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 إىداء
 

  صىإلى رياحيف القمب كالقدس كاألق أىدم جيدم المتكاضع ىذا

 .إلى الٌسٌيد األٌكؿ، كالمعٌمـ األمثؿ، مكالنا كسٌيدنا كحبيبنا رسكؿ اهلل، قائدنا كقدكتنا كمعٌممنا كشفيعنا

نبع حناف لي حتى مع بمكغي األربعيف، كأبي شيخي األكؿ الذم غرس حب القرآف إلى أٌمي التي ما زالت 

 كالعمـ في قمبي

إلى زكجي كرفيؽ دربي؛ مف شٌد اهلل بو أزرم، كأشركو في أمرم، الذم ظٌؿ ممسكا بيدم في أحمؾ 

 .الظركؼ كأقساىا؛ فمـ يمتفت ألٌم مثبط أك مشٌكؾ، ككاف خير مف ساند كأعاف

 .ي كقرة عيني؛ أبنائي حساـ كصفاء كشفاء كأحمد كيكسؼ كفاطمة الزىراءإلى ريايحيف قمب

 إلى مف بذلكا أركاحيـ رخيصة فداء لمقدس كاألقصى

 ةكاألقصى عاٌمة، كلمحمد كعمر خاصٌ إلى أسرل فمسطيف ك القدس 

الزيتكف ياتو، إلى مبلحمو الخالدة، كأسكاره الصامدة، كأشجاره الشامخة، إلى إلى األقصى كساحاتو كمصمٌ 

 كالماء، إلى األرض كالسماء، إلى حمائمو كبكائكو، إلى كٌؿ سبيؿ فيو، ككٌؿ داع كمعتكؼ كراكع فيو كساجد

إلى الشيخ رائد صبلح، شيخ األقصى الصامد، كمرابطيو كالمرابطات فيو كعند أبكابو، إلى الذىب؛ ذىب 

 ض.ع األر ككٌؿ عامؿ لو في شٌتى بقا األقصى، إلى حٌراسو كسدنتو، كمحٌبيو

خكاني كأخكاتي في اهلل  إلى أبنائي كبناتي في الٌدعكة كالقضٌية، كشيكخي كا 

.إليكـ جميعا أىدم ثمرة جيدم ىذا، كاهلل كلٌي التكفيؽ
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 شكر وتقدير

 

 ]77:إبراىيـ[ َّيم جن حن خنىم  ٰى ُّ  يقكؿ ربنا جٌؿ شأنو في كتابو العزيز:

 ي كأرشدني كصبر عمى جيمي كتقصيرمعمٌمن كقد كجب عمٌي أف أتقدـ بجزيؿ شكرم كتقديرم لكٌؿ مف

كعميدىا  ،ميند استيتيكعمى رأسيـ عميدىا الٌدكتكر الفاضؿ أساتذتي الكراـ في كمٌية الشريعة بجامعة الخميؿ، 

كمشرفي الفاضؿ الدكتكر ىاركف الشرباتي، الذم لـ يبخؿ عمٌي  الٌسابؽ الدكتكر الفاضؿ حسيف الترتكرم،

ف الفاضميف؛ الدكتكر عطية األطرش، كالدكتكر شي، كما كأشكر المناقي بصبره عميٌ و كتكجيياتو، كغمرنبنصح

 تفضبل عمي بمناقشة ىذا البحث.حاتـ التميمي بما 

مٌني جميعا خالص الدعاء بالقبكؿ كزكجي الكريـ الدكتكر إبراىيـ أبك غالية، كأختي الغالية رائدة جنازرة، ليـ 

، كصٌؿ الميـٌ عمى مكالنا كحبيبنا الحسنات كثٌقؿ اهلل بيا مكازينيــ مكفكرم جزاىـ اهلل عٌني خير الجزاء، كجعمي

 .كقائدنا كقدكتنا محمد، كعمى آلو كصحبو الطٌيبيف الطاىريف

 

 

 

 

 



 ج

 

 ممخص البحث
 عنواف البحث: 

 الفاتحة والبقرة.وتوجيو مف خالؿ سورتي  ط, استقراءالقراءات القرآنّية في تفسير البحر المحي

 خديجة أحمد إبراىيـ خويص. البة:إعداد الط

 الدكتور ىاروف كامؿ محمود الشرباتي. إشراؼ:

القراءات القرآنٌية المتكاترة في تفسير البحر المحيط ألبي حٌياف األندلسي مف يقـك ىذا البحث عمى استقراء 

ـٌ تكجيييا؛ خبلؿ سكرتي الفاتحة كالبقرة، العشر المتكاترة التي حيث قامت الباحثة بتتبع القراءات القرآنية  ث

ـٌ نسبتيا لمف قرأ بيا مف القٌراء العشرة، معتمدة عمى كتب القراءات ككتب  أكردىا أبك حٌياف في تفسيره، ث

 كببلغيان  نحكيان  لمقراءات المتكاترة، قامت الباحثة بتكجيو القراءات المذككرة تكجييان  تبعياالتفسير، كبعد ت

 لمغة كالنحك.كجيو القراءات، ككتب التفسير، كاتب تكتفسير أبي حٌياف، ك باالعتماد عمى 

مة كتاب اهلل تعالى، كليقؼ القارئ عمى القراءات القرآنية مف أسباب اختيار المكضكع ؛ خدككاف  

في تناكؿ القراءات ، كإلبراز الٌدكر الذم قاـ بو أبك حٌياف المقبكلة التي أكردىا أبك حٌياف في تفسيره

لمقراءات فيو بياف لممعاني كالدالالت التي تحمميا حكاـ منيا، كألٌف التكجيو الببلغي كتكجيييا، كاستنباط األ

ثرائيا  .كؿ قراءة كيسيـ في تكسيع الداللة كا 
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 االستقرائي في تتبع مكاضع اآليات التي ترد فييا القراءات القرآنية المتكاترةكاتبعت الباحثة المنيج  

ـٌ نسبتيا لمف قرأ بيا مف القراء، كك ليا المعنى  ذلؾ المنيج الكصفي كاالستنباطي لمدالالت التي يتسعث

 .عند اختبلؼ القراءات

 ـ البحث إلى مقدمة كثبلثة فصكؿ:كقد قيس  

كحدكد الٌدراسة كأىدافيا كأسباب اختيار المكضكع كمنيج في المقٌدمة بٌينت الباحثة مشكمة البحث،  

 البحث كالٌدراسات الٌسابقة.

 ت كالقراء، كالٌتعريؼ بأبي حٌياف؛ لمتعريؼ بالقراءابعنكاف القراءات القرآنٌية  جاء الفصؿ األكؿ 

ـٌ منيجو في إيراد القراءات كتكجيييا.  كتفسيره البحر المحيط كمنيجو فيو، ث

القراءات القرآنية المتكاترة  استقراءتناكلت فيو الباحثة التعريؼ بسكرة الفاتحة، ك فأٌما الفصؿ الثاني  

ـٌ الٌتعيييافييا كتكج  القراءات القرآنية المتكاترة في الجزء األكؿ مف الٌسكرة استقراءريؼ بسكرة البقرة، ك ، ث

 .كتكجيييا

القراءات القرآنٌية المتكاترة كتكجيييا في الجزء الثٌاني مف سكرة البقرة  ستقراءال الفصؿ الثٌالث ككاف 

 تيا أىـٌ الٌنتائج كمنيا:حث بخاتمة ضٌمنكحتى نيايتيا، كبعدىا ختمت الباحثة الب

بذكرىا كنسبتيا ، قراءات القرآنية المتكاترة حٌقياييعىٌد كتاب أبي حٌياف في التفسير مف الكتب التي أعطت ال •

 ألصحابيا كتكجيييا في أغمب األحياف؛ فكاف بذلؾ بحران محيطان.
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معتمدا عمى مف سبقكه مف المفٌسريف،  ، كيكٌجو المتكاتر منياسيره القراءات المتكاترة يكرد أبك حٌياف في تف •

 كالطبرٌم، كعمى كتب تكجيو القراءات، ككتاب حٌجة القراءات.

يرفض أبك حٌياف الترجيح بيف القراءتيف المتكاترتيف؛ بؿ ينتقد بشٌدة مف يفعؿ ذلؾ، ألٌنو يرل أٌنو ال يجكز  •

 الترجيح بيف قراءتيف متكاترتيف طالما ثبت أٌف كمييما متكاتر.

الرغـ مف اعتماد أبي حٌياف عمى كتب السابقيف في التكجيو، إاٌل إٌنو كاف يناقش التكجييات كيرٌجح ما ب •

 منيا كيرٌده. ، كيناقش ما كاف ضعيفان يراه تكجييا سميمان 
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Abstract 

Research title: The recitation methods of Qur’an in al Bahr al Moheet book, 

verification and adjustment through al Fatiha and al Baqarah. 

 

Submitted by: Khadijah Ahmad Ibrahim Khuwais.  

Supervised by: Prof. Haroon Kamel Mahmoud al Sharabati.  

 

This research examines the mutawatir Qur’anic recitation methods in al Bahr al 

Moheet book by Abu Hayyan al Andalusi through the Surahs al Fatiha and al 

Baqarah then adjusts it. The researcher has examined the ten mutawatir 

Quranic recitation methods in the interpretation book of Abu Hayyan al 

Andalusi then attributed it to the ten reciters, who used it depending on books 

of Qira’at (recitation methods) and Tafsir (interpretation). After examining the 

mutawatir recitation methods, the researcher adjusted it grammatically and 

rhetorically depending on the book of Abu Hayyan in addition to other books of 

recitation methods adjustment, Tafsir, and language and grammar. The reasons 

behind choosing this topic are; to serve the holy book of God, help readers 

recognize accepted Qur’anic recitation methods that were mentioned in the 

book of Abu Hayyan, shed light upon the role of Abu Hayyan in examining 

recitation methods and adjusting it, and finally because rhetorical adjustment 

for recitation methods implies explaining meanings and denotations of each 

recitation method and it contributes to widening and enriching denotations.   

The researcher followed an inductive approach in examining Qur’anic verses 

that are related to mutawatir Qur’anic recitation methods then she attributed it 

to reciters, who used it. She used a descriptive and deductive approach as well 

when dealing with possible denotations that exist in the case of having different 

recitation methods.  

The research is divided into an introduction and three chapters; in the 

introduction, the researcher describes the research problem, research limits 
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and objectives, the reasons behind choosing the topic, the research approach, 

and previous researches.  

The first chapter titled “the Qur’anic recitation methods” introduces the 

recitation methods and reciters, in addition to Abu Hayyan and his book “al 

Bahr al Moheet” and his approach in writing it, then his approach in presenting 

recitation methods and adjusting it.  

In the second chapter, the researcher introduced Surah al Fatiha, examined 

mutawatir Qur’anic recitation methods in it and adjusted it, then she 

introduced Surah al Baqarah, examined mutawatir Qur’anic recitation methods 

in the first part of the Surah and adjusted it. 

The third chapter was dedicated to examining and adjusting mutawatir Qur’anic 

recitation methods in the second part of Surah al Baqarah until the end of it. 

Finally, the researcher presented a conclusion that included the most essential 

results, including the following:  

 The Tafsir book by Abu Hayyan is one of the books that give mutawatir 

Qur’anic recitation methods its due; mentioning it, attributing it to 

reciters, and mostly adjusting it. All of this has made it an all-inclusive sea 

(Bahr Moheet).  

 In his book, Abu Hayyan includes mutawatir and shaz (contradictory) 

recitation methods. He also adjusts mutawatir ones depending on 

previous Tafsir scholars such like al Tabari, and on books of recitation 

methods adjustments, like “Hujjat al Qira’at”.  

 Abu Hayyan refuses to outweigh a mutawatir recitation method over 

another; he even strictly criticized those who did that; as he believes that 

there should be no outweighing of a mutawatir recitation method over 

another as long as it is proved that they are both mutawatir.  

 Although of his dependence on adjustment books by previous scholars, 

Abu Hayyan discussed adjustments, outweighed what he thought to be 

right adjustment, and disputed over weak adjustments and refused it.  

 



 ر

 

 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 :مقدمة
 

، ى سيدنا كحبيبنا محٌمد رسكؿ اهلل، كعمى آلو كصحبو كمف كاالهكالٌصبلة كالٌسبلـ عم ،الحمد هلل

 :كبعد

 فنى في سبيؿ درؾ معناه األعمار، كتبقى تتأممو العقكؿكت، رتغكص في فيـ كنيو األفكافإٌف خير ما 

عجاز كأسرار، ىك كتاب اهلل تعالى، كحٌجة الحٌؽ عمى الخمؽ، الذم أعجز اإلنس لتعثر عمى ما فيو مف إ

كٌميـ بتفكؽ بيانو، كأذعنكا ، الذيف أقٌركا كأساطيف الفكر كالفصاحة ،كالجٌف، كحار فيو أرباب العمـ كالببلغة

 .عجاز نظموجميعيـ إل

بقي  ا الكتاب في الٌصدكر كفي الٌسطكر، فممو الحمد أفكقد قٌيض اهلل ليذه االٌمة مف يقـك بحفظ ىذ

 .أك لعب ليك حد فيوأل غٌضا طرٌيا كيـك نزكلو، ليس ليد بشر فيو عبث، كال

 تعالى مف أ اهلل، فييٌ ىي كجكه في قراءة القرآف الكريـ، ك ؼ بقراءاتو المتعددةرً كتاب أيضا عي كىذا ال

تقانيا ك العمماء الحفٌ   . بحمد اهلل كما أراد منٌزؿ القرآفحتى كصمت إلينا أداءىا حسف يي اظ مف قاـ بحفظيا كا 

، ككانت معٌمميفف ك مكٌجيي ،القرآنية ضمف تفاسيرىـ كقد كاف مف دأب المفٌسريف أف يتناكلكا القراءات

لببلغة كالٌنحك في تقرير ، كمددا كزادا ألىؿ المغة كاي تكسيع دالالت الكممات القرآنيةىذه القراءات عكنا ف

 .قكاعدىـ
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، مف ألبي حٌياف (البحر المحيط)في تفسير المتكاترة درس القراءات القرآنية تأف الباحثة ت كقد ارتأ

اعتماده عمى القراءات في تفسيره، كمنيجو في تكجيو  ف مدلتبيٌ تحتى  خبلؿ سكرتي الفاتحة كالبقرة؛

 .ط األحكاـ مف خبللياي استنبا، كفالقراءات

 .أوال: مشكمة البحث
 

 فبعضيـ ،ال يفيـ خصيصة القراءات القرآنية، كأىميتيا، كأسباب كجكدىا أدعياء العمـإٌف كثيرا مف 

 :لذا كاف البحث يجيب عف ،نسبتيا لمقٌراء زعـكبعضيـ ي ،ينكرىا، كبعضيـ يطعف في ثبكتيا

 .سياميا في فيـ التفسيرالقراءات ككجكىيا، كا   أ_ أسباب كجكد

القراءات مف خبلؿ ، ككيؼ كاف يكٌجو حٌياف مع القراءات، كىؿ أفاد منيا في تفسيره يتعامؿ أب يةكيفب_ 

 .تفسيره

عف الٌنص القرآني  ذلؾ دفاع كفي متاح في مصادر التٌفسير؛حسب ما ىك  القراءات المتكاترة تكجيو جػ_

رار كالثبات كما اٌدعى ٌنصكص القرآنية باالضطراب كعدـ االستقأماـ ىجمات المستشرقيف الذيف اتيمكا ال

 كغيره. جكلد زيير

 .ثانيا: حدود البحث
مف خبلؿ سكرتي الفاتحة  (البحر المحيط)ستدرس الباحثة القراءات القرآنية العشر المتكاترة في تفسير 

لدراسة عمى القراءات ، ككذلؾ ستقتصر ىذه اعمى فرش الحركؼ دكف األصكؿ البحث كالبقرة، كسيقتصر

كعدـ القدرة عمى اإلحاطة بيا في ىذه  العشر المتكاترة، كلف تتناكؿ الباحثة القراءات الشاذة؛ كذلؾ لكثرتيا
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إذ تجاكزت القراءات الشاذة في سكرة البقرة الثبلثمئة قراءة، كستصبح الدراسة مثقمة بالقراءات  الدراسة؛

 الشاذة.

 : أىداؼ البحث وأىميتوثالثا
 :مف أىداؼ البحث كأىميتو مف خبلؿكت

 .ـ القراءات كأىميتو كالحاجة إليو_ تبييف مكانة عم1

 .يؿ مف القرآف مف خبلؿ قراءاتولمنٌ  ؛األٌفاككفعمى الٌشبيات التي يرسميا الجيمة، كيرمي بيا _ الٌرد 2

 .نيج أبي حٌياف في تناكؿ القراءات_ تكضيح م3

ليقؼ ، مف خبلؿ سكرة الفاتحة كالبقرة (يطالبحر المح)يييا في تفسير كتكجالمتكاترة القراءات  استقراء_ 4

 .القارئ عمى القراءة المقبكلة مف غيرىا

بياف مكقع القراءة القرآنية مف حيث بياف الحكـ الٌشرعي، كأثرىا فيو )أثر القراءات عمى الحكـ الشرعي _ 5

 المتعمؽ بيا(.

ألحكاـ المغكية كالٌنحكية كالٌصرفية، كتبييف مدل اعتماد أىؿ تكضيح أثر القراءات القرآنية في تكجيو ا_ 6

 المغة عمى القراءات في تقرير القكاعد كاألحكاـ المغكية.

 .رابعا: أسباب اختيار الموضوع
 .استدرارا لثكابو ؛تعالى كقراءاتو _ خدمة كتاب اهلل1

 كجكه اإلعجاز مف خبلؿ القراءات المتكاترة.إظيار  _2
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 األحكاـ منيا. كتكجيييا كاستنباطالذم بذلو أبك حٌياف في تناكؿ القراءات  _ إبراز الجيد3

 .خامسا: منيج البحث 
المنيج االستقرائي في تتبع مكاضع اآليات التي ترد فييا القراءات القرآنية بع الباحثة في دراستيا ستتٌ 

ـٌ نسبتيا لمف قرأ بيا مف القراء، ككذلؾ المنيج الكصفي كاال ليا  ستنباطي لمدالالت التي يتسعالمتكاترة ث

 كذلؾ مف خبلؿ ما يمي: ، المعنى عند اختبلؼ القراءات

 ، كذلؾ في متف الرسالة بجانب كؿ آية.زك اآليات إلى مكاطنيا مف الٌسكر_ ع1

 .ات في فرش سكرتي الفاتحة كالبقرة_ تتٌبع القراء2

 .زكىا إلى مصادرىاكعفي تفسير) البحر المحيط( ات المتكاترة القراء استقراء_ 3

الٌتفسير كالٌنحك تكجيو القراءات ككتب كتب  تفسير أبي حٌياف ك ىاعتمادا عم_ تكجيو القراءات المتكاترة 4

 .كاإلعراب، ككتب المغة

 ، مع بياف درجة صحة األحاديث الكاردة في غير الصحيحيف._تخريج األحاديث الٌنبكٌية5 

 .: الّدراسات الّسابقةسادسا
ب تفسير البحر المحيط اىتماـ الكثيريف مف الدارسيف، كلكف أكثر الدراسات التصاقا بيذا لقد جذ    

كىي  (القراءات في تفسير البحر المحيط ألبي حٌياف األندلسٌي مف أكلو إلى آخر سكرة األنفاؿ) :المكضكع

ة بالمدينة الجامعة اإلسبلميٌ في  ،ـ1987د خالد شكرم، نكقشت في عاـ رسالة ماجستير لمدكتكر أحم

ع باإلماـ أبي حٌياف، كمقٌدمة في القراءات كأنكاعيا، كمنيج ما اشتممت عميو: تعريؼ مكسٌ  المنكرة، كأىـٌ 



 ص

 

يراد القراءات  ـٌ منيجو في القراءات، كا  التي جاءت في تفسير البحر أبي حٌياف في تفسيره البحر، كمف ث

 مع بياف نكعيا كتكضيحيا كتبيينيا.، المحيط

 كنحكيان  ي الفاتحة كالبقرة ببلغيان تكجيو القراءات الكاردة فبتناكليا الٌدراسة الٌسابقة  تختمؼ عفة كىذه الدراس

 .ما لـ تقـ بو الٌدراسة الٌسابقة كىذا

 منيا:  كانب في تفسير البحر المحيط،التي درست ج كالٌدراسات كىناؾ العديد مف الرسائؿ   

 لبحر المحيط لحسف محٌمد الباجكرمعربٌية في تفسير االقراءات القرآنٌية كعبلقتيا بالميجات ال، 

 ـ.1993رسالة ماجستير نكقشت بجامعة األزىر عاـ 

 رسالة  ،لمحٌمد بف سعد الشكام ،بحر المحيطالتأكيؿ النحكٌم لمقراءات الشاذة عند أبي حٌياف في ال

 .1999دكتكراة نكقشت في جامعة محمد بف سعكد اإلسبلمٌية في الٌرياض عاـ 

  تحميمٌية ألحمد لمزمخشرٌم: دراسة ببلغٌية  ، ناقشات أبي حٌياف األندلسٌي في كتابو البحر المحيطم

 ، رسالة دكتكراة.2001،جامعة األزىر ، محٌمد أحمد محٌمد

 لمغة المعاصر ليحيى منيج أبي حٌياف األندلسٌي في اختياراتو مف القراءات القرآنٌية في ضكء عمـ ا

 .عطٌية القاسـ

  لبحر المحيط لجزاء ميجة في تكجيو القراءات القرآنٌية عند أبي حٌياف األندلسٌي في تفسير ادكر ال

 ـ.2000، رسالة ماجستير نكقشت في جامعة مؤتةعاـ محٌمد مصاركة



 ض

 

 جامعة ف النحكٌية في البحر المحيط: جمع كدراسة لبدر ناصر محٌمد البدراختيارات أبي حٌيا ،

 .1993رسالة ماجستير،ة، الرياض، اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمي

  1995جامعة أـ القرل،  ،المحيط لدينا محٌمد حمكد الحارثيالمغات العربٌية في تفسير البحر ،

 رسالة ماجستير. 

 جامعة كر أبك اليزيد عبد اليادم الصباغباحث المعاني في تفسير البحر المحيط لشام ،

 ، رسالة دكتكراة.1988األزىر،

 عبد المجيد المحتسب، جامعة الدكتكر ، رسالة دكتكراة مف إعداد تفسيره منيج أبي حٌياف في

 .1968،زىرألا

  ة النساء، لمطالب أحمد سيد منيج أبي حٌياف في تكجيو القرءات المتكاترة في البحر المحيط في سكر

 ، رسالة ماجستير.2012جامعة المدينة العالمية، ماليزيا،شحاتة،

 كمنيجو في تخريجيا كتكظيفيا مف خبلؿ تفسيره  القراءات القرآنية أبك حٌياف األندلسي، مكقفو مف

 البحر المحيط، لمطالبة ربيعة القبيبلني.

 .: محتوى البحثثامنا
 :يثبلثة فصكؿ عمى الٌنحك اآلتالبحث إلى قيٌسـ بعد المقٌدمة    

 القراءات القرآنّية والّتعريؼ بأبي حّياف ومنيجو.: ألوؿالفصؿ ا

 ية:آلتالمباحث اوفيو 



 ط

 

 .: تعريؼ القراءات، كبياف صمتيا بالقرآفالمبحث األكؿ

 الثاني: القراءات المتكاترة، كالتعريؼ بالقٌراء. بحثالم

 الثٌالث: عمـ تكجيو القراءات. بحثالم

 ، كمنيجو في تفسيره كمنيجو في إيراد القراءات كتكجيييا.ريؼ باإلماـ أبي حٌياف: الٌتعالٌرابع بحثالم

 وتوجيو.استقراءوؿ مف سورة البقرة آنّية في سورة الفاتحة والجزء األ : القراءات القر يالفصؿ الثّان

 ة:المباحث اآلتيوفيو 

 القراءات القرآنية فييا كتكجيييا.استقراء المبحث األكؿ: الٌتعريؼ بسكرة الفاتحة، ك 

 األكؿ مف الٌسكرة كتكجيييا. القراءات القرآنية في الجزء استقراءالمبحث الثٌاني: الٌتعريؼ بسكرة البقرة، ك 

 وتوجيو.استقراءالفصؿ الثّالث: القراءات القرآنّية في الجزء الثاني مف سورة البقرة حتى نياية السورة 

 وفيو المباحث اآلتية:

 .كتكجيو استقراءاني مف سكرة البقرة : القراءات القرآنية في الجزء الثالمبحث األكؿ

 .كتكجيو استقراءثالث مف سكرة البقرة حتى نيايتيا، ية مف أكؿ الجزء ال: القرآءات القرآنالمبحث الثٌاني

 خاتمة: وفييا أىـ نتائج البحث وتوصياتو.

 .الفيارس



 ظ

 

 ختاما: أسأؿ اهلل اإلخالص والتوفيؽ إلتماـ ىذه الدراسة, وأف تكوف خدمة لكتاب اهلل تعالى وذباً 

 لمطعوف عنو.
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لّتعريؼ بأبي حّياف او األوؿ: القراءات القرآنية  الفصؿ
 ومنيجو.

 :مباحث وفيو 

 .تيا بالقرآفصمكبياف  ،تعريؼ القراءاتاألكؿ:  بحثالم

 الثاني: القراءات المتكاترة، كالتعريؼ بالقٌراء. بحثالم

 : عمـ تكجيو القراءات.ثٌالثال بحثالم

، تفسيره في ومنيجك  : التعريؼ بأبي حيافٌرابعال بحثالم

 .كتكجيييا تفي إيراد القراءا كمنيجو
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 .تعريؼ القراءات األوؿ:المبحث 

 :مطمبيفىذا المبحث إلى  الباحثة متقسٌ 

 عبلقة القراءات بالقرآف. نت فيوبيٌ المطمب الثاني:  ،لغة كاصطبلحان  فيو القراءات فتٍ عرٌ المطمب األكؿ:  

 .تعريؼ القراءاتاألوؿ:  طمبالم

 :واصطالحا القراءات لغة

رآنا: جمعتو كضممت بعضو إلى قي  يء، كىي مصدر الفعؿ قرأ، كقرأت الشاءةالقراءات لغة: جمع قر     

ر: سي نو سم ي القرآف. كقاؿ أبك عبيدةقراءة كقرآنا، كمبعض، كقرأت الكتاب   م ي القرآف ألنو يجمع السُّكى

]  َّنت ىت يت هن  ُّ  أم جمعو كقراءتو،[ ُٕالقيامة: ] َّزت ىب يب رت  ُّ  . كقكلو تعالى: فيضميا

 .القراءة فاعمؿ بما بيَّنَّاهي لؾقاؿ ابف عبَّاس: فإذا بيَّنَّاه لؾ ب ،أم قراءتو [ُٖالقيامة: 

مٍعتىو فىقىدى قىرىٍأتىوككؿُّ شى   مع الًقصىص، كاألٍمر كىالنَّيي، كالٍكعد  ،ٍيءو جى كسيم ي القيرآف قيٍرآنان أًلىنَّوي جى

ر بىٍعضيا ًإلىى بىٍعض  .(1)كالكعيد، كاآلياًت كالسُّكى

ك )قرأ( الشيء )قرآنا( بالضـ أيضا  ،الكتاب )قراءة( ك )قرآنا( بالضـٌ  )قرأ(: كار الٌصحاحمخت كفي 

 .(2)ي القرآف ألنو يجمع السكر كيضمياجمعو كضمو كمنو سم

 

                                                                   

، ت: طاىر أحمد الزاكل _ محمكد محمد النياية في غريب الحديث واألثرالسعادات،  ( ابف األثير، مجد الديف أبك1
 .4/30ـ ،1979 -ىػ 1399الطناحي، المكتبة العممية _ بيركت، 

 –الدار النمكذجية، بيركت  -، ت: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية مختار الّصحاح( الرازم، محمد بف أبي بكر، 2
 .1/249ـ،1999 -ىػ 1420، 5صيدا، ط
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ؤيهي   مىى نىًبيَّ  قرأ: قىرىأىهي يىٍقرى ـي المًَّو تىعىالىى الًَّذم أىنزلو عى مىٍيًو )وي، قىٍرءان كًقراءىةن كقيرآنان، ييسمى كىبلى مَّى المَّوي عى صى

مَّـى  سى سيم يى (كى ٍمًع، كى ٍعنىى اٍلجى ٍعنىى القيرآف مى مى مُّيارقيٍرآنان ألىنو يىٍجمىعي السُّكى ، ًكتىابنا كقيٍرآنان كفيٍرقانان، كى  .(1)، فيىضي

يضـٌ  الذم يعني الجمع كالضـٌ؛ ذلؾ أٌف القارئ (قرأ( مصدر الفعؿ)قراءة)أٌف كممة  يتبٌيف مٌما سبؽ 

 ت يفيميا المتكمـ كالٌسامع.ليكٌكف كممات كجمبل تحمؿ دالال ضيا إلى بعضكيجمع األصكات كالكممات بع

 :منيا ،بتعريفات عٌدة كعمـ القراءات القراءات، عمماءعٌرؼ الفقد : أٌما القراءات اصطبلحا

ٍيًفيًَّة النٍُّطًؽ ًبأىٍلفىاًظ اٍلقيٍرآفً   اختبلؼ ألفاظ الكحي  لقراءاتاك ، (2)" القراءات في البحر المحيط " كى

أك ىي عمـ بكيفية أداء كممات  ،(3)المذككر في كتابة الحركؼ أك كيفيتيا مف تخفيؼ كتثقيؿ كغيرىما

 .(4)لناقموالقرآف كاختبلفيا عزكا 

عرؼ بو كيفية النطؽ بالكممات القرآنية، كطريؽ أدائيا اتفاقا كاختبلفا مع كعمـ القراءات ىك عمـ يي  

 .(5)ك كؿ كجو لناقموعز 

يخمط كثير مف الباحثيف بيف تعريؼ القراءات كتعريؼ عمـ القراءات، كالفرؽ بيف القراءات كعمـ ك  
ىي مذىب مف مذاىب النطؽ بالقرآف "فالقراءة: ، قرآف الكريـ كعمكـ القرآف الكريـالقراءات كالفرؽ بيف ال

مع اتفاؽ الركايات كالطرؽ عنو، سكاء أكانت ىذه  غيره ليو إماـ مف األئمة مذىبنا يخالؼالكريـ؛ يذىب إ

                                                                   

 .1/128ىػ ، 1414، 3، دار صادر_ بيركت، طلساف العرب( ابف منظكر األنصارم، محمد بف مكـر بف عمى، 1
بيركت، د ط  –، ت: صدقي محمد جميؿ، دار الفكر البحر المحيط في التفسير( أبك حياف االندلسي، محمد بف يكسؼ، 2
1/26. 
، ت: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار إحياء الكتب البرىاف في عموـ القرآف( الزركشي، بدر الديف محمد بف عبد اهلل، 3 

 .1/218ـ ، 1957 -ىػ 1376، 1العربية، ط
ـ 1999-ىػ 1420، 1، دار الكتب العممية، طمنجد المقرئيف ومرشد الطالبيف( ابف الجزرم، شمس الديف أبك الخير، 4

 .9ص
لبدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة مف طريقي الشاطبية والدُّرة ا( القاضي، عبد الفتاح بف عبد الغني بف محمد، 5

 .1/7لبناف، د ط،  –، دار الكتاب العربي، بيركت _ القراءاُت الشاذُة وتوجيييا مف لغة العرب
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عرؼ بو كيفية النطؽ فيك: عمـ يي  ا عمـ القراءات:، كأمٌ في نطؽ الحركؼ أـ في نطؽ ىيئاتياالمخالفة 
عمـ بكيفية أداء كممات "بالكممات القرآنية، كطريؽ أدائيا اتفاقنا أك اختبلفنا مع عزك كؿ كجو لناقمو، أك 

كممات القرآف الكريـ مف حيث أحكاؿ النطؽ بيا، ككيفية  مكضكعو، ك لناقموعزكِّا القرآف كاختبلفيا م
 .(1)"أدائيا

 القرآف:و القراءات بيف  ّصمة: الالمطمب الثاني

 (2)مف فٌرؽ بيف القرآف كالقراءات فيما كصؿ إلينا مف المؤلفات ىك اإلماـ بدر الٌديف الزركشي أكؿٌ  

ـٍ أىفَّ اٍلقيٍرآفى :يقكؿ مىٍيوً  " كىاٍعمى مَّى المَّوي عى مَّدو صى مىى ميحى تىاًف فىاٍلقيٍرآفي ىيكى اٍلكىٍحيي اٍلمينىزَّؿي عى ًقيقىتىاًف ميتىغىاًيرى  كىاٍلًقرىاءىاًت حى

ؼي أىٍلفىاًظ  اًز كىاٍلًقرىاءىاتي ًىيى اٍخًتبلى ٍعجى ـى ًلٍمبىيىاًف كىاإلًٍ مَّ سى ٍذكيكًر ًفي كىتىابى كى كًؼ اٍلكىٍحًي اٍلمى ٍيًفي ًتيىا ًمٍف ًة اٍلحيري أىٍك كى

ا ٍيًرًىمى تىٍثًقيؿو كىغى   (5)كتابعيما صاحب إتحاؼ الفضبلء عمى ذلؾ ،(4)ككرد في االتقاف مثؿ ذلؾ ،(3)"تىٍخًفيؼو كى

 ركجو آخككاف لمدكتكر فضؿ عباس كقفة متأنية، فقد ناقش قكؿ الزركشي ككافقو مف كجو كخالفو مف 

إف قصد جميع القراءات  ،ٌف القرآف كالقراءات حقيقتاف متغايرتافالزركشي إف قصد مف قكلو :إ فيرل أفٌ 

، كذلؾ أٌنا ال كالمخالفة لو، فإٌف قكلو صحيح، المكافقة لخط المصحؼ ، المتكاترة كغير المتكاترةاردةالك 

و فيو ل، فقك نى بقكلو ىذا القراءات المتكاترةنقكؿ بقرآنية ما لـ يثبت متكاترا مف القراءات لمقرآف، أٌما إف ع

كجزؤه ال يقاؿ عنو ىك  ء، كبعض الشيمتكاترة ىي أبعاض القرآف كأجزاؤهلانية نظر؛ ألٌف القراءات القرآ
                                                                   

 .315،314ـ ص2003 -ىػ 1424، 12،طدراسات في عموـ القرآف الكريـ( الركمي، فيد بف عبد الرحمف بف سميماف، 1
ىػ  1،1430، دار الفرقاف، عماف، ط الوجوه البالغية في توجيو القراءات القرآنية المتواترة( الجمؿ، محمد أحمد، 2

 .54ـ، ص2009
 .1/318، البرىاف في عموـ القرآف( الزركشي، 3
صرية العامة ، ت: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الييئة الماإلتقاف في عموـ القرآف( السيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، 4

 .1/273ـ.1974 -ىػ1394لمكتاب، ط: 
، ت: أنس ميرة إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر( الٌدمياطي، أحمد بف محمد بف أحمد بف عبد الغني، 5

 .1/7ىػ، 1427 -ـ 2006، 3لبناف، ط –الكتب العممية 
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 -اهلل عميو كسمـ صمى-عمى سيدنا محٌمد  ، فالقراءات القرآنية بمجمكعيا تمثؿ الكحي المنٌزؿغيره

 و مف كجكه أداء ىذا القرآف كامبل، ككٌؿ قراءة متكاترة تمٌثؿ صكرة صادقة ككاممة عف كجلئلعجاز كالبياف

 .(2)كيرل أٌف ىذا الرأم ىك األدٌؽ بعد الٌتحقيؽ ،( 1)-صٌمى اهلل عميو كسمـ-سيدنا محٌمد نزؿ عمى كما أي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   

 .2/112،113ـ، 2010-ىػ2،1430ط  ، دار النفائس،إتقاف البرىاف في عموـ القرآف( عباس، فضؿ حسف، 1
 .85ـ، ص2008ق_ػ 1428، 2، دار النفائس، ط القراءات القرآنية وما يتعمؽ بيا( عباس، فضؿ حسف، 2
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 .عريؼ بالقرّاءوالتّ , الثّاني: القراءات المتواترةالمبحث 
 :لى مطمبيفمت الباحثة ىذا المبحث إقسٌ 

  كضكابطياالقراءة المتكاترة  ت فيو الباحثةعٌرف: المطمب األكؿ

 مقٌراء العشرة كأشير ركاتيـ.ترجمٍت فيو ل :المطمب الثاني

 :تعريؼ القراءة المتواترة :المطمب األوؿ
 :التواتر لغة

مىى ًصفىةو   ًتيرةو كىاًحدىةو أىم عى مىى كى مىا زىاؿى عى التَّكاتيًر أىم التَّتىابيًع، كى
كال تككف ، تابعةي ، كالميكاتىرىةي: الم(1)

ال فيى ميداركةه كمكاصمةه  بينياالميكاتىرىةي بيف األشياء إال إذا كقعت   .(2)فترة، كا 

 :القراءة المتواترة

يذه فكؿ قراءة كافقت العربية مطمقا، ككافقت أحد المصاحؼ العثمانية كلك تقديرا كتكاتر نقميا،  

: ب، كمعنى أحد المصاحؼ العثمانٌيةك بكجو مف اإلعرامعنى مطمقا: أم كل، ك القراءة المتكاترة المقطكع بيا

 .(3)كاحد مف المصاحؼ التي كجييا عثماف إلى األمصار، كمعنى كلك تقديرا: ما يحتممو رسـ المصحؼ

 :ضوابط القراءة المقبولة

كقد  ، (4)كالتكاتر ما كراه جماعة إلى منتياه يفيد العمـ مف غير تعييف عدد ،تكاتر السند كصحتو_ 1

كر القراء عمى ، كجميمف اكتفى بصحة السند دكف التكاتر، فمنيـ العمماء في مسألة اشتراط التكاترختمؼ ا

                                                                   

 .5/276، لساف العرب( ابف منظكر، 1
 .2/843، الصحاح تاج المغة وصحاح العربية( الجكىرم، 2
 .18، صمنجد المقرئيف ومرشد الطالبيف( ابف الجزرم، 3
 .18، ص منجد المقرئيفابف الجزرم،  ( 4
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، كقد فٌصؿ (1)ابف الجزرم رجع عف القكؿ بالتكاتر إلى االكتفاء بصحة السند ، عمى أفٌ اشتراط التكاتر

ت باإلسناد سكاء في ذلؾ مف ، كىذا الخبلؼ شاىد عمى اىتماـ عمماء القراءا(2)النكيرم في ذلؾ الخبلؼ

 .(3)اشترط التكاتر أك اكتفى بالصحة

لى أم أٍف تيكاًفؽى القراءة أحد المصاحؼ العثمانٌية التي نسخيا عثماف كأرسميا إ :ضابط الرسـ_ 2

كمكافقة الرسـ قد تككف تحقيقان كىي المكافقة الصريحة، كقد تككف تقديران ، األمصار اإلسبلمٌية المختمفة

 .(4)كافقة احتماالن كىي الم

 بكجو نريد بو كجيا مف كجكه النحك، " كلك تكافؽ القراءة العربية كلك بكجو : كىك أفضابط العربية_ 3

سكاء كاف أفصح أـ فصيحا مجمعا عميو، أـ مختمفا فيو اختبلفا ال يضر مثمو إذا كانت القراءة مما شاع 

، كىذا ىك المختار عند كذاع كتمقاه األئمة باإلسناد الصحيح، إذ ىك األصؿ ا ألعظـ كالركف األقـك

 .(5)" المحققيف في ركف مكافقة العربية

يف لمتكاتر عند مف اشترط ؛ بينما الثٌاني كالثٌالث يعتبراف الزمكيعتبر الٌضابط األٌكؿ ىك األىـ 

 .القراءةفي حيف يعٌداف ضركرييف لمفريؽ الذم لـ يشترط التكاتر لصحة ، التكاتر

                                                                   

 .13، صمنجد المقرئيف( انظر: ابف الجزرم، 1
، ، ت: مجدم محٌمد سركر شرح طيبة النشر في القراءات العشر( النكيرم، أبك القاسـ محٌب الديف محٌمد بف محٌمد، 2

، بيركت: دار الكتب العممٌية، ط  .121-1/117ـ،  2003 -ىػ  1424، 1سعد باسمـك
 1425،  الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، د ط، اإلسناد عند عمماء القراءاتألميف، محمد بف سيدم محمد محمد، ( ا3

 .172ىػ، ص
 1، ت: عمي محمد الضباع، المطبعة التجارية الكبرل،النشر في القراءات العشر( ابف الجزرم، شمس الديف أبك الخير، 4
/11. 
 .2/10، المصدر السابؽ( 5
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كتكاتر  ،، ككافقت أحد المصاحؼ كلك تقديراي كٌؿ قراءة كافقت العربية مطمقالمتكاترة ىفالقراءات ا 

كلكنيا لـ يتكاتر  ،اض نقميا، كاستفالتي صٌح سندىا، ككافقت العربية، كالرسـنقميا كيمحؽ بيا القراءات 

 .راءات العشركىي الق ؛نقميا

ما كاف مف أىؿ البدع كاألىكاء  ؛دكف غيرىـ عف القٌراء المشيكريف كالسبب الداعي إلى أخذ القراءة 

أجمع رأم المسمميف أف يتفقكا عمى قراءات أئٌمة ثقات، تجردكا  ،ما ال يحؿ تبلكتو كفاقا لبدعتيـ بإقراء

و إليو مصحؼ أئٌمةن مشيكريف بالثقة كاألمانة في  لبلعتناء بشأف القرآف العظيـ، فاختاركا مف كٌؿ مصر كيج 

ة، ككماؿ العمـ، أفنكا عمرىـ في القراءة كاإلقراء، كاشتير أمرىـ، كأجمع أىؿ مصرىـ النقؿ، كحسف الدراي

 .(1)عمى عدالتيـ، كلـ تخرج قراءتيـ عف خٌط مصحفيـ

 .العشرة وأشير رواتيـالتعريؼ بالقراء : المطمب الثاني
 :_ نافع المدني 2

أصفياف ، أصمو مف (2)قرئ المدنيبف أبي نعيـ الميثي، مكالىـ أبك ركيـ المفع بف عبد الرحمف نا  

ؽ فيو دعابة، أخذ القراءة عرضا عف جماعة مف تابعي مٍ كاف أسكد المكف حالكا صبيح الكجو حسف الخى ك 

 .(4)جريةى ئةكمكتكفي بالمدينة سنة تسع كستيف  ،، مف الطبقة الثالثة بعد الصحابة(3)أىؿ المدينة

                                                                   

 .8-7، صإتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشرلدمياطي، ( ا1
 1417، 1، دار الكتب العممية، طمعرفة القراء الكبار عمى الطبقات واألعصار( الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد، 2
 .64ـ ، ص1997 -ىػ
 .1/330ابف تيمية، دط،  ، مكتبةغاية النياية في طبقات القراء( ابف الجزرم، شمس الديف أبك الخير، 3
 11، دار الصحابة لمتراث، صاإلقناع في القراءات السبع( ابف الباذش، أحمد بف عمي بف أحمد بف خمؼ األنصارم، 4

البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة ، كانظر: 529، صجماؿ القراء وكماؿ اإلقراءكانظر: السخاكم، عمـ الديف، 
 .7، لعبد الفتاح القاضي، صلدُّرةمف طريقي الشاطبية وا
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، قارئ أىؿ ف بف عيسى الزرقي، مكلى بني زىرةف كرداقالكف أبك مكسى عيسى بف مينا ب :قالوف:وراوياه

قيؿ: إنو كاف ربيب نافع، كىك الذم لقبو قالكف لجكدة قراءتو، كىي لفظة  ،يـالمدينة في زمانو كنحكيُّ 

 .(1)كلو نيؼ كثمانكف سنة ،جريةى ئتيفكم، تكفي سنة عشريف جيدركمية معناىا 

، اءةقر سمينا مربكعا، ككاف ثقة حجة في القر ىػ، كاف أش110عثماف بف سعيد، كلد سنة  :ورش 

سبع  كانت كفاتو بمصر سنة، ، كنافع ىك الذم لقبو بكرش؛ لشدة بياضوقرأ القرآف كجٌكده عمى نافع

 .(2)كتسعيف كمئة

 :المكيّ  ابف كثير_ 1

 ـمى عبد اهلل بف كثير بف عمرك بف عبد اهلل الكناني بف زاذاف بف فيركزاف بف ىرمز، اإلماـ، العى  

 كاف، (3)مقرئ مكة، كأحد القراء السبعة، أبك معبد الكناني، الدارم، المكي، مكلى عمرك بف عمقمة الكناني

لد ،بمكةقاضي الجماعة   .(4)ئةكمبمكة سنة خمس كأربعيف، كمات بيا سنة عشريف  كي

فارسي، كنيتو أبك ة بشار الكىك أحمد بف محمد بف عبد اهلل بف القاسـ بف نافع بف أبي بز  :يالبز   :راوياه

 .(5)ئتيف كلو ثمانكف سنةكم، تكفي سنة سبعيف الحسف

 

                                                                   

 .1/615، غاية النياية، كانظر ترجمتو: ابف الجزرم، 93، صمعرفة القراء الكبار( الذىبي، 1
 .1/502، غاية النياية ، ك ابف الجزرم،93ص معرفة القراء الكبار(  انظر ترجمتو: الذىبي، 2
، ت: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب ءسير أعالـ النبال( الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد، 3

 .5/318ـ،  1985 -ىػ 1405 3األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، ط
 –، ت: إحساف عباس، دار صادر وفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف( ابف خمكاف، أبك العباس شمس الديف أحمد، 4

 .3/43، 1900بيركت، ط :
 .3/42،وفيات األعياف( ابف خمكاف، 5
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، تكفي سنة بف سعيد بف جرجة المكي المخزكمي محمد بف عبد الرحمف بف محمد بف خالدقنبؿ:  

 .(1)ئتيف كلو ست كتسعكف سنةكمإحدل كتسعيف 

 :البصريّ  _ أبو عمرو4

كاف  ،اهلل بف الحصيف التميمي المازني البصرم أبك عمرك بف العبلء بف عمار بف العرياف بف عبد 

 (3): اسمو زٌباف عمى األصح، قيؿ(2)، كىك أحد القراء السبعةأعمـ الناس باألدب كالعربية كالقرآف كالشعر

 : ست كخمسيف كمئة.، قيؿ: سنة أربع كخمسيف، كقيؿ تسع كخمسيف، كقيؿمؼ في كفاتوكاختي 

 ، كيقاؿ: صييب األزدمبف عمر بف عبد العزيز بف صيباف صأبك عمر الدكرم حف :الّدوري :راوياه

، كيقاؿ: إنو أكؿ مف جمع القراءات كألفيا اإلسبلـ، نزيؿ سامراء مقرئ رحكم البغدادم الضريالمقرئ النٌ 

 .(4)كتكفي في شكاؿ سنة ست كأربعيف كمئتيف

يـ بف الجاركد اىأبك شعيب السكسي صالح بف زياد بف عبد اهلل بف إسماعيؿ بف إبر  :لّسوسيّ ا 

 . (5)ئتيف، كقد قارب تسعيف سنةكم، مات في أكؿ سنة إحدل كستيف المقرئ

 :الشاميّ  ابف عامر_  3

، بف إماـ أىؿ الشاـ في القراءة، عبد اهلل بف عامر بف يزيد بف تميـ ،عبد اهلل بف عامر اليحصبي 
 .(6)ئةكم، كتكفي سنة ثماني عشرة ربيعة، أبك عمراف عمى األصح

                                                                   

 .14/84،سير أعالـ النبالء( الذىبي، 1
 .3/466، وفيات األعياف( ابف خمكاف، 2
 .1/58معرفة القراء الكبار( الذىبي،3
 .1/114، معرفة القراء الكبار( الذىبي،  4
 .1/115، ( المصدر السابؽ5
 .1/46،معرفة القراء الكبار( الذىبي 6
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اإلماـ، الحافظ، العبلمة، المقرئ، عالـ أىؿ  ،ىشاـ بف عمار بف نصير بف ميسرة بف أباف: ىشاـ :ياهراو 

سنة خمس كأربعيف كمئتيف، كىك ابف ، تكفي (1)كيقاؿ: الظفرم خطيب دمشؽ الشاـ، أبك الكليد السممي

 .(2)اثنتيف كتسعيف سنة

مرك، كأبك محمد البيراني مكالىـ عبد اهلل بف أحمد بف بشير بف ذككاف، أبك ع: ابف ذكواف 

ماـ الجامع، تكفي سنة اثنتيف كأربعيف   .(3)ئتيفكمالدمشقي المقرئ، مقرئ دمشؽ كا 

 :الكوفيّ  _ عاصـ5

بف قعيف بف أسد؛ أحد  مكلى بني جذيمة بف مالؾ بف نصر جكد بيدلةأبك بكر عاصـ بف أبي النٌ  

 كزر بف حبيش ،راءة عف أبي عبد الرحمف السمميكالمشار إليو في القراءات، أخذ الق ،القراء السبعة

 . (4)تعالىئة، رحمو اهلل كمفي سنة سبع كعشريف بالككفة كتكفي 

، قرأ القرآف سنة خمس كتسعيف كلد ،اش بف سالـ األسدم الككفي اإلماـأبك بكر بف عي :عبةش :راوياه

 . (5)ثبلث كتسعيف كمئة، تكفي سنة اف يقكؿ: ما رأيت أىقرأى مف عاصـك ،ثبلث مرات عمى عاصـ

 

 

                                                                   

 .3/163 غاية النياية ، ابف الجزرم، 11/420،سير أعالـ النبالء( الذىبي، 1
، ت: ركحية النحاس، رياض عبد الحميد مختصر تاريخ دمشؽ البف عساكر( ابف منظكر، محمد بف مكـر بف عمي، 2

 .27/109ـ ،1984 -ىػ  1402، 1سكريا، ط –مراد، محمد مطيع، دار الفكر لمطباعة كالتكزيع كالنشر، دمشؽ 
 .1/117،معرفة القراء الكبار( الذىبي، 3
 .54 -1/51، معرفة القراء الكبار، كانظر: الذىبي، 3/9،وفيات األعيافف خمكاف، ( اب4
 .83-1/81، معرفة القراء الكبار( انظر: الذىبي، 5
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، المقرئ اإلماـ صاحب عاصـ، كابف (1)أبك عمر األسدم الككفي ،حفص بف سميماف بف المغيرة: حفص

لد سنة تسعيفعاصـ زكج ، كي
 .، كتكفي سنة ثمانيف كمئة (2)

 :الكوفي  _ حمزة6

القراء ، كاف أحد إسماعيؿ الككفي المعركؼ بالزيات أبك عمار حمزة بف حبيب بف عمارة بف 

ئة بحمكاف كلو ست كسبعكف كم، تكفي سنة ست كخمسيف أخذ أبك الحسف الكسائي القراءة السبعة، كعنو

 .(3)سنة

لد ، بف طالب، بف غراب البزار المقرئ أبك محمد خمؼ بف ىشاـ بف ثعمب، كيقاؿ: ىشاـ :خمؼ :راوياه كي

 .(4)سنة تسع كعشريف كمائتيف، كقد شارؼ الثمانيف سنة خمسيف كمئة،

يرفي الككفي إماـ في خبلد بف خالد أبك عيسى كقيؿ أبك عبد اهلل الشيباني مكالىـ الص: خاّلد 

 .(5)، تكفي سنة عشريف كمئتيفالقراءة ثقة

 :كسائيال_ 7

، أبك الحسف الكسائي اإلماـ الذم بف بيمف بف فيركز األسدم مكالىـعمي بف حمزة بف عبد اهلل  

 .(6)يات، تكفي سنة تسع كثمانيف كمئةكفة بعد حمزة الزٌ انتيت إليو رئاسة اإلقراء بالك

                                                                   

 .3/53، غاية النياية( ابف الجزرم، 1
 .1/142، معرفة القراء الكبار  ( الذىبي،2
 .2/21،وفيات األعياف( ابف خمكاف،  3
 كما بعدىا. 10/576،بالءسير أعالـ الن  ( الذىبي،4
 .1/275،غاية النياية( ابف الجزرم، 5
 .1/535، المصدر السابؽ( 6
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ض عمى الكسائي كىك مف جمة : ثقة معركؼ حاذؽ ضابط، عر أبو الحارث الميث بف خالد :راوياه

 .(1)مات سنة أربعيف كمئتيف ،أصحابو

 ركل عف أبي عمرك كالكسائٌي. :الدوريّ  

 :المدني يزيد بف القعقاعأبو جعفر _ 8

، تكفي ء العشرة تابعي مشيكر كبير القدرر المخزكمي المدني القارئ، أحد القٌرااإلماـ أبك جعف 

 .(2)عمى األرجح سنة ثبلثيف كمئة

 ء إماـ مقرئ حاذؽ كراك محقؽ ضابطعيسى بف كرداف أبك الحارث المدني الحذا: ابف ورداف:راوياه

 . (3)عرض عمى أبي جعفر، تكفي سنة ستيف كمئة

، مقرئ جميؿ ضابط مسمـ بف جماز كقيؿ: سميماف بف سالـ بف جمٌاز،سميماف بف ابف جّماز:  

 .(4)مات بعد السبعيف كمئة

 :_ يعقوب الحضرمي9

أبك محمد يعقكب بف إسحاؽ بف يزيد بف عبد اهلل بف أبي إسحاؽ الحضرمي بالكالء، البصرم  
 .(5)، تكفي سنة خمس كمئتيفالمشيكر، كىك أحد القراء العشرة المقرئ
  ر لئلقراءقرأ عمى يعقكب، كتصدٌ ، محمد بف المتككؿ أبك عبد اهلل المؤلؤم، ركيس المقرئ: سي  و  رُ  :راوياه

 

                                                                   

 .1/124،معرفة القراء الكبار( الذىبي، 1
 .2/382،غاية النياية( ابف الجزرم،  2
 .1/61، غاية النياية( اابف الجزرم، 3
 .1/315، المصدر السابؽ( 4
 .6/391، وفيات األعياف( ابف خمكاف، 5
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 .(1)ئتيفكمتكفي بالبصرة سنة ثماف كثبلثيف 

، كاف متقنا بصرم المقرئ، صاحب يعقكب الحضرميركح بف عبد المؤمف أبك الحسف الح: و  ر   

 .(2)كقاؿ غيره: سنة أربع أك خمس كثبلثيف كمئتيف ،دىاك بعقبميا أأك نة ثبلث كثبلثيف مجكدا، مات س

 .مف ركاة حمزة، كقد تقٌدمت ترجمتوكىك : ؼ بف ىشاـ البّزارم  _ خ  22

 أبك يعقكب المركزم ثـ البغدادم  إسحؽ بف إبراىيـ بف عثماف بف عبد اهلل :اسحؽ بف إبراىيـ راوياه:

 .(3)تكفي في سنة ست كثمانيف كمئتيف

أبك الحسف البغدادم إماـ ضابط متقف ثقة، تكفي سنة ثبلث  الكريـ الحّداد: ادريس بف عبد  

 .(4)كتسعيف كمئتيف

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 .1/26، معرفة القراء الكبارالذىبي،  (1
 . 1/126، المصدر السابؽ( 2
 .1/155، غاية النياية ( اابف الجزرم،3
 .1/154، غاية النياية( ابف الجزرم، 4
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 .: عمـ توجيو القراءاتثّالثال بحثالم
 :ت الباحثة ىذا المبحث إلى مطمبيفقٌسم

عٌددت فيو الباحثة  ، المطمب الثاني:التكجيو لغة كاصطبلحا تحدثت فيو عف تعريؼ :المطمب األكؿ

  فكائد التكجيو. بعض

 .الّتوجيو لغة واصطالحاالمطمب األوؿ: 
 :و لغةيالتوج

ةي كالكيٍجيىةي بكسر ، كيقاؿ: ىذا كجو الرأم، أم ىك الرأم نفسو. كاالسـ الًكٍجيى الكىٍجوي معركؼ، كالجمع الكيجكهي 

وى لو رأل، أم سنحك  ،، أم قبالتؾكيقاؿ: قعدت كيجاىىؾى كًكجاىىؾى  ،، كالمكاجية: المقابمةالكاك كضميا  اتَّجى

ًعؿى عمى جي وه، إذا جي وى  ،ةو كاحدةو ال يختمؼكشئ ميكىجى  .(1)الرجؿ بالضـ، أم صار كىجييان كقد كىجي

 :اصطالحا الّتوجيو

أك بياف الكجو المقصكد مف القراءة، أك تمٌمس األكجو المحتممة التي ، (2)تبييف كجو ما ذىب إليو كؿ قارئ

في مكاضعو، كقد خيٌصص في البحث في كجكه المعاني المترتبة عمى قرائي يجرم عمييا الٌتغاير ال

 (3)اختبلؼ القراءات

 .: فوائد الّتوجيويثانالمطمب ال

 مف فكائد تكجيو القراءات ما يمي:

 الكشؼ عف معنى القراءة مف حيث المغة، فيك أشبو بعمـ غريب القرآف مف ىذه الناحية. -1
                                                                   

 .6/2255، الصحاح تاج المغة وصحاح العربية( الجكىرم، 1
 .1/339،البرىاف في عموـ القرآف( الزركشي،  2
 .23، مكتبة اآلداب، القاىرة، ط ، صو البالغي لمقراءات القرآنيةالتوجي( أحمد ، سعد محمد، 3
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 رٌدىما إلى معنى كاحد في حاؿ أمكف الجمع بينيما.تكجيو القراءتيف المختمفتيف ك  -2

 بياف كجو االختبلؼ بيف القراءتيف أك القراءات كتكجييو نحك معنى متكامؿ. -3

 دفع إيياـ التعارض بيف القراءات، الذم قد يقع عند بعض القاصريف. -4

مياديف الجياد كالدفاع  الرد عمى الممحديف كالزنادقة الطاعنيف في القراءات، فيذا المجاؿ مف أعظـ -5

 . كالحفاظ عمى معجزة سيد المرسميف عف الديف

تنكعيا لـ تختمؼ  مف غـر عمى اليابياف اإلعجاز بمختمؼ نكاحيو في تعدد القراءات، ككيؼ أنٌ  -7

 اختبلؼ تضاد كتناقض، مع كثرتيا. 
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راد القراءات في تفسيره, ومنيجو في إي ومنيجو  التعريؼ بأبي حياف: رّابعال بحثالم
 وتوجيييا.

 :ت الباحثة ىذا المبحث إلى مطمبيفقٌسم

قبالو عمى العمـ كاىتمامو بو، الباحثة بأبي حٌياف المطمب األكؿ: عرفت فيو ، نسبو كصفاتو كشيكخو كا 

 كأىـٌ مؤلفاتو.

منيجو  تناكلت ، ثـٌ ط(المطمب الثاني: أكجزت فيو الباحثة عف منيج أبي حٌياف في تفسيره )البحر المحي 

 في إيراد القراءات كتكجيييا.

 .المطمب األوؿ: التعريؼ بأبي حياف
 لديف أبك حياف األندلسي الغرناطيمحمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حٌياف اإلماـ أثير ا 

، كأديبو كمفٌسره، كمحدثو، كمقرئو، كمؤرخوو، غكيٌ عصره، كلي  النفزٌم، نسبة إلى نفزة قبيمة مف البربر، نحكمٌ 

قرأ القرآف ، (1)بمطخشارش، مدينة مف حضرة غرناطة في آخر شكاؿ سنة أربع كخمسيف كستمئة كلد

سكندرية كديار مصر كالحجاز، كحصؿ ة األندلس كببلد إفريقية كثغر اإلبالركايات، كسمع الحديث بجزير 

لـ  وألنٌ  ؛منور اشتغاال أكث ييركفي ذلؾ اجتيد كطمب كحصؿ ككتب كقيد كلـ  ،اإلجازات مف الشاـ كالعراؽ

، كلو إقباؿ عمى الطمبة األذكياء، كعنده تعظيـ ليـ نظـ كنثر، كلو إال يسمع أك يشتغؿ أك يكتب يير

، كأما النحك يقكلو عارؼ بالمغة ضابط أللفاظياالمكشحات البديعة، كىك ثبت فيما ينقمو محرر لما 

                                                                   

 .2/287بيركت، دط،  –، دار الكتب العممية طبقات المفسريف( الداكدم، محمد بف عمي بف أحمد، 1
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، كلو اليد الطكلى في ره في العربيةاألرض غي كالتصريؼ فيك إماـ الدنيا فييما لـ يذكر معو في أقطار

 .(1)التفسير كالحديث كالشركط كالفركع كتراجـ الناس كطبقاتيـ

كمف أبرز شيكخو في عمـ التفسير: ابف الزبير، أحمد بف إبراىيـ بف الزبير العبلمة أبك جعفر  

: الحسيف بف عبد كابف أبي األحكص ،(2)ىػ 708ىػ، كتكفي عاـ 627األندلسٌي الحافظ النحكٌم، كلد سنة 

 .(3)ىػ 680العزيز بف محٌمد، تكفي سنة 

كمف شيكخو في عمـ القراءات: أبك جعفر الجزيرٌم، أحمد بف سعد بف عمي، كاف كثير اإلتقاف في  

  (4)ىػ712مات بغرناطة سنة  ،بالعربٌية كالفقو، صالحان فاضبلن تجكيد القرآف مجٌكدا مبالغا في العبادة، عارفان 

ًمٍيجي ٌنما ازدحـ كالمى ًمٍيجي، شيخ عدؿ مسند، كاف تاركا لمفٌف؛ كا  ، إسماعيؿ بف ىبة اهلل أبك طاىر ابف المى

 .(5)ىػ681كتكفي المىًميجي سنة ،أبك حياف القراءات لٌما قدـ مصر الناس عميو لعمٌك ركاياتو، قرأ عميو

سَّر الناس كلقد أخذ كثير عنو العمـ حتى صار مف تبلمذتو أئمة كأشياخ فى حياتو، كى   ك الذل جى

 .كشرح ليـ غامضيا ،كرىغَّبتيـ فيياعمى كتب ابف مالؾ 

 طار األرض كتمقاىا الناس بالقبكؿكأما مؤلفاتو فكثيرة، انتشرت فى حياتو كبعد كفاتو فى كثير مف أق 

 د، كشرح التسييؿ، كنياية اإلعرابكمف أىميا: تفسير البحر المحيط، كغريب القرآف فى مجمد كاح

                                                                   

، ت: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى، دار إحياء الوافي بالوفيات( الصفدم، صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل، 1
 .5/175ـ، 2000 -ىػ1420بيركت، دط  –تراث ال
، ت: مراقبة الكامنة في أعياف المائة الثامنةالدرر ( ابف حجر العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد، 2

 .1/96ـ ،1972ىػ/ 1392، 2صيدر اباد/ اليند، ط -/ محمد عبد المعيد ضاف، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية 
ىػ  1424، 1، دار الكتب العممية، بيركت طاإلحاطة في أخبار غرناطةطيب، لساف الديف محمد بف عبد اهلل، ( ابف الخ3
4/321. 
 .1/158،الدرر الكامنة( العسقبلني،4
 .1/169،غاية النياية( ابف الجزرم، 5
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كاسميا) عقد الآللي في صة البياف، كلو منظكمة عمى كزف الشاطبية فى القراءات بغير رمكز، كخبل

كىي أخصر كأكثر فكائد، كلكنيا لـ تيرزؽ مف القبكؿ حظ ، 1044كعدد أبياتيا القراءات السبع العكالي( 

مى مذىبو، ككاف الشاطبية ىذا، كقد قيؿ: إف أبا حياف كاف ظاىرل المذىب، ثـ رجع عنو كتبع الشافعى ع

مىؼان مف الفمسفة، بريئان مف االعتزاؿ كالتجسيـ، متمسعريٌ  أما كفاتو فكانت بمصر سنة ، كان بطريقة السى

 . ىػ745

 .وتوجيييا: منيج أبي حّياف في تفسيره, ومنيجو في إيراد القراءات لثانيالمطمب ا
 عٌدة طبعات منيا:تفسير البحر المحيط ل 

؛ كىي طبعة دار الفكر التي بيف أىؿ العمـ ةكمتداكل ةكىك مطبكعت كبار، مجمدا يفى ثمان_ طبعة 1

 .(1)تحٌدث عنيا صاحب) التفسير كالمفسركف(

، في ثماني مجمدات كمجمد _ طبعة دار الكتب العممية، بتحقيؽ أحمد عبد المكجكد ك عادؿ معكض2

 ـ.2012ىػ /1412لمفيارس،

يؿ، كيقع في عشرة مجمدات، كىي نسخة المكتبة قي محمد جمطبعة دار المعرفة، بتحقيؽ صد_ 3

 الشاممة، كىذه الطبعة ىي التي اعتمدت عمييا الباحثة في ىذه الرسالة.

 _ طبعة دار إحياء التراث العربي، بتحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم، كتقع في ثماني مجمدات.4

 .جو في إيراد القراءاتنيفي ىذا المطمب تمخيص منيج أبي حٌياف في تفسيره، كمة حاكؿ الباحثكست  

 

 

                                                                   

 .1/236، مكتبة كىبة، القاىرة ،التفسير والمفسروف( الذىبي، محمد السيد حسيف، 1
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 .منيج أبي حياف في البحر المحيط :أوال

 : ، كيظير منيجو مف خبلؿ ما يمي(1)رنٌبو أبك حٌياف في مقٌدمة تفسيره عمى منيجو في التفسي

 : _ شرح المفردات2

التي ت ، فكاف قبؿ أف يعرض لآلية أك اآليامرٌتب في جميع القرآفيج يره بمنكاف أبك حٌياف يمتـز في تفس

ـٌ يريد أف يتحدث عنيا كيفسرىا تدئا اآليات مب يتناكؿ في تفسيره، يكتب الٌنص القرآني بيف يدم تفسيره، ث

 بؿ يكتفي بتعريفيا في أٌكؿ مكضع ؛، كال يكٌرر أبك حٌياف لفظة سبقتشرحا لغكيابشرح مفردات اآلية 

ألٌنو يحيؿ إلى المكاضع ؛ يقٌؿ كيتقمصت ف فإٌف شرحو لممفرداككٌمما تقٌدـ أبك حٌياف في تفسير آم القرآ

 .الٌسابقة

 ب الّنزوؿ:اسبأ_ 1

زكؿ إلى كتب الحديث الكارد ، كيعزك سبب النٌ كؿ اآلية بعد شرحو لمفردات اآليةأبك حياف سبب نز  يكرد

ف كاف ذكر سبب الٌنزكؿ قصة طكيمة فييا ف كاف لآلية أكثر مف فإٌنو يكردىا بطكليا كقد يٌمخصيا، كا  ، كا 

 .جميعيا ب نزكؿ فإٌنو يذكرىاسب

 ._ مناسبة اآلية لما قبميا4

, ، كقد ينقؿ مناسبة اآلية عف غيره كيصٌرح بذلؾناسبة اآلية كارتباطيا بما قبمياييتـ أبك حٌياف بذكر م

 ككذلؾ كاف يذكر مناسبة الٌسكرة لمتي قبميا., كمف أبرزىـ شيخو ابف الزبير كمف أبرزىـ شيخو ابف الزبير،

 

 

                                                                   

 .12،13/ 1، البحر المحيطأبك حياف، ( انظر: 1
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 لناسخ والمنسوخ:_ ا3

كاف  ، كفي أحياف قميمةكال يحسـ قضٌية الخبلؼ غالبامف أقكاؿ في نسخ اآلية  يجيءاف ما يكرد أبك حيٌ 

 .يرٌجح أحد األقكاؿ في اآلية

 _ العناية بعمـو المغة:5

، ككاف أبك حٌياف يختار في اإلعراب ما يراه أقرب يط بالمناقشات الٌنحكية المكٌسعةحفؿ البحر المح

إلى كتب  ، ككاف يحيؿ في المسائؿ المتشعبةبعيدة في المغة كاإلعراب المتكمؼصكب، كيترؾ األكجو الكأ

 ، مثؿ : ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب،االرتضاء في الفرؽ بيف الضاد كالظاء.النحك بما فييا مؤلفاتو

 :الّترجيح بيف األقواؿ _6

بينيا ما ىك أقرب كأكلى، كقد يرٌجح قكال عمى آخر،  ينقؿ أبك حٌياف األقكاؿ في تفسير اآلية كيختار مف

 .فييا كال يبٌيف رأيو في القضٌية كقد يكرد األقكاؿ

 _ عدـ الّتكرار:7

و قد ، لكنٌ في لفظ سبؽ، كال في جممة تقٌدـ الكبلـ فييا، كال في آية فٌسرىا القكؿ اجتيد أبك حٌياف أال يكرر

 .ر إف كاف في ذلؾ زيادة فائدةيكرٌ 

 :سائؿ الفقيية وأصوؿ الفقو_ الم8

عٌمؽ باآلية محيبل إلى كتب يذكر أبك حٌياف أقكاؿ الفقياء األربعة كغيرىـ في األحكاـ الشرعية مٌما لو ت

نٌكه برأم ، ككاف يفقو إال بمقدار ما يتعٌمؽ باآلية، ككاف ينٌبو في مكاضع أٌف كتابو ليس لذكر دالئؿ الالفقو

حالة إلى فقد كاف أبك حٌياف ال يتعرض لمسائمو إال بإشارة كؿ الفقو أما أص ،الٌشافعي كأىؿ الٌظاىر إلييا كا 

 ، كمف كتبو في الفقو، )األنكر المجٌمى في شرح المحٌمى(.كتب أصكؿ الفقو
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 :_ مسائؿ العقيدة9

ممٌخص في تفسيره مف شيء  ، إال أٌنو لـ يخؿي ائؿ العقيدة إلى كتب أصكؿ الٌديفيحيؿ أبك حٌياف في مس

 .الديف دكف استدالؿأصكؿ 

 :_ البالغة 22

، ككاف يختـ جممة اآليات حٌياف مف العمـك الميٌمة لممفٌسرأبك  عٌده، كقد حفؿ البحر المحيط بعمـك الببلغة

جاعبل فيما  ،، كاستمر عمى ىذا الٌنيج إلى آخر سكرة الٌنساءعمـك الببلغة التي يفٌسرىا بذكر ما فييا مف

 .ر اآلياتره نمكذجا ينسحب عمى سائذك

 :_األحاديث والّتفسير الّنبوي22

حديثا في تفسير اآلية ، فإذا ما أكرد -صٌمى اهلل عميو كسمـ-ث رسكؿ اهلل كاف أبك حٌياف كٌقافا أماـ حدي

 .ير الٌنبكم كعدـ تعٌديو إلى غيره، كيختـ المكضكع بكجكب االلتزاـ بالتٌفسيكقؼ البحث

 :_ االسرائيميات21

كم؛ ليبٌيف فإف ذكر ركاية إسرائيمية فإٌنو ي ،بٌل في ذكره لئلسرائيمياتأبك حٌياف مق دٌ ييع صٌدرىا بقكلو ري

 .ف في الغالب ال ينقؿ ىذه األقكاؿ، ككاضعفيا

 _ المّكّي والمدنيّ :24

 .(1)حكؿ ككف الٌسكرة مكٌية أك مدنٌيةيذكر أبك حٌياف الخبلؼ 

 

                                                                   

القراءات في تفسير (  ما سبؽ مف منيج اإلماـ أبي حٌياف في تفسيره ، كاف بتصرؼ مف : انظر: شكرم، أحمد خالد، 1
، رسالة ماجستير، بتصرؼ مف الصفحات 1، جالبحر المحيط, ألبي حياف األندلسي مف أوّلو آلخر سورة االنفاؿ

 .1/226، التفسير والمفسروفٌدمة تفسير البحر المحيط، كانظر: الذىبي : كتاب ، انظر أيضا مق259_202
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 :توجييياو في إيراد القراءات  اإلماـ أبو حّياف : منيجثانيا

ي بياف أتبذكر القراءات كتكجيييا. كفيما يفييا، كقد حفؿ تفسيره  بالقراءات، بارعه  عالـه اإلماـ أبك حٌياف 

 ألىـ النقاط المتعمقة بمكقفو منيا.

 اءات كبعض االنفرادات عف القٌراءمف القر كالٌشاذ كقد جاء تفسير البحر المحيط مشتمبل عمى المتكاتر  

 :ج أبي حٌيافمنيأىـ معالـ  كمف

، سكاء كانكا مف بعض القارئيفإلى لجميكر أك إلى القراءة ا ينسب، كقد أٌنو يذكر القراءة كمف قرأ بيا -1

 .(1)القراء العشرة أك غيرىـ

رٌد قراءة متكاترة ك ككاف يتصٌدل لمف ي ،ال يرٌجح بيف قراءتيف متكاترتيف؛ لتساكييما في ثبكت التكاتر _2
 . (2)لمخالفتيا قكاعدىـ ياىامضع فا إ حاةمف النٌ 

أكا في ، كيرٌد عمى سابقيو مٌمف ينقؿ عنيـ القراءات إذا أخطلى ترجيح المتكاترة عمى الٌشاٌذةكاف يشير إ_3

 .نسبة القراءة إلى قارئييا

يا إف تقٌدـ، مكتفيا _ يحيؿ أبك حٌياف إلى ما سبؽ ذكره مف قراءات كال يكرر الحديث عنيا أك عف تكجيي4

 .ؽبما سب

عمى التفسير ال عمى  أٌف القراءات الٌشاذة المخالفة لرسـ المصحؼ ينبغي أف تيحمؿيرل أبك حيأف  _5

يستعيف بالقراءة المخالفة لمرسـ عمى التفسير فيما لـ يرد  ، كقدذكر ىذه القراءة أحيانافكاف ال ي ؛أٌنيا قراءة

 .(3)فيو حديث أك أثر

                                                                   

 . 306، ص, القراءات في تفسير البحر المحيط, ألبي حياف األندلسي مف أوّلو آلخر سورة االنفاؿ( شكرم 1
 .308،309،  المصدر السابؽ( 2
 .312_310، ( المصدر السابؽ 3



24 

 

جيو , ومف معالـ منيارة أبي حّياف المغوية والّنحويةنب أظير ميأّما في توجيو القراءات فإّف ىذا الجا

 :يأتفي االحتجاج لمقراءات ما ي

، فما كجده مف تكجيييـ سميما ك حٌياف يستعيف بتكجيو الٌسابقيف، فيذكره كيقؼ منو مكقؼ الٌناقد_ كاف أب1

ف كجد أٌف فيو ضعفدهأكر   .و القراءة فيذكرهلو رأم في تكجي ، كقد يظيررٌده كبٌيف ضعفو ا، كا 

كأبي البقاء  ،كابف عطٌية ،كالزمخشرم ،: ابف جٌنيـ نقكؿ أبي حٌياف في الٌتكجيو عف_ كانت معظ2

 .العكبرم

 .لمشيكرةكلغات القبائؿ ا ،_استعاف أبك حٌياف في تكجيو القراءة بأشعار العرب3

 .لخبلؼ بيف القراءتفي بذكر أكجو ا، كيكبك حٌياف يترؾ القراءة ببل تكجيو_ أحيانا كاف أ4

الشاذة فبل يجد الٌتكجيو المناسب، أك تككف مشكمة فيصٌرح قؼ أماـ بعض القراءات تك _ كاف أبك حٌياف ي5

ـٌ يذكر أفٌ القراءة الشاذة ال تيكٌجوبإشكاليا  .، ث
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الفصؿ الثّاني: القراءات القرآنّية في سورة الفاتحة 
 .وجيووت استقراءوالجزء األوؿ مف سورة البقرة 

 :مبحثاف وفيو 
 استقراء، ك ةألكؿ: الٌتعريؼ بسكرة الفاتحا المبحث

 كتكجيييا.القراءات القرآنية فييا 

القراءات  استقراء، ك الٌتعريؼ بسكرة البقرة: الثٌاني بحثالم

 .كرة كتكجييياسٌ الالقرآنية في الجزء األكؿ مف 
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 .ءات القرآنية فييا وتوجيييالقراا استقراء, و األوؿ: الّتعريؼ بسورة الفاتحة بحثالم
 :الباحثة ىذا المبحث إلى مطمبيفقٌسمت 

 كبياف فضميا. ،و الباحثة التعريؼ بفاتحة الكتابتناكلت فيالمطمب األكؿ: 

، كنسبتيا لمف قرؤكا المحيط تحقيؽ القراءات العشر المتكاترة فييا حسب ما كرد في البحرالمطمب الثاني: 

 .كببلغيان  نحكيان ، كتكجيو ىذه القراءات بيا

 التعريؼ بسورة الفاتحة, وبياف فضميا. المطمب األوؿ:
 

القراءة في الصبلة  حتفتكبيا تي  ، في كتابة المصحؼ،ان أم فاتحة الكتاب خطٌ  ؛يقاؿ ليا: الفاتحة 

ُـّ  رمذم كصححو عف أبي الحديث الصحيح عند التٌ  كقد ثبت في ،رالجميك الكتاب عند  كيقاؿ ليا أيضا: أ

الكتاب  القرآف كأـٌ  :" الحمد هلل أـٌ -صمى اهلل عميو كسمـ- قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنو- ىريرة

كيقاؿ ليا:  ،؛ ألنيا شرط فيياكيقاؿ ليا: الحمد، كيقاؿ ليا: الصبلة (1)كالسبع المثاني كالقرآف العظيـ "

، فقاؿ لو رسكؿ (2)جؿ السميـكيقاؿ ليا: الرقية؛ لحديث أبي سعيد في الصحيح حيف رقى بيا الر ، الشفاء

 .(3): " كما يدريؾ أنيا رقية؟ "-صمى اهلل عميو كسمـ-اهلل 

                                                                   

، الترمذم، ت: بشار عكاد معركؼ، دار الغرب الجامع الكبيرم، محمد بف عيسى، ( أخرجو الترمذم في سننو، الترمذ1
 .5/148، 3124ـ، أبكاب تفسير القرآف، باب كمف سكرة الحجر، حديث رقـ : 1998بيركت  –اإلسبلمي 

ميـ. كسيم يى بو تطيُّران ]مف المديغ2 ، كسى ٍسميـك ـي: لىٍدغي الحية. كالممدكغ ييقاؿي لو: مى م [، ألٌنو يقاؿ: سٌممو اهلل، انظر: ( كالسَّ
 .7/265ت: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي ، دار كمكتبة اليبلؿ، د ط ،  العيف,الفراىيدم ، الخميؿ بف أحمد، 

ىػ، كتاب  1422، 1، ت: زىير محمد ناصر، دار طكؽ النجاة، طصحيح البخاري( أخرجو البخارم في صحيحو، 3
 .7/133، 5749لرقية، حديث رقـ:الطب، باب النفث في ا
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ا عداىا كال يكفي اىا يحيى بف أبي كثير: الكافية؛ ألنيا تكفي عمٌ كسمٌ  ،نة: الكاقيةاىا سفياف بف عييكسمٌ  

 (1)كالكنز ذكرىما الزمخشرم في كشافوما سكاىا عنيا، كيقاؿ ليا: سكرة الصبلة 

رة كمجاىد كعطاء بف يسار كىي مكية، قالو ابف عباس كقتادة كأبك العالية، كقيؿ مدنية، قالو أبك ىري 

ىئ  ٰى ٰى ٰىنئ  ُّ  كيقاؿ: نزلت مرتيف: مرة بمكة، كمرة بالمدينة، كاألكؿ أشبو لقكلو تعالى: ،كالزىرم

 [ٕٖالحجر: ] َّ ٰى  ٰى

مف صمى صبلة لـ »قاؿ:  -كسمـصمى اهلل عميو -عف أبي ىريرة، عف النبي  كفي صحيح مسمـ

اقرأ بيا »ا نككف كراء اإلماـ؟ فقاؿ: فقيؿ ألبي ىريرة: إنٌ  ،ثبلثا غير تماـ« القرآف فيي خداجيقرأ فييا بأـ 

يقكؿ: " قاؿ اهلل تعالى: قسمت الصبلة بيني  -صمى اهلل عميو كسمـ-؛ فإني سمعت رسكؿ اهلل «في نفسؾ

قاؿ اهلل   [ِالفاتحة: ] َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ ذا قاؿ العبد: كبيف عبدم نصفيف، كلعبدم ما سأؿ، فإ

ذا قاؿ: ذا قاؿ:  [،ّالفاتحة: ] َّ ٰى ٰى ُّ  تعالى: حمدني عبدم، كا  قاؿ اهلل تعالى: أثنى عمي عبدم، كا 

 ٰى ٰىُّفإذا قاؿ:  -ض إلي عبدم كقاؿ مرة فكٌ  -قاؿ: مجدني عبدم  [،ْالفاتحة: ] َّ ٰىجم حم  ُّ 

 ٰى ٰىخم مم   ٰىُّكبيف عبدم، كلعبدم ما سأؿ، فإذا قاؿ:  قاؿ: ىذا بيني، ٓالفاتحة: َّ ٰى ٰى

قاؿ: ىذا لعبدم كلعبدم ما سأؿ " قاؿ: سفياف، حدثني بو ، ٕ – ٔالفاتحة:  َّٰىىم يم جن حن  خن   ٰى ٰى

 .(2)العبلء بف عبد الرحمف بف يعقكب، دخمت عميو كىك مريض في بيتو. فسألتو أنا عنو
                                                                   

 3بيركت ، ط –، دار الكتاب العربي الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ( الزمخشرم، محمكد بف عمرك بف أحمد، 1
 .1/1ىػ، 1407

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ اهلل )صمى اهلل عميو ( النيسابكرم، مسمـ بف الحجاج، 2
بيركت، د ط، كتاب الصبلة، باب كجكب قراءة الفاتحة في  –فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي  ، ت: محمدوسمـ(

 .1/296، 395كؿ ركعة، حديث رقـ : 
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 رآنية في سورة الفاتحة وتوجيييا ءات القالقرا استقراء: المطمب الثاني
 .بسـ اهلل الّرحمف الّرحيـ

 :راءات المتواترة في سورة الفاتحةالق

[2الفاتحة:] َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ _ 2  
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القراءة بالرفع أمكف في المعنى؛ ألٌنيا تدؿ عمى ثبكت الحمد  بك حٌياف أفٌ كيرل أقرأ الٌسبعة الحمدي بالرفع،   

  .(1)( لبلستحقاؽمعنى البلـ في )هللك  كاستقراره هلل تعالى،

  [4:الفاتحة] َّ ٰىجم حم  ُّ  _1

، كقرأ (2)عمى كزف فاعؿ بالخفض، عاصـ، كالكسائي، كخمؼ في اختياره، كيعقكبقرأ "مالؾ" 

 .(3)الباقكف بغير ألؼ قصرا 

لتغاير فقيؿ ه كالفاره، فإذا قمنا بارً : ىما بمعنى كاحد كالفى اىر المغة تغاير المىًمؾ كالمالؾ، كقيؿظك 

، كلقكليـ مالؾ الشيء (ممؾ)كال يقاؿ ىنا، إلى مف ال تحسف إضافة الممؾ إليولحسف إضافتو  ؛مالؾ أمدح

إلشعاره ؛ كأليؽ إف لـ يكصؼ بو اهلل تعالى أمدح (ممؾ)، كقيؿ: مالكالمف يممكو، كقد يككف ممكا ال 

، فالممؾ ىك المتصرؼ (4)(ممؾ الناس)قكلو  بالكثرة كلتمدحو بمالؾ الممؾ، كلتكافؽ االبتداء كاالختتاـ في

فالحجة لمف ، (5)بأمره كقكلو، فتنفذ أكامره كمراسيمو حيث شاء كالمالؾ ىك المتصرؼ في ممكو بفعمو

 ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ  :: قكلو تعالى، كالٌدليؿ لو (المالؾ)داخؿ تحت  (ؾالمم): أٌف أثبتيا

                                                                   

 .1/34، البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .1/36، المصدر السابؽ( 2
 .1/71، النشر في القراءات العشر( ابف الجزرم، 3
 .38\1، طالبحر المحي( أبك حٌياف، 4
، ت: مكتب الدراسات كالبحكث العربية كاإلسبلمية تفسير القرآف الكريـ( ابف القيـ، شمس الديف، محمد بف أبي بكر، 5

 .1/63ىػ ، 1410، 1بيركت، ط –بإشراؼ الشيخ إبراىيـ رمضاف، دار كمكتبة اليبلؿ
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ألنو قد   كأمدح [المالؾ]مف  أخٌص  [الممؾ] فٌ كالحجة لمف طرحيا: أ [،ِٔآؿ عمراف:] َّ ٰى ٰى ٰى

 .(1)يككف المالؾ غير ممؾ، كال يككف الممؾ إال مالكا

[6الفاتحة: ] َّخم مم   ٰى ُّ _ 3  

، كىي (2)، كقرأىا قنبؿ كركيس بالٌسيف ) الٌسراط (كىي لغة قريش ،الٌصراط بالٌصاد قرأ الجميكر 

كقرأ خمؼ عف حمزة بالٌصاد مشٌمة  ،(4)لسيف كالصادكجييف فييا؛ اأٌف لقنبؿ  كفي النشر ،(3)لغة قيس

 كقرأ خبلد مثؿ خمؼ في المكضع األكؿ خاصة ؛ أم المعٌرفيف كالمنٌكريف،كقعا كذلؾصكت الزام حيث 

كلخبٌلد فييا أربعة أكجو مف ، (5)كىك في ىذه السكرة ، كالباقكف بالصاد الخالصة في جميع القرآف 

 .(6)الطيبة

ا :"يقكؿ أبك حٌياف  ًمٍنوي سيم يى الطًَّريؽي لىٍقمن ، كى ـي ، ك)السراط( (7)" كىأىٍصميوي ًبالس يًف ًمفى السٍَّرًط، كىىيكى المٍَّق

 .ألنو يمتقميـ ؛ا سمى: لقماكه، كمألنو يسترط السابمة إذا سمك ؛لجاٌدة، مف سرط الشيء إذا ابتمعوا

                                                                   

، األستاذ المساعد بكمية اآلداب ، ت: د. عبد االحجة في القراءات السبع( ابف خالكيو، الحسيف بف أحمد، 1 لعاؿ سالـ مكـر
 .62ىػ، ص 1401، 4بيركت ط –جامعة الككيت، دار الشركؽ  -
 .1/45، بتصرؼ ،البحر المحيط( أبك حٌياف، 2
، مؤسسة معجـ قبائؿ العرب القديمة والحديثة( قيس، بطف مف قضاعة مف القحطانية، انظر: كحالة، عمر بف رضا ، 3

 .3/971ـ ، 1994 -ىػ  1414، 7طالرسالة، بيركت 
 .271، ت: عمي محمد الضباع ، صالنشر في القراءات العشر( ابف الجزرم، 4
القراءاُت الشاذةُ  -البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة مف طريقي الشاطبية والدُّرة ( القاضي عبد الفتاح، 5

 .15لبناف، ص –دار الكتاب العربي، بيركت , وتوجيييا مف لغة العرب
 .271، صالنشر في القراءات العشر( ابف الجزرم، 6
 .45ص1، جالبحر المحيط( أبك حٌياف، 7
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الصاد  شـٌ في مسيطر، كقد تي كالصراط مف قمب السيف صادان ألجؿ الطاء، كقكلو: مصيطر،   
 (1)إخبلص الصاد، كىي لغة قريش كىي الثابتة في اإلماـ كأفصحيفٌ صكت الزال، كقرئ بيٌف جميعا، 

 .(2)، كقمب السيف صادا لتناسبيا مع الطاء في االطباؽ فيحسناف في السمع)مصحؼ عثماف(

، كمٌما يدؿ عمى أٌف كىك البمعو مشتؽ مف )السرط( صؿ ألنٌ األو جاء عمى نٌ أيف ككجو مف قرأ بالسٌ  

 يف، كذلؾ لضعؼ الٌسيف عف الٌصادالٌسيف ىي األصؿ أٌنو لك كانت الٌصاد ىي األصؿ لـ تيرد الى السٌ 

ٌنما أصكليـ في الحركؼ عند اإلبداؿ أف  كليس مف أصكؿ كبلـ العرب أف يردكا األقكل لؤلضعؼ، كا 

 يردُّكا األضعؼ إلى األقكل.

كحجة مف قرأ باإلشماـ أٌنو لٌما رأل الٌصاد فييا ، أٌنو اتٌبع خط المصحؼرأ بالٌصاد كحجة مف ق 

اء كذلؾ لمجير الذم فييا، فصار قبؿ الطٌ  الزام؛الصاد صكت  شـٌ أى (الجير)الفة لمٌطاء في صفة مخ

اد مؤاخية ليا يف، كالصٌ ام تخرج مف مخرج السٌ ف الزٌ ألكحسف ذلؾ  (كالجير -االطباؽ)حرؼ يشبييا في 

 .(3)الصفير كالرخاكة تيفي صف

ٍف قىرىأى بالسيف فيك األصؿ؛ ألٌف العرب تقكؿ: سرطتي المقمة سرطا، ك: كفي المعاني لؤلزىرم  ، مى

دتيىا  رى ردان، أم: بمعتييا بمعنا -زى ٍف قىرىأى بالٌصاد فؤلفٌ ، زى مى مخرج السيف كالصاد مف طرؼ المساف فيما بينو  كى

                                                                   

بيركت  –، دار الكتاب العربي الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ( الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمر بف أحمد، 1
 .1/15ىػ،  1407 - 3ط
، ت: عبد السبلـ عبد الشافي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ( ابف عطية، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب2

 .1/74ىػ ، 1422، 1بيركت، ط –محمد، دار الكتب العممية
 -ىػ  1404، 1القاىرة، ط –، مكتبة الكميات األزىرية القراءات وأثرىا في عموـ العربية( محيسف، محمد محمد سالـ، 3

 .1/101ـ،  1984
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فالطاء ، د يتعاقباف في كؿ حرؼ فيو غيف، أك قاؼ، أك طاء، أك خاء، كالسيف كالصاالعميا كبيف الثنايا

ٍيطر( مثؿ:، ك ( ك)بىصطة()بىسطة مثؿ:  .(1)كىكذا ، كالخاء مثؿ: سمخ الجمد، كصمخو)ميسىيطر( ك)ميصى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

جامعة الممؾ سعكد، المممكة  -، مركز البحكث في كمية اآلداب معاني القراءات لألزىري بف أحمد ،( األزىرم، محمد 1
 .1/111ـ ، 1991 -ىػ  1412، 1العربية السعكدية، ط
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الجزء األوؿ مف القراءات القرآنية في  استقراء, و الثّاني: الّتعريؼ بسورة البقرة بحثالم
 .وجييياالّسورة وت

 قٌسمت الباحثة ىذا المبحث إلى مطمبيف:

القراءات القرآنية في الجزء األكؿ  استقراءالمطمب األكؿ: التعريؼ بسكرة البقرة، كالمطمب الثاني بعنكاف: 

 مف سكرة البقرة كتكجيييا.

 .: الّتعريؼ بسورة البقرةالمطمب األوؿ
حدل كعشركف كممةيا ك اتكال نظير ليا في عدد آي، سكرة البقرة مدنٌية   ،كمميا ستة آالؼ كممة كمئة كا 

مي، كالمكي كالشا في المدنييف ( آية285) كىي ،كحركفيا خمسة كعشركف ألفا كخمس مئة حرؼ

ميت ىذه السكرة سكرة البقرة في المركم عف ، كذا سي (1)في البصرم (آيةذ287) ،في الككفي (آية286)ك

 قاؿ: -صمى اهلل عميو كسمـ-أٌف النبي  بلـ السمؼ، فقد كردكما جرل في ك -صمى اهلل عميو كسمـ- يبالنٌ 

ًإفَّ  " قاؿ: -صمى اهلل عميو كسمـ-بيالنٌ  أفٌ  فعف أبي ىريرة، "(2)مف قرأ اآليتيف مف آخر سكرة البقرة كفتاه "

ـي اٍلقيٍرآًف سيكرىةي اٍلبىقىرىةً  سىنىا ًلكيؿ  شىٍيءو سىنىامنا، كى
(3)". 

كىي أكؿ ما نزؿ في المدينة، كقيؿ نزلت سكرة المطففيف قبميا  ،ة باالتفاؽنزلت سكرة البقرة بالمدين 

سكرة البقرة فييا فرض الصياـ، كالصياـ فرض في السنة  سكرة المطففيف مدنية، كال شؾ أفٌ  بناء عمى أفٌ 

                                                                   

 الككيت -، ت: غانـ قدكرم الحمد ، مركز المخطكطات كالتراث البياف في عّد آي القرآف( الداني، عثماف بف سعيد، 1
 .140ـ،ص1994 -ىػ1414، 1ط
 6/188، 5009، كتاب فضائؿ القرآف، باب فضؿ سكرة البقرة، حديث رقـ :صحيح البخاري( البخارم، 2
 1بيركت، ط –، ت: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية المستدرؾ عمى الصحيحيف( الحاكـ، ابك عبد اهلل، 3

 .2058حديث رقـ: ، كتاب فضائؿ القرآف، أخبار في فضؿ سكرة البقرة،1990 –1411
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ني صاـ سبع رمضانات أكليا رمضاف مف العاـ الثا -ى اهلل عميو كسمـصم- الٌنبيألف ؛ مف اليجرة ثانيةال

 مف اليجرة، فتككف سكرة البقرة نزلت في السنة األكلى مف اليجرة في أكاخرىا أك في الثانية.

ككاف بناء رسكؿ اهلل عمى عائشة في  "(1)ما نزلت سكرة البقرة إال كأنا عنده : "كفي البخارم عف عائشة

ا مكثت عنده تسع سنيف الثانية، كقد ركم عنيا أني شكاؿ مف السنة األكلى لميجرة، كقيؿ في أكؿ السنة

أحكاـ كبنى بيا كىي بنت تسع سنيف، إال أف اشتماؿ سكرة البقرة عمى  ،فتكفي كىي بنت ثماف عشرة سنة

استمر نزكليا إلى سنة  وبأنٌ  ينبئالمشركيف في الشير الحراـ كالبمد الحراـ  قتاؿكعمى أحكاـ ، الحج كالعمرة

هلل بف عمر مكث عمى سكرة البقرة ثماني سنيف عبد ا و بمغو أفٌ نٌ إقاؿ مالؾ ، ك خمس كسنة ست

 .(2)يتعمميا

ككجو تسميتيا أنيا ذكرت فييا قصة البقرة التي أمر اهلل بني إسرائيؿ بذبحيا لتككف آية ككصؼ  

 .(3)مما انفردت بو ىذه السكرة بذكرهسكء فيميـ لذلؾ، كىي 

 :الّسورةضوعات مو 

ة الٌسكرة كحدة مكضكعية متنكعة لتشك ؿ مع نيايتناكلت سكرة البقرة مكضكعات عديدة مختمفة ك  

 .كليا في فترة زمنية طكيمة نسبياالرغـ مف نز عمى متكاممة 

                                                                   

 .4993،6/185، كتاب فضائؿ القرآف، باب تأليؼ القرآف، حديث رقـ صحيح البخاري( البخارم، 1
، صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو: محمد فؤاد عبد الباقي، دار موطأ اإلماـ مالؾ، (ألصبحي، مالؾ بف أنس2

 .11،205كتاب القرآف، باب ما جاء في القرآف، حديث رقـ: ـ،  1985 -ىػ  1406لبناف،  –إحياء التراث العربي، بيركت 
تحرير المعنى السديد وتنوير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب »التحرير والتنوير ( ابف عاشكر، محمد الطاىر ، 3

 .202-1/201ىػ،  1984تكنس،  –، الدار التكنسية لمنشر«(المجيد
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فبداية الٌسكرة تحدثت عف ثبلثة أنماط مف النفكس البشرية، المتقكف، كالكفار، كالمنافقكف، كىي أنماط 

اإليماف كتحدتيـ باإلتياف بمثؿ كتاب ، ثـ خاطبت الٌسكرة الناس جميعا بخطاب عبر تاريخ البشرية ةمتكرر 

 .تدؿ عمى كحدانية اهلل كقدرتو التي مظاىرالكذكرت بعض اهلل تعالى، 

 الثاني فيك قصة آدـ عميو الٌسبلـ، كتكريـ اهلل تعالى لو، كدكر بني آدـ في عمارةمكضكع الأٌما  

 .ـ كذريتو، كعدكاة إبميس آلداألرض كالقياـ بكظيفة االستخبلؼ

يكاجييـ اهلل تعالى بفضمو عمييـ، كمقابمة كؿ ىذه الٌنعـ كيؼ ت الٌسكرة عف بني إسرائيؿ ك ثـ تحدث 

كضيربت عمييـ الٌذلة كالمسكنة، ثـ تحدثت الٌسكرة في األرض بالنكراف كالجحكد، فحيرمكا بذلؾ مف الخبلفة 

 .بعد ذلؾ عف قصة البقرة التي سٌمٌيت الٌسكرة بيا

ـٌ يتكجو الٌسياؽ بالخطاب   صرىا بأساليبيـ في إلى الجماعة المسممة يحدثيا عف بني إسرائيؿ كيبث

، كيحذرىا مف كيدىـ، فبل تنخدع بكسائميـ الماكرة في الفتنة كالتضميؿ، كذلؾ حماية لمجماعة الكيد كالفتنة

 . ه مف الييكد مف دسائس في المدينةالمسممة مما كانت تمقا

سماعيؿ ك  تتحدث اآليات ثـٌ   سحاؽعف إبراىيـ كا  كالحديث عف البيت الحراـ كبنائو  ،عمييـ الٌسبلـ ا 

في النسبة إلبراىيـ عميو صارل كالمشركيف حكؿ أحقيتيـ كذلؾ لدحض إدعاءات الييكد كالنٌ  ،كشعائره

 . لتقرير حقيقة ديف إبراىيـ كىي التكحيد الخالص الٌسبلـ، ثـٌ 

ـٌ   قد كاف ىذا الٌتكجو عبة المٌشرفة، ك إلى الكتحكيؿ القبمة مف المسجد األقصى  تناكلت تقريرث

كبعدما أراد اهلل كقد شاء أف يعيد بالكراثة إلى األمة المسممة يجئ تحكيؿ القبمة في أكانو  ،لحكمة خاصة

  .كؿ خصائص الكراثة حسيا كشعكرىا لتتميز لممسمميف
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ـٌ جاءت   صكر اإليماني ، كبعض القكاعد التي يقـك عمييا التٌ اآليات بتكجييات لمجماعة المسممةث

جانبان مف العبادات المفركضة ك جانبان مف التنظيمات االجتماعية لممجتمع المسمـ  فقررتالٌصحيح، 

ـ كشعيرة الدعاء ، كفريضة الصياكتشريعاتو كعف الكصية عند المكت عف القصاص في القتمى تحدثتك 

 .كشعيرة االعتكاؼ

ينت بعض رىا بدالن مف أبكابيا ثـ بف ظيك كما تتضمف تصحيحان لعادة جاىمية ىي إتياف البيكت م 

كضحت بعض ياية ، كعند المسجد الحراـ كفي النفي األشير الحـر كبعض أحكاموأحكاـ القتاؿ عامة، 

 مناسؾ الحج كالعمرة كشعائرىما.

ـٌ تذكر اآليات نمكذجيف مف البشر؛ نمكذج المرائي الذم يجعؿ شخصو محكر الحياة كميا  كالذم  ث

ـٌ تدعك ،لذم يبذؿ نفسو لمرضاة اهلل تعالى، كنمكذج المؤمف اع سكء باطنويعجبؾ مظيره م ت اآليا ث

ـٌ ذكرت اختبلؼ الٌناس ك المؤمنيف باالستسبلـ هلل كاٌفة ، كتبٌيف الميزاف الذم يجب أف يرجعكا إليو، ث

 .لضراء كذلؾ تربية لمٌنفس كصقميالمجماعة المسممة أف الطريؽ شائؾ فيو البأساء كا

 مة لمٌنبي عميو الٌصبلة كالٌسبلـبعض الٌتساؤالت التي تسأليا الجماعة المسمعمى اآليات  أجابت بعد ذلؾ

 .الخمر كالحيض كفي كؿ شؤكف حياتيـحكؿ النفقة كالقتاؿ ك 

ـٌ جاءت اآليات تتحدث عف أحكاـ األسرة مف زكاج كطبلؽ كحضانة كرضاعة كنفقة كعدٌ  ؛ كذلؾ لتنظيـ ةث

 .مجتمع األكلىسرة التي ىي نكاة الاأل

، األكلى قصة الذيف مستكفاةتعرض اآليات قصتيف لمسابقيف إحداىما مختصرة كالثٌانية بعدىا  

قٌصة حياة  عيـ ذلؾ، كأدركيـ قدر اهلل تعالى، كالثٌانية، فمـ ينفكا مف ديارىـ كىـ ألكؼ حذر المكتخرج

 .سى عميو الٌسبلـ بعدما ضاع ممكيـبني إسرائيؿ مف بعد مك 
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مى بعض كاختبلؼ نبياء بعضيـ عمف الٌسكرة بالحديث عف تفضيؿ األ الثٌالث ءأ الجز يبدثـ  

ـٌ تتحد أقكاميـ مف بعدىـ، ؛ قصة ث اآليات عف حقيقة الحياة كالمكت، مف خبلؿ ثبلثة نماذج قصصيةث

ـٌ طمبعمى القرية الخاكية عمى عركشيا ، كقصة الرجؿ الذم مرٌ إبراىيـ عميو الٌسبلـ مع النمركد  ، ث

 . تعالى أف يريىو كيؼ يحي المكتىإبراىيـ عميو الٌسبلـ مف اهلل

خبلص الٌنٌية هلل تعال  ، كذكرت صكرتيف لممنفقيفى فييماثـ جاء الحديث بعد ذلؾ عف البذؿ كاإلنفاؽ كا 

 .كجو اهلل تعالى ، كالمخمص في صدقتو الذم يبتغي بياافؽ المرائي الذم ال تقيبؿ صدقتوالمن

ـٌ قررت اآليات  إلى القرض الحسف الذم ال ربا ، كتدعك الحرب عمى المرابيف نتعمأحرمة الٌربا ك  ث

 .(1)كأحكاـ الرىف، كأحكاـ الدَّيف كما يتعمؽ بو فيو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 .35_1/27ىػ ، 1412 - 17كؽ _ بيركت_ القاىرة، ط، دار الشر في ظالؿ القرآف( انظر: قطب، سيد، 1
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 .رة وتوجييياالقراءات القرآنية في الجزء األوؿ مف سورة البق استقراء: المطمب الثّاني
 .ة البقرةسور  في الجزء األوؿ مفالقراءات المتواترة 

 .بسـ اهلل الّرحمف الّرحيـ

[ٗالبقرة:] َّ ٰىىن ين جه  مه  ٰى ٰىمن  ٰى ٰى ُّ  _2  

أٌما قكلو تعالى ) كما يخدعكف ( فقد ذكر ، (1)، مضارع خادعخادعكف اهللقراءة الجميكر باتفاؽ يي         

 ف:متكاترتيقراءتيف فييا  أبك حٌياف

كأبك  ،كابف عامر ،الككفيكفخاء( كخديعة، ، كالمصدر خدع )بكسر المف الخدع (خدعكفيى )ه ؤ كيقر  

قرأ أبك جعفر كابف عامر كعاصـ  .(3)ك، الحرمياف، كأبك عمر (خادعكفيي  كما): كقرأ، (2)كيعقكب ،جعفر

مىا  ( بغير ألؼ، كقرأ نافع كابف كثير كأبك عمرك )كى ا يىٍخدىعيكفى مى كحمزة كالكسائي كيعقكب كخمؼ )كى

( باأللؼادً ييخى   .(4)عيكفى

 :عمى الٌنحك اآلتي (كما ييخاًدعكف) قراءةو أبك حٌياف كقد كجٌ 

                                                                   

 .1/91، البحر المحيط( أبك حٌياف،  1
  2، ت: الشيخ انس ميرة، طشرح طيبة النشر في القراءات العشر( ابف الجزرم، أبك بكر أحمد بف محمد بف محمد، 2

شرح بف حسيف بف محمد، . أنظر أيضا: السمنكدم، محمد  168ـ ، دار الكتب العممية، بيركت، ص200-ىػ 1420
 .69ـ، دار السبلـ، ص2010-ىػ1431، 2، طالسمنودي عمى متف الّدرة المتممة لمقراءات العشر

 .1/93، البحر المحيط( أبك حٌياف، 3
 –، ت: سبيع حمزة حاكيمي، مجمع المغة العربية المبسوط في القراءات العشر( النيسابكرم، أحمد بف الحسيف بف ميراف، 4

 .127ـ، ص1981دمشؽ، دط،
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؛ أٌف المعنى في الخداع إٌنما ىك الكصكؿ إلى المقصكد مف المخدكع، بأف ينفعؿ لو كما ييخاًدعكف 

ؿ لو، ككباؿ ذلؾ ليس راجعا عٌ فى منو كتى  فو مكُّ ة مف المخدكع كتى رَّ فيما يختار، كيناؿ منو ما يطمب عمى غً 

بإيرادىا مكارد اليمكة، كىك ال  ؛و ما خادع كال كاد إال نفسوكبالو راجع إلى المخادع، فكأنٌ إنما  ؛لممخدكع

 معنى بالمخادعة عمى كجو المقابمةر عف ىذا الكعبٌ  ،مآلو كسكء ،جيبل منو بقبيح انتحالو ،ذلؾيشعر ب

 . (1)اني باسـ الفعؿ األكؿ المسبب لوكتسمية الفعؿ الثٌ 

ره أىؿ المغة، فإذا كانا جميعا فيما فسٌ  (فعؿ)ىنا بمعنى  (فاعؿ) أفٌ  ة مف قرأ: )يخدعكف(كحجٌ  

أليؽ بالمكضع  األكؿمف حيث كاف أخص بو، كاف  (فاعؿ)أكلى بفعؿ الكاحد مف  (فعؿ)بمعنى، ككاف 

إذ كانكا قد استعممكىما جميعا، كلـ يكف خادع  ؛الذم ىك في أكثر األمر أف يككف لفاعميف (فاعؿ)مف 

كلمف قرأ )يخادعكف( كجو ، (فعؿ)كرفض معو  (فاعؿ)ت المص الذم لـ يستعمؿ فيو إال بمنزلة عاقب

 زلة آخر يجازيو ذلؾ كيقاكضو إياهينزؿ ما يخطر ببالو كييجس في نفسو مف الخدع من كىك أفٌ  ؛رآخ

  .(2)فاعؿ :فعمى ىذا يككف الفعؿ كأٌنو مف اثنيف، فيمـز أف يقكؿ

[َُالبقرة: ]َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰىٰى ٰى ٰىىه يه جي  ُّ _ 1  

، ككرد في شرح (3)قرأ: يكذبكف، بالتخفيؼ، كىـ الككفيكف، كقرأ بالتشديد الحرمياف، كالعربياف 

بضـٌ الياء كفتح الكاؼ  (بكفكذ  بما كانكا يي ) يكذبكف يعني ابف عامر كالحرمٌياف كالبصرياف قرأالطيبة، 

خفيؼ الذم ىك ضد ـ كالتٌ الضٌ  الذم ىك ضدٌ  كالباقكف كىـ الككفيكف بالفتح )ييكذ بكف(،كتشديد الذاؿ 

                                                                   

 .1/93، البحر المحيط(  أبك حٌياف،  1
بشير جكيجاني،  دار  -، ت: بدر الديف قيكجي  الحجة لمقراء السبعة( الفارسي، الحسف بف أحمد بف عبد الغفار، 2

 .1/317ـ ، 1993 -ىػ 1413، 2دمشؽ/ بيركت ط -المأمكف لمتراث 
 .1/98،  البحر المحيط( أبك حٌياف، 3
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 ؼمخفٌ كال، (2)، كيحتمؿ أف يككف المشدد في معنى المخفؼ عمى جية المبالغة (1))يىكًذبكف( شديدالتٌ 

، كقد يككف (3)ؿبكف الرسك معناه: يكذٌ مشددا ، ك خبلفومعناه: يكذبكف بما أظيركا مف اإلسبلـ كأبطنكا 

 .(4)توجحدكف نبكٌ بمعنى ينسبكف محمدا إلى الكذب كي

مرة بعد أخرل فيما جاء  -صمى اهلل عميو كسمـ-فالحٌجة لمف شٌدد: أٌف ذلؾ ترٌدد منيـ إلى النبي  

 ، فأضمر حرؼ الجرؾ مجنكف، كالحٌجة لمف خٌفؼ: أٌنو أراد بما كانكا يكذبكف عميؾ بأٌنؾ ساحر، كأنٌ بو

 ، ألفٌ فالقراءتاف متكاممتاف ،ل إال بحرؼ جربالتخفيؼ ال يتعدٌ  ، ككذبألٌف كٌذب بالتشديد يتعدل بمفظو

 .(5)بي صمى اهلل عميو كسمـ فقد كذبمف كٌذب بما جاء بو النٌ 

 ه مشددان ير متعد لمفعكؿ، كمف قرأعنده غ فيككجاء في الدر المصكف أٌف مف قرأ يكذبكف مخففا  

 .(6)فالمفعكؿ محذكؼ ييفيىـ مف المعنى؛ أم بما يكٌذبكف الرسكؿ كالقرآف

إٌف الكذب في المنافقيف صفة الزمة، كيصٌدقو  بيف مف ذلؾ أٌف التخفيؼ يجعؿ الفعؿ الزما، أميت 

ذا اؤتمف : "-صمى اهلل عميو كسمـ-قكؿ الرسكؿ  ذا كعد أخمؼ، كا  آية المنافؽ ثبلث: إذا حدث كذب، كا 

، كتكذيبيـ ينصرؼ  (7)خاف" لى ما جكقراءة التشديد عمى أٌف الفعؿ متعدو   اء بو النبيإلى القرآف كا 

 ُُالبقرة:  َّ  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى   ٰى  ٰى  ٰى ُّ _ 4 
                                                                   

 .168، ص شرح طيبة النشر في القراءاتم،  ( ابف الجزر 1
 .1/98، البحر المحيط( أبك حٌياف، 2
، ت: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس تفسير القرآف( السمعاني، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزل، 3

 .1/49ـ ،1997 -ىػ1418، 1السعكدية، ط –بف غنيـ، دار الكطف، الرياض 
 .1/27، دط، بحر العموـأبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ،  ( السمرقندم،4
 .69، ص الحجة في القراءات السبع( ابف خالكيو، 5
، ت: الدكتكر أحمد الدر المصوف في عموـ الكتاب المكنوف( السميف الحمبي، أبك العباس شياب الديف، احمد بف يكسؼ، 6

 .1/131محمد الخراط ، دار القمـ، دمشؽ ،
 .33،1/16، كتاب اإليماف، باب عبلمة المنافؽ، حديث رقـ صحيح البخاري( البخارم، 7
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يجكز قيؿ بضـ القاؼ كبالياء، كمذىب ، (1)، كقرأ باقي القٌراء بكسرىايؿ( بٌضـ أكليا) قي ي شاـ كالكسائقرأ ى

شماـ عبارة كاإل، (2)الكسائي إشماـ القاؼ الٌضـ ليدٌؿ عمى أٌنو لما لـ يسـٌ فاعمو كىي لغة كثير مف قيس

 .(3)عف جعؿ الضمة بيف الضـ كالكسر

كأصؿ قيؿ قكؿ، فاستثقمت الكسرة عمى الكاك فحذفت، ككسرت القاؼ لتنقمب الكاك ياء، كمنيـ مف   

ؾ ال تنقؿ إلييا الحركة إال بعد تقدير سككنيا، فيحتاج ألنٌ  ؛إلى القاؼ، كىذا ضعيؼ يقكؿ نقمكا كسرة الكاك

 .(4)، كيجكز إشماـ القاؼ بالضمة مع بقاء الياء ساكنة تنبييا عمى األصؿفي ىذا إلى حذؼ ضمة القاؼ
 

]  َّ ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى   ٰىىئ  ٰى  ٰى  ٰىنئ    ٰى  ُّ _ 3
[ِٖالبقرة:   

كقرأ مجاىد، كيحيى بف يعمر، كابف أبي ، رجعكف مبنيا لممفعكؿ مف رجع المتعدمقرأ الجميكر: تي          

مف  ،يعقكب: مبنيا لمفاعؿ، حيث كقع في القرآف، ك ف غزكاف، كسبلـإسحاؽ، كابف محيصف، كالفياض ب

 .(5)ألف رجع يككف الزما كمتعديا؛  البلـزرجع 

اإلسناد في األفعاؿ السابقة ىك إلى اهلل  أفٌ كتكجيو ذلؾ  ؛قراءة الجميكر أفصح كيرل أبك حٌياف أفٌ  

 يككف الفعؿ في الرجكع مسندا إليود أف ، فكاف سياؽ ىذا اإلسنا(فأحياكـ ثـ يميتكـ ثـ يحييكـ)تعالى، 

لمعمـ  ؛ثـ إليو مرجعكـ، فحذؼ الفاعؿ إذ كاف يككف الترتيب ؛كاف يفكت تناسب الفكاصؿ كالمقاطعلكنو 

                                                                   

 .1/100، البحر المحيط( أبك حٌياف،  1
، عمؽ عميو: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب إعراب القرآف( النحاس، أبك جعفر، 2

 .30ص1ىػ، ج 1421، 1العممية، بيركت، ط
 .1/134، الدر المصوفالسميف الحمبي، ( 3
 .1/28، التبياف في إعراب القرآف( العكبرم، 4
 .168، صشرح الطيبة النشر البف الجزري، ابف الجزرم، 1/213، البحر المحيط ( أبك حٌياف، 5
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إذ  حصؿ التناسب المعنكم بحذؼ الفاعؿكقد  ،حتى ال يفكت التناسب المفظي ؛بو كبني الفعؿ لممفعكؿ

 .ىك قبؿ البناء لممفعكؿ مبني لمفاعؿ

الشخص إلى إذ ال يمـز مف رجكع  ؛ت التناسب المعنكمكمف ذكر معو، فإنو يفكٌ  يعقكبكأما قراءة   

ثـ )، كقكلو : جكعكيصٌح أف يككف مف الرٌ ، (1)إذ قد يرجع بنفسو مف غير رادٌ  ؛شيء أف غيره رجعو إليو

 .(2)(رجعكفثـ إليو تى )أف يككف مف الٌرجع، كقكلو:  ، كيصحٌ  (إليو تيرجعكف

، كالقراءات تتكامؿ كتكٌسع كحي مف اهلل تعالىيمكف ترجيح قراءة عمى األخرل؛ ألٌف كبٌل منيما  كال 

المعاني، كتؤكدىا كتثرييا، كالمعنى كاضح عمى قراءة الجميكر؛ فاألمر بيده سبحانو فيك كما أماتيـ 

 كأحياىـ يأتي بيـ يـك القيامة مرة أخرل لمحساب.

كييرعكف  ،يـأٌف ىؤالء عندما يحيييـ اهلل مرة أخرل يندفعكف بذكات أٌما القراءة األخرل فيي بمعنى

لى مكاف إلى ربيـ   ٰى  ٰى  ٰى  ُّ :كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى ،الحساب، كينساقكف بقكة كشدة، كا 

 [ّْالمعارج:] َّ ٰى  ٰىخم  مم    ٰى  ٰى

بالبعث كالرجكع كمف أفضؿ ما ًيجمع بو بيف القراءتيف ىنا؛ أٌف قراءة يعقكب ىي خطاب لممقربيف 

 .إلى اهلل تعالى، فنزلكا منزلة مف يرجع إلى اهلل تعالى طائعا غير كاره كال مكره

 كقراءة الجميكر ىي خطاب لممنكريف لمبعث كالرجكع فيككف إرجاعيـ إليو قسرا عنيـ.

 

                                                                   

 .1/214،213، البحر االمحيط( أبك حٌياف،  1
، ت: صفكاف عدناف الداكدم، دار القمـ، الدار غريب القرآف المفردات في( األصفياني ، أبك القاسـ الحسيف بف محمد، 2

 .343ىػ ، ص  1412، 1دمشؽ بيركت، ط -الشامية 
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 ٰى  ٰى  ٰى   ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى   ٰى   ُّ  _5

[.ِٗالبقرة: ] َّرب  زب  مب  نب    يئٰى   

جعفر  أبك ككافؽ ،(1)أبك عمرك كالكسائي كقالكف، كقرأ الباقكف بضـ الياء عمى األصؿ (كى كىٍ )بتسكيف  قرأ

 .(2)في تسكيف الياء

، ككانت ال تنفصؿ عنيا، بما قبميا مف كاك أك فاء أك الـ ؛ أٌنيا لما اتصمتككجو مف أسكف الياء  

فيما ىك كالكممة رب تكره تكالي ثبلث حركات ، كالعرت كالكممة الكاحدة فخٌفؼ الكممة، كأسكف الكسطصا

؛ الٌنو عارض كال يمزميا في عمى األصؿ قبؿ دخكؿ الحرؼ عمييا فأبقاىا ضٌميا أٌما مف الكاحدة،

 .(3)كؿٌ مكضع 

ـٌ كالبلـة لمف أسكف: أنو لما اتصمت ىذه فالحجٌ  ، أسكنت تخفيفا الياء بيذه الحركؼ كىي، الكاك كالفاء كث

و أتى بمفظ االسـ : أنٌ  ة لمف ضـٌ كالحجٌ  ،ِِالنكر:  َّٰى  ٰى ُّ ألمر في قكلو تعالىكما أسكنت الـ ا

بيف ىذه الحركؼ فأسكف مع ما ال  بعض القراء ىذه الحركؼ عميو ، كقد فٌرؽ كؿعمى أصمو قبؿ دخ

ة لو في ذلؾ: أٌف الحرؼ إذا اتصؿ باالسـ اتصاال ال كالحجٌ  ،يكقؼ عميو منيا، كحٌرؾ ما يكقؼ عميو

ذا قاـ بنفسو قياما يمكف الكقكؼ عميو كاف االسـ بعده يمك ف الكقؼ عميو دكنو ثقؿ فخٌفؼ باإلسكاف، كا 

 .(4) فمـ يمكف إسكانوكالمبتدأ 

                                                                   

 .1/219، البحر المحيط( ابك حٌياف،  1
 .170، صشرح طيبة النشر البف الجزري( ابف الجزرم،  2
ـ  1988ىػ ، 1408، 2جيؿ ، بيركت ، ط، دار ال المغني في توجيو القراءات العشر المتواترة، (  محيسف، سالـ محمد 3
1/121. 
 .73،74، صالحجة في القراءات السبع(  ابف خالكيو، 4
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  َّيي  ٰذ  ٰر  ٰى  ٌّ  ٍّ  َّ    ٰى  ٰى   ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ُّ _6
[.ّْالبقرة:]  

لحركة  اء، إتباعان لتٌ كقرأ أبك جعفر يزيد بف القعقاع بضـ ا ،اءالتٌ  كسرب (لممبلئكة)قرأ الجميكر:  

صؿ، ككميا ف بكسر التاء كسرة خالصة، عمى األكقرأ الباقك  ،(2)شنكءة يا لغة أزدكنقؿ أنٌ  ،(1)الجيـ

 .(3)لغات

المبلئكة في  ألفٌ  ؛أىؿ المدينة إال أٌنو أخطأ ىنابأٌف أبا جعفر مف جٌمة  كقد رٌد الٌزٌجاج عمى ىذا 

ال يجكز استيبلؾ الحركة كاعترض الزمخشرم بأٌنو  ،(4)فبل يجكز أف يرفع المخفكض ،مكضع خفض

 .(5) هلل في لغة ضعيفة كقكليـ: الحمدً  اإلعرابية بحركة اإلتباع إالٌ 

ألٌف أبا ، ك لقارئ بيا حتى لك كانت لغة ضعيفةىء اخطأٌما أبك حٌياف فذىب إلى أٌنو ال يجكز أف ني  

اليمزة تسقط في  بو أفٌ لؼ الكصؿ، ككجو الشٌ اء لشبييا بأؿ ضـ التٌ كقد عمٌ ، جعفر مف مشاىير القٌراء

العرب  ت ألفٌ مٌ كقيؿ: ضي ، لككنيا ليست بأصؿ، كالتاء في المبلئكة تسقط أيضا ألنيا ليست بأصؿ ؛رجالدٌ 

 .(6)مة بعد الكسرة لثقمياتكره الضٌ 

                                                                   

 .1/246، البحر المحيط( ابك حٌياف،  1
( األزد، مف أعظـ قبائؿ العرب كأشيرىا، مف القحطانية، كمف أقساميا أزد شنكءة، كنسبتيـ الى كعب بف الحارث بف كعب 2

 . 1/15، معجـ قبائؿ العرب القديمة والحديثةف نصر بف األزد، بف عبد اهلل بف مالؾ ب
ـ 1984 -ق 1404، 1القاىرة، ط –، مكتبة الكميات األزىرية القراءات وأثرىا في عموـ العربية( محيسف، محمد سالـ، 3
1/103. 
عرابو( الٌزٌجاج، إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، 4  1بيركت، ط –عالـ الكتب ، ت: عبد الجميؿ عبده شمبي، معاني القرآف وا 

 . 1/112ـ، 1988ق_ػ  1408
 .1/127، الكشاؼ ( الزمخشرم، 5
 .1/244، البحر المحيط( أبك حٌياف،  6
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 ، كيؼ كىي قراءة نيقمت إلينا مفعتبر قكؿ مف ضٌعفياكال يي  ،كقراءة أبي جعفر متكاترة صحيحة 
 . (1)الٌصحابة

كاختمؼ عف عيسى فيو؛ فركل جماعة عنو الضـ، كركل ىبة اهلل كغيره عنو إشماـ كسرتيا الضـ   
تنبييا عمى أف اليمزة المحذكفة التي ىي ىمزة الكصؿ مضمكمة حاؿ االبتداء كذلؾ حيث أتى في كؿ 

 (2)القرآف

[.ّٔالبقرة: ] َّٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ _ 7  

 ،أزٌؿ: مف الزلؿ، كىك عثكر القدـ، (4)( مف اإلزالؿ، كقرأ الباقكف ) فأزٌليما(3)، ) فأزاليما(قرأ حمزة 

اىما، كقيؿ: ، أم نحٌ (5)نحيةكأصمو التٌ اإلزالة أم: كاؿ، عؿ، كأزاؿ: مف الزٌ ت بو النٌ ت قدمو، كزلٌ يقاؿ: زلٌ 

 .(6)يما في الرأم، كقيؿ: حمميما عمى الٌزلؿأكسبيما الٌزلة، كقاؿ ثعمب: أزلٌ 

أم اثبتا فثبتا فأزاليما الشيطاف  [،ّٓالبقرة: ] َّ ٰىزئ  ٰىِّ ّٰ رئ  ُّ تعالى:  ، قكلوحمزة كحٌجة

 [، ّٔالبقرة: ] َّٰى ٰى ٰى ٰى ُّ  :ا يقكم قراءتو قكلوكممٌ  ،فقابؿ الثبات بالزكاؿ الذم ىك خبلفو

 .فإخراجيما في المعنى قريب مف إزالتيما

ساف عف كىك أف يزٌؿ اإلن ،أم أكقعيما في الزلؿ ،مف زلمت كأزٌلني غيرم (فأزٌليما)، فيكقراءة الباق

كنسب الفعؿ إلى  [ُٓٓعمراف:  آؿ]ٍَّّٰر ٰى ٌّ يي ٰذ  ُّ : كحجتيـ قكلو، الصكاب إلى الخطأ كالزٌلة
 .(7)فصار كأٌنو أزٌليما ،ألنيما زاٌل بإغكاء الشيطاف إياىما فالشيطا

                                                                   

 . 171، صشرح طيبة الّنشر البف الجزري( ابف الجزرم،  1
 .171، المصدر السابؽ(  2
 .1/260، البحر المحيط( 3
 .172، صشرح طيبة النشر البف الجزري( ابف الجزرم، 4
 .1/258، البحر المحيط( ابك حٌياف،  5
 .29/129، دار اليداية، د ط، تاج العروس مف جواىر القاموس( الزبيدم، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، 6
 .94، ت: سعيد األفغاني، د ط، صحجة القراءات ( ابف زنجمة، عبد االرحمف بف محمد، أبك زرعة،7
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نتيجة  لذم حالو معنكٌية كنفسٌية؛لٌزلؿ اكترل الباحثة أٌف قراءة الجميكر) فأزٌليما( مأخكذة مف ا 

ككانت النتيجة الخركج مف الجٌنة؛ فٌرتب  ،حتى أكبل مف الشجرة ،كتزييف المعصية ،إغكاء الشيطاف ليما

 .حقيقيان  الخركج عمى الٌزلة؛ ألٌنيا كانت سببا في الخركج منيا، كيككف الخركج مف الجٌنة خركجان 

في إزالتيما كتنحيتيما باإلغكاء كالتزييف، فكاف اإلخراج  سبب يي أمر ماٌدم؛ فالشيطاف ىكأٌما اإلزالة ف

 ، كاألكؿ الينيء.مٌما كانا فيو، أم: النعمة كالعيش الرغيد

[.ّٕالبقرة: ] َّرث  ٰىيت هن  ىتنب ىب يب رت زت مت نت ُّ _ 8  

ي الكممات آلدـ: كمعنى تمقٌ .(1) (آدـ)، كقرأ الباقكف برفع (كممات)كرفع  (آدـ)قرأ ابف كثير بنصب  

يعترض الٌطبرم عمى ك ، (2)و قاؿ: فجاءت آدـ مف ربو كمماتيتو فكأنٌ اؾ فقد تمقٌ ألف مف تمقٌ ؛ إليوليا كصك 

ف كانت كجيا جائزا في العربية ، كيذكر أٌنورقراءة ابف كثي ؛ إلجماع القٌراء ، إال أٌنيا غير جائزة عندهكا 

 .(3)تراض عمى ما ىك ميجمىع عميو، كال يجكز االعتكجيو التمقي آلدـ دكف الكممات كأىؿ التٌأكيؿ عمى

 يجكز ، فبلليا كجو في العربية، ككما قاؿ الطبرم قراءة ابف كثير قراءة متكاترة بما أفٌ كلكف  

ف خالفت أىؿ التٌأكيؿ مف السٌ  ،أف يعترض عمييا لمطبرم رحمو اهلل  ، كاهلل أعمى كأعمـ .مؼ كالخمؼكا 

 .(4)فيككف الٌتمقي مجازا عف البمكغ بعبلقة السببية ،مماته كرفع )كممات( عمى تأكيؿ )تمقى( بمعنى بمغتو ك

                                                                   

، ت: عمي محمد الضباع، د ط، المطبعة التجارية النشر في القراءات العشريف أبك الخير، ( ابف الجزرم، شمس الد1
 .2/211الكبرل، 

 .1/267، البحر المحيط(  ابك حٌياف، 2
 1420، 1، ت: محمكد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طجامع البياف عف تأويؿ آي القرآف( الطبرم، محمد بف جرير، 3
 .1/543ـ،  2000 -ىػ 
 .1/439، التحرير والتنويرابف عاشكر،  ( 4
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فاء؛ لداللة صيغة تفعَّؿ عمى ذلؾ، كىك الفعؿ فييا تكمُّؼ كتعمُّؿ كمبالغة كزيادة احتككممة تمٌقى  

، كتعٌمـ كتحنَّث، كىذه األفعاؿ تحمؿ معنى نفسيا كدافعا داخميا يدفع صاحبو إلى تنفيذ الفعؿ، فعمى تحٌمـ

، فعندما ؽ، كيترقبيا بميفةلجميكر يككف آدـ عميو السبلـ متطمعا لكممات رٌبو التي كاف ينتظرىا بشك قراءة ا

 جاءتو أخذىا بقكة كعمؿ بمقتضاىا، كىي كالشيء المحسكس الذم يتمقاه كيحتضنو لمزيد االعتناء بو.

قٌبمو سبحانو لتكبة مدل تمف الصكرة التي تبدم  ففيو إكماؿ لمٌشؽ اآلخر أٌما عمى قراءة ابف كثير 

جابتو إلييا، فإٌف الكممات ىي التي سارعت إليو لتزيؿ عنو الحزف كالخكؼ كالقنكط.  آدـ عميو السبلـ، كا 

 [.ّٖالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰىجم حم  ٰى ٰى  ٰى ٰى ُّ _ 9

 .(1)، كقرأ يعقكب بالفتح في جميع القرآفقرأ الجميكر بالٌرفع كالتٌنكيف 

 عمى مرفكع (يحزنكف)مرفكع مف قكليـ في المفظ لينعطؼ ال ؛عدؿيرل ابف عٌطية أٌف كجو الٌرفع أ 

، كاختار الٌرفع عمى ىذا الكجو أبك حٌياف، كرفض (2)(ليس)عمؿ  عاممة في حالة الرفع (ال)كتككف 

ف صحٌ  (ليس)عمؿ  (ال)إعماؿ  االبتداء، لكجييف: أحدىما: أفٌ   قميؿ جدا، كيمكف النزاع في صحتو، كا 

قد دخمت في كمتا الجممتيف عمى  (ال)إذ تككف  ؛كالثاني: حصكؿ التعادؿ بينيما ،ياسوفيمكف النزاع في اقت

 .(3)اكلـ تعمؿ فييم ،مبتدأ

فاختاركا في األكؿ الرفع  ،ألٌف الثاني معرفة ال يككف فيو إال الرفع ؛كاالختيار عند الٌنحكييف الرفع كالتنكيف

 .(4)ليككف الكبلـ مف كجو كاحد ،أيضا

                                                                   

 .1/274، البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .1/132،المحرر الوجيز( ابف عطية، 2
 .1/274،  البحر المحيط( ابك حٌياف،  3
 .48، ، صإعراب القرآف( الٌنحاس، 4
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 تيكٌجو بو القراءتاف ىنا كجيتف: كمف أحسف ما 

تتحدث عف نفي الخكؼ في الدنيا؛ إذ أٌف الخكؼ ليس منفٌيا  _ أٌف قراءة الجميكر، )فبل خكؼه عمييـ(1

 عنيـ  في الدنيا بالكمٌية؛ فقد يصؿ إلييـ شيء كلك يسير مف الخكؼ.

الخكؼ منفي عنيـ ىنالؾ كتككف قراءة يعقكب)فبل خكؼى عمييـ( لنفي الخكؼ عنيـ في اآلخرة؛ إذ إٌف 

 بالكمٌية.

_ أٌف قراءة الجميكر ) فبل خكؼه عمييـ( تتحدث عف درجة ) األبرار(، فيؤالء يينفى عنيـ الخكؼ 2

بمجممو، كلكف قد صؿ إلييـ منو شيء يسير في بعض األحياف، كتككف قراءة يعقكب) فبل خكؼى عمييـ( 

 تعالى مف الخكؼ كٌمو، قميمو ككثيره.لمحديث عف درجة )المقربيف( الذيف يؤٌمٌنيـ اهلل 

      َّ زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ  _22

[.ْٖالبقرة: ]   

، كىك القياس كاألكثر، كمف قرأ بالياء فيك أيضا جائز (1): كال تقبؿ بالتاءكيعقكب قرأ ابف كثير كأبك عمرك

 .(2)كعونو أيضا الفصؿ بيف الفعؿ كمرفلمجاز التأنيث، كحسٌ  ؛فصيح

كقد يككف كركد الياء ليشمؿ صاحب الشفاعة كىك مذكر باإلضافة إلى ما يحمؿ مف شفاعتو؛ فيككف جمع 

 .حسبإلى الشفاعة ف ابيف المعنييف، أٌما تأنيثيا فيككف منصرف

[.ُٓالبقرة: ] َّ  ٰىمن  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىجن حن خن   ُّ _ 22  

                                                                   

 .129، صالمبسوط في القراءات العشر، ابف ميراف، 1/308، البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .1/308، البحر المحيط( أبك حٌياف، 2
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كيحتمؿ ، (1): كعدنا بغير ألؼ ىناقكبكيع أبك عمركك  أبك جعفر ، كقرأ(كاعدنا)قرأ الجميكر:  

يككف مف اثنيف عمى أصؿ  ، كيككف صدر مف كاحد، كيحتمؿ أف(كعدنا)، أف يككف بمعنى (كاعدنا)

فيككف اهلل قد كعد مكسى الكحي، كيككف مكسى كعد اهلل المجيء لمميقات، أك يككف الكعد مف  ؛المفاعمة

، كقيؿ: كعد إذا كاف عف غير طمب، ككاعد إذا كاف كعداهلل كقبكلو كاف مف مكسى، كقبكؿ الكعد يشبو ال

 .ف طمبع

؛ كذكر أٌف حجة المكاعدة مف اهلل لمكسى، كمف مكسى لربوتعني أٌف  (كاعدنا)، أٌف في تفسير الطبرم ككرد

عاد كاف بيف اثنيف لبللتقاء كاالجتماع، فكؿ كاحد كؿ اتٌ  أفٌ  (كعدنا)عمى  (كاعدنا)راءة في تقديـ قالبعض 

 ا مكاعد صاحبو ذلؾ. منيم

الى كىك المنفرد بالكعد، كحٌجة مف اختار ىذه بمعنى أٌف الكاعد ىك اهلل تع ،(كعدنا)قرأ أٌما مف  

 .(2)، بينما الكعد ينفرد بو سبحانو المكاعدة تككف بيف البشرأٌف  ،القراءة

نا( عمى )كاعدؼ بيف العمماء في ترجيح قراءة األمر بتفصيؿ لمخبل صاحب الٌدركقد أكرد  

، فالقراءة بأحدىما ال يجيز إبطاؿ معنى امكاتفؽ القٌراء عمييكلكف بما أٌف القراءتيف متكاترتاف  ،(3))كعدنا(

 األخرل.

جابة ، كسرعة امتثاؿ مكسى عميو السبلـكترل الباحثة أٌف الفعؿ "كعد" يدٌؿ عمى حصكؿ أصؿ الكعد ، كا 

 السبلـ كتبييف لمقامو، كتنفيذه األكامر اإلليية.و لذلؾ، كفي ذلؾ مدح لمكسى عميو كتيٌيئ كعد ربو

                                                                   

 .129، ص المبسوط في القراءات العشر، 1/321 البحر المحيط,( أبك حٌياف ،1
 .59، 1/58بتصرؼ،  جامع البياف( الطبرم، 2
 .353، 1/352، الّدر المصوف( السميف الحمبي، 3
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ذلؾ رفع لمقاـ إٌما أف تككف الزيادة مف باب المشاركة كما سمؼ، كيككف في القراءة بالفعؿ "كاعد" فأٌما 

كليس  كاحتفائو بو، كفي قبكلو ى مشاركا في الكعدإذ جعمو اهلل تعال كتنكيو بمكانتومكسى عميو السبلـ 

  .حسبمتمقيا لؤلمر ف

، (1)جاء في شرح الشافية " يككف لمتكثير كفٌعؿ، نحك ضاعفت الشيء، أم كثرت أضعافو كضعفو" 

كيككف في ذلؾ اىتماـ كتذكير مستمر بالمكعد؛ لعظـ شأنو حتى يتييأ مكسى عميو السبلـ كيستعد نفسيا 

يمانيا كركحيا لمكعد ربو.  كا 

(.ْٓالبقرة: ) َّمي  ٰىحي خي  ٰى ٰى ٰى   ٰى ٰى ُّ  _21  

كم عف أبي عمرك: االختبلسلجميكر: بظيكر حركة اإلعراب في بارئقرأ ا   كركم عف أبي، كـ، كري

( بإسكاف اليمز عمرك بف العبلًء أنو قرأ )إلى باًرٍئكـى
كتكجيو ، (3)ة، كىذا ركاه سيبكيو باختبلس الكسر (2)

 با لمثقؿ.، تجنٌ (4)الٌتسكيف أنو يىحسيفي في تكالي الحركات

 

 

 

                                                                   

ط غريبيما، كشرح مبيميما، األساتذة: ، حققيما كضبشرح شافية ابف الحاجب( االستراباذم، محمد بف الحسف الرضي، 1
المدرس في كمية المغة العربية، دار الكتب  -المدرس في تخصص كمية المغة العربية، محمد الزفزاؼ  -محمد نكر الحسف 

 .1/99ـ، 1975 -ىػ  1395لبناف،  –العممية بيركت 
عرابو( الٌزجاج، 2  .1/54، معاني القرآف وا 
 -ىػ  1408 3، ت: عبد السبلـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، طالكتابقنبر، ( سيبكيو، عمرك بف عثماف بف 3

 .1/202ـ،  1988
 .1/145، المحرر الوجيز ( ابف عطية، 4
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(.ٖٓالبقرة: ) َّ ٰى ٰى  ٰىٰى ٰى ٰىجم حم  ُّ  _24  

 ؛ ألفٌ فمف قرأ بالياء، (1)غفر، كالباقكف: نى رالياء مضمكمة، كابف عامر: بالتاء: تيغفقرأ نافع: ييغفر ب  

 كمف قرأ بالٌنكف ، ألٌف الخطايا مؤنثة ؛، كمف قرأ بالتٌاءكلمفصؿ أيضا ب )لكـ(تأنيث الخطايا غير حقيقي 

ذ قمنا() نغفر( ألٌنو جار عمى ما قبمو مف قكل  .(3)) كسنزيد(، كعمى ما بعده مف قكلو تعالى(2)و تعالى ) كا 

ذ قمنا ( فجرل) نغفر( عمى اإلخبار عف اهلل رطبي أٌف أبينيا القراءة بالٌنكفكذكر الق  ؛ ألٌف قبميا ) كا 

ف  سف قراءةتعالى كالتقدير كقمنا ادخمكا الباب سجدا نغفر كألف بعده ) كسنزيد ( بالٌنكف، كبٌيف أٌف حي  الياء كا 

مـ أٌف ذنكب الخاطئيف ال يغفرىا إال اهلل تعالى فاستي كاف قبميا ) ك  ذ قمنا( ألٌنو قد عي غني عف النكف كرد ا 

 .(4)الفعؿ إلى الخطايا المغفكرة

لشأف المغفرة عندما أسند سبحانو المغفرة إلى ذاتو العمٌية كنكف  اكال يخفى أٌف في الفعؿ نىٍغًفر تعظيم

كذلؾ عمى نسؽ كاحد مع األفعاؿ االخرل، أٌما الفعبلف ييغفىر كتيٍغفىر ففييما التفات عنيـ العظمة، كالفعؿ 

 بسبب معاصييـ.

(.ُٔالبقرة: ) َّيئ رب  ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ _ 23  

                                                                   

 .361/ 1، البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .1/376،375،الدر المصوف( السميف الحمبي،  2
 .1/361، البحر المحيط( أبك حٌياف،  3
براىيـ أطفيش الجامع ألحكاـ القرآفك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح، ( القرطبي، أب4 ، ت: أحمد البردكني كا 

 .1/414ـ ، 1964 -ىػ 1384، 2القاىرة، ط –دار الكتب المصرية 
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، بحيث يصيراف ة ياء مدغما فييا الياء الٌساكنةبإبداؿ اليمز ، كقرأ الباقكف بييفقرأ نافع بيمز النٌ  

 .(1)مشٌددان  احدان ك  حرفان 

، كالنىبيُّ  نبأ:  ، كالنُّبٌكة، لكال ما جاء في الحديث لىييًمزى بىري  ئيينب -صٌمى اهلل عميو كسٌمـ-الٌنبأي، ميمكز: الخى

ذيؾى إلى حيثي تيريد ،ف اهلل عٌز كجؿٌ األنباء ع  .(2)كالٌنبٌي، يقاؿ: الٌطريؽ الكاضحي يأخي

قد أكالٌنبأ  بر كىجمعو أٍنباء كى ًمٍنو اشتقاؽ النبيء،نبأ، الخى ؽ: ًفي قىٍكلو تىعىالىى ت كنٌبأت كى  قىاؿى أىبيك ًإٍسحى

مىٍييىا ًفي النًَّبي طرح اٍليمزىة( كيقتيمكف الٌنبيئيف ًبغىٍير حؽ) ًدينىة  ،اٍلًقرىاءىة اٍلميٍجتىمع عى مىاعىة مف أىؿ اٍلمى كىجى

ًميع مى  فىيجكز أىف  ر،أىم أخب ،كاألنًبئاء كاشتقاقو مف نٌبأ كأنبأ كف النبيئيفأا ًفي اٍلقيٍرآف مف ىىذىا يقر ييًمزكف جى

يجكز أىف يككف مف نىبا يٍنبك ،ؿًلكىٍثرىة ااًلٍسًتٍعمىا ىمزىهيككف نبٌي مف أنبأت ًممَّا تيًرؾ  فىعيبلن ًإذا اٍرتىفع فىيككف  -كى

فعة  .(3)مف الر 

 ك منٌبأ مف عند ربو، فينبَّأ أك منب ئؿ، أم: مفالنبيء باليمزة عمى صيغة فعيؿ، بمعنى مفعكؿ، أك مفاعً 

 لغيره مف الٌناس. كىك منبئ

دغاـ ، إٌما أف تككف مف الٌنبكة لعمك مقاـ الٌنبٌي، أك مف إبداؿ اليمزة ياء اٌما التي دكف ىمز  كا 

 ، فيككف المعنى كاألٌكؿ. الياءيف لمتخفيؼ كالتسييؿ

 ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰىجم حم  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰىخل مل ىل يل  ُّ  _25

(.ِٔالبقرة: ) َّخم  ٰى ٰى  
                                                                   

كض ، ت: إبراىيـ عطكة عإرشاد المريد إلى مقصود القصيد، الٌضباع، عمي محمد، 1/382 البحر المحيط,( أبك حٌياف، 1
 .137ـ، ص1974ىػ ،1404، 1شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده، مصر، ط

 .8/382، ت: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ، دط، العيف( الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد، 2
 1دار إحياء التراث العربي_ بيركت، ط، ت: خميؿ إبراىـ جفاؿ، المخصص( ابف سيده، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ، 3

 .3/474ـ، 1996ىػ، 1417
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؛ كالثاني التسييؿ حمزة فيو كقفا كجياف األكؿ كنافعقرأ نافع كأبك جعفر بحذؼ اليمزة، كالباقكف بإثباتيا، كل

 .(1)بيف بيف

كالكجو  ،بمعنى ماؿ :اف أظيرىما أف يككف مف صباكجيفييا حتمؿ بغير ىمز، فيي قراءة كعمى ال 

 .(2)ليمز ألفا في الفعؿ كياء في االسـاآلخر يككف أصمو اليمز، فسيؿ بقمب ا

ابئيف، كىـ قـك ًدينييـ شبيوه بديف الٌنصارىل إال أفَّ ًقٍبمىتىيـ نحك مىيىب   بىأى فبلفه أم دافى بًديًف الصَّ صبأ: كصى

نكًب، ًحياؿى مينتىصىؼ النيار، يزعيميكف أٌنيـ عمى ديف نيكحو   .(3) الجى

ف لعمو جمع عمى قراءة الجميكر فالصابئك ك ، ع صاب منقكصاء ساكنة عمى أٌنو جمكقراءة نافع  بيا 

كليس ىك مف ، جـ أم طمعأم ظير كطمع، يقاؿ صبأ النٌ  لعمو اسـ فاعؿ صبأ ميمكزان  ئ، كصابئصاب

األصؿ  ترؾ تخفيؼ اليمز في غيرىا تخفيؼ ألفٌ  قراءة اليمز تدؿ عمى أفٌ  صبا يصبك إذا ماؿ ألفٌ 

 .(4)تكافؽ القراءات في المعنى

(.ِٔالبقرة: ) َّ خم ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى حم جم ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى يل ىل مل خل ُّ _ 26  

 قاؿٌنو ال، ءفا،) كال خكؼ( بفتح اليعقكب ، كلـ يذكر أبك حٌياف قراءةقرأ الجميكر بالرفع كالٌتنكيف 

 ، كقد تقٌدـ تكجيييا ." في جميع القرآف " المكضع االكؿ  عند

 

(.ٕٔالبقرة: ) َّٰى ٰى ٰى ٰى ٰىىي  ٰى ٰىمي   ٰى ُّ _ 27  

                                                                   

 .34 ،البدور الزاىرة، القاضي، 1/389 , البحر المحيط,( أبك حٌياف1
 .1/389، البحر المحيط( أبك حٌياف، 2
 . 7/171،العيف( الفراىيدم، 3
 .1/533،التحرير والتنوير( ابف عاشكر،  4
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بداؿ اليمزة ألفا، بضـ الٌراء، كعف أبي عمرك: السٌ (يأمريكـ)قرأ الجميكر:   ( 1)ككف كاالختبلس كا 

 الٌتسكيف يحسف في تكالي الحركات، تجٌنبا لمثٌقؿ.أٌف تكجيو الك 

(.ٕٔالبقرة: ) َّيي  ٰذ ٰى ُّ _ 28  

 كقرأ الباقكف:، ٌزام مع اليمزةبإسكاف ال، كقرأ حمزة كخمؼ فص: بضـ الٌزام كالكاك بدؿ اليمزقرأ ح 

 .(2)، كمف أبدؿ اليمزة كاكا فيك مف باب الٌتخفيؼبضـ الزام كاليمزة

(.ْٕالبقرة: ) َّ ٰى ٰى ٰىنئ  ٰى ُّ _ 29  

كقرأ ابف كثير  ،(ثـ قست قمكبكـ)ارم عمى نسؽ قكلو: بالتاء، كىك الج (تعممكف)قرأ الجميكر:  

، كيحتمؿ أف يككف الخطاب -صمى اهلل عميو كسمـ-هلل ، فيحتمؿ أف يككف الخطاب مع رسكؿ ا(3)بالياء

إلى الغيبة  (ثـ قست قمكبكـ)إذ خرج مف الخطاب في قكلو تعالى:  ؛التفاتا مع بني إسرائيؿ، كيككف ذلؾ

 .(4)(يعممكف)في قكلو: 

كلـ  يث كقطعو عنيـد، أعرض بالحراضيـ؛ ألٌنيـ لما كثيرت مخالفاتيـ كزاد إعكفي ىذا االلتفات إىانة ليـ

 .قًبؿ عمييـ فكانكا كالغائبيف عنويي 

                                                                   

 .1/403، البحر المحيط( أبك حٌياف،  1
 .175، صشرح طيبة النشر ، ابف الجزرم، 1/431،البحر المحيط( أبك حٌياف، 2
 .179 ,شرح طيبة النشر( ابف الجزرم، 3
 .1/432، البحر المحيط( أبك حٌياف، 4
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 (1)(فريؽ منيـ)، ك(يسمعكف(، ك(أف يؤمنكا)بعده مف قكلو سبحانو، ضٌما إلى ما  كالقراءة بالياء

الياء انتقاؿ مف خطابيـ ينما القراءة ب، بلتٌاء تكممة لمخطاب لبني إسرائيؿكفي التحرير كالتنكير أٌف القراءة با

الختبلؼ مرجع  ؛كليس ذلؾ مف االلتفات ،ذلؾ غير أسمكبو إلى الغيبةفم ،إلى خطاب المسمميف

  ألف تفريع قكلو:؛ الضميريف

الكبلـ نقؿ مف خطاب بني إسرائيؿ إلى خطاب  عميو دؿ عمى أفٌ  [،ٕٓالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 .(2)كىك خبر مراد بو التيديد كالكعيد ليـ مباشرة أك تعريضا، المسمميف

[.ٖٕالبقرة: ] َّ ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى جم حم ٰى ٰى ٰى ُّ _  12  

مانٌي كتشديد األ ،(3)كىما لغتاف ،أبك جعفر حيث كقع، كالباقكف بالتشديد )أماني(ياءقرأ بتخفيؼ  

 .(4)جائز؛ ألٌف الجمع عمى غير كاحده كينقص منو كيزاد فيوكالٌتخفيؼ مشٌددة،  ةألٌنيا جمع أمنيٌ 

فا، قاؿ أبك حاتـ: كؿ ما جاء مف ىذا الٌنحك كاحده مشدد، ي أٌنيـ حذفكا إحدل الياءيف استخفابكذكر القرط

 .(5)فمؾ فيو التشديد كالتخفيؼ

اجتمعت الكاك  (أفعكلة) عمى كزف (أمنكية) كأصميا (أمنية) جمع (أمانيٌ ) كتكجيو القراءتيف أفٌ  

 (أفاعيؿ) كالياء كسبقت احداىما بالسككف فقمبت الكاك ياء كأدغمت الياء في الياء، كأفعكلة تجمع عمى

                                                                   

، ت: عمي روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني( األلكسي، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني، 1
 .1/297ىػ ، 1415، 1بيركت، ط –بارم عطية، دار الكتب العممية عبد ال

 .1/566، التحرير والتنور( ابف عاشكر، 2
 .178، ص شرح الطيبة ( ابف الجزرم، 3
، 1، ت: الدكتكرة ىدل محمكد قراعة، مكتبة الخانجي، القاىرة، طمعانى القرآف( األخفش، أبك الحسف المجاشعي،  4

 .1/125ـ،  1990 -ىػ  1411
 .2/5، تفسير القرطبي( القرطبي، 5
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 أبي جعفر أفٌ  ككجو قراءة ،كعمى ذلؾ جاءت قراءة جميكر القراء (أناشيد) تجمع عمى (أنشكدة) مثؿ

 (مفتاح) تخفيفا مع عدـ االعتداد بالكاك التي كانت في المفرد، كما جمع (أفاعؿ) جمعت عمى (أفعكلة)

 .(1)(مفاتيح) عمى

 [.ُٖالبقرة: ] َّٰى ٰى ٰى  ٰىٰىىي  ٰى ٰىمي  ٰىحي  خي  ٰى ٰىٰىُّ _ 12

 رة متعددة، كالباقكف باإلفراد، ككجيو أٌف الذنكب كثيبالجمع (خطيئاتو)أبك جعفر كذا ك  (2)أ نافعقر  

لجمع فاعتباران بآحاد ، كمف قرأ بامف قرأ باإلفراد فاعتبارا بالجنس، ك (3)ككجيو أٌف الٌتكحيد يفيد معنى الجمع

 . (4)نكبالذٌ 

، كاألخرل: أٌنو عطؼ لفظ )الخطيئة( ىنا يعني بيا: الشرؾكلمف أفرد حٌجتاف إحداىما: أٌف الخطيئة ىا 

 . لسيئة( قبميا، ألٌف الخطيئة سيئة، كالسيئة خطيئةعمى لفظ )ا

ف انفردتا لفظا فمعناىما الجمع كدليمو عمى ذلؾ أٌف كالحٌجة لمف جمع  : أٌف السيئة كالخطيئة كا 

ٌنما تككف لجمع )أشياء(  .(5)اإلحاطة ال تككف لشيء مفرد، كا 

أٌف مجيء الخطيئة مفردا فيو إشارة إلى خطرىا، كلك كانت خطيئة كاحدة، كذلؾ إذا كترل الباحثة  

يراده مكارد جينـ. تمكنت مف قمب  صاحبيا، كاستحكذت عميو كأحاطت بو فيي كفيمة بإىبلكو كا 

كتجٌر إلى  حكؿ إلى خطيئةيتكسب السيئة الكاحدة عند اإلصرار عمييا؛  أمٌا القراءة بالجمع فتفيد أفٌ 

 .(1)سمسمة مف الخطايا الكثيرة التي تؤذف باليبلؾ

                                                                   

 .1/580، القراءات وأثرىا في عموـ العربية(  محيسف،1
 .1/450،البحر المحيط( أبك حٌياف، 2
 .178، ص شرح الطيبة( ابف الجزرم،  3
 .1/244، تفسير الرّاغب( األصفياني،  4
 .83، صالحجة في القراءات السبع( ابف خالكيو، 5
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[.ّٖالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰىنئ  ٰىمئ  ٰىزئ   ٰى  ُّ  _11  

ميثاؽ بني )و محمكؿ عمى ما قبمو كىكألنٌ  ؛ابف كثير كحمزة كالكسائي( )ال يعبدكف قرأه بالغيب 

 .(2)الخطاب كىك حكاية (كقكلكا لمناس حسنا)  بعده ألفٌ  ؛كالباقكف بالخطاب (إسرائيؿ

كمف قرأ بالتاء، فيك التفات، كحكمتو اإلقباؿ عمييـ بالخطاب، ليككف أدعى لمقبكؿ، كأقرب  

 .(3)لبلمتثاؿ، إذ فيو اإلقباؿ مف اهلل عمى المخاطب بالخطاب

 أخذ الميثاؽ ؛ ألفٌ )ال يعبدكف( كىـ غىيىبتعبدكف( كجازت القراءة بالياء كالتاء، كأف يقاؿ )ال ك  

 فتخبر عنو خبرؾ عف الغائب لغيبتو عنؾ ،فٌ استحمفت أخاؾ ليقكمى : فكما تقكؿ ،حبلؼبمعنى االست

فيككف ذلؾ  ،ؾ قد كنت خاطبتو بذلؾألنٌ  المخاطب؛استحمفتو لتقكمف، فتخبر عنو خبرؾ عف : كتقكؿ

ذ أخذنا ميثاؽ بني إسرائيؿ ال تعبدكف إال اهلل( ك )ال يعبدكف، صحيحا جائزا  رأ ذلؾمف ق ،(فكذلؾ قكلو: )كا 

يـ ما كانكا مخاطبيف بذلؾ فؤلنٌ ؛ بالياء كمف قرأ ،فمعنى الخطاب، إذ كاف الخطاب قد كاف بذلؾ ،بالتاء

 .(4)في كقت الخبر عنيـ

 

 

[.ّٖالبقرة: ] َّ ٰى ٰى  ٰى  ُّ  _14  

                                                                                                                                                                                                                 

 .729،الغية في توجيو القراءات القرآنية المتواترةالوجوه الب( الجمؿ، 1
 .178، صشرح الطيبة ، ابف الجزرم، 1/456،البحر المحيط ( أبك حٌياف،2
 .1/457، البحر المحيط( أبك حٌياف ، 3
 .2/289، جامع البياف( الطبرم، 4
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سكاف السيف عاصـ كأبك عمرك كنافع كأبك جعفر كابف عامر كابف كثير،   )حسنا( قرأه بضـ الحاء كا 

 .(1)ـ حمزة كالكسائي كخمؼ كيعقكب بفتح الحاء ضد الضـ كفتح السيفكالباقكف كى

ٍسنا( ظاىره مصدر سىف ككٌجو أبك حٌياف قراءة الجميكر عمى أٌف) حي ٍسف ك الحى ، كقيؿ: صفة، كأٌف الحي

 .(2)فيككف صفة لمصدر محذكؼلغتيف، كأٌما القراءة بالفتحتيف 

ٌما أٍف "ا فيك عمى أحد كجييف إٌما أىٍف يككف يراد بػ  "، كا  " كما تقكؿ: "البيٍخؿ" ك"البىخؿى سىفى ٍسًف" "الحى لحي

" في التشبيو سىفى " ىك "الحى ٍسفى : شيءه مف الكٌؿ ، (3)يككفى جعؿ "الحي ٍسفي ٍسًف، كالحي سىفى شيءه مف الحي ك الحى

يجكز ىىذىا ًفي ىىذىا كى
(4). 

سىنان" صف  ٍسنان مصدران، ك"حى سىنان" عمى أٌنو صفة ةكترل الباحثة أٌف ىناؾ فرقان بيف "حي ، فقراءة "حى

ٍسنان"، فيك مصدر بمعنى أف يككف القكؿ كٌمو حسنا، أم أٌنو ،  مشٌبية سىنان، أٌما "حي بمعنى أف يككف القكؿ حى

تحٌكؿ في كٌؿ كيفياتو كحيثياتو كأسمكب أدائو إلى شيء حسف، فيك ينطؽ بو بالحيٍسف كيعٌبر عف الحيٍسف كال 

ٍسف نفسو، كىي ككصؼ اهلل تعاأٌنو كحتى  ،يعرؼ غير الحيٍسف  ٰى ُّ  لى البف نكح عميو السبلـ بأٌنو الحي

أم إٌنو تحٌكؿ إلى عمؿ غير صالح، ككأٌنو العمؿ نفسو، كفي ىذا إشارة إلى  أٌنو ، ْٔىكد:  َّٰى ٰى ٰى

 الصبلح اك الخير فاستحؽ العقكبة لـ يعد فيو شيء مف

.ٖٓالبقرة:  َّ ىم ٰى ٰى ٰى ُّ _ 13  

                                                                   

 .179، ص شرح الطيبة ، ابف الجزرم، 1/459، البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .1/460،البحر المحيط, اف( أبك حيٌ 2
 .1/143،  معاني القرآف( األخفش 3
ـ 2001،  1بيركت، ط –، ت: محمد عكض مرعب، دار إحياء التراث العربي تيذيب المغة( األزىرم، محمد بف أحمد ، 4
4/182. 
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 (1)(كالباقكف بالٌتشديد)تٌظاىركفتظاىركف( بتخفيؼ الٌظاء، ) حمزة كعاصـ كالكسائي ؛قرأ الككفيكف 

د فأصمو عندىـ تتظاىركف فأدغـ الثانية في الظاء، كمف خفؼ حذؼ شدٌ  ككجييما ظاىر، فمف

 .(2)إحداىما

بالتخفيؼ  المخرجيف، كمف قرأ لقرب ؛التاءي في الظاءً  تفأدغم (تتظاىركف)فاألصؿ فيو  مف قرأ بالتشديدك 

 .(3)الجتماع تاءىيف ؛فحذفت التاءي الثانية (تتظاىركف)فاألصؿ فيو أيضان 

أٌف القراءة بالتخفيؼ تقتصر عمى المظاىرة عمى إخكانيـ، كمجرد ارتكابيـ ىذا الفعؿ كترل الباحثة  

 ىك جـر يقكمكف بو في حٌؽ إخكانيـ يستحقكف عميو الٌذـ كالخزم كالمعنة.

بالتشديد ففيو إشارة ما يعتمؿ في نفكسيـ مف تناقض، كتضارب، كاضطراب؛ ألٌنيـ اٌما قرءاة الفعؿ  

ينفذكف أمرا يناقض ما يٌدعكنو مف إيماف كأخٌكة عندما يفعمكف بإخكانيـ ىذه األفاعيؿ الشنيعة، متحالفيف 

ـٌ م ،يعتبركنيـ كفارا لمحاربة إخكانيـمع مف   النفسية  ذا تناقض غريب في البنيةع ذلؾ يفادكنيـ؛ فيث

 يشير إليو الفعؿ مشٌددا كمثٌقبل ليناسب اليـٌ كالقمؽ الذم يساكر نفكسيـ.

 

 

 

 

 [.ٖٓالبقرة: ] َّيم جن حن خن  ُّ _ 15

                                                                   

 .1/486 البحر المحيط,(  أبك حٌياف، 1
 .178، شرح الطيبة( ابف الجزرم، 2
 .1/166، رأف لمّزّجاجمعاني الق( الٌزٌجاج، 3



61 

 

) أىسرل ( بغير كقرأ حمزة كحده، (أيسارل) قرأ أبك جعفر كنافع كعاصـ كالكسائي كيعقكب: باأللؼ 

 .(1)افييألؼ 

كمرضى، كصريع كصرعى، كاألسارل: جمع أسير  فاألسرل: جمع أسير مثؿ جريح كجرحى، كمريض

ًكمى أٌف ما أي ، ك أيضا مثؿ كسالى كسكارل ما صار  أيضا:سر فيك أسارل كما لـ يؤسر فيك أسرل، كركم ري

 .(2)في أيدييـ فيـ أسارل، كما جاء مستأسرا فيك أسرل

ثىاؽاألىٍسرل الذيف ف فٌ إكقيؿ:  ٍف لـ يككنكا في كى ثىاؽكاأليسارىل: ال ،ي اليد كا  ذيف في كى
أسارل، شبيكه ، ك (3)

 .(4)بقكليـ: كسالى ككسالى. كقالكا: كسمى فشبيكه بأسرل

ٌف صيغتيا كجرسيا يدالباحثة أف أسارل جمع ألسرلكترل   ؿ عمى التكثير، كىك مناسب ، كا 

 راكثي الن ف إخكانيـ في الييكدية، كلك كانكا كانكا كثيريف يتطمب فداؤىـ ماك فإٌف ىؤالء الييكد يفتد لممعنى؛

حيث إيجاب مف  ؛ائيـامر اهلل تعالى كتجزئتيا حسب أىك كفي ىذا ذـٌ ليـ في ىذا التناقض في العمؿ بأك 

، كيظيركف ندما تقتضي مصالحيـ الدنيكية ذلؾإباحة قتميـ كسفؾ دمائيـ ع فداء األسرل مف الييكد، ثـٌ 

 أماـ أتباعيـ بذلؾ أٌنيـ يعممكف بأحكاـ التكراة.

 .دمائيـ كىك افتداء األسرل، مع إباحة قتميـ كسفؾ ؛، فيي تشير إلى أصؿ الفعؿ(أسرل)، زةأٌما قراءة حم

[.ٖٓالبقرة: ] َّيم جن حن خن  ُّ _ 16  

                                                                   

 .132، صالمبسوط في القراءات العشر، النيسابكرم، ، 1/469البحر المحيط, ( أبك حٌياف،1
، ت: أبي محمد بف عاشكر، دار إحياء التراث الكشؼ والبياف عف تفسير القرآف( الثعمبي، أحمد بف محمد بف إبراىيـ، 2

 .1/230ـ،  2002 -، ىػ 1422، 1لبناف، ط –العربي، بيركت 
، تفسير الماكردم، ت: السيد ابف عبد النكت والعيوف( الماكردم، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب، 3

 .1/155بيركت/ لبناف، دط،  -المقصكد بف عبد الرحيـ، دار الكتب العممية 
 .3/650،  الكتاب( سيبكيو، 4
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.لمف فد )تفدكىـ(مف فادل، كقرأ الباقكف )تفادكىـ(نافع كعاصـ كالكسائي قرأ     

عنى: فعؿ المجرد، كىك أحد فاعؿ بم، ك فاعمة تككف مف اثنيف، كمف كاحدإذ الم ؛تفادكىـ: تفدكىـكمعنى 

 بالصمحمعانييا. كقيؿ: معنى فادل: بادؿ أسيرا بأسير، كمعنى فدل: دفع الفداء، كقيؿ: معنى تفدكىـ 

تفدكىـ: تعطكا ك كقيؿ تفادكىـ: تطمبكا الفدية مف األسير الذم في أيديكـ مف أعدائكـ، ، كتفادكىـ بالعنؼ

 .(1)فديتيـ

، كىك الفداء، أٌما قراءة فقراءة تفدكىـ فييا إشارة لمعنى الفعؿ متكاممتاف؛ لممشاركة، كالقراءتافكفاعؿ تككف 

فيككف الفرؽ بيف القراءتيف أنذ قراءة )تفدكىـ( أٌنيـ يبادركف بالفداء  عمى أصؿ الفداء، ، ففييا زيادةفاعؿ

 دكف أف يككف ىنالؾ طمب لممفاداة مف الطرؼ المقابؿ.

فيـ  كٌؿ يريد مفاداة أسراه، المفاداة حاصمة مف الطرفيف معان، كأٌما قراءة )تفادكىـ( فتككف فييا 

 أسراىـ. فع الكثير مف الفداء كالماؿ مقابؿ إعادةمستعدكف لد

[.ٖٓالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ _ 17  

كقرأ الباقكف  كيعقكب كخمؼ أيضا،،بالغيب (2)(يعممكف) كأبك بكر بالياء كثير قرأ نافع كابف 

 .(3)بالخطاب 

 [85البقرة ]( أفتؤمنكف ببعض الكتاب كتكفركف ببعض)  الكبلـالبناء عمى أكؿ  (قراءة ) تعممكفكتكجيو 

و أدؿ عمى عميو األكثر كألنٌ  كاختيار الخطاب ألفٌ ، البناء عمى أنو آخر الكبلـ كتكجيو قراءة ) يعممكف(

 .(1)المعنى لتغميب الخطاب عمى الغيبة إذا اجتمعا

                                                                   

 .1/469،البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .1/473،لمحيطالبحر ا ( أبك حٌياف،2
 .2/218، النشر في القراءات العشر( ابف الجزرم، 3
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)تؤمنكف( تناسب مع نسؽ األفعاؿ األخرل التي جاء فييا الخطابتكقراءة "تعممكف" بالخطاب  

 ، كقرءاة "يعممكف" بالغيبة فييا التفات عنيـ؛ تحقيرا لشأنيـ. )تكفركف( 

(.ٕٖالبقرة: ) َِّّ  ّٰ رئ ُّ  _18  

 .(2)، كقرأ الباقكف بضمتيف)القيديس(كثير بإسكاف الٌداؿ )القيٍدس( قرأ ابف 

: أنو كالحجة لمف ضـٌ  ،تيف في اسـ، فأسكف تخفيفا، أك يككف اإلسكاف لغةو كره تكالي ضمكالحجة لو: أنٌ 

 .(4)، كفيو لغتاف، كالتخفيؼ كالتثقيؿ جائزاف(3)أتى بالكممة عمى أصميا

ىه يه  ٰى  ٰىىن ين جه مه ٰى ٰىمن  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰىىم يم جن حن خن  ٰى ُّ  – 19

[.َٗالبقرة: ] َّ  ٰى ٰى ٰى ٰىجي  
 .(5)، كقرأ الباقكف بتشديدىا ) يينىز ؿ(ؿ( مخففة) ييٍنزً  كيعقكب بك عمركقرأ ابف كثير كأ 

 .(6)كمف خفؼ أخذه مف أنزؿ ينزؿ كالحٌجة لمف شٌدد: أٌنو أخذه مف نٌزؿ، ينٌزؿ،

التضعيؼ فيو  (لنانزٌ كقد ذكر أبك حٌياف كبلما مطكالن في التفريؽ بيف )نٌزلنا( ك ) أنزلنا(، كأكرد أٌف ) 

 ، ك(7)، كليس التضعيؼ ىنا داال عمى نزكلو منجما في أكقات مختمفةىنا لمنقؿ، كىك المرادؼ ليمزة النقؿ

أٌف اليمزة كالتشديد ىنا لمتعدية كليس داللة عمى نزكلو مرة بعد مٌرة، ذلؾ أٌف التضعيؼ الذم  ختار ىناا

 دٌؿ عمى الكثرة ينبغي أف يككف في الفعؿ المتعدم قبؿ التضعيؼ. ي
                                                                                                                                                                                                                 

, مفاتيح الغيب, .  الفخر الرازم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف1/473،البحر المحيط ( أبك حٌياف، 1
 .3/594ىػ،  1420، 3بيركت، ط –، دار إحياء التراث العربيالتفسير الكبير

 .2/216، النشر في القراءات العشر، ابف الجزرم،  1/481،المحيطالبحر  ( أبكحٌياف،2
 .85، صالحجة في القراءات السبع( ابف خالكيو، 3
 .1/164، معاني القراءات ( األزىرم، 4
 .132، صالمبسوط  في القراءات العشر، 1/490،البحر المحيط( أبك حٌياف، 5
 .85، صالحجة في القراءات السبع( ابف خالكيو، 6
 .1/169،البحر المحيطأبك حٌياف،  ( 7
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.[ٔٗالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰىجي  ُّ _ 42  

كمف قرأ بالخطاب عمى سبيؿ  ،(1)، ككقرا الباقكف ) يعممكف ( بالياءيعقكب ) تعممكف ( بالتٌاء قرأ 

 .(2)االلتفات

، كفيو تديد (3)فمف قرأ بالياء فعمى نسؽ الكبلـ السابؽ، كمف قرأ بالتاء التفات مف الغيبة لمخطاب 

 .(4)لمكعيد

 ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى  ُّ _ 42

.[ٖٗ – ٕٗالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰى ٰىىي   ٰى ٰىمي  ٰىحي خي  ٰى  

بريؿ(، كقرأ)ًجبريؿ(  عمرك كنافع كحفص كابف عامر كأب رأق  سائي كأبك بكر عف حمزة كالك، كقرأ ابف كثير)جى

حمزة كالكسائي كتبف عامر كأبك  أكقرأ أبك عمر كحفص)ميكاؿ(، كقرأ نافع)ميكائؿ(، كقر ئيؿ(، عاصـ )جبر 

 .(5)كائيؿ(بكر كالبزم كقنبؿ)مي

برئيؿ( ، كفي كجو  بريؿ( ، كقرأ حمزة كالكسائي كخمؼ كشعبة )جى بينما أكرد صاحب النشر أٌف ابف كثير قرأ )جى

برئؿ( ، أٌما )ميكاؿ( فقرألىا ىكذا حفص كأبك عمرك كيعقكب، كقرأ نافع كأبك  كالباقكف )ًجبريؿ(، آخر لشعبة)جى

 .(6)في كجيو الثاني)ميكائيؿ( كالباقكف كقنبؿجعفر كقنبؿ بخمؼ عنو)ميكائؿ(، 

                                                                   

 .133، صالمبسوط في القراءات العشر، ابف ميراف،  1/506، البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .2/16، الدر المصوف( السميف، 2
 .1/506، البحر المحيط أبك حٌياف،(  3
 .1/133،  إرشاد العقؿ السميـ( أبك السعكد ، 4
 .1/510,511، البحر المحيط( أبك حٌياف، 5
 .180,181، شرح الطيبة( ابف الجزرم، 6
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؛ أٌف العرب إذا أعربت اسما مف غير لغتيا أك بنتو اتسعت في لفظو، لجيؿ كالحجة في ذلؾ 

 .(2)( لغة أىؿ الحجاز، ك)جبرئيؿ( لغة تميـ كقيس)جبريؿ ػ؛ فٌنيا لغاتإ بعضيـ ك قاؿ، (1)االشتقاؽ فيو

 .[َُِالبقرة: ] َّجم ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰىخل مل ىل يل  ُّ _ 41

لىًكٍف( بتخفيؼ الٌنكف ك   (، كقرأ قرأ ابف عامر كحمزة كالكسائي كخمؼ )كى نافع كعاصـ رفع )الٌشياطيفي

 .(3)بتشديد نكف )لكٌف( كنصب ) الشياطيفى ( كابف كثير كأبكعمرك

كأخكاتيا إٌنما عممف لشبييٌف بالفعؿ لفظا كمعنى، فإذا زاؿ المفظ زاؿ  الحجة لمف خفؼ كرفع: أٌف ) لكف(ك 

و أتى مؿ، كالدليؿ عمى ذلؾ أٌف ) لكف( إذا خففت كلييا االسـ كالفعؿ، كالحٌجة لمف شٌدد كنصب: أنٌ الع

 (4)شٌدد أك خٌفؼ: االستدراؾ بعد النفي لمفكالمعنى  ،بمفظ الحرؼ عمى أصمو

ذا خففت لـ  ،ا القراءة األكلى فتككف )لكف( مخففة مف الثقيمةكأمٌ    جيء بيا لمجرد االستدراؾ، كا 

ًفع ما بعدىا باالبتداءك  ،(5)ؿ عند الجميكرتعم ري
(6) 

أٌما قراءة التشديد ففييا إضافة لمعنى االستدراؾ معنى التككيد لمف كاف يشٌؾ أٌف الشياطيف كانكا  

 مصدرا لمكفر كتعميـ الناس السحر.

                                                                   

 .86، صالحجة في القراءات السبع( ابف ميراف، 1
 .1/70،إعراب القرآف( الٌنحاس، 2
 .143، صالمبسوط في القراءات العشر، ابف ميراف،  1/524، البحر المحيط(أبك حٌياف، 3
 .86، صالحجة في القراءات( ابف خالكيو، 4
 .2/30،المصوف الدر( السميف الحمبي، 5
 .1/71، إعراب القرآف ( الٌنحاس، 6
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 َّ  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىجم حم   ٰىٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىمل ىل يل    ُّ  _44
.[َُٔالبقرة: ]  

 :ننسخ

مر كحده ) نيٍنًسٍخ ( بضـ الٌنكف ككسر الٌسيف، كقرأ الباقكف )نىٍنسىٍخ( بفتح الٌنكف قرأ ابف عا 

 .(1)كالٌسيف

كقراءة الضـٌ  بمعنى ما نينسخؾ يا محمد، ثـ حذؼ المفعكؿ مف الٌنسخ كمعناه ما آمرؾ بنسخيا  

كىك أف يرفع ، سخو نسخايقكؿ نسخ اهلل الكتاب ين، ؿدٌ أم بتركيا، كقراءة الفتح مف نسخ إذا غير الحكـ كبى 

 .(3)، كالقراءة بفتح النكف مف نىسىخ، كالقراءة بضميا مف أىنسىخى (2)خرلأحكـ آية بحكـ 

 :ننسيا

كف بضـ النٌ  (نيٍنًسيىا) كقرأ الباقكف، يف ميمكزةكف كالسٌ أىىا( بفتح النٌ ٍنسى نى قرأ ابف كثير كأبك عمرك )أىٍك       

 .(4)يفككسر السٌ 

كف كىمز أٌنو جعمو مف الٌتأخير، أك مف الٌزيادة، كحٌجة مف ضـٌ كترؾ اليمز أٌنو أراد: كحٌجة مف فتح النٌ 

، كمف نذىب بيا: أم ، ككرد في مجاز القرآف: أىٍك نيٍنًسيا مف الٌنسياف(5)الٌترؾ، يريد: أك نتركيا فبل ننسخيا

 .(6)ىمزىا جعميا مف نؤخرىا

                                                                   

 .134، صالمبسوط في القراءات العشر ( ابف ميراف،1
 .109، صحجة القراءات( ابف زنجمة ، 2
 .1/192، المحرر الوجيز ( ابف عطية، 3
 .134، صالمبسوط في القراءات العشر.  ابف ميراف،1/550، البحر المحيط( أبك حٌياف، 4
 .86، صالحجة في القراءات السبعةو، ( ابف خالكي5
 .1/49، مجاز القرآف( أبك عبيدة، 6
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ألف  ؛يدع أبك عمرك اليمزة في مثؿ ىذا ط كال)ننسأىا( بفتح النكف كاليمزة كىك جـز بالشر  ك 

كمنو سمي بيع األجؿ نسيئة، كقاؿ أىؿ المغة: أنسأ  ،لمجـز كىك مف النسء كىك التأخير سككنيا عبلمة

األكثركف حممكه عمى ك  كىك مف النسياف ، أٌما قراءة الباقيف )نينسيا(كنسأ في أجمو، أم أخر كزاداهلل أجمو 

 .(1)ذكر، كمنيـ مف حمؿ النسياف عمى الترؾالنسياف الذم ىك ضد ال

ما يجكز أف ينسخ مف األكامر كالنكاىي المكقكفة عمى المصمحة في فيىك كالمقصكد بالنسياف،  

 .(2)األكقات التي يككف ذلؾ فييا أصمح

 

 

.[ُُِالبقرة: ]  َّزث مث نث   ٰىرث  ٰى ُّ _ 43  

 .(3)كتكجيييا ذكرىاتقٌدـ 

[.ُُٔالبقرة: ]      ٍَّّ َّ ُّ  ٌّٰى يي ٰذ ٰر  ٰى ٰى ٰىٰى ٰىٰى ٰىىي  ٰى ُّ _  45  

 ) قالكا ( بدكف كاك، كقرأ الباقكف ) كقالكا ( بالكاك .رامقرأ ابف ع 

عطفكا جممة عمى فٌما الباقكف ، أمخبرا بو كلـ يعطفو عمى ما قبمو ككجو ابف عامر أٌنو استأنؼ القكؿ

ف فيكك  اءة بالكاك آكد في الربط، كالقر (4) بعضو ببعض، ككٌؿ مف كبلـ العرب، كأتكا بالكبلـ متصبلجممة

                                                                   

 .3/637، بتصرؼ،مفاتح الغيب( الرازم، 1
 .2/194،الحجة لمقراء السبعة ( ابك عمي الفارسي ،2
 مف سكرة البقرة. 38( تقٌدـ ذكرىا في اآلية  3
 .88، ص الحجة في القراءات السبعة( ابف خالكيو، 4
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، كالقراءة بغير كاك تككف عمى استئناؼ الكبلـ، أك ممحكظا فيو معنى عطؼ جممة خبرية عمى جممة مثميا

 .(1)العطؼ، كاكتفى بالضمير كالربط بو عف الربط بالكاك

ثبلث جمعا كتفريقا السامع بعد أف سمع ما مر مف عجائب ىؤالء الفرؽ ال كالقراءة بغير الكاك استئنافا كأفٌ 

ما  ألفٌ ؛ فيؿ انتيت مساكئيـ أـ ليـ مساكئ أخرل ،يـ عجبائلقد أسمعتنا مف مساك  :لو أف يقكؿ تسنى

 ا ما يسٌمى باالستئناؼ البيانٌي.ذ، كى(2)سمعناه مؤذف بأنيا مساكئ ال تصدر إال عف فطر خبيثة

 

 

.[ُُٕالبقرة: ] َّىئ  ٰى ٰى ٰىنئ  ٰىمئ  ٰى  زئٰىّٰ رئ  ُّ _46  

(اقرأ ابف ع  ((3)مر بنصب ) فيككفى  .(4)، كقرا الباقكف برفعيا ) فيككفي

، كقد ذكرك ألنو جاء بمفظ األمر، فشبو باألمر الحقيقي ؛ككجو النصب أنو جكاب عمى لفظ كف 

أف ىذه القراءة في السبعة، فيي حٌياف أٌف البعض اعتبر كجو النصب لحنان مف ابف عامر، كرٌد عمييـ ب

فالقكؿ بأنيا لحف، مف أقبح ، عد قراءة ابف عامر، كىك رجؿ عربي، لـ يكف ليمحفقراءة متكاترة، ثـ ىي ب

 (5)الخطأ المؤثـ الذم يجر قائمو إلى الكفر، إذ ىك طعف عمى ما عمـ نقمو بالتكاتر مف كتاب اهلل تعالى

 .(6)أنو عمى االستئناؼ، أم فيك يككف ككجو الرفع

                                                                   

 .1/580،  البحر المحيط ( أبك حٌياف،1
 .1/683،التحرير والتنوير( ابف عاشكر، 2
 .1/586،البحر المحيط( أبك حٌياف،  3
 .135، ص المبسوط في القراءات العشر( ابف ميراف،  4
 .1/586،البحر المحيط(  أبك حٌياف، 5
 .1/585( المصدر السابؽ،6
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(، ألٌف القكؿ كالككف ككجو ذلؾ م اختار الٌطبرم قراءة الٌرفع،ك     (1)حاليما كاحدعطكؼ عمى )يقكؿي

 أف يككف معطكفا عمى ، أك أف يككف مستأنفا أم خبرا لمبتدأ محذكؼ أم: فيك يككف إٌماكفي رفعو 

 .(2)، أك يككف معطكفا عمى ) كف ( مف حيث المعنى) يقكؿ(

 

 

 

[ُُٗالبقرة: ] َّرث  ٰىىت يت هن  نتىب يب  رت زت مت ُّ  _47  

( بضـ التاء كرفع البلـ عمى الخبر)كى  الجميكرقرأ   قرأ نافع كيعقكب )كىالى تىٍسأىٍؿ(  ، ك(3)الى تيٍسأىؿي

 .(4) بالجـز عمى النيي

ا أرسمناؾ بالحؽ بشيرا كنذيرا، فبمغت ما عمى الخبر، بمعنى: يا محمد إنٌ كالقراءة بالضـٌ كرفع البلـ  

نما عميؾ الببلغ كاإلنذار، كلست مسئكال عمفأي  كفر بما أتيتو بو مف الحؽ، ككاف مف أىؿ  رسمت بو، كا 

 . الجحيـ

                                                                   

 .2/549، جامع البياف( الطبرم، 1
 .87، صر المصوفالد( السميف الحمبي، 2
 .1/588، البحر المحيط( أبك حٌياف، 3
 .135، صالمبسوط في القراءات العشر( ابف ميراف، 4
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 مت بو، ال لتسأؿ عف أصحاب الجحيـرسغ ما أي ا أرسمناؾ بالحؽ بشيرا كنذيرا لتبم  إنٌ كالقراءة بالجـز بمعنى 

ب، فالمعنى ال تسأؿ يا ، كقراءة الٌنيي فييا مف التعظيـ لما فيو أىؿ الكفر مف العذا(1)فبل تسأؿ عف حاليـ

 .(2)فقد بمغكا غاية العذاب يـ؛محمد عن

 فيي عمى االستئناؼ القراءة عمى النيي اأمٌ ممفعكؿ مرفكع  عمى معنى الٌنفي، ي ل) كال تيٍسأؿي ( فعؿ مبن

بينما كرد في التبياف أٌنيا قد تككف حاال أك  ،(3)ألٌف الطمب ال يقع حاالن  ؛كال يجكز أف تككف حاال

 (4)مستأنفة

.[ُِْالبقرة: ] َّيي ٰذ ٰر ٰى ٰى ٰىٰى  ٰى ٰى ٰى ٰىىي  ُّ _  49  

 

 فيفبخبلؼ عف ابف ذككاف في البقرة بألً  قرأ ابف عامر)إبراىيـ(، ك يـ باأللؼ كالياءإبراى قرأ الجميكر

براىيـ لفظ أعجمي فيو تسع لغات ،(5)) إبراىاـ (  براىاـكا   (6)، أشيرىا إبراىيـ كا 

.[ُِٓالبقرة: ] َّٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ _ 32  

                                                                   

 .2/558، , جامع البياف( الطبرم1
 -ىػ1434، 1، دار السبلـ، طالتوجييات واآلثار النحوية والصرفية لمقراءات الثالثة بعد السبعة( فاخر، عمي محمد، 2

 . 89ـ،2013
 .2/93، الدر المصوفالحمبي، ( السميف 3
 .1/110، التبياف في إعراب القرآف( العكبرم، 4
 .135، صالمبسوط في القراءات العشر.  ابف ميراف، 1/599، البحر المحيط ( أبك حٌياف،5
 .2/98، الدر المصوف( السميف الحمبي،  6
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، بكسر الخاء عمى (ذكاكاتخً )كعاصـ، كحمزة، كالكسائي، كالجميكر:  قرأ ابف كثير، كأبك عمرك، 

،  كالحجة لمف فتح: أٌف اهلل لحجة لمف كسر أٌنيـ أيًمركا بذلؾكا، (1)كقرأ نافع، كابف عامر: بفتحيا ،األمر

 .(3)، كأنيـ اتخذكه مصٌمى(2)تعالى، أخبر عنيـ بذلؾ بعد أف فعمكه 

ذ اٌتخذكا، كمما يؤكد الفتح في : و معطكؼ عمى ما أضيؼ إليو، إذ كأنوأنٌ  ذيكاكىاتَّخى كجو قراءة مف قرأ:  كا 

.[125البقرة: ] َّ ٰى  ٰى ٰى ٰى ُّ  الذم بعده خبر، كىك قكلو: الخاء أفٌ   

: ، (4)فيويـ ذىبكا إلى أثر جاء كمف قرأ: كىاتًَّخذيكا بالكسر، فؤلنٌ    ، قىاؿى ك ٍبفي عىٍكفو ٍمري دَّثىنىا عى حى

دَّثىنىا ىيشىيٍ  ب ي حى ٍنوي، " كىافىٍقتي رى ًضيى المَّوي عى طَّاًب رى : قىاؿى عيمىري ٍبفي الخى ، قىاؿى اًلؾو ٍف أىنىًس ٍبًف مى ، عى ٍيدو مى ـه، عىٍف حي

لىٍت: )كىاتًَّخذيكا ًمفٍ  مِّى، فىنىزى ـى ميصى قىاـً ًإٍبرىاًىي ٍذنىا ًمٍف مى سيكؿى المًَّو، لىًك اتَّخى : فىقيٍمتي يىا رى ـى  مىقىاًفي ثىبلىثو ـً ًإٍبرىاًىي

مِّى(  ميصى
(5). 

                                                                   

 .135، صالعشرالمبسوط في القراءات . ابف ميراف، 1/609،  البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .87، صالحجة في القراءات السبع( ابف خالكيو، 2
 .1/174،معاني القراءات ( األزىرم،  3
 -بشير جكيجابي ، دار المأمكف لمتراث  -، ت: بدر الديف قيكجي الحجة لمقراء السبعة( عبد الغفار، الحسف بف أحمد، 4

 .2/220ـ ،1993 -ىػ  1413، 2دمشؽ / بيركت، ط 
، كانظر: مسند أحمد ، في  89، ص :402، كتاب الصبلة، باب ما جاء في القبؿ، حديث رقـ يح البخاريصح( انظر: 5

 -، ابف حنبؿ ، أحمد بف محمد ، مسند أحمد بف حنبؿ، ت : شعيب األرنؤكط 1/197، 157مسند عمر، حديث رقـ : 
حنبؿ ، أحمد بف محمد ، فضائؿ  ـ ، كانظر: ابف 2001 -ىػ  1421، 1عادؿ مرشد، كآخركف ، مؤسسة الرسالة، ط

، باب خير ىذه األمة بعد 1983 – 1403، 1بيركت، ط –الصحابة ، ت: د. كصي اهلل محمد عباس ، مؤسسة الرسالة 
 .1/315، 435نبييا، حديث رقـ :
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(مفظ األمر: يجكز أف يككف مستأنفنا، كيجكز أف يككف معطكفنا عمى ناف عىٍمنىا اٍلبىٍيتى ٍذ جى ، كيجكز أف صب )كىاً 

( يككف معطكفا عىٍمنىا اٍلبىٍيتى كمف قرأ عمى  لفظ الخبر: المعطكؼ ، ؛ كأٌنو قاؿ: ثكبكا، كاتخذكاعمى معنى )جى

ذيكاعميو محذكؼ تقديره  .(1): فىثىابيكا، كاتىخى

.[ُِٔالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰىٰى ٰىزث مث نث ىث  ٰىرث   ٰىهن  ُّ _ 32  

ت عيوي( مشددة( خفيفةقرأ ابف عامر كحده )فىأيٍمًتعو  ، كقرأ الباقكف )فىأيمى
، ككبل القراءتيف مشٌددا كمخففا (2)

 .(3)فعمى الخبر

ا تكرير الفعؿ ال يككف معو )قميبل(، فممٌ  أفٌ ؼ: كالحجة لمف خفٌ ، كالحٌجة لمف شٌدد تكرير الفعؿ كمداكمتو

 .(4)ٌتع(مى أيتع( أكلى بو مف )مٍ كاف )أي  ) قميبل ( ػب جاء مع

 .(5))فأمتعو( بسككف الميـ خفيفة مف أمتعت، أما بفتح الميـ مشددة مف مٌتعت

.[ُِٖالبقرة: ] َّيم جن حن خن  ىمٰى ٰى ٰى ٰى ُّ _ 31  

 كركم عنو: اإلشباع ،ف كاالختبلساإلسكاب عمرك كأب كقرأ ،لراءبإسكاف ا (نا)كأر قرأ ابف كثير  

 .(6)مكضع فٌصمت فقطأبا عامر، كأبا بكر أسكنا في  كالباقيف، إال أفٌ أيضا 

                                                                   

،  ، ت: د. مكسى عمى مكسى مسعكد )رسالة ماجستير( إعراب القرآف العظيـ( األنصارم، زكريا بف محمد بف أحمد، 1
 .180ـ ، ص 2001 -ىػ  1421، 1ط
، ت: التيسير في القراءات السبع.  الداني، عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر، 1/614،البحر المحيط( أبك حٌياف، 2

، المبسوط في القراءات العشر. كانظر: 76ـ، ص1984 -ىػ1404، 2بيركت، ط –اكتك تريزؿ، دار الكتاب العربي 
 .136ص
 .1/614،بحر المحيطال( أبك حٌياف،  3
 .88، صالحجة في القراءات السبعة( ابف خالكيو، 4
 .4/50، مفاتيح الغيب ( الرازم،  5
 .1/623،البحر المحيط ( أبك حٌياف،6



72 

 

اإلشباع ىك األصؿ، كاالختبلس حسف مشيكر في العربية، كاإلسكاف تشبيو كيرل أبك حٌياف أٌف  

كقد أنكر بعض  ، يقكؿ: يست إلعرابيمو، ككف الحركة فيو للممنفصؿ بالمتصؿ، كما قالكا: فخذكا س

الناس اإلسكاف مف أجؿ أف الكسرة تدؿ عمى ما حذؼ، فيقبح حذفيا، يعني أف األصؿ كاف أرء، فنقمت 

 كىذا ليس بشيء ، كيرٌد: اف في إقرارىا داللة عمى المحذكؼحركة اليمزة إلى الراء، كحذفت اليمزة، فك

، كبما أٌنيا قراءة متكاترة، فإنكارىا ليس كة لمراءىذا أصؿ مرفكض، كصارت الحركة كأنيا حر  ألفٌ 

 .(1)بشيء

ينا( عمى كزف  فالحٌجة لمف كسر: أٌنو يقكؿ: األصؿ  فنقمت كسرة اليمزة  "مناكرً أى"في ىذا الفعؿ )أرا 
 إلى الٌراء، كحذفت اليمزة تخفيفا لمكممة، كسقطت الياء لؤلمر.

، كاألصؿ كسرىا تخفيفا كما قالكا في فىٍخذ: فىًخذ. كلمف أسكف الراء حٌجتاف: إحداىما: أٌنو أسكنيا 

األجكد  كيرل البعض أفٌ ، (2)كالثٌانية: أٌنو أبقى الٌراء عمى سككنيا كحذؼ اليمزة بحركتيا كلـ ينقميا

  .(3)الكسر

.[ُِّالبقرة: ] َّيي ٰذ ٰر ٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ  ِّ ّٰ  ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ -34  

ىا( باأللؼ، كقرأ الباقكف )كى قرأ أبك جعفر كنافع كابف عامر )كىأكىصى ًبيى    مشددة الصاد بغير ( كىصَّ

 .(4)ألؼ

                                                                   

 .1/623،المصدر السابؽ( 1
 .78، ص الحجة في القراءات السبع( ابف خالكيو،  2
 .1/209، معاني القرآف ( الٌزجاج،  3
، المبسوط في القراءات العشر، إال أف ابك حياف لـ يذكر أبا جعفر.ابف ميراف، 1/635، المحيط البحر( أبك حٌياف، 4

 .137ص
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كصية مصدر كٌصى، فت، [َٓيس:] َِّّ ّٰ رئ  ُّ  حٌجة مف قرأ: كٌصى بغير ألؼ قكلو عز كجؿ:ك 

 : كحجة مف قرأ: كأكصى قكلو تعالى، كال يككف فيو تفعيؿ نحك: التقطيع، مثؿ: قٌطع تقطعة

كقد  ، [ُُالنساء: ] َّٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ ك ،[ُُالنساء:] َّٰى ٰى  ٰى ٰى ُّ 

، فالكصٌية كأٌف المكصي بالكصٌية كصؿ جٌؿ أمره إلى كٌصى الٌنبت: إذا اتصؿ بعضو ببعضقالكا:

 (1)المكصى إليو

نما كٌصى مثؿ: أكصى، أال ترل أنو قد  ؛رل مف شٌدد ذىب فيو إلى التكثيريفبل  جةصاحب الح أٌما كا 

 : جاء

  ٰى ٰى ُّ  كلـ يشٌدد، فإف كاف لمكثرة فميس ىك مف باب، [ُِالنساء: ] َّٰى ٰىىه يه جي  ٰى ٰى ُّ 

 .(2)[ِّيكسؼ:] َّ

قاؿ أبك عبيد ككذلؾ رأيتيا في اإلماـ مصحؼ عثماف بف عفاف رضي ، بألؼ بيف الكاكيف ) كأكصي بيا(

 .(3)( ككٌصى ) عنو كفي سائر المصاحؼ اهلل

 ٰى ٰى  ٰىٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىىئ ٰى ٰى ٰىنئ   ٰىمئ  ٰىزئ  ٰىّٰ  رئ   ُّ  _33

  .[َُْالبقرة: ]  َّ ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى

 .(4)بالتاء، كقرأ الباقكف بالياء (أـ تقكلكف)قرأ ابف عامر، كحمزة، كالكسائي، كحفص:  

                                                                   

 .2/228، الحجة لمقراء السبعة( ابف خالكيو،  1
 .2/272، الحجة لمقراء السبعة( ابف خالكيو، 2
مد الصادؽ قمحاكم، مكتبة ، ت: محالمقنع في رسـ مصاحؼ األمصار( الداني، عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر، 3

 .106\1الكميات األزىرية، القاىرة، 
 .137، صالمبسوط  في القراءات العشر.ابف ميراف، 1/659،البحر المحيط( أبك حٌياف، 4
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 -ال لمنبي -كالمعنى لمف قاؿ ذلؾ ،-صمى اهلل عميو كسمـ-الخطاب لمنبٌي  : أفٌ بالياءالحجة لمف قرأه ك 

 :قكلوو عطؼ بالمفظ عمى معنى الخطاب في : أنٌ اءبالتكالحجة لمف قرأ  ،فأخبر عنيـ، بما قالكه

كنىنا) اجُّ ـٍ تىقيكليكفى () أىتيحى  .(1)فأتى بالكبلـ عمى سياقو (،قيٍؿ أىأىٍنتيـٍ ) (أى

 :راءة التاء، فيحتمؿ أـ فيو كجييفا قفأمٌ  

 ، المحاجة في اهلل تفياـ عف كقكع أحد ىذيف األمريف:أحدىما: أف تككف فيو أـ متصمة، فاالس  

صحبو اإلنكار كالتقريع  كاالدعاء عمى إبراىيـ كمف ذكر معو، أنيـ كانكا ييكدا كنصارل، كىك استفياـ

  مف المستفيـ عنو ليس بصحيح. كبٌل  ألفٌ  ؛كالتكبيخ

الكجو الثاني: أف تككف أـ فيو منقطعة، فتقدر ببؿ كاليمزة، التقدير: بؿ أتقكلكف، فأضرب عف  

الستفياـ عف ىذه الجممة البلحقة، عمى سبيؿ اإلنكار أيضا، أم أف نسبة الجممة السابقة، كانتقؿ إلى ا

الييكدية كالنصرانية إلبراىيـ كمف ذكر معو، ليست بصحيحة، بشيادة القكؿ الصدؽ الذم أتى بو الصادؽ 

 يـ كانكا عمى، كبشيادة التكراة كاإلنجيؿ عمى أنٌ  (ف إبراىيـ ييكديا كال نصرانياما كا)مف قكلو تعالى: 

ما يدعكنو مف ذلؾ  الييكدية كالنصرانية لمف اقتفى طريقة عيسى، كبأفٌ  التكحيد كالحنيفية، كبشيادة أفٌ 

 قكؿ ببل برىاف، فيك باطؿ.

 .(2)أـ فييا منقطعة لياء، فالظاىر أفٌ كأما قراءة ا  

 

 

 
                                                                   

 .89، صالحجة في القراءات السبعة( ابف خالكيو، 1
 .1/659،البحر المحيط( أبك حٌياف، 2
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: القراءات القرآنية في الجزء الثٌاني مف لثالفصؿ الثا
 .كتكجيو استقراءالبقرة حتى نيايتيا سكرة 

 :مبحثافكفيو 

اني مف : القراءات القرآنية في الجزء الثالمبحث األكؿ

 .كتكجيو استقراءسكرة البقرة 

 الجزء الثالث مف أكؿ: القرآءات القرآنية المبحث الثٌاني

 .كتكجيو استقراءنيايتيا،  مف سكرة البقرة حتى
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 .وتوجيو استقراءمف سورة البقرة اني القراءات القرآنية في الجزء الث: المبحث األوؿ
 

 ة البقرة كتكجيييا نحكيان القراءات القرآنية في الجزء الثاني مف سكر  استقراءستقـك الباحثة في ىذا المبحث ب

 .كببلغيان 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

.[ُّْالبقرة: ] َّ ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ُّ  _2  

ائي كخمؼ كشعبة كأبك حمزة كالكس قرأ نافع كابف كثير كابف عامر كحفص) لرؤكؼ(، كالباقكف كىـ

ككبلىما  (1)، كأبك جعفر)ركؼ(يمزةحيث كقع بالقصر كىك حذؼ الكاك التي بعد ال( رءكؼ)عمرك كيعقكب

 .(2)لغتاف مشيكرتاف كفي البناءيف مبالغة 

: غفكر، شككر، كدكد، كىك تعالى عمى ىذا الكزف جاءت كقكلو كالحٌجة لمف أثبت الكاك: أٌف صفات اهلل
 .ؿ إال لمف داـ الفعؿ منو كثبت لوـ؛ ألٌف ذلؾ ال يقاأفخ

 كالحٌجة لمف طرح الكاك كىمز: أٌنو ماؿ إلى التخفيؼ الجتماع اليمز كالكاك، ككاف طرحيا ال يزيؿ لفظان 
، كىي عمى كزف عىضيد (4)الحجاز ، كقد زعمكا أٌف ذلؾ الغالب عمى أىؿ(3)كال يحيؿ معنى، فاستجاز ذلؾ 

 .(5)عمى غير قياس

 
                                                                   

 .2/20، البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .186، ص شرح طيبة النشر الجزرم،  ( ابف2
 90، ص الحجة في القراءات السبع( ابف خالكيو،  3
 2/230،  الحجة لمقراء السبعة( الفارسي، 4
 .2/26،  التحرير والتنوير( ابف عاشكر،  5
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.[ُْْالبقرة: ] َّ ٰى ٰىىئ   ٰى ٰى ُّ _ 1  

عف  ، كأبك بكرركثيبف نافع، كا كقرأ، (1)ابف عامر كحمزة كالكسائي بالتاء عمى الخطاب)تعممكف( قرأ   

 .(2)عاصـ، كيعقكب كخمؼ بالياء فييا 

كجكىكـ فكلكا : ) يحتمؿ أف يراد بو المؤمنكف لقكلو، ف(3)كالقراءة عمى صيغة الغيبة كعيد ألىؿ الكتاب 

يـ بأٌف اهلل ال ككجيو أف في خطابااللتفات، ، فتككف مف باب شطره (، كيحتمؿ أف يراد بو أىؿ الكتاب

ألٌف المكاجية بالشيء تقتضي شدة ؛ ، تحريكا ليـ بأف يعممكا بما عممكا مف الحؽيغفؿ عف أعماليـ

لمجيء ذلؾ في أىؿ الكتاب  اإلنكار كعظـ الشيء الذم ينكر، كمف قرأ بالياء، فالظاىر أٌنو عائد عمى

اهلل تعالى ال ييمؿ أعماؿ العباد، كال يغفؿ ، كعمى كمتا القراءتيف فيك إعبلـ بأف نسؽ كاحد مف الغيبة

 .(4)، كىك متضمف الكعيد عنيا

.[ُْٖالبقرة: ] َّٰى ٰى ٰىمم  ُّ _ 4  

ف بكسرىا ) مهكًلييا (، كقرأ الباقك (كاٌلىامر كحده بفتح البٌلـ ) مى قرأ ابف عا
كالقراءة بفتح البلـ أم  (5)

اية عف االسـ ىك مكجييا كحجتو أٌنو قدر لو أف يتكالىا كلـ يسند إلى فاعؿ بعينو فيجكز أف يككف ىك كن

                                                                   

 .2/25،البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .131ص  المبسوط في القراءات العشر( ابف ميراف، 2
 . 1/175، شاد العقؿ السميـإر ( أبك السعكد، 3
 .2/26،  البحر المحيط( أبك حٌياف، 4
 .137، ص  المبسوط في القراءات العشر. ابف ميراف، 2/35، البحر المحيط( أبك حياف،  5
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، كىك كناية عنو كالتقدير كلكؿ ذم يجكز أف يككف فاعؿ التكلية اهلل ، كىك الفاعؿ ك الذم أضيفت إليو كؿ

 . (1)ما لـ يسـ فاعمو ممة قبمة اهلل مكلييا كجيو ثـ رد ذلؾ إلى 

 كالقراءة بكسر البلـ فتككف ) ىك ( عمى كجييف : 

أم يأمره  ؛اهلل مكلي تمؾ الجية ذلؾ الفريؽأم  ؛سـ اهلل، كالمفعكؿ الثاني محذكؼأحدىما: ىك ضمير ا
 بيا. 

 .أم ذلؾ الفريؽ مكلي الكجية نفسو ؛كالثاني: ىك ضمير كؿ

مى ىذا ىك ضمير الفريؽ كمكلى لما لـ يسـ فاعمو، كالمفعكؿ فتككف )ىك( عأٌما القراءة بفتح البلـ 

ضمير المفعكؿ الثاني، كىك ضمير الكجية، كقيؿ لمتكلية، كال  (ىا)األكؿ ىك الضمير المرفكع فيو، ك

 .(2)يجكز أف يككف ىك عمى ىذه القراءة ضمير اسـ اهلل ؛ الستحالة ذلؾ في المعنى 

.[ُْٗالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى  ُّ _ 3  

، إخبارا عف الييكد كف بياء الغيبةممأبا عمرك قرأ يع، كتفصيميا أٌف أبك حٌياف القراءة في ىذه اآلية لـ يذكر

 .في القبمة -صمى اهلل عميو كسمـ-الذيف يخالفكف النبي 

صمى اهلل عميو -، كىك مكافؽ لنسؽ ما قبمو مف الخطاب لرسكؿ اهلل كقرأ الباقكف بتاء الخطاب

 .[ُْٗالبقرة: ] َّٰى ٰىيه جي  ىه ٰى ٰىمه  ُّ  :ي قكلوكأصحابو ف -كسمـ

 

                                                                   

 .117، ص حجة القراءات( ابف زنجمة، 1
 .1/126،127،  التبياف في إعراب القرآف( العكبرم،  2
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 ٰى ٰى ٰى ٰىٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰىٰى ٰى ٰى ٰى ٰىجي  ُّ _ 5

.[ُٖٓالبقرة: ] َّحي  ٰى ٰى ٰى  
 فعبل ماضيا ىنا، كقرأ حمزة (عتطكٌ )فع، كأبك عمرك، كعاصـ، كابف عامرقرأ ابف كثير، كنا

 ككذا في النشر إال أنو أضاؼ يعقكبان  يسرك مضارعا مجزكما بمف الشرطية، كافقيما  (عكٌ يطٌ ) ئيكالكسا

 .(1)إلييـ

 معنى الذم، كيحتمؿ أف تككف شرطيةككف بتأف  (مف)فيحتمؿ ، فعبل ماضيا (تطكعى ) كعمى قراءة

ـٌ أدغـ كيطكع أصمو: يتطكعالشرطية،  (مفتككف )مضارعا مجزكما  (عكٌ يطٌ ) كعمى قراءة ث
(2). 

، كأٌف ة في سنف العربيةنلما يستقبؿ مف األزم كحٌجة مف قرأ بالجـز أٌف حركؼ الجزاء كضعت

نحك قكؿ القائؿ مف أكرمني أكرمتو؛ أم الماضي إذا تكمـ بو بعد أحرؼ الجزاء فإف المراد منو االستقباؿ 

 .اء في قراءتيما لقرب مخرجيا منيا، كأدغمت التاء في الطمف يكرمني أكرمو

اضي كمعناه االستقباؿ ألٌف الكبلـ شرط كجزاء لفظ الم ،بالتاء كفتح العيف عمى لفظ المضيف ياقكقراءة الب

 .(3)ي أخؼ مف المستقبؿ كال إدغاـ فيوالماض ، كحجتيـ في ذلؾ أفٌ فيو يؤكؿ إلى معنى االستقباؿ

رفع باالبتداء، كالخبر ، ك يىطَّكع في محؿ شرطية ليس إال، لعمميا الجـزعمى قراءة الجـز  ( فتككفأٌما )مف

 ) فإف اهلل( جممة في محؿ جـز ألنيا جكاب الشرط .  :فعؿ الشرط، كقكلو

                                                                   

 .187، ص شرح طيبة النشر. ابف الجزرم، 2/68البحر المحيط,( أبك حٌياف ، 1
 .2/68، البحر المحيط( أبك حٌياف، 2
 .118، ص حجة القراءات( ابف زنجمة، 3
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، عمى قراءة الجميكر فتحتمؿ كجييف، أحدىما: أف تككف شرطية، كالكبلـ فييا كما تقدـ كأما

، كتككف في محؿ رفع تيا فبل محؿ لو مف اإلعراب حينئذكالثاني: أف تككف مكصكلة ك )تطكع( صم

 .(1)ف مف معنى الشرط ت الفاء لما تضمٌ ، كدخماهلل( خبره االبتداء أيضا ك )فإفٌ ب

 .[ُْٔالبقرة: ] َّ ٰى من ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى خن ُّ _6

كلـ يذكر أبك حٌياف خمفا راكم ، كقرأىا الباقكف )الرياح( بالجمع كالكسائي )الريح ( باإلفرادقرأ حمزة 

 .(2)حمزة

ة ممتئمة األجزاء ريح العذاب شديد قاؿ ابف عطية: ألفٌ كقد نقؿ أبك حٌياف تكجيو ابف عطية: " 

 ألفٌ ؛يا جسـ كاحد، كريح الرحمة لينة متقطعة، فمذلؾ ىي رياح، كىك معنى ينشر، كأفردت مع الفمؾكأنٌ 

 .(3)كمف قرأ بالتكحيد، فإنو يريد الجنس، فيك كقراءة الجمع "  ريح أجزاء السفف إنما ىي كاحدة متصمة

و فٌرؽ بيف رياح الرحمة، كرياح العذاب، ع: أنٌ و جعميا عذابا، كالحٌجة لمف جمالحٌجة لمف أفرد: أنٌ ك  

، كلكف صاحب التحرير كالتنكير يرد عمى ىذا بأٌف ىذه (4)و لمرحمةمعفجعؿ ما أفرده لمعذاب، كما ج

ال فقد  التفرقة   .(5)اءر باإلفراد في مكضع الجمع، كالعكس في قراءة كثير مف القرٌ عبَّ تفرقة أغمبية كا 

                                                                   

 .2/192،  الدر المصوف( السميف الحمبي،  1
 188ص,  شرح طيبة النشر. ابف الجزرم، 2/82، البحر المحيط ( أبك حٌياف،2
 .2/82البحر المحيط,( أبك حٌياف، 3
 .91ص,  الحجة في القراءات السبعةخالكيو، ( ابف 4
 .2/86،التحرير والتنوير( ابف عاشكر، 5
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يدم أر الدرىـ كالدينار في ثي كما تقكؿ كى  احد يدؿ عمى الجنس فيك أعـٌ الك  أفٌ ككجو آخر لمف أفرد 

 .(1) معنى الجمع عمى التكحيدفينا الناس إنما تريد ىذا الجنس 

نكاع الرياح في ىبكبيا: جنكبا، كشماال، كصبا، كدبكرا، كفي أالختبلؼ ، ككجو آخر لمقراءة بالجمع
  .كصافيا: حارة كباردةأ

 .(2)اسـ جنس يصدؽ عمى القميؿ كالكثير (الريح) فٌ أراد فككجو القراءة باإل

.[ُٓٔالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ _ 7  

نافع كابف عامر)ترل( بالتاء، )أٌف القكة() أٌف اهلل(  بفتح ىمزة أف، فالمخاطب السامع أك رسكؿ اهلل قرأ 

إذ ييركف( بضـ الياء مبنيا لممجيكؿ، مف الرؤية صمى اهلل عميو كسمـ ، كالمراد أٌمتو، كقرأ ابف عامر) 

 البصرية، كقرأىا الباقكف )إذ يىركف( بفتح الياء.

)كلك يرل( بالياء، )أٌف القكة( ) أٌف اهلل( بفتح ىمزة أٌف، كالتقدير: لعممكا  كقرأ ابف كثير كأبك عمر كالككفيكف

 م لعمـ أٌف القكة هلل جميعا.أٌف القكة ، كالفاعؿ )الذيف ظممكا( أك مقٌدرا، أم السامع، أ

 ديره: عمى قراءة كلك ترل بالخطاب، كتق(كأف اهلل شديد العذاب)كمنيـ مف قدر الجكاب محذكفا بعد قكلو 

الستعظمت ما حؿ بيـ، كعمى قراءة كلك يرل لمغائب، فإف كاف فيو ضمير السامع كاف التقدير: الستعظـ 

ف كاف الذيف ظممكا ىك الفاعؿ، ك ذا كاف الجكاب مقدران ، لتقدير: الستعظمكا ما حؿ بيـاف اذلؾ، كا  آخر  كا 

مفتكحة، فتكجيو فتحيا عمى تقديريف: أحدىما أف تككف معمكلة ليرل في قراءة مف قرأ  الكبلـ، ككانت أفٌ 

 .ذيف ظممكا أف القكة هلل جميعابالياء، أم كلك رأل ال

                                                                   

 .118،ص حجة القراءات( ابف زنجمة،  1
 .1/43، القراءات وأثرىا في عموـ العربية( محيسف،  2
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. كقرأ أبك جعفر كيعقكب)ترل( ككسركا ىمزة إٌف في المكضعيف  

 ف كسر إف مع قراءة التاء في ترلفتككف أف مفعكال مف أجمو، أم ألف القكة هلل جميعا، كم فمف قرأ بالتاء،

ف كانت مكسكرة عمى معنى المفتكحة، دالة عمى التعميؿ   (1)ػ كقدر الجكاب آخر الكبلـ، فيي، كا 

 فيككف ممٌخص القراءات فييا كما يمي:              

لىٍك )يعقكب قرأ نافع كابف عامر ك  قرأ ابف ، ك بالياء (يىرىل)كقرأ الباقكف ، بالتاء (رىل الًَّذيفى ظىمىميكاتكى

ٍكفى اٍلعىذىابى ًإٍذ يي )عامر كحده  { بفتح الياء.، بضـ الياء (رى ٍكفى  كقرأ الباقكف }يىرى

ًميعناإ)قرأ أبك جعفر كيعقكب   أىفَّ )كقرأ الباقكف ، ييمابكسر األلؼ ف (فَّ المَّوى ا  كى ( ك )فَّ اٍلقيكَّةى ًلمًَّو جى

ًميعنا كىأىفَّ المَّوى   .(2)بفتح األلؼ فييما (اٍلقيكَّةى ًلمًَّو جى

 َّ زئ  ٰى رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ ك، [ُّسبأ: ] َّ ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ : تعالىقكلو ؛ كحجة مف قرأ بالتٌاء

لعذاب لرأيت رؤيتيـ اكلك ترل يا محمد ىؤالء المشركيف عند ، كجكاب لك مكفكؼ المعنى، [َٓاألنفاؿ: ]

اهلل شديد العذاب كيجكز أف يككف العامؿ  كألفٌ  ،القكة هلل جميعا بمعنى ألفٌ  (فٌ أك ، )أمرا عظيما ينزؿ بيـ

 . (3)أٌف القكة هلل جميعا مد الذيف ظممكا لرأيتحالجكاب المعنى فمك ترل يا م (أف القكة)في 

 )أٌف القكة(، ) كلك ترل( )إذ يىركف(، الشاـ أىؿءة عامة أىؿ المدينة ك كقد ذكر اإلماـ الطبرم قرا

                                                                   

 .89-2/88، البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .139، صالمبسوط في القراءات العشر( ابف ميراف،2
 .119ص, حجة القراءاتة، ( ابف زنجم3



84 

 

ظىممكا أنفسيـ، حيفى يىركف عذابى اهلل كيعاينكنوأٌف اهلل ( بمعنى لك ترل يا محٌمد )  أٌف القكة ) الذيف كفركا كى

 .(1)(هلل جميعنا كأف اهلل شديدي العذاب

لعذاب ألقركا أف ـ يركف ا، كلك ترل يا محمد الذيف ظممكا كىالقراءة بفتح )أٌف( فيككف المعنىأٌما 

عنى مترككا ؛ألف ، كيككف الجكاب عمى ىذا المكف ترل بمعنى تبصر ال بمعنى تعمـ، فتكالقكة هلل تعالى

 ، ك)أٌف( بالفتح .قرأ )ترل( بالتاء ، كىذا التكجيو لمفالكبلـ يدؿ عميو

يعاينكف العذاب،  الذيف ظممكا حيف كأٌما مف قرأ ) ترل( مع كسر) إٌف( بمعنى كلك ترل يا محٌمد

محمد الذيف ظممكا إذ يركف العذاب، ، لك ترل يا لعممت الحاؿ التي يصيركف إلييا، أك قد يككف المعنى

 .ف، كأبقى المقكؿ، فحذؼ يقكلك يقكلكف: إٌف القكة هلل

، بمعنى كلك يرل الذيف ظممكا العذاب الذم أيًعٌد ليـ بالفتح)يرل( مع )أٌف( ك )أٌف(  كأٌما مف قرأ

ة ألنيا متعمقة بجكاب لك ، فتككف االكلى منصكبلقكة هلل تعالى كأنو شديد العذابمكا عندما يعاينكنو أف العم

، كلقد اختار الطبرم قراءة التاء انية معطكفة عمى األكلىكتككف الث ،، كيككف الجكاب مترككاالمحذكؼ

 . (2))ترل( كقدميا عمى قراءة الياء

                                                                   

 .282\3، جامع البياف ( الطبرم،1
 .286-3/281، جامع البياف, ( الطبرم،2
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أف القكة ( مسٌدىما، كقيؿ: كىنا يحتاج لمفعكليف، كسد ) قمب،كالرؤية في )يرل( ىي رؤية ال

كالرؤية في )ترل( ىي  ،معنى عمـ الذم يتعدل لمفعكؿ كاحد، كيجكز أف تككف الرؤية بالمفعكالف محذكفاف

 .(1)لك رأيتيـ يا محٌمد كقت تعذيبيـ؛ أم رؤية العيف

كف( مبنيا لممفعكؿ  كلة مف رأيت بمعنى أبصرت فتعدت يت المنقرى مف أىكأٌما قراءة ابف عامر )ييرى

 .(2)( العذاب)الثنيف، أكليما قاـ مقاـ الفاعؿ كىك الكاك، كالثاني ىك 

ـٌ تيعٌدل بكاسطة اليمزة إلى مفعكليف.  كرأل البصرية متعدٌية في أصميا لمفعكؿ كاحد، ث

.[ُٖٔالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ _ 8  

بضـ  الباقكف)خيطكات(كقرأ  كالطاء بضـ الخاء )خيطيكات(كقنبؿ كحفص قرأ ابف عامر كالكسائي

سكاف الطاء  .(3)الخاء كا 

 ،فتحيا: المرة مف المصدرطكة بطكة بضـ الخاء: ما بيف قدمي الماشي مف األرض، كالخى الخي ك  

خطك يكيقاؿ: ىك كاسع الخطك. فالخطكة بالضـ، عبارة عف المسافة التي  ،يقاؿ: خطا يخطك خطكا: مشى

ة تميـ كناس مف ثبلث: إسكاف الطاء كحاليا في المفرد، كىي لغ اتاء لغتفييا، كفي جمعيا باأللؼ كال

 . (4)تباعا لضمة الخاء، كفتح الطاءإقيس، كضـ الطاء 

                                                                   

 .1/135،  التبياف في إعراب القرآف( العكبرم، 1
 .2/215،  الدر المصوف( السميف الحمبي،  2
 .139 المبسوط في القراءات العشر. ابف ميراف، 2/101،البحر المحيط( أبك حٌياف، 3
 .101\2، البحر المحيطك حٌياف،( أب4
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: لو، ألنو جمع: خطكة كدليمو قكلو الحجة لمف ضـٌ: أنو أتى بمفظ الجمع عمى حقيقة ما كجبك  

نكف و خفؼ الكممة الجتماع ضمتيف متكاليتيف ككاك، فمما كانكا يسكٌ ف أسكف: أنٌ كالحٌجة لم ،ألنو جمع غرفة

 .(1) مثؿ ذلؾ مع غير الكاك كاف السككف مع الكاك لثقميا أكلى

كمتى كاف المفرد اسمنا ثبلثينا، سالـ العيف ساكنيا، مؤنثنا، سكاءه ختـ  كجاء في كتاب شذا العرؼ" 

تباع العيف بتاء أك ال، جاز فى عيف جمعو المؤ  ، كا  ، كالتسكيفي  لمفاء، إال إف كانت الفاء مفتكحةنث الفتحي

 .(2)فيتعيف اإلتباع

أك ة، ة إلى ضمٌ لسيكلة االنتقاؿ مف ضمٌ  ؛كبذلؾ تككف القرءاتاف جاءتا عمى لغتيف دكف الثالثة 

ؿ مف ضمة إلى بتسكيف الطاء ابتعادا عف تكالي ضمتيف بعدىما كاك، كلـ ترد المغة الثالثة لثقؿ االنتقا

ـٌ إلى كاك.  فتحة، ث

.[ُّٕالبقرة: ] َّٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ُّ _ 9   

ف ، كفي البحر المحيط أ(3)، كقرأىا الباقكف بالٌتخفيؼالميتة بالٌتشديد في جميع القرآفبك جعفر قرأ أ

قتو ك مف فار ، كقد حيكي عف النحكييف األكليف أٌف الميت بالتخفيؼ ىالتخفيؼ كالتشديد لغتاف جيدتاف

 . (4)، كبالتشديد ىك مف لـ يمت كلكٌنو عايف أسباب المكت الٌركح

  

                                                                   

 .92، الحجة في القراءات السبع( ابف خالكيو،  1
، ت: نصر اهلل عبد الرحمف نصر اهلل ، مكتبة الرشد الرياض، د شذا العرؼ في فف الصرؼ( الحمبلكم، أحمد بف محمد، 2

 .84ط، 
 .140، المبسوط في القراءات العشر. 2/11،البحر المحيط( أبك حٌياف، 3
 .2/111، لمصدر السابؽا (4
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ءتيف إيذانا جمع القراء بيف القرا، كقد ذكر أيضا أف ٌ (1)كاعتبر صاحب الٌدر المصكف، الٌتشديد ىك األصؿ

ف اؿ: ىيٍ فيعؿ يجكز تخفيفو في المعتؿ بحذؼ إحدل يائيو فيق ألفٌ ؛ كىما بمعنى، منيـ بصحة القراءتيف

ف ، كبالٌتشديد مكحت بالٌتخفيؼ ىك مف فارقتو الرٌ يٍ مف قاؿ بأٌف المى  ى، كرٌد عمتت كميٌ ف كميٍ ف كلي  ف كليٍ كىي  

في مكضع ال يمكف أف يراد بو المكت  ؼخفٌ  حفصا ؛ رٌد عمييـ بأفٌ لـ يمت كلكنو عايف أسباب المكت

، كعمى مثؿ ىذا الرأم (2)مجازا فرالكالمراد بو ا إذ ،ُِِاألنعاـ:  َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ كىك قكلو: 

 .(3)صاحب تاج العركس 

الميتة بالتخفيؼ ىي في أصؿ المغة الذات التي أصابيا المكت أٌف كيرل صاحب التحرير كالٌتنكير  

المخفؼ مع التأنيث بالدابة التي تقصد ذكاتيا إذا ماتت  ت، ثـ خٌص ت كالميٌ فمخففيا كمشددىا سكاء كالميٍ 

ؿ: إف ىذا مف نقؿ الشرع كقيؿ: ىك حقيقة عرفية قبؿ الشرع كىك الظاىر بدليؿ إطبلقيا بدكف ذكاة، فقي

 .(4)في القرآف عمى ىذا المعنى

خفيؼ فمف قرأ بالتٌ ، تيً يٍ ياء لمياء التي قبميا فصارت مى فقمبكا الكاك ، ؿعً يٍ ت عمى فى كً يٍ أصؿ الكممة مى ك  

شديد ىك التٌ  شديد فإفٌ كمف قرأ بالتٌ  ،كزنو فيؿ ،تميٍ فإنو استثقؿ تشديد الياء مع كسرىا فأسكنيا فصارت 

أدغمكا  ثـٌ  ،و في األصؿ ميكت فاستثقمكا كسرة الكاك بعد الياء فقمبكىا ياء لمياء التي قبميااألصؿ كذلؾ أنٌ 

 .(5) الساكنة في الثاني فصارتا ياء مشددة

                                                                   

 .2/236، الدر المصوف( السميف الحمبي، 1
 .3/104، المصدر السابؽ( 2
 كما بعدىا. 105/ 5، تاج العروس( الزبيدم، 3
 .2/115، التحرير والتنوير( ابف عاشكر، 4
 .164، حجة القراءات( ابف زنجمة، 5
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.[ُّٕالبقرة: ] َّ ٰى ٰىىي   ٰى ٰىمي ٰىحي خي  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ  _22  

ًف اٍضطيرَّ )فر كحده قرأ أبك جع   كىك األصؿ ،، كقرأ الباقكف بضٌميا(1)بكسر الطاء حيث كاف (فىمى

 ،(2)اككجو قراءة أبي جعفر أٌف أصميا اضطًرر، فمٌما أيدغـ نيقمت حركة الٌراء إلى الٌطاء بعد سمبيا حركتو

 . (3)كىما لغتاف كمعناىما كاحد

.[ُٕٕة: البقر ] َّ ٰىجم حم  ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىمل ىل يل  ُّ  _22  
فمف قرأ بنصب البر جعمو خبر  ،(4)بالنصب، كقرأ الباقكف بالرفع) ليس البٌر( قرأ حمزة كحفص 

ليس، كأف تكلكا في مكضع االسـ، كالكجو أف يمي المرفكع ألنيا بمنزلة الفعؿ المتعدم، كىذه القراءة مف 

كصمتيا أقكل في التعريؼ مف  كجو أكلى، كىك أف جعؿ فييا اسـ ليس: أف تكلكا، كجعؿ الخبر البر، كأفٌ 

المعرؼ باأللؼ كالبلـ، كقراءة الجميكر أكلى مف كجو، كىك: أف تكسط خبر ليس بينيا كبيف اسميا 

 . (5)قميؿ

 

ف نصبيا جعؿ )أف تكلكا ( اسـ ، كم(6)(، كالخبر )أف تكلكاقرأ بالرفع عمى أنيا اسـ ليس فحٌجة مف

 .(1)خبرىا ، كالبرٌ ليس

                                                                   

، ت: د. أحمد القضا ، ير التيسير في القراءات العشر تحب.ابف الجزرم، شمس الديف، 2/18،البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .300ـ ، ص2000 -ىػ 1421، 1األردف / عماف ، ط -دار الفرقاف 

 –، ت: أنس ميرة ، دار الكتب العممية  إتحاؼ فضالء البشر في القراءات األربعة عشر( الدمياطي، أحمد بف محمد ، 2
 .198ىػ ، ص1427 -ـ 2006، 3لبناف ، ط

 .1/114،بحر العموـقندم، ( السمر 3
 .2/226، النشر في القراءات العشر. ابف الجزرم،2/131،البحر المحيط( أبك حٌياف، 4
 .2/131،البحر المحيط( أبك حٌياف، 5
 .92، إعراب القرآف ( الٌنحاس، 6
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)أف  ألفٌ  ؛القراءة بالٌنصب تكقكي، األصؿ تقديـ الفاعؿ عمى المفعكؿ ألفٌ ع؛ ت قراءة الرفكقكي 

، كعمى مثؿ ىذا صاحب (2)تكلكا( أعرؼ مف البر، إذ كاف كالمضمر في أنو ال يكصؼ، كالبر يكصؼ

 .(3)الدر المصكف

.[ُٕٕالبقرة: ] َّ ٰىجم حم  ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىمل ىل يل  ُّ _ 21  
، كقراءة ) لكف( (4)كف( كرفع )البر(، كقرأ الباقكف بالتشديد كالٌنصبف عامر بتخفيؼ )لقرأ نافع كاب

ذا خففت لـ تعمؿ عند الجميكرمخففة مف الثقيمة،  كالتخفيؼ مع اإللغاء ، (5)جيء بيا لمجرد االستدراؾ، كا 

ف ، كسر النكف فييا اللتقائيا بالٌساك، كمف قرأ بتخفيؼ لكف(6)كلكف اإلعماؿ مع الكاك أشير؛ شائع سائغ

 . (7)بعدىا

 غربأٌف قراءة الرفع فييا نفي قصر أفراد البٌر عمى الٌتكلي جية المشرؽ اك المكترل الباحثة  

كخبرىا، كاؿ تفيد استغراؽ الجنس، أم ليس البٌر تكليتكـ  (ليس)، اسـ كالقصر جاء مف تعريؼ الطرفيف 

إلى ىذه الجية أك تمؾ، ك ىذا  جية المشرؽ أك المغرب؛ فيككف المعنى ليس البٌر مقصكرا عمى تكليكـ

 ية التالية تعريؼ البٌر كأنكاعوجزء يسير مف البٌر الذم أيًمر بو، كالبٌر أعظـ مف ذلؾ كأشمؿ، كذكرت اآل

                                                                                                                                                                                                                 

 2بيركت ، ط – ، ت: د. حاتـ صالح الضامف ، مؤسسة الرسالة مشكؿ إعراب القرآف( ابف أبي طالب، أبك محمد مكي، 2 
 .1/117ىػ ، 1405

 .1/143، التبياف في إعراب القرآف( العكبرم، 3
 .2/244، الدر المصوف( انظر: السميف الحمبي،  4
 .2/226، النشر في القراءات العشر. ابف الجزرم، 2/132البحر المحيط,( أبك حٌياف، 5
 2/30، الدر المصوف( السميف الحمبي، 6
 .182، يبة شرح الط (  ابف الجزرم،7
، ت: أحمد محمكد عبد السميع الشافعي الحفياف، دار  غيث النفع في القراءات السبع( النكرم، عمي بف محمد بف سالـ، 8

 .105ـ ،  2004 -ىػ  1425، 1الكتب العممية ، بيركت  ، ط
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كىذا صحيح إذا كانت الجية الميتىكلية مطمكبة، كقد أمر اهلل سبحانو بيا، كاصبحت جزءا مف العادة، كىذا 

ـٌ إلى بيت اهلل الحراـ كاف حاؿ المسمميف عندما تكجيكا إ لى بيت المقدس عندما طيًمب منيـ ذلؾ، كمف ث

 حتى أيًمركا بذلؾ.

أٌما قراءة الٌنصب فقد قيد ـ الخبر) البٌر( ألىميتو؛ ألٌف الحديث سيدكر عنو بعد ذلؾ، كىك المقصكد  

 مف الٌتكليو، كجميع العبادات.

.[ُِٖقرة: الب]   َّ ٰى ٰىجم حم  ٰىٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىخل مل ىل يل  ُّ _ 24  

مف كٌصى، كالباقكف)ميكص( مف أكصى كىما  قرأ حمزة كالكسائي كأبك بكر عف عاصـ)مٌكص(        

 .(2)كقرأىا يعقكب أيضا مشددة ،(1)لغتاف

يس:  َّ مئ ٰى زئ ٰى رئ ّٰ ِّ ُّ ك ،ُّالشكرل:  َّ مه جه ين ىن ٰى ٰى من ٰى  ُّ : تعالىقكلو ة مف قرأ بالٌتشديد كحج 

 ٰى جي يه ىه ٰى ٰى ُّ ك، ُُالنساء:  َّ  ٰى ٰى ُّ أ بالٌتخفبؼ  قكلو تعالى : ، كحجة مف قر ىمصدر مف كصٌ ، َٓ

ض في ، كقد ذكر البع(3)مترَّ ت كأكرمت ككى يٍ فَّ قاؿ الكسائي ىما لغتاف مثؿ أكفيت ككٌ ، ُِالنساء:  َّٰى

؛ ألٌنو يقاؿ أكصىند المعالتفرقة بينيما أٌف ما كاف   .كما كاف في غير المكت فيك ميكصو  ،كت فيك ميكىصٍّ

صيغة فىعٌَّؿ المشددة أكثر تككيدا كمبالغة مف أفعؿ، كفي التعبير بالصيغتيف تعبير عف حالتيف مختمفتيف 

لمف يكصي الذم ينحرؼ بكصيتو عف الحٌؽ كيتجانؼ العدؿ، كىك قد يكصي إيصاء فيو انحراؼ دكف 

                                                                   

 .2/168،البحر المحيط(  أبك حٌياف، 1
 .142،  المبسوط في القراءات العشر( ابف ميراف، 2
 .124،  حجة القراءاتابف زنجمة،   (3
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صرار، كقد يككف متشددا في كصٌيتو مصٌرا عمييا ال يرضى بسكاىا ، كفي كبل الحالتيف عزيمة أك تأكيد كا 

 .ال ينبغي النككص عف اإلصبلح، كرٌد الحٌؽ إلى نصابو

.[ُْٖالبقرة: ] َّٰىىه يه جي   ٰى ٰى ُّ _ 23  

ـي  فديةه )قرأ الجميكر:  فرا (مسكيف طعا د مسكيف، كىشاـ كذلؾ إال أنو بتنكيف الفدية، كرفع طعاـ، كا 

، ككذا (1)جمع مساكيفضافة الفدية ك بإ يف()فديةي طعاـً مساككابف ذككاف، بالجمع، كقرأ نافع (مساكيف) قرأ

 .(2)قرأ أبك جعفر

ف فأضاؼ كاف كاف طعاـ بدال مف فدية، ككاف في ذلؾ تبييف لمفدية ما ىي. كمف لـ ينك   فٌ كمف نكٌ 

 الفدية اسـ لمقدر الكاجب ألفٌ  ؛ضافة، كىي إضافة الشيء إلى جنسوفي ذلؾ تبييف أيضا كتخصص باإل

كمف قرأ مساكيف، قابؿ الجمع بالجمع، كمف أفرد فعمى مراعاة إفراد العمـك ، رىاكالطعاـ يعـ الفدية كغي

الحكـ  تبيف مف إفراد المسكيف أفٌ ، كيأم: كعمى كؿ كاحد ممف يطيؽ الصـك لكؿ يكـ يفطره إطعاـ مسكيف

 .(3) لكؿ يـك يفطر فيو مسكيف، كال يفيـ ذلؾ مف الجمع

عميو عف  ألفٌ  ؛كاحد( مسكيف)بدؿ منيا، ك (طعاـ)تدأ ك مب (الفدية) د: أفٌ الحجة لمف رفع ككحٌ ك  

و جعؿ الفدية عف أياـ متتابعة ال عف يـك كجمع: أنٌ  كالحجة لمف أضاؼ، كؿ يـك يفطره إطعاـ مسكيف

كٌؿ كاحد منيـ يمزمو إطعاـ ، ك ا المسكيف مع أٌف المراد الكثرة، كيطيقكنو جمع، كلكف كيؼ أفردك 4كاحد

                                                                   

 .2/191،البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .45، البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة( القاضي، 2
 .2/191،البحر المحيط( أبك حٌياف، 3
 .93،  الحجة في القراءات السبع(  ابف خالكيو، 4
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 المعنى: عمى اإلفراد جاز كحسف ألفٌ  فٌ أ؛ مى ما سبؽ، كالرٌد عيككف مجمكعا مسكيف، فبذلؾ ينبغي أف

 .(1) كؿ كاحد طعاـ مسكيف، فميذا أفرد

ـي مسكيفو (  حجتيا   التي أكجبيا اهلل عمى المفطر  يةالطعاـ ىك الفد أفٌ كقراءة الجميكر ) فديةه طعا

ألٌف الشيء ال  كجو إلضافة الفدية إليو الذم رخص لو في الفطر كجعؿ إطعاـ المسكيف جزاء إفطاره فبل

 ؛ بؿ لغيره.يضاؼ لنفسو

في البياف عمى حكـ الكاحد في ذلؾ البياف عف حكـ جميع أياـ  أفٌ  إفراد )مسكيف(كحجتيـ في   

 .لبياف عف حكـ إفطار اليـك الكاحدالشير كليس في البياف عف حكـ إفطار جميع الشير ا

ما ىك المفدل بو الصـك الطعاـ إنٌ  كأفٌ ، ـالفدية غير الطعا أفٌ  كحجة مف أضاؼ الفدية إلى الطعاـ

فإذا كاف ذلؾ ، ذا اليـك بطعاـ مسكيف أفديو فديةكالفدية ىي مصدر مف القائؿ فديت صـك ى، ال الفدية

 .كذلؾ فالصكاب في القراءة إضافة الفدية إلى الطعاـ

ىم  يم جن  ٰى ٰى ٰى ٰىخم مم  ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ قكلو قبميا  (مساكيف)كحجة مف قرأ 

 َّٰىخن  ُّ : ثـ قاؿ ، [ُّٖالبقرة: ] َّ

أياما )ؼ عباده حكـ مف أفطر األياـ التي كتب عميو صكميا بقكلو ما عرٌ قاؿ إنٌ ، [ُْٖالبقرة: ] 

 .(2)مساكيف عمى الجمع ال عمى التكحيدفإذا كاف ذلؾ كذلؾ فالكاجب أف تككف القراءة في ال (معدكدات

                                                                   

 . 2/273، الحجة لمقراء السبعة( الفارسي، 1
 .125، حجة القراءاتجمة، ( ابف زن2



93 

 

 (ًفٍديىةه )حفص  اءةكقر ، و اسـ ممنكع مف الصرؼألنٌ  ؛النكف بدكف تنكيف بالجمع كفتح (مىساًكيف) كقراءة

ـي )ك  ،خبره متعمؽ بالجار كالمجركر قبموبالتنكيف مع الرفع عمى أنو مبتدأ مؤخر ك  بالرفع عمى أنو  (طىعىا

  (ًفٍديىةه )بدؿ مف 

 .(1)بالتكحيد كالجر كالتنكيف عمى اإلضافة  (ًمٍسًكيف)ك 

.[ُْٖالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ  _25  

ٍف ) قرأ حمزة كالكسائي كخمؼ ٍيرنايى فىمى  (تىطىكَّعى )كقرأ الباقكف ، بالياء كتشديد الطاء كجـز العيف (طىكَّعى خى

 .(2)بالتاء كفتح العيف جميعا

 كيمـز في ىذه ،ع، فجعمو مضارع اطكع، كأصمو تطكع فأدغـ، كاجتمبت ىمزة الكصؿكَّ مف قرأ يطَّ ك  

 .(3) شرطية، كيجكز ذلؾ في قراءة مف جعمو فعبل ماضيا (مف)القراءة أف تككف 

 و جعمو فعبل ماضيا عمى بنائو في مكضع االستقباؿ، ألفٌ الحجة لمف قرأ بالتاء كالفتح: أنٌ ك  

كالحٌجة لمف قرأ بالياء ، كالجكاب الفاء في قكلو: )فيك خير لو( اضي يقـك مقاـ المستقبؿ في الشرطالم

س بقى الياء ليدؿ بيا عمى االستقباؿ، أكاف العيف: أنو أراد: يتطٌكع فأسكف التاء، كأدغميا في الطاء، ك كا 

 .(4) كجزمو بحرؼ الشرط

                                                                   

الشيخ/ بصيرم ، دار  -، تقديـ: د/ عمر الكبيسي لقراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحميمية مقارنة ( ساؿ، حميمة، ا1
 ص.262ـ ،  2014 -ىػ  1435،، 1اإلمارات ، ط –الكاضح 

 .138،  المبسوط في القراءات العشر( ابف ميراف، 2
 .2/192، البحر المحيط( أبك حٌياف،  3
 .90،  الحجة في القراءات السبع( ابف خالكيو، 4
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 (بمف)فعؿ ماض، في محؿ جـز أٌما )تطكَّع(  فعؿ مضارع مجزـك بمف الشرطية،كالفعؿ )يطَّكَّع(  

 .(1)عمى أنيا اسـ مكصكؿ (لمف)عمى أنيا شرطية، أك صمة 

، ؿ الصـك قبؿ إيجابو عمى المسمميففقراءة الجميكر فييا إشارة إلى مف مف كانكا يدفعكف الفدية بد 

 سبحانو، كأٌنو سيجزييـ عميو خيراكىذه القراءة تطمئنيـ إلى أٌف عمميـ محفكظ عند اهلل 

 أٌما القرءاة بالفعؿ يىطَّكَّع ففييا ممحكظتاف:

تقبمكنو مف الزمف، كىك يحٌثيـ عمى الٌتطكع، كىذا باؽ في حٌؽ مف األكلى: أٌنو جاء مضارعا ليشمؿ ما يس

.  لـ يقدر عمى الصـك

الثانية: جاء الفعؿ بصيغة الٌتشديد ليفيد تككيد الفعؿ، كالتكثير منو، كالزيادة فيو، كلـ يأت في القراءة 

كس المستقبؿ الذم يمـز األكلى بالفعؿ مشٌددان؛ ألٌنو مضى كانتيى كال يمكف الزيادة فيو كالتكثير منو بع

 التذكير بو كالحٌث عمى الزيادة فيو.

الذم يستقبؿ كبذلؾ تككف القراءتاف شممتا الزمف الماذضي كالحاضر كالمستقبؿ، مع التأكيد عمى الفعؿ 

 بالزيادة كالتكثير منو.

.[ُٖٓالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰىىئ  ٰى ٰى ٰىنئ   ٰىمئ  ٰىزئ  ٰىّٰ رئ  ُّ  _26  

، (2)كىما لغتاف، (1)كقرأ الباقكف باإلسكاف  ف في )اليسر( ك)العسر(قرأ أبك جعفر بضـ الٌسي 

كاختار صاحب ككف تخفيؼ، أك األصؿ السككف كالضـ لئلتباع؟ أصؿ كالسٌ  كاختمؼ النحاة: ىؿ الضـٌ 

 .(3)و المعيكد في كبلميـألنٌ  ؛األكؿالٌدر المصكف 
                                                                   

 .1/528،  القراءات وأثرىا في عموـ العربية( محيسف،  1
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.[ُٖٓالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰىىئ  ٰى ٰى ٰى ُّ  _27   

ًلتيٍكًمميكا اٍلًعدَّةى )في أحد ركايتيو ية أبي بكر، كيعقكب قرأ عاصـ بركا  ، الميـ مفتكحة الكاؼ مشددة (كى

 (5)(أمتع)ك (متع)ك (أنزؿ)ك (نزؿػ )لغتاف ك (أكمؿ)ك (ؿكمٌ )ك، (4)مع سككف الكاؼ الباقكف خفيفة ىاكقرأ

 .كاليمزة كالتضعيؼ كبلىما لمتعدية

بكجكب إتماـ عٌدة شير رمضاف التي قد يتساىؿ الصائـ أك  كال يخفى أٌف التشديد فيو تأكيد كتذكير 

تفتر عزيمتو عنيا، فكاف الٌتشديد مناسب ىنا، ككذلؾ جاء الفعؿ )لتكٌممكا( مشٌددا ليناسب 

 المعطكؼ)لتكٌبركا(.

.[ُٖٗالبقرة: ] َّٰى ٰى ٰى ٰى  ٰىٰى ٰىىئ  ٰى ٰى ٰىنئ  ٰىمئ  ٰىزئ  ُّ _ 28  
 بالكسر حيث كقع ذلؾ (يكتالبً )بكر كأب كمزة ح ك ير، كابف عامر، كالكسائي، كقالكفقرأ ابف كث

 .(6) لمناسبة الياء، كاألصؿ ىك الضـ ألنو عمى كزف فعكؿ، كبو قرأ باقي السبعة

يـ استثقمكا الضمة في الباء كبعدىا أنٌ ، كأٌما مف كسرىا فحجتيـ كمف ضـٌ  الباء فعمى أصؿ الجمع 

كىذا مف أثقؿ ، ة ثبلثة ضماتفتصير بمنزل ياء مضمكمة فيجتمع في الكممة ضمتاف بعدىا كاك ساكنة

 .(1)ات كلقرب الكسر مف الياءالكبلـ فكسركا الباء لثقؿ الضمٌ 

                                                                                                                                                                                                                 

 –، دار الجيؿ اليادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر . محيسف ، محمد، 2/200،البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .2/37ـ ، 1997 -ىػ  1417، 1بيركت ، ط

 .96، راب القرآف إع( الٌنحاس، 2
 .2/285، الدر المصوف( السميف الحمبي، 3
 .143، المبسوط في القراءات العشر. ابف ميراف، 2/200البحر المحيط,( أبك حٌياف، 4
 .192،شرح طيبة النشر ( ابف الجزرم،  5
الوافي في بد الفتاح، . كانظر:  القاضي، ع193، شرح الطيبة. كانظر: ابف الجزرم، 2/239،البحر المحيط أبك حٌياف، (6

 .218ـ ، 1992 -ىػ  1412، 1، مكتبة السكادم لمتكزيع ، ط شرح الشاطبية في القراءات السبع



96 

 

.[وُٖٗالبقرة: ] َّٰى ٰى ٰى ٰى  ٰىٰى ٰىىئ  ٰى ٰى ٰىنئ  ٰىمئ  ٰىزئ  ُّ _ 29  

( ابف عامر كنافع قرأ  تقٌدـ  ، كقد(2)كالباقكف بالتشديد كالنصب بتخفيؼ نكف)كلكف( كرفع)البرُّ

 .ُٕٕالبقرة:  َّ ٰىجم حم  ٰى ٰى ٰى  ٰى  ُّ       :لو تعالىتكجيييا عند قك 

 ٰىٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىجم حم  ٰىٰى ٰى ٰى  ٰى ٰىٰى ٰى ٰىخل مل ىل يل  ُّ _ 12

.[ُُٗالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰى ٰىخم مم ٰى  

كقرأ  ككذلؾ خمؼ، ،(3)، بغير ألؼ فيياتمككـ () قتمككـ(، يق،)تمكىـ (قرأ حمزة كالكسائي ) تق  

 .(4)الباقكف باأللؼ 

فيحتمؿ المجاز في الفعؿ، أم: كال تأخذكا في قتميـ حتى يأخذكا في ، مف القتؿ كالقراءة بدكف ألؼ 

قتمكـ، كيحتمؿ المجاز في المفعكؿ، أم: كال تقتمكا بعضيـ حتى يقتمكا بعضكـ، فإف قتمكا بعضكـ، يقاؿ: 

 . (5)ا بنك فبلف، يريد قتؿ بعضناقتمن

ف كقع القتؿ  تىمف قرأ: )ال تقتمكىـ( فالمعنى: ال تبدأكىـ بقتؿ حف     يبدأككـ بو، كجاز كال تقتمكىـ كا 

نما قتمكا بعضيـ، العرب ألفٌ ؛ ببعض دكف بعض ، كا  كمف قرأ: )كال تقاتمكىـ( فإنيـ نيكا  تقكؿ: قتمنا القـك

 .(6)عف قصدىـ بالقتاؿ حتى يككف االبتداء منيـ، كالقتاؿ مف اثنيف، كالقتؿ مف الكاحد

                                                                                                                                                                                                                 

 .127، حجة القراءاتابف زنجمة،  (1
 .2/182، شرح طيبة النشر . النكيرم،2/240، البحر المحيط ( أبك حٌياف،2
 .2/244، البحر المحيط( أبك حٌياف، 3
 .145، لمبسوط في القراءات العشرا ( ابف ميراف، 4
 .2/244، البحر المحيط( أبك حٌياف، 5
 .1/196، معاني القراءات( األزىرم،6
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 َّىن ٰى  ٰى من ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ أٌف القراء اتفقكا عمى قراءة المكاضع في ىذه )تقاتمكىـ( حجة مف قرأ: ك  

قاتمكىـ حتى ال يككف  :الفتنة ىنا؛ الكفر فيصبح المعنى، كمعنى اتفقكا عمى قراءتيا باأللؼ، [ُّٗالبقرة: ]

 كفر لمكاف قتالكـ إياىـ.

حيث  ثقفتمكىـ(؛ اتفقكا عمى ( أٌف القراء اتفقكا عمى قراءة ) فاقتمكىـ يقتمككـ  ()تقتمكىـ  )كحجة مف قرأ: 

 .(1)فكؿ كاحد مف الفريقيف يستدؿ عمى ما اختار بالمكضع المتفؽ عميو، قراءتيا بدكف ألؼ

ف قي عمى عدـ االبتداء بالقتاؿ المسألة نصإٌف كال تقتمكىـ فكعمى قراءة  و رئ كال تقاتمكىـ فيك تنبيو؛ ألنٌ ، كا 

 .(2)بل بينا ظاىرا عمى النيي عف القتؿإذا نيى عف القتاؿ الذم ىك سبب القتؿ كاف دلي

.[ُٕٗالبقرة: ] َّٰىجم حم  ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى يلخل مل ىل ُّ _ 12  

فىثه )قرأ أبك جعفر   كقرأ ابف كثير كأبك عمرك ، بالرفع فييا ثبلثتيا (كىالى ًجدىاؿه  كىالى فيسيكؽه  فىبلى رى

فىثه )كيعقكب  فىثى كىالى فيسيكؽى كىالى )كقرأ الباقكف ، بالنصب (كىالى ًجدىاؿى )بالرفع فييما  (كىالى فيسيكؽه  فىبلى رى فىبلى رى

 .(3)ثبلثتيا بالنصب (ًجدىاؿى 

و جعؿ: ال، غير عاممة كرفع ما بعدىا باالبتداء، كالخبر عف الجميع ىك قكلو: ا مف رفع الثبلثة فإنٌ فأمٌ 

مداللة، كيجكز أف يككف كالثالث ل المبتدأ األكؿ، كحذؼ خبر الثاني ، كيجكز أف يككف خبرا عف(في الحج)

                                                                   

 .2/286، الحجة لمقراء السبعة( ابف خالكيو، 1
لبناف ،  –، ت: محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العممية، بيركت أحكاـ القرآف( ابف العربي ، محمد بف عبد اهلل ، 2
 .1/152ـ ،  2003 -ىػ  1424، 3ط
 .145، المبسوط في القراءات العشر. ابف ميراف،  2/281،البحر المحيط ( بتصرؼ: أبك حٌياف،3
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كيجكز أف تككف: ال، عاممة عمؿ ليس فيككف: في ، خبرا عف الثالث كحذؼ خبر األكؿ كالثاني لمداللة

 .الحج، في مكضع نصب

يا منصكبة عمى المصادر، كالعامؿ فييا أفعاؿ مف لفظيا، التقدير: كأما قراءة النصب كالتنكيف فإنٌ  

، متعمؽ بما شئت مف ىذه األفعاؿ عمى (في الحج) يجادؿ جداال. ك: فبل يرفث رفثا، كال يفسؽ فسكقا، كال

 طريقة اإلعماؿ كالتنازع.

كأما قراءة الفتح في الثبلثة مف غير تنكيف، فالخبلؼ في الحركة، أىي حركة إعراب أك حركة 

 .بناء؟ الثاني قكؿ الجميكر

، فعمى الرفع عمى (كال جداؿى ) تنكيف، كفتح مف غير (كال فسكؽه  فبل رفثه )ف: كأما قراءة مف رفع كنكٌ  

 .(1)االبتداء

ف أتيا ، يككف منييا عف افسكؽ كنصب جداؿعمرك برفع رفث ك  كعمى قراءة أبي   لرفث كالفسكؽ كا 

ا الجداؿ فيك إخبار ، أمٌ بمفظ الخبر، أم: ال يككنف رفث؛ كىك الجماع، كال يككنف فسكؽ؛ كىك الٌسباب

كيحتمؿ أف يككف  ،ف الحج، كقراءة الجميكر تحتمؿ ىذا أيضازم ؛ أم ارتفع المراء فيمحض دكف نيي

 . (2)منييا عف الجميع

مكررة  (ال)الجميع اسـ ال األكلى ك  عمى أفٌ  : بالفتح فييفٌ )فبل رفث كال فسكؽ كال جداؿ(كتككف  

 .(في الحج)لمتككيد في المعنى، كالخبر 

                                                                   

 .2/281,282،البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .359دار الكتب العممية، د ط،  ،إبراز المعاني مف حرز األمانيأبك القاسـ شياب الديف عبد الرحمف ،  ,( أبك شامة2
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كيجكز أف تككف ال  ،ما بعدىا مبتدأ كخبران غير عاممة، كيككف  (ال)الرفع فييف تككف كعمى قراءة  

 .(1)في مكضع نصب( في الحج  )  يككفك عاممة عمؿ ليس، 

 

 

.[َِٖالبقرة: ] َّنئ  ٰىمئ  ٰى  زئٰىٰذ ٰر ٰى ٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ  ُّ  _11  
 (3)كالباقكف بالكسر كىما لغتاف ككذا أبك جعفر ،(2)(بفتح سيف )السمـ كابف كثير كالكسائي نافعقرأ 

كقد يركل فيو  ى: سمما بكسر السيفألف اإلسبلـ: قد يسمٌ  ؛في السمـ ىنا، فقيؿ: ىك اإلسبلـ كاختمؼ

( 4)السمـ الذم ىك اإلسبلـ قميؿإال أٌف الفتح في سمـ الذم ىك الصمح الفتح كالكسر،الفتح، كما ركم في ال

ا كفتحكا في القتاؿ كليذا كسر أكثر القراء ىن، (5)الصمحبمعنى اإلسبلـ، كالفتح بمعنى  كقيؿ الكسر

 .(6) كاألنفاؿ

 .(7)( في اإلسبلـ جميعا)، يعني: [208البقرة: ] (ادخمكا في السمـ كافة)عف مجاىد: "   

                                                                   

 .1/161، التبياف في إعراب القرآف( العكبرم، 1
 .2/338،البحر المحيط(  أبك حٌياف، 2
 .194،شرح طيبة النشر ( ابف الجزرم، 3
 .2/338،البحر المحيط( أبك حٌياف، 4
 -، ت: د. مجدم باسمـك ، دار الكتب العممية  تفسير الماتريدي )تأويالت أىؿ السنة(( الماتريدم ، محمد بف محمد ، 5

 .2/102ـ ، 2005 -ىػ  1426، 1بيركت، لبناف ،ط
وآية [ ، 6ُ]األنفاؿ:َّ  يت ىت نت مت زترت يب ىب نب مب زب  رب يئُّٱ ، كآية األنفاؿ: 194، شرح طيبة النشر ابف الجزرم،  (5

 [.ّٓ]محمد: َّ   خي حي نن من زن: ُّٱ القتاؿ
دار الفكر اإلسبلمي الحديثة، مصر ، ، ت: الدكتكر محمد عبد السبلـ أبك النيؿ ،  تفسير مجاىد( ابف جبر، مجاىد ،  7
 .231ـ ، 1989 -ىػ  1410، 1ط
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حجة لمف كسرىا أٌنو أراد اإلسبلـ، كعمى ىذا الٌرأم معظـ ، كالجة لمف فتحيا؛ أٌنو أراد الصمحفالح 

، كمف كسر معنى الصمح كاإلسبلـ صمح كمسالمةب مـ، كمنيـ مف رأل أف السَّ التفاسير، ككتب الٌتكجيو

 .إليو سبلـ كليس ثىَـّ صمح لتدعكالسيف رأل أٌف اآليات تتحدث عف الدخكؿ في اإل

كىي الصمح كالمسالمة  كالقراءة بالفتح تجم ي معنىن جميبل مف المعاني التي أتى بيا اإلسبلـ، 

 اعة.بمعناىما الكاسع، سبلـ صمح مع ربيا إيمانا كمحبة كط

كصمحان كسبلما مع النفس بإشباع رغباتيا اإليمانية كالركحية كالمادية، كصمحان كسبلما مع الخمؽ  

بيدايتيـ كالعدؿ في معاممتيـ، كالحرص عمى األخذ بأيدييـ نحك الحٌؽ ليسعدكا في دنياىـ كآخرتيـ، 

 فعكا.كصمحان مع الككف عمارة كاستخداما لخيراتو، كبركاتو ليسعد بيا البشر كينت

البقرة: ] َّيئ رب زب مب  ٰىٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ _ 14
َُِ].  

بالجر فمف قرأىا  ،(1)كالباقكف برفعيا  المبلئكة جرٌ ب(  ضى األمركقي  كالمبلئكةً ) كقرأ أبك جعفر  

عطفا عمى: في ظمؿ، أك عطفا عمى الغماـ، فيختمؼ تقدير حرؼ الجر، إذ عمى األكؿ التقدير: كفي 

 كعمى الثاني التقدير: كمف المبلئكة.المبلئكة، 

بالرفع عطفا عمى: اهلل، كقيؿ: في ىذا الكبلـ تقديـ كتأخير، فاإلتياف في الظؿ مضاؼ إلى  كمف قرأىا

 .(2) المبلئكة، كالتقدير: إال أف يأتييـ اهلل كالمبلئكة في ظمؿ، فالمضاؼ إلى اهلل تعالى ىك اإلتياف فقط

                                                                   

 .194، شرح طيبة النشر.  ابف الجزرم،  2/345،البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .2/345،البحر المحيط( أبك حٌياف،  2
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، كمف رفعيا فيككف ا هلل تعالى أف يككف مع المبلئكة؛ تعظيمك الغماـخفضيا عطفيا عمى الظمؿ أفمف  

، كقراءة الخفض تككف (1)كبالخفض عمى معنى: كفي المبلئكة، كالٌرفع أجكد، بللةالعطؼ عمى لفظ الج

كالثاني: الجر ، ، أم: إال أف يأتييـ في ظمؿ كفي المبلئكة(ظمؿ)أحدىما: الجر عطفا عمى عمى كجييف: 

مف المبلئكة، فتكصؼ المبلئكة بككنيا ظمبل عمى ظمؿ الغماـ ك  ظمؿ مف فيأم:  (الغماـ)عطفا عمى 

 .(2)التشبيو

البقرة: ] َّيئ رب زب مب  ٰىٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ _ 13

َُِ].  

، ككذلؾ (3)قرأ ابف عامر كحمزة كالكسائي بفتح التاء ككسر الجيـ كالباقكف بضـ التاء كفتح الجيـ

 .(4)ح التاء ككسر الجيـ قرأىا يعقكب بفت

، كمف ضـٌ التاء كفتح الجيـ فمف)رجع( المتعدم،  كمف فتح التاء ككسر الجيـ فمف )رجع( البلـز

قامة  ذا كاف الفعؿ مبنيا لممفعكؿ فالفاعؿ المحذكؼ، إما اهلل تعالى، يرجعيا إلى نفسو بإفناء الدنيا كا  كا 

                                                                   

 .1/183، معاني القرآف ( األخفش، 1
 .2/364،  الدر المصوف( السميف الحمبي،  2
المكرر في ما تواتر مف . كانظر: النشار،  أبك حفص، عمر بف قاسـ بف محمد، 2/346,  ر المحيط البح( أبك حٌياف، 3

 -ىػ  1422، 1بيركت، ط –، ت: أحمد محمكد عبد السميع الشافعي الحفياف، دار الكتب العممية القراءات السبع وتحرر
 .56ـ،  2001

، ت : عبد الرزاؽ الميدم ،دار إحياء التراث رآف , تفسير البغويمعالـ التنزيؿ في تفسير الق ( البغكم، أبك محمد حسيف،4
 .1/269ىػ، 1420،  1بيركت ،ط –العربي 
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ـ شاىدة عمييـ بأنيـ مخمكقكف محاسبكف مجزيكف، كانكا ا كانت ذكاتيـ كصفاتيالقيامة، أك ذكك األمكر، لمٌ 

 .(1)راديف أمكرىـ إلى خالقيا

ج مف أراد معنى تصير بقكلو ، كاحت(2)ردٌ ، كمف ضٌميا أراد: تي و أراد: تصيرة لمف فتحيا أنكالحجٌ  

ٌد فاحتج بقكل، [ّٓالشكرل: ] َّىن ين  ٰى ٰىمن  ُّ تعالى:  ، أٌما مف أراد معنى تيرى  ُّ  :وفمـ يقؿ تيصاري

 ،فجعمكا األمكر داخمة في ىذا المعنى ؛[ُِالعنكبكت: ] َّ ٰىىئ  ٰىٰى ٰىنئ   ٰىمئ  ٰى

 .(3)اهلل ىك الذم يرجع األمكر فإذا رجعيا رجعت فيي مرجكعة كراجعة كالمعنياف يتداخبلف كذلؾ أفٌ 

ـٌ فاعمو كبالتأنيث؛ ألٌف جمع الت فقراءة ضـٌ   كسير )األمكر( يجرم مجرل التاء عمى ما لـ يٌس

، كقد جاءت القراءاتاف عمى لمؤنث، كقراءة الفتح عمى بنائو لمفاعؿ، كيأتي الفعؿ رجع الزما كمتعدياا

 .(4)ذلؾ

 .(5)، كاألمكر: نائب فاعؿ مرفكع ر( ترجع: فعؿ ماض مبني لممجيكؿ)تيرجع األمك  

مفيف مف ا اهلل سبحانو لممككاألمكر ىي الصبلحيات كالقدرات كاالختيارات، كالتصرفات التي منحي 

، فكٌؿ ذلؾ يعكد إليو سبحانو عند انتياء كقت التكميؼ، بمجيء زمف اآلخرة، فكٌؿ ىذه امتحانيـ أجؿ

 األمكر ترجع إلى ربيا كما كانت قبؿ الٌتكميؼ.

                                                                   

 .2/246، البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .95، الحجة في القراءات السبع( ابف خالكيو، 2
 .131، حجة القراءات( ابف زنجمة، 3
 .2/365، الدر المصوف( السميف الحمبي،  4
، 4مؤسسة اإليماف، بيركت، ط -، دار الرشيد، دمشؽ الجدوؿ في إعراب القرآف الكريـمحمكد بف عبد الرحيـ، ( صافي، 5

 .2/431ىػ،  1418
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ككأٌنيا  ،ليو سبحانو؛ فكأٌنيا تعكد بذاتياى سرعة انتقاؿ األمكر إإشارة إل بالبناء لممعمـك رجع""تى كعمى قرءاة 

 ، كعادت إلى طبيعتيا.حالة استثنائية كانت في

كر تعكد إليو سبحانو بفعمو كأمره كعمى قراءة "تيرجع" بالبناء لما لـ ييسـٌ فاعمو إشارة إلى أٌف األم 

ر   ادتو كقدرتو.ألٌنيا ال تخرج عف طكعو كا 

لعمؿ كا ؛ ألٌف سياؽ اآليات يدعكىـ إلى الدخكؿ في اإلسبلـيككف المقصكد بذلؾ ىـ المكمفكفكقد  

كىـ  ىـ في أٌية لحظةأالحياة قصيرة كاآلخرة قد تفج في االستجابة ألفٌ مف التمكؤ بكٌؿ ماجاء بو، كيحذرىـ 

ٌما المسيء فيك أو يرجع كحده، فكأنٌ كقو لمقاء ربو؛ مابيف محسف كمسيء، كالمحسف يناسبو يرجع لشٌدة ش

  يساؽ سكقا إلى مصيره الذم يخشاه كال يريده.  

.[ُِّالبقرة: ] َّٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ _ 15  

، كىي قراءة أبي جعفر كلـ (2)ـ( عمى بناء الفعؿ لممفعكؿحكى )ليي  قرأ (1)الجحدرم ذكر أبك حٌياف أفٌ  

)ليىحكيـ( بفتح  يذكرىا أبك حياف، فقد قرأ أبك جعفر ) لييحكىـ( بضـ الياء كفتح الكاؼ، بينما قرأىا الباقكف

عمى البناء لممفعكؿ، حذؼ فاعمو إلرادة عمـك الحكـ مف كؿ ي جعفر ، كقراءة أب(3)الياء كضـ الكاؼ

ضـٌ الكاؼ عمى البناء لمفاعؿ، أم ليحكـ النبٌي بالكتاب المنٌزؿ عميو، كالقراءة بحاكـ
(4). 

                                                                   

غاية ( عاصـ بف أبي الصباح العجاج كقيؿ ميمكف أبك المجشر الجحدرم البصرم، تكفي سنة ثماف كعشريف كمائة، 1
 .1/349،النياية

 .2/366 ،البحر المحيط( أبك حٌياف،  2
 .146العشر ، المبسوط في القراءات( ابف ميراف، 3
 .2/76، اليادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر ( محيسف، 4
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ليحكـ كؿ نبي بكتابو، ألٌف المعنى:  ؛ءة بضـ الياء قراءة شاذةكقد أكرد بعض المفسريف أٌف القرا 

ذا حكـ بالكتاب ف ، كقد أكرد ابف عطية في (1)تقٌدـ ذكر الكتاب فالقراءة شاذة ، كبما أٌنوكأنما حكـ الكتابكا 

ٌنما ذلؾ مف باب التصحيؼتفسيره أنو لـ يينقىؿ عف الجحدرم تمؾ ال  كعمى الرغـ مف ذلؾ، (2)قراءة كا 

 الياء ىي قراءة متكاترة قرأ بيا أبك جعفر كما كرد في كتب القراءات. القراءة بضـٌ ف

 ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰىىئ  ٰىٰى ٰىنئ  ٰىمئ  ٰىزئ   ٰىُّ ِّ ّٰ رئ  ُّ _ 17

[.ُِْالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰىٰى ٰى ٰى ٰى  

تَّى يىقيكؿي )قرأ نافع كحده  تَّى يىقيكؿى )كقرأ الباقكف ، بالرفع (الرَّسيكؿي  حى ، كقراءة الجميكر (3)نصب( بالحى

رٌجح أبك حٌياف النصب عمى قكؿ، ك ؛ زلزلكا كي ي: إلى أف يقكؿ، أك عمى التعميؿبالنصب عمى الغاية أم

، أٌما مف رفعيا فقد أبطؿ عمؿ حتى، (4)؛ ألٌف الزلزاؿ كالمس ليسا معمكليف لقكؿ الرسكؿ كالمؤمنيفالغاية

 ، أم حتى قاؿ الرسكؿ .(5)ؿ(عى ؿ( كال تعمؿ في )فى عى فٍ عمؿ في )يى ، كحتى تؿ(عى و حسف في مكضعو )فى ألنٌ 

كىك حاؿ مضى  -صمى اهلل عميو كسمـ-كاف عمييا الرسكؿ ففي الٌرفع حكاية عف الحاؿ التي  

 ، كلقد ركم عف الكسائي أٌنو كاف(6)نقضى، فحتى دخمت عمى جممة المعنى، كىي ال تعمؿ في الجمؿكا

 . (2)، كفي الٌنصب فإٌف الفعؿ مستقبؿ(1)ىا دىرا بالرفع ثـ رجع فنصبيقرأ

                                                                   

 .3/32، تفسير القرطبي( القرطبي،  1
 .1/286، المحرر الوجيز ( ابف عطية،2
 .146،  المبسوط في القراءات العشر( ابف ميراف، 3
 .2/273 ، البحر المحيط( أبك حٌياف، 4
 .4/290، جامع البياف ( الطبرم،5
 .126/  1، مشكؿ إعراب القرآف( القيسي، ابف أبي طالب، مكي، 6
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، كىك كقكليـ مرض حتى ال لزلكا كقاؿ الرسكؿ: كزي ع تككف عمى معنييف: األكؿ: بمعنىفقراءة الرف 

لزلزا إلى أف يقكؿ الرسكؿكالثاني: بمعيرجكنو، كىي بمعنى مرض كال يرجكنو،  ، كلكف لكحظ في نى: كزي

ًفع.  الفعؿ المضٌي فري

لزلكا(.  أٌما قراءة النصب فيينظر فييا إلى كقكع الفعؿ )يقكؿ( مستقببل بالنسبة لمفعؿ )زي

.[ُِٗالبقرة: ] َّٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٰى  ٰى ٰى ٰى ُّ _ 18  

أبك حٌياف تفصيبل في  د، كقد أكر (3)الباقكف بالباءقرأ ك  ،حمزة كالكسائي: )إثـ كثير( بالثاءقرأ 

ىا ىا كمعتصري فالخمر ممعكف فييا عاصري  ؛فذكر أٌف كصفيا بالكثرة إٌما باعتبار اآلثميفالقراءتيف؛ 

إلثـ بالكثرة عمى اعتبار فتناسب لفظ ا ؛ثمنيا إليو كآكؿي  يا كالمحمكلةي ميا كحامي لو كساقييا كشاربي  كالمعصكرةي 

ٌما عمى اعتبار ما يصدر عف شار اآلثميف ، كأٌما قراءة الباء )كبير( بيا مف األقكاؿ كاألفعاؿ المحرمة، كا 

ـٌ ذكار أٌف الخمر كالقمار مف الكبائرفعمى اعتب ال  ، بينما ذلؾرٌجح قراءة عمى أخرلبعضيـ ر أٌف ، ث

 .(4)، كال يجكز التفضيؿ حسب ما نريدافيما متكاتر ألٌف كمي ؛يجكز

ثميما أكبر مف نفعيما( ك  لقكلو تعالى:كرٌجح الطبرم قراءة الباء؛   مف  (إثميما أكثر)لـ ييقرىأ )كا 

 .(1)تشبييا لقكة الكيفية بكفرة العدد ؛ الكثير لمشديد، كقراءتيا بالثاء مجاز ايستعير كصؼ (5)نفعيما

                                                                                                                                                                                                                 

 2007 -ىػ  1428، 1اإلمارات ، ط –، جامعة الشارقة  جامع البياف في القراءات السبع( الداني ، عثماف بف سعيد ، 1
 .2/912ـ ، 

 .219، مكتبة السكادم لمتكزيع ، اءات السبعالوافي في شرح الشاطبية في القر ( القاضي ، 2
 . 146،المبسوط في القرءات العشر. ابف ميراف، 195 ،شرح طيبة النشر( ابف الجزرم، 3
 .2/405، البحر المحيط(  أبك حٌياف، 4
 .4/329، جامع البياف( الطبرم ، 5
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، كحجة مف قرأ رب الخمر مف الكبائر، كشفي الذنب العظيـ لفظ الكبيرة عممكاجة مف قرأ بالباء أٌنيـ استفح

 ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰىجم حم  ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىخل مل  ىل يل ُّ : قكلوبالثاء 

 .(2)فذكر أشياء مف اإلثـ، [ُٗالمائدة: ] َّ

[ُِٗالبقرة: ] َّيب  يئ رب زب مب نب ىب ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰى ُّ  _19  

 اسمان  (اذام)اعتبر مف ، ف(3)بالنصب (قيًؿ اٍلعىٍفكى )الباقكف ك  ،بالرفع (قيًؿ اٍلعىٍفكي )رك كحده قرأ أبك عم

، أم (4)، رد عميو بالعفك مرفكعا(الذم)بمعنى  (ذا)اسما كخبره  (ما)تبر ، كمف اعرد بالعفك منصكبا كاحدان 

عميو الذم ينفقكنو؛ كىك ما في  فيرتفع العفكي بخبر المبتدأ، كمبتدؤه مضمر يدؿٌ ، الذم ينفقكنو العفك

 . سؤاليـ

إذ في حالة النصب، ييقدَّر فعؿ محذكؼ، كالمعنى: أنفقكا العفك، كالفعؿ يٌدؿ  كالقراءتاف تتكامبلف؛ 

 عمى الحدكث.

ى الثبكت، فيككف المعنى: ىك العفك، كاالسـ يٌدؿ عمأٌما عمى قراءة الرفع فتككف عمى تقدير مبتدأ، ك  

ف الثبكت كالحدكث، كفيو كماؿ في معنى اإلنفاؽ كصفتو، كيككف المعنى: أنفقكا ما جمع في المعنى بي

 فضؿ كزاد عف حاجاتكـ، كلتكف صفة اإلنفاؽ مبلزمة لكـ ال تفارقكـ.

                                                                                                                                                                                                                 

 .2/344، التحرير والتنوير( ابف عاشكر، 1
 .133،حجة القراءات ( ابف زنجمة، 2
 .146،  المبسوط في القراءات العشر.  ابف ميراف، 195،شرح طيبة النشر ( ابف الجزرم،3
 .136، حجة االقراءات. كانظر:ابف زنجمة 1/201، معاني القراءات( انظر: األزىرم، 4
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ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ٰىيي ٰذ ٰر  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىىي  ٰىٰىمي   ٰى  ُّ _ 42

  َّ ٰىنئ  ٰىمئ  ٰىزئ  ٰىرئ 

.[ِِِالبقرة: ]  

 كالباقكف بتخفيفيما ككذا خمؼ ،(1))يٌطٌيرف( الطاء كالياء كأبك بكر بتشديد قرأ حمزة كالكسائي

)يطييرف(
: ال تقربكا النساء حاؿ حيضيف حتى فأرادكا بذلؾالياء كضميا، فإنيـ  بتخفيؼ ، فمف قرأ(2)

 .أرادكا بالتطير: االغتساؿ بالماءشٌددكا الياء كفتحكىا فكأما الذيف  ينقطع عنيف الحيض كيطيرف، 

 ، كالتي كانت كاآلتي:(3)رأم الطبرم كابف عطٌيةف في تعقيبو عمى القراءتيف أبك حٌيا نقؿكقد 

إلجماع الجميع عمى أف حرامنا عمى الرجؿ أف يقرىب امرأتو بعد  ؛كاختار الطبرم قراءة التشديد 

 ، ك كضكء، أك غسؿ لمفرجكاف اختمفكا في كيفية التطير مف اغتساؿ أ ،انقطاع دـ حيضيا حتى تطير

 . (4)، إٌنما حتى تطيريا ال تحٌؿ لزكجيا بانقطاع الدـعمى إجماع الجميع أنٌ كىذا يدؿ 

كأف يراد بيا ، تمؿ أف يراد بيا االغتساؿ بالماءكؿ كاحدة مف القراءتيف تحأٌف  ابف عطٌيةيرل ك   

التخفيؼ ك  ،مضمكنيا االغتساؿالطاء  مف أف قراءة شدٌ ٌد عمى الطبرم ر ك انقطاع الدـ كزكاؿ أذاه، 

                                                                   

 .2/224،  البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .2/227، النشر في القراءات العشر( ابف الجزرم،  2
 .2/425 ،البحر المحيطك حياف ، ( انظر: أب 3
 .4/384، جامع البياف ( الطبرم،4
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، ككذلؾ ادعا ؛ بأٌنو أمر غيرنيا انقطاع الدـك مضم ال خبلؼ في كراىية كلكف اإلجماع،  ء الطبرمالـز

 .(1)االغتساؿ بالماء  الكطء قبؿ

، بأٌف ككف كؿ مف القراءتيف تحتمؿ اف يراد بيا االغتساؿ بالماء كيرد صاحب الدر المصكف عميو  

 .(2)، فذلؾ فيو تكرارقطاع الدـكان

الحائض ال يحؿ كطؤىا لزكجيا  لقراء اختمؼ أىؿ العمـ فذىب الجميكر إلى أفٌ كبسبب اختبلؼ ا 

كقاؿ أبك حنيفة كأبك ، لزكجيا كلكف تتكضأ تحؿٌ جاىد كعكرمة: إف انقطع الدـ كقاؿ م، حتى تتطير بالماء

ف كاف انقطاعو عد يكسؼ كمحمد: إف انقطع دميا ب مضي عشرة أياـ جاز لو أف يطأىا قبؿ الغسؿ، كا 

 . (3)العشر لـ يجز حتى تغتسؿ أك يدخؿ عمييا كقت صبلةقبؿ 

ـٌ اشترطت اآلية بعد فالقراءة بالتخفيؼ   تفيد قرباف النساء بعد الطيارة، كىي النقاء مف الحيض، ث

 ذلؾ اإلتياف باالغتساؿ الذم ييفيـ مف التشديد )فإذا تطيٌرف(، كىذا كاضح.

قد يي   ٌف مجرد الطيارة يكفي في فيـ مف قراءة التخفيؼ بأأٌما قراءة التشديد فقد أبعدت احتماال ن

 القرباف، أٌف قكلو تعالى)فإذا تطيٌرف( جاءت استحبابا أك تككيدا لممعنى األكؿ.

                                                                   

 .1/299،المحرر الوجيزابف عطية،  (1
 .2/422، الدر المصوف( السميف الحمبي، 2
، ت:الدكتكر سعد الديف أكناؿ ، مركز البحكث اإلسبلمية  أحكاـ القرآف الكريـ( انظر: الطحاكم، احمد بف سبلمة،  3

. كانظر: الجصاص، أحمد بف عمي أبك بكر  1/127ـ ، 1995 -ىػ  1،1416نة التركي ، استانبكؿ ، طالتابع لكقؼ الديا
. انظر: الكيا 36ىػ،  1405بيركت ، ط  –، ت: محمد صادؽ القمحاكم، دار إحياء التراث العربي أحكاـ القرآفالرازم، 

، 2طية ، دار الكتب العممية، بيركت ، ط، ت: مكسى محمد عمي كعزة عبد عأحكاـ القرآفاليراسي، عمي بف محمد، 
، ت: محمد حسف  نيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ. كانظر:  ابك الطيب ، محمد صديؽ خاف ، 139-136ىػ ، 1405

 . 72، 2003أحمد فريد المزيدم ، دار الكتب العممية ، ط -إسماعيؿ 
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أصميا: )حتى يتطيرف( ثـ أدغمت التاء في  أساس أفٌ  أٌما تركيب كممة )يطَّيَّرف( فقد أيجًرم عمى 

 .(1)الطاء

 ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىىئ  ٰى ٰىٰىنئ  ٰىمئ  ٰىزئ  ٰىٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ  ُّ  _42

.[ِِٗالبقرة: ] َّٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى  

افىاًإالَّ أىٍف يي )قرأ أبك جعفر كحمزة كيعقكب  افىا)كقرأ الباقكف  ،مبنيا لممفعكؿ بضـ الياء (خى  .(2)بفتح الياء (يىخى

كجب عمى الحكاـ منو مف أراد أف يأخذ  (كال يحؿ لكـ)ا قاؿ: ألنو لمٌ  ؛كتكجيو قراءة الضـ ظاىر 

كالحكاـ كالتقدير: ذلؾ، ثـ قاؿ: إال أف يخافا، فالضمير لمزكجيف، كالخائؼ محذكؼ كىـ: الكالة  شيئا مف

كقد طعف في ىذه القراءة مف ال ، أكلياء الزكجيف أف ال يقيما حدكد اهلل، فيجكز االفتداءإال أف يخاؼ 

فإف  ) دىا قكلو بعدفظ كفي المعنى، كيؤييحسف تكجيو كبلـ العرب، كىي قراءة صحيحة مستقيمة في الم

 .(3)، فدؿ عمى أف الخكؼ المتكقع ىك مف غير األزكاج(خفتـ

عمى ، كقراءة الضـٌ (4): )فإف خفتـ ( فجعؿ الخكؼ لغيرىما كحٌجة مف قرأ بالضـٌ، ىك قكلو تعالى بعدىا

الفاعؿ عمى عمى تسمية ، كقراءة الفتح بدؿ اشتماؿ (إال أف يقيما حدكد اهلل)ما لـ يسـ فاعمو فيككف قكلو: 

                                                                   

 -ىػ  1419، 1دمشؽ ، ط –، دار الفكر  واألحكاـ الشرعية القراءات المتواترة وأثرىا في الرسـ القرآني( حبش، محمد، 1
 .250ـ ، 1999

 .146، المبسوط في القراءات العشر. 2/471،البحر المحيط( أبك حٌياف، 2
 .2/472( أبك حٌياف، البحر المحيط،3
 .135، حجة القراءات( ابف زنجمة، 4
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آخركف  ، كطعف بياكقد استشكؿ قـك قراءة الضـ ،(1)الزكجاف كأف ال يقيما مفعكؿ بوأم: تقدير أف يخافا 

 .(2)كما ذكر صاحب الدر المصكف، كرٌد عمييـ

كالتقدير: إال خائفيف، كفيو حذؼ مضاؼ تقديره: كال  ؛كالفعؿ في مكضع نصب عمى الحاؿ أفٌ ك  

 .(3)حاؿ، أك في كؿ حاؿ إال في حاؿ الخكؼيحؿ لكـ أف تأخذكا عمى كؿ 

كعمى قرءاة الجميكر )إال أف يخافا( يككف الخكؼ منسكبا لمزكجيف إذا خشيا عمى مصير الحياة  

 فبل بأس أف يمجآ إلى المخالعة.الزكجية 

كالقراءة األخرل تنسب الخكؼ إلى غيرىما مف األقارب، أك القضاة أك غيرىـ؛ فيجكز ليؤالء أف  

 ا بالصمح بيف الزكجيف عمى أف تتنازؿ المرأة عف بعض ما قٌدمو ليا الزكج.يتدخمك 

.[ِّّالبقرة: ] َّٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ _ 41  

اري )قرأ ابف كثير كأبك عمرك كيعقكب كالكسائي بركاية قتيبة  برفع الراء؛ كقرأ الباقكف  (كىاًلدىةه  الى تيضى

ارَّ ) )ال تكمؼ نفس إال كسعيا( الشتراؾ الجممتيف في  ع مناسبة لما قبميا، كقراءة الٌرف(4)بالنصب( الى تيضى

 ىا الٌنيي، ، كالثانية خبرية المفظ معناجممة األكلى خبرية لفظيا كمعناىاالرفع كاف اختمفتا في المعنى، فال

                                                                   

 . 196، شرح طيبة النشر( ابف الجزرم، 1
 .3/138،  الجامع ألحكاـ القرآف، كانظر: القرطبي ، 2/449،  لدر المصوفا( السميف الحمبي،  2
 .1/182،  التبياف في إعراب القرآف( العكبرم،  3
 .146، المبسوط في القراءات العشر. ابف ميراف، 2/502،البحر المحيط( أبك حٌياف، 4
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، كاأل مٌنيي، فيك لأٌما مف قرأىا بالنصب فحركنا ، فالتقى ساكناف كلى لئلدغاـكسكنت الراء األخيرة لمجـز

  .(1)الٌساكف الثاني بالفتح ليجانس األلؼ التي قبمو

عمى حرمة مضارة الٌطفؿ مف ، كقد أجمع العمماء ند التقاء الٌساكنيف كالفتح أخؼٌ كيجكز الكسر ع 

ف كاف اليزيدم يقكؿ إ، كىذا يدؿ عمى أٌف الجـز عمى معنكالديو رفع فيو معنى الٌنيي كىذا ال فٌ ى الٌنيي، كا 

 .(3)كلكف ييرفىع عمى الخبر ؛، كال يجكز الٌرفع عمى نية الجـز(2)ٌنو يشبو الٌنفي بالٌنيي؛ ألمستبعد

كيجكز أف ترفع ، يسـ فاعمو ا لـكالدة مفعكؿ لمك  ، يككف فييا الفعؿ مبنيا لممجيكؿ،كالقراءة بالفتح 

بكلدىا  كالدةه  ٍر تضارً  ر مفعكؿ محذكؼ تقديره كالكيقدٌ ، ؿٍ بمعنى تفاعً  بفعميا عمى أف تككف تضارٌ )كالدة( 

 .(4)و لو بكلده أمَّ  مكلكده  ٍر أباه كال يضارً 

كأصمو عمى القراءتيف ال تضارر بالكسر عمى البناء لمفاعؿ كبالفتح عمى البناء لممفعكؿ كعمى  

ر الكالداف بالكلد فييفىرَّط في تعيده  الكجو األكؿ يجكز أف يككف بمعنى تضٌر كالباء مف صمتو أم ال ييضى

 . (5)صَّر فيما ينبغي لوكييق

 

 

                                                                   

 .136،  حجة القراءات ، ابف زنجمة،2/502،  البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
، ت: اليداية إلى بموغ النياية في عمـ معاني القرآف وتفسيره, وأحكامو, وجمؿ مف فنوف عموموالقيسي، مكٌي،  (2

جامعة الشارقة، بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخي، مجمكعة  -مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي 
 .1/780ـ ، 2008 -ىػ  1429، 1جامعة الشارقة، ط -ت اإلسبلمية كمية الشريعة كالدراسا -بحكث الكتاب كالسنة 

 .150، معاني القرآف( الفراء ، 3
 .1/131، مشكؿ إعراب القرآف( القيسي، مٌكي،  4
 .2/231، إرشاد العقؿ السميـ( أبك السعكد، 5
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َّرث ٰىمب  نب ىب يب رت زت مت نت ىت يت هن   ُّ _ 44  

.[ِّّالبقرة: ]  

ا آتىٍيتيـٍ )قرأ ابف كثير كحده  مٍَّمتيـٍ مى  .(1)الباقكف ممدكدة األلؼ ىامقصكرة األلؼ، كقرأأتيتـ  (ًإذىا سى

: فعمو، كأتى إليو، إحسانا ، بمعنى جئتمكه كفعمتمكه، يقاؿ: أتى جميبل أم(أتيتـ)أفٌ  ابف كثير كتكجيو قراءة

المعنى: ما أعطيتـ، ك: ما، في الكجييف مكصكلة بمعنى الذم، كالعائد عمييا  فعمو، كتكجيو المد أفٌ 

ذا كانت بمع ألنيا تتعدل الثنيف أحدىما ضمير: ما،  ؛نى أعطى احتيج إلى تقدير حذؼ ثافمحذكؼ، كا 

 .(2)، أم: ما أردتـ إتيانو أك إيتاءه(ما آتيتـ)كاآلخر، الذم ىك فاعؿ مف حيث المعنى، كالمعنى في: 

، كقراءة المد ما جئتـ كفي الكبلـ حذؼ المعنى إذا سممتـ ما أتيتـ بوكقراءة القصر عمى معنى:  

 .(3)ألف التسميـ ال يككف إال مع اإلعطاء( إذا سممتـ)أعطيتـ كحجتيـ قكلو عمى معنى: 

، يككف الفعؿ آتى متعديا لمفعكليف؛ األكؿ: ضمير يتـكعمى قراءة الجميكر بالمد، آتيتـ بمعنى أعط 

ما آتيتمكىف إياه، )ىٌف( المفعكؿ  ، كالتقدير:كالثٌاني: ضمير يعكد عمى المراضعيعكد عمى ما المكصمة، 

 ، كالعائد ىك المفعكؿ الثاني.األكؿ

 .(4)إعطاءهأٌما قراءة القصر فيككف المعنى: ما جئتـ كما فعمتـ، عمى تقدير ما أتيتـ نقده أك 

 

                                                                   

 .147، المبسوط في القراءات العشر. ابف ميراف، 2/509، البحر المحيط( أبك حٌياف، 1
 .2/509، البحر المحيطأبك حٌياف،  (2
 .137، حجة القراءات( ابف زنجمة، 3
 .474،  الدر المصوف( السميف الحمبي،  4
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.[ِّٔالبقرة: ] َّيي ٰذ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىىي  ٰى ٰىمي  ُّ _ 43  

َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىىئ  ٰى ٰى ٰى ُّ       

[.ِّٕالبقرة: ]   

كقرأ الباقكف بفتح التاء ككذا خمؼ ، (1))تيماٌسكىف( بضـ التاء كألؼ بعد الميـ قرأ حمزة كالكسائي 

 .(2))تمٌسكىٌف( في المكضعيف مف غير ألؼ

كقراءة ، (3)كفاعؿ: يقتضي اشتراؾ الزكجيف في المسيس( ؿى فاعى )ارع ماس، ، مض(تماسكىف)

 (فعؿ)بمعنى  (فاعؿ)مف المفاعمة، فيحتمؿ أف يككف  (تماسكىفتمسكىف مف الفعؿ الثبلثي مٌس، كقراءة )

كسافر، فتكافؽ األكلى، كيحتمؿ أف تككف عمى بابيا مف المشاركة، فإف الفعؿ مف الرجؿ كالتمكيف مف 

 .(4)ةالمرأ

اآليتاف تتحدثاف عف أمر ميـٌ يتعمؽ بالحقكؽ المترتبة عمى الطبلؽ مف مير كمتعة كغير ذلؾ،  

ككبل القراءتيف يتكامؿ فييٌف المعنى، فقراءة تماسكىٌف قد ييفيىـ منيا المشاركة؛ كىذا ىك الكاقع، كقد يعمىؽ 

ذلؾ إلثبات حٌؽ أك نفيو؛ فكانت  البعض تمؾ األحكاـ عمى المشاركة في المٌس، كقد ينفي أحد الطرفيف

 القراءة الثانية باقية ليذا االحتماؿ البعيد؛ إذ كانت األحكاـ مرتبطة بمجٌرد المٌس دكف قيد آخر.

 ِّٔالبقرة:                         َّٰىمئ  ٰى زئٰىٰى ٌّ ٍّ  َّ ُّ ِّ ّٰ رئ  ُّ _ 45  

                                                                   

 .2/528، البحر المحيط( أبك حٌياف،  1
 .2/228، النشر في القراءات العشر ( ابف الجزرم،2
 .2/528،البحر المحيط( أبك حٌياف، 3
 .2/486، الدر المصوف الحمبي،   ( السميف4
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 فتح دالييما، كالباقكفب)قدره( في المكضعيف حمزة كالكسائى كحفص كخمؼ كأبك جعفر عمىقرأ 

، كىما لغتاف، كذىب البعض إلى أٌنيما بمعنى كاحد، (1)كىـ نافع كابف كثير كأبك عمرك كأبك بكر بإسكانيا

القدر بالتسكيف  ككأفٌ  ،كالعدد يما مختمفاف، فالساكف مصدر كالمتحرؾ اسـ كالعدٌ كذىب جماعة إلى أنٌ 

القراءة بالفتح تشير إلى الٌتفضؿ بتحمؿ شيء ما فكؽ  ، أك أفٌ (2)كبالتحريؾ المقدار أك الطاقة الكسع

 .(3)القدرة

ع كفي معناه كقكلؾ قدر فبلف ألؼ درىـ أم ر مصدر مثؿ الكسٍ القدٍ  أفٌ  ة مف قرأ بالتسكيفكحج

و اسـ التأكيؿ در ثكبؾ فكأنٌ ثكبي عمى قى : ر أف تقدر الشيء بالشيء فيقاؿدى القى  حجة مف فتح أفٌ ، أٌما كسعو

كيقكم ىذه  ،عة ما ىك قادر عميو مف المتاع كعمى ذم اإلقتار ما ىك قادر عميو مف ذلؾعمى ذم السى 

 .(4)[17الرعد:] َِّّ ّٰ رئ  ُّ  :القراءة قكلو

كالظاىر أٌنيما مصدر، ك اسـ مصدر، فيككف  كاألىكلى حمؿ كؿ لفظ عمى معنىن مغاير،

( بالفتح اسـ مصدر يٌدؿ عمى ما تحان، ك)قدىره)قٍدره( بالتسكيف مصدرا مثؿ ضربى ضربان، كفىتىح ف

كالقدرة يختمؼ حاالن كشخصان كتقديرا كزمانا الكيسع  كالمعنياف متكامبلف؛ ألفٌ  عند الزكج مف ماؿ،

عنده تقدير خاص لكسعو كقدرتو، كقد يككف عنده كيسع لمعمؿ كاإلتياف بالماؿ  كمكانا، ككٌؿ شخص

 كاالستدانة منو دكف أف يككف الماؿ حاضرا.

                                                                   

 .2/208، شرح طيبة النشر .  النكيرم، 2/533( أبك حٌياف، البحر المحيط، 1
 .2/489،  الدر المصوف( السميف، الحمبي، 2
 .3/354، ط د ، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة ، نظـ الدرر في تناسب اآليات والسور ( البقاعي ، إبراىيـ بف عمر،3
 .137، حجة القراءات( ابف زنجمة،  4
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مٌما بيف  كانت القراءة األخرل تحمؿ شيئا مف التخفيؼ عف الزكج بأاٌل يرىؽ نفسو، كعميو أف كمف ىنا

   يديو كمٌما يممكو مف ماؿ.

.[َِْالبقرة: ] َّٰى ٰى ٰى ٰىىم يم جن  حن خن  ٰى ٰى ٰى ُّ _ 46  

ًصيَّةه )قرأ نافع كابف كثير كعاصـ بركاية أبي بكر كالكسائي كيعقكب بركاية ركيس كخمؼ   كى

كقرأ أبك عمرك كابف عامر كحمزة كعاصـ بركاية حفص كركح كزيد  ككذا أبك جعفر، ،(1)بالرفع (ًيـٍ أًلىٍزكىاجً 

ًصيَّةن )عف يعقكب   .(2)بالنصب (كى

: األكؿ: عمى االبتداء كخبره الظرؼ في )ألزكاجيـ(، كالثاني: أف نضمر كقراءة الرفع عمى كجييف 

ة، كقراءة الٌنصب حمبل عمى الفعؿ، كأٌنو زكاجيـ( صفره، فعمييـ كصية ألزكاجيـ، كتككف)ألقدٌ لو خبرا ني 

 .(3)، ك)ألزكاجيـ( أيضا صفة عمى ىذه القراءةقاؿ، ليكصكا كصية

 

 

 

.[ِْٓالبقرة: ] َّٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ _ 47  

أكرد أبك حٌياف قراءتيف ) فيضٌعفو( بالتشديد البف كثير كابف عامر، كلـ يفصؿ أىي بالرفع أـ بالنصب،   

 .  (4))فيضاعفو( لمباقيف ، كلـ ٌيصؿ أىي بالرفع أك بالنصبك

                                                                   

 .2/553، البحر المحيطأبك حٌياف،  (1
 .147، المبسوط في القراءات العشر.ابف ميراف، 197، شرح طيبة النشر( ابف الجزرم، 2
 .1/325، المحرر الوجيز. ابف عطية، 2/553،البحر المحيط(  بتصرؼ: أبك حٌياف، 3
 .2/566البحر المحيط,(  أبك حٌياف، 4
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، بالنصب كالتشديد (و فى فيضع  )كقرأ ابف عامر ، بالرفع كالتشديد (وفي فيضع  )قرأ ابف كثير كتفصيؿ ذلؾ،  

 . (1)) فيضاعفيو( كقرأ الباقكف باأللؼ كالرفع، بالنصب كاأللؼ( وفيضاعفى )كقرأ عاصـ 

ؼ، فقاؿ: التضعيؼ: ؽ بعضيـ بيف: يضاعؼ كيضعٌ فرٌ ؿ مناىما مختمؼ، فكىما بمعنى كاحد، كقي 

 .(2)لما جعؿ مثميف، كالمضاعفة لما زيد عميو أكثر مف ذلؾ

كالقكؿ في الرفع )فيضاعفيو( عمى أمريف: أكليما: أف يككف عطفا عمى ما في الٌصمة التي قبمو،  

أف يككف معطكفا عمى مصدر : األكؿ: فعمى كجييبالنصب  ، كالقكؿ(3)ف مستأنفاكثانييما: أف يكك 

ليصير مصدرا معطكفا عمى مصدر تقديره: مف ذا عنى، كال يصح ذلؾ إال بإضمار أف يقرض في الم

المستفيـ  ألفٌ  ؛الثاني: أف يككف جكاب االستفياـ عمى المعنى، الذم يككف منو قرض فمضاعفة مف اهلل

ف كاف المقرض في المفظ فيك عف اإلقراض في   .(4)المعنىعنو كا 

ف اختمؼ البناء مثؿ قٌر كاستقر   (5)أٌما المعنى ليضاعؼ كيضٌعؼ فكؿٌ كاحد بمعنى اآلخر كا 

المعنى فييا تكرير الفعؿ كزيادة الضعؼ عمى الكاحد إلى ما ال  كحجة التشديد أفٌ كىكذا قاؿ الكسائي،  

 .(6)ا ىك كف فكاف ر اهلل أسرع مف تكرير الفعؿ إنمأمٍ  كحجة التخفيؼ قالكا إفٌ ، نياية لو

                                                                   

 .198، شرح طيبة النشر( ابف الجزرم، 1
 .2/559،البحر المحيط( أبك حٌياف، 2
 .2/243، الحجة لمقراء السبعة،  ابف خالكيو ، 138، حجة القراءات( ابف زنجمة، 3
 .1/194، التبياف في إعراب القرآف( العكبرم، 4
 .2/346، الحجة لمقراء السبعة( ابف خالكيو، 5
 .139، حجة القراءات( ابف زنجمة،  6
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مثميف، كالمضاعفة لما زيد عميو أكثر مف ذلؾ، كليذا قاؿ أكثرىـ  التضعيؼ لما جؿٌ كقيؿ  

 .(1) )فيضاعفو( باأللؼ

كالقرءاة بالنصب جعمت المضاعفة مترتبة عمى اإلقراض الحسف، فمتى تحقؽ اإلقراض تحققت  

 قاقو بمجٌرد القرض الحسف.المضاعفة، ففييا بياف سرعة اإلجابة كتسجيؿ الثكاب كاستح

ىي صفة ثابتة عنده سبحانو  ثكابأٌما قراءة الٌرفع فيي عمى تقدير: فيك يضاعفو بمعنى أٌف مضاعفة ال

 ، كىك حقيقةءاة الرفع دليؿ أٌف ىذا أمر ثابتتنتظر القرض الحسف لمضاعفة الثكاب، كفي قر في كٌؿ حيف 

 القرض الحسف كتزكؿ بزكالو.، كليست حالة طارئة ترتبط بتقٌرره ىذه القراءة

؛ ففي قراءة التخفيؼ بياف ألصؿ المضاعفة كحصكليا، أٌما قراءة قرءاة التخفيؼ كالتشديدككذلؾ  

، فقد يككف ا راجع إلى أحكاؿ الناس كمقاصدىـالتشديد ففييا تنبيو إلى كثرة المضاعفة كزيادتيا، كىذ

 خبلص.حسب النية كحسف التكجو كاإلالتضعيؼ كثيرا أك قميبل ب

 

 

.[ِْٓالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ  _48   

                                                                   

 .503,غريب القرآفالمفردات في ( األصفياني، 1
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، ككرد في كالباقكف: بالصاد، (1)بالسيف (يبسط)كقنبؿ،  كحفص كىشاـ دمزة بخبلؼ عف خبلقرأ ح

كاختمؼ عف حفص كخبلد ، بالسيف حمزة كخمؼ كأبك عمرك كىشاـ كركيس (يبسط)كقرأ شرح الطيبة، 

 .(2)ىـ نافع كأبك جعفر كأبك بكر كالبزم كركح كالكسائيكقنبؿ كابف ذككاف كالسكسى، كالباقكف بالصاد ك 

 ،األصؿ كقالكا ال ينتقؿ عف األصؿ إلى ما ليس بأصؿ ييف ىالسٌ  أفٌ  ة مف قرأ بالٌسيف؛كحج 

 (3)كحجة مف قرأ بالصاد أف الصاد ىي أخت الطاء فقمبكا السيف صادا ليككف المساف مف جية كاحدة

بالصاد كجيان كاحدان فمكراىية التصعد بالطاء بعد التسفؿ بالسيف، لغتاف، كمف قرأ  الٌسيف كالٌصادك  

و أصؿ الكممة كىي مأخكذة مف يف فؤلنٌ ، كلمكافقة رسـ المصحؼ، كمف قرأ بالسٌ لمٌتخفيؼفقمبكىا صادان 

 . يف فممجمع بيف المغتيفاد كالسٌ كمف قرأ بالصٌ  ،سىرطى الطريؽ كاسترطو إذا تجاكزه

.[ِْٔالبقرة: ] َّىم يم ٰى ٰى ٰى ٰىخم مم   ٰى  ُّ  _49  

ٍيتيـٍ )نافع كحده  أقر   ، كىما لغتاف(4)بفتح السيف (عىسىٍيتيـٍ )كقرأ الباقكف ، بكسر السيف (قىاؿى ىىٍؿ عىسى

 (6)كقيؿ الكسر لغة أىؿ الحجاز يكسركنيا مع الضـ خاصة، (5)فالعرب تقكؿ: عسىيت كعًسيت

  

 . (1)؛ ألٌنيا أشير المغتيفكقراءة الفتح ىي المختارة
                                                                   

 .2/567،البحر المحيط(  أبك حٌياف، 1
 .198، شرح طيبة النشر( ابف الجزرم، 2
 .139،حجة القراءات( ابف زنجمة، 3
 .149، المبسوط في القراءات العشر.  ابف ميراف،2/570،البحر المحيط(  أبك حٌياف، 4
 .140، حجة القراءات( ابف زنجمة، 5
 198، لنشرشرح طيبة ا( ابف الجزرم، 6
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.[ِْٕالبقرة: ] َّمئ  ٰىزئ  ٰىَّ  ُّ ِّ ّٰ رئ ٍّيي ٰذ ٰر ٰى ٌّ ُّ  _32  

مع مبلحظة أٌنو اختمؼ فيو عف  ،(2)بالصاد نافع، كابف كثير ك ،بالسيف أبك عمرك كابف كثيرقرأ 

القراءة بالٌصاد تفصيؿ أكسع في  ،  كفي (3)كما كرد في النشرقنبؿ، إال ما ركم عف شعبة كالبزم كركح 

، كاتيًفؽ عمى رسميا بالٌسيف في المصحؼ، لذا قرأىا الباقكف لغتاف يف كالٌصاد كالسٌ ، (4)كتب القراءات

 . (5)بالٌسيف

.[ِْٗالبقرة: ] َّىم  ٰى ٰى ٰى ٰى ممخم ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰىحم  ُّ _ 32  

ًف اٍغتىرىؼى غى )قرأ كنافع كابف كثير كأبك عمرك  كقرأ  كمعيـ أبك جعفر، ،(6)بفتح الغيف (ٍرفىةن ًبيىًدهً ًإالَّ مى

 .(7)بضـ الغيف (غيٍرفىةن )عامر كعاصـ كحمزة كالكسائي كيعقكب كخمؼ ابف 

 

بالفتح المرة، كبالضـ ما  (رفةغى ال)قيؿ: ىما بمعنى المصدر، كقيؿ: ىما بمعنى المغركؼ، كقيؿ: 

 .(8)تحممو اليد

                                                                                                                                                                                                                 

، ت: جماؿ بف السيد بف رفاعي الشايب ، الكامؿ في القراءات واألربعيف الزائدة عمييااليذلي، يكسؼ بف عمي،   (1
 .507ـ ،  2007 -ىػ  1428، 1مؤسسة سما لمتكزيع كالنشر، ط

 .2/576،البحر المحيط أبك حٌياف، (2
 .198،شرح طيبة النشرابف الجزرم،  (3
 .206، فضالء البشر في القراءات األربع عشر إتحاؼالدمياطي،   (4
 .2/86،  اليادي شرح طيبة النشر في القراءات العشرمحيسف،  (5
 .2/588،البحر المحيطأبك حٌياف،  (6
 .149، المبسوط في القراءات العشرابف ميراف،  (7
 .2/588،البحر المحيطأبك حٌياف،  (8



121 

 

باليد فيك ما كاف ، فالغيرفة المصدر، كالغىرفة اسـ مٌرة، ك (1)كالغيٍرفة: المغركؼ، كالغىرفة: اٍلفىعمة 

، (3)، كيستغرب الطبرم قراءة الضـٌ، كيرجح قراءة الفتح(2)كما كاف بإناء فيك غرفة بالضـ، غرفة بالفتح

، فمكٌؿ قراءة مف ىذه القراءات كجو حسف في اترتاف فبل ينبغي الترجيح بينيماكبما أٌف كمييما قراءتاف متك 

 المغة العربية.

.[ُِٓالبقرة: ] َّ ٰىنئ  ٰىمئ   ٰىزئ  ٰىٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  ّٰ رئ  ُّ  _31  
ع( بفتح فٍ كقرأ الباقكف )دى ككذا أبك جعفر، ، 4كيعقكب )دفاع( بكسر الداؿ مع ألؼ بعد الفاء قرأ نافع

 عى فى ، مصدر دى (فعدى ، ك )عكىك مصدر دفع، نحك: كتب كتابا أك مصدر دافع بمعنى دفى  (دفاع )،(5)الداؿ

، كمف قرأ )دفاع( هلل عف خمقو فيك يدفع دفعنادفعى ا أم: )دفع( أراد المصدر، كمف قرأ (6)،كضرب ضربا

 .(7)دافع اهلل عف خمقو فيك ييدافع مدافعة كدفاعناأم: فأراد المصدر، 

كقراءة الجميكر إشارة إلى الدفع الذم ال تقابمو مدافعة، كقد يككف بإلقاء الرعب في القمكب، كشٌدة   

 دكف مقاكمة. الفزع، كًعظىـ الييبة التي تدفع الطرؼ اآلخر لبلستسبلـ

                                                                   

 .2/190، معاني القرآف الفراء،   (1
 .1/313،  معاني القرآفجاج، الزٌ (  2
 .5/343، جامع البيافالطبرم،  ( 3
 .2/594،البحر المحيطأبك حٌياف،  ( 4
 .198، شرح طيبة النشر ابف الجزرم،   (5
 .2/594،البحر المحيطأبك حٌياف،  (6
 .5/376، جامع البيافالطبرم، ( 7
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أٌما القراءة األخرل فيي تبٌيف أٌف الطرؼ اآلخر قد تككف منو مقاكمة كمدافعة كمياجمة؛ فعمى  

المسمميف أف يككنكا مستعديف لتقديـ الثمف كبذؿ الغالي كالنفيس لرٌد ىجمات العدٌك، كدحر قكاه كردعو عف 

 غٌيو كاعتدائو.
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, ثالث مف سورة البقرة حتى نيايتيارآنية مف أوؿ الجزء ال: القرآءات القالمبحث الثّاني
 .وتوجيو استقراء
القراءات القرآنية مف بداية الجزء الثالث مف البقرة حتى  باستقراءستقـك الباحثة في ىذا المبحث  

إلى  ، [ِّٓالبقرة: ] َّٰى ٰى ٰىمل ىل يل  ُّ  :كببلغبا، كذلؾ مف قكلو تعالى نيايتيا، كتكجيييا نحكيا

 .[ِٖٔالبقرة: ] َّزث مث نث  ٰىرث  ٰى  هنزت مت نت ىت يت ُّ  :تعالىقكلو 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

 َّمي  ٰىخي  حيٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ  _2
.[ِْٓالبقرة: ]  

مَّةى  الى بىٍيعى )قرأ ابف كثير كأبك عمرك كيعقكب   ،دكف تنكيف بالبناء عمى الفتح لمجميع(، كىالى شىفىاعىةى  ًفيًو كىالى خي

، كالحٌجة لمف نصبيا أٌنو جعؿ)ال( عاممة ، أٌما مف رفع فإٌنو اعتبر)ال( (1)مع التنكيف كقرأىا الباقكف بالٌرفع

 غير عاممة.

ًعمت ىي كاسميا كاسـ كاحد ك بيًني عمى الفتح، فإذا كير  ( إذا جاء بعدىا نكرةال)ذلؾ أٌف   رت ، جي

ؼ عمييـ كال ىـ ال خك قراءة عند تكجيو قكلو تعالى )ال ، كقد كرد تكجيو مثؿ ىذه(2)جاز الرفع كالٌنصب

 [.197البقرة ])فبل رفث كال فسكؽ كال جداؿ ( : كعند تكجيو قكلو تعالى ،[ 38: البقرة]يحزنكف( 

.[ِٗٓالبقرة: ] َّٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ _ 1  

                                                                   

 .150، قراءات العشرالمبسوط في ال. ابف ميراف، 2/606،البحر المحيط أبك حٌياف،  (1
 . 142، حجة القراءاتابف زنجمة،  ( 2
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ـٍ يىتىسىنَّوٍ )قرأ حمزة كالكسائي  أ الباقكف بإثباتيا كقر ككذا يعقكب كخمؼ، ، (1)ياء في حاؿ الكصؿ( بحذؼ اللى

فإٌما أف تككف لمسكت كأثبتيا ا؛ ، أٌما مف أثبتياء عند مف حذفيا كصبل فيي لمٌسكت، كالي(2)كصبل ككقفا

ٌما أف تككف عنده كصبل إجراء لمكصؿ  ، كمف قرأىا بحذؼ الياء في الكصؿ (3)مف الٌسنةمجرل الكقؼ، كا 

 .(5)ساناة ، كجعؿ الفعؿ مأخكذ مف الم(4)صمةفقد اعتبرىا زائدة 

كليست مف  ،ة مصغرة، مف سنيٌ ف عميومعناىا عنده، لـ يتغير بمر الٌسنية، فيا مف الٌسنإنٌ  كمف قاؿ 

 .(6)، لـ يتأسفاآلسف المتغير، إذ لك كانت مف اآلسف لقاؿ

كسنييات بمعنى سنة كسنكات، كسنٌية كسنيية؛ فتككف الياء أصمية، كتثبت  كبعضيـ جعميا سنةن  

 اء.مجزـك كعبلمة جزمو السككف عمى اليا، كالفعؿ عنده كصبل ككقف

مف أثبتيا: أنو اتٌبع الخط، كالحٌجة لمف طرحيا: أنو إنما أثبت، ليتبٌيف بيا حركة ما قبميا أٌما حٌجة  

ككاف بعض القراء يتعٌمد الكقكؼ عمى  فاستغنى عنيا،ا اتصؿ الكبلـ صار عكضا منيا، في الكقؼ، فممٌ 

 .(7)قة الخط، كتأدية المفظالياء ليجمع بذلؾ مكاف

.[ِٗٓالبقرة: ] َّٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ُّ _ 4  

                                                                   

 .2/635، البحر المحيطأبك حٌياف، ( 1
 .150، المبسوط في القراءات العشرابف ميراف، ( 2
 .2/563،564،الدر المصوفالسميف الحمبي،   (3
 .5/460، جامع البياف. كانظر: الطبرم، 2/623،البحر المحيط انظر: أبك حٌياف،( 4
 .172، معاني القرآفلفراء، ا (5
 .80،مجاز القرآفػبك عبيدة، ( أ6
 .100،الحجة في القراءات السبعابف خالكيو، ( 7



125 

 

قرأ ، كفي النشر (1)، كالباقكف)ننشزىا(، بضـ النكف كالراء الميممة(ننشرىا) قرأ الحرمياف كأبك عمرك

 ىك:اإلنشار: اإلحياء، كاإلنشاز ، ك (2)كقرأ الباقكف بالراء الميممة ،كالككفيكف بالزام المنقكطة ابف عامر

 .(3)التحريؾ لمنقؿ، كالحياة حركة، فبل فرؽ بينيما

عضاء، ككأف كنشر بمعنى: أحيا. كيحتمؿ نشر أف يككف ضد الطي، كأف المكت طي العظاـ كاأل 

 ع بعضيا إلى بعض لمتركيب لئلحياءكمعنى: ننشزىا، بالزام: نحركيا، أك نرف، جمع بعضيا إلى بعض

 .(4)يقاؿ: نشز كأنشزتو

أم نعمي بعض  ؛مأخكذ مف النشز، كىك المكاف المرتفع العالي ،عيا إلى مكاضعياننشزىا: نرف 

 .(5)مف النشر كالطي ننشرىاك  ،نحيييا :ننشرىاالعظاـ عمى بعض ك 

تكسي  يا ترفع، ثـٌ العظاـ إذا كانت بحاليا لـ تبؿ، فالٌزام أكلى بيا، ألنٌ  : أفٌ مف قرأ بالزامالحجة لك  

كالحٌجة لمف قرأ ، أم الرجكع بعد البمى ؛[ُٓالممؾ: ] َّحن خن  ُّ : و تعالىكالدليؿ عمى ذلؾ قكل ،المحـ

يس: ] َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ  ،سكاء عميوالبمى كغيره  مفإلعادة ا أفٌ  :بالٌراء

 .(6) [ِِعبس: ] َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ : كدليمو قكلو تعالى، [ِٖ

                                                                   

 .2/637، البحر المحيطأبك حٌياف، (  1
 .2/231، النشر في القراءات العشرابف الجزرم،   (2
 .33لبناف ،  –الكتب العممية، بيركت  ، ت : إبراىيـ شمس الديف ، دار تأويؿ مشكؿ القرآفالدينكرم، ابف قتيبة، ( 3
 .2/637،البحر المحيطأبك حٌياف،  (4
ت: محمد أديب عبد الكاحد جمراف ، دار  ، غريب القرآف المسمى بنزىة القموبالعريرم ، أك بكر محمد بف عرير ،  (5

 .472ـ،  1995 -ىػ  1416،  1سكريا ، ط –قتيبة 
 .101،  عالحجة في القراءات السب ابف خالكيو، (6
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ـٌ تيبىث فييا الحياة كالنشر، ككبل كالقراءتاف متكاممتاف، فالعظاـ يعاد تركيبيا كرفعيا مف مكا    نيا، ث

ؿ إكماؿ الخمؽ كبٌث الحياة فييا القراءتيف تؤٌدياف إلى ذات النتيجة؛ إذ تركيبيا كرفعيا مف مكانيا مف أج

كنشرىا بمعنى إحيائيا يقتضي أف ييعاد تركيبيا، كرفعيا مف مكانيا؛ فبذلؾ تطمعنا القرءاتاف عمى جانب 

 مف صكرة إعادة الخمؽ.

.[ِٗٓالبقرة: ] َّرب  زب مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت  ُّ  _3  

(سكاف الميـ عمى األمركصؿ، كا  بيمزة القرأ حمزة كالكسائي   ـٍ )اٍعمى
ذا ابتد(1) كقرأ ، الكصؿ كسرا ىمزة آ، كا 

 .(2)الباقكف بقطع اليمزة كالرفع عمى الخبر

ـي ) اإلنساف إذا رأل شيئا  أفٌ  ، كقاؿ ذلؾ عمى سبيؿ االعتبار، كمامضارعا ضميره يعكد عمى المارٌ  (أعم

 غريبا قاؿ: ال إلو إال اهلل.

فعؿ أمر مف عمـ، فالفاعؿ ضمير يعكد عمى اهلل تعالى، أك عمى الممؾ القائؿ لو عف اهلل، كيناسب  (اعمـ)

 .(3)(اعمـ) ، فقاؿ لو(كانظر) ا الكجو األكامر السابقة مف قكلوىذ

فمما تبيَّف مف أمر اهلل كقدرتو، قاؿ اهلل لو: معنى،  ( بيمزة الكصؿ كاألمر عمىكقراءة )قاؿ اٍعمىـٍ  

ـي( ، كقراءةاهلل عمى كؿ شيء قدير اعمـ اآلف أفٌ  ، عمى كجو الخبر عف نفسو لممتكمـ بو، بمعنى: )قىاؿى أىٍعمى

 بؿكىذا ليس إقرارا منو بما أنكره مف قبؿ؛  ،(4)ف لو مف قدرة اهلل كعظيـ سمطانو بمعاينتو ما عاينوفمما تبيٌ 

                                                                   
 .2/641،البحر المحيطأبك حٌياف، ( 1
 .2/232، النشر في القراءات العشرابف الجزرم، ( 2
 .2/641،البحر المحيطأبك حٌياف،  (3
 .5/481، جامع البيافالطبرم،  (4
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ىك قكؿ بعثو االعتبار كما يقكؿ اإلنساف المؤمف إذا رأل شيئا غريبا مف قدرة اهلل: اهلل ال إلو إال ىك كنحك 

 .(1)ىذا

فإٌنو لٌما شاىد ما شاىد مف إحياء اهلل كبعثو إياه بعد كفاتو، أخبر عما تبٌينو  ؛الخبربصيغة  القراءةك  

يجكز أف يعترض عميو فيو إشكاؿ، كال يخطر عمى بالو شبية  اٌلذم المما لـ يكف تبٌينو ىذا التبييف  كتيٌقنو

مى كيؿ  شىٍيءو قىًديره أم: أعمـ ىذا الضرب مف العمـ الذم لـ أكف عممتو  ـي أىفَّ المَّوى عى كال ارتياب، فقاؿ: أىٍعمى

 قبؿ.

تبٌيف مف الكجو الذم  عمى لفظ األمر، فالمعنى: يؤكؿ إلى الخبر، كذاؾ أٌنو لما تبٌيف لو ما اٍعمىـٍ  قرءاةأٌما 

مى  اٍعمىـٍ خاطبيا كما يخاطب سكاىا فقاؿ: ليس لشبية عميو منو طريؽ، نٌزؿ نفسو منزلة غيره، ف أىفَّ المَّوى عى

نٌزؿ ، فكأٌنو كيؿ  شىٍيءو قىًديره كىذا مما تفعمو العرب، ينٌزؿ أحدىـ نفسو منزلة األجنبٌي فيخاطبيا كما تخاطبو

ـٍ أٌف اهلل عمى كؿ شيء قدير؛ لينبيو عمى ما تبَّف لو مٌما أشكؿ عميولو نفسو منزلة األجنبي كقاؿ ، اعم
(2) . 

عمـ، أك عمى القراءة األخرل بأف ييطمىب بعد أف لـ أكف أأصبحت أعمـ كعمى القراءتيف إف كاف المعنى 

ككذلؾ  ، فإٌف ذلؾ ال يطعف في إيمانو؛ ألٌف العمـ درجاتف يعمـ بأٌف اهلل عمى كؿ شيء قديرمنو أ

انتقؿ مف خبلؿ ىذه التجربة مف عمـ اليقيف كعيف اليقيف كحٌؽ اليقيف، فكأٌنو  اإليماف، فيناؾ عمـ اليقيف

 إلى عيف اليقيف.

                                                                   

 .1/351، المحرر الوجيزابف عطية،  (1
 .2/385، الحجة لمقراء السبعةابف خالكيو،  (2
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 َّ ٰىمن  ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰىىم يم جن حن  خن  ٰى ٰى ٰى ٰىخم مم  ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ _ 5

.[َِٔالبقرة: ]  

ٍرىيفَّ )كقرأ الباقكف  ،لصادبكسر ا (ٍرىيفَّ ًإلىٍيؾى صً )فى  كحمزة كخمؼ، كيعقكب بركاية ركيسقرأ   (فىصي

 .(2) ، كقرأ أبك جعفر بالكسر أيضا(1)بضـ الصاد

كالحٌجة لمف كسر: أنو أخذه: مف ، و أخذه مف صار يصكر إذا ماؿ كعطؼ: أنٌ ة لمف ضـٌ الحجٌ ك  

: ، كالمعنى عمى الكسرأمميٌف إليؾ، ككف المعنى مف الضـٌ مف صار يصكر، في(3)صار يصير: إذا جمع

 .(4)، كرأل البعض أٌف المعنى عمى القراءتيف كاحد، كىما لغتافقطعيفٌ 

 ، كيككف إبراىيـ عميو السبلـ قد جمع بيف األمريف، األكؿ اٌنو جمع ىذهكالقراءتاف متكاممتاف 

ـٌ ذبحيٌف كقطعيٌف كبالطيكر كأ عد ذلؾ كٌزع اجزاءىف عمى الجباؿ ماليا إليو ليتثبت مف حقيقتيا كحياتيا ث

كلك اقتصر عمى القراءة األكلى لما تأكٌدنا مف ذبحيا عينيو قدرة اهلل الباىرة عمى اإلحياء،  كأبصر بأـٌ 

 كتقطيعيا، كلك اقتصر عمى القراءة الثانية لما تأكٌدنا مف حياتيا قبؿ ذبحيا كتقطيعيا.

.[َِٔالبقرة: ] َّٰىمن  ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰىىم يم جن حن  خن  ٰى ٰى ٰى ُّ _ 6  

كقرأ عاصـ في ركاية أبي بكر كحده بضـ الزام ، بزام مشٌددة ر ىمزبغي (ان زٌ جي )قرأ أبك جعفر كحده 

ٍزءنا)كقرأ الباقكف  )جيزيءا(  ميمكزة  .(1)ساكنة الزام ميمكزة في كؿ القرآف (جي

                                                                   

 .2/646،حيطالبحر المأبك حٌياف،  (1
 .151،  المبسوط في القراءات العشرابف ميراف،  (2
 .101، الحجة في القراءات السبع.  ابف خالكيو، 646،, البجر المحيطنظر: أبك حٌيافا (3
 .1/226، معاني القراءاتاألزىرم،    (4
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ـٌ  أٌما قراءة أبي جعفر بدكف ىمز مع تشديد الٌزام فكجييا أٌنو لٌما حذؼ اليمزة كقؼ عمى الزام ث

ـٌ أيجًرم الكصؿ مجرل  .(2)الكقؼ ضعفيا، ث

، كقراءة الضـ مع اليمز، كالتسكيف مع (3)كالحٌجة لمف قرأ بإسكاف الزام كاليمز ىي اتباع الخط 

 (4)اليمز لغتاف معركفتاف

.[ِٓٔالبقرة: ] َّ ٰى ٰى ٰى ُّ _ 7  

 ، كىما لغتاف ، كالٌربكة المكاف(5)قرأ عاصـ ك ابف عامر )ربكة( بفتح الٌراء، كقرأ الباقكف بضٌميا

 ىا، كأجاز القراءة بالفتح كالضـٌ ، بفتح الٌراء كضميا ككسر قد أكرد الٌطبرم ثبلث قراءات فيياالمرتفع، ك 

 .(6)ألٌف قراءة الٌناس بأمصارىـ بإحداىما، كيؤًثر القراءة بالفتح

.ِٓٔالبقرة:  َّ ٰى ٰى ٰىجم حم   ٰى ٰى ٰى ُّ  _8  

، كحٌجة مف سكنف (7)بضمياقرأ نافع كابف كثير كأبك عمرك) أيٍكميا( بتسكيف الكاؼ، كقرأ الباقكف 

ال كا بالضـٌ فرأكا أٌنو ٌما الباقكف الذيف قرأاسـ كاحد فسكننكا الثاني، أالكاؼ أٌنيـ استثقمكا الٌضٌمات في 

لييـ(  كقد اجتمعت فييا ثبلث ضٌماتإذ إٌف القراء أج ضركرة تدعك إلسكاف الحرؼ؛  .(1)معكا عمى ) نيزي

                                                                                                                                                                                                                 

 .130، المبسوط في القراءات العشر. ابف ميراف، 2/647،البحر المحيطأبك حٌياف،  (1
 .2/647، البحرالمحيطأبك حٌياف،  (2
 .81، الحجة في القراءات السبعابف خالكيو،  (3
 .145،حجة القراءاتابف زنجمة،  ( 4
 .151، المبسوط في القراءات العشر. ابف ميراف، 2/668،البحر المحيطأبك حٌياف،  (5
 .5/536، جامع البيافالطبرم،  (6
 .1/226، معاني القراءاتم، ، األزىر 2/669،البحر المحيطأبك حٌياف،  (7
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.ِٗٔالبقرة:  َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰى ٰى ُّ _ 9  

ٍف ييٍؤًت )قرأ يعقكب كحده  مى مبنيا  بفتح التاء (ييٍؤتى )كقرأ الباقكف  ،مبنيا لمفاعؿ بكسر التاء (اٍلًحٍكمىةى  كى

كب عمى البناء لمفعؿ، ق، كقراءة يعبناء لممفعكؿ الذم لـ يسـٌ فاعمو، فقراءة الجميكر عمى ال(2)لممفعكؿ

، كقد رٌد عميو أبك حٌياف، بأٌنو إف أراد تفسير المعنى فيك صحيح، أٌما (3)عمى معنى كمف يؤتو اهلل الحكمة

ًذؼ؛ بؿ مفعكلو مقدـ بفعؿ  إف أراد تفسير اإلعراب فميس كذلؾ، إذ ليس في يؤت ضمير نصب حي

 . (4)الٌشرط

في ( مفكعمى قراءة الكسر تككف ) ،مبتدأ كما بعدىا الخبر (مفكعمى االقراءة بفتح التٌاء تككف ) 

 .(5)، كيؤت مجزـك بيا، فقد عمؿ فيما عمؿ فيو، كالفاعؿ ضمير اسـ اهلل(يؤتػ )كضع نصب بم

 (الحكمة)الشرطية، كىك المفعكؿ األكؿ، ك (مف)القائـ مقاـ الفاعؿ ضمير كعمى قراءة الجميكر،  

 مقدـمفعكؿ  (مف)اعؿ، كالفاعؿ ضمير اهلل تعالى، كمبنيا لمفكعمى قراءة يعقكب )يؤًت(  ،مفعكؿ ثاف

 .(6)مفعكؿ ثاف (الحكمة)ك

 تاء الحكمة، كذلؾ تنكيو بأىميتياكقراءة ييؤت لما لـ يسـٌ فاعمو فييا تركيز عمى الفعؿ؛ كىك إي 

 كتعظيـ لشأنيا، كىي مف الخير الكثير الذم ينالو اإلنساف.

                                                                                                                                                                                                                 

 .146، حجة القراءاتابف زنجمة، ( 1
 .153، المبسوط في القراءات العشرابف ميراف، ،2/684،البحر المحيطأبك حٌيتف،  (2
 .1/361، الكشاؼالزمخشرم،  (3
 .2/684، البحر المحيطأبك حٌياف، (4
 .1/220، التبياف في إعراب القرآفالعكبرم،  ( 5
 .2/605، الدر المصوفبي، السميف الحم( 6
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لذم يمنحيا مف أٌما القرءاة بالبناء لممعمكـ ففييا إشارة إلى مصدر الحكمة، كىك اهلل سبحانو، كىك ا 

 يشاء مف عباده، مٌمف مؤل اإليماف كالقناعة كالرضا نفكسيـ.

.[ُِٕالبقرة: ] َّٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ُّ  _22   

 كقرأ ابف عامر، كحمزة، كالكسائي، بكسر النكف كالعيف (امَّ عً فنً ) قرأ ابف كثير، ككرش، كحفص

خفاء حكقرأ أبك عمرك، كقالكف، ك ، ، فييما بفتح النكف ككسر العيف(ماعً فنى ) ركة أبك بكر: بكسر النكف كا 

 .(1)، ككذا قرأ خمؼ))فنىًعما(العيف، كقد ركم عنيـ اإلسكاف

ـ، كيتبع حركة النكف بحركة عً ىذه القراءة أنو عمى لغة مف يحرؾ العيف، فيقكؿ: نً  ( كجوامٌ عً فنً )

( عمانً فى ، أٌما )فيككف ذلؾ عمى لغة مف أسكف العي العيف، كتحريؾ العيف ىك األصؿ، كىي لغة ىذيؿ، كال

: يحتمؿ قراءة كسر العيف أف يككف  ،نو عمى فعؿألف كز  ، ىك األصؿ بفتح النكف ككسر العيف كقاؿ قـك

كجو ف أٌما قراءة االختبلس ،غمت حركت العيف اللتقاء الساكنيفعمى لغة مف أسكف، فمما دخمت ما كأد

 .(2)اإلخفاء طمب الخفة

سكاف العيف   كف ككسر العيف فكسركا النٌ ما بفتح النكف عً صؿ الكممة نى فأكمف قرأ بكسر الٌنكف كا 

ـ عً نى ، كمف قرأ بفتح الٌنكف ككسر العيف فأصؿ الكممة عنده سكنكا العيف ىربا مف االستثقاؿ لكسرة العيف ثـٌ 

، كاعتيًرض عمى قراءة مف (3)و ال يككف فييا الجمع بيف ساكنيفألنٌ  ؛فأتكا بالكممة عمى أصميا كىي أحسف

                                                                   

 .153، المبسوط في القراءات العشر. ابف ميراف،  2/689،البحر المحيط أبك حٌياف، (1
 .2/689،البحر المحيطأبك حٌياف،  (2
 .146، حجة القراءاتابف زنجمة،   (3
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، لذلؾ (1)ألٌنو جمع بيف ساكنيف، األكؿ منيما ليس بحرؼ مٌد كليفبسككف العيف عند الٌنحكييف؛ قرأ 

 .(2)و بمنزلة المتحرؾ فيمتنع الجمع بيف الساكنيف بذلؾحركتي  يأخذكف بإخفاء حركة العيف؛ ألٌف المخفيٌ 

جن  حن  خن    يمىم  ٰى  ٰى   ٰى  ٰىخم  مم    ٰىٰى  ٰى  ٰى   ٰى  ٰى ُّ _ 22

َّ  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى   ٰىٰى  

.[ُِٕالبقرة: ]   

(،  قرأ ابف عامر بالياء كرفع الراء  بالنكف كرفع  كقرأ ابف كثير كأبك عمرك كأبك بكر)يكٌفري

(،الراء  .(3))نكٌفر( بالنكف كالجـز مزة كالكسائيحكقرأ نافع ك  )نيكٌفري

 

كابف  جعفر كنافع كحمزة ، فقرأىا أبك(4)قرأ ابف عامر كحفص )يكَّفر( بالياء كالٌرفع، كقرأىا الباقكف بالٌنكف  

، كقرأىا البصرياف ك شعبة بالٌنكف كالٌرفع كثير  .(5)كالكسائي كخمؼ بالٌنكف كالجـز

تعالى ببل  بالنكف فإنو ضمير هلل( كنكفر) د إلى اهلل تعالى، كقراءة مف قرأالفعؿ مسن فاألظير أفٌ  

إلخفاء أم: كيكفر إخفاء شؾ، كقيؿ: يعكد عمى الصرؼ، أم صرؼ الصدقات، كيحتمؿ أف يعكؿ عمى ا

كمف رفع الراء فيحتمؿ أف يككف  و سبب التكفير،ألنٌ  ؛الصدقات كنسب التكفير إليو عمى سبيؿ المجاز

                                                                   

 .2/396،الحجة لمقراء السبعةابف خالكيو،  (1
 .2/936، جامع البياف في القراءات السبعالداني،  (2
 .2/691،ابحر المحيطأبك حٌياف،  (3
 .203،شرح طيبة النشر ابف الجزرم،   (4
 .205ـ، 2003 -ىػ1424، 1مكتبة السنة، ط القراءات العشر مف الشاطبية والدرة,الحصرم، محمكد خميؿ،  (5
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كىي تكفر أم:  أك اإلخفاء أم: ،حف نكفر، أم: كىك يكفر، أم: اهللالفعؿ خبر مبتدأ محذكؼ، أم: كن

 الصدقة.

 اك عطفت جممة كبلـ عمى جممة كبلـ، كتككف الك كيحتمؿ أف يككف مستأنفا ال مكضع لو مف اإلعراب

كيحتمؿ أف يككف معطكفا عمى محؿ ما بعد الفاء، إذ لك كقع مضارع بعدىا لكاف مرفكعا، كمف جـز الراء 

  .(1)فعمى مراعاة الجممة التي كقعت جزاء

ة النكف مع الجـز عمى كيرل الطبرم أٌف القراءة بالياء كالٌرفع عمى معنى كيكف ر اهلل عنكـ بصدقاتكـ، كقراء

 .(2)مجازاة اهلل عز كجؿ مخفي الصدقة بتكفير بعض سيئاتو بصدقتو التي أخفاىامعنى، 

ما ىك تكفير السيئات إنٌ  ليخمص معنى الجزاء كيعمـ بأفٌ كرأل البعض أٌف قراءة الجـز أبيف كأكلى؛  

ذا رفع الفعؿ احتمؿ أف يككف ثكا ،ثكاب لممتصدؽ عمى صدقتو كجزاء لو كاحتمؿ أف يككف ، با كجزاءكا 

 .(3)عمى غير مجازاة

فمف قرأ  ؛كمف رفع فعمى القطع( فيك خير لكـ)جزمو عطفو عمى مكضع الفاء في قكلو  كمف  

، كالياء هلل تعالى كالٌنكف (4)ره كاهلل يكفر عنكـكمف قرأ بالياء كرفع قدٌ  ،رفً ره كنحف نكَّ كف كرفع قدٌ بالنٌ 

 .(5)لمعظمة

                                                                   

 .2/692،البحر المحيطأبك حٌياف،  (1
 .5/585، جامع البيافالطبرم،   (2
 .148، لقراءاتحجة اابف زنجمة،   (3
 .1/141،مشكؿ إعراب القرآفالقيسي، مكي،  ( 4
 .1/486، إبراز المعانيأبك شامة،  ( 5
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يككف الفعؿ يكَّفر أك نيكَّفر مف تماـ الشرط، كيككف ىذا جزاء عمى إخفاء  كفي قرءاة الجـز 

الصدقات، فجعؿ سبحانو إلخفاء الصدقات جزاءيف، الخيرية كزيادة الثكاب عمى إبداء الصدقة، كالثاني: 

 تكفير السيئات.

لتقدير: كىك أٌما قراءة الرفع فالجممة فييا منقطعة عف الجكاب، كىي جممة اسمية خبرىا محذكؼ كا 

ـٌ في كمتا الحالتيف؛ إبداء  يكَّفر، أك نحف نكَّفر كال يككف التكفير فييا مقٌيدا بإخفاء الصدقة، فيك عا

خفائيا ، كلكٌنو ليس قاطعا بتكفير السيئات، كبذلؾ تتكامؿ القرءاتاف كتتعاضداف في تكضيح الصدقة كا 

ير السيئات، كأٌف إبداء الصدقات يحتمؿ تكفيرىا؛ المعنى، كىك أٌف إخفاء الصدقة يترتب عميو الخيرٌية كتكف

 ألٌنو دكف اإلخفاء، كىك يختمؼ مف حيث إخبلص الٌنٌية بخبلؼ اإلخفاء الذم ال ييٌتصكر فيو الرياء.

كىناؾ تناسؽ مقابمة بيف إخفاء الصدقة كتكفير السيئات فكبلىما فيو ستر كخفاء؛ فمف أخفى  

 ه تكفير سيئاتو كسترىا جزاء بما فعؿ.جزاء كستر عمى مف تصٌدؽ عميو فإفٌ الصدقة 

.[ِّٕالبقرة: ] َّ  ٰى  ٰى  ٰى ٰى   ٰى   ُّ _ 21  
، 1كقرأ الباقكف بكسرىا ككذا أبك جعفر بفتح الٌسيف مف)يحسبيـ(، رأ ابف عامر كعاصـ كحمزةق 

 .(2)كىما لغتاف معركفتاف عند العرب
مسمكع في ألفاظ، منيا:  كسرىا،، ك ؿ بكسر العيفألف ماضيو عمى فعس؛ فتح السيف ىك القياك  

 .(3)عمد يعمد كيعمد كقد ذكرىا النحكيكف، كالفتح في السيف لغة تميـ، كالكسر لغة الحجاز

                                                                   

 .2/223،شرح طيبة النشر. النكيرم، 2/697أبك حٌياف، البحر المحيط، (1
 .1/231، معاني القراءاتاألزىرم، ( 2
 .2/697،البحر المحيطأبك حٌياف، ( 3
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؛ فقراءة الفتح ترجع إلى حسىب يحسىب، كقراءة الكسر ترجع إلى صؿ االشتقاؽألى إترجعاف ككبلىما  

 حًسب يحًسب.

 ٰى  ٰىىئ     ٰى  ٰى  ٰىنئ    ٰىمئ  ٰىزئ    ٰىُّ  ِّ  ّٰ   رئ   ُّ  _24

[ِٕٗالبقرة: ] َّ  ٰى  ٰى   

كقرأ ككذا خمؼ، ، 1بفتح اليمزة كألؼ بعدىا مع كسر الٌذاؿمف)آذف ( )فآًذنكا(  قرأ حمزة كأبك بكر
 .(2)الباقكف بإسكاف اليمزة كحذؼ األلؼ كفتح الٌذاؿ

  

، أم: فاعممكىـ (3)فأعمًمكا، أٌما عمى فآًذنكا أم: فاعممكا أنتـ بو ؛ بيمزة القطع:كالمعنى عمى فأذنكا

كاستيقنكه، كككنكا عمى  أنتـ بمعنى: اعممكا ذلؾكأخبركىـ أٌنكـ عمى حربيـ، كاختار الٌطبرم قراءة فأذنكا، 

 . (4)إذف مف اهلل عز كجؿ لكـ بذلؾ

معنى فاعممكا أنتـ بالحرب التي ستصيبكـ كتناؿ منكـ، كفي ذلؾ تحديد  فتككف قراءة الجميكر عؿ 

 استحقاؽ آكؿ الربا الكعيد كشمكلو بحرب مف اهلل كرسكلو.لممسؤكلية كتبياف 

عـٌ أٌما القراءة األخرل فآذنكا، بالمد فيي تفيد الٌتعٌدم إلى غيرىـ، كأٌف عذاب اهلل إذا نزؿ سي 

ف لسككتيـ عف ىذه الكبيرة العظيمة التي الربا لكسب يده، كاألخري فاعؿى  الجميع، كسيشمؿ المجتمع كٌمو؛

 عنيا بحاؿ. ال يجكز السككت

                                                                   

 .2/714،البحر المحيطأبك حٌياف،   (1
 .2/224،  شرح طيبة النشرالنكيرم،  (2
 .1/189، معاتي القرآف  .  الفراء،2/715،البحر المحيطانظر: أبك حٌياف، ( 3
 .6/25، جامع البيافالطبرم،  (4
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 ٰى  ٰى   ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰىٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى   ٰى  ٰى ُّ _21

.[َِٖالبقرة: ] َّ   
ىك قميؿ كمقبرة، كالضـ لغة أىؿ الحجاز، ك  ،(1)كقرأ الباقكف بفتح السيف ،بضـ السيفميسيرة  قرأ نافع 

فتح أقيس كأفصح كىما لغتاف، كال، (2)فتح السيف عمى المغة الكثيرة، كىي لغة أىؿ نجد، ك كمشرفة، كمسربة

 .(3)كأشير

 ٰى  ٰى   ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰىٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى   ٰى  ٰى  ُّ _ 24

.[َِٖالبقرة: ] َّ   

بالتشديد كاألصؿ تتصدقكا بتاءيف، فحذؼ إحداىما عاصـ قرأ عاصـ بتخفيؼ الٌصاد، كالباقكف 

د كمف شدٌ ، قباؿ منيااء الثانية اكتفاء بعبلمة االستمف خفؼ حذؼ التٌ ، ك (4)كغيره أدغـ الثانية في الصاد

 .(5)اء في الصاد لقرب المخرجيفأدغـ التٌ 

أكجبت اآلية عمى الدائف إنظار المديف إذا كاف معسرا " فنظرة إلى ميسرة "، أم: عميو نىًظرة، أك:  

عميا، كىك أف يتصٌدؽ بالٌديف فالكاجب نىًظرة، كىنا ارتقت اآلية بالمؤمف درجة أسمى، كدعتو إلى مكرمة 

 ا كاف حقان كجب ليا، فيي بو أضفٌ يف، كالنفكس ضنينة بالماؿ، كحريصة عمى جمعو، فكيؼ إذعمى المد

 حظ نفكسيـ، كىانت الدنيا عمييـ. ، لذا فتحت اآلية الباب لمف ارتقكا عمىكعميو أحرص

                                                                   

 .155، المبسوط في القراءات العشر.  ابف ميراف، 2/717،البحر المحيطأبك حٌياف،  (1
 .2/717،البحر المحيطأبك حٌياف، ( 2
 .377،إبراز المعانيأبك شامة،  (3
 .204، شرح طيبة النشر ، ابف الجزرم، 2/719انظر: أبك حٌياف، البحر المحيط،( 4
 .149، حجة القراءاتابف زنجمة،  (5
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يماف عاؿ، جاءت القراءة الثانية  )أف تٌصٌدقكا( لتصًكر  كلٌما كاف ىذا بحاجة إلى نفكس عظيمة، كا 

س عف الدنيا كمتاعيا، كىي حاؿ مدافعة كمكابدة كمعاندة الحالة النفسية، كىي التي ترتقي فييا النفك ىذه 

لمنفس كقير لرغبتيا، كىذه الزيادة في الفعؿ تعٌبر عف المبالغة كالٌتكٌمؼ في االنتصار عمى النفس 

 ف.كمقاكمتيا كمعاندتيا في تعٌمقيا بالماؿ كضٌنيا بالٌدٍيف أف تتصدؽ بو لممدي

 َّنب  ىب  يب  رت  زت  مت  نت  ىت  يت    مبيئ  رب   زب  ٰى  ٰى  ٰى ُّ  _23

.[ُِٖالبقرة: ]  

 (1)قرأ أبك عمرك كيعقكب تىرًجعكف، بفتح التٌاء ككسر الجيـ، كقرأ الباقكف بضـٌ التٌاء كفتح الجيـ 

راجعكف(  ، نسب الفعؿ إلييـ، كحٌجتو قكلو تعالى) كأٌنيـ إليوف بالبناء عمى الفاعؿ أم: تصيركفكتىرًجعك 

ـٌ فاعمو، فحجتيـ فييا قكلو تعالى) ثـ إليو  عكف مبنيا عمى ما لـ ييٌس فأسند الرجكع إلييـ، كأٌما تيرجى

 .(2)تحشركف(

 ٰى  ٰى  ٰى  ٰى   ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰىٰى  ٰى   ٰى  ٰى ُّ _ 25

.[ِِٖالبقرة: ] َّٰى  ٰى   ٰى  ٰى  ٰى  ٰى   

كقرأىا الباقكف: أىٍف تىًضؿَّ ًإٍحداىيما فىتيذىك رى ، يد كالرفع بالتشد فىتيذىك ري  ،ٍف تىًضؿَّ بكسر األلؼإحمزة ى قرأ 

  .(3)عمرك خٌففا الكاؼ كشٌددىا الباقكف كابف كثير كأبك نصبا، 

                                                                   

 .155، المبسوط في القراءات العشر. ابف ميراف،  2/719،البحر المحيطأبك حٌياف،   (1
 .149.151، حجة القراءاتابف زنجمة، ( 2
 .123, شرح طيبة النشر, . ابف الجزرم2/272,273،البحر المحيطأبك حٌياف ،  (3
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ا مف كسر كأمٌ ٌف المعنى: لئبل تضؿ إحداىما فتذٌكر إحداىما األخرل، كحٌجة مف فتح ىمزة )أف( أ 

ا أدغمت البلـ في فممٌ  ؛لشرط كاألصؿ إف تضمؿٍ كتضؿ جـز با، حرؼ شرط ( فتككف إف عندهإفىمزة )

ما بعد فاء الشرط يككف  ألفٌ  ؛فعؿ مستقبؿ ري كتذك  ، كالفاء جكاب الشرط، البلـ فتحت إللتقاء الساكنيف

ذكرتيا  ا تفعؿ المرأتاف إف نسيت إحداىما شيادتياو بمعنى ابتداء الخبر عمٌ كأنٌ ، (1)الفعؿ فيو مستأنفا

، كتشديد الفعؿ كنصبو، بمعنى فإف لـ يككنا رجميف فمتشيد م قراءة فتح ىمزة أفكاختار الطبر ، األخرل

( امرأتاف إف ضمت إحداىما ذكرتيا األخرل، كيككف ( بعطفو عمى)تضؿ  ، كذكر اٌف سبب نصب)فتذ كرى

يا ، فيما نجد أٌف قراءة حمزة قراءة متكاترة كال يجكز جعم(2)تفضيمو لتمؾ القراءة اجتماع القراء عمييا

 مرجكحة.

، كتخفيفو فيما لغتاف، كاختار الطبرم قراءة الٌتشديد لما فييا مف ترديد أٌما تشديد الفعؿ فتذك رٌ  

 .(3)الذكر مف إحداىما لؤلخرل

شيادة المرأة نصؼ  ألفٌ  ؛أف تردىا ذكرا في الشيادة :يككف المعنىعميو )فتذكر( فكتخفيؼ الفعؿ  

، كاعتبر صاحب الكشاؼ ىذا المعنى مف بدع (4)يادة ذكرشيادة، فإذا شيدتا صار مجمكعيما كش

ىذا التأكيؿ بعيد كغير فصيح، كأٌنو ال يجكز في مقابمة  ، كرأل صاحب المحرر الكجيز أفٌ (5)الٌتفاسير

 .(6)الٌضبلؿ إال الٌتذكير

                                                                   

 .150، حجة القراءاتابف زنجمة، ( 1
 .65ك6/64،جامع البيافالطبرم،  (2
 .6/65،المصدر السابؽ (3
 .3/379، الجامع ألحكاـ القرآف,. القرطبي،  740/ 2،البحر المحيطأبك حياف،  (4
 .1/326، الكشاؼالزمخشرم،  (5
 .1/382، المحرر الوجيزابف عطية، ( 6
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 .ِِٖالبقرة:  َّٰى   ٰى  ٰى  ٰىىئ    ٰى  ٰى  ٰىنئ     ٰىمئ   ٰى ُّ _ 26
عمى فقراءة عاصـ  ،(1)تجارة حاضرة(، كقرأىما الباقكف بالٌرفعقرأ عاصـ كحده بنصب الكممتيف ) 

، (تككف) ف برفعيما عمى أف يككفيالباق اءةكقر  ، تقدير إال أف تككف ىي أم التجارةكاف ناقصة، ال أفٌ 

 .(2)فاعؿ بتككف (تجارة) تامة ك

، ك)حاضرة( كمف نصبيا أراد المعنى: إال أف تككف المداينة تجارة حاضرة، )تجارة( خبر تككف 

؛ (5)، أك عمى معنى: إال أف تقع تجارةه حاضرةه (4)، كمف رفعيا جعؿ كاف مكتفية باالسـ دكف الخبر(3)نعتيا

 . (6)فتككف كاف تاٌمة، أك نعتبرىا ناقصة، كاسميا )تجارة( كخبرىا ىك الجممة)تديركنيا(

كىك المداينة، أٌما القراءة بالرفع  ة بالٌنصب عمى تقدير االسـ الذم يعكد عمى المتكمـ عنو السابؽ،القراء

، ككأٌف  الكبلـ انقطع عٌما قبمو، كتككف إاٌل بمعنى لكف، ككاف تاٌمة بمعنى: فيي تفيد أمرا آخر كىك العمـك

كقع أك حصؿ أك حدث أك كيجد، فيككف المعنى: لكف إف كقعت تجارة حاضرة، أم يحصؿ فييا عقد 

، في أٌم نكع مف أنكاع كقعت التجارة بأٌم كيفية اك حالةإذا  التجارة حاالن فبل بأس بعدـ كتابتيا، أم

 التجارات فإٌنو ال يشترط كتابتيا.

.[ِّٖالبقرة: ] َّٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰىمل  ىل  يل    ُّ _ 27  
 (1)قرأ ابف كثير كأبك عمرك بضـٌ الٌراء مف غير ألؼ )فريىف(، كقرأ الباقكف بكسر الٌراء مع األلؼ

ىف، كسقؼ، كمف قرأ كقيؿ: ىك جمع رى ،ف، قالو الكسائي، كالفراءىى ف جمع رى جمع رىاف، كرىا ك)ريىيف(
                                                                   

 .155، المبسوط في القراءات العشر. ابف ميراف،  2/739أبك حٌياف، البحر المحيط،( 1
 .2/740، ،البحر المحيطأبك حٌياف، (  2
 .124، غيث النفعالصفاقسي،  (3
 .1/236، معاني القراءاتألزىرم،   (4
 .151، حجة القراءاتابف زنجمة،   (5
 .2/673، الدر المصوفلسميف الحمبي، ا(  6
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بسككف الياء فيك تخفيؼ مف رىف، كىي لغة في ىذا الباب، نحك: كتب في كتب، كاختاره أبك عمرك بف 

 كرىاف جمع رىٍىف، (2)عرؼ الرىاف إال في الخيؿ ال غيرالعبلء كغيره، كقاؿ أبك عمرك بف العبلء: ال أ

 .(3)ف جمع رىاف، فكأٌنو أراد جمع الجمعريىي ك 

يفصؿ بيف الرىاف في الخيؿ كبيف جمع رىف في غيرىا تقكؿ في و أراد أف أبي عمرك أنٌ ة كحجٌ  

ر حٍ مثؿ بى  ،ؿ عمى فعاؿعٍ أف يجمع فى  في العربية أقيسة مف قرأ )فًرىاف( أٌنو كحجٌ ، الخيؿ راىنتو رىانا

 .(4)ب ككبلبمٍ ؿ كنعاؿ ككى عٍ د كعباد كنى بٍ كبحار كعى 

قد تككف قراءة )ريىيف( جمعا لرىاف مف باب الزيادة في الٌتكثقة كحفظ الحٌؽ؛ الستخفاؼ الناس  

ؾ منازعات كمخاصمات، فكاف ال بٌد ، كقد يترتب عمى التيكيف مف ذلبمكضكع تكثيؽ الديكف كاستسياليا

 مف التكثيؽ كلك في حالة عدـ كجكد كاتب، كلك بريىيف متعددة.

ىه  يه  جي     ٰى  ٰىجه  مه    ينىن  ٰى  ٰىمن     ٰى  ٰى  ٰى  ُّ _ 28

 َّ  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى   ٰىٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰىٰى  ٰى  ٰى
   .[ِْٖالبقرة: ]

 (5)بالٌرفع في ) فيغفر كيعذب(، كقرأىما الباقكف بالجـز ابف عامر كأبك جعفر كيعقكب كعاصـقرأ  

كاآلخر: أف يعطؼ جممة مف ، ذكؼ: أف يجعؿ الفعؿ خبر مبتدأ محأحدىما ،عمى كجييف الرفع كيجكز

 .(6)عطفا عمى الجكاب ، كالجـزفعؿ كفاعؿ عمى ما تقدـ
                                                                                                                                                                                                                 

 .156، المبسوط في القراءات العشر. 2/743، البحر المحيطأبك حٌياف، (  1
 . 2/743،البحر المحيطأبك حٌياف،  (2
 .100، غريب القرآف ابف قتيبة،  (3
 .152، حجة القراءاتابف زنجمة،  (4
 .204، بة النشرشرح طي، ابف الجزرم،  2/752،البحر المحيط أبك حٌياف، (5
 .2/752،البحر المحيطأبك حٌياف،  (6
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ـٌ ي: أٌف قكلو )إف تبدكا( شرطكحٌجة مف رفع ى  ، )يحاسبكـ( مجزـك ألٌنو جكاب الشرط، كقد ت

ؤلٌنو الكبلـ، فيرفع يغفر كيعذب بتقدير ضمير، ىك يعذب كيغفر؛ فالٌرفع ىنا عمى االستئناؼ، أٌما الجـز ف

 .(1)معطكؼ عمى )يحاسبكـ(

، بمعنى: إلٌنو سبحانو يغفر في كٌؿ األحياف  يككفك    الجـز مقٌيدا بالشرط، أٌما الرفع فعمى العمـك

كالحاالت لمف استحؽ المغفرة كالعفك، كيعٌذب مف يستحٌؽ العذاب، كقٌدـ المغفرة عمى الرغـ مف الشرط 

تغميبا لممغفرة، كبياف عمكميا كشمكليا في ىذه الحاؿ  حكؿ المحاسبة التي تترتب عمى العذاب؛ كذلؾ

 كغيرىا، كفيما يبدكنو كفيما يخفكنو، كفيما يعممكنو، كفيما يجيمكنو، كفيما يذكركنو، كفيما نسكه.

 ٰىىي     ٰى  ٰىمي    ٰى  خيحي  ٰى  ٰى  ٰى   ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ُّ _ 29

.[ِٖٓالبقرة: ] َّٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى   

 (3)د أراد كؿ مكتكب، سمي فمف كحٌ ، (2))ككتابو(، كقرأ الباقكف بالجمع يدقرأ حمزة كالكٌسائي بالٌتكح 

كحٌجة مف قرأ بالتكحيد أٌف المقصكد بالكتاب ىك ، المفعكؿ بالمصدر، كقكليـ: نسج اليمف أم: منسكجو

ٌف القرآف فبل داعي لجمعو، ككذلؾ إلرادة الجنس، فذكر الكاحد يريد بو الجنس كٌمو، أٌما مف جمع فحٌجتو أ

ما تقٌدـ جاء بمفظ الجمع )كؿ آمف باهلل كمبلئكتو(، كما تأخر أيضا جاء بمفظ الجمع ) كرسمو( فجمع) 

 .(4)كتبو( ليككف الكبلـ عمى نسؽ كاحد

                                                                   

 .152، حجة القراءاتابف زنجمة،  (1
 .204،  شرح طيبة النشر. ابف الجزرم، 2/757،البحر المحيط أبك حٌياف، (2
 .2/757،البحر المحيطأبك حٌياف،  (3
 .153، حجة القراءاتابف زنجمة،  (4
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كقراءة الجمع فييا إشارة إلى الكتب السماكية، ككجكب اإليماف بيا، كىك شرط ال يككف اإليماف إاٌل  

 ف الكريـ، ككأف غيره ال يستحؽ ىذا الذكر النمحاء أثرىاإلى القرآيا إشارة بو، كقراءة اإلفراد )ككتابو(؛ في

ألٌف القرآف ىيمف عمى تمؾ الكتب، كذكر ما فييا مف تحريؼ، كنسخ أحكاميا؛ فانتيى أمرىا، كلـ يبؽ بيف 

 يدم المؤمنيف ما يستحؽ أف يككف كتابا كيينسىب إليو سبحانو غير كتابو الكريـ.

 ٰىىي     ٰى  ٰىمي    ٰى  خيحي  ٰى  ٰى  ٰى   ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ُّ _ 12

.[ِٖٓالبقرة: ] َّٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى  ٰى   

ز أف يككف ره: يقكلكف ال نفرؽ، كيجك كقدٌ  ،(1)ؽ( بالياء، كقرأىا الباقكف بالنكففرٌ قرأ يعقكب )ال ي 

كعف غيره، فيككف: يقكؿ، عمى المفظ، ك: يقكلكف، عمى  ، ألنو يخبر عف نفسو ؛التقدير: يقكؿ ال نفرؽ

كالمؤمنكف كميـ باهلل  معنى:أم عمى  ، (2)بالياء عمى لفظ: كؿٌ  (ال يفرؽ، ) المعنى بعد الحمؿ عمى المفظ

كمبلئكتو ككتبو كرسمو، ال يفرؽ الكؿ منيـ بيف أحد مف رسمو، فيؤمف ببعض كيكفر ببعض، كلكنيـ 

مف باهلل كمبلئكتو ككتبو كالمؤمنكف كؿ آ ، كأٌما التأكيؿ عمى القراءة بالٌنكف فيككف:يصدقكف بجميعيـ

 .(3) كترؾ ذكر"يقكلكف" لداللة الكبلـ عميو ،كرسمو، يقكلكف: ال نفرؽ بيف أحد مف رسمو

آمىفى الرَّسيكؿي )سياؽ اآلية مف قكلو تعالى: ألفٌ  ؛كمـعمى االلتفات مف الغيبة الى التٌ كالقراءة بالٌنكف  

ب وً  كلكف التفت  ؛أم الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ (ال يفرؽ)، فيقاؿ: يقتضي الغيبة (ًبما أيٍنًزؿى ًإلىٍيًو ًمٍف رى

كحينئذ يككف ، تكمـ ليككف الفاعؿ جمعا فيشمؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كالمؤمنيفمالى ال

                                                                   

 .205،شرح طيبة النشرالجزرم، .  ابف 2/758،البحر المحيطأبك حٌياف،  (1
 .2/758،البحر المحيطأبك حٌياف، ( 2
 .6/126، جامع البياف الطبرم، ( 3
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ًموً )ف يقكؿ: يمف الرسكؿ، كالمؤمن المعنى: كؿٌ  دو ًمٍف ريسي بة لما ياؽ عمى الغيكلك ظؿ السٌ  (ال نيفىر ؽي بىٍيفى أىحى

  .(1)تحقؽ ىذا المعنى

ككف ألمر ميـٌ، ككذلؾ ىك كقراءة )نفٌرؽ( جاءت مغايرة لنسؽ الضمائر لتفيد االلتفات، كااللتفات ي 

منكا كلك آ ، فيـ يؤمنكف ببعض الرسؿ كيكفركف ببعض،ىك الفيصؿ بيننا كبيف أىؿ الكتابىذا  ألفٌ  ىنا؛

، كىذا يترتب عميو التسميـ بما جاء بو مف - عميو كسمـصمى اهلل–بالرسؿ كٌميـ، كبخاتـ المرسميف محمد 

ىذه جاءت مناسبة لتمٌخص ما ذيًكر في السكرة مف مكاقؼ أىؿ كعندىا يزكؿ الخبلؼ بيننا كبينيـ، كحي، 

 الكتاب؛ لتبٌيف أٌف ىذه عقدة الخبلؼ بيننا كبينيـ.

اإليماف، أٌما قراءة )ييفرؽ( فجاءت  ككذلؾ فإٌف قراءة )ال نفٌرؽ( فييا شيادة مف المؤمنيف لربيـ بيذا 

 عمى نسؽ كاحد مع األفعاؿ السابقة كالتالية.

 وىذا آخر سورة البقرة 

ـّ الصالحات.  فالحمد هلل الذي بنعمتو تت

                                                                   

 .2/113، القراءات وأثرىا في عموـ العربيةمحيسف،  (1
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 :الخاتمة
ـٌ الحمد هلل كما يحب كيرضى عمى ما كىبنا ال أالحمد هلل الذم ىدانا ليذا كما كٌنا لنيتدم لك  ف ىدانا اهلل، ث

مدا كما ينبغي لجبلؿ كجيو حكال ييمىؿُّ بكثرة تكراره، مة ىذا الكتاب العظيـ الذم ال تنقضي عجائبو، مف نع

 تفسير في آنيةسمطانو عمى ما أعانني عمى إتماـ ىذا البحث الذم كاف بعنكاف " القراءات القر كعظيـ 

إلييا  تأىـٌ النتائج التي كصم مف خبلؿ سكرتي الفاتحة كالبقرة" كفيما يمي كتكجيو استقراءالبحر المحيط، 

 : ةحثاىذا الب

 ه القراءت المتكاترة السبعة كالعشرة، كينسبيا ألصحابيا جميعيـ، كأحيانا تفسير أبك حٌياف في  يكرد

القراءات في معظـ مكاضعيا، كأحيانا يتركيا ببل  يـ، خاصة أبا جعفر كخمفا، كيكجيويغفؿ بعض

 تكجيو. 

  ريف، كالطبرمٌ مف سبقكه مف المفسٌ  عممو ، كعمى معتمدا عمى ة متكاتر الأبك حٌياف القراءات يكٌجو 

 و القراءات، ككتاب حٌجة القراءات.كعمى كتب تكجي

  ٌال  وة مف يفعؿ ذلؾ، ألٌنو يرل أنٌ يرفض أبك حٌياف الترجيح بيف القراءتيف المتكاترتيف؛ بؿ ينتقد بشد

 مييما متكاتر.يجكز الترجيح بيف قراءتيف متكاترتيف طالما ثبت أٌف ك

  الرغـ مف اعتماد أبي حٌياف عمى كتب السابقيف في التكجيو، إاٌل إٌنو كاف يناقش التكجييات عمى

 كيناقش ما كاف ضعيفا منيا كيرٌده.كيرٌجح ما يراه تكجييا سميما، 
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 مف المفٌسريف الذيف يناقشكف القراءات  الذم كافالطبرم عمى  أبك حياف شديد االعتراض كاف

فاعتراض أبي حٌياف عمى مف يرجح بيف القراءات ة، كيقـك بالترجيح بينيا العتبارات مختمفة، المتكاتر 

 مع ككنيا متكاترة.

  كألفاظو؛ إذ ىك ليس تٌنكع تضادٌ  تنكع القراءات القرآنية ييظير لنا إعجاز القرآف الكريـ كغزارة معانيو 

في نياية المطاؼ فتعطينا  بحيث تتكامؿل، ا تؤديو القرءاة األخر فتيظير كٌؿ قراءة جانبا مختمفا عمٌ 

 بدا ذلؾ جمٌيا في ىذه الدراسة في عٌدة مكاضع منيا. كقدمعنى شامبل كصكرة متكاممة، 

 تضاربال ك  فييا تعارضال القراءات أٌف القراءات القرآنية  وتكجيي أظير لنا أبك حٌياف مف خبلؿ 

 رآنٌية كجٌمى عنيا أم شبية تىًرد.كأظير لنا الٌصكرة البيانٌية الجمالية لمقراءات الق
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 التوصيات:
 آنية المتكاترة لباقي سكر القرآفالبحث في القراءات القر كاصمكا في ختاـ ىذا البحث، أكصي الباحثيف أف ي

فعمى الٌرغـ مف كثرة الدراسات التي تناكلت القراءات في البحر المحيط كغيره، فما زالت تحقيقا كتكجييا، 

ران كبحاجة إلى كثير مف الٌتكسع كالٌتعمؽ كتمٌمس المعاني كالٌدالالت القرآنٌية التي ال نياية ىذه الدراسات بك

 ليا.

أكصي بدراسة القراءات الٌشاٌذة في سكرتي الفاتحة كالبقرة؛ إذ لـ أتطرؽ ليا في ىذا البحث، ككذلؾ كما 

و؛ فيك بحر محيط ال ييحاط أكصي أف يعكؼ الباحثكف عمى تفسير البحر المحيط دراسة لجكانب أخرل في

 بو إاٌل بجيد المخمصيف.

 ختاما:

ف أخطأت فمٌني كمف الشيطاف، كأسأؿ اهلل  أف يجعؿ تعالى ىذا جيد المهقٌؿ؛ فإف أحسنت فمف اهلل كحده، كا 

مكازيني كمكازيف مف عٌممني ىذا العمؿ خالصا لكجيو الكريـ، كخدمة لكتابو العظيـ، كأف يتقبمو كيثٌقؿ بو 

 .كأرشدني

 سبحانؾ رّب العزة عّما يصفوف, وسالـ عمى المرسميف, والحمد هلل رّب العالميف.



147 

 

 

 الفيارس
 

 فيرس اآليات القرآنّية 

 فيرس المصادر والمراجع 

 فيرس الموضوعات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 

 

 فيرس اآليات القرآنّية:
رقـ  السورة اآلية

 اآلية

 الصفحة

 17-16 2 الفاتحة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 16 3 الفاتحة َّ ٰى ٰى ُّ 

َّ ٰىجم حم  ُّ   16 4 الفاتحة 

َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ   16 5 الفاتحة 

 16 6 الفاتحة َّخم مم   ٰى  ُّ 

 16 7 الفاتحة َّىم   ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ُّ 

 43 9 البقرة َّىن ين جه  ٰى ٰىمن  ٰى ٰى ُّ 

 46 10 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى  ٰىٰى ٰى ٰىىه يه جي  ُّ 

 47 11 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ُّ 

 47 28 بقرةال َّ  ٰىىئ ٰى ٰى ٰىنئ  ٰى ُّ 
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 48 29 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى  ُّ 

 32 34 البقرة َّيي ٰذ ٰر  ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 32 35 البقرة َّ ٰىزئ  ٰىِّ ّٰ رئ  ُّ 

 32 36 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ُّ 

 31 37 البقرة َّنب ىب يب رت زت  ُّ 

 33 38 البقرة َّ ٰى ٰى ٰىجم حم  ٰى ُّ 

 35 48 البقرة َّيئ  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 35 51 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى جن حن خن ُّ 

 37 54 البقرة َّحي خي  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 37 58 البقرة َّٰى ٰى ٰىجم حم  ُّ 

 38 61 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 39 62 البقرة َّ  ٰى ٰى ٰىخل مل ىل يل  ُّ 
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 52 62 البقرة َّخم  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 52 67 البقرة َّٰى ٰى ٰى ٰى ٰىىي  ُّ 

 52 67 البقرة َّيي  ٰذ ٰى ُّ 

 52 74 البقرة َّ  ٰى ٰى ٰىنئ  ٰى ُّ 

 51 78 البقرة َّ ٰى ٰىجم حم  ٰى ٰى ٰى ُّ 

 54 81 البقرة َّٰى ٰىمي  ٰىخي حي  ٰى ٰىٰىُّ 

 53 83 البقرة َّ ٰى ٰى ٰىنئ  ٰىمئ  ٰىزئ   ٰى  ُّ 

 55 83 البقرة َّ ٰى ٰى  ٰى  ُّ 

 55 85 البقرة َّىم  ٰى ٰى ٰى ُّ 

 57-56 85 البقرة َّيم جن حن خن  ُّ 

 58 85 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 58 87 بقرةال َِّّ  ّٰ رئ  ُّ 
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 58 90 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰىىم يم جن حن خن  ٰى ُّ 

 59 96 البقرة َّ ٰى ٰى ٰىجي  ُّ 

 59 97 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى  ُّ 

 59 98 البقرة َّ  ٰى ٰىمي  ٰىحي خي  ٰى ُّ 

 62 102 البقرة َّ  ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰىخل مل ىل يل  ُّ 

 62 106 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىمل ىل يل  خل ُّ 

 61 112 البقرة َّزث مث نث  ٰىرث  ٰى ُّ 

 61 116 البقرة َّيي ٰذ ٰر   ٰى ٰى ٰىٰى ٰىٰى ٰىىي  ٰى ُّ 

 64 117 البقرة َّ ٰى ٰىنئ  ٰىمئ  ٰى  زئٰىّٰ رئ  ُّ 

 63 119 البقرة َّ ٰىىت يت هن  نتىب يب  رت زت مت ُّ 

 65 124 البقرة َّٰى  ٰى ٰى ٰى ٰىىي  ُّ 

 65 125 البقرة َّٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 



152 

 

 66 126 البقرة  َّ ٰى ٰىٰى ٰىزث مث نث ىث  ٰىرث   ٰىهن  ُّ 

 67 128 البقرة َّٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 67 132 البقرة َّيي ٰذ ٰر  ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 68 140 البقرة َّ ٰىمئ  ٰىزئ  ٰىّٰ  رئ   ُّ 

 72 143 البقرة َّ ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ُّ 

 71 144 البقرة  َّ ٰى ٰىىئ   ٰى ٰى ُّ 

 71 148 البقرة َّٰى ٰى ٰىمم  ُّ 

 74 149 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى  ُّ 

 74 158 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰىٰى ٰى ٰى ٰى ٰىجي  ُّ 

 73 164 البقرة َّ ٰىخن  ُّ 

 75 165 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 77 168 البقرة َّ  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 
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 78 173 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ُّ 

 82 173 البقرة َّ ٰىىي   ٰى ٰىمي ٰىحي خي  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىُّ 

 82 177 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىمل ىل يل  ُّ 

 82 177 البقرة َّ ٰىجم حم  ٰى ٰى ٰى  ٰى  ُّ 

 81 182 البقرة َّ  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىخل مل ىل يل  ُّ 

 83 183 البقرة َّ ٰىخم مم  ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 84 184 البقرة َّٰىىه يه جي   ٰى ٰى ُّ 

 85 184 البقرة َّٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 86 185 البقرة  َّنئ   ٰىمئ  ٰىزئ  ٰىّٰ رئ  ُّ 

 87 185 البقرة َّ ٰى  ٰى ٰىىئ  ٰى ٰى ٰى ُّ 

 87 189 البقرة َّ ٰى ٰىنئ  ٰىمئ   ٰىزئ  ُّ 

 88 189 البقرة َّٰى ٰى ىئ ٰى ُّ 
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 88 191 البقرة َّخم  ٰى ٰىٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىجم حم  ُّ 

 88 193 البقرة َّ ينىن ٰى  ٰىمن  ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 89 197 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى يلخل مل ىل ُّ 

 92 208 البقرة َّٰذ ٰر ٰى ٌّ  ٍّ َّ ُّ  ُّ 

 92 210 البقرة َّ  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىُّ 

 91 210 البقرة َّيئ رب زب مب  ُّ 

 94 213 البقرة َّ ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 93 214 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰىىئ  ُّ 

 95 219 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىٰى  ٰى ٰى ٰى ُّ 

 96 219 البقرة َّيئ رب زب مب  ٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰى ُّ 

 97 222 البقرة ٌَّّ ٍّ َّ ُّ ِّ  ٰىيي ٰذ ٰر  ٰى  ُّ 

 99 229 البقرة َّ ٰىزئ  ٰىٰى ٌّ ٍّ َّ  ُّ ِّ ّٰ رئ  ُّ 
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 222 233 البقرة َّٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ُّ 

 222 233 البقرة َّرث ٰىزت مت نت ىت يت هن   ُّ 

 221 236 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰىىي  ٰى ٰىمي  ُّ 

 224 237 البقرة َّ ٰى ٰىىئ  ٰى ٰى ٰى ُّ 

 224 236 البقرة َّٰى ٌّ ٍّ  َّ ُّ ِّ ّٰ  ُّ 

 223 240 البقرة َّىم يم جن   ٰى ٰى ٰى ُّ 

 223 245 البقرة َّ ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 226 245 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 227 246 البقرة َّىم يم ٰى ٰى ٰى ٰىخم مم   ٰى  ُّ 

 227 247 البقرة َّيي ٰذ ٰر ٰى  ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 227 249 البقرة َّ  ٰى ٰى ٰىجم حم  ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 228 251 البقرة َّ ٰىٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ  ّٰ رئ  ُّ 
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 229 253 البقرة َّ ٰىمل ىل يل  ُّ 

 229 254 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 222 259 البقرة َّٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 222 259 البقرة َّٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ُّ 

 221 259 البقرة َّرب  زب مب نب ىب يب رت زت مت نت ىت   ُّ 

 224 260 البقرة َّ ٰىخم مم   ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 223 260 البقرة َّىم يم جن حن   ٰى ٰى ٰى ُّ 

 225 265 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ُّ 

 225 265 البقرة َّٰى ٰى ٰىجم حم   ٰى ٰى ٰى ُّ 

 225 269 البقرة َّٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 226 271 البقرة َّٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ُّ 

 227 271 البقرة َّ يمىم ٰى ٰى  ٰى ٰىخم مم  ُّ 
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 229 273 البقرة َّ ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى  ُّ 

 229 279 البقرة َّمئ ٰىزئ  ٰىُّ ِّ ّٰ  رئ  ُّ 

 212 280 البقرة َّٰى ٰى ٰى ٰىٰى ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ُّ 

 212 281 البقرة َّيئ رب  زب ٰى ٰى ٰى ُّ 

 211 282 البقرة َّٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

-211 282 البقرة َّىئ  ٰى ٰى ٰىنئ   ٰىمئ  ٰى ُّ 

214 

 213 283 البقرة َّٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىمل ىل يل  ُّ 

 213 284 البقرة َّ ٰى ٰىجه مه  ينىن ٰى ٰىمن   ٰى ٰى ٰى ُّ 

 215 285 البقرة َّ ٰى خيحي ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 216 286 البقرة َّزث ٰىرث  ٰى  هنزت مت نت ىت يت ُّ 

 18 26  عمراف آؿ َّ ٰى ٰى ٰى ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 
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 31 155 آؿ عمراف َّيي ٰذ ٰر  ُّ 

 81-68 11 النساء َّٰى ٰى  ٰى ٰى ُّ 

 81-68 12 النساء َّٰى ٰىىه يه جي  ٰى ٰى ُّ 

َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰىخل مل  ىل يل  ُّ   96 91 المائدة 

 79 122 األنعاـ َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 76 50 األنفاؿ َّٰى ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ رئ  ُّ 

َّمت نت  زتيئ رب  زب مب نب ىب يب رت ُّ   92 60 األنفاؿ 

 68 23 يكسؼ َّ  ٰى ٰى ُّ 

 224 17 الرعد َّرئ  ِّ ّٰ ُّ 

 ب 7 إبراىيـ َّىم  يم جن حن خن ٰى ُّ 

 16 87 الحجر َّ ٰى  ٰىىئ  ٰى ٰى ٰىنئ  ُّ 

 32 22 النكر َّٰى ٰى ُّ 
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َّ ٰىىئ  ٰىٰى ٰىنئ   ٰىمئ  ٰى ُّ   91 21 العنكبكت 

 76 31 سبأ َّ ٰى  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 81-67 50 يس َِّّ ّٰ رئ  ُّ 

 222 82 يس َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

َّىن ين جه مه  ٰى ٰىمن  ٰى ُّ   81 13 شكرلال 

َّىن ين  ٰى ٰىمن  ُّ   91 53 الشكرل 

َّحي خي   ٰى ٰى ٰى ُّ   
 

 92 35 محمد 

 222 15 الممؾ َّحن خن   ُّ 

 49 43 المعارج َّ  ٰى ٰىخم مم  ٰى ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 1 17 القيامة َّىب يب رت  زت  ُّ 

 1 18 القيامة َّنت ىت يت هن  ُّ 

 222 22 عبس َّ ٰى ٰى ٰى ٰى ُّ 

 



161 

 

 قائمة المصادر والمراجع :

 القرآف الكريـ.
 

القاىرة،  –، ت: محمد فكاد سزگيف، مكتبة الخانجى مجاز القرآف، ، معٌمر بف المثنىأبك عبيدة .1

 .ىػ 1381الطبعة:

، ت: طاىر أحمد النياية في غريب الحديث واألثر، األثير، مجد الديف أبك السعاداتابف   .2

 .ـ1979 -ىػ 1399بيركت،  -العممية المكتبة  ،، محمكد محمد الطناحيمالزاك 

، ت: الدكتكرة ىدل محمكد قراعة، معانى القرآفالمجاشعي،  سعيد بف مسعدة خفش، أبك الحسفاأل .3

 .ـ 1990 -ىػ  1411، 1مكتبة الخانجي، القاىرة، ط

ؾ جامعة المم -، مركز البحكث في كمية اآلداب معاني القراءات لألزىري، ، محمد بف أحمد األزىرم .4

 ـ. 1991-ىػ  1412، 1سعكد المممكة العربية السعكدية، ط

، حققيما كضبط غريبيما، كشرح شرح شافية ابف الحاجب ستراباذم، محمد بف الحسف الرضي،األ .5

 - ، محمد الزفزاؼمدرس في تخصص كمية المغة العربيةال -مبيميما، األساتذة: محمد نكر الحسف 

 ـ. 1975 -ىػ  1395لبناف،  –، دار الكتب العممية بيركت المدرس في كمية المغة العربية

كعمؽ عميو: محمد فؤاد ، صححو كرقمو كخرج أحاديثو موطأ اإلماـ مالؾ األصبحي، مالؾ بف أنس، .6

 .ـ 1985 -ىػ  1406لبناف،  –اء التراث العربي، بيركت ، دار إحيعبد الباقي

، ، ت: صفكاف عدناف الداكدمالمفردات في غريب القرآفاألصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد،  .7

 .ىػ 1412 ،1دمشؽ بيركت، ط -ـ، الدار الشامية قمدار ال



161 

 

ت: مكسى محمد عمي كعزة عبد عطية، دار الكتب  ،أحكاـ القرآفاليراسي، عمي بف محمد،  لكياإ .8

 .ىػ 1405، 2العممية، بيركت، ط

ير القرآف العظيـ والسبع روح المعاني في تفسديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني، ، شياب الاأللكسي .9

 .ىػ 1415، 1بيركت، ط –: عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العممية ، تالمثاني

المدينة ، الجامعة اإلسبلمية باإلسناد عند عمماء القراءات، ميف، محمد بف سيدم محمد محمداأل .10

 .ىػ 1425 - 37السنة  - 129العدد  ، الطبعة:المنكرة

البحر المحيط في ، ثير الديفعمي بف يكسؼ بف حياف أ محمد بف يكسؼ بف أبك حياف، ،ندلسياأل .11

 .دط ،بيركت –، ت: صدقي محمد جميؿ، دار الفكر التفسير

عمى مكسى مسعكد  ، ت: د. مكسىإعراب القرآف العظيـ، محمد بف أحمد ، زكريا بفاألنصارم .12

 ـ 2001 -ىػ  1421، 1، ط)رسالة ماجستير(

، دار القراءات السبعاإلقناع في ، مي بف أحمد بف خمؼ األنصارم، أحمد بف عالباذش ابف .13

 . الصحابة لمتراث

، 1ط ،ت: زىير محمد ناصر، دار طكؽ النجاة ،صحيح البخاري، البخارم، محمد بف اسماعيؿ .14

 . ىػ 1422

، ت: عبد الرزاؽ , تفسير البغويمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، أبك محمد حسيف، البغكم .15

 ىػ. 1420، 1ط ،بيركت–اث العربي دار إحياء التر  ،الميدم

ار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة، ، دنظـ الدرر في تناسب اآليات والسور البقاعي، إبراىيـ بف عمر، .16

 .دط
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 –ر الغرب اإلسبلمي دا ،ت: بشار عكاد معركؼ ،الجامع الكبير ,الترمذم، محمد بف عيسى .17

 . ـ 1998بيركت 

محمد بف  كت:  أب ،الكشؼ والبياف عف تفسير القرآف، الثعمبي، أحمد بف محمد بف إبراىيـ .18

 .ـ 2002 -، ىػ 1422، 1لبناف، ط –اء التراث العربي، بيركت ، دار إحيعاشكر

دار الفكر اإلسبلمي ، دكتكر محمد عبد السبلـ أبك النيؿ، ت: التفسير مجاىد، جبر، مجاىد ابف .19

 ـ. 1989 -ىػ  1410، 1، طالحديثة، مصر

الشيخ  ، ت:لنشر في القراءات العشرشرح طيبة االجزرم، أبك بكر بف محمد بف محمد،  ابف .20

 ـ ، دار الكتب العممية ، بيركت . 200-ىػ 1420،  2نس ميرة، طأ

ط،  ، ت: عمي محمد الضباع، دالنشر في القراءات العشرالجزرم، شمس الديف أبك الخير،  ابف .21

 المطبعة التجارية الكبرل.

، ت: د. أحمد القضا ،  ات العشرتحبير التيسير في القراء، أبك الخير الجزرم، شمس الديف ابف .22

 ـ.2000 -ىػ 1421، 1األردف / عماف ، ط -دار الفرقاف 

 .ط ، مكتبة ابف تيمية، دغاية النياية في طبقات القراءالجزرم، شمس الديف أبك الخير،  ابف .23

، 1ط  ، دار الكتب العممية،منجد المقرئيف ومرشد الطالبيفالجزرم، شمس الديف أبك الخير،  ابف .24

 ـ.1999-ىػ 1420

دار إحياء ، ت: محمد صادؽ القمحاكم، أحكاـ القرآفالجصاص، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم،  .25

 ىػ. 1405، ط بيركت –التراث العربي 
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  ، دار الفرقاف،الوجوه البالغية في توجيو القراءات القرآنية المتواترة، الجمؿ، محمد أحمد .26

 ـ  .2009ىػ ،1،1430العبدلي ،ط

ت: أحمد عبد  ،العربية الصحاح تاج المغة وصحاح، نصر إسماعيؿ بف حمادأبك ، جكىرمال .27

 ـ. 1987 -  ىػ 1407، 4دار العمـ لممبلييف، بيركت ط ،الغفكر عطار

، دار عبد القادر عطا ، ت: مصطفىالمستدرؾ عمى الصحيحيف، بك عبد اهللأ، النيسابكرم الحاكـ .28

 . 1990 – 1411، 1بيركت ، ط –الكتب العممية 

دمشؽ،  –، دار الفكر القراءات المتواترة وأثرىا في الرسـ القرآني واألحكاـ الشرعيةش، محمد، حب .29

 .ـ 1999 -ىػ  1419، 1ط

الدرر الكامنة في أعياف ، فضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمدأبك الحجر العسقبلني،  ابف .30

صيدر اباد/  -رؼ العثمانية ، ت: مراقبة / محمد عبد المعيد ضاف، مجمس دائرة المعاالمائة الثامنة

 .ـ1972ىػ/ 1392، 2اليند، ط

 -ىػ1424، 1، مكتبة السنة، طالقراءات العشر مف الشاطبية والدرة، محمكد خميؿ، الحصرم .31

 ـ.2003

، نصر اهلل عبد الرحمف نصر اهلل ، ت:شذا العرؼ في فف الصرؼالحمبلكم، أحمد بف محمد،  .32

 مكتبة الرشد الرياض، دط.

 –ت: د. كصي اهلل محمد عباس، مؤسسة الرسالة ، فضائؿ الصحابة، د بف محمدحنبؿ، أحم ابف .33

 1983 – 1403، 1، طبيركت
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، يفعادؿ مرشد، كآخر  -يب األرنؤكط : شع، تمسند أحمد بف حنبؿ، ، أحمد بف محمدحنبؿ ابف .34

 ـ 2001 -ىػ  1421، 1، طمؤسسة الرسالة

، األستاذ سبعالحجة في القراءات ال، خالكيو، الحسيف بف أحمد ابف .35 ، ت: د. عبد العاؿ سالـ مكـر

 .ىػ 1401، 4بيركت، ط –جامعة الككيت، دار الشركؽ  -اعد بكمية اآلداب المس

، دار الكتب العممية، بيركت اإلحاطة في أخبار غرناطة، لساف الديف محمد بف عبد اهلل، الخطيب  .36

 .ىػ1424، 1ط

، ت: يات األعياف وأنباء أبناء الزمافوف ,ك العباس شمس الديف أحمد بف محمد، أبخمكاف ابف .37

 .1900بيركت، ط : –إحساف عباس، دار صادر 

، ت: اكتك تريزؿ، دار التيسير في القراءات السبععمر، ، عثماف بف سعيد بف عثماف بف الداني .38

 ـ1984ىػ/ 1404، 2، طبيركت –الكتاب العربي 

، ت: محمد مصاحؼ األمصارالمقنع في رسـ ، الداني، عثماف بف سعيد بف عثماف بف عمر .39

 ، مكتبة الكميات األزىرية، القاىرة.الصادؽ قمحاكم

 –، جامعة الشارقة جامع البياف في القراءات السبع، بف عثماف بف عمر الداني، عثماف بف سعيد .40

 ـ. 2007 -ىػ  1428، 1، طاإلمارات

، مركز المخطكطات ، ت: غانـ قدكرم الحمد البياف في عّد آي القرآفالداني،عثماف بف سعيد،  .41

 .ـ1994 -ىػ1414، 1ط، الككيت –كالتراث 

 .بيركت، دط –، دار الكتب العممية طبقات المفسريف، محمد بف عمي بف أحمد، الداككدم .42
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ء البشر في القراءات األربعة , إتحاؼ فضالمد بف محمد بف أحمد بف عبد الغني، أحالدمياطي .43

 .ىػ1427 -ـ 2006، 3اف، طلبن –، ت: أنس ميرة، دار الكتب العممية عشر

، ت: إبراىيـ شمس الديف، تأويؿ مشكؿ القرآف، أبك محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبةالدينكرم،  .44

 لبناف. –دار الكتب العممية، بيركت 

قيف بإشراؼ ، ت: مجمكعة مف المحق, سير أعالـ النبالءالديف أبك عبد اهلل محمد ، شمس الذىبي .45

 .5/318، جـ 1985ىػ /  1405 3سة الرسالة، طالشيخ شعيب األرناؤكط، مؤس

، دار الكتب راء الكبار عمى الطبقات واألعصارمعرفة الق، الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد .46

 .ـ1997 -ىػ 1417، 1العممية، ط

 .ة، القاىرة، مكتبة كىبالتفسير والمفسروف، الذىبي، محمد السيد حسف .47

، ت :يكسؼ الشيخ محمد ،المكتبة العصرية مختار الّصحاح، مدالرازم، زيف الديف أبك عبد اهلل مح .48

 ـ .1999ىػ / 1420، 5،طصيد –الدار النمكذجية، بيركت  -

 -ىػ 1424، 12ط  ،دراسات في عموـ القرآف الكريـ، فيد بف عبد الرحمف بف سميماف  ،الركمي .49

 .ـ 2003

، دار مف جواىر القاموس تاج العروس، بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، محٌمد الزبيدم .50

 .اليداية، دط 

عرابوبف السرم بف سيؿ، ، إبراىيـ الٌزٌجاج .51 ، عالـ ، ت: عبد الجميؿ عبده شمبيمعاني القرآف وا 

 ـ . 1988 -ىػ  1408، 1بيركت ، ط –الكتب 
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، ت: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، البرىاف في عمـو القرآف، الزركشي، أبك عبد اهلل بدر الديف محمد .52

 .ـ 1957 -ىػ  1376 ،1ط ،إحياء الكتب العربيةدار 

، دار الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿالقاسـ محمكد بف عمر بف أحمد،  ، أبكمخشرمالز  .53

 .ىػ 1407 - 3بيركت، ط –الكتاب العربي 

 ، ت: سعيد األفغاني، دار الرسالة، دحجة القراءات، عبد الرحمف بف محمد أبك زرعة، زنجمة ابف .54

 .ط

 -: د/ عمر الكبيسي ، تقديـالقراءات روايتا ورش وحفص دراسة تحميمية مقارنة، مةساؿ، حمي .55

 .ـ 2014 -ىػ  1435، 1، طاإلمارات –الشيخ/ بصيرم، دار الكاضح 

 . جماؿ القراء وكماؿ اإلقراء، السخاكم، عمـ الديف .56

 .، دطبحر العمـو، نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ ، أبك الميثالسمرقندم .57

ت: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف   ،تفسير القرآف، اني، منصكر بف محمد بف عبد الجبارالسمع .58

 ـ .1997 -ىػ1418،، 1السعكدية ، ط –عباس بف غنيـ ، دار الكطف، الرياض 

 شرح السمنودي عمى متف الّدرة المتممة لمقراءات العشر،  السمنكدم، محمد بف حسيف بف محمد .59

 ـ .2010-ىػ1431، 2دار السبلـ، ط ،

، ت: الدر المصوف في عمـو الكتاب المكنوف، ، أحمد بف يكسؼ بف عبد الدائـالحمبي السميف .60

 .الدكتكر أحمد محمد الخراط

، ت: عبد السبلـ محمد ىاركف، مكتبة الخانجي، الكتاب، يو، عمرك بف عثماف بف قنبرسيبك  .61

 .ـ 1988 -ىػ  1408 3القاىرة، ط
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دار إحياء التراث  :جفاؿ ، ت: خميؿ إبراىـالمخصص، ؿسيده، أبك الحسف عمي بف إسماعي ابف .62

 .ـ1996ىػ 1417، 1بيركت، ط –العربي 

، ت: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، اإلتقاف في عموـ القرآف، عبد الرحمف بف أبي بكر، السيكطي .63
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