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 اإلهداء

 .أنُأحملُالعممُبينُضموعيُومحبتكُبينُجوانحيُأقسمتُُ

ُ.طوروأكتبُجمالُآياتكُوجرسُحروفكُبينُالسُّ

ُ.اُكُرسالةُليُفيُىذهُالدنيوأنُأعنونُحبُّ

 .وقبريُفيُاآلخرةُ،إليكُياُمنُستنيرُقمبيُفيُالدنيا

ُ.بقمميُاُسطرتياسطورًُُأىديُكتابناُالعزيزُ"القرآنُالكريم"

ُأطالُاهللُعمرىما،ُإلىُمنُ ُإلىُوالديُالعزيزين، ُبجانبيُطوياًل، ربيانيُصغيرًا،ُووقفا
ُوجزاىماُعنيُخيرُجزاء.

 إلىُأساتذتناُاألفاضل،ُباركُاهللُفييم.

 .بحثيُالمتواضعُنأىديكُ،ميالتيُفيُالعممُوالعملإلىُُز

ُإلىُكلُمنُشجعنيُوساعدنيُعمىُإتمامُىذاُالبحث.

ُ.إلىُالذينُرحمواُوحّنتُكمماتيُإلييم

 ُ.اُأىديُبحثيإلييمُجميعًُ
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 شكر وعرفان

َُربَُّناُأَُُُُُ ُ،َوَيْنَبِغيَُلُوَُوَيْرَضىُُيْحَمَد،ْنُاْلَحْمُدُِلمَِّوَُحْمًداَُكِثيًراَُطيًِّباُُمَباَرًكاُِفيِوَُكَماُُيِحبُّ
يُوأشكركُعمىُأنُيسرتُليُإتمامُىذاُالبحثُعمىُالوجوُالذيُأرجوُأنُأحمدكُربُّ

 .ترضىُبوُعني

 .[10النمل:] چہ  ہ   ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  چ  :لقولوُتعالىُيُامتثالًُفإنُُُُّ

الشكرُفألستاذيُوشيخيُفأماُُ،أسجلُفيُىذاُالمقامُشكريُوتقديريُوعرفانيُبالجميل
عمىُ-حفظوُاهللُورعاه–المشرفُعمىُرسالتيُُالفاضلُىارونُكاملُمحمودُالشرباتي،

سداءُالنُّ وأشكرهُبأنُوضعنيُُ،وجيوصحُوالتُّماُبذلُمعيُمنُجيدُفيُقراءةُالرسالةُوا 
لكُمنيُكلُالحترامُعمىُإضاءتكُشمعةُأنارتُُعمىُعتبةُباحثةُفيُىذاُالمجالُالقّيم،

ُوأعانتنيُعمىُُإتمامُىذاُالبحث.ُ،يدربُبحث

اُرغمُاحتواناُ،إلىُصرحُلطالماُظلُصامدًُُوطنيُُّوأماُالعرفانُفمصرحُفمسطينيُُُُّ
لىُرئيسُالجامعةُوعميدُكميةُُإلىُصرحُجامعةُالخميل،ُ،عوباتُوالعقباتالصُّ وا 

ُُ.الشريعة

وُأ،ُىُتشجيعاًُشكريُإلىُكلُمنُأسدىُإلّيُنصحًا،ُأوُأعارنيُكتابًا،ُأوُأبدُمُُوأقدُُُّ
ُليُفيُظيرُالغيب.ُدعا

لوجيوُالكريمُُوأنُيكونُخالصاًُُ،أسألُاهللُالعظيمُأنُيتقبلُمنيُىذاُالبحثُالمتواضعُُ
 يجعموُفيُميزانُحسناتيُوحسناتكُوأنُ،
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 ملخص البحث
 القراءات القرآنّية في تفسير البحر المحيط :عنوان البحث

 المائدة واألنعامدراسة وتوجيه من خالل سورتي 

 إعداد: نرمين عبد محمد عبد الحق

 الشرباتيمحمود هارون كامل  الدكتور إشراف:

دراسةُعمىُذكرُالقراءاتُالقرآنيةُالواردةُفيُتفسيرُ)ُالبحرُالمحيط(ُألبيُحّيانُىذهُالُتشتملُُُُ

ه(،ُإذُجمعتُالباحثةُالقراءاتُالتيُأوردىاُأبوُحّيانُفيُسورتيُالمائدةُواألنعامُمع745ُاألندلسّي)

لُُ،ُاءاتعممُالقُرُيكتابوُكافةُالوجوهُالواردةُفُيفُانفقدُحشدُأبوُحيُّ توجيياتياُالّنحويةُوالمغوية،

ُ.ُأسموبُبيِّنُورصينُيفُ،ُوِذْكرُماُيؤيدىاُمنُالشواىدُالعربيةُ،ُيكلُولُيملُمنُإيرادىا

وأثرىاُالواضحُفيُإضافةُمعاٍنُجديدة،ُ القراءاتُمىوءُعلقاءُالضُّإلىُإةُالبحثُوترجعُأىميُُُّ

  .يعجازُالقرآناإل،ُوالكشفُعنُوجوُجديدُمنُوجوهُاتمييزُبينُالمتواترُوالشاذُمنُالقراءوالتُّ

فيُإعطاءُالقراءاتُالقرآنيةُأىميتياُمنُخاللُتفسيرىاُوتيسيرىاُبينُراسةُوتتمثلُأىدافُىذهُالدُُُُّ

برازُأىميةُعممُتوجيوُالقراءات،ُوالتصديُلممغرضينُالمشّككينُفيُكتابُاهللُ يديُطمبةُالعممُ،ُوا 

ُبالكشفُعنُوجوهُالقراءاتُوعمميا.

لبحثُعمىُالمنيجُالوصفي،ُوالستقرائي،ُوالتحميمي،ُألّنُطبيعةُالموضوعُتعتمدُالّدراسةُفيُىذاُاُُُ

يحتاجُلمعرضُثمُالوصفُ،ُثمُالتحميل،ُمنُأجلُالتوصلُإلىُالنتائجُالمرجوة.ُويتمثلُذلكُفيُتتبعُ

القراءاتُفيُآياتُسورتيُالمائدةُواألنعامُعمىُنسقُترتيبياُفيُالمصحف،ُمبينًاُماُوردُفيياُمنُ

لشاذ،ُوتوثيقياُمنُمظانياُمعُنسبتياُألصحابوُفيُالغالب.ُواقتضتُطبيعةُىذاُالبحثُأنُالمتواترُوا

يقسمُإلىُثالثةُفصول:ُُُالفصلُاألول:ُوفيوُترجمةُموجزةُألبيُحيان،ُوُمنيجوُفيُتفسيره،ُ

ُوتعريفُالقراءاتُوماُيتعمقُبياُ.
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ُالفصلُالثاني:ُالقراءاتُالقرآنّيةُفيُسورةُالمائدة.

ُالقراءاتُالقرآنّيةُفيُسورةُاألنعام.ُث:الفصلُالثال

ُثمُخاتمةُضمنتياُأىمُالنتائج،ُومنُثمُالفيارس.

ُالّدراسة:ُ ُإليو ُخُمصت ُما ُأىم ُالقراءاتُُومن ُمراجع ُمن ُميمًا ُمرجعًا ُالمحيط ُالبحر ُتفسير ُيعدُّ

ابيا،ُوقمماُمعُنسبةُالقراءاتُإلىُأصحُالقرآنية،ُفيوُحافلُبكمُزاخرُمنُالقراءات،ُمتواترىاُوشاذىا،

تمّيزُأبوُحّيانُبإيرادُالقراءاتُالقرآنيةُالمتواترةُُ.تجدُفيُالتفسيرُقراءاتُدونُنسبتياُإلىُأصحابيا

عرابيا، ُوا  ُوتوجيييا ُويعترضُويرّدُُوالشاذة، ُفكانُيؤيدُبعضُأقواليم، ُالقراءة، وذكرُاختياراتُأئمة

 ويّضعفُالبعضُاآلخر.
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Abstract 

The title of the research: Qur'anic Readings in the interpretation of Al-Bahr Al-Muhit. 

AStudy and Guidance Through the Suras of of Al-Ma'idah and Al- An'am.    

Prepared by: Nermeen Abed Mohammad Abed AlHaq. 

Supervised by: Dr.Haroon Kamel Al-Sharabati. 

This research includes Qur'anic readings in the interpretation of Al-Bahr Al- 

Al-Muhit for Abu Haiyan Al-Andalusi (547 A.H.). I collected the readings 

that Abu Haiyan stated in Al- Ma'idah and Al-An’am verses with their 

linguistic and grammatical directing. That is because of Abu Haiyan’s 

scientific position, his distinguished, authentic and comprehensive 

interpretation for the Qura’nic readings. 

The importance of the research sheds light on the readings and their impact 

on reflecting new meanings, distinguishes between the accepted and the 

atypical readings, reveals other miracles of Qura’n. 

This research aims at concentrating on the importance of the Qura’nic 

readings through interpreting them and simplifying them for students, 

highlighting  the significance of the science of directing readings, defending 

the Qura’n and responding to those who contest the readings. 

Following the descriptive, inductive, and analytical methods, I described 

then analysed the verses to conclude my results. I inducted the verses of Al-

Mae’da and Al-Ana’am Suras according to their order in the Qura’n 

explaining the accepted and the atypical readings.Also, I cited their habitat 

referring to authors in most cases. This research is divided into three 

chapters:  
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The introductory chapter: A biography of Abu Hassan with his interpreting 

method and a definition for the readings and what is related to them are 

provided. 

Chapter two: The Qura’nic readings in Al-Mae’da (Sura) 

Chapter three: The Qura’nic readings in Al-Ana’am (Sura) 

   Then, I concluded with the most significant results and, finally, the index. 

Some of the most important conclusions of the study were: Qura’nic verses 

clarify each other; they interpret and reveals misunderstandings through a 

magnificent style reflecting the miracles of the Quran.  

Al-Mae’da (Sura) included different readings by language, structure, 

rhetorical directions, jurisprudence, which indicates the eloquence of the 

Qura’n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 س
 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 املقدمة:

ومنُسيئاتُأعمالناُ،منُُ،منُشرورُأنفسناباهللُُونعوذُُُونستيديو،ُونستعينوُُُنحمدهُُُ،هللُدَُمُْالحَُُإنُُُُُّ

 ُاُبعد:أمُُُُُّ.ااُمرشدًُومنُيضملُفمنُتجدُلوُوليًُُالميتد،ييدُاهللُفيوُ

ُالتيُقيرُاهللُبياُ ُالقاىرَة ُالكتبُالمنـزلةُوآخَرىا،ُوكانُالحجَة فإنوُلماُكانُالقرآُنُالكريمُأعظَم
الغربُبالصدقُوالواقعية؛ُكانُالغوصُفيُُأعداءهُبمختمفُتوجياتيمُوأفكارىم،ُحتىُسّممُلوُُعَقالء

ُأسراره،ُوالبحثُفيُُسَوِرهُوآياتو،ُمنُأشرفُالعمومُالشرعية.

ولتمكُالمكانةُالعظيمةُلمقرآنُالكريمُانطمقُالعمماءُبكلُشغٍفُُيَنقِّبونُعنُكنوزه،ُويتسابقونُإلىُ
ُالوقتُوا ُبذل َُفذٌّ، َُعالمٌة ُالعمماء، ُأولئك ُومن ُإعجازه، ُمكامن ُإبراز ُفي ُوالقراءات،ُلجيد التفسير،

،ُفكانُمثارُإعجاٍبُمنُعمماءُعصره،ُوالعمماءُمنُبعده،ُذلكُوعمومُالمغة،ُوالحديث،ُوالفقوُوأصولو
،ُوكانُمنُأىمُأبوُحّيانُاألندلسّي،ُالمتوفىُسنةُخمسُوأربعينُوسبعمائةُلميجرةىوُالشيُخُاإلماُمُ

ُ.طُأنظارُأىلُالعممُعامة،ُوأىلُالعربيةُخاصةفيوُمح (،كتابوُ"تفسيرُالبحرُالمحيط"مؤلفاتو:ُ)

وِلَماُليذاُالتفسيرُمنُأىميةُفقدُتسابقُالباحثونُإلىُالبحثُفيُجوانبوُالمتنوعةُوالمتعددة،ُخصوًصاُ
ُبياُاإلماُمُ أبوُحّيانُجوانبُالمغةُوالبيان،ُولماُكانُعممُالقراءاتُُيَمثِّلُأحَدُتمكُالجوانبُالتيُاىتمَّ

دراسةُوتوجيوُالقراءاتُالقرآنيةُفيُتفسيرُالبحرُالمحيط،ُوذلكُأنُيكونُبحثيُفيُُفيُتفسيره،ُرأيت
استكماًلُلماُبدأتُبوُزميمتانُباحثتانُمنُطمبةُالماجستيرُفيُجامعةُالخميل،ُساعينُلخدمةُالقرآنُ

       العظيم،ُفكانتُكتابةُالبحثُفيُىذاُالموضوعُبعنوان:

 دراسة وتوجيو من خالل سورتي المائدة واألنعام البحر المحيط  القراءات القرآنّية في تفسير      
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 أىمّية البحث وأسباب اختيار الموضوع:

ُ:وتتجمىُأىميةُىذاُالبحثُفيماُيأتي

ُإليوُ .1 ُيتطرق ُجانبُلم ُأنو ُإذ ُالمحيط، ُالبحر ُلقراءاتُتفسير ُوالتوجيو ُالدراسة ُبين الجمع
 مؤلفُعمىُانفراد.

رجعًاُميمًاُمنُمراجعُالقراءاتُالقرآنية،ُفيوُحافلُبكمُزاخرُمنُُيعدُُّتفسيرُالبحرُالمحيطُم .2
 .القراءات،ُمتواترىاُوشاذىا

 أّنُىذاُالموضوعُيبينُلونًاُمنُألوانُاإلعجازُالقرآني. .3

ُاحتوتُ .4 ُاْلَماِئَدِة ُالبالغية،ُُسوَرُة ُوالّتوجييات ُوالّنحو، ُحيثُالّمغة ُمن ُقراءاتُمختمفة، عمى
 .واألحكامُالفقيية

ُُو .5 ُفيُالنطقُبالكمماتُالقرآنّية،ُوصيانتياُعنُثمرة ُالعصمةُمنُالخطأ ُالقراءات: فائدةُعمم
 التحريفُوالتغيير،ُوالتمييزُبينُالمتواترُوالشاذُمنُالقراءة.

ُالبحثُيجمعُ .6 ُيقدموُمنُخدمةُلتفسيرُالبحرُالمحيطُالذيُيتسمُبالسعةُوالشمول،ُفيذا لما
 لمتواترةُوالشاذةُفيُسورتيُالمائدةُواألنعام.بينُالدراسةُوالتوجيوُلمقراءاتُالقرآنيةُا

 أسئلة البحث:

 ىؿ لمقراءات القرآنية أثر عمى التفسير كبياف المعاني المتفقة كالمختمفة؟ .1

 ما ىك منيج أبي حياف في عرض القراءات القرآنية؟ .2

 ما ىي أىمية تكجيو القراءات الشاذة ؟ .3
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 حدود البحث: 

ُ ُُالبحثُعنسيتّم ُالقراءاتُالقرآنّية ُمنُخالل ُالمحيط ُالبحر ُتفسير ُفي ُمن ُنماذج المائدةُسورتي
وتمييزُالمتواترُمنياُعنُغيرهُمنُالقراءاتُالّشاذةُ،ُمقتصرةُدراسةُوتوجيياُنحوّياُولغوّيا.ُُواألنعام

ُعمىُفرشُالقراءاتُدونُأصوليا.

 أىداف البحث:

ُتتمثلُأىدافُالدراسةُفيماُيمي:ُ

 ىُتفسيرُاآليات.عمُعممُالقراءاتُوتوجييياُأثربيانُ .1

 التصديُلممغرضينُالمشّككينُفيُكتابُاهللُبالكشفُعنُوجوهُالقراءاتُوعمميا. .2

 .بيانُمنيجُأبيُحيانُفيُعرضُالقراءاتُالقرآنية .3

ُخالل .4 ُمن ُوتوجيييا ُالمحيط ُالبحر ُتفسير ُفي ُالواردة ُالقراءات ُسورتيُُدراسة ُمن نماذج
 المائدةُواألنعام.

 منيج البحث: 

ُالّدراسةُف ُالبحثُعمىُالمنيجُالوصفي،ُوالستقرائي،ُوالتحميمي،ُألّنُطبيعةُالموضوعُتعتمد يُىذا
 يحتاجُلمعرضُثمُالوصفُ،ُثمُالتحميل،ُمنُأجلُالتوصلُإلىُالنتائجُالمرجوة.

ُوأماُالخطواتُاإلجرائيةُلمدراسةُفتتمثلُفيُاآلتي:

ُأوًل:ُسمكُتُسبيلُاإليجازُفيُمجملُالفصول.

ُالمائدةُواألنعام.ُثانّيًا:ُعّرفُتُبسورتي

ثالثًا:ُتتبعتُتفسيرُسورتيُالمائدةُواألنعامُفيُالبحرُالمحيطُمستخرجةُاآلياتُالتيُنصُأبوُحيانُ

ُعمىُاختالفُالقراءُفييا،ُبعدُذلكُعمدُتُإلى:
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بذكرُاسمُالسورة،ُورقمُاآليةُفيُمتنُاآلياتُالقرآنيةُالتيُتتضمنُموضعُالشاىدُُتوثيق- أ

ُ ُالرسالرسالة، ُضوابط ُومرتبوفق ُالعثماني، ُمعُُةم ُالمصحف، ُفي ُورودىا حسب

 القتصارُعمىُالفرشُدونُاألصول.

ُالبحرُ- ب ُمن ُأوًل ُبتوثيقيا ُإلىُأصحابيا ُنسبتيا ُمع ُآية ُفيُكل ُالشاذ ُمن ُالمتواتر بيان

 المحيط،ُثّمُبالرجوعُإلىُبعضُمصادرُالقراءاتُاألخرى.

ُ- ت ُوالرجوع ُالمحيط، ُالبحر ُتفسير ُخالل ُالقراءاتُمن ُالقراءات،ُتوجيو ُكتبُتوجيو إلى

عرابُالقرآنُومعانيو.  والستعانةُبكتبُالمغة،ُوا 

ُالقراءاتُُ- ث ُإلى ُأتطرق ُولم ُفيو، ُترد ُموضع ُأول ُفي ُالقراءاتُوتوجيييا اكتفيتُبإيراد

 المذكورةُفيُالسورُالسابقةُ)ُالفاتحة،ُوالبقرة،ُوآلُعمران،ُالنساء(.

ُارابعًا:ُ ،ُمعُالحكمُعمىُاألحاديثُالمرويةُفيُألصيمةتخريجُاألحاديثُالشريفةُمنُمصادرىا
 غيرُالصحيحين.

 بالرجوعُإلىُالكتبُالمتخصصةُفيُذلك._ُغيرُالمشيورين_ُالترجمةُلألعالمُخامسًا:ُ

ُوكت ُومعاجميا ُكتبُالمغة ُإلى ُ ُبالرجوع ُلمقراءاتُالقرآنية ُالمغوي ُالمعنى ُبيان ُبسادسًا:
 غريبُالقرآن.

ُصُالمقتبسةُمنُالمراجعُالتيُأخذتُمنيا.سابعًا:ُتوثيقُالتعريفاتُوالنصُو

 الدراسات السابقة: 

ُالمجالُزميمتانُباحثتانُمنُطمبةُالماجستيرُقسمُأصولُالدينُشعبةُالتفسيرُفُ ُيسبقنيُفيُىذا
ُالقراءاتُمنُسورةُالفاتحةُحتىُالّنساءُفيُرسالتْيُماجستيرُبالعنوانُذاتو،ُ،جامعةُالخميل ُوتناولتا

ُساتُلصوقاُبموضوعُالبحث:ومنُأكثرُىذهُالدرا
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 ُُُالمائدة ُآلُعمرانُإلىُآخرُسورة ُأبيُحيانُفيُالتفسيرُمنُأولُسورة )ترجيحاتُاإلمام
ُالدكتوراهُ ُدرجة ُلنيل ُوىيُرسالة ُالمحيط(، ُالبحر ُتفسيره ُمنُخالل ُوموازنة ُودراسًة جمعًا

ُ ُعام ُفي ُنوقشت ُقصاص، ُجميل ُبن ُالرحمن ُعبد ُالباحث: ه1428ُ-ه1427،إعداد
ُفيماُُبجامعة ُالبابُاألول: ُبابين، ُمن ُالرسالة ُتتكون ُالسعودية. ُالعربية ُالقرىُبالمممكة أم

ُأئمةُ ُأقوال ُبين ُوالترجيح ُالتفسير ُفي ُومنيجو ُوترجمتو ُاألندلسي ُحيان ُأبي ُبحياة يتعمق
التفسير.ُوالبابُالثاني:ُفقدُعنيُبترجيحاتُأبيُحيانُفيُالتفسيرُمنُأولُسورةُآلُعمرانُ

 مائدة.إلىُآخرُسورةُال

 ُتفسيرُالقرآنُبالقراءاتُالعشرُمنُخاللُسورتيُاألنعامُواألعراف(ُوىيُرسالةُماجستير(
مُبالجامعةُاإلسالميةُبغزة.2006ُ-ه1427لمباحثة:ُفاتنةُتوفيقُالسكني،ُنوقشتُفيُعامُ

وتشتملُالرسالةُعمىُتمييدُوفصمين،ُأماُالتمييدُفيوُمدخلُإلىُعمميُالتفسيرُوالقراءات،ُ
ُا ُوالفصلُوالفصل ُالمتواترة، ُالعشر ُالقراءاتُالقرآنية ُخالل ُمن ُاألنعام ُسورة ُتفسير ألول:

 تفسيرُسورةُاألعرافُمنُخاللُالقراءاتُالقرآنيةُالعشرُالمتواترة.ُالثاني:

 ُُالنساء(،ُألحمد ُفيُالبحرُالمحيطُفيُسورة )منيجُأبيُحّيانُفيُتوجيوُالقراءاتُالمتواترة
ُماجستير ُرسالة ُوىي ُشحاتو، ُعامُسيد ُاإلسالمية2012ُُ-ه1433نوقشت ُبالجامعة م

بماليزيا.ُقسمتُلبابين:ُالبابُاألولُتحدثُفيوُعنُأبيُحيانُوكتابوُالبحرُالمحيط،ُوعممُ
ُالثانيُ ُالباب ُأما ُالقرآن. ُتفسير ُفي ُالقراءات ُوأثر ُفيو، ُالتأليف ُومراحل ُالقراءات توجيو

 نساءُومنيجُأبيُحيانُفيُتوجيييا.ُحصصُلدراسةُالقراءاتُالقرآنيةُالمتواترةُفيُسورةُال

 ( آؿ عمراف القراءات القرآنٌية في تفسير البحر المحيط دراسة كتكجيو مف خبلؿ سكرتي
-ق1436كائؿ عدكاف ،نكقشت في عاـ  ءكالنساء( كىي رسالة ماجستير لمباحثة: دعا

عريؼ كتشتمؿ الرسالة عمى ثبلثة فصكؿ: الفصؿ التمييدم: كفيو تـ بجامعة الخميؿ.2015
بأىـ األمكر المتعمقة بالقراءات كنشأتيا، كأنكاعيا، كترجمة مكجزة عف حياة أبي حياف 

 كمنيجو في التفسير. الفصؿ الثاني: القراءات القرآنية في سكرة آؿ عمراف. كالفصؿ الثالث:
 القراءات القرآنية في سكرة النساء.
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تُالقرآنّيةُفيُتفسيرُالبحرُالمحيطُمنُلكنُلمُأقفُعمىُمؤّلفُجمعُبينُالدراسةُوالتوجيوُلمقراءا
ُ.ُ-واهللُتعالىُأعمىُوأعممُُ-ُالمائدةُواألنعامخاللُسورتيُ

 البحث: محتوى

ُثمُُُُ ُالخاتمة، ُثم ُفصول، ُوثالثة ُمقدمة، ُإلى ُيقسم ُأن ُالموضوع، ُىذا ُفي ُالبحث ُطبيعة اقتضت
ُوجاءُترتيبياُعمىُماُيأتي:المراجع.

ُالبحث ُأىمية ُبيان ُوفييا ُالبحث،ُالمقدمة: ُفي ُومنيجي ُوأىدافو، ُوحدوده، ُوأسئمتو، ُاختياره، ُوأسباب ،
ُوالدراساتُالسابقة،ُوخطةُالبحث.

ُ:ُوفيوُمبحثان:األولالفصلُ

 .والتعريف بتفسيره البحر المحيط المبحث األول: ترجمة اإلمام أبي حّيان األندلسّي،

ُُُ.المبحث الثاني:القراءات القرآنية

  .لقرآنية في سورة المائدة، دراسة وتوجيو:القراءات ا الثانيالفصل 

ُالمبحث األول: تعريف بسورة المائدة. 

 .المبحث الثاني: عرض آليات من سورة المائدة المتضمنة للقراءات القرآنية

 :القراءات القرآنية في سورة األنعام، دراسة وتوجيو، وفيو مبحثان:  الثالثالفصل 

ُ .المبحث األول: تعريف بسورة األنعام

ُ.المبحث الثاني: عرض آليات من سورة األنعام المتضمنة للقراءات القرآنية

 .وخاتمة ضمنتها أهّم النتائج، ومن ثّم الفهارس
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ُومنُ ُنفسي، ُأخطأتُفمن ن ُوا  ُوبفضمو، ُتعالى ُاهلل ُفمن ُفيو ُأصبت ُفإن ُالمقل، ُجيد ُىذا وأخيرًا

ُربُالعرشُالع ُتوكمتُوىو ُباهللُعميو ُتوفيقيُإل ُوما ُنبيناُالشيطان. ُعمى ُوالسالم ُوالصالة ظيم،

ُوعمىُآلوُوصحبوُأجمعين.ُمحمد
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 الفصل األول

 ترجمة اإلمام أبي حّيان، ومدخل إلى القراءات

 :مبحثان وفيو

البحر تفسيره التعريف بو  األندلسّي، انأبي حيّ اإلمام ترجمة : المبحث األول

 المحيط: وقد تضمن مطمبين:

العممية، مكانتو ، شيكخو كتبلميذه ،يتو، مكلده، نشأتو، كناسمو:أبك حياف :المطمب األكؿ

 مؤلفاتو، كفاتو.         

 .البحر المحيط ه المسٌمى:تعريؼ بتفسير ال الثاني:المطمب 

   :مطالب ستة القراءات القرآنية، وقد تضمن:الثاني المبحث

 تعريؼ القراءات لغةن كاصطبلحان. المطمب األكؿ:

 .قراءاتالُعمـُنشأةالمطمب الثاني: 

 .، كالتعريؼ بالقٌراءالمتكاترةالقراءات  المطمب الثالث:

 .كركاتيا ،الشاذةالمطمب الرابع: القراءات 

 المطمب الخامس:عمـ تكجيو القراءات.

 طت كاالحتجاج ليا في البحر المحيمنيج أبي حٌياف في إيراد القراءا :السادسالمطمب 
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 :ندلسّي،وتفسيره البحر المحيطترجمة اإلمام أبي حّيان األ : المبحث األول

في خدمة اإلسبلـ كالمسمميف، كترككا  ؿي تاريخنا المجيد بعمماء أجبٌلء، بذلكا جيكدنا كبيرةن يىحفً ُُُُُُُُ

عد أحد أعبلـ المسمميف في ، الذم يي األندلسيٌ ُحٌيافُأبكُاإلماـ :آثاران عظيمة في العمـ، كمف ىؤالء

عرض في ىذا أكسكالشعر،كاألدب. يث، كالفقو كأصكلو،كالحد،كالقراءات، كعمـك المغة التفسير،

 جكانب مف ىذه الشخصية العظيمة. المبحث

 األول المطمب

 1بي حّيان األندلسيّ أل موجزة ترجمة

يَّافاسمو:  مٌي بف ييكسيؼ بف حى مَّد بف ييكسيؼ بف عى يَّاني  2 فزمٌ الن  ُميحى  المغربٌي المالكٌي ثـٌ  الغرناطيٌ  3 الجى

 الديف.ُأثيرُ، كلقبوالشافعٌية _ُإلىُبعدُفيماُ_ النتمائوالشافعيٌ 

  :ُ"...قاؿُكىذه الكنية ىي التي عرؼ بيا كاشتير بيف أىؿ العمـ قديمان كحديثان،حيث، أبك حٌيافكنيتو:ُُ

                                                           
1

. جزءان ،القّراء طبقات فً النهاٌة غاٌة علً، بن محّمد بن محّمد بن محّمد الدٌن شمس الجزرّي، ابن :لالستزادةانظر- 

ٌّة، الكتب دار: بٌروت) 1ط. برجستراسر: تحقٌق  أبو الدٌن شهاب حجر، وابن ؛250-249 ،2 ،(م2006- هـ1427 العلم

. ضان المعٌد عبد محّمد: تحقٌق. أجزاء6 ،الثامنة المائة أعٌان فً الكامنة الدرر العسقالنً، محّمد بن علً بن أحمد الفضل
 الدٌن جمال  المحاسن أبو ،دىَبرْ تْؽري ابنو؛58 /6 ،(م1972 -هـ1392 العثمانٌة، المعارؾ دائرة مجلس: الهند)2ط

 -ه1348المصرٌة، الكتب دار: القاهرة)1ط. اجزء 16،النجوم الزاهرة فً ملوك مصر والقاهرة هللا، عبد بن ٌوسؾ
، و؛111 ،10 ،(م1929 ًّ : تحقٌق.. جزءان ،والنحاة اللغوٌٌن طبقات فً الوعاة بغٌة الرحمن، عبد الدٌن جالل السٌوط
ًّ عبد العماد، ابن و؛111 /1 ،( م1979- هـ1399 الفكر، دار: بٌروت) 2ط.إبراهٌم الفضل أبو محّمد  العكريّ أحمد بن الح

، ًّ  دار: دمشق)1ط. اْلرناؤوط ومحمود اْلرناؤوط، القادر عبد: تحقٌق. أجزاء10 ،ذهب من أخبار فً الذهب شذرات الدمشق
ٌّات الوافً هللا، عبد بن أٌبك بن خلٌل الدٌن صالح الصفدّي، و؛145 /6،(م1986-هـ1406 كثٌر، ابن . جزءا29 ،بالوف

، ؛175 /5 ،(م2000 -هـ1420 التراث، إحٌاء دار: بٌروت. ) مصطفى وتركً  اْلرناؤوط، أحمد: تحقٌق ًّ  تاج والسبك
ٌّة طبقات الكافً، عبد بن علً بن الدٌن  محّمد الفتاح وعبد الطناحً، محّمد محمود: تحقٌق. أجزاء10 ،الكبرى الشافع
9/275 ،(هـ1413 والتوزٌع، والنشر للطباعة هجر) 2ط.الحلو أحمد، بن علً بن محمد الداودي،شمسالدٌن طبقات ؛و

، ؛و241-238،ص2م(،ج2008-هـ1429)القاهرة:مكتبةوهبة،2،جزءان.تحقٌق:علًمحمدعمر.طالمفسرٌن ًّ  التلمسان
 صادر، دار :بٌروت) عباس.د.ط إحسان: تحقٌق. أجزاء7 ،الرطٌب األندلس غصن من الطٌب نفح المقرّي، محّمد بن أحمد

.589 ،2/537 ،(م1968
(،وقٌلَنْفرة:بالفتح6/145 ،الذهب شذرات العماد، ابن البربر.) من قبٌلة الفاء وسكون النون بكسر نِْفزة إلى نسبة النِفزيّ- 2

 دار: بٌروت .)أجزاء5 ،البلدان معجم هللا، عبد بن ٌاقوت هللا عبد أبو الحموّي، ثمالسكونوزايمدٌنةبالمؽربباْلندلس.)
5/296الفكر(

ٌّانبالفتحثمالتشدٌدوآخرهنونمدٌنةلهاكورةواسعةباْلندلس- 3 ٌقالفًأبًحٌان (.2/195،معجم البلدان.)الحموي،َج
ًّ محّمد بن هللا عبد بن محّمد الدٌن شمس الدٌن، ناصر .)ابنالحٌانًبمهملةنسبةإلىجدأبٌهحٌان ، القٌس ًّ  حتوضٌ الدمشق

 مؤسسة: بٌروت) 1العرقسوسً.ط نعٌم محّمد: تحقٌق. أجزاء9 ،وكناهم وألقابهم وأنسابهم الرواة أسماء ضبط فً المشتبه
2/82 ،(م1993 الرسالة،
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ُبياُيطيرُفإٌنوُعصره،ُفيُبياُتكٌنىُمفُمعُأحدُفيياُيشترؾُيكادُالُغريبة،ُالكنيةُكانتُإذاُسيما كال

ُكنيتيُكانتُفمك.ُمحٌمدُكاسميُحٌياف،ُبأبيُكنيتيُفيُجرلُكماُالرفاؽ،ُأخبارهُكتتيادلُاآلفاؽ،ُفيُذكره

 .1الشيرة"ُتمؾُشتيراُلـُاالشتراؾ،ُفيوُيقعُمٌماُبكر،ُأباُأكُاهللُعبدُأبا

 :شيوخو وتالميذهو ،ونشأتو مولده

لد بمدينة "مي     ذلؾ في أكاخر شكاؿ سنة أربع ك .2غرناطةُأعماؿُمفُرةسكٌ مي ُمدينةُكىي "شارى شى خى طٍ كي

ُكستمائةُكخمسيفُأربعُسنةُشكاؿُأخرياتُبغىٍرناطة فيُمكلدم":لسانوُمائة، فقد جاءعمىستكخمسيف ك 

 كالنشأة.ُالمكلدُفيك غرناطيٌ  .3"

ٌياف،ُمفُأسرتوُأصؿُأفٌ ُإال ُذلؾُسببُيككفُكقدُغىٍرناطة،ُإلىُعنياُىجرتياُأسبابُتذكرُلـُلكفُجى

 .4اإلسبلمٌيةُالمدفُكسقكطُكالفتف،ُاألحداث،ُظؿٌ ُفيُمبلذاُكانتُغىٍرناطةُأفٌ 

بغرناطة حاضرة العمـ كالفكر كاألدب، فأقبؿ عمى طمب العمـ بيمة عالية، كنفسن نشأ أبك حٌياف   

اًء، كىأىٍنحى طامحة إلى نيؿ المعالي، كما يصؼ ذلؾ بقكلو:"  يٍَّزتي أىتٍَّممىذي ًلٍمعيمىمى مىا ًزٍلتي ًمٍف لىديٍف مى ازي كى

، فى  ـٍ ، كىأىٍتبىعي فىًريقىيي ـٍ ، كىأىٍسميؾي طىًريقىيي ـٍ ، كىأينىاًفسي ًفي نىفىاًئًسًي ـٍ اًلًسًي اًء، كىأىٍرغىبي ًفي مىجى بلى أىٍنتىًقؿي ًإالَّ ًمٍف ًلٍمفييىمى

قَّؿي  ، كىالى أىتىكى اـو ًإلىى ًإمىاـو ًإمى
ٍدرو أىٍكدىٍعتي ًعٍممى  5 ـٍ صى . فىكى ـو ٍبرو أىٍفنىٍيتي ًفي فىكىاًئًدًه ًإالَّ ًذٍركىةى عىبلَّ ٍدًرم، كىحى وي صى

" ـى ـو أىطىٍمتي مىعىوي ااًلٍسًتٍعبلى ، كىعىبلَّ ـى ٍلمىا اـو أىٍكثىٍرتي ًبًو اإٍلً مى ًحٍبًرم، كىاً 
6. 

                                                           

ٌّان، أبو - 1 ًّ ٌوسؾ بن محّمد ح  دار: بٌروت )،جمٌل محمد صدقً:تحقٌق. أجزاء10 ،المحٌط البحر تفسٌر ،اْلندلس

.518/ص9ج(،م1999- هـ1420الفكر،

2 - ، ًّ ٌّة طبقات السبك  .9/276الكبرى الشافع
ٌّات الوافً الصفدّي، -3  .5/185،بالوف
ان األندلسً ومنهجه فً تفسٌره البحر المحٌط وفً إٌراد القراءات فٌه ٌوسؾ، خالد أحمد شكري،- 4 ٌّ )عمان:دار1ط،أبو ح

.14 م(،2007-هـ1428عمار،
5

دفٌِهَِوَقَل:َوَقلَ :أََتَوقَّلُ-  :َصعَّ وَتَوقََّلَتَوقُّالا وُوقوًلا قُِلَوْقالا ٌَ  لسان ،محمدبنمكرمبنعلً منظور، ابن.فًِاْلَجَبِل،بِاْلَفْتِح،

.11/733 (صادر دار: بٌروت)1ط. جزءا15 ، العرب
6

 1/11تفسٌر البحر المحٌط،أبوحٌان، -
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حك كالمغة كقرأ القرآف بالركايات بببلد األندلس، فقرأ القراءات كالن شيوخ زمانوبدأ يأخذ العمـ عف ف     

كأبي جعفر بف  2ذمٌ ، كالعربية عف أبي الحسف األبٌ 1اعاءات عف أبي جعفر ابف الطبٌ أخذ القر  فقد

 7كبمصر عف ابف النحاس ،6ميالمىبٍ كأبي جعفر  ،5عائالضٌ ، كابف 4، كابف أبي األحكص3الزبير

بجزيرة األندلس كببلد إفريقية كثغر اإلسكندرية كببلد مصر  كسمع الحديث كتقدـ في النحك .كجماعة

 مف نحك أربعمائة كخمسيف شيخان؛ منيـ ؾز، كحصؿ اإلجازات مف الشاـ كالعراؽ كغير ذلكالحجا

كلقد كاف ألبي حٌياف عدد كبير مف الشيكخ حيث  . 10(9)، كالقطب القسطبلني8الشاطبي يٌ الرض

 . 11كجممة مف سمعت منو خمسمائة كالمجيزكف أكثر مف ألؼ"قاؿ:" 

ُعنياُارتحؿُأفٍ ُإلىُ،12تسع كسبعيف كستمائةُسنةُ حتى مفتتحُاألندلسُفيُحٌيافُأبكُمكث   

ُفيُلمتأليؼُكتصٌدلُمنو،ُفناؿُكحشة،ُمف الطٌباعُبفُجعفرُأبيُأستاذهُكبيفُبينوُكقع ُماُبسبب

                                                           
1
ًّ الطباع بن علً بن أحمد-  ، الرعٌن ًّ  الجزرّي، ابن: انظر. هـ680سنة توفً صالح، نبٌل، مشهور، حاذق، ام،إم الؽرناط

1/87 ،النهاٌة غاٌة
2

علًبنمحمدبنمحمدبنعبدالرحٌمالخشنًاْلبذيأبوالحسنقالفًتارٌخؼرناطة:كاننحوٌاذاكراللخالؾفً - 

 بكتابسٌبوٌه المعرفة منأهل . لخالفهم أحفظأهلوقته من ، كحفظهالنحو ٌكنٌعرفه ولم ؛ .والواقفٌنعلىؼوامضه
، ًّ  .1/199 ،الوعاة بغٌة السٌوط

3
ًّ جعفر أبو العالمة الزبٌر بن إبراهٌم بن أحمد -  حجر، ابن . هـ708 عام وتوفً هـ،627 سنة ولد النحوّي، الحافظ اْلندلس

، ؛1/35 ،النهاٌة غاٌة الجزرّي، وابن ؛1/97 ،الكامنة الدرر ًّ  .1/291 ،الوعاة ٌةبغ والسٌوط
4
ٌّان أبو قال. محّمد بن العزٌز عبد بن الحسٌن-   علٌه وقرأت والتجوٌد، اإلتقان ْلجل ؼرناطة؛ عن قصداا إلٌه رحلت: "ح

 والكافً ،والتبصرة ،التٌسٌر بمضمن عمرو ْلبً الكبٌر واإلدؼام بالسبعة جمعاا الحجر سورة آخر إلى أوله من القرآن

.هـ680 سنة توفً. القاهرة أدخله الذي وهو الترشٌد، كتابه أٌضاا علٌه وقرأ شتى، كتب من الحروؾ علٌه قرأ كما. "قناعواإل
 243-1/242 ،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن

5 -ًّ ،بلػالؽاٌةفًفنالنحو،ولهفهماإلشبٌلًأبوالحسنالمعروؾبابنالضائععلًبنمحمدبنعلًبنٌوسؾالكتام

 2/204،بغٌة الوعاةالسٌوطً،.هـ680توفًسنةلكتابسٌبوٌه

 الحجاج أبً بن ٌوسؾ بن علً بن ٌوسؾ بن أحمد.هو5/10 ،البلدان معجم الحموي،. باْلندلس كبٌرة كورة: ْبلةلَ إلى نسبة 6-

 النحو ةأئمّ  تراجم فً البلغة ٌعقوب، بن محّمد أبادي، الفٌروز.هـ691سنة وتوفً هـ،623 سنة ولد .الفهري القرشً الحجاج
، ؛9ص ،(هـ1407 اإلسالمً، التراث إحٌاء جمعٌة: الكوٌت) المصري محّمد: تحقٌق ،1ط ،واللغة ًّ  ،الوعاة بؽٌة والسٌوط

1/402 
7

محمدبنإبراهٌمبنمحمدبنأبًنصراإلمامأبوعبدهللابهاءالدٌنابنالنحاسالحلبًالنحويشٌخالدٌارالمصرٌةفً - 

،.هـ698سنة وتوفً هـ،627ولدعلماللسان ًّ  .14-1/13 ،الوعاة بؽٌة السٌوط
8
محمدبنعلًبنٌوسؾأبوعبدهللااْلنصاريالشاطبًالمعروؾبرضًالدٌن،إماممقرئكامللؽويأستاذ،ولدسنة - 

 .2/213 ،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن.هـ684سنة وتوفً هـ،601
9
الحسنبنعبدهللابنمٌمون،اإلمامالزاهدقطبالدٌنالقسطالنًالتوزرياْلصلمحمدبنأحمدبنعلًبنمحمدبن- 

أجزاء،تحقٌق:إحسان4،فوات الوفٌاتالكتبً،محمدبنشاكر،.هـ686سنة وتوفً هـ،614،ولدبمصرسنةالمصريثمالمكً
 .311-310/ص3م(ج1974عباس.د.ط)بٌروت:دارصادر،

1/280،بغٌة الوعاة؛السٌوطً،4/72،فٌاتفوات الوالكتبً،- 10
11
.2/560،الطٌب نفح التلمسانً،- 
2/563،الطٌب نفح التلمسانً،- 12
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ُكتنكيمو،ُبإحضاره،ُكأمرُلو،ُفانتصرُبغىٍرناطةُلمسمطافُأمرهُاألخيرُفرفعُركايتو،ُكتكذيبُعميو،ُالردٌ 

 .1بالمشرؽُكلحؽُيا،مختفُالبحرُأجازُثـٌ ُفاختفى،

الًَّذم أىلفو ًفي ذكر مبدئو كاشتغالو كشيكخو كرحمتو أىف  2ارضى كىرىأىٍيت ًفي ًكتىابو الن   كقاؿ السيكطي:"

اٍلعممىاء باٍلمىٍنطؽ كالفمسفة كالرياضي كالطبيعي قىاؿى  بعضًممَّا قكل عزمو عمى الرحمة عىف غرناطة أىف 

ٌتب لي طمبة أعمميـ ىىًذه اٍلعيميكـ، لينفعكا  لمس ٍمطىاف: ًإن ي قد كىبرت كأخاؼ أىف أىميكت، فىأرل أىف ترى

، كيرتب لي راتب جيد ككسا  يَّاف: فأشير ًإلىٌي أىف أككف مف أيكلىًئؾى الس ٍمطىاف مف بعًدم. قىاؿى أىبيك حى

افىة أىف أكره عمى ذىًلؾ" حساف، فتمنعت كرحمت مىخى كا 
3. 

ر، يتمقى عف شيكخيا، كيأخذ عف عممائيا كيقرأ عمى قرائيا، فمصر مص المقاـ فيبو كأخيران استقرَّ   

ُكقرأُكقتو،ُمشيخةُمفُالكثيرُبياُفسمعُ،4ُكانت محط أنظار طبلب العمـ يقصدكنيا مف كؿ مكاف

ُلو،ُكتتممذكاُالكبار،ُاألئمةُعميوُكقرأُكالتصنيؼ،ُاإلقراء،ُعمىُعمرهُأكثرُكأمضىُالقراءات،ُبيا

قىرىٍأتي اٍلقيٍرآفى ًباٍلًقرىاءىاًت السٍَّبعىًة، .5عنوُكاألخذُحياتو،ُفيُنيفوتصاُكتابةُمفُكأكثركا قاؿ أبك حياف:" كى

مىى الشٍَّيًخ اٍلميٍسًنًد اٍلعىٍدًؿ فىٍخًر الد يًف أىًبي الطَّاًىًر ًإٍسمىاًعيؿى ٍبفً  رىسىيىا المَّوي تىعىالىى، عى ، حى  ًىبىًة المًَّو ًبًمٍصرى

ًميٍّ  ًميٍبًف عى  .7"6ًجي  اٍلمى

  

                                                           
طبقات ؛والداودي،6/145 ،الذهب شذرات العماد، وابن ؛6/59 ،الثامنة المائة أعٌان فً الكامنة الدرر حجر، ابن: انظر 1

 2/239،المفسرٌن
2
حفظتمقدمةسمعتكثٌرااعنأبٌها،وجماعةمنشٌوخه–بضمالنونوتخفٌؾالضاد-ضارنُاْلبًحٌانابنةاسمهكان- 

".ضارفًالمسالةعننضارالنُّ"ولماتوفٌتعملوالدهافٌهاكتاباسماه،اوكانوالدهاٌثنًعلٌهاكثٌرا،مقدمةفًالنحو
 .2/584،الطٌب نفح التلمسانً،

 .1/281،بغٌة الوعاةالسٌوطً،- 3
.2/137،(م1992- هـ1412 الجٌل، دار: بٌروت) ،1ط. مجلدان ،التارٌخ عبر القرآن حّفاظ معجم سالم، محّمد محٌسن،- 4
5 ، ًّ ٌّة، الكتب دار ).1ط. الحفاظ تذكرة ذٌل الحسن، بن علً بن محّمد المحاسن أبو الحسٌن .14،(م1998 - هـ1419 العلم

الذهبً،شمسالدٌنأبو.هـ681سنة الَملٌِجً توفً. رواٌاته لعلوّ علٌه الناس ازدحم اوإّنم للفّن؛ تاركا كان مسند، عدل شٌخ -6

ماز، ٌْ  دارالكتبالعلمٌة،: بٌروت) ،1،طمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار عبدهللامحمدبنأحمدبنعثمانبنَقا
 357،(م1997- هـ1417

7
.1/16البحر المحٌط،أبوحٌان، -
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: مؤنسة بنت الممؾ العادؿ أبي بكر بف أيكب بف  1كمف النساء البلتي أخذ عنيف أبك حياف 

 .3،كشامية بنت البكرم2شادم

لـ يرحؿ أبك حٌياف إلى بمدو إال ترؾ فيو تبلمذةن صاركا أئمة كشيكخان في حياتو،حتى قاؿ ابف    

بالكبار كصارت تبلمذتو أئمة كأشياخا في  كأقرأ الناس قديما كحديثا حتى ألحؽ الصغار حجر:"

بالعمكـ المختمفة، كالفنكف  ان الصيت في اآلفاؽ،مممٌ  فقد أخذ عنو خمؽ كثير، كلقد كاف ذائعى ، 4"حياتو

 5""لو إقباؿ عمى الطمبة األذكياء كعنده تعظيـ ليـ ككاف رحمو اهلل:.  المتنكعة

ُبفُأحمدُالديفُشيابُ،6كـ الحنفٌي النحكمٌ أـ مكت القادر بفأحمد بف عبد :ومن أشير تالميذه  

ُمحٌمدك ُ،8صبلح الديف الصفدمٌ ُاهللُعبدُبفُأيبؾُبفُخميؿك،7الحمبيٌ ُمحٌمدُبفُالدائـُعبدُبفاُيكسؼ

عمي ُبفُالحسفُبفُالرحيـُعبدك ُ،9اهلل التممسانيٌ ُعبدُأبكُمحٌمدُبفُمحٌمدُبفُأحمدُبفاُمحٌمدك 

 .1بيالحمُعقيؿُبفُالرحمفُعبدُبفُاهللُعبدك ُ،10ألسنكمٌ ا

                                                           
 6/58 ، الكامنة الدرر حجر، ابن 1-

وهًالمحدثةالمسندةعصمتالدٌنمؤنسةخاتونالمعروفةبـ"دارإقبال"ابنةالملكالعادلسٌؾالدٌنأبًبكرمحمدبن - 2

ابنفهد،أبوالفضل.693وتوفٌتفًربٌعاآلخرمنسنة603اْلمٌرنجمالدٌنأٌوباْلٌوبٌةالقاهرٌة.ولدتفًسنة
.72(م1998-هـ1419)بٌروت:دارالكتبالعلمٌة،1ط،، لحظ األلحاظ بذٌل طبقات الحفاظنمحمدبنمحمدمحمدب

ماتتفً،شامٌةبنتالحسنبنمحمدبنمحمدبنمحمدبنمحمدبنعمروأمةالحقبنتالحافظصدرالدٌنالبكري- 3

مانوتسعٌنوخمسمائة.الفاسً،أبوالطٌبمحمدبنأحمدومولدهابمصرسنةثوستمائةبالشام،رمضانسنةخمسوثمانٌن
)بٌروت:دارالكتب1،جزءان،تحقٌق:كمالٌوسؾالحوت،طذٌل التقٌٌد فً رواة السنن واألسانٌدبنعلًتقًالدٌن،

 .2/377م(1990-هـ1410العلمٌة،
 6/59 ، الكامنة الدرر حجر، ابن- 4
ٌّات، الوافً الصفدّي،- 5  2/540،الطٌب نفح ؛والتلمسانً،5/175بالوف
ٌّان أبا ولزم واللؽة، والنحو الفقه فً تقّدم عالم إمام- 6 .ه749 سنة توفً. ،لهالدرراللقٌطمنالبحرالمحٌططوٌالا ادهرا ح

 .1/70 ،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ؛وابن1/326،بغٌة الوعاة؛والسٌوطً،206-1/204 ، الكامنة الدرر حجر، ابن

ٌّان أبا وًلزم فٌه، فمهر النحو تعانى القاهرة، نزٌل النحويّ المقرئ لمعروؾبالسمٌنالحلبً،ا - 7  .أقرانه فاق أن إلى ح

ٌّرا كان المصون، الدرّ صاحب  ، الكامنة الدرر حجر، .ابنهـ756 سنة توفً .والقراءات النحو فً بارعا فقٌها، أدٌبا خ

.6/179 ،الذهب شذرات العماد، ؛وابن1/402-403
الّصفاء،- 8 بمروٌاتهوشٌوخهوتصانٌفه. مؤّرخ، أدٌب، أبو وحصلعلىإجازة ٌّان، النحوعنأبًح  عام فً توفً أخذ

النجوم ،دىَبر تْؽري ابن،و32-10/5،طبقات الشافعٌة الكبرى،والسبكً،208-2/207 ، الكامنة الدرر حجر، ابن. هـ764

.11/19،الزاهرة
9
ٌّة فً تمهرو بالده فً تقدم -  ٌّان أبً من بمصر سمع ء،اللقا حسن الترسل، ملٌح كان. واْلدب واْلصول العرب  ولد. ح

.47-1/46،بغٌة الوعاةالسٌوطً،.هـ781 سنة اْلول ربٌع فً ومات هـ،711 سنة بتلمسان
10
ًّ الفقٌه -  ًّ الشافع ٌّة أخذ القاهرة، نزٌل اْلصول ٌّان أبً عن العرب ٌّان وأب له وكتب وؼٌرهما، ح ٌِّخ لم: "فٌه له قال بحثا ح  أُش

93-2/92،بغٌة الوعاةالسٌوطً،؛و3/147 ، الكامنة الدرر حجر، ابن.هـ772 سنة وفاته وكانت ،"ِسْنكَ فً أحداا
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 مكانتو العممية وثناء العمماء عميو:

 ككانت تعج ،فييا استقرٌ خاصة مصر التي كب العمماء، عاش أبك حٌياف في عصر تميز بكثرة   

فقد كاف كاسع عممو.فييا مف عممو كفضمو، كىك ما جعؿ الدنيا تقر  بإمامتو ك  شاعفأ ،بالعمـ كالعمماء

غات، فيك" نحكم عصره كلغكيو كمفسره كمحدثو كمقرئو كمؤرخو ، مممان بالمطبلع، جامعان لمعمكـاال

 .2كأديبو"

ُالصفدمٌ حتى قاؿ تمميذه  ُأقطارُفيُمعوُيذكرُلـُفييما،ُالدنياُإماـُفيكُكالتصريؼُالنحكُكأٌما:ُ"

ُالناس،ُكتراجـُكالفركع،ُكالشركط،ُكالحديث،ُالتفسير،ُفيُالطكلىُاليدُكلوُالعربٌية،ُفيُغيرهُاألرض

ُإمالة،ُمفُبوُيتمفظكفُماُعمىُأسمائيـُكتقييدُالمغاربة،ُخصكصاُكحكادثيـُكتكاريخيـُـ،كطبقاتي

ُقدُذلؾُكؿٌ ُكذلؾ،ُكألقابيـُقريبة،ُكأسماؤىـُالفرنج،ُببلدُمجاكركُألٌنيـُكتفخيـ؛ُكترقيؽُكترخيـ،

ُ.3"كحٌررهُكقٌيدهُجٌكده،

مصنفات في القراءات كالنحك، كىك  لو يد طكلى في الفقو كاآلثار، كالقراءات، كلو ":4كقاؿ الذىبي 
 .5"مفخر أىؿ مصر في كقتنا في العمـ

كقد ناؿ أبك حياف مكانة مرمكقة بيف عمماء مصر كأدبائيا، فكانكا يجمكنو كيقدمكنو، كقالكا في   
 .6مدحو قصائد عديدة

 
                                                                                                                                                                             

1
ٌّان أبا ًلزم-  ٌّة، فً بالمهارة له ٌشهد صار وحتى تالمذته، أجلّ من كان حتى ح  السماء أدٌم تحت وما مات: قٌل حتى العرب

ٌّة، فً إماماا كان عقٌل، ابن من أنحى  ، الكامنة الدرر حجر، .ابنهـ769 سنة مات صاحبكتاب"شرحألفٌةابنمالك"العرب
 .1/428 ،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ؛وابن48-2/47،بغٌة الوعاة؛والسٌوطً،3/42-45
2
.1/280،بغٌة الوعاةالسٌوطً،- 

ٌّاتالصفدّي، 3- 5/175،الوافً بالوف
4

مهرفًفنالحدٌثه673سنةولد،بنأحمدبنعثمانبنقاٌمازالدمشقى محمدشمسالدٌنأبوعبدهللاالذهبً:  -
5/66 ، الكامنة الدرر حجر، .ابنوجمعتارٌخاإلسالمفأربىفٌهعلىمنتقدمبتحرٌرأخبارالمحدثٌن

 .387ص، القراء الكبار معرفة،الذهب5ً-
6
ٌّات لوافًا الصفدّي،-   .145-2/139،الطٌب نفح التلمسانً،؛186-5/185،بالوف
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 مؤلفات أبي حّيان وآثاره:

 فقييان  ككتب كقيد، حتى صار مفسران  كحصؿ ممف اجتيد كطمب فكافنفسو لمعمـ،  أبك حياف بى ىى كى    

ُأرهُلـكلـ أر في أشياخي أكثر اشتغاالن منو ألني  فدم:"الصٌ  قاؿ عنو كقدأديبان.  انحكيان لغكين  امحدثن 

ُُذلؾُغيرُعمىُأرىهُكلـُيكتب،ُأكُيشتغؿ،ُأكُييسًمع،ُإال ، فصنؼ الكثير مف التصانيؼ  1"...

اندثر، كمنيا ُماُمنياُ،2"دت مؤلفاتو عمى الخمسيف مصنفان فزا كالمؤلفات في شتى ىذه العمكـ كغيرىا،

فظ كبقي. لو:ُ"_أيضان_فدمٌ الصٌ ُقاؿك ُما حي اُكانتشرت،ُكطارت،ُسىارىتٍ ُالًَّتيُصانيؼالتٌ ُكى مى ُانتثرت،ُكى

نسخت،ُكدريت،ُكقرئت، اُكى مى    .3كالقادميفًُبمٍصرُالمقيميفُكأليتُاألقدميف،ُكتبُأخممتُفسخت،ُكى

 عناكيف كتبو المطبكع منيا كىي: ىذا المبحث عمى كقد اقتصرت في 

 .5مف ًلساف العرب 4اٍرًتشىاؼ الضىرىب -1

 

 . 7، أك االرتضاء في الضاد كالظاء6االرتضاء في الفرؽ بيف الضاد كالظاء -2

اإًلٍدرىاؾ لمساف األتراؾ -3
8. 

مي ىذا الذم ي.كسيأتي الحديث عنو مفصبلن في المبحث 9البحر المحيط في تفسير القرآف العظيـ -4
 .ىذا المبحث

                                                           
1
ٌّاتالصفدّي،-  5/175،الوافً بالوف
2

 2/563،الطٌب نفح التلمسانً، -
ٌّات، 3  5/175الصفدّي،الوافًبالوف
َربُ 4 . 1/543 ، العرب لسانمنظور، ابن. الَبرِّ َعَسلُ: وقٌل الؽلٌظ، اْلَبٌض الَعسل: الضَّ

ٌّات الوافً ،الصفديّ 5-  جلبً كاتب هللا عبد بن مصطفى خلٌفة، حاجً و؛2/286 ،النهاٌة غاٌة الجزرّي، وابن ؛5/176 ،بالوف

ًّ  عن الكشف فً الظنون كشف القسطنطٌنً، جلبً ؛1/61( بٌروت:دارإحٌاءالتراثالعربً )جزءان ،والفنون الكتب أسام

ٌّان األندلسً ومنهجه فً تفسٌره ال،شكريو .102،صبحر المحٌطأبو ح
6
ٌّات الوافً الصفدي،-  ٌّان األندلسً ومنهجه فً تفسٌره ؛وشكري2/552،الطٌب نفح ؛التلمسانً،5/184 ،بالوف ،أبو ح

.103،البحر المحٌط
، .؛6/147 ،الذهب شذرات العماد، ابن -7 ًّ ،أبو ؛وشكري1/61،الظنون كشف خلٌفة، وحاجً ؛1/282 ،الوعاة بغٌة والسٌوط

ان اوشكري ٌّ .122،ألندلسً ومنهجه فً تفسٌره البحر المحٌط،أبو ح
ٌّات الوافً الصفدي، 8 .1/49 ،الظنون كشف خلٌفة، وحاجً ؛6/60 ،الكامنة الدرر حجر، وابن  ؛5/184 ،بالوف
ٌّات الوافً الصفدي، 9 .2/286 ،النهاٌة غاٌة الجزرّي، وابن ؛5/184 ،بالوف
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 .2أك إتحاؼ األريب بما في القرآف مف الغريب 1تحفة -5
 .3العربٌيةُفيُالتذكرة - 6
4ُمالؾُالبفُالتسييؿُشرحُفيُكالتكميؿُالتذييؿ-7
 .5المقربُتقريب -8
 .6حٌيافُأبيُشعرُديكاف -9

 .7التصريؼُفيُالمبدع -10
 .9(8)مالؾُابفُألفٌيةُعمىُالكبلـُفيُالسالؾُمنيج -11
 

 

 .10اإلحسافُغايةُشرحُفيُالحسافُالنكت -12

ُ.11المحيطُالبحرُمفُمختصرُكتابُ:المادُالنير -13

                                                           
: حماة) النعسانً محّمد: تحقٌق الؽرٌب، من القرآن فً بما اْلرٌب تحفة: انظر. المحققة النسخ على المطبوع العنوان هذا 1

 سمٌر: تحقٌق اْلولى، الطبعة الؽرٌب، من القرآن فً بما اْلرٌب وتحفة ،(م1926- هـ1345 اإلخالص، مطبعة

، المكتب: دمشق/ بٌروت)،المجذوب ًّ  خدٌجة: تحقٌق ،الؽرٌب من القرآن فً بما اْلرٌب وتحفة ،(م1983- هـ1403 اإلسالم

 (.م1977 بؽداد،) مطلوب وأحمد الحدٌثً،
ٌّات الوافً الصفدي، 2 ،  ؛5/184 ،بالوف ًّ  .1/6 ،الظنون كشف خلٌفة، وحاجً ؛1/282 ،الوعاة بغٌة والسٌوط
ٌّات، الوافً الصفدي، 3  .1/393 ،الظنون كشف خلٌفة، وحاجً ؛1/282 ،الوعاة بغٌة والسٌوطً، ؛5/184 بالوف
ٌّات الوافً الصفدي، 4  .1/405 ،الظنون كشف خلٌفة، وحاجً ؛ ؛5/184 ،بالوف
ٌّات الوافً الصفدي،5 أبو ،شكريو؛1/465 ،الظنون كشف خلٌفة، وحاجً ؛1/282 ،الوعاة بغٌة السٌوطً، ؛5/184 ،بالوف

ان األندلسً ومنهجه فً تفسٌره البحر المحٌط ٌّ .106،صح
ٌّات الوافً :رانظ. الصفدي تلمٌذه وكتابة انتقاء من وهو 6 ٌّان األندلسً ومنهجه فً تفسٌره ،شكريو؛5/176 ،بالوف أبو ح

 .116وص39،صالبحر المحٌط
ٌّات الوافً الصفدي، 7 ، ؛ ؛5/184 ،بالوف ًّ ؛2/1580 ،الظنون كشف خلٌفة، وحاجً ؛1/282 ،الوعاة بغٌة والسٌوط

ٌّان األندلسً ومنهجه فً تفسٌره البحر المحٌط،شكريو  110،صأبو ح
محمدبنعبدهللابنعبدهللابنمالكالعالمةجمالالدٌنأبوعبدهللاالطائًالجٌانًالشافعًالنحوينزٌلدمشق،إمام 8

، .ه 672توفًسنةالنحاةوحافظاللؽة ًّ 8/67،طبقات الشافعٌة الكبرىوالسبكً،؛1/130 ،الوعاة بغٌة السٌوط
9

ٌّان أبً كتب من وهو-  ٌّات الوافً الصفدي، .ٌكملها لم هأنّ ذكر التً ح  ؛ 4/79 ،الوفٌات فوات والكتبً،  ؛5/185 ،بالوف

ٌّان األندلسً ومنهجه فً تفسٌره البحر المحٌط،شكريو؛ 1/152 ،الظنون كشف خلٌفة، وحاجً  .111-110،صأبو ح
ٌّات الوافً الصفدي، 10 ان ،شكريو ؛59ص ،النحوو اللغة أئمة تراجم فً البلغة أبادي، والفٌروز ؛ ؛5/184 ،بالوف ٌّ أبو ح

.108،صاألندلسً ومنهجه فً تفسٌره البحر المحٌط
، ؛2/286 ،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن 11 ًّ  ؛2/1993 ،الظنون كشف خلٌفة، وحاجً ؛1/282 ،الوعاة بغٌة والسٌوط

ٌّان األندلسً ومنهجه فً تفسٌره البحر المحٌطوشكري .96،،أبو ح
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ؤلفاتو خير شاىد عمى فكانت تصانيفو كم ،حٌياف قد برع في عمكـ كثيرة كمما سبؽ يتضح أٌف أبا

ؼ تي التعرييأكقد اىتـ العمماء بكتبو كبخاصة تفسير البحر المحيط، كس.فضمو، كبراعتو كسعة عممو

 فيو في المطمب الثاني.

 1وفاتو

ُبعدُأثير الديف شيخ الكرل، تكفيكالتأليؼ كالتحصيؿ كالتدريس،  كالعطاء،بالعمـ  حافمةبعد حياة   

ُُاليكـُفيُكدففُكسبعمائة،ُكأربعيفُخمسُسنةُصفر،ُمفُكالعشريفُالثامفُمف يـك السبت، العصر

  .الصكفٌيةُبمقبرةُالتالي

ُ.ُالجزاءُخيرُُمحمدُأمةُعفُكجزاهُجناتو،ُفسيحُكأسكنوُكاسعة،ُرحمةُاهللُرحمو 

 الثاني المطمب

حياتو قبؿ مماتو، كتمقاىا الناس بالقبكؿ ُالعديد مف المؤلفات، التي انتشرت فيُأبك حيافُصنؼَّ     

فيك محط أنظار أىؿ العمـ عامة، كأىؿ العربية  ،المحيط" تفسير البحر"ُمف أىـ تمؾ المؤلفات كتابوك 

 ُكالحديث عنو ىك مكضكع ىذا المطمب. خاصة؛

 

 تعريف بتفسير البحر المحيطال

قد اىتـ أبك حياف بذكر كجكه  ، كأمبالر ُالتفسيرىذا كتاب ييعد  مف التفاسير المدرجة ضمف    

كتكسع فييا غاية التكسع، كذكر مسائؿ الخبلؼ فييا، ُاإلعراب أللفاظ القرآف كدقائؽ مسائمو النحكية،

التفصيؿ في كجكه اإلعراب يمكف اعتبار تفسيره ىذا كتابان في إعراب القرآف أكثر مف ككنو كلعمو بيذا 
                                                           

ٌّات ًالواف الصفدّي،: انظر - 1 ، ؛6/146 ،الذهب شذرات العماد، وابن ؛5/185 ،بالوف ًّ ؛2/583 ، الطٌب نفح والتلمسان

6/65 ،الكامنة الدرر حجر، ،وابن9/278،طبقات الشافعٌة الكبرىوالسبكً،
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المعاني المغكية لآليات، ُ، كمع ذلؾ لـ ييمؿ المصنؼ الجكانب التفسيرية األخرل؛ كذكرهكتاب تفسير

ا لذكر الناسخ آنية، كالمنسكخ، كأكجو القراءات القر ُكاألسباب الكاردة في نزكليا، كيتعرض أيضن

 .1كاألحكاـ الفقيية المتعمقة بآيات األحكاـ

المنيج الذم ساركا عميو في تفسيرىـ  تفاسيرىـ اتكقد جرت عادة المفسريف أف يذكركا في مقدم 

 :2ذكر أبك حٌياف في مقدمة البحر المحيط عدة أمكر كقدلمقرآف الكريـ. 

ُالنٌيةُُحٌيافُأبكُبٌيففقد التفسير، يذا صنيعو ل إلىكالدافع  ،المحيطزمن الذي ألف فيو البحر ال -1 

ُربٌ ُكبلـُمعُبالحياةُعيدهُآخرُليككفُالستيف؛ُسفٌ ُبمكغوُمعُاهلل،ُلكتابُتفسيرُلتأليؼُسمفا

ُالسفٌ ُقبؿُفيوُالبدءُلوُأتيحُأفُاهللُإرادةُفكانت.ُكتحميبلن ُكدراسةُا،كتدبرن ُاتفكرن ُعميوُفيعكؼُالعالميف،

 ىػ.710ُسنةُالمنصكرُالممؾُقبةُفيُلمتفسيرُمدٌرساُعٌيفُأفٍ ُنذمُبوُفبدأُاعتزمو،ُالذم

ُ:منيجوُمعالـُأبرزُيميُكفيما :المنيج الذي سار عميو في تفسيره -2

  بإيراد ما يستمزمو ذلؾ مف األدلة، مع البدء بشرح المفردات الكاردة في اآلية، كبياف معانييا تفصيبلن ،
لآلية التي يقؼ عمى  -إف كيًجد  -كر سبب النزكؿ ، ذاالقتصار عمى أكؿ مكضع ترد فيو تمؾ المفظة

ف تعددت األقكاؿ في سبب نزكليا يذكرىا. ذكر ما في اآلية مف ناسخ أك منسكخ، كما كرد  تفسيرىا، كا 
فييا مف األقكاؿ كاالختبلؼ، لكٌنو لـ يتكٌسع في تفاصيؿ النسخ كأدٌلتو. ثـ يذكر تناسب اآلية مع ما 

 سف تناسقيا كترابطيا.مبرزنا ح اآليات،قبميا مف 

  إيراد القراءات التي في اآلية متكاترىا كشاذىا، مع تكجيياتيا المغكٌية كالنحكٌية، لكف إف عرض لو
 تكرار في القكؿ عمى لفظة معينة فإٌنو يحيؿ عمى المكضع األكؿ، إال إف كاف ىناؾ فائدة جديدة.

  ٌكمف ، دكف االستفاضة في بياف ذلؾ.تعٌرض لممسائؿ الفقيٌية بقدر ما يشير إليو المفظ القرآني 

                                                           
1
.1/272(2005/ه1426الحدٌث، دار :القاهرة)أجزاء،3،والمفسرون التفسٌرحسٌن، محمد الذهبً،- 
2
26-1/9فسٌر البحر المحٌط،تأبوحٌان،- 



  

12 
 

 .حمؿ المفظ القرآنٌي عمى ظاىره، ما لـ تقـ قرينة عمى خبلؼ ذلؾ 

 .بياف النكاحي الببلغية في اآلية التي يريد تفسيرىا، إذ نجده يبيف أكجو الببلغة فييا غاية البياف 

 حياف.مكقفو مف الفرؽ كالمذاىب، فيك يذكر بعض أقكاليـ كينقدىا في كثير مف األ 

  المكاطف مع بياف ضعفيا. في بعضالتٌرفع عف ذكر ما ال يصٌح مف أحاديث كركايات إال نادرا 

. كذكر منيا: عمـك المغة كالنحك كالبياف كالبديع كالحديث فر في المفسراالعموم التي يجب أن تتو  -3
 .1كأصكؿ الفقو كالكبلـ

 .2فرىا في المفسراالشروط التي يجب تو  -4

، تفسير 3تفسير الكٌشاؼ لمزمخشرملو في التفسير، وىي:  مراجعي اعتمدىا التفاسير الت -6
 (.6)5، التحرير كالتحبير البف النقيب4المحٌرر الكجيز البف عطٌية

 
 .7بعض فضائل القرآن والترغيب في تفسيره، وموقفو من التفسير بالرأي -6

 .8والمتأخرة لمتقدمة لوومنيج التفسير في العصور ا والتابعين،من الصحابة  رونالمفس -7

 .9وختم مقدمتو بتعريف التفسير -8

                                                           
1
 18-1/14البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
20-1/19المصدرالسابق،- 2
ًُّ:الزمخشري- 3 اْلَخَواِرْزِم ًُّ ٍةِمْنقَُرىُخَواِرْزمَ،ولدأَُبواْلَقاِسِمَمْحُموُدْبُنُعَمَراْلَمْشِرقِ ٌَ .ه538،توفًسنةبَِزَمْخَشَر،َقْر

.25-1/24،المحٌط البحرأبوحٌان،
4 -ًُّ اْلَؽْرَناِط ًُّ اْلَمْؽِربِ ًُّ َةاْْلَْنَدلُِس ٌَّ -1/24،البحر المحٌطأبوحٌان،.ه541،توفًسنةأَُبومحمدعبدالحقبنَؼالِِبْبِنَعِط

25.
َماَنْبِنَحَسنِ ابنالنقٌب: - 5 ٌْ ِدْبِنُسلَ ُِمَحمَّ ٌِنأَبًَِعْبِدهللاَّ ًَِّجَماِلالدِّ ٍناْلَمْقِدِس ٌْ  شذرات العماد، ابن).ه698.توفًسنةْبِنُحَس

.(5/442 ،الذهب
22-1/21البحر المحٌط،أبوحٌان،- 6
25-1/23،البحر المحٌطأبوحٌان،- 7
 1/25المصدرالسابق،. 8
 1/26،البحر المحٌطأبوحٌان،- 9
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 :القراءات القرآنية:الثاني المبحث 

، كلعمـ   القراءات القرآنية مصطمحات خاصة بو، كفي ُلكؿ عمـ مصطمحاتو، كالمصطمح مفتاح العمـك

عريؼ كنبدأ بت ، كما يتعمؽ بو مف مسائؿ كمباحث. عمى ىذا العمـ الشريؼىذا المبحث سنتعرؼ 

 .القراءات في المغة كاالصطبلح 

 .تعريف القراءات لغًة واصطالحاً  :طمب األولالم

ؤيهي،ُقىرىأىهي ٌُقال: قرأى ُمفُمأخكذُقراءة،ُجمعُالقراءات لغة: ؤيهي ُيىٍقرى كءه ُفيكُكقيرآنان ُكًقراءةُقىٍرءان،ُكيىٍقري ٍقري وقال .مى

كمعنى القيرآف معنى  ،عمى جمعو كاجتماعو  القاؼ كالراء كالحرؼ المعتؿ أصؿه صحيحه يدؿ   ابن فارس:

م يا ُ.1صىص كغيًر ذلؾكيجمع األحكاـ كالقى ، الجمع كسمي قيٍرآنان ألىنو يجمع الس كىر فيىضي

 عرؼ القراءات اصطبلحان جمعه مف العمماء منيـ :القراءات اصطبلحان: 

ـه ييٍبحىثي ًفيًو عىٍف كىٍيًفيًَّة الن ٍطًؽ ًبأىلٍ أبك حٌياف:"  -1 ٍيًفيًَّة الن ٍطًؽ  ،فىاًظ اٍلقيٍرآفً ًعٍم قىٍكلينىا ييٍبحىثي ًفيًو عىٍف كى كى

ـي اٍلًقرىاءىاتً  أقرب إلى مكضكع التجكيد منو إلى تعريؼ تعريؼ الكىذا .2"ًبأىٍلفىاًظ اٍلقيٍرآًف ىىذىا ىيكى ًعٍم

 .القراءات

 

 .4"بعزك الناقمةالقراءات عمـ بكيفية أداء كممات القرآف كاختبلفيا ُ":3الجزرمُابف -2

                                                           
-

1
،)بٌروت:دارعبدالسالممحمدهارونأجزاء،تحقٌق:6،ٌس اللغةمعجم مقاٌ،أبوالحسٌنأحمدبنزكرٌا ابنفارس، 

ٌّة وصحاح اللغة تاج الصحاح حّماد، بن اسماعٌل أبونصرالجوهري،؛79-78،ص5(جم1979-هـ1399الفكر،  ،العرب

 منظور، ابن ؛ 65ص ،1ج ،(م1987 -هـ1407للمالٌٌن، العلم دار: لبنان)4ط ،عّطار الؽفور عبد أحمد: تحقٌق ، أجزاء6

.128/ 1 العرب لسان
2
1/26البحر المحٌط، أبوحٌان،- 
ٌَراِزّيالشَّافِ 3 َمْشقًِثمَّالشِّ راْلعمرّيالدِّ ٌْ ٌُوُسؾالشَّْمسأَُبواْلَخ بن ًّ دبنَعل دبنُمَحمَّ دبنُمَحمَّ ِعًاْلُمْقِرئَوٌعرؾبِاْبنُمَحمَّ

شمسالدٌنأبوالخٌرمحمدبنعبد السخاوي، .). هـ833 سنة توفً ،شأفًدمشقاْلَجزِري.منحفاظالحدٌث.ولدون

 .259-9/255(،،)بٌروت:منشوراتدارمكتبةالحٌاةجزءاا12،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع ،الرحمن

4
-هـ1420 ،بالعلمٌةدارالكت: بٌروت)1ط ،الطالبٌن ومرشد المقرئٌن منجد  ،بنٌوسؾ محّمد بن محّمد الجزري، ابن - 

 .9 ،م1999
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عمـ يعمـ منو اتفاؽ الناقميف لكتاب اهلل تعالى كاختبلفيـ في الحذؼ  :"1الدمياطي الشيير بالبنا  -3

كاإلثبات كالتحريؾ كالتسكيف كالفصؿ كالكصؿ كغير ذلؾ مف ىيئة النطؽ كاإلبداؿ كغيره مف حيث 

 .2"السماع 

ُبالقرآفُالنطؽُفيُغيرهُبوُمخالفناُالقٌراءُمةأئُمفُإماـُإليوُيذىبُمذىبُالقراءات"ُ:3الزرقاني -4

ُنطؽُفيُأـُالحركؼُنطؽُفيُالمخالفةُىذهُأكانتُسكاءُعنو،ُكالطرؽُالركاياتُاتفاؽُمعُالكريـ

 .فحسبُفيوُاختمؼُفيماُالقراءاتُحصرُ"4ىيئاتيا

ُ  

                                                           
1
أحمدبنمحمدبنأحمدبنمحمدبنعبدالؽنًالدمٌاطًالشافعًالشهٌربالّبناءكانعالمااكبٌراابالقراءاتوالفقه - 

هداٌة القاري إلى تجوٌد كالم ،عبدالفتاحبنالسٌدعجمً،المرصفً .)هـ1117 سنة توفً ،والحدٌث.ولدبدمٌاطونشأبها

.631-2/630(مكتبةطٌبة:المدٌنةالمنورة)2جزءان،ط،لباريا
2

 - ، ًّ  علم فً والمسّرات اْلمانً منتهى: المسّمى)عشر األربعة بالقراءات البشر فضالء إتحاف البنا، محّمد بن أحمد الدمٌاط

 .6ص،(م1998-هـ1419 ،دارالكتبالعلمٌة: بٌروت) ،1ط أنسمهرة،:تحقٌق،(القراءات
3
ًّ ) .هـ1376 سنة بالقاهرة توفً بمصر، اْلزهر علماء من الزرقانً، العظٌم عبد محّمد -   .(6/210 ،األعالم ،الزركل
4 ، ًّ بنعلً،: تحقٌق ، جزءان ،القرآن علوم فً العرفان مناهل العظٌم، عبد محّمد الزرقان  ، الحدٌث دار: القاهرة) أحمد

. 1/343،(م2001- هـ1422
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بالكممات عمـ يعرؼ بو كيفية النطؽ  : "1كمف التعاريؼ الجامعة المانعة تعريؼ عبد الفتاح القاضي

 2ا مع عزك كؿ كجو لناقمو"ا كاختبلفن القرآنية، كطريؽ أدائيا اتفاقن 

 :المطمب الثاني

 نشأة القراءات

ُآياتُُالنبيُفيياُتمقىُالتيُاألكلىُبالمراحؿُيرتبطُكنشأتيا،ُالقرآنيةُالقراءاتُعفُالحديث     

 .3كساطةو ُكبدكفُمباشرناُتمقيناُمشافيةن ُ_ رضي اهلل عنيـ_،ُلمصحابةُتبميغياُثـُكمفُالكريـُالقرآف

ُكمفُ،_ُالسبلـُعميو_ُجبريؿُمفُالقرآفُيتمقىُُالنبيُكافُكيؼُتبي فلُكثيرةه ُآياته ُجاءت       

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     چ :ُتعالىُقكلوُذلؾ

_ رضي اهلل ُالصحابةُسارُذاتياُالطريقةُكعمىُ،[69-66القيامة:]چمب  ىب  يب    جت  حت   خت 

ًذًؽ جماعة  ،يتدراسكف القرآف فيما بينيـالتابعيف ُمفُبعدىـُ_ كمفعنيـ ، أرسميـ مف الصحابةفحى

ُ.4،كمنيـ مف حفظ القرآف الكريـ عف ظير قمب ليعممكه لمناس، فكاف يقاؿ ليـ: ) القيٌراء(ُالرسكؿ

ُأمثاؿ ُ(،ھ35)ت عٌفافُبفُعثماف: ُكأبيُ،(ھ22)تكعبُبفُبيٌ كأُ(،ھ40)تعمي بف أبي طالبُ

ُمكسىُكأبيُ،(ھ45)ت ثابتُبفُكزيدُ،(ھ32)ت مسعكدُبفُاهللُكعبدُ،5ىػ(32)تالدرداء

6هـ(44ت)األشعرم
ُ.ُالنبيٌ ُحياةُفيُالقرآفُحفظكاُأٌنيـُبمغناُالذيفُفيؤالء"ُ:الذىبيٌ ُفييـُقاؿ،ُ

                                                           
 وتوفً هـ،1325 فً بدمنهور ولد القراءات، علم فً الشهٌر اْلزهري العالم القاضً، محّمد بن لؽنًا عبد بن الفتاح عبد 1-

"القرآن آي عدد فً الحسان الفرائد"و ،"السبع القراءات فً الشاطبٌة شرح فً الوافً": مؤلفاته من هـ،1403 سنة بالقاهرة

.663-2/659،هداٌة القاري إلى تجوٌد كالم الباري،،المرصفً
2

ٌّة طرٌق من المتواترة العشر القراءات فً الزاهرة البدور ،عبدالفتاحبنعبدالؽنًبنمحمد القاضً، -   ،ةوالدرّ  الشاطب

ًّ الكتاب دار: لبنان)  .7 ،(العرب
-

3
.3،،كتابالكترونًالمعانً اتساع فً وأثرها القرآنٌة القراءات فً االختالف،بنصالحسالمبنالسامرائً،إٌاد 

4
 عّمار، دار: عّمان) 1ط ،القراءات علم فً مقّدمات منصور، خالد ومحّمد القضاة، أحمد ومحّمد ،خالد أحمد شكري، - 

55 ،(م2001- هـ1422
ٌّة بن قٌس بن مالك بن عوٌمر -5 ًّ الخزرجً، اْلنصاري أم . هـ32 سنة بالشام مات والحكمة، بالشجاعة اتسم صحاب

19،واألعصار الطبقات على ارالكب القراء معرفةالذهبً،
ٌّؾ ابن وهو مات القرآن، قراءة فً صوتا الناس أحسن من كان مقرئ، فقٌه عالم صحابً سلٌم، بن قٌس بن هللا عبد- 6  ن

.19-18،واألعصار الطبقات على الكبار القراء معرفةالذهبً،. سنة وستٌن
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ُخمفناُالقرآف،ُالمسممكفُمقىتُ، كىكذا1"العشرةُاألئمةُقراءةُأسانيدُدارتُكعمييـُعرضا،ُعنيـُكأخذ

،ُعف ُثقةو.ُعفُثقةن ُكأخذكهُسمؼو

ُنبي وُعمىُالقرآفُأنزؿُعنيـُلمحرجُكرفعنا،ُعمييـُكتكسعةن ،ُاإلسبلميةُباألمَّةُتعالىُاهللُرحمةُكمف    

ُبذلؾُمراعينا،ُعاداتيـُعميوُجرتُكما،ُبمغتيـُقبيمةو ُكؿُكأقرأُصحابتو،ُأقرأُكبياُأحرؼو ُسبعةُعمى

ُباإلمالة،ُكقكـه ُبالفتح،ُكقكـه ُبالتخفيؼ،ُكقكـه ُباليمز،ُعاداتيـُجرتُفقكـه ُكالمفظ،ُالنطؽُفيُليجاتيـ

ُكؿَّ ُكيقرئى ،ُالنَّاسُعمىُيييىس رى ُأفُلنبي وُتعالىُاهللُأباحُىذاُكألجؿُكغيره،ُاإلعرابُفيُاختبلفيـُككذلؾ

ُأفَّ _ُعنيماُاهللُرضيُعباس_ُابفُعف:ُامنيُكثيرةه ُأحاديثه ُذلؾُعمىُكيدؿُ،2عميياُيىتىيىسَّرُبماُقبيمةو 

ُإلىُانتيىُحتىُكيزيدنيُأستزيده،ُأزؿُفمـُفراجعتو،ُحرؼ،ُعمىُجبريؿُأقرأني:ُ)قاؿُُاهللُرسكؿ

3ُ(.أحرؼو ُسبعة

ُبيفُاختبلؼه ُكقعُككمَّماُُاهللُرسكؿُإياهُعممَّوُالذمُالحرؼُعمىُيقرأُصحابيُكؿُفكاف    

ُىذاُإفَّ :ُ)بقكلوُقراءتوُعمىُكبلن ُكييقر  ُبينيـُفيفصؿ ُالنبيُإلىُفيحتكمك ُكانكاُالقراءةُفيُالصحابة

4ُ(.منوُتيسَّرُماُفاقرءكاُأحرؼُسبعةُعمىُأنزؿُالقرآف

ُالتيُالقراءةُالبمدُأىؿُيعمـُمنيـُكاحدو ُكؿ  ُكصارُالبمداف،ُفيُعمييـُاهللُرضكافُالصحابةُتفرَّؽُثـ ُ

ُبمدو ُفيُاآلخرُالصحابيُقراءةُعفُكيفياتياُبعضُفيُؼو اختبلُمفُفيياُبماُُاهللُرسكؿُعفُتمقَّاىا

ُحتىُكىكذاُشيكخيـ،ُعفُالتابعيفُأتباعُأخذُاختمؼُكماُحابة،الصٌ ُعفُالتابعيفُأخذُفاختمؼُآخر،

ُككرَّسكاُكضبطكىاُبيا،ُكاعتنكاُكاإلقراءُلمقراءاتُانقطعكاُالذيفُالمشيكريفُالقراءُإلىُاألمرُكصؿ

                                                           
.20،واألعصار الطبقات على الكبار القراء معرفة  الذهبً،- 1
2
6-5،القرآنٌة القراءات فً االختالفالسامرائً،- 

 .4/1909(،4705:) رقم ،حدٌث أحرؾ سبعة على القرآن أنزل أخرجهالبخاريفًصحٌحه،كتابفضائلالقرآن،باب -3

 7447 كثٌر ابن دار: ،بٌروت3ط. البؽا دٌب مصطفى :تحقٌق ج،6. البخاري صحٌح. هللا عبد أبو إسماعٌل بن محمد ،البخاري)
 مسلم).1/561(،819حدٌثرقم:)،أحرؾ سبعة على أنزل القرآن أنَّ بٌان باب المسافرٌن، صالة كتاب ومسلم، ،(1987 –

 الكتب دار: ،بٌروت1الباقً،ط عبد فؤاد محمد: تحقٌق أجزاء،5. مسلم صحٌح. النٌسابوري الحجاج بن مسلم الحسٌن ،أبو
 (.م1991-هـ1412العلمٌة،

4
/4 ، (4706،حدٌثرقم:)أحرؾ سبعة على القرآن أنزل جهالبخاريفًصحٌحه،كتابفضائلالقرآن،بابأخر -

 . 1/561 ،( 818حدٌثرقم:)،أحرؾ سبعة على أنزل القرآن أنَّ بٌان باب المسافرٌن، صالة كتاب ومسلم،،  .1909
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ُذلؾُبعد .1بياُكاإلقراءُالقراءةُلزـى ُقراءةن ُالكثيرةُالقراءاتُمفُمنيـُكاحدو ُكؿي ُكاختارُألجميا،ُحياتيـ

ُكقؿٌ ُالقٌراء،ُتفٌرؽُحيثُاليجرٌم،ُالثالثُالقرفُفيُكاشتدٌ ُكالتطٌكر،ُالنمكٌ ُفيُالقراءاتُعمـُأخذ

ُات،كالقراءُالحركؼُكجمعكاُالحٌؽ،ُلبيافُاالجتيادُفيُفبالغكاُاألٌمة،ُعمماءُجيابذةُفقاـُالضبط،

ُمؤٌلفاُكضعُمفُكأكؿ، كأصكؿُقكاعدُكأرسكاُسقيميا،ُمفُصحيحياُكميَّزكاُكالركايات،ُالكجكهُكعزكا

ُمفُركمُماُفيوُجمعُالقراءاتُفيُكتابا3ُبكاسطُألؼُ،2(ىػ90ت)يعمرُبفاُيحيىُالقراءاتُفي

ُ.4الخطُكافؽُفيماُالناسُاختبلؼ

ُعمركُكأبكُ،6القراءاتُكتابُلو(ُىػ150ت)ُسميمافُبفُكمقاتؿُ،5(ىػ141ُت)ُتغمبُبفُأٌبافُكتبعوُ

ُت)ُالثقفيٌ ُقدامةُبفُكزائدةُ،8(ىػ156ُت)ُالزٌياتُحبيبُبفُكحمزةُ،7(ىػ154ت)ُالعبلءُبفُعمرك

   .10(170ُت)ُاألعكرُمكسىُبفُكىاركفُ،9(ىػ161

 

 
                                                           

1
1/344،مناهل العرفانالزرقانً،- 
ٌّة أخذ عالما، مفوها فصٌحا وكان المصحؾ، نقط من أول هو البصري، سلٌمان وأب العدوانً ٌعمر بن ٌحٌى -2  أبً عن العرب

،. هرٌرة وأبا ،وعائشة ،عمر وابن ،عباس ابن سمع اْلسود، ًّ  .1/37 ،القّراء معرفة الذهب
ٌّت العراق، بالد أعمر من وهً دجلة، جانبً على تقع مدٌنة: واسط 3- . والكوفة البصرة،: نالمصرٌ بٌن لتوسطها بواسط وسم

 للثقافة، ناصر مؤسسة: بٌروت) عباس إحسان: تحقٌق ،2ط ،األقطار خبر فً المعطار الروض المنعم، عبد بن محمد الِحمٌرّي،

 .599 ،(م1980
ٌّة، ابن 4- ٌّة بن ؼالب بن الحق عبد محّمد أبو عط ، عط ًّ : قٌقتح ، ،أجزاء5 ،العزٌز الكتاب تفسٌر فً الوجٌز المحّرر اْلندلس

ٌّة، الكتب دار: لبنان) 1،طمحّمد الشافً عبد السالم عبد  .1/50 ،( هـ 1422 العلم
 بن وطلحة الشٌبانً، عمرو وأبً عاصم، على قرأ النحوي، الكوفً أمٌمة أبو :وٌقال سعد، أبو الربعً تؽلب بن أبان -5

 .1/4 ،القّراء طبقات فً النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن .مصرؾ
ًّ اًلزديّ بشٌر بن لٌمانس بن مقاتل -6 ، الحسن أبو الخراسان ًّ  شهاب حجر، ابن .المفسرٌن أعالم من التفسٌر، صاحب البلخ

.287ص ،10ج ،(مطبعةدائرةالمعارؾالنظامٌة:الهند)1ط جزء،12 ،التهذٌب تهذٌب ، علً بن أحمد الدٌن
 سنة بمكة ولد اْلصّح، على زّبان اسمه البصرة، أهل ئمقر اإلمام، البصري النحوي المقرئ المازنً العالء بن عمرو أبو -7

 البصرة، وأهل الحجاز أهل عن القراءة أخذ بالبصرة، القراءة فً اإلمامة انتهت وإلٌه بالكوفة، ومات بالبصرة، ونشأ هـ، 68

،. كثٌر خلق علٌه قرأ ًّ  62-1/58 ،الكبار القّراء معرفة الذهب

 ثبتا ثقة حجة إماما كان هـ،80 سنة ولد التٌمً، الكوفً عمارة أبو الحبر اإلمام لإسماعٌ بن عمارة بن حبٌب بن حمزة 8-

ٌِّ ،ارضٌ ٌّة، عارفا بالفرائض، بصٌرا هللا، بكتاب ماق . النظٌر عدٌم هلل، قانتا ورعا، زاهدا خاشعا عابدا للحدٌث، حافظا بالعرب
،؛263-1/261 ،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن: انظر ًّ 71-1/66 ،الكبار القّراء معرفة الذهب

 .1/288،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن.الناس أصدق من سنة، صاحب ثقة كان الصلت، أبا وٌكّنى الثقفً، قدامة بن زائدة -9
ًّ اْلعور هللا عبد أبو موسى بن هارون 10  ثقة كان معروفة، قراءة له نبٌل، صدوق عالمة موًلهم، اْلزدي البصري العتك

.2/348،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن: انظر. منها الشاذ وتتبع وألفها، القراءات وجوه بالبصرة سمع من ولأ وكان مأمونا،
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ُعشريفُقراءةُفيوُجمعُالقراءاتُفيُكتابان ُألؼك  1(ىػ224ُت)ُسبلـُبفُالقاسـُعبيدُأبكُجاءُأفُإلى 
ُت)ُالطبرمُاإلماـك ُ،2ُ(ىػ282ُت)ُالمالكيُإسحاؽُبفُإسماعيؿُالقاضيُكبعد ذلؾ، إمامان ُعشريف
ُأحمدُبفُمحٌمدُبكرُأبكُكبعدهُقراءة،ُكعشركفُنيؼُفيوُ"الجامع"ُسٌماهُحافبلن ُكتابان ُجمع3ُ(ىػ310
ُفمُأكؿ5ُ(ه324)ت مجاىدُابفُإثرهُكفيُالقراءات،ُفيُكتابان ُجمع4ُ(ىػ324ُت)ُالداجكنيُعمرُبف
ُ.6فحسبُالسبعةُالقٌراءُقراءاتُعمىُاقتصرُفم



 :المطمب الثالثُُُ

 ، والتعريف بالقرّاءالمتواترةالقراءات 

 أواًل: تعريف القراءات المتواترة

األمر مازاؿ عمى كتيرة كاحدة، أم: عمى صفة كاحدة مطردة، كالكتيرة: ُ: التتابع، تقكؿ:7التكاتر لغة

 التكاتر كالتتابع.الشيء، كىك مأخكذ مف ُالمداكمة عمى

ىي كؿ قراءة كافقت العربية كلك بكجو، ككافقت أحد المصاحؼ العثمانية كلك القراءة المتكاترة:   

 .8احتماالن، كصح سندىا فيي القراءة الصحيحة التي ال يجكز ردىا كال يحؿ إنكارىا

                                                           
كانحافظاللحدٌثوعللهومعرفتهمتوسطة، ،صاحبالمصنفات،الفقٌه،اللؽوي،اإلمامالمجتهد سالم بن القاسم عبٌد أبو 1-

4،تذكرة الحفاظ ،الذهبً،شمسالدٌنأبوعبدهللامحمدبنأحمد ..ًالقراءاتعارفابالفقهواًلختالؾ،رأسافًاللؽة،إماماف
.6-2/5(،م1998-هـ1419،الكتبالعلمٌة:داربٌروت)1أجزاء،تحقٌق:زكرٌاعمٌرات،ط

 ما،عل صار حتى وتقدم توفً، أن إلى قضاءها وولً بؽداد، استوطن فقٌها، متقنا عالما كان ، إسحاق، أبو اًلسالم شٌخ -2

 ،(منظور ابن) المكرم الدٌن جالل بن محّمد: تهذٌب  ،الفقهاء طبقات إسحاق، أبو بالعراق.الشٌرازّي، مالك مذهب ونشر
، الرائد دار: بٌروت) 1عباس،ط إحسان: تحقٌق ًّ  .164( م1970 العرب

 هللا، لكتاب حافظا كان ن،طبرستا آمل أهل من التصانٌؾ، وصاحب اْلعالم، أحد ، كثٌر، بن ٌزٌد بن جرٌر بن محّمد -3

، أحكام فً فقٌها بالمعانً، بصٌرا ًّ  .204-2/201،الحفاظ تذكرة القرآن.الذهب
 غاٌة الجزرّي، ثقة.ابن مشهور رحال، ناقل كامل، إمام الكبٌر، بالداجونً ٌعرؾ لد، رملة من الرملً الضرٌر بكر أبو 4-

.2/77 ،النهاٌة
ًّ دمجاه بن العباس بن موسى بن أحمد -5  سّبع من وأول الصنعة، شٌخ البؽداديّ مجاهد بن بكر أبو اْلستاذ الحافظ التمٌم

 ومعرفته ودٌانته وعلمه فضله مع وكان مدافع، ؼٌر عصره واحد وكان ببؽداد، العطش بسوق هـ245 سنة ولد السبعة،

 .142-1/139النهاٌة، ؼاٌة الجزرّي، وابن القرآن. وعلوم بالقراءات

.1/46 ،العشر القراءات فً النشر الجزري، ابن 6-
.2/842،الصحاح؛الجوهري،5/273،لسان العربابنمنظور،- 7
.1/19 ،،العشر القراءات فً النشر الجزري، ابن- 8
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 :المتواترة القراءة أركان

ُعمىُيتكقؼُشركطُثبلثةُفيُالقراءةُابطضُحصرُأنَّوُنمحظُالجزرمُابفُكبلـُخبلؿُكمف     

ُ:كىيُالشركطُىذهُمفُشرطه ُاختؿَّ ُإذاُرٌدىا أكُقبكليا،ُالقراءةُفيُجميعناُتكفرىا

ُأـُأفصحُكافُسكاءُ،النحكُكجكهُمفُلكجوو ُمكافقةن ُالقراءةُتككفُأفُأم: بوجو ولو العربية موافقة-1

ا، ُكتمقَّاهُكذاع،ُشاعُممَّاُالقراءةُكانتُإذاُمثموُيضر  ُالُاختبلفناُفيوُمختمفناُأـُعميوُمجمعناُفصيحن

ُعمىُالسمؼُمفُبيـُالمقتدلُاألئمةُأجمعُلقراءةو ُالنحكُأىؿُبإنكارُيعتدُكالُالصحيح،ُباإلسناد األئمة

 .1قبكليا

ُالقراءةُتككفُأفُالشرطُىذاُلتحقؽُيكفي: احتماالً  ولو العثمانية المصاحف أحد خط موافقة -2ُ

ُأفُيكفيُبؿُصريحة،ُالمكافقةُتككفُأفُيشترطُكالُبعض،ُدكفُالعثمانيةُصاحؼالمُبعضُفيُثابتة

 .2احتماالن ُالخطُيحتممياُإذُ؛تقديرناُتكافقيا

ُرسكؿُإلىُينتييُحتىُككذاُمثموُعفُالضابطُالعدؿ،ُالقراءةُتمؾُيركمُأف:ُأم: السند صحة -3

ُبحيثُالضابطيفُالقراءاتُأئمةُبثقةُىتحظُأفُالقراءةُىذهُفيُكيشترطُعمَّةو ُكالُشذكذو ُغيرُمفُُاهلل

ُالتكاترُاشترطُقدُالمقرئيفُمنجدُكتابوُفيُالجزرمُابفُكافو 3.بالقبكؿُمتمقاةن ُلدييـُمشيكرةن ُتككف

ُمتمقاةُمشيكرةُالقراءةُككفُمعُالسندُصحةُاشتراطُإلىُالشرطُىذاُعفُعدؿُأنَّوُإالَّ ُ،القراءةُلصحة

 .4بالقبكؿُالقراءاتُأئمةُلدل

  

                                                           
1
1/20،العشر القراءات فً النشر الجزري، ابن- 
 1/21المصدرنفسه،- 2
 .320م(1988-ه1409)بٌروت:دارالبشائراإلسالمٌة،1،طهااألحرف السبعة ومنزلة القراءات منعتر،ضٌاءالدٌن،-3
81،منجد المقرئٌنابنالجزري،- 4
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 :رواتيم وأشير العشرة : القرّاءثانياً 

المدني،مف أصبياف، مات سنة ُالمقرئُركيـُأبكُمكالىـُالميثيٌ ُنعيـُأبيُبفُالرحمفُعبدُبفُنافع -6

 :مف اشتيركا بالركاية عنوكم .1ه169

 (عيسى بف مينا بف كرداف بف عيسى الزرقي، مكلى بني زىرةه 220 - ه120قالكف : )،  قارئ

 .2أىؿ المدينة

 (عثماف بف سعيد، ككاف ثقة حجة في القراءة، إليو انتيت رئاسة اإلقراء ه 197 - ه110كرش :)

 .3بالديار المصرٌية في زمانو

ُىػ،45ُسنةُكلد.ُالسبعة،ُالقٌراءُأحدُاألصؿ،ُفارسيٌ ُمعبدُأبكُالمكٌي،ُالدارمٌ ُكثيرُبفُاهللُعبد -2

ُ:اشتيركا بالركاية عنو كممف  .4ىػ120ُسنةُبمكةُكتكفي

  أحمد بف محٌمد بف عبد اهلل بف القاسـ، قارئ مٌكة كمؤٌذف المسجد الحراـ  :ىػ(250-ىػ170ز ٌم)البى

 .5ألربعيف سنة

  ٍكاف إمامنا متقننا، كعممنا مف  ،: محٌمد بف عبد الرحمف بف محٌمد المكيٌ ىػ(291-ىػ 195)ؿبي قين

 .6أعبلـ القٌراء

السبعة، ُالقٌراءُأحدُالبصرٌم،ُالمازنيٌ ُلتميميٌ اُالعريافُبفُعمارُبفُالعبلءُبفُافأبك عمرك زبَّ  -3

.7ُىػ154ُسنةُبالككفةُكماتُىػ،68ُسنةُبمكةُكلد.ُكالعربٌيةُالقرآفُعمـُكالزىدُكالثقةُالصدؽُمعُجمع

 :مف اشتيركا بالركاية عنوكم.7ُىػ154

                                                           
1 -، ًّ  .334-2/330،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ؛وابن69-1/64،الكبار القّراء معرفة انظر:الذهب
،: انظر- 2 ًّ .616-2/615،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ؛وابن94-1/93،الكبار القّراء معرفة الذهب
3
.503-1/502؛المصدرنفسه،93-1/91انظر:المصدرنفسه،- 

وفٌات وابنخلكان،أبوالعباسشمسالدٌنأحمدبنمحمدبنأبًبكر،؛445-443 /1 ،النهاٌة غاٌة الجزري، ابن: انظر 4-

 .3/41(1994)بٌروت:دارصادر،1أجزاء،تحقٌق:إحسانعباس،ط7،األعٌان وأنباء أبناء الزمان
5
،: انظر-  ًّ .120-1/119،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ؛وابن105-1/102،الكبار القّراء معرفة الذهب

،: انظر 6- ًّ 166-1/165،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ؛وابن134-1/133،الكبار القّراء معرفة الذهب
.293-1/288؛المصدرنفسه،63-1/58المصدرنفسه،: انظر -7
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  ٌحفص بف عمر بف عبد العزيز األزدٌم، يعٌد إماـ القراءة في عصره؛ إذ إٌنو ىػ(246)ت الدكرم :

 .1مف جمع القراءات أكؿ

  ٌُثقة،ُلمقراءات،ُضابطُمقرئُشعيب،ُأبكُالرقي،ُالسكسيٌ ُزيادُبفُصالح(:ُىػ261ُت)السكسي

 .2بالقدسُتكٌفي

ُمشيخةُإليوُانتيت القراءة،ُفيُالشاـُأىؿُإماـُ،اليحصبيٌ ُعمرافُبفُيزيدُبفُعامرُبفُاهللُعبدُ-4

 :ف اشتيركا بالركاية عنوممك .3ىػ118ُسنةُفيياُكفاتوُككانتُدمشؽ،ُقضاءُبيا، كليُاإلقراء

 ُكمحدثيـ،ُكمقرئيـ،ُكخطيبيـ،ُدمشؽ،ُأىؿُإماـ(:ه245-ه153نصير)ُبفُعٌمارُبفُىشاـ

ُ.4كالحديثُالقراءاتُفيُإليوُالناسُارتحؿ.ُكمفتييـ

 (ه242-ه73)ذككافُابفُ ماـُبالشاـ،ُاإلقراءُشيخُ،ُبشيرُبفُأحمدُبفُاهللُعبد: ُجامعُكا 

 .5ُدمشؽ

كٍ النى ُيأبُبفُعاصـُ-5 ُالقراءات،ُفيُثقةُكافُبالككفة،ُاإلقراءُشيخُبالكالء،ُاألسدمٌ ُالككفيٌ و بىٍيدلى ُدجي

مف كم .6ىػ127ُسنةُآخرُتكفيُكالتجكيد،ُكالتحريرُكاإلتقافُالفصاحةُبيفُجمعُالحديث،ُفيُاصدكقن 

 :اشتيركا بالركاية عنو

 ُه193-ه95الككفٌي)ُاألزدمُسالـُبفُعياشُبفُشعبة ُحجةُامامن إُسٌيداُكاف:( ُالعمـُكثيرُ

ُ.7القريفُمنقطعُكالعمؿ،

                                                           
،: انظر- 1 ًّ .293-1/288،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ؛ابن63-1/58،الكبار ءالقّرا معرفة الذهب
.257-1/255؛المصدرالسابق،114-1/113المصدرالسابق،: انظر- 1
333-1/332المصدرالسابق، ؛1/115المصدرالسابق، :انظر- 2

425-1/423السابق، ؛المصدر49-1/46المصدرالسابق،: انظر 3-

356-2/354السابق، ؛المصدر117-1/115المصدرالسابق،: انظر 4-
5
،: انظر -  ًّ 405-1/404،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن؛119-1/117،الكبار القّراء معرفة الذهب

،؛3/9،وفٌات األعٌانابنخلكان،: انظر 6- ًّ .54-1/51،الكبار القّراء معرفة الذهب
327-1/325،النهاٌة غاٌة زري،الج وابن ؛83-1/80 ،الكبار القّراء معرفة الذهبً، :انظر -7
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 ا كتمقينا ُ:(ه180-ه90)البزازُالككفيٌ ُاألسدمٌ  المغيرةُبفُسميمافُبفُحفص أخذ القراءة عرضن

 .1ككاف ربيبو أم ابف زكجو ،عف عاصـ

 مف اشتيركا بالركاية عنو:كم. 2حبيبُبفُحمزةُ-6

 3عالماُعابدان ُزاىدان ُكبيران ُثقةُكافُ:(ه229-ه150األسدٌم)ُمحٌمدُأبكُالبٌزار، ىشاـُبفُخمؼ.ُ

 ُثقةُالقراءة،ُفيُإماـُاألحكؿ،ُالككفيٌ ُالصيرفيٌ ُمكالىـُ:(ه229الشيبانٌي)تُخالدُبفُخبٌلد

ُ.4أستاذُمحقؽُعارؼ

في  كاف أعمـ الناس في النحك، انتيت إليو رياسة اإلقراء.الكسائيٌ عمٌي بف حمزة بف عبد اهلل  -7

:مف اشتيركا بالركاية عنوكم. 5ىػ.189 تكفي سنة الككفة بعد حمزة،

 صاحب الكسائي، كالمقدـ مف ُضابط،ُحاذؽُمعركؼُثقة(:ھ240خالد)تُبفُالميثُالحارثُأبك

ُ.6بيف أصحابو، قرأ عميو

  ٌ7الدكرٌم: فقد ركل عف أبي عمرك كالكسائي. 
ُمشيكرُتابعيٌ ُشرة،العُالقٌراءُأحدُالقارئ،ُالمدنيٌ ُالمخزكميٌ ُجعفرُأبكُاإلماـُالقعقاعُبفُيزيد  -8

ُ:مف اشتيركا بالركاية عنوكم .8ىػ130ُسنةُبالمدينةُمات.ُالحديثُقميؿُثقةُككافُالقدر،ُكبير
 (: إماـ مقرئ حاذؽ، كراكو محقؽ ضابط ھ160عيسى بف كرداف الحذاء أبك الحارث المدنٌي)ت

9. 
 

                                                           
257-1/254،والمصدرنفسه ؛85-1/84 ،المصدرنفسه :انظر -1
2
.7هامشرقم17تقدمتترجمتهص- 
.274-1/272،النهاٌة غاٌة الجزري، وابن ؛124-1/123 ،الكبار القّراء معرفة الذهبً، :انظر 3-

 .1/274المصدرنفسه، ؛1/124المصدرنفسه:انظر 4-
ٌّات خلّكان، ابن: انظر 5-  غاٌة الجزري، وابن؛77-1/72 ،الكبار القّراء معرفة الذهبً،؛و297-3/295 ،األعٌان وف

.540-1/535،النهاٌة
 .1/34،النهاٌة غاٌة الجزري، وابن ؛1/124 ،الكبار القّراء معرفة الذهبً، :انظر -6

-
7

.21تقدمتترجمتهص 
 .384-1/382،النهاٌة غاٌة الجزري، وابن ؛43-1/40 ،الكبار القّراء معرفة الذهبً، :انظر- 8
9
 .1/616،النهاٌة غاٌة الجزري، وابن ؛1/66 ،الكبار القّراء معرفة الذهبً، :- 
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 1قرئ جميؿ ضابط.(:  مكالىـ المدنٌي، مھ170سميماف بف مسمـ بف جٌماز أبك الربيع الزىرم)ت. 
 .1ضابط.

ُالبصرمٌ ُمكالىـ(:ُُھ205ت)الحضرميٌ ُزيدُبفُإسحاؽُبفُيعقكب-9 ُكمقرئيا،ُالبصرةُأىؿُإماـ.
ُأبكُالمتككؿُبفُمحٌمد:عنوُبالركايةُاشتيركاُمفكمُ.2.اإلقراءُفيُككجكىيا،بارعاُبالعربٌيةُعالمان ُكاف
 .3مشيكرُبطضاُحاذؽُمقرئُبركيس،ُالمعركؼ(:ھ238ت)البصرمٌ ُالمؤلؤمٌ ُاهللُعبد

  ُصاحبُالمقرئُ:(قبميا أك بعدىا بقميؿ  ھ233)تالبصرمٌ ُالحسفُأبكُالمؤمفُعبدُبفُحكٍ رى
 .4مشيكراُضابطاُثقةُمجكداُمتقناُكافُالحضرمٌي،ُيعقكب

 :مف اشتيركا بالركاية عنوكم. 5حمزةُركاةُمف ،البٌزارُىشاـُبفُخمؼُ-61 

  ٌ6، قرأ عمى خمؼ، كعمى الكليد بف مسمـثقة (:ھ286)تإسحاؽ بف إبراىيـ بف عثماف المركزم. 

 7ثقةُمتقفُضابطُإماـ(:ُُھ292البغدادٌم)تُالحسفُأبكُ،الحدادُالكريـُعبدُبفُإدريس. 

 :الرابع المطمب

 .رواتياو ، ةُ اذ  الش   القراءاتُ 

 أواًل: تعريف القراءات الش اذ ة

ٍميكرً ُعفُنىدىرى :ُان الشيء يىًشذ  شذكذ :الشيف كالذاؿ يدؿ  عمى االنفراد كالمفارىقة. شىذٌ 8شىٌذ لغةن   رىج  الجي كخى

ٍنييـ، ٍنفىًرد فيك شاذ   ك عى ؿي إذا اٍنفىرىدى عف أصحاًبو ككذلؾ كيؿ  شيءو مي  .شىذَّ الرَّجي

  

                                                           
.1/315 ،النهاٌة غاٌة الجزري، ابن :انظر 1-

.389-2/386،النهاٌة غاٌة الجزري، وابن ؛95-1/94 ،الكبار القّراء معرفة الذهبً، :انظر 2-

 .1/286المصدرنفسه،و ؛1/126المصدرنفسه، :انظر 3-
 .1/285المصدرنفسه،و ؛1/126المصدرنفسه، :انظر -4
5
.21صترجمته تقّدمت - 

2/97،النهاٌة غاٌة الجزري، ابن :انظر 6-

.1/154،النهاٌة غاٌة الجزري، وابن ؛1/145 ،الكبار القّراء معرفة الذهبً، :انظر7-
8

 مكتب: تحقٌق ، ،المحٌط القاموس ٌعقوب، بن محّمد الدٌن مجد آبادي، والفٌروز ؛3/180،اللغةمعجم مقاٌٌس ابنفارس،- 

 .334 ،(م2005- هـ1426 الرسالة، مؤسسة: لبنان)8،طالعرقسوسً نعٌم محّمد: إشراؾ/ الرسالة مؤسسة فً التراث تحقٌق
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فالقراءات الشاذة ىي التي تقابؿ ُ.1ما نقؿ قرآنا مف غير تكاتر كاستفاضة:ُاصطبلحان  الشاذةُالقراءة

ىك ما خالؼ كافقو: مكي كمفكعند  ،كالشاذ عند الجميكر: ىك ما ليس بمتكاترُُ.القراءات المتكاترة

ثقة، أك بثقة لكف لـ يشتير. كأجمع  كنقؿ بغيركافقيـ الرسـ أك العربية، كنقؿ كلك بثقة عف ثقة، أك 

األصكليكف كالفقياء كالقراء كغيرىـ عمى القطع بأف الشاذ ليس بقرآف؛ لعدـ صدؽ حد القرآف عميو 

 .2وبشرط

 :3األنكاع اآلتيةكمف خبلؿ ما سبؽ يمكف تقسيـ القراءات الشاذة إلى 

 .يتكاتركلكنو لـ  العربية،كخالؼ الرسـ أك  سنده،كىك ما صح  اآلحاد:-1

 .معظمياأك  الثبلثة،كىك ما فقد األركاف  الشاذ: -2

 .التفسيرفي القراءات عمى كجو  كىك ما يزيد المدرج:-3

 .أصؿب لقائمو مف غير كىك ما نس المكضكع: -4

 .كالرسـ ككافؽ العربية التكاتر،كلـ يبمغ درجة  سنده،كىك ما صح  المشيكر:-5

 

 :القراءات الش اذ ة فوائدثانيًا: 

 ـ كفكائد يمكف الحصكؿ عمييا مف خبلؿ تتبعيا، كمف ىذه الفكائد ما يأتي:كى لمقراءات الشاذة حً 

كىي في  يدفعيا،ا إذا لـ يكف ىناؾ ما يعارضيا أك كيعمؿ بما يقتضيو معناى بيا،أنو يحتج ُ-1

قكؿ اهلل تعالى :ُكمف أمثمة ذلؾ ُ.كىذا ىك رأم جميكر العمماءُ.االحتجاج بيا في حكـ خبر الكاحد

ُ-جاء في قراءة ابف مسعكد كأبٌي بف كعب  ،[89: المائدة ]  چۇئ   ۆئ  ۆئچ      :في كفارة اليميف

                                                           
طٌارآلتًتحقٌق:،تتعلق بالكتاب العزٌزالمرشد الوجٌز إلى علوم ،شهابالدٌنعبدالرحمنالمقدسً أبوشامة، 1-

.184(،م1975-هـ1395)بٌروت:دارصادر،،قوًلج
ٌْري -2 َو محمدسرورسعدمجديجزءان،تحقٌق:،شرح طٌبة النشر فً القراءات العشر،محبالدٌنمحمدبنمحمد،النُّ

.1/126(،م2003-هـ1424)بٌروت:دارالكتبالعلمٌة،1ط،باسلوم
3
.114،)القاهرة:دارالسالم(،القراءات أحكامها ومصدرهاٌل،شعبانمحمد،اسماع- 
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إنو يمـز :ُ، كعمى ىذا استند جماعة مف العمماء فقالكا 1{ـ متتابعات ثبلثة أيا:ُ}ُُ-رضي اهلل عنيما 

.2التتابع في صياـ كفارة اليميف

كذلؾ كقراءة ُ.كييٍستعاف بيا عمى فيـ مراد اهلل تعالى معناىا،أنيا تفسر القراءة المتكاترة كتيبٌيف  -2

 .4 "3حافظكا عمى الصمكات كالصبلة الكسطى صبلة العصر"عائشة كحفصة 

القرآف الكريـ حجة في العربية ُ:"5ضيمةيقكؿ محمد عً ، ُتعتبر رافدنا مف ركافد عمـك المغة العربية -3

بقراءاتو المتكاترة كغير المتكاترة، كما ىك حجة في الشريعة، فالقراءة الشاذة التي فقدت شرط التكاتر ال 

أجمع العمماء عمى أف نقؿ المغة يكتفى تقؿ شأننا عف أكثؽ ما نقؿ إلينا مف ألفاظ المغة كأساليبيا، كقد 

ُ.(فيو بركاية اآلحاد

فبمعرفة القراءات الشاذة تتبيف لنا القراءات  ،القراءات الشاذة دليؿ عمى القراءات المشيكرة  -4

قد جعؿ أبك الفتح بعض القراءات الشاذة أدلة عمى كجكد كثير مف القراءات المشيكرة، ك ، المتكاترة

ٿ  ٿ  چ :ُمثالو ما جاء في قراءة ابف عباس في قكؿ اهلل تعالى ،ربطنا قكينافربط بيف القراءتيف 

ـٍ أىٍكلياءىه)، قرأىا ابف عباس [675: آل عمران]چٿ    ٿ  ٹ   فيكي ك  ، كيرل فييا ابف جني  6(ييخى

ُ.7(يخكؼ)داللة عمى إرادة المفعكؿ الذم حذؼ في القراءة المشيكرة

                                                           
،تحقٌق:شمرانالعجلً،بٌروت:مؤسسةشواّذ القراءاتالكرمانً،رضًالدٌنأبوعبدهللابنمحمدبنأبًنصر،- 1

.160،البالغ

سالممحمد:تحقٌقأجزاء،9،اء األمصاراالستذكار الجامع لمذاهب فقه،أبوعمرٌوسؾبنعبدهللا،بنعبدالبرا- 2

 .351-3/350(،م2000،دارالكتبالعلمٌة:بٌروت،)محمدعلًمعوض،عطا
 .22،القاهرة:مكتبةالمتنبًمختصر فً شواذ القرآن من كتاب البدٌع،ابنخالوٌه،أبوعبدهللاالحسٌنبنأحمد، - 3

محمدأبوالفضلتحقٌق:أجزاء،4،فً علوم القرآنالبرهان ،بدرالدٌنمحمدبنعبدهللا،الزركشً 4-

1/336(،م1957-هـ1376)بٌروت:دارالمعرفة،1،طإبراهٌم
5
.2-1/1أجزاء،)القاهرة:دارالحدٌث(،4،دراسات ألسلوب القرآن الكرٌمِعضٌمة،محمدعبدالخالق،- 
المجلس-وزارةاْلوقاؾ) جزءان،،واإلٌضاح عنهاالمحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ القراءات ،أبوالفتحعثمان،ابنجنً 6-

 .1/177(م1999-هـ1420،اْلعلىللشئوناإلسالمٌة

-
7

 .237( م1999-هـ1419،دارالفكر:دمشق)1،طالقراءات الشاذة وتوجٌهها النحويالصؽٌر،محمودأحمد، 
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ُغيرىاُعمىُاألمةُىذهُفضؿُعمىُ ليدؿ ذلؾ،يمكف الكقكؼ عمييا التي العظيمة كغير ذلؾ مف الفكائد

ُأتقنكاُحتىُكالسطكر،ُالصدكرُفيُكالحفظُكالسماع،ُبالمشافيةُربيـُكتابُتمقكاُألنيـُاألمـ؛ُمف

 .ُمتكاترهُمفُشاذهُكميزكاُ،مقاديرهُكضبطكاُكتجكيدهُحفظو

 القراءات الش اذ ة: رواة: ثالثاً 

 :1اذَّة  إلى قسميفيقسـ ركاة القراءات الشَّ 

 كىؤالء كثيركف، كمنيـ بعض الصحابة كالتابعيف .عمكمان، ركاة القراءات الشاذة  -أ

 كىـ: ةكالتي تعرؼ بالقراءات األربع عشر العشرة، ركاة القراءات األربع التي بعد  -ب

أشير ُ.2كعمبلن ُاعممن ُزمانوُإماـُ،(ه110-ه21البصرٌم)ُسعيدُأبكُيسارُ،الحسفُأبيُبفُالحسفُ-1

 .كالدكرم 3(ه 190 - ه 120)كبيرُثقةُالزاىدُالمقرئُالبمخيٌ ُنصرُأبيُبفُشجاع: رواتو

ٍيًصفُبفُالرحمفُعبدُبفُمحٌمد -2 ُمعُمٌكةُأىؿُمقرئُ(، ثقة،ه 123المكٌي)ُمكالىـُالسيميٌ ُميحى

 .4كثيرُابف

ُبالعراؽ، كتٌفردُقراءاإلُ، شيخ(ه 328تشىنىبيكذ)ُأيكب بفُبفُأحمدُبفُكمحٌمد البزٌم،ُ:رواتوأشير 

ًربى ُعميو،ُفأيٍنًكرىتُالمحرابُفيُبياُيقرأُكافُالشكاذُمفُبقراءات ُ.5ألجمياُكضي

ُمقرئُ(، نحكمٌ ه 202باليزيدم)تُالمعركؼُالبصرمُالعدكمُمحٌمدُأبكُاإلماـُالمبارؾُبفُيحيى -3

ُ.6كاآلدابُالمغاتُفيُابارعن ُامفكىن ُافصيحن ُككافُكبير،ُعبلمةُثقة

ُ.1ُعنوُيكتبُلماُحافظُصدكؽُ(، ثقةه 235المقرئ)تُالبغدادمٌ ُالخٌياطُأيكبُأبك :رواتوأشير 
                                                           

1
128،صالقراءات أحكامها ومصدرهااسماعٌل،،- 
2
.1/235 ،النهاٌة غاٌة الجزري، وابن ؛1/36 ،الكبار اءالقرّ  معرفة الذهبً، :انظر- 
3
.1/324 ،المصدرنفسهو ؛97-1/96 ،المصدرنفسه :انظر- 
4
.2/167 ،المصدرنفسهو ؛57-1/56 ،المصدرنفسه :انظر- 
5
.1/235 ،النهاٌة غاٌة الجزري، وابن ؛1/36 ،الكبار القّراء معرفة الذهبً، :انظر- 
6

 .377-2/375 ،المصدرنفسهو ؛91-1/90 ،سهالمصدرنف :انظر -
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 .2كبيرُثقةُالمفٌسر،ُالبغدادمُ(ه 303الضرير)تُجعفرُأبكُجبريؿُبفُفرحُبفُك أحمد

ُدىرناُالعمـُكنشرُالناسُكأقرأ ،(ه148-ه61ٍيراف األسدم المعركؼ باألعمش)مً ُبفُسميماف -4

 .3كغيرهُالزياتُةحمز ُعميوُفقرأُطكيبلن،

 .4القراءةُفيُثقةُعارؼُ، إماـ(ه371-ه270)الفضؿُبفُجعفرُبفُسعيدُبفُ: الحسفرواتوأشير 

 .5حاذؽُماىرُحافظُ،(ه388-ه300البغدادٌم)ُالشطكمٌ ُالشىنىبيكذمٌ ُإبراىيـُبفُأحمدُبفُك محٌمد

 .عمم توجيو القراءات :الخامس المطمب

 تعريف التوجيو لغًة واصطالًحا:أوالً 

 الكاك كالجيـ كالياء: أصؿه كاحد يدؿ  عمى مقابمةو لشيء. كالكجو مستقًبؿه لكؿ  شيء. كجو::التكجيو لغةن 
: السَّبيؿي المىٍقصكدي، كككجَّيت الشَّيءى: جعمتيو عمى جية. كاٍسـي  ،كأصؿ ًجيىتًو ًكٍجيىتو الكىٍجوي مف الكىبلـً

 .6 ذلؾ الًفٍعًؿ: التٍَّكًجيوي 

كبياف المختار منيا. كيسمى)عمؿ  عمـ يعنى ببياف كجكه القراءات في المغة كالتفسير،:التكجيو اصطبلحان 

)حجج القراءات(،) االحتجاج لمقراءات(، كلكف األكلى التعبير بالتكجيو؛ لئبل يكىـ أف ثبكت  القراءات(،

 .7القراءة متكقؼ عمى صحة تعميميا

                                                                                                                                                                             
-

1
.1/312 ،المصدرنفسهو ؛1/115 ،المصدرنفسه :انظر 

-
2

.96-1/95 ،المصدرنفسهو ؛1/138 ،المصدرنفسه :انظر 
عبدالقادر:تحقٌقأجزاء،10،شذرات الذهب فً أخبار من ذهب ،عبدالحًبنأحمدبنمحمد،ابنالعماد :انظر- 3

.221-1/220(هـ1406،)دمشق:دارابنكثٌر،موداْلرناؤوطاْلرنؤوط،مح
4
.215-1/213 ،النهاٌة غاٌة الجزري، وابن ؛180-1/179 ،الكبار القّراء معرفة الذهبً، :انظر- 
5
.51-1/50 ،المصدرنفسهو ؛188-1/186 ،المصدرنفسه :انظر- 
6
.1255،القاموس المحٌطآبادي، ؛والفٌروز89-6/88،معجم مقاٌٌس اللغةابنفارس،- 
7
م(،2008-ه1429)الرٌاض:دارالحضارة،1،طمختصر العبارات لمعجم مصطلحات القراءاتالدوسري،إبراهٌمبنسعد،- 

49-50.
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اءة في نحكىا أك صرفيا أك لغتيا، كتسكيغ فف مف فنكف القراءات كيقصد بو الكشؼ عف كجو القر  كىك

االختيار، كذلؾ بأساليب المغة األخرل مف قرآف كشعر كلغات، كال يراد بو تكثيؽ القراءة أك إثبات 

 .1صحة قاعدة نحكية فييا

   كتب بطكف في منثكرنا التدكيف حيث مف أمره أكؿ في التكجيو كاف عمـ أفٌ ُكمف الجدير بالذكر

 ، 4القرآف لؤلخفش كمعاني ،3اءرٌ لمفى  القرآف كمعاني ، 2سيبكيو كتاب مثؿ ثناياىا، في متعددة، متفرقنا

َـّ  كغيرىا،  .5مستقبلن  التكجيو عمـ في التأليؼ ذلؾ بعد ظير ث

 :السادس المطمب

 .منيج أبي حّيان في إيراد القراءات واالحتجاج ليا في البحر المحيط

ءات، كاعتنى بيا عناية فائقة بكافة كجكىيا، ككاف بصيران أظير أبك حٌياف اىتمامان بالغان بالقرا  

ما يمي بياف ألىـ فيبتكجيو القراءات،خصمان عنيدان لكؿ مف سكلت لو نفسو التطاكؿ عمى بعضيا،ك 

 :6ط المتعمقة بمكقفوالنقا

  دكف  ا ما يقكؿ كقرأ الباقكفيذكر القراءة كمف قرأ بيا، كقد ينسبيا لمجميكر أك لبعض القٌراء، ككثيرن

تعيينيـ، كما كاف في الغالب يتجٌنب التكرار، كيعمد إلى اإلحالة إف عرض لو قراءة قد تحٌدث عنيا 

 سابقان.

                                                           
1
 206،القراءات الشاذة وتوجٌهها النحوي الصؽٌر،- 
2
ًّ قنبر بن عثمان بن عمرو -   وًل قبله ٌصنع لم الذي النحو، فً سٌبوٌه المسّمى الكتاب صّنؾ النحاة، إمام بالوًلء، الحارث

ٌّات خلّكان، ابن: انظر. هـ180 سنة ًتوف مثله، بعده .3/463 األعٌان، وف
3
 توفًبوزكرٌاٌحٌىبنزٌادبنعبدهللا،المعروؾبالفراء،كانأبرعالكوفٌٌنوأعلمهمبالنحوواللؽةوفنوناْلدبأ - 

 .381-2/380 ،األعٌان اتوفٌّ  خلّكان، ابن: انظر. هـ180 سنة
4

 سنة توفًبوالحسنسعٌدبنَمْسَعدةالُمَجاشعًبالوًلءالنحويالبلخًالمعروؾباْلخفشاْلوسط؛أحدنحاةالبصرة، أ-
ٌّات خلّكان، ابن: انظر. هـ180 .381-2/380 ،األعٌان وف

 مكتبة: الرٌاض) حٌدر سعٌد حازم: تحقٌق. نجزءا ،الهداٌة شرح عّمار، بن أحمد العّباس أبو المهدوّي، لالستزادة:-5

. 1،24 ،(هـ1415الرشد،
6
)الرٌاض:مكتبة1،طأثره فً العلوم الشرعٌة -أطواره -علم القراءات نشأتهآلإسماعٌل،نبٌلبنمحمدبنإبراهٌم،أنظر:- 

ٌّان األندلسً ومنهجه فً تفسٌره البحر الم،شكريو؛354-346م(2000-ه1421التوبة،  .204-195،حٌطأبو ح
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  جاء تفسير البحر المحيط مشتمبلن عمى الشاٌذ كالمتكاتر مف القراءات، كبعض االنفرادات عف

ثبكت التكاتر. ككاف يتصٌدل القٌراء.كمف منيجو أٌنو ال يرٌجح بيف قراءتيف متكاترتيف؛ لتساكييما في 

 يرجح ،إال إذا كانت القراءة شاذة فإٌنولمف يرٌد قراءة متكاترة أك يضعفيا مف النحاة لمخالفتيا قكاعدىـ

،كيرل أٌف القراءات الشاذة المخالفة لرسـ المصحؼ ينبغي أف تيحمؿ عمى التفسير،فيما المتكاترة عمييا

 يرد فيو حديث أك أثر. ال

  فقد كاف ناقبل القراءات كاالحتجاج بيا ، فقد ظيرت ميارتو النحكية كالمغكية، أٌما قي تكجيو ،

ا  -كابف جٌني، كأبك البقاء  ،كابف عطٌية ،كبخاٌصة الزمخشرم -لتكجييات مف سبقكه  ناقدا ليا، مرٌجحن

فيما  لبعضيا عمى بعض، كمبٌينان مكاطف القكة كالضعؼ في كٌؿ منيا، كمضيفان إلييا إف تبدَّل لو رأم

يطرحو، كقٍد يستعيف أحيانا في تكجيياتو بأشعار العرب، كلغات القبائؿ المشيكرة، أٌما القراءات 

المشكمة فكاف يعمؿ جاىدا عمى تكجيييا، مبٌينا إشكاليا. كأحيانا قد يكتفي بذكر القراءات المختمفة في 

ُاآلية، دكف أف يكجييا.

ءات القرآنية، أبدأ بدراسة استقرائية لمقراءات القرآنية كلمكقكؼ عمى منيج أبي حياف في عرض القرا    

 كتكجيييا في تفسير البحر المحيط مف خبلؿ سكرتي المائدة كاألنعاـ.
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 الفصل الثانً

 المائدة سورة في القرآنية القراءات

 :مبحثان وفيو

 بسكرة المائدة.ُتعريؼ:ُاألكؿُالمبحث

ُالقرآنيةُلمقراءاتُالمتضمنةُالمائدةُةسكر ُمفُآلياتُعرض:ُالثانيُالمبحث
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 األول المبحث

 بسورة المائدة تعريف 

 :اآلتية المطالب اآلتيويتضمن 

  : وعدد آياتيا. باإلجماع السورة مدنية كونبيان المطمب األول 

  :أسماء السورة ووجو التسميةالمطمب الثاني 

  : ترتيب نزول السورة.المطمب الثالث 
  : ب نزول السورةسبالمطمب الرابع.  

  :أغراض سورة المائدة وموضوعاتيا.المطمب الخامس 

 : المناسبات في سورة المائدة وفيو:المطمب السادس 

 .عالقة سورة المائدة بما قبميا 

 .عالقة سورة المائدة بما بعدىا  
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 بُسوَرِة اْلَماِئَدِة. عريفتّ الاألول:  المبحث

اًئدىًة أىٍجمىعي سيك    كًع الشَّرىاًئًع ًمفٍ  الكريـ، رىةو ًفي اٍلقيٍرآفً سيكرىةي اٍلمى التٍَّحًميًؿ كىالتٍَّحًريـً كىاأٍلىٍمًر كىالنٍَّييً ًُلفيري
 ؛1

يدؿ  مطمعياكقد اشتممت عمى أحكاـ شرعية كثيرة، ك  ،كاؿبع الطٌ مف السٌ  كىيساء،جاءت بعد سكرة النٌ 

 ريمة.ىذه السكرة الك جكانبل المبحث. كسأعرض في ىذا فيياُعمى ما

  :وعدد آياتيا باإلجماع مدنية سورة المائدةكون بيان المطمب األول: 

كفى آيىة ًفي اٍلكيكًفي مائةكعدد آياتيا ، 2مدنية بإجماعسكرة المائدة سكرة     كاثنتاف كمائة،كىًعٍشري

كفى  كفى ًفي البصرممائة كثبلث ك امي، كى كالمكي كالشٌ  يًفي اٍلمىدىنً  آيىة كىًعٍشري ًعٍشري
ميا أىلفىاًف ككم ،3

ثيكفى حرفنا مائة، كحركفيا أحد عشر ألفا كىسبع كىأىٍربع كىًممىات مائةكثماف  ثىبلى ثىة كى ثىبلى كى
4. 

  :سميةووجو التّ سورة المائدة  أسماءُ المطمب الثاني. 

اًئدىةى،سٌميت في كتب التفسير ، ككتب السٌنة ، بسكرة  ىذه السكرة    : ألٌف _كىذا االسـ تكقيفي_ اٍلمى

اًئدىةى،يا قٌصة في ، ليسأؿ اهلل عز كجؿ أف تنزؿ عمييـالتي سأليا الحكاريكف مف عيسى عميو السبلـ  اٍلمى

                                                           
1
 .3/190أجزاء،5مجموع فتاوى ابن تٌمٌة)التفسٌر(،ابنتٌمٌة،أحمدبنعبدالحلٌم،- 
،الجامع ألحكام القرآنعبدهللامحمدبنأحمد،ا؛والقرطبً،أب2/143،المحرر الوجٌزانظر:ابنعطٌة،- 2

التحرٌر  ،حمدالطاهربنمحمدبنمحمدابنعاشور،م؛و6/22م(،1996-هـ1417)بٌروت:دارالكتبالعلمٌة،5،طااجزء21

دارسحنونللنشر:تونس)،ااجزء30،«تحرٌر المعنى السدٌد وتنوٌر العقل الجدٌد من تفسٌر الكتاب المجٌد»والتنوٌر 

 .6/69(،م1997،والتوزٌع

مقدوريؼان:،تحقٌقي القرآنآالبٌان فً عّد  ،عثمانبنسعٌدبنعثمانبنعمر أبوعمرو ،الدانً :انظر- 3

اْللوسً،شهابالدٌنمحمودبنعبدهللا؛و149،(م1994 -هـ1414،مركزالمخطوطاتوالتراث:الكوٌت)1،طالحمد
)بٌروت:دار1،تحقٌق:علًعبدالباريعطٌة،طااجزء16،روح المعانً فً تفسٌر القرآن العظٌم والسبع المثانًالحسٌنً،

 .3/221هـ(،1415الكتبالعلمٌة،
4
149،صي القرآنآالبٌان فً عّد   ،ًالدان- 
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كما  .أكليا ُلكركد ىذا المفظ في :اٍلعيقيكدى سكرة  كمف أسمائيا االجتيادية: ،1كقد اختٌصت بذكرىا

ٍنًقذىةى سميت سكرة  ما تسميتيا بسكرة األخيار فمما ، أ2ألنيا تنقذ صاحبيا مف أيدم مبلئكة العذاب :اٍلمي

شأف األخيار، كلذلؾ قاؿ بعضيـ : إٌف فبلننا ال يقرأ ُفييا مف الحث عمى الكفاء بالعيد الذم ىك مف

قكلو  في؛الشتماليا عمى ذكرىـ 4كتسميتيا بسكرة األىحبار.3بالعيدُسكرة األخيار يريد أنو ال يفي

  چۇ        ڭ  ڭ  ڭچ كقكلو : ،[44المائدة:]چک  کچ :تعالى

 [63المائدة:]

 .سورة المائدة نزول ترتيب :المطمب الثالث

بىٍيًر ٍبفً ُفعف، 5كمف أكاخر سكر القرآف نزكالن  ،ىي السكرة الخامسة في ترتيب المصحؼ    6ُنيفىٍيرو ُجي

ٍجتي فى  :قىاؿى  جى مىىحى ٍمتي عى اًئشىةى ُدىخى ٍنيىا ، فىقىالىٍت ًلي : يىاُعى بىٍيري ُرىًضيى المَّوي عى ـٍ ُجي اًئدىةى ؟ فىقيٍمتي : نىعى تىٍقرىأي اٍلمى

ٍدتيـٍ " : قىالىتٍ  لىٍت فىمىا كىجى ا ًإنَّيىا آًخري سيكرىةو نىزى رىاـو ُأىمى ٍدتيـٍ ًمٍف حى مىا كىجى ؿو ، فىاٍستىًحم كهي ، كى بلى ًُفييىا ًمٍف حى

ر ميكهي   .7ُ"فىحى

                                                           
1
.6/69،التحرٌر والتنوٌر ابنعاشور،- 
2
)بٌروت:دار1أجزاء،ط3،تحقٌق:منجٌةبنتالهاديالنفري،أحكام القرآنابنالفرس،أبومحمدعبدالمنعمبنعبدالرحٌم،- 

ابنو؛3/221روح المعانً  لوسً،واْل؛4/156تفسٌر البحر المحٌط،أبوحٌان،و؛2/294م(،2006-هـ1427ابنحزم،

.6/69،التحرٌر والتنوٌر عاشور،
.6/69،التحرٌر والتنوٌر ابنعاشور، -3
4
أجزاء،تحقٌق:محمد6،بصائر ذوي التمٌٌز فً لطائف الكتاب العزٌزالفٌروزآبادى،مجدالدٌنأبوطاهرمحمدبنٌعقوب،- 

.1/179م(1996-هـ1416مً،علًالنجار،)القاهرة:لجنةإحٌاءالتراثاإلسال

-
5

.3/221،روح المعانً  اْللوسً،؛و1/194،البرهان فً علوم القرآنالزركشً،انظر: 
6
ر -  ٌْ ِرْبِنُنَف ٌْ فٌحتملأنه -أبًبكر وحدثعن-صلىهللاعلٌهوسلم-أدركحٌاةالنبً.بنمالكبنعامر،اإلمامالكبٌر،ُجَب
(.4/77،سٌر أعالم النبالءبً،.)الذه سنة خمس وسبعين،لقٌه

)ابن.(القرآن: فقالت ؟ هللا رسىل خلق عه وسألتها)): وزاد ،6/188(،25588أخرجهأحمدفًمسنده،حدٌثرقم:)- 7

أجزاء،تحقٌقشعٌباْلرناؤوط،)القاهرة:مؤسسةقرطبة(،6،مسند اإلمام أحمد بن حنبلحنبل،أبوعبدهللاأحمدبنمحمد،

ْوَمأَْكَمْلُتلَُكْمِدٌَنُكْم{ًفًالسننالكبرى،كتابسورةالمائدة،بابوالنسائ ٌَ (،ج1117) :،حدٌثرقمَقْولُُهَتَعالَى:}اْل

)بٌروت:1،طحسنعبدالمنعمشلبً:أجزاء،تحقٌق10،السنن الكبرى ،أبوعبدالرحمنأحمدبنشعٌب ،النسائً .)79/ص10

(، 3211والحاكمفًمستدركه،كتابالتفسٌر،تفسٌرسورةالمائدة،حدٌثرقم:)،(م 2001 -هـ 1421 مؤسسةالرسالة،

الحاكم،محمدبن.)وقالالذهبً:علىشرطالبخاريومسلم،هذاحدٌثصحٌحعلىشرطالشٌخٌنولمٌخرجاه ،قال:2/340

-هـ1411،دارالكتبالعلمٌة)بٌروت:1أجزاء،تحقٌق:مصطفىعبدالقادرعطا،ط4،المستدرك على الصحٌحٌنعبدهللا،
.م(1990

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15622
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15622
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 : 1 سورة المائدةنزول  سببُ المطمب الرابع . 

لىٍت ًفي  [2المائدة:]چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   چ قٍكليوي تىعىالىى:     : نىزى . قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو

طىـً  بىٍيعىةى اٍلًكٍنًدم   -اٍلحي ٍيحي ٍبفي ضي مىٍيًو كى  -اسمو شيرى مَّى اهللي عى ًة ًإلىى أىتىى النًَّبيَّ صى امى مَّـى ًمفى اٍليىمى سى آًلًو كى

ـي، فى  ةي كىالسَّبلى مىٍيًو الصَّبلى مىى النًَّبي  عى ؿى كىٍحدىهي عى دىخى ًدينىًة كى اًرجى اٍلمى ٍيمىوي خى مَّؼى خى ًدينىًة، فىخى ـى تىٍدعيك اٍلمى : ًإالى قىاؿى

: "ًإلىى شىيىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، كى  ؟ قىاؿى ، ًإالَّ أىفَّ ًلي أيمىرىاءى النَّاسى سىفه : حى يتىاًء الزَّكىاًة"، فىقىاؿى ًة كىاً  قىاـً الصَّبلى اً 

سى  مىٍيًو كىآًلًو كى مَّى اهللي عى قىٍد كىافى النًَّبي  صى ، كى ـٍ ـي كىآًتي ًبًي لىعىم ي أيٍسًم ، كى ـٍ اًبًو: الى أىٍقطىعي أىٍمرنا ديكنىيي مَّـى قىاؿى أًلىٍصحى

مىٍيكي  ؿي عى مىٍيًو الصَّبلى "يىٍدخي رىجى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عى رىجى ًمٍف ًعٍنًدًه، فىمىمَّا خى "، ثيَـّ خى ؿه يىتىكىمَّـي ًبًمسىاًف شىٍيطىافو ةي ـٍ رىجي

"، فىمىرَّ بسرح المدينو  ؿي ًبميٍسًمـو مىا الرَّجي ، كى اًدرو رىجى ًبعىًقبىٍي غى ؿى ًبكىٍجًو كىاًفرو كىخى ـي: "لىقىٍد دىخى فاستاقو، كىالسَّبلى

ـى اٍلقىًضيَّةً  ا مَّـى عى سى مىٍيًو كىآًلًو كى مَّى اهللي عى رىجى رىسيكؿي المًَّو صى ٍنوي، فىمىمَّا خى كا عى زي فىطىمىبيكهي فىعىجى
اًج  2 جَّ سىًمعى تىٍمًبيىةى حي

كىافى قد قمد ىدينا ًمٍف سى  ابيوي"، كى ـي كىأىٍصحى طى اًبًو: "ىىذىا اٍلحي ًة، فىقىاؿى أًلىٍصحى ًدينىًة كىأىٍىدىاهي ًإلىى اٍليىمىامى ٍرًح اٍلمى

ييكا ًفي طىمىًبًو أىٍنزىؿى اهلل تعالى: }يىا أىي يىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تيًحم كا شىعىاًئرى ا ا اٍلكىٍعبىًة، فىمىمَّا تىكىجَّ لمًَّو{ ييًريدي: مى

.هللأشعر  ـً ٍسبلى مىى غىٍيًر ًديًف اإٍلً ٍف كىافى عى  ، كىاً 

 :اض ُسوَرِة اْلَماِئَدِة وموضوعاتياأغر المطمب الخامس: 

سبحانو كتعالى ىذه السكرة باألمر بالكفاء بالعقكد، ثـ المضي بعد ىذا االفتتاح في بياف  افتتح اهلل   

الحبلؿ كالحراـ، مف الذبائح، كالمطاعـ، كالمشارب، كالمناكح، كبياف كثير مف األحكاـ الشرعية، 

حيحة، كبياف حقيقة العبكدية، كحقيقة األلكىية، كبياف عبلقات كالتعبدية، كبياف حقيقة العقيدة الص

األيٌمة المؤمنة بشتى األمـ كالممؿ كالنحؿ، كبياف تكاليؼ األمة المؤمنة في القياـ هلل، كالشيادة 
                                                           

 المحسن عبد بن عصام: تحقٌق ،القرآن نزول أسباب ،الواحدي علً بن محمد بن أحمد بن علً الحسن أبو ، النٌسابوري - 1

.194-189،(م 1992 - هـ 1412اإلصالح، دار: الدمام)2ط ،الحمٌدان
2
زاد المعاد :ابنقٌمالجوزٌة،شمسالدٌنمحمدبنأبًبكر،لالستزادة.هـ7عمرةالقضاءأوعمرةالقضٌةذوالقعدةسنة - 

.2/86م(1994-هـ1415)بٌروت:مؤسسةالرسالة،27أجزاء،ط5فً هدي خٌر العباد،
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بالقسط، كالكصاية عمى البشرية بكتابيا المييمف عمى كؿ الكتب قبميا، كالحكـ فييا بما أنزؿ اهلل كمو، 

الفتنة عف بعض ما أنزؿ اهلل، كالحذر مف عدـ العدؿ تأثران بالمشاعر الشخصية كالمكدة  كالحذر مف

. كافتتاح السكرة  كما أراده اهلل« الديف»كؿ ذلؾ حزمة كاحدة في السكرة الكاحدة يمثؿ معنى كالشنآف، 

عنى عمى ىذا النحك، كالمضي فييا عمى ىذا النيج يعطي كممة )) العقكد (( معنى أكسع مف الم

الذم يتبادر إلى الذىف ألكؿ كىمة، كيكشؼ أف المقصكد بالعقكد ىك كؿ ضكابط الحياة التي قررىا 

اهلل، كفي أكليا عقد اإليماف باهلل، كمعرفة حقيقة ألكىيتو سبحانو، كمقتضى العبكدية أللكىيتو، ىذا 

1ُ العقد الذم تنبثؽ منو، كتقـك عميو سائر العقكد، كسائر الضكابط في الحياة

چ  سبع في قكلو تعالى:ُكىيُ؛غيرىاُفيُليستُفريضةُعشرةُتسعُالمائدةُسكرةُكفي       

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ۋ  ۅ  چ ، [4:المائدة]چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ ،[3:المائدة] چڤ   ڤ

ٻ  چ  :قكلوُفيُالطيكرُكتماـُ، [5:المائدة]چەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ چ چ  ۅ  ۉ

ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ  ،[38:المائدة]چٺ  ٺ  چ  ،[6:المائدة]  چ ٻ  پ  پ

ُكقكلوُ، [613:المائدة]چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی   یچ  ،[95:المائدة] چ

قكلو ُعشرةُالتاسعةُكالفريضة ،[616:المائدة]چڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ :ُتعالى

ُأماُالسكرة،ُىذهُفيُإالُالقرآفُفيُذكرُلؤلذافُفميسُ، [58:المائدة]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :تعالى

 .2الصمكاتُلجميعُعاـُالسكرةُىذهُفيُكىكُبالجمعة،ُفمخصكصُ، (الجمعة)ُسكرةُفيُجاءُما
                                                           

-2/826هـ(،1412)القاهرة:دارالشروق،17أجزاء،ط6،فً ظالل القرآنإبراهٌمحسٌن،دقطب،سٌانظر:- 1

.بتصرؾ.827
 6/22،الجامع ألحكام القرآن لقرطبً،ا انظر:- 2
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كجيت لممؤمنيف خاصة، يعتبر كؿ نداء منيا قانكنان  اشتممت سكرة المائدة عمى ستة عشر نداءن ك   

 :1كىي  الكتابكفيما يختص بعبلقتيـ بأىؿ  تص بأنفسيـ،ينظـ ناحية الحياة عند المسمميف، فيما يخ

الكفاء بالعقكد،المحافظة عمى شعائر اهلل كعدـ إحبلليا،الطيارة حيف إرادة الصبلة، العدؿ،التذكير 

بنعمة اهلل عمى عباده،تقكل اهلل كالجياد في سبيمو،التحذير مف اتخاذ أعداء اهلل أكلياء مف دكف 

قضكف العيكد،النيي عف تحريـ ما أحؿ اهلل،النيي عف الخمر كالميسر، المؤمنيف، عقاب الذيف ين

تحريـ قتؿ الصيد في حالة اإلحراـ، النيي عف سؤاؿ ما ترؾ اهلل بياف حكمو تكسعة عمى عباده،تحديد 

 المسؤكلية التي يحمميا المؤمنكف في الدعكة إلى اهلل،حكـ الكصية كالشيادة.  

المعاممة بيف المسمميف، كبيف أىؿ الكتاب، كبيف المشركيف كقد احتكت السكرة عمى أصكؿ    

بطاؿ العقائد الضاٌلة ألىؿ  كالمنافقيف ، كالخشية مف كىاليتيـ أف تفضي إلى ارتداد المسمـ عف دينو، كا 

نصاؼ النصارل فيما ليـ مف حسف األدب كأنَّيـ أرجى  لٍ الكتابيف ، كذكر مساك  مف أعماؿ الييكد ، كا 

ؿ المنافقيف، كاألمر بتخٌمؽ المسمميف بما يناقض أخبلؽ الضاٌليف في تحريـ ما أحؿ لئلسبلـ ، كأحكا

مف خبلؿ ليـ ، كالتنكيو بالكعبة كفضائميا كبركاتيا عمى الناس، كما تخٌمؿ ذلؾ أك تقٌدمو مف العبر 

ثبلث قصص كىي: قصة بني إسرائيؿ مع مكسى عميو السبلـ ، كقصة  القصص فقد اشتممت عمى

حيث قتؿ قابيؿ ىابيؿ، كىي أكؿ جريمة في األرض. كقصة المائدة التي كانت معجزة  ابني آدـ،

خارقة لعيسى عميو السبلـ أماـ صحبو الحكارييف. كختمت بالتذكير بيـك القيامة ، كشيادة الرسؿ عمى 

 .2عمى النصارل، كتمجيد اهلل تعالىأمميـ، كشيادة عيسى 

 

 اْلَماِئَدِة وفيو:المناسبات في ُسوَرِة : المطمب السادس 

                                                           
م(،1976،)مطابعالهٌئةالمصرٌةالعامة،أهداف كل سورة ومقاصدها فً القرآن الكرٌمشحاتة،عبدهللامحمود،انظر:- 1

67-68.
التفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة ،وهبةبنمصطفى،الزحٌلً؛و74-6/73،التحرٌر والتنوٌر ابنعاشور،- 2

 .6/62(،هـ1418،دارالفكرالمعاصر)دمشق:2،طجزءاا30،منهجوال
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 المصحف ترتيب حسب قبميا بما اْلَماِئَدةِ  ُسوَرةِ  عالقة

 1عالقتيا بسورة النساء:  

ا كضمننا،النٌ  سكرةي  -1 ى  چ  مثؿ قكلو تعالى:ساء اشتممت عمى عدة عقكد صريحن

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  كقكلو: ،[33:النساء] چى  ائ  ائ   ەئ

سكرة مفتتحة باألمر بالكفاء بالعقكد، فناسب أف يعقب ب ،[92:النساء]چڃ  چ  چ  

  فكأنو قيؿ

التي فرغ مف ذكرىا في السكرة التي تمت،  ،[6:المائدة] چژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ 

 بلحـ كالتناسب كاالرتباط.فكاف ذلؾ غاية في التٌ 

 :عاـالخطاب في سكرة النساء ساء، كتأخير سكرة المائدة؛ كىك: أف تقديـ سكرة النٌ  كفي -2

ژ  ژ  ڑ  چ  :خاصكالخطاب في سكرة المائدة  ،[6:النساء]چٻ  ٱ  ٻ  ٻ  چ  

 كتقديـ الخطاب العاـ أنسب، مف تقديـ الخاص. ،[6:المائدة] چڑ  ک

اًد نىًظيري اٍلبىقىرىًة كىآًؿ ًعٍمرىافى  -3 ـً كىااًلت حى زي تىٍيًف ًفي التَّبلى دىتىا  اٍلبىقىرىًة كىآًؿ ًعٍمرىافى فسكرتا ، ًإفَّ ىىاتىٍيًف الس كرى اتَّحى

ا نىٍحًكًىمى كًؿ ًمفى اٍلكىٍحدىاًنيًَّة كىالن بيكًَّة كى ٍكًميًَّة كالمائدة جاءتا بتقرير  الن سىاءً كسكرتا ، ًفي تىٍقًريًر اأٍليصي كًع اٍلحي اٍلفيري

تىٍيًف: آيىتىا التَّيىم ـً كىاٍلكيضي  ، كاألحكاـ التشريعية. ًؾ ًمٍنيىا ًفي الس كرى ًمفى اٍلميٍشتىرى نىاًت كى ـي ًحؿ  اٍلميٍحصى ٍك كًء، كىحي

ا أًلىٍحكىاـً الن   نىاًت ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب، فىكىافى ميتىم من اًئدىًة ًحؿ  اٍلميٍحصى كىاًح ًفي ًمفى اٍلميٍؤًمنىاًت، كىزىادى ًفي اٍلمى

سيكرىةى  ٍمًر، كى ٍتيىا البتة، فىكىانىٍت ميتىم مىةن ًلشىٍيءو الن سىاًء، كسكرة الن سىاًء مىيَّدىًت السًَّبيؿى ًلتىٍحًريـً اٍلخى رَّمى اًئدىًة حى اٍلمى

ا قىٍبمىيىا  .ًفيمى

                                                           
1
 77،صأسرار ترتٌب القرآن السٌوطً،- 
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اًئدىًة  -4 تمت ببياف صفة القدرة اإلليية؛ فقاؿ تعالى: سيكرىةي اٍلمى   خسمح  جخ  حخ  مخ  جس  حسچ خي

ٱ  چ :في حيف أف سكرة النساء افتتحت بذلؾ؛ قاؿ تعالى ،[621:المائدة]چمس   حص  مص         جض  حض  

ا فقد افتتحت سكرة النساء[6:النساء]چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ببدء الخمؽ، ُ. كأيضن

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    چ كختمت سكرة المائدة بالمنتيى مف البعث كالجزاء؛ قاؿ تعالى:

سكرة ُفكأنيماُ،[669:المائدة]چ ی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئچ ،  [619:المائدة]چ پ

 حكاـ مف المبدأ إلى المنتيى.كاحدة اشتممت عمى األ

اًئدىةً ُسيكرىةً ُمعظـ-5 ةً ًُفيُاٍلمى اجَّ ارىل،ُاٍليىييكدً ُميحى ،ُاٍلمينىاًفًقيفى ًُذٍكرً ًُمفٍ ُشىٍيءو ُمعُكىالنَّصى ُمىاُكىكى ُكىاٍلميٍشًرًكيفى

رى  تىٍيًف،ُبىٍيفى ُاٍلمينىاسىبىاتً ُأىٍقكىلُفىييكى ُآًخًرىىا،ًُفيًُبوً ُكىأيًطيؿى ُالن سىاًء،ُسيكرىةً ًُفيُتىكىرَّ كهً ُكىأىٍظيىري ُالس كرى ُكيجي

اًؿ، اُكىأىفَّ ُااًلت صى اءى ُمى ـه ُالس كرىةً ُىىًذهً ًُفيًُمٍنوي ُجى ميكىم ؿه ُميتىم  اُكى اًُلمى قىٍبمىيىاًُفيمى
 1. 

 



 :عالقة سورة المائدة بما بعدىا 

 2عالقتيا بسورة األنعام: 

تمت-1 مح  جخ  حخ  مخ  چ  :سبحانوُقاؿُ،إذاؿاإلجمُسبيؿُعمىُقدرتوُبإثباتُالمائدةُسكرةُخي

ُكتفصيمو؛ُاإلجماؿُذلؾُبشرحُاألنعاـُسكرةُكافتتحت ،[621:المائدة] چمس   حص  مص         جض  حض    خسجس  حس

                                                           
1
 97-6/96م(،1990،)الهٌئةالمصرٌةللكتب،ااجزء12،تفسٌر المناررضا،محمدرشٌدبنعلً،انظر:- 
2
 83-80،أسرار ترتٌب القرآن انظر:السٌوطً،- 
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٹ ٹ چ كاألرض ُالسماكاتُخمؽُأنوُبذكرُسبحانوُفبدأ

 [6:األنعام]چ

ُقكلوُتضمنوُماُبعضُكىذا .[6:األنعام] چپ  پ          پچ  فقاؿ:ُالخمؽُىذاُفيُفصَّؿُثـ  

 .[621:المائدة] چجس  حسچ  :تعالى

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  چ :ُتعالى قكلوُالمائدة،ُسكرةُفيُذكرُلماُسبحانوُأنو -2

چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    چ :ُقكلوُذلؾ،ُبعدُذكرُثـ ،[87:المائدة] چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ

ُالقصدُككافُاهلل،ُعمىُافتراءُاهلل،ُرزقيـُمماُأشياءُكاحرمُأنيـُالكفارُعفُفأخبرُُ ،[613:المائدة]

ُذكرُككافُصنيعيـ،ُفيُالكفارُبذلؾُفيشابيكاُاهلل،ُأحؿُمماُشيئناُيحرمكاُأفُالمؤمنيفُتحذيرُبذلؾ

ُعمىُبوُفأتىُ؛ُاألنعاـُسكرةُصنيعيـ فيُفيُالكفارُحرموُكجاء تفصيؿ ماُاإليجاز،ُسبيؿُعمىُذلؾ

ُإلىُكناقضيـُكعارضيـُبطبلنو،ُعمىُالدالئؿُكأقاـُفيو،ُجادليـُثـُكمؿ،األُكالنمطُاألبيف،ُالكجو

 غير

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   چ  :تعالىُقكلوُذلؾُفمفُُ؛ذلؾُ

اُكقكلو ،[645:األنعام]چہ  ہ  ہ  ھ   ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  چ  :أيضن

ُ.[646:األنعام]چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ    ائى

اُالمناسباتُكجكهُكمفُ -3          القضاء،ُبفصؿُاختتمتُالمائدةُسكرةُأفُالسكرتيف،ُبيفُأيضن
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ُافتتحتُاألنعاـُكسكرةُ، [669:المائدة] چی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئچ :ُتعالىُقاؿُ

ُكماُمتبلزماف،ُكىما،[6:األنعام]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ :ُتعالىُقاؿُبالحمد،

 .[75:الزمر]چٺ  ٿ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ :سبحانوُقاؿ

ُفيكريـ، سكر القرآف ال بيفُبلحـكالتٌ ُناسبالتٌ ُييثًبتُ،كما سبؽ بيانو مف كجكه المناسبات بيف السكر ُ

 .المجيدُاهللُكتابُخصائصمف ُكىذهُبىديع،ُكتكاميؿُ،جميؿُإعجاز
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 الثاني المبحث

 .في آيات من سورة المائدة ةالقرآنيّ  لقراءاتا
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اًئدىًة احتكت     كجييات الببلغية، كاألحكاـ حك، كالتٌ غة كالنٌ عمى قراءات مختمفة، مف حيث المٌ سيكرىةي اٍلمى

كسيظير ذلؾ جميان خبلؿ عرض الباحثة  كفصاحتو. العظيـ مما يدؿ عمى بياف ىذا القرآف ،الفقيية

 ىذه السكرة.في آيات مف  القرآنيةُقراءاتلم

 األولىاآلية         

 .[2:المائدة]چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ۅٹ ٹ چ

 القراءات المتواترة وتوجيييا:

قىرىأى النٍَّحًكيَّاًف  :چۉ  ېچ    -1
نىاًفعه 1 ، كى ٍفصه ٍمزىةي، كىحى ، كىحى  : شىنىآفى ًبفىٍتًح الن كًف.  كىاٍبفي كىًثيرو

اًمرو  قىرىأى اٍبفي عى ًكيىٍت عىٍف نىافً  كىأىبيك بىٍكرو ًبسيكيكًنيىا، كى  .2عري

 (ۉ ) ساكنة النكف، كركل عنو حفص( ئىافنٍ شى اختمؼ عف عاصـ، فركل عنو أبك بكر)ك    

: )شىٍنئىاف( ساكنة 6كالكاقدمٌ 5 اٍلميسىيًَّبي  ، ك 4كاختمؼ عف نافع أيضان فركل عنو اسماعيؿ .3متحركة النكف

مَّازو   .9النكفمتحركة ( ۉ )ككرش كقالكف 8اأٍلىٍصمىًعي  ك  7النكف، كركل عنو اٍبفي جى

                                                           
 2001 - هـ1422القلم، دار: دمشق)1ط ،القرآن علوم معجم محمد، ،إبراهٌم لجرمًا ً،ئوالكسا عمرو أبو اإلمامان هما  - 1

.290 ،(م
2
.2/254 ،العشر القراءات فً النشر الجزري، ابن؛و169-4/168تفسٌر البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
)مصر:دار2،تحقٌق:شوقًضٌؾ،طفً القراءاتالسبعة ابنمجاهد،أبوبكرأحمدبنموسىبنالعباسالتمٌمً، - 3

.242هـ(،1400المعارؾ،
جامعة-السعودٌة:مركزالبحوثفًكلٌةاآلداب)1أجزاء،ط3،معانً القراءات،حمدأبومنصورمحمدبنأ،اْلزهري- 4

ريموًلهمالمدنًبنجعفربنأبًكثٌراْلنصااسماعٌلواسماعٌلهو:.1/324م(،1991-هـ1412الملكسعود،
اعنشٌبةبننصاح،ثمعرضعلىنافعوسلٌمانبنمسلمبنجمازالقارئ  ،الكبار القّراء معرفة .الذهبً،أخذالقراءةعرضا
144. 

-
5

إسحاقبنمحمدبنعبدالرحمنأبومحمدالمسٌبًالمخزومً،المدنًالمقرئقرأعلىنافعبنأبًنعٌم،وهومنجلة 
88،الكبار القّراء معرفة الذهبً،قٌن.أصحابهالمحق

ماتسنةتسعومائتٌنببؽدادودفن،محمدبنعمربنواقدأبوعبدهللاالواقديالمدنًثمالبؽدادي،روىالقراءةعننافع 6-
.2/219 ،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن.بمقابرالخٌزران

اَجلٌِالاسلٌمانبنمسلمبن 7- ازَكاَنُمْقِرئا اَعْنُهَماَجمَّ افًِقَِراَءِةأَبًَِجْعَفٍرَوَنافٍِعَرَوىاْلقَِراَءَةَعْرضا َمْقُصودا اَنبٌِالا توفً،َضابِطا
َدَسَنِةَسْبِعٌَنَوِماَئةٍ ٌْ .1/179 ،العشر القراءات فً النشر الجزري، ابن.ُبَع

8
حداْلعالمفٌهاوفًالعربٌةوالشعرواْلدبأو،ؽةإمامالل،الباهلًالبصري،عبدالملكبنقرٌبأبوسعٌداْلصمعً- 

 ،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن.ماتسنةستعشرةأوخمسعشرةومائتٌن ،وأنواعالعلم،روىالقراءةعننافعوأبًعمرو

1/470.
.242،السبعة فً القراءات ابنمجاهد، - 9
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كَّزكا في كؿ شىنآفي ًبالتٍَّحًريًؾ كىالتٍَّسًكيًف: معناه بيٍغض، كىك مصدر شىًنئ أم: أبغض،   منيما أف  كجى

ـٍ بيٍغضي  يككفى مصدران كأف يككف كصفان، فإٍف أيريد بالشنآف الساكًف العيف الكصؼي فالمعنى: الى يىٍجًرمىنَّكي

يىٍعنيكفى ًببىًغيضو ميٍبًغضو ا . كى ، أًلىنَّوي مف شنقىٍكـو ـي فىاًعؿو افنا ىٍس لىٍيسى ميضى ء ًبمىٍعنىى اٍلبيٍغًض. كىىيكى ميتىعىدٍّ كى

ٍفعيكًؿ كىالى  .  ًلٍممى ٍفعيكًؿ كىىيكى اأٍلىٍظيىري افنا ًلٍممى ًفًو ًإذىا كىافى مىٍصدىرنا، فىًإنَّوي يىٍحتىًمؿي أىٍف يىكيكفى ميضى ًلفىاًعؿو ًبًخبلى

ييٍحتىمىؿي أىٍف يىكيكفى  ٍصفناكى ، كىاأٍلىٍظيىري ًفي الس كيكًف أىٍف يىكيكفى كى ـٍ افنا ًإلىى اٍلفىاًعًؿ أىٍم: بيٍغضي قىٍكـو ًإيَّاكي ميضى
1. 

: يقرأ بإسكاف النكف كفتحيا. فالحجة لمف أسكف: أنو بنى المصدر عمى  قاؿ ابف خالكيو:"   شىنىآفي قىٍكـو

المزيد مف  ،أنو أتى بو عمى ما تأتي أمثالوأصمو قبؿ دخكؿ األلؼ كالنكف عميو. كالحجة لمف فتح: 

كمعنى اآلية ال يكسبنكـ بغض قكـ االعتداء أك ال يحممنكـ بغضيـ  .ف"كقكلؾ: الٌضرباف كاليمبل فييا

 .2عمى االعتداء

فالتحريؾ شاذ في  ؛ككبلىما شاذ ،بالتحريؾ كالتسكيف مصدر شنأتو أشنؤهالشنآف قاؿ الجكىرم:  

لتسكيف شاذ في المفظ ألنو مف بناء الحركة كاالضطراب كالضرباف كالخفقاف. كا (فبلى عى فى  )ألف ؛المعنى

 .3شيء مف المصادر ىءيج لـ

أنو ال ينبغي ألحد القكؿ بالشذكذ، ألنو جاء  كتؤيد الباحثة رأم صاحب المغني في تكجيو القراءات:  

 .4بو القرآف الكريـ، الذم ىك تنزيؿ مف رب العالميف

 

                                                           
1
الدر المصون فً علوم الكتاب أحمدبنٌوسؾبنعبدالدائم،السمٌنالحلبً،و؛169-4/168البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

بنالحسنالدٌننظامالنٌسابوري،و؛190-4/189،تحقٌق:أحمدمحمدالخراط،)دمشق:دارالقلم(،جزءاا11،المكنون
1416مٌه،العلالكتبدار:بٌروت)1عمٌرات،طزكرٌا:أجزاء،تحقٌق6،الفرقان ورغائب القرآن غرائب،حسٌنبنمحمد
1/101.العرب لسان منظور، ابنو؛2/544،(هـ

)بٌروت:دار1،تحقٌق:عبدالعالسالممكرم،طالحجة فً القراءات السبعابنخالوٌه،أبوعبدهللاالحسٌنبنأحمد،- 2

129م(،2000-هـ1421الشروق،
3
.1/57،الصحاح،الجوهري- 
4
،م(1993-هـ1413)بٌروت:دارالجٌل،3طأجزاء،3،قراءات العشر المتواترةالمغنً فً توجٌه المحسٌن،محمدسالم، - 

2/7.
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: قى  :چې  ې  چ  -2 ك، كىاٍبفي كىًثيرو ـٍ )رىأى أىبيك عىٍمرو د ككي قىرىأى بىاًقي . ًبكىٍسًر اٍليىٍمزىًة  (ًإٍف صى كى

 1.ٍف بفتح اٍليىٍمزىةً أالسٍَّبعىًة: 

قىاليكا: ًإنَّمىا صى كحجة مف كسر اليمزة : ـٍ ، كى د ككي : ًإٍف صى ي دي ًقرىاءىةى اٍبًف مىٍسعيكدو ييؤى مىى أىنَّيىا شىٍرًطيَّةه، كى دَّ عى

،  يفاٍلميٍشًركيكفى الرسكؿ كالمؤمن ٍيًبيىةي سىنىةى ًستٍّ دى ، كىاٍلحي ـى اٍلفىٍتًح سىنىةى ثىمىافو ا لىٍت عى ٍيًبيىًة، كىاآٍليىةي نىزى دى ـى اٍلحي ا عى

ـى ا كًؿ اآٍليىًة، كىاٍلكىٍسري يىٍقتىًضي أىٍف يىكيكفى بىٍعدي، كىأًلىفَّ مىكَّةى كىانىٍت عىا د  قىٍبؿى نيزي ٍلفىٍتًح ًفي أىٍيًدم فىالصَّ

د كفى عىٍنيىا كىًىيى ًفي أىٍيًديًيـٍ  ، فىكىٍيؼى ييصى اٍلميٍسًمًميفى
2. 

ٍنكىاري  :"كقاؿ ،برم كالٌنحاسكمنيـ الطٌ  ،أٌف بعض العمماء أنكر ىذه القراءة أبك حٌياف ذكرك  كىىىذىا اإٍلً

ٍعبه ًجدًّا، فىًإنَّيىا ًقرىاءىةه  ـٍ ًليىًذًه اٍلًقرىاءىًة صى ،  ًمٍنيي ًحيحه ميتىكىاًترىةه، ًإٍذ ًىيى ًفي السٍَّبعىًة، كىاٍلمىٍعنىى مىعىيىا صى

ٍيًبيىًة، كىىىذىا ال دى د  الًَّذم كىافى زىمىفى اٍلحي د  ًفي اٍلميٍستىٍقبىًؿ ًمٍثؿي ذىًلؾى الصَّ قىعى صى : ًإٍف كى نٍَّييي تىٍشًريعه ًفي كىالتٍَّقًديري

كؿي ىى  لىٍيسى نيزي لىٍت قىٍبؿى أىٍف اٍلميٍستىٍقبىًؿ. كى مىٍيًو، بىٍؿ ذىكىرى اٍليىًزيًدم  أىنَّيىا نىزى ـى اٍلفىٍتًح ميٍجمىعنا عى ا ًذًه اآٍليىًة عى

ا ، فىعىمىى ىىذىا اٍلقىٍكًؿ يىكيكفي الشٍَّرطي كىاًضحن ـٍ د كىي  . 3يىصي

فإف قمت:  حٌجة ابف كثير كأبي عمرك في كسرىما اليمزة أٌنيما جعبل )إف( لمجزاء،"قاؿ أبك عمي:   

كيؼ صح الجزاء ىنا كالصٌد ماض، ألٌنو إٌنما ىك ما  كاف مف المشركيف مف صٌدىـ المسمميف عف 

كاف ماضيا فبل يككف فيو الجزاء. فالقكؿ  يأت، فأما ما لٌماالبيت في الحديبٌية، كالجزاء إٌنما يككف 

ء، كلكٌف المراد أف  ما كاف فيو: أف الماضي قد يقع في الجزاء كليس عمى أٌف المراد بالماضي الجزا

مثؿ ىذا الفعؿ فيككف المفظ عمى ما مضى، كالمعنى عمى مثمو، كأٌنو  يقكؿ: إف كقع مثؿ ىذا الفعؿ 

                                                           
اْلصبهانً،أحمدبنالحسٌنبنمهران،؛242،السبعة فً القراءات ابنمجاهد،؛4/169البحر المحٌط،أبوحٌان، - 1

 ؛184(،صم1981مجمعاللؽةالعربٌة،: ،)دمشق:تحقٌق:سبٌعحمزةحاكٌمً ،المبسوط فً القراءات العشر
.193-4/192،الدر المصون السمٌنالحلبً،؛و4/169البحر المحٌط،أبوحٌان،- 2
3
4/169البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
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كجكاب إف قد أغنى عنو ما تقٌدـ مف قكلو: كال يجرمنكـ، المعنى: إف صٌدكـ قكـ عف  ،يقع منكـ كذا

 .1"االمسجد الحراـ فبل تكسبكا عدكانن 

كىابي ًمفى ":مكجكد في تفسيره، إذ قاؿك حٌياف مف إنكار الطبرم ليذه القراءة غير كما ذكره أب   كىالصَّ

تىاًف ًفي ًقرىاءىًة  اٍلقىٍكًؿ ًفي ذىًلؾى ًعٍنًدم أىنَّييمىا كفىتىاًف مىٍشييكرى اًر،ًقرىاءىتىاًف مىٍعري ٍعنىى كيؿ  كىاًحدىةو  اأٍلىٍمصى ًحيحه مى صى

 في كتاب الجامع في القراءات كىذا كتاب مفقكد كاهلل تعالى أعمـ.،كقد يككف ذكره 2"...ًمٍنييمىا

قىرىأى بىاًقي السٍَّبعىًة:  ةه أىٍم: أفكى عىميكهي تىٍعًميبلن ًلمشَّنىآًف، كىًىيى ًقرىاءىةه كىاًضحى شىنىآفي قىٍكـو ًمٍف أىٍجًؿ  بفتح اٍليىٍمزىًة جى

دىٍيًبيىًة عىًف اٍلمىٍسجً  ـى اٍلحي ا ـٍ عى د ككي كًه ًبًيـٍ أىٍف صى اًؽ اٍلمىٍكري ـٍ ًبًإٍلحى ـي ًمٍنيي . كىااًلٍعًتدىاءي ااًلٍنًتقىا رىاـً ًد اٍلحى
3. 

كما  (أفٍ )ك ،عمى أنيا مصدريةفيي بفتح اليمزة  چې  ې  چ من قرأ أن  وحاصل ما تقدم:

دخمت عميو مفعكؿ ألجمو، كعميو يككف المعنى: ال يحممنكـ بغض قكـ عمى العدكاف ألجؿ صدىـ 

عف المسجد الحراـ في الزمف الماضي، ألنو كقع عاـ الحديبية سنة ست مف اليجرة، كاآلية إياكـ 

 .نزلت سنة ثماف مف اليجرة عاـ الفتح

منتظر في المستقبؿ، كعميو يككف المعنى: إف كقع  كمف قرأ بكسر اليمزة عمى أنيا شرطية، كالصدٌ 

ة فبل يحممنكـ بغض مف صدكـ عمى صد لكـ عف المسجد الحراـ مثؿ الذم فعؿ بكـ عاـ الحديبي

 .4العدكاف

:  القراءات الشاذة وتوجٌهها: ًليدي عىٍف يىٍعقيكبى ، كىاٍلكى ثَّابو ـي. كىاٍبفي كى ٍبرىاًىي ، كىاً  سىفي ٍنكيـٍ كال)قىرىأى اٍلحى  (يىٍجًرمى
ًفيفىةن  عىميكا نيكفى التٍَّكًكيًد خى  .5ًبسيكيكًف الن كًف، جى

                                                           
أجزاء،تحقٌق:بدرالدٌنقهوجً،بشٌر7،الحجة للقراء السبعةالفارسً،أبوعلًالحسنبنأحمدبنعبدالؽفار،- 1

.213-3/22م(،1993-هـ1413تراث،)دمشق:دارالمأمونلل2جوٌجابً،ط
،تحقٌق:عبدهللاااجزء26جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن)تفسٌر الطبري(،الطبري،محمدبنجرٌربنٌزٌدبنكثٌر، - 2

.8/50م(،2001-هـ1422)دارهجرللطباعة،1بنعبدالمحسنالتركً،ط
- 

3
4/169البحر المحٌط،أبوحٌان، 

،جزءان،تحقٌق:محًٌالدٌنالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،أبومحمدمكًبنأبًطالب،القٌسً- 4

؛ومحسٌن،143،/معانً القراءات،،اْلزهري؛و405/ص1م(،ج1984-هـ1404)بٌروت:مؤسسةالرسالة،3رمضان،ط

2/7،المغنً فً توجٌه القراءات
.4/192،الدر المصون؛والسمٌنالحلبً،2/540،غرائب القرآننٌسابوري،؛وال4/168البحر المحٌط،أبوحٌان،- 5
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نٌ يي )كالثابأ ابف مسعكد كاألعمش كابف ك كقر   ـى رى جى  :قاؿ الكسائي .1بالنكف الثقيمة، كضـ الياء (كيـٍ ٍجًرمى

 .2كالضـ في الجناية أكثر ،الفتح في ىذا أكثرك  ،أم كسب بمعنى كاحد لغتاف ،ـرً جٍ كأجـر يي  ،ـرً جٍ يى 

كقيؿ جـر متعد إلى مفعكؿ كاحد كأجـر متعد إلى اثنيف، كاليمزة لمنقؿ، فأما فاعؿ ىذا الفعؿ فيك 

اه إلى كمفعكلو األكؿ الكاؼ كالميـ، ك )أف تعتدكا( ىك المفعكؿ الثاني عمى قكؿ مف عدٌ  ،نآف()ش

، كالمعنى: ال يحممنكـ (أف تعتدكا)اه إلى كاحد كأنو قدر حرؼ الجر مرادا مع مفعكليف، كمف عدٌ 

 .3بغض قـك عمى االعتداء

 الثانيةاآلية 

 القراءات الشاذة وتوجٌهها:
ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ٹ ٹ 

 .[3:المائدة] چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

  ًٍبدي المَّو ٍيسىرىةى:  بف مسعكد قىرىأى عى ةي )كىأىبيك مى ةي  .كىي في معنى قراءة الجماعة،4(كىاٍلمىٍنطيكحى الشَّاةي  :النًَّطيحى

يىا  فىيىميكتىافً  إحداىماتىٍنطىحي
 ران ما يأتي بمعنى) مفعكؿ( كعميو فتككف ) النطيحة(  كأف )فعيؿ( كثي .5

 ك) المنطكحة( بمعنى كاحد.

                                                           
1
إعراب ،ابنخالوٌه،أبوعبدهللاالحسٌنبنأحمدو؛1/206المحتسب،؛وابنجنً،4/189،الدر المصون السمٌنالحلبً،- 

م(،1992-هـ1413نجى،)القاهرة:مكتبةالخا1،جزءان،تحقٌق:عبدالرحمنبنسلٌمانالعثٌمٌن،طالقراءات السبع وعللها

،)القاهرة:مكتبةالمتنبً(،مختصر فً شواذ القرآن من كتاب البدٌع،ابنخالوٌه،أبوعبدهللاالحسٌنبنأحمد؛1/142

م(،1981-هـ1401،)بٌروت:دارالكتابالعربً،القراءات الشاذة وتوجٌهها من لغة العرب؛والقاضً،عبدالفتاح،37

.1/590،الكشاف؛والزمخشري،42
أجزاء،تحقٌق:محمدعل6ً،معانً القرآن؛والنحاس،أبوجعفرأحمدبنمحمد،2/149المحرر الوجٌز،ابنعطٌة،- 2

 .2/254(،م1989هـ1409ا،مركزإحٌاءالتراثاإلسالمً)مكةالمكرمة:1الصابونً،ط
3

 جمٌع فً والقراءات اإلعراب وجوه من الرحمن به من ما إمالء هللا، عبد بن الحسٌن بن هللا عبد البقاء أبو كبري،العُ -
.1/206( م 1979 - هـ 1399العلمٌة، الكتب دار: بٌروت)1جزءان،ط ،القرآن

4
ؼٌرموافقةللرسمالعثمانً.الشاذةوهذهالقراءة- 
؛و.ابن1/591،الكشاف|؛والزمخشري،2/151المحرر الوجٌز،؛ابنعطٌة،4/171البحر المحٌط،أبوحٌان،- 5

.37،صر شواذ القرآنمختصخالوٌه،
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  :ٍيكىةى ، كىأىبيك حى ٍممىافى ةي ٍبفي سى طىٍمحى ، كى سىفي كىاٍلفىيَّاضي ٍف أىًبي بىٍكرو  (الس ْبعُ )قىرىأى اٍلحى ًكيىٍت عى ًبسيكيكًف اٍلبىاًء، كىري

ٍيًر اٍلمىٍشييكًر، كىري  كعىٍف عىاًصـو ًفي غى ٍف أىًبي عىٍمرو كىًىيى ليغىةه أًلىٍىًؿ نىٍجدو ،ًكيىٍت عى
1. 

  ًٍبدي المَّو : 2(َوَأِكيَمُة الس ُبعِ ): بف مسعكد قىرىأى عى بَّاسو قىرىأى اٍبفي عى ٍأكيكًؿ  3(َوَأِكيُل الس ُبعِ ). كى ا ًبمىٍعنىى مى كىىيمى

، حتى كأابف جني  قاؿ .4السَّبيعً  نو قاؿ: كما أكؿ السبع، : ذىب بالتذكير إلى الجنس كالعمـك

كلك قاؿ ذلؾ لما كاف لفظ "ما" إال إلى التذكير، كاألىكيؿ ىنا إذف يصمح لممذكر كالمؤنث، كأما 

 .5األىكيمة فكالنطيحة كالذبيحة، اسـ لممأككؿ كالمنطكح كالضحية

كالتاء في ) األكميمة( ك) النطيحة( ك) الذبيحة( ىي تاء النقؿ، كىي التي تنقؿ الكممة مف 

 الكصفية إلى االسمية.

  ر ؼو ةي ٍبفي ميصى ادً "الن ٍصب" قىرىأى طىٍمحى ٍسكىاًف الصَّ ـ  الن كًف، كىاً  :أم كىك مصدر بمعنى المفعكؿ .: ًبضى
 .6المنصكب

   تىٍيًف،"النَّصىب"  قىرىأى ًعيسىى ٍبفي عيمىرى  .7كىك اسـ بمعنى المنصكب: ًبفىٍتحى

   سىفي ادً النٍَّصب" "مرككأبك عبيدة عف أبي ع قىرىأى اٍلحى ٍسكىاًف الصَّ : ًبفىٍتًح الن كًف، كىاً 
8.  

مىٍيًو ًدمىاءي الذَّبىاًئًح ، كىىيكى النَّ   :فىاًرسو  اٍبفي  قىاؿى  تيصىب  عى ره كىافى ييٍنصىبي فىييٍعبىدي كى جى ا الن صيبي حى  .9ٍصبي أىٍيضن
9. 

 

 

                                                           
 6/35،الجامع ألحكام القرآن؛القرطبً،37،مختصر شواذ القرآن؛.ابنخالوٌه،4/171البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1
2
.ؼٌرموافقةللرسمالعثمانًالشاذةوهذهالقراءة- 
3
.ؼٌرموافقةللرسمالعثمانًالشاذةوهذهالقراءة- 
4
الجامع ألحكام القرطبً،1/591،الكشافوالزمخشري،؛1/207المحتسب،وابنجنً،؛4/171البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

.6/35،القرآن
 
5
.1/207المحتسب،ابنجنً،- 
6
وابن؛6/39،الجامع ألحكام القرآنوالقرطبً،؛1/592،الكشافالزمخشري،؛و4/172البحر المحٌط،حٌان،أبو- 

1/207،الرحمن به من ما إمالء ؛والعكبري،37،صمختصر شواذ القرآنخالوٌه،
.6/39،الجامع ألحكام القرآن؛والقرطبً،2/153،المحرر؛وابنعطٌة،4/172البحر المحٌط،أبوحٌان،- 7
.6/39،الجامع ألحكام القرآن؛والقرطبً،2/153،المحرر؛وابنعطٌة،4/172البحر المحٌط،أبوحٌان،- 8
.42،صالقراءات الشاذة والقاضً،؛5/434،معجم مقاٌٌس اللغةابنفارس،- 9

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13417
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13417
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 القراءات الشاذة وتوجٌهها:
 .[3:المائدة] چڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑٹ ٹ چ 

ًعي   ٍبًد الرٍَّحمىًف، كىالنَّخى : ،قىرىأى أىبيك عى ثَّابو . قىاؿى اٍبفي عىًطيَّةى  (ُمَتَجنِّفٍ ) كىاٍبفي كى كىىيكى أىٍبمىغي ًفي  :ديكفى أىٍلؼو

اًنؼو  ٍعنىى ًمٍف ميتىجى ف)ذلؾ لتشديد العيف، كمكضكعيا لقكة المعنى بيا نحك ك  ؛اٍلمى ىك أبمغ مف  (تىصكَّ

،  ،(تصاكف) ايىؿى اٍلغيٍصفي : تىمى اكىاةي الشٍَّيًء كىالتَّقىر بي ًمٍنوي. أىالى تىرىل أىنَّؾى ًإذىا قيٍمتى ؿى ًإنَّمىا ىيكى ميحى تىفىاعى فىًإفَّ كى

يٍ  بىةى مى ميقىارى دنا كى ٍيؿي ذىًلؾى يىٍقتىًضي تىأىك  ، فىقىٍد ثىبىتى اٍلمى يَّؿى : تىمى ذىا قيٍمتى ، كىاً  ؿو
1. 

 

 القراءات الشاذة وتوجٌهها:
 .[4:المائدة] چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ 

نىًفيَّةً  قىرىأى اٍبفي  بَّاسو كىاٍبفي اٍلحى ٍيدً  (ُعمِّْمُتمْ َوَما): 2عى كىاًرًح كىالصَّ ٍبًنيًّا ًلٍممىٍفعيكًؿ أىٍم: ًمٍف أىٍمًر اٍلجى ، ًبيىا مى

مَّمكـ اهلل مف أمر الجكارح :تخريجياك   .3 أف يككف ثىَـّ مضاؼه محذكؼ أم: كما عى

بَّاسو  قىرىأى  ، كى  بالتخفيؼ (ُمْكِمِبينَ ): 4أبك رزيف كابف مسعكد كالحسف اٍبفي عى ، قىٍد (أىٍفعىؿى )كى  (فىعَّؿى )ًمٍف أىٍكمىبى

 كىك حاؿ.كأكمب كثرت كبلبو ،كثرت ماشيتويقاؿ: أمشى الرجؿ  ،معناه أصحاب كبلبك  يىٍشتىًركىاًف.

 .5مف الضمير في عممتـ

                                                           
؛وابنجنً،4/200155،الدر المصون/؛والسمٌنالحلبً،2،المحررابنعطٌة،؛4/176البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

.1/207،الرحمن به من ما إمالء ؛والعكبري،1/207المحتسب،
2
ْبِنأَبًِطَ-  ًِّ ُدْبُناإْلَِماِمَعلِ ،أَُخوأَُبواْلَقاِسِم،ُمَحمَّ ًُّ اْلَهاِشِم ًُّ لِِب،اْلقَُرِش نِ اْلَحَسنِ الٍِبَعْبِدَمَناِؾْبِنَعْبِداْلُمطَّ ٌْ ، َواْلُحَس

ُهِمْنَسْبًِ َماَمةِ َوأُمُّ ٌَ ٌقَِبْكرٍأَبًِ َزَمنَ اْل دِّ ةُ ًَ،َوهِ الصِّ ٌَّ .4/111،سٌر أعالم النبالء،ًلذهب.اَخْولَُةبِْنُتَجْعَفٍراْلَحَنفِ
3
 السمٌنالحلبً،؛2/157،لمحرر؛وابنعطٌة،ا6/46،الجامع ألحكام القرآنوالقرطبً،؛4/180البحر المحٌط،حٌان،أبو- 

.4/202،الدر المصون
ً،وردتعنهالرواٌةفًحروؾالقرآن،روىعنابنمسعودوعلًمسعودبنمالكوٌقال:ابنعبدهللاأبورزٌنالكوف- 4

 .2/296 ،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن.بنأبًطالب
 السمٌنالحلبً،؛2/157،لمحرر؛وابنعطٌة،ا6/47،الجامع ألحكام القرآنوالقرطبً،؛4/180البحر المحٌط،أبوحٌان، - 5

مختصر شواذ ؛وابنخالوٌه،42،صالقراءات الشاذة ؛ووالقاضً،1/207المحتسب،وابنجنً،؛و4/203،الدر المصون

جمالالدٌنأبوالفرجعبدالرحمنبنعلًبن،الجوزيابن؛و1/207،الرحمن به من ما إمالء ؛والعكبري،37،صالقرآن

(،هـ1422،دارالكتابالعربً)بٌروت:1،طعبدالرزاقالمهديأجزاء،تحقٌق:4،زاد المسٌر فً علم التفسٌر،محمد
1/516

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=1
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 الثالثةاآلية 

 .[6:المائدة]چڀ  ٺ      ٺ ٹ ٹ چ 
قراءة بالخفض، قرأىا اٍبفي  -1قراءتاف: چٺ چفي لفظ  القراءات المتواترة وتوجيييا:

ك ،كىًثيرو  ٍمزىةي  ،كىأىبيك عىٍمرو ، كىاٍلبىاًقًر، عف عاصـ، كىًىيى قً  كىأىبيك بىٍكرو  ،كىحى ، كىًعٍكًرمىةى، كىالشٍَّعًبي  رىاءىةي أىنىسو

اؾً  حَّ ٍمقىمىةى، كىالضَّ قىتىادىةى، كىعى  .كى

ٍفصه عف عاصـ، كيعقكب -2 ، كىحى اًمرو ، كىاٍبفي عى  .1قراءة بالنصب، قرأىا نىاًفعه، كىاٍلًكسىاًئي 

ؿً  بالخفض اٍلًقرىاءىةً كىالظَّاًىري ًمٍف ً  ىذه القراءة كقد اختمؼ في معنى  ًفي اٍلمىٍسًح مىعى الرٍَّأًس. اٍنًدرىاجي اأٍلىٍرجي

 عمى أقكاؿ:

ٍعفىرو اٍلبىاًقًر، كىىيكى  ،كيجيكبي مىٍسًح الر ٍجمىٍيف -1 ، كىأىًبي جى ، كىًعٍكًرمىةى، كىالشٍَّعًبي  ، كىأىنىسو ًف: اٍبًف عىبَّاسو ًكمى عى ري

اًميًَّة ًمفى الش يعىةً  مى مىٍذىىبي اإٍلً
2. 

مىٍيًو ًفي  الرؤكس،ُعمىُمعطكفتافُالرجميفُأفُذلؾُفيُتدلكاسكا     كىاٍلمىٍعطيكؼي ييشىاًرؾي اٍلمىٍعطيكؼى عى

، ثيَـّ  ٍكـً ًظيفىةي  اٍلحي ، فىكىذىا كى ًظيفىةي الرٍَّأًس اٍلمىٍسحي اءى  .الر ٍجؿً  كى عىؿى اأٍلىٍعضى مىى اٍلمىٍمسيكًح كىجى فىعىطىؼى اٍلمىٍمسيكحى عى

ٍيفً  ٍيفً مى  :أىٍربىعىةن ًقٍسمى ٍغسيكلىٍيًف ثيَـّ مىٍمسيكحى
3. 

                                                           
1
المكررفٌما تواتر من القراءات ؛والّنشار،أبوحفصعمربنقاسمبنمحمدالمصري،4/191البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

؛القرطب100ًم(،2001-هـ1422)بٌروت:دارالكتبالعلمٌة،1،تحقٌق:أحمدمحمودعبدالسمٌعالشافعً،طالسبع وتحرر

 ؛والقٌسً،184،المبسوط؛واْلصبهانً،143،صمعانً القراءات؛واْلزهري،6/61،الجامع ألحكام القرآن،

)دار1،تحقٌق:عبدالكرٌممصطفىمدلج،طمفاتٌح األغانً فً القراءات والمعانً؛والكرمانً،أبوالعالء،1/406،الكشف

لنوري،علًبنمحمدبنالصفاقسً،أبوالحسناو؛2/254، النشر الجزري، ابن؛152-151م(،2001-هـ1422ابنحزم،

)بٌروت:دارالكتب1،تحقٌق:أحمدمحمودعبدالسمٌعالشافعًالحفٌان،طغٌث النفع فً القراءات السبعسالم،
.2/9،المغنً،محٌسنو؛189،م(2004-هـ1425العلمٌة،

2
؛6/61،حكام القرآنالجامع ألالقرطبً،و؛198-8/195،تفسٌر الطبريوالطبري،؛4/191البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
؛والنووي،17هـ(،ص1409)طهران:انتشاراتاستقالل،2،تحقٌق:السٌدصادقالشٌرازي،طشرائع اإلسالم،المحققالحلًو

جزءاا،حققهوعلقعلٌهوأكملهبعدنقصانه:23،المجموع شرح المهذب للشٌرازي،أبوزكرٌامحًٌالدٌنٌحٌىبنشرؾ

 .1/447كتبةاإلرشاد(،محمدنجٌبالمطٌعً،)جدة:م
7،بدائع الصنائع فً ترتٌب الشرائع،عالءالدٌن،أبوبكربنمسعود،ًالكاسانو؛8/194،تفسٌر الطبريالطبري،- 3

.6-1/5م(،1986-هـ1406)بٌروت:دارالكتبالعلمٌة،2أجزاء،ط
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دي  -2 ٍمعي بىٍيفى اٍلمىٍسًح كىاٍلغىٍسًؿ،قاؿ بو دىاكي كيجيكبي اٍلجى
ٍيًديَّةً 1 ؽ   ًمٍف أىًئمًَّة الزَّ ، كىىيكى قىٍكؿي الٌناصر ًلٍمحى

2. 

رأ كمف أحسف ما قيؿ أٌف المسح كالغسؿ كاجباف جميعنا، كالمسح كاجب عمى قراءة مف ق" :3قاؿ النحاس

 ".بالخفض، كالغسؿ كاجب عمى قراءة مف قرأ بالنصب

، كىأىٍمكىفى  كاستدلكا في ذلؾ:أٌف القراءتيف ا أىٍمكىفى ًميعنا مى ٍنًزلىًة آيىتىٍيًف فىيىًجبي اٍلعىمىؿي ًبًيمىا جى ًفي آيىةو كىاًحدىةو ًبمى

ٍمعي بىٍينىييمىاىىيينىا ًلعىدىـً التَّنىاًفي، إٍذ الى تىنىاًفيى بىٍيفى اٍلغىٍسًؿ، كىاٍلمى  ؿٍّ كىاًحدو فىيىًجبي اٍلجى ٍسًح ًفي مىحى
4. 

سىفي  -3 قىاؿى بو اٍلحى ًريرو  التخيير بىٍيفى اٍلمىٍسًح كىاٍلغىٍسًؿ، كى ، كىاٍبفي جى  .5الطَّبىًرم   اٍلبىٍصًرم 

ا قيٍرآنن  كاستدلكا عمى ذلؾ: لىةى كيؿ  كىاًحدىةو ًمفى اٍلًقرىاءىتىٍيًف ا، أفَّ اٍلًقرىاءىتىٍيًف قىٍد ثىبىتى كىٍكفي كيؿ  كىاًحدىةو ًمٍنييمى كأىفَّ دىالى

مىى ظىاًىًرىى  مىى ظىاًىًرىىا أىدىؿَّ ًمفى الثَّاًنيىًة عى مىى السَّكىاًء، كىأىنَّوي لىٍيسىٍت ًإٍحدىاىيمىا عى مىى ظىاًىًرىىا عى فىتىعىذَّرى ا، عى

ٍمعي بىٍيفى ميكًجبىٍيًيمىا، كىىيكى كيجيكبي اٍلمىٍسحً  يَّري اٍلميكىمَّؼي اٍلجى كىكىفَّارىًة  ، كىاٍلغىٍسًؿ، إٍذ الى قىاًئؿى ًبًو ًفي السَّمىًؼ، فىييخى

، كىأىي ييمىا فىعىؿى يىكيكفي إاٍليىًميًف  ٍفًض فىمىسىحى ٍف شىاءى ًبًقرىاءىًة اٍلخى ، كىاً  ٍتيىاننا ، إٍف شىاءى عىًمؿى ًبًقرىاءىًة النٍَّصًب فىغىسىؿى

ا  كًض، كىمى ٍفري ثىةً ًباٍلمى ًد اأٍلىٍشيىاًء الثَّبلى   .ى 6ًفي اأٍلىٍمًر ًبأىحى

 كذلؾ مف خبلؿ ما أف ما نيسب لئلماـ الطبرم في ىذه المسألة غير صحيح جـز ابف كثير إلى ،

 يأتي:

                                                           
1
الظَّ -  بِنَخلٍَؾالَبْؽَداِديُّ ًِّ ،الَمْعُرْوُؾاإلِ:اِهِريَُّداُوُدبُنَعلِ َماَنالَبْؽَداِديُّ ٌْ َماُم،الَبْحُر،الَحافُِظ،الَعالََّمُة،َعالُِمالَوْقِت،أَُبوُسلَ

نِ ٌْ اِهِر.َمْولُِدهُ:َسَنَةماَئَت ُسأَْهِلالظَّ ٌْ ،َرئِ َنالَمْهِديِّ ٌْ ِرالُمْؤِمنِ ٌْ ،َمْولَىأَِم ًِّ دهللامحمدبنالذهبً،شمسالدٌنأبوعب.بِاْلَْصَبَهانِ
ماز، ٌْ جزء،تحقٌق:مجموعةمنالمحققٌنبإشراؾالشٌخشعٌب25،سٌر أعالم النبالءأحمدبنعثمانبنَقا

.98-13/97م(،1985هـ/1405)مؤسسةالرسالة،3اْلرناؤوط،ط
3/246،معانً روح ال واْللوسً،؛6/62،الجامع ألحكام القرآنالقرطبً،و؛4/191البحر المحٌط،حٌان،أبو- 2
اس- 3 1،طعبدالمنعمخلٌلإبراهٌمأجزاء،تحقٌق:5،إعراب القرآن،أبوجعفرأحمدبنمحمدبنإسماعٌلبنٌونس،النَّحَّ

.1/259(،هـ1421،دارالكتبالعلمٌة)بٌروت:
1/6،بدائع الصنائعالكاسانً،- 4
.1/447المجموع،والنووي،؛4/191البحر المحٌط،أبوحٌان،- 5
بداٌة المجتهد ونهاٌة ابنرشدالقرطبً،أبوالولٌدمحمدبنأحمدبنمحمدبنأحمد،؛و1/6،بدائع الصنائعالكاسانً،- 6

.1/22م(،2004-هـ1425)القاهرة:دارالحدٌث،،أجزاء،4،المقتصد
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بؿ حاصؿ ما فيو : أٌف قراءة النصب تفيد  ؛، إذ ال يفيد ما ذكركهفي تفسيره _رحمو اهلل_كبلمو .1

قاؿ  إذ ،1كىي إمرار اليد عمى األرجؿ مسحان  ،يد ذلؾ كزيادة عميوقراءة الجر تفاألمر بالغسؿ،ك 

اًء ًفي  الطبرم:" كىابي ًمفى اٍلقىٍكًؿ ًعٍندىنىا ًفي ذىًلؾى ، أىفَّ المَّوى أىمىرى ًبعيميكـً مىٍسًح الر ٍجمىٍيًف ًباٍلمى كىالصَّ

كًء ، كىمىا أىمىرى ًبعيميكـً مىٍسًح اٍلكىٍجًو ًبالت رىاًب فً  ئي كىافى اٍلكيضي ا اٍلميتىكىض  ذىا فىعىؿى ذىًلؾى ًبًيمى ي التَّيىم ـً ، كىاً 

اًء. كمىسٍ  ا ًباٍلمى ابىتيييمى ا أىٍك ًإصى مىٍيًيمى اًء عى ا ًإٍمرىاري اٍلمى ـى مىاًسحو غىاًسؿو ، أًلىفَّ غيٍسمىييمى ييمىا: ميٍستىًحقًّا اٍس حي

مىيٍ  ـى اٍليىًد عى قىا ـى مى ا قىا ًلذىًلؾى ، ًإٍمرىاري اٍليىًد أىٍك مى ا فىاًعؿه فىييكى غىاًسؿه مىاًسحه ، كى ا. فىًإذىا فىعىؿى ذىًلؾى ًبًيمى ًيمى

ديىيمىا مىٍسحه بً  كًص المَّذىٍيًف أىحى ٍفتي ًمفى اٍلعيميكـً كىاٍلخيصي بىٍعضو ًمفى اٍحًتمىاًؿ اٍلمىٍسًح اٍلمىٍعنىيىٍيًف المَّذىٍيًف كىصى

ًميًع ، اٍختىمى  ري مىٍسحه ًباٍلجى { ]المائدة: كىاآٍلخى ـٍ مىكي بىيىا بىٍعضيييـٍ 6فىٍت ًقرىاءىةي اٍلقيرَّاءى ًفي قىٍكًلًو: }كىأىٍرجي [ فىنىصى

مىٍيًيمىا مىعى تىظىاىيًر اأٍلى  ٍنكىارنا ًمٍنوي اٍلمىٍسحى عى ا اٍلغيٍسؿي كىاً  ٍخبىاًر تىٍكًجيينا ًمٍنوي ذىًلؾى ًإلىى أىفَّ اٍلفىٍرضى ًفيًيمى

مَّ  ييـٍ تىٍكًجيينا ًمٍنوي عىٍف رىسيكًؿ المًَّو صى يىا بىٍعضي فىضى اًء ، كىخى ا ًباٍلمى مَّـى ًبعيميكـً مىٍسًحًيمى سى مىٍيًو كى ى اهللي عى

ٍعًني  ًبًو عيميكـي مىٍسًح ال ا قيٍمنىا ًفي تىٍأًكيًؿ ذىًلؾى ًإنَّوي مى . كًلمى ا اٍلمىٍسحي ر ٍجمىٍيًف ذىًلؾى ًإلىى أىفَّ اٍلفىٍرضى ًفيًيمى

اًء كىًرهى  اًء ديكفى مىٍسًحًيمىا ًبيىًدًه  ًباٍلمى اًؿ ًرٍجمىٍيًو ًفي اٍلمى ًئ االٍجًتزىاءى ًبًإٍدخى  2....."مىٍف كىًرهى ًلٍمميتىكىض 

ًريرو أىنَّوي أىٍكجىبى غىٍسمىييمىا  :"حيث يقكؿ ،ذىب إليو ابف كثير ما .2 ٍعفىًر ٍبًف جى ٍف نىقىؿى عىٍف أىًبي جى مى كى

اًديًث، كىأىٍكجىبى مىٍسحى  مىى ًلؤٍلىحى ا يىديؿ  عى مىوي ًفي تىٍفًسيًرًه ًإنَّمى ، فىًإفَّ كىبلى ق ٍؽ مىٍذىىبىوي ًفي ذىًلؾى ـٍ ييحى ا ًلآٍليىًة، فىمى ييمى

كًء، أًلىنَّييمىا يىًميىاًف اأٍلىٍرضى  اًء اٍلكيضي يٍ  أىنَّوي أىرىادى أىنَّوي يىًجبي دىٍلؾي الر ٍجمىٍيًف ًمٍف ديكًف سىاًئًر أىٍعضى رى كىالط يفى كىغى

بَّرى عىًف الدٍَّلًؾ ًباٍلمىٍسًح، فىاٍعتىقىدى مىٍف لى  لىًكنَّوي عى مىٍيًيمىا، كى ا ًليىٍذىىبى مىا عى ، فىأىٍكجىبى دىٍلكىييمى مىوي ذىًلؾى ـٍ يىتىأىمٍَّؿ كىبلى

كىاهي كى  كىاهي مىٍف حى مىٍسًحًيمىا، فىحى ٍمًع بىٍيفى غىٍسًؿ الر ٍجمىٍيًف كى ًليىذىا يىٍستىٍشًكميوي كىًثيره أىنَّوي أىرىادى كيجيكبى اٍلجى ، كى ذىًلؾى

ٍمًع بىٍيفى اٍلمىٍسًح كىاٍلغىٍسًؿ، سىكىاءه تىقىدَّمىوي أىٍك تى  ٍعنىى ًلٍمجى ، فىًإنَّوي الى مى مىٍيًو ًمفى اٍلفيقىيىاًء كىىيكى مىٍعذيكره رى عى أىخَّ

                                                           
)لبنان:دارابن1،طاً وإعراباً توجٌه ُمشكل القراءات العشرٌة الفرشٌة لغة وتفسٌرالحربً،عبدالعزٌزبنعلً،- 1

 .206م(،2012-هـ1433حزم،
 8/194،تفسٌر الطبريالطبري،- 2
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ؿي مىا ذىكىٍرتيوي، كىال نَّمىا أىرىادى الرَّجي ٍمعى اًلٍنًدرىاًجًو ًفيًو، كىاً  اًكؿي اٍلجى ا فىًإذىا ىيكى ييحى مىوي أىٍيضن مَّوي أىٍعمىـي، ثيَـّ تىأىمٍَّمتي كىبلى

ا أىٍخذنا مً بىٍيفى اٍلًقرىاءىتىٍيًف ًفي قىٍكًلًو كىأىٍرجي  بىييمى مىى اٍلغىٍسًؿ، فىأىٍكجى نىٍصبنا عى ، كى مىى اٍلمىٍسًح كىىيكى الدٍَّلؾي ا عى ٍفضن ـٍ خى كي

ٍمًع بىٍيفى ىىًذًه   .1"كىىىًذهً ًباٍلجى

إلى الحسف  ، فيك ينكر نسبة القكؿ بالتخيير بىٍيفى اٍلمىٍسًح كىاٍلغىٍسؿً لو كجاىتوكلئلماـ األلكسي رأم  .3

 ىانشر  ىذه أكاذيب مختمفةك  برم صاحب التاريخ الكبير كالتفسير الشيير،بف جرير الطٌ كاالبصرم 

قيـ مف األخبار ببل تحقؽ كال ركاة الشيعة ، كركاىا بعض أىؿ السنة ممف لـ يميز الصحيح كالس

محمد بف جرير القائؿ بالتخيير ىك محمد بف جرير بف رستـ الشيعي  كاحتماؿ آخر أفٌ سند، 

صاحب اإليضاح لممترشد في اإلمامة ال أبك جعفر محمد بف جرير بف غالب الطبرم الشافعي 

 2الذم ىك مف أعبلـ أىؿ السنة

فيك دليؿ كاضح عمى تبرئة اإلماـ ابف جرير في  بف كثير،كالذم تميؿ إليو الباحثة ىك رأم اإلماـ ا

كيعتبر تفسيره مرجعان لمتفسير  ، هكتفسير  نسبة ىذا القكؿ إليو، كيؼ ال كىك أعرؼ الناس بكبلـ الطبرم

 بالمأثكر، كالقراءات.

 :3ذلؾُفيُكاستدلكاالفقياء،ُرجميك ُبوُكقاؿُالغسؿ،ُفرضيماُ-4

رَّ  -1 ٍفضه عى أىفَّ اٍلجى ركىامىى اٍلجً ىيكى خى
الجر عمى االتباع كىك إلى جكاز كذىب األخفش كأبك عبيدة،  ،4

" ًربو ٍحري ضىبٍّ خى في المعنى "الغىٍسؿ" نحك "ىذا جي
ـٍ يىًرٍد ًإالَّ  .5 لى ًعيؼه ًجدًّا، كى ًفي النٍَّعًت، كىىيكى تىٍأًكيؿه ضى

                                                           

سامًبنمحمدأجزاء،تحقٌق:8،تفسٌر القرآن العظٌم :،إسماعٌلبنعمرأبوالفداءعمادالدٌنابنكثٌر،- 1

 .3/54،(م1999-هـ1420)الرٌاض:دارطٌبة،2،طالسالمة

2
.3/250،معانً روح ال اْللوسً،- 
.4/191حر المحٌط،البأبوحٌان،- 3
تِه:هوالخفضعلىالجوار - 4 ٌِّ ٌُْعَدَلبهعنَتَبع تابعاالمرفوٍعأومنصوٍبمنحٌُثاللفُظوالمعنىَف عبارةٌعنأنٌكوَنالشًءُّ

ٌُْخَفَضلمجاَوَرتِهلمخفوٍض .2/290،الدر المصون السمٌنالحلبً،.لمتبوِعهلفظاا،و
مكتبة:محمدفوادسزگٌن،د.ط،)القاهرة:،جزءان،تحقٌقمجاز القرآنأبوعبٌدة،معمربنالمثنىالتٌمىالبصري،  -5

،جزءان،تحقٌق:معانى القرآنأبوالحسنالمجاشعًبالوًلء،البلخًثمالبصري، ؛واْلخفش،1/155(،هـ1381الخانجى،
 .1/277م(،1990-هـ1411ً،)القاهرة:مكتبةالخانج1هدىمحمودقراعة،ط
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ٍيثي الى يىٍمبً  رى ًفي ًعٍمـً حى ؼو ًفيًو قىٍد قير  مىى ًخبلى ًبيَّةً سي عى ذلؾ  فأل ؛اهللفي كتاب  كىك غير جائزو  ،اٍلعىرى

 .1.مستعمؿ في نظـ الشعر لبلضطرار كفي األمثاؿ. كالقرآف ال يحمؿ عمى الضركرة، كألفاظ األمثاؿ
كرىةه ًبًفٍعؿو مىٍحذيكؼو يىتىعىدَّل  -2 ؿى مىٍجري ًذؼى أىفَّ اأٍلىٍرجي ، كىحي ـي اٍلغىٍسؿى ًمكي ،  أىٍم: كىاٍفعىميكا ًبأىٍرجي ر  ٍرؼي اٍلجى اٍلًفٍعؿي كىحى

ٍعؼً  كىىىذىا تىٍأًكيؿه ًفي غىايىًة الضَّ
2. 

ٍنًيي  عىٍنوي  -3 ٍسرىاًؼ اٍلمىٍذميكـً اٍلمى ثىًة اٍلمىٍغسيكلىًة مىًظنَّةي اإٍلً اًء الثَّبلى ؿى ًمٍف بىٍيًف اأٍلىٍعضى مىى أىفَّ اأٍلىٍرجي ، فىعىطىؼى عى

: ًإلىى الرَّاًبًع اٍلمىٍمسيكحى الى ًلييٍمسىحى  ًقيؿى مىٍييىا. كى اًء عى اًد ًفي صىب  اٍلمى كًب ااًلٍقًتصى مىى كيجي لىًكٍف ًليينىب وى عى ، كى

ـٍ ييٍضرىٍب لىوي غىايىةه  ةن، أًلىفَّ اٍلمىٍسحى لى اٍلكىٍعبىٍيًف، فىًجيءى ًباٍلغىايىًة ًإمىاطىةن ًلظىف  ظىافٍّ مىٍمسيكحى
كالبف المينىٌير  .3

كالكجو فيو أف  ،الغميؿ يلـ يكجو الجر بما يشف فيك يرل أٌف الزمخشرم تعقيب عمى رأم الزمخشرم،

فيسيؿ عطؼ المغسكؿ عمى  ،ف كؿ كاحد منيما إمساس بالعضكإالغسؿ كالمسح متقارباف مف حيث 

اإليجاز كاالختصار. كتككيد الفائدة بما ذكره الزمخشرم كتحقيقو أف فيك فائدة التشريؾ  ،كأماالممسكح 

ال إسراؼ فيو، كما ىك المعتاد، فاختصرت ىذه  خفيفان  مثبل: كاغسمكا أرجمكـ غسبلن األصؿ أف يقاؿ 

الذم ال يككف إال في الفعؿ الكاحد أك  -المقاصد باشراكو األرجؿ مع الممسكح، كنبو بيذا التشريؾ

يقارب المسح كحسف  ،عمى أف الغسؿ المطمكب في األرجؿ غسؿ خفيؼ -الفعميف المتقاربيف جدا

.أما أبك حياف فإنو قد أنكر ىذا  4عو تحت صيغة كاحدة، كىذا تقرير كامؿ ليذا المقصكدإدراجو م

تىٍعًميىةه ًفي اأٍلىٍحكىاـً الرأم كرأل أنو  ًفي غىايىًة التٍَّمًفيًؽ كى
5. 

                                                           
معانً إسحاقإبراهٌمبنالسريبنسهل،أبو،الزجاج؛و129صالحجة،ابنخالوٌه،؛و4/191،البحر المحٌطأبوحٌان،- 1

/2(،م1988-هـ1408بٌروت:عالمالكتب،)،1أجزاء،تحقٌق:عبدالجلٌلعبدهشلبً،ط5،القرآن وإعرابه
.1/159،آنإعراب القر؛والنحاس،153

2
4/191البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
1/598،الكشاف  الزمخشري،- 3
4
ٌّرابن-  أجزاء،رتبهوضبطه4،االنتصاف فٌما تضمنه الكشاف من االعتزال،أحمدبنمحمدبنمنصوراًلسكندري،الُمَن

 .1/598م(،1995-هـ1415)بٌروت:دارالكتبالعلمٌة،1وصححه:محمدعبدالسالمشاهٌن،ط
5
.4/191،البحر المحٌطأبوحٌان،- 
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ٍيدو  -4 ًكمى عىٍف أىًبي زى كىري
ا1 ًفيؼى مىٍسحن : تىمى  ،: أىفَّ اٍلعىرىبى تيسىم ي اٍلغىٍسؿى اٍلخى يىقيكليكفى ٍعنىى كى ًة ًبمى سٍَّحتي ًلمصَّبلى

اًئي ٍمتي أىٍعضى  .2غىسى

كـ مً جي رٍ كأى  :قديركالتٌ  ،بلةلمصٌ  حتي تمسَّ  :كمنو قكليـ ،ه إٌف المسحى كالغىٍسؿى كاحدقاؿ الٌنحاس:" 

أًلىفَّ  المكضع،الغسؿ الخفيؼ عمى المسح في ىذا  إطبلؽيصح أٌنو ال ابف عاشكر  كيرل.3"غسبلن 

ي التٍَّعًبيًر بىٍيفى اٍلغىٍسًؿ كىاٍلمىٍسحً اٍلقيٍرآفى فىرَّؽى فً 
4. 

 چٺ چ      قراءة النصب: 

 ىذه القراءة عمى قكليف:كىاٍختىمىفيكا ًفي تىٍخًريًج 

مىىُمىٍعطيكؼه  ـٍ ُ):قىٍكًلوً ُعى ـٍ ُكيجيكىىكي ٍممىةو ُاٍلميتىعىاًطفىٍيفً ُبىٍيفى ُاٍلفىٍصؿي ُكفيو ،(اٍلمىرىاًفؽً ًُإلىىُكىأىٍيًديىكي ُلىٍيسىتٍ ًُبجي
، اُميٍنًشئىةه ًُىيى ُبىؿٍ ًُباٍعًترىاضو ٍكمن َُحي 5ُاٍلبىقىاءً ُأىبيكُقىاؿى . اًئزه ُىىذىا: ؼو ًُببلى ُجى 6ًُخبلى سىفً ُأىبيكمنعو ك . ٍُبفي ُاٍلحى

قىدٍ :7ُعيٍصفيكرو  مىٍيًو،ُكىاٍلمىٍعطيكؼً ُاٍلمىٍعطيكؼً ُبىٍيفى ُاٍلفىٍصؿُذىكىرى ُكى مىًؿ،ُذىًلؾى ُيىكيكفي ُمىاُكىأىٍقبىحي :ُقىاؿى ُعى ُفىدىؿَّ ًُباٍلجي

مىىُىىذىاُقىٍكليوي  ُكجكىكـ،كأيديكـُفاغسمكا:ُالمعنىُيككفُكعميوُ.8التٍَّخًريجً ُىىذىاُعىفٍ ُالمَّوً ًُكتىابى ُيينىز هى ُأىنَّوي ُعى

ُفيُكتأخيرُتقديـُىناؾُيككفُكحينئذُبرؤكسكـ،ُكامسحكاُالكعبيف،ُإلىُكأرجمكـُالمرافؽ،ُإلى

ُفيُذلؾُجاءُكقدُ،الترتيبُتقتضيُفبلُ،الجمعُلمطمؽُكاكالُألفُ؛العربيةُالمغةُفيُجائزُاآلية،كذلؾ

                                                           
منأعٌانأهلالنحو،واللؽةوالشعر ،ولدسنةعشرٌنومائة ،هوسعٌدبنأوسبنثابتبنبشٌر أبوزٌداْلنصاري:- 1

 .1/305،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن.ونبالئهم،ماتسنةخمسعشرةومائتٌنبالبصرة
2

.2/215‘الحجة؛وأبوعلً،2/215،المحرر الوجٌز؛وابنعطٌة،4/191البحر المحٌط،أبوحٌان،-
 .2/272،معانً القرآنالنحاس،- 3
.6/131،التحرٌر والتنوٌر ابنعاشور،- 4
ن - 5 ٌْ ًّأَُبواْلَبَقاءالعكبريعبدهللابناْلُحَس ْحِوّيالفرضًاْلَحْنَبلِ ِرٌرالنَّ الضَّ ًّ َصاحب اماْلَعالَمةاإلِمَ،اْلَبْؽَداِدّياْْلَزج

ٌّات الوافً ،الصفدي.التصانٌؾولدسنةثماٍنَوَثاَلثٌَِنَوُتوفًِّسنةِسّتعشَرةوِستِماَئة  .17/139 ،بالوف
.1/208، الرحمن به من ما إمالء كبري،العُ - 6
7

.بٌةباْلندلسفًعصرهعلًبنمؤمنبنمحمد،الحضرمًاإلشبٌلً،أبوالحسنالمعروؾبابنعصفور،حامللواءالعر -
 .5/27،ألعالمالزركلً،ا.
8
 .4/210،الدر المصون السمٌنالحلبً،؛و4/191البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
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ُ:كالمعنىُ،[43:عمران آل] چ﮵  ﮴  ﮳    ﮲  ۓ  ۓ  ے چ :تعالىُقكلو

 .1السجكدُقبؿُالرككعُ،كاسجدم،ألفُكاركعي

مىى أىنَّ   ا ييٍغسىؿي ًلبىيىاًف التٍَّرًتيًب عى ؿى بىٍيفى مى وي  مىٍفعيكؿه قىٍبؿى الر ٍجمىٍيًف، فىمىمَّا ثيَـّ إفَّ اٍلمىٍسحى ًفي الرٍَّأًس ًإنَّمىا دىخى

كىةً   قبؿكاف الرأس مفعكالن  ا ًفي الت بلى مىٍيًيمى ـى عى ـي  -الر ٍجمىٍيًف قيد  الى أىنَّييمىا ميٍشتىًركىافى مىعى الرٍَّأًس  -كىالمَّوي أىٍعمى

ا ًفي ًصفىًة التٍَّطًييرً  مىٍيًيمى ًلتىقىد ًمًو عى
2. 

كىك  ،كلكف نيًسخ ذلؾ بالسنَّة ،كحكمييا المسحى  ،عمى محؿ المجركر قبمو عطفان  ان منصكب يككف أف .1

 .4كاألكؿ أقكل ألف العطؼ عمى المفظ أقكل مف العطؼ عمى المكضع ،3قكؿه مشيكره لمعمماء

پ   پ  چ عمى    چٺ چكالراجح في ىذه المسألة : قراءة النصب كعطؼ 

لمكافقتيا األخبار الصحيحة عف النبي ىي أجكد القراءتيف؛ ك  .[6:المائدة]چڀ  ڀ  ڀ  

مَّـى . 5عميو السبلـ في غسؿ الرجميف سى مىٍيًو كى مَّى اهللي عى مَّؼى عىنَّا النًَّبي  صى : تىخى ك، قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو عىٍف عى

مَّـى ًفي سىٍفرىةو سىافىٍرنىاىىا فىأىٍدرىكىنىا  سى قىٍد أىٍرىىقىٍتنىا الصَّبلىةي  -كى نىٍحفي نىتىكى  -كى ًمنىا، كى مىى أىٍرجي عىٍمنىا نىٍمسىحي عى أي، فىجى ضَّ

ٍكًتًو:  ٍيؿه ًلؤٍلىٍعقىاًب ًمفى النَّارً »فىنىادىل ًبأىٍعمىى صى مىرَّتىٍيًف أىٍك ثىبلىثنا« كى
6. 

ٍيًف مىعى اٍلكىٍعبىٍيفً ختـ فيو ىذه المسألة قكؿ اإلماـ النككم:" تي كخير ما  ئي كىالى ييٍجزً  ،اٍلكىاًجبي غىٍسؿي اٍلقىدىمى

ييمىا ٍجمىاعً  ،كىالى يىًجبي اٍلمىٍسحي مىعى اٍلغىٍسؿً  ،مىٍسحي دو ييٍعتىد  ًبًو ًفي اإٍلً ٍف أىحى ؼي ىىذىا عى ـٍ يىٍثبيٍت ًخبلى لى ًمٍف  ....،كى كى

ًميعى مىٍف كىصىؼى كضكء رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ًفي مىكىاًطفى ميٍختىًمفىةو  ا نىٍذكيريهي أىفَّ جى ًر مى أىٍخصى

                                                           
 .2/9،المغنً؛ومحسٌن،2/152،معانً القرآنالزجاج،- 1
2
.6/62،الجامع ألحكام القرآنالقرطبً،و- 
3

.4/210،الدر المصون السمٌنالحلبً،-
4
1/208،إمالء ما من به الرحمنري،العكب- 
 .1/145،معانً القراءاتاْلزهري،- 5
َباُبَؼْسِل،كتابالوضوء،1/22(،60):،حدٌثرقمَباُبَمْنَرَفَعَصْوَتُهبِالِعْلمِأخرجهالبخاريفًصحٌحه،كتابالعلم،- 6

نِ ٌْ ْمَسُحَعلَىالَقَدَم ٌَ ِن،َوًلَ ٌْ ْجلَ (،165،حدٌثرقم:)َباُبَؼْسِلاْلَْعَقابِ،كتابالوضوء،1/44(،163،حدٌثرقم:)الرِّ
ِنبَِكَمالِِهَما،ومسلم،كتابالطهارة،1/44 ٌْ ْجلَ .215-1/213(،240،241،242،حدٌثرقم:)َباُبُوُجوِبَؼْسِلالرِّ
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ٍيؿه ًلؤٍلىعٍ كىعى  مَّـى كى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى قىٍكليوي صى مىى غىٍسًؿ الر ٍجمىٍيًف كى قىاًب ًمفى النَّاًر مىى ًصفىاتو ميتىعىد دىةو ميتًَّفقيكفى عى

ٍف تىرىؾى غىٍسؿى  ا تىكعىدى مى لىٍك كىافى اٍلمىٍسحي كىاًفينا لىمى ًتيىا كى ًقبىٍيوً  فىتىكىعىدىىىا ًبالنَّاًر ًلعىدىـً طىيىارى  .1....."عى

 في الجمع بيف القراءتيف أف قراءة النصب تفيد الغسؿ، كذلؾ لغير البس الخؼ. أفضؿ األقكاؿكمف 

 كقراءة الجر تفيد المسح، كذلؾ لمف يمبس الخفيف.

 القراءات الشاذة وتوجٌهها:

ُميٍبتىدىأه ُكىىيكى ُ،(ِبالر ْفعِ  َوَأْرُجُمُكمْ )قرأ الكليد بف مسمـ عف نافع، كعمرك عف الحسف كسميماف كاألعمش 

بىرً ُمىٍحذيكؼي  مىىُاٍلكىٍعبىٍيفً ًُإلىىُاٍغًسميكىىا:ُأىمٍ ُاٍلخى ،ُمىفٍ ُتىٍأًكيؿً ُعى ةن ُأىكٍ ُيىٍغًسؿي مىىُاٍلكىٍعبىٍيفً ًُإلىىُمىٍمسيكحى ُتىٍأًكيؿً ُعى

.2يىٍمسىحي ُمىفٍ 

 الرابعةاآلية 

 [73:المائدة]چ ہ  ھ  ھٹ ٹ چ 

 يييا:القراءات المتواترة وتوج

ٍمييكري ًمفى السٍَّبعىةً :ى چھ چ   قىرىأى اٍلجي
القىٍسكىةي: ك  .ًمٍف قىسىا يىٍقسيك اسـ فاعؿ بألؼ (قىاًسيىةن  :)3

كىًىيى ًمٍف قىٍسكىًة  ًمٍنوي  كىاٍلخيشيكعي  ،ذىىاب الم يف كىالرٍَّحمىةً ًغمىظي اٍلقىٍمًب، ك  ك ،ًفي كيؿ  شىٍيءو  كالٌشٌدة الصَّبلبةي 

ر جى  .4اٍلحى

                                                           
،)بٌروت:دار2،طااجزء18،المنهاج شرح صحٌح مسلم بن الحجاجالنووي،أبوزكرٌامحًٌالدٌنٌحٌىبنشرؾ،- 1

 .3/129هـ(،1392إحٌاءالتراثالعربً،
2
السمٌنو؛2/163،المحرر؛وابنعطٌة،6/61،الجامع ألحكام القرآنالقرطبً،و؛4/191البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

مختصر فً ،،ابنخالوٌهو؛1/208المحتسب،وابنجنً،1/599الكشاف،والزمخشري،؛4/210،الدر المصون الحلبً،

.1/209،إمالء ما من به الرحمن ؛؛والعكبري،42،القراءات الشاذة ؛والقاضً،،37،صاذ القرآن شو
3
 .ابنكثٌرونافعوابنعامروعاصموأبوبكروأبوعمرووأبوجعفر- 
4
الراؼباْلصفهانً،أبوالقاسم؛و181-15/180،لسان العرب؛وابنمنظور،5/87،معجم مقاٌٌس اللغةابنفارس، - 

.445م(،1433-هـ2012)القاهرة:دارابنالجوزي،1ط،المفردات فً غرٌب القرآنٌنبنمحمد،الحس
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ى قاسية: غميظة قد نزعت منيا الرحمة كالرأفة، كأصبحت ال تؤثر فييا المكاعظ، كال تقبؿ ما كمعن

رشاد.كىك المستعمؿ في  .1كبلـ العرب  كثرأيقاؿ ليا مف نصح كا 

ٍبدي المَّوً  چَقِسي ةً  چ : ،بف مسعكد قىرىأى عى ٍمزىةي كىاٍلًكسىاًئي  ًبتىٍشًديدً  چَقِسي ةً  چ كىحى كىًىيى ،اٍليىاءً  ًبغىٍيًر أىًلؼو كى

نَّمى  ٍعنىى اٍلقىٍسكىًة، كىاً  قىاؿى قىٍكـه: ىىًذًه اٍلًقرىاءىةي لىٍيسىٍت ًمٍف مى . كى شىًييدو ا ًىيى كىاٍلقىًسيًَّة ًمفى فىًعيؿه ًلٍمميبىالىغىًة كىشىاًىدو كى

تىٍدًليسه  الىطىيىا ًغش  كى ، كىًىيى الًَّتي خى اصو كى  الدَّرىاًىـً اًس أىٍك رىصى ٍيًر ذىًلؾى ًمٍف نيحى كىذىًلؾى ا ،غى ـٍ كى ٍلقيميكبي الًَّتي لى

الىطىيىا اٍلكيٍفري كىاٍلفىسىادي  ،يىٍخميٍص ًإيمىانييىا ًبالمَّوً  بىٍؿ خى
2. 

ىنا لممبالغة  ،كفعيمة غمت فييا ياء فعيؿكأد ،عمى فعيمة، قمبت الكاك ياء َقِسي ةً يقرأ ك قاؿ العكبرم :

 3بمعنى فاعمة

بىٍيدو ا  :4لطائيقىاؿى أىبيك زي

َياِريفِ           ْم َصَواِىُل ِفي ُصمِّ السِّاَلِح َكَما لي   5َصاَح اْلَقِسي اُت ِفي َأْيِدي الص 

بىةه أٌف  ىإل اٍلفىاًرًسي   ك ذىب ـً اٍلعىرىبً  ،ىىًذًه المٍَّفظىةي ميعىرَّ لىٍيسىٍت ًبأىٍصؿو ًفي كىبلى كى
6. 

                                                           
1
 .2/11،لمغنً؛ومحٌسن،ا1/408،الكشف،لقٌسًا- 
معانً  واْلزهري،؛243،السبعة  ابنمجاهد،؛و؛2/254، النشر الجزري، ابنو؛205-4/204البحر المحٌط،أبوحٌان،- 2

الهذلً؛153-152،مفاتٌح األغانً؛والكرمانً،؛185،المبسوط؛واْلصبهانً،101،صالمكررشار،النّ؛و144،القراءات

جمالبنالسٌدبنرفاعً،تحقٌق:واألربعٌن الزائدة علٌها العشر الكامل فً القراءات ،القاسمٌوسؾبنعلًبنجبارةوأب،
و؛1/211،إمالء ما من به الرحمن والعكبري،؛533(،صم2007-هـ1428،مؤسسةسماللتوزٌعوالنشر)1،طالشاٌب

وابنعطٌة،؛؛6/76،الجامع ألحكام القرآن؛والقرطبً،؛2/11،لمغنً؛ومحٌسن،ا90صبدور الزاهرة الالقاضً،

.4/222،الدر المصون السمٌنالحلبً،؛و2/169،المحرر
3
.1/211إمالء ما من به الرحمن، العكبري،- 

بنمعدٌكرببنحنظلةبنالنعمانبنحٌة،شاعرجاهلًقدٌمأأدركاإلسالم،واختلفوافًإسالمهَحْرملةبنمنذر- 4

 .14-6م(،ص1967،د.ط)بؽداد:مطبعةالمعارؾ،شعر أبً زبٌد الطائً.)القٌسً،نوريحمودي،
5
ٌَِصُؾ،ورضًهللاعنهبنعفانالصواهل:جمعصاهلةبمعنىالصهٌل.هذاالبٌتمنالبسٌط،ٌرثًالشاعرفٌهعثمان- 

ُخورِ)جمعمسحاة،وهًالمجرفةمنالحدٌد(َوْقَعَمَساِحً ،شعر أبً زبٌد الطائً .)القٌسً،الَِّذٌَنَحَفُرواَقْبَرُعْثَماَنَعلَىالصُّ
119. 

 .3/217،الحجةأبوعلًالفارسً،- 6
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قىاؿى الزَّمىٍخشىًرم   دً  :كى ، كىىيكى ًمفى اٍلقىٍسكىًة، أًلىفَّ الذَّىىبى قىًسيَّةن أىٍم رى ـه قىًسي  : ًدٍرىى ـٍ يئىةن مىٍغشيكشىةن ًمٍف قىٍكًلًي

اًء أى  بىةه. كىاٍلقىاًسي كىاٍلقىاًسحي ًباٍلحى بلى ، كىاٍلمىٍغشيكشي ًفيًو ييٍبسه كىصى ا ًليفه تىٍيًف ًفيًيمى اًلصى ةى اٍلخى كىاًف ًفي كىاٍلًفضَّ خى

مىى الٍ  لىًة عى بىةً الدَّالى  . 1ييٍبًس كىالصَّبلى

ـي الزَّاًئؼي قىًسيًّا ًلًشدًَّتًو ًباٍلًغش  الًَّذم ًفيًو، كىىيكى يىٍرًجعي ًإلىى الٍ  قىاؿى اٍلميبىر دي: سيم يى الد ٍرىى ؿً كى كيرل . مىٍعنىى اأٍلىكَّ

، أًلىفَّ اٍلمىعٍ  قىٍكؿ أبك حياف أفٌ  اًلؼه ًلقىٍكًؿ اٍلفىاًرًسي  ًد ميخى عىمىوي اٍلميبىر  ًبيًّا ًمفى اٍلقىٍسكىًة، كىاٍلفىاًرًسي  جى ٍعميوي عىرى ييكدى جى

لىٍيسى ًمٍف أىٍلفىاًظيىا ـً اٍلعىرىًب كى بنا دىًخيبلن ًفي كىبلى ميعىرَّ
2. 

ٍف قىرىأى:  كيرجح الطبرم القراءة بغير ألؼ حيث يقكؿ:" عىٍمنىا كىجى »كىأىٍعجىبي اٍلًقرىاءىتىٍيًف ًإلىيَّ ًفي ذىًلؾى ًقرىاءىةي مى

ـ  اٍلقىٍكـً ًمٍف قىاًسيىةو « قيميكبىييـٍ قىًسيَّةن  مىى فىًعيمىةو ، أًلىنَّيىا أىٍبمىغي ًفي ذى ؿَّ ثىنىاؤيهي كىصىؼى اٍلقىٍكـى ك ،عى أًلىفَّ المَّوى جى

يمىاًف ، فىتىكيكفي  ـٍ ًبشىٍيءو ًمفى اإٍلً ـٍ يىًصٍفيي لى ـٍ ًبًو ، كى كيٍفًرًى ـٍ كى ـٍ ًميثىاقىيي كفىةن ًبأىفَّ ًإيمىانىيىا ًبنىٍقًضًي قيميكبيييـٍ مىٍكصي

تىيىا ًغش   اًلطي ًفضَّ اًلطيوي كيٍفره كىالدَّرىاًىـً اٍلقىس يًَّة الًَّتي ييخى  .3" ييخى

القاًسية كالقىًسيَّة بمعنى كاحد، كىي: القمكب التي  فيك يرل أٌف القراءتيف بمعنى كاحد، األزىرمأما ك 

فقد قىسىا، كمنو قيؿ لمدراىـ  ،معاصي، ككؿ شيء يبس كذىب رقتيوقىسىت كغمظت كاستىمرت عمى ال

نىٍت كطاؿ عمييا الدىر: )قىًسيَّةن( التي قد مىرى
4. 

  

                                                           
1
.1/603الكشاف،الزمخشري،- 
2
.4/205ٌط،البحر المحأبوحٌان،- 
3
.2/281،معانً القرآن؛والنحاس،251-8/250،جامع البٌانالطبري،- 
.144،معانً القراءات اْلزهري،- 4
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 القراءات الشاذة وتوجٌهها:

 ـي بف شراح قىرىأى اٍليىٍيصى كى
ب ي  بف يحيى1 تىٍشًديًد الياء "ُقِسي ةً ": 2كالضَّ ـ  اٍلقىاًؼ كى  . 3ًبضى

قيًرئى  ااُاٍلقىاؼً ًُبكىٍسرً ُ"ِسي ةً قِ "ُكى ُالقراءتيفُكأصؿُ.السيفُ،لكسرٍتبىاعن ُمفُاالشتقاؽُألفَّ ُكقىًسيكةُقاًسكىة:

ُُ.4القسكة

 الخامسةاآلية 

 [73:المائدة]چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ٹ چ  

 :القراءات الشاذة وتوجٌهها

 

  لؼ، كحذؼ اليمزة، كىك بكسر الخاء، كزيادة ياء مفتكحة قبؿ األ ،5(ِخَياَنةٍ )ًقرىاءىةي اأٍلىٍعمىًش

كَّف  ،الياء منقمبة عف كاك ككىاٍلعىاًفيىًة، مصدر  كأصؿ خاًئنة: خاكنة، كخيانة: ًخكانة، لقكليـ: تىخى

  نما أيًعبلَّ إعبلؿى ف، كا  كَّاف كىك أىٍخكى  .6«قائمة كقياـ»كخى

  

                                                           
ابن).روىعناْلعمشوشعبةقالابنحبانٌرويالطاماتًلٌجوزأنٌحتجبهكذابدالمهملة:الهٌصمبنالشداخ - 1

)بٌروت:2أجزاء،تحقٌق:دائرةالمعرؾالنظامٌة،ط7،لسان المٌزانحمد،حجر،أبوالفضلأحمدبنعلًبنمحمدبنأ
 (.6/212م(،1971هـ/1390مؤسسةاْلعلمًللمطبوعات،

2
مقرئكبٌرثقة،ولدسنة،أبوأٌوبالتمٌمًالبؽداديالمعروؾبالضبً،سلٌمانبنٌحٌىبنأٌوببنالولٌدبنأبان - 

.1/338،النهاٌة غاٌةالجزرّي، ابن.حدىوتسعٌنومائتٌنماتسنةإ،مائتٌن،عرضعلىالدوري
ابنعادلالحنبلً،أبوحفصسراجالدٌن؛و4/223،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛و4/205البحر المحٌط،أبوحٌان،- 3

:دار)بٌروت1،تحقٌق:عادلأحمدعبدالموجودوعلًمحمدمعوض،طااجزء20،اللباب فً علوم الكتابعمربنعلً،

 38،مختصر فً شواذ القرآن  ؛وابنخالوٌه،7/252م(،1998-هـ1419الكتبالعلمٌة،
السمٌن؛وو38،مختصر فً شواذ القرآن  ابنخالوٌه،؛و1/603الكشاف،الزمخشري،؛و4/205البحر المحٌط،أبوحٌان،- 4

 .4/223،الدر المصون الحلبً،
5
.مالعثمانًؼٌرموافقةللرسالشاذةوهذهالقراءة- 
6
ابنعطٌة؛و4/225،الدر المصون السمٌنالحلبً،؛و؛1/604الكشاف،؛والزمخشري،4/206البحر المحٌط،حٌان،أبو- 

إمالء ما  العكبري،؛و38،صمختصر فً شواذ القرآن  ؛وابنخالوٌه،1/528زاد المسٌر،ابنالجوزي،؛و2/170،المحرر،

-هـ1422)دمشق:دارسعدالدٌن،1جزءاا،ط11،معجم القراءاتللطٌؾمحمد،؛والخطٌب،عبدا1/211من به الرحمن،

 .2/241م(،2002
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  السادسة اآلية

[24المائدة:]چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ    چ ٹ ٹ 

 :وتوجٌهها الشاذة القراءات

 : ٍيًصفو ًف اٍبًف  "َيا َقْومُ  "قىرىأى اٍبفي ميحى ًكمى ذىًلؾى عى قىعى ًفي اٍلقيٍرآًف، كىري ٍيثي كى كىذىا حى ، كى ـ  اٍلًميـً ًبضى

 1.2كىًثيرو 

افىًة، قاؿ أبك حٌياف:" ٍعنىى اإٍلًضى مىى مى ـ  ىيكى عى ٍمًس  .....كىىىذىا الضَّ اًئزىًة كىًىيى ًإٍحدىل الم غىاًت اٍلخى اٍلجى

عىؿى  ك.3"ًفي اٍلمينىادىل المضاؼ لياء المتكمـ ـٍ ًإٍذ جى مىٍيكي كا ًنٍعمىةى المًَّو عى تىٍقًديريهي: يىا أىي يىا اٍلقىٍكـي اٍذكيري

ـٍ أىٍنًبيىاءى  ًفيكي
4. 

 السابعةاآلية 

 [22المائدة:]چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ٹ ٹ چ 

 القراءات الشاذة وتوجٌهها:
  ٍيفىعً اٍبفي القىرىأى  صفة لممبتدأ قكـه  الرفع، كجباركف بالكاك5(َقاُلوا َيا ُموَسى ِفيَيا َقْوٌم َجب اُرونَ ):  سَّمى

 .6 قكـه 
 
 
 الثامنة اآلية

                                                           
عبٌدبنعقٌلبنصبٌحأبوعمروالهاللالبصريراٍوضابطصدوق، ،عبٌدبنعقٌلعنشبلبنعّبادعنطرٌق: - 1

النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن.سبعومائتٌنماتفًرمضانسنة .روىالقراءةعنأبانبنٌزٌدالعطاروأبًعمروبنالعالء

 الجزرّي، ابن.أبوداودالمكًمقرئمكةثقةضابطهوأجلأصحابابنكثٌر،مولدهسنةسبعٌن :شبلبنعّباد .1/496،

.1/323،النهاٌة غاٌة
؛و4/232،الدر المصون ،السمٌنالحلبً؛و6/82،الجامع ألحكام القرآنالقرطبً،؛و4/216البحر المحٌط،أبوحٌان،- 2

 .1/532زاد المسٌر،ابنالجوزي،؛و2/173،المحررابنعطٌة،
.4/216البحر المحٌط،أبوحٌان،- 3
)دمشق:دار1أجزاء،ط6،فتح القدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة والدراٌة من علم التفسٌرالشوكانً،محمدبنعلًبنمحمد،- 4

.263-262-/1،أعراب القرآن؛والنحاس،31/ص2هـ(،ج1414ابنكثٌر،
5
.لعثمانًاالشاذةفٌهامخالفةفاحشةللرسمهذهالقراءة- 
6
 .2/251،معجم القراءات ؛ووالخطٌب،4/218البحر المحٌط،حٌان،أبو- 
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        چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ۆئ  ۆئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئٹ ٹ چ 

 [23:المائدة]                                                                                                

 :القراءات الشاذة وتوجٌهها

  ،كمجاىد ، بىٍيرو ، كىاٍبًف جي ـ  اٍليىاءً  "ُيَخاُفونَ "ًقرىاءىةي اٍبًف عىبَّاسو تىٍحتىًمؿي  .عمى ما لـ يسـ فاعمو ،ًبضى كى

كىاًلبى  -1:1ثبلثة معاف ىىًذًه اٍلًقرىاءىةً  ًف ييكًشعى كى ا ،أىٍف يىكيكفى الرَّجيبلى ٍعنىى ييخى مى يييىابيكفى  :فيكفى أىمٍ كى

ميييـٍ  ييٍسمىعي كىبلى كفى كى قَّري ييكى فىٍضًمًيـٍ ؛كى ـٍ كى  .ًلتىٍقكىاىي

ا  -2 نىكىاًىيًو كىزىٍجًرًه كىكىًعيًدًه، فىيىكيكفي ذىًلؾى مىٍدحن : ًبأىكىاًمًر المًَّو كى اؼى أىٍم ييًخيفيكفى أف يككف مف أىخى

  .لككًف الرجيمف مف الجباريف ؛ذه القراءةمع ىذيف االحتماليف فبل ترجيحى في ىك    .لىييـٍ 

لكف  ،خافكفأف الرجميف كانا مف الجباريف آمنا بمكسى كاتبعاه، فكانا مف القكـ الذيف يي  -3

ا باإليماف بمكسى فقاال نحف أعمـ بقكمنا مىٍيًيمى ـى المَّوي عى ىذا  افيؤيد كالنحاس ،كالقرطبيأىٍنعى

فً  يرل أٌف ىذه القراءة تقكمالمعنى، فيك    .مف غير قـك مكسى أىٍف يىكيكفى الرَّجيبلى

 .ٍبًد المًَّو بف مسعكد ًفي ًقرىاءىًة عى   بزيادة" ،2(ۈئ  ېئ  ېئ     َوْيَمُكُم ۆئ  ۆئ  ۈئ   )كى

كيقتضي ذلؾ أنيما استرابا بإيمانيـ ،حيف رأياىـ يعصكف  ." عمى قراءة الجماعةَوْيَمُكمُ 

 .3 صرالرسكؿ، كيجبنكف مع كعد اهلل تعالى ليـ بالن
 
 

 التاسعة اآلية

                                                           
ابنعطٌةو؛4/233،الدر المصون السمٌنالحلبً، ؛و 1/608الكشاف،؛والزمخشري،4/219البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

فتح ؛والشوكانً،1/533،زاد المسٌر؛ابنالجوزي،6/84،الجامع ألحكام القرآنالقرطبً،؛و2/175،المحرر،

إمالء ما من  العكبري،؛و38،صمختصر فً شواذ القرآن  ابنخالوٌه،؛و209-1/208،المحتسب؛وابنجنً،2/33،القدٌر

.263/.1،أعراب القرآن؛والنحاس،213-1/212به الرحمن،


2
.لعثمانًاالشاذةفٌهامخالفةفاحشةللرسمهذهالقراءة- 
 2/175،المحررابنعطٌة،؛و4/219البحر المحٌط،أبوحٌان،- 3
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 [29المائدة:]چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    چ  ٹ ٹ

ًليىذىا ""َأن ى ُأِريدُ  قرئ القراءات الشاذة وتوجٌهها: رىادىًة كى ٍعنىاهي اٍسًتٍبعىادي اإٍلً مى ، أىٍم كىٍيؼى أيًريدي؟ كى
ٍنكىارً  مىى ًجيىًة اإٍلً : ًإفَّ ىىذىا استفياـ عى ، بىٍعضي اٍلميفىس ًريفى  .1قىاؿى

 

 العاشرةاآلية 

 [34المائدة:]چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ٹ ٹ چ 

 القراءات الشاذة وتوجٌهها:
  : ، كىأىبيك كىاًقدو سىفي ٍبفي ًعٍمرىافى ، كىاٍلحى رَّاحي ًميٍّ كىاٍلجى ٍيدي ٍبفي عى سىفي كىزى ؿى ًفيًو "َفَطاَوَعْتوُ "قىرىأى اٍلحى ، فىيىكيكفي فىاعى

ٍيدن  ٍبتي زى ارى : ضى ، أىٍك كىأىفَّ النٍَّفسى ااًلٍشًترىاؾي نىٍحكى ابىةى قىاًبيؿى سىًد ًإصى ا، كىأىفَّ اٍلقىٍتؿى يىٍدعيكهي ًبسىبىًب اٍلحى

طىاكى  ـى اأٍلىٍمري كى ، ًإلىى أىٍف تىفىاقى ري كيؿ  ًمٍنييمىا ييًريدي أىٍف ييًطيعىوي اآٍلخى مىٍييىا، كى يىٍصعيبي عى عىًت تىٍأبىى ذىًلؾى كى

:2النٍَّفسي اٍلقىٍتؿى فىكىافىقىٍتوي  قىاؿى الزَّمىٍخشىًرم  ٍعنىى  ". كى اءى ًمٍف فىاعىؿى ًبمى ًفيًو كىٍجيىاًف: أىٍف يىكيكفى ًممَّا جى

مىٍيًو فطاكعتو كلـ تمتنع ٍقدىاـً عى ا نىٍفسىوي ًإلىى اإٍلً ، كىأىٍف ييرىادى أىٍف قىتىؿى أىًخيًو، كىأىنَّوي دىعى كلو ًلًزيىادىًة  ،فىعىؿى

ًفظٍ  : حى ٍبًط كىقىٍكًلؾى الىوي الرَّ ٍيدو مى كالكجو األكؿ كما ذكره سيبكيو كغيره، كىك أكفؽ بالقراءة .3"تي ًلزى

: طاكعت تتعدل بغير الـ، كىذا خطأ ألف التى تتعدل بغير البلـ  .4المتكاترة  ،كقاؿ قـك

كقد عداه ىاىنا إلى )قتؿ أخيو( كقيؿ التقدير طاكعتو نفسو عمى قتؿ  ،تتعدل إلى مفعكؿ كاحد

 . 5بلـ كحذؼ عمىفزاد ال ،أخيو

                                                           
1
.4/241،الدر المصون السمٌنالحلبً،و ؛4/231البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
مختصر فً شواذ  ابنخالوٌه،و؛243-4/242،الدر المصون السمٌنالحلبً، و؛و4/232البحر المحٌط،أبوحٌان،- 2

 .38،القرآن 
 1/613الكشاف،الزمخشري،- 3
3/285،روح المعانًاْللوسً، - 4
1/214إمالء ما من به الرحمن، العكبري،- 5
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  أف  -كاهلل أعمـ-أبك الفتح: ينبغي  كقاؿ .1: ىذا بعيد ألنو إنما يقاؿ: طاكعتو نفسوالنحاسقاؿ
 .2يككف ىذا عمى أف قىٍتؿ أخيو جذبو إلى نفسو كدعاه إلى ذلؾ، فأجابتو نفسو كطاكعتو

 الحادية عشرة اآلية
 

ېئ  ېئ    ېئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ          ۆئ   ۈئ  ۈئٹ ٹ چ 

چىئ  يئ  جب  حب    مئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ

 [37المائدة:]
القراءات المتواترة وتوجيييا:

كىي لغةه فاشية في  ،ًبأىًلؼو بىٍعًد التَّاًء، قمب ياءى المتكمـ ألفان  (يا كيمتا ):قرأ الجميور: چ ېئ چ

، كىأىصٍ  ٍيمىًتي ًباٍليىاءً المنادل المضاًؼ إلييا، كىًىيى بىدىؿه ًمٍف يىاًء اٍلميتىكىم ـً ميوي يىا كى
3. 

ُ   چ ىئ چ ُاْلُجْمُيورُ  َقرَأَ : ٍزتي : زى "ُمفُألنياُ،الفصحيةُالمغةُكىي ،اٍلًجيـً ًُبفىٍتحً ُأىعىجى "ُعىجى

زى "ُبعضيـُكقاؿ"ُيىٍعًجزي " زي "ُ"عىجى زي "ُ"عىًجزى "كُ،"يىٍعجي  4ُ"يىٍعجى

5ُاْلُجْمُيورُ  َقرَأَ               :چی چ مىىُعىٍطفناُاٍليىاءً ُبً ًبنىصٍ ُفىأيكىاًرمى : ُقىٍكًلوً ُعى ُأىكيكفى ُأىفٍ : :ُقىاؿى ُكىأىنَّوي .

ٍزتي  : ،أىًخيُسىٍكءىةى ُأيكىاًرمى ُأىفٍ ُأىعىجى قىاؿى الزَّمىٍخشىًرم  مىىًُبالنٍَّصبً ُفىأيكىاًرمى ُكى كىابً ُعى ااًلٍسًتٍفيىاـً ُجى
. كرٌد أبك 6

طىأه فىاًحشه ُبأفٌ  :حياف كأبك البقاء، قكؿ الزمخشرم كىابنا ًلبًلٍسًتٍفيىاـً تىٍنعىًقدي  ؛ىىذىا خى أًلىفَّ اٍلفىاءى اٍلكىاًقعىةى جى

ٍممىًة ااًلٍسًتٍفيىاًميَّةً  الَّ امتنعى  ،ًمفى اٍلجي ، كا  حَّ النصبي زىاءه، فإٍف انعقدى منو شرطه كجزاءه صى كىابي شىٍرطه كىجى  ،كىاٍلجى

ٍرنً كمنو ، كىاٍلمىٍعنىى: ًإٍف تىزي كريًني فىأيٍكًرمىؾى ؿَّ منو شرط كجزاء لفسدى : أىتىزي . كفي ىذا المقاـ لك حى ي أيٍكًرٍمؾى
                                                           

265/.1،أعراب القرآنالنحاس،- 1
1/209،المحتسبابنجنً،- 2
3
.4/245،الدر المصون السمٌنالحلبً،و ؛2/181،زالمحرر الوجٌابنعطٌة،و؛4/235البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
الدر  السمٌنالحلبً،و؛2/181،المحررابنعطٌة،و؛1/280،معانً القرآن؛واْلخفش،4/235البحر المحٌط،أبوحٌان،- 4

 .4/245،المصون
؛1/266،القرآن إعراب؛والنحاس،38،صمختصر فً شواذ القرآن  ابنخالوٌه،و؛4/235البحر المحٌط،أبوحٌان،- 5

.3/287،روح المعانً؛اْللوسً،6/95،الجامع ألحكام القرآنالقرطبً،و؛246-4/245،الدر المصون السمٌنالحلبً،و
.1/613الكشاف،الزمخشري،- 6
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ـٍ يىًصحَّ  ٍز أىٍف أىكيكفى ًمٍثؿى ىىذىا اٍلغيرىاًب أيكىاًر سىٍكءىةى أىًخي لى : ًإٍف أىٍعجى ُأًلىفَّ ُ،المعنى، إذ يصير التقديري

تَّبي ُالى ُاٍلميكىارىاةى  مىىُتىتىرى ز كيؼ يكارم ، كاٍلغيرىابً ًُمٍثؿى ُكىٍكًنوً ُعىفٍ ُعىٍجًزهً ُعى  . 1إذا عىجى

 القراءات الشاذة وتوجٌهها

 سىف قرأ ألف  ؛أفصح المتكاترةك  عمى األصؿ، ًباٍليىاءً  (َيا َوْيَمِتي) كابف أبي اسحاؽ البصرم اٍلحى

 .2احضرم فيذا أكانؾ :كنداء الكيمة ىك عمى معنىحذؼ الياء في النداء أكثر. 

  سىفي ، كىاٍلحى ةي 3فىيَّاضه كى  ،قىرىأى اٍبفي مىٍسعيكدو طىٍمحى ، كى
مىٍيمىافي ك  ،4 سىفي  ،سي  ًبكىٍسرً  (ْزتُ َأَعجِ  ):5بف عمارة كىاٍلحى

تييىا كىًىيى ليغىةه شىاذَّةه، ،الجيـ ٍرأىةي ًإذىا كىبيرىٍت عىًجيزى : عىًجزىًت اٍلمى ـٍ نَّمىا مىٍشييكره اٍلكىٍسري ًفي قىٍكًلًي كىاً 
6 . 

  ر ؼو ةي ٍبفي ميصى قىرىأى طىٍمحى
: ، كىاٍلفىيَّ 7 أبك حياف:  -1كفيو أقكاؿ:،8ًبسيكيكًف اٍليىاءً  (َفُأَواِري)اضي ٍبفي غىٍزكىافى

مىى اٍلقىٍطًع حياف:  ا.أىٍف يىكيكفى عى  .9عنده اأٍلىٍكلىى كىكفىأىنىا أيكىاًرم سىٍكءىةى أىًخي، فىيىكيكفي أيكىاًرم مىٍرفيكعن

 

مىى القطع، أم:: قكالف زَّمىٍخشىًرم  لم -3 التٍَّسًكيًف ًفي مىٍكًضًع النٍَّصًب ًلمتٍَّخًفيًؼ. يىٍعًني:  فىأىنىا أيكىاًرم، أىٍك عى

ٍرًؼ اٍلًعمَّةً  مىى حى ةي تىٍخًفيفنا اٍستىٍثقىمىيىا عى رىكىةى كىًىيى اٍلفىٍتحى ذىؼى اٍلحى  . 1أىنَّوي حى

                                                           
.1/214إمالء ما من به الرحمن، ؛والعكبري،4/235البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1
2
ابنو؛265./1،عراب القرآن،إالنحاس؛و38،صمختصر فً شواذ القرآن  بنخالوٌه،او؛4/235البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

.6/95،الجامع ألحكام القرآنالقرطبً،و؛4/245،الدر المصون السمٌنالحلبً،و ؛2/181،المحررعطٌة،
3
اعنطلحةبنمصرؾ،ٌاضبنؼزوانالّضبًالكوفًف-  روؾشواذمنوٌروىعنهح،مقرئموثق،أخذالقراءةعرضا

.2/13،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن.اختٌارهتضاؾإلٌه،روىالحروؾعنهطلحةبنسلٌمانالسمان
4
اعنفٌاضبنؼزوانعنطلحةبنمصرؾولهشواذتروىعنه-  .طلحةبنسلٌمانالسمانمقرئ،أخذالقراءةعرضا

.1/341،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن
فًخالفةأبًجعفر.وكان،وٌكنىأبامحّمد.توفًّفًسنةثالٍثوخمسٌنومائة:مارةالَبَجلًمولىلهملحسنبنعُا- 5

أجزاء،8،لطبقات الكبرىا،أبوعبدهللامحمدبنسعدبنمنٌع،ابنسعد.)ضعٌفاافًالحدٌث،ومنهممنًلٌكتبحدٌثه
.(347/ص6(جم1990-هـ1410،لعلمٌةدارالكتبا)بٌروت:1،طتحقٌق:محمدعبدالقادرعطا

6
ابنو؛1/265،عراب القرآنإالنحاس،؛و38،صمختصر فً شواذ القرآن  ابنخالوٌه،و؛4/235البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

؛6/95،الجامع ألحكام القرآنالقرطبً،و؛4/245،الدر المصون السمٌنالحلبً،و ؛2/181،المحررابنعطٌة،و

.3/287،روح المعانًاْللوسً،
7
تابعًكبٌر،لهاختٌارفً،أبوعبدهللاالهمدانًالٌامًالكوفً:وٌقال،أبومحمد،طلحةبنمصرؾبنعمروبنكعب - 

 .1/343،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن.ماتسنةاثنتًعشرةومائة ،القراءةٌنسبإلٌه
8
و؛1/209،المحتسبوابنجنً،؛38،صواذ القرآن مختصر فً ش ابنخالوٌه،و؛4/235البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

و؛؛4/245،الدر المصون السمٌنالحلبً،و ؛2/181،المحرر الوجٌزابنعطٌة،و؛1/613الكشاف،الزمخشري،

 .3/287،روح المعانً؛واْللوسً،6/95،الجامع ألحكام القرآنالقرطبً،
.4/235البحر المحٌط،أبوحٌان، 9 -
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رىكىاًت. -4  اٍبفي عىًطيَّةى: ًىيى ليغىةه ًلتىكىاًلي اٍلحى

مىى النٍَّصًب، أًلىفَّ نىٍصبى  وأنب: عمى األقكاؿ السابقة  أبك حٌياف اعترضك رَّجى عى الى يىٍنبىًغي أىٍف ييخى

ا أىشىارى ًإلىٍيًو الزَّمىخٍ  ةي فىتيٍحذىؼي تىٍخًفيفنا كىمى ًة، كىالى تيٍستىٍثقىؿي اٍلفىٍتحى ،ًمٍثؿى ىىذىا ىيكى ًبظيييكًر اٍلفىٍتحى كىالى  شىًرم 

ـى اٍبفي عىًطيَّةى، كىالى يى  رىكىاتي ذىًلؾى ليغىةه كىمىا زىعى ـٍ يىتىكىاؿى ًفيًو اٍلحى رىكىاًت، أًلىنَّوي لى  ،ٍصميحي التٍَّعًميؿي ًبتىكىاًلي اٍلحى
كرىًة، -أىٍعًني النٍَّصبى  -كىىىذىا ًعٍندى النٍَّحًكي يفى  ري كزي ًإالَّ ًفي الضَّ ًة، الى يىجي ٍذًؼ اٍلفىٍتحى فىبلى تيٍحمىؿي   ًبحى

مٍ  مىٍييىا ًإذىا كيًجدى حى قىٍد كيًجدى كىىيكى ااًلسٍ اٍلًقرىاءىةي عى ، كى ًحيحو مىى كىٍجوو صى  .2مًتٍئنىاؼي أىٍم: فىأىنىا أيكىارً مييىا عى

 الثانية عشرة اآلية

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٹ ٹ چ 

 [32المائدة:]چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

القراءات المتواترة وتوجيييا:

 .4ذلؾ اءً ر  م: مف جى أ (ًمٍف أىٍجؿً ) ًبفىٍتًح اٍليىٍمزىةً  ك ، بسككف النكف3َقرََأ اْلُجْمُيورُ  :چٻ    ٱ چ

ٍذًفيىا اليمزة ًبكىٍسرً   ()ِمِن اْجلِ  :5ٍبفي اٍلقىٍعقىاعً أبك جعفر يزيد َقرََأ  كىًتيىا ًإلىى السَّاًكًف  ،كىحى رى نىٍقًؿ حى كى

ذا كقؼ عمى) .كىك النكفقىٍبمىيىا،   .6بيمزة قطع مكسكرة ابتدأ أىٍجؿً ( كابتدأ بًمفٍ كا 

 ُُ.7 ليغتافً :ُكالفٍتحً ُبالكسرً ُكأىٍجؿ، :"الزبيدمُقاؿ.ُذلؾُجنايةُمف:ُأم :(اٍجؿً ًُمفً )ُكمعنىُ

                                                                                                                                                                             
.2/181،المحررابنعطٌة،؛1/613الكشاف،الزمخشري، ؛1/209،تسبالمحابنجنً،- 1
2
 .4/235البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
3
الدر  السمٌنالحلبً،و؛2/254،النشرابنالجزري،؛و185،صلمبسوط؛اْلصبهانً،ا4/237البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

 .2/12،المغنً،سنٌومح؛4/248،المصون
4
.14المفردات،ْلصفهانً،ا؛و1/280،معانً القرآناْلخفش،- 
5
ابنو؛1/266،إعراب القرآنالنحاس،؛185،صلمبسوط،اابنمهران؛4/237البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

الجامع القرطبً،و؛4/248،الدر المصون السمٌنالحلبً،؛و1/614الكشاف،الزمخشري،و؛2/254،النشرالجزري،

.2/39،فتح القدٌر؛والشوكانً،253،صاف فضالءالبشراتحالدمٌاطً،؛6/96،ألحكام القرآن
 .2/12،المغنً،محٌسن- 6
 ..27/439،تاج العروس؛والزبٌدي،14صالمفردات،؛واْلصفهانً،1/65،مقاٌٌس اللغةابنفارس،- 7
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 الثالثةعشرة اآلية

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ٹ ٹ چ 

گ   گ  ڳ    گڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 [33:ائدةالم] چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں    ڳڳ  ڳ

 القراءات المتواترة وتوجيييا:

بالتثقيؿ في ىذه « يقٌتمكا، يصٌمبكا، تقٌطع» :قرأ الجميور :چ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ چ  

كالتكثير ىنا إنما ىك مف جية عدد الذيف يكقع بيـ كالتذبيح في بني  األفعاؿ لممبالغة كالتكثير،

 .1إسرائيؿ

 القراءات الشاذة وتوجٌهها

  سىفي قرأ اًىدي  اٍلحى ميجى ٍيًصفو  كىاٍبفي  كى التخفيؼ في األفعاؿ بالسككف ك  "،طعى قٍ مبيكا أىٍك تي تميكا أىٍك ييصٍ قٍ أىٍف يي :" ميحى

 .2الثبلثة

  

                                                           
؛و4/251،نالدر المصو السمٌنالحلبً،و ؛2/185،المحرر الوجٌزابنعطٌة،و؛4/241البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

253،اتحاف فضالءالبشرالدمٌاطً،
الكامل فً ،الهذلً؛و38،صمختصر فً شواذ القرآن  ابنخالوٌه،و؛4/241البحر المحٌط،أبوحٌان،  -2

اتحاف ؛والدمٌاطً،4/251،الدر المصون السمٌنالحلبً،و ؛2/185،المحرر الوجٌزابنعطٌة،و؛534،صالقراءات

.48،صالقراءات الشاذة لقاضً،،؛ووا253،صفضالءالبشر
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 الرابعةعشرة اآلية

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ٹ ٹ چ 

 [36:المائدة]چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ۆئەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ

ة وتوجيييا:القراءات المتواتر   

ا تيقيب ؿى   :   چ ۇئ  ۇئ چ : مى ٍمييكري ٍفعيكؿً  ،بضـ التاء كالقاؼ قىرىأى اٍلجي ٍبًنيًّا ًلٍممى لعظمتو  ؛حيًذؼ فاعمو ،مى
.1كلمعمـ بو

 القراءات الشاذة وتوجٌهها

قىرىأى يىًزيدي ٍبفي قيطىٍيبو   كى
ا تىقىبَّؿى 2 ٍبًنيًّا ًلٍمفىاًعًؿ أىمٍ  ،التاء كالقاؼ بفتح : مى : مىا تىقىبَّؿى المَّوي ًمٍنييـٍ مى

3.



 الخامسةعشرة اآلية

    چ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ   ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ    پٹ ٹ چ 

 [37:المائدة]

 القراءات الشاذة وتوجٌهها

: قىرىأى النَّخٍ  ، كىأىبيك كىاًقدو ثَّابو ، كىاٍبفي كى ٍبًنيًّا  ،بضـ الياء كفتح الراء (َأْن ُيْخَرُجوا)ًعي  ع ؼي  ،ًلٍممىٍفعيكؿً مى ييضى كى

ٍممىةً  (،   ڀپ  پ  پ    پ)ىىًذًه اٍلًقرىاءىةى  ؿ  ىىًذًه اٍلجي مىحى ـٍ ًبخاًرًجيفى ًمٍنيا _كى ما ىي مىى  _كى النٍَّصبي عى

اًؿ  ٍممىةه اٍعًترىاًضيَّة،اٍلحى : ًإنَّيىا جي ًقيؿى كى
4.

  

                                                           
1
 .4/256،الدر المصون السمٌنالحلبً،و ؛2/187،المحررابنعطٌة،و؛4/244البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

-
2

.2/382،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابن.ٌزٌدبنقطٌبالسكونًالشامً،ثقة،لهاختٌارفًالقراءةٌنسبإلٌه 
3

 .4/256،الدر المصون السمٌنالحلبً،و ؛2/187،المحرر الوجٌزابنعطٌة،و؛4/244ط،البحر المحٌأبوحٌان، -
4
السمٌنو ؛2/187،المحرر الوجٌز ،ابنعطٌةو؛1/617الكشاف،الزمخشري،و؛4/245البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

.3/300،ًروح المعاناْللوسً،؛و2/45،فتح القدٌر؛والشوكانً،4/257،الدر المصون الحلبً،
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 السادسةعشرة اآلية

  ڤ  ڤ    ڤ  ٹٹ   ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹٹ ٹ چ 

  [38:المائدة]چ

 القراءات الشاذة وتوجٌهها

ٍبمىةى ُأىًبيُكىاٍبفي ُعيمىرى ٍُبفي ًُعيسىىُقىرىأى  مىىًُبالنٍَّصبً ُ(َوالس اِرَقةَ  َوالس اِرقَ ):1ُعى ٍيوً ُقىاؿى .2ُااًلٍشًتغىاؿً ُعى ًسيبىكى
3ُ:

ـً ًُفيُاٍلكىٍجوي " اُالنٍَّصبي ُاٍلعىرىبً ُكىبلى ُتىقيكؿي ُكىمى يٍ : لىًكفٍ ُفىاٍضًرٍبوي،ُدنازى ُعىامَّةى ُيىٍعًنيُالرٍَّفعى،ًُإالَّ ُاٍلعىامَّةي ُأىبىتً ُكى

مَّييـُاٍلقيرَّاءً  ما يقتضي تفضيؿى النصب، بؿ معنى كبلمو أف ىذه اآلية كبلـ سيبكيو كليس في  .كىجي

، كلكف لـ يى اإذ لك كانت مف باب االشتغاؿ لك ؛ليست في االشتغاؿ في شيء ٍقرأىا ف الكجوي النصبى

، كىذا ظاىره  ٍيًف ، ال عمى كبلـو كاحدو الجميكري إال بالرفع، فدؿَّ عمى أف اآلية محمكلةه عمى كبلمى
4. 

ف كاف القارئ بيا مقىدَّمان ال أحب أف ييقرأ بيا، ألف الجماعة أكلى  :"5الزجاجُيقكؿُ كىذه الًقراءىةي كاً 

 "…باالتباع، إٍذ كانًت القراءىة سنىة

أف النصب عمى كجو كاحد، كىك  يبه حسفه عمى كبلـ سيبكيو  أختـ بو ىذه القراءة:"كالبف المنير تعق

بناء االسـ عمى فعؿ األمر، كالرفع عمى كجييف: أحدىما ضعيؼ كىك االبتداء، كبناء الكبلـ عمى 

ذا  الفعؿ، كاآلخر قكم بالغ ككجو النصب، كىك رفعو عمى خبر ابتداء محذكؼ دؿ عميو السياؽ، كا 

                                                           
وقٌلأبوسعٌدالشامًالدمشقً،أبوإسماعٌلوقٌلأبوإسحاق،سمهشمربنٌقظانبنالمرتحلاإبراهٌمبنأبًعبلةو  -1

،ثقةكبٌرتابعً،لهحروؾفًالقراءاتواختٌارخالؾفٌهالعامةفًصحةإسنادهاإلٌهنظر،وٌقالالمقدسً،وٌقالالرملً،
.1/19،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابننةاثنتٌنوقٌلسنةثالثوخمسٌنومائة.توفًسنةإحدىوقٌلس

إعراب ؛والنحاس،1/84،معانً القرآن؛اْلخفش،2/171،معانً القرآنالزجاج،؛4/246البحر المحٌط،أبوحٌان،- 2

،لكشافالزمخشري،او1/252،مشكل إعراب القرآن ،القٌسًو؛83،مختصر فً شواذ القرآن ،ابنخالوٌهو؛1/267القرآن

؛6/109أحكام القرآن،القرطبً،؛4/257،الدر المصون السمٌنالحلبً،و ؛2/187،المحرر الوجٌز ،ابنعطٌة؛و1/619

.3/301،روح المعانًاْللوسً،.؛و2/46،فتح القدٌروالشوكانً،
3
.1/144،الكتابسٌبوٌه،- 
4
.4/259،الدر المصون السمٌنالحلبً،- 
5
 2/171،معانً القرآنالزجاج،- 
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ا كجياف في الرفع، أحدىما قكم كاآلخر ضعيؼ تعيف حمؿ القراءة عمى القكم كما أعربو تعارض لن

 .1"سيبكيو رحمو اهلل تعالى كرضي عنو

  ًٍبدي المَّو ٍبرىاًىيـ النَّخًعيٌ بف مسعكد ك  قىرىأى عى   .،عمى الجمع السالـ3(2َوالس اِرُقوَن َوالس اِرَقاتُ ): اً 

  فَّاؼي ٍدتي فً ": 4قىاؿى اٍلخى ًؼ أيًبيٍّ كىجى ُق والسُّر قةُ »ي ميٍصحى ـ  الس يًف كفتح الرٌ  6«5والسُّر  اء ًبضى

ك. قىاؿى اٍبفي عىًطيَّةى: ،مشددتيف بىطىوي أىبيك عىٍمرو ييٍشًبوي أىٍف يىكيكفى ىىذىا تىٍصًحيفنا ًمفى  "كىذىا ضى كى

مىاعىًة ًإذىا كيًتبىًت السَّاًرؽي  اًبًط، أًلىفَّ ًقرىاءىةى اٍلجى ط  ىىًذهً  ،الضَّ . كيٌكجو 7"ًبغىٍيًر أىٍلؼو كىافىقىٍت ًفي اٍلخى

أف الس رَّؽ جمع سارؽ، فإفَّ فيعَّبلن يطَّرد جمعان " :8ىذا القراءة بكجو ظاىر كىك الٌسميف الحمبي

كالسارقكف »لفاعؿ صفةن نحك: ضارب كضيرَّب، كالدليؿ عمى أف المرادى الجمعي قراءةي عبد اهلل: 

جمع السبلمة، فدؿَّ عمى أف المرادى الجمع، إال أنو ييٍشكؿ عمينا في ىذا  بصيغتي« كالسارقات

رجاؿه »كما تقكؿ: « نساء ضيرَّب»شيءه كىك أف فيعَّبلن يككف جمعى فاًعؿ كفاًعمو أيضان، تقكؿ: 

القراءة بتاء  كال يدخمكف عميو تاء التأنيث حيف يراد بو اإًلناث، كالس رَّقة ىنا في ىذه« ضيرَّب

لـ ينقؿ ىذا الجمع ك  ."جمع فاعمو، فيك ميٍشكؿ مف ىذه الجية« فيعَّؿ»نيث حيف أريد ب التأ

 .9في جمع المؤنث، فمك قيؿ: إنيما صيغة مبالغة لكاف أقرب

 
                                                           

1
.1/619،النتصافابنالمنٌر،ا - 
2
.لعثمانًاالشاذةفٌهامخالفةفاحشةللرسمهذهالقراءة - 
 ،ابنخالوٌهو؛2/171،معانً القرآنالزجاج،و8/407،تفسٌر الطبريالطبري،و؛4/246البحر المحٌط،أبوحٌان،- 3

؛572ا ؛2/188،المحرر الوجٌز ،ابنعطٌة؛و1/619،لكشافالزمخشري،او؛83،مختصر فً شواذ القرآن

الدر المنثور فً التفسٌر السٌوطً،جاللالدٌن،عبدالرحمنبنأبًبكر،؛و6/109أحكام القرآن،القرطبً،
مزاٌا  إرشاد العقل السلٌم إلىأبوالسعود،محمدبنمحمدبنمصطفى،؛و3/73أجزاء،)بٌروت:دارالفكر(،8،بالمأثور

 3/35أجزاء،)بٌروت:دارإحٌاءالتراثالعربً(،9،الكتاب الكرٌم
بدالوهاببنعطاءبنمسلمأبونصرالخفاؾالعجلًالبصريثمالبؽداديثقةمشهور،روىالقراءةعنأبًعمروع- 4

.1/479،النهاٌة غاٌة الجزرّي، ابنوعنإسماعٌلبنمسلمعنابنكثٌر،ماتببؽدادسنةأربعومائتٌن.
5
.لعثمانًاالشاذةفٌهامخالفةفاحشةللرسمهذهالقراءة- 
6
روح اْللوسً،؛و4/257،الدر المصون لسمٌنالحلبً،ا؛و2/188،المحرر،ابنعطٌة؛و4/246البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

 .3/304،المعانً
7
 2/188،المحرر الوجٌزابنعطٌة،- 
8
 .4/257،صونالدر الم السمٌنالحلبً،- 
9
.3/304،روح المعانًاْللوسً،- 
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 السابعةعشرة اآلية

﮸   ٹ ٹ چ  ﮷   ﮶    ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ے  ے   ۓ  ۓ 

         ﮿ ﯀  ﯁         ﮾﮹ ﮺  ﮻  ﮼   ﮽ 

ُ[45:المائدة]چ               


 القراءات المتواترة وتوجيييا

﮳    چ ﮲   ﮻   ۓ  ﮺   ﮹   ﮸   ﮷   ﮶    ﮵   ﮴ 

  :چ  ﮼  ﮽ 


  ٍمزىةي، كىعىاًصـه ا بىٍعدىىىا ًمفى اٍلمىعىاًطيؼً  ،الٌنفسفي  ، كاألعمش، كحمزة بالٌنصبقىرىأى نىاًفعه، كىحى مى مىى  ؛كى عى

، كى  بىري التٍَّشًريًؾ ًفي عىمىًؿ أىفَّ النٍَّصبى ، كىخى كري بىري أىفَّ ىيكى اٍلمىٍجري كحى )خى ري اصه  (كىاٍلجي كالتقدير: ككتبنا .1ًقصى

، كأٌف العيفى تفقأي بالعيًف، كأٌف األنؼى بالٌنفسً  تقتؿ أٌف الٌنفسى  ككتبنا عمى بني إسرائيؿ في التكارة

، كأٌف الجرك   .2حى قصاصيجدعي باألنًؼ، كأٌف األذفى تقطعي باألذًف، كأٌف الٌسفَّ تقمعي بالٌسف 

كرىاتً        ًر اٍلمىٍجري كذه ًبالنٍَّفًس ًإلىى آخى ٍأخي كًر مى ًميٍّ اٍلعىاًمؿى ًفي اٍلمىٍجري قىدَّرى أىبيك عى كى
3 : قىدَّرىهي الزَّمىٍخشىًرم  ، كى

كىذىًلؾى اٍلعىٍيفي مفقكأة ًبالٍ  ؽٍّ، كى ٍقتيكلىةه ًبيىا ًإذىا قىتىمىيىا ًبغىٍيًر حى كذىةه ًبالنٍَّفًس مى ٍأخي عىٍيًف، كىاأٍلىٍنؼي مىٍجديكعه مى

 . ٍقميكعىةه ًبالس ف  كذىةه مىٍقطيكعىةه ًباأٍليذيًف، كىالس ف  مى ٍأخي  قىٍكؿى أىٍف  كيرل أبك حٌيافًباأٍلىٍنًؼ، كىاأٍليذيفي مى

: مقتكلة كمفقكأة كمجدكع مقطكعة مىى أىنَّوي تىٍفًسيرى اٍلمىٍعنىى الى تىٍفسً   ييٍحمىؿ ،الزَّمىٍخشىًرم  ٍعرىاًب، عى يرى اإٍلً

                                                           
؛وابن145،معانً القراءات؛واْلزهري،2/179،معانً القرآن؛والزجاج،4/271البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

/1،إعراب القرآن؛والنحاس،185،المبسوط،ابنمهرانو؛3/223،الحجةالفارسً،؛130،الحجة فً القراءاتخالوٌه،

الدر  السمٌنالحلبً،و ؛2/187،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،؛و1/409،الكشف عن وجوه القراءات،؛والقٌس269ً

6/145أحكام القرآن،القرطبً،و؛4/273،المصون
.2/17، المغنً، سنٌمح- 2
.3/223،الحجةأبوعلًالفارسً،؛و4/271البحر المحٌط،أبوحٌان،-- 3
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بىرنا الى بيدَّ أىٍف يىكيكفى اٍلعىاًمؿي ًفيًو كىٍكننا ميٍطمىقنا، الى كىٍكننا ميقىيَّدنا.  قىعى خى كرى ًإذىا كى كىاٍلبىاءي ىينىا بىاءي أًلىفَّ اٍلمىٍجري

ةً  اٍلميقىابىمىًة كىاٍلميعىاكىضى
1. 

قىدَّره الزمخشرم مناسبه جدان، فإنو قىدَّر  كالذم "الٌسميف الحمبي يكافؽ الزمخشرم في تقديره قائبلن:ك 

ٍدعي لؤلنؼ ـي لؤلذف، كالجى ٍم ، كالصَّ   .2"متعمَّؽ كؿ  مجركر بما يناًسبيو: فالفىٍؽءي لمعيًف، كالقمعي لمسف 

ٍكًفي   قىاؿى اٍلحى كى
كى  : ًبالنٍَّفسً 3 . كى ، أىٍك يىٍستىًقر  مىا يىتىعىمَّؽي ًبًفٍعؿو مىٍحذيكؼو تىٍقًديريهي: يىًجبي ذىا اٍلعىٍيفي ًباٍلعىٍيًف كى

ٍعنىى: يىٍستىًقر  قىٍتمييىا ًبقىٍتًؿ النٍَّفسً  بىٍعدىىىا ميقىدَّري اٍلكىٍكًف اٍلميٍطمىًؽ، كىاٍلمى
4. 

   ـٍ ًفييا أىفَّ النٍَّفسى ًبالنٍَّفسً ) :، كأبك عبيد قىرىأى اٍلًكسىاًئي مىٍيًي كىتىٍبنا عى  ًف كىاأٍلىٍنؼي ًباٍلعىيٍ  كىاٍلعىٍيفي  ( بالٌنصب،)كى

كحي  ًباأٍليذيًف كىالس ف   ًباأٍلىٍنًؼ كىاأٍليذيفي  ري  .5(ىذه األسماء الخمسة بالرفعًقصاصه  ًبالس ف  كىاٍلجي

ًميٍّ  وكجٌ  ُ ٍفًع قراءة أىبيك عى لُ : 6بثبلثة أكجوو الرَّ ا تىٍعًطؼي اأْلَو  ٍممىةو، كىمى مىى جي ٍممىةن عى : أىفَّ اٍلكىاكي عىاًطفىةن جي

كى ميٍفرى  : كى ٍممىةو ًفٍعًميَّةو كىًىيى مىى جي ٍممىةه اٍسًميَّةه مىٍعطيكفىةه عى ، فىيىكيكفي كىاٍلعىٍيفي ًباٍلعىٍيًف جي مىى ميٍفرىدو تىٍبنىا، فىبلى تىكيكفي دنا عى

ٍيثي  ٍيثي المٍَّفظي، كىالى ًمٍف حى ةن تىٍحتى كىتىٍبنىا ًمٍف حى ٍندىًرجى مىؿي مي ًب، بىٍؿ ذىًلؾى نىى اٍلكتالتٍَّشًريؾي ًفي مىعٍ  ًتٍمؾى اٍلجي

. ابو كىاٍبًتدىاءي تىٍشًريعو  اٍسًتٍئنىاؼي ًإيجى

ٍعنىى ًفي قىٍكًلًو: الث اِني:  مىى اٍلمى ٍممىةن عى اًطفىةن جي ، أىٍم: قيٍؿ لىييـي النٍَّفسي ًبالنٍَّفًس، ًإفَّ النٍَّفسى ًبالنٍَّفًس  أىفَّ اٍلكىاكي عى

ـي ًفي قىٍكًلًو: ًإفَّ النٍَّفسى ًبالنٍَّفًس، ًإنَّوي النٍَّفسي ًبالنٍَّفًس،  كىىىذىا اٍلعىٍطؼي ىيكى ًمفى اٍلعىٍطؼً  ، ًإٍذ ييكًى مىى التَّكىى ـً عى

ٍيثي المٍَّفظي.  ٍعنىى، الى ًمٍف حى ٍيثي اٍلمى ةي تىٍحتى اٍلكىٍتًب ًمٍف حى ٍندىًرجى مىؿي مي بَّر الزمخشرم عف ىذا الكجوكىاٍلجي  كعى

                                                           
1
.1/625،الكشافالزمخشري،و؛4/271البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
2
 4/273،الدر المصون السمٌنالحلبً،- 
3
ِمْصَر.لَُه:"إِْعَرابُ-  َمُة،َنْحِويُّ ،اْلَعالَّ ًُّ ْبُنإِْبَراِهٌَمْبِنَسِعٌٍد،اْلَحْوفِ ًُّ  اْلقُْرآِن"فًَِعْشِرُمَجلََّداتٍأَُبواْلَحَسِن؛َعلِ
َسَنَةَثاَل.  ًَ .522-17/521الذهبً،سٌرأعالمالنبالء، . ثٌَِنَوأَْرَبِعِماَئةٍَوُتُوفِّ
4
.274-4/273،الدر المصون السمٌنالحلبً،؛و4/271البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
5
وابن؛145،معانً القراءاتواْلزهري،؛2/179،معانً القرآنوالزجاج،؛4/271البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

إعراب والنحاس،؛185،المبسوطواْلصبهانً،؛3/223،الحجةأبوعلًالفارسً،؛و130،ءاتالحجة فً القراخالوٌه،

 السمٌنالحلبً،و ؛2/187،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛1/409،الكشف عن وجوه القراءات؛والقٌسً،1/269،القرآن

؛6/125أحكام القرآن،القرطبً،و؛104،المكرر؛والنشار،2/254،لنشروابنالجزري،ا؛4/273،الدر المصون

.2/16، المغنً، سنٌومح
6
 .4/273،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛272-4/271البحر المحٌط،أبوحٌان،؛و225-3/223،الحجةأبوعلًالفارسً،- 
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ٍجرىاًء كىتىبٍ الرٍَّفعي ًلٍمعىطٍ بقكلو  ـي النٍَّفسي ًبالنٍَّفًس، ًإمَّا إًلً مىٍيًي كىتىٍبنىا عى ٍعنىى: كى ، أًلىفَّ اٍلمى : أىفَّ النٍَّفسى ؿ  مىى مىحى نىا ًؼ عى

مىٍيًو اٍلكى  : النٍَّفسي ًبالنٍَّفًس، ًممَّا يىقىعي عى ٍممىًة الًَّتي ًىيى قىٍكليؾى ٍعنىى اٍلجي مَّا أىفَّ مى ا تقع عميو ميٍجرىل قيٍمنىا، كىاً  ٍتبي كىمى

ٍلنىاىىا قىرىٍأتي سيكرىةه أىٍنزى ٍمدي ًلمًَّو، كى القراءة تقكؿ: كىتىٍبتي اٍلحى
1. 

ًميًر الث اِلثُ  مىى الضَّ : كىاٍلعىٍيفي مىٍعطيكفنا عى ، كىىيكى أىٍف يىكيكفى مىى ميٍفرىدو دنا عى : أىٍف تىكيكفى اٍلكىاكي عىاًطفىةن ميٍفرى

ار   مىى ىىذىا  اٍلميٍستىًكًف ًفي اٍلجى كرىاتي عى تىكيكفي اٍلمىٍجري ا بىٍعدىىىا. كى كىذىًلؾى مى كًر، أىٍم ًبالنٍَّفًس ًىيى كىاٍلعىٍيًف كى كىاٍلمىٍجري

. مىى فىاًعؿو ، ًإٍذ عيًطؼى عى مىى ىىذىا فىاًعؿه ٍعنىى، أًلىفَّ اٍلمىٍرفيكعى عى  أىٍحكىاالن ميبىي نىةن ًلٍممى

، كىىيكى الى اٍلكىٍجيىاًف اأٍلى فكعند أبي حٌياف    مىى التَّكىى ـً ًعيفىاًف: أًلىفَّ اأٍلىكَّؿى ًمٍنييمىا ىيكى اٍلمىٍعطيكؼي عى ًخيرىاًف ضى

ًميًر اٍلميتًَّصًؿ اٍلمىٍرفيك  مىى الضَّ ا ًفيًو اٍلعىٍطؼي عى ا ييقىاؿي ًمٍنوي مىا سيًمعى. كىالثَّاًني ًمٍنييمى ، ًإنَّمى ٍيًر يىٍنقىاسي ًع ًمٍف غى

ذىًلؾى الى يىجيكزي ًعٍندى اٍلبىٍصًري يفى فىٍصؿو بىٍينىوي كى  ، كى ٍرًؼ اٍلعىٍطًؼ كىاٍلمىٍعطيكًؼ ًببلى ٍرًؼ اٍلعىٍطًؼ، كىالى بىٍيفى حى بىٍيفى حى

ًزمىةن  اًؿ أىٍف الى تىكيكفى الى كـي ىىًذًه اأٍلىٍحكىاًؿ. كىاأٍلىٍصؿي ًفي اٍلحى ًفيًو ليزي كرىًة، كى ري  .2ًإالَّ ًفي الضَّ

عمى تقدير ‘ :أنيا عمى االستئناؼ، كالكاك لعطؼ جممة اسمية عمى أخرلىذه القراءةكخبلصة 

في محؿ رفع باعتبار المعنى كأنو   چۓ  ﮲  ﮳ چ أٌف)أٌف( كما في حيزىا مف قكلو تعالى:

قاؿ ككتبنا عمى بني إسرائيؿ في التكراة: النفسي تقتؿي بالنفس،كالعيفي تفقأي بالعيف، كاألنؼي يجدعي 

تقطعي باألذف، كالٌسفي تقمعي بالٌسف، كالجركحي قصاص، أم يقتص فييا إذا أمكف كاليد باألنًؼ، كاألذفي 

 .3كالرجؿ كنحك ذلؾ

                                                           
1
 .1/625،الكشافالزمخشري،- 
2
.4/272البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
3
 .17-2/16، المغنً،محسٌن- 
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  ًًبيَّاف قىرىأى اٍلعىرى
1 . كحي ري ٍفًع كىاٍلجي ، كىرى ، كىالس فَّ ، كىاأٍليذيفى ، كىاأٍلىٍنؼى : ًبنىٍصًب كىاٍلعىٍيفى ًكمى ذىًلؾى عىٍف:  كىاٍبفي كىًثيرو كىري

كحي  فإنيـ يرفعكف .الشَّنىبيكذمابف محيصف كاليزيدم ك  فقيـككا  ،نىاًفعو  ري فتككف  ،ا قبمياا ليا عمٌ قطعن  اٍلجي

ليس عمى أنو مما كيًتب عمييـ في التكراة، كلكنو عمى االستئناؼ كابتداًء أم  "صاصه قً "كخبره  ،مبتدأ

ألمة محمد تشريع
2 . 

كحي كيرل القيسي أٌف الرفع في "     ري  .3ة اإلعراب،كالنصب قكم مف جية المعنى" قكم مف جياٍلجي

  :ـ . (كىاأٍليٍذفى ًباأٍليٍذفً )قىرىأى نىاًفعه : ًبالضَّ قىرىأى اٍلبىاقيكفى قىعى. كى ٍيثي كى ميثىنًّى حى مينىكَّرنا كى  ًبًإٍسكىاًف الذَّاًؿ ميعىرَّفنا كى

: اإٍلً  چ﮸  ﮹ چ ًقيؿى ا ليغىتىاًف، كىالن كيًر كىالن ٍكًر. كى : ىيمى ،فىًقيؿى كىك ٍسكىافي ىيكى اأٍلىٍصؿي

َـّ  "لغة "تميـ كأسد نَّمىا ضي : التٍَّحًريؾي اكىاً  ًقيؿى ، ) الضـ(ٍتبىاعنا. كى  كىك لغة الحجازييف،ىيكى اأٍلىٍصؿي

نَّمىا سيك فى تىٍخًفيفن  كالحجة لمف ضـ: أنو أتى ذلؾ ليتبع الضـ الضـ، كاألصؿ عنده:  .اكىاً 

قاؿ أبك  .فؼ لثقؿ تكالي الضمتيف، كاألصؿ عنده: الضـاإلسكاف.كمف أسكف فالحجة لو: أنو خ

 .4منصكر: ىما لغتاف، كأفصحيما التثقيؿ

 

 

                                                           

اْبُنَعاِمرٍقولالشاطبً:ٌ- 1 ًُّ وهومنأبوعمروبنالعالءهما.َصِرٌٌحَوَباقٌِِهْمأََحاَطبِِهاْلوًلَأَُبوَعْمِرِهْمواْلٌْحَصبِ

،عبدالفتاحبنعبدالؽنً،القاضً)ٌقولالشاطبً:وٌحصببطنمنبطونحمٌرالٌمنٌة.وأبوعامرالٌحصبً،بنًمازن،
 .12م(،1992-هـ1412)مكتبةالسواديللتوزٌع،4،طفً شرح الشاطبٌة فً القراءات السبع الوافً

2
وابن؛145،معانً القراءاتواْلزهري،؛2/179،معانً القرآنوالزجاج،؛4/272البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

إعراب والنحاس،؛185،مبسوطال،ابنمهرانوا؛3/223،الحجةأبوعلًالفارسً،؛و130،الحجة فً القراءاتخالوٌه،

وابن ؛2/197،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛1/409،الكشف عن وجوه القراءات؛والقٌسً،1/269،القرآن

،جزآن،)الهٌئةالمصرٌةالعامةللكتاب،البٌان فً غرٌب إعراب القرآناْلنباري،أبوالبركاتعبدالرحمنبنمحمد،
؛والنشار،2/254،النشروابنالجزري،4/273،المصونالدر مٌنالحلبً،السو ؛293/ص1م(،ج1980-هـ1400

.2/17المغنً،، سنٌومح؛253،اتحاف فضالء البشر؛والدمٌاطً،6/126أحكام القرآن،القرطبً،؛و104،المكرر

3
1/410،الكشف عن وجوه القراءاتالقٌسً،- 
4
أبوعلً؛و131،الحجة فً القراءاتوابنخالوٌه،؛146،لقراءاتمعانً اواْلزهري،؛4/273البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

الكامل والهذلً،؛1/410،الكشف عن وجوه القراءات؛والقٌسً،185،المبسوط،ابنمهرانو؛3/227،الحجةالفارسً،

أحكام القرطبً،؛و104،المكرر؛والنشار،4/279،المصونالدر السمٌنالحلبً،و ؛534،صفً القراءات
.2/18المغنً، ،سنٌومح؛253،اتحاف فضالء البشر؛والدمٌاطً،6/126آن،القر
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 القراءات الشاذة وتوجٌهها

  مَّـى قىرىأى سى مَّى المَّوي عميو كى كىل أىنىسه أىفَّ النًَّبيَّ صى ككسرىا اللتقاء  ًبتىٍخًفيًؼ أىف، 1(َأِن الن ْفُس )رى

ا بى  الساكنيف، ٍفًع مى  كىٍجيىٍيًف: (أىفٍ  )فىيىٍحتىًمؿي ، كما عطؼ عمييا.ٍعدىىىاكىرى

فَّفىةن ًمفٍ األولاْلَوْجُو   ٍممىةي ًفي (أىفَّ  ): أىٍف تىكيكفى مىٍصدىًريَّةن ميخى ، كىاٍلجي ًميري الشٍَّأًف كىىيكى مىٍحذيكؼه ، كىاٍسمييىا ضى

بىرً  ٍفعو خى ٍعنىى اٍلميشىدَّدىةً  (أىفٍ  )مىٍكًضًع رى ٍعنىاىىا مى  اٍلعىاًممىًة ًفي كىٍكًنيىا مىٍصدىًريَّةن.  فىمى

ٍممىةه ًفي مىٍعنىى اٍلقىٍكؿً اْلَوْجُو الث اِني  .: أىٍف تىكيكفى أىٍف تىٍفًسيًريَّةن التٍَّقًديري أىًم: النٍَّفسي ًبالنٍَّفًس، أًلىفَّ كىتىٍبنىا جي

   كاألي ...نٍَّفسى ال) بف كعب قىرىأى أيبىي ،.... ....، كاألنؼى ....،،كالعيفى .....،ذيفى كحي  كالس فَّ ري كىأىًف اٍلجي

اصه  كحً ك  ،نىٍصًب النٍَّفًس، كىاأٍلىٍربىعىًة بىٍعدىىىا (ًقصى ري ٍفًع اٍلجي ًفيفىًة، كىرى ًزيىادىًة أىًف اٍلخى
يىتىعىيَّفي ًفي ىىًذًه 2 . كى

فَّفىةى ًمفى الثًَّقيمىًة، كىالى يىجيكزي أىٍف تى  ، أًلىفَّ كىتىٍبنىا اٍلًقرىاءىًة أىٍف تىكيكفى اٍلميخى ٍيثي اٍلعىٍطؼي كيكفى التٍَّفًسيًريَّةى ًمٍف حى

كزي أًلىفَّ اٍلعىٍطؼى  ٍيثي التٍَّفًسيًريَّةي، فىبلى يىجي اًممىةو ًمٍف حى ٍيرى عى ٍيثي اٍلميشىدَّدىةي غى اًممىةن ًمٍف حى يىٍقتىًضي تىكيكفي عى

، فىًإذىا لىـٍ  كيٍف عىمىؿه فىبلى تىٍشًريؾى ي التٍَّشًريؾى
3 . 

 الثامنةعشرة اآلية

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ    ڄڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄٹ ٹ چ 

      چچ

ُ[47:المائدة]
 القراءات المتواترة وتوجيييا

  ـٍ  :چ ڤچ ٍليىٍحكي : كى ٍمييكري )البلـ(الـ األمر،  بسككف البلـ، كجـز الميـ عمى أفقىرىأى اٍلجي

كمعنى أمره ليـ ، مستأنفة الجميكر تككفي جممةن فعمى قراءة  كسكنت تخفيفان حيث أصميا الكسر.

                                                           
1
.4/277،المصونالدر السمٌنالحلبً،و ؛ 2/197،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛4/272البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
2
.280-4/279،المصونرالد السمٌنالحلبً،و ؛ 2/197،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛4/272البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
3
.280-4/279،المصونالدر السمٌنالحلبً،و؛4/272البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
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بالحكـ بما   كما أمر النبي  ، الحكـ بما أنزؿ اهلل في اإلنجيؿ،بالحكـ أم ىكذا يجب عمييـ

[49المائدة:]چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  چ  فقاؿ تعالى: أنزؿ،
1. 

ى بعده مف الكعيد كيرل القيسي أٌف قراءة الجميكر ىي المختارة؛ألف الجماعة عمييا؛ كألف ما أت

،الزاـ مف اهلل ألىؿ اإلنجيؿ  .2كالتيديد يدؿ عمى أنو أمر الـز

 ـى( قرأ حمزة كنصًب الفعؿ بعدىا، جعميا الـى كي، فنصبى الفعؿى  ،البلـبكسرً  كاألعمش)كًليىٍحكي

آتيناه اإلنجيؿ ليتضمف اليدل كالنكر كالتصديؽ ليحكـ  عمى معنى:،« أف»بعدىا بإضمار 

 .3ؿ اهلل فيوأىمو بما أنز 

ٍعنىى ، فىًبأىم  ذىًلؾى قىرىأى ": الطبرمقاؿ  تىاًف ميتىقىاًربىتىا اٍلمى ا ًقرىاءىتىاًف مىٍشييكرى  كىالًَّذم يىتىرىاءىل ًفي ذىًلؾى أىنَّييمى

كىابى   .4"قىاًرئه فىميًصيبه ًفيًو الصَّ

، كىا يقكؿ أبك حياف:"    مىًمي  ًف الس  ٍبًد الرٍَّحمى ـى قىرىأى أىبيك عى ٍيكىةى، كىًعيسىى الثقفي، الى ، كىأىبيك حى ، كىالز ٍىًرم  سىفي ٍلحى

ًميًع اٍلقيٍرآًف ًباٍلكىٍسًر، كىىيكى مىٍشييكري ليغىًة اٍلعىرىبً   اأٍلىٍمرً   .5"ًفي جى

  

                                                           
1

الحجة وابنخالوٌه،؛146،معانً القراءاتواْلزهري،؛1/312،معانً القرآنوالفراء،؛؛4/280البحر المحٌط،أبوحٌان، -

1/270،إعراب القرآنوالنحاس،؛185،المبسوطصبهانً،واْل؛3/227،الحجةأبوعلًالفارسً،؛و131،فً القراءات

البٌان فً غرٌب وابناْلنباري، ؛2/199،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛1/411،الكشف عن وجوه القراءات؛والقٌسً،

؛والنشار،2/254،النشر؛وابنالجزري،4/285،المصونالدر السمٌنالحلبً،و ؛294/ص1،جإعراب القرآن

.2/18المغنً،، سنٌومح؛253،اتحاف فضالء البشر؛والدمٌاطً،6/136أحكام القرآن،القرطبً،؛و104،رالمكر

2
 1/411،الكشف عن وجوه القراءاتالقٌسً،- 
3
الحجة وابنخالوٌه،؛146،معانً القراءاتواْلزهري،؛1/312،معانً القرآنوالفراء،؛4/280البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

1/270،إعراب القرآنوالنحاس،؛185،المبسوطواْلصبهانً،؛3/227،الحجةأبوعلًالفارسً،؛و131،فً القراءات

البٌان فً غرٌب وابناْلنباري، ؛2/199،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛1/410،الكشف عن وجوه القراءات؛والقٌسً،

وابنالجزري،؛6/136أحكام القرآن،القرطبً،؛و؛4/285،المصونالدر السمٌنالحلبً،و ؛294/ص1،جإعراب القرآن

.2/18المغنً،، سنٌومح؛253،اتحاف فضالء البشر؛والدمٌاطً،104،المكرر؛والنشار،2/254،النشر
4
 .8/484،تفسٌر الطبريالطبري،- 
5
.2/198البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
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 التاسعة عشرة اآلية

  ژڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچٹ ٹ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  کڑ  ڑ  ک  ک  ک

 [48:المائدة]چں

        

 القراءات المتواترة وتوجيييا

ٍمييكًر: أىفَّ  ،1، اسـ فاعؿالجميكري عمى كسر الميـ الثانية :چڈچ مىى ًقرىاءىًة اٍلجي ٍعنىى عى كىاٍلمى

ا ًفييىا ًممَّا  رنا ًلمى ميقىر  لىًة كى ًة اٍلكيتيًب اٍلمينىزَّ ارى شىاًىدنا ًبًصحَّ الىفىوي ًمٍنيىا، اٍلقيٍرآفى صى ا ًلمىا خى نىاًسخن ـٍ ييٍنسىٍخ، كى لى

اًلبنا لىيىا ًلكىٍكًنًو اٍلمىٍرًجعى ًفي اٍلميٍحكى  كًؿ الشَّرىاًئًع، كىغى ا ًفييىا ًمٍف أيصي اًفظنا ًلمى مىٍييىا كىحى ًقيبنا عى ـً ًمٍنيىا كىرى

مىٍييىا  ميٍؤتىمىننا عى ٍنسيكًخ، كى مىى كىاٍلمى كؾه ًلكىٍكًنًو ميٍشتىًمبلن عى مىا ىيكى مىٍتري مىا ىيكى مىٍعميكؿه ًبًو ًمٍنيىا كى
2.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ 

 القراءات الشاذة وتوجٌهها

ننا) مييىٍيمى مىٍيًو، أىٍم:  :   (كى ـى مىٍفعيكؿو أىٍم ميؤىمَّفه عى عىمىوي اٍس : ًبفىٍتًح اٍلًميـً الثَّاًنيىًة، جى ٍيًصفو اًىده كىاٍبفي ميحى قىرىأى ميجى

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   چ  لقكلو تعالى: كىاٍلفىاًعؿي اٍلمىٍحذيكؼي ىيكى المَّوي  .ًفظى ًمفى التٍَّبًديًؿ كىالتٍَّغًييرحي 

 [9:]الحجرچڱ     

اًفظي ًفي كيؿ  بىمىدو  رىكىةه أىٍك سيكيكفه لىتىنىبَّوى لىوي ، حتى إنو إذا أىًك اٍلحى ٍرؼه أىٍك حى ًذؼى ًمٍنوي حى  ،ذىًلؾى  كاٍنكىرى كىأى  الناسي  حي

 .كرىد كا عمى قارًئيا بالصكاب
مىى اٍلقيٍرآفً   مَّده ميٍؤتىمىفه عى : مىٍعنىاهي ميحى قىاؿى اًىدو ًقرىاءىتىوي ًباٍلفىٍتًح كى كىل اٍبفي أىًبي نىًجيحو عىٍف ميجى كىرى

3.  

                                                           
الزمخشري،و؛1/267إعراب القرآن؛والنحاس،2/179،معانً القرآنالزجاج،؛4/282البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

الدر  السمٌنالحلبً،و؛534،صالكامل فً القراءاتوالهذلً، ؛2/200،المحرر الوجٌز ،ابنعطٌة؛و1/627،لكشافا

فتح ؛والشوكانً،253،اتحاف فضالء البشروالدمٌاطً،؛6/137أحكام القرآن،القرطبً،؛4/289،المصون
.3/320،روح المعانًاْللوسً،.؛و2/55،القدٌر

2
2/55،، فتح القدٌرالشوكانً- 
مختصر  ،ابنخالوٌهو؛2/179،معانً القرآنالزجاج،؛8/490،تفسٌر الطبريالطبري،؛4/282البحر المحٌط،أبوحٌان،- 3

المحرر الوجٌز ،عطٌةابن؛و1/627،لكشافالزمخشري،او؛؛1/267إعراب القرآنوالنحاس،؛39،فً شواذ القرآن
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االن ًمفى اٍلكىاًؼ ًفي إً  : فىعىمىى ىىذىا يىكيكفي مييىٍيًمننا حى طيًعفى ًفي ىىذىا اٍلقىٍكؿً  ،لىٍيؾى قىاؿى الطَّبىًرم  كًد اٍلكىاًك ًفي  ؛كى ًلكيجي

اؿه ًمفى اٍلًكتىاًب الى  د قنا حى ميصى د قنا، كى مىى ميصى مييىٍيًمننا أًلىنَّيىا عىٍطؼه عى االن  ؛اؿه ًمفى اٍلكىاؼً ح كى ًإٍذ لىٍك كىافى حى

ا بىٍيفى يىدىٍيؾى ًبكىاًؼ اٍلخً   .1طىابً ًمٍنيىا لىكىافى التٍَّرًكيبي ًلمى

 ؛في ىذه المفظة عمى مجاىد _رحمو اهلل _كغمط الطبرم كيرٌد ابف عطية عمى رأم الطبرم قائبلن:

رحمو _كمجاىد  .فبعد التأكيؿ ،بكسر الميـ الثانية« ڈ»فإنو فسر تأكيمو عمى قراءة الناس 

مييىٍيمىننا»إنما يقرأ ىك كابف محيصف  _اهلل حاؿ  اء اسـ المفعكؿ. كىكفيك بن ،عميو بفتح الميـ الثانية« كى

د قان  مف الكتاب معطكفة عمى قكلو: كعمى ىذا يتجو أف المؤتمف عميو ىك محمد صمى اهلل عميو  ،ميصى

 .2كسمـ

ليس فيو ما يىريد  عمى الطبرم، فإفَّ الطبرم  ابف عطيةما قالو يرل أٌف:  إذكلمسميف الحمبي رأم معتبر 

عمى قراءة مجاىد، كأيضان فقد قاؿ ابف عطية بعد ذلؾ: حاالن مف الكاؼ « مييمنا»استشكؿ ككفى 

إليؾ ، كال يىخيص  ذلؾ قراءةى مجاىد « حالىٍيف مف الكاؼ في»مصدقان كمييمنان « كيحتمؿ أف يككف»

 .3كحده

مىى أىنَّوي ًمفى ااًلٍلًتفىاًت ًمفى اٍلخً  :يقكؿ  إذ ؛السابقيف بعيدافأف التأكيميف  أبك حياف كيرل طىاًب تىٍأًكيميوي عى

مىٍيًو أىٍبعىدي  مَّدي مييىٍيًمننا عى عىٍمنىاؾى يىا ميحى تىٍقًديريهي: كىجى ًإلىى اٍلغىٍيبىًة بىًعيده عىٍف نىٍظـً اٍلقيٍرآًف، كى
4. 

ألنو  منصكب عمى الحاؿ مف الكتاب األكؿ؛ مييىٍيمىنناالقاضي كىك:أف  عبد الفتاحكترجح الباحثة قكل

كالمعنى: أنو حكفظ عميو  كؼ حكمو حكـ المعطكؼ عميو،كالمعط كىك حاؿ، معطكؼ عمى مصدقان 

 .1مف التحريؼ كالتبديؿ كالزيادة كالنقصاف كالحافظ لو مف ذلؾ كمو ىك اهلل تعالى 
                                                                                                                                                                             

؛6/137أحكام القرآن،القرطبً،؛4/289،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛534،الكامل فً القراءاتوالهذلً، ؛2/200،

؛والقاضً،3/320،روح المعانًاْللوسً،.؛و2/55،فتح القدٌر؛والشوكانً،253،اتحاف فضالء البشروالدمٌاطً،

.43،القراءات الشاذة
1
 .8/490،تفسٌر الطبريلطبري،ا- 
 2/200،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،- 2
4/290،الدر المصون السمٌنالحلبً،و- 3
.4/283البحر المحٌط،أبوحٌان،- 4



  

78 
 

 القراءات المتواترة وتوجيييا

 .2رعة كالٌشريعة كاحد، أم سٌنة كطريقةالش  عمى كسر الشيف،  قراءة الجماعة :چڱچ

 القراءات الشاذة وتوجٌهها

ثَّابو خٍ أى النَّ ر قى : (شىٍرعىةن )  كأف المكسكر كمعناىا مثؿ السابقة. كقاؿ السميف:"ًبفىٍتًح الش يًف،  ،ًعي  كىاٍبفي كى
 .3"لمييئة كالمفتكح مصدر

 العشرون اآلية

 [50:المائدة]چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب     حئی   ی  جئچ  ٹ ٹ

 القراءات المتواترة وتوجيييا

: قىرىأى اٍلجي  :چ یچ  اءً ـ بضٍمييكري « حكـى »كىي قراءةه كاضحة.  ،اٍلًميـً  نىٍصبً ك  اٍلكىاؼً كسككف  اٍلحى

فعؿ كفاعؿ، كىك المستفيـ عنو في المعنى، كالفاءي فييا القكالف المشيكراف: « يىٍبغيكفى  »مفعكؿ مقدـ، ك

ـي، أك قبمىيا جممةه عطىفىٍت ما بعدىا عمييا تقديره: أىيىٍعًدلكف  ىؿ ىي مؤخرة عمى اليمزة كأصمييا التقدي

عف حكًمؾ فيبغكف حكـى الجاىمية؟
4.

 القراءات الشاذة وتوجٌهها
 ( ـي ٍك : (:أىفىحي ، كىاأٍلىٍعرىجي اءو ، كىأىبيك رىجى ثَّابو ، كىاٍبفي كى مىًمي  اءً ضـ ب قىرىأى الس   ،اٍلًميـً كضـ  اٍلكىاؼً كسككف  اٍلحى

مىى ااًلٍبًتدىاًء.  « يىٍبغيكفى » أنو مبتدأ، ك -لمشيكري عند الميٍعًربيفكىك ا -كفييا كجياف، أظيريىما:عى

                                                                                                                                                                             
 .43،صالقراءات الشاذةالقاضً،- 1
 ابنعطٌة،؛و1/627،لكشافالزمخشري،ا؛و2/319معانً القرآن،النحاس،؛و4/284البحر المحٌط،أبوحٌان،- 2

ابنالهائم،أبوالعباس،أحمدبنمحمدبنعماد؛و292-4/291،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛2/201،المحرر الوجٌز

1423)بٌروت:دارالؽرباإلسالمً،1،تحقٌق:ضاحًعبدالباقًمحمد،طالتبٌان فً تفسٌر غرٌب القرآنالدٌنبنعلً،
.3/321،المعانً روحاْللوسً،؛و152هـ(،

ابن؛و1/627،لكشافالزمخشري،او؛39مختصر فً شواذ القرآن، وابنخالوٌه،؛4/284البحر المحٌط،أبوحٌان،- 3

 .3/321،روح المعانًاْللوسً،،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛2/201،المحرر الوجٌز عطٌة،
 العكبري،و ؛2/202،المحرر الوجٌز ،ابنعطٌة؛و1/628،فلكشاالزمخشري،او؛4/287البحر المحٌط،أبوحٌان،- 4

روح اْللوسً،و؛6/140أحكام القرآن،القرطبً،؛4/295،الدر المصون السمٌنالحلبً،؛و1/218إمالء ما من به الرحمن،

.3/323،المعانً





  

79 
 

أف :لكجو الثاني كا حمبلن لمخبًر عمى الصمة.« يىٍبغيكنو»خبره، كعائد المبتدأ محذكؼه تقديريه: 

ليس خبران لممبتدأ، بؿ ىك صفةه لمكصكؼو محذكؼ كذلؾ المحذكؼي ىك « يبغكف»يككفى 

نَّمى  قىاؿى اٍبفي عىًطيَّةى: كىاً  ، الخبر، ى ٍكـه تىٍبغيكفى اًىًميًَّة حي ـي اٍلجى ٍك : أىفىحي مىى أىٍف يىكيكفى التٍَّقًديري ا تىتًَّجوي اٍلًقرىاءىةي عى

بىرو  بىرنا بىٍؿ تيٍجعىؿي ًصفىةى خى إال أف بعضيـ جعؿى ىذه القراءة  .مىٍحذيكؼو  مكصكؼو  فىبلى تيٍجعىؿي تىٍبغيكفى خى

 : اًىدو كغيريه يجعمييا ضعيفةن، كال تبمغي درجة « راءةي خطأىذه الق»خطأن، حتى قاؿ أبك بكر بف ميجى

قكؿ ابف مجاىد إنو خطأ فيو سرؼ؛ لكنو كجو غيره أقكل منو، كىك "قىاؿى اٍبفي ًجن ي: . 1الخطأ

  .2جائز في الشعر"

 ( ـى كى : (: أىفىحى ، كىىيكى ًجٍنسه بً قىرىأى قىتىادىةي كىاأٍلىٍعمىشي اًء كىاٍلكىاًؼ كىاٍلًميـً :  الى ييرىادي ًبًو كىاًحده كأنوفىٍتًح اٍلحى ًقيؿى

اًىًميَّةً  ـى اٍلجى كَّا ٍمكىافى  ،أىحي ذيكفى اٍلحي شىا اٍلكييَّاًف، كىًىيى رً  ،كىًىيى ًإشىارىةه ًإلىى اٍلكييَّاًف الًَّذيفى كىانيكا يىٍأخي

سىًب الشَّيىكىاتً  ًبحى سىًبًو كى ـٍ ًبحى يىٍحكيميكفى لىيي كى
3. 

 وتوجيييا المتواترة القراءات

 يىٍبغيكفى  :چجئچ : ٍمييكري تفات مف الخطاب إلى الغيبة،أك كذلؾ مف االل ؛يىاًء اٍلغىٍيبىةً بٍ قىرىأى اٍلجي

 .[49المائدة:]چېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ی چ  :قبؿ  ىسياؽ قكلو تعالىى جريان عم

 فى چ يىتييي   :چتىٍبغيكى ًفيًو ميكىاجى مىى اٍلًخطىاًب، كى اًمرو ًبالتَّاًء عى لىٍيسى قىرىأى اٍبفي عى ٍنكىاًر كىالرٍَّدًع كىالزٍَّجًر، كى ـٍ ًباإٍلً
ٍيظىةى كىالنًَّضيرً  ذىًلؾى ًفي اٍلغىٍيبىًة، فىيىًذًه ًحٍكمىةي ااًلٍلًتفىاًت كىاٍلًخطىاًب ًليىييكًد قيرى

4. 

                                                           
1
ابن؛و1/628،لكشافي،االزمخشر؛و39مختصر فً شواذ القرآن، ابنخالوٌه،و؛4/287البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

؛4/295،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛1/218إمالء ما من به الرحمن، والعكبري،؛2/202،المحرر الوجٌز عطٌة،

3/323،روح المعانًاْللوسً،؛و6/140أحكام القرآن،القرطبً،
2
 .1/211،المحتسبابنجنً، - 
3

الزمخشري،و؛1/211،المحتسبابنجنً،؛39تصر فً شواذ القرآن،مخ ابنخالوٌه،و؛4/287البحر المحٌط،أبوحٌان،  -

 السمٌنالحلبً،و؛1/218إمالء ما من به الرحمن، العكبري،و؛2/203،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،؛و1/628،لكشافا

.43،شاذةالقراءات الوالقاضً،؛3/323،روح المعانًاْللوسً،؛و6/140أحكام القرآن،القرطبً،؛4/298،الدر المصون
الكشف عن ؛والقٌسً،185،المبسوط؛اْلصبهانً،145،معانً القراءاتواْلزهري،؛4/288البحر المحٌط،أبوحٌان،- 4

الكامل فً والهذلً، ؛2/203،المحرر الوجٌز ،ابنعطٌة؛و1/628،لكشافالزمخشري،او؛1/409،وجوه القراءات

اتحاف فضالء والدمٌاطً،؛6/140أحكام القرآن،القرطبً،؛4/298،صونالدر الم السمٌنالحلبً،و؛543،القراءات
؛254،البشر

 .19-2/18المغنً،، سنٌومح؛3/320،روح المعانً اْللوسً،و
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 الحادية والعشرون اآلية

ی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت    ٹ ٹ چ 

 .[57:المائدة] چحج   مج  جح  مث  ىث  يث     جثىت  يت

 وتوجيييا المتواترة القراءات

 ا :چكىاٍلكيفَّارً چ ٍفضن ، عطفان عمى المكصكؿ قىرىأى النٍَّحًكيَّاًف_أبك عمرككالكسائي_: كىاٍلكيفَّاًر خى

كمعناىا أنو نياىـ أف  ، چىب  يب  جت   حت چ المجركر أقرب العاًمميىف منو، كىك قكلو تعالى:

كلياءى، كبيَّف أف المستيزئيف صنفاف: أىؿي كتاب متقدـ كىـ الييكد كالنصارل، خذكا المستيزئيف أيت
: أي  كيؤيد ىذه القراءة قراءة .ككفاره عبدةي أكثاف ًمفى "بىي  ٍبًف كىٍعبو ـٍ كى ًمفى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى ًمٍف قىٍبًمكي

 .1"اٍلكيفَّاًر أىٍكًليىاءى 

  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ چ:ُتعالىُقكليوُالتنزيؿً ُمفُةالقراءُىذهُكحجةي ُ":الكاحدمُقاؿ   

ر  ُعمىُاتفقكا.[105:البقرة]  چى  ى  ې ُكلـُالكتاب،ُأىؿُعمىُعطفان «ُالمشركيف»ُجى

2ُ"الرافعً ُالعامؿُعمىُييٍعطىؼٍ 

 ك:چ ىت چ ٍعًفي  عىٍف أىًبي عىٍمرو سىٍيًف اٍلجي : نىٍصبنا كىًىيى ًركىايىةي اٍلحي سىٍيًف  كىًىيى  ،قىرىأى اٍلبىاقيكفى ًركىايىةي اٍلحي

ك ٍعًفي  عىٍف أىًبي عىٍمرو أم: ال تتخذكا المستيزئيف  ،چمئ  ىئ  يئ   چ ، عطفان عمى الذيف في قكلو:اٍلجي

،كالمكصكؼ بالييزء كالمعب قي ىذه القراءة ىـ الييكد ال غير، كالمنيي عف اتخاذه كال الكفار أكلياء

                                                           
معانً واْلزهري،؛2/186،معانً القرآنوالزجاج،؛8/535،تفسٌر الطبريالطبري،؛4/302البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

؛186،المبسوطاْلصبهانً،؛3/235،لحجةأبوعلًالفارسً،و؛132،الحجة فً القراءاتخالوٌه،؛وابن148-147،القراءات

ابن؛و1/637،لكشافالزمخشري،او؛1/414،الكشف عن وجوه القراءات؛والقٌسً،2/274إعراب القرآن،والنحاس،

،الهذلًو؛1/220ء ما من به الرحمن،إمال العكبري،؛و 155،مفاتٌح األغانً؛الكرمانً،2/209،المحرر الوجٌز عطٌة،

وابن؛6/145أحكام القرآن،والقرطبً،؛317-4/316،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛535،صالقراءات الكامل فً
فتح ؛والشوكانً،254،اتحاف فضالء البشر؛والدمٌاطً،105،المكرر؛والنشار،2/255،النشرالجزري،

 .2/23مغنً،ال، سنٌمحو؛2/62،القدٌر

ٌْطالواحدي،أبوالحسنعلًبنأحمدبنمحمدبنعلً،- 2 ْفِسٌُر الَبِس (رسالة15جزء،تحقٌق:أصلتحقٌقهفً)25،التَّ

،)جامعةاإلماممحمدبنسعود1دكتوراةبجامعةاإلماممحمدبنسعود،ثمقامتلجنةعلمٌةمنالجامعةبسبكهوتنسٌقه،ط
.7/440هـ(1430لبحثالعلمً،اإلسالمٌة:عمادةا
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كىـ  ،ىذه القراءة تعر ضه لئًلخبار باستيزاًء المشركيف إال أنو ليس في أكلياء ىـ الييكد كالمشرككف،

 .1مستيزئكف أيضان،كالمراد بيـ مشركك العرًب 

 لقكًتو في ؛كلكال اتفاؽه الجماعة عمى النصب الخترت الخفضى "قاؿ مكي بف أبي طالب:     
 . 2"لقرًب مف المعطكؼ عميواك  كالتفسير، المعنى، كفي اإلعراب

تىا ا أفَّ  الطبرمكيرل    ًحيحى ٍعنىى صى ا ًقرىاءىتىاًف ميتًَّفقىتىا اٍلمى : ًإنَّييمى كىابي ًمفى اٍلقىٍكًؿ ًفي ذىًلؾى أىٍف ييقىاؿى لصَّ

مىمىاءه ًمفى اٍلقيرَّاءى ، فىًبأىم  ذىًلؾى قىرىأى اٍلقىاًرئي فىقىٍد  ابى اٍلمىٍخرىًج ، قىٍد قىرىأى ًبكيؿ  كىاًحدىةو ًمٍنييمىا عي  .3أىصى

  

                                                           
معانً واْلزهري،؛2/186،معانً القرآنالزجاج،و؛8/535،تفسٌر الطبريالطبري،؛4/302البحر المحٌط،أبوحٌان، -1

الكشف عن وجوه ؛والقٌسً،2/274إعراب القرآن،النحاس،و؛186،المبسوط؛اْلصبهانً،148-147،القراءات

 155،مفاتٌح األغانً؛الكرمانً،2/209،المحرر الوجٌز ،ابنعطٌة؛و1/637،لكشافالزمخشري،او؛1/414،القراءات

الدر  السمٌنالحلبً،و؛535،صالكامل فً القراءاتوالهذلً،؛1/220إمالء ما من به الرحمن، العكبري،و؛

105،المكررار،؛والنش2/255،النشروابنالجزري،؛6/145أحكام القرآن،والقرطبً،؛317-4/316،المصون

.2/23المغنً،، سنٌومحو؛2/62،فتح القدٌر؛والشوكانً،254،اتحاف فضالء البشر؛والدمٌاطً،
2
 .1/414،الكشف عن وجوه القراءاتالقٌسً،- 
3
.8/535،تفسٌر الطبريالطبري،- 
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والعشرون نيةية الثااآل

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ    ٿ      ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄٹ ٹ چ 

     چ

 وتوجيييا المتواترة القراءات

ـى ًبفىٍتًحيىا چ ٿ چ : تىٍنًقميكفى ًبكىٍسًر اٍلقىاًؼ، كىاٍلمىاًضي نىقى ٍمييكري كىًىيى الًَّتي ذىكىرىىىا ثىٍعمىبه  ،قىرىأى اٍلجي
 ًفي 1

كيم يىا ميتىقىاًربىةه ، اٍلفىًصيحً  تىًعيبيكفى كى كفى كى تيٍنًكري تىتىكىرَّىيكفى كى فيس رى تىٍنًقميكفى تىٍسخىطيكفى كى كى
2. 

 القراءات الشاذة وتوجٌهها

ـى ًباٍلكىٍسًر، (ميكفى تىنقى ) نىًق ٍيريهي.  كى كىاىىا اٍلًكسىاًئي  كىغى ٍيكىةى قىرىأى ًبيىا كى يىٍنقىـي ًباٍلفىٍتًح ليغىةه حى ًعي   ،أىبيك حى كىاٍبفي أىًبي  ،كىالنَّخى

ٍبمىةى  البىرىٍىسىـكىأىبيك  ،عى
ـي، كنًقٍمتي عميو  . قاؿ الزجاج:4كاألعمش ،كيحيى،3 ًؿ أنًق يقاؿ: نقىٍمتي عمى الرجي

ـي، ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ ككذلؾ األكثر في القراءىة: أنقىـ.كاألٍجكدي نقىٍمتي أنًق

[8لبروج:ا]چڃ  ڃ    
5. 

 

                                                           
1

،  صاحب"الفصٌح"،مالنحوإما، العالمةالمحدثهـ(،291-هـ200)أبوالعباسأحمدبنٌحٌىبنٌزٌدالشٌبانً - 
(.14/5،سٌر أعالم النبالء.)الذهبً، وكتاب " القراءات " ، وكتاب " معانً القرآن

هـ(ص1431،تحقٌق:عاطؾمدكور،)دارالمعارؾ،كتاب الفصٌحثعلب،أبوالعباس،و؛4/303البحر المحٌط،أبوحٌان، - 2

الرازي،أبو؛2/210،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛5/2045،حاحلصوالجوهري،ا؛2/186،معانً القرآنوالزجاج،261

،)بٌروت:دارإحٌاء3،طجزء32،مفاتٌح الغٌب = التفسٌر الكبٌرعبدهللامحمدبنعمربنالحسنبنالحسٌنبفخرالدٌن،
الدر  السمٌنالحلبً،و؛1/220إمالء ما من به الرحمن، العكبري،و؛389/ص12،جهـ(1420التراثالعربً،

.255-254،اتحاف فضالء البشروالدمٌاطً،؛4/317،المصون
3
 1/604،غاٌة النهاٌةابنالجزري،.صاحبالقراءةالشاذةالزبٌديالشامً،اسمهعمرانبنعثمان،الَبَرْهَسمأبو - 
؛39،القرآنمختصر فً شواذ  ،ابنخالوٌهو؛2/186،معانً القرآنالزجاج،و؛4/303البحر المحٌط،أبوحٌان،- 4

والكرمانً،رضًالدٌنأبوعبدهللابنمحمدبنأبً؛2/210،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛5/2045،لصحاحوالجوهري،ا

و؛12/389مفاتٌح الغٌب الرازي،؛و156،تحقٌق:شمرانالعجلً،)بٌروت:مؤسسةالبالغ(،شواّذ القراءاتنصر،

وابنالقاصح،علًبنعثمانبنمحمد،؛4/317،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛1/220إمالء ما من به الرحمن، العكبري،

-هـ1427،)عمان:دارالفكر،1،تحقٌق:عطٌةأحمدالوهٌبً،طمصطلح اإلشارات فً القراءات الزوائد المروٌة عن الثقات

 .43،القراءات الشاذةالقاضً،؛255-254،اتحاف فضالء البشروالدمٌاطً،؛219م(،ص2006
5
2/186،معانً القرآنالزجاج،- 

 .[59:المائدة]
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والعشرون ية الثالثةاآل

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ    چڄ   ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   چ  چٹ ٹ چ 

 .[60:المائدة]چژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    ڈڎ  ڈ

 وتوجيييا المتواترة القراءات

 ٍمييكري السٍَّبعىةً  :چڎ  ڈ چ فىٍتًح التَّ  ،اؿً الدَّ ك  ًبفىٍتًح اٍلبىاءً  قىرىأى جي عمى  .اًء ًمفى الطَّاغيكتى كى

لىعىفى  :أف عىبىد  مىى ًفٍعؿو مىاضو كىىيكى غىًضبى كى ،  أىنَّوي ًفٍعؿه مىاضو مىٍعطيكؼه عى عىؿى  كالفاعؿ:كجى

غىًضبى  مىفٍ لَّعىنىو اهلل، ك  مىفٍ :"به،والتقدٌرالطَّاغيكتى "ب،ونص" مىفٍ  "ضميره يعكدي عمى

عىؿى منيـ الًقرىدىةى  مىفٍ عميو، ك  ، ك جى بىدى   مىفٍ كالخنىاًزيرى ، فيك أبيف في المجانسة الطَّاغيكتى عى

تىٍأكيؿ  كالمطابقة. أىم أطاعو يىٍعًني الشٍَّيطىاف ًفيمىا سٌكؿ لىوي أغكاه :چڎ  ڈچكى
كىذه .1

كىاٍلًقرىاءىة الجٌيدة الًَّتي الى يجكز عندنىا غىيرىىا ًىيى ًقرىاءىة  القراءة اختيار الٌزجاج ،يقكؿ األزىرم:

 .2ركفك الًَّتي بيىا قىرىأى القيٌراء المشيٌ  ،العاٌمة

                                                           
 الزجاج ؛و10/439،الطبري تفسٌر؛والطبري، 1/314،معانً القرآن؛والفراء،309-4/307البحر المحٌط،أبوحٌان،-1

 بن محمد منصور أبو اْلزهري،و ؛148،القراءات معانً؛واْلزهري، 264السبعة،مجاهد، وابن ؛ 2/187،القرآن معانً،

 التراث إحٌاء دار :بٌروت)،1ط مرعب، عوض محمد: تحقٌق أجزاء،8،ةاللغ تهذٌب ،أحمد

-3/236،السبعة للقراء الحجة الفارسً، علً وأبو؛138ص/2،ج(م2001،العربً

 ؛216-1/214،المحتسب جنً، ؛ابن2/247 القرآن، إعرابوالنحاس،؛186،المبسوطاْلصبهانً،؛238

 دار اْلفؽانً، سعٌد: تحقٌق ،القراءات حجة ، زرعة أبو محمد، نب الرحمن ،عبد زنجلة ابن  ؛5/2045،لصحاحوالجوهري،ا

 ،المخصص إسماعٌل، بن علً الحسن أبو سٌده، وابن ؛1/414،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،؛231ص،الرسالة

 و .62ص/4،ج(م1996 -هـ1417العربً، التراث إحٌاء دار: بٌروت) ،1جفال،ط إبراهٌم خلٌل: تحقٌق أجزاء،5

 ؛و 155،األغانً مفاتٌح؛الكرمانً،213-2/211،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و ؛639-1/638 ،لكشافا ري،الزمخش

 الدر الحلبً، السمٌنو ؛535ص ،القراءات فً الكامل ،والهذلً ؛1/220الرحمن، به من ما إمالء العكبري،

=والقرطبً، ؛332-4/327،المصون

 بن أحمد الدٌن شهاب ،الخفاجًو ؛ 106 ،المكرر النشار، و ؛ 2/255 ،رالنش الجزري، وابن ؛153-6/152القرآن، أحكام=

َهابِ  َحاِشٌةُ  ،عمر بن محمد اة الَبٌَضاِوي، تْفسٌرِ  َعلَى الشِّ اِضى وِكَفاٌةُ  الَقاِضى ِعَناٌةُ : اْلُمَسمَّ  تْفسٌرِ  َعلَى الرَّ

 فتح الشوكانً، و ؛255،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛259-258ص/3،ج( صادر دار :بٌروت) أجزاء،8،الَبٌَضاوي

 .2/23المغنً، ،سنٌومح؛ 3/343،روح المعانً اْللوسً، و ؛2/36،القدٌر

2
138./2،تهذٌب اللغةاْلزهري،- 
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 بيدى الطَّاغيكتً ك  چ ٍمزىةي  : چ عى ر  الطَّاغيكتً ،  قىرىأى حى نىٍصًب الدَّاًؿ كىجى ـ  اٍلبىاًء كى . ًبفىٍتًح اٍلعىٍيًف كىضى

مًع ألنو ليس في أبنيًة الج(عبد  )كليس بجمع كالجنس، كاحده ييراد بو الكثرةي (  عىبيدى ) أفعمى 

كأنو قد ذىب  ،ألنو بناء ييراد بو الكثرةي كالمبالغةي في نحك يىقيظ كنىديس ؛مثميو. كجاء عمى فىعيؿ

لى ىذا التكجيو ذىب الفارسٌي ك في عبادة الطاغكت كؿَّ مذىب، حيث  األنبارمك  الزَّمىٍخشىًرم  كا 

ٍعنىاهي الٍ يقكؿ  مى ذىًر ميك  ًفي اٍلعيبيكًديًَّة كىقى غ: الزَّمىٍخشىًرم  كى ًذره فىًطفه ًلٍمبىًميًغ ًفي اٍلحى ؿه حى : رىجي ـٍ ٍكًلًي

مًَّت الباءي لممبالغًة كقكًليـ لمفىًطف:  كاألنبارم يرل أنوكىاٍلًفٍطنىًة.  ًذر: « فىطيف»ضي ذير»كلمحى ، « حى

م كف العيف لممبالغة ، .يىضي نىًدسو ًبده لىٍفظي ميبىالىغىةو كىيىًقظو كى قىاؿى اٍبفي عىًطيَّةى: عى فىييكى لىٍفظه ميٍفرىده ييرىادي  كى

ٍف كىافى ييٍستىٍعمىؿي اٍسًتٍعمىاؿى  ٍبدنا ًفي اأٍلىٍصًؿ ًصفىةه كىاً  فىاًت أًلىفَّ عى بيًنيى ًبنىاءى الص  ، كى ًبًو اٍلًجٍنسي

ـٍ يىٍمتىًنٍع أىٍف ييٍبنىى ًمنٍ  ًلذىًلؾى لى فىًة، كى ٍكـً الص  وي عىٍف حي ذىًلؾى الى ييٍخًرجي اًء، كى وي ًبنىاءي ميبىالىغىةو اأٍلىٍسمى
1. 

 : 2طىعىف عمى ىذه القراءة كنسب قارئيا إلى الكىـكممف 

ٍيره النٍَّحًكم   -1 اًحبي اٍلًكسىاًئي   3نيصى تَّى " ٌقول:إذ؛صى ٍنوي اٍلعيمىمىاءى حى ٍليىٍسأىٍؿ عى كىىيكى كىٍىـه ًممٍَّف قىرىأى ًبًو، كى

اًئزه  ـى أىنَّوي جى  ."نىٍعمى

                                                           
؛والزجاج10/439،تفسٌر الطبري؛والطبري،1/314،معانً القرآن؛والفراء،309-4/307البحر المحٌط،حٌان،أبو- 1

،تهذٌب اللغةاْلزهري،و؛148،معانً القراءات؛واْلزهري،246السبعة،وابنمجاهد،؛2/187،معانً القرآن،
 بن أحمد اْلصبهانً، و؛186،المبسوطاْلصبهانً،؛238-3/236،الحجة للقراء السبعةوأبوعلًالفارسً،؛2/138

( م1990-هـ1411الشواق، دار :،السعودٌة 2ط)الجنبار، ؼٌات محمد: تحقٌق ،العشر القراءات فً الغاٌة مهران، بن الحسٌن
ابن؛5/2045،لصحاح؛والجوهري،ا216-1/214،المحتسب؛ابنجنً،2/274إعراب القرآن،والنحاس،؛235 ص

و؛4/62،المخصصابنسٌده،،و؛1/414،الكشف عن وجوه القراءاتوالقٌسً،؛231،حجة القراءاتزنجلة،،
وابن؛ 155،مفاتٌح األغانً؛الكرمانً،213-2/211،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،؛و639-1/638،لكشافالزمخشري،ا

السمٌن؛و535،صالكامل فً القراءات،والهذلً؛1/220إمالء ما من به الرحمن، والعكبري،؛1/299،لبٌاناْلنباري،ا
؛والنشار،2/255،النشر؛وابنالجزري،153-6/152أحكام القرآن،؛والقرطبً،338-4/327،الدر المصون الحلبً،
َهاِب ،،الخفاجًو؛106،المكرر فتح ؛والشوكانً،255،اتحاف فضالء البشروالدمٌاطً،؛3/258،َحاِشٌُة الشِّ
.2/23المغنً، ،سنٌومح؛3/343،روح المعانً اْللوسً،و؛2/63،القدٌر


2
؛؛2/187،معانً القرآناج،والزج؛1/314،معانً القرآن؛والفراء،309-4/307البحر المحٌط،حٌان،أبو- 
.338-4/327،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛2/138،تهذٌب اللغةاْلزهري،و
نصٌربنٌوسؾ،أبوالمنذرالرازيثمالبؽداديالنحوي،أستاذكاملثقة،أخذالقراءةعرضاعنالكسائًوهومنجلّة- 3

 الجزرّي، ابنحوهاولؽتهاانتهى،ماتفًحدوداْلربعٌنومائتٌن.كانضابطاعالمابمعنىالقراءاتونأصحابهوعلمائهم
 .341-2/340،النهاٌة غاٌة
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ؿى فيك كجوًإٍف يىكيٍف ليغىةن ًمٍثؿى "قىاؿى اٍلفىرَّاءي:  -2 ذير كىعىجي ًذر كحى ال فإنَّو أراد ، حى قكؿ  -كاهلل أعمـ -كا 

 :1الشاعر

ن أباكم َعُبد         أَبِني ُلَبْيَنى ِإّن أم ُكُم   َأَمٌة واِ 

 ".كىذا ًفي الشعر يىجكز لضركرة القكافي، فأٌما ًفي القراءة فبل    

: إً  -3 قىاؿى أىبيك عيبىٍيدو ـٍ نىًجٍد ىىذىا يىًصح  كى لى ـى الطَّاغيكًت، كى دى ٍعنىى العىبيد عندىـ األعبيد، ييًريديكفى خى نَّمىا مى

ٍبده كىأىٍعبيده ًباأٍلىًلًؼ. نَّمىا ىيكى عى ًبده، كىاً  اًء اٍلعىرىًب أىفَّ اٍلعىٍبدى ييقىاؿي ًفيًو عى حى دو ًمٍف فيصى ٍف أىحى  عى

بيد عمى ِإحداىما  :ًة ليس بالكجو مف جيتيففًإنو عند بعض أىؿ العربي كقاؿ الزجاج: -4 أف عى

، كليس ىذا ـي الطاغكتً  مف فىعيؿو دى  أف يككفى محمكالن  :والثاني .أمثمة الجمع، ألنيـ فسركه خى

 .عىبيدى الطاغكتً  عمى كجعؿ منيـ

 ذىب األزىرم إلى أٌف ىذه القراءة ميجكرة. -5

ُاهللُبحمدُالمعنىُفيُصحيحان ُككجدكهُمماءى العُذلؾُعفُسألكاُقدُ:"قائبلن ُالحمبيُالسميفُكتعٌقبيـ

ذاُتعالى، ًفيى ُألنوُميٍنكًرهُإلىُالتفاتى ُفبلُقرآنان ُالشيءُتكاترُكا   ".ُكىضىحُماُعنوُخى

  

                                                           
والجوهري،؛138/،تهذٌب اللغةاْلزهري،و؛1/314،معانً القرآنالفراء،هوأوسبنحجر،كماوردعند:- 1

15،لسان العربلفضل،محمدبنمكرمبنعلى،أبوا،ابنمنظورجمالالدٌنو؛5/2045،لصحاحا
بٌدي،محّمدبنمحّمدبنعبدالرّزاقالحسٌنً، ؛و273/ص3(جهـ1414،)بٌروت:دارصادر،3جزء،ط تاج مرتضىالزَّ

.329/ص8،جدارالهداٌة،مجموعةمنالمحققٌن:تحقٌقء،جز40،العروس من جواهر القاموس
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 القراءات الشاذة وتوجٌهها
   قىرىأى أيبىي ثبات ،،بفتح العيف كالباء كضـ الداؿ(َوَعَبُدوا الط اُغوتَ ): اٍبفي مىٍسعيكدو ك  كى  الجمع كاك كا 

: ،  چڎ  ڈ چقراءة كىذا يقكم «مىفٍ »مراعاةن لمعنى  .بعدىا يقكؿ الرازم قىرىأى أيبىي 

مىٍف عىبىديكا : كى قىرىأى اٍبفي مىٍسعيكدو ، كى كىعىبىديكا الطَّاغيكتى
 1. 

  :سىفي ًفي ًركىايىةو قىرىأى اٍلحى  ء مفكنصب التا ًإٍسكىاًف اٍلبىاءً  ك كالداؿ بفتح العيف (َوَعْبَد الط اُغوتَ )كى

وي اٍبفي عىًطيَّةى الطاغكت رَّجى ننا فىحيًذؼى التٍَّنًكيفي عمى كجييف أحدىما . كىخى ٍبدنا مينىكَّ مىى أىنَّوي أىرىادى كىعى : عى

بفتح الباء عمى أنو فعؿه ماضو كقراءة الجماعة « كعبىد»كالثاني: أنو أراد . اكنيفاللتقاء السٌ 

 .2إال أنو سىكَّف العيفى 

ٍبدناُأًلىفَّ ُ؛ُاألكؿُمتٍَّخًريجً لُكىٍجوى ُالى ُوأنُحيافُأبكُكيرل   ،ُيىٍنًصبى ُأىفٍ ُييٍمًكفي ُالى ُعى ُلىٍيسى ًُإذٍ ُالطَّاغيكتى

ـى ُكىالى ًُبمىٍصدىرو  ،ُاٍس ًحيحي ُكىالتٍَّخًريجي ُفىاًعؿو مىؼى ًُفي:ُكىقىٍكًلًيـٍ ًُبفىٍتًحيىاُعىبىدى ًُمفٍ ُتىٍخًفيفناُيىكيكفى ُأىفٍ ُالصَّ ُ.3سىٍمؼى ُسى

لك ذكر التخريجيف عف ابف عطية، ثـ استشكؿى األكؿى لكاف  فيرل أف أبا حيافُالحمبيُأما السميف   

ٍبد ): إفَّ قائبلن  كيكجو القراءةإنصافان لئبل ييتىكىىَّـ أف التخريجى الثاني لو.  ًلما في لفظو مف معنى ( ان عى

، فكأنو قيؿ: مىٍف يعبيد ىذا  ًذؼى العبدى؟ فقيؿ: يعبيد التذلؿ كالخضكًع دىؿَّ عمى ناصبو لمطاغكت حي

ر أفَّ  ذا تقرَّ ، كا  ٍبدى  )الطاغكتى ٍبدان (عى ًذؼى تنكينيو فيك منصكبه عطفان عمى القردة، أم: كجعؿى منيـ عى حي

 .4لمطاغكت
                                                           

؛والزجاج10/439،تفسٌر الطبري؛والطبري،1/314،رآنمعانً الق؛والفراء،309-4/307البحر المحٌط،حٌان،أبو- 1

؛216-1/214،المحتسببنجنً،؛وا41-40مختصر فً شواذ القرآن، ابنخالوٌه،و؛2/187،معانً القرآن،

 ؛213-2/211،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،؛و639-1/638،لكشافوالزمخشري،ا؛5/2045،لصحاحوالجوهري،ا
وابن؛ 157،شواذ القراءاتالكرمانً،؛1/220إمالء ما من به الرحمن، والعكبري،؛12/390،مفاتٌح الغٌبوالرازي،؛

؛338-4/327،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛3/273،لسان العربوابنمنظور،؛535،صالكامل فً القراءاتعقٌل،
َهاِب ،،الخفاجًو؛153-6/152أحكام القرآن،والقرطبً، ؛و255،اتحاف فضالء البشروالدمٌاطً،؛3/258،َحاِشٌُة الشِّ
 .3/343،روح المعانً اْللوسً،و8/332،تاج العروسوالزبٌدي،؛2/63،فتح القدٌرالشوكانً،

مفاتٌح والرازي،؛ ؛213-2/211،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛309-4/307البحر المحٌط،حٌان،أبو- 2

َهاِب ،الخفاجً؛و ؛338-4/327،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛12/390،الغٌب .3/258،َحاِشٌُة الشِّ
3
.4/307البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
4
.4/331،الدر المصون، السمٌنالحلبً- 
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  قىرىأى اٍبفي مىٍسعيكدو ًفي ًركىايىةو بفتح العيف كضـ   :(وَعُبَد الطاغوتُ )عبد الغفار عف عمقمة عنو:  كى

ٍبده  ،ً  رفًع الطاغكتاٍلبىاء كفتًح الداًؿ ك  ارى لىوي عى ؿي أىٍم: صى ،كأف العبادة صارت نىٍحكى شىريؼى الرَّجي

ارى مىٍعبيكدنا ًمٍف  سجية لو، : أىٍم صى قىاؿى الزَّمىٍخشىًرم  ميًؽ كىاأٍلىٍمًر اٍلميٍعتىاًد قىالىوي: اٍبفي عىًطيَّةى: كى كىاٍلخي

ارى أىًمي : أىميرى ًإذىا صى رناديكًف المًَّو كىقىٍكًلؾى
1 . 

  قىرىأى كرفًع ضـ العيف ككسر الباء كفتح الداؿ ب :(َوُعِبَدِت الط اُغوتُ )ًفي ًركىايىةو:  اٍبفي مىٍسعيكدكى

ٍبًنيًّا  ،الطاغكت ٍفعيكؿً مى ٍرأىةي  ًلٍممى ًربىًت اٍلمى ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ ،كالطاغكت يذكر كيؤنث .كىضي

[17الزمر:]چڱ  ں  ں 
2. 

  قىرىأى كقرأ ابف مسعكد في ركايًة كفى  كى ًعي  كىاٍبفي اٍلقىٍعقىاًع كىاأٍلىٍعمىشي ًفي ًركىايىًة ىىاري َوُعِبَد ): النَّخى

ٍيده  ،كرفًع الطاغكتضـ العيف ككسر الباء كفتح الداؿ ب :(الط اُغوتُ  ًربى زى ٍفعيكًؿ، كىضي ٍبًنيًّا ًلٍممى  ،مى

عَّؼى الطبرم ىذه القراءةى، كىي متجيةه  "قاؿ ابف عطية: كجوى  الحمبي "،كيكضح السميفكضى

 )كصكًؿ، إذ ليس فيبالمالضعًؼ أنو تخمك الجممة المعطكفة عمى الصمًة مف رابطو يربيطيا

ًرب زيده  ،لك قمت: أكرمت الذيف أىنتـي (مىف لَّعىنىوي اهلل)ضميره يعكدي عمى ( عيًبد الطاغكتي   ،كضي

ٍز، فكذلؾ ىذا. كأمَّا « أكرمت»عطفان عمى « كضيًرب»عمى أف يككف  تكجييييا فيك كما لـ يىجي

 3"كعيًبد الطاغكتي فييـ أك بينيـ « إفَّ العائدى محذكؼه تقديريه:"قاؿ الزمخشرم: 

                                                           
-40مختصر فً شواذ القرآن، ابنخالوٌه،و؛1/314،معانً القرآن؛والفراء،309-4/307البحر المحٌط،حٌان،أبو- 1

-2/211،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،؛و639-1/638،لكشاف؛والزمخشري،ا216-1/214،المحتسببنجنً،؛وا41

َحاِشٌُة ،الخفاجًو؛338-4/327،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛1/220إمالء ما من به الرحمن، والعكبري، ؛213
َهابِ  .3/258 ،الشِّ


-2/211،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،؛و2/329،معانً القرآن،النحاس؛و309-4/307البحر المحٌط،حٌان،أبو- 2

َهاِب ،،الخفاجًو؛6/153أحكام القرآن،؛والقرطبً،4/331،الدر المصون السمٌنالحلبً،و ؛213 و؛3/258،َحاِشٌُة الشِّ
 .3/343،روح المعانً اْللوسً،

ابنو؛2/187،معانً القرآن؛والزجاج،10/439،تفسٌر الطبريوالطبري،؛309-4/307البحر المحٌط،حٌان،أبو- 3

؛و639-1/638،لكشاف؛والزمخشري،ا216-1/214،المحتسببنجنً،؛وا41-40مختصر فً شواذ القرآن، خالوٌه،

إمالء ما من به  والعكبري،؛12/390،مفاتٌح الغٌبوالرازي،؛ ؛213-2/211،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،
أحكام ؛والقرطبً،338-4/327،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛ 157،شواذ القراءاتالكرمانً،؛1/220الرحمن،
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 : ثَّابو اًىده، كىاٍبفي كى ميجى مىاعىةه، كى قىرىأى اٍبفي عىبَّاسو ًفي ًركىايىةو، كىجى بضـ العيف  :(َوُعُبَد الط اُغوتِ  ) كى

ٍمعي عىبٍ  ،(الطاغكت)كالباء كفتح الداؿ كجر  اًبدو كىشىاًرؼو جى ٍمعي عى : جى قىاؿى ثىٍعمىبه . كى ، كىرىٍىفو كىريىيفو دو

شيريؼو  ٍمعو كذكر ابف جني أنو ،كى ٍمعى جى ، فىيىكيكفي ًإٍذ ذىاؾى جى ًبيدو ٍمعي عى لى مثؿ  كىرىًغيؼ كريغيؼو ، : جى كا 

ٍمعي ًعبىادو  القرطبي: عند. ك ىذا ذىب األخفش كالزجاج كالزمخشرم كزي أىٍف يىكيكفى جى :  يىجي ا ييقىاؿي كىمى

ـى الطَّاغيكتى  دى ، كىاٍلمىٍعنىى: كىخى ميثيؿه ًمثىاؿه كى
1. 

  :بَّاسو ًفي ًركىايىةو كىًميبو  (وَعِبيَد الط اُغوتِ )قىرىأى اٍبفي عى جمع عبد، نىٍحكى كىٍمبو كى
2. 

  :قىرىأى اٍبفي عىبَّاسو كىاٍبفي أىًبي عىٍبمىةى ر  الطاغكتبفتًح العيًف كالبا :(َوَعَبَد الط اُغوتِ )كى  ،ًء كالداؿ كجى

دىـو  اًدـو كىخى ٍمعو كىخى افىًة، أىًك اٍسـي جى ذىؼى التَّاءى ًلئٍلًضى رىةو، كىحى فىجى ، كىفىاًجرو كى ٍمعي عىاًبدو بىدىةى جى ، ييًريدي كىعى

كىغىاًئبو كىغىيىبو 
3. 

  مع لباًء كالداؿ بفتًح العيًف كا (َوَعَبَدَة الط اُغوتِ ):عمي بف أبي طالب كأيبٌي كابف مسعكد قىرىأى

ر  الطاغكتالتَّاًء  رىةو  .،كجى فىجى افنا ًإلىى الطَّاغيكتً ،نىٍحكى فىاًجرو كى نىاًزيًر ميضى مىى اٍلًقرىدىًة كىاٍلخى عىٍطفنا عى
4.  

                                                                                                                                                                             
َهاِب ،،الخفاجًو؛153-6/152القرآن، تاج والزبٌدي،؛2/63،فتح القدٌروالشوكانً،؛3/259،َحاِشٌُة الشِّ

.3/343،روح المعانً اْللوسً،و؛8/332،العروس
؛و216-1/214،المحتسببنجنً،وا؛2/187،ً القرآنمعانوالزجاج،؛309-4/307البحر المحٌط،حٌان،أبو- 1

و؛12/390،مفاتٌح الغٌبوالرازي،؛ ؛213-2/211،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،؛و639-1/638،لكشافالزمخشري،ا
؛338-4/327،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛ 157،شواذ القراءاتالكرمانً،؛1/220إمالء ما من به الرحمن، العكبري،

َهاِب ،الخفاجًو؛153-6/152أحكام القرآن،القرطبً،و اتحاف فضالء والدمٌاطً،؛3/253،َحاِشٌُة الشِّ
.3/343،روح المعانً اْللوسً،و؛8/332،تاج العروسوالزبٌدي،؛2/63،فتح القدٌرالشوكانً،؛و255،البشر

، الكشف والبٌان عن تفسٌر نإبراهٌمالثعلبً،أبوإسحاقأحمدبنمحمدب؛4/307البحر المحٌط،حٌان،أبو- 2

2002-هـ1422،)بٌروت:دارإحٌاءالتراثالعربً،1أجزاء،تحقٌق:اإلمامأبًمحمدبنعاشور،ط10،القرآن
مفاتٌح والرازي،؛ ؛213-2/211،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،؛و639-1/638،لكشافوالزمخشري،ا،336/ص4م(،ج
،،الخفاجًو؛؛338-4/327،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛153-6/152أحكام القرآن،والقرطبً،؛12/390،الغٌب

َهاِب  .3/343،روح المعانً ؛3/258،َحاِشٌُة الشِّ
بن؛وا40مختصر فً شواذ القرآن، ابنخالوٌه،و؛1/314،معانً القرآن؛والفراء،4/308البحر المحٌط،حٌان،أبو- 3

مفاتٌح والرازي، ؛213-2/211،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،؛و1/639،لكشافالزمخشري،ا؛و1/216،المحتسبجنً،
َهابِ ،الخفاجًو؛338-4/327،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛12/391،الغٌب تاج والزبٌدي،؛.3/259 ،َحاِشٌُة الشِّ

 .8/332،العروس
؛و216-1/214،المحتسببنجنً،وا؛40شواذ القرآن،مختصر فً  ابنخالوٌه،و؛4/308البحر المحٌط،حٌان،أبو- 4

شواذ الكرمانً،؛12/391،مفاتٌح الغٌبوالرازي،؛ ؛2/213،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،؛و1/639،لكشافالزمخشري،ا
،،الخفاجًو3/55،إرشاد العقل السلٌمأبوالسعود،؛؛338-4/327،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛ 157،القراءات

َهاِب حَ  3/343،روح المعانً اْللوسً،؛و8/332،تاج العروسوالزبٌدي،؛2/63،فتح القدٌروالشوكانً،؛3/259،اِشٌُة الشِّ

.415/ص2(،جهـ1383،دارإحٌاءالكتبالعربٌة:القاهرة،)2أجزاء،ط10،التفسٌر الحدٌث،محمدعزت،دروزة؛و



  

89 
 

   ٍيدىةى ء البا بفتح العيف كالداؿ ككسر،)َوَعاِبَد الط اُغوِت(: اأٍلىٍسمىًمي   قىرىأى عىٍكفه اٍلعيقىٍيًمي  كىاٍبفي بيرى

مىى أىنَّيىا عى  ،كالتاء ك عى لىيىا أىبيك عىٍمرو تىأىكَّ ـى ًبدي. اكى دنا اٍس كيحتمؿ ًقرىاءىةي عىٍكفو أىٍف يىكيكفى عىاًبدى ميٍفرى

 .1"الطاغكت، كاحد في معنى جماعة دى بٍ قاؿ ابف جني:" فيك في اإلفراد كعى .ًجٍنسو 

 : ٍيرو ر  اليمز كسككف العيف كضـ الباء كفتح الداؿ ب،(َوَأْعُبَد الط اُغوتِ  )قىرىأى عيبىٍيدي ٍبفي عيمى كجى

ٍبدو كىفىٍمسو كىأىٍفميسى  ،الطاغكت ٍمعي عى جى
2. 

  :ٍبدي المًَّو ًفي ًركىايىةو قىرىأى عى ر  اؿ العيف كبشد الباء مفتكحة كفتح الدٌ  بفتح ،الط اُغوِت( َوَعب دَ )كى كجى

، كىىيكى ًبنىاءي ميبىالىغى  الطاغكت طَّـى مىى كىٍزًف حى  . 3ةو عى

كال يجكز القراءىة بشيء مف ىذه األكجو ًإال بالثبلثة التي قاؿ الزجاج بعد عرض بعض ىذه القراءات :"

. كىي أجكدىا، ثـ كعىبيدى الطاغيكًت ثـ كعيبيدى الطاغكتً  يٍت كقرأ بيا القراء كىي عىبىدى الطىاغيكتى كى  .4"ري

  ڎ چ :الجميكرُقراءةُكىماُالسبع،ُفيُافاثنتُ،قراءةن ُفيكعشر ُان أربعُاآليةُىذهُفيأٌف  كالخبلصة

بيدى ك ُچُ:حمزةُقراءةي ك ُ،ُچڈ .5شاذُعداىماُكماُچ الطَّاغيكتً ُعى



والعشرون ية الرابعةاآل

                                                           
بن؛وا40مختصر فً شواذ القرآن، ابنخالوٌه،و؛2/187،القرآن معانً،النحاسو؛4/308البحر المحٌط،حٌان،أبو-1

 أبو ُعكبري،وال ؛12/391،مفاتٌح الغٌبوالرازي،؛ ؛2/213،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،؛و1/216،المحتسبجنً،
عٌسىالبابً)،1ط،علًمحمدالبجاويجزءان،تحقٌق: ، التبٌان فً إعراب القرآن هللا، عبد بن الحسٌن بن هللا عبد البقاء
السمٌنو؛6/153أحكام القرآن،والقرطبً،؛ 157،شواذ القراءاتالكرمانً،و؛448ص/1،ج(م 1976،وشركاه الحلبً
َهاِب ،،الخفاجًو؛3/131،تفسٌر ابن كثٌروابنكثٌر،؛4/335،الدر المصون الحلبً، والشوكانً،؛3/259،َحاِشٌُة الشِّ

 .8/332،اج العروستوالزبٌدي،؛2/63،فتح القدٌر
 ؛12/391،مفاتٌح الغٌبوالرازي،؛ ؛2/213،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛4/308البحر المحٌط،حٌان،أبو- 2
،،الخفاجًو؛4/335،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛6/153أحكام القرآن،والقرطبً،؛ 158،شواذ القراءاتالكرمانً،و

َهاِب  فتُح ،القِنَّوجً،أبوالطٌبمحمدصدٌقخانبنحسنبنعلً؛و2/63،فتح القدٌروكانً،والش؛3/258،َحاِشٌُة الشِّ
ٌَّةعنًبطبعِهوقّدملهوراجعه:َعبدهللابنإبراهٌماْلنَصاري،)،جزء15،البٌان فً مقاصد القرآن بٌروت:الَمكتبةالعصر

.7/467،سلوب القرآن الكرٌمدراسات أل،عضٌمة؛و9/ص4،ج(م1992-هـ1412،للطَباعةوالّنْشر
؛1/221إمالء ما من به الرحمن، والعكبري،؛1/638،لكشافوالزمخشري،ا؛4/308البحر المحٌط،حٌان،أبو- 3

جزء،)مؤسسة11،الموسوعة القرآنٌةاْلبٌاري،إبراهٌمبنإسماعٌل،؛و7/17،دراسات ألسلوب القرآن الكرٌم،عضٌمةو
207/ص5،جم(1984-ه1405سجلالعرب،

4
 .2/187،معانً القرآنالزجاج،- 
5
.3/258،َحاِشٌُة الشَِّهابِ ،،الخفاجًو؛4/335،الدر المصون ،السمٌنالحلبً- 
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ژ  ژ      ڈڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ

 .[67:المائدة]چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    کڑ  ڑ

 وتوجيييا المتواترة القراءات

ًتوً  چ اًمرو  ،قىرىأى نىاًفعه : چ ًرسىاالى ٍمعً اء، لؼ بعد البلـ مع كسر التٌ أثبات إب كأبك بكر: ،كىاٍبفي عى مىى اٍلجى  .عى

جعؿ كؿ ، فككجوي الجمع أنو عميو السبلـ بيًعث بأنكاع شتى مف الرسالة كأصكؿ التكحيد كاألحكاـ

كب مختمفة مف الشرائع المرسمة معيـ. الرسؿ يأتي كؿ كاحد بضر  ا كانتو لمٌ نٌ أ ، كقيؿ:كحي رسالة

 .1حسف الجمع ليدؿ عمى ذلؾ، اذ ليس ما جاءكا بو رسالة كاحدة، فحسف الجمع لما اختمفت االجناس

مىى التٍَّكًحيدً اء، لؼ، كنصب التٌ بحذؼ األ قىرىأى بىاًقي السٍَّبعىًة:  :چ ڈ چ فالحجة لمف كٌحد: أنو  .عى

 ،الرسالة عمى انفراد لفظيا تدؿ عمى ما يدؿ عميو لفظ الجمع فٌ ذلؾ ألكك (، )جعؿ الخطاب لمرسكؿ

عـ كثيرة، كالمعدكد ال كالنٌ .[34:إبراهٌم]چ پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ مثؿ قكلو تعالى: 

 .2اال كثيرن إيككف 

                                                           
 علً وأبو ؛149-148،القراءات معانً؛واْلزهري، 246السبعة،مجاهد، وابن ؛4/323البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

 ، زنجلة ابن ؛2/275 القرآن، إعرابوالنحاس،؛187-186،المبسوطصبهانً،اْل؛3/238،السبعة للقراء الحجة الفارسً،
 و ؛ 535ص ،القراءات فً الكامل عقٌل، وابن.؛1/415،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،؛232،القراءات حجة

وجٌزالمحرر ال ابنعطٌة،و؛474/ص1ج،المبهج فً القراءات الثمان ،سبطالخٌاط ؛1/645 ،لكشافا الزمخشري،
 الدر الحلبً، السمٌنو ؛1/221الرحمن، به من ما إمالء العكبري، ؛و12/400،مفاتٌح الغٌبوالرازي، ؛2/218،

 والدمٌاطً،؛106 ،المكرر النشار، و ؛ 2/255 ،النشر يالجزر وابن ؛6/158القرآن، أحكاموالقرطبً، ؛4/349،المصون
القراءات وأثرها فً محٌسن،؛و2/24المغنً، ،سنٌمحو؛3/343،روح المعانً اْللوسً،و ؛255،البشر فضالء اتحاف

.1/283 ،علوم العربٌة
 علً وأبو ؛149-148،القراءات معانً؛واْلزهري، 246السبعة،مجاهد، وابن ؛4/323البحر المحٌط،أبوحٌان،- 2

 زنجلة ابن ؛2/275 القرآن، إعرابوالنحاس،؛187-186،المبسوطاْلصبهانً،؛3/238،السبعة للقراء الحجة الفارسً،
 و؛ 535ص ،القراءات فً الكامل عقٌل، وابن.؛1/415،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،؛232،القراءات حجة،

المبهج فً القراءات الثمان وقراءة ،أبومحمدعبدهللابنعلًبنأحمد،سبطالخٌاط ؛1/645 ،لكشافا الزمخشري،
)دارابنحزم،عبدالعزٌزبنناصرالسبر،جزءان،تحقٌق:،األعمش وابن محٌصن واختٌار خلف والٌزٌدي

 ما إمالء العكبري، ؛و ؛12/400،مفاتٌح الغٌبوالرازي، ؛2/218،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛474/ص1جم(،2012
 ،شرالن يالجزر وابن ؛6/158القرآن، أحكاموالقرطبً، ؛4/349،المصون الدر الحلبً، السمٌنو ؛ ؛1/221الرحمن، به من
 ،سنٌومح؛ 3/343،روح المعانً اْللوسً، و  ؛255،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛ 106 ،المكرر النشار، و ؛ 2/255
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:  يقكؿي    اسي مَّـى كىا"النَّحَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍمعي أىٍبيىفي أًلىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى مىٍيًو اٍلكىٍحيي شىٍيئنا كىاٍلجى فى يىٍنًزؿي عى

المعنى  :"كاالختيار لفظ الجمع في ىذه السكرة ؛ألفٌ مكي بف أبي طالب كيقكؿ .1"فىشىٍيئنا، ثيَـّ ييبىي نيوي 

ٍمًع أىٍصرىحي أًلىفَّ لىٍفظى  ك ابف عاشكر:" .2ماأرسمكا بو" لكثرة الرسؿ، ككثرة عميو، يىٍظيىري أىفَّ ًقرىاءىةى اٍلجى كى

ًؼ اٍلميٍفرىدً  اًؼ ًمٍف ًصيىًغ اٍلعيميكـً الى يىٍحتىًمؿي اٍلعىٍيدى ًبًخبلى ٍمًع اٍلميضى اًؼ فىًإنَّوي يىٍحتىًمؿي اٍلًجٍنسى  اٍلجى اٍلميضى

 .3"ًرينىةى بىيَّنىًت اٍلميرىادى كىاٍلعىٍيدى، كىالى شىؾَّ أىفَّ نىٍفيى المٍَّفًظ الًَّذم الى يىٍحتىًمؿي اٍلعىٍيدى أىنىص  ًفي عيميكـً النٍَّفًي لىًكفَّ اٍلقى 

اسً أٌما الشككاني فيرل أٌف قكؿ     ، فىًإفَّ نىٍفيى التٍَّبًميًغ عىًف الر سىالىًة اٍلكىاًحدىًة أىٍبمىغي ًمٍف نىٍفًيًو  النَّحَّ ًفيًو نىظىره

قى  ، كى ؼو ًفي ذىًلؾى مىى ًخبلى مىمىاءي اٍلبىيىاًف عى ًت، كىمىا ذىكىرىهي عي ًف الر سىاالى مَّـى عى سى ٍد بىمَّغى رىسيكؿي المًَّو صٌمى اهلل عميو كى

ًتًو مىا نىزىؿى ًإلىٍيًيـٍ  أًليمَّ
4. 

  

                                                                                                                                                                             
 ،مكتبةالكلٌاتاْلزهرٌة: القاهرة) ،1ط. مجلدان ،،القراءات وأثرها فً علوم العربٌة سالم، محّمد محٌسن،؛و2/24المغنً،
.283/ص1،جم(1984-هـ1404

1
 2/275 القرآن، إعراباس،النح- 
2
 1/415،القراءات وجوه عن الكشف القٌسً،- 
3
 263-6/262،التحرٌر والتنوٌرابنعاشور،- 
4
 .2/68،فتح القدٌرالشوكانً،- 
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(بٌمغ كؿ ما عنده مف رساالت، كقد بينت كىك أفَّ الرسكؿ) ؛ككؿ  حجج القراء تصب  في معنى كاحد

حداىما األخرل تكضح إ يف باإلفراد. ككما ىك معمـك أٌف القراءات كأالقراءات ذلؾ سكاء بالجمع 

 .1بأسمكب بديع كصكر مختمفة كىذا مف إعجاز القرآف الكريـ

والعشرون ية الخامسةاآل

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ 

 .[71:المائدة] چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٺٺ  ٺ

 وتوجيييا المتواترة القراءات

ًميَّافً  :  چٻ   ٻ چ رى : ًبنىٍصًب نيكًف تىكيكفى ًبأىًف  _نافع كابف كثير_قىرىأى اٍلحى اًمرو كىعىاًصـه كىاٍبفي عى

اًرعً  مىى اأٍلىٍصًؿ ًإٍذ كىي حرؼ مصدرم كنصب،دخمت عمى فعؿ منفي ببل النَّاًصبىًة ًلٍمميضى ، كىىيكى عى

ٍضًع ًلغىٍيًر اٍلميتىيىقَّفً  ًسبى ًمفى اأٍلىٍفعىاًؿ الًَّتي ًفي أىٍصًؿ اٍلكى ألنيا ،ال بعد الظفٌ تقع إألٌف )أٌف( الناصبة ال ،ك حى

فاعميا، كالمعنى: شؾ ىؤالء الييكد « فتنةه »ك فيي مبلئمة لما قبميا، ألمر غير ثابت مثؿ ما قبميا،

 .2أال تحدث فتنة فعمكا كصمكا

َتُكونُچ ٍمزىةي :     چأًَلَّ قىرىأى النٍَّحًكيَّاًف كىحى فَّفىةي ًمفى ال كى ٍفًع الن كًف، كىأىٍف ًىيى اٍلميخى ًميري الشٍَّأًف ًبرى ثًَّقيمىًة كىاٍسمييىا ضى

، ٍنًفيَّةي ًفي ،فاعميا« فتنة»تامة، ك « تككف»ك    نافية« ال»ك تككف فٍتنىة ، أم أنو مىٍحذيكؼه ٍممىةي اٍلمى كىاٍلجي

بىر ٍكًضًع اٍلخى ـى  حينئذ لميقيف ال لمشؾ« حسب»ك ،مى ًم المخففة مف الثقيمة ال تقع « أف»، ألف ًبمىٍعنىى عى
                                                           

1
م،ص2011(،27/1)،مجلةالجامعةالعراقٌة،عالتوجٌه اللغوي للقراءات القرآنٌة فً سورة المائدةاسماعٌل،هدىهشام،- 

235.
 علً وأبو ؛149،القراءات معانًواْلزهري،؛2/195،معانً القرآنوالزجاج، ؛4/327البحر المحٌط،أبوحٌان،- 2

 حجة ، زنجلة ابن ؛1/276 القرآن، إعرابوالنحاس،؛187،المبسوطاْلصبهانً،؛3/246،السبعة للقراء الحجة الفارسً،
المبهج ،سبطالخٌاط؛ 535 ،القراءات فً الكامل ،الهذلًوا ؛1/416،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،؛233،القراءات

 إمالء العكبري، ؛و12/405،مفاتٌح الغٌبوالرازي، ؛2/220،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛1/474،فً القراءات الثمان 
 يالجزر وابن ؛6/160القرآن، أحكاموالقرطبً، ؛367-4/365،المصون الدر الحلبً، السمٌنو  ؛1/222الرحمن، به من ما

و؛2/72،فتح القدٌرالشوكانً،؛و ؛256،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛107 ،المكرر النشار، و ؛ 2/255 ،النشر
.2/25المغنً، ،سنٌمح
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عد تيقف. كالمعنى: لقد بالغ بنك اسرائيؿ في كفرىـ كعنادىـ بألكاف شتى مختمفة، منيا أنيـ تيقنكا اال ب

 .1أف ال تحدث، كال تقع فتنة فعمكا عف رؤية الحقيقة، كصمت آذانيـ عف قبكؿ نصيحة أنبيائيـ

ٍنًزلىةى اٍلًعٍمـً  "يقكؿ أبك حياف:  ـٍ مى ديكًرًى ٍسبىافي ًفي صي قى  ،نىزىؿى اٍلحي ًسبى ًفي اٍلميتىيىقًَّف قىًميبلن كى قىاؿى  ،ًد اٍستيٍعًممىٍت حى

الشَّاًعري 
2: 

 3"َحِسْبُت التَُّقى َواْلُجوَد َخْيَر ِتَجاَرٍة                 َرَباًحا ِإَذا َما اْلَمْرُء َأْصَبَح ثَاِقاَل      

: اسي كىاًتيىا أى "قىاؿى النَّحَّ دي كىالرٍَّفعي عند النحكييف في حسب كىأىخى نما صار الرفع أجكد ألف حسبت  ٍجكى كا 

نما يجكز النصب عمى أف تجعميٌف بمنزلة خشيت كخفت  كأخكاتيا بمنزلة العمـ في أنو شيء ثابت كا 

 .4"ىذا قكؿ سيبكيو في النصب

 القراءات الشاذة وتوجٌهها

ثَّابو  ًعي  كىاٍبفي كى اًد ،  (م كاعيميكا كىصي پ  پ  پ   ڀ  ڀ كام  كا كصي مي عي فى )ُقىرىأى النَّخى ـ  اٍلعىٍيًف كىالصَّ ًبضى

مَّوي المَّوي، كىمى  : زىكىمىوي المَّوي كىالى حى مَّوي، كىالى ييقىاؿي َـّ كىأىحى ؿي كىأىٍزكىمىوي، كىحي ـى الرَّجي ًك رىٍت مىٍجرىل زي : عيًميتيوي جى ا الى ييقىاؿي

ٍفعيك  ٍبًنيَّةن ًلٍممى اءىٍت مى ًمٍمتيوي، كىًىيى أىٍفعىاؿه جى ًثيَّةه، فىًإذىا بيًنيىٍت كىالى صي َـّ فىاًعميوي كىًىيى ميتىعىد يىةه ثيبلى ـٍ ييسى ًؿ الًَّذم لى

ٍمتى ىىٍمزىةى التَّنىق ًؿ كىًىيى  ارىٍت قىاًصرىةن، فىًإذىا أىرىٍدتى ًبنىاءىىىا ًلٍمفىاًعًؿ ميتىعىد يىةن أىٍدخى نىٍكعه غىًريبه ًفي ًلٍمفىاًعًؿ صى

                                                           
 علً وأبو ؛149،القراءات معانًواْلزهري،؛2/195،معانً القرآنوالزجاج، ؛4/327البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

 حجة ، زنجلة ابن ؛2/276 القرآن، إعرابوالنحاس،؛187،المبسوطاْلصبهانً،؛3/246،لسبعةا للقراء الحجة الفارسً،
،سبطالخٌاط؛ 535ص ،القراءات فً الكامل عقٌل، وابن ؛1/416،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،؛233،القراءات

 ؛و12/405،مفاتٌح الغٌبي،والراز ؛2/220،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛474/ص1ج،المبهج فً القراءات الثمان 
شرح المفصل ابنٌعٌش،أبوالبقاء،موفقالدٌناْلسديالموصلً،و ؛1/222الرحمن، به من ما إمالء العكبري،

أبوالبركاتعبدهللا،النسفًو ؛.554ص/4جم(،2001-هـ1422،)بٌروت:دارالكتبالعلمٌة،1أجزاء،ط6،للزمخشري
دار:بٌروت،)1،طٌوسؾعلًبدٌويأجزاء،تحقٌق:3،سفً )مدارك التنزٌل وحقائق التأوٌل(تفسٌر الن،بنأحمدبنمحمود

 أحكاموالقرطبً، ؛367-4/365،المصون الدر الحلبً، السمٌنو؛366/ص1(،جم1998-هـ1419،الكلمالطٌب
 ؛256،البشر ءفضال اتحاف والدمٌاطً،؛107 ،المكرر النشار، و ؛ 2/255 ،النشر يالجزر وابن ؛6/160القرآن،

.2/25المغنً، ،سنٌمحو؛2/72،فتح القدٌرالشوكانً،؛و
رأٌُتالتَُّقى،وردصدرالبٌتفًدٌوانهعلىالنحواآلتً:العامريلَبٌِدبنربٌعةبنمالكٌنسبهذاالبٌتإلىالشاعر:- 2

،اعتنىبه:حمدووان لبٌد بن ربٌعة العامريدٌأبوعقٌلالعامري،لَبٌِدبنربٌعةبنمالك،.انظر:والحمَدخٌَرتجاَرٍة
 1؛وابنمنظور،لسانالعرب،77،صم(2004-هـ1425،)دارالمعرفة،1طّماس،ط

3
4/327البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
 1/277 القرآن، إعرابالنحاس،- 4
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ُاأٍلىٍفعىاؿً  نما جاء بغير ىمزة فيما لـ يسـ فاعمو كىك قميؿ، كالمغة الفاشية أعمى ُ":العكبرمُقاؿ. كا 

 .1 "كأصـ

قىاؿى الزَّمىٍخشىًرم    كى
ـً ": 2 مى ـٍ ًباٍلعىمىى كىالصَّ مَّييـٍ أىٍم: رىمىاىي ـي المَّوي كىصى مىى تىٍقًديًر عىمىاىي ـ  عى م كا ًبالضَّ كىعيميكا كىصي

ٍكتيوي ًإذىا ضى  : نىزى ا ييقىاؿي ٍبتىوي ًبالنٍَّيزىؾً كىمى رى
ٍكبىًتؾى 3 ٍبتىوي ًبري رى كىٍبتيوي ًإذىا ضى لـ حٌياف قكؿ الزمخشرم ك ُذكر أبكك  ،"، كىرى

ٍيتيو كال : »أبي حٌياف فقكؿ:"ُذلؾُعمىُالمصكفُالٌدرُصاحبكعقب ُ،يىٍعترض عميو كما ال ييقاؿ عىمى

ٍمتيو مى مَّيـ»عمى تقدير: يقتضي أف الثبلثي منيا ال يتعدَّل، كالزمخشرم قد قاؿ « صى « عىماىيـ اهلل كصى

فاستعمؿ ثبلًثيَّةي متعديان، فإف كاف ما قالو الشيخ صحيحان فينبغي أف يككفى كبلـ أبي القاسـ فاسدان أك 

لكف قاؿ أبك حياف إنو لـ يسمع عماه كصمو، كالزمخشرٌم أعرؼ منو  "كفي حاشية الشياب:"بالعكس

 .4 "ؼ رحمو اهلل تعالىبالمغة لكنو لغة قميمة كما ذكره المصن

ادً  بفتح (،ٻ  پ :)كالمشيكر قراءة الجماعة  .5، عمى البناء لمفاعؿفي ىذه األفعاؿ اٍلعىٍيًف كىالصَّ

 :ٍبمىةى كيجكز  قاؿ النحاس:".6عمى أنو نعت لمصدر محذكؼ ،ًبالنٍَّصبً  (كىًثيرنا ًمٍنييـٍ  )قىرىأى اٍبفي أىًبي عى

ٍبتى كثيران في الكبلـ لجازى "قاؿ مكي: ك .7"لمصدر محذكؼا في غير القرآف كثيران بالنصب نعتن  كلك نىصى

لـ يطًَّمٍع  ان مكيٌ  كأفٌ  ميف الحمبيالسٌ  كيرل.  8"أف تجعمىو نعتان لمصدر محذكؼ، أم: عمنى كصممان كثيران 

 .9يطًَّمٍع عمييا قراءةن، أك لـ تىًصحَّ عنده لشذكذىا

                                                           
ابنو؛1/217،المحتسب،بنجنًوا؛40مختصر فً شواذ القرآن، ابنخالوٌه،و؛4/328البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

السمٌنو؛1/222الرحمن، به من ما إمالء العكبري، و؛ 159،شواذ القراءاتالكرمانً، ؛2/321،المحرر الوجٌز عطٌة،
َهابِ ،الخفاجً؛و4/372،الدر المصون الحلبً، روح  اْللوسً،و؛2/73،فتح القدٌرالشوكانً،؛و3/268 ،َحاِشٌُة الشِّ
.3/371،المعانً

2
1/650 ،لكشافا لزمخشري،ا- 
َزك:- 3 ٌْ ّربٌالنَّ ُمعا ًٌ  .27/371،تاج العروسالزبٌدي،.الرْمُحالَقِصٌُرَوقٌل:ُهَوَنْحُوالِمْزراِقفاِرِس

4
4/373،الدر المصون السمٌنالحلبً،- 
5
.1/222الرحمن، به من ما إمالء العكبري، و؛536ص ،القراءات فً الكامل عقٌل، ابن - 
6
،4/328البحر المحٌط،حٌان،أبو- 
7
.1/276 القرآن، إعرابالنحاس، - 
8
 .1/234،مشكل إعراب القرآنالقٌسً،- 
9
.4/373،الدر المصون السمٌنالحلبً،و- 
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 ية السادسة والعشروناآل

  ۅ   ۅ  ۋ   ۋٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ چ ٹ ٹ

  ۈئ  ۈئۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ            ى  ى  ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ

ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ      [89:المائدة] چ  يئ   ىئ  مئ  حئ  جئ    ی           ی  یی   ىئ  ىئىئ  ېئ  ېئ         ېئ

 وتوجيييا المتواترة القراءات         

 ًميَّافً قىرى  :چ ۈ چ رى أنو  :يحتمؿ أكجيان، أحدىا التٍَّشًديدي كى ،ًبتىٍشًديًد اٍلقىاؼً  ،كىأىبيك عىٍمرك ،أى اٍلحى

ٍمعً  رًَّد نىٍحكى قىدَّ  كالثاني: .عمى معنى عقد بعد عقد،ًلمتٍَّكًثيًر ًبالن ٍسبىًة ًإلىى اٍلجى رى ًلكىٍكًنًو ًبمىٍعنىى اٍلميجى

قىدىرى  كٍَّدتيـي دتـ أىم كحجتيـ ذكرىىا أىبيك عىٍمرك فىقىاؿى عقٌ ،كالثالث: أنو يىديؿ  عمى تككيد اليميف  ،كى كى

كالتككيد ىيكى  [91النحل:] چگ  گ  گ   گ  ڳ  چ  :كتصديقيا قىٍكلو اأٍلىٍيمىافى 

ا لـ يكف باعتقاد ،ضد المٍَّغك ًفي اٍليىميف جمع اأٍلىٍيمىاف فكأنيـ أسندكا  كىأيٍخرىل كىًىي ،كالمغك مى

الؼ عقد عمى نىفسو يىًمينا كىالتٍَّشًديد ييرىاد ًبًو كىٍثرىة اٍلًفٍعؿ كتردده مف فاعميو  ،اٍلًفٍعؿ ًإلىى كؿ حى

ارى التكرير الى  فخاطب جماعة، [89المائدة:]چ ۆ  ۆ چ بداللة قكلو: ،أىٍجمىًعيفى  فىصى

س: أنو الخام ككالرابع: أنو يدؿ عمى تأكيد العـز بااللتزاـ. ،فىحسف ًحينىًئذو التٍَّشًديد ،لكىاًحد

 .1ُم(َعاَقْدتُ ) عكضه مف األلؼ في القراءة

                                                           
 الحجة الفارسً، علً وأبو؛ 8/616،تفسٌر الطبريالطبري،و؛351-4/350البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

 حجة ، زنجلة ابن ؛281-1/280 القرآن، إعرابوالنحاس،؛187،المبسوطنً،اْلصبها؛252-3/251،للقراءالسبعة
؛475-1/474،المبهج فً القراءات الثمان ،سبطالخٌاط؛1/417،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،؛234،القراءات

 الدر بً،الحل السمٌنو  ؛1/224225الرحمن، به من ما إمالء العكبري، و ؛2/229،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و
 ،سنٌمحو؛107 ،المكرر النشار، و ؛ 2/255 ،النشر يالجزر وابن؛6/173القرآن، أحكاموالقرطبً،؛4/403،المصون
.2/26المغنً،
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شديد قاؿ:ألنو لمتكرير، كزعـ أنو يخاؼ أف يمـز مف قرأ بو أف ال يكجب كأنكر أبك عبيد التٌ         

كعمؽ السميف .1: ىذا ال يمـزالكٌفارة حتى يحمؼ مرارنا، قاؿ: كىذا خارج مف قكؿ الناس. قاؿ النحاس

رَّأ أبك عبيد عمى ىذه القراءًة كزيَّفىيا فقاؿ:  الحمبي عمى إنكار أبي عبيد لمقراءة بالتشديد قائبلن:" كقد تىجى

التشديد لمتكرير ]مرةن[ مف بعد مرة، كلست آمفي أف تكًجبى ىذه القراءةي سقكطى الكفارًة في اليميف »

ٍر  ًممىًت القراءةي تبلكةن كق« الكاحدة ألنيا لـ تكرَّ د كىىَّمكه الناسي في ذلؾ، كذكركا تمؾ المعاني المتقدمة، فىسى

 .2"كمعنى كهلل الحمدي 

ـي أٌنو  الطبرمكيرل    ـٍ أىفَّ اٍليىًميفى الًَّتي تىًجبي ًباٍلًحٍنًث ًفييىا اٍلكىفَّارىةي تىٍمزى ؼى بىٍينىيي ًميعي الى ًخبلى قىٍد أىٍجمىعى اٍلجى

ٍعميكمنا ًبذىًلؾى أىفَّ المَّوى ميؤىاًخذه ًباٍلًحٍنًث  كىافى مى ، كى اًلؼي مىرَّاتو ٍرىىا اٍلحى ـٍ ييكىر  ٍف لى ًمًؼ مىرَّةو كىاًحدىةو كىاً  اًلؼى ًفي حى  اٍلحى

ـٍ يىكي  ذىا كىافى ذىًلؾى كىذىًلؾى لى د ٍدهي، كىاً  ـٍ ييرى لى ٍرهي كى ـٍ ييكىر  ٍف لى ًمًفًو كىاً  مىى حى قٍَّدتيـٍ اٍلعىاًقدى قىٍمبىوي عى ٍف ًلتىٍشًديًد اٍلقىاًؼ ًمٍف عى

كىٍجوه مىٍفييكـه 
3. 

 ( َُعَقْدُتم:)  ًكىاف  كىالتٍَّخًفيؼي ىيكى اأٍلىٍصؿي  ،ًبتىٍخًفيًؼ اٍلقىاؼً  ،كىأىبيك بىٍكرو  ،_حمزة كالكسائي_قىرىأى اأٍلىخى

كى ٌجح الطبرم التخفيؼ ، قاؿ:" عند أبي حٌياف،كر  اًب ًفي ذىًلؾى ًقرىاءىةي مىٍف كىأىٍكلىى اٍلًقرىاءىتىٍيًف ًبالصَّ

كحجة التخفيؼ أٌف الكفارة تمـز الحالؼ إذا عقد يمينان بحمؼ مرة كاحدة  ..."،قىرىأى ًبتىٍخًفيًؼ اٍلقىاؼً 

يراد بو:  ) فٌعمت( كألٌف باب كما يمـز بحمؼ مرات كثيرة، إذا كاف ذلؾ عمى الشٍي الكاحد،

ذا شددت القاؼ س يؽ إلى كىـ السامع أٌف الكفارة ال تجب عمى رددت الفعؿ مرة بعد مرة، كا 

الحانث العاقد عمى نفسو يمينان بحمؼ مرة كاحدة حتى ال يكرر الحمؼ، كىذا خبلؼ جميع 

                                                           
1
.281-1/280 القرآن، إعرابالنحاس،- 
2
 .4/403،المصون الدر الحلبً، السمٌن- 
3
.8/616،تفسٌر الطبريالطبري،- 
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، يقكؿ مكي:"فالقراءتاف حسنتاف، ككاف التشديد أحٌب إلٌي؛ألٌف األمة، فإذا خففت دفع اإلشكاؿ

 1أكثر القراء عميو، كعميو أىؿ الحرميف"

 ( ُمُ َعاَقْدت:)  ًاكىٍزتي الشٍَّيءى  كىك، قىرىأى اٍبفي ذىٍككىافى ًبأىًلؼو بىٍيفى اٍلعىٍيًف كىاٍلقىاؼ رًَّد نىٍحكى جى ٍعنىى اٍلميجى ًبمى

ٍرتيوي  قىطىٍعتيوي، أىٍم ىىجى قىاطىٍعتيوي كى ٍزتيوي، كى كىجي
2. 

قىاؿى  ًميٍّ ُأىبيكُكى اقىٍدتيـٍ " :اٍلفىاًرًسي  ُعى ٍيفً ُيىٍحتىًمؿي ُعى ديىي ُأىٍمرى اأىحى اقىٍبتي ُالنٍَّعؿى ُكىطىارىٍقتي ُيىكيكفى ُأىفٍ ُ:مى ُكىعى

ُ.3"الم صَّ 

قىٍبتي الم صَّ ًبغىٍيًر  :"بقكلوُىذاُعمىُحٌيافُأبكُكعقب     لىٍيسى ًمٍثمىوي أًلىنَّؾى الى تىقيكؿي طىرىٍقتي النٍَّعؿى كىالى عى ، كى

قىٍدتي  اقىٍدتي اٍليىًميفى كىعى ، كىىىذىا تىقيكؿي ًفيًو عى اًرًىـٍ أىًلؼو ٍقدنا ًلجى اقىديكا عى طىٍيئىةي:قىٍكـه ًإذىا عى قىاؿى اٍلحي ، كى اٍليىًميفى
4 

    ...... 

ا ذىكىٍرنىاهي   رًَّد كىىيكى الظَّاًىري كىمى ٍعنىى اٍلميجى عىمىوي ًبمى فىجى
5. 

ٍمتي ُبوُييرادُأف:ُكاآلخر   ،ُعميوُعاقدتـُبما:ُالمعنىُكأفُفاعميف،ُتقتضيُالتيُفاعى ُػبػػػُهعىدَّاُاأليمافى

ٱ  ٻ  ٻ  چ :ُعىدَّلُكماُ[10:الفتح] چ  ٹ   ٹ  ٹ   ٿ چ:ُقاؿُعاىد،ُبمعنىُكافُلىمَّا«ُعمى»

                                                           
-3/251،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً وأبو؛ 8/616،تفسٌر الطبريالطبري،و؛4/350البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

 والقٌسً،؛234،القراءات حجة ، زنجلة ابن ؛281-1/280 القرآن، إعرابوالنحاس،؛187،المبسوطاْلصبهانً،؛252
المحرر  ابنعطٌة،و؛475-474/ص1ج،المبهج فً القراءات الثمان ،سبطالخٌاط؛1/417،القراءات وجوه عن الكشف
 وابن؛4/403،المصون الدر الحلبً، السمٌنو  ؛225-1/224الرحمن، به من ما إمالء العكبري، و ؛2/229،الوجٌز
 .2/26المغنً، ،سنٌمحو ؛256،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛107 ،المكرر النشار، و ؛ 2/255 ،النشر يالجزر

؛187،المبسوطاْلصبهانً،؛3/252،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً وأبو؛؛4/350البحر المحٌط،أبوحٌان،- 2

 وجوه عن الكشف والقٌسً،؛234،القراءات حجة ، زنجلة ابن ؛281-1/280 القرآن، إعرابوالنحاس،
 و ؛2/229،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛474/ص1ج،المبهج فً القراءات الثمان ،سبطالخٌاط؛1/417،القراءات

-4/404،المصون الدر الحلبً، السمٌنو ؛ 6/172القرآن، أحكاموالقرطبً،؛1/225الرحمن، به من ما إمالء بري،العك
 ،سنٌمحو ؛256،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛107 ،المكرر النشار، و ؛ 2/255 ،النشر يالجزر وابن؛403

.2/26المغنً،

3
 .3/252،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً أبو- 
4
الَِجاِرِهُم:هذابٌتللحطٌئة -  وااْلِعَناَجوشّدوافوقهالكرباقْوٌمإَِذاَعَقُدواَعْقدا العناج:حبلٌشّدأسفلالدلوإذا.وَشدُّ

االمصلبان،فأرادأنهمإذاعقدوالجارهمعقدعراقً:العودانلكانتثقٌلة،والكرب:عقدالرشاءالذيٌشدعلىالعراقً.وا
كةجرولبنأوسبنمالكالعبسًالحطٌئة،وه.)أحكم ٌْ ،تحقٌق:مفٌددٌوان الحطٌئة براوٌة وشرح ابن السكٌت،أبوُملَ

45م(ص1993-هـ1413)بٌروت:دارالكتبالعلمٌة،1محمدقمٌحة،ط
.4/350البحر المحٌط،أبوحٌان،- 5
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چ         ٱ  ٻ   ٻ  ٻچ :نحكُزيدان ُناديت:ُتقكؿُأفُكبابييا«ُإلى»بـُػُ[58:ُالمائدة]چٻ  

:ُفصمت]چ چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ چ :ُقاؿُكذا،ُإلىُدىعىٍكتي ُبمعنىُكانتُلىمَّاُ،[52:ُمريـ]

ُإلىُالصمةُمفُالعائدُالضميرُحيًذؼُثـُالمفعكؿ،ُإلىُالفعؿُكنيًقؿُالجار  ُفحيًذؼُات ًسعُثـُ،[33

چٺ  ٺ  ٺ  چ :ُقكلوُمفُحيًذؼُكما،[89:المائدة]  ۋ چ ٴۇ  ۈ  ۈ چ:ُصارُإذُالمكصكؿ

ُلمتضميفُالنظائرُذهبيُفأتىُالمفاعمةُمعنىُيبي فُأفُيريد:ُكعقب السميف الحمبي قائبلن ُ.1[94:ُالحجر]

كالمعنى: بما عاقىٍدتـي عميو األيماف كعاقىدىتـي األيماف عميو، فىنىسىب المعاقدةى  التدريج،ُعمىُالعائدً ُكلحذؼً 

 .2اإلى األيماف مجازن 

ا ًبًعيده، كى  كعمؽ أبك حياف عمى ىذا الرأم:" مىى التٍَّدًريًج الًَّذم ذىكىرىهي فىييكى أىٍيضن ًميًر عى لىٍيسى تىٍنًظيريهي ثيَـّ الضَّ

ر  تىارىةن  ،[94ُ:الحجر]چٺ  ٺ  ٺ  چ ذىًلؾى ًبقىٍكًلًو  ٍرًؼ اٍلجى ًبنىٍفًسًو تىارىةن  ،ًبسىًديدو أًلىفَّ أىمىرى يىتىعىدَّل ًبحى كى

، كىأىمىٍرتيوي  ٍيرى ٍيدنا اٍلخى ٍذؼى تىقيكؿي أىمىٍرتي زى ٍف كىافى أىٍصميوي اٍلحى ٍفعيكًؿ الثَّاًني كىاً  ٍيًر، كىأًلىنَّوي الى يىتىعىيَّفي ًفي  ًإلىى اٍلمى  ًباٍلخى

ٍعنىى الًَّذم، بىٍؿ يىٍظييري أىنَّيىا مىٍصدىًريَّةن فىبلى ،[94:الحجر]چٺ  ٺ  ٺ  چ  أىٍف تىكيكفى مىا مىٍكصيكلىةن ًبمى

ييقىك   كىذىًلؾى ىينىا اأٍلىٍكلىى أىٍف تىكيكفى مىا مىٍصدىًريَّةن، كى ، كى اًئدو س نيوي اٍلميقىابىمىةي ًبعىٍقًد اٍليىًميًف ييٍحتىاجي ًإلىى عى ييحى م ذىًلؾى كى

، فىاأٍلىٍكلىى ميقىابىمىتيوي ًباٍلمىٍصدىرً  ، أًلىفَّ المٍَّغكى مىٍصدىره ـٍ اًنكي  .3"الى ًباٍلمىٍكصيكؿً  ًلٍممىٍصدىًر الًَّذم ىيكى ًبالمٍَّغًك ًفي أىٍيمى

، كحينئذ تككف (َعَقْدُتمُ )الكاحدة مف العقد فيككف بمعنىالمرة  (مُ َعاَقْدتُ )كترل الباحثة أف المراد بقراءة 

 في المعىى.  (َعَقْدُتمُ )المفاعمة ليست عمى بابيا، فتتحد ىذه القراءة مع قراءة 

  

                                                           
1
.3/253،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً أبو - 
2
 4/404،المصون الدر الحلبً، السمٌن- 

3
.159،شواذ القراءاتالكرمانً،و؛4/350البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
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 القراءات الشاذة وتوجٌهها

  عىؿى اٍلًفٍعؿى ًلؤٍلىٍيمىافً  (ِبَما َعَقَدِت اأْلَْيَمانُ )قىرىأى اأٍلىٍعمىشي جى
1. 

  ٍَّعفىره الص ٍمعي تىٍكًسيرو  (َأَىاِليُكمْ )اًدؽي قرأ جى ًبسيكيكًف اٍليىاءً  ،جى كى
  :كفيو تخريجاف .2

ٍنًزلىًة لياؿو 3قىاؿى اٍبفي ًجن ي، (ٍُىمىةألى )ُلػُتكسيرو ُجمعي األكؿ:      ، كاحدىا أىبلة كليبلة، كىاٍلعىرىبي : أىىىاؿو ًبمى

: أىٍىؿه  ًمٍنوي قىٍكليوي  تىقيكؿي كىأىٍىمىةه كى
4:  

ْيُت ود ىم وَأْىمةِ   وأبميتيم في الحمد جيدي ونائمي          ُودٍّ قد َتَبر 

ٍمًع " :قىاؿى الزَّمىٍخشىًرم   ،كالثاني: أفَّ ىذا اسـي جمعو ألىٍىؿ      ٍمعو أًلىٍىؿو كىالمَّيىاًلي ًفي جى كىاأٍلىىىاًلي اٍسـي جى

، كىأىمَّا تىٍسًكيفي كىاأٍلىرىاًضي ًفي جى  ،لىٍيمىةو  كرىةً  ٍمًع أىٍرضو ري ـٍ فىييكى كىًثيره ًفي الضَّ  .5"اٍليىاًء ًفي أىىىاًليكي

  ٍٍبًد الرٍَّحمىفً قىرىأى النَّخ ـ  اٍلكىاؼ (ْسَوُتُيمْ كُ  )كيحيى بف يعمر ًعي  كىاٍبفي اٍلميسىيًَّب كىاٍبفي عى قاؿ . ًبضى

 .6"كالًقدكة في القيدكة، كاإًلسكةي في األيسكة"الزمخشرم: 

                                                           
1
.المصدرنفسه - 
 ابنعطٌة،؛و1/659،لكشاف؛والزمخشري،ا1/217،المحتسببنجنً،وا؛4/353البحر المحٌط،أبوحٌان،- 2

أنوار ،ناصرالدٌنأبوسعٌدعبدهللابنعمر،البٌضاويو؛ 159،اتشواذ القراءالكرمانً،و ؛2/230،المحرر الوجٌز
1418،دارإحٌاءالتراثالعربً:بٌروت)1،طمحمدعبدالرحمنالمرعشلًتحقٌق:أجزاء،5،التنزٌل وأسرار التأوٌل

شاد العقل إرأبوالسعود،؛4/407،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛6/180القرآن، أحكاموالقرطبً،؛141/ص2(،جهـ

َهاِب ،الخفاجًو؛3/75،السلٌم .4/12،روح المعانً اْللوسً،؛و3/276،َحاِشٌُة الشِّ
3
 .1/217،المحتسببنجنً،ا- 
 .)الزركلً،،عاشفًالجاهلٌة،أدركاإلسالموأسلمولمٌرالنبًْلبًالطمحانالقٌنً،وهوحنظلةبنشرقً،شاعر - 4

ا:تعرضتله،أوتبرٌت:تكشفتوٌروى:(2/286،االعالم ٌّا "فًالجهدبذلً"مكان"فًالحمدجهدي".تبرٌتلمعروفهتبر
المعنى:ربمنهوأهلللودوفتشت،ٌرٌد:أنهفتشعنصحةودهملٌعلمه،فٌجٌزهمبه،أبلٌتهم:وصلتهمومنحتهم.و

تعرضت

 (.8/92،خزانة األدبالبؽدادي،).مننائلوبذلتلهفًذلكطاقتًله،

 1/659،لكشافالزمخشري،ا- 5
ابن؛و1/659،لكشاف؛والزمخشري،ا40مختصر فً شواذ القرآن، ابنخالوٌه،و؛4/352البحر المحٌط،حٌان،أبو- 6

 ما إمالء العكبري، و؛1/580،زاد المسٌروابنالجوزي،؛ 160،شواذ القراءاتالكرمانً،؛2/230،المحرر الوجٌز عطٌة،
روح  اْللوسً،و؛4/409،الدر المصون السمٌنالحلبً،و؛6/180القرآن، أحكاموالقرطبً،؛1/225حمن،الر به من

تفسٌر حدائق الروح والرٌحان فً روابً علوم ،محمداْلمٌنبنعبدهللااْلرمًالعلوي،الهرري؛4/14،المعانً

 .28/ص8(جم2001-هـ1421،النجاةدارطوق:بٌروت)1،طهاشممحمدعلًبنحسٌنمهديجزء،تحقٌق:33،القرآن
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  ٍبىي ٍيفىعرو كىاٍبفي قىرىأى اٍبفي جي مىى أيٍسكىةو  (َكُأْسَوِتِيمْ  ) :السَّمى ر  عى بمعنى: ":قاؿ الزمخشرم،  ًبكىاًؼ اٍلجى

مثؿي ما تطعمكف أىميكـ إسرافان كاف أك تقتيران، ال تيٍنقصكنيـ عف مقداًر نفقًتيـ، كلكف تكاسيكف 

 .1"بينيـ

كمعناىا عمى خبلؼ ما ، كفي ىذا نظر، كالقراءة مخالفة لخط المصحؼ": ابف عطية كعقب

تأكؿ أىؿ العمـ مف أف الحانث في اليميف باهلل مخير في اإلطعاـ أك الكسكة أك العتؽ، 

كالعمماء عمى أف العتؽ أفضؿ ذلؾ ثـ الكسكة ثـ اإلطعاـ كبدأ اهلل تعالى عباده باأليسر 

عيكد فاأليسر، كرب مدة كمسغبة يككف فييا اإلطعاـ أفضؿ مف العتؽ لكف ذلؾ شاذ كغير م

كال أرل ىذه القراءة جائزة ألنيا تسقط أصبلن مف "قاؿ ابف الجكزم: ك . 2"كالحكـ لؤلغمب

 .3"أصكؿ الكفارة

   ًعي ٍبدي المًَّو كىالنَّخى  .4عمى قراءة الجماعة ميتىتىاًبعىاتو  بزيادة، (ُمَتتَاِبَعاتٍ  ۆئ  ۆئ ):قىرىأى أيبىي  كىعى

اًئزو لىنىا أىٍف نىٍشيىدى فىذىًلؾى ًخبلى  عمى ىذه القراءة: كعقب الطبرم ٍيري جى اًحًفنىا، كىغى ؼي مىا ًفي مىصى

ـً أىنَّوي ًمٍف ًكتىاًب المَّوً  اًحًفنىا ًمفى اٍلكىبلى أىفَّ اٍلًقرىاءىةى الشَّاذَّةى  كأما الرازم فيرل:.5ًبشىٍيءو لىٍيسى ًفي مىصى

                                                           
و؛1/217،المحتسببنجنً،وا؛40مختصر فً شواذ القرآن، ابنخالوٌه،و؛4/352البحر المحٌط،حٌان،أبو- 1

زاد وابنالجوزي،؛ 160،شواذ القراءاتالكرمانً،؛2/230،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،؛و1/659،لكشافالزمخشري،ا
الدر  السمٌنالحلبً،و؛6/180القرآن، أحكاموالقرطبً،؛1/225الرحمن، به من ما إمالء ي،العكبر و؛1/580،المسٌر

َهاِب ،الخفاجًو؛4/410،المصون تفسٌر حدائق ،،الهرريو؛4/14،روح المعانً اْللوسً،و؛3/277،َحاِشٌُة الشِّ

.8/28،الروح والرٌحان 
2
.2/230،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،- 
.1/580،زاد المسٌرزي،ابنالجو -3
البؽوي،أبوو؛10/562،تفسٌر الطبري؛والطبري،1/318،معانً القرآنوالفراء،؛4/355البحر المحٌط،أبوحٌان،- 4

عبدالرزاق:أجزاء،تحقٌق5،معالم التنزٌل فً تفسٌر القرآن،محمدالحسٌنبنمسعودبنمحمدبنالفراء
 ابنعطٌة،؛و1/659،لكشافوالزمخشري،ا؛80/ص2(،جهـ1420،ثالعربًدارإحٌاءالترا)بٌروت:1،طالمهدي

مفاتٌح والرازي،؛1/581،زاد المسٌر؛وابنالجوزي، 160،شواذ القراءاتالكرمانً،؛2/232،المحرر الوجٌز
ن تفسٌر القرآوابنكثٌر،؛6/183القرآن، أحكاموالقرطبً،؛2/242،نوار التنزٌل؛والبٌضاوي،أ12/422،الغٌب

أضواء البٌان فً إٌضاح ،محمداْلمٌنبنمحمدالمختار،الشنقٌطًو؛4/15،روح المعانً اْللوسً،و؛3/159،العظٌم

،حّوى؛و215/ص6(،جمـ1995-هـ1415،للطباعةوالنشروالتوزٌعدارالفكرأجزاء،)بٌروت:9،القرآن بالقرآن
تفسٌر حدائق الروح ،،الهرري؛و3/1498(هـ1424السالم،)القاهرة:دار6،طااجزء11،األساس فً التفسٌر،سعٌد

.8/29،والرٌحان 
5
10/562،تفسٌر الطبريالطبري،- 
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ميتىكىاًترنا أًلىنَّيىا لىٍك كىانىٍت قيٍرآننا لىنيًقمىٍت نىٍقبلن  ؛مىٍرديكدىةه 
لى ىذا الرأم ماؿ البيضاكم.1  يقكؿ:" إذ ؛كا 

 .2"كالشكاذ ليست بحجة عندنا إذا لـ تثبت كتابان كلـ ترك سنة

ابي ُكىافى ُ:اأٍلىٍعمىشي ُقىاؿى  ،ُيىٍقرىءيكنىيىاُمىٍسعيكدو ُاٍبفً ُأىٍصحى ُأىقىؿَّ ُفىبلى ُميتىكىاًترنا،ُقيٍرآنناُكىٍكنييىاُيىٍثبيتٍ ُلىـٍ ًُإذىاُكىىىًذهً ُكىذىًلؾى

بىرناُيىكيكفى ُأىفٍ  ٍكـً ًُفيُكىىيكى ُحابةالصٌ ُمفُاتفسيرن ُأكُ،اكاحدن ُخى اٍلمىٍرفيكعً ُحي
ـي أىٍحمىدي  .3 ا مى كىذىًلؾى ذىكىرىهي اإٍلً

، ًفي " 4

ـي المًَّو الًَّذم الى يىأٍ  ةه؛ أًلىنَّوي كىبلى جَّ مىاعىةو، كىىىذىا إٍف كىافى قيٍرآننا، فىييكى حي ًتيًو اٍلبىاًطؿي ًمٍف بىٍيًف التٍَّفًسيًر " عىٍف جى

ـٍ يىكيٍف قيٍرآننا، فىييكى ًركىايىةه عىٍف النًَّبي   ٍف لى ٍمًفًو، كىاً  إٍذ ييٍحتىمىؿي أىٍف يىكيكنىا سىًمعىاهي ًمٍف النًَّبي   ؛ يىدىٍيًو كىالى ًمٍف خى

مَّـى  - سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًة تىٍفًسيًر تىٍفًسيرنا فىظىنَّاهي قيٍرآننا، فىثىبىتى  -صى بىًر، كىالى يىٍنقيصي عىٍف دىرىجى ٍتبىةي اٍلخى ٍت لىوي ري

اري إلىٍيوً  النًَّبي   ةه ييصى ٍيًف، فىييكى حيجَّ مىى ًكبلى التٍَّقًديرى  ."ًلآٍليىًة، كىعى

، كيعمؿ بما بالقراءة الشاذةأنو يحتج  :رأم جميكر العمماءألٌف  إلى ىذا القكؿ؛الباحثة  تميؿك      

معناىا إذا لـ يكف ىناؾ ما يعارضيا أك يدفعيا، كىي في االحتجاج بيا في حكـ خبر   و يقتضي

.5ُالكاحد

كقد انبنى عمى ىذا االختبلؼ في قراءة ىذه اآلية اختبلؼ بيف الفقياء في الصياـ في كفارة الحنث 
 في اليميف، ىؿ يشترط فيو التٌتابع أـ يجكز التفريؽ ؟

في ركاية عف  8في المذىب إلى عدـ اشتراط التٌتابع، كىك قكؿ الحنابمة 7يةكالٌشافع 6ذىب المالكية -1

.چ  ۈئۆئ  ۆئ   ۇئ چكذلؾ أخذان بقراءة ؛عف اإلماـ أحمد 

                                                           
12/422،مفاتٌح الغٌبوالرازي، -1
 2/242،نوار التنزٌلوالبٌضاوي،أ- 2
 .3/159،تفسٌر القرآن العظٌمابنكثٌر،- 3
4
 .555/ص9م(ج1968-هـ1388أجزاء،)القاهرة:مكتبةالقاهرة،10،المغنًابنقدامة،أبومحمدموفقالدٌنبنأحمد،- 
5
.3/350،، االستذكارابنعبدالبر- 

-
6

2/180،بداٌة المجتهد ابنرشد، 

،جزأٌن،تحقٌق:مكتبالبحوثاإلقناع فً حل ألفاظ شجاعالشربٌنً،شمسالدٌنمحمدبنأحمدالخطٌب، - 7

 .606/ص2والدراسات،)بٌروت:دارالفكر(ج
8
555/ص9م(ج1968-هـ1388أجزاء،)القاهرة:مكتبةالقاهرة،10،المغنًقدامة،أبومحمدموفقالدٌنبنأحمد،ابن- 
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كىك  ،باشتراط التتابع في الصياـ  ،ك الحنابمة في ظاىر المذىب إلى القكؿ 1ذىب الحنيفة -2

ـي النَّخٍ قكؿ  اؽي إٍبرىاًىي ٍسحى ، كىاً  ، كىالثٍَّكًرم  ًكمى نىٍحكي ًعي  ابي الرٍَّأًم. كىري ، كىأىٍصحى ، كىأىبيك ثىٍكرو ، كىأىبيك عيبىٍيدو

ًميٍّ  اًىده، كىًعٍكًرمىةي  ذىًلؾى عىٍف عى ميجى ًبًو قىاؿى عىطىاءه، كى  ۆئ  ۆئ )."بقراءة ان كذلؾ أخذ ،كى

 . 2(ُمَتتَاِبَعاتٍ 

ية السابعة والعشروناآل

ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ۉ  ې  ې  ې  ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅٹ ٹ چ 

  جئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ        ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی

 [95:المائدة]چحت  خت  مت  ىت  يت     جتحب  خب  مب  ىب  يب  جبحئ  مئ  ىئ   يئ

 القراءات المتواترة وتوجيييا

ُ(ىُ)كُ،كالرفعًُبالتٍَّنًكيفً   (ې)،_ُكالكسائيُكحمزةُعاصـ_ُاٍلكيكًفي كفى ُقىرىأى ُ:       چى  ې چ 

ٍفعً  زىاءو ُفىاٍرًتفىاعي ُ،ًبالرَّ مىىُجى بىره ُ-1ُأىنَّوي ُعى زىاءه ُفىعىمىٍيوً :ُتىٍقًديريهي ُ،ُمىٍحذيكؼو ًُلميٍبتىدىأو ُخى زىاءه ُأىمٍ ًُصفىةه ُ(ًمٍثؿي )كى ُ،جى ُفىجى

اًثؿي  زىاءه )ُ-2.قىتىؿى ُمىاُييمى ُمفُممقتكؿلُمماثؿه ُجزاءه ُالقاتؿُفعمىُ:كالتقديرُمحذكؼ،ُكالخبرُمبتدأ:  ( جى

ًُمٍثؿي )كى  جزاءه،ُفيمزموُأمُمحذكؼ،ُلفعؿُفاعؿُ-3.قةمٍ الخً ُفيُأكُالقيمة،ُفيُالٌصيد ُىذهُعمى(

زىاءه ُ)ًصفىةُالتقديرات  .3(فىجى

                                                           
1
-هـ1414جزء،)بٌروت:دارالمعرفة،30المبسوط،السرخسً،محمدبنأحمدبنأبًسهل،- 

2/76،بدائع الصنائعوالكاسانً،؛144/ص8م(ج1993
2
 .555-9/554المغنً،ابنقدامة،- 
و؛8/680،تفسٌر الطبريالطبري،؛320-1/319،معانً القرآنوالفراء، ؛365-4/364البحر المحٌط،ان،أبوحٌ- 3

 255-3/254،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً وأبو؛150،القراءات معانًواْلزهري،؛2/207،معانً القرآنالزجاج،
 عن الكشف والقٌسً،؛235،القراءات حجة ، لةزنج ابن ؛1/282 القرآن، إعرابوالنحاس،187،لمبسوط ااْلصبهانً،؛

ابنو؛475/ص1ج،المبهج فً القراءات الثمان ،سبطالخٌاط ؛1/664،لكشافوالزمخشري،ا؛1/418،القراءات وجوه
 وابن ؛419-4/418،المصون الدر الحلبً، السمٌنو  ؛6/199القرآن، أحكاموالقرطبً، ؛2/237،المحرر الوجٌز عطٌة،

4/23،روح المعانً اْللوسً، ؛256،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛108 ،المكرر النشار، و ؛ 2/255 ،النشر يالجزر
.27-2/26المغنً، ،سنٌمحو؛
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ٍفعً ُ،السٍَّبعىةً ُبىاًقيُقىرىأى ُ:(ِمْثلِ  َفَجزاءُ ) زىاءو ًُبرى افىًتوً ُ،تنكيفُغيرُمفُجى ضى ُ.1ًمٍثؿو ًُإلىىُكىاً 

قراءة اإلضافة( كقع إشكاؿ معنكٌم قكٌم، دفع بعض المفسريف عمى كفي القراءة الثانية) 

 كمف ىؤالء: استبعادىا، كترجيح القراءة األكلى عمييا

  كىابً  يقكؿ:" إذالطبرم ٍف قىرىأى: } ،كىأىٍكلىى اٍلًقرىاءىتىٍيًف ًفي ذىًلؾى ًبالصَّ { ې  ى  ى  ائ   ًقرىاءىةي مى

ٍفًع اٍلًمثٍ  زىاًء كىرى افىًة الشٍَّيًء ًإلىى نىٍفًسوً ًبتىٍنًكيًف اٍلجى ضى ، فىبلى كىٍجوى إًلً زىاءى ىيكى اٍلًمٍثؿي  2..."ًؿ، أًلىفَّ اٍلجى

  ":أال ترل أٌنو ليس عميو جزاء مثؿ ما  اٍلًمٍثًؿ،كال ينبغي إضافة جزاء إلى كأبك عمٌي الفارسي

مكي ". كعمى نحك ذلؾ ذىب قتؿ في الحقيقة. إٌنما عميو جزاء المقتكؿ ال جزاء مثمو

كقاؿ:"كبعدت اإلضافة بالمعنى، ألنو في الحقيقة ليس عمى قاتؿ الٌصيد جزاء مثؿ ما قتؿ، 

 .3إنما عميو جزاء المقتكؿ بعينو، ال جزاء مثمو"

 :ألف الكاجب جزاء  ؛كأما مف أضاؼ الجزاء لممثؿ فقراءتو مشكمة كقاؿ ابف ىشاـ النحكم

 .4"نفس المقتكؿ، ال جزاء مثؿ المقتكؿ

 

 

 

 

                                                           
و؛8/680،تفسٌر الطبريالطبري،و؛320-1/319،معانً القرآنوالفراء، ؛365-4/364البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

 255-3/254،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً وأبو؛150،القراءات معانًهري،واْلز؛2/207،معانً القرآنالزجاج،
 عن الكشف والقٌسً،؛235،القراءات حجة ، زنجلة ابن ؛1/282 القرآن، إعرابوالنحاس،187،لمبسوط ااْلصبهانً،؛

ابنو؛475/ص1ج،ن المبهج فً القراءات الثما،سبطالخٌاط ؛1/664،لكشافوالزمخشري،ا؛1/418،القراءات وجوه
 وابن ؛419-4/418،المصون الدر الحلبً، السمٌنو  ؛6/199القرآن، أحكاموالقرطبً، ؛2/237،المحرر الوجٌز عطٌة،

4/23،روح المعانً اْللوسً، ؛256،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛108 ،المكرر النشار، و ؛ 2/255 ،النشر، يالجزر
.27-2/26المغنً، ،سنٌمحو؛
2
.8/680،تفسٌر الطبريلطبري،ا- 
3
.1/418،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً، ؛255-3/254،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً أبو- 
)المدٌنة1،تحقٌق:محمدنؽش،طأسئلة وأجوبة فً إعراب القرآنابنهشام،جمالالدٌنعبدهللابنٌوسؾبنأحمد،- 4

.15م(،ص1983هـ/1403بالجامعةاإلسالمٌة،المنورة:عمادةالبحثالعلمً
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 :شكاؿ البد مف تكجيو ىذه القراءة، عمى النحك اآلتياإل كلرفع

ا تىقيكؿي  -1 مىةه كىمى ٍف يىٍفعىؿي كىذىا  :ًمٍثؿه كىأىنَّيىا ميٍقحى ا  ،أىٍم أىٍنتى تىٍفعىؿي كىذىا،ًمٍثميؾى مى زىاءي مى فىالتٍَّقًديري فىجى

أم أكرمؾ،  (ؾكـر مثمأني )إيقكلكف:  عرب تستعمؿ في إرادة الشيء مثموكذلؾ ألف ال ،1قىتىؿى 

 كقد قاؿ اهلل تعالى:

 ؛أم بما آمنتـ بو ال بمثمو [137البقرة:] چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ  

كحينئذ يككف المعنى عمى  ألنيـ اذا آمنكا بمثمو لـ يؤمنكا، فالمراد بالمثؿ الشيء بعينو.

إلشكاؿ كأجاب ابف ىشاـ عف ا. االضافة: فجزاء المقتكؿ مف الصيد يحكـ بو ذكا عدؿ منكـ

إف ىذا اإلشكاؿ يرتفع بأف ال يقدر مثؿ بمعنى مماثؿ، كما ىي في تمؾ القراءة، بؿ  فقاؿ:"

 چٺ  ٿ        ٿچ يقدر مراد بيا ذات الشيء كنفسو بمنزلتيا في قكلو تعالى: 

 .2[11الشورى:]
مىةه  أفٌ  كبيف القكؿ بيف ما استشيد بو ابف ىشاـ، كلكف الفرؽ    ىشاـ أراد  ابف ، أفٌ ًمٍثؿ ميٍقحى

بينما المقصكد بالسابؽ عمى أنيا زائدة، ككمما أمكف أف يقاؿ في لفظ معنى  الذات، ًمٍثؿب

 .3صحيح دكف الزيادة، فيذا ىك األكلى

ٍفعيكؿً   -2 افىًة اٍلمىٍصدىًر ًإلىى اٍلمى فعميو أف يجزم مثؿ  ،مصدر مضاؼ لمفعكلو الثاني  أم أنو ،ًإضى

ثـ حذؼ  ،تقدير فعميو أف يجزم المقتكؿ مف الصيد مثموكال ،كمفعكلو األكؿ محذكؼ ،ما قتؿ

كبىٍسطي  يقكؿ السميف الحمبي:".كأضيؼ المصدر إلى الثاني،المفعكؿ األكؿ لداللة الكبلـ عميو 

ذلؾ أفَّ الجزاءى ىنا بمعنى القضاء كاألصؿ: فعميو أف ييٍجزىل المقتكؿي مف الصيد مثمىو مف 
                                                           

1
.256،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛365-4/364البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
2
مفاتٌح ؛والكرمانً،1/418،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،؛ 3/256،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً أبو- 

بنمحّمدالشٌرازّي،ابنأبًمرٌم،أبوعبدهللا؛و155،األغانً ًّ أجزاء.3،الموّضح فً وجوه القراءات وعللهانصربنعل
ٌّةلتحفٌظالقرآن،)1تحقٌق:عمرحمدانالكبٌسً.ط  ابنعطٌة،و؛451/ص1(جم1993-هـ1414جّدة:الجماعةالخٌر

أسئلة  ابنهشام،؛420-4/419،المصون الدر الحلبً، السمٌنو؛ 6/199القرآن، أحكاموالقرطبً، ؛2/237،المحرر الوجٌز
.2/27المغنً، ،سنٌومح؛4/23،روح المعانً اْللوسً،؛15،وأجوبة

3
 .210،توجٌه ُمشكل القراءات الحربً،- 
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ًذؼ المفعكؿي األكؿ لد كأيضيؼ المصدري إلى ثانييما، كقكلؾ:  ،اللة الكبلـً عميوالنعـ، ثـ حي

بعد أف ذكر ىذا  كعمؽ األلكسي.أم: إعطاؤؾ إياه (زيده فقيره كيعجبني إعطاؤؾ الدرىـى )

ال يخفى أف ىذا طعف في المنقكؿ المتكاتر عف  عمى مف أنكر ىذه القراءة قائبلن:" التكجيو

 .1 "كذلؾ غاية في الشناعة ) )النبي

. كمعنى بيانية : لبياف 2أم جزاء ىك مثؿ ما قتؿ ، كالمعنىجعؿ اإلضافة بيانيةأف ت -3

 المضاؼ كىك جزاء.

كخبلصة القكؿ كما قاؿ مكٌي: القراءاتاف قكيتاف،لكف التنكيف أحٌب إلٌي؛ ألٌنو األصؿ، كألنو 

 .3ال إشكاؿ فيو

  ٌفى قيمة الجزاء ىؿ ء أثر في اختبلؼ الفقيا تيفحكم لمقراءكليذا االختبلؼ في التكجيو الن

 يقتضى المماثمة أـ ال؟

ًكمى عىٍف عىٍمًرك ٍبًف عىٍكؼو  -1 ٍمييكًر، كىري اًؾ كىالس د م   ،كىاٍبًف عىبَّاسو  ،قىٍكؿي اٍلجي حَّ قىتىادىةى  ،كىالضَّ بىٍيرو كى  ،كىاٍبًف جي

سىفً  مَّدي ٍبفي اٍلحى ميحى اًلؾه كىالشَّاًفًعي  كى ًبًو قىاؿى مى  ،ـر فى الحـرحٍ ا كىك مي ا أصاب صيدن جؿ إذالرٌ  إلى أفٌ ،كى

كرىًة كىاٍلًخٍمقىًة  ،المقتكؿ مف الصيد ًمٍثؿً  النَّعىـً يجب عميو مف  كىالظَّاًىري ًفي اٍلًمٍثًميًَّة أىنَّيىا ًمٍثًميَّةه ًفي الص 

غىًر كىاٍلًعظىـً  ًفي بىقىرىًة اٍلكىٍحًش ًببى ،ف كىالص  كىميكا ًفي النَّعىامىًة ًببىدىنىةو، كى ًفي اٍلغىزىاًؿ ًبعىنىزو حى أخذان  قىرىةو، كى

 4مثؿ ما قتؿ. :، فإف معناىا: فجزاء ذلؾ الفعؿچې  ى چبقراءة

                                                           

حٌان،- 1 ا؛4/365البحر المحٌط،أبو الزمخشري، لكشافو  ؛4/419،المصون الدر الحلبً، السمٌنو ؛1/664،

 .4/23،روح المعانً ْللوسً،او ؛256،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛

  .4/23،روح المعانً اْللوسً،2-
3
 1/418،القراءات وجوه عن الكشف القٌسً،- 
4
ابنقدامة،؛و6/200القرآن، أحكاموالقرطبً،؛1/286،اإلقناع الشربٌنً،؛و 4/364البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

.3/441المغنً،
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ًنيفىةى كىأىبيك ييكسيؼى قىٍكؿي النَّخٍ  -2 ًبًو قىاؿى أىبيك حى . كى اًىدو دي قىٍكلىٍي ميجى إلىى أىفَّ اٍلميمىاثىمىةى ًىيى ًفي  ،ًعي  كىعىطىاءو كىأىحى

ـي  ًة ييقىك  ا ًمفى اأٍلىٍنعىاـً ثيَـّ يىٍيًدم اٍلًقيمى ًتًو طىعىامن ٍقتيكؿى ثيَـّ يىٍشتىًرم ًبًقيمى ٍيدى اٍلمى يد المقتكؿ الصٌ  أفٌ  أم، الصَّ

أخذان  .القاتؿ بيذه القيمة فداء مف النعـ ثـ ييديو إلى الكعبة مثـ يشتر  ،راىـيقٌكـ بقيمتو مف الدٌ 

جزاء مثمو، أك: فجزاء مثؿ المقتكؿ كاجب عميو. ككجو ، فإف التقدير: فعميو (ِمْثلِ َفَجزاءُ ) بقراءة

الدليؿ فى ىذا أنؾ إذا أضفتو يجب أف يككف المضاؼ غير المضاؼ إليو، ألف الشيء ال 

 .1غير الجزاء اٍلًمٍثؿي  يضاؼ إلى نفسو، فيجب أف يككف

اًحبىاُقىرىأى ُ:چ ېئ َطعامِ  َكف اَرةُ  چ اًمرو ُكىاٍبفي ُنىاًفعه _ُفالصَّ افىةً ًباإٍلً  _ُعى افىةي ،ك 2ضى ضى ًُبأىٍدنىىُتىكيكفي ُاإٍلً

بىسىةو  كىفَّارىةى ُ،ىىٍدمو ُكىفَّارىةى ُتىكيكفي ُاٍلكىفَّارىةي ًُإذً ُميبلى كىفَّارىةى ُ،طىعىاـو ُكى ُقىٍكؿً ًُإلىىُاٍلًتفىاتى ُالُأٌنوُُ-1،كيرلًصيىاـو ُكى

لىـٍ "ُ:اٍلفىاًرًسي   اًُلمطَّعىاـً ٍُيسىتٍ لىُ أًلىنَّيىاُالطَّعىاـً ًُإلىىُاٍلكىفَّارىةى ُييًضؼً ُكى ٍيدً ًُلقىٍتؿً ًُىيى ًُإنَّمى ُذىىىبى ُمىاُأفٌ ُ-2ُ،"الصَّ

افىةى ُأىفَّ ُزىٍعًموً ًُمفٍ ُالزَّمىٍخشىًرم  ًُإلىٍيوً  ضى ،ُطىعىاـً ًُمفٍ ُكىفىارَّةه ُأىكٍ ًُقيؿى ُكىأىنَّوي ُميبىي نىةه ُاإٍلً اتىـي ُكىقىٍكًلؾى ُمىسىاًكيفى ةو،ُخى ًُفضَّ

اتىـو ًُبمىٍعنىى اتىـى ُأًلىفَّ ُ؛اٍلبىابً ُىىذىاًُمفٍ ُفىمىٍيسىتٍ ُةو ًفضَّ ًُمفٍ ُخى ةو ُخى افىةي ُبىابً ًُمفٍ ًُفضَّ ُ،ًجٍنًسوً ًُإلىىُالشٍَّيءً ًُإضى

ـي  ك زو ًُإالَّ ًُلٍمكىفَّارىةً ًُجٍنسناُلىٍيسى ُكىالطَّعىا ُالزَّمىٍخشىًرمٌ ُعمىُالرد  ُفيُطريؽُالحمبيٌ ُلمٌسميفُك.3"ًجدًّاُبىًعيدو ًُبتىجى

ُييقاؿُأفب ُالجزءً ُعمىُالكؿً ُاسـً ًُصٍدؽو ُبشرطو ُكؿُإلىُجزءه ُييضاؼُأفًُمفٍ ُبمعنىُإًلضافةاُشرطي ":

ُ»نحك ـي : ُ«فضةُخات ُ ُطعاـو ُكفارة»كُُ ُكؿ»ُإضافةُىيُبؿُكذلؾ،ُليس« سينىتً ك .4"جزءُإلى« ُحى

افىةي  ضى يَّرى ُلىمَّاُتىعىالىىُنَّوي ألى ُاإٍلً ثىةً ُبىٍيفى ُاٍلميكىمَّؼى ُخى ،:ُأىٍشيىاءى ُثىبلى ـي،كى ُاٍليىٍدمي يىا ـي،ُالص  ُكىفَّارىةي ًُقيؿى ُفىكىأىنَّوي ُكىالطَّعىا

،ُكىفَّارىةي ُالى ُطىعىاـو  ،ُكىفَّارىةي ُكىالى ُىىٍدمو افىةي ُفىاٍستىقىامىتً ًُصيىاـو ضى  .5اءاأٍلىٍشيُىىًذهً ًُمفٍ ُاٍلكىفَّارىةً ًُلكىٍكفً ُاإٍلً

                                                           
محمدأجزاء،تحقٌق:5،أحكام القرآن،أحمدبنعلًأبوبكرالرازيالجصاص؛و 4/367البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

الوقف القرآنً وأثره كرار،عزتشحاته،؛و134/ص4(،جهـ1405،دارإحٌاءالتراثالعربً،)بٌروت:صادقالقمحاوي
.61-59،صم(2003-هـ1424)القاهرة:مؤسسةالمختار،1،طفً الترجٌح عند الحنفٌة

 السابقة.انظرالحاشٌة - 2
3
  .4/367البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
4
 .4/426،المصون الدر الحلبً، السمٌن- 
5
 .1/419،القراءات وجوه عن الكشف القٌسً،- 
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ٍفعً  ،ًبالتٍَّنًكيفً  باقي السبعةقىرىأى  :چېئ   ېئ     ېئ      چ عمى أحد ثبلثة أكجو، أحدىا: أنو  عاـطى   كىرى

كجو قكؿ مف رفع طعاـ  :"، قاؿ الفارسيٌ . بيافعطؼ بدؿ مف كفارة إذ ىي مف جنًسو. الثاني: أنو 

 " أبك حٌياف قائبلن: كردٌ  . "ألٌف الطعاـ ىك الكٌفارة عىٍطؼ بىيىافو  ،ا عمى الكفارةمساكيف أٌنو جعمو عطفن 

مىى مىٍذىىًب اٍلبىصٍ  فىاأٍلىٍكلىى  ،أًلىنَّييـٍ شىرىطيكا ًفي اٍلبىيىاًف أىٍف يىكيكفى ًفي اٍلمىعىاًرًؼ الى ًفي النًَّكرىاتً  ؛ًري يفى كىىىذىا عى

 .1أم: تمؾ الكفارة .أم: ىي طعاـ ،الثالث: أنو خبر مبتدان محذكؼ. أىٍف ييٍعرىبى بىدىالن 

 القراءات الشاذة وتوجٌهها

  ًٍبدي المَّو مىى  بإظيار الياء 2(اُؤُه ِمْثلُ َفَجزَ ) كاألعمش قىرىأى عى ٍيًد أىٍك عى مىى قىاًتًؿ الصَّ ًميري عىاًئده عى كىالضَّ

ٍيدً   .3كىما مبتدأ كخبر ،الصَّ

  مىًمٌي زاءه )قىرىأى الس  ٍفًع كىالتٍَّنًكيًف  (ِمْثلَ  فىجى زاءه ًبالرَّ  تقدير كىذه القراءة تدؿ  عمى .ًمٍثؿ ًبالنٍَّصبً ،ك فىجى

افىًة اٍلمىٍصدى  ٍفعيكؿً ًإضى " منصكبة بنفس ابف جنيقاؿ  .(ِمْثلِ  َفَجزاءُ )في قراءة  ًر ًإلىى اٍلمى : "مثؿى

" إذف ، "فمثؿى صمة الجزاء، كالجزاء مرفكع باالبتداء،  الجزاء؛ أم: فعميو أف يجًزم ًمٍثؿى ما قىتىؿى

ؿ . كقا"كخبره محذكؼ؛ أم: فعميو جزاءه مثؿى ما قتؿ، أك فالكاجب عميو جزاءه مثؿ ما قتؿ

نىٍصًب اٍلًمٍثؿً  الطبرم:" ًمٍمنىاهي ًبالتٍَّنًكيًف كى ـٍ يىٍقرىٍأ ذىًلؾى قىاًرئه عى   .4"لى

                                                           
134،الحجة فً القراءاتابنخالوٌه،و؛8/696،تفسٌر الطبريالطبري،و ؛4/367البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

؛188،لمبسوط ااْلصبهانً،؛3/258،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً بووأ؛150،القراءات معانًواْلزهري،؛
 فً الكامل ،لهذلًوا؛419-1/418،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،؛ ابن ؛1/282 القرآن، إعرابوالنحاس،
ابنو؛475/ص1ج،المبهج فً القراءات الثمان ،سبطالخٌاط ؛1/665،لكشافوالزمخشري،ا؛536ص ،القراءات
 ؛12/405،مفاتٌح الغٌبوالرازي، ؛2/239،المحرر الوجٌز عطٌة،

 اتحاف والدمٌاطً،؛108 ،المكرر النشار، و ؛ 2/255 ،النشر ،يالجزر وابن ؛4/426،المصون الدر الحلبً، السمٌنو  
.2/28المغنً، ،سنٌمحو ؛256،البشر فضالء

2
 .لعثمانًاالشاذةمخالفةللرسمهذهالقراءة- 
 إعرابوالنحاس،؛8/680،تفسٌر الطبريالطبري،و؛1/319،معانً القرآنوالفراء،؛ 4/364البحر المحٌط،أبوحٌان،- 3

 160،شواذ القراءاتالكرمانً،و؛2/237،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و ؛1/664،لكشافوالزمخشري،ا ؛1/282 القرآن،
أبو ؛4/418،المصون الدر الحلبً، السمٌنو  ؛6/199قرآن،ال أحكاموالقرطبً،؛12/413،مفاتٌح الغٌبالرازي، ؛

.2/89،فتح القدٌرالشوكانً،و؛3/79،إرشاد العقل السلٌمالسعود،
بنجنً،وا؛8/680،تفسٌر الطبريالطبري،و؛1/319،معانً القرآنوالفراء،؛ 4/364البحر المحٌط،أبوحٌان،- 4

شواذ الكرمانً،و؛2/237،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و ؛1/664،لكشافوالزمخشري،ا ؛1/217،المحتسب
.2/89،فتح القدٌرالشوكانً،؛و4/418،المصون الدر الحلبً، السمٌنو  ؛6/199القرآن، أحكاموالقرطبً،؛ ؛ 160،القراءات
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  مَّدي ٍبفي ميقىاًتؿو ًمٍثؿو  (ِمْثلَ  َفَجزاءً  )قىرىأى ميحى زىاءو كى زىاءن  :كىالتٍَّقًديري  ،ًبنىٍصًب جى فجزاءن  ،فىٍمييٍخًرٍج جى

فتيو باالعتباريف، كالتقدير: فميىٍجًز جزاءن منصكب عمى المصدر أك عمى المفعكؿ بو، كمثؿى ص

، أك: فمييٍخًرٍج جزاءن ًمٍثؿى مىا قتؿ ، أك فمييغىرَّـ جزاءن مثؿى  مثؿى
1. 

  سىفي قىاؿى اٍبفي عىًطيَّةى  2(مِ الن عْ  )قىرىأى اٍلحى كقاؿ  .كىًىيى ليغىةه  كالقرطبي: سىكَّفى اٍلعىٍيفى تىٍخًفيفنا ، كى

 .3فسكنو" عمى حرًؼ الحمؽاستثقؿى الحركةى "الزمخشرم: 

  مَّدو ٍعفىري ٍبفي ميحى مىى التٍَّكًحيدً  4(و َعْدلٍ ذُ ) كمحمد بف عمي الباقرقىرىأى جى ـي ًبًو مىٍف يىٍعًدؿي  ،عى أىٍم يىٍحكي

ـٍ كىالى ييًريدي ًبًو اٍلكىٍحدىةى، يعني لـ يقصد أف العدؿ الكاحد يكفي في الحكـ  ،الجنسكالمراد بو  ًمٍنكي

 ،عدؿ فإف مف يكفي لبلثنيف كما يكفي لمكاحد لكف ال داللة عمى التعييفبؿ قصد جنس ال

ـى  مىا ًقيؿى أىرىادى ًبًو اإٍلً كى
5. 

  تىٍشًديًد اٍليىاءً  (َىِدي اً )قىرىأى اأٍلىٍعرىجي  .6"كىي لغة فصيحة قاؿ الٌنحاس:".ًبكىٍسًر الدَّاًؿ كى

  ـي ًجٍنسو  (ْسكينمِ  ېئ        ېئ  )قىرىأى اأٍلىٍعرىجي كىًعيسىى ٍبفي عيمىرى مىى أىنَّوي اٍس أفردا مسكيف عى
7. 

  

                                                           
ابنو ؛1/664،لكشافوالزمخشري،ا ؛41مختصر فً شواذ القرآن، ابنخالوٌه،و؛ 4/364البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

 الدر الحلبً، السمٌنو  ؛6/199القرآن، أحكاموالقرطبً،؛12/413مفاتٌح الغٌب،الرازي،؛2/237،المحرر الوجٌز عطٌة،
.2/89،فتح القدٌرالشوكانً،و؛3/79،إرشاد العقل السلٌمأبوالسعود،و ؛4/418،المصون

2
َعمُ-  باإلبل،وجْمُعه:أَْنَعاٌم،وتسمٌُتُهبذلك:النَّ لكوناإلبلعندهمأَْعَظَمنِْعمٍة،لِكِناْلَْنَعاُمتقاللإلبلوالبقروالؽنم،وًلمختصٌّ

(.553،المفردات.)اْلصفهانً،ٌقاللهاأَْنَعاٌمحتىٌكونفًجملتهااإلبل
ابنو ؛1/664،لكشافوالزمخشري،ا ؛41مختصر فً شواذ القرآن، ابنخالوٌه،و؛ 4/365البحر المحٌط،أبوحٌان،- 3

 الدر الحلبً، السمٌنو  ؛6/199القرآن، أحكاموالقرطبً،؛ 160،شواذ القراءاتالكرمانً،و؛2/237،المحرر الوجٌز عطٌة،
 .2/89،فتح القدٌرالشوكانً،؛و23/510،تاج العروس؛والزبٌدي، 4/418،المصون

4
  
و؛1/219،المحتسببنجنً،او؛41آن،مختصر فً شواذ القر ابنخالوٌه،و؛ 4/366البحر المحٌط،أبوحٌان،- 5

َهاِب ،الخفاجًو؛ 160،شواذ القراءاتالكرمانً،و ؛1/665،لكشافالزمخشري،ا  .3/282،َحاِشٌُة الشِّ
 ؛1/282 القرآن، إعرابوالنحاس،؛41مختصر فً شواذ القرآن، ابنخالوٌه،و؛ 4/367البحر المحٌط،بوحٌان،أ- 6
؛ 4/424،المصون الدر الحلبً، السمٌنو ؛ 160،شواذ القراءاتالكرمانً،؛و2/239،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و
؛2/239،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و ؛1/656،لكشافوالزمخشري،ا؛4/364البحر المحٌط،أبوحٌان،- 7

 .4/27،روح المعانً اْللوسً،و؛3/81،إرشاد العقل السلٌمأبوالسعود،و؛ 160،شواذ القراءاتالكرمانً،و
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 ية الثامنة والعشروناآل

 [110:المائدة] چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ۀ  ۀ    ہ   ہ  ہ  ٹ ٹ چ 

 [2ٌونس:]چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ 

 [7هود:] چچ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ٹ ٹ چ 

 [6الصؾ:] چڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ 

القراءات المتواترة وتوجيييا



ٍمزىةي كىاٍلًكسىاًئي   (:َساِحرٌ ) عمى ، فًالمواضعاْلربعةك كسر الحاء،  ،يف، كألؼ بعدىابفتح السٌ ،قىرىأى حى

ًإشىارىةه إلى الشخص اآلتي ال إلى الحدث الذم أتى بو، كفي سكرة المائدة ًإشىارىةه ًإلىى  ،و اسـ فاعؿ أنٌ 

 1ًعيسىى

 اْلربعة،المواضعفًسكاف الحاء،ا  ك  لؼ،يف، كحذؼ األبكسر السٌ  ،باقي السبعة قىرىأى  :چ ہ چ   

اءى الذم  الحدث ًإلىىًإشىارىةه  اءى ًبًو ًعيسىى ًمفى اٍلبىي نىاتً وفًسورةالمائدة،ًبوً جى ًإشىارىةه ًإلىى مىا جى
2 

  

                                                           
 الفارسً، علً ؛وأبو152،القراءات معانً؛واْلزهري،249،السبعةوابنمجاهد،؛4/408البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

 عقٌل، ابنو؛1/421،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً، ؛189،المبسوط ؛واْلصبهانً، 3/270،للقراءالسبعة الحجة
المحرر الوجٌز وابنعطٌة،؛477-476/ص1،جهج فً القراءات الثمان المب،سبطالخٌاط؛537ص ،القراءات فً الكامل

مفاتٌح ؛والرازي،1/600،زاد المسٌر؛وابنالجوزي،455-1/454،الموّضح؛وابنأبًمرٌم،2/259،
 ؛ 2/256 ،،النشر الجزري وابن ؛4/497،المصون الدر الحلبً، السمٌنو؛6/234القرآن، أحكام؛والقرطبً،12/460،الغٌب

التحرٌر وابنعاشور،؛4/55،روح المعانً اْللوسً،و ؛257،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛110 ،المكرر النشار، و
 .32-2/31المغنً، ومحٌسن،؛7/102،والتنوٌر

 الفارسً، علً ؛وأبو152،القراءات معانً؛واْلزهري،249،السبعةوابنمجاهد،؛4/408البحر المحٌط،أبوحٌان،- 2

 عقٌل، ابنو؛1/421،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً، ؛189،المبسوط ؛واْلصبهانً، 3/270،قراءالسبعةلل الحجة
المحرر الوجٌز وابنعطٌة،؛477-476/ص1،جالمبهج فً القراءات الثمان ،سبطالخٌاط؛537ص ،القراءات فً الكامل

مفاتٌح ؛والرازي،1/600،اد المسٌرز؛وابنالجوزي،455-1/454،الموّضح؛وابنأبًمرٌم،2/259،
 ؛ 2/256 ،،النشر الجزري وابن ؛4/497،المصون الدر الحلبً، السمٌنو؛6/234القرآن، أحكام؛والقرطبً،12/460،الغٌب

وابنعاشور،؛4/55،روح المعانً اْللوسً،و ؛257،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،==؛110 ،المكرر النشار، و
.32-2/31المغنً، ومحٌسن،؛7/102،التحرٌر والتنوٌر
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، في "المائدة"، سكاف الحاءا  ك  لؼ،ؼ األيف، كحذبكسر السٌ  ،عىاًصـه ، ك كثيرو  اٍبفي  قىرىأى  : چ ہ چ

 .1" ييكنيسى  " فًك كسر الحاء،  ،يف، كألؼ بعدىابفتح السٌ  (:َساِحرٌ ) آأقىرى  ك ".الصَّؼ   "، ك"ىيكدو ك"

 : مىى الٍ "قىاؿى اٍلكىاًحًدم  قيكعيوي عى دىًث كىالشٍَّخًص، أىمَّا كي مىى اٍلحى قيكًعًو عى كىاًز كي دىًث فىظىاًىره كىااًلٍخًتيىاري ًسٍحره ًلجى  ،حى

: ىىذىا سً  مىى الشٍَّخًص، فىتىقيكؿي قيكعيوي عى تيًريدي ًبًو ذيك ًسٍحرو كىأىمَّا كي  .2"ٍحره كى

أنَّيما قراءتاف معركفتاف صحيحتىا المعنى، متفقتاف غير مختمفتيف. كذلؾ أف كؿ مف  :"برمٌ الطٌ  يرل

مكصكفنا بأنو"ساحر"، فأنو  ر"، فيك مكصكؼ بأنو"ساحر". كمف كافحٍ كاف مكصكفنا بفعؿ"الس  

السحر". فالفعؿ داؿه عمى فاعمو، كالصفة تدؿ  عمى مكصكفيا، كالمكصكؼ يدؿ عمى  مكصكؼ بفعؿ

 .3"صفتو، كالفاعؿي يدؿ  عمى فعمو. فبأم ذلؾ قرأ القارئ فمصيبه الصكابى في قراءتو

 .4"كالرسـي يحتمؿ القراءتيف ككافقو الٌسميف الحمبي قائبلن:"
 

 لتاسعة والعشرونية ااآل

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ  ې  ې  ٹ ٹ چ 

ُ[112:المائدة]چى  ى  ائ  ائ   ەئ    ەئ  وئ    ېې
 

  

                                                           
1
انظرالحاشٌةالسابقة.- 
ٌْطالواحدي، - 2 ْفِسٌُر الَبِس  7/589،التَّ
3
.217-11/216،تفسٌر الطبريالطبري،- 
4
.؛4/497،المصون الدر الحلبً، السمٌن- 



  

111 
 

 القراءات المتواترة وتوجيييا

ٍمييكري  :چۋ  ۅ   ۋ چ ـ  اٍلبىاءً ب ۅ كى  ،ً ًباٍليىاء ۋقىرىأى اٍلجي ككجو ذلؾ أٌف الفعؿ .ضى

كىاًري يفى يسى المعنى عمى أٌف مسنده إلى اهلل عٌز كجؿ، كل كانكا شاكيف في قدرة اهلل تعالى عمى  اٍلحى

كىاًري يفى كىانيكا ميٍؤًمًنيفى ": 2قىاؿى اٍبفي عىًطيَّةى  ،1ذلؾ ؼى أىٍحفىظيوي ًفي أىفَّ اٍلحى كفى  ..."،الى ًخبلى  :قىاؿى اٍلميفىس ري

كىاص  ًعيسىى" ـٍ خى كىاًري كفى ىي كىانيكا ميؤٍ  ،كىاٍلحى مىى ذىًلؾى كى ـٍ يىشيك كا ًفي قيٍدرىًة المًَّو تىعىالىى عى لى   .3"ًمًنيفى كى

كىاًري يفى كىانيكا ميٍؤًمًنيفى ككجو اإلشكاؿ:  كزي أىٍف ييقىاؿى ًإنَّييـٍ بىقيكا شىاك يفى ف ، أىفَّ اٍلحى بقدرة اهلل كىٍيؼى يىجي

كهو كىالٍ  كاستطاعتو؟ كىذا سؤاؿ مف لـ يؤمف بقدرة اهلل كاستطاعتو. ٍنوي ًمٍف كيجي كىابي عى جى
4 : 

لُ  اًف اٍلعىيىافً اأْلَو  ،  ،: أىفَّ ىىذىا الس ؤىاؿى أًلىٍجًؿ اٍطًمٍئنىاًف اٍلقىٍمًب ًبًإيمى مىى ذىًلؾى الى ًلمشَّؾ  ًفي قيٍدرىًة اهلًل تىعىالىى عى

د   مىى حى ـى  فىييكى عى ٍؤيىةى كىٍيًفيًَّة ًإحٍ  _عميو السبلـ_سيؤىاًؿ ًإٍبرىاًىي يىاًء اٍلمىٍكتىى ًليىٍطمىًئفَّ قىٍمبيوي ًبًإيمىاًف الشَّيىادىًة ري

اًنًو ًبذىًلؾى ًباٍلغىٍيبً    پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  ٹ ٹ. كىاٍلميعىايىنىًة مىعى ًإٍقرىاًرًه ًبًإيمى

 [260البقرة:]چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀڀ  ڀ    ڀ

ًزًموً  ًإنَّوي سيؤىاؿه عىًف اٍلًفٍعًؿ ديكفى  :الث اِني ٍنوي ًببلى مىٍيًو فىعىبَّرى عى كجاء التعبير بالبلـز الذم ىك الفعؿ ، اٍلقيٍدرىًة عى

 تعبيران عف الممزكـ كىك القدرة.

                                                           
؛11/218،الطبريتفسٌر الطبري،؛1/325،معانً القرآنالفراء،؛410-4/408البحر المحٌط،أبوحٌان، -1

 ااْلصبهانً،؛ 274-3/273،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً وأبو؛153152-،القراءات معانًواْلزهري،؛
 وجوه عن الكشف والقٌسً،؛241-240،القراءات حجة ، زنجلة ابن ؛1/288 القرآن، إعرابوالنحاس،؛189،لمبسوط
المبهج ،سبطالخٌاط ؛1/678،لكشافوالزمخشري،ا؛537 ،تالقراءا فً الكامل عقٌل، وابن؛423-1/422،القراءات

وابنأبًمرٌم،؛ 157،مفاتٌح األغانًالكرمانً، ؛2/259،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛1/477،فً القراءات الثمان 
 الدر بً،الحل السمٌنو  ؛6/235القرآن، أحكاموالقرطبً،؛462-12/461،مفاتٌح الغٌبوالرازي،؛456-1/455،الموّضح
-257،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛110 ،المكرر النشار، و ؛ 2/256 ،النشر يالجزر وابن ؛500-4/499،المصون
.34-2/33المغنً، ،سنٌمحو؛210-7/209،تفسٌر المنارمحمدرشٌدرضا،و ؛258

-
2

.2/259،المحرر الوجٌز ابنعطٌة، 
3
 .410-4/408البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
الموّضحوابنأبًمرٌم،؛423-1/422،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،؛410-4/408البحر المحٌط،أبوحٌان،- 4

.210-7/209،تفسٌر المنارمحمدرشٌدرضا،و؛462-12/461،مفاتٌح الغٌبوالرازي،؛1/455-456،
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سىًب اٍلقيٍدرىًة، أىٍم ىىٍؿ يينىاًفي ًحٍكمى  :الث اِلثُ  لىًييًَّة الى ًبحى ًة اإٍلً سىًب اٍلًحٍكمى ًة ًبحى ًف ااًلٍسًتطىاعى ب ًؾ  ةى ًإفَّ الس ؤىاؿى عى رى

ٍف كىافى ًممَّا  ا يينىاًفي اٍلًحٍكمىةى الى يىقىعي كىاً  ؟ فىًإفَّ مى ـٍ الى اًء أى اًئدىةن ًمفى السَّمى مىٍينىا مى تىتىعىمَّؽي ًبًو اٍلقيٍدرىةي، أىٍف يينىز ؿى عى

مىى ًإٍحسىاًنوً  مىى ظيٍمًمًو. ،كىًعقىاًب اٍلميٍحًسًف عى ثىابىًة الظَّاًلـً اٍلميًسيًء عى  كىاً 

ب ؾى ًإذىا سىأىٍلتىوي ذى  :الر اِبعُ  ييًجيبي ديعىاءىؾى رى ٍعنىى ىىٍؿ ييًطيعيؾى كى ًة كىاٍلمى طىاعى ٍعنىى اإٍلً ؟ًإفَّ ااًلٍسًتطىاعىةى ىينىا ًبمى  ًلؾى

فى كىاٍنقىادى، كىأىطىاعىوي ًإطىاعىةن كىاٍنطىاعى لىوي كىذىًلؾى  طىاعى يىطىاعي كىأىطىاعى الى قىاؿى اٍبفي ًسيدىٍه: كى
قىٍد 1 ًفي التٍَّيًذيًب: كى . كى

ى أًلىٍمًرًه فىقىٍد أىطىاعىوي. فىًإذىا كىافىقىوي فىقىٍد طىا كىعىوي طىاعى لىوي يىطيكعي ًإًذ اٍنقىادى لىوي ًبغىٍيًر أىًلؼو فىًإذىا مىضى
2. 

ؤاؿ عالمكف أنو جعؿ الفعؿ هلل تعالى فرفعو بو، كىـ في ىذا السٌ كخبلصة القكؿ ما قالو ابف خالكيو:"

 .3"مب كالسؤاؿذلؾ، فمفظو لفظ االستفياـ، كمعناه معنى الطٌ  و يستطيعي أنٌ 

كىًىيى ًقرىاءىةي  ،عمى التعظيـًبنىٍصًب اٍلبىاءً  َرب كَ ، و ًبالتَّاءً  َتْسَتِطيعُ  كحده قىرىأى اٍلًكسىاًئي   (:َىْل َتْسَتِطيُع َرب كَ )

ًميٍّ  ميعىاذو كىاٍبًف عىبَّاسو كىعىاًئشىةى كىاٍبفً  عى . قىالىٍت عىاًئشىةي  كى بىٍيرو كىاًري كفى أىٍعرىؼى ًبالمًَّو ًمٍف أىٍف يىقيكليكا  :"جي كىافى اٍلحى

ب ؾى  بَّؾى  ىىٍؿ يىٍستىًطيعي رى ا قىاليكا ىىٍؿ تىٍستىًطيعي أىٍف تىٍسأىؿى رى نَّمى ٍعنىى ىىًذًه اٍلًقرىاءىًة "كىاً  مى  ؟ىىٍؿ تستطيع سؤاؿ ربؾ:.كى

كأىٍف يينىز ؿى مىٍعميكؿه  ب، أم: اسأؿ لنا ربؾ أف ينزؿ عمينا مائدة مف السماء.كىك استفياـ فيو معنى الطم

ٍعنىى ًإالَّ ًبوً  ـ  اٍلمى ٍذؼه الى يىًت ًلسيؤىاؿو اٍلمىٍحذيكًؼ ًإٍذ ىيكى حى
4. 

الحٌجة لمف قرأ بالنصب:أنو أراد: ىؿ تستطيع سؤاؿ ربؾ؟ ثـ حذؼ السؤاؿ، كأقاـ  يقكؿ ابف خالكيو:"
 ية.يريد: أىؿ القر  [82ٌوسؾ:]چڱ  ڱ  ٹ ٹ چ كما  )ربؾ( مقامو

  
                                                           

.1/325،المخصص،اْبُنِسٌَدهْ 1-
2
.8/240،لسان العربابنمنظور،- 
3
 .135،الحجةبنخالوٌه،ا- 
؛11/218،تفسٌر الطبريالطبري،؛1/325،معانً القرآنالفراء،؛410-4/408البحر المحٌط،أبوحٌان،- 4

 ااْلصبهانً،؛ 274-3/273،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً وأبو؛153-152،القراءات معانًواْلزهري،؛
 وجوه عن الكشف والقٌسً،؛241-240،القراءات حجة ، زنجلة ناب ؛1/288 القرآن، إعرابوالنحاس،؛189،لمبسوط
المبهج ،سبطالخٌاط ؛1/678،لكشافوالزمخشري،ا؛537 ،القراءات فً الكامل عقٌل، وابن؛423-1/422،القراءات

مرٌم،وابنأبً؛ 157،مفاتٌح األغانًالكرمانً، ؛2/259،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛1/477،فً القراءات الثمان 
 الدر الحلبً، السمٌنو  ؛6/235القرآن، أحكاموالقرطبً،؛462-12/461،مفاتٌح الغٌبوالرازي،؛456-1/455،الموّضح
-257،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛110 ،المكرر النشار، و ؛ 2/256 ،النشر يالجزر وابن ؛500-4/499،المصون
.34-2/33المغنً، ،سنٌمحو؛210-7/209،تفسٌر المنارمحمدرشٌدرضا،و ؛258
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 ية الحادية والثالثوناآل
  ختيئ  جب  حب  خب  مب  ىب       يب  جت     حت  ىئی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئٹ ٹ چ 

 [119:المائدة] چيث  حج     مج  جح     ىثمت  ىت  يت  جث  مث

 

القراءات المتواترة وتوجيييا

ٍمييكري ىىذىا يى  :چی  ی    چ بىري ىىذىا، أىٍم قىاؿى اهللي تىعىالىى: ًإفَّ ىىذىا اٍليىٍكـى ىيكى اٍليىٍكـي  ،ٍكـي ًبالرٍَّفعً قىرىأى اٍلجي كىىيكى خى

ـٍ كىأىٍحكىاًلًيـٍ  ًفي سىاًئًر أىٍقكىاًلًي ، كى ـٍ شىيىادىاًتًي ـٍ كى اًنًي ـٍ ًفي ًإيمى اًدًقيفى ًصٍدقييي ًفيًو ًإشىارىةه ًإلىى  .الًَّذم يىٍنفىعي ًفيًو الصَّ كى

ـي صً  مىٍيًو السَّبلى ٍدًؽ ًعيسىى عى
 1. 

بيًنيى  ،اٍلًميـً  ًبفىٍتحً  ،ىىذىا يىٍكـى  قىرىأى نىاًفعه  :چ َىَذا َيْومَ  چ بىره ًليىذىا كى ٍبًني  خى مىى أىنَّوي مى وي اٍلكيكًفي كفى عى رَّجى كىخى

ـٍ تىتًَّحدي الٍ  ٍممىًة اٍلًفٍعًميًَّة، فىعىمىى قىٍكًلًي افىًتًو ًإلىى اٍلجي ضى : ىيكى ميٍعرىبه الى ا كعندًقرىاءىتىاًف ًفي اٍلمىٍعنىى.إًلً ٍلبىٍصًري يفى

مىى كىٍجيىٍيفً  ٍبًني  كىخير جى نىٍصبيوي عى : أف يككف ظرفنا لقاؿ، كىىىذىا ًإشىارىةه ًإلىى اٍلمىٍصدىًر فىيىكيكفي األولاْلَوْجُو  :مى

مىى اٍلمىٍصدىًريًَّة، أىٍم: قىاؿى المَّوي ىى  كبنا عى بىًر أىًك اٍلقىصىصً مىٍنصي اٍبفي عىًطيَّةى  كعٌقب.ذىا اٍلقىٍكؿى أىٍك ًإشىارىةه ًإلىى اٍلخى

بىيىاءى المٍَّفظً  " عمى ىذا التخريج: ٍصؼى اآٍليىًة كى ٍعننى ييًزيؿي كى  .2 "كىذا عندم مى

 

 

                                                           
 الفارسً، علً ؛وأبو157،القراءات معانً؛واْلزهري،136،الحجةابنخالوٌه،؛422-4/421البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

؛و424-1/423،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً، ؛189،المبسوط ؛واْلصبهانً، 3/282،للقراءالسبعة الحجة
المحرر الوجٌز وابنعطٌة،؛478/ص1،جالمبهج فً القراءات الثمان ،سبطالخٌاط؛1/682،لكشافالزمخشري،ا

 به من ما إمالء العكبري، و؛1/457،الموّضح؛وابنأبًمرٌم، 156،مفاتٌح األغانً؛الكرمانً،2/264،
 الدر ً،الحلب السمٌنو؛6/244القرآن، أحكام؛والقرطبً،2/251،نوار التنزٌلوالبٌضاوي،أ؛1/234الرحمن،
 ؛257،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛111 ،المكرر النشار، و ؛ 2/256 ،،النشر الجزري وابن ؛521-4/520،المصون

.2/34المغنً، ؛ومحٌسن،
2
 2/264،المحرر الوجٌز وابنعطٌة،- 
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بىرى ىىذىا :اْلَوْجُو الث اِني مىى ااًلٍبتً  ،أىٍف يىكيكفى ظىٍرفنا خى الًَّذم قىالىوي ًعيسىى كىاًقعه أىٍك  :كىالتٍَّقًديري  ،دىاءً كىىىذىا مىٍرفيكعه عى

اًدًقيفى ًصٍدقيييـٍ   .1فيستكم ىذا مع تخريج القراءة األكلى كالثانية أيضان في المعنى ،كىاًئفه يىٍكـى يىٍنفىعي الصَّ

 
 ت الشاذة وتوجٌههااالقراء

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ٹ چ كىقىٍكًلًو  كقراءة نافع ،فً التٍَّنًكيالٌنصب كً ب قىرىأى اأٍلىٍعمىشي  :3(2َىَذا َيْوًما)

.[48البقرة:] چ

سىفي ٍبفي  :4)َىَذا َيْوٌم( ٍفًع كىالتٍَّنًكيفً كاألعمش  الشَّاًمي   عباسالقىرىأى اٍلحى  عمى الخبريًة كقراءة الجماعة ،ًبالرَّ

قيًرئى ًبالنٍَّصًب، كفيو أربعة أكجو :5)ِصْدَقُيْم( ٍفعي  -1:كى ٍرًؼ  -2ٍ ،كؿه لىوي أىٍم ًلًصٍدًقًيـٍ أىنَّوي مى ًإٍسقىاًط حى
ـٍ  ر  أىٍم ًبًصٍدًقًي ٍفعيكؿه ًبوً  -4.مىٍصدىره ميؤىك ده، أىًم الًَّذيفى يىٍصديقيكفى ًصٍدقىيىـٍ  -3ٍ،اٍلجى أىٍم يىٍصديقيكفى  ،مى

دٍ  ق قيكفى الص  ٍعنىى ييحى دىٍقتيوي اٍلًقتىاؿى كىاٍلمى : صى ا تىقيكؿي ٍدؽى كىمى  .ؽى الص 
باختيار عدد مف آيات سكرة المائدة، كقمت بتحقيؽ الحمد هلل أكالن كآخران، قمت في ىذا الفصؿ 

القراءات المتكاترة كالشاذة، كالتفريؽ فيما بينيا كتكجيييا. كىذا أمر ضركرم حتى يتميز ما ىك مف 

 لئلطالة في الفصؿ.القرآف كىك المتكاتر، عما ليس كذلؾ كىك الشاذ، كاكتفيت بيذه المكاقع تجنبان 

 

                                                           
 الفارسً، علً ؛وأبو157،القراءات معانً؛واْلزهري،136،الحجةابنخالوٌه،؛422-4/421البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

؛و424-1/423،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً، ؛189،المبسوط ؛واْلصبهانً، 3/282،للقراءالسبعة الحجة
المحرر الوجٌز وابنعطٌة،؛478/ص1،جالمبهج فً القراءات الثمان ،؛سبطالخٌاط1/682،لكشافالزمخشري،ا

 به من ما إمالء العكبري، و؛1/457،الموّضح؛وابنأبًمرٌم، 156،مفاتٌح األغانً؛الكرمانً،2/264،
 الدر الحلبً، السمٌنو؛6/244القرآن، أحكام؛والقرطبً،2/251،نوار التنزٌلوالبٌضاوي،أ؛1/234الرحمن،
 ؛257،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛111 ،المكرر النشار، و ؛ 2/256 ،،النشر الجزري وابن ؛521-4/520،المصون

.2/34المغنً، ؛ومحٌسن،

2
 .هذهالقراءةالشاذةمخالفةللرسمالعثمانً- 
3

 السمٌنو؛6/244القرآن، أحكاموالقرطبً،؛1/682،لكشافوالزمخشري،ا؛422-4/421البحر المحٌط،أبوحٌان،  -
4/521،المصون الدر الحلبً،

 وابنعطٌة،؛1/290،إعراب القرآن؛والنحاس،2/225،لقرآنمعانً اوالزجاج،؛422-4/421البحر المحٌط،أبوحٌان، -4

 الدر الحلبً، السمٌنو؛6/244القرآن، أحكاموالقرطبً،؛164،شواذ القراءات؛الكرمانً،2/264،المحرر الوجٌز
 .4/521،المصون

5
؛4/523،المصون لدرا الحلبً، السمٌنو؛1/234الرحمن، به من ما إمالء العكبري، و؛4/422البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
.4/68،روح المعانً اْللوسً،و
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 الفصل الثالث
 أْلَْنَعامِ ا سورة في القرآنية القراءات

 :مبحثان وفيو

َن أَعام  ابسكرة ُعريؼتٌ ال:ُاألكؿُالمبحث  .ْلأ

َن أَعام  ا سكرةُمفُالقرآنيةُلمقراءاتُمتضمنة آلياتُعرض:ُالثانيُالمبحث  ْلأ
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 األول المبحث

َن أَعام  ابسورة  تعريفال   ْلأ

 ويتضمن اآلتي : 

 : وعدد آياتيا.مكية  األنعامبيان كون المطمب األول 

 : ووجو التسمية األنعامأسماء المطمب الثاني 

 :األنعامترتيب نزول المطمب الثالث 

  :األنعامزمن نزول المطمب الرابع. 

 :وموضوعاتيا. األنعامأغراض سورة المطمب الخامس 

 :وفيو: عاماألنالمناسبات في سورة المطمب السادس 

  حف.حسب ترتيب المص بما بعدىا األنعامعالقة سورة 
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  اأْلَْنَعامِ  بُسوَرةِ  األول: الّتعريف المبحث
اًىًميًَّة، كىأىشىد ىىا ميقىارىعىةى ًجدىاؿو لىييـٍ  اأٍلىٍنعىاـً سيكرىةي     اجو  ،أىٍجمىعي سيكىًر اٍلقيٍرآًف أًلىٍحكىاًؿ اٍلعىرىًب ًفي اٍلجى كىاٍحًتجى

مىى سىفىاىىًة أىٍحكىاًلًيـٍ  عى
"المائدة" ، كقبؿ جاءت بعد سكرة   .ادسة في ترتيب المصحؼكرة السٌ ىي السٌ  ؛1

 .تناكلت القضايا الكبرل االساسية ألصكؿ العقيدة كاإليماف كاؿ،بع الطٌ مف السٌ  تعد، "سكرة "األعراؼ

 كسأعرض في ىذا المبحث لجكانب ىذه السكرة الكريمة.

 :وعدد آياتيا:مكية  اأْلَْنَعامِ ُسوَرة بيان كون  المطمب األول 

مىك يَّةه ًفي قىٍكًؿ اأٍلىٍكثىًريفى كميا  اأٍلىٍنعىاـسيكرىةي  
ًست كفى آيىة ًفي اٍلكيكًفي،كعدد آياتيا  ،2 مائة ك  مائة كىخٍمس كى

مائة ًست كفى ًفي اٍلبىٍصًرٌم كالشامي، كى ًست كفى ًفي اٍلمىدىًني كالمك ست كى ؼ ككمميا  ،يكسبع كى ثىة آالى ثىبلى

ٍمسيكفى كممة كفى اٍثنىا عشر ألفا ، كحركفيا كىاٍثنىتىاًف كىخى  .3حرفناكىأىٍربىعًمائىة كىاٍثنىاًف كىًعٍشري

 :4ووجو الّتسمية اأْلَْنَعامِ ُسوَرة أسماُء المطمب الثاني. 

يىٍت “.اأٍلىٍنعىاـً سيكرىةي  ”حد، ىككرة اسـ تكقيفي كاليذه السٌ     سيم  كرة الكحيدة التي يا ىي السٌ بذلؾ ألنكى
رى ًفييىا ًذٍكر لىٍفًظ اأٍلىٍنعىاـً ًستَّ ك  عمى تفصيؿ لـ يرد في غيرىا مف السكر، اأٍلىٍنعىاـً  عرضت لذكر تىكىرَّ

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  چ  ٹ قىله في المكاضع اآلتية: ،مىرَّاتو 

ىي ك مذككرة ثبلث مرات في آية كاحد مف آياتيا، ” األنعاـ ” كمف المطائؼ أف كممة  ،[136األوعام:] چ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ قكلو تعالى:

                                                           
1
.7/125،التحرٌروالتنوٌرابنعاشور،- 
محمدو؛1/57،، اإلتقان؛والسٌوط3/213ً،تفسٌر ابن كثٌروابنكثٌر،؛6/246،الجامع ألحكام القرآنالقرطبً،،- 2

فً ظالل القرآن؛وسٌدقطب،7/125،التحرٌر والتنوٌرابنعاشور،و؛210-7/209،تفسٌر المناررشٌدرضا،

.5/7،التفسٌر الوسٌط؛وطنطاوي،7/1004،

عمدة القاري شرح ،بدرالدٌنأبومحمدمحمودبنأحمدبنموسى،العٌنىو؛151،ي القرآنآالبٌان فً عّد   ،الدانً- 3
.18/218(جبٌروت:دارإحٌاءالتراثالعربً،)جزء25،صحٌح البخاري

؛75،صأهداف كل سورة؛وشحاتة،7/125،التحرٌروالتنوٌر؛وابنعاشور،1/187،بصائر ذوي التمٌٌزي،الفٌروزآباد- 4
.189-187هـ(،1426)الرٌاض:دارابنالجوزي،1،طأسماء سور القرآن وفضائلهاوالدوسري،منٌرةمحمدناصر،
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چ  ،[138األوعام:]چٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ

  .[139األوعام:]چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 . [142األوعام:]چ ۉ  ۉ   ې  ېچ 

مف السكرة جكانب متعددة، تتصؿ بعقائد  ت الحديث عف األنعاـ، في ىذه اآلياتكقد تناكل   

المشركيف فبينت ما في عقائدىـ مف الخمؿ كالفساد؛ إذ كانكا يحرمكف األنعاـ عمى أنفسيـ، كيجعمكف 

مف األنعاـ آلليتيـ كأصناميـ، كقسمان هلل، ثـ يجكركف عمى القسـ الذم جعمكه هلل فيأخذكف منو قسمان 

 .1صناميـأل

ـي: مختص  باإلبؿ، كجٍمعيو: أىٍنعىاـه،  و –بفتح النكف كالعيف  –جمع. مفرده: نىعىـ  ”  اأٍلىٍنعىاـً ” ك  النَّعى

ـي تقاؿ لئلبؿ كالبقر كالغنـ، كال يقاؿ ليا  ـى ًنٍعمةو، لًكًف األىٍنعىا كتسميتيوي بذلؾ لككف اإلبؿ عندىـ أىٍعظى

اإلبؿ،  األربعة كىي:كاألنعاـ تطمؽ عمى األصناؼ الحيكانية . 2بؿأىٍنعىاـه حتى يككف في جممتيا اإل

ٻ  ٻ  پ  پ    ٻٱ  ٻچ : مذككرة في قكلو تعالىال ،كالبقر، كالضأف، كالماعز

ٹ  ٹ  ٹ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ   ڀپ  پ

چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڄٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ

  [144ُُ-143األنعاـ:]

                                                           
1
؛75،صأهداف كل سورة؛وشحاتة،7/125،التحرٌروالتنوٌر؛وابنعاشور،1/187،بصائر ذوي التمٌٌزالفٌروزآبادي،- 

.189-187،أسماء سور القرآن وفضائلهاوالدوسري،
 
2
 .553،المفرداتاْلصفهانً،- 
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ة"اسميا االجتيادم:أما   ٌجة النبٌكة 1 "الُحج  لكركد كممة الحجة فييا. كما ك ، ألىنَّيا مقصكرة عمى ذكر حي

ڈ  ڈ  ژ  چ  كقكلو: .[83اْلنعام:]چ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿچ  :في قكلو تعالى

 . [149اْلنعام:] چژ

   :اأْلَْنَعامِ ُسوَرة ترتيب نزول المطمب الثالث. 

كىي السكرة  في ترتيب المصحؼ، بعد سكرة المائدة كقبؿ سكرة األعراؼ ادسةالسىي السكرة    

 .2افاتأنزلت بعد سكرة الحجر كقبؿ سكرة الصٌ  حيثالخامسة كالخمسكف، حسب ترتيب نزكؿ القرآف، 

  :اأْلَْنَعامِ ُسوَرة زمن نزول المطمب الرابع. 

ُثبلثُبياُأسرُأفُبعدُلمناسُكيعمنياُةبالدعك ُيصدعُأفُُأمرهُعقبُفيُاأٍلىٍنعىاـُسيكرىةي ُنزلتُُُ

كىذه الفترة مف تاريخ الدعكة اإلسبلمية كانت فترة نضاؿ فكرل عنيؼ بيف اإلسبلـ كالشرؾ،  ،سنيف

، كيبيف ليـ بجرأة ففييا بدأ النبي صمى اهلل عميو كسمـ يجير بدعكتو كيصارح قريشا برسالتو، 

 3ـ عف الطريؽ المستقيـ.ككضكح بطبلف عقائدىـ، كسخافة تفكيرىـ كاعكجاجي

ُذلؾُركمُفقدُذلؾُفيُالكاردةُاآلثارُلكثرةُآياتيا،ُمفُلشيءُاستثناءُغيرُمفُكاحدةُجممةُكنزلت    

ُكأقكاؿُ.عباسُكابفُ،4يزيدُبنتُكأسماءُمالؾ،ُبفُكأنسُ،ُعمرُكابفُ،ُالصحابةُمفُعددُعف

                                                           
1
.1/187،بصائر ذوي التمٌٌزالفٌروزآبادي،- 
ٌَّة:تحقٌق،جمال القراء وكمال اإلقراء،علًبنمحمدبنعبدالصمدالهمدانً،السخاوي- 2 محسنومروانالعط

.1/193،البرهانالزركشً،؛44(،صم1997-هـ1418،دارالمأمونللتراث:دمشق)1،طرابةخ
3
.6-5/5،التفسٌر الوسٌطوطنطاوي،؛75،صأهداف كل سورةشحاتة،- 
روتعن،وكانتتكنىأمسلمة،وكانٌقاللهاخطٌبةالنساء،بنالسكناْلنصارٌةاْلوسٌةثماْلشهلٌةأسماءبنتٌزٌد- 4

ر أجزاء،8،اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة ،)ابنحجر،أبوالفضلأحمدبنعلًبنمحمدبنأحمد عدةأحادٌثسولهللاَّ
.21/ص8هـ(ج1415،دارالكتبالعلمٌة،)بٌروت:1،طعادلأحمدعبدالموجود،وعلىمحمدمعوضتحقٌق:



  

120 
 

ُ،مكيةُأنياُتثبتُالتيُالركاياتُساؽُالذمُكثيرُابفك ُكالقرطبيُالرازمُكالفخرُالمفسريفُجيابذةً 

 1.قطبُكسيدُالمنار،ُصاحب:ُأمثاؿُالمحدىثيفُالمفسريفُكبعض

لىٍت سيكرىةي اأٍلىٍنعىاـً ًبمىكَّةى لىٍيبلن ُُ : " نىزى ٍممىةن  فىقىٍد أىٍخرىجى أىبيك عيبىٍيدو كىالطَّبىرىاًني  عىًف اٍبًف عىبَّاسو قىاؿى ٍُكلىيىاحى  ،جي

كفى   مىمىؾُأىٍلؼى ُسىٍبعيكفى  يىٍجأىري
ٍكلىيىا ًبالتٍَّسًبيحً  2 تككف سكرة األنعاـ قد تميزت عف جميع السكر  بذلؾف .3"حى

 .المكية بنزكليا جممة كاحدة عمى طكليا، كاحتفاؿ المبلئكة بيا

ديىيمى  يقكؿ الرازم:" ٍيًف ًمفى اٍلفىًضيمىًة. أىحى ٍت ًبنىٍكعى : ىىًذًه الس كرىةي اٍختيصَّ كًلي كفى لىٍت ديٍفعىةن قىاؿى اأٍليصي ا: أىنَّيىا نىزى

مى  ًئكىًة، كىالسَّبىبي ًفيًو أىنَّيىا ميٍشتىًممىةه عى ًئًؿ التٍَّكًحيًد كىاًحدىةن، كىالثَّاًني:أىنَّيىا شىيَّعىيىا سىٍبعيكفى أىٍلفنا ًمفى اٍلمىبلى ى دىالى

ٍبًطًمي ٍبطىاًؿ مىذىاًىًب اٍلمي  .4..."فى كىاٍلميٍمًحًديفى كىاٍلعىٍدًؿ كىالن بيكًَّة كىاٍلمىعىاًد كىاً 

مىٍف  كيضيؼ القرطبي : ـٍ ًمفى اٍلميٍبتىًدًعيفى كى ٍيًرًى ًة اٍلميٍشًرًكيفى كىغى اجَّ قىاؿى اٍلعيمىمىاءي: ىىًذًه الس كرىةي أىٍصؿه  ًفي ميحى

ٍممىةن كىاًحدىةن أًلىنَّيىا فً  رَّؼى كىذَّبى ًباٍلبىٍعًث كىالن شيكًر كىىىذىا يىٍقتىًضي ًإٍنزىالىيىا جي ٍف تىصى ًة كىاً  جَّ ٍعننى كىاًحدو ًمفى اٍلحي ي مى

مىٍييىا بىنىى اٍلميتىكىم ميكفى أيصيكؿى الد يًف " كهو كىًثيرىةو كىعى ذىًلؾى ًبكيجي
5. 

ألنو محؿ األنس بنزكلو تعالى إلى السماء الدنيا، كعمى أف ىذا  ؛كلنزكليا ليبلن دليؿه عمى غاية البركة
إال البصراء األيقاظ مف سنة الغفبلت، أكلك األلباب أىؿ الخمكات، كاألركاح العمـ ال يقؼ عمى أسراره 

 .6الغالبة عمى األبداف كىـ قميؿ

                                                           
1
عام جملة واحدة أو نزولها على أسباب متفرقة دراسة نزول سورة األناْلطرش،عطٌةصدقًعطٌة،:لالستزادةانظر- 

م.2009(،119-85(،ص)1(،العدد)4مجلةجامعةالخلٌلللبحوث،المجلد)،وتحلٌل
2
ْجأَُر-  ٌَ ٍعَواْستَِؽاَثةٍ:َجأََر .(4/112،لسان العرب.)ابنمنظور،َرَفَعَصْوَتُهَمَعَتَضرُّ
،، فضائل القرآنالهروي،أبوُعبٌدالقاسمبنسالّم.)240ص،ْضِلاْلَمائَِدِةَواْْلَْنَعامَِباُبفَأخرجهأبوعبٌدفًفضائله،- 3

،وابنالضرٌس،م(1995-هـ1415)دمشق:دارابنكثٌر،،1تحقٌق:مروانالعطٌة،ومحسنخرابة،ووفاءتقًالدٌن،ط
فضائل القرآن لضرٌس،أبوعبدهللامحمدبنأٌوببنٌحٌى،ابنا.)94(،ص196،حدٌثرقم:)َباُبَفْضِلُسوَرِةاْْلَْنَعامِ

(،والطبرانًم1987-هـ1408،)دمشق:دارالفكر،1تحقٌق:ؼزوةبدٌر،ط،وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدٌنة
ًالشامً،الطبرانً،سلٌمانبنأحمدبنأٌوببنمطٌراللخم.)215/ص12(،ج12930فًمعجمهالكبٌر،حدٌثرقم:)

،وأوردهابنم(1994-هـ1415)الرٌاض:دارالصمٌعً،1جزء،تحقٌق:حمديبنعبدالمجٌدالسلفً،ط25،المعجم الكبٌر
،وعزاهًلبنالمنذروابنمردوٌه.243/ص3،والسٌوطًفًتفسٌره،ج237/ص3كثٌرفًتفسٌره،ج

4
 .12/471،مفاتٌح الغٌبالرازي،- 
5
.6/246،حكام القرآنالجامع ألالقرطبً،- 
جزء،)القاهرة:دارالكتاب22،نظم الدرر فً تناسب اآلٌات والسورالبقاعً،إبراهٌمبنعمربنحسنالرباط،- 6

.2/ص7اإلسالمً(ج
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 :1وموضوعاتيا اأْلَْنَعامِ أغراض ُسوَرِة 

، مكضكع العقيدة، بكؿ مقكماتيا ىك ،مف بدئيا إلى منتياىا تحاكؿ إبرازه ىدفان إٌف لسكرة األنعاـ     

ا حيًّا متحركنا كجدانيًّا، ييعيد صياغة  ،مفرداًت العقيدة كاممة فقد جمعت ،كمككناتيا كعرضتيا عرضن

 .النفس البشرية كالعقؿ اإلنساني صياغة تحررىما مف ركاـ الجاىمية

مىٍيًو كيؿ  سيكرىةو   يقكؿ صاحب المنار:"  ا تىٍشتىًمؿي عى ؿ  مى مىى جي ا يىديؿ  عى يىٍت سيكىري اٍلقيٍرآًف ًبمى مىى أى  ،لٍك سيم  ٍك عى

مىٍيًو اٍلعيمىمىاءي  ،أىىىم وً  مىى مىا جىرىل عى ، أىٍك سيكرىةى التٍَّكًحيًد، عى ـً ٍسبلى يىٍت ىىًذًه الس كرىةي سيكرىةى عىقىاًئًد اإٍلً  ًمفى لىسيم 

ـي أىٍركىاًنيىا، فىيً  ًئًميىا، التٍَّعًبيًر عىٍف ًعٍمـً اٍلعىقىاًئًد ًبالتٍَّكًحيًد أًلىنَّوي أىسىاسييىا كىأىٍعظى مىةه ًلعىًقيدىًة التٍَّكًحيًد مىعى دىالى يى ميفىص 

مىا يى  مىى التٍَّكًحيًد كى ًلرىد  شيبىيىاًت اٍلكيفَّاًر عى ٍعًرفىتيوي ًمٍف ًصفىاًت اهلًل تىعىالىى كىآيىاًتًو، كى مىا تىًجبي مى ٍتبىعي ذىًلؾى ًمٍف كى

تىٍقًكيًض أىٍركىاًنًو، كى  مىى الرَّسيكًؿ ىىٍدـً ىىيىاًكًؿ الش ٍرًؾ كى ـٍ عى تىٍفًنيًد شيبييىاًتًي ٍثبىاًت الر سىالىًة كىاٍلكىٍحًي كى   "...2إًلً

، كأىـ تتعدد مكضكعات السكرة كتتعانؽ لتصؿ إلى اليدؼ الذل كانت مف أجمو، كاىتمت بإبرازه 

  المكضكعات التي اشتممت عمييا السكرة:

، شأنيا شأف  قضية األلكىية كالكحدانية -1 :كمف أبرز مكضكعاتيا، أواًل : عرض أصول العقيدة

كتعتمد في ترسيخ السكر المكية التي عنيت بأصكؿ العقيدة كاإليماف ، كالرد عمى شبيات المشركيف، 

أسمكب   :ال نكاد نجدىما بيذه الكثرة في غيرىا مف السكر كىما فالعقيدة بيذه األصكؿ عمى أسمكبي

  .التقرير كأسمكب التمقيف

فيك يعرض أدلة كجكد اهلل كتكحيده في صكرة المسٌممات البدييية، باالعتماد عمى  : لتقريراأسمكب  -أ

أك بضمير . [1اْلنعام:]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ التصريح بالخمؽ هلل تعالى: 

                                                           
1
أهداف كل ،وشحاتة؛1033-7/1030،فً ظالل القرآنوسٌدقطب،؛7/125،التحرٌروالتنوٌرابنعاشور،- 

.187-186،أسماء سور القرآن وفضائلهاالدوسري،؛و128-7/127،التفسٌر المنٌر،؛والزحٌل90ً-758،صسورة
2
 .7/238،تفسٌر المنارمحمدرشٌدرضا،- 
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ٺ  چ : مرة في السكرةثمافو كثبلثيف ( ىك) كقد كرد لفظ الداؿ عمى الخالؽ المدبر الحكيـ ىك الغائب

.[2اْلنعام:]چڦ  ڦ    ڦ    ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ     ٿ  ٿ 

فيك إيراد الحجج بتعميميا الرسكؿ صٌمى اهلل عميو كسٌمـ كتمقينيا إياه لعرضيا  : أسمكب التمقيف -ب

، كذلؾ بطريؽ السؤاؿ كالجكاب كنبلحظ في السكرة كثرة استخداـ كممة )قؿ( فقد كردت  عمى الخصـك

     ڇ  ڇ  ڇ   چچ  چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ ، مثؿ:  .مرة اثنتاف كأربعيففي السكرة 

 .[12اْلنعام:]چ ڇ

ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ  :مثؿ قكلو في، بياف الحكمة مف إرساؿ الرسؿ : قضية النبكة كالرسالة-2 

  .[48اْلنعام:]چ ڈ  ڈ

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  چ  :مثؿ قكلو تعالى . القرآف الكريـ إثبات صدؽ : قضية الكتاب -3

 .[92اْلنعام:]چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ 
چٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ     چ :مثؿ قكلو تعالى : قضية المبلئكة -4

 .[111اْلنعام:]
إثبات البعث كالحساب كالجزاء عمى األعماؿ يكـ القيامة، إف خيرا فخير،  ,:قضية اليكـ اآلخر -5

ف شرا فشر. ک  ک    ژ  ڑ    ڑ  ک      ژڌ  ڌ    ڎ  ڎ          ڈ   ڈچ :  مثؿ قكلو تعالىكا 

 .[31اْلنعام:]چڱ   ڱ  ں  ں   ڻ    ڱک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ

ۈئ    ۆئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  چ مثؿ قكلو تعالى :قضية التسميـ بالقضاء كالقدر -6

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     ىئۈئ  ېئ     ېئ  ېئ

 .[59اْلنعام:]چمب  ىب  يب  جت          حت  خت   
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كفي ىذه السكرة تثبيت لقمبو، كأمر باإلعراض  :لمرسول -أ . عناد أىؿ الكتاب كضبلليـ :انياً ث

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍچ  عنيـ، قاؿ تعالى:

ڱ  چ فأىؿ الكتاب يعرفكف أنو الحؽ، قاؿ تعالى:  :لمكتاب -ب .[20اْلنعام:]چژ  ژ  

ڃ  چ  ٹ ٹ چ  لمدين -جػ.[114نعام:اْل]چ ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ   ڑ    ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ

.[159اْلنعام:]

بطاؿ حجج، ك عناد المشركيف كضبلليـ ثالثان: فقد حفمت سكرة األنعاـ  ،كالمناظرةبطريؽ الحكار  يـا 

  بطرؼ مف قصة إبراىيـ الخميؿ إلى قومه أرشد الذي وطرٌقة، التأمل دعوى

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ    چٹ ٹ   الحوار؛إلثباتفسادعقائدهم.

.[74اْلنعام:]چڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

بالهدىفي األنعاـ كالنذكر، كفي الثمار، كفي األكالد : بياف الحبلؿ كالحراـ رابعان: وربطها ،

ڀ  ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ٹ ٹ چ والضالل.

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   

.[138اْلنعام:]ڤ  ڤ  
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ألف اهلل تعالى جمعيا في مكاف كاحد ككاف  ؛سميت بالكصايا العشرك  ر :بياف الكصايا العش خامسان:

1[151اْلنعام:]چی  ی  جئ  چ   : آية منيا بقكلو تعالى أك كؿ ،يختـ كؿ كصية منيا
. 

 الكصايا ىي: عف غيرىا مف السكر القرآنية كىذهت بو السكرة، كىي أىـ ما تميز 

ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ٹ ٹ چ  .تحريـ الشرؾ باهلل الكصية األكلى:

 .[151اْلنعام:] چۈ   ۈ     ٴۇۋ 

 .[151اْلنعام:] چ ۋ  ۅٹ ٹ چ.اإلحساف إلى الكالديف الكصية الثانية:

ى    ېۉ  ۉ  ې  ې    ې ٹ ٹ چ.ة الفقرالكصية الثالثة : تحريـ قتؿ األكالد خشي

 الكصية 

 .[151اْلنعام:] چ  ائى  ائ

ۆئ            ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ    ۅ ٹ ٹ چ.تحريـ اقتراؼ الفكاحش الرابعة: الكصية

ُ.[151اْلنعام:] چ  ۈئۆئ

  یۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      ی ٹ ٹ چ.الكصية الخامسة : تحريـ قتؿ النفس

 .[151اْلنعام:] چی  ی  جئ  حئ  مئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٹ ٹ چ.الكصية السادسة : ك جكب المحافظة عمى ماؿ اليتيـ

 .[152اْلنعام:] چ پ  پ  پ  ڀ  ڀ

ٿ  ٿ    ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٹ ٹ چ.يفاء الكيؿ ك الميزافإالكصية السابعة: 

 .[152اْلنعام:] چ  ٹٿ  ٿ         ٹ

                                                           
1
26،مجموع فتاوى ورسائل فضٌلة الشٌخ محمد بن صالح الُعثٌمٌنالُعثٌمٌن،محمدبنصالح،: لالستزادةانظر - 

.308-283/ص7م(،ج1996-هـ1416اض:دارالثرٌاللنشر،،)الر1ٌجزء،تحقٌق:فهدبنناصرالسلٌمان،ط
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 چ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ٹ  ٹ  ڤ ٹ ٹ چ.العدؿ في القكؿ الثامنة: الكصية

 .[152اْلنعام:]

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڄڦ   ڦ  ڄ ٹ ٹ چ.الكفاء بالعيد التاسعة:الكصية 

 .[152اْلنعام:] ڃ  

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇ   ڀ ٹ ٹ چ.الكصية العاشرة : 

 .[153اْلنعام:]چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ڎڌ  ڎ

ع فيقكؿ: ىذا صراطي مستقيـ فاتبعكه، كصراط اهلل كىي جامعة لكؿ الشر  ،كىذه ىي الكصية العاشرة

مَّـى ىك آخر األدياف سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  .تعالى ىك دينو الذم أرسؿ بو رسمو، كديف محمد صى

 

 :وفيو اأْلَْنَعامِ  ُسوَرةِ  في المناسبات  

 :المصحف ترتيب حسببعدىا بما اأْلَْنَعامِ  ُسوَرةِ  عالقة
  1فاألعراعالقتيا بسورة: 

ترتيبنا مصحفيًّا كقبميا نزكالن؛ لتعطي المنيج القرآني تماـ  اأٍلىٍنعىاـً سيكرىًة  بعد جاءت سكرة األعراؼ  

 يما يمي:ف،كيظير ذلؾ ، كتفصؿ ما أجمؿ فيياصكرتو

اْلنعام:]چٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ أف سكرة األنعاـ لما كانت لبياف الخمؽ،  -1

قصة خمؽ آدـ أبمغ بسط؛ بحيث لـ تبسط في سكرة كما  في سكرة األعراؼ اهلل فبسط ،[2

 .بسطت فييا 

                                                           
1
 87-86،صأسرار ترتٌب القرآن السٌوطً،- 
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، كأشير فييا إلى ذكر [6اْلنعام:]چڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ كقاؿ في بياف القركف:  -2

كفي المرسميف، كتعداد كثير منيـ، ككانت األمكر الثبلثة عمى كجو اإلجماؿ ال التفصيؿ، 

، ككيفية إىبلكيـ تفصيبلن تامًّا شافينا فصمت قصص المرسميف كأمميـ سكرة األعراؼ 

 .مستكعبنا، لـ يقع نظيره في سكرة غيرىا، كذلؾ بسط حاؿ القركف الميمىكة كرسميـ

في  كبسطو ،كىك مكجز [54اْلنعام:] چڤ               ڤ  ڤ  ڦ  ڦٹ ٹ چ  -3

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ     ٹٿ   ٹ  ٹ           ٹچ  األعراؼ بقكلو:

 ، فبيَّف مف كتبيا ليـ. [156اْلعراؾ:]چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

چ  چ : تعالى تقدـ في سكرة األنعاـ قكلو: كجو ارتباط أكؿ ىذه السكرة بآخر األنعاـ فيك -4

ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  چ ، كقكلو:  [153اْلنعام:]چ چ  چ  چ  ڇ

]چۀ       اباألمر باتباع الكتاب في قكلو:  سكرة األعراؼفافتتح  ،[155اْلنعام:  چأيضن

ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

                                         ٿ       ٿ  ٿ      

  .[3-2اْلعراؾ:]چٹ   -5

 كقكلو:، [159اْلنعام:]چڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ   ڑ  چ قكلو تعالى   : تقدـ في األنعاـ -6
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 تعالى قاؿك  ،[164اْلنعام:]چحئ     مئ  ىئ  يئ        جب  حب  خب  ی  ی  جئ  چ                           

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  چ : األعراؼفي مفتتح 

 ، كذلؾ شرح التنبئة المذككرة.ُ[7-6اْلعراؾ:]چگ  گ            ڳ  ڳ     گگ

]چ ک  ک  ک  ک  گ  گچ في األنعاـ:  قاؿ تعالى -7 ، كذلؾ ال [160اْلنعام:

ڱ    ڱڳ  ڳ  ڱچ بذكر الكزف، فقاؿ:  سكرة األعراؼفي الميزاف، افتتح يظير إال 

ثـ ذكر مف ثقمت مكازينو،  ،[8اْلعراؾ:]چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ   ڻ  

كىك مىف زادت حسناتو عمى سيئاتو، ثـ مف خفت مكازينو، كىك مف زادت سيئاتو عمى 

 ـ كسيئاتيـ.حسناتو، ثـ ذكر بعد ذلؾ أصحاب األعراؼ، كىـ قـك استكت حسناتي

رتيب المصحفي كىٍحدةه متكاممة متراصة، كما تبلىا في التٌ  ،ما سبقيا كىكذا نرل أٌف سكرة األنعاـ مع

ا في ًعقدو منتظـ، كما ىي طبيعة الكحي اإلليي الذم ال  ا، كيكمؿ بعضيا بعضن يعضد بعضيا بعضن

 .يأتيو الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو
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 الثاني المبحث

 

 .اأْلَْنَعامِ من سورة  مختارة في آيات ةالقرآنيّ  لقراءاتا
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يقكؿ  ، مف حيث الٌمغة كالٌنحك، كالٌتكجييات الببلغية،المتنكعة القرآنية قراءاتمميئة بالسيكرىةي اأٍلىٍنعىاـً    

مف  أتديقكـ مقاـ تعدد اآليات، كذلؾ ضرب مف ضركب الببلغة، يب الزرقاني :" إف تنكع القراءات

ُ. كسيظير ذلؾ جميان خبلؿ عرض الباحثة لمقراءات 1جماؿ ىذا اإليجاز كينتيي إلى كماؿ اإلعجاز

 مف ىذه السكرة. مختارة في آيات القرآنية

 اآلية األولى

.[76األنعام:]چائ  ەئ   ەئ  وئ    ائې  ې  ې  ې  ى   ىٹ ٹ چ 

 القراءات المتواترة وتوجيييا:

ـ  اٍليىاءً  (ې) فع كأبك عمرك كابف عامر كحفص عف عاصـابف كثير كناقىرىأى  :چ ې چ  ،ًبضى

فىٍتًح الرَّاءً  ٍفعيكؿً  ، كى ٍبًنيًّا ًلٍممى ک  ک  گ  چ  ، كيقٌكم ىذه القراءة قكلو تعالى:،كالمصركؼ ىك العذابمى

اءىةى كىاٍختىارى ىىًذًه اٍلًقرى .بناء الفعؿ لممفعكؿ بو، كفيو ضمير العذاب عمى، [8هود:]چگ     گ  گ  

ٍيوً  ًسيبىكى
ـى  يقكؿ أبك حٌياف:".2 اًز ًإٍذ قىٍد تىقىدَّ ًذؼى ًلٍمًعٍمـً ًبًو أىٍك ًلئٍلًيجى اًرؼى ىيكى المَّوي تىعىالىى، فىحي مىٍعميكـه أىفَّ الصَّ كى

مىى مىفٍ  ،ًذٍكري الرَّب   اًئدنا عى ًميري ًفي ييٍصرىٍؼ عى كزي ًفي ىىذىا اٍلكىٍجًو أىٍف يىكيكفى الضَّ يىجي مىى  ،كى اًئدنا عى ٍنوي عى ًفي عى كى

ًميري ًفي عىٍنوي عائدن  كزي أىٍف يىكيكفى الضَّ يىجي ًف اٍلعىذىاًب، كى ا عمى مىٍف اٍلعىذىاًب أىٍم أىم  شىٍخصو ييٍصرىٍؼ عى

ٍنوي  مىى اٍلعىذىاًب أىٍم أىم  شىٍخصو يصرؼ العذاب عى .3..."كالضمير ًفي ييٍصرىٍؼ عىاًئدنا عى

                                                           
.1/149،مناهل العرفانالزرقانً، -1
2
 وأبو؛154،القراءات معانًواْلزهري،؛؛11/286،تفسٌر الطبريالطبري،و؛455-4/454البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

 زنجلة ابن ؛2/5 القرآن، إعرابوالنحاس،؛191،لمبسوط ااْلصبهانً،؛ 274-3/273،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً
،سبطالخٌاط ؛2/10،لكشافوالزمخشري،ا؛1/425،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،؛243،القراءات حجة ،

؛1/461،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛ 274-2/273،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛1/480،المبهج فً القراءات الثمان 
 وابن ؛4/560،المصون الدر الحلبً، السمٌنو  ؛6/256القرآن، أحكاموالقرطبً،؛12/493،مفاتٌح الغٌبوالرازي،

فتح والشوكانً،؛ 261،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛114-113 ،المكرر النشار،و ؛ 2/257 ،النشر يالجزر

 .2/35المغنً، ،سنٌومح؛2/119،القدٌر
3
 .455-4/454،البحر المحٌطوحٌان،أب- 
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ٍمزىةي كىأىبيك بىٍكرو كىاٍلًكسىاًئي  قىرىأى  :چ فْ ْصرِ يَ  چ كىٍسًر الرَّاءً  ،ًبفىٍتًح اٍليىاءً  ؼٍ ٍصرً يى حى ٍبًنيًّا لمفاعؿ ،كى فمف  ،مى

ًميري ًفي  ـه كىالضَّ ٍفعيكؿه ميقىدَّ مىى المًَّو  فْ ْصرِ يَ مى مىى اٍلعىذىابً  ،عىاًئده عى اًئده عى ٍنوي عى ًفي عى ًميري اٍلميٍستىًكف   ،كى كىالضَّ

مىى الرَّب  ًفي رىًحمى  ٍنوي اٍلعىذىابى فىقىٍد رىًحمىوي الرٍَّحمىةى اٍلعيٍظمىى كىًىيى  ،وي عىاًئده عى أىٍم أىمَّ شىٍخصو يىٍصًرًؼ المَّوي عى

نَّةى  ؿى اٍلجى يى ًمفى اٍلعىذىاًب دىخى ذىا نيج  اةي ًمفى اٍلعىذىاًب، كىاً  ًمي .النَّجى كزي أىٍف ييٍعرىبى مىٍف ميٍبتىدىأن كىالضَّ يىجي ٍنوي كى ري ًفي عى

ٍفعيكؿي ييٍصرىٍؼ مىٍحذيكؼه  مى مىٍيًو، كى اًئده عى اًتـو كىك اختيار أبي  ،عى ًميٍّ كحٌسنيا  ،عيبىٍيدو كأبي  حى   .1أىبيك عى

تىكىمَّـى اٍلميٍعًربيكفى ًفي التٍَّرًجيًح بىٍيفى اٍلًقرىاءىتىٍيفً  كى
حى الطَّبىًرم  ًقرىاءىةى فى  :2 ٍبًنيًّا لمفا (فْ ْصرِ يَ )رىجَّ  عندهأًلىنَّيىا ،عؿمى

ٍنوي( ك  ":  قىاؿى الطَّبىًرم   ،أىقىؿ  ًإٍضمىارنا أكلى القراءتيف في ذلؾ بالصكاب عندم، قراءة مف قرأ: )يىٍصًرٍؼ عى

، بفتح"الياء" ككسر"الراء"، لداللة قكلو:"فقد رحمو" عمى صحة ذلؾ، كأٌف القراءة فيو بتسمية فاعمو. 

"، عمى كجو ما لـ يسَـّ فاعمو، كاف الكجو في قكلو:"فقد رحمو"  ې  ې كلك كانت القراءة في قكلو:"

بىٍيفى . كرٌد ىذا الترجيح أبك حٌياف ، فيك ال يرل الٌترجيح 3..."أف يقاؿ:"فقد ريًحـ" غير مسمى فاعمو

تىٍيفً  ٍعرىابي ًفي اٍلقيٍرآًف ًإذىا اٍختىمىؼى ا حيث يقكؿ:" 4، كاحتٌج بكبلـ ثعمب أحمد بف يحيىاٍلًقرىاءىتىٍيًف اٍلميتىكىاًترى إٍلً

ـً النَّاسً  ـً كىبلى رىٍجتي ًإلىى اٍلكىبلى مىى ًإٍعرىابو ًفي اٍلقيٍرآًف فىًإذىا خى ٍؿ ًإٍعرىابنا عى ـٍ أيفىض  ًف السٍَّبعىًة، لى ٍمتي  عى فىضَّ

ا بً  كعقب أبك حٌياف:"،"اأٍلىٍقكىل اًلمن ـى السَّمىؼي لىنىا، أىٍحمىدي ٍبفي يىٍحيىى كىافى عى ًنٍع  .5"النٍَّحًك كىالم غىًة ميتىدىي ننا ًثقىةن كى

 .6"كأما بالمعنى فالقراءتاف كاحد ":كعند ابف عطية

                                                           
1
 وأبو؛154،القراءات معانًواْلزهري،؛؛11/286،تفسٌر الطبريالطبري،و؛455-4/454البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

 زنجلة، ابن ؛2/5 القرآن، إعرابوالنحاس،؛191،لمبسوط ااْلصبهانً،؛ 274-3/273،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً
المبهج ،سبطالخٌاط ؛2/10،لكشافالزمخشري،او؛1/425،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،؛243،القراءات حجة

والرازي،؛1/461،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛ 274-2/273،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛1/480،فً القراءات الثمان 
 يالجزر وابن ؛561-4/559،المصون لدرا الحلبً، السمٌنو ؛6/256القرآن، أحكاموالقرطبً،؛12/493،مفاتٌح الغٌب

فتح والشوكانً، ؛261،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛114-113 ،المكرر النشار،و ؛ 2/257 ،النشر

.2/35المغنً،،سنٌومح؛2/119،القدٌر
2
 .455-4/454البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
3
 .11/286،تفسٌر الطبريالطبري،- 
4
87تمتترجمتهص- 
5
.4/455البحر المحٌط،ٌان،أبوح- 
6
.2/274،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،- 
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 القراءات الشاذة وتوجٌهها

ٍنوي المَّوي  فْ ْصرِ يَ مىٍف ) كىأيبىيٍّ  ابف مسعكدًقرىاءىةي   (َيْصِرفْ ) ًقرىاءىةى ،كيرل أبك حياف أٌف ىذه القراءة تؤيد 1(عى

ٍبًنيًّا ًلٍمفىاعً   .2ؿً مى

 الثانيةاآلية 

 چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ        ہ  ہ  ٹ ٹ چ 

 .[22:األنعام]

 القراءات المتواترة وتوجيييا:

ٍمييكري  :چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ ـٍ ثيَـّ نىقيكؿي )قىرىأى اٍلجي ،كذلؾ ًفي اٍلًفٍعمىٍيفً  بنكف العظمة (نىٍحشيريىي

 .3عمى االلتفات مف الغيبة إلى التكمـ

يىٍعقيكبي ًفيًيمىا ًباٍليىاءً :چ ُقولُ يْحُشُرُىْم َجِميعًا ُثم  يَ َوَيْوَم  چ ضمير  ، كالفاعؿ التحتيةعمى الغيبة قىرىأى ى
 .4كمعنى القراءتيف كاحده في أف الفعؿ هلل تعالى.اهلل تعالى يعكد ىك مستتر تقديره 

 
 القراءات الشاذة وتوجٌهها

ـٍ نىٍحشً ) ٍشران  .بكسر الٌشيف ٍيرىةى قىرىأى أىبيك ىيرى  (:ريىي شىرىىيـ يىٍحشيريىـ كيىٍحًشريىـ حى : حى شىرى كىما لغتاف  ،يقاؿ :حى
 .5في المضارع

 
 

                                                           
1
هذهالقراءةالشاذةمخالفةللرسمالعثمانً.- 
2
والشوكانً،؛2/274،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛2/10،لكشافوالزمخشري،ا؛4/455البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

.2/119،فتح القدٌر
3
 ؛191،المبسوطاْلصبهانً،و3/290،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً وأبو؛4/464البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
 2/277،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛1/480،المبهج فً القراءات الثمان ،سبطالخٌاط ؛2/12،لكشافالزمخشري،او
 والدمٌاطً، ؛ 2/257 ،النشر يالجزر وابن ؛4/571،المصون الدر الحلبً، السمٌنو؛1/462،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛

.2/36المغنً،،سنٌومح؛2/122،فتح القدٌروالشوكانً، ؛261،البشر فضالء اتحاف
4
 انظرالحاشٌةالسابقة.- 
5
وابن ؛4/571،المصون الدر الحلبً، السمٌنو؛2/277،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و،4/464البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

.4/190،لسان العربمنظور،
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 الثالثةاآلية 

 .[23:األنعام] چہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳         ﮴  ﮵   ٹ ٹ چ  

 القراءات المتواترة وتوجيييا:

بالرفع، (ھ)ك.1  أنيثبالتاء الفكقية عمى التٌ  (ہ ھ ھالجميكر)قىرىأى  :چ ھ ھ ہ ھ چ

لـ تكف فتنتييـ إاٌل قكلىييـ ، كالتقدير: ثـٌ خبرىا(ھ      ے  ے   )اسـ تكف، ك (ھ)كذلؾ أٌف 
2. 

ك كىأىبيك بىٍكرو  :چ ُيمْ ِفْتَنتَ ہ  ھ  ھ  چ  (ييـٍ ًفٍتنىتى  )ك ،ًبالتَّاًء الفكقية (ھ  عف عاصـ )قىرىأ نىاًفعه كىأىبيك عىٍمرو

اأٍلىٍحسىفي أىٍف ييقىدَّرى ًإالَّ مؤخر،كعند أبي حياف   (ھ  )اسـ ( ے  ے   ھ    )عمى أنيا خبر مقدـ،  النٍَّصبً ب

ـٍ تىكيٍف ًفٍتنىتيييـٍ إال مىقىالىتيييـٍ  نَّثنا أىٍم ثيَـّ لى أىٍف قاليكا ميؤى
 3. 

ألف الفتنة بمعنى ؛ية عمى التذكير( بالياء التحتيىكيف) قرأ حمزة كالكسائي: چ ُيمْ ِفْتَنتَ  َيُكنْ  ہ  ھ چ

"اسـ يكف ھ      ے  ے   " خبر يكف مقدـ، ك"ييـٍ ًفٍتنىتى " بالنصب، كذلؾ أٌف" ييـٍ ًفٍتنىتى " االفتتاف، فجاز تذكيره، ك

مىى اأٍلىٍشيىًر ًقرىاءىةي :" 5. قاؿ أبك حياف4مؤخر اًرم ًمٍنيىا عى نٍَّصًب، أًلىفَّ ًباٍليىاًء ًبال (ُيمْ ِفْتَنتَ  َيُكنْ  ہ  ھ)كىاٍلجى

                                                           
1
  
 الحجة الفارسً، علً ؛وأبو155،القراءات معانً؛واْلزهري،466-4/465البحر المحٌط،أبوحٌان،- 2

 وجوه عن الكشف ؛والقٌسً،2/6 القرآن، إعراب؛والنحاس،192،المبسوط ؛واْلصبهانً، 3/287،للقراءالسبعة
البؽوي،و؛427-1/426،القراءات

الموّضح؛وابنأبًمرٌم،2/278،المحرر الوجٌز وابنعطٌة،؛2/12،لكشافالزمخشري،ا؛و2/117،معالم التنزٌل
 الدر الحلبً، السمٌنو؛12/501،مفاتٌح الغٌب؛والرازي،2/16،زاد المسٌر؛وابنالجوزي،1/462-463،

 ،ن؛ومحٌس2/123،فتح القدٌروالشوكانً،؛114 ،المكرر النشار، و؛؛ 2/257 ،،النشر الجزري وابن ؛4/574،المصون

-هـ1427،)القاهرة:دارالعقٌدة،1،ططالئع البشر فً توجٌه القراءات العشروقمحاوي،محمدالصادق،؛38-2/37المغنً،
.63م(ص2006

انظرالحاشٌةالسابقة.- 3
4
انظرالحاشٌةالسابقة.- 
5
.4/466البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
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مىا ديكنىوي فً  ذىا اٍجتىمىعى اأٍلىٍعرىؼي كى ا بىٍعدىىىا أيٍجًريىٍت ًفي التٍَّعًريًؼ مىٍجرىل اٍلميٍضمىًر كىاً  ي التٍَّعًريًؼ أًلىفَّ أىٍف مىعى مى

ًلذىًلؾى أىجٍ  ، كى بىري مىا ديكنىوي ىيكى اٍلخى ٍعؿي اأٍلىٍعرىًؼ ىيكى ااًلٍسـي كى كا أىفَّ اأٍلىٍشيىرى جى مىى ذىًلؾى ًفي فىذىكىري مىعىًت السٍَّبعىةي عى

كيرل صاحب الدر  .[24:العنكبوت]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  چ قىٍكًلًو تىعىالىى: 

 .1إًلجرائيا عمى القكاعد مف غير تأكيؿ ؛ىي أفصحي ىذه القراءاتالمصكف أٌف ىذه القراءة، 

ٍعنىىكىالى فىٍرؽى بىٍيفى ىىًذًه اٍلًقرىاءىاًت  صاحب المنار:" كعقب مىٍييىا  ؛ًفي اٍلمى ـى تىكيٍف عى ـي اٍس يىا ييقىد  فىًإفَّ بىٍعضى

ًبيَّةً  اًئزه ًفي اٍلعىرى كيؿ  ذىًلؾى جى ـٍ ييؤىن ثيوي، كى يي بىٍعضى ييـٍ ييذىك ري اٍلًفٍعؿى كى بىٍعضى ريهي، كى يىا ييؤىخ  بىٍعضى  . 2"كى

ٍمزىةي كىاٍلًكسىاًئي  األخكاف _قىرىأى  :چ َرب َنا  ۓ چ بَّنىا ) _حى بَّنىا (رى مىى الن دىاًء أىٍم يىا رى ازى اٍبفي ، ًبنىٍصًب اٍلبىاًء عى كىأىجى

مىى اٍلمىٍدح عىًطيَّةى  ازى أىبيك اٍلبىقىاًء ًفيًو ًإٍضمىارى  ،ًفيًو النٍَّصبى عى كفصؿ بو بيف القسـ كجكابو،  ، أىٍعًني كىأىجى
 .3كذلؾ فيو معنى الخضكع كالتضرع حيف ال ينفع ذلؾ

مىى النٍَّعتً  :چۓ ۓ    چ ٍفًضيىا عى بىاًقي السٍَّبعىًة ًبخى كا ًفيًو اٍلبىدىؿى كىعىٍطؼى لمفظ الجبللة قىرىأى ى ازي ، كىأىجى

 .4اٍلبىيىافً 
 القراءات الشاذة وتوجٌهها

فىعى بال (ھ )ك ،ً ًباٍليىاء " (َيُكنْ ) 5فرقة قىرىأى  :(ھ َيُكنْ  ہ  ھ) اٍلًفٍتنىًة  فىذىكَّرى اٍلًفٍعؿى ًلكىٍكًف تىٍأًنيثً  رى

اًزيًّا أك ٍيرى  مىجى عىؿى غى بىري ًإالَّ أىٍف قاليكا جى ـي يىكيٍف كىاٍلخى ، كىاٍلًفٍتنىةي اٍس مىى ميذىكَّرو ٍعنىى عى ٍيثي اٍلمى قيكًعيىا ًمٍف حى

                                                           
1
 .4/572،المصون الدر الحلبً، السمٌن- 
2
 .7/288،تفسٌر المناردرضا،محمدرشٌ- 
؛ 3/287،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً ؛وأبو155،القراءات معانً؛واْلزهري،4/466البحر المحٌط،أبوحٌان،- 3

البؽوي،و؛1/427،القراءات وجوه عن الكشف ؛والقٌسً،7-2/6 القرآن، إعراب؛والنحاس،192،المبسوط واْلصبهانً،
/1،الموّضح؛وابنأبًمرٌم،2/278،المحرر الوجٌز وابنعطٌة،؛2/12،لكشافالزمخشري،او؛2/117،معالم التنزٌل

-4/574،المصون الدر الحلبً، السمٌنو؛12/501،مفاتٌح الغٌب؛والرازي،2/16،زاد المسٌروابنالجوزي،؛463
 ،؛ومحٌسن2/123،لقدٌرفتح اوالشوكانً،؛114 ،المكرر النشار، ؛و 2/257 ،،النشر الجزري وابن ؛575

 .63 ،طالئع البشروقمحاوي،؛2/38المغنً،
4
 انظرالحاشٌةالسابقة.- 
5
(.42مختصر فً شواذ القرآن، ابنخالوٌه،.)ضلعنعاصمواْلعمشفنسبهاابنخالوٌهفًمختصرشواذالقرآنللم- 
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بىرى  ـى كىاأٍلىٍعرىؼى اٍلخى اأٍلىٍعرىًؼ ااًلٍس
1

لفاعؿي كا ،ككجوي شذكًذىا سقكطي عبلمًة التأنيثً يقكؿ السميف الحمبي :". 

ٍعؿي غير األعرؼ اسمان كاألعرًؼ خبران  ف كاف غيرى حقيقي، كجى  2"مؤنثه لفظان كا 

أيبىي  كىاٍبفي مىٍسعيكدو كىاأٍلىٍعمىشي ًقرىاءىةي  :(َوَما َكاَن ِفْتَنُتُيمْ )
3. 

ـي ٍبفي ًمٍسًكيفو  (:ناَربُّ  َوالم وُ ) سىبلَّ قىرىأى ًعٍكًرمىةي كى
ٍفًع ااًلٍسمىٍيفً  4 تىٍأًخيًر  . قىاؿى ،ًبرى مىى تىٍقًديـً كى اٍبفي عىًطيَّةى: كىىىذىا عى

ب نا ـٍ قىاليكا: مىا كينَّا ميٍشًرًكيفى كىالمًَّو رى أف الكاك في التقدير المذككر حالية، كالجممة  كيقصدابف عطية ،أىنَّيي

 . 5مبتدأ كخبر في محؿ نصب حاؿ (ناَربُّ  َوالم وُ )بعدىا

 صح أف تتقدـ كاك الحاؿ عمى صاحب الحاؿكىذا التقدير خبلؼ األصؿ، كال ي

، فأمَّا  :"قاؿ الزجاج ر كالنَّصبي مىى المىدًح.كالقراءىةي اٍلجى كيجكز رفعو عمى ًإضمار ىك، كيككف مىرفيكعان عى

ـي أحدان قرأ بي  .6"االرفع فبل أعمى

 

 

 

 

                                                           
1
وابن؛2/6 القرآن، إعرابوالنحاس،؛42قرآن،مختصر فً شواذ ال ابنخالوٌه،و؛4/465البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

 .2/278،المحرر الوجٌز عطٌة،
2
 .4/574،المصون الدر الحلبً، السمٌن- 
3
 السمٌن؛و2/278،المحرر الوجٌز وابنعطٌة،؛2/6 القرآن، إعرابوالنحاس،؛؛4/465البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

.4/574،المصون الدر الحلبً،
4
-7/414،سٌر أعالم النبالء.)الذهبً،هـ167أبوروحاْلزدي،إمامثقة،منأعبدأهلزمانه،توفًسنةسالمبنمسكٌن،- 

415.) 
5
وابن؛2/6 القرآن، إعرابوالنحاس،؛42مختصر فً شواذ القرآن، ابنخالوٌه،و؛4/466البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

.4/575،المصون الدر الحلبً، السمٌنو؛166،شواذ القراءاتالكرمانً،و؛2/278،المحرر الوجٌز عطٌة،
 .2/236معانً القرآن ،الزجاج،- 6
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 الرابعةاآلية 

 چ  يث  حج  مج     جح  مح  جخ       حخ  مخ  جس  حس   خس  مس  حص  مص  جض  حض ٹ ٹ چ 

 .[27:األنعام]

 القراءات المتواترة وتوجيييا:

ٍفصه  :چمص  مس  حص    خسحس    چ ٍمزىةي كىحى اًمرو كىحى نىكيكفى ) (كىال نيكىذ بى  )قىرىأى اٍبفي عى ًبالنٍَّصًب  (كى

ا ٍمييكًر اٍلبىٍصًري يفى ىيكى ًبًإٍضمىاًر ،ًفيًيمى ، نى أنيـ تمنكا الردَّ . عمى معبىٍعدى اٍلكىاك (أىفٍ )كىىىذىا النٍَّصبي ًعٍندى جي

أكثر القراًء بالرفع في قكلو: )كىالى نيكىذ بي (كيككف  يقكؿ الزجاج:" .1مف المؤمنيف التكذيب، كالككفى  كترؾى 

 .2"المعنى أىنَّيـ تمنكا الرد، كضًمنكا أنيـ ال ييكىذ بكفى 

اًمرو ًفي ًركى  قاؿ ابف عطية::چمص  مس  حص     ُنَكذِّبُ  حس   چ اًبًو قىرىأى اٍبفي عى ٍف أىٍصحى ايىًة ًىشىاـً ٍبًف عىمَّارو عى

ًف اٍبًف عىاًمرو  نىكيكفى ًبالنٍَّصبً  (كىال نيكىذ بي )عى ٍفًع كى عمى ،أك نيرىد   فيك عطؼ عمى (نيكىذ بي )،كأما رفعًبالرَّ

 .3فيك عمى جكاب التمني (مص)كأما النصب في .ٍسًتٍئنىاؼااًل 

ا: اٍلعىٍطؼي  برفع الفعميف،كالرفع بىاًقي السٍَّبعىةً أ :قر چ  َنُكونُ كى مس  حص     ُنَكذِّبُ  حس   چ ديىيمى مىى كىٍجيىٍيًف أىحى عى

مىى نيرىد  فىيىكيكنىاًف دىاًخمىٍيًف ًفي التَّمىن ي. كىالثَّاًني ااًلٍسًتٍئنىاؼي كىاٍلقىٍطعي  عى
فالمعنى:يا ليتنا نيرىد يقكؿ األزىرم:"  .4

                                                           
 الحجة الفارسً، علً ؛وأبو156،القراءات معانً؛واْلزهري،475-4/474البحر المحٌط،أبوحٌان،- 1

 هوجو عن الكشف ؛والقٌسً،2/7 القرآن، إعراب؛والنحاس،192،المبسوط ؛واْلصبهانً، 3/287،للقراءالسبعة
مفاتٌح الكرمانً،و؛2/281،المحرر الوجٌز وابنعطٌة،؛2/15،لكشافالزمخشري،او؛428-1/427،القراءات
 الدر الحلبً، السمٌنو؛6/263،الجامع ألحكام القرآنوالقرطبً،؛1/464،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛159،األغانً

.2/40المغنً، ؛ومحٌسن،114 ،المكرر النشار، ؛و 2/257 ،،النشر الجزري وابن ؛586-4/584،المصون
2
 .2/239معانً القرآن ،الزجاج،- 
 الحجة الفارسً، علً ؛وأبو156،القراءات معانً؛واْلزهري،475-4/474البحر المحٌط،أبوحٌان،- 3

 وجوه عن الكشف ؛والقٌسً،2/7 القرآن، إعراب؛والنحاس،192،المبسوط ؛واْلصبهانً، 3/287،للقراءالسبعة
مفاتٌح الكرمانً،و؛2/281،المحرر الوجٌز وابنعطٌة،؛2/15،لكشافالزمخشري،او؛428-1/427،قراءاتال

 الدر الحلبً، السمٌنو؛6/263،الجامع ألحكام القرآنوالقرطبً،؛1/464،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛159،األغانً
 .2/40المغنً، ؛ومحٌسن،114 ،ررالمك النشار، ؛و 2/257 ،،النشر الجزري وابن ؛586-4/584،المصون

.انظرالحاشٌةالسابقة- 4
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قد عىيَّنَّا كشاىىٍدنا ما ال  ،المؤمنيف ، كنككفي مفك لـ نيرىدَّ ب بآيات ربنا أبدنا، رددنا أنيرىد كنحف ال نكذٌ 

 .1"بي معو أبدنانكذٌ 

 القراءات الشاذة وتوجٌهها

ٍبًد المًَّو  أيبىي  قىرىأى  :2(َفاَل ُنَكذِّبَ ) ًؼ عى ًفي ميٍصحى كىاٍلفىاءي ييٍنصىبي  ،ًباٍلفىاًء كىالنٍَّصبً  3فىبلى نيكىذ بى  ٍبفي مىٍسعيكدو كى

كى ًبيىا فً  كزي اٍلجى : الى يىجي قىاؿى أىٍكثىري اٍلبىٍصًري يفى ، كى اجي كىاًب التَّمىن ي كىمىا ييٍنصىبي ًباٍلكىاًك كىمىا قىاؿى الزَّجَّ ابي ًإالَّ ي جى

  .4ًباٍلفىاءً 

عمى  5(أىبىدنا )، كزيادة ًباٍلفىاًء كىالنٍَّصبً ، ًقرىاءىًة أيبىيٍّ فىبلى نيكىذ بى  :(َوَنُكونَ  َفاَل ُنَكذَِّب ِبآَياِت َربَِّنا َأَبًدا )

 . 6النص القرآني المتكاتر

ًكيى أىفَّ بىٍعضى اٍلقيرَّاًء قىرىأى  قاؿ أبك حياف:" (:َفاَل ُنَكذَِّب ِبآَياِت َربَِّنا َأَبًدا َوَنُكونُ  )  ًبالنٍَّصبً  (كىال نيكىذ بى )كىحي

نىكيكفي ) مىى مىٍصدىرو ميتىكىىَّـو  فىالنٍَّصبي عىٍطؼه  .ًبالرٍَّفعً  (كى نىكيكفي )كىالرٍَّفعي ًفي  ،عى مىى (كى أىٍك  ،(نيرىد   )عىٍطؼه عى

مىى ااًلٍسًتٍئنىاؼً  نىٍحفي نىكيكفي  :أىمٍ  ،عى كى
 .8عف األعمش الشنبكذم كنسب الدمياطي ىذه القراءة إلى .7

 

 

 
                                                           

1
 156،القراءات معانًاْلزهري،- 
2
.هذهالقراءةالشاذةمخالفةللرسمالعثمانً- 

ِْبُنَمْسُعودٍذكرأبوحٌانأنه- 3 َببِاْلَفاءِ فًُِمْصَحِؾَعْبِدهللاَّ (   ُنَكذِّبُ حس     )  سعودوفًكتابالمصاحؾقراءةابنم‘َفاَلُنَكذِّ
هـ1423،)القاهرة:الفاروقالحدٌثة،1،تحقٌق:محمدبنعبده،طكتاب المصاحفالسجستانً،أبوبكربنأبًداود،بالواو.

.176ص،(م2002-
-
لوٌه،وابنخا؛2/239معانً القرآن ،الزجاج،و؛11/318،تفسٌر الطبريالطبري،و؛4/475البحر المحٌط،أبوحٌان، 4

؛166،شواذ القراءاتالكرمانً،و؛2/281،المحرر الوجٌز وابنعطٌة،؛2/7 القرآن، إعراب؛والنحاس،138،الحجة

؛2/124،فتح القدٌروالشوكانً،؛4/590،المصون الدر الحلبً، السمٌنو؛6/263،الجامع ألحكام القرآنوالقرطبً،

 .2/245،دراسات ألسلوب القرآنوعضٌمة،
5
ةفاحشةللرسمالعثمانً.هذهمخالف - 
6
؛6/263،الجامع ألحكام القرآنوالقرطبً،؛؛2/281،المحرر الوجٌز وابنعطٌة،،4/475البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

.2/124،فتح القدٌروالشوكانً،
7
 السمٌنو؛1/239إمالء ما من به الرحمن، والعكبري،؛1/192،المحتسب ابنجنً،؛4/476البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

 .4/590،المصون الدر الحلبً،
8
 262،البشر فضالء اتحاف الدمٌاطً،- 
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 الخامسةاآلية 

 چے    ے    ھہ  ہ     ھ  ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہٹ ٹ چ 

 .[32:األنعام]

 القراءات المتواترة وتوجيييا:

اًمرو  :چ َوَلَداُر اآْلِخَرةِ  چ لىدىاري اآٍلًخرىةً ) كحده قىرىأى اٍبفي عى افىًة، (كى ضى مىى اإٍلً ـو كىاًحدىةو عى كىي الـ االبتداء،  ببلى

فىةً عمى اإلضافة مع  اآٍلًخرىةً كخفض تاء  ًة الص  قىامى ٍذًؼ اٍلمىٍكصيكًؼ كىاً  قىامىوي أىمٍ  حى يىاًة اآٍلًخرىةً  :مى لىدىاري اٍلحى  كى
 .2 كذلؾ في مصاحؼ الشاـ كىي 1.

لىمدَّاري " قىرىأى بىاًقي السٍَّبعىًة  :چ ہ  ہ چ ٍفًع ٍعًريًؼ تَّ ال ببلميف:الـ االبتداء، كالـ " اآٍلًخرىةي  كى ، كىرى

نىٍعتنا لىيىا اآٍلًخرىة
3. 

اًمرو  :چ ے چ بالتاء، كىك خطاب مكاجية ًلمىٍف كىافى  (أىفىبل تىٍعًقميكفى )كحفص قىرىأى نىاًفعه كىاٍبفي عى

ٍضرىًة الرَّسيكؿً   .4مف منكرم البعث ًبحى

أفبل  :ألنيا أسماء غائبة كالمعنى ؛بالياء، عىٍكدنا عمى ما قبؿ مف السبعةقرأ الباقكن :چ َيْعِقُمونَ  چ

 .5عقمكف أف اآلخرة خير مف الٌدنياي

 السادسةاآلية 

                                                           
1
،تحقٌق:محمدالصادققمحاوي،)القاهرة:المقنع فً رسم مصاحف األمصارالدانً،أبوعمروعثمانبنسعٌدبنعمر، - 

107مكتبةالكلٌاتاْلزهرٌة(،
2

؛3/300،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً ؛وأبو157،قراءاتال معانً؛واْلزهري،4/485البحر المحٌط،أبوحٌان، -
الزمخشري،و؛1/430،القراءات وجوه عن الكشف ؛والقٌسً،2/8 القرآن، إعراب؛والنحاس،193،المبسوط واْلصبهانً،

كام الجامع ألحوالقرطبً،؛1/465،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛2/284،المحرر الوجٌز وابنعطٌة،؛2/16،لكشافا
؛114 ،المكرر النشار، ؛و 2/257 ،،النشر الجزري وابن ؛4/600،المصون الدر الحلبً، السمٌنو؛6/267،القرآن

.2/41المغنً، ومحٌسن،؛2/127،فتح القدٌروالشوكانً،؛262،البشر فضالء اتحاف الدمٌاطً،و
انظرالحاشٌةالسابقة.- 3
4
؛3/300،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً ؛وأبو157،القراءات عانًم؛واْلزهري،4/486البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

 وابنعطٌة،؛2/16،لكشافالزمخشري،او؛1/430،القراءات وجوه عن الكشف ؛والقٌسً،2/8 القرآن، إعرابوالنحاس،
 السمٌنو؛6/267،الجامع ألحكام القرآنوالقرطبً،؛466-1/465،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛2/285،المحرر الوجٌز

 فضالء اتحاف الدمٌاطً،و؛114 ،المكرر النشار، ؛و 2/257 ،،النشر الجزري وابن ؛4/601،المصون الدر الحلبً،

.43-2/42المغنً، ومحٌسن،؛2/127،فتح القدٌروالشوكانً،؛262،البشر
5
نظرالحاشٌةالسابقة.ا- 
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 چۆ  ۆ     ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۇڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۓٹ ٹ چ 

 .[33:األنعام]

 القراءات المتواترة وتوجيييا:

نىاًفعه كىاٍلًكسىاًئي   :چُبوَنكَ ذِ ُيكْ ۆ      چ سكاف الكاؼ، قىرىأى ى  عمى أٌنو مضارعى .الذاؿتىٍخًفيًؼ ك  بضـ الياء، كا 

 .1ًذبنا أىٍك الى يىٍنسيبيكفى اٍلكىًذبى ًإلىٍيؾى الى يىًجديكنىؾى كىا :مأ " عمى كزف "أفعؿ" أىكذىبى "

 : ؿى  أىٍكذىٍبتي "حكىى اٍلًكسىاًئي  أىفَّ اٍلعىرىبى تىقيكؿي اءى ًبوً  "الرَّجي ديكفى أىٍف تىٍنسيبىوي ًإلىٍيًو  ،ًإذىا نىسىٍبتى اٍلكىًذبى ًإلىى مىا جى

ٍدتى  ؿى ًإذىا كىجى ا: أىٍكذىٍبتي الرَّجي تىقيكؿي اٍلعىرىبي أىٍيضن  .2 وي كىذَّابناكى

ٍعنىى التٍَّشًديدً  .الذاؿ ٍشًديدً تك  بضـ الياء، كفتح الكاؼ،قىرىأى بىاًقي السٍَّبعىًة  :چۆ  ۈ   چ مىى مى  كىعى

ـٍ ًإيَّاهي  -1:يىكيكفي  ا عىٍف عىدىـً تىٍكًذيًبًي بىرنا مىٍحضن مىى سىًبيًؿ الٍ  ،ًإمَّا خى ـٍ عى يىكيكفي ًمٍف ًنٍسبىًة ذىًلؾى ًإلىى كيم ًي ازكى  ،ً مىجى

ـٍ  يي اءى ًبوً ؛كىاٍلميرىادي ًبًو بىٍعضي ييكىذ بي مىا جى ـٍ كىافى ييكىذ بيوي، كى يي  .أًلىنَّوي مىٍعميكـه قىٍطعنا أىفَّ بىٍعضى

ارٌ  ًإمَّا أىٍف يىكيكفى نىٍفيي التٍَّكًذيًب اًلٍنًتفىاًء مىا يترتب عميو مف ك-2  تىٍكًذيبنا  فىكىأىنَّوي ًقيؿى الى ييكىذ بيكنىؾى  ،ً اٍلمىضى

ر ؾى  أًلىنَّؾى لىٍستى ًبكىاًذبو فىتىٍكًذيبيييـٍ كىبلى تىٍكًذيبو ؛يىضي
3. 

 

 السابعةاآلية 
                                                           

1
 الحجة الفارسً، علً وأبو؛156،لقراءاتا معانًواْلزهري،؛489-4/488البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

 وجوه عن الكشف والقٌسً، ؛9-2/8 القرآن، إعرابوالنحاس،؛193،لمبسوط ااْلصبهانً،؛ 303-3/302،للقراءالسبعة
ابنو؛1/483،المبهج فً القراءات الثمان ،سبطالخٌاط ؛18-2/17،لكشافالزمخشري،او؛431-1/430،القراءات
 السمٌنو ؛6/268القرآن، أحكاموالقرطبً،؛1/466،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛ 286-2/285،زالمحرر الوجٌ عطٌة،
 فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛115 ،المكرر النشار،و ؛ 258-2/257 ،النشر يالجزر وابن ؛4/604،المصون الدر الحلبً،
 .2/44المغنً،،سنٌومح ؛262،البشر

.189(،صم1998القاهرة:دارقباء،)،1،تحقٌق:عٌسىشحاتهعٌسى،طقرآنمعانً الالكسائً،علًبنحمزةاْلسدي، - 2
3
 الحجة الفارسً، علً وأبو؛156،القراءات معانًواْلزهري،؛489-4/488البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

 وجوه عن الكشف والقٌسً، ؛9-2/8 القرآن، إعرابوالنحاس،؛193،لمبسوط ااْلصبهانً،؛ 303-3/302،للقراءالسبعة
ابنو؛1/483،المبهج فً القراءات الثمان ،سبطالخٌاط ؛18-2/17،لكشافالزمخشري،او؛431-1/430،لقراءاتا

 السمٌنو ؛6/268القرآن، أحكاموالقرطبً،؛1/466،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛ 286-2/285،المحرر الوجٌز عطٌة،
 فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛115 ،المكرر النشار،و ؛ 258-2/257 ،النشر يالجزر وابن ؛4/604،المصون الدر الحلبً،
 .2/44المغنً،،سنٌومح ؛262،البشر
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ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ     يئ  جب  حب  ٹ ٹ چ 

 .[44:األنعام] چخب  مب   ىب  يب  جت  حت   

 القراءات المتواترة وتوجيييا:

اًمرو :چ َفت ْحَنا چ فناسب « أبكاب»ألفَّ بعده ؛ًلتىٍكًثيًر اٍلًفٍعؿً  ؛ًبتىٍشًديًد التَّاًء كىالتٍَّشًديدي  (فىتٍَّحنىا) قىرىأى اٍبفي عى

نما عمى  ؛بالتخفيؼ چی چقرأ الباقكف ك  التكثير. ألٌف األبكاب ىنا لـ تكف عمى الحقيقة كا 

 .1المجاز

 الثامنةاآلية 

  ی  ی  ی  ی  جئ  ىئۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئٹ ٹ چ 

 .[52:األنعام] چحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت   

 القراءات المتواترة وتوجيييا:

ٍمييكري  :چېئ  چ ًبأىًلؼو بىٍعدى الدَّاؿ   ( ًباٍلغىداةً  )قىرىأى اٍلجي ًبفىٍتًح اٍلغىٍيًف كى
2. 

اًلؾي ٍبفي  :چ ِباْلُغْدَوةِ  چ مى ٍبًد الرٍَّحمىًف كى اًمرو كىأىبيك عى اءو  قىرىأى اٍبفي عى نىٍصري ٍبفي عىاًصـو كىأىبيك رىجى سىفي كى ًدينىارو كىاٍلحى

ـ   ،اٍلعيطىاًرًدم  ًباٍلغيٍدكىةً  ًبكىاكو  ًبضى سيكيكًف الدَّاًؿ كى  .3بىٍعدى الدَّاؿ   مفتكحةاٍلغىٍيًف كى

                                                           
1
 عن الكشف والقٌسً، ؛194،لمبسوط ااْلصبهانً،؛157،القراءات معانًواْلزهري،؛4/515البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

وابن؛ 2/292،المحرر الوجٌز طٌة،ابنعو؛1/484،المبهج فً القراءات الثمان ،سبطالخٌاط؛1/432،القراءات وجوه
 ،المكرر النشار،و ؛ 2/258 ،النشر يالجزر وابن ؛4/634،المصون الدر الحلبً، السمٌنو؛1/468،الموّضحأبًمرٌم،

.2/45المغنً،،سنٌومح ؛263،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛116
 ؛واْلصبهانً،141،الحجةوابنخالوٌه،؛؛18/5،تفسٌر الطبريالطبري،و؛522-4/521البحر المحٌط،أبوحٌان،- 2

المبهج فً ،سبطالخٌاط؛1/432،القراءات وجوه عن الكشف ؛والقٌسً،2/11 القرآن، إعراب؛والنحاس،194،المبسوط
؛وابن470-1/469،الموّضح؛وابنأبًمرٌم،2/295،المحرر الوجٌز وابنعطٌة،؛485-1/484،القراءات الثمان 

 النشار، و؛؛ 2/258 ،،النشر الجزري وابن ؛641-4/639،المصون الدر الحلبً، السمٌن؛و2/23،المسٌر زادالجوزي،
 .2/47المغنً، ومحٌسن،؛264-263،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛115 ،المكرر

انظرالحاشٌةالسابقة.- 3
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ٍيوً  قاؿ أبك حٌياف:" كىى ًسيبىكى حى
: رى  1 ييـٍ يينىك ريىىا فىيىقيكؿي ًميؿي أىفَّ بىٍعضى مىى ىىًذًه الم غىًة كىاٍلخى أىٍيتيوي غىٍدكىةن ًبالتٍَّنًكيًف كىعى
مىٍف ذيًكرى مىعىوي  اًمرو كى  2..."قىرىأى اٍبفي عى

ا ًلٍمخىط   فيرل أفٌ عيبىٍيدو  أما أبك مىًميَّ قىرىآ ًتٍمؾى اٍلًقرىاءىةى ات بىاعن اًمرو كىالس  اٍبفى عى
لىٍيسى ًفي ًإٍثبىاًت اٍلكىاًك ًفي  ،3 كى

مىى اٍلًقرىاءىًة ًبيىااٍلًكتىاًب  مىى ؛دىًليؿه عى كىذىًلؾى اٍلغىدىاةي عى مىى تىٍرًكيىا كى لىٍفظيييمىا عى ةى كىالزَّكىاةى ًباٍلكىاًك كى ـٍ كىتىبيكا الصَّبلى أًلىنَّيي

ٍدنىا اٍلعىرىبى  ىىذىا كىجى
: مىا رىأى  حيث يقكؿ:" ٍلفىرَّاءي ا.كيؤكد عمى كبلمو 4 رَّاًح يىقيكؿي ٍيتي كىغىٍدكىةى قىط  سىًمٍعتي أىبىا اٍلجى

: أىالى تىرىل أىفَّ اٍلعىرىبى الى تيًضيفييىا ـي  ،ييًريدي غىدىاةى يىٍكًمًو، قىاؿى مييىا اأٍلىًلؼي كىالبلَّ : ًجٍئتيؾى ،فىكىذىا الى تىٍدخي ا يىقيكليكفى ًإنَّمى

ًميسً   .5"غىدىاةى اٍلخى

لىمَّا اإلشكاؿ:"  ىذا كجاء في البحر الجكاب الكافي في دفع مىى أىًبي عيبىٍيدو أىسىاءى كى ًفيىٍت ىىًذًه الم غىةي عى خى

قىرىأى ًبيىا ،الظَّفَّ ًبمىٍف قىرىأى ىىًذًه اٍلًقرىاءىةى  ًميؿي كى ٍيًو كىاٍلخى كىاىىا ًسيبىكى ٍيؿه ًبيىًذًه الم غىًة الًَّتي حى كىىىذىا ًمٍف أىًبي عيبىٍيدو جى

مىاعىةي  ًء اٍلجى كىٍيؼى ييظىف  ًبيىؤي  ،ىىؤيالى مىاعىًة اٍلقيرَّاًء أنيـ إنما قرؤكا ًبيىاكى ًء اٍلجى ًؼ  ؛الى أًلىنَّيىا مىٍكتيكبىةه ًفي اٍلميٍصحى

دى المٍَّحفي  ،كىاٍلًقرىاءىةي ًإنَّمىا ًىيى سينَّةه ميتَّبىعىةه  ،ًباٍلكىاكً  كدنا قىٍبؿى أىٍف ييكجى ًريحه كىافى مىٍكجي ًبي  صى ا فىاٍبفي عىاًمرو عىرى كىأىٍيضن

فَّافى  أًلىنَّوي ؛ مىى عيٍثمىافى ٍبًف عى ذى  ،قىرىأى اٍلقيٍرآفى عى دي اٍلعىرىًب اأٍلىًئمًَّة ًفي النٍَّحًك، كىىيكى ًممٍَّف أىخى نىٍصري ٍبفي عىاًصـو أىحى كى

ًلي  ميٍستىٍنًبًط ًعٍمـً النٍَّحكً  ًد الد ؤى ٍف أىًبي اأٍلىٍسكى ـى النٍَّحًك عى سىفي اٍلبىٍصًرم  ًمفى الٍ  ،ًعٍم ٍيثي ييٍستىٍشيىدي كىاٍلحى ًة ًبحى احى فىصى

ًموً  نيكا؟ ،ًبكىبلى ـٍ لىحى ًء أىنَّيي ط  اٍلميٍصحىؼً  فىكىٍيؼى ييظىف  ًبيىؤيالى كا ًبخى ًيؿى ىىًذًه الم غىةى  ،كىاٍغتىر  لىًكٍف أىبيك عيبىٍيدىةى جى  ،كى

مىى رىد ىىا عىفىا المَّوي  اسىرى عى ًيؿى نىٍقؿى ىىًذًه اٍلًقرىاءىًة فىتىجى ٍنوي  كىجى  .6"عى

كما تنٌكر  ،إال أنو يجكز تنكيرىا ،كباب غدكة أف تككف معرفة كحاصؿ ماتقدـ كما قاؿ الٌنحاس:"

 7"فإذا نٌكرت دخمتيا األلؼ كالبلـ لمتعريؼ ،األسماء األعبلـ

 القراءات الشاذة وتوجٌهها

                                                           
1
3/294الكتاب،سٌبوٌه،- 
2
 .522-4/521البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
3
60،المقنع فً رسم مصاحف األمصار الدانً،- 
4
.522-4/521البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
5
.2/139،معانً القرآنالفراء،- 
6
 .4/522البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
7
2/11 القرآن، إعرابوالنحاس،- 
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ًف ًباٍلغيديك  ًبغىيٍ  :1(ِباْلُغُدوِّ ) ٍبًد الرٍَّحمى ًكمى عىٍف أىًبي عى  .2ًر ىىاءو كىري

ٍمعً  :3(َواِت َواْلَعِشي اتِ دَ ِباْلغَ ) مىى اٍلجى ٍبمىةى ًباأٍلىًلًؼ ًفيًيمىا عى قىرىأى اٍبفي أىًبي عى
4 

 التاسعةاآلية 

  ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦڤ     ڤٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹٹ ٹ چ 

 .[54:األنعام] چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

 وتوجيييا: القراءات المتواترة

تىٍيفً  (أىنَّوي )قىرىأى عىاًصـه كىاٍبفي عىاًمرو  :چ چ چ چ  ڦ چ  كالتقدير: ،فىاأٍليكلىى بىدىؿه ًمفى الرٍَّحمىةً  ؛ًبفىٍتًح اٍليىٍمزى

أىٍم أىفَّ  ،فىأىٍمريهي أىنَّوي  :تقديره ،كىالثَّاًنيىةي خبر مبتدأ محذكؼ كتب رٌبكـ عمى نفسو أٌنو مف عمؿ منكـ سكءان.
 . 5كىذا مذىب سيبكيو ،أىٍم فىمىوي غيٍفرىافي المَّوً  ،وى غىفيكره رىًحيـه لىوي المَّ 

كىافً  :چ فإن و    چ چإن و چ ك كىاأٍلىخى  ،ًبكىٍسًر اٍليىٍمزىًة ًفيًيمىا _حمزة كالكسائي_قىرىأى اٍبفي كىًثيرو كىأىبيك عىٍمرو

مىى ًجيىًة التٍَّفًسيًر ًلمرٍَّحمىةً ف كىابً كىالثَّ  ،اأٍليكلىى عى بىًر أىًك اٍلجى ٍكًضًع اٍلخى اًنيىةي ًفي مى
كمف كسر في  .6

مىٍى نىٍفًسًو اٍلرىٍحًمةى{ . قاؿ: إفٌ  ـٍ عى ب كي مف  المكضعيف، فعمى مذىب الحكاية، فكأنو، لما قاؿ: }كىتىبى رى
ى أف)إفٌ( األكل كعند الزمخشرم .7و غفكر رحيـا بجيالة ثـ تاب مف بعده كأصمح فإنٌ عمؿ منكـ سكءن 

ىي بداية جممة استئناؼ بياني؛ كىك االستئناؼ الذم يأتي جكابان عف سؤاؿ مقدر ينساؽ إليو الذىف 

                                                           
1
 .هذهالقراءةالشاذةمخالفةللرسمالعثمانً - 
2
.4/642،المصون الدر الحلبً، السمٌنو؛2/295،المحرر الوجٌز وابنعطٌة،؛4/521البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
3
 .هذهالقراءةالشاذةمخالفةللرسمالعثمانً - 
4
؛2/295،المحرر الوجٌز وابنعطٌة،؛43مختصر فً شواذ القرآن، ابنخالوٌه،و؛4/521البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

 .4/642،المصون الدر الحلبً، السمٌنو
 الحجة الفارسً، علً وأبو؛11/393،تفسٌر الطبريالطبري،؛و4/528البحر المحٌط،أبوحٌان،- 5

 عن الكشف والقٌسً، ؛2/12 القرآن، إعرابوالنحاس،؛195-194،لمبسوط ااْلصبهانً،؛312-3/311،للقراءالسبعة
المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و ؛2/27،لكشافالزمخشري،او؛2/128،معالم التنزٌلالبؽوي،و؛1/433،القراءات وجوه

 ؛6/280القرآن، أحكاموالقرطبً،؛2/164،أنوار التنزٌلوالبٌضاوي،؛471-1/470،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛ 2/297،
 اتحاف والدمٌاطً،؛115 ،المكرر النشار،و ؛ 2/258 ،النشر يالجزر وابن ؛654-4/650،المصون الدر الحلبً، السمٌنو

 .2/48المغنً،،سنٌومح ؛2/137،فتح القدٌرلشوكانً،وا؛264،البشر فضالء
 انظرالحاشٌةالسابقة.- 6
7
 2/254،معانً القرآنالزجاج،- 
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مف الكبلـ، كىذا معنى ) استفسرت(؛أم كأف سائبلن سأؿ: ككيؼ ىي الرحمة التي كتبيا عمى 
 1....نفسو؟فجاء الجكاب:إٌنو مف عمؿ

كىٍسًر الثَّاًنيىةً ،كلىى قىرىأى نىاًفعه ًبفىٍتًح اأٍلي   :چ فإن و    چ چ  ڦ چ كى
مف فتح األكلى ككسر "قاؿ الزجاج:  .2

، ككأنؾ لـ تذكر "إف" الثانية، كعمى ىذا، فالمعنى: كتب ربكـ فالمعنى رىاجعه إلى المىٍصدىرً الثانية، 

  .3"رحيـه  عمى نفسو الرحمة، أنو غفكره 

 القراءات الشاذة وتوجٌهها

كىاىىا الزٍَّىرىاًكم  عىًف اأٍلىٍعرىًج.قىرىأىٍت ًفٍرقى  :( چ    ) (إن و ) فىٍتًح الثَّاًنيىًة حى قىاؿى الدَّاًني:  ةه ًبكىٍسًر اأٍليكلىى كى كى

كأجاز الزجاج كسر األكلى كفتح الثانية، كىي قراءة " قاؿ الشياب: ،ًقرىاءىةي اأٍلىٍعرىًج ًضد  قراءة نافع

لؾ أبك شامة رحمو اهلل فقاؿ: إنو محتمؿ إعرابي األعرج كالزىراكم كأبي عمر كالداني كلـ يطمع عمى ذ

 .4"كاف لـ يقرأ بو كليس كما قاؿ

 

 

 العاشرةاآلية 

 .[55:األنعام] چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ٹ ٹ چ 

                                                           
1
 2/27،لكشافالزمخشري،او- 
2
-3/311،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً وأبو؛11/393،تفسٌر الطبريالطبري،؛و4/528البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

؛1/433،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً، ؛2/12 القرآن، إعرابوالنحاس،؛195-194،لمبسوط ااْلصبهانً،؛312
وابنأبًمرٌم،؛ 2/297،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و ؛2/27،لكشافالزمخشري،او؛2/128،معالم التنزٌلالبؽوي،و

 الدر الحلبً، السمٌنو ؛6/280،القرآن أحكاموالقرطبً،؛2/164،أنوار التنزٌل؛والبٌضاوي،471-1/470،الموّضح
؛264،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛115 ،المكرر النشار،و ؛ 2/258 ،النشر يالجزر وابن ؛654-4/650،المصون

 .2/48المغنً،،سنٌومح ؛2/137،فتح القدٌروالشوكانً،
3
2/254،معانً القرآنالزجاج،- 
4
وابن؛2/7 القرآن، إعرابوالنحاس،؛254-2/253عانً القرآن ،مالزجاج،و؛4/529البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

 الدر الحلبً، السمٌنو ؛6/280القرآن، أحكاموالقرطبً،؛168،شواذ القراءاتالكرمانً،و؛2/297،المحرر الوجٌز عطٌة،
َهاِب ،،الخفاجًو؛4/650،المصون .4/155،روح المعانًواْللوسً،؛4/70،َحاِشٌُة الشِّ
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 القراءات المتواترة وتوجيييا:

ًبيَّافً  :چڍ  ڌ   چ ٍفصه  ،كىاٍبفي كىًثيرو  _ أبك عمرك كابف عامر _قىرىأى اٍلعىرى ًلتىسٍ )كىحى تىًبيفى كى

ٹ  كما ، ييذك ري كييؤنَّثي  السًَّبيؿى فإٌف  بيؿ في ىذه القراءة مؤنثة،جعمكا السٌ  .ًبالرٍَّفعً  (سىًبيؿي ) ،ًبالتَّاءً (

 .1،كالتأنيث لغة الحجازالسًَّبيؿفأٌنث   [108:ٌوسف]   چ ڇ  ڇ   ڍٹ چ 

ًلتىٍستىًبيفى )قىرىأى نىاًفعه  :چ    َسِبيلَ  ڍ چ . فىاٍستىبىافى ىينىا ميتىعىد يىةه  ،ًبالنٍَّصبً ( سىًبيؿى ) ،ابً ًبتىاًء اٍلًخطى  (كى

ًقيؿى لىوي ظىاًىرنا كىاٍلميرىادي أيمَّتيوي أًلىنَّوي صى  . كى مَّـى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى : ىيكى ًخطىابه ًلمرَّسيكًؿ صى مىٍيًو فىًقيؿى مَّى المَّوي عى

مَّـى كىافى اٍستىبىانىيىا سى ٍؤًمًنيفى أىٍك يىكيكفي  كىخيصَّ سىًبيؿي  .كى ـي ًمًف اٍسًتبىانىًتيىا اٍسًتبىانىةي سىًبيًؿ اٍلمي اٍلميٍجًرًميفى أًلىنَّوي يىٍمزى

مىٍيوً  ٍعنىى عى لىًة اٍلمى ٍذًؼ مىٍعطيكؼو ًلدىالى مىى حى : خيصَّ سىًبيؿي  :التٍَّقًديري  ك.عى ًقيؿى . كى سىًبيؿي اٍلميٍجًرًميفى كىاٍلميٍؤًمًنيفى

ٍكًضًع أًلىنَّيىا آيىاتي رىدٍّ عى اٍلميٍجًرًميفى أًلى  ـ  ًفي ىىذىا اٍلمى ـٍ أىىى ـى ًمفى اأٍلىٍقكىاًؿ كىىي ا تىقىدَّ كا مى  .2مىٍيًيـٍ نَّييـي الًَّذيفى أىثىاري

كىافً  :چڌ    َوِلَيْسَتِبينَ  چ ًليىٍستىًبيفى )كىأىبيك بىٍكرو  _ حمزة كالكسائي_قىرىأى اأٍلىخى  (سىًبيؿي  )،ًباٍليىاءً  (كى

ٍفعً ًبا ڦ  ڄ  ٹ ٹ چ  مذٌكران،  السًَّبيؿ،أسندكا الفعؿ الذم ىك االستبانة إلى السبيؿ، كجعمكا لرَّ

                                                           
1

؛3/314،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً ؛وأبو1/301،معانً القرآناْلخفش،؛و4/528البحر المحٌط،ان،أبوحٌ  -
؛434-1/433،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً، ؛13-2/12 القرآن، إعرابوالنحاس،؛195،لمبسوط ااْلصبهانً،

وابنأبً؛ 298-2/297،المحرر الوجٌز طٌة،ابنعو ؛2/28،لكشافوالزمخشري،ا؛2/128،معالم التنزٌلالبؽوي،و
 ،النشر يالجزر وابن ؛4/655،المصون الدر الحلبً، السمٌنو ؛6/281القرآن، أحكاموالقرطبً،؛1/471،الموّضحمرٌم،

،سنٌومح ؛2/137،فتح القدٌروالشوكانً،؛264،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛116 ،المكرر النشار،و ؛ 2/258

 .2/49المغنً،
2
؛3/314،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً ؛وأبو1/301،معانً القرآناْلخفش،؛و4/528البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

؛434-1/433،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً، ؛13-2/12 القرآن، إعرابوالنحاس،؛195،لمبسوط ااْلصبهانً،
وابنأبً؛ 298-2/297،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و ؛2/28،لكشافوالزمخشري،ا؛2/128،معالم التنزٌلالبؽوي،و

 ،النشر يالجزر وابن ؛4/655،المصون الدر الحلبً، السمٌنو ؛6/281القرآن، أحكاموالقرطبً،؛1/471،الموّضحمرٌم،

،سنٌومح ؛2/137،فتح القدٌروالشوكانً،؛264،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛116 ،المكرر النشار،و ؛ 2/258

 .2/49المغنً،



  

144 
 

ًزمىةه أىمٍ ك كالٌتذكير لغة بني تميـ،  . السًَّبيؿفذٌكر    [76:الحجر] چڄ   ڄ   ًلتىٍظيىرى  :اٍستىبىافى ىينىا الى كى

 1المؤمنيف سىًبيؿي  ك سىًبيؿي اٍلميٍجًرًميفى 

 دية عشرةالحااآلية 

ے  ے  ۓ    ھہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ہں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہٹ ٹ چ 

 .[األنعام] چ﮶ ﮷     ﮸  ﮹     ﮵﮳ ﮴   ﮲ۓ

 القراءات المتواترة وتوجيييا:

ًميَّافً  :چ﮴ ﮳ چ رى بَّاسو كىاٍلحى اد (يىقيص   )كىعىاًصـه  _نافع كابف كثير _قىرىأى اٍبفي عى ـ  اٍلقىاًؼ كىالصَّ  ًبضى

                            ۓ  ۓ  ﮲  ﮳چ كقكلو تعالى: ،عمى أٌنو فعؿ مضارع مف القصص،ةددٌ ميشى ال الميممة

.2أىٍك ًمٍف قَّصى اأٍلىثىرى أىًم اتَّبىعىوي  ،[3ٌوسف:]چ﮴      

ادي  ،ًبسيكيكًف اٍلقىاؼً  :چ ﮴ َيْقضِ  چ مىةً  كىالضَّ ًبيٍَّيفً ك  ،مىٍكسيكرىةه  اٍلميٍعجى _أبي عمرك كابف ًىيى ًقرىاءىةي اٍلعىرى

ٍيًف  عامر_، كى ؽَّ ًفي كيؿ  مىا يىٍقًضي ًفيًو ًمٍف تىٍأًخيرو  :أىمٍ  ،_ حمزة كالكسائي _كىاأٍلىخى اءى اٍلحى يىٍقًضي اٍلقىضى

ٍعنىى ييٍنًفذي  ييـٍ يىٍقًضي مى مَّفى بىٍعضي ، كىضى ٍفعيكؿو ًبًو. ،أىٍك تىٍعًجيؿو ًذؼى اٍلبىاءي  فىعىدَّاهي ًإلىى مى ًقيؿى حي كىاأٍلىٍصؿي  ،كى

                                                           
1
.انظرالحاشٌةالسابقة- 
2

؛3/318،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً وأبو؛2/256معانً القرآن ،الزجاج،و؛4/531البحر المحٌط،أبوحٌان،-
؛129-2/128،معالم التنزٌلالبؽوي،و؛1/434،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً، ؛195،لمبسوط ااْلصبهانً،

 أحكاموالقرطبً،؛1/472،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛ 2/299،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و ؛2/29،لكشاف،االزمخشريو
 ،المكرر النشار،و ؛ 2/258 ،النشر يالجزر وابن ؛4/657،المصون الدر الحلبً، السمٌنو ؛283-6/282القرآن،
.2/50المغنً،،سنٌومح ؛2/140،فتح القدٌروالشوكانً،؛264،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛116



  

145 
 

ؽ   طًّا ًلسيقيكًطيىا لىٍفظنا اًلٍلًتقىاًء السَّاًكنىٍيفً  ًباٍلحى قوله:كسقطت الباء خى القراءة هذه ﮷       چ ،وٌؤٌد ﮶ 

.1ْلّنالفصلإنماٌكونبالقضاء؛[57:األنعام] چ﮸  

 القراءات الشاذة وتوجٌهها

ٍبًد المَّوً  :2(َيْقِضي ِباْلَحقِّ ) ثَّابو  ،كىأيبىيٍّ  بف مسعكد، قىرىأى عى ًعي   ،كىاٍبًف كى ةى ،كىالنَّخى طىٍمحى  ك، كىاأٍلىٍعمىشً  ،كى

بىٍيرو  اًىده كىاٍبفي جي ؽ   ،ميجى  .3بزيادة باء الجر يىٍقًضي ًباٍلحى

 الثانية عشرةاآلية 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ     ڤٹ  ڤ    ڤ  ڤٹ ٹ چ 

 .[67:األنعام] چڃ  ڃ  چ  چ  

 ترة وتوجيييا:القراءات المتوا

فٍَّتوي  )الجميكر قىرىأى  :چ ڃ چ ،عمى أنو فعؿ ماض، كأنث لككف فاعمو جمع تكسير بتاء ساكنة (تىكى

 كىك 

[74:الحجرات] چڑ  ک    چ فالتأنيث عمى معنى الجماعة، كما في قكلو تعالى: ،"ڃ "
4. 

                                                           
-

1
.انظرالحاشٌةالسابقة 

2
هذهالقراءةالشاذةمخالفةللرسمالعثمانً- 
3
المحرر الوجٌز وابنعطٌة،؛1/434،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،؛4/531البحر المحٌط،أبوحٌان،- 
.4/657،المصون الدر الحلبً، السمٌنو ؛6/283القرآن، أحكاموالقرطبً،؛169،شواذ القراءاتالكرمانً،و؛2/299،
4
؛195،لمبسوط ااْلصبهانً،؛3/321،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً وأبو؛4/540البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

 = ؛2/31،لكشافالزمخشري،او؛1/435،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً، ؛2/14 القرآن، إعرابوالنحاس،
؛2/166،أنوار التنزٌل؛والبٌضاوي،1/473،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛ 2/301،وجٌزالمحرر ال، ابنعطٌةو=

 ،المكرر النشار،و ؛ 2/258 ،النشر يالجزر وابن ؛4/667،المصون الدر الحلبً، السمٌنو ؛7/7القرآن، أحكاموالقرطبً،
.2/51لمغنً،ا،سنٌومح ؛2/142،فتح القدٌروالشوكانً،؛265،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛116
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الىةو  :چ َتَوف اه چ فَّاهي ًبأىًلؼو ميمى ٍمزىةي تىكى فٍَّتوي  اء،بعد الف قىرىأى حى ظىاًىريهي أىنَّوي ًفٍعؿه مىاضو كىتىكى مىى  ،كى ًإالَّ أىنَّوي ذيك رى عى

ٍمًع، ٍعنىى اٍلجى ا .[34:ٌوسف]چىئ  ىئ    ی  ی    چ :كما في قكلو تعالى مى اًرعن ييٍحتىمىؿي أىٍف يىكيكفى ميضى  ،كى

ًذفىٍت ًإٍحدىل التَّاءىٍيفً  فَّاهي فىحي مىى اٍلًخبلى  ،كىأىٍصميوي تىتىكى ًؼ ًفي تىٍعًييًف اٍلمىٍحذيكفىةً عى
1. 

 2"فكأنيا إنما كتبت عمى اإلمالة ،كأماؿ حمزة مف حيث خط المصحؼ بغير ألؼ قاؿ ابف عطية:"

 القراءات الشاذة وتوجٌهها

مىى التٍَّذًكيًر.: 3(َيَتَوف اهُ ) ارىعىًة عى فَّاهي ًبًزيىادىًة يىاًء اٍلميضى بككنو مؤنثان مجازيان أك اعتباران  قىرىأى اأٍلىٍعمىشي يىتىكى

لمفصؿ، فيي كقراءة حمزة في الكجو األكؿ مف حيث تذكيري الفعؿ، ككقراءتو في الكجو الثاني مف 

 .4حيث إنو أتى بو مضارعان 

ك ٍبفي عيبىٍيدو  (:ُطونَ رِ اَل ُيفْ ) كفى ا :أىمٍ  ،ًبالتٍَّخًفيؼً  (طيكفى رً الى ييفٍ )قىرىأى اأٍلىٍعرىجي كىعىٍمري اًكزي كا الى ييجى ا أيًمري دَّ ًفيمى ٍلحى

 .5ًبوً 

 الثالثة عشرةاآلية 

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ 

 .[64-63األنعام]چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ       ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڱ  ڱ  

  

                                                           
.انظرالحاشٌةالسابقة- 1
.2/301،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،- 2
3
 .هذهالقراءةالشاذةمخالفةللرسمالعثمانً- 
 السمٌنو؛ 2/301،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛2/14 القرآن، إعرابوالنحاس،؛4/540البحر المحٌط،أبوحٌان،- 4

.265،البشر فضالء اتحاف ٌاطً،؛والدم4/667،المصون الدر الحلبً،
المحرر  ابنعطٌة،و؛2/31،لكشافوالزمخشري،ا؛1/223،المحتسب؛ابنجنً،4/540البحر المحٌط،أبوحٌان،- 5

 الدر الحلبً، السمٌنو ؛7/7القرآن، أحكاموالقرطبً،؛2/166،أنوار التنزٌل؛والبٌضاوي، 2/301،الوجٌز
.4/167،روح المعانًواْللوسً،؛2/142،قدٌرفتح الوالشوكانً،؛4/668،المصون
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 القراءات المتواترة وتوجيييا:

ـٍ قيًؿ  _عاصـ كحمزة كالكسائي _كفى قىرىأى اٍلكيكًفي   :  چ ڱ  ڱ  ں     چ      چژ  ژ  ڑ    چ يكي مىٍف يينىج 

ـٍ ًبالتٍَّشًديًد ًفيًيمىا يكي ًقرىاءىةي التٍَّشًديًد تيًفيدي التٍَّكًثيرى  ،المَّوي يينىج  كى
1. 

ًميَّافً اقىرىأى :   چ  يُكمْ ُيَنجِ  ڱ  ڱ     چ      چژ  ژ  ڑ   چ   رى ًبيَّافً _  نافع كابف كثير _ٍلحى ك عمرك أب _كىاٍلعىرى

يكيـٍ _ كابف عامر ٍف يينىج  ـٍ كىالتٍَّخًفيًؼ ًفي قيًؿ المَّوي يينىجً  ،ًبالتٍَّشًديًد ًفي مى مىعيكا بىٍيفى التٍَّعًديىًة ًباٍليىٍمزىًة ،يكي جى

كىالتٍَّضًعيؼً 
2. 

عؿ في كحيسفي نقؿ الف :نٌجيتي زيدان كأنجيتيوي،خفيؼ فييما كاحد، كذلؾ أف العرب تقكؿشديد كالتٌ التٌ  كجوي ك 

 . 3ىذا الباب باليمزة كحيسف نقمو بتضعيؼ العيف

ك  قرأ(:   يُكمْ ُيَنجِ  ڱ  ڱ(  )يُكمْ ُيَنجِ  ژ  ژ) ًمي  ٍبفي نىٍصرو عىٍف أىًبي عىٍمرو يىٍعقيكبي كىعى ٍيدي ٍبفي قىٍيسو كى مى حي

ًبالتٍَّخًفيًؼ ًفيًيمىا
4 . 

 

                                                           
1
 ؛195،لمبسوط ااْلصبهانً،؛3/321،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً وأبو؛4/542البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

 302-2/301،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و ؛2/31،لكشافالزمخشري،او؛1/435،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،
 يالجزر وابن ؛4/668،المصون الدر الحلبً، السمٌنو ؛7/8القرآن، أحكاموالقرطبً،؛1/473،الموّضحم،وابنأبًمرٌ؛

 ؛2/143،فتح القدٌروالشوكانً،؛265،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛117 ،المكرر النشار،و ؛ 2/259 ،النشر

.56-2/54المغنً،،سنٌومح
2

 ؛195،لمبسوط ااْلصبهانً،؛3/321،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، لًع وأبو؛4/542البحر المحٌط،أبوحٌان، -
 302-2/301،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و ؛2/31،لكشافالزمخشري،او؛1/435،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،

 يالجزر وابن ؛4/668،المصون الدر الحلبً، السمٌنو ؛7/8القرآن، أحكاموالقرطبً،؛1/473،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛
 ؛2/143،فتح القدٌروالشوكانً،؛265،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛117 ،المكرر النشار،و ؛ 2/259 ،النشر

.56-2/54المغنً،،سنٌومح
3

.1/473،الموّضحوابنأبًمرٌم، -

-
4

 ؛195،لمبسوط ا،اْلصبهانً؛3/321،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً وأبو؛4/542البحر المحٌط،أبوحٌان، 
 302-2/301،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و ؛2/31،لكشافالزمخشري،او؛1/435،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،

 يالجزر وابن ؛4/668،المصون الدر الحلبً، السمٌنو ؛7/8القرآن، أحكاموالقرطبً،؛1/473،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛
 ؛2/143،فتح القدٌروالشوكانً،؛265،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛117 ،المكرر النشار،و ؛ 2/259 ،النشر

.56-2/54المغنً،،سنٌومح
4

.1/473،الموّضحوابنأبًمرٌم، -
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ٍمييكرً  :چ گ چ اءً  ًقرىاءىةي اٍلجي ـ  اٍلخى ٍفيىةن ًبضى  .1كىي ركاية حفص عف عاصـ، خي

كالعيدكة كالًعدكة،  ،.كالضـ كالكسر لغتاف مشيكرتاف:قرأ أبك بكر عف عاصـ بكسر الخاءچ ْفَيةً خِ و  چ

 .2كاأليسكة كاإًلسكة

 القراءات الشاذة وتوجٌهها

وِخيفَة()
3

ٍكؼً  بتقدين الياء على الفاء، قرأ األعمش : ًقرىاءىةي اأٍلىٍعمىًش بىًعيدى  ،ًمفى اٍلخى ٍعنىى" كى ةه، أًلىفَّ مى

ٍفيىةن" أىٍف تيٍبًطنيكا ًمٍثؿى ذىًلؾى  كا التذلؿ ك" خي ر عان" أىٍف تيٍظًيري  .4تىضى

 الرابعة عشرةاآلية 

جب  حب   خب  مب    يئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئچ 

 .[68:األنعام]چىب  يب  جت  حت  خت   مت  ىت   

 القراءات المتواترة وتوجيييا:

اًمرو :چ نَّؾى يى س  يينى  چ مضارع  اعمى أني ،الس يف، كتشديد الس يفً بفتح النكف التي قبؿ  (يىنَّؾى س  يينى  )قىرىأى اٍبفي عى

 .5( مضعؼ الثبلثينىسَّى)

                                                           
1
 ؛195،لمبسوط ااْلصبهانً،؛3/321،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً وأبو؛4/542البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

 302-2/301،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و ؛2/31،لكشافالزمخشري،او؛1/435،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،
 يالجزر وابن ؛4/668،المصون الدر الحلبً، السمٌنو ؛7/8القرآن، أحكاموالقرطبً،؛1/473،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛

 ؛2/143،فتح القدٌروالشوكانً،؛265،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛117 ،المكرر النشار،و ؛ 2/259 ،النشر

.56-2/54المغنً،،سنٌومح
2
انظرالحاشٌةالسابقة- 
3
هذهالقراءةالشاذةمخالفةللرسمالعثمانً.- 
4
 السمٌنو؛2/301،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛2/14 القرآن، إعرابوالنحاس،؛4/542البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

.2/143،تح القدٌرفوالشوكانً،؛؛4/668،المصون الدر الحلبً،
5
 ؛196،لمبسوط ااْلصبهانً،؛3/324،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً وأبو؛4/546البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

=؛1/475،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛ 2/304،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛1/436،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً،
 النشار،و ؛ 2/259 ،النشر يالجزر وابن ؛4/675،المصون الدر الحلبً، السمٌنو ؛7/11القرآن، أحكاموالقرطبً،==

.2/56المغنً،،سنٌومح ؛117 ،المكرر
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ٍمييكري : قرأ چ حب چ ( أىٍنسىىعمى أنو مضارع ) ؛الس يفً بإسكاف النكف، كتخفيؼ  (ييٍنًسيىنَّؾى ) اٍلجي

 .1الرباعي

نىسَّى  أما القرطبي فيرل :أف .2"ًإالَّ أىفَّ التٍَّشًديدى أىٍكثىري ميبىالىغىةن " :ذىكىرى اٍلًقرىاءىتىٍيفً  بعد أف قىاؿى اٍبفي عىًطيَّةى 

 .4 الى فىٍرؽى بىٍيفى تىٍضًعيًؼ التٍَّعًديىًة كىاٍليىٍمزىةً أنو  أبك حياف.ك يرل 3ليغىتىافً ، كىأىٍنسىى ًبمىٍعننى كىاًحدو 

 الخامسة عشرةاآلية 

 .[86:األنعام] چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ    گک  گ  گ  گٹ ٹ چ 

 القراءات المتواترة وتوجيييا:

ببلـ ساكنة   چ گ چ ابف كثير كنافع كأبك عمرك كابف عامر كعاصـقىرىأى  :چ گ چ

ًسعى خفيفة،كبعدىا ياء مفتكحة،  اًرًع كى مىى ميضى ـي زىائً  ،كىأىفَّ أىٍؿ أيٍدًخمىٍت عى مىًت اأٍلىًلؼي كىالبلَّ دىخى كىاٍليىًزيًد  ،5دىتىٍيفً كى

 :6كىاٍليىًزيًد ًفي قىٍكًلوً 

 7رََأْيُت الَولَيَد ْبَن اْلَيِزيِد ُمَباَرًكا               َشِديًدا ِبَأْعَباِء اْلِخاَلَفة َكاِىُموُ 

                                                           
 انظرالحاشٌةالسابقة -1
2
 2/304،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و- 
.7/11القرآن، أحكامالقرطبً،- 3
4

 .4/546البحر المحٌط،أبوحٌان، -
؛198،المبسوطاْلصبهانً،؛3/345،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً ؛وأبو4/575البحر المحٌط،أبوحٌان،- 5

 2/317،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛1/438،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً، ؛2/20 القرآن، إعرابوالنحاس،
 وابن ؛29-5/28،مصونال الدر الحلبً، والسمٌن ؛7/23القرآن، أحكاموالقرطبً،؛1/483،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛

 ؛2/156،فتح القدٌروالشوكانً،؛268،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛118 ،المكرر النشار،و ؛ 2/260 ،النشر يالجزر

.2/63المغنً،،سنٌومح
.حداد،حناجمٌل،شعرابنمٌادة،تحقٌق:قدريالحكم،)فًدٌوانه:الرماحبنأبردبنثوبان.البٌتًلبنمٌادة- 6

 .192م(،1982-هـ1402مشق:مطبوعاتمجمعاللؽةالعربٌة،د
المعنى:ٌقول:إنهرأىالولٌدبنٌزٌدمنعماومٌمونالطائر،وقادراعلىتحملأعباء.الكاهل:مابٌنالكتفٌن- 7

ٌة ابن شرح األشمونً على ألفٌة ابن مالك المسمى منهج السالك إلى ألف ،اْلشمونً،نورالدٌنعلًبنعٌسى)الخالفة

)مصر:مطبعةمصطفىالباب2ً،طمحمدمحًٌالدٌنعبدالحمٌدأجزاء،تحقٌق:4،مالك
. 73،ص1ج(م1939هـ/1358الحلبً،
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كىافً  :چَوالم ْيَسِع  چ  ببلـ مشددة مفتكحة، كبعدىا ياء ساكنة،(كىالمٍَّيسىعً  ،)_حمزة كالكسائي_قىرىأى اأٍلىخى

مى  ٍيغىـً عى ٍزًف فىٍيعىؿو نىٍحكى الضَّ قيٌدر تنكيره فدخمت اؿ لمتعريؼ، ف ،كىك معرفة بدكف البلـ كىأىصمو ليسع ،ى كى

 .1ثـ أدغمت البلـ في البلـ

كىاٍلعيٍجمىةي  ":النحاسقاؿ .كاألسماء األعجمية ترد عمى صيغ مختمفة كخبلصة القكؿ:أٌنو اسـ أعجمي،

ذي ًباٍلًقيىاًس بىٍؿ تي  ، أىٍك تيغىي ريهي الى تيٍؤخى ـً اًع، كىالى يىٍمتىًنعي أىٍف يىكيكفى ًفي ااًلٍسـً ليغىتىاًف ًلٍمعىجى سىًب السَّمى مىى حى ؤىدَّل عى

ٍيفً   .2"اٍلعىرىبي تىٍغًييرى
  

تتفقؽ كحجـ  ،هلل الحمد كالمنة،عرضت في ىذا الفصؿ خمس عشرة آية مختارة مف سكرة األنعاـ

 ، كالتفريؽ فيما بينيا كتكجيييا. فييا  المتكاترة كالشاذة الرسالة، كقمت بتحقيؽ القراءات

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
؛198،المبسوطاْلصبهانً،؛3/345،للقراءالسبعة الحجة الفارسً، علً ؛وأبو4/575البحر المحٌط،أبوحٌان،- 

 2/317،المحرر الوجٌز ابنعطٌة،و؛1/438،القراءات وجوه عن الكشف والقٌسً، ؛2/20 القرآن، إعرابوالنحاس،
 وابن ؛29-5/28،المصون الدر الحلبً، السمٌنو ؛7/23القرآن، أحكاموالقرطبً،؛1/483،الموّضحوابنأبًمرٌم،؛

فتح والشوكانً،؛268،البشر فضالء اتحاف والدمٌاطً،؛118 ،المكرر النشار،و ؛ 2/260 ،النشر ،يالجزر
.2/63المغنً،،سنٌومح ؛2/156،القدٌر

2
2/20،إعراب القرآنالنحاس،- 
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 اخلامتة

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كبفضمو كمنو كجكده ككرمو، يككف التكفيؽ كالسداد، فأحمد  

 اهلل الذم كفقني إلتماـ ىذا البحث، سائمة اهلل أف يجعمو في ميزاف حسناتي،كبعد:

ـٌ بعكف اهلل ىذا البحث بعنكاف القراءات القرآنية في تفسير البحر المحيط دراسة كتكجيو مف  فقد ت
:. كفيما يمي أىـ نتائج ىذا البحثالمائدة كاألنعاـخبلؿ سكرتي 

أبك حٌياف نحكٌم مفسر، جمع في البحر المحيط: التفسير كالنحك، كالصرؼ كالببلغة، كالمغة  -1

رس في ميداف عمـ القراءات القرآنية، فقد جمع كغير ذلؾ مف فنكف العربية كعمكميا.كىك فا

في كتابو عمـ السابقيف، كيرجع ذلؾ لنشأتو األكلى فقد تمقى ىذا العمـ عمى شيكخو في 

 األندلس، كأقاـ عمى ذلؾ حتى حنى الزماف ظيره.

ييعد  تفسير البحر المحيط مرجعان ميمان مف مراجع القراءات القرآنية، فيك حافؿ بكـ زاخر مف  -2

قراءات، متكاترىا كشاذىا،مع نسبة القراءات إلى أصحابيا، كقمما تجد في التفسير قراءات ال

 دكف نسبتيا إلى أصحابيا

، كال يتطرؽ إلى القراءات أصحابيا، كيحيؿ عمى بقية السبعة يكرد أبك حياف القراءات كيعدد -3

 الثبلث المتممة لمعشر إال نادران.

عرابيا،كذكر اختيارات تمٌيز أبك حٌياف بإيراد القراءات ال -4 قرآنية المتكاترة كالشاذة، كتكجيييا كا 

 أئمة القراءة، فكاف يؤيد بعض أقكاليـ، كيعترض كيرٌد كيٌضعؼ البعض اآلخر.

إال في أحياف نادرة، مع أف القراءات الشاذة المخالفة لرسـ المصحف عمى أبك حياف لـ يعقب -5

 مف شركط القراءة المقبكلة مكافقة الرسـ.
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ك حياف يكتفي بإيراد القراءات كتكجيييا في أكؿ مكضع ترد فيو، كقمما يعيد الكبلـ في كاف أب -6

 .المكاضع التي بعد ذلؾ

ينتصر أبك حياف لمقراءات المتكاترة كيرد عمى كؿ مف يضعؼ إحداىا، أك يرجح قراءة منيا  -7

 عمى أخرل.

 أىم التوصيات: 

 القراءات القرآنية في في دراسة كتكجيو  أف يقكـ طمبة الدراسات العميا بعمؿ اطركحات متخصصة

 إلى آخر سكر القرآف الكريـ. تفسير البحر المحيط

ف أخطأت فمف نفسي، كمف       كأخيران ىذا جيد المقؿ، فإف أصبت فيو فمف اهلل تعالى كبفضمو، كا 

ينا الشيطاف. كما تكفيقي إال باهلل عميو تككمت كىك رب العرش العظيـ، كالصبلة كالسبلـ عمى نب

 كعمى آلو كصحبو أجمعيف. محمد

 

 

 

 

 

 

 



  

153 
 

 الفهارس

 وتشمل:

 ٌّة  فهرس اآلٌات القرآن

 ٌّة  فهرس األحادٌث النبو

 ٌّة عر  فهرس األبٌات الشِّ

 فهرس األعالم المترجم لهم 

 المصادر والمراجع 
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ة: ٌّ  فهرس اآلٌات القرآن

 

رقم  اسم السورة اآلٌة
 اآلٌة

 الصفحة

  چۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   چ     
48114البقرة

چ ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ چ .1

 البقرة
10581

چ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  .2

 البقرة
260111

چٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  چ  .3

 آلعمران
17525

137،38النساءچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  .4

چى  ى  ائ  ائ   ەئچ  .5

 النساء
3337

چڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ چ  .6

 النساء
9237

چکژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  .7

 المائدة
137

چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   چ  .8

 المائدة
234،42

چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇچ  .9

 المائدة
335،45

چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ  .10

 المائدة
435،48

چ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  .11

 المائدة
535

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ  .12

 المائدة
635،49

چہ  ھ  ھچ  .13

 المائدة
1356

چ ژڈ  ڈ   ڎ  ڎ  ڌ چ .14

 المائدة
1659
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چ ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ چ .15

 المائدة
2060

چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   چ  .16

 المائدة
2260

چ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئچ  .17

 المائدة
2361

چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ    چ  .18

 المائدة
2962

چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  چ  .19

 المائدة
3062

چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ  .20

 المائدة
3163

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ  .21

 المائدة
3265

چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  .22

 المائدة
3366

چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې  ې  ې  چ  .23

 المائدة
3667

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  .24

 المائدة
3767

چٺ  ٺ  چ  .25

 المائدة
3835،68

چے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  چ  .26

 المائدة
4570

  ڄ چ ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  .27

 المائدة
4774

چڇ   ڍ  ڇ  ڇ     چ .28

 المائدة
4876

چېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی    چ  .29

 المائدة
4980

چ  حئی   ی  جئچ  .30

 المائدة
5078

چی  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  چ  .31

 المائدة
5780
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چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  .32

 المائدة
5836

چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ    ٿ      ٹ  ٹ   چ  .33

 المائدة
5982

چ  چچ  چ   چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ   ڄ چ .34

 المائدة
6083

چ  ڍچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ .35

 المائدة
6790

چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  .36

 المائدة
7192

چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  چ  .37

 المائدة
7736

چ ک  گ  گ   گ   گ  ڳچ  .38

 المائدة
8739

چ ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇچ  .39

 المائدة
8924،95

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  چ  .40

 المائدة
9038

چ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ چ .41

 المائدة
9334

چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ  .42

 المائدة
9535،102

چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  ىئ   ی  چ  .43

 المائدة
10335،38

چڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ  .44

 المائدة
10635

چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ .45

 المائدة
10938

چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ۀ  ۀ    ہ   ہ  چ  .46

 ائدةالم
110109

چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  چ  .47

 المائدة
112110

چی  ی  ی  ی    جئ  حئ  مئچ  .48

 المائدة
11938
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چ خسمح  جخ  حخ  مخ  جس  حسچ  .49

 المائدة
12038،39

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  .50

 اْلنعام
139،40،121

چٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  چ  .51

 اْلنعام
2122

چڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ  .52

 اْلنعام
6126

چ  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ .53

 اْلنعام
12122

چ  ائې  ې  ې  ې  ى   ىچ  .54

 اْلنعام
16129

چچ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  .55

 اْلنعام
20123

چڱ  ڱ  ں  چ  .56

 اْلنعام
22131

چ ہ  ھ  ھ  ھچ  .57

 اْلنعام
23132

چيث  حج  مج     جح  مح  جخ       چ  .58

 اْلنعام
27133

چ  ژڌ  ڌ    ڎ  ڎ          ڈ   ڈچ  .59

 ماْلنعا
31122

چ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہچ  .60

اْلنعام
32137

چ  ۇۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇچ  .61

اْلنعام
33138

چ ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  یچ  .62

اْلنعام
44139

چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ  .63

 اْلنعام
48122

چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  چ  .64

 اْلنعام
52139

چٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ  .65

 اْلنعام
54126
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چ ڇ  ڇ  ڍ چ  .66

 اْلنعام
55143

 چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ چ  .67

اْلنعام
57144

چ  ۆئۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چ .68

 اْلنعام
59122

 چ ٹ  ڤ    ڤ  ڤچ  .69

 اْلنعام
61145

چ ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  کچ  .70

اْلنعام
63146

     چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ          چ .71

اْلنعام
64146

    چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  چ  .72

 اْلنعام
68148

   ڀ چٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ .73

 اْلنعام
74123

چ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ    ٿچ  .74

 اْلنعام
83119

چ  گک  گ  گ  گچ  .75

 اْلنعام
86149

چ ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ  .76

اْلنعام
92122

چٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ     چ .77

 اْلنعام
111122

چ ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  .78

اْلنعام
114123

چک  گ  گ         ک  ک  کچ  .79

 اْلنعام
136117

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  چ  .80

چڭ  

 اْلنعام
137118

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  .81

 اْلنعام
138118
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چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄچ  .82

 اْلنعام
139118

چۉ  ۉ   ې  ې چ .83

 اْلنعام
142118

چٻ  ٻ  پ    ٻٱ  ٻچ  .84

 اْلنعام
143118

چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ  .85

 عاماْلن
14539

چڈ  ڈ  ژ  ژچ  .86

 اْلنعام
149119

چۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  چ  .87

 اْلنعام
151124

چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ .88

 اْلنعام
152124

چڀ   چ  چ  چ  چ  ڇڇ   چ .89

 اْلنعام
153125

چ ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇچ  .90

 اْلنعام
159123 

چ ک  ک  ک  ک  گ  گچ  .91

 اْلنعام
160127

  چ ڀ  پ  پ  پ  پ      ٻ  ٻ  ٻ چ .92

 اْلعراؾ
2126

چ  ٹ       ٿ       ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       چ .93

 اْلعراؾ
3126

6126اْلعراؾچ ڈ  ژ  ژ  ڑچ  .94

چگ  گ            ڳ       گک  ک  گ چ .95

 اْلعراؾ
7126

چ  ڱڳ  ڳ  ڱچ  .96

 اْلعراؾ
8127

چڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ    چ  .97

 ٌونس
2109

چڇ  ڇ     ڍ  ڍ      چ  چ  ڇ   ڇ  چ  .98

 هود
7109
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چ﮴             ۓ  ۓ  ﮲  ﮳چ .99

 ٌوسؾ
3144

چىئ  ىئ    ی  ی    چ .100

ٌوسؾ
30146

چ ڇ  ڇ   ڍچ  .101

 ٌوسؾ
108143

چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀچ  .102

 إبراهٌم
3491

976الحجرچڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ     چ  .103

76144الحجرچڦ  ڄ  ڄ     چ  .104

9498الحجرچٺ  ٺ  ٺ  چ  .105

5298مرٌمچٱ  ٻ   ٻ  ٻ         چ  .106

24133العنكبوتچٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  چ  .107

7540الزمرچڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چ  .108

3398فصلتچچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  چ  .109

11104الشورىچٺ  ٿ        ٿچ  .110

1098الفتحچ  ٹ   ٹ  ٹ   ٿ چ .111

14145الحجراتچڑ  ک    چ .112

6109الصؾچڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    چ  .113

1615 القٌامة   چېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی    چ  .114

882البروجچڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  چ  .115
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ة: ٌّ  فهرس األحادٌث النبو

 

 

 طرف الحدٌث

 الصفحة

15..."أَْقَرأَِنًِجْبِرٌُلَعلَىَحْرؾٍ" .1

َهَذااْلقُْرآَن .2 16..."أُْنِزَلَعلَىَسْبَعِةأَْحُرؾٍ"إِنَّ

ِهَوَسلََّمفًَِسْفَرةٍ" .3 ٌْ َصلَّىهللاَُعلَ ًُّ ِب االنَّ 55..."َتَخلََّؾَعنَّ

َداءِ لًِ ِقالََدةٌ َسَقَطتْ " .4 ٌْ 35..."الَمِدٌَنةَ َداِخلُونَ َوَنْحنُ بِاْلَب

ا" .5 رُ ٌَ ٌْ 33..."مَْتْقَرأُاْلَماِئَدَة؟َفقُْلُت:َنعَ ُجَب
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ٌّة: عر  فهرس األبٌات الشِّ

 

 الصفحة بٌت الِشعر

ُكُمأ .1 َنىإِّنأمَّ ٌْ 85أََمٌةوإِنأباكمَعُبدَبِنًلَُب

اْبُنَعاِمرٍ .2 ًُّ 73َصِرٌٌحَوَباِقٌِهْمأََحاَطِبِهاْلوًلَأَُبوَعْمِرِهْمواْلٌْحَصِب

اإَِذاَمااْلَمْرُءأَْصَبَحَثاقاَِلَحِسْبُتالتُّ .3 َرتَِجاَرٍةَرَباحا ٌْ 93َقىَواْلُجوَدَخ

ا .4 ِزٌِدُمَباَركا ٌَ َدْبَناْل ٌَ ُتالَول ٌْ اِبأَْعَباِءاْلِخالََفةَكاِهلُهَُرأَ 149َشِدٌدا

الَِجاِرِهُم .5 وااْلِعَناَجوشّدوافوقهالكرباشَقْوٌمإَِذاَعَقُدواَعْقدا 97دُّ

اِرٌؾِ .6 ٌَ ِديالصَّ ٌْ اُتِفًأَ ٌَّ اَلِحَكَماَصاَحاْلَقِس 57لهْمَصَواِهُلِفًُصمِّالسِّ

هم .7 ُتودَّ ٌْ قدَتَبرَّ 99وأبلٌتهمفًالحمدجهديونائلً          وأَْهلِةُودٍّ
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 فهرس األعالم المترجم لهم:

 

 الصفحة لقباالسم أو ال

أّبانبنتؽلب .1
17

ابنأبًاْلحوص .2
4

ابنأبًعبلة .3
68

ابنالجزري .4
14

ابنالحنفٌة .5
48

الضائعابن .6
4

ابنالطّباع .7
4

ٌّادة .8 ابنم
149

النحاسابن .9
4

ابنالنقٌب .10
12

الحنفًمكتومامابن .11
6

ابنجرٌرالطبري .12
17

جّمازابن .13
42

ابنذكوان .14
21

ابنشنبوذ .15
26

الدائمالحلبًبنعبدا .16
6

ابنعطٌة .17
12

الحلبًابنعقٌل .18
6

ابنكثٌر .19
20

ابنمجاهد .20
18
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ابنمحٌصن .21
26

ابنهشام .22
21

الَبَرهسمأبو .23
82

الحسناْلبذيأبو .24
4

الحسنبنعصفورأبو .25
54

أبوالدرداء .26
15

الطحمانالقٌنًأبو .27
99

ثعلبأبوالعباس .28
84

أبوبكرالداجونً .29
18

الكوفًزٌنأبور .30
48

أبوزبٌدالطائً .31
57

زٌداْلنصاريأبو .32
54

أبوعبٌدالقاسمبنسالم .33
17

أبوعمروبنالعالء .34
17

أبوموسىاْلشعري .35
15

اْلخفش .36
28

أسماءبنتٌزٌد .37
119

إسماعٌلبنإسحاقالمالكً .38
17

اْلسنويّ .39
6

اْلصمعً .40
8

اْلعمش .41
27

البزي .42
20

البناالدمٌاطً .43
14
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ًّالتلم .44 سان
6

جبٌربننفٌر .45
33

عمارةبنالحسن .46
64

حفصبنسلٌمان .47
21

حمزةبنحبٌب .48
17،21

الخّفاؾ .49
69

خالدبنخالد .50
21

خلؾبنهشام .51
21

داودالظاهري .52
50

الذهبً .53
7

الرضًالشاطبً .54
4

روحبنعبدالمؤمن .55
23

زائدةبنقدامةالثقفً .56
17

الزرقانً .57
14

ـي ٍبفي ًمٍسًكيفو  .58 سىبلَّ
134

الزمخشري .59
12

السوسً .60
20

سٌبوٌه .61
28

شامٌةبنتالبكري .62
6

ٌّاش .63 شعبةبنع
21

الصفديّ .64
6

الضبًبنٌحٌى .65
59

سلٌمانبنطلحة .66
64
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عاصمبنأبًالنجود .67
21

عبدالفتاحالقاضً .68
14

الفّراء .69
28

الفٌاضبنؼزوان .70
64

قالون .71
19

القسطالنً .72
4

قنبل .73
20

اللَْبلً .74
4

بًالُمسٌّ .75
42

مقاتلبنسلٌمان .76
17

الملٌجً .77
5

نجمالدٌنمؤنسةبنت .78
6

نافعالمدنً .79
19

نصٌرالنحوي .80
85

هارونبنموسىاْلعور .81
17

الهٌصمبنشراح .82
59

الواقدي .83
42

ورش .84
19

ٌحٌىبنٌعمر .85
17

الٌزٌديّ .86
44

ٌزٌدبنقطٌب .87
67

 

 قائمة المصادر والمراجع
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 القرآن الكرٌم .1

-ق 1405جزء،مؤسسة سجؿ العرب،11،الموسوعة القرآنيةاىيـ بف إسماعيؿ، األبيارم ، إبر  .2
 .ـ1984

،جزءاف، تحقيؽ: ىدل معانى القرآنأبك الحسف المجاشعي بالكالء، البمخي ثـ البصرم،  األخفش، .3

 .ـ 1990 -ىػ  1411القاىرة: مكتبة الخانجي،،1محمكد قراعة،ط

 أجزاء، تحقيؽ: محمد عكض مرعب،8،تيذيب المغة ،األزىرم، أبك منصكر محمد بف أحمد .4

 .(ـ2001،دار إحياء التراث العربي :،)بيركت1ط

، السعكدية: مركز البحكث 1أجزاء، ط3، معاني القراءاتاألزىرم، أبك منصكر محمد بف أحمد،  .5

 ـ. 1991 -ىػ  1412جامعة الممؾ سعكد،  -في كمية اآلداب 

 .دار السبلـ  القاىرة: ،القراءات أحكاميا ومصدرىا شعباف محمد، اسماعيؿ، .6

ُ،الشرعية العموم في أثره -أطواره -نشأتو القراءات عممُإبراىيـ،ُبفُمحمدُبفُنبيؿُإسماعيؿ،ُآؿ .7

 .ُـ2000-ھ1421التكبة،ُمكتبة :الرياض ،1ط

 منيج المسمى مالك ابن ألفية عمى األشموني شرح عيسى،ُبفُعميُالديفُنكر األشمكني، .8

ُتحقيؽ جزاء،أ4مالك، ابن ألفية إلى السالك ُمطبعة :مصر، 2الحميد،طُعبدُالديفُمحييُمحمد:

 .ـ1939-ىػ1358 الحمبي،ُالبابيُمصطفى

القاىرة:دار ابف  ،1ط ،القرآن غرٌب فً المفردات محّمد، بن الحسٌن القاسم أبو اْلصفهانً، .9

 ـ2012 -ىػ  1433الجكزم،

في تفسير القرآن العظيم روح المعاني األلكسي ،شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني،  .10

 1415بيركت: دار الكتب العممية،، 1، تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية،طان جزء16،والسبع المثاني

 .ىػ
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 جزآف،ُ،القرآن إعراب غريب في البيانُمحمد،ُبفُالرحمفُعبدُالبركاتُأبكُاألنبارم،ُابف .11

 .ـ1980-ىػ1400ُلمكتاب،ُالعامةُالمصريةُالييئة

ُديبُمصطفى :تحقيؽُ،أجزاء6.ُالبخاري صحيح.ُاهللُعبدُأبكُماعيؿإسُبفُمحمدُ،البخارم .12

 .1987ُ–6417ُُكثيرُابفُدار:ُبيركت ،3ط.ُالبغا

، تحقيؽ: عبد ان جزء13،خزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادم، عبد القادر بف عمر ،  .13

 .ـ 1997 -ىػ  1418،القاىرة: مكتبة الخانجي4السبلـ محمد ىاركف ،ط

 ،معالم التنزيل في تفسير القرآنأبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء، البغكم ،  .14

 .ىػ 1420بيركت: دار إحياء التراث العربي،،1تحقيؽ : عبد الرزاؽ الميدم،ط أجزاء،5

، ان جزء22،نظم الدرر في تناسب اآليات والسورالبقاعي، إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط،  .15

 .سبلميدار الكتاب اإل :القاىرة

 أجزاء،5ُ،التأويل وأسرار التنزيل أنوارُ،ُعمرُبفُاهللُعبدُسعيدُأبكُالديفُناصرُالبيضاكم، .16

 .ىػ1418ُالعربي،ُالتراثُإحياءُدار:ُ،بيركت1طُالمرعشمي،ُالرحمفُعبدُمحمد:ُتحقيؽ

 مموك في الزاىرة النجومُاهلل،ُعبدُبفُيكسؼُالديفُجماؿُُالمحاسفُأبكُبىٍردل،ُتٍغرمُابف .17

 .ـ1929ُ-ھ1348المصرية،ُالكتبُدار:ُ،القاىرة1ط.ُاجزءن 16ُ،والقاىرة مصر

.ُأجزاء7ُ،الرطيب األندلس غصن من الطيب نفحُالمقرٌم،ُمحٌمدُبفُأحمدُالتممسانٌي، .18

 .ـ1968ُصادر،ُدار:ُبيركت،ُعباسُإحساف:ُتحقيؽ

 .أجزاء5،(التفسير)تيميةُابفُفتاكلُمجمكعُالحميـ،ُعبدُبفُأحمدُتيمية،ُابف .19

 .ىػ1431دار المعارؼ، عاطؼ مدككر، ، تحقيؽ:كتاب الفصيحأبك العباس،  ،ثعمب .20
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، الكشف والبيان عن تفسير الثعمبي، أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ  .21

 -ىػ 1422،بيركت: دار إحياء التراث العربي،1ط أجزاء، تحقيؽ: أبي محمد بف عاشكر،10،القرآن

 .ـ 2002

 ـ. 2001 -ىػ 1422، دمشؽ :دار القمـ،1، طوم القرآنمعجم عمالجرمي ،إبراىيـ محمد،  .22

غاية النياية في طبقات ابف الجزرٌم، شمس الديف محٌمد بف محٌمد بف محٌمد بف عمي،  .23

 ـ. 2006-ىػ 1427،بيركت: دار الكتب العممٌية،  1.طبرجستراسر، جزآف. تحقيؽ: ج القرّاء

،بيركت: 1، طومرشد الطالبين منجد المقرئينابف الجزرم، محٌمد بف محٌمد بف يكسؼ،   .24

 ـ.1999-ىػ1420دار الكتب العممية، 

ُصادؽُمحمد:ُتحقيؽ أجزاء،5ُ،القرآن أحكامُ،ُالرازمُبكرُأبكُعميُبفُأحمدُ،الجصاص .25

  .ىػ1405ُ العربي،ُالتراثُإحياءُدار:ُبيركت القمحاكم،

ضاح المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليابف جني، أبك الفتح عثماف ،  .26

 .ـ1999 -ىػ1420،المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية-كزارة األكقاؼُ،جزءاف،عنيا

ُعمـُفيُالمسيرُزادُ،ُمحمدُبفُعميُبفُالرحمفُعبدُالفرجُأبكُالديفُجماؿُالجكزم،ُابف .27

 .ىػ1422ُالعربي،ُالكتابُدار:ُ،بيركت1طُالميدم،ُالرزاؽُعبد:ُتحقيؽُأجزاء،4التفسير،

ُ،ُأجزاء6ُ،العربّية وصحاح المغة تاج الصحاحُحٌماد،ُبفُيؿاسماعُأبك نصر الجكىرم، .28

 .ـ1987ُ- ىػ 1407لممبلييف،ُالعمـُدار:ُلبناف،4طُعٌطار،ُالغفكرُعبدُأحمد:ُتحقيؽ

 الكشف في الظنون كشفُالقسطنطيني،ُجمبيُكاتبُاهللُعبدُبفُمصطفىُخميفة،ُحاجي .29

 .اث العربيبيركت: دار إحياء التر ُ،جزءافُ،والفنون الكتب أساميّ  عن

أجزاء،تحقيؽ: مصطفى عبد القادر 4،المستدرك عمى الصحيحينمحمد بف عبد اهلل،  الحاكـ، .30

 .ـ1990 -ىػ  1411بيركت: دار الكتب العممية،،1عطا،ط
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، اإلصابة في تمييز الصحابةابف حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد،  .31

،بيركت: دار الكتب 1ط محمد معكض، كعمى أجزاء، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد ،8

 ىػ. 1415العممية،

تحقيؽ:  أجزاء،7 ،لسان الميزانابف حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد،  .32

 ـ. 1971-ىػ 1390،بيركت: مؤسسة األعممي لممطبكعات،2النظامية،ط ةدائرة المعرف

كامنة في أعيان المائة الدرر الابف حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد ،  .33

،اليند: مجمس دائرة المعارؼ العثمانية،  2أجزاء. تحقيؽ: محٌمد عبد المعيد ضاف. ط6، الثامنة

 ـ1972 -ىػ1392

مطبكعات مجمع المغة  ، تحقيؽ: قدرم الحكـ، دمشؽ:شعر ابن ميادةحنا جميؿ،  حداد، .34

 .ـ1982 -ىػ 1402 العربية،

عراباً توجيو الحربي، عبد العزيز بف عمي،  .35  ُمشكل القراءات العشرية الفرشية لغةً  وتفسيرًا وا 

،1،ط  .ـ2012-ىػ1433، لبناف: دار ابف حـز
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المقنع في رسم مصاحف ،  عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمرُعمرك كأبالداني،  .50

 .، تحقيؽ: محمد الصادؽ قمحاكم،القاىرة: مكتبة الكميات األزىريةاألمصار

 

. تحقيؽ: عمي جزآف ،طبقات المفسرينشمس الديف محمد بف عمي بف أحمد،  الداكدم، .51

 .ـ2008 -ىػ1429)القاىرة: مكتبة كىبة،2محمد عمر. ط

، القاىرة: دار إحياء الكتب 2ط أجزاء،10،التفسير الحديثدركزة ،محمد عزت،  .52

 .ىػ 1383العربية،

:ُالمسٌمى)عشر األربعة اتبالقراء البشر فضالء إتحافُالبنا،ُمحٌمدُبفُأحمدُالدمياطٌي، .53

ُبيركتُ،1طُأنس ميرة،:، تحقيؽ(القراءاتُعمـُفيُكالمسٌراتُاألمانيُمنتيى ُدار الكتب العممية،:

 .ـ1998-ىػ1419

الرياض: دار  ،1،طمختصر العبارات لمعجم مصطمحات القراءاتبف سعد،  الدكسرم، إبراىيـ .54

 .ـ2008-ھ1429الحضارة،

55.  ناصر، محمد منٌرة طء سور القرآن وفضائلهاأسماالدوسري، ابن1، دار ،الرٌاض:

 هـ.1426الجوزي،
 4،تذكرة الحفاظ ، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز ، الذىبي، .56

 .ـ1998 -ىػ1419الكتب العممية، دار :بيركت،1زكريا عميرات ،ط أجزاء، تحقيؽ:

، ، سير أعالم النبالءبف عثماف بف قىاٍيمازشمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد  الذىبي، .57

 مؤسسة الرسالة،، 3ط ، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط،ان جزء25

  ـ.1985ػ / ى 1405



  

173 
 

معرفة القراء الكبار  شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز، الذىبي، .58

 .ـ1997-ُىػ1417ُ، دار الكتب العممية:ُركتبيُ،1ط ،عمى الطبقات واألعصار

 الحديث،ُدار :القاىرة ،أجزاء 3، والمفسرون التفسير حسيف،ُمحمدُالذىبي، .59

 .2005/ھ1426

مفاتيح الغيب = الرازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف بفخر الديف،  .60

 .ىػ 1420ي،، بيركت: دار إحياء التراث العرب3ط ،ان جزء32،التفسير الكبير

، 1ط ،المفردات في غريب القرآن الراغب األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد، .61

 .ـ1433 -ىػ 2012ابف الجكزم، القاىرة: دار

 ونياية المجتيد بدايةُ،ُالقرطبيُأحمدُبفُمحمدُبفُأحمدُبفُمحمدُالكليدُأبكُ،ُرشدُابف .62

 ـ2004ُُ-ُىػ1425ُالحديث،ُدار:ُ،القاىرةُط.دُأجزاء،4،المقتصد

 .ـ1990، الييئة المصرية لمكتب،ان جزء12،تفسير المنار محمد رشيد بف عمي، رضا،  .63

 من العروس تاجُبمرتضى،ُالشييرُالحسينيُالرٌزاؽُعبدُبفُمحٌمدُبفُمحٌمدُالزَّبيدم، .64

 .اليدايةُدارُ،ُالمحققيفُمفُمجمكعة:ُتحقيؽ جزءان، 40ُ،القاموس جواىر

عرابولسرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف ا ،الزجاج .65 تحقيؽ:  ،أجزاء 5،معاني القرآن وا 

 ـ. 1988 -ىػ  1408بيركت: عالـ الكتب،،1عبد الجميؿ عبده شمبي، ط

 ،جزءان 30  ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيجالزحيمي ، كىبة بف مصطفى،  .66

 .ىػ 1418دمشؽ: دار الفكر المعاصر،، 2ط

ُجزآف،ُ،القرآن عموم في العرفان مناىلُالعظيـ،ُعبدُمحٌمدُالزرقانٌي، .67 ُتحقيؽُ أحمد بف :

 .ـ2001-ُىػ1422ُ،ُالحديثُدار:ُالقاىرةُعمي،



  

174 
 

تحقيؽ: محمد  أجزاء،4 ،البرىان في عموم القرآنالزركشي، بدر الديف محمد بف عبد اهلل،  .68

 .ـ 1957 -ىػ  1376بيركت:دار المعرفة، ،1أبك الفضؿ إبراىيـ،ط

ُدار:ُبيركتُ،15ط.ُأجزاء8ُ،األعالمُ، محمكد بف محمد بف عميبف  الديفُخيرُالزركمٌي، .69

 .ـ2002ُلممبلييف،ُالعمـ

تفسير الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل أبك القاسـ جاراهلل محمكد بف عمر، الزمخشرم، .70

، 1ط رتبو كضبطو كصححو: محمد عبد السبلـ شاىيف، أجزاء،4،وعيون األقاويل في وجوه التأويل

 .ـ1995-ىػ1415ب العممية،بيركت: دار الكت

، تحقيؽ: سعيد األفغاني، دار حجة القراءاتابف زنجمة ،عبد الرحمف بف محمد، أبك زرعة ،  .71

 الرسالة.

القراءات الثمان وقراءة  فيالمبيج  ،أبك محمد عبد اهلل بف عمي بف أحمد ،سبط الخياط .72

دار  ،يز بف ناصر السبرعبد العز  ، تحقيؽ:جزءاف، خمف واليزيدي األعمش وابن محيصن واختيار

 ،  ـ.2012ابف حـز

ُأجزاء10ُ،الكبرى الشافعّية طبقاتُالكافي،ُعبدُبفُعميُبفُالديفُتاجُالسبكٌي، .73 :ُتحقيؽ.

 .ىػ1413ُكالتكزيع،ُكالنشرُلمطباعةُىجر)2ُط.الحمكُمحٌمدُالفتاحُكعبدُالطناحي،ُمحٌمدُمحمكد

:ُالقاىرةُ،1طُعبده،ُبفُمحمد:ُتحقيؽُ،المصاحف كتابُداكد،ُأبيُبفُبكرُأبكُالسجستاني، .74

 .ـ2002ُ-ُىػ1423الحديثة،ُالفاركؽ

الضوء الالمع ألىل القرن  ،شمس الديف أبك الخير محمد بف عبد الرحمف السخاكم، .75

 .بيركت: منشكرات دار مكتبة الحياة جزءان، 12،التاسع

-ػى1414دار المعرفة، بيركت: جزء،30المبسوط،محمد بف أحمد بف أبي سيؿ، السرخسي، .76

 .ـ1993



  

175 
 

ُمحمد:ُتحقيؽُأجزاء،8ُ ،الكبرى الطبقاتُ،ُمنيعُبفُسعدُبفُمحمدُاهللُعبدُأبكُسعد،ُابف .77

 .ـ1990ُُ-ُىػ1410ُ العممية،ُالكتبُدار:ُبيركت ،1ط عطا،ُالقادرُعبد

ُ،الكريم الكتاب مزايا إلى السميم العقل إرشادُ،ُمصطفىُبفُمحمدُبفُ،محمدُالسعكدُأبك .78

 .العربيُالتراثُياءإحُدار:ُُبيركتُأجزاء،9

الدر المصون في عموم الكتاب السميف الحمبي، أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـ،  .79

 ، تحقيؽ: أحمد محمد الخراط، دمشؽ: دار القمـ.ان جزء 11،المكنون

أجزاء، تحقيؽ: عبد السبلـ محمد  4،لكتابسيبكيو، عمرك بف عثماف بف قنبر الحارثي، ا .80

 .ـ 1988 -ىػ  1408جي،، القاىرة: مكتبة الخان،3ىاركف،ط

ُتحقيؽُأجزاء،5ُ،المخصصُإسماعيؿ،ُبفُعميُالحسفُأبكُسيده،ُابف .81 ُإبراىيـُخميؿ:

 .ـ1996ُىػ1417العربي،ُالتراثُإحياءُدار:ُبيركتُ،1جفاؿ،ط

مصر: دار ، 1ط ،أسرار ترتيب القرآنالسيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر،  .82

 .الفضيمة لمنشر كالتكزيع

ُ،والنحاة المغويين طبقات في الوعاة بغيةُ،جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر ُ،السيكطيٌ  .83

 .ـ1979-ُىػ1399ُالفكر،ُدار:ُبيركتُ،2ط، إبراىيـُالفضؿُأبكُمحٌمد:ُتحقيؽ، فآجز 

الدر المنثور في التفسير ، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر السيكطي،  .84

 .أجزاء، بيركت: دار الفكر8،بالمأثور

 بالكتاب تتعمق عموم إلى الوجيز المرشدُالمقدسي،ُالرحمفُعبدُالديفُشيابُشامة، بكأ .85

 .ـ1975ُُ-ُىػ1395ُصادر،ُدار:ُبيركتُقكالج،ُآلتيُطيار:ُتحقيؽُ،العزيز

مطابع الييئة  ،أىداف كل سورة ومقاصدىا في القرآن الكريمشحاتة، عبداهلل محمكد،  .86

 .ـ1976المصرية العامة،



  

176 
 

، جزآف، اإلقناع في حل ألفاظ شجاع لديف محمد بف أحمد الخطيب،الشربيني، شمس ا .87

 تحقيؽ: مكتب البحكث كالدراسات، بيركت: دار الفكر.

أبو حّيان األندلسي ومنيجو في تفسيره البحر المحيط وفي ُيكسؼ،ُخالدُأحمدُشكرم، .88

.ـ2007-ىػ 1428عماف: دار عمار،،1ط ،إيراد القراءات فيو

ُ،القراءات عمم في مقّدماتُمنصكر،ُخالدُكمحٌمدُالقضاة،ُأحمدُدكمحمٌ ُخالد،ُأحمدُشكرم، .89

 .ـ2001-ُىػ1422ُعٌمار،ُدار:ُعٌماف ،1ُط

 9،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي ،محمد األميف بف محمد المختار ،  .90

 .مػ 1995 -ىػ  1415لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الفكرأجزاء،)بيركت: دار 

فتح القدٌر الجامع بٌن فنً الرواٌة والدراٌة من علم  دبنعلًبنمحمد،الشوكانً،محم .91

 .هـ1414دمشق:دارابنكثٌر،،1طأجزاء،6،التفسٌر

ُ،الفقياء طبقاتُإسحاؽ،ُأبكُالشيرازٌم، .92 ُتيذيبُ ُابف)ُالمكـرُالديفُجبلؿُبفُمحٌمد:

 .ـ1970ُالعربٌي،ُالرائدُدار:ُبيركت، ُعباس ،طُإحساف:ُتحقيؽُ،(منظكر

دار  :دمشؽ ،1، طالقراءات الشاذة وتوجيييا النحويالصغير، محمكد أحمد،  .93

 .ـ1999-ىػ1419الفكر،

، غيث النفع في القراءات السبعالصفاقسي، أبك الحسف النكرم ،عمي بف محمد بف سالـ،   .94

 -ىػ  1425بيركت: دار الكتب العممية،،1تحقيؽ: أحمد محمكد عبد السميع الشافعي الحفياف،ط

 .ـ 2004

ُأحمد:ُتحقيؽ.ُان جزء29ُ،بالوفّيات الوافيُاهلل،ُعبدُبفُأيبؾُبفُخميؿُالديفُصبلحُالصفدٌم، .95

  .ـ2000ُ-ىػ1420ُالتراث،ُإحياءُدار:ُبيركت،ُمصطفىُكتركيُُاألرناؤكط،



  

177 
 

 القرآن من أنزل وما القرآن فضائلُ،ُيحيىُبفُأيكبُبفُمحمدُاهللُعبدُأبكُالضريس،ُابف .96

 .ـ1987ُُ-ُىػ1408ُالفكر،ُدار:ُدمشؽ ،1بدير،طُغزكة:ُتحقيؽُ،بالمدينة أنزل وما بمكة

جزءان،  25،المعجم الكبيرالطبراني ، سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي،  .97

 ـ. 1994 -ىػ  1415،الرياض: دار الصميعي،1تحقيؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، ط

البيان عن تأويل آي القرآن)تفسير جامع الطبرم، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير،  .98

 -ىػ  1422، دار ىجر لمطباعة ،1جزءان، تحقيؽ: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي،ط 26،الطبري(

 ـ. 2001

القاىرة: دار نيضة  ،1ط ،ان جزء14،التفسير الوسيط لمقرآن الكريمطنطاكم، محمد سيد،  .99

 .ـ1998- 1997مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع،

المباب في عموم ، الحنبمي  أبك حفص سراج الديف عمر بف عميابف عادؿ ،  .100

ار الكتب ، بيركت: د1، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد المكجكد كعمي محمد معكض، طان جزء20،الكتاب

 .ـ1998-ىػ  1419العممية،

 السديد المعنى تحرير» والتنوير التحريرُمحمد،ُبفُمحمدُبفُالطاىرُمحمدُعاشكر،ُابف .101

ُتكنسُجزءان، 30 ،«المجيد الكتاب تفسير من يدالجد العقل وتنوير ُلمنشرُسحنكفُدار:

 .ـ1997ُكالتكزيع،

ُطٌماس،ُحمدك:ُبوُاعتنىُ،العامري ربيعة بن لبيد ديوانُمالؾ،ُبفُربيعةُبفُلىًبيدُالعامرم، .102

 .ـ2004ُُ-ُىػ1425ُُالمعرفة،ُدارُ،1ط

 ،مذاىب فقياء األمصاراالستذكار الجامع لابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل ،  .103

 ـ.2000أجزاء، تحقيؽ: سالـ محمد عطا،محمد عمي معكض، بيركت: دار الكتب العممية،9
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ُتحقيؽُجزءاف،ُ،القرآن مجازُ،ُالبصرمُالتيمىُالمثنىُبفُمعمرُعبيدة،ُأبك .104 ُفكادُمحمد:

 .ىػ1381،يالخانجُمكتبة:ُالقاىرةُسزگيف

، بيركت: دار البشائر 1، طات منيااألحرف السبعة ومنزلة القراءعتر،ضياء الديف،  .105

 ـ1988-ھ1409اإلسبلمية، 

مجموع فتاوى ورسائل فضيمة الشيخ محمد بن صالح العيثيميف، محمد بف صالح،  .106

-ىػ1416دار الثريا لمنشر، الرياض: ،1ط ، تحقيؽ: فيد بف ناصر السميماف،ان جزء 26،الُعثيمين

1996. 

، تصدير: محمكد محمد ان جزء11،رآن الكريمدراسات ألسموب القًعضيمة،محمد عبد الخالؽ،  .107

 شاكر ،القاىرة: دار الحديث.

المحّرر الوجيز في تفسير ابف عطٌية، أبك محٌمد عبد الحؽ بف غالب بف عطٌية األندلسٌي،  .108

ف: دار الكتب العممٌية، لبنا ،1ط أجزاء، تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محٌمد،5، الكتاب العزيز

 ىػ1422

، جزءاف،  التبيان في إعراب القرآنك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل، العيكبرم، أب .109

 ـ. 1976، عيسى البابي الحمبي كشركاه، 1تحقيؽ: عمي محمد البجاكم ط

إمالء ما من بو الرحمن من وجوه العيكبرم، أبك البقاء عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل،  .110

 -ىػ  1399ار الكتب العممية،بيركت: د ،1ط ءاف،، جز اإلعراب والقراءات في جميع القرآن

 ـ.1979

ُ،ذىب من أخبار في الذىب شذراتُالدمشقٌي،ُالعكرمٌ ُأحمدُبفُالحيٌ ُعبدُالعماد،ُابف .111

ُأجزاء10 ُتحقيؽ. ُاألرناؤكطُكمحمكدُاألرناؤكط،ُالقادرُعبد: ُدمشؽ ،1ط. ُكثير،ُابفُدار:

 .ـ1986-ىػ1406
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عمدة القاري شرح صحيح  ،ف أحمد بف مكسىبدر الديف أبك محمد محمكد ب ،يالعين .112

 .بيركت: دار إحياء التراث العربي ان جزء 25، البخاري

ُالسبلـُعبد:ُتحقيؽُأجزاء،6ُُ،المغة مقاييس معجمُزكريا،ُبفُأحمدُالحسيفُأبكُفارس،ُابف .113

 .ُـ1979ُ-ُىػ1399الفكر،ُدار:ُبيركتُُىاركف،ُمحمد

أجزاء، تحقيؽ:  7،الحجة لمقراء السبعةغفار، الفارسي، أبك عمي الحسف بف أحمد بف عبد ال .114

 ـ.1993 -ىػ  1413دمشؽ: دار المأمكف لمتراث، ،2ط ي،نبدر الديف قيكجي،  بشير جكيجا

ُاليادمُبنتُمنجية:ُتحقيؽُ،القرآن أحكامُالرحيـ،ُعبدُبفُالمنعـُعبدُمحمدُالفرس،أبكُابف .115

،ُابفُدار:ُبيركت ،1طُأجزاء،ُ 3النفرم،  .ـ2006-ىػ1427حـز

ذيل التقييد في رواة السنن الفاسي، أبك الطيب محمد بف أحمد بف عمي تقي الديف،  .116
 ـ.1990-ىػ1410، بيركت : دار الكتب العممية،1، جزآف، تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت،طواألسانيد

، بيركت: 1ط ،لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظابف فيد، أبك الفضؿ محمد بف محمد ،  .117
 ـ.1998 -ىػ 1419دار الكتب العممية،

ُ،1طُ،والمغة النحو أئّمة تراجم في البمغةُمجد الديف محمد بف يعقكب ،ُالفيركزآبادل، .118

 ُ.ىػ1407ُاإلسبلمي،ُالتراثُإحياءُجمعية:ُالككيت،ُالمصرمُمحٌمد:ُتحقيؽ

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب الفيركزآبادل، مجد الديف محمد بف يعقكب،  .119

 -ىػ  1416محمد عمي النجار، القاىرة: لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، أجزاء، تحقيؽ:6،العزيز

 .ـ 1996

ُالتراثُتحقيؽُمكتب:ُتحقيؽُ،المحيط القاموسُيعقكب،ُبفُمحٌمدُالديفُمجدُالفيركزآبادم، .120

 2005-ُىػ1426ُالرسالة،ُمؤسسة:ُلبناف، 8العرقسكسي،طُنعيـُمحٌمد:ُإشراؼُ،الرسالةُمؤسسةُفي

 ـ.
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 ،جزآف ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرف محمد بف عمي، أحمد ب الفيكمي، .121

 .المكتبة العممية بيركت:

 المروية الزوائد القراءات في اإلشارات مصطمحُمحمد،ُبفُعثمافُبفُعميُالقاصح،ُابف .122

 .ـ2006ُ-ىػ1427الفكر،ُدار:ُ،عماف1طُالكىيبي،ُأحمدُعطية:ُتحقيؽُ،الثقات عن

البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة من  ،الغني عبد الفتاح بف عبد القاضي،  .123

 .ـ2002-ىػ 1423مكتبة أنس بف مالؾ، مكة المكرمة:، 1ط ،طريقي الشاطبية والدُّرة

 بيركت:،  القراءات الشاذة وتوجيييا من لغة العرب،عبد الفتاح بف عبد الغني  القاضي، .124

 .ـ1981-ىػ1401دار الكتاب العربي،

، 4ط ،الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبعاح بف عبد الغني، القاضي،عبد الفت .125

 ـ1992 -ىػ  1412مكتبة السكادم لمتكزيع،

دار  بيركت:، 5ط ،ان جزء21، الجامع ألحكام القرآن عبداهلل محمد بف أحمد، كأب القرطبي، .126

 . ـ1996-ىػ1417الكتب العممية،

ُتحقيؽُ،القرآن شكلم تأويلُمسمـ،ُبفُاهللُعبدُمحمدُأبكُقتيبة،ُابف .127 ُشمسُإبراىيـ:

 .العمميةُالكتبُدار:ُالديف،بيركت

ُمكتبة:القاىرة أجزاء،10،المغنيُأحمد،ُبفُالديفُمكفؽُمحمدُأبكُقدامة،ُابف .128

 .ـ1968-ىػ1388القاىرة،

1412ُ الشركؽ،ُدار:ُالقاىرة ،17طُأجزاء،6ُ،القرآن ظالل في ،ُحسيفُإبراىيـُسيدُقطب، .129

 .ىػ

 رالقاىرة: دا، 1،ططالئع البشر في توجيو القراءات العشر، قمحاكم،محمد الصادؽ .130

 .ـ2006-ىػ1427العقيدة،



  

181 
 

فتُح البيان في مقاصد  ،الًقنَّكجي، أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي .131

ارم، ،ان جزء15،القرآن بيركت: المىكتبة  عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو: عىبد اهلل بف إبراىيـ األنصى

 .ـ1992 -ىػ  1412،اعة كالٌنٍشرالعصريَّة لمطبى 

تحقيؽ: حاتـ صالح  ،جزآف ،مشكل إعراب القرآنأبك محمد مكي بف أبي طالب،  ،القيسي .132

 .ىػ1405بيركت: مؤسسة الرسالة، ،2ط الضامف،

 وحججيا، وعمميا السبع القراءات وجوه عن الكشف طالب، أبي بف مكي محمد القيسي، أبك .133

 ـ.1984-ىػ1404الرسالة، مؤسسة:،بيركت3ط رمضاف، الديف محيي :، تحقيؽجزآف 

 .ـ  1967مطبعة المعارؼ ، بغداد: ،شعر أبي زبيد الطائي القيسي، نكرم حمكدم، .134

 زاد المعاد في ىدي خير العباد،ابف قيـ الجكزية،شمس الديف محمد بف أبي بكر،  .135

 .ـ1994-ىػ1415بيركت : مؤسسة الرسالة،، 27أجزاء،ط5

 

أجزاء،   7 ،، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعك بكر بف مسعكد الكاساني، عبلء الديف، أب .136

 .ـ1986 -ىػ 1406بيركت: دار الكتب العممية، ،2ط

بيركت:  ،أجزاء، تحقيؽ :إحساف عباس. د.ط 4، فوات الوفياتالكتبي، محمد بف شاكر،  .137

 .ـ1974دار صادر، 

ُأجزاء، 8 ،العظيم نالقرآ تفسير ،عمرُبفُإسماعيؿُالديفُعمادُالفداءُأبكُكثير،ُابف .138

 .ـ1999ُ-ُىػ1420طيبة،ُدارُ:الرياض ،2ط السبلمة،ُمحمدُبفُسامي:ُتحقيؽ

مؤسسة  القاىرة:، 1ط ،الوقف القرآني وأثره في الترجيح عند الحنفية ،كرار ،عزت شحاتو .139

 .ـ 2003 -ىػ  1424المختار،
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عبد الكريـ  ؽ:تحقي ، مفاتيح األغاني في القراءات والمعانيأبك العبلء، ،  الكرماني .140

،، 1مصطفى مدلج ،ط  .ـ2001 -ىػ1422دار ابف حـز

، تحقيؽ: شمراف شواّذ القراءاتالكرماني، رضي الديف أبك عبد اهلل بف محمد بف أبي نصر، .141

 .مؤسسة الببلغ بيركت: العجمي،

 ، القاىرة:1، تحقيؽ: عيسى شحاتو عيسى،طمعاني القرآنالكسائي،عمي بف حمزة األسدم،  .142

 ـ.1998دار قباء،

، تحقيؽ:  السبعة في القراءاتابف مجاىد، أبك بكر أحمد بف مكسى بف العباس التميمي،  .143

 ىػ.1400، مصر: دار المعارؼ، 2شكقي ضيؼ، ط

 ،2طُجزءاف،ُ،الباري كالم تجويد إلى القاري ىدايةُعجمي،ُالسيدُبفُالفتاحُ،عبدُالمرصفي .144

 .طيبةُمكتبة:ُالمنكرةُالمدينة

، بيركت: 3أجزاء ،ط3، المتواترة العشر القراءات توجيو في غنيالم سالـ، محيسف ،محمد .145

 ـ.1993- ىػ1413دار الجيؿ ،

ُمجمدافُ،القراءات وأثرىا في عموم العربيةُسالـ،ُمحٌمدُمحيسف، .146 ُالقاىرةُ،1ط. مكتبة :

 .1984 -ىػ  1404ُ،الكميات األزىرية 

ُالجيؿ،ُدار:ُبيركتُ،1ط.ُمجمدافُ،التاريخ عبر القرآن حّفاظ معجمُسالـ،ُمحٌمدُمحيسف، .147

 ـ.1992-ُىػ1412

 القراءات وجوه في الموّضحُالشيرازٌم،ُمحٌمدُبفُعميٌ ُبفُنصرُاهللُعبدُأبكُمريـ،ُأبيُابف .148

ُىػ1414ُالقرآف،ُلتحفيظُالخيرٌيةُالجماعة:ُ،جٌدة1ط.ُالكبيسيُحمدافُعمر:ُتحقيؽ.ُأجزاء3ُ،وعمميا

 ـ1993-
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ُفؤادُمحمد:ُتحقيؽُأجزاء،5.ُمسمم صحيح. بكرمالنيساُالحجاجُبفُمسمـُالحسيفُ،أبكُمسمـ .149

 م.1991-هـ1412العممية،ُالكتبُدار:ُ،بيركت1الباقي،طُعبد

 ،ان جزء 15،لسان العربمحمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ،  الديف،ابف منظكر جماؿ  .150

 ىػ. 1414،بيركت:دار صادر،3ط

 من الكشاف تضمنو يماف االنتصافُاالسكندرم،ُمنصكرُبفُمحمدُبفُأحمدُالمينىٌير،ُابف .151

ُكصححوُكضبطوُرتبو أجزاء،4 ،االعتزال ُبيركت، 1شاىيف،طُالسبلـُعبدُمحمد: ُالكتبُدار:

 كىك مطبكع بحاشية تفسير الكشاؼ لمزمخشرم..ـ1995-ىػ1415العممية،

ُجزءافُ،اليداية شرحُعٌمار،ُبفُأحمدُالعٌباسُأبكُالميدكٌم، .152 ُتحقيؽ. ُحيدرُسعيدُحاـز:

 .ىػ1415رشد،الُمكتبة:ُالرياض،

، تحقيؽ: محمد غيات الغاية في القراءات العشرابف ميراف ، أحمد بف الحسيف ،  .153

 ـ. 1990-ىػ1411،السعكدية: دار الشكاؽ، 2الجنباز،ط

، تحقيؽ: سبيع حمزة حاكيمي، المبسوط في القراءات العشرابف ميراف، أحمد بف الحسيف ،  .154

 ـ.   1981دمشؽ: مجمع المغة العربية،: 

ُتكضيحُالدمشقٌي،ُالقيسيٌ ُمحٌمدُبفُاهللُعبدُبفُمحٌمدُالديفُشمسُالديف،ُرناصُابف .155

ُالعرقسكسي،ُنعيـُمحٌمد:ُتحقيؽ.ُأجزاء9ُككناىـ،ُكألقابيـُكأنسابيـُالركاةُأسماءُضبطُفيُالمشتبو

 .ـ1993ُالرسالة،ُمؤسسة:ُبيركتُ،1ُط

  

اس ،أبك جعفر أحمد بف محمد  .156 حقيؽ: عبد المنعـ خميؿ أجزاء، ت5 ،، إعراب القرآنالنَّحَّ

 .ىػ 1421،بيركت: دار الكتب العممية،1إبراىيـ،ط
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 تحقيؽ:محمد عمي الصابكني، أجزاء، 6 ،معاني القرآنأبك جعفر أحمد بف محمد،  النحاس، .157

 ىػ1409مكة المكرمة:أـ القرل، ،1ط

حسف عبد  :أجزاء،تحقيؽ10،السنن الكبرىُ،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيبُ،النسائي .158

 .ـ2001ُُ-ىػ 1421ُُبيركت: مؤسسة الرسالة، ،1،طعـ شمبيالمن

تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق  ،أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد ،النسفي .159

 .ـ 1998 -ىػ  1419، بيركت: دار الكمـ الطيب،1تحقيؽ: يكسؼ عمي بديكم،ط أجزاء،3التأويل(،

فيما تواتر من القراءات  المكرر لمصرم،الٌنشار، أبك حفص عمر بف قاسـ بف محمد ا .160

 -ىػ1422، بيركت: دار الكتب العممية،1تحقيؽ: أحمد محمكد عبد السميع الشافعي،طالسبع وتحرر،

 .ـ2001

المنياج شرح صحيح مسمم بن النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ،  .161

 .ىػ1392، بيركت: دار إحياء التراث العربي،2ط ،ان جزء18،الحجاج

 ،المجموع شرح الميذب لمشيرازي ، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼالنككم،  .162

 .اإلرشاد جدة: مكتبة ،مطيعيال، حققو كعمؽ عميو كأكممو بعد نقصانو: محمد نجيب ان جزء23

ٍيرم .163  ف،آجز  ،شرح طيبة النشر في القراءات العشر محب الديف محمد بف محمد، ،الن كى

 .ـ 2003 -ىػ  1424دار الكتب العممية، بيركت:،1ط ،باسمكـ محمد سركر سعد تحقيؽ: مجدم

 6،غرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابكرم، نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف ،  .164

 ىػ. 1416العمميو، الكتب دار: ،بيركت1عميرات،طأجزاء، تحقيؽ: زكريا 

 غريب تفسير في لتبياناعمي،ُبفُالديفُعمادُبفُمحمدُبفُأحمدُالعباس،ُأبكُ،ُاليائـُابف .165

 .ىػ1423ُ اإلسبلمي،ُالغربُدار:ُبيركت ،1ط محمد،ُالباقيُعبدُضاحي:ُتحقيؽُالقرآن،
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تفسير حدائق الروح والريحان في روابي اليررم ،محمد األميف بف عبد اهلل األرمي العمكم، .166

 لنجاة،بيركت: دار طكؽ ا ،1ط تحقيؽ: ىاشـ محمد عمي بف حسيف ميدم، ،ان جزء33،عموم القرآن

 .ـ 2001 -ىػ  1421

، تحقيؽ: مركاف العطية، كمحسف خرابة، ، فضائل القرآناليركم، أبك عيبيد القاسـ بف سبٌلـ  .167

 .ـ  1995-ىػ  1415دمشؽ : دار ابف كثير، ،1ط ككفاء تقي الديف،

ُ،القرآن إعراب في وأجوبة أسئمةُأحمد،ُبفُيكسؼُبفُاهللُعبدُالديفُجماؿُ،ُىشاـُابف .168

ُتحقيؽ ُالمنكرةُالمدينةُ،1نغش،طُدمحم: ُبالجامعةُالعمميُالبحثُعمادة:

 .ـ1983/ىػ1403اإلسبلمية،

 الزائدة واألربعين العشر القراءات في الكاملُ،ُجبارةُبفُعميُبفُيكسؼُالقاسـُ،أبكُاليذلي .169

ُتحقيؽُ،عمييا ُ-ُىػ1428ُكالنشر،ُلمتكزيعُسماُمؤسسة)1الشايب،طُرفاعيُبفُالسيدُبفُجماؿ:

 .ـ2007ُ

ُتحقيؽُ،القرآن نزول أسبابُ،ُعميُبفُمحمدُبفُأحمدُبفُعميُالحسفُأبكُ،ُكاحدمال .170

 .ـ1992ُُ-ُىػ1412ُاإلصبلح،ُدار:ُالدماـ)2طُ،الحميدافُالمحسفُعبدُبفُعصاـ:

 ،ان جزء25، الت ْفِسيُر الَبِسْيطالكاحدم ، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي ،  .171

بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد، ثـ قامت لجنة عممية  دكتكراة  ( رسالة15تحقيؽ: أصؿ تحقيقو في )

، جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية: عمادة البحث 1مف الجامعة بسبكو كتنسيقو،ط

 . ىػ 1430العممي،

ُأجزاء،ُ 6،لمزمخشري المفصل شرحُ،ُالمكصميُاألسدمُالديفُمكفؽُالبقاء،ُأبكُيعيش،ُابف .172

 .ـ2001-ُىػ1422ُممية،العُالكتبُدار:ُبيركتُ،1ط
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نزول سورة األنعام جممة واحدة أو نزوليا األطرش، عطية صدقي عطية، -1:الدوريات .173

 ـ.2009(، 1(، العدد)4،مجمة جامعة الخميؿ لمبحكث، المجمد )عمى أسباب متفرقة دراسة وتحميل

الجامعة مجمة  ،التوجيو المغوي لمقراءات القرآنية في سورة المائدة سماعيؿ، ىدل ىشاـ،ا-2

 .ـ2011( ، 27/1العراقية،ع)

ٌّة: .174  المواقع اإللكترون

بنصالح، بنسالم ،االختالف فً القراءات القرآنٌة وأثرها فً اتساع المعانًالسامرائً،إٌاد

كتابالكترونً.
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