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: المقدمة
الممك ، ومظير اآليات، الحمد هلل كامل الصفات      

والصبلة والسبلم عمى ، الحق في الحياة وبعد الممات
سيدنا محمد المبعوث ، وحبيبنا العظيم، رسولو الكريم

ومن ، وعمى آلو وصحبو الغّر الميامين، رحمة لمعالمين
، وبعد .تدى بيداىم إلى يوم الدينانتيج نيجيم واق

فعمم القراءات القرآنية من أجّل العموم وأوثقيا صمة       
ومراحل  بالقرآن الكريم، وماانفك العمماء يدرسون تاريخو،

لطائفو  إظيار ، ويحاولون...تدوينو، وتنوع أوجو أدائو
وييب ألىل العمم ثمرة ، فكل يدلي بدلوه .وبيان معانيو

ا اليوم أسعى جاىدا ألضع لِبَنة في ىذا وىا أن .جيده
أظير فيو الصرح العممي بيذا البحث المتواضع الذي 

 ةـراءات القرآنيـوانب القـأثر جانب من ج
 

، أصول الدين الجامعيةكمية قسم القراءات القرآنية، ، ساعدأستاذ م  *
 .البمقاء التطبيقية جامعة
ية األىمّية وىذا أمر في غا .في التفسير  (ٔ)المتواترة

فمعاني اآليات القرآنية الكريمة ال تتجمى بأكمل صورىا 
. إاّل بالجمع بين القراءات القرآنية المتواترة الواردة فييا

وفي موضوع ىذا البحث نوع من الجّدة في طرح       
مسائمو، حيث كان أغمب العمماء السابقين يشيرون إلى 

مناقشتيم  بعض آثار القراءات القرآنية الكريمة عند
لممسائل التي تترتب عمى تنوع القراءات؛ ففي كتب 

التفسير يشار إلى تنوع القراءات لما ليا من أثر ظاىر في 
إثراء المعاني، وفي كتب الفقو تناقش أوجو القراءات التي 

: ٙ]َ َأْ ُ َ ُ  ْ تترتب عمييا مسائل فقيية نحو قولو تعالى 
ىذا العصر حاول  وفي... بفتح البلم وكسرىا [المائدة

بعض أىل العمم إظيار أثر القراءات القرآنية الكريمة في 
عدد من المجاالت منيم الدكتور محمد الحبش، حيث 

من أوجه القراءات القرآنية  

 دراسة في سورة البقرة :إبدال الحروف وأثره في التفسير

  *حسن عبد الجليل عبد الرحيم علي العبادلة 
  6ٕٓٓ/ٕ/4ٔ :تا يخ قب ل البحث     5ٕٓٓ/9/5: تا يخ  ص ل البحث

ملخص 

نية الكريمة والتفسير، حيث بّينت من خبلل الدراسة الموضوعية ت القرآلمتواضع المحمة الوشيجة بين القراءاأظيرت في ىذا البحث ا      
قرآنية كريمة في سورة البقرة كيف أن القراءات القرآنية الكريمة توسع المعنى وتظيره بأكمل وأجمى صورة، وكأن كل وجو من أوجو  آليات

يجازه، وىو القراءة آية مستقمة، إال أن المعنى الكمي لآلية الكريمة ال يظير إال بالجمع ب ين القراءتين، وىذا يدل عمى ببلغة القرآن الكريم وا 
 .وجو من أوجو اإلعجاز القرآني

Abstract 
      I showed and explained in this research the ultimate league between Quranic recitations and 

interpretation, I explained through this objective study of some Quranic verses of (Surat Al-Fatiha and 

Al-Baqarah). How that Quranic ways of recitations are expanding the meaning and showing it in the best 

and perfect view.  

      And it appears that every face of  recitation is an independent holy Verse. But the whole meaning of 

the verse does not appear except by collection of ways of recitations and this leads to prove that Quranic 

rhetoric is one of the ways of its miracles. 
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أّلف كتابا أسماه القراءات المتواترة وأثرىا في الرسم القرآني 
والدكتور محمد بن عمر بازمول، حيث . واألحكام الشرعّية

ان القراءات وأثرىا في قّدم أطروحتو لمدكتوراه تحت عنو
وكان منيج الدكتور محمد الحبش . التفسير واألحكام

اختيار األحكام الشرعية واالستشياد بأوجو القراءات ضمن 
الحكم الشرعي الذي يبحثو ولم يورد إاّل القراءات التي 

إلى مسألتين من المسائل  يتحقق بيا مراده، ولم يتطرق إالّ 
.  –بإذن اهلل تعالى –التي سأناقشيا في ىذا البحث 

أما الدكتور محمد بازمول فإن منيجو في البحث       
يختمف عن سابقو حيث قّسم القراءات من جية التفسير 

ليس كل اختبلف بين القراءات لو أثر : "إلى قسمين فقال
إحداىما ال تعمق ليا : ينتفي التفسير؛ فإن لمقراءات حال

التفسير من جيات ليا تعمق ب: الثانية .بالتفسير بحال
ثم أخذ ببيان أثر الوجو الثاني لمقراءات ، (ٕ)"...متفاوتة

  .في التفسير واألحكام
أن أنني أحببت  ؛وسبب اختياري لموضوع البحث      

وأظير أثر جميع القراءات ، أثري ىذا الموضوع يحثا
وابتدأت بسورتي ، القرآنية المتواترة في كاّفة المجاالت

فقمت باستخراج اآليات الكريمة التي  ،الفاتحة والبقرة
وجمعت الماّدة العممية البلزمة ، تتنوع أوجو قراءتيا

فقمت بتقسيم ، لكنني وجدتيا طويمة، إلتمام البحث
القراءات القرآنية الكريمة الواردة في ىاتين السورتين إلى 

األول يكمن تنوع القراءات فيو بإثبات  ؛ثبلثة أقسام
والثالث بإبدال ، ي بتنوع الحركاتوالثان، األلف وحذفيا

وما  .وقد أفردت كل قسم منيا ببحث مستقل. الحروف
 أحد ىذه الثبلثة، حيث -بإذن اهلل تعالى - سأبحثو اآلن

  .تنوع القراءات يكون بإبدال الحروف
أما منيجي في ىذا البحث؛ فإنني قمت بجمع اآليات       

ا بإبدال الحروف ثم القرآنية الكريمة التي تتنوع أوجو قراءتو
رّتبتيا وفق ورودىا في المصحف الشريف، وأشرت إلى 

القراءات القرآنية الواردة فييا، ثم أظيرت بعض أقوال أىل 
التفسير فييا، واجتيدت رأيي في إظيار أثر الجمع بين 

 فإن أصبت فذلك الفضل . القراءات في التفسير

ن أخطأت فمن نفسي وتقصيري .  من اهلل، وا 
 
 

س الموضوعات فهر

 ٔ  المقدمة

  َ َ اَاةٌ  ِمْنَيا ُيْقَبلُ  َ َ   تعالى ق لو: األ ل المبحث
  اآلية ىذه في الواردة القراءات: األولى المسألة
 اآلية ىذه في المفسرين أقوال من: الثانية المسألة
 التفسير في القراءات أثر: الثالثة المسألة

   َلُ  ْ  َنْ ِ  ْ  تعالى ق لو: الثاني المبحث
. الكريمة اآلية في الواردة القراءات: األولى المسألة
. الكريمة اآلية ىذه في المفسرين أقوال من: الثانية المسألة
. التفسير في القراءات أثر: الثالثة المسألة

. النَّنِبيِّييوَ  َ َيْقُتُ  وَ  :تعالى ق لو: الثالث المبحث
 .الكريمة اآلية هىذ في الواردة القراءات: األولى المسألة
 .الكريمة اآلية ىذه في المفسرين أقوال من: الثانية المسألة
 .التفسير في القراءات أثر: الثالثة المسألة

  ٔٔ ُمَ لِّييَيا ُى َ  ِ ْ َيةٌ  َ ِلُ لٍّل :تعالى ق لو: ال ابع المبحث
. الكريمة اآلية ىذه في الواردة القراءات: األولى المسألة
. الكريمة اآلية ىذه في المفسرين أقوال من: الثانية المسألة
. التفسير في القراءات أثر: الثالثة المسألة

. َظَ ُم ا الَّنِ يوَ  َيَ ى َ َل ْ  تعالى ق لو: الخامس المبحث
. الكريمة اآلية ىذه في الواردة القراءات: األولى المسألة
  .الكريمة اآلية ىذه في المفسرين أقوال من: الثانية المسألة
. التفسير في القراءات أثر: الثالثة المسألة
  .َ ِبي ٌ  ِإْث ٌ :  تعالى سبحانو ق لو: السادس المبحث
. الكريمة اآلية ىذه في الواردة القراءات: األولى المسألة
. الكريمة اآلية ىذه في المفسرين أقوال من: الثانية المسألة
. التفسير في القراءات أثر: الثالثة المسألة

     ٔ7ثُ َّن  ُننِ ُزَىا َ ْي َ  تعالى ق لو: السابع المبحث
. ةالكريم اآلية ىذه في الواردة القراءات: األولى المسألة
. الكريمة اآلية ىذه في المفسرين أقوال من: الثانية المسألة
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. التفسير في القراءات أثر: الثالثة المسألة

  .ل َّنوَ   َتْعُبُد َو ِإ َّن ا تعالى ق لو: الثامو المبحث
  .الكريمة اآلية ىذه في الواردة القراءات: األولى المسألة
. الكريمة اآلية ىذه في المفسرين أقوال من: الثانية المسألة
. التفسير في القراءات أثر: الثالثة المسألة
 .الخاتمة

 المبحث األول
 َاوْ  َنْ ٌس  َتْ ِزي َ   َيْ ًما َ اتَّنُق ا: ق لو سبحانو  تعالى

 َاْدلٌ  ِمْنَيا ُيْؤَخ ُ  َ َ   َ َ اَاةٌ  ِمْنَيا ُيْقَبلُ  َ َ   َ ْيًئا َنْ سٍ 
. [البقرة: ٛٗ]ُينَصُ  وَ  ُى ْ  َ َ  

الق اءات ال ا دة في ى ه اآلية : األ لى المسألة
تنوعت أوجو األداء في ىذه اآلية الكريمة من       

عمى وجيين  يقبل حيث إبدال الحروف في قولو تعالى
فياىو ابن ، بيَّنيما أىل ىذا الفن، جو القراءةمن أو
   يقبل منيا : اختمفوا في قولو: "يقول (ٖ)مجاىد
. وال تقبل بالتاء (٘)وأبو عمرو (ٗ)فقرأ ابن كثير   ااة

 (ٜ)ونافع (ٛ)والكسائي (ٚ)وحمزة (ٙ)وقرأ ابن عامر
 وال

وعن ، (ٔٔ)عن عاصم (ٓٔ)عن أبي بكر ....بالياء ُيقبل
 (ٖٔ)وروى حسين الجعفي. عاصم بالياء عن (ٕٔ)حفص

.  (ٗٔ)"عن أبي بكر عن عاصم بالتاء
قرأ ابن كثير وأبو عمرو : "(٘ٔ)ويقول ابن زنجمة      

ُتْقَبُل ِمْنَيا   َ  بالتاء وقرأ الباقون بالياء من قرأ بالتاء
وحجة من قرأ بالياء ىي أن تأنيث .. .فمتأنيث الشفاعة

ي لفظو في الفعل التذكير الشفاعة ليست حقيقية فمك ف
 .وقبمت منك، قد قبل منك الشفاعة: تقول، والتأنيث
ألن معنى  [البقرة: ٕ٘ٚ]َفَمْو َ اَءُه َمْ ِاَظةٌ وكذلك 

وشفاعة وتشفع واحد فمذلك جاز ، موعظة و وعظ
ويقول       .(ٙٔ)"التذكير والتأنيث عمى المفظ والمعنى

:  في شرحو لمشاطبية (ٚٔ)أبو شامة
 ِجز(َحا)وَن  (دُ )َبُل اأُلولى َأنَُّثوا َوُيقْ "

 الَ (َحـ)َوُعْدَنا َجِميعًا ُدوَن َما َأِلَف   

 يقرأ،     تقبل منيا   ااة:يريد قولو تعالى      
بالتأنيث والتذكير أي بالتاء والياء فوجو التأنيث ظاىر 

ألن الشفاعة مؤنثة وليذا قال دون حاجز أي مانع ووجو 
نيث الشفاعة غير حقيقي وكل ما كان التذكير أن تأ

كذلك جاز تذكيره ال سيما وقد وقع بينو وبين فعمو 
واحترز بقولو األولى أي الكممة األولى عن ... فاصل

فإن الفعل مذكر ببل ، (وال يقبل منيا عدل)األخيرة وىي 
وال تنفعيا )خبلف ألنو مسند إلى مذكر وىو عدل وبعده 

ا ألنو لم يفصل بينيما لم يختمف في تأنيثو، (شفاعة
. (ٛٔ)"كممة مستقمة

مو أق ال الم س يو في ى ه اآلية : الثانية المسألة
أورد فيما يأتي بعض أقوال أىل التفسير في ىذه       

اآلية الكريمة التي تظير معنى كل وجو من أوجو 
وأبيِّن بعد ذلك المعنى الكمي ، القراءات القرآنية الكريمة

القرآنية الكريمة مجتمعة في  الذي تظيره القراءات
. الثالثة المسألة
والشفاعة : "-رحمو اهلل-يقول اإلمام الطبري       

أشفع لي فبلن إلى فبلن : مصدر من قول الرجل
نما قيل  شفاعة، وىو طمبو إليو في قضاء حاجتو، وا 
لمشفيع شفيع وشافع ألنو ثنى المستشفع بو فصار بو 

فاعو بو في حاجتو شفعا، فكان ذو الحاجة قبل استش
فردا فصار صاحبو لو فييا شافعا، وطمبو فيو وفي 
حاجتو شفاعة، ولذلك سمي الشفيع في الدار وفي 

فتأويل اآلية إذا؛ . األرض شفيعا لمصير البائع بو شفعا
واتقوا يوما ال تقضي نفس عن نفس حقا لزميا هلل جل 

ليا  ثناؤه وال لغيره وال يقبل اهلل منيا شفاعة شافع فيترك
خاطب أىل ىذه  وقيل إن اهلل . ما لزميا من حق

اآلية بما خاطبيم بو فييا ألنيم كانوا من ييود بني 
إسرائيل وكانوا يقولون نحن أبناء اهلل وأحباؤه وأوالد 

أنبيائو وسيشفع لنا عنده آباؤنا فأخبرىم اهلل جل وعز أن 
نفسا ال تجزي عن نفس شيئا في القيامة وال يقبل منيا 

اعة أحد فييا حتى يستوفى لكل ذي حق منيا شف
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سيم اهلل جل ذكره مما كانوا أطمعوا فيو أيأف...حقو
أنفسيم من النجاة من عذاب اهلل مع تكذيبيم بما عرفوا 

.  (ٜٔ)"من الحق
 أنو -رحمو اهلل-ل اإلمام الطبري يظير من قو      

و معنى اآلية إلى أن اهلل سبحانو وتعالى ال يقبل في  وجَّ
أي ال تقبل ، الء الظالمين يوم القيامة شفاعة شافعىؤ

فمم ينف فعل . الشفاعة من المستشفعين حال قياميم بيا
أي قبول  –بل نفى قبوليا ، -أي التقدم بيا-الشفاعة 
. -مضمونيا

   يقبل : "–رحمو اهلل–يقول اإلمام الواحدي       
أي ال يكون شفاعة فيكون ليا قبول وذلك  منيا   ااة

سيم أيأأن الييود كانوا يقولون يشفع لنا آباؤنا األنبياء ف
. (ٕٓ)"اهلل تعالى عن ذلك

وأرى أن ما ذىب إليو اإلمام الواحدي في تفسيره       
ىو وجو آخر غير الذي ذىب إليو ، ليذه اآلية الكريمة

، فاإلمام الواحدي ينفي قبول االستشفاع ؛اإلمام الطبري
 فيكون ذلك أشد تأييساً أي ينفي قبول فعل الشفاعة 

  .لمظالمين
وأغمب عبارات المفسرين تدور حول ىذين       

ن تنوعت ألفاظيم في التعبير عن معاني  المعنيين وا 
وما أورده اإلمام أحمد بن محمد بن . (ٕٔ)اآليات
من ىذه اآلية الكريمة ونحوىا في بيان حجية ( ٕٕ)المظفر

يخرج عما بعض المذاىب في إثبات الشفاعة ونفييا ال 
مو قال بن ي فصل في حجة ": سبق أيضا حيث يقول

ِمْو َقْبِل َأْو َيْأِتَي َيْ ٌ    َبْيٌع ِفيِو في البقرة : ال  ااة
َ اتَّنُق ا َيْ مًا   وفييا [ البقرة: ٕٗ٘]َ   ُخ َّنٌة َ   َ َ اَاة

: ٛٗ]َتْ ِزي َنْ ٌس َاْو َنْ ٍس َ ْيئًا َ   ُيْقَبُل ِمْنَيا َ َ اَاةٌ 
مو حجة . [البقرة: ٖٕٔ] َ   َتْنَ ُعَيا َ َ اَاةٌ  وفييا [البقرة

َ   َيْ َ ُع َو ِإ َّن ِلَمِو في األنبياء : قال بال  ااة
َفَما َتْنَ ُعُيْ  َ َ اَاُة وفي المدثر  [األنبياء: ٕٛ]اْ َتَضى

ُع َمْو َ ا الَّنِ ي َيْ  َ وفي البقرة [ المدثر: ٛٗ]ال َّناِفِعيوَ 
َما ِمْو َ ِ يٍع ِإ َّن وفي يونس [ البقرة: ٕ٘٘]ِاْنَدُه ِإ َّن ِبِ ْ ِنوِ 
َيْ َمِئٍ    َتْنَ ُع وفي طو [ يونس: ٕٓ] ِمْو َبْعِد ِإْ ِنوِ 

: ٜٓٔ]ال َّنَ اَاُة ِإ َّن َمْو َأِ َو َلُو ال َّنْحَمُو َ َ ِضَي َلُو َقْ  ً 
.  (ٖٕ)..."[طو

 التوفيق بين ىذين المذىبين  العمماء بعضوحاول       
ظاىر ىذه اآلية عدم قبول الشفاعة مطمقا يوم : "فقال

َبيَّن في مواضع أخر أن الشفاعة  -تعالى -القيامة، ولكنو 
المنفية ىي الشفاعة لمكفار، والشفاعة لغيرىم بدون إذن رب 

أما الشفاعة لممؤمنين بإذنو فيي ثابتة . السماوات واألرض
. (ٕٗ)..."واإلجماعبالكتاب والسنة 

    يقبل منيا   ااة: "أما اإلمام النسفي فيقول      
وال تقبل بالتاء مكى وبصري والضمير في منيا يرجع 

إلى النفس المؤمنة أي ال تقبل منيا شفاعة لمكافرة، وقيل 
كانت الييود تزعم أن آباءىم األنبياء يشفعون ليم 

فاعة الشافعين فيو كقولو فما تنفعيم ش شعروا باليأسفأ
وتشبث المعتزلة باآلية في نفى الشفاعة لمعصاة مردود 

شفاعتي ألىل ]: ألن المنفى شفاعة الكفار وقد قال 
.  (ٕٙ)" (ٕ٘)[الكبائر من أمتي من كذب بيا لم ينميا

فظاىر من قولو رحمو اهلل أنو نحا في تفسير ىذه       
 اآلية الكريمة غير ما ىو ظاىر من أقوال المفسرين

السابق ذكرىم حيث أرجع الضمير في منيا إلى النفس 
. المؤمنة
أث  الق اءات في الت سي  : الثالثة المسألة
إن تنوع أوجو التفسير في ىذه اآلية الكريمة       

مرجعو إلى التذكير والتأنيث في قولو سبحانو وتعالى 
يقبل تقبل وليذا رأينا بعض المفسرين يشير إلى ،

فاعة، ومنيم من يشير إلى عدم قبول عدم قبول الش
وىاتان القراءتان . فعل الشفاعة أي التقدم بيا أصبل

تظيران المعنى متكامبل؛ فبل يقبل اهلل سبحانو وتعالى 
فعل الشفاعة من أحد في ىؤالء الظالمين، أي ال يسمُح 

ألحد أن يستشفع ليم، وىذا ما تظيره القراءة األولى 
يقبل انية ، أما القراءة الثتقبل  فإنيا تشير إلى

ن قدمت ىذه الشفاعة بين  الشفاعة نفسيا، أي حتى وا 
وىذا تأييس . يدي ربِّ العزَّة والجبلل إال أنيا ال تقبل
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وىذا المعنى ال يظير بكمالو . لمكافرين ما بعده تأييس
 .إال باجتماع القراءتين الكريمتين

 
 

 المبحث الثاني

 َفُ ُ  ا اْلَقْ َيةَ  َىِ هِ  اْدُخُ  ا ُقْ َنا َ اِِإ ْ : ق لو سبحانو  تعالى
ًدا اْلَبااَ  َ اْدُخُ  ا َ َغًدا ِ ْئُت ْ  َحْيثُ  ِمْنَيا  ِح َّنةٌ  َ ُق ُل ا ُس َّن
. [البق ة: 58]اْلُمْحِسِنيوَ  َ َسَنِزيدُ  َخَ اَياُ  ْ  َلُ  ْ  َنْ ِ  ْ 

الق اءات ال ا دة في اآلية ال  يمة : األ لى المسألة
في ىذه اآلية الكريمة ثبلثة أوجو من أوجو ورد       

القراءات القرآنية الكريمة المتواترة في قولو تعالى 
نغفر ، وىذا ما بيَّنو أىل االختصاص؛

يقول ابن زنجمة موردا حجية كل وجو من أوجو       
قرأ نافع ُيْغَفر لكم بالياء وفتح الفاء عمى ما لم : "القراءة

وضع رفع ألنو مفعول ما لم خطاياكم في م، يسم فاعمو
وحجتو في الياء أن الفعل متقدم وقد حيل ، يسم فاعمو

بينو وبين الخطايا بـ لكم فصار الحائل كالعوض من 
وحجة أخرى وىي أن الخطايا جمع وجمع ما ال ، التأنيث

َ َقاَل يعقل يشبو بجمع ما يعقل من النساء كما قال 
فمما ذكر فعل جميع  [يوسف: ٖٓ]ِنْسَ ٌة ِفي اْلَمِديَنِة 

وقرأ ابن عامر ُتْغَفر .. .النساء ذكر فعل الخطايا
وحجتو في التاء أنو فعل متقدم نحو قولو .. .بالتاء

 َُقاَلِت اأْلَْاَ اا[ٔٗ :الحجرات] ، وقرأ الباقون َنْغِفر بالنون
وحجتيم في ذلك أن نغفر بين خبرين من أخبار اهلل عن 

ْ  ُقْ َنا اْدُخُ  ا َىِ ِه  قولونفسو قد أخرجا بالنون وذلك  َ اِِإ
ذ قيل ، فخرج ذلك بالنون [البقرة: ٛ٘]اْلَقْ َيةَ  ولم يقل وا 

َ َسَنِزيُد  واآلخر قولو، فيقال تغفر و يغفر
واعمم ، ولم يقل وسيزاد المحسنون [البقرة: ٛ٘]اْلُمْحِسِنيوَ 

فيعمم ، أن من قرأ ُيْغفر فيو يؤول أيضا إلى ىذا المعنى
لفحوى أن ذنب الخبلئق وخطاياىم ال يغفره إال اهلل من ا

ُقْل ِل َّنِ يَو َ َ ُ  ا ِإْو َيْنَتُي ا ُيْ َ ْ   ويقوي ىذا قولو
. (ٕٚ)"[األنفال: ٖٛ]َلُي ْ 

وبيَّن ابن مجاىد القراءات القرآنية الواردة في ىذه       
 َنْ ِ ْ  َلُ  ْ واختمفوا في قولو تعالى : "اآلية الكريمة فقال

في النون والياء والتاء؛ فقرأ ابن كثير وأبو  َخَ اَياُ  ْ 
 ون، ـلكم بالن َنْغِفْر  عمرو وعاصم وحمزة والكسائي 

 م ــلكم بالياء مرفوعة عمى ما لم يس ُيْغَفروقرأ نافع 
. (ٕٛ)"لكم مضمومة التاء ُتْغَفرفاعمو وقرأ ابن عامر 

  ه اآلية ال  يمةمو أق ال الم س يو في ه: المسألة الثانية
المتأمل في أقوال أىل التفسير في ىذه اآلية       

الكريمة يجدىا تدور حول المعنى الذي أورده ابن زنجمة 
رحمو اهلل تعالى، ومثال ذلك ما أورده اإلمام القرطبي في 

قراءة  َنْ ِ ْ  َلُ ْ  َخَ اَياُ  ْ  قولو تعالى: "تفسيره حيث يقول
وابن عامر بالتاء مع ضميا وىي نافع بالياء مع ضميا 

وقرأىا الباقون بالنون مع نصبيا وىي  (ٜٕ)قراءة مجاىد
فجرى نغفر لكم  عمى  اْدُخُ  ا ُقْ َنا َ اِِإ ْ  أبينيا ألن قبميا

ًدا اْلَبااَ  َ اْدُخُ  ااإلخبار عن اهلل تعالى والتقدير   ُس َّن
وخطاياكم وألن بعده وسنزيد بالنون  َنْ ِ  ْ  ِح َّنةٌ  َ ُق ُل ا

اتباعا لمسواد وأنو عمى بابو، ووجو من قرأ بالتاء أنو أنث 
لتأنيث لفظ الخطايا ألنيا جمع خطيئة عمى التكسير ووجو 

القراءة بالياء أنو ذكر لما حال بين المؤنث وبين فعمو 
: ٖٚ]فت قى آد  مو  بو   ماتعمى ما تقدم في قولو 

ن كان ق( ٖٓ)[البقرة بمو إخبار عن اهلل وحسن الياء والتاء وا 
ألنو قد عمم أن ذنوب الخاطئين   اِإ  ق نا تعالى في قولو

ال يغفرىا إال اهلل تعالى فاستغنى عن النون ورد الفعل إلى 
.  (ٖٔ)"الخطايا بالمغفرة

أث  الق اءات في الت سي  : الثالثة المسألة
إن تنوع أوجو القراءة في ىذه اآلية الكريمة يظير       

 سبحانو وتعالى في غفران الذنوب بعد سعة كرم اهلل
وكمال ىذا الكرم اإلليي تظيره اآلية الكريمة ، التوبة

: بالجمع بين قراءاتيا عمى النحو اآلتي
مع إضمار الفاعل وعدم  ُتْغفرفالقراءة بالتاء       

األول تحقيق غفران الذنوب : تسميتو تدل عمى أمرين
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، العبد وعدم فضحووالثاني دوام الستر عمى ، والخطايا
. وكأن الذنوب والخطايا ىي التي تغفر نفسيا بنفسيا

أراىا تشير إلى  ُتْغفرالتاء و ُيغَفروالقراءة بالياء       
غفران الفعل الذي اجترحو العبد لمقيام بالمعاصي 
الّسرقة : والخطايا، ولبيان ىذا المعنى أضرب مثاال فأقول

ىا والتوجو إلى المكان خطيئة بعينيا، وكذلك اإلعداد ل
كل ىذه األفعال يؤثم اإلنسان عمييا ... المقصود، ودخولو

وأرى أن من كمال منَّة اهلل عمى . وىي من باب الخطايا
العبد أن ال يغفر لو الخطيئة فحسب بل يغفر لو ما تعمق 

. بيا من أفعال، وذنوب
تدل عمى عّدة أمور منيا  َن ِ  والقراءة بالنون       

:  يأتيما 
أضافو اهلل سبحانو -إن ىذه القراءة بمقام وعد : أ  

، بالغفران لمن يتوب عن المعاصي -وتعالى لنفسو
َ َمْو : يقول سبحانو، ويمتزم بأوامر اهلل سبحانو وتعالى

  .[التوبة: ٔٔٔ]َأْ َفى ِبَعْيِدِه ِمَو ال َّنوِ 
وىذه القراءة تدل أيضا عمى أن اهلل سبحانو : ثانيا
لمّنة إذ ليس سواه من الى ىو صاحب الفضل ووتعا

  .يغفر الذنوب
تدل ىذه القراءة لآلية الكريمة عمى أمر جد ميم، : ثالثا

فاألمر الذي يسنده اهلل سبحانو وتعالى لنفسو أمر جميل 
وعظيم، ففعمو سبحانو وتعالى يميق بذاتو العمّية وصفاتو 

ون كغفران القدسّية، فغفرانو سبحانو وتعالى لمذنوب ال يك
مخموق؛ فإن كان أعظم غفران لمخموق أن يتحمى بقولو 

َ اْلَ اِظِميَو اْلَ ْيَظ َ اْلَعاِفيَو َاِو النَّناِس : سبحانو وتعالى
، فإن غفران اهلل [آل عمران: ٖٗٔ]َ ال َّنُو ُيِحاُّب اْلُمْحِسِنيوَ 

سبحانو وتعالى ىو الغفران األكمل الذي يميق بو سبحانو 
حسانو ىو  . األوفىوا 

وكل ىذه المعاني إنما ظيرت من تنوع القراءات       
. القرآنية في ىذه اآلية الكريمة
 

 المبحث الثالث

 َنْصِب َ  َلوْ  َياُم َسى ُقْ ُت ْ  َ اِِإ ْ : ق لو سبحانو  تعالى
 تُْنِبتُ  ِممَّنا َلَنا ُيْخِ جْ  َ بَّن َ  َلَنا َفاْدعُ  َ اِحدٍ  َ َعا ٍ  َاَ ى

 َقالَ  َ َبَصِ َيا َ َاَدِسَيا َ ُف ِمَيا َ ِقثَّناِئَيا ْقِ َيااَ  ِموْ  اأْلَْ ُ  
 ِمْصً ا اْىِبُ  ا َخْي ٌ  ُى َ  ِبالَّنِ ي َأْدَنى ُى َ  الَّنِ ي َأَتْسَتْبِدُل وَ 

 َ اْلَمْسَ َنةُ  ال ِّيلَّنةُ  َاَ ْيِي ْ  َ ُضِ َبتْ  َسَأْلُت ْ  َما َلُ  ْ  َفِ وَّن 
 ِب َياتِ  َيْ ُ ُ  وَ  َ اُن ا ِبَأنَّنُي ْ   َ َ لِ  ال َّنوِ  ِموْ  ِبَ َضاٍ  َ َباُء ا
  َ ِل َ   ِّي ـاْل َ  ِبَ ْي ِ  يوَ ـالنَّنِبيِّي  َ َيْقُتُ  وَ  ال َّنوِ 

 .[البقرة: ٔٙ]َيْعَتُد وَ  َ َ اُن ا َاَصْ ا ِبَما

الق اءات ال ا دة في ى ه اآلية ال  يمة : المسألة األ لى
قراءتان  ينَ النَِّبيِّ ورد في قولو سبحانو وتعالى       

وىذا ما كشف عنو أىل االختصاص؛  
 َ َيْقُتُ  َو النَّنِبيِّييوَ  قولو تعالى: "يقول ابن خالويو      

فالحجة لمن . يقرأ باليمز وتركو وكذلك النبوة واألنبياء
ىمز أنو أخذه من قولو أنبأ بالحق إذا أخبر بو ومنو 

 َِأْنِبُئ ِني ِبَأْسَماِء َىُؤ ء[ٖٔ :ةالبقر] ، والحجة لمن ترك
، ...من ثبلثة أوجو أوليا أن اليمز مستثقل في كبلميم

والثاني أنو مأخوذ من النبوة وىي ما ارتفع من األرض 
وعبل ألنو أخبر عن العالم العموي وأتى بو عن اهلل 

والثالث أن العرب تدع اليمزة من النبي وىو من ، تعالى
. "(ٕٖ)...أنبأت
واختمفوا في قولو تعالى : "ويقول ابن مجاىد      

 َالنَِّبيِّين ... في اليمز وتركو؛ فكان نافع ييمز ذلك كمو
في كل القرآن إال في موضعين في سورة األحزاب قولو 

 [األحزاب: ٓ٘]ِإْو َ َىَبْت َنْ َسَيا ِل نَّنِبيِّي ِإْو َأَ اَد النَّنِبيُّب تعالى 
نما [ األحزاب: ٖ٘]ِإ َّن   َتْدُخُ  ا ُبُي َت النَّنِبيِّي  وقولو تعالى وا 

ترك ىمز ىذين الجتماع ىمزتين مكسورتين من جنس 
(  ٖ٘)، وكان ورش(ٖٗ)وقالون( ٖٖ)واحد ىذا قول المسيبي

يروي عن نافع ىمز ىذين الحرفين إال أنو كان يروي عن 
نو كان ييمز من المتفقتين والمختمفتين األولى أنافع 

مثل المتفقتين  ل نبىء او ا اد ويخفف الثانية فيقول
وكان الباقون ال ييمزون من ذلك  النبىء ا وبيوت 

. (ٖٙ)"شيئا
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مو أق ال الم س يو في ى ه اآلية ال  يمة : المسألة الثانية
أقوال المفسرين في ىذه اآلية الكريمة تدور حول       

بيان أوجو القراءة القرآنية الكريمة الواردة فييا وبيان 
عمى نحو ما ىو موجود في معنى كل وجو من أوجييا 

النبيء المخبر : "لسان العرب حيث يقول ابن منظور
لممبالغة من النبأ ... وىو فعيل بمعنى فاعل عن اهلل 

ن أخذ من النبوة ... الخبر ألنو أنبأ عن اهلل أي أخبر وا 
 نو أشرف عمى أوالنباوة وىي االرتفاع عن األرض أي 

. (ٖٚ) "سائر الخمق
أورده اإلمام القرطبي رحمو اهلل حيث  ومثال ذلك ما      
قرأ نافع النبيئين باليمز حيث وقع في القرآن إال : "يقول

ِإْو َ َىَبْت َنْ َسَيا ِل نَّنِبيِّي  في موضعين في سورة األحزاب
  َتْدُخُ  ا ُبُي َت  وقولو تعالى [األحزاب: ٓ٘] ِإْو َأَ اَد النَّنِبيُّب 

نما ترك [ اباألحز: ٖ٘] النَّنِبيِّي ِإ َّن  فإنو قرأ ببل مد وال ىمز وا 
ىمز ىذين الجتماع ىمزتين مكسورتين، وترك اليمز في 

فأما من ىمز فيو عنده من أنبأ إذا . جميع ذلك الباقون
أنبياء وقد جاء  عمى أخبر واسم فاعمو منبئ، ويجمع نبي

في جمع نبي ُنبَّاء، قال العباس بن مرداس السممى يمدح 
:  النبي

 النب ء إن  م سل   يا خات 
 بالح   ل ىدى السبيل ىدا ا

واختمف القائمون بترك  .ىذا معنى قراءة اليمز      
، اليمز فمنيم من اشتق اشتقاق من ىمز ثم سيل اليمز
ومنيم من قال ىو مشتق من نبا ينبو إذا ظير فالنبي 

والنبي بترك ، من النبوة وىو االرتفاع فمنزلة النبي رفيعة
الطريق فسمي الرسول نبيا الىتداء الخمق اليمز أيضا 

. (ٖٛ) "فاألنبياء لنا كالسبل في األرض.. .بو

أث  الق اءات في الت سي  : الثالثة المسألة
إن القراءات القرآنية الكريمة الواردة في ىذه اآلية       

  ؛تشير إلى وجيين من المعاني
 عمييم-أحدىما المبالغة في الثناء عمى رسل اهلل       

 ، وذلك من حيث أنيم-نـه أجمعيـصموات اهلل وسبلم

أشرف الخمق وأكمميم َخمقا وُخمقا، وأنيم يأتييم نبأ 
. وىذا شرف ما بعده شرفالسماء، 
والثاني المبالغة في ذّم بني إسرائيل حيث أنيم لم       

وىم  -يمتثموا لرأي أكمل الناس خمقا وأرجحيم عقبل
بل أخذوا يقتمون كل ، السماءولم يمتثموا لخبر ، –األنبياء

يقول ، من يرشدىم إلى الخير وىذا سخف ما بعده سخف
ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بآَياِت المَِّو َوَيْقُتُموَن : سبحانو وتعالى

 النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر َحقٍّ َوَيْقُتُموَن الَِّذيَن َيْأُمُروَن ِباْلِقْسِط 
[. آل عمران: ٕٔ] َعَذاٍب َأِليمٍ ِمَن النَّاِس َفَبشِّْرُىْم بِ 

 المبحث الرابع

 َفاْسَتِبُق ا ُمَ لِّييَيا ُى َ  ِ ْ َيةٌ  َ ِلُ لٍّل :ق لو سبحانو  تعالى
 َاَ ى ال َّنوَ  ِإوَّن  َ ِميعاً  ال َّنوُ  ِبُ  ُ  َيْأتِ  َتُ  ُن ا َما َأْيوَ  اْلَخْيَ اتِ 

.  [بقرةال: ٛٗٔ] َقِدي ٌ  َ ْيءٍ  ُ لِّي 

الق اءات ال ا دة في ى ه اآلية ال  يمة  : المسألة األ لى
وجيان من  ُمَولِّيَياورد في قولو سبحانو وتعالى       

:  أوجو القراءة بيَّّنيما أىل االختصاص عمى النحو اآلتي
قرأه ابن  ُىَو ُمَولِّيَياقولو تعالى : "يقول ابن خالويو      
 والحجة لو في ذلك أنو جعل المولى موالىاعامر 

. مفعوال بو وأصمو مولَييا فمما تحركت الياء انقمبت ألفا
والحجة لمن قرأىا بالياء وكسر البلم أنو أراد مولي وجيو 

إلييا فتكون الياء كناية عن محذوف ألن كبل يقتضي 
. (ٜٖ)"مضافا والمولى ىا ىنا ىو الفاعل

بفتح  ىو موالىا قرأ ابن عامر: "ويقول ابن زنجمة      
ُيَيا وحجتو أنو ُقدَِّر لو أن يتوالىا ولم البلم أي ه و موجَّ

كناية عن ( ىو)يسند إلى فاعل بعينو، فيجوز أن يكون 
وىو الفاعل، ويجوز أن ( كل)االسم الذي أضيفت إليو 
كناية عنو، والتقدير ولكل ( ىو)يكون فاعل التولية اهلل و

ذي ممة قبمة اهلل مولييا وجيو ثم رد ذلك إلى ما لم يسم 
أي متبعيا وراضييا  ىو مولييا وقرأ الباقون. لوفاع

ولكل وجية وحجتيم ما قد جاء في التفسير عن مجاىد 
ىو أي لكل صاحب ممة وجية أي قبمة  ىو مولييا

. (ٓٗ)"ىو مستقبميا مولييا
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مو أق ال الم س يو في ى ه اآلية ال  يمة : المسألة الثانية
نى ىذه اآلية دارت أقوال المفسرين في بيان مع      

والتي ، الكريمة عمى بيان المقصود من بعض ألفاظيا
وأقواليم فييا تكاد ، يفيم معنى اآلية الكريمة عمى إثرىا

ن اختمفت أساليبيم في التعبير ما  ومثال ذلك، تتشابو وا 
: حيث يقول -رحمو اهلل تعالى -أورده اإلمام القرطبي

ة من الوجية وزنيا فعل ولكل وجية: قولو تعالى"
المواجية والوجية والجية والوجو بمعنى واحد والمراد 

، نيم ال يتبعون قبمتك وأنت ال تتبع قبمتيمأأي ، (ٔٗ)القبمة
ما بيوى : الثانية قولو تعالى .ولكل وجية إما بحق وا 

ىو مولييا ألنو ، ىو عائد عمى لفظ كل ال عمى معناه
اء فالو .ىم مولوىا وجوىيم: لو كان عمى المعنى لقال

واأللف مفعول أول والمفعول الثاني محذوف أي ىو 
، ولكل صاحب ممة قبمة ؛والمعنى، مولييا وجيو ونفسو

 وقال عمي بن سميمان ...، صاحب القبمة مولييا وجيو

 وقرأ ابن عباس وابن عامر .مولييا أي متولييا (ٕٗ)
موالىا والضمير عمى ىذه ، عمى ما لم يسم فاعمو

ولكل واحد من الناس قبمة الواحد  ؛أي، القراءة لواحد
ويحتمل أن  .(ٖٗ)موالىا أي مصروف إلييا قالو الزجاج

ن  ضمير اسم اهلل ( ىو)يكون عمى قراءة الجماعة  وا 
والمعنى ، فاعل ذلك لم يجر لو ذكر إذ معموم أن اهلل 

. (ٗٗ) "لكل صاحب ممة قبمة اهلل مولييا إياه
يعد خبلصة  (٘ٗ)وما نقمو ابن منظور عن الفراء      

قولو تعالى : "مفيدة في تفسير ىذه اآلية حيث يقول
 ّية ى  م لييا  ل ل   ىو مستقبميا : قال الفراء
والتولية تكون انصرافا .. .التولية في ىذا الموضع إقبالو

وقولو ىو  [التوبة: ٕ٘] ثُ َّن َ لَّنْيُتْ  ُمْدِبِ يوَ  :قال اهلل تعالى
و توليت فبلنا  وراضييا مولييا أي متولييا أي متبعيا

 ل ل   ية ى   وقولو .. .أي اتبعتو ورضيت بو
قال بعض : وقيل فيو قوالن، أي يستقبميا بوجيو م لييا

ىو ِلُكَل والمعنى ىو مولييا : -وىو أكثرىم-أىل المغة 
وجَيو أي كلُّ أىل وجية ىم الذين َولَّوا وجوىيم إلى تمك 

 ى  م لييا: ل قوموقا.. .ىو موالىا وقد قرئ. الجية

أي أن اهلل تعالى يولي أىل كل ممة القبمة التي تريد قال 
. (ٙٗ) "وكبل القولين جائز

أث  الق اءات في الت سي  : الثالثة المسألة
من أمعن النظر في ىذه اآلية الكريمة بقراءتييا       

يجازه  يجدىا حمَّة بييَّة تظير ببلغة القرآن الكريم وا 
 -بقراءتييا–ة، فيذه اآلية الكريمة بأكمل وأجمى صور

فّياضة بالمعاني؛ حيث َبيَّنت أن كل قبمة ليا أىميا 
الذين سيتوجيون إلييا، وَبيَّنت أيضا أن اهلل سبحانو 

في -وتعالى ىو الذي يأمر عباده بأن يتولوا 
الوجية التي يريد سبحانو، وال يرجع األمر  -عبادتيم

د أنفسيم، وبيَّنت في تحديد وجية العبادة إلى العبا
أيضا أن العبد في توّليو لموجية إنما يكون ممتثبل 

ألمر اهلل سبحانو وتعالى، وفعمو ىذا يدل عمى إيمانو 
وأضاف الدكتور محمد الحبش معاني . وطاعتو لربو

إن أي قبمة يتوالىا العبد إنما : "لطيفة حيث قال
رادتو، فيو يولي وجيو إلييا بإر ادتو يتوالىا بأمر اهلل وا 

مجازًا، وبإرادة اهلل حقيقة، فيو مولِّييا بإرادتو وسعيو، 
وىكذا فإن تصريح القرآن . وموالَّىا بإرادة اهلل وأمره

بوجود إرادة لمعبد ال ينفي حقيقة أن اهلل سبحانو ىو 
َ ال َّنُو َخَ َقُ ْ  َ َما : خالق األفعال جميعاً 

، بما فيو وىذا المعنى البديع [صافاتال: ٜٙ]َتْعَمُ  وَ 
من تأليف بين إرادة اهلل و إرادة العبد ال يظير إال من 

 "القراءتين جميعًا، إذ ال تستقل بتبيانو واحدة منيما
(ٗٚ). 

وقد حوت ىذه اآلية معاني عظيمة غير تمك       
 :المذكورة سابقا يدل عمييا سياق اآليات الكريمة منيا
لى الرد عمى من يعترض عمى المسممين في توجييم إ
الكعبة المشّرفة في العبادة، بأنَّ التوجو لم يكن إالَّ 
امتثاال ألمر اهلل سبحانو وتعالى وطاعتو، ولم يكن 

اّتباعا لميوى، وأن الذين اتبعوا أمر اهلل ىم المؤمنون 
: حقا وليس من خالفيم، حيث يقول سبحانو وتعالى

 َُىْ  ع ْو ِقْبَ ِتِيُ  َسَيُق ُل السُّبَ َياُء ِمَو النَّناِس َما َ  َّن
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الَّنِتي َ اُن ا َاَ ْيَيا ُقْل ِل َّنِو اْلَمْ ِ ُ  َ اْلَمْ ِ ُا َيْيِدي 
ًة  َمْو َيَ اُء ِإَلى ِصَ اٍ  ُمْسَتِقيٍ   َ َ َ ِلَ  َ َعْ َناُ ْ  ُأمَّن

َ َس ًا ِلَتُ  ُن ا ُ َيَداَء َاَ ى النَّناِس َ َيُ  َو ال َّنُس ُل 
َ َعْ َنا اْلِقْبَ َة الَّنِتي ُ ْنَت َاَ ْيَيا ِإ َّن َاَ ْيُ ْ  َ ِييدًا َ َما 

ْو  ِلَنْعَ َ  َمْو َيتَّنِبُع ال َّنُس َل ِممَّنْو َيْنَقِ ُا َاَ ى َاِقَبْيِو َ اِِإ
َ اَنْت َلَ ِبيَ ًة ِإ َّن َاَ ى الَّنِ يَو َىَدى ال َّنُو َ َما َ اَو ال َّنُو 

-ٕٗٔ]ِس َلَ ُؤ ٌ  َ ِحي ٌ ِلُيِضيَع ِإيَماَنُ ْ  ِإوَّن ال َّنَو ِبالنَّنا
 [.البقرة: ٖٗٔ

 
 

 

 المبحث الخامس

َ ِمَو النَّناِس َمْو َيتَّنِخُ  ِمْو ُد ِو :ق لو سبحانو  تعالى
ال َّنِو َأْنَدادًا ُيِحبُّب َنُيْ  َ ُحاِّي ال َّنِو َ الَّنِ يَو آَمُن ا َأَ دُّب ُحّبًا ِل َّنِو 

اْلَعَ اَا َأوَّن اْلُق َّنَة ِل َّنِو  َ َلْ  َيَ ى الَّنِ يَو َظَ ُم ا ِإْ  َيَ ْ وَ 
.  [البقرة: ٘ٙٔ]َ ِميعًا َ َأوَّن ال َّنَو َ ِديُد اْلَعَ ااِ 

 الق اءات ال ا دة في ى ه اآلية ال  يمة: المسألة األ لى
تنوعت أوجو القراءات القرآنية الواردة في ىذه اآلية       
ومن ىذه األوجو ما يرجع إلى تنوع ، الكريمة

، ومنيا ما يرجع إلى إبدال الحروف (ٛٗ)الحركات
وسأقتصر عمى بحث الوجو الثاني المتمثل بإبدال 

 : فأقولالحروف 
أشار ابن خالويو إلى القراءات الواردة في ىذه       

قولو : "حيث قال، اآلية الكريمة مبينا حجية كل وجو
 .يقرأ بالتاء والياء  ل  ت ى ال يو ظ م ا: تعالى

بالتاء أنو أراد ولو ترى يا محمد الذين  فالحجة لمن قرأ
والحجة لمن قرأ بالياء . ظمموا إذ عاينوا العذاب لرحمتيم

ومعناه ولو يرى الذين ظمموا إذ ، أنو جعل الفعل ليم
.  (ٜٗ)"...يرون العذاب أن القوة هلل

قرأ نافع وابن عامر ولو ترى : "وقال ابن زنجمة      
َ َلْ  َتَ ى ِإِ   :هالذين ظمموا بالتاء وحجتيما قول

َ َلْ  َتَ ى ِإْ  َيَتَ فَّنى الَّنِ يَو َ َ ُ  ا  [األنعام: ٖٜ]الظَّناِلُم وَ 
: ، المعنى(ٔ٘) وجواب لو مكفوف( ٓ٘)[األنفال: ٓ٘]اْلَم ِئَ ةُ 

ولو ترى يا محمد ىؤالء المشركين عند رؤيتيم العذاب 

ي ى  ل  : وقرأ الباقون.. ..لرأيت أمرا عظيما ينزل بيم
بالياء وحجتيم ما جاء في التفسير لو رأى  ال يو ظ م ا
 يا عذاب ـيشركون في الدن الذين كانوا 

. (ٕ٘)"اآلخرة لعمموا حين يرونو أن القوة هلل جميعا

 مو أق ال الم س يو في ى ه اآلية ال  يمة : المسألة الثانية
اجتيد المفسرون بيان ما تحويو ىذه اآلية الكريمة       
حيث أشاروا إلى القراءات الواردة ، اني عظيمةمن مع

فييا ومن ثم أخذوا يكشفون عن معانييا مستنيرين بيذه 
وعمى ىذا النحو نيج اإلمام الطبري في تفسيره . القراءات
في بيانو لمعنى ىذه اآلية  -رحمو اهلل -(ٖ٘) وأسيب
لكنني أقتصر عمى إيراد مالو صمة مباشرة ، الكريمة

القول في تأويل : "كبلمو حيث يقولبموضوع البحث من 
 ل  ت ى ال يو ظ م ا إ  ي  و الع اا أو  قولو تعالى

بمعنى ولو .. .الق ة هلل  ميعا  أو اهلل  ديد الع اا
ترى يا محمد الذين ظمموا إذ يرون عذاب اهلل 

فيذا ... أن القوة هلل جميعا وأن اهلل شديد العذاب...ألقروا
. ة من قرأ ولو ترى بالتاءأحد وجيي فتح أن عمى قراء

ولو ترى يا : والوجو اآلخر في الفتح أن يكون معناه
محمد إذ يرى الذين ظمموا عذاب اهلل ألن القوة هلل جميعا 

وقرأ ذلك  . وأن اهلل شديد العذاب لعممت مبمغ عذاب اهلل
بمعنى ولو .. .بالياء  ل  ي ى ال يو ظ م ا آخرون

ذي أعد ليم في جينم يرى الذين ظمموا عذاب اهلل ال
لعمموا حين يرونو فيعاينونو أن القوة هلل جميعا وأن اهلل 

. (ٗ٘)"شديد العذاب
قرأ : "أيضا حيث يقول (٘٘)ونحو ذلك نيج البغوي      

بالتاء وقرأ اآلخرون  ولو ترىنافع وابن عامر ويعقوب 
فمن قرأ بالتاء معناه ولو ترى يا محمد الذين .. .بالياء

م في شدة العذاب لرأيت أمرا عظيما قيل ظمموا أنفسو
ظمموا أي   معناه قل يا محمد أييا الظالم لو ترى الذين

ومن قرأ بالياء . أشركوا في شدة العقاب لرأيت أمرا فظيعا
معناه ولو يرى الذين ظمموا أنفسيم عند رؤية العذاب أي 

ولو رأوا شدة عذاب اهلل وعقوبتو حين يرون العذاب 
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كفر وأن ما اتخذوا من األصنام ال لعرفوا مضرة ال
. (ٙ٘)"ينفعيم
ولم يخرج ابن الجوزي رحمو اهلل عن ىذا النيج       

ولو ترى بالتاء عمى .. : ".وزاد بعض المطائف حيث قال
وجوابو  ،والمراد بو جميع الناس الخطاب لمنبي 

كما تقول لو رأيت ، محذوف تقديره لرأيتم أمرًا عظيما
نما حذف الجواب ألن المعنى ، هفبلنا والسياط تأخذ وا 

ن كانت إذ .. .واضح بدونو نما قال إذ ولم يقل إذا وا  وا 
 .لما مضى إلرادة تقريب األمر فأتى بمثال الماضي

نما حذف جواب لو ألنو أفخم لذىاب المتوعد إلى كل  وا 
( ٛ٘)ونحو ذلك فعل القرطبي .(ٚ٘)"ضرب من الوعيد

. رحميما اهلل (ٜ٘)والثعالبي

 أث  الق اءات في الت سي  : ثالثةال المسألة
المتأمل في القراءات القرآنية الواردة في ىذه اآلية       

الكريمة يجد أنيا تظير العديد من المعاني بشمولية 
، وىي في ذلك آية شاىدة عمى إيجاز القرآن الكريم، تامة

 ؛فكل قراءة من ىذه القراءات المتواترة كأنيا آية مستقمة
وتثبيت  فييا مواساة لمنبي   ل  ت ىء فالقراءة بالتا

لن تكون  فيو عمى الصراط المستقيم وعاقبة أمره ، لو
وىي في ىذا الجانب ، كعاقبة أمر الذين ظمموا أنفسيم

والقراءة . [الكوثر: ٔ]ِإنَّنا َأْاَ ْيَناَ  اْلَ ْ َث َ  كقولو تعالى
ة فييا وعيد شديد بالكافرين وأن عاقب  ل  ي ىبالياء 

، أمرىم ستكون طامة عمييم إذ سيعاينون ما يجحدون
، وسيقّرون حين يرون العذاب بما كذَّبوا بو في الدنيا

. وىذا أمر كائن ال محالة

 المبحث السادس

َيْسَأُل َنَ  َاْو اْلَخْمِ  َ اْلَمْيِسِ   :ق لو سبحانو  تعالى
ْثُمُيَما َأْ َبُ  ِمْو ُقْل ِفيِيَما ِإْثٌ  َ ِبيٌ  َ َمَناِفُع ِل نَّناِس َ اِإِ 

َنْ ِعِيَما َ َيْسَأُل َنَ  َماَ ا ُينِ ُق َو ُقْل اْلَعْ َ  َ َ ِلَ  ُيَبيِّيُو ال َّنُو 
  .[البقرة: ٜٕٔ]َلُ ْ  اآْلَياِت َلَع َّنُ ْ  َتَتَ  َّنُ  وَ 

 الق اءات ال ا دة في ى ه اآلية ال  يمة: المسألة األ لى

ه سبحانو وتعالى تنوعت أوجو األداء في قول      
 بي  ،يقول ابن مجاىد  ؛وىذا ما بيَّنو أىل القراءات

ِفيِيَما ِإْثٌ   :واختمفوا في الباء والثاء في قولو: "رحمو اهلل
 بالثاء  فييما إث   ثي فقرأ حمزة والكسائي َ ِبي ٌ 

. (ٓٙ)"بالباء إثم كبير وقرأ الباقون
ُقْل ِفيِيَما  سائيقرأ حمزة والك: "ويقول ابن زنجمة      

بالباء وحجتيم  ِإْثٌ  َ ِبي ٌ بالثاء وقرأ الباقون  ِإْثٌ  َ ِثي ٌ 
ثميما أ ب قولو  ولم يقل أكثر، وحجة أخرى وىي   اِإ

يدل عمى ما أنيم استعمموا في الذنب إذا كان موبقا، 
[ النجم: ٕٖ] ْث يَو َيْ َتِنُب َو َ َباِئَ  األِ الَّن ِ  :قولوفي ذلك 
وا كذلك ينبغي أن يكون  إثم كبير؛ ألن شرب الخمر قال

ِإنَّنَما ُيِ يُد  وحجة من قرأ بالثاء قولو. والميسر من الكبير
ال َّنْيَ اُو َأْو ُي ِقَع َبْيَنُ ُ  اْلَعَداَ َة َ اْلَبْ َضاَء ِفي اْلَخْمِ  

 :ٜٔ]َ اْلَمْيِسِ  َ َيُصدَّنُ ْ  َاْو ِ ْ ِ  ال َّنِو َ َاِو الصَّن ةِ 
فذكر أشياء من اإلثم، وحجة أخرى أن اإلثم واحد  [المائدة

يراد بو اآلثام فوحد في المفظ ومعناه الجمع والذي يدل 
عميو ومنافع لمناس فعودل اإلثم بالمنافع فمما عودل بيا 

. (ٔٙ)"حسن أن يوصف بالكثير

 مو أق ال الم س يو في ى ه اآلية ال  يمة : المسألة الثانية
المفسرين أن القراءات القرآنية الكريمة تعد إليقان ا      

ىم ف جيدكشلفإن ، ركيزة أساسية من ركائز التفسير
معنى ىذه اآلية الكريمة دارت رحاه عمى تنوع أوجو 

من حيث إثباُت الباء  أكبراألداء الوارد في قولو تعالى 
وعباراتيم تكاد تتفق في بيان معنى ىاتين ، أو إبداليا ثاءً 

  .الكممتين
أي في  قل فييما: "يقول البيضاوي رحمو اهلل      

 (ٕٙ)من حيث إنو يؤدي إلى االنتكاب إثم كبيرتعاطييما 
وقرأ حمزة والكسائي . عن المأمور وارتكاب المحظور

كثير بالثاء ومنافع لمناس ...ثميما أ ب  مو ن عيما   اِإ
أي المفاسد التي تنشأ منيما أعظم من المنافع المتوقعة 

.  (ٖٙ)"منيما وليذا قيل إنيا المحرمة
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من حيث  إث   بي : "ويقول اآللوسي رحمو اهلل      
إن تناوليما مؤد إلى ما يوجب اإلثم وىو ترك المأمور 

 ...من المذة والفرح  منافع ل ناس ،وفعل المحظور
ثميما أ ب  مو ن عيما أي المفاسد التي تنشأ منيما   اِإ

فمن مفاسد الخمر  ؛قعة فييماأعظم من المنافع المتو
ذا كانت  .إزالة العقل الذي ىو أشرف صفات اإلنسان وا 

عدوَّة لؤلشرف لزم أن تكون أخس األمور ألن العقل إنما 
سمى عقبل ألنو يعقل أي يمنع صاحبو عن القبائح التي 
يميل إلييا بطبعو فإذا شرب زال ذلك العقل المانع عن 

فارتكبيا وأكثر منيا  القبائح وتمكن إلفيا وىو الطبع
وعن .. .وربما كان ضحكة لمصبيان حتى يرتد إليو عقمو

أال : أنو قيل لو في الجاىمية (ٗٙ)العباس بن مرداس
ما أنا بآخذ : فقال .تشرب الخمر؟ فإنيا تزيد في حرارتك

جيمي بيدي فأدخمو جوفي وال أرضى أن أصبح سيد قوم 
لى وعن ومنيا صدىا عن ذكر اهلل تعا .وأمسي سفيييم

يقاعيا العداوة والبغضاء غالبا ومنيا أن .. .الصبلة وا 
اإلنسان إذا ألفيا أشتد ميمو إلييا وكاد يستحيل مفارقتو 

وربما أورثت فيو أمراضا كانت سببا ، ليا وتركو إياىا
ليبلكو وقد ذكر األطباء ليا مضار بدنية كثيرة كما ال 

كن وبالجممة لو لم ي ،يخفى عمى من راجع كتب الطب
فييا سوى إزالة العقل والخروج عن حد االستقامة لكفى 

.  (٘ٙ) "فإنو إذا اختّل العقل حصمت الخبائث بأسرىا

 أث  الق اءات في الت سي : الثالثة المسألة
بالجمع بين القراءات القرآنية الكريمة الواردة في       

ىذه اآلية الكريمة يظير مقدار قبح الصورة التي وصف 
حيث بيُّن الوجو األول من القراءة ، الميسربيا الخمر و

إثم كبير  ِعَظم اإلثم المترتب عمى من يقترف مثل ىذا
فيذا  ؛عمَّة الوجو األول كثيروَبيَّن الوجو الثاني ، الجرم

إذ ، إنما كان لتعدد وجوىو، اإلثم الذي وصف بأنو كبير
فمن يشرب الخمر يرتكب ، ال يقتصر عمى جانب واحد

وكذلك الميسر فقد يسوق الرجل إلى ، حرماتباقي الم
وىنا نشيد . السرقة أو القتل أو ارتكاب محرمات أخرى

يجازه فكل قراءة كأنيا آية مستقمة ، ببلغة القرآن الكريم وا 
وبالجمع بين القراءتين يظير المعنى الشمولي لآلية 

  .الكريمة

 المبحث السابع

َاَ ى َقْ َيٍة َ ِىَي  َأْ  َ الَّنِ ي َم َّن  : ق لو سبحانو  تعالى
َخاِ َيٌة َاَ ى ُاُ  ِ َيا َقاَل َأنَّنى ُيْحِيي َىِ ِه ال َّنُو َبْعَد َمْ ِتَيا 
َفَأَماَتُو ال َّنُو ِماَئَة َااٍ  ثُ َّن َبَعَثُو َقاَل َ ْ  َلِبْثَت َقاَل َلِبْثُت َيْ ًما 

ْ  ِإَلى َ َعاِمَ  َأْ  َبْعَ  َيْ ٍ  َقاَل َبْل َلِبْثَت ِماَئَة َااٍ  َفانظُ 
َ َ َ اِبَ  َلْ  َيَتَسنَّنْو َ انُظْ  ِإَلى ِحَماِ َ  َ ِلَنْ َعَ َ  آَيًة ِل نَّناِس 
 َ انُظْ  ِإَلى اْلِعَظاِ  َ ْيَ  ُننِ ُزَىا ثُ َّن َنْ ُس َىا َلْحًما َفَ مَّنا َتَبيَّنَو 

 .[البقرة: ٜٕ٘]َلُو َقاَل َأْاَ ُ  َأوَّن ال َّنَو َاَ ى ُ لِّي َ ْيٍء َقِدي ٌ 
 الق اءات ال ا دة في ى ه اآلية ال  يمة : المسألة األ لى

حوت ىذه اآلية الكريمة أكثر من كممة تنوعت       
والتي  ُننِشُزَىالكنني سأبحث كممة ، (ٙٙ)أوجو أدائيا

ويظير من ، يتمثل تنوع القراءات فييا بإبدال الحروف
. ر بصورة جمّيةخبلليا أثر القراءات القرآنية في التفسي

ويبّين ابن مجاىد رحمو اهلل تنوع أوجو األداء في       
اختمفوا في الراء والزاي من قولو : "ىذه الكممة فيقول

ي  نن زىا   فقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمروننشرىا 
وقرأ عاصم وابن عامر ، بضم النون األولى وبالراء

عن  (ٚٙ)أبانبالزاي وقد روى  ننشزىاوحمزة والكسائي 
بفتح النون األولى وضم الشين  ننشرىا عاصم كيف

. (ٛٙ) "والراء
وأشار ابن زنجمة رحمو اهلل إلى القراءات الواردة في       

قرأ نافع وابن : "ىذه اآلية مظيرا حجية كل وجو حيث قال
بالراء أي كيف نحيييا، وحجتيم  ننشرىاكثير وأبو عمرو 

والزاي يعني بيا  اهلل بعد م تياأنى يحيي ى ه قولو قبميا 
كيف نرفعيا من األرض إلى الجسد والقائل لم يكن في شك 
في رفع العظام إنما شكو في إحياء الموتى فقيل لو انظر 
. كيف ننشر العظام فنحيييا تقول أنشر اهلل الموتى فنشروا

بالزاي أي نرفعيا وحجتيم قولو   ي  نن زىا وقرأ الباقون
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لعظا   ي  نن زىا انظ  إلى ا  وذلك أن العظام إنما
توصف بتأليفيا وجمع بعضيا إلى بعض إذ كانت العظام 

نما  نفسيا ال توصف بالحياة ال يقال قد حيي العظم وا 
ث  ن س ىا يوصف باإلحياء صاحبيا، وحجة أخرى قولو 

ألن  ليست حيةدل عمى أنيا قبل أن يكسوىا المحم  لحما
عميو لحم فمما قال ثم نكسوىا  العظم ال يكون حيا وليس

.  (ٜٙ) "لحما عمم بذلك أنو لم يحييا قبل أن يكسوىا المحم
 مو أق ال الم س يو في ى ه اآلية ال  يمة : المسألة الثانية

اتفقت أقوال المفسرين في بيان معنى كل وجو من       
ن تنوعت  أوجو القراءات الواردة في ىذه اآلية الكريمة وا 

  .رد اآلثار التي تبيِّن كيفية اإلحياءأساليبيم في س
  انظ  إلى العظا : "رحمو اهلل (ٓٚ)يقول النحاس      

وننشزىا بالزاي معجمة أي ، أي نحيييا  ي  نن  ىا
نركب بعض العظام عمى بعض ونرفع بعضيا إلى 

قال قتادة في ...والنشز ما ارتفع عن األرض، بعض
امو إلى قراءتو أنو جعل ينظر كيف يوصل بعض عظ

  .(ٔٚ)"بعض
 انظ  إلى قولو تعالى : "ويقول البغوي رحمو اهلل      

 ننشرىاقرأ أىل الحجاز والبصرة  العظا   ي  نن زىا
يقال أنشر اهلل الميت إنشارا وأنشره ، بالراء معناه نحيييا

[ عبس: ٕٕ]ثُ َّن ِإَ ا َ اَء َأْنَ َ هُ  قال اهلل تعالى، نشورا
َلْيِو النُّبُ   ُ  وقال في البلزم وقال  .[الممك: ٘ٔ]َ اِِإ
أي نرفعيا من األرض ونركب بعضيا ، اآلخرون بالزاي

زعاجو قال أنشزتو ، عمى بعض نشاز الشيء رفعو وا  وا 
واختمفوا في معنى اآلية فقال  .فنشز أي رفعتو فارتفع

ثم  ث  ن س ىا لحما.. .األكثرون أراد بو عظام حماره
. (ٕٚ)"..ماراكسى العظام لحما فصار ح

 أث  الق اءات في الت سي : الثالثة المسألة
إن القراءات القرآنية الكريمة الواردة في ىذه اآلية       

وكل قراءة ، تظير المعنى القرآني متكامبل غير منقوص
منيا تظير جانبا من جانبي الصورة بحيث ال تظير ىذه 

:  قولولبيان ذلك أ، الصورة مكتممة إال باجتماع القراءتين

حينما مرَّ ىذا الرجل عمى ىذه القرية الخاوية التي       
لم يبق منيا إال األطبلل وما رّم من عروشيا راوده سؤال 

من  –وال أعتقد أن سؤالو كان من قبيل الشك بل ىو –
وسؤالو . قبيل البحث عن اليقين في مسألة إحياء الموتى

ما رم  أحدىما كيفية جمع: يشتمل عمى أمرين رحمو اهلل
من تمك األجساد والعروش بعد أن بميت وأتت عمييا 

والثاني كيفية اإلحياء والتي ىي أمر عظيم ، السنون
. أيضا
والجواب في اآلية التي رآىا ىذا الرجل جاء       

فأراه اهلل سبحانو وتعالى كيفية الجمع ، بالشقين معا
وىذا جواب لم يترك مجاال ألي سؤال ، وكيفية اإلحياء

ولو اقتصر األمر عمى الجمع لبقي  .ىذا الموضوععن 
وكذلك لو اقتصر عمى اإلحياء ، السؤال عن اإلحياء

. لبقي عن الجمع
ياك إلى كل خير كيف أظيرت        فانظر وفقني اهلل وا 

ىذه القراءات الكريمة بتنوع أداء ىذا المفظ المعنى 
وىذا شاىد عمى إعجاز القرآن ، الشمولي لآلية الكريمة

يجازهال . كريم وا 

 المبحث الثامن

ْ  َأَخْ َنا ِميثَاَ  َبِني ِإْس ائيَل   : ق لو سبحانو  تعالى َ اِِإ
َتْعُبُد َو ِإ َّن ال َّنَو َ ِباْلَ اِلَدْيِو ِإْحَسانًا َ ِ ي اْلُقْ َبى َ اْلَيَتاَمى 

 َ اْلَمَساِ يِو َ ُق ُل ا ِل نَّناِس ُحْسنًا َ َأِقيُم ا الصَّن َة َ آُت ا
: ٖٛ]الزَّنَ اَة ثُ َّن َتَ لَّنْيُتْ  ِإ َّن َقِ يً  ِمْنُ ْ  َ َأْنُتْ  ُمْعِ ُض وَ 

. [البقرة

 الق اءات ال ا دة في ى ه اآلية ال  يمة : المسألة األ لى
ال تنوعت أوجو القراءة في قولو سبحانو وتعالى       
: من حيث إبدال الحروف عمى وجيين األول َتْعُبُدونَ 

بدونال تع ،والثاني :ال يعبدون ، وفي ذلك يقول ابن
   َتْعُبُد َو ِإ َّن ال َّنوَ : واختمفوا في قولو تعالى: "مجاىد

فقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ال يعبدون  .بالياء والتاء
وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وابن عامر ال ، بالياء

  .(ٖٚ)"تعبدون بالتاء
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لى ىذا يشير الشاط       :  بقولو –رحمو اهلل  –بي وا 
 خ يئتو الت حيد او غي  نافع

 (74)   تعبد و ال يا  ايع دخ  
 مو أق ال الم س يو في ى ه اآلية ال  يمة: المسألة الثانية

تكاد أقوال المفسرين تتفق في بيان معنى ىذه       
ن اختمفت ألفاظيم رحمو – يقول الطبري ؛اآلية الكريمة وا 

: تنوع القراءات في ىذه اآلية الكريمة بعد أن أظير -اهلل
نما جازت القراءة بالياء  .والمعنى في ذلك واحد.. ". وا 

ألن ، وأن يقال ال تعبدون وال يعبدون وىم غيب، والتاء
استحمفت : فكما تقول، أخذ الميثاق بمعنى االستحبلف

فتخبر عنو خبرك عن الغائب لغيبتو . أخاك ليقومن
ومن فتخبر عنو خبرك عن وتقول استحمفتو لتق، عنك

المخاطب ألنك قد كنت خاطبتو بذلك فيكون ذلك 
 اِإ  أخ نا ميثا  بني  :فكذلك قولو .صحيحا جائزا

من قرأ ذلك  ال يعبدونو إس ائيل   تعبد و إ  اهلل
، بالتاء فمعنى الخطاب إذ كان الخطاب قد كان بذلك
وقت ومن قرأ بالياء فؤلنيم ما كانوا مخاطبين بذلك في 

. (٘ٚ)"الخبر عنيم

 أث  الق اءات في الت سي : الثالثة المسألة
إن تنوع أوجو الخطاب الوارد في ىذه اآلية       

  ؛الكريمة لو أثر بالغ في بيان المعاني القرآنية الكريمة
يظير فييا أسموب  ال تعبدونفالقراءة األولى       

ة كانت االلتفات الذي يزيد المعنى بيانا؛ فبداية اآلي
 اِإ  أخ نا  :باإلخبار عن بني إسرائيل بقول اهلل تعالى

ال ، ثم كان االلتفات بمخاطبتيم ميثا  بني إس ائيل
وأجد أن ىذا األسموب يثري المعنى من عّدة . تعبدون

أن ىذا الميثاق المأخوذ عمييم بأن ال يعبدوا : أوجو؛ األول
م فقط وكأن إال اهلل ما زال مستمرا إلى اآلن، وليس عميو

االلتفات يفيد أن الميثاق يؤخذ عمى كل سامع أيضا ويدل 
َ َقَضى َ بُّبَ  َأ َّن َتْعُبُد ا ِإ َّن ِإيَّناُه : عمى ذلك قولو تعالى
أن ىذا الميثاق : والثاني. [اإلسراء: ٖٕ]َ ِباْلَ اِلَدْيِو ِإْحَساناً 

الذي أخذ عمييم ىو من اهلل سبحانو وتعالى فيو أمر 

وواجب عمييم أن يمتثموا ليذا األمر وكأن  ،عظيم
األسموب ينتقل بالقارئ والسامع إلى الوقت الذي أخذ فيو 

  . ىذا الميثاق عمى بني إسرائيل
 َحتَّى ِإَذا ُكْنُتْم ِفي اْلُفْمِك َوَجَرْينَ نحو قول اهلل تعالى       

فالخطاب موجو ليم مباشرة بقولو ، [يونس: ٕٕاآلية]ِبِيمْ 
ثم التفت باإلخبار عنيم  حتى إ ا  نت  في ال    تعالى

 يو بي    ، فمعموم أن الذي يكون في البحر في مثل
حتى أن االلتفات يدل  .ىذه الحال تنقطع بو كل السُّبل

عمى ذلك فكأنيم صاروا في مكان بعيد فأخذت اآلية 
 .تتحدث عنيم عمى وفق حاليم

ن دّلت عمى دونـال يعب ة ـوالقراءة الثاني        وا 
اإلخبار عن بني إسرائيل إال أنيا تفيد معنى آخر وىو 

فيذه اآلية الكريمة نزلت  ؛طمأنة قمب القارئ أو المستمع
فأسموب الخطاب باإلخبار عن ، عمى سيدنا محمد 

بني إسرائيل يشعر السامع أو القارئ أنو أقرب إلى اهلل 
ية سبحانو وتعالى من ىؤالء الذين أخبرت عنيم اآل

. واهلل سبحانو وتعالى أعمم .الكريمة
-ويندرج تحت ىذا الباب اآليات الكريمة اآلتية       

:  -حيث يحوي تنوع األداء فييا أسموب االلتفات
1-  ثُ َّن َقَسْت ُقُ  ُبُ ْ  ِمْو َبْعِد َ ِلَ  َفِيَي َ اْلِحَ اَ ِة َأْ  َأَ دُّب

وَّن ِمْو اْلِحَ اَ ِة َلَما يَ  وَّن ِمْنَيا َقْسَ ًة َ اِِإ ُ  ِمْنُو اأْلَْنَياُ  َ اِِإ َتَ  َّن
وَّن ِمْنَيا َلَما َيْيِبُ  ِمْو  َلَما َي َّنقَّنُ  َفَيْخُ ُج ِمْنُو اْلَماُء َ اِِإ

 . [البقرة: ٗٚ] َخْ َيِة ال َّنِو َ َما ال َّنُو ِبَ اِفٍل َامَّنا َتْعَمُ  وَ 

2-  َْو َفِ يًقا ِمْنُ ْ  ثُ َّن َأْنُتْ  َىُؤَ ء َتْقُتُ  َو َأنُ َسُ ْ  َ ُتخ  ُ ِ
ْو َيْأُت ُ ْ   ْثِ  َ اْلُعْدَ اِو َ اِِإ ِمْو ِدَيا ِِىْ  َتَتَظاَىُ  َو َاَ ْيِيْ  ِباْلِْ

ُتَ اُد ُىْ  َ ُىَ  ُمَح َّنٌ  َاَ ْيُ ْ  ِإْخَ اُ ُيْ  َأَفُتْؤِمُن َو  ُأَساَ ى
َيْ َعُل َ ِلَ   ِبَبْعِ  اْلِ َتاِا َ َتْ ُ ُ  َو ِبَبْعٍ  َفَما َ َزاُء َموْ 

ِمْنُ ْ  ِإ َّن ِخْزٌي ِفي اْلَحَياِة الدُّبْنَيا َ َيْ َ  اْلِقَياَمِة ُيَ دُّب َو ِإَلى 
 . [البقرة: ٘ٛ]َأَ دِّي اْلَعَ اِا َ َما ال َّنُو ِبَ اِفٍل َامَّنا َتْعَمُ  وَ 

3-  َْسَحاَ  َ َيْعُق ا ْسَماِايَل َ اِِإ  َأْ  َتُق ُل َو ِإوَّن ِإْبَ اِىيَ  َ اِِإ
َ اأْلَْسَباَ  َ اُن ا ُى ًدا َأْ  َنَصاَ ى ُقْل َأَأْنُتْ  َأْاَ ُ  َأْ  ال َّنُو 
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َ َمْو َأْظَ ُ  ِممَّنْو َ َتَ  َ َياَدًة ِاْنَدُه ِمْو ال َّنِو َ َما ال َّنُو 
 .[البقرة: ٓٗٔ]ِبَ اِفٍل َامَّنا َتْعَمُ  وَ 

4-  ُلِّيَينَّنَ  ِقْبَ ًة َتْ َضاَىا َقْد َنَ ى َتَق ُّبَا َ ْ ِيَ  ِفي السَّنَماِء َفَ و َ
َفَ لِّي َ ْ َيَ  َ ْ َ  اْلَمْسِ ِد اْلَحَ اِ  َ َحْيُث َما ُ نُتْ  َفَ لُّب ا 

وَّن الَّنِ يَو ُأ ُت ا اْلِ َتاَا َلَيْعَ ُم َو َأنَّنُو اْلَح ُّب  ُ ُ  َىُ ْ  َ ْ َ ُه َ اِِإ
. [البقرة: ٗٗٔ] وَ ِمْو َ بِّيِيْ  َ َما ال َّنُو ِبَ اِفٍل َامَّنا َيْعَمُ  

حيث تنوعت أوجو القراءة في ىذه اآليات الكريمة       
َتْعَمُمونَ و َيْعَمُمونَ بقولو تعالى 

(ٚٙ) .

الخاتمة 

الحمد هلل الذي بفضمو تتم النعم، وصمى اهلل عمى       
ابعين ـسيدنا محمد ىادي األمم، وعمى آلو وصحبو والت

 : وبعد .ومن بيدييم التزم
قد حاولت جاىدا في ىذا البحث أن أظير أثر ف      

وبّينت أن تنوع ، القراءات القرآنية الكريمة في التفسير
بحيث ال يظير ، القراءات يثري معاني اآليات القرآنية

معنى اآلية بصورة تامة إال بالجمع بين القراءات 
. المتواترة الواردة فييا

، التفسير ولما لمقراءات القرآنية من عميق أثر في      
فإنني أرجو من طمبة العمم .. .فقييةالواألحكام ، والعقائد

خدمة لكتاب ، أن تتوجو ىمميم إلى ىذه الموضوعات
. ورفعة منزلتيا، وبيانا لعظيم أثرىا، ربيم

 :الهوامش
                                              

ة القراءات المتواترة ىي القراءات العشر ولمزيد من الفائد( ٔ)
، الق اءات  أث ىا ينظر محمد بن عمر بن سالم بازمول

 - ىٚٔٗٔ، دار اليجرة، الرياض، في الت سي   األح ا 
 .ٖ٘ٔ-ٙٗٔص، ٔج( الطبعة األولى)م ٜٜٙٔ

الق اءات  أث ىا في الت سي   األح ا  ال  اية، بازمول، ( ٕ)
 .ٜٖٚصٔج

ابن مجاىد اإلمام المقرئ المحدث النحوي شيخ المقرئين ( ٖ)
أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاىد البغدادي 
مصنف كتاب السبعة ولد سنة خمس وأربعين ومائتين 
أخذ الحروف عرضا عن طائفة وانتيى إليو عمم ىذا 

 

الشأن وتصدر مدة وقرأ عميو خمق و كان ابن مجاىد 
صاحب لطف وظرف يجيد معرفة الموسيقى وكان في 

اس أربعة وثمانون مقرئا حمقتو من الذين يأخذون عمى الن
محمد . توفي في شعبان سنة أربع وعشرين وثبلث مئة

سي  ، (ىٛٗٚ-ٖٚٙ)ابن أحمد بن عثمان الذىبي 
شعيب األرناؤوط ومحمد نعيم، : ، تحقيقأا   النب ء

( الطبعة التاسعة)، ىٖٔٗٔمؤسسة الرسالة، بيروت 
 .ٖٕٚ -ٕٕٚ، ص٘ٔج

اهلل بن زاذان بن عبد اهلل بن كثير بن عمرو بن عبد ( ٗ)
فيروزان بن ىرمز اإلمام العمم مقرئ مكة وأحد القراء 

السبعة أبو معبد الكناني الداري المكي مولى عمرو ابن 
عمقمة الكناني وثقو النسائي وعاش خمسا وسبعين سنة 

. ومات سنة عشرين ومائة ابن خمكان ٛٗولد بمكة سنة 
 كرأبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي ب

، الزماوأبناء  فيات األاياو  أنباء ، (ىٔٛٙ-ٛٓٙ)
، ٜٛٙٔإحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، .د: تحقيق

، ٘، جسي  أا   النب ء، وينظر الذىبي، ٔٗص، ٕج
 .ٜٖٔ-ٖٛٔص 

أبو عمرو بن العبلء بن عمار بن العريان التميمي ثم ( ٘)
يفة المازني البصري شيخ القراء والعربية وأمو من بني حن
مولده في نحو سنة سبعين وانتصب لئلقراء في أيام 

الحسن البصري قال أبو عبيدة كان أعمم الناس 
بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب وفاتو كانت في 
سنة أربع وخمسين ومائة وقال خميفة بن خياط وقيل 

سي  أا   الذىبي، . توفي سنة سبع وخمسين ومائة
 .ٓٔٗ-ٚٓٗ، ص ٙ، جالنب ء

عبد اهلل بن عامر اليحصبي إمام أىل الشام في القراءة عبد ( ٙ)
اهلل بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة أبو عمران قال ابن 

ولي سنتان ولي قضاء دمشق بعد  عامر قبض رسول اهلل 
أبي إدريس الخوالني توفي ابن عامر سنة ثماني عشرة 

 -ٖٚٙ)محمد بن أحمد بن عثمان الذىبي . ومائة
مع فة الق اء ال با  ا ى ال بقات  األاصا ، ، (ىٛٗٚ
بشار عواد معروف وشعيب األرناؤوط وصالح : تحقيق

الطبعة )ى ٗٓٗٔميدي عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
 .ٙٛ -ٕٛ، ص(األولى
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حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل اإلمام الحجة ( ٚ)
زيات ثقة شيخ القراءة أبو عمارة التيمي موالىم الكوفي  ال

توفي سنة ثمان وخمسين ومائة ولو ثمان وسبعون سنة 
فيما بمغنا والصحيح وفاتو في سنة ست وخمسين ومائة 

-ٜٓص ٚ، جسي  أا   النب ءالذىبي، ) .رحمو اهلل
ٜٕ). 

عمي بن حمزة بن بيمن بن فيروز األسدي موالىم ( ٛ)
الكوفي المعروف باإلمام المعمم المقرىء  أخذ القراءة 

حمزة الزيات وقرأ النحو عمى معاذ ثم عمى الخميل عن 
ثم خرج إلى بوادي الحجاز ونجد وتيامة وكتب عن 

محمد بن يعقوب . ٜٛٔالعرب كثيرا توفي بطوس سنة 
الب  ة في ت ا   أئمة ، (ىٚٔٛ-ٜٕٚ)الفيروز أبادي 
محمد المصري، جمعية إحياء : تحقيقالنح   ال  ة، 

 ، ( الطبعة األولى)ى ٚٓٗٔالتراث اإلسبلمي، الكويت، 
 . ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ، ص ٔج

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الميثي موالىم أبو رويم ( ٜ)
المقريء المدني أصمو من أصبيان أحد األعبلم ىو 
مولى جعونة بن شعوب الميثي حميف حمزة بن عبد 

المطمب أو حميف أخيو العباس وقيل لو عدة كنى منيا 
م  قرأ عمى طائفة من تابعي أبو نعيم وأشيرىا أبو روي

أىل المدينة وقال أبو قرة موسى بن طارق سمعتو يقول 
قرأت عمى سبعين من التابعين مات سنة تسع وستين 

مع فة الق اء ال با  الذىبي، . ومائة رحمو اهلل تعالى
 . ٔٔٔ–ٚٓٔصا ى ال بقات  األاصا ، 

 أبو بكر بن عياش بن سالم األسدي الكوفي اإلمام أحد( ٓٔ)
األعبلم مولى واصل األحدب وكان حناطا اختمف في 

اسمو عمى عشرة أقوال أصحيا قوالن كنيتو وما رواه أبو 
ىشام الرفاعي وحسين بن عبد األول أنيما سأاله عن 

قال ىارون بن حاتم سمعتو يقول ... اسمو فقال شعبة
قرأ القرآن ثبلث مرات عمى . ولدت سنة خمس وتسعين
... ل السدي وأبي حصينعاصم وروى عن إسماعي

وعرض القرآن أيضا عمى عطاء بن السائب وأسمم 
المنقري وعمر دىرا وكان سيدا إماما حجة كثير العمم 
والعمل منقطع القرين قرأ عميو أبو الحسن الكسائي 

ويحيى العميمي وآخرون توفي في جمادى األولى سنة 

 

ثبلث وتسعين ومئة أرخو يحيى ابن آدم وأحمد بن حنبل 
مع فة الق اء ال با  ا ى ال بقات  األاصا ، ذىبي، ال
 .ٖٛٔ-ٖٗٔص

عاصم المقرىء أبو بكر عاصم بن أبي النجود بيدلة ( ٔٔ)
مولى بني جذيمة بن مالك بن نصر كان أحد القراء 

السبعة والمشار إليو في القراءات توفي بالكوفة سنة سبع 
محمد ابن حبان بن . وعشرين ومائة رحمو اهلل تعالى

م اىي  ، (ىٖٗ٘ت)د أبو حاتم التميمي البستي أحم
فبليشيمر، دار الكتب . م: ، تحقيقا ماء األمصا 

وينظر ابن . ٘ٙٔ، صٔم، جٜٜ٘ٔالعممية، بيروت، 
 .ٜ، صٖ، ج فيات األاياو  أنباء الزماوخمكان، 

حفص بن سميمان أبو عمر األسدي موالىم الغاضري ( ٕٔ)
بن زوجة عاصم الكوفي المقرىء اإلمام صاحب عاصم وا

ثقة في القراءة ثبت ضابط ليا بخبلف حالو في الحديث 
وقد عاش تسعين سنة ولد حفص سنة تسعين ومات سنة 

مع فة الق اء ال با  ا ى ال بقات الذىبي، . ثمانين ومائة
 .ٔٗٔ-ٓٗٔص األاصا ، 

الحسين بن عمي الجعفي بن الوليد اإلمام القدوة الحافظ ( ٖٔ)
عبد اهلل وأبو محمد الجعفي موالىم المقرىء المجود أبو 

الكوفي قرأ القرآن عمى حمزة الزيات وأتقنو وأخذ الحروف 
عن أبي عمرو بن العبلء وعن أبي بكر ابن عياش وسمع 
من األعمش وجعفر بن برقان حدث عنو سفيان بن عيينة 

سحاق بن راىويو  وىو من شيوخو وأحمد ابن حنبل وا 
سحاق وخمق كثير قال أحمد بن  حنبل ما رأيت أفضل وا 

من حسين الجعفي يريد بالفضل التقوى قال يحيى بن 
معين وغيره ىو ثقة تصدر لئلقراء تبل عميو أيوب بن 

المتوكل وغيره وحديثو في كتب اإلسبلم الستة وفي مسند 
أحمد ويقع لنا حديثو عاليا قيل إن مولده في سنة تسع 

مائتين عشرة ومئة وتوفي في شير ذي القعدة سنة ثبلث و
ولو بضع وثمانون سنة أبو نعيم أحمد بن عبد اهلل 

ح ية األ لياء   بقات ، (ىٖٓٗت )األصبياني
الطبعة )ى٘ٓٗٔ، ، دار الكتاب العربي، بيروتاألص ياء

 .ٓٓٗ-ٜٖٚ، صٜج( الرابعة

أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي ( ٗٔ)
 تاا السبعة في ، (ىٕٖٗ-ٕ٘ٗ)ابن مجاىد 
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شوقي ضيف، دار المعارف، .د: ، تحقيقق اءاتال
، ٘٘ٔ، صٔ، ج(الطبعة الثانية)ى ٓٓٗٔالقاىرة، 

وينظر ابن خالويو الحسين بن أحمد أبو عبد اهلل 
: ، تحقيقالح ة في الق اءات السبع، (ىٖٓٚ-ٖٗٔ)
ى ٔٓٗٔالعال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت،  عبد.د
 .ٙٚ، صٔ، ج(الطبعة الرابعة)

لرحمن بن محمد بن زنجمة القاضي العالم المقرئ عبد ا( ٘ٔ)
المغوي من رجال المائة الرابعة لو كتاب التفسير وشرف 

القراء في الوقف و االبتداء حضر قراءة كتاب 
في فقو المغة عمى مؤلفو أحمد بن فارس ( الصاحبي)

اإلمام . ىٖٓٗألف حجة القراءات قبل سنة ى ٕٖٛسنة 
ح ة د بن زنجمة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محم

سعيد األفغاني، مؤسسة الرسالة، : ، تحقيقالق اءات
 .ٖٓ-ٕ٘، ص(ٖط)م ٕٜٛٔ ى –ٕٓٗٔبيروت، 

 .ٜ٘، صح ة الق اءاتابن زنجمة، ( ٙٔ)

أبو شامة اإلمام الحافظ العبلمة المجتيد ذو الفنون ( ٚٔ)
شياب الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل ابن 

سي ثم الدمشقي الشافعي المقرئ إبراىيم ابن عثمان المقد
النحوي  ولد سنة تسع وتسعين وخمسمائة وتبل العمم عمى 

السخاوي وسمع وبرع في عمم المسان والقراءات شرح 
الشاطبية واختصر تاريخ دمشق مات في تاسع عشر 

بن أبي ارمضان سنة خمس وستين وستمائة عبد الرحمن 
 بقات ، (ىٜٔٔ-ٜٗٛ)بكر أبو الفضل السيوطي 

الطبعة ) ىٖٓٗٔ، دار الكتب العممية، بيروت، الح اظ
 .ٓٔ٘، ص(األولى

  ح ، (ى٘ٙٙت )أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل ( ٛٔ)
ال ا بية المسمى إب از المعاني مو ح ز األماني في 

إبراىيم عطوة، شركة مكتبة : ، تحقيقالق اءات السبع
 .ٖٕٖ، صٔ، ج(453) مصطفى، مصر، رقم البيت 

بن جرير بن يزيد بن خالد أبو جعفر الطبري  محمد( ٜٔ)
،  امع البياو او تأ يل آي الق آو، (ىٖٓٔ-ٕٕٗ)

 . ٕٛٙ-ٕٚٙ، صٔ، جى٘ٓٗٔدار الفكر، بيروت، 

ال  يز ، (ىٛٙٗت)أبو الحسن عمي بن أحمد الواحدي ( ٕٓ)
صفوان : تحقيقال  يز في ت سي  ال تاا العزيز، 

بيروت،  عدنان داوودي، دار القمم والدار الشامية، دمشق

 

عبد الرحمن . ٗٓٔ، صٔ، ج(الطبعة األولى)ى ٘ٔٗٔ
زاد ، (ىٜٚ٘-ٛٓ٘)بن محمد ابن الجوزي ابن عمي 

، المكتب اإلسبلمي، بيروت، الت سي  المسي  في ا  
وأبو البركات . ٙٚ، صٔ، ج(الطبعة الثالثة)ى ٗٓٗٔ

ت سي  النس ي، عبد اهلل بن أحمد بن محمود النسفي، 
تفسير وعموم القرآن، اإلصدار دار التراث، مكتبة ال

 .ٕٗ، صٔ، ج٘.ٔ

ت )ينظر الحسين بن مسعود الفراء أبو محمد البغوي ( ٕٔ)
خالد العك ومروان : ، تحقيقمعال  التنزيل، (ىٙٔ٘

الطبعة )م ٜٚٛٔ-ىٚٓٗٔسوار، دار المعرفة، بيروت، 
وعبد الرحمن بن أبي بكر . ٜٙ، صٔ، ج(الثانية

ت سي  بن أحمد، ومحمد ( ىٜٔٔت)المحمي السيوطي 
، ٔج( الطبعة األولى)، دار الحديث، القاىرة ال  ليو

وشياب الدين أحمد بن محمد اليائم المصري . ٔٔص
التبياو في ت سي  غ يا الق آو، ، (ىٖ٘ٛ-٘ٔٛ)

فتحي أنور الدابولي، دار الصحابة لمتراث .د: تحقيق
، ٔ، ج(الطبعة األولى)م ٕٜٜٔ، القاىرة، بطنطا
 ت) محمد العمادي أبو السعودومحمد بن . ٖٛص

، إ  اد العقل الس ي  إلى مزايا الق آو ال  ي ، (ىٜٔ٘
 .ٖٗ، صٙدار إحياء التراث العربي، بيروت، ج

أحمد بن المظفر بن المختار أبو العباس الرازي ( ٕٕ)
القاضي فقيو أديب شاعر حنفي المذىب تولى القضاء 

ن ببعض ببلد الروم وشرح المقامات ، وىو من أعيا
كما يعمم من ى ٖٓٙالقرن السابع كان موجودا سنة 

إجازتو التي بخطو في آخر نسخة الكتاب ينظر أحمد 
 تاا ح ج بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي، 

، قدم لو أحمد عمر المحمصاني، مكتبة الشرق الق آو
، وينظر كمال الدين عمر بن أحمد ٕالجديد، بغداد، ص

، ب ية ال  ا في تا يخ ح ا، (ىٓٙٙ)ابن أبي جرادة 
م ٜٛٛٔسييل زكار، دار الفكر، بيروت، .د: تحقيق

 .ٜٗٔٔ، صٖج ( الطبعة األولى)

 تاا أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي، ( ٖٕ)
دار  أحمد عمر المحمصاني،: ، تحقيقح ج الق آو

 .ٚٚص( الطبعة الثانية)ٕٜٛٔالرائد العربي، بيروت، 
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، أض اء محمد المختار الشنقيطيمحمد أمين بن ( ٕٗ)
مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، : ، تحقيقالبياو

 .ٖ٘، صٔ، جى٘ٔٗٔبيروت، 

ىذا حديث صحيح عمى شرط : قال الحاكم النيسابوري( ٕ٘)
الشيخين ولم يخرجاه بيذا المفظ محمد بن عبد اهلل أبو 

المستد   ، (ى٘ٓٗ-ٕٖٔ)عبد اهلل الحاكم النيسابوري 
مصطفى عبد القادر عطا، : تحقيقحيحيو، ا ى الص

الطبعة ) ٜٜٓٔ –ٔٔٗٔدار الكتب العممية، بيروت، 
بن حبان بن اوينظر محمد . ٜٖٔ، صٔ، ج(األولى

صحي  ، (ىٖٗ٘ت )أحمد أبو حاتم التميمي البستي 
شعيب األرنؤوط، : ، تحقيقابو حباو بت تيا ابو ب باو
الطبعة ) ٖٜٜٔ-ٗٔٗٔمؤسسة الرسالة، بيروت، 

وعمي ابن أبي بكر أبو . ٖٙٛ، صٗٔ، ج (الثانية
م ا د الظم و إلى ، (ىٚٓٛ -ٖ٘ٚ)الحسن الييثمي 
محمد عبد الرزاق حمزة، دار : ، تحقيقز ائد ابو حباو

ومحمد بن عيسى أبو . ٘ٗٙالكتب العممية، بيروت، ص
ال امع ، (ىٜٕٚ-ٜٕٓ)عيسى السممي الترمذي 
د شاكر أحمد محم: تحقيقالصحي  سنو الت م ي، 

، ٗوآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج
سميمان بن .  ومابعده ٖٕ٘ٗحديث رقم  ٕ٘ٙص

، (ىٕ٘ٚ-ٕٕٓ)األشعث أبو داود األزديالسجستاني 
لحميد ا محمد محيي الدين عبد: ، تحقيقسنو أبي دا د

وأحمد . ٜٖٚٗحديث رقم  ٖٕٙص، ٗج، دار الفكر، 
مسند ، (ىٕٔٗ-ٗٙٔ)بن حنبل أبو عبد اهلل الشيباني 

، ٖ، مؤسسة قرطبة، مصر، جاْلما  أحمد بو حنبل
 . ٕٖٗٗٔحديث رقم  ٖٕٔص

 .ٕٗص ٔجت سي  النس ي، النسفي، ( ٕٙ)

وابن خالويو . ٜٛ-ٜٚ، صح ة الق اءاتابن زنجمة، ( ٕٚ)
 .ٙٙٔوص ٜٚصالح ة في الق اءات السبع 

 ٚ٘ٔ، ص تاا السبعة في الق اءاتابن مجاىد، ( ٕٛ)

جبر أبو الحجاج المكي المخزومي مولى  مجاىد بن( ٜٕ)
السائب بن أبي السائب عرض القرآن عمى ابن عباس 

ثبلثين مرة قال خصيف كان مجاىد أعمم بالتفسير 
وعطاء بالحج وقال مجاىد قال لي ابن عمر وددت أن 
نافعا يحفظ كحفظك مات سنة مائة أو إحدى ومائة أو 

 

سنة إحدى  اثنتين أو ثبلث أو أربع وىو ساجد ومولده
-ٕٗ، صٔ، ج  بقات الح اظوعشرين  السيوطي، 

-ٕٛٗٔ)وينظر صديق بن حسن القنوجي . ٖٗ
أب د الع    ال  ي الم ق   في بياو أح ال ، (ىٖٚٓٔ
عبد الجبار زكار، دار الكتب العممية، : ، تحقيقالع   

 .ٓٛٔ، صٕم، جٜٛٚٔبيروت، 

الكممات  وقيل لما كانت: "... يقول القرطبي في تفسيرىا( ٖٓ)
ىي المنقذة آلدم بتوفيق اهلل تعالى لو لقبولو إياىا ودعائو 
بيا كانت الكممات فاعمة وكأن األصل عمى ىذه القراءة 
فتمقت آدَم من ربو كمماٌت لكن لما بعد ما بين المؤنث 

وفعمو حسن حذف عبلمة التأنيث وىذا أصل يجري في 
مة ومنو كل القرآن والكبلم إذا جاء فعل المؤنث بغير عبل

قوليم حضر القاضي اليوم امرأة وقيل إن الكممات لما لم 
محمد بن " يكن تأنيثو حقيقا حمل عمى معنى الكمم فذكر

أحمد بن أبي بكر بن فرح أبو عبد اهلل القرطبي 
أحمد عبد : ، تحقيقال امع ألح ا  الق آو، (ىٔٚٙت)

 ،  اىرةـب، القـ، دار الشع ردونيـالعميم الب
 . ٕٖٙ، صٔ، ج(عة الثانيةالطب) ىٕٖٚٔ

، (ىٜٔٚت)وينظر البيضاوي  ٗٔٗص ٔالسابق ج( ٖٔ)
عبد القادر عرفات : ، تحقيقأن ا  التنزيل  أس ا  التأ يل

م، ٜٜٙٔ-ىٙٔٗٔالعشا حسونة، دار الفكر، بيروت، 
، ٘ٗ، صٔجت سي  النس ي، النسفي، . ٕٖٛ، صٔج

سين وأبو البقاء محب الدين عبد اهلل بن أبي عبد اهلل الح
التبياو في ، (ىٙٔٙ-ٖٛ٘)بن أبي البقاء العكبري 

عمي محمد البجاوى، إحياء : ، تحقيقإا اا الق آو
وعبد الرحمن ابن الكمال . ٖٛص ٔالكتب العربية، ج

، دار الد  المنث  ، (ىٜٔٔ)جبلل الدين السيوطي 
ومحمود أبو . ٖٚٔ، صٔ، جٖٜٜٔالفكر، بيروت، 
معاني في ت سي    ح ال، (ٕٓٚٔ ت)الفضل األلوسي 
، دار إحياء التراث  انيـ   السبع المثـالق آو العظي

 .ٕٙٙ، صٔالعربي، بيروت، ج

 ٓٛ ، صٔجالح ة في الق اءات السبع، ابن خالويو، ( ٕٖ)
-ٛٔ. 

محمد بن إسحاق بن محمد بن عبد الرحمن المسيبي ( ٖٖ)
المدني قرأ عمى والده وأقرأ وحدث عن سفيان بن عيينة 
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ومعن القزاز وجماعة روى عنو مسمم  ومحمد بن فميح
براىيم الحربي  وأبو داود في كتابييما وأبو زرعة الرازي وا 

وأبو يعمى الموصمي وعبد اهلل بن الصقر السكري 
وآخرون من الكبار، وكان من العمماء العاممين قال 

صالح جزرة ثقة وقال مصعب الزبيري ال أعمم في قريش 
ربيع األول سنة ست كميا أفضل من المسيبي توفي في 

مع فة الق اء ال با  ا ى وثبلثين ومائتين الذىبي، 
و ينظر أحمد بن . ٕٚٔ-ٕٙٔصال بقات  األاصا ، 

تا يخ ، (ىٖٙٗت)عمي أبو بكر الخطيب البغدادي 
 .ٖٕٚ، صٔ، دار الكتب العممية، بيروت، جب داد

قالون مقرئ المدينة وتمميذ نافع ىو اإلمام المجود ( ٖٗ)
و موسى عيسي بن مينا مولى بني زريق يقال النحوي أب

كان ربيب نافع فمقبو بقالون لجودة قراءتو روى عن 
شيخو وعن محمد بن جعفر بن أبي كثير وابن أبي 
سماعيل القاضي  الزناد وعنو أبو زرعة وابن ديزيل وا 

وأحمد بن صالح وأبو نشيط وموسى بن إسحاق وخمق 
نشيط وعدة قال عمي وتبل عميو ابنو أحمد والحمواني وأبو 

بن الحسن اليسنجاني كان شديد الصمم فكان ينظر إلى 
شفتي القارئ ويرد مات سنة عشرين ومئتين عن نيف 

، ٓٔ، جسي  أا   النب ءالذىبي، . وثمانين سنة
 .ٕٖٚ-ٕٖٙص

ورش شيخ اإلقراء بالديار المصرية أبو سعيد وأبو ( ٖ٘)
قيل اسم عمرو عثمان بن سعيد بن عبد اهلل بن عمرو و

جده عدي بن غزوان القبطي اإلفريقي مولى آل الزبير 
قيل ولد سنة عشر ومئة جود ختمات عمى نافع ولقبو 
نافع بورش لشدة بياضو وكان ثقة في الحروف حجة 

سي  مات بمصر في سنة سبع وتسعين ومئة الذىبي، 
 .ٜٕٙ-ٜٕ٘، صٜ، جأا   النب ء

–ٚ٘ٔ، صت تاا السبعة في الق اءاابن مجاىد، ( ٖٙ)
 .ٜٛصٔ، جح ة الق اءات، وينظر ابن زنجمة، ٛ٘ٔ

-ٖٓٙ)محمد بن مكرم األفريقي المصري ابن منظور ( ٖٚ)
الطبعة )، دار صادر، بيروت لساو الع ا، (ىٔٔٚ
 .ٖٙٔ-ٕٙٔ، صٔ، ج(األولى

، ٖٔٗ، صٔ، جال امع ألح ا  الق آوالقرطبي، ( ٖٛ)
وينظر أحمد بن عمي الرازي أبو بكر الجصاص 

 

محمد الصادق : ، تحقيقأح ا  الق آو، (ىٖٓٚ-ٖ٘ٓ)
، ى٘ٓٗٔقمحاوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 زاد المسي  في ا  ، وابن الجوزي، ٕٙٛ، صٕج
ت سي  النس ي، ، والنسفي، ٜٓص ٔ، جالت سي 

 .ٚٗصٔج

. ٜٓ، صٔ، جالح ة في الق اءات السبعابن خالويو، ( ٜٖ)
لق اءات،  تاا السبعة في اوينظر ابن مجاىد، 

 .ٕٚٔص

 .ٚٔٔ، صٔ، جح ة الق اءاتابن زنجمة، ( ٓٗ)

ينظر محمد بن إسماعيل أبو عبد اهلل الجعفي البخاري ( ٔٗ)
: ، تحقيقال امع الصحي  المختص ، (ىٕٙ٘-ٜٗٔ)
مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، . د

، ٖٗٙٔ، صٗج( الطبعة الثالثة) ٜٚٛٔ–ٚٓٗٔ
سنو سعيد بو ، (ىٕٕٚت)وسعيد ابن منصور 

سعد بن عبداهلل بن عبد العزيز آل . د: ، تحقيقمنص  
الطبعة )ى ٗٔٗٔحميد، دار العصيمي، الرياض، 

وابن أبي شيبة أبو بكر عبد اهلل .ٜٕٙ، صٕج( األولى
ال تاا المصن  في ، (ىٖٕ٘)بن محمد الكوفي 
كمال يوسف الحوت، مكتبة : تحقيقاألحاديث  اآلثا ، 

، ٔج( الطبعة األولى)ى ٜٓٗٔض، الرشد، الريا
 .ٜٕ٘ص

العبلمة النحوي أبو الحسن عمي بن سميمان بن الفضل ( ٕٗ)
البغدادي وىو األخفش الصغير الزم ثعمبا والمبرد برع 
في العربية ولم يشتير عنو تصنيف وال شعر روى عنو 
المعافى الجريري والمرزباني وغيرىما وكان في غاية 

أكل الشحم نيئا مات فجأة في  الفقر آل الحال بو إلى أن
شعبان سنة خمس عشرة وثبلث مئة وقيل سنة ست 

-ٓٛٗص ٗٔ، جسي  أا   النب ءعشرة الذىبي، 
الب  ة في ت ا   أئمة وينظر الفيروز أبادي، . ٔٛٗ

 .ٖ٘ٔ، صٔجالنح   ال  ة، 

الزجاج إبراىيم بن السري بن سيل أبو إسحاق الزجاج ( ٖٗ)
تقاد ولو المصنفات الحسنة كان فاضبل دينا حسن االع

توفي في جمادى ... منيا كتاب معاني القرآن وغيره
إسماعيل بن عمر . األولى سنة إحدى عشرة وثبلثمائة

، البداية  النياية، (ىٗٚٚت)القرشي أبو الفداء ابن كثير 
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وينظر . ٜٗٔ -ٛٗٔ، صٔٔمكتبة المعارف، بيروت، ج
، ٔج   ال  ة، الب  ة في ت ا   أئمة الن الفيروز أبادي، 

 .٘ٗص

، ٘ٙٔ-ٗٙٔص ٕج ال امع ألح ا  الق آوالقرطبي ( ٗٗ)
،  امع البياو او تأ يل آي الق آووينظر الطبري، 

وأنبو عمى ما اختتم بو الطبري تفسير ىذه  ٜٕ، صٕج
والصواب عندنا من القراءة في ذلك : "اآلية وىو قولو

فيذا أمر غير صحيح؛ ألن ..." ولكل وجية ىو مولييا
وكمتاىما بنفس الدرجة  تا القراءتين ثابتة عن النبي كل

من الرفعة، وال يجوز أن يكون شيء من القرآن صواب 
وآخر محتمل الصحة، بل كمو متواتر ومحفوظ يقول 

نَّا َلُو َلَحاِفُظونَ تعالى  ْلَنا الذِّْكَر َواِ  سورة : ٜ] ِإنَّا َنْحُن َنزَّ
قرآنية غير دقيق ، وموقف الطبري من القراءات ال[الحجر

ألنو كان يرجح بعض األوجو المتواترة ويرد أوجيا 
 .متواترة أخرى

الفراء العبلمة صاحب التصانيف أبو زكريا يحيى بن ( ٘ٗ)
زياد بن عبد اهلل بن منظور األسدي موالىم الكوفي 

النحوي صاحب الكسائي وقيل عرف بالفراء ألنو كان 
مائتين ولو يفري الكبلم مات بطريق الحج سنة سبع و

سي  أا   ثبلث وستون سنة رحمو اهلل الذىبي، 
 .ٕٔٔ-ٛٔٔ، صٓٔ، جالنب ء

 .ٗٔٗ، ص٘ٔ، جلساو الع اابن منظور، ( ٙٗ)

الق اءات المت ات ة  أث ىا في ال س  محمد الحبش، ( ٚٗ)
م ٜٜٜٔ، دار الفكر، دمشق، الق آني  األح ا  ال  اية

 .ٖٗٔ، ص(الطبعة األولى)

بفتح الياء  إذ َيرون العذابكميم قرأ : "ديقول ابن مجاه( ٛٗ)
، ابن "بضم الياء إذ ُيرون العذابغير ابن عامر قرأ 

 .ٗٚٔ، صٔ، ج تاا السبعة في الق اءاتمجاىد، 
 .ٕٓٔ، صح ة الق اءاتوينظر ابن زنجمة، 

 .ٜٔ، صٔ، جالح ة في الق اءات السبعابن خالويو، ( ٜٗ)

ج ابن زنجمة رحمو اهلل ألفت االنتباه ىنا إلى أن احتجا( ٓ٘)
باآليتين الكريمتين بعيد   -ترى-ليذا الوجو من القراءة 

عن الصحة؛ فبل يجوز بيان حجيَّة وجو القراءة في أي 
آية كريمة بآيات أخرى، فمم يقرأ أحد من القراء الكرام 

بالتاء لوجود آيات أخرى في  َوَلْو َتَرىقولو تعالى 

 

لتاء نحو تمك التي أوردىا ابن كتاب اهلل الكريم ُقِرأت با
زنجمة، بل القراءة بالوجيين في ىذه الكممة ثابتة عن 

ومنيج ابن زنجمة رحمو اهلل في االحتجاج . النبي 
لبعض أوجو القراءة الواردة في اآلية الكريمة باآليات 

األخرى ُيشَيد في كل كتابو نحو احتجاجو لوجو إثبات 
في سورة  ك يوم الدينملاأللف وحذفيا في قولو تعالى 

مالك يوم قرأ عاصم والكسائي : "الفاتحة حيث يقول
اْلَمِمُك بألف وقرأ الباقون بغير ألف وحجتيم  الدين

سورة  َمِمِك النَّاسِ ، وٖٕسورة الحشر، اآلية  اْلُقدُّوُس 
سورة طـو،  َفَتَعاَلى المَُّو اْلَمِمُك اْلَحقُّ  ، وٕالناس، آية 

فمم . ٚٚصح ة الق اءات، ابن زنجمة، ." ...ٗٔٔ آية
يقرأ أحد من القراء بإثبات اإللف أو حذفيا قياسا عمى 

اآليات التي احتج بيا ابن زنجمة، بل قرءوا ذلك بما ثبت 
 .عندىم من تواتر عن النبي 

 .أي امتنع عن ذكره فمم يورده( ٔ٘)

، وأنبو ىنا ٕٓٔ-ٜٔٔ، صح ة الق اءاتابن زنجمة، ( ٕ٘)
ى أن ما يرد في التفسير ال يعد حجة لمقراءة أيضا عل

بأي وجو كان، إنما ىو بيان لمعنى القراءة ليس إال، 
 .وليس أمرا آخر ومستند القراءة ىو التواتر عن النبي 

رجل مَسيب بالفتح إذا أكثر الكبلم في الخطأ، فإن ( "ٖ٘)
ابن منظور، " كان ذلك في صواب فيو مِسيب بالكسر

وكل من توسع في شيء " ٘ٚٗص، ٔ، جلساو الع ا
-ٗ٘ٔ)أبو عبيد القاسم بن سبلم اليروي ". فقد أسيب

محمد عبد المعيد : ، تحقيقغ يا الحديث، (ىٕٕٗ
الطبعة )ى ٜٖٙٔخان، دار الكتاب العربي، بيروت، 

 .ٜٖٛ، صٕ، ج(األولى

، ٕ، ج امع البياو او تأ يل آي الق آوالطبري، ( ٗ٘)
 . ٛٙ-ٚٙص

مسعود بن محمد العبلمة أبو محمد  البغوي الحسين بن( ٘٘)
الفقيو الشافعي يعرف بابن الفراء ويمقب محيي السنة 

جاوز الثمانين كان إماما ( ىٔٙ٘ت)وركن الدين أيضا 
في التفسير إماما في الحديث إماما في الفقو تفقو عمى 
القاضي حسين وسمع الحديث منو ومن أبى عمر عبد 

ي وطائفة جماعة الواحد المميحي وأبي الحسن الداود
آخرىم أبو المكارم فضل اهلل بن محمد النوقاني روى 
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عنو باإلجازة وبقى إلى سنة ستمائة وأجاز لمفخر عمى 
 بن البخاري ولو من التصانيف معالم التنزيل في التفسير

وشرح السنة والمصابيح والجمع بين الصحيحين 
والتيذيب في الفقو وقد بورك في تصانيفو ورزق فييا 

بول لحسن نيتو وكان ال يمقي الدرس إال عمى طيارة الق
وكان قانعا ورعا يأكل الخبز وحده ثم عذل في ذلك 
فصار يأكمو بزيت مات في شوال سنة ست عشرة 

سي  أا   الذىبي، . وخمسمائة وقد جاوز الثمانين
وينظر عبد الرحمن بن . ٕٗٗ-ٜٖٗص ٜٔ، جالنب ء

، لم س يو بقات ا، (ٜٔٔ-ٜٗٛ)أبي بكر السيوطي 
 ٜٖٙٔعمي محمد عمر، مكتبة وىبة، القاىرة، : تحقيق

 .ٜٗ، صٔ، ج(الطبعة األولى)

 .ٖٚٔ، صٔ، ج معال  التنزيلالبغوي، ( ٙ٘)

، ٔ، جالت سي  زاد المسي  في ا  ابن الجوزي، ( ٚ٘)
 .ٓٚٔص

 .ٕ٘ٓ -ٕٗٓ، صٕ، جال امع ألح ا  الق آوالقرطبي، ( ٛ٘)

 ت)البي ـالثع د بن مخموفـن بن محمـعبد الرحم( ٜ٘)
، مؤسسة ال  اى  الحساو في ت سي  الق آو، (ىٙٚٛ

 .ٕٚٔ، صٔجاألعممي، بيروت، 

، ٔ، ج تاا السبعة في الق اءاتابن مجاىد، ( ٓٙ)
وينظر أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني . ٕٛٔص
أوتو : ، تحقيقالتيسي  في الق اءات السبع، (ىٗٗٗت)

الطبعة )م ٜٗٛٔتريزل، دار الكتاب العربي، بيروت، 
 .ٓٛ، ص(الثانية

 .ٖٖٔ-ٕٖٔ، صح ة الق اءاتابن زنجمة، ( ٔٙ)

َنَكَب عن الطريق عدل وُيقال َنكََّب عنو تَْنِكيبًا وتََنكََّب ( ٕٙ)
عنو تََنكُّبًا أي مال وعدل وَنَكبَُّو تَْنِكيبا عدل عنو واعتزلو 

ن أبي محمد ب. وتََنكََّبُو تجنبَّو والنَّْكَبُة واحدة َنَكباِت الدىر
مختا  الصحاح، ، (ىٕٔٚت)بكر بن عبد القادر الرازي 

محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، : تحقيق
 .ٕٕٛ، صٔ، مٜٜ٘ٔ -ى٘ٔٗٔ

 ، صٔ، جأن ا  التنزيل  أس ا  التأ يلالبيضاوي، ( ٖٙ)
٘ٓٗ-٘ٓ٘. 

العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد ( ٗٙ)
ث بن بيشة بن سميم أسمم بن عيسى بن رفاعة بن الحارا

 

قبل فتح مكة ووافى رسول اهلل في تسعمائة من قومو 
عمى الخيول والقنا والدروع الظاىرة ليحضروا مع رسول 

محمد بن سعد بن منيع أبو عبد اهلل . اهلل فتح مكة
، دار ال بقات ال ب ى، (ىٖٕٓ-ٛٙٔ)البصري الزىري 

 .ٕٔٚ، صٗصادر، بيروت، ج 

، والواحدي، ٗٔٔ، صٕ، جمعاني  ح الاأللوسي، ( ٘ٙ)
-ٗٙٔ، صٔجال  يز في ت سي  ال تاا العزيز، 

. ٖٜٔ-ٜٔٔصٔ، جمعال  التنزيلوالبغوي، . ٘ٙٔ
. ٔٙ-ٔ٘، صٖ، جال امع ألح ا  الق آووالقرطبي، 

سماعيل بن عمر الدمشقي أبو الفداء ابن كثير  وا 
، دار الفكر، بيروت، ت سي  الق آو العظي ، (ىٗٚٚ)

 .ٕٚ٘-ٕٙ٘، صٔ، جٔٓٗٔ

 .أعممو اعمم ، ولم يتسنوو لم يتسننحو ( ٙٙ)

أبان بن يزيد العطار أبو يزيد من ثقات البصريين ( ٚٙ)
، ٔ، جم اىي  ا ماء األمصا البستي، . وحفاظيم

 .ٛ٘ٔص

 . ٜٛٔص ٔ، ج تاا السبعة في الق اءاتابن مجاىد، ( ٛٙ)
، ٔ، جالح ة في الق اءات السبعوينظر ابن خالويو، 

 .ٔٓٔص

أبوعمرو . ٗٗٔص ٔ، جح ة الق اءاتابن زنجمة، ( ٜٙ)
األح   السبعة ، (ىٗٗٗت)عثمان بن سعيد الداني

عبد المييمن طحان، مكتبة المنارة، .د: ، تحقيقل ق آو
 .ٜٗ، ص(الطبعة األولى)ى ٛٓٗٔمكة المكرمة، 

النحاس النحوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل ( ٓٚ)
النحوي المصري كان من بن يونس المرادي النحاس 

الفضبلء ولو تصانيف مفيدة منيا تفسير القرآن الكريم 
روى عن أبي عبد الرحمن ... وكتاب إعراب القرآن

النسائي وأخذ النحو عن أبي الحسن عمي بن سميمان 
األخفش النحوي وأبي إسحاق الزجاج وابن األنباري 

ونفطويو وأعيان أدباء العراق وكان قد رحل إلييم من 
وأخذ عنو خمق كثير وتوفي بمصر يوم السبت ... مصر

لخمس خمون من ذي الحجة سنة ثمان وثبلثين 
وثبلثمائة وقيل سنة سبع وثبلثين رحمو اهلل تعالى وكان 
سبب وفاتو أنو جمس عمى درج المقياس عمى شاطئ 

النيل وىو في أيام زيادتو وىو يقطع بالعروض شيئا من 
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يسحر النيل حتى ال يزيد الشعر فقال بعض العوام ىذا 
فتغمو األسعار فدفعو برجمو في النيل فمم يوقف لو عمى 

، ٔ، ج فيات األاياو  أنباء الزماوخبر ابن خمكان، 
، سي  أا   النب ء، وينظر الذىبي، ٓٓٔ-ٜٜص
 .ٕٓٗ-ٔٓٗ، ص٘ٔج

أبو جعفر احمد بن محمد بن إسماعيل النحوي النحاس ( ٔٚ)
محمد عمي : ، تحقيقي معاني الق آو ال  ، (ىٖٖٛت)

، ىٜٓٗٔالصابوني، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 
 .ٖٕٛ-ٕٔٛ، صٔ، جٔط

وينظر . ٕٙٗ-ٕ٘ٗص ٔ، جمعال  التنزيلالبغوي، ( ٕٚ)
، ٖ، ج امع البياو او تأ يل آي الق آوالطبري، 

، ٔ، جت سي  الق آو العظي وابن كثير،  ٖٗص
الرحمن بن الكمال جبلل الدين  وعبد. ٖ٘ٔص
، دار الفكر، بيروت، الد  المنث  ، (ىٜٔٔ)يوطي الس

، ٔجت سي  النس ي، والنسفي، . ٕٛ، صٕج م،ٖٜٜٔ
ال  اى  الحساو في ت سي  والثعالبي، . ٕٚٔص

 .ٕٚٓ، صٔ، جالق آو

 .ٖٙٔ، صٔ، ج تاا السبعة في الق اءاتابن مجاىد، ( ٖٚ)

ال افي في   ح ، (ىٖٓٗٔت) عبد الفتاح القاضي( ٗٚ)
، مكتبة السوادي لمتوزيع، لق اءات السبعال ا بية في ا

 .ٕ٘ٓم، الطبعة الخامسة، صٜٜٗٔ-ىٗٔٗٔجدة، 

وينظر . ٜٖٛ-ٖٛٛ، صٔ، ج امع البياوالطبري، ( ٘ٚ)
 .ٖٖ٘-ٕٖ٘، صٔج ت سي  البيضا يالبيضاوي، 
 .ٖٔ، صٕج ،الق آو ألح ا  ال امع والقرطبي،

، ٔ، ج تاا السبعة في الق اءاتينظر ابن مجاىد، ( ٙٚ)
 .ٓٙٔص


