآن للفراء   (4)  

6سورة المدثر اآلیة  
. (5)  

(6)
  .520/ اإلمالء ، 337/ 2 المحتسب  ، 372/ 8 البحر المحیط ، 646/ 4 الكشاف ، 95/  3 معاني القرآن للفراء  

(7)
  .113اآلیة طھ  سورة  

  . 281/ 6 المحیط البحر ، 90/ 3 الكشاف  (1)
  .63 ،اآلیة طھ سورة  (2)
  . 100/  2  للفراء القرآن معاني  (3)
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ساحران "نعم و: بمعنى" أن:" برفعھما،ونصبھما،وخفضھما باأللف،فقال البعض اآلخر أن
،وفي تخریج ھذه )4("لھما ساحران :"الجملة تقدیره خبر مبتدأمحذوف،والالم داخلة على "

  .الجملة آراء كثیرة ال أرید الخوض فیھا
فَالَ تَْجھَُروا لَھُ بِالقَْوِل َكَجْھِر بَْعِضُكْم لِبَْعٍض أَْن تَْحبَطَ أَْعَمـلُُكم وأَْنتُْم الَ {:وفي قولھ تعالى    

  .)5(}تَْشُعُرونَ 
وفي :(( الموضع على أنھ مفعول لھ،یقول الزمخشري ،منصوب"فَتَْحبَطَ :"قرأ الجمھور 

ا نھیتم عنھ لحبوط :أن یتعلق بمعنى النھي،فیكون المعنى:متعلقھ وجھان؛أحدھما انتھوا عمَّ
أنھم نھوا عن الفعل الذي فعلوه ألجل : أن یتعلق بنفس الفعل و یكون المعنى :وثانیھما.أعمالكم

  جعل كأنھ فعل ألجلھ وكأنھ:بوطالحبوط ،ألنھ لما كان بصدد الداء إلى الح
  .)6())العلة والسبب في إیجاده على سبیل التمثیل 

بالفاء،أظھر نصبا بذلك ؛ ألنما بعد الفاء ال یكون إال سببا "فَتْحبَط:"وقرأ ابن مسعود و زید
ا قبلھ ، كما أن قراءة ابن مسعود بالفاء دلیل على جواز الجزم في    )1(".أن تحبط " عمَّ

ذلك أیضا إلحاق ضمیر جماعة الذكور الغائبین،وجماعة اإلناث الغائبات بالفعل  ومن       
یَاأَیُّــھَا الَِّذیَن َءاَمنُوا ال َیَْسَخُر قَْوُمُ◌ ِمْن قَْوٍم َعَسى أَْن یَُكونُوا { : في قولھ تعالى " عسى"

:" ،فقد قرأ جمھور القراء)2(}ا ِمْنھُنَّ َخْیًرا ِمْنھُْم َو الَ نَِساُءُ◌ ِمْن نَِساٍء َعَسى أْن یَُكنَّ َخْیرًّ 
َعسـَْوا أَْن یَُكونُــوا،َوالَ :  "بینما قرأ عبد هللا بن مسعود " و َعَسى أَْن یَُكنَّ ...َعَسى أَْن یَُكونُوا 

،فعسى على ھذه القراءة ھي ذات الخبر "نَِساُءُ◌ ِمْن نَِساٍء َعَسـْیَن أن یَُكنَّ َخْیًرا ِمْنـــــھُنَّ 
وعسى أن {:وعلى األولى التي ال خبر لھا،كقولھ تعالى}فَھَْل َعَسْیتُم {:ي في قولھ تعالىكالت

، فابن مسعود في ھذه اآلیة خالف المألوف المتعارف علیھ من لزوم  )3(}تكرھوا شیئا
حالة اإلفراد مع جمیع الفاعلین، وألحق بھ ضمیر جماعة الغائبین وضمیر "عسى"الفعل

.اتجماعة اإلناث الغائب  
وماورد في قراءة ابن .)4(وعست،وعستا،َعَسْیَن،:عسى وعسیا:ومن العرب من یقول

  "عسوا"في: مسعود
ونون النسوة في " عسوا"ھو سلم لغة،حیث أسند الضمیر إلى واو الجماعة في " َعَسْینَ " و 

)5(.عسین  
  
  
  
  
  

                                                           
(4)

  .371 ص اإلمالء، 258/  6  المحیطالبحر  ،72/ 3  الكشاف ،100/  2 القرآن للفراء معاني  
(5)

  .2 ،اآلیةالحجرات سورة  
  . 354/  4 الكشاف    (6)
  .106/ 8 المحیط البحر، 355/ 4 الكشاف ،356/ 2 معاني القرآن للفراء (1)
(2)

  .11 ،اآلیةالحجرات سورة  
(3)

  .113/  8 المحیط البحر، 369، 368/  4 الكشاف ،358/  2 معاني القرآن للفراء 
(4)

  .3/158 سیبویھ،الكتاب  
مكتوبة (ینظر،بلقاسم دفة،الجملة اإلنشائیة في دیوان محمدالسید،محمد علي خلیفة،رسالة ماجستیر في اللغة العربیة، (5)

  جامعة باتنة) بالحاسوب
  . 215ص 1995
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	الـــفصــــــل الثاني :

	التوجيه اللغوي للبنية اللفظية للقراءة
	فإن أعتذر منها فإني مكذّب                      وإن تعتذر يردد عليها اعتذارها(3)
	وقول أبي كبير في تأبط شرًّا:
	             حملــت به في لـيلة مـــزءودة                        كــرها وعــــقد نطاقهــا لم يُحــلـل(4)   


	قرأ جمهور القراء بتشديد الدال و ألف بعدها وأصلها تداركوا فأبدلت التاء دالا وأسكنت  ثم أدغمت في الدال فاجتلبت همزة الوصل ليصح النطق بالساكن،وقد قرأها ابن مسعود و الأعمش:{ تَدَرَاكُوا } على الأصل أي: أدرك بعضهم بعضا.(1)
	      فقد اختلف القراء في: { وَوَصَّى بِهَا }فنافع وابن عامر، وكذا أبو جعفر،بهمزة مفتوحة بين الواوين 

	فقد قرأ الجمهور:{ ظَلْتَ } بظاء مفتوحة ولام ساكنة، والفتح لغة كما أنَّ الكسر لغة ،وقرأ ابن مسعود وقتاده والأعمش بكسر الظاء، والأصل ظلت بكسر اللام الأولى فحذفت ونقلت كسرتها إلى الظاء(2).
	      كما أن الصاد والضاد متقاربان في مخرجيهما إذ مخرج الصاد ما بين طرف اللسان وطرف الثنايا العليا
	 ومخرج الضاد قريب من ذلك (1).وهما متفقان في بعض الصفات فكلاهما حرف رخو ،ثم هما من حروف الإطباق  ومن حروف الاستعلاء ولا يختلفان إلا في أن الصاد مهموسة و الضاد مجهورة (2).
	      وقراءة ابن مسعود هذه ترجح هنا كفة تذكير الأفعال على تأنيثها، وبالتالي الفرار من التأنيث لسبب ديني
	       ومن بين المواضع الصرفية التي انفرد بها ابن مسعود في قراءاتــه القرآنية ، المواضـع الخاصة بالإفــــراد
	قرأ الجمهور : " أُرْكِسُوا " على إثبات الهمزة على وزن " أفعل "،بينما قرأ ابن مسعود على غير هذا الوزن 

	      وفي قوله تعالى: { يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَت من خَيْرٍ مُحْضَرًا وَ مَا عَمِلَت من سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا 

	      المواضع المعجمية التفسيرية التي انفرد بها ابن مسعود :
	      بعد أن استعرضت فيما سبق المواضع الصوتية والصرفية التي انفرد بها عبد الله بن مسعود–رفقة بعض القراء- عن بقية الجمهور، سأحاول أن أعرض الآن، لأهم المواضع المعجمية أو الدلالية و يمكن أن أسميها كذلك  استبدال كلمات مكان كلمات أخرى على أساس التفسير لأن ابن مسعود كثيرا ما يلجأ في قراءاته إلى استبدال كلمات مكان كلمات المصحف الإمام.
	      ففي قوله تعالى: {الذينَ يَظُنوُّنَ أَنَّهُمْ ملَـــــــقُوا رَبِّهِمْ وَ أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ }(1). 
	قرأ الجمهور : { يَظُنُون } مِنْ " ظَنَّ " أي يتوقعون لقاء ثوابه و نيل ما عنده و يطمعون فيه بينما في قراءة ابن مسعود " يعلمون " بدل يظنون من علم ومعناه كما يقول الزمخشري: يعلمون أن لا بد من لقاء الجزاء فيعملون حسب ذلك، ،و لذلك فسر " يظنون " " يتيقنون " (2)، وعليه يتعين للقارئ أن الفرق بين الكلمتين هو الفرق بين معنى " يظنون " ومعنى " يعلمون " ، لكن ابن مسعود استغنى عن الكلمة الواردة في قراءة الجمهور بالرغم من أن تفسيرها يوحي بمعناها فسر  "يظنون، يتيقنون ".
	 وفي قوله تعالى:{مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُل شَيءقَدِيرُُ }(3). 
	       قرأ الجمهور : { مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَو نُنْسِهَا نَأْتِ  }،بينما قرأ الأعمش: "مَا نَنــْسِكْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نَنْسَخْهَا  نجيء بمثلها "،وهي قراءة عبد الله بن مسعود كذلك (4)،فقد قرأ: " نجيء " مكان " نأت "،والفعلان بمعنى واحد أي: أن ابن مسعود لجأ إلى تفسير الفعل بفعل آخر.
	      وفي قوله تعالى:{قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَــــــهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ }(5).
	      قرأ الجمهور : { شَطْرَ الْمَسْجِدِ } و" شَطْرَهُ " والشطر النحو والسمت والوجهة ،وقد قرأ أبيّ وابن مسعود: " تِلْقَاءَ الْمَسْجِدِ"و" قِبَلَهُ " و في قراءة " ولكل ٍّ و جهةُُ ُ هو مُوَلِّيهَا " قرأ ابن مسعود:" قبلةً " مكان " وجهة " وهي نفسها قراءة أبيّ بن كعب(1).وقراءة ابن مسعود بهذه الطريقة إنَّما هي تفسير للكلمات التي قرأ بها جمهور القراء.
	      وفي قوله تعالى: {وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ }(2).
	قرأ الجمهور : { وَ أتموا} أي: ائتوا بهما تامّين كاملين بمناسكهما وشرائطهما لوجه الله من غير توان ولا نقصان 
	بينما قرأ ابن مسعود : " و أقيموا الحجّ و العُمْرَة إلى البيتِ " أي: أبدل " أتـــموا " " بأقـــــيموا " و" لله " 
	بـــ" البيت " ،قال أبو حيان: (( و ينبغي أن يحمل هذا كله على التفسير لأنّه مخالف لسواد المصحف ))(3). 
	      وفي قوله تعالى: {فَهَدَى اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَ اللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلى صِرَاطٍ مُستقيم }(4). 
	قرأ الجمهور:{ من الحق }،بينما قرأ عبد الله بن مسعود: " من الإسلام "،يقول أبو حيان: (( ومن الحق تبيين ُ المختلف فيه ومن تتعلق بمحذوف لأنها في موضع الحال من ما فتكون للتبعيض  ويجوز أن تكون لبيان الجنس على قول من يرى ذلك التقدير لما اختلفوا فيه الذي هو الحق والأحسن أن يحمل المختلف هنا على الدين و الإسلام 
	و يدل عليه قراءة عبد الله لما اختلفوا فيه من الإسلام ))(5).
	      وفي قوله تعالى: {قُلْ يَــــأَهْلَ الْكِتَــــبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وبَيْنَكُمْ }(6). 
	قرأ الجمهور : { سَوَاءٍ }بالجر صفة أي مستوية بيننا وبينكم، لا يختلف فيها القرآن والتوراة والإنجيل وقرأ الحسن:
	 " سواءً " بالنصب بمعنى استوت استواء، وقال قتادة والربيع والزجاج هنا يعني بالسواء العدل وهو من استوى الشي ء.بينما قرأ عبد الله بن مسعود: " إلى كلمة عدل بيننا وبينكم "  ويقال في معنى عدل سِوى و سُوًى
	 ويراد به عدل و نصف بيننا و بينك (1)، يقول أبو حيان تعقيبا على قراءة ابن مسعود: ((و الفرق بيم هذا التفسير و تفسير لفظة العدل أنك لو دعوت أسيرا عندك إلى أن يسلم أو تضرب عنقه لكنت قد دعوته إلى السواء الذي هو العدل على هذا الحد جاءت لفظة سواء في قوله تعالى فانبذ إليهم على سواء على بعض التأويـــــــــــلات 
	 و إن دعوت أسيرك إلى أن يؤمن فيكون حرًّا مقاسمًا لك في عيشك لكنْتَ قد دعوته إلى السواء الذي هو استواء الحال على ما فسرته ، و اللفظة على كل تأويل فيها معنى العدل )) (2).
	      وفي قوله تعالى : {وَ إِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَـــــقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَــــــبِ وَ حِكْمَةٍ }(3) 
	قرأ الجمهور:{ مِيثَاق النبيّين } و فيه أوجه كثيرة منها : أن يراد أهل الكتاب و أن يرد على زعمهم تهكما بهم، لأنهم كانوا يقولون : نحن أولى بالنبوة من محمد لأننا أهل الكتاب و منا كان النبيون ، و على هذا الوجه قرأ أبيّ بن كعب و عبد الله بن مسعود: " ميثاق الذين أوتوا الكتاب " بدل النبيين و هي مكتوبة في مصحفهما (4) .
	 وفي قوله تعالى:{وَ ســَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَــــــوَاتُ وَ الأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقـــين }(5).
	      قرأ أهل المدينة و الشام " سارعوا " بغير واو بينما قرأ الباقون في جمهور القراء " و سارعوا " بالواو بينما قرأ أبيّ بن كعب و عبد الله بن مسعود: "وسابقوا " بدل " و تسارعوا " و المسارعة على وزن 
	" مفاعلة " إلى المغفرة و الجنة (6).
	يقول أبو حيان " المسارعة " مفاعلة إذ الناس كل واحد منهم ليصل قبل غيره فبينهم في ذلك مفاعلة ألا ترى إلى قوله فاستبقوا الخيرات و المسارعة إلى سبب المغفرة و هو الإخلاص(1).
	      و في قوله تعالى : {و الَّــــــــذَانِ يَأْتِيـــــــــــنِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإنْ تَابَا وَ أَصْلَحَا فأَعْرِضَوا عَنْهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ تَوَابًا رَحِيمًّا}(2).
	      قرأ الجمهور : { وَ الَّلذَانِ يَأْتِيَانِهَا } بتخفيف النون ، بينما قرأ ابن مسعود : " و الذِينَ يفعلونه " و هذه القراءة مخالفة لسواد المصحف الإمام ، يقول أبو حيان : (( و هي قراءة مخالفة لسواد مصحف الإمـــــام و متدافعة مع ما بعدها ، إذ هذا جمع وجمع ما بعدهما ضمير تثنية لكنه يتكلف له تأويل بأن " الذين " جمع تحته صفا الذكـــــــور و الإناث فــــعاد الضمير بعده مـــــثنى باعتــــــــبار الصنفين كما عاد الضمير مجموعا على المثنى باعتبار أن  المثنى تحتها أفراد كثيرة هي في معنى الجمع(3).
	      و في قوله تعالى : {إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ  ذَرَّةٍ }(4).
	قرأ الجمهور : { ذرةٍ } ، و الذرة - كما قال الزمخشري - : النملة الصغيرة ، لذلك قرأ ابن مسعود " مثقالَ نملة "  قال الزمخشري : (( و عن ابن عباس : أنه أدخل يده في التراب فرفعه ثم نفخ فيه فقال : كل واحدة من هؤلاء ذرة . و قيل كل جزء من أجزاء الهباء في الكوّة ذرة ))(5).
	      و قوله تعالى : {يَــــــأَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا }(6).
	قرأ الجمهور :{ فَتَبَيَّنوا } بالباء و الياء و النون من البيان ، بينما قرأ عبد الله بن مسعود و حمزة و الكسائي 
	و خلف  :" فَتَثَبَّتُوا " بالثاء و الباء و التاء من التثبت ، و كذلك في سورة الحجرات . 
	           وحاصل معنى القراء تبين : أن القراءة بالثاء " قتثبتوا " أي : تأنوا ، و لا تقدموا و قفوا حتى
	 يتضح الأمر.(1) و القراءة بالباء " فتبينوا ".أي : افحصوا و اكشفوا حتى تتسنى لكم الحقيقة .ففيها أمر زائد على مجرد التوقف و التأني، و هو الحث على التبين وكشف الحال ، لأن الإنسان  قد يتثبت و لا يتبين ، ففي هذه القراءة تأكيد. و يكون الاختيار لها لعموم لفظها ، و لأن جمهور القراء عليها .(2) 
	      و في قوله تعالى: {وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا }(3).
	قرأ الجمهور: { أَيْدِيَهُمَا } أي : يديهما ، بينما قرأ عبد الله بن مسعود : " أيمانهما ، و أيمانهم " بالتثنية والجمع
	 وأريد باليدين اليمينان .
	      وفي قوله تعالى : {يَـــأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَنْ يَرْتَدُّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يَحِبُّهُمْ وَ يُحِبوُّنَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِين }(4) .
	 قرأ الجمهور : { أعزةٍ } بينما قرأ عبد الله بن مسعود: " غُلَظَاء " مكان أعزة .(5) 
	وفي قوله تعالى: { إِنِ الْحُكْمُ إلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الفاصلين }(6).قرأ الجمهور: { يقص بالحق و هو خير } بينما قرأ ابن مسعود: " يقضي بالحق و هو أسرع "(7).ويقضي بالحق يسبق وأن أشرت إليها فيما سبق،  أما" أسرع " فهي على وزن" أفعل"،" ففي خير" أن حكم الله سبحانه وتعالى خير من أي حكم آخر بينما"أسرع" فمن جانب أن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل هذا الكون ،وأن السرعة ظاهرة في خلقه للكون،وأما من جانب آخر فلا يمكن أن نقول:إن الله أسرع الفاصلين بمعنى: أن هناك من يضاهـيه وهذا ليس بصحيح.
	      و في قوله تعالى :{ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَ جِلَتْ قُلُوبَهُمْ }(1). قرأ الجمهور : { وَجِلَتْ } على وزن " فَعِلَتْ " بمعنى فزعت ، يقول الزمخشري : (( و عن أم الدرداء : الوجل في القلب كاحتراق 
	السعفة، أما تجلده فشعريرة ؟ قال: بلى ، قالت : فادع الله فإن الدعاء يذهبه ، يعني فزعت لذكره استعظاما له،  و تهيبا من جلاله و عزة سلطانه(2).
	وقرئ : " وَجَلَتْ " على وزن " فَعَلَتْ " بالفتح و هي لغة هذيل ، وقرأ أبيّ بن كعب : فزعت بينما قرأ ابن مسعود : " فرقت قلوبهم " ، وينبغي أن تحمل هذه القراءات على التفسير(3).
	      و في قوله تعالى : { إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَ هُمْ باِلْعُدْوَةِ الْقُصْوَى }(4)، قرأ الجمهور : " الدنيا-القصوى "
	والعدوة : شط الوادي بالكسر و الضم و الفتح ، والدنيا ممّا يلي المدينة و القصوى ممّا يلي مكة وهما تأنيث الأدنى والأقصى ، يقول الزمخشري : ((فإن قلت : كلتا هما " فعلى " من بنات الواو ، فلما جاءت إحداهما بالياء والثانية بالواو ؟ قلت : القياس هو قلب الواو يا كالعليا.و أما القصوى فكا لقود في مجيئه على الوصل(5).
	      وقد قرأ ابن مسعود: " بالعدوة العليا و هم بالعدوة السفلى " على أساس التفسير(6). 
	      و في قوله تعالى : {وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خمرًا وَ قَالَ الأَخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا }(7)، 
	قرأ الجمهور : { أَعْصِرُ خمرًا } أي : عنبا، و ذلك بتسمية للعنب بما يؤول إليه ، و قال الزمخشري الخمر- بلغة عمان - اسم العنب ، و أبو حيان رواية المعتمر الذي لقي أعرابيا حاملا عنبا في وعاء فقال له : ما تحمل قال خمرًا يريد عنبا(1)،بينما قرأ ابن مسعود: أعصر عنبََا.
	      ويعلـق أبو الفتـح عثمان بـن جني عـن قراءة ابـن مسـعود فيقـــول : (( هـذه القـراءة هـي مـراد قــــراءة الجمــاعة : " إنِّي أراني أعْصِرُ خمرًا" ، وذلك أن المعصور حينئذ هو العنب ، فسماه خمرًا ، لما يصيرُ إليه من بعدُ حكاية لحاله المستأنفة ))(2) ، وقرأ الجمهور : { فوق رأسي خبزًا } بينما قرأ ابن مسعود :" فوق رأسي ثريدًا  تأكل الطيرُ منه " و ينبغي أن يحمل هذا على التفسير لمخالفته سواد المصحف(3).
	      وفي قوله تعالى :{ قَالَ هَلْ ءَامَنَكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمنِْتُكُمْ عَلَى أخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللهُ خَيْرُُ حَــــــفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ }(4)، قرأ الجمهور: "خَيرُُ حَافِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحمِينَ " ، بينما قرأ ابن مسعود :" فاللَّهُ خَيْرُُ حَافِظًا وَ هُوَ خَيْرُ الْحَافِظِينَ " و ينبغي أن تكون هذه الجملة - على رأي أبي حيان - تفسيرا  لقولـــــــــه :
	" فالله خيرُُ حافظا " ، لا لأنها قرآن(5).
	      و في قوله تعالى :{ وَ كَأَيِّنْ مِنْ ءَايَةٍ فِي السَّمَـــــوَاتِ وَ الأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَ هُمْ عَنْهَا مُعْرِضُون}(6). قرأ الجمهور : { وَ الأَرْضِ يَمُرُّونَ } بعطف الأرض و جرها و يمرون ، بينما قرأ ابن مسعود :" وَ الأَرْضُ يَمْشُونَ عَلَيْهَا " برفع الضاد و يمشون بدل يمرون (7)وينبغي أن يحمل هذا- كذلك - على التفسير .
	      وفي قوله تعالى:{ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ َلأَزِيدَنَّكُمْ }(1)، قرأ الجمهور:{تَأَذَّنَ } على وزن تَفَعَّلَ و معناه : أذِنَ و نظير تأذن و أذن توعد و أوعد ولابد في تفعل من زيادة معنى ليس في أفعل ، بينما قرأ عبــد الله بن مسعـــود " وَ إِذْ قَــالَ ربكم " و ينبغي أن يحمل هذا على التفسير لتأذن إذ معناه أذن كما أسلفت القول في قراءة الجمهور .(2)
	      و في قوله تعالى :{ وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَ الشَّمْسَ وَ القَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّرَاتُُ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَـــــــتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ }(3) ، قرأ الجمهور : " وَ الشَّمْسَ وَ القَمَرَ وَ النُّجُمُ مُسَخَّرَاتُُ " بنصب الشمس و القمر
	 و رفع النجوم و مسخرات على الإبتداء كما قرئت كلها بالنصب ، بينما قرأ ابن مسعود و الأعمش و ابن مصروف : "و الرياح مسخرات " في موضع "و النجوم " و هي مخالفة لسواد المصحف(4). 
	      و في قوله تعالى : {وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُنْيَا حَسَنَةً وَ لأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُون }(5)، قرأ الجمهور : " لَنُبَوِّئَنَّهُمْ " بالباء أي تبوئه حسنة من الفعل أبوأ ، بينما قرأ علي بن أبي طالب و عبد الله بن مسعود و نعيم بن ميسرة و الربيع ن خيثم : "لَنُثْوِيَّنَّهُمْ " بالثاء المثلة أي أثْوَأَةً حَسَنَةً ، مضارع الفعل المنقول بهمزة التعدية من " ثوى " أثوى أي أقام(6).
	      و في قوله تعالى : { إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ }(7)، قرأ الجمهور : " إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ " أي فُرضَ عليهم تعظيمه و ترك الاصطياد فيه و قرأ أبو حيوة " جَعَلَ " بفتح الجيم و العين على البناء للفاعل ، بينما قرأ عبد الله بن مسعود : " إنَّا أَنْزَلْنَا السَّبْتَ " وهي تفسير للمعنى السابق لا قراءة لأنها مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه ووافقه في ذلك الأعمش(1).
	      و في قوله تعالى : { وَ قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلاَّ إِيَاهُ }(2)، قرأ الجمهور : { وَ قَضَى رَبُّكَ } فعلاً ماضيا من القضاء كقولك : أمر ربك أمرًا مقطوعا به ، بينما قرا ابن مسعود " و وَصَّى ربُّكَ " من التوصية ووافقه في ذلك ابن عباس و ابن جبير و النخعي، كما قرأ أيضا : وأوصى (3)، قال أبو حيان : (( و ينبغي  أن يحمل ذلك على التفسير ، لأنها قراءة مخالفة لسواد المصحف ، و المتواتر هو " وقضى" وهو المستفيض عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم في أسانيد القراء السبعة ، وقضى – هنا-  قال ابن عباس والحسن و قتادة : بمعنى أمر وقال ابن مسعود وأصحابه : بمعنى وصّى ))(4).
	      و في قوله تعالى :{أَوْ يَكوُنَ لَكَ بَيْتُُ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَـــــــاءِ }(5). 
	قرأ الجمهور : { مِنْ زُخْرُفٍ } يقول الفراء :(( حدثني حبّان عن الكلبي قال الزخرف : الذهب ))(6) ، و قد قرأ عبد الله بن مسعود : " مِنْ ذهبٍ " ، قال أبو حيان : (( و لا تحمل على أنها قــــراءة لمخالفــــــة الســــــــواد
	 و إنما هي تفسير ، و قال مجاهد كنّا لا ندري ما الزخرف حتى رأيت في قراءة عبد الله من ذهب ))(7).
	      و في قوله تعالى : {وَ أَمَّا الغُلاَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا}(8)، قرأ الجمهور : { فَخَشِينَا }و معناه فخفنا أن يغشى الوالدين المؤمنين طغيانا عليها على تعبير الزمخشري في كشافه ،
	وهو كذلك بمعنى فكرهنا ، لأن الله لا يخشى(1)، يقول أبو حيان في البحر المحيط : (( قال ابن عطية و الأظـــــهر عندي  في توجيه هذا التأويل ، و إن كان اللفظ يدافعه أنها استعارة أي على ظن المخلوقين و المخاطبين لو علــــــموا حـــــالة لوقعت منهم خشية الرهق للوالدين ))(2) ، بينما قرأ ابن مسعود و أبيّ ابن كعب : " فَخَافَ رَبُّكَ أَن يُرْهِقَهُمَا ". و المعنى : فكرة ربك كراهة من خاف سوء عاقبة الأمر ، و قد يكون على معنى : علم ربك (3)، قال أبو حيان : (( و قرأ ابن مسعود فخاف ابن مسعود فخاف ربك و هذا بيّن الإستعارة في القرآن في وجهة الله تعالى من لعل و عسى فإن جميع ما في هذا كله من ترج و توقع و خوف و خشية إنما هو محسبكم أيها المخاطبون ))(4).
	      و في قوله تعالى :{ أَفَحَسَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِ أَوْلِيَاء }(5).
	و قـــــــــرأ الجمهور : { أَفَحَسَبَ } أي : أفكا فيهم و محسبهم على قول الزمخشري ، و " حسب " أيضا هنا بمعنى: " ظنَّ " على قول أبي حيان ، و بها قرأ ابن مسعود : " أَفَظَنَّ الذِينَ كَفَرُوا " (6)، قــــال أبو حيـــــــــان :
	(( و قال أبو الفضل الرازي قال سهل يعني أبا حاتم معناه أفحسبهم و حظهم إلا أن أفحسب أبلغ في الذم ،لأنه جعله غاية مرادهم و ارتفع حسب على الابتداء و الخبر أي أن يتخذوا(7).
	      و في قوله تعالى : {قُلْ لَوْ كَانَ البَحرُ مِدَادًا لِكَلِمَــــــتِ رَبِّي لَنَفِذَ البَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا }(8).
	قرأ الجمهور : { مِدَادًا } و المدادُ : اسم ما تمد به الدوات من الحبر و ما يمد به السراج من السليط          
	 والمعنى : لو كتبت كلمات علم الله و كان البحر مدادا لها (1)، بينما قرأ عبد الله بن مسعود و ابن عباس 
	و الأعمش و مجاهد و الأعرج " مَدَادًا "(2).
	      و قرأ الجمهور : كذلك : " بِمِثْلِهِ مَدَادًا " بينما قرأ ابن مسعود و ابن عباس و الأعمش و ابن محيصن 
	و المطوعي : " و لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مِدَادًا " بكسر الميم و ألف بين الدالـــــــــين و النصب على التميـــــيز أو على
	 المصدر(3).
	      يقول ابن جني : (( مِدَادًا منصوبا على التمييز أي بمثله من " المِدَاد " ؛ فهو كقولك : لمثله عبدا ، أي : من العبيد و أما مددا فمنصوب على الحال ، كقولك : جِئْتُكَ بزيد عونًا لك و يدًا معك ، و إن شِئْتَ نصبته على المصدر بفعل مضمر يدل عليه قوله : " جئنا بمثله " ، كأنه قال: (( وَ لَوْ أَمْدَدْنَاهُ بِهِ إِمْدَادًا.ثم وضع مددً موضع إمداد ))(4).
	      و في قوله تعالى : { وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلـــــــــوة و الزَّكـــــوة وَ كَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا }(5).
	قرأ الجمهور : { يَأْمُرُ أَهْلَهُ } ، قال الزمخشري : (( كان يبدأ بِأَهْلِهِ فِي الأَمْرِ بالصلاح و العبادة ليجعلهم قدوة لمن وراءهم و لأنهم أولى من سائر الناس ))(6). بينما وجد في مصحف عبد الله و في قراءته : (( وَكَانَ يَأْمُرُ قَوْمَهُ (7) وينبغي أن تحمل هذه الكلمة على التفسير، لأن أهل الأنبياء هم قومهم ، و قومهم هم أهلهم ، يقـــــول الزمخشري : " و قيل : أهله : " أمته كلهم من القرابة و غيرهم ؛ لأن أمم النبيين في عداد أهاليهم .
	 وفيه أن من حق الصالح أن لا يألو نصحا للأجانب فضلا عن الأقارب و المتصلين به (1)وفي قوله تعالى :{ تَكَادُ السَّمَواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبَالُ هدًا }(2).
	قرأ الجمهور : { يَتَفَطَّرْن } مضارع تَفَطَّر على وزن " تفَعَّلَ "، و التفطر من فطره إذا شققه وكرر الفعل فيه بينما قرأ ابن مسعود : " يَتَصَدَّعْنَ " ، أي تهدهدًا . و ينبغي أن يحمل هذا على التفسير لمخالفته المصحف الإمام(3).
	      و في قوله تعالى : {قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنَ أَثَرِ الرَّسُولِ }(4)، قرأ الجمهور : 
	{ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً } بالضاد المعجمة فيهما و فتح القاف ، و القبض بجميع الكف ، بينما قرأ ابن مسعود و أبيّ بن كعب و ابن الزبير و الحسن و نصر بن عاصم و قتادة و ابن سيرين : " فَقَبَصْتُ قَبْصَةً " بالصاد المهملة فيهما
	 و فتح القاف ، و هي الأخذ بأطراف الأصابع(5) ، يقول ابن جني تعليقا على القراءتين : (( القبضُ بالضاد معجمة  باليد كلها ، و بالصاد غير معجمة بأطراف الأصابع . وهذا ممّا قدمتُ إليك في نحوه تقارب الألفاظ لتقارب المعاني ، و ذلك أن الضاد لتفشيها و استطالة مخرجها جعلت عبــــــارة عن الأكثر و الصاد لصــــفائها
	 و انحصار مخرجها و ضيق محلها جعلت عبارة عن الأقل ))(6).
	      و في قوله تعالى :{ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ }(7).
	 قرأ الجمهور : { َتنْبتُ }، بينما قرأ ابن مسعود : " يُخْرِجُ  الدُّهْنَ ". و ينبغي أن يحمل هذا على التفسير لمخالفته المصحف الإمام(8).
	      كما قرأ ابن مسعود أيضا : " تَخْرُجُ  بِالدُّهْنِ " بفتح التاء و ضم الراء و جر " الدهن " بالباء ، يقول ابن جني : (( الباء هنا في معنى الحال ، أي : تنبتُ و فيها دهنها ، فهو كقولك : خرج بثيابه أي و ثيابه عليه و سار مستصحبًا غلمانه )).(1)
	      و في قوله تعالى : { يـَـــــأَيُّهَا الذينَ ءَامَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُــــوا وَ تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِـهـَا }(2) ، قرأ الجمهور : { تَسْتَأْنِسـُوا }، و فيـه وجهــان كمـا يقـول الزمخشري : (( أحدهما : أنه من الاستئناس الظاهر الذي هو خلاف الاستيحاش ، لأنه الذي يطرق باب غـــيره لا يدري أيـــؤذن له أم لا ؟ فهو كالمستوحش في خفـــاء الـحال عليه ، فإذا أذن لـه استأنــس فالمعنـى حتى يؤذن لكم ...و هذا من باب الكناية و الإرداف ؛ لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع الإذن . و الثاني : أن يكون من الاستئناس الندي هو الاستعلام و الاستكشاف : استفعال من أنس الشيء إذا أبصره ظاهرًا مكشوفـــــا و المـــعنى حتى تستعلموا و تستكشفوا الحال ))(3).
	     و قرأ عبد الله بن مسعود : " حتى تُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا و تَسْتَأْذِنُوا " كما أوردها الزمخشري في كشافه 
	و " حتى تُسلِّمُوا أَوْ تَسْتَأْذِنُوا "، كما أوردها ابن جني في محتسبه(4).
	      يقول ابن جني : (( كما أن " تستأذنوا " إنما معناه تطلبوا الإذن ، فأما قولهم : قد استأنست بفلان فليس من هذا ، إنما ذاك معناه أنست به ، و ليس المراد فيه طلبت الأنس منه ))(5).
	      و في قوله تعالى :{قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَ أَنَا مِنَ الضَّالِّينَ }(6).
	قرأ الجمهور : { مِنَ الضَّالِّينَ } أي : من الجاهلين و بها قرأ عبد الله بن مسعود و ابن عباس : " من الجاهلين".
	 و هذا تفسير للضالين، و معناه الفاعلين فعل أولي الجهل و السفه ، و هذه ليست قراءة مرويـــــــة عن
	الرسول ( (1) و أن الضالين و الجاهلين يكونان بمعنى واحد ؛ لأنك تقول : جهلت الطريق و ضللته على حد تعبير الفراء(2).
	      و في قوله تعالى :{وَ لاَ تَنْفَعُوا الشَّفَـــــــعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ ربـــكم }(3).
	قرأ الجمهور : { إِذَا فُزِّعَ } بالتشديد على ما لم يسم فاعل ، بينما قرأ ابن مسعود و عيسى بن عمر " إذا افْرُنْقِعَ "بمعنى انكشف عنها و تفرق(4). و كما يرويه الزمخشري في كشافه و ابن جني في محتسبه أن أبا علقمة النحوي ثار بهْ المرار فاجتمع عليه الناس ، فلما أفاق قال : مالكم تكأكأتم عليّ كتأكُئِكم على ذي جنة ؟ افرنقعوا عنِّي .و الكلمة مركبة من حروف المفارقة مع زيادة العين(5).
	      و في قوله تعالى :{إِنَّا جَعَلْنَا فِي أعْنَــــقهِمْ أَغْلاَلاً  فَهِيَ إلى الأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُون }(6).
	قرأ الجمهور : { في أعناقهم } فكني عن هي و المعنى لِلأَيمان و لم تُذكر ، و ذلك لأن الغل لا يكون إلا باليمين 
	و العنق جامع لليمين فيكفي ذكر لأحدهما من صاحبه و على ذلك جاءت قراءة عبد الله : " إِنَّا جعلنا في أَيمانهم أغلالاً "(7).
	      يقول الفراء تعليقا على قراءة ابن مسعود : (( فكفت الأيمان من ذكر الأعناق في حرف عبد الله 
	 و كفت لأعناق من الأيمان في قراءة العامّة(1).
	      و في قوله تعالى :{إِنْ كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَـــــمِدُون }(2).
	قرأ الجمهور : { صَيْحَةً وَاحِدَةً } ، بينما قرأ عبد الله بن مسعود و عبد الرحمـــن بن الأسود : " إِلاَّ زَقْيَةً واحدةً " ، فيقال : زقا الطائر يَزْقُو و يزقي زُقَوًّا وَ زُقِيًّا وَ زُقَاءً : إذا صاح و هي الزقوة و الزقية(3).
	      و في قوله تعالى : { قَالُوا يَــــوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا}(4).
	قرأ الجمهور : { مَنْ بَعَثَنَا } مِنَ البعث ، بينما قرأ عبد الله :" مَنْ أَهَبَّنَا مِنْ مَرْقَدِنَا " بالهمز ، من هب من نومه إذا انتبه ، و أهب غيره و هي أقيس من قراءة أبيّ بن كعب " من هبنا " ، يقال هبّ من نومه ، أي انتبه و أهببته أنا أي انبهته على حد قول ابن جني و الزمخشري .(5)
	        و في قوله تعالى :{قَالَ تَاللهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينِ }(6).
	قرأ الجمهور : { لَتُرْدِينِ } و الإرداء: الإهلاك ، بينما قرأ عبد الله بن مسعود : " لِتغوين " من الإغواء(7).
	 و ينبغي أن يحمل هذا على التفسير .
	      وفي قوله تعالى :{وَ إِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ المُرْسَلِينَ }(8).
	قرأ الجمهور : { وَ إِنَّ إِلْيَاسَ } بكسر الهمزة ، بينما قرأ ابن مسعد و يحيي و الأعمش و الحكم بن عتيبة :
	 " وَ إِنَّ إدْرِيس " في موضع إلياس(1).
	      يقول أبو حيان : (( قال ابن مسعود و قتادة هو إدريس عليه السلام و نقلوا عن ابن مسعود و ابن وثاب
	 و الأعمش و المنهال ابن عمرو و الحكم بن عتيبة الكوفي أنَّهم قرأوا وَ إِنَّ إِدريس لمن المرسلين و هي محمولة عندي على تفسيره لأن المستفيض عن ابن مسعود أنه قرأ و إن إلياس و أيضا تفسيره إلياس بأنه إدريس لعله لا يصح عنه لأن إدريس في التاريخ المنقول كان قبل نوح(2).
	       و في قوله تعالى :{وَ السَّمـــاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ المِيزَان}(3).
	 قرأ الجمهور : { وَ وَضَعَ المِيزَان } بينما قرأ عبد الله : و خفض الميزان ، و أراد به كل ما توزن به الأشياء
	و تعرف مقاديرها من ميزان و مكيال و مقياس ، أي خلقه موضوعا مخفوضا على الأرض(4).
	      و في قوله تعالى :{قَد ْسَمِعَ اللهُ قَوْلَ التِي تُجَــــــدِلُكَ فِي زَوْجِهَا }(5)
	قرأ الجمهور : { تُجَــــــدِلُكَ }، بينما قرأ ابن مسعود : " تحاورك " أي : تراجعك الكلام و تحاولك، أي: تُساِئلُكَ(6).
	      و في قوله تعالى :{وَ إِنْ فَاتَكُمْ شَيء مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إلى الكُفَّار }(7).
	قرأ الجمهور : " شيءُُ " أي : أحد منهن إلى الكفـــار و في قراءة ابن مسعـــود :" أحـــد " (8)، 
	يقـــول الفـــراء: (( وَأحد يصلح في موضع شيء ، وشيء يصلح في موضع أحد في الناس فإذا كانت شيء في غير الناس لم يصلح أحد في موضعها )).(1)
	      و في قوله تعالى:{يَـــــــأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلَــــــــوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ}(2).
	قرأ الجمهور : " فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ " من السعي ، بينما قرا ابن مسعود و ابن عباس : " فامضوا إلى ذكر الله". يقول الزمخشري : (( و عـن عمـر رضي الله عنه أنه تسمـع رجلا يقـرأ : فـاسمعوا ، فقـال : مـن أقـرأك هـذا ؟ قال أبيّ بن كعب ، فقال : لا يزال يقرأ بالمنسوخ ، لو كانت : " فاسعوا " ، لسعيت حتى يسقط ردائي ، و قيل: المراد بالسعي القصد دون العدو و السعي التصرف في كل عمل )).(3) 
	      كما يرى ابن جني أن قراءة ابن مسعود هي تفسير لقراءة العامة : " فاسعوا إلى ذكر الله " أي: فاقصدوا
	 و توجهوا و ليس فيه دليل على الإسراع و إنما الغرض منها المضي إليها(4). ويرى أيضا الفــــراء أن المضي
	 و السعي و الذهاب واحد ؛ فتقول للرجل : هو يسعى في الأرض يبتغي من فضل الله .(5)
	      و في قوله تعالى : { وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكَـــــــتُ بِالْخَاطِئة }(6).
	قرأ الجمهور : { وَ مَنْ قَبْلَهُ }، و معناه : و من عنده من تباعه ، يقول الزمخشري : (( و تعضد الأولى – أي : ومن قبله ومعناه – قراءة عبد الله و أبيّ : وَمَنْ معه ))(7).
	و المتأمل لقراءة ابن مسعود و تخريج الزمخشري يخلص إلى أن قراءة ابن مسعود هي تفسير لقراءة الجمهور .      
	    
	  و في قوله تعالى : { وَ وَجَدَكَ عَائِلاً  فَأَغْنَى }(1).
	قرأ الجمهور: { عَائِلاً } يعني فقيرا ، وقال الفراء : بأنه رآها في مصحف عبد الله " عَدِيمًا " ، وأوردها كذلك الزمخشري ، " و العائل " " والعديم " بمعنى واحد(2).
	      و في قوله تعالى : { وَ وَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ }(3).
	قرأ الجمهور: { وَ وَضَعْنَا } من الوضع أي غفرنا له ذنوبه ، يقول ابن جني: (( و قرأ أنس فيما رواه أبان عنه: 
	" وَحَطَطْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ " ، قال : قلت يا أبا حمزة ! " ووضعنا "، قال : وضعنا و حللنا حططنا عنك وزرك سواء )).(4)
	     و قرأ ابن مسعود: " وَحَلَلْنَا عَنْك وِقْرَكَ ". والمعنى واحد كما سبق و أن أشار أيضا أشار ابن جني.(5)
	      و في قوله تعالى: { يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا }(6).
	قرأ الجمهور:{ تُحَدِّثُ }، بينما قرأ ابن مسعود:" تنبئ " بالتضعيف، وينبغي أن يحمل هذا على التفسير 
	والترادف .(7)
	      وفي قوله تعالى: { أَ فلاَ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ }(8).
	قرأ الجمهور: " بُعْثِرَ " بالعين مبنيا للمفعول بمعنى بُعث ، بينما قرأ ابن مسعود : " بُحْثِ" بالحاء و حذف الراء  
	وبحثر و بعثر لغتان(1)،وابدال العين حاءًا هي فحفحة هذيل ، و بها قرأ ابن مسعود .
	      وفي قوله تعالى : { وَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ }(2).
	قـرأ الجمــــهور:{ كَالْعِهْنِ }وهو الصــــــوف المصــــبغ بالألوان ، وعليه جـــاءت قـــراءة عبـــد الله بن مسعــود 
	" كالصوف "(3) وينبغــي حـمل هذه القراءة علـى التفـسير و التـرادف ، لأن ابــن مسعود أتى باسم آخر للعــهن 
	أو شرح معنى العهن .
	      وفي قوله تعالى :{ الذين هُم عن صَلاَتِهِمْ  سَاهون }(4).
	قرأ الجمهور: { سَاهون } من السهو ، بينما قرأ ابن مسعود " لا هون " من اللهو على أساس التفسير لا القراءة وهذا ما ذهب إليه ابن عباس .(5)
	      كما يمكن أن نذكر بعض المواضع الأخرى المتبقية ، وهي كلها تفاسير لا قراءات ، كما يقول علماء اللغة
	 والنحو، لأن ابن مسعود خالف فيها المصحف الإمام ؛ ومن ذلك قوله تعالى :{ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُُ عَادُون}(6).
	قرأ الجمهور: " مَا خَلَقَ " بينما قرأ ابن مسعود " مَا أصْلَحَ "(7).
	      وفي قوله تعالى: { وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أم مُوسَى فَــــــــرِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ }(8).
	قرأ الجمهور: " لَتُبْدِي بِهِ " أي: لتصرح به و المراد بالتصرح- هنا-: تجهر به و لاتكتم أمره(1)، بينما قرأ ابن مسعود:" إِنْ كَادتَ لَتُشْعِرُ به " (2) ويكاد يكون المعنى نفسه.
	      وفي قوله تعالى: { هُدًى وَ رَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ }(3).
	قرأ الجمهور: " وَ رَحْمَةً " ،بينما قرأ ابن مسعود: " هُدًى و بُشْرَى "(4).
	      وفي قوله تعالى:{ وَ أَنْزَلَ الَّذِينَ ظَــــهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَـــــــبِ من صَيَاصِيهم }(5).
	قرأ الجمهور: " ظَــــهَرُوهُمْ " ، يقول الفراء: (( هؤلاء بنو قريظة ، كانوا يَهُودًا ، وكانوا قد آزروا أهل مكة على النبي- عليه السلام – و هي في قراءة عبد الله آزروهم مكان ظاهروهم ))(6).
	      وفي قوله تعالى:{إِنَّمَا شَجَرَةُُ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الجَحِيمِ }(7).
	قرأ الجمهور: " تَخْرُجُ " على تفعل من خرج " فعل " ،بينما قرأ ابن مسعود: " نابتة " (8) على وزن فاعلة 
	" اسم " وهي قراءة على أساس الشرح والتفسير.
	       وفي قوله تعالى :{كَذَلِكَ وَ زَوَّجْنَــــــهُمْ بِحُورٍ عِينٍ }(9).
	قرأ الجمهور: " بِحُورٍ عِينٍ " و المعنى:بالحور من العين ؛ لأن العين إما أن تكون حورًا أو غير حور،بينما قرأ ابن مسعود: بعيس عين ، والعساء البيضاء تعلوها حمرة و الحوراء كذلك .(10)
	      وفي قوله تعالى :{ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الذِينَ ءَامَنُوا وَ أَنَّ الكَــــفِرِينَ لاَ مَوْلَى لَهُمْ }(1)
	قرأ الجمهور: " مولى الذين " بمعنى: وليهم وناصرهم ، بينما قرأ ابن مسعود: " ولي الذين آمنوا(2).
	      وفي قوله تعالى :{وَ يَقُول الَّذِينَ ءَامَنُوا لَوْلاَ نُزِّلَتْ سُورَةُُ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةُُ مُحْكَمَةُُ ُ }(3).
	قرأ الجمهور: " سورة محكمة "مبنية غير متشابهة ، وقيل: هي المحدثة، لأنها حين يحدث نزولها لا يتناولها النسخ، بينما قرأ ابن مسعود: سورة محدثة(4).
	      وفي قوله تعالى :{لَتَدْخُلنَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ ءَامِنِينَ }(5).
	قرأ الجمهور: " ءَامِنِينَ " ،بينما قرأ ابن مسعود: لا تَخَافون مكان آمنين(6).
	      و في قوله تعالى:{أن تَقُولَ نَفْسُُ يَــــــحَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ الله }(7).
	قرأ الجمهور:" فِي جَنْبِ الله "على معنى فرطت في ذات الله،بينما قرأ ابن مسعود وحفص:"في ذكر الله"(8).
	      وفي قوله تعالى:{وكذلك حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الذِينَ كَفروا أَنَّهُمْ أصْحَابَ النار }(9).
	 قرأ الجمهور:"حَقَّتْ "،بينما قرأ ابن مسعود:" سبقت "وهو تفسير معنى،لا قراءة على حد تعبير أبي حيان(10).
	    
	  وفي قوله تعالى:{ وَ قَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً للسائلين }(1).
	قرأ الجمهور: " وَ قَدَّرَ " أي: أرزاق أهلها ومعايشهم بينما قرأ ابن مسعود: " وقَسَّمَ " أي: جعل في هذه ما 
	ليس في هذه ليتعايشوا ويتَّجروا.(2)
	      وفي قوله تعالى: {وَ لَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللهَ لاَ يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْملون }(3). 
	قرأ الجمهور: " ظَنَنْتُمْ " من الظن، بينما قرأ ابن مسعود: " زعمتم " من الزعم، والزعم والظن في معنى واحد، وقد يختلفان.(4)
	      وخلاصة ما سبق نجد أن قراءة عبد الله بن مسعود في هذا الصدد لا تعدو أن تكون تفسيرا أو تأويلا
	أو شرحا لقراءة الجمهور أو معنى مخالفا أو مغايرا كما في الموضع الأخير ،ومهما قيل عن أمر قراءة ابن مسعود فإنه في حالات يزيل اللبس اللغوي أو النحوي عن قراءة الجمهور، و يسهم في كثير من الأحيان في ميدان الاحتجاج اللغوي لهذه القراءة .
	التوجيه النحوي للبنية التركيبية للقراءة
	�	الـــزيــــادة 
	ولقد أبيتُ عَلَى الطَّوَى و أظلُّه                  حتَّى أنـــال به كريـــم المَأْكَــــلِ(1)
	ومنه يتضح لنا أنه بإمكاننا أن نعدي أمثال هذه الأفعال دون حروف الجر ففي " أظَلُّهُ " يمكن أن نقول
	 " وأظلُّ عليه " و في " فأنصتوها " " أنصتوا لها " وقد جاء كذلك في قوله تعالى : { وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُون }(2) و يقصد منها: و ِإذَا كَالُوا لهم .




	فقد قرأ حمزة وحفص" لَيْسَ "من أخوات" كان "،يقع بعدها المعرفتان،فتجعل أيهما شئت الاسم والآخر خبر، 
	فلما وقع بعد " ليس " " البر" وهو معرفة و" أن تولوا " معرفة، لأنه مصدر بمعنى التولية  جعل " البر َّ" الخبر فنصبه ، و جعل " أن تولوا " الاسم فقد رفعه ، وكان المصدر أولى بأن يكون اسما، لأنه لا يتنكر ،و"البر " قد يتنكر،أما وجه القراءة بالرفع أن اسم" ليس" كالفعل ،ورتبة الفاعل أن يلي الفعل، فلما ولي " البر " "ليس" رُفع.
	قرأ الجمهور:" أَعَجَزْتُ؟" بفتح الجيم،بينما قر ابن مسعود والحسن وطلحة:" أَعَجِزْتَ ؟" بكسر الجيم وهي لغة شاذة،وإنما مشهور الكسر في قولهم عجزت المرأة إذا كبرت عجيزتها (1).
	   ومن مظاهر اختلاف التراكيب النحوية في قراءة القراء،ما جاء في قوله عز وجل:{قَالَ عِيسَى ابنُ مَرْيـــَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأَوَّلِنَا وَ آخِرِنَا}(2)،قرأ الجمهور:"تَكُونُ لَنَا"على أن الجملة صفة للمائدة،بينما قرأ عبد الله و الأعمش :" تَكُنْ " بالجزم على جواب الأمر (3).ويعلق الفراء على قراءة ابن مسعود،فيقول:((وهي في قراءة عبد الله:" تَكُنْ لَنَا عِيدًا"،وما كان من نكرة قد وقع عليها أمر جاز في الفعل بعده الجزم و الرفع))(4).وهو وجه مقبول في العربية. 
	      وهذا مثال آخر لمظهر الاختلاف نفسه،ففي قوله عز وجل:{وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ}(5)، قرأ الجمهور بما فيهم الحسن:" تَسْتَكْثِرُ " بالرفع منصوب المحل على الحال،أي:ولا تُعْطِ مُسْتَكْثِرًا، ومن قراءات الحسن أيضا:"تَسْتَكْثِرْ " بالجزم على أنه حال أو بدل،كما قرئ أيضا بالنصب وهي قراءة الأعمش على تقدير "لتستكثر"،وذلك بإضمار "أن". أما في قراءة ابن مسعود فهي على قوله:" أَنْ تَسْتَكْثِرَ " بإظهار "أن"الناصبة للمضارع،وهذا شاهد كما يقول الفراء على الرفع في"تَسْتَكْثِرُ"،ويجوز في الرفع أن تحذف "أن"ويبطل عملها،والرفع وجه القراءة و العمل(6).أما زيادة "أن"في قراءة ابن مسعود فهي شاذة.
	     وفي قوله تعالى:{وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءانًـا عَرَبِيًّا وصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا}(7)، قرأ الحسن:"أَوْ يُحْدِثْ " بسكون الثاء،بينما قرأ عبد الله ومجاهد وأبو حيوة والحسن في رواية الجحدري وسلام  "أَوْ نُحْدِثْ " بالنو ن وجزم الثاء،وذلك حمل و صل على وقف أو تسكين حرف الإعراب استثقالا لحركته،كما قرأ بالتاء بدلا من الياء أو النون،كما لجأ البعض إلى تسكين الثاء طلبا للتخفيف(1).
	      وقد اختلف القراء،والنحاة في قوله تعالى:{قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَسَحران يُرِيدَانِ أن يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ }(2) قال الفراء:((حدثني أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها سئلت عن قوله في النساء:"لَكِنَّ الرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ و المُقِيمِينَ الصَّـلواة" وعن قوله في المائدة:"إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا والَّذِينَ هَادُوا والصبئُون"َ "وعن قوله  " إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَان " فقالت : يابن أخي هذا كان خطأ من الكاتب" (3)،و قرأ أبو عمرو:"إنَّ هَذَيْنِ لَسَاحِرَانِ " على الجهة الظاهرة المكشوفة ،وقرأ ابن كثير وحفص:"إِنَّ هَذَانِ لَساَحِرَانِ " على قولك إن زيد لمنطلق،واللام هي الفارقة بين "إن" النافية،والمخففة في الثقيلة،بينما قرأ ابن مسعود:"أَنْ هَذَانِ سَاحِرَانِ"بفتح همزة"أن"وبغير لام بدل من النجوى،وقيل في القراءة المشهورة :"إِنْ هَذَانْ لَسَاحِرَانِ"هي لغة لبني الحارث بن كعب الذين يجعلون الاثنين برفعهما،ونصبهما،وخفضهما بالألف،فقال البعض الآخر أن:" أن" بمعنى: نعم و"ساحران "خبر مبتدأمحذوف،واللام داخلة على الجملة تقديره :"لهما ساحران "(4)،وفي تخريج هذه الجملة آراء كثيرة لا أريد الخوض فيها.
	    وفي قوله تعالى:{فَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَـلُكُم وأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ}(5).
	 قرأ الجمهور:"فَتَحْبَطَ"،منصوب الموضع على أنه مفعول له،يقول الزمخشري:(( وفي متعلقه وجهان؛أحدهما:أن يتعلق بمعنى النهي،فيكون المعنى:انتهوا عمَّا نهيتم عنه لحبوط أعمالكم.وثانيهما:أن يتعلق بنفس الفعل و يكون المعنى : أنهم نهوا عن الفعل الذي فعلوه لأجل الحبوط ،لأنه لما كان بصدد الداء إلى الحبوط:جعل كأنه فعل لأجله وكأنه
	العلة والسبب في إيجاده على سبيل التمثيل ))(6).
	وقرأ ابن مسعود و زيد:"فَتحْبَط"بالفاء،أظهر نصبا بذلك ؛ لأنما بعد الفاء لا يكون إلا سببا عمَّا قبله ، كما أن قراءة ابن مسعود بالفاء دليل على جواز الجزم في " أن تحبط ".(1)
	       ومن ذلك أيضا إلحاق ضمير جماعة الذكور الغائبين،وجماعة الإناث الغائبات بالفعل "عسى" في قوله تعالى : { يَاأَيُّــهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لا َيَسْخَرُ قَوْمُُ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَ لاَ نِسَاءُُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أنْ يَكُنَّ خَيْرًّا مِنْهُنَّ}(2)،فقد قرأ جمهور القراء:" عَسَى أَنْ يَكُونُوا ...و عَسَى أَنْ يَكُنَّ " بينما قرأ عبد الله بن مسعود :  "عَسـَوْا أَنْ يَكُونُــوا،وَلاَ نِسَاءُُ مِنْ نِسَاءٍ عَسَـيْنَ أن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْـــــهُنَّ "،فعسى على هذه القراءة هي ذات الخبر كالتي في قوله تعالى:{فَهَلْ عَسَيْتُم }وعلى الأولى التي لا خبر لها،كقوله تعالى:{وعسى أن تكرهوا شيئا}(3) ، فابن مسعود في هذه الآية خالف المألوف المتعارف عليه من لزوم الفعل"عسى"حالة الإفراد مع جميع الفاعلين، وألحق به ضمير جماعة الغائبين وضمير جماعة الإناث الغائبات.
	ومن العرب من يقول:عسى وعسيا:وعست،وعستا،عَسَيْنَ،(4).وماورد في قراءة ابن مسعود: في"عسوا"
	 و" عَسَيْنَ" هو سلم لغة،حيث أسند الضمير إلى واو الجماعة في "عسوا" ونون النسوة في عسين.(5)




