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  طبيعة االختالف بين القراء العشرة
   وبيان ما انفرد بقراءته آل منهم

  "من خالل إعراب القرآن وتفسريه" 

  )ماجستري ( رسالة جامعية من درجة التخصص العايل 
  لألخ األستاذ
  كوليبايل سيكو

 )كوت ديفوار( من مجهورية ساحل العاج 

  
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

تي أَفَال بـدوـالْقر نلـو انءركـ ومــ عِنـِان دِ غَيـنلــ ِرِ اجـوواْ فِيهِ ـد
  رياـــِثـــفًا كــــــاختِل

  82: سورة النساء، اآلية 
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  إهداء
  

  … إىل والدي اللَّذين ربيا�ي صغريا -*      
  … إىل رفيقة احلياة، أم �فيسة -*      

              عمللــــــــهذا عي عنـــــــاءرالصـــــــربهاوحتملهاميتقد
  مي ومتاعبهـعلـال

      *- ديق الويفآدم ينكادي" إىل روح الص"…  
  … إىل كل الّذين يتعلَّمون القرآن ويعلِّمو�ه-*      

  .أهدي هذه الرسالة املتواضعة
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  المقدمة
، وجعله هدى للناس؛ مصدقًا ملا )1( جيعل له عوجا وملاحلمد  الذي أ�زل على عبده الكتاب

 ، والصالة والسالم على من أ�زل عليه القرآن مفرقًا، ليقرأه على )2(بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
 ، وعلى آله )4(تيسر منه  ، و�زل تنزيال على سبعة أحرف، ليقرأ املؤمنون ما)3(الناس على مكث 

لوا القرآن حق التالوة، وعملوا مبضامينه النرية، مقيمني حروفه وحدوده، مؤمنني وصحابته الكرام، الذين ت
مبحكمه ومتشاهبه، وعلى أئمة البدور املقرئني، الذين �قلوا إلينا القرآن بقراءاته املتواترة عذبا وسلسال، 

  .وعلى من سلك سبيلهم إىل يوم الدين
  :وبعد      
إِ�َّا �َحن : طا�ه، قد تكفل حبفظ كتابه ايد، مبقتضى قوله تعاىل  فإن ا عال شأ�ه، وارتفع سل    

، ومعنى ذلك أن املوىل عز وجل هو منزل القرآن، وهو احلافظ له من )�  )5َزلْنأ الذِّكْر وإِ�َّا لَه لَحـفِظُون
آياته، أو ينكرها ويستهزئ التحريف والتبديل، ومن الزيادة والنقص، معجزا ومتحديا لكل متكرب اليؤمن ب

  .هبا
وحيقق ا تعاىل هذا الوعد اإلهلي بيد خنبة من هذه األمة احملمدية حينا بعد حني من الدهر،     

 وعد اللِه الَيخْلِف اُ وعده ولَكِن وجيال بعد جيل من الناس، إىل أن يرث ا األرض ومن عليها 
عاسِ الَيالن أَكْثَر ونلَم )6(.  

                                     
  .1:  سورة الكهف ، اآلية  1)

  .} 48: املائدة، اآلية  {)  وأ�زلنا إليك الكتاب مصدقًا ملا بني يديه ومهيمنا عليه: (له تعاىل من قو اقتباس  )2
  .}106:  اإلسراء، اآلية {) ه تنزيالـ�ًا فرقنـه لتقرأه على الناس على مكث و�زلناوقرء: (  من قوله تعاىل  اقتباس )3
  .}20:  املزمل، اآلية {) ناء من القررما تيسفاقرءوا : ( من قوله تعاىل  اقتباس )4
  .9: سورة احلجر ، اآلية  ) 5
  .6: سورة الروم، اآلية  ) 6
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وعلى هذا الغرض اإلهلي السامي، فقد توالت تصا�يف يف خدمة القرآن الكريم وعلومه، وخاصة     
اذها، وذلك منذ بدء عصر التدوين إىل هذا العصر احلديث، ش وامتوا ترهيف جمال القراءات القرآ�ية، 

 مكثفة يف القراءات وأ�واعها، اتس واللغة يف مجيع طبقات بدراوالنحوواهتم علماء القراءات والقرآن 
 يف ،.) هـ152: ت(ن غريها، مرورا بعصر ابن جماهد م امتوا ترهوركز احملققون جهودهم يف متييز 

، يف القرن التاسع .) هـ833: ت ( إىل عصر احملقق الكبري، العالمة ابن اجلزري القرن الثا�ي اهلجري،
 املد�ي، رأبو جعف: ، لألئمة الثالثة، وهم )7(للعشرة  الذي حقق القراءات الثالث املتممة اهلجري،

وقد اتفق العلماء احملققون، بعد عصر ابن اجلزري إىل يومنا . ويعقوب احلضرمي، وخلف البزار العاشر
  .هذا، على تواتر القراءات العشر وفقًا لشروطها

ة، وللدفاع عن القراءات املتواترة  العلماء احملققون يكثفون اجلهود خلدمة القرآن وعلومه عامل     وال يزا
خاصة، اليت حياول أعداء اإلسالم الداخليون واخلارجيون أن ينالوا من سالمة النص القرآ�ي من خالل 

له قراءات  التشكيك فيها، ويشنون محالت باطلة ضدها ليثبتوا لضعفاء العلم واإلميان أن القرآن الكريم
  بينها يف املعنى،التوافققرآ�ًا واحدا ، بل جمموعة من قراءات، متناقضة ومتعارضة ومتنافرة، وأ�ه ليس 

ـتِي وما أُ�ْذِرواْ هزوا  ايـاتَّخَذُواْ ءو قحِضُواْ بِهِ الْحداطِلِ ليوا بِالْبكَفَر جـدِلُ الَّذِينيو )8(.  
القراءات املتواترة، أو ترجيح بعضها  من وقعوا يف هفوة الطعن يف -وحديثًا  قدميا-وهناك من العلماء     

، والشيخ .) هـ310 :ت (اإلمام ابن جري الطربي : ن أجالء، أمثال وعلى بعض، وهم مفسر
 هؤالء األئمة )9(، وغريهم كثري .) هـ671: ت (، واإلمام القرطيب .) هـ538: ت (الزخمشري 

                                     
  ).الدرة املضيئة: (وقد مجعها يف �ظمه املسمى ) 7
  .56:سورة الكهف، اآلية  ) 8
 –، دار البيارق، بريوت 71 – 37: للدكتور حممد علي احلسن، ص ) القراءات القرآ�ية وموقف املفسرين منها: (جتد تفاصيل هذا الكالم يف  ) 9

للدكتور لبيب السعيد، من طبعة دار ) دفاع عن القراءات املتواترة يف مواجهة الطربي املفسر : (أيضاوا�ظر ./ م1994 –. هـ1414: لبنان، عام 
  .املعارف
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آ�ية عن حسن �ية ألجل طلب العلم واحلق،  قد �الوا من القراءات القر– رمحهم ا وغفر هلم –الكبار 
 يعفو عنهم ومن أنغفلةً منها، فعسى ا على حني وليس هذا غريبا، ألن الرضيع إمنا يسقط من يد أمه 

  .اقتفى آثارهم وصوالً إىل احلق والعلم، إ�ه هو الغفور الرحيم
علمية ممكنة، وال مبعرفة ثابتة يف غري أن طعن هؤالء األئمة كان ذريعةً لبعض من مل حيظوا خبلفية      

 فطفقوا  وبعض املغرضني املشككني يف القرآن وقراءاته املتواترة،جمال اللغة العربية والقراءات القرآ�ية،
يبوحون مبا ليس هلم به علم، وطعنوا يف القرآن وقراءاته املتواترة، سعيا من وراء ذلك إىل إثبات �ظرياهتم 

لَيس لَك بِهِ عِلْم إِن السمع   والَ تَقْف ما:  به، فلو أهنم تدبروا قول ا تعاىل  هلمالربهانالواهنة مبا 
  . قبل التبين اليت يرتكبوهنا ال�تهوا عن هذه الفعلة) )10ك كَان عنه مسئُوالً ـِئـوالْبصر والْفُؤاد كُلَّ أُولَ

  :أسباب اختيار املوضوع وأمهيته 
  :بـعنو�ته  دراسة مالل أمثال تلك املواقف السلبية جتاه القراءات القرآ�ية املتواترة، اشتدت رغبيت ألج   

  طبيعة االختالف بني القراء العشرة وبيان ما ا�فرد بقراءته كل منهم
  "من خالل إعراب القرآن وتفسريه " 

دبلوم الدراسات (بعد مرحلة  بالبحث ليكون رسالة أقدمها  جدير– يف �ظري –فإن هذا املوضوع      
  : مجعتها يف النقاط اآلتية ألسباب، وذلك" املاجستري" للحصول على درجة التخصص العايل ) العليا

 و ترجيح بعضها على بعض، اقتداء  ، وقوع كثري من الباحثني يف خطإ الطعن يف القراءات املتواترة– 1
منهم عن حسن �ية باالجتهاد يف البحث عن األئمة األجالء، فيكررون هفواهتم اليت كا�ت بعض ب

  .العلم واحلق
كثري من  أذهان ىل حول اختالف القراءات، وقد تسربت إبعض الباحثني وجود إشكاليات لدى – 2

  . علوم القرآن واللغة العربيةدراسات طالب
                                     

  .36: سورة اإلسراء، اآلية  ) 10
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  : وقد �تج ذلك عن  
3 –ا وحديثًا لدى كثري من طالب  عدم وضوح طبيعة االختالف بني القراءات يف الكتب املدو�ة قدمي

  .الدراسات اإلسالمية واللغة العربية، ألن أسلوب تناول املوضوع معقد وغري مفهوم لديهم
  . قلة الدراسات احلديثة يف بيان طبيعة اختالف القراءات بصورة شاملة وميسرة– 4
 التفسري وغريه، وقلة  عدم تركيز الباحثني على كون اختالف القراءات ثروة غزيرة يف ختصص أصول– 5

  .املصادر املختلفة يف ذلك
 �درة البحث فيما ا�فرد بقراءته كل من القراء العشرة، مع مقار�ة اال�فرادات مبا قرأ به اجلماعة من – 6

  .حيث اإلعراب واملعنى، بغية الوصول إىل مناسبة أو تالزم بينهما، ثم استنتاج مثرة اخلالف
ه يكشف الغطاء عن حقيقة طبيعة اختالف القراء العشرة، ويربز كذلك    فمن أمهية هذا املوضوع أ�

حمدودة، األمر لذي غريأن هلذا االختالف إعجازًا بالغًا يدل على عمق كنه القرآن، مع تنوع خصائصه 
يدل داللة واضحة على �في التضاد والتناقض والتنافر بني القراءات، مهما حاول املغرضون أن يثبتوا 

  .ذلك
فمن خالل هذه السباب يقف القارئ على أمهية هذا املوضوع، حيث يرى ا�ه يكشف الغطاء عن      

  .إشكالية املوضوع وأسئلته
  :إشكالية املوضوع وأسئلته

     فمن خالل هذه األسباب يقف القارئ على أمهية هذا املوضوع حيث يرى أ�ه يكشـف الغطـاء عـن                   
  : يلي إشكالية املوضوع وأسئلته اليت تتلخص فيما

ال يعتقد بعض الناس أن االخـتالف بـني القـراءات املتـواترة يلحـق بـالقرآن عيبـا، والـبعض اآلخـر                       :     أوال
 – يف رأيهـم     – بنزوهلا من عند ا، فيقرتحون االكتفاء بواحدة أو برواية منها، ألن هذه القـراءات                نيؤمنو

  .ق أحكامهتسبب خالفات بني األمة اإلسالمية يف قراءة القرآن وتطبي
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:  وبـني قولـه      ) )11واْ كُلُّ �َفْسٍ ما أَسـلَفَت       ـلـبـ هنالك تَ  :يرون تكامال بني قوله تعاىل     فهؤالء الناس ال      
  َت الِكنـتْـ ه     ـلَفَتآ أَسلُواْ كُلُّ �َفْسٍ م          وكـذلك بـني قولـه تعـاىل ،:   نـرطْهتَّـى يح     وبـني قولـه تعـاىل  : 

 تَّى يح  نرطَّه )12(   ا يف االخـتالف بـني قولـه تعـاىل             نال يرو ، كماى معتربمعن   :    بِـينيالن ـاتَمخو   وبـني،
، بل جيدوهنا منبعـا للخالفـات بـني األمـة اإلسـالمية، لـذا يحبـذُون اختيـار                  ) )13 وخاتِم النبِيني  : قوله  

 الباقية جمرد لغاتٍ أو هلجاتٍ، أذن الـنيب           وتبقى البقية    قراءةٍ أو روايةٍ واحدةٍ يستقر عليها املسلمون،      
  .) )14 كَبرت كَلِمةً تَخْرج مِن أَفْواهِهِم ! للمؤمنني أن يقرؤوا هبا للتيسري، ليس إال

 على ا بعض األقاويل حينما قـال لعمـر بـن        هل تَقَولَ الرسول    :  التالية سئلةاألمن هذه الزاوية ترد         
 ؟ ثـم إذا كا�ـت القـراءات جمـرد هلجـات؟ فمـا حكـم                15()"كذلك أ�زلت   : " خلطاب وهشام بن حكيم     ا

مثــل هــذا القــول يف حــق كــالم ا تعــاىل؟ ومــا خصــائص القــراءات القرآ�يــة بالنســبة للدراســات القرآ�يــة   
القـرآن  فيـة تزيـد     والعربية فضال عن كوهنا للتيسري يف القراءة؟ أليست هلذه القـراءات املتنوعـة مثـرات خال               

إعجازًا، ومتدد الدراسات اإلسالمية والعربية واإل�سا�ية وغريهـا بغـزارةٍ علميـةٍ الالحمـدودة؟ ومـا مـدى                  
  عية بني القراءات املتواترة وغريها يف جمال أصول التفسري واألحكام الشرعية؟وتأثري هذه اخلالفات التن

راد بـاألحرف السـبعة الـيت وردت يف األحاديـث النبويـة             يتوهم بعض الناس وجود إشكالية يف امل      :     ثا�يا
الصحيحة مع �سيان املناسبات اليت قيلت فيها، واألسباب اليت تولدت منـها ، مثـل مـا جـرى بـني اخلليفـة                       

  ، وكذلك ما جـرى بـني أبـي بـن       -رضي ا عنهما  -عمر بن اخلطاب والصحابي اجلليل هشام بن حكيم       
                                     

  .30: سورة يو�س، اآلية  ) 11
  .222: سورة البقرة، اآلية  ) 12
  .40: سورة األحزاب، اآلية  ) 13
  .5: سورة الكهف، اآلية  ) 14

: وقد أخرجه مسلم يف صحيحه ، رقم احلديث ). 1992:(صحيح البخاري بشرح فتح الباري، العسقال�ي، كتاب ضائل القرآن، رقم احلديث)  15
: ح البخاري لإلمام الزبيدي، كتاب فضائل القرآن ، صوا�ظر خمتصر صحي./ ، واللفظ هنا للبخاري ، واحلديث مشهور، و روايات كثرية )818(

   .254: ، واخلصومات ، ص 445
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 يف العصر النبوي ، وكذلك ما جرى بني املعلمـني حـول بعـض األوجـه                 كعب ورجل يف املسجد، وكل ذلك     
 - رضـي ا عنـه  -يف قراءة القرآن ورمسه وتنازعهم يف ذلك ، مما أدى إىل مجع اخلليفـة عثمـان بـن عفـان              

  .للقرآن يف مصحف واحد
     فإن هـذه األحـداث وغريهـا لتـدل داللـة واضـحة علـى املـراد بـاألحرف السـبعة ، حسـب اطالعـي             
وفهمي ، وتكشف عن حقيقة الرأي الذي كان أبو الفضل الرازي على رأس قائمـة قائليـه ، وهـم القـائلون                      
باألوجه السبعة اليت قمت بتطبيقها على مجيع االختالفات الـواردة يف القـرآن الكـريم باسـتقراء وإحصـاء،                   

بيق هذا الرأي يف القرآن فالباحث املتفحص الجيد إشكالية حول املراد باألحرف السبعة ، وذلك بعد تط          
 بـال   - علـى أي تنـاقض بـني غالبيـة اآلراء املختلفـة حـول األحـرف السـبعة ، فإهنـا                     رالكريم ، ولرمبا ال يعثـ     

 واحـدة ، ويسـتنبط هـذا املفهـوم مـن داللـة              ة إال قـراءة أو روايـ      د هي القـراءات ، وبـدوهنا ال توجـ         -شك
  .وغريه ) 17( الوارد يف صحيح مسلم16"()أضاءة بين غفار" حديث 

  : الدراسات السابقة           
  :لَما كا�ت هذه الدراسة هتتم بثالث جوا�ب   

  .اجلا�ب التارخيي أو التوثيقي للنص القرآ�ي -   أ
  .اجلا�ب التوجيهي للقراءات القرآ�ية -ب
  . اجلا�ب اال�فرادي جلميع القراء العشرة-ج   
 حسـب  –عـداد هـذه الدراسـة، ومل أحصـل علـى مؤلـف       فقد تنوعت املصادر كـذلك وتعـددت يف إ       

 جيمع يف ثناياه هذه اجلوا�ب الثالثة، األمر الذي مينح هلذه الدراسة ميزة �ادرة على الدراسات           –اطِّالعي  
  .األخرى من حيث الشمول والتطبيق

                                     
  .1/280: معجم البلدان، الياقوت احلموي: ا�ظر( قبيلة من كنا�ة، قال احلموي إ�ه موضع قريب من مكة: وغفار. املاء املستنقع: األضاءة )  16
  ).قرآن على سبعة أحرف�زول ال:( ، كتاب فضائل القرآن، باب2:صحيح مسلم ج)  17
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         ت(ين الزركشـي    لإلمام بـدر الـد    " الربهان يف علوم القرآن    " ففي اجلا�ب التارخيي، أفاد البحث كتاب :
" وكتــاب، .) هـــ911: ت(لإلمــام جــالل الــدين الســيوطي " اإلتقــان يف علــوم القــرآن " وكتــاب )هـــ794

" مباحـث يف علـوم القـرآن    "  الزرقـا�ي، وأخـريا           معبـد العظـي   للشـيخ   " مناهل العرفان يف علـوم القـرآن      
  .للدكتور صبحي الصاحل

البن " إعراب القراءات السبع وعللها     : "  البحث كلٌّ من كتاب      أفاد: ويف اجلا�ب التوجيهي للقراءات         
اهلـادي، شـرح طيبـة النشـر يف القـراءات العشـر والكشـف عـن علـل           " ، وكتـاب    .)هـ370: ت(خالويه  

املغـين يف توجيـه القـراءات       " وكتـاب   " ، وكتاب املستنري يف ختريج القـراءات املتـواترة          "القراءات وتوجيهها   
 قيمـة يف توجيـه القـراءات العشـر      حديثـة وكلها للدكتور حممد سـامل حميسـن، وهـي كتـب       " ة  العشر املتواتر 

القراءات املتـواترة وأثرهـا يف الرسـم القرآ�ـي          " كما استفادت الدراسة يف هذا اجلا�ب من كتاب         . وتعليلها
  .للدكتور حممد احلبش" واألحكام الشرعية 

أحدهما قديم، واآلخـر حـديث،      : فإ�ين مل أعثر على غري كتابني       : وأما يف اجلا�ب اال�فرادي واألخري          
ألبـي احلسـن    " اجلمع والتوجيـه ملـا ا�فـرد بقراءتـه يعقـوب بـن إسـحاق احلضـرمي البصـري                    " كتاب  : ومها  

ما ا�فرد به كل من القراء السـبعة        " ، وكتاب   .)هـ539: ت(شريح بن حممد الرعيين اإلشبيلي األ�دلسي       
  . اهلييترعبد القادللدكتور "  العربي وتوجيهه يف النحو

  :هذا، وقد اعتمدت يف توثيق القراءات املتواترة على الكتب اآلتية     
وقـد وثقـت    .لإلمام حممد بـن اجلـزري     " طيبة النشر يف القراءات العشر      : "  ابن اجلزري املسماة     منت – 1

  .مجيع القراءات اليت أوردهتا هبذا املنت يف هامش الدراسة
    وهي يف " حرز األما�ي ووجه التها�ي : " نت الشاطبية املسمى  م-2

مــع االســتفادة مــن بعــض . .) هـــ590: ت (القــراءات الســبع، لإلمــام أبــي القاســم الشــاطيب األ�دلســي  
  .شروح النظْمين، وهي كثرية
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  .).  هـ444: ت (ألبي عمرو الدا�ي " التيسري يف القراءات السبع "  كتاب -3
  .حتليلٌ ألهم هذه املصادر بإذن ا تعاىل) 17 : (ويف ص 
  :منهج البحث              

  :�ظرا إىل تعدد جوا�ب الدراسة، فإ�ين قد التجأت إىل استخدام منهجٍ متكاملٍ اشتمل على اآلتي     
  .العلوم املنهج التارخيي أو التوثيقي يف دراسة تاريخ القراءات املتواترة وتدوينها كعلم من -*    
 املنهج اإلحصائي أو االستقرائي يف تتبع اختالف القراءات املتواترة عامةً، وما ا�فـرد بقراءتـه كـل                  -*    

  .من القراء العشرة خاصةً
  . املنهج التطبيقي يف دراسة األحرف السبعة املختلف يف املراد منها-*     

           اء العشــرة، واملقار�ــة بــني معــا�ي  املنــهج الوصــفي التحليلــي يف دراســة طبيعــة اخــتالف القــر-*
  .اال�فرادات وبني ما قرأ به اجلمهور منهم

ــواترة،         -* ــراءات املت ــى ضــوء اخــتالف الق ــة عل ــات القرآ�ي ــتنباطي يف تفســري اآلي ــهج االس  املن
  .واستنتاج الثمرات اخلالفية منها

  :خطة البحث      
ةً وثالثةَ فصولٍ مبباحثهـا العشـرة، مـع خالصـةٍ لكـل             مقدم    وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تتكون من        

  . ثم اخلامتةفصلٍ
بينـت أمهيـةَ الدراسـة، وسـبب اختيـاري ملوضـوعها، وإشـكاليتها، وعرضـت بعـض                  : ففي املقدمـة        

الدراسات السابقة، ثم منهج البحث وخطواتهِ، والصعوبات اليت واجهتين أثناء الدراسـة، مـع إيـراد بعـض                 
  .وحتليلهااملصادر 

  ".حملة من تاريخ القرآن الكريم وقراءاته املتواترة :" وحيتوي الفصل األول مبباحثه الثالثة على     
  .قمت بالتعريف بالقرآن والقراءات وبيان �زوهلا على األحرف السبعة:  يف املبحث األول -  *
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  .رةقمت بدراسة تاريخ علم القراءات املتوات:  ويف املبحث الثا�ي - *   
  تناولت رسم املصحف العثما�ي يف خالل املراحل اليت مر هبا، ثم خالصة :  ويف املبحث الثالث -  *

  .الفصل 
اختالف القـراءات املتـواترة مـن حيـث طبيعتـه وأمهيتـه             : " وحيتوي الفصل الثا�ي مبباحثه الثالثة على           

  :يف التفسري، وأثره يف األحكام الشرعية 
   شرحت بالتحليل طبيعة اختالف القراءات املتواترة ومعناه وخصائصه: ول  يف املبحث األ-   *

  .وفوائده وتنوعه   
  .درست القراءات املتواترة من حيث عالقتها بالتفسري:  ويف املبحث الثا�ي -*  

  عرضت مناذج من أثر اختالف القراءات املتواترة يف األحكام:  ويف املبحث الثالث -  *
  . ثم خالصة الفصل        الشرعية

" بيان ما ا�فرد بقراءته كل من القراء العشـرة          : " وحيتوي الفصل الثالث واألخري مبباحثه األربعة على            
  :من خالل إعراب القرآن وتفسريه 

  .وضحت مفهوم اال�فراد مع عدد ا�فرادات كلِّ إمامٍ مقرئٍ:  يف املبحث األول - *   
  .ت ببيان ما ا�فرد بقراءته كلٌّ من أئمة احلَرمينقم:  ويف املبحث الثا�ي -  *  

  .قمت ببيان ما ا�فرد بقراءته كلٌّ من إماميِ البصرة وإمام الشام:  ويف املبحث الثالث -*  
  .قمت ببيان ما ا�فرد بقراءته كلٌّ من أئمة   الكوفة، ثم خالصة الفصل:  ويف املبحث الرابع -  *

نتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة، وسـجلت يف ثناياهـا توصـياتٍ    أبرزت أهم ال : ويف اخلامتة   
  .عامة تُهِم األمة اإلسالمية وعلماءها وحكَّامها

  : الصعوبات اليت واجهتين يف الدراسة     
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لقد واجهتين صعوبات كثرية يف كتابة هذا البحث، ومل تكن مـن حيـث �ُـدرة املصـادر وال مـن عـدمها                           
 يف  التـزال ما، وإمنا كَمنت يف طبيعة الدراسة �فسـها الـيت احتضـنت يف طياهتـا جوا�ـب كـثرية متعـددة               عمو

رث علـى �ـدرةٍ مرجعيـةٍ جزئيـةٍ يف دراسـة بعـض املسـائل الـيت مل         ثـ حاجة إىل تنقيب الباحثني، فمـن هنـا ع       
ين صــعوبةٌ يف تطبيــق النظريــة الــيت تتناوهلــا أيــدي البــاحثني إال قلــيال أو ماكــان باإلشــارة العــابرة، ثــم واجهــت

اقتنعت هبا يف املراد باألحرف السبعة، واليت يعتربها بعض من البـاحثني والكتَّـاب مـن املتشـاهبات الـواردة                
يف �صوص السنة النبوية، إىل غري ذلـك مـن األمـور العاديـة الـيت تواجـه كـلَّ البـاحثني يف الدراسـات القرآ�يـة                           

  .واإلسالمية
غم من شدة تالطـم أمـواج هـذه الدراسـة، فـإن بـاخرتي قـد وصـلت إىل شـاطئها بإشـارات                  وعلى الر     

بـداعا  إاألستاذ املشرف النرية، وأرجو أن يكون ذلك على بركة من ا تعاىل، ولست أدعي هبذا اإلجنـاز   
  .أو ابتكارا، وإمنا هي خدمة لكتاب ا تعاىل ومكتبة هذه الكلية وغريها

       كُنض       – كغريها   –من شأن هذه الرسالة، فإهنا      ومهما يمعـر ،متواضع والزلـل،   للخطـأ  عملٌ بشري 
  .وبالتايل فهو قابل للنقد والنقص فالنقض

  .كما أتضرع إىل ا عز وجلَّ أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبله مين قبوالً حسنا    
 وإن  برعايـة األسـتاذ املشـرف،     ثم     ا البحث فبتوفيق من ا تعاىل،     فإن كنت قد أصبت يف إجناز هذ          

  .)18ً()ومآ أُوتِيتُم من الْعِلْمِ إِالَّ قَلِيال(أخطأت فذلك صادر من �فسي الضعيفة ومن قلة زادي وعلمي،  
  :ومايل إال أن أكرر ما قاله اإلمام أبو القاسم الشاطيب يف حرزه 

  والَــــاره هــمجـاعتنا كـلَّ املك*  ي يقي  ـوتـخإه العرشِ ياـلَعلَّ إلـ 
   فَيمحالما �سوهشفيعاهلم إذ*  ـه  ــابـون كتـمـن يكـنـا مِـلـعـوجي 

  الـــــــلــومالـي إال سِتـره متَجـ*   وبا حولِي واْعتِصامِي وقُوتِي
                                     

  : سورة اإلسراء، اآلية  ) 18
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  يك اعتمادي ضَارِعا متوكِالعل* فيارب أ�ت ا حسيب وعدتِـي
  .     وا املوفق للصواب والسداد، وهو يهدي السبيل

  كوليبايل سيكو
  "ساحل العاج " من مجهورية كوت ديفوار 

  .هـ 1423 القعدة، عام ي من ذ29            

  :بعض املصادر وحتليلها      
واختالفهــا وتعــددها، الختــرج عــن دائــرة  إن املصــادر الــيت اعتمــدهتا يف هــذه الدراســة علــى تنوعهــا       

  :اموعات التالية 
  كتب القراءات وتوجيهها وتعليلها/ أوالً       

 مبجموعهـا، بعضـها أصـلية، وأخـرى تفرعـت مـن       – بالدرجـة األوىل     –لقد أفدت من هذه الكتب          
د أمسـاء بعضـها يف البحـث إال    األصلية، واستفدت يف توثيق القراءات املتواترة من تلك األصلية، وإن مل تر        

ألبـي عمـرو الـدا�ي، مـع �ظـم الكتـاب            " التيسـري يف القـراءات العشـر        " كتـاب   : قليال، وكان املعتمد منـها      
طيبـة النشـر    " ألبي القاسم الشاطيب، وألفية ابن اجلزري املسماة        " حرز األما�ي ووجهة التها�ي     " املذكور  

، وكالمها لشـمس الـدين   "ضيئة يف القراءات الثالث املتممة للعشرة   الدرة امل " ، و�ظم   "يف القراءات العشر    
  .ابن اجلزري

ومن �احية التوجيه والتعليل، لقد اعتمـدت علـى بعـض الشـروح والفـروع هلـذه الكتـب األصـلية، ويف                          
ادي، اهلـ " وهو أيضًـا البـن اجلـزري، و         " حتبري التيسري يف القراءات العشر      : " مقدمتها من حيث األمهية     

للدكتور حممد سامل حميسن، وهو الذي كان أكرب اعتمادي عليه يف     " شرح طيبة النشر يف القراءات العشر       
، كمـا أفــادت  "فـتح القــدير  " حتليـل وتوجيـه القــراءات، وهـو ينقـل كــثريا عـن اإلمـام الشــوكا�ي يف تفسـريه        

املغـين يف   " ، و   "القـراءات املتـواترة     املسـتنري يف ختـريج      : " الدراسة من بعض كتب الدكتور األخرى، مثل        
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فيمـا  ، ويف هذا األخري كا�ت يل ا�تقـادات عليـه يف بعـض آرائـه، خاصـة        "توجيه القراءات العشر املتواترة     
ــ ــإطالق أو إضــافة كلمــة  قيتعل ــواترة، وهــو يف احلقيقــة مصــدر   " تطــور " أو " �شــأة "  ب إىل القــراءات املت

  .غنى للباحث عنهحديث ومهم يف توجيه القراءات، ال
القـراءات املتـواترة وأثرهـا يف الرسـم القرآ�ـي       " كتـاب   : ومن الكتب احلديثة اليت رجعت إليها باعتمادٍ            

للدكتور حممد احلبش، وقد اقتبست منه كثريا من املعلومات املتعلقـة بـأثر القـراءات            " واألحكام الشرعية   
 كــان علــى مقدمــة املصــادر الــيت أفــدت منــها يف مســائل هــذه  املتــواترة يف األحكــام العقديــة والفقهيــة، لــذا

ور الزاهـرة يف القـراءات      دالبـ : "  القاضـي املسـمى      حعبـد الفتـا   وكـذلك كتـاب املرحـوم الشـيخ         . األحكام
 كتــاب يكــاد حيتــل مكا�ــة أصــل بــني  – حبــق –مــن طريقــي الشــاطبية والــدرة، وهــو  " العشــر املتــواترة 

  .راسة القراءات املتواترةاملصادر األصلية القدمية يف د
وأما ما خيص ا�فرادات القراء العشرة، فقد رجعت يف دراستها إىل كتب كثرية، منـها بعـض مـا سـبق                      

ألبي " اجلمع والتوجيه ملا ا�فرد بقراءته يعقوب بن إسحاق احلضرمي البصري : كتاب : ذِكْره، وكان أمهها 
.  يف دراسة ا�فراد اإلمام يعقوب احلضرمي وتوجيه بعض قراءاتـه          احلسن شريح األ�دلسي، وقد أفدت منه     

   اهلـييت، وهـذا     رعبـد القـاد   للـدكتور   " ما ا�فرد به كـل مـن القـراء السـبعة وتوجيهـه النحـوي                " ويليه كتاب 
 قد ساعد�ي يف حتديد موضوع الدراسة، ومع ذلك فقد كان يل ا�تقـاد              – إن مل أُفِد منه كثريا       –األخري  
 مجلة ما �اقشته من مسألة الرتجيح بني القراءات املتواترة أو تقويةِ بعضها على بعـض، سـواء أكـان                    عليه يف 

من �احية اإلعراب، أم من �احية التفسـري أو املعنـى، وقـد وجـدت فقـرة يف مقدمـة هـذا الكتـاب ينـاقض                    
ال ولكـن ذلـك   ). لكتـاب  مـن ا  8ص  : ا�ظـر   ( فيها الدكتور �فسه يف قضية التقوية والرتجيح بني القراءات          

أ�ـه عنـون لكـل ا�فـرادٍ قرائـيٍّ أثنـاء مجيـع              :  يف أن الكتاب قد متيز من الناحيـة النحويـة بـأمور، منـها                نيطع
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عنـد  " جزم املضارع املعتل اآلخر بالسـكون      ) :      " ا�فرادات ابن كثري    ( قوله يف حمل    : توجيهاته، مثل   
  .، الذي ا�فرد فيه اإلمام ابن كثري بإثبات الياء) )19قِ إِ�َّه من يتَّقوله تعاىل 

حسن املقار�ة بني اال�فراد واجلماعة من خالل إعراهبما بوجهٍ موضَّحٍ وميسـرٍ،            : ومما امتاز به الكتاب         
   ).43: ا�ظر مثاال لذلك يف ص(

كتـاب ابـن    : ومضـامينها   ثم يلي هذه كلِّها من حيـث األمهيـة، وحسـب االرتبـاط مبوضـوع الدراسـة                       
وإن كا�ـت تعليالتُـه خمتصـرة جـدا، فـإ�ي قـد أفـدت منـه القـدر                   " إعراب القراءات السـبع وعللـها     "خالويه  
اماملَر.  
امليسـر يف القـراءات األربـع       : " وآخر ما أمهين من تلك املصادر، كتاب األستاذ حممـد فهـد خـاروف                   

فٍ بروايــة حفــص عــن عاصــم، وهــو كتــاب �فــيس يف حمــل ، وهــو مفــروش علــى حواشــي مصــح"عشــرة 
اهتمام الباحثني واملتعلمني املشتغلني بدراسات علوم القرآن واللغة العربية، كما أ�ي قـد أفـدت منـه يف تتبـع         

ــرةٍ للقيــام بوضــع معجــمٍ   – حبــقٍّ –ا�فــرادات القــراء العشــرة واستقصــائها، فكــان يل   وســيلةٍ ميس خــري 
  .قته بآخر الفصل األخري من هذه الدراسةلال�فرادات، أحل

ألبي " إعراب القرآن   "  إىل هذه الكتب القيمة، بعض كتب إعراب القرآن، يف مقدمتها كتاب             فوتُضا    
ــر النحــاس   ـــ338: ت (جعف ــاب .) ه ــه   " ، وكت ــرآن الكــريم وبيا� ــدرويش،  " إعــراب الق ــدين ال حملــي ال

  . يف دراسة الوجوه النحوية والبالغية يف القرآن ايدوهو كتاب حديث قيم)  ف1989 – 1908(
  :كتب التفسري / ثا�يا  

" جـامع البيـان يف تفسـري القـرآن        ":  علـى كـلٍّ مِـن        – يف اختيار مناذج االحتجاجـات       –وكان اعتمادي       
 541:ت (  البــن عطيــة" احملــرر الــوجيز يف تفســري القــرآن العزيــز   " ، و)310:ت(ألبــي جعفــر الطــربي 

                                     
   أجر احملسننيعال يضي إ�ه من يثق ويصرب فإن ا : ، وتتمة اآلية 90: سورة يوسف، اآلية  ) 19
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ألبـي حيـان األ�دلسـي      " البحر احملـيط    "  ، و    .) هـ 671: ت  (للقرطيب،  " اجلامع ألحكام القرآن  "و" ،)هـ
  . )هـ745: ت(

وقد كا�ت يل ا�تقادات على هذا األخري يف موقفه من بعض القراءات املتـواترة، ولسـت يف ذلـك بـدعا                         
        منهم قدمي ـا كـان لـه فيهـا مـن                  من الباحثني، فقد ا�تقد اإلمامِ الطربي كثريا وحـديثًا يف مسـألة القـراءات، لِم

 مواقف يقع فيها كثري من األخطاء وقد أُلِّفَـت مؤلَّفـات حديثـةٌ تكشـف عـن هـذه األخطـاء مـن أثـر اإلمـام                          
لألسـتاذ  " دفـاع عـن القـراءات املتـواترة يف مواجهـة الطـربي املفسـر                : " اجلليل، ويف مقدمـة هـذه املؤلفـات         

  .للدكتور حممد علي احلسن" القراءات القرآ�ية وموقف املفسرين منها " د، و لبيب السعي
وقـد أفـدت   ) هــ 1284 :ت ( البـن عاشـور      " تفسـري التحريـر والتنـوير     : " ثم كان اعتمادي على         

ر، فـتح القـدي   " و  . منه كثريا، خاصةً يف حديثه عن القراءات القرآ�ية وصِلتها بالتفسري يف مقدمـة الكتـاب              
لإلمــام الشــوكا�ي، وقــد رجعــت إليــه كــثريا يف توجيــه " اجلــامع بــني فــين الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســري 

                ضوحه، ولعلَّ قد أدرك ذلك أيضًا الدكتور حممد سامل حميسن، فَـأَكْثَرسن اختصار تفسريه ووالقراءات لِح
  ".اهلادي " االقتباس منه يف كتابه 

        عن حقائق التنزيل     " ويلي هذا التفسري ا يف حتليـل         " الكشافالزخمشري، والذي أفاد�ي كـثري جلار ا 
    عـن التعريـف، ومؤلِّفُـه مـن الطـاعنني يف القـراءات كأمثالـه                 – كما هو معلوم     –بعض املعا�ي، والكتاب غين 

  .من املفسرين
كيب التحليالت التفسـريية الـيت وردت يف        وغري هذه الكتب القيمة كثري، قد استعنت بكثريٍ منها يف تر              

  .ثنايا هذه الرسالة
  :كتب علوم القرآن / ثالثا        
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اإلتقـان يف   "لإلمـام الزركشـي، و      " الربهان يف علـوم القـرآن       " كتاب  : قد تَمثَّل اعتمادي يف أمهها على           
 الكـثري عـن الزركشـي، وقـد أَحسـن           ، ويلْحـظُ �َقْلُـه    )هــ 911: ت (جلـالل الـدين السـيوطي     " علوم القرآن   

  .اإلفادة منه إحسا�ا
مباحـث  " ، و الزرقـا�ي " مناهل العرفان يف علـوم القـرآن   : " ثم يلي هذَبن الكتابين من حيث األمهية          

مـدخل  " للـدكتور صـبحي الصـاحل، وأفـدت منـهما كمـا كا�ـت يل ا�تقـادات عليهمـا، ثـم                      " يف علوم القرآن    
اسـتعنت بـه يف دراسـة أطـوار طباعـة            الـذي    لألستاذ الـدكتور السـائح علـي حسـني        " لقرآ�ية  الدراسات ا 

  .املصاحف، وأفدت منه إفادة حسنةً
    

  :كتب أصول التفسري وتارخيها / رابعا
للدكتور حممد حسني الذهيب،    " التفسري واملفسرون       : " يأتي على رأس قائمتِها من حيث اعتمادي            

 ال، و        وهو غينيف أصول التفسري     "  عن التعريف يف هذا ا للدكتور حممـد كـبري يـو�س، وقـد         " دراسات
ــع أخــريا يف كليــة الــدعوة اإلســالمية، وكــان   ــزة مــن دراســات أصــول التفســري  – حبــق –طُبِ دراســةً متمي 

، والكتـاب  )لكتـاب مـن ا  135 :ا�ظـر ص    ( ،  "اجلمـع بـني القـراءات       " احلديثة، كما أ�ـه أفـاد�ي يف مسـألة          
  .أيضًا فريد بنوعِهِ من حيث الرتكيز على مسائل أصول التفسري يف جمال القراءات املتواترة

  :كتب الرسم / خامسا     
للشيخ "  على مورد الظمآن ندليل احلريا:  وقد اعتمدت يف دراسة جا�ب الرسم على كتبٍ، أَهمها     

البن معاذ " رسم يف مصحف عثمان رضي ا عنه  ع يف معرفة ماكتاب البدي" إبراهيم التنسي ، و 
لألستاذ صاحل حممد صاحل " رسم املصحف، إحصاء ودراسة " ، و .)هـ442:ت (اجلهين األ�دلسي 

  .عطية، وهي دراسةٌ حديثةٌ أفدت منها كثريا
  .خرىاألرسمٍ الهذا، مع االستفادة من كتبِ     



18 

  :حوية واللغوية يف القرآن والتفسري الدراسات الن/ سادسا       
" النحو وكتب التفسير " كتاب : لقد رجعتُ إلى كثيٍر من هذه الدراسات، َأهمها     

أثر القراءات في األصوات والنحو " الدكتور إبراهيم عبداهللا رفَيده، و : للمرحوم 

 مدرسة البصرة أثر القرآن في أصول"  شاهين، ثم  رعبد الصبوللدكتور " العربي 

للدكتور عبداهللا محمد الكيش، ولقد " النحوية حتى أواخر القرن الثاني الهجري 

 على الدفاعأحسن الكاتب طَاِولُونالنحاة واللغويين الذين ي عن القراءات ِضد 

القراءات المتواترة ِبدعوى تَْأِسيِس القواعد النحوية، التي ُأستُِمدتْ من القرآن 

ءات نفِسها، فأفدتُّ منه في دحِض تلك الحمالت الباطلة على القراءات والقرا

  .المتواترة
  :كتب التجويد / سابعا

ألبي حممد مكي بن أبي " الرعاية لتجويد القراءة وحتقيق لفظ التالوة " اعتمدت فيها على كتاب     
للشيخ حممود أمحد مروح " زينة األداء، شرح حلية القراء " ، و ) هـ437: ت ( طالب القيسي 

 إمساعيل شليب، وهو حعبد الفتاللدكتور " املدخل والتمهيد يف علم القراءات والتجويد " مصطفى، و 
  .كتاب متميز، جمع بني عِلْميِ القراءات والتجويد

بد عللشيخ " املذاهب األربعة الفقه على : " كُلُّ هذا، مع اعتمادي على بعض كتب الفقه، مثل     
لألستاذ الدكتور وهبة الزحيلي وكتب " والفقه اإلسالمي وأدلته" ،  ) هـ1360: ت ( اجلزيري نالرمح

قد  معاجم األلفاظ القرآ�ية، وبعض القواميس، والرتاجمِ واملؤلِّفني وغريها مِما الميكن ذكر كلِّه هنا،
  .يف فهرس املصادر العام يف آخر الدراسةاستعنت مبجموعها على إجناز هذا العمل العلمي، وضَمنتُها 
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                         عليه توكلت وإليه أ�يب وما توفيقي إال با].88:هود، اآلية.[  
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  املبحث األول
  يف التعريف بالقرآن والقراءات

  
  .التعريف بالقرآن/ املطلب األول*       
  ت و�زوهلا، وحكمها، معنى القراءا/ املطلب الثا�ي*       

  .                         وغاياهتا
  .�زول القرآن على األحرف السبعة/ املطلب الثالث*       

 معنـى األحـرف السـبعة يف الـرأي املختـار وتطبيقاهتـا            / املطلب الرابع *     
  .اإلحصائية

  التعريف بالقرآن/ املطلب األول      
، ومنـه  (1)فـالن يقْـرأُ قُرآ�ًـا حسـناً، أي قـراءة حسـنةً      : مصدر مرادِف لِلْقِراءة، يقال : اَلْقُرآَن فِي اَلُّلغَةِ      

إن علينا مجعه يف صدرك : أي (2) ه فَاتَّبِع قُرءآ�َهــــ فَإِذَا قَرأَُ�ْ إِن علَينا جمعه وقُرءآ�َه : قوله تعايل 

                                     
 1416، دار قتيبة ، 1 ، ط 381: حممد أديب عبد الواحد مجران ص : ألبي بكر حممد بن عزير السجستا�ي ، حتقيق /كتاب غريب القرآن  )1(

  . م1995ه ، 
   18 ـ 17: سورة القيامة ، اآليتان  )2(
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 قراءته يف لسا�ك، فإذا أمتمنا قراءته عليك بلسان جربيـل فـاتبع    ال يذهب عليك منه شيء، وإثبات     حتى
  . (5) أي ما يقرأ يف صالة الفجر (4) وقرآن الفجر : ومنه قوله تعاىل .(3)قراءته

مبعنـى تـال،   " قـرأ "مشـتق مـن    " الغفـران   " وعلى ذلك، فصحيح أن لفـظ القـرآن مصـدر مهمـوز بـوزن                   
تداولوها أو استخدموها مبعنى غري معنى التالوة، ثم اسـتخدموها  الذي أخذها العرب من أصل أرامي و   

  (6).، مسى به املقروء تسمية للمفعول باملصدر" تال، يتلو" مبعنى التالوة ، من 
ــراجح      ــه علــى قواعــد االشــتقاق الصــحيحة ومــوارد اللغــة العربيــة     يف رأيــيوهــذا القــول هــو ال  ، لبنائ

   .باإلضافة إىل داللة القرآن الكريم
   :وقد خالف هذا الرأي علماء آخرون ، أمجع أهم آرائهم يف النقاط التالية     

 أي القـرآن    –هـو    : "  فيما �قل عنـه صـاحب الربهـان        - رمحه ا  -(1)يقول اإلمام الشافعي  / الرأي األول 
  . من األئمةيعين أ�ه اسم علَمٍ غري مشتق، كما قاله مجاعةٌ"  اسم لكتاب ا غري مهموز           –

 القرآن بغـري مهـزٍ، مشـتق مـن القـرائن، مجـع قرينـة، ألن                 " :(3) والقرطيب (2) ويقول الفراء  /الرأي الثا�ي      
  .، فهي حينئذٍ قرائن"اآليات منه يصدق بعضُها بعضاً ويشابه بعضُهاً

                                     
 5الدكتور عبد الرمحن عمرية، ح : فتح القدير ، اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري، حملمد بن على بن حممد الشوكا�ى، حتقيق : ا�ظر  )3(

  . م1997 ه ـ 1418 ، دار الوفاء ، 2 ، ط449: ، ص 
  78ة  اآلي،  سورة اإلسراء )4(
  .381: السجستا�ي، ص كتاب غريب القرآن ، )5(
  . م 1999 ، دار العلم للماليني ، 22 ، ط 17:  ا�ظر مباحث يف علوم القرآن ، للدكتور صبحي الصاحل ، ص )6(
وقيـل ولـد   . هــ 150زة سـنة  ولد بغـ :  امسه حممد بن ادريس بن العباتس بن عثمان بن شافع الشافعي، يلتقي �سبه برسول ا صلى ا عليه وسلم                    )1(

حممد الـيعالوي  : كتاب املقفى الكبري، لتقي الدين املقريزي، حتقيق : ا�ظر . (كتاب األم: وله مؤلفات كثرية أشهرها .  هـ 204باليمن تويف سنة    
 :5/309.(  

 207ورين يف اللغة، له كتاب يف معا�ي القرآن، تويف سنة  امسه حيي بن زياد الديلمي ويكنى أبا زكرياء، ويعرف بالفراء، أحد حناة الكوفة وأئمتها املشه             )2(
  ).222/ 2: وفيات األعيان : ا�ظر (
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ء بالشـيء، إذا ضَـممتُه   قَر�ْـت الشـي  " إ�ه مشتق من   :  ومن وافقه    (4) ويقول األشعري  /الرأي الثالث      
إليه، فَسمي بذلك لِقرآنِ السـور واآليـات واحلـروف فيـه، ومنـه قيـل للجمـع بـني احلـج                      

  .(5) "والعمرة قِران
  : استِنتَاج مِن اآلراءِ الثَّالثَةِ      
    مشتق، وال مهموز، على الرغم من عدم رجحان اآلراء الثالثة للعلماء الذين قالوا بأن لفظ القرآن غري 

  .فإن األوصاف واملعا�ي اجلليلة اليت وصفوا هبا القرآن الكريم تنطبق عليه
 وضِع علما للكالم املنزل على النيب"فَمِن مثرة تعريف اإلمام الشافعي أن لفظ القرآن املعرف بأل     

ويعضده يف . معا�يه االصطالحيةفقد أطلق على القرآن معنى من -وإن مل يصب يف تعريفه اللغوي-فهو"
اسم كتاب ا جل وعز : قرآن  : )2( وقال السجستا�ي) )1ن ذِي الذِّكْرِءا والْقُر~ص:ذلك قوله تعاىل

  )3("… به غريهىال يسمخاصة، 
زلَ اَ� :ورد يف قوله تعاىلفعلى معنى ما  ومن مثرة رأي الفراء والقرطيب بأن آيات القرآن متشاهبة،    

  .)…)4بِها مثَا�ِيـباً متَشـأَحسن اَلْحدِيثِ كِت
  )5(. وأخرياً، أمثر تعريف األشعري بأن القرآن مسي قرآ�اً أل�ه جيمع سوراً وآيات يضم بعضها إىل بعض   

                                                                                                         
) اجلـامع ألحكـام القـرآن   ( امسه حممد بن أمحد بن أبي بكر بن فرح، ويكنى أبا عبدا األ�صاري، القرطيب املفسر الكـبري لـه كتـاب مشـهور يف التفسـري                    )3(

  ).6/217: ، واألعالم 5/147: الكبري املقفى : ا�ظر . (هـ671تويف سنة 
  ). 1/217: وفيات األعيان : ا�ظر.( هـ24تنسب إليه الطائفة األشعرية، ويكنى أبااحلسن تويف سنة :  األشعري إمساعيل امسه علي بن )4(
.  هـ1391 صيدا؛ بريوت، –ية املكتبة العصر: حتقيق حممد أبي الفضل إبراهيم، ط . 278: ، ص 1 الربهان يف علوم القرآن، للزركشي، ج)5(

1972.  
  .1: اآلية : سورة ص  )1(

: ، وكشف الظنون 171/ 1: بغية الوعاة : ا�ظر ( هـ، 330صاحب كتاب غريب القرآن، تويف :  امسه حممد بن عزيز السجستا�ي ويكنى أبابكر )2(
  ).268/ 6 : واألعالم، 1945 و 1140: ص 

  .381 – 380: ، ص السجستا�ي كتاب غريب القرآن، )3(
  .23: صدر اآلية :  سورة الزمر )4(
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 فهذه التعريفات مع بعدها عن قواعد االشتقاق الصحيحة وموارد اللغة، تفيد يف صف القرآن الكريم    
فإن . ا هو واقع مطابق حلقيقته وخصائصه وأوصافه لوال تكلفهم جلعلها من اشتقاقات لفظ القرآنمب

العاقل املتأمل الينفي وصف القرآن بأحد هذه املعا�ي اجلميلة البديعة، خري كتابٍ أُ�زل على خري البشر 
   .املصطفى 

   إذا وضعنا كال  فال خالف مؤثر بني اآلراء الثالثة وبني القول الراجح،  
   )20(مبكا�ه املناسب 

، املكتوب يف املصاحف،  هو الكالم املعجز املنزل على النيب : القُرآن فِي اصطِالح الْعلَماءِ -     
وعلى هذا االصطالح أكثر العلماء منهم علماء األصول والفقه واللغة " املنقول عنه التواتر، املتعبد بتالوته

   )21(.العربية
  :معنى القراءات و�زوهلا وحكمتها وغاياهتا/ املطلب الثا�ي    
قرأ فالن، يقرأ قراءة وقرآ�اً، مبعنى تال، :  مجع قراءة وهي مصدر قرأ، يقال :القرآن يف األصل اللغوي     

تتبع كلماته و�طق بألفاظه عن �ظر أو عن حفظ،فهو قارئ :وقرأ الشيء قراءة وقرآ�اً.)22(فهو قارئ 
)23(.  

                                                                                                         
  .381:  ص  السجستا�يكتاب غريب القرآن:  ا�ظر )5(

وهناك تعريفات أخرى للفظ القرآن أوردها الزركشي يف الربهان، وهي يف جمملها تقرب من اآلراء الثالثة، وإن شئت فارجع إليها يف الربهان يف علوم  ) 20
  .287 – 277، ص1ق جالقرآن للزركشي، املصدر الساب

. م1995 – هـ 1416، دار إحياء الرتاث العربي، 1، ط20: ، ص 1 الزرقا�ي، جمعبد العظيم القرآن، حملمد ومناهل العرفان يف عل: ا�ظر  ) 21
  .21:  ص صبحي الصاحل،مباحث يف علوم القرآن، : وا�ظر/بريوت

  .بريوت. م1993 – هـ 1413، دار اجليل، 3، ط45: ، ص 1تور حممد سامل حميسن، جاملغين يف توجيه القراءات العشر املتواترة، الدك:   ا�ظر 22
 –م، مدينة النصر 1998 – هـ 1418، ط دار الفكر العربي، 419:  إبراهيم، ص إمساعيلمعجم األلفاظ واألعالم القرآ�ية، حملمد : ا�ظر  )  23

  .القاهرة



24 

 حبيث )24(" �ص القرآن ايدأداءللتعبري عن صنيع القراء يف " قراءة"وجرى إطالق السلف لفظة  "     
إىل واحدٍ من أعالم القراءة، تدل على منهج معنيٍ هلذا القارئ يف التلقي واألداء " قراءة"إذا أضيفت كلمة 

  )26( بعض احلروف وأصوهلا25()أو يف فرش
قراءة ابن مسعود، وقراءة : - على سبيل املثال–ة قراء كثريون، فكان يقال وقد اشتهر من الصحاب    

ومل تكن تلك القراءات تؤدي املعنى �فسه . إخل…أبي بن كعب، وقراءة زيد بن ثابت، وقراءة أم سلمة
  ).27( ينفرد به عن غريهفرش الذي أصبحت تؤديه فيما بعد، إذا مل يكن لكل صحابيٍّ أصول

 إذا أرد�ا تعريف القراءات من األصل الشرعي، فإن أقدم النصوص : األصلِ الشرعِي القراءات يف      
اليت أشارت إىل تسمية االختيار يف التالوة قراءة هي ذلك احلديث املشهور املروي يف الكتب الصحاح، 

عنه قال :"و�صه يف حياة مسعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان: عن عمر ابن اخلطاب رضي ا 
 رسول ابتهحتى سلَّم، فلب رتيف الصالة، فَتَصب هأساوِر من أقرأك هذه : بردائه فقلت )1(، فكدت

 أقرأ�يها قد كذبت، فإن رسول ا : ، فقلت أقرأ�يها رسول ا : السورة اليت مسعتك تقرأ؟ قال 
 إىل رسول ا هعلى غري ما قرأت، فا�طلقت به أقُود إ�ي مسعت هذا يقرأ بسورة الفرقان : ، فقلت

 على حروف مل تقرئنيها، فقال رسول ا " : فقرأ عليه القراءة اليت مسعته ". أرسله، اقرأ ياهشام

                                     
بريوت . م1999 – هـ 1419دار الفكر، . 1، ط32: األحكام الشرعية، للدكتور حممد احلبش، ص  القراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآ�ي و)3(

  . دمشق–
بريوت . م1999 – هـ 1419دار الفكر، . 1، ط32:   القراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآ�ي واألحكام الشرعية، للدكتور حممد احلبش، ص 24

  . دمشق–
  .فرش يف القراءات يراد به الكلمات القرآ�ية وكيفية تالوهتا يف اختيار كل قارئالفرش مبعنى البسط ، وال)  25
  .األصول يف القراءات، هي قواعد القراءة لكل قارئ، كمقدار املد واإلمالة والتحقيق والتسهيل وغريها)  26
  .33:القراءات املتواترة وأثرها ، حممد احلبش، ص)  27

  . من اللبة وهي املنحرمأخوذصدره، وحنره، أخذته بردائه ومجعته عند :  أي )1(
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 يقرأ، فقال رسول ا " :  فقرأت القراءة اليت أقرأ�ي، فقال ". اقرأ ياعمر: " كذلك أ�زلت، ثم قال
 رسول ا : 2("ن هذا القرآن أ�زل على سبعة أحرفٍ، فاقرأوا ماتيسر منهكذلك أ�زلت، إ(  

عن )3(بال ريب، فالقراءات املتواترة" قرأة"فإن هذا النص النبوي دال على األصل الشرعي لكلمة     
 مبعناها االصطالحي هي اختالف ألفاظ الوحي القرآ�ي يف احلروف وكيفيتها وفق األوجه النيب 
 عليها القرآن الكريم، واليت البد فيها من التلقي واملشافهة، ألن القراءات أشياء  اليت أ�زل)4(السبعة

  .)5(الحتكم إال بالسماع واملشافهة
  :مدى االرتباط بني القرآن والقراءات املتواترة –  

من خالل عرضي لتعريف القرآن والقراءات من األصل اللغوي والشرعي، يتضح مدى االرتباط     
  .لقرآن والقراءات املتواترة، واملناسبة بينهما واضحة جليةالعضوي بني ا

ومن هذه النافذة أسرد لك بعض اآلراء حول حقيقة القرآن والقراءات؛ هل مها حقيقتان متغايرتان     
  .مبعنى واحد؟أو 
 : "حياول الشيخ الزركشي رمحه ا أن جيعل القرآن والقراءات حقيقتني متغايرتني، حيث يقول     

واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحي املنزل على حممد صلى ا عليه 

                                     
: رقم احلديث ( ، وقد أخرجه مسلم يف صحيحه      1992كتاب فضائل القرآن ، رقم احلديث، (  صحيح البخاري بشرح فتح الباري العسقال�ي )2(

خمتصر صحيح البخاري لإلمام : ا�ظر : (واللفظ هنا للبخاري، واحلديث مشهور وله روايات كثرية، وقد أخرجه مسلم يف صحيحه ) 818
  .254: ، واخلصومات، ص 445: الزبيدي، كتاب فضائل القرآن، ص 

  .إن شاء ا تعاىل" التواتر"  وسيأتي احلديث عن سبب تقيدي هبذه الكلمة )3(
  .وهي مرادي، وسيأتي بيان ذلك بإذن ا تعاىل" األحرف السبعة: "  ومل أقل )4(
، ط بريوت، 157حملات يف علوم القرآن، حملمد علي الضباع، ص : كتاب . ، �قال عن46: ، ص 1جحممد سامل حميسن  املغين :  ا�ظر )1( )5(

  .م1974
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وسلم للبيان واإلعجاز، والقراءات هي اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتبة احلروف أو كيفيتها؛ من 
  )1("ختفيف وتثقيل وغريها

وأرى أن كال من القرآن : " خ الزركشي ويقول غري أن الدكتور حممد سامل حميسن يرد على الشي    
والقراءات، حقيقتان مبعنى واحد، يتضح ذلك جبالءٍ من خالل تعريف كلٌّ منهما، ومن األحاديث 

  )3(". بين غَفَّارأضاءة" ثم يورد حديث )2("…الصحيحة الواردة يف �زول القراءات 
بني الرأيني، حيث ذهب مذهباً وسطاً، فقال     أما الدكتور شعبان حممد إمساعيل فقد حاول التوفيق 

إن القرآن والقراءات ليس بينهما تغاير تام، وال احتاد تام، بل بينهما ارتباطٌ وثيق، ارتباط اجلزء بالكل، 
فالقراءات هي اختالف القراء يف بعض القرآن، بينما القرآن يشمل مواطن االختالف وغريها، فبينهما 

وخصوص 28(عموم(    .  
 هذه األمواج، إن سلمنا بأن القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان على حد قول اإلمام الزركشي، يف    

وإن أطلقنا أن القرآن . فإ�نا �فتح بذلك باب طعن يف القراءات املتواترة اليت جيب اعتقاد قرآ�يتها
، �وشك أن  حقيقتان مبعنى واحد على رأي الدكتور حممد سامل حميسن– بدون قيد –والقراءات 

  . بقرآن، وهي القراءات الشادةسما لي�عتقد بقرآ�ية 
: بقينا يف مشكلة العموم واخلصوص ) بني بني  ( إمساعيل وإن قلنا برأي الدكتور شعبان حممد     

  :إذاً فالبد من التقييد الفارق بني العبارتني :  هذا اخلالف الومهي بني خمتلف اآلراء لال يزيوذلك 
  . والقراءات املتواترة حقيقتان مبعنى واحدالقرآن " –أ 

                                     
  .318: ، ص 1، جـالزركشيالربهان يف علوم القرآن، ) 1(
  .47: ، ص 1 جـ  حممد حميسن سامل،املغين ، )2(

مكتبة ومطبعة حممد صبيح وأوالده، مبيدان : مشكول ، ط.103/ 2 : عب  يف صحيح مسلم ،  عن عبد الرمحن بن أبي ليلى عن أبي بن ك )3(
  ].بدون[األزهر، التاريخ

 فضالء البشر، ألمحد بن حممد بن أمحد بن إحتاف: �قال عن / 18: ، ص الشيخ عبد احلكيم أبي زيان ا�ظر القراءات القرآ�ية املتواترة وأعالمها، )28
  .م1987، عامل الكتب، 1، طإمساعيلق الدكتور شعبان حممد  هامش، حتقي1/9:  الدمياطي عبد الغين
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  ".القرآن والقراءات حقيقتان متغايرتان " –ب 
ن القرآن والقراءات املتواترة مبعنى واحد من حيث إن كل قراءة منهما يصدق أ: لنخرج بنتيجة هي     

 بالتواتر اليت ) تالقراءا( كذلك تسمى قرآ�اَ، وعليه فال بد من تقييد ،عليها قرآن، فكما تسمى قراءة
  .)29(أمجعت األمة على التلقِّي هلا بالقبول باعتبارها قرآ�اً، وأما ماشذ منها فليس بقرآنٍ إمجاعاً

تشمل على معنى  "– وهي عشرة بالتحقيق –وليس أدلُّ على ذلك من أن هذه القراءات املتواترة     
  .30) (ا، و�زوهلااإلعجاز، والتعبد بالتالوة، وصحة الصالة هبا وقطعية ثبوهت

على عمومه مغاير للقرآن الشتماهلا على املتواتر والشاذ، ) القراءات(لذا، أستخلص بأن إطالق لفظ     
وأن القرآن والقراءات املتواترة مبعنى واحد، وقد اتضح ذلك فيما سبق مدى االرتباط الوثيق الذي 

  .، والسيما عند اإلضافة"قرآن"إىل لفظ " قراءة"يوصل لفظ
  : حكمة تعدد القراءات     

إن املتأمل يف تاريخ األمة العربية واإلسالمية بوسعه أن يتصور أي مستقبل كان ينتظر اللغة العربية يف     
 ، فلوال الثورة اللغوية اليت أعقبت �زول القرآن الكريم على سيد�ا حممد. ضوء هذه املعطيات الربا�ية

 ومغارهبا، جيمعون الناس على لغة القرآن املصفاة، لبقيت وا�تشار قرائه وحفاظه يف مشارق األرض
األمة العربية يف رداءة كشكشة ربيعة ومضر، وكسكستهما، وفحفحة هذيل، وشنشنة تغلب، وغمغمة 

                                     
، 1، ط18: إعجاز القراءات القرآ�ية، لألستاذ صربي األشوح، ص : وا�ظر / 18: ، ص الشيخ عبد احلكيم أبي زيانالقراءات القرآ�ية املتواترة ،  ) 29

والظاهر أن يف قوله " تواترة قرآن، وبعض القرآن قراءات متواترةكل القراءات امل" م، وقد قال عبارة 1998 –هـ 1419مكتبة وهبة، القاهرة، 
  ؟     هذا �ظراً، أل�ه يرجعنا إىل مشكلة العموم واخلصوص مرة أخرى

  .سيأتي الكالم عن �زول القراءات يف املطلب الثالث إن شاء ا تعاىل) 30
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، وهي كما ترى هلجات منسوبة إىل قبائل بعينها، وكذلك )31(قضاعة، أو طمطما�ية محري، أورتة العراق
  .)32(فضلتها ومل تقبل غريهالتعصبت كل قبيلة بلهجتها، و

هكذا جاء القرآن والقراءات لتتأصل اللغة الصحيحة املبينة حمل لغات شائعة فاشية، كالفأفأة،     
إن هذه اللغات املنحرفة قد تكون بعضها . )33(والغنة، والعقلة، واحلبسة، والرتخيم، والتمتمة، واللفف 

" ءات القرآ�ية املتواترة حبفظ اللهجات العربية احملرتمة، وتكفلت القرا. التنتمي إىل أصول الكالم العربي
 حتتوي على كثري من اللهجات العربية، – أي القراءات املتواترة –ولدى االستقراء فإ�ك جتد أهنا 

  .)34("ولكنها حمكومة بضابط من القواعد ميكن ردها إليها واالحتكام على أساسها
مد لسا�اً عربياً واحداً، مهما اختلفت فيه من شيء ردته إىل وهكذا أصبحت اجلزيرة العربية تعت"     

  . الذي �زل بلسان عربي مبني)35(الكتاب اإلمام 
  : غايات القراءات املتواترة –    
إن احلديث عن حكمة القراءات املتواترة يسفر عن غاياهتا اليت أرادها ا عز وجل هلذه األمة     

  :سندة باحلكمة اإلهلية اإلسالمية، فمن هذه الغايات امل
  . توحيد األمة العربية بعد شتاهتم يف قَبلِيتَهم وقوميتهم املفرطة– 1

                                     
. جعل احلاء عينا: جعل سني بعد الكاف يف املذكر، الفحفحة : لكسكسة ا. رأيتكش: جعل شني بعد كاف اخلطاب يف املؤ�ث حنو : الكشكشة  ) 31

إبدال : الطمطما�ية . أن تسمع الصوت وال يتبني لك تقطيع احلروف: والغمغمة . لبيش مبعنى لبيك: جعل الكاف شينا مطلقاً حنو : الشنشنة 
  .ذا جاء منه شيئاً اتصل بهمتنع أول الكالم، فإ: الرتة . أمهواء مبعنى اهلواء: الالم ميماً حنو 

: وا�ظر / م1998 –هـ 1418، دار الكتب العلمية، عام 1، ط175: ، ص 1املزهر يف علوم اللغة وأ�واعها، جلالل الدين السيوطي، جـ : ا�ظر  ) 32
  .28 – 27: ص  حممد احلبش ، القراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآ�ي واألحكام الشرعية، 

. تعذر الكالم عند إرادته: احلبسة . التواء اللسان عند إرادة الكالم: العقلة . أن يشرب احلرف صوت اخليشوم: الغنة .  الرتدد يف الفاء:الفأفأة  ) 33
  .475، ص2العقد الفريد، البن عبدربه، ج: ا�ظر . إدخال حرف يف حرف: اللفف . الرتدد يف التاء: التمتمة . حذف الكالم: الرتخيم 

  .30 – 28: ، ص  حممد احلبش  القراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآ�ي واألحكام الشرعية، :ا�ظر  ) 34
  .30: املصدر السابق، ص   ) 35
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           تصفية اللغات العربية من االحنراف للبيان والتيسري على العرب وغريهم، ألن اللهجات العربية على – 2
  .سابقتها كا�ت أكثرها غري مفهومة عند مجيع العرب أ�فسهم

تعجيز كل منكر وجاحد يف األرض بأن يأتي مبثل هذه القراءات يف قرآن واحد تضاد وال تناقض  – 3
  .)36( أَفَال يتَدبرون الْقٌرآن ولًو كَان مِن عِندِ غَيرِ اِ لَوجدوا فِيهِ اختِلـفاً كَبِرياً. بينها

  .)37(رى الدكتور السائح على حسني التيسري على األمة، وإن مل يكن على إطالقه كما ي– 4
 توسيع آفاق تفسري القرآن الكريم لدى املفسرين، بتضمينه وجوهاَ حنوية وصرفية ولغوية وبالغية يف – 5

  .خالل هذه القراءات املتنوعة
  :�زول القرآن على األحرف السبعة / املطلب الثالث         

منذ كل القرون البعيدة؟ ) األحرف السبعة(القضية ملاذا االهتمام الكبري هبذه : قد يسأل سائل     
إن السبب يف االهتمام هبذه القضية : له  وملاذا هذه اخلالفات اليت فات وقتها دون جدوى؟ فأقول

يرجع إىل اتصاهلا بالقرآن الكريم أفضل الكتب وأجلها، ويف رأيي هي أجدر باالهتمام قبل أي أمر آخر، 
  .)38(وع مسائلنا الدينية واحلياتيةفهو أصلنا الذي �ستمد منه فر

  :ثم إن هذه اخلالفات يف تعيني األحرف السبعة أو حتديدها مرده إىل ظاهرتني     
 أ�ه مل تتعرض األحاديث اليت ذكرت األحرف السبعة إىل بيان ماهية االختالف يف /الظاهرة األوىل

يتحاكمون إىل القراءات القرآ�ية اليت كا�ت جتعل الصحابة الكرام يتخاصمون و
  ".فاقرأو ماتيسر منه" سوى القول النيب 

                                     
  .82: سورة النساء، اآلية  ) 36
مية العاملية، عام ، مجعية الدعوة اإلسال1، ط 148-145 : مدخل الدراسات القرآ�ية، للدكتور السائح علي حسني، ص : ا�ظر تفصيل ذلك يف  ) 37

  . إ2000 – .ر.  و1430
  .57: ، ص 1، جـ  ، حممد سامل حميسن املغين : قارن ب  ) 38
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 بين املراد من األحرف السبعة سوى  أ�ه مل يثبت من قريب وال من بعيد أن النيب/الظاهرة الثا�ية
وعدم سؤال الصحابة عن معنى األحرف السبعة " كذلك أ�زلت: "القول 

أ�ه دليلٌ أيضاً على عدم بالتحديد، دليلٌ على أهنم كا�وا على معرفة هبا، كما 
 فَسئَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إِن كٌنتُم خفائها عليهم، وإالَّ ملا سكتوا، وهم يقرءون 

 ونلَمالتَع)39.(  
ورد حديث �زول القرآن على سبعة أحرف من رواية : "  رمحه ا –يقول جالل الدين السيوطي     

حذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم، ومسرة بن جندب، وسليمان أُبي بن كعب وأ�س و: مجعٍ من الصحابة 
بن صرد، وابن عباس وابن مسعود وعبدالرمحن بن عوف، وعثمان بن عفان، وعمر بن اخلطاب، وعمر 
بن أبي سلمة، وعمر بن العاص، ومعاذ بن جبل، وهشام بن حكيم، وأبي بكرة، وأبي جهيم، وأبي 

أبي هريرة، وأبي أيوب، فهؤالء أحد وعشرون صحابياً، وقد سعيد اخلدري، وأبي طلحة األ�صاري، و
  .)40("�ص أبوعبيد على تواتره

والظاهر أن الصحابة الذين رووا حديث �زول القرآن على األحرف السبعة أكثر ممن ذكرهم جالل     
 وقد ذكر الدكتور حممد سامل حميسن اثنني وعشرين صحابيا على خالف مع )41(الدين السيوطي

واستنتج أن عددهم مخسة وعشرون، وهم املشهورون هبذه الروايات، . لسيوطي يف بعض األمساءا
  :وليس عن طريق احلصر، وهم 

                                     
  .57: املغين، حممد سامل حميسن ، ص:  ب، وقارن43: سورة النحل، اآلية  ) 39
، 1، ج الزركشـي  الربهـان يف علـوم القـرآن،    : ظر دار مكتبة اهلالل، بريوت، وا�. ، ط45، ص   1اإلتقان يف علوم القرآن، جلالل الدين السيوطي، جـ        ) 40

  .، وستأتي تراجم املذكورين212: ص 
  .302 – 301/ 3: األعالم / هـ911هو عبدالرمحن بن أبي بكر  بن حممد السيوطي، تَبحر يف العلوم، وله مؤلفات كثرية، تويف سنة  ) 41
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 أبي -  )45(عبدالرمحن بن عوف)44( علي بن أبي طالب- )43( عثمان بن عفان- )42(عمر بن اخلطاب
 )50(مسرة بن جندب )49( زيد بن أرقم- )48( حذيفة بن اليمان- )47( أ�س ابن مالك- )46(بن كعب

 )54( عمر بن أبي سلمة- )53( عبدا بن مسعود- )52( عبدا بن عباس-   )51( سليمان بن صرد-
 -  )58( أبوبكرة األ�صاري- )57( هشام بن حكيم- )56( معاذ بن جبل-  )55( عمرو بن العاص-

 أبوأيوب - )62( أبوهريرة- )61( أبوطلحة األ�صاري - )60( أبوسعيد اخلدري- ) 59(أبوجهم األ�صاري
  . )66( املسور بن خمرمة )65( عبدالرمحن بن عبدالقارئ- )64( عبادة بن الصامت63-األ�صاري 

                                     
ا�ظـر  . ( هــ 23وتـويف  .  حـديثاً 537فص، ثا�ي اخللفاء الراشدين، له يف كتب احلديث       هو عمر بن اخلطاب بن �قيل القرشي العدوي، ويكنى أبا ح           ) 42

  ).45/ 5: األعالم 
/ 4: واألعالم / 23: مشاهري علماء األمصار، ص   : ا�ظر  /  هـ 35هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، ثالث اخللفاء الراشدين، تويف سنة                ) 43

210.  
  .24: مشاهري علماء األمصار، ص : وا�ظر / 295/ 4األعالم /  هـ40بداملطلب، رابع اخللفاء الراشدين، تويف سنة  هو علي بن أبي طالب بن ع44
  ).3/321: األعالم : ا�ظر . ( هـ32هو عبدالرمحن بن عوف، صحابي جليل، تويف سنة  ) 45
  ).1/82: الم األع: ا�ظر . (  هـ21هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد صحابي جليل، تويف سنة  ) 46
  ).2/24األعالم : ا�ظر . (  هـ93تويف سنة . هو أ�س  بن مالك بن النضر األ�صاري، صحابي جليل ) 47
  )2/171: األعالم : ا�ظر . ( هـ36تويف سنة : هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي، صحابي جليل  ) 48
  ).56/ 3: األعالم : ا�ظر . (  هـ68ويف سنة  حديثاً، ت70هو زيد بن أرقم اخلزرجي األ�صاري، صحابي، له  ) 49
  ).139/ 3: األعالم : ا�ظر . (  هـ60هو مسرة بن جندب بن هالل الفزاري، صحابي ، مات بالكوفة سنة  ) 50
  ).3/139: األعالم : ا�ظر . (  هـ65هو سليمان بن صرد بن اجلون اخلزاعي، صحابي، تويف سنة  ) 51
  :  /  ).األعالم : ا�ظر . (هـ68املطلب، صحابي جليل، تويف سنة هو عبدا بن عباس بن عبد ) 52
  ).29: مشاهري علماء األمصار، ص : ا�ظر . (  هـ32هو عبدا بن مسعود بن احلارث، صحابي جليل، تويف باملدينة سنة  ) 53
  ).5/51ا�ظر األعالم . ( هـ83، تويف باملدينة سنة هو عمر بن عبدا أبي سلمة ربيب النيب  ) 54
  ).5/79: األعالم : ا�ظر . (  هـ43هو عمر بن العاص بن وائل السهي القرشي، صحابي، تويف سنة  ) 55
  ).258/ 7: األعالم : ا�ظر . (  هـ18هو معاذ بن جبل بن عمرو األ�صاري، صحابي جليل، حافظ، تويف سنة  ) 56
  ).8/85: األعالم : ا�ظر . (  هـ15، تويف سنة هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد األسدي صحابي ابن صحابي ) 57
  .8/44األعالم : ا�ظر /  هـ52 حديثاً، تويف سنة 132له : هو �فيع بن احلارث بن كلدة الثقفي أبوبكرة الصحابي  ) 58
  .3/250األعالم : �ظر ا. /  هـ70صحابي أسلم يوم فتح مكة، واشرتك يف بناء الكعبة مرتني، تويف حنو : عامر بن حذيفة بن غامن : هو  ) 59
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  وسأورد لك يف هذا املطلب بعضاً من هذه األحاديث الصحيحة اليت رويت عن بعض هؤالء    
  .)67(الصحابة على سبيل املثال واالستدالل

أن عبدا بن )69("ثين عبيد ا بن عبداحد: " قال -رضي ا عنه- )68(عن أبي شهاب-    
 ثه أن رسول اعنهما حد عباس رضي ا أقرأ�ي جربيل عليه السالم على حرف واحد : " قال

  .)70("فراجعته، فلم أزل استزيده ويزيد�ي حتى ا�تهى إىل سبعة أحرف
راءة أ�كرتُها ثم دخل آخر كنت يف املسجد، فدخل رجل فصلى، فقرأ ق: عن أُبي بن كعبٍ، قال -    

 سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصالة دخلنا مجيعاً على رسول ا فقرأ قراءة هذا : " فقلت إن
وثم قرأ هذا، سوى قراءة صاحبه، فأقرأمها : أ�كرهتا عليه، ودخل آخر فقرأ، ويف رواية " قرأ قراءة

 رسول ا ن النيب :  فقرآفحسفسي من التكذيب وال إذْ كنت يف اجلاهلية  شأهنا، فسقط يف� 
 ما قد غشيين ضرب يف صدري، ففضت عرقاً، وكأمنا أ�ظر إىل ا عز فلما رأى النيب . )71(

                                                                                                         
  ).3/87: األعالم : ا�ظر /(هـ74 ، تويف سنة  هو سعد بن مالك  بن سنان اخلدري، صحابي، ، الزم النيب 60
  ).3/58: األعالم : ا�ظر ./ ( هـ34زيد بن سهل بن األسود األ�صاري، صحابي، تويف سنة :  هو 61

  ).3/308: األعالم : ا�ظر ./ ( هـ59الصحابة حفظاً للحديث، تويف سنة عبدالرمحن بن صخر الدوسي، صحابي جليل، أكثر : هو  ) 62
  ).2/295: األعالم : ا�ظر / ( هـ52خالد بن زيد األ�صاري، صحابي، شهد العقبة وبدراً وأحداً واخلندق، تويف سنة : هو  ) 63
  )3/258: األعالم : ا�ظر ./  هـ34هو عبادة بن الصامت بن قيس األ�صاري، صحابي، شهد العقبة وبدراً، تويف سنة  ) 64
  )309/ 3: األعالم : ا�ظر ./  هـ88هو عبدالرمحن القارئ، من جلة تابعي أهل املدينة وعلمائهم، تويف سنة سنة  ) 65
  ).7/225:األعالم : ا�ظر ./  هـ64هو املسور بن خمرمة بن �وفل الزهري، صحابي فاضل وفقيه، تويف سنة  ) 66
  .5: راجع هذه الدراسة ص /ر وهسام، فالداعي إليراده هناقد سبق ذكر حديث عم ) 67
  )7/97: األعالم : ا�ظر ./ هـ124هو حممد بن مسلم بن عبدا بن شهاب الزهري، أول من دون احلديث، تويف سنة  ) 68
  )4/195 األعالم: ا�ظر ./  هـ98هو عبيدا بن عبدا بن عتبة بن مسعود اهلزيل، فقيه تابعي، تويف سنة  ) 69
 ، حتت عناية حمب الدين اخلطيب و حممد فؤاد عبد الباقي )4991: ، كتاب فضائل القرآن، رقم احلديث 8صحيح البخاري، شرح فتح الباري ج ) 70

  .م1986هـ1407 ، دار الديان للرتاث ، 1:وقصي حمب الدين، ط
  .أي وقتئذ" ل يف قليب أشد مما كان يف اجلاهلية من الشك والتكذيبفدخ: " توضيح هذه العبارة يف رواية أبي بن كعب الالحقة وهو قوله  ) 71
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ياأُبي إن ربي أرسل إيل أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه إن هون على  : )72(وجل فرقاً، فقال 
اللهم :  على سبعة أحرف، ولك بكل ردة رددتُّكها مسألة تسألنيها، فقلت اقْرأه: أميت، فرد إيل الثا�ية 

  .)" )73اغفر ألميت، اللهم اغفر ألميت، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إيل اخللق كلهم حتى إبراهيم 
فدخلت املسجد فصليت، فقرأت سورة النحل ثم : عن أُبي بن كعب أيضاً، قال : ويف رواية  -

قرأها على غري قراءتي، ثم دخل رجلٌ آخر فقرأ خالف قراءتِنا، فدخل يف �فسي من جاء رجل آخر ف
 ا كان يف اجلاهلية، فأخذت بأيديهما فأتيت هبما النيبمم الشك والتكذيب أشد يارسول : ، فقلت

فدخل " حسنتأَ: "ثم استَقْرأَ اآلخر فقال" أصبت:   ")74(ا استَقْرِئ هذَْين، فقرأ أحدمها فقال 
 مما كان يف اجلاهلية من الشك والتكذيب، فضرب رسول ا يف قليب أشدأعاذك : " صدري، وقال

اقرأ القرآن على : أتا�ي جربيل فقال"فقال . ففضت عرقاً"  عنك الشيطان)75(ا من الشك وخسأ 
اقرأ على سبعة : قال يلسبع مرات، ف: إن أميت ال تستطيع ذلك، حتى قال: حرف واحد، فقلت

 عن )77(ن عبدالرمحن بن أبي ليلى ع-                                                 )76("أحرف
إن ا : " فأتاه جربيل عليه السالم فقال . )78( كان عند أضاءة بين غَفَّارٍأبي بن كعب أن النيب 

أسأل ا معافاتَه ومغفرتَه، وإن أميت التطيق  " )79(يأمرك أن تُقْرِئ أُمتَك القرآن على حرف، فقال 
أسأل ا  :)80(إن ا يأمرك أن تُقْرِئ أُمتِك القرآن على حرفَين، فقال : " ثم أتاه الثا�ية فقال ". ذلك

                                     
  .أي النيب  ) 72
  :باب :         ص.5رواه أمحد يف مسنده، جـ  ) 73
  .أي النيب  ) 74
  )151: معجم األلفاظ واألعالم القرآ�ية، مصدر سابق، ص : ا�ظر . ( أي أبعده عنك وطرده ) 75
  .ومل أجده يف غريه ]. بدون[ الطبعة والتاريخ .13: ص ، 1رواه الطربي يف تفسريه، ج ) 76
  ) 1/345: وفيات األعيان : ا�ظر (هو عبدالرمحن بن أبي ليلى بن بالل األ�صاري، من أئمة التابعني  ) 77
  )1/280: معجم البلدان لياقوت احلموي : ا�ظر ( قبيلة من كنا�ة، موضع قريب من مكة: املاء املستنقع، وغفار : األضاءة  ) 5 
  . أي النيب  ) 7 ،79

  : (        ).رقم احلديث : 2صحيح مسلم، كتاب فضائل القرآن، باب �زول القرآن على سبعة أحرف، ج) 8
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لقرآن إن ا يأمرك أن تُقْرِئ أمتك ا: " ثم جاءه الثالثة فقال ". معافاته ومغفرته، وإن أميت التطيق ذلك
: ثم جاءه الرابعة، فقال " أسأل ا معافاته ومغفرته، وإن أميت التطيق ذلك: فقال " على ثالثة أحرف

  .)81(" إن ا يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا" 
ياجربيل إ�ي : " ال  جربيل فقلقي رسول ا : عن أبي بن كعب قال : ويف رواية الرتمذي  -

قال " بعثت إىل أمة أميني منهم العجوز، والشيخ الكبري، والغالم، واجلارية، والرجل الذي مل يقرأ كتاباً قط
  .)82("ياحممد إن القرآن أ�زل على سبعة أحرف: " 

مر   ويف الواقع، يتعذر إحصاء الصحابة الذين روي عنهم أحاديث �زول القرآن على سبعة أحرف، األ
وإذا . )83(الذي محل بعض األئمة على القول بتواتر احلديث، ويف طليعة هؤالء أبوعبيدٍ القاسم بن سالم 

مل يتوافر التواتر يف الطبقات املتأخرة، فحسبنا صحة األحاديث اليت ذكر�اها مؤكِّد هلذه احلقيقة الدينية 
 اليت �طق هبا رسول ا 84.  

  : واإلميان بقرآ�يتها  �زول القراءات املتواترة–     
 اآلن، وقد أوردت مناذج ممثلة لألحاديث اليت خترب�ا بتعدد القراءات القرآ�ية، جيب التنبيه على      

شيء مهم، وهو أن االختالف يف مسألة حتديد املراد من األحرف السبعة الواردة يف ثنايا تلك 
 �زول القرآن عليها، وجيب اإلميان بذلك  اليطعن يف شيء منا وتشعبهااألحاديث الصحيحة، على كثرهت

اليعقل أن " السبعة"مع أن تواردها على عدد . كما وردت به النصوص البالغة درجة التواتر أو تكاد
                                                                                                         

  
  ).�زول القرآن على سبعة أحرف(، كتاب فضائل القرآن، باب 2صحيح مسلم، ج) 81
  :                                   ، ط:باب:         ص:         يف                      جرواه الرتمذي) 82
  .5/176: األعالم : ا�ظر ./ هـ224هو القاسم بن سالم اهلروي من كبار علماء احلديث واألدب والفقه، تويف سنة   )83
 هان يف علوم القرآن، الرب: وا�ظر / 48 ص 4: ، ج ، حممد سامل حميسناملغين : وا�ظر /102: ، ص  صبحي الصاحلمباحث يف علوم القرآن، :  ا�ظر 84

  .212: ، ص 1، جالزركشي
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يكون غري مقصود، والسيما إذا لوحظ أن احلديث يتناول قضية ذات عالقة مباشرة بالوحي اإلهلي 
رباً غامضاً يف أمور شأهنا كذلك، أو يذكر عدداً، المفهوم  خوطريقة �زوله، كما اليعقل أن يلقي النيب 

  .)85(؟ فكل ما ينقله عنه الصحابة األجالء يف ذلك، البد أن تكون له صلة باالعتقاد !له
  وعلى صعيد هذا التنبيه، يرد سؤالٌ يف غاية األمهية، ويف الوقت �فسه خطري وهو أ�ه إذا سلمنا 

   على ذلك؟لوما الدليفمتى �زلت القراءات؟ : بتعدد القراءات املتواترة 
  :يف هذه املسألة قوالن     
ويستدل أصحاب .  إن القراءات املتواترة بدأ �زوهلا مبكة، مع بدء �زول القرآن الكريم/القول األول    

أن معظم سور القرآن مكي، وفيها من القراءات مايف السور : هذا القول بأدلة منها 
  .)86(دل على أن القراءات املتواترة بدأ �زوهلا مبكة املد�ية، وهذا ي

 إهنا �زلت باملدينة، بعد اهلجرة ودخول كثري من الناس يف اإلسالم، على اختالف /القول الثا�ي    
 حتقيقاً )87(لغاهتم وهلجاهتم تيسرياً على األمة بأن تقرأ القرآن على سبعة أحرف 

 ويستدل أصحاب )88( لْقُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مذَّكِر ولَقَد يسر�َا ا : لقوله تعاىل 
هذا الرأي باحلديث الذي رواه مسلم يف صحيحه، والطربي يف تفسريه، وقد رواه 

  .)89(" أضاءة بين غفار" غريمها بروايات خمتلفة، وهو حديث 
  :  ترجيح وتوفيق بني القولني      

                                     
  .103: ، ص صبحي الصاحلمباحث يف علوم القرآن، : قارن ب  ) 85
 –هـ 1415الرياض، . ، دار عامل الكتب1، ط7: التيسري يف القراءات السبع املشهورة وتوجيهها، لألستاذ صابر حسن أبي سليمان، ص : ا�ظر  ) 86

  .م1994
  .103:  السابق، ص املصدر:  ا�ظر  ) 87
  .17: سورة القمر، اآلية  ) 88
  .13: ، ص 1: ج : تفسري الطربي : ، وا�ظر من هذه الدراسة:       يف صوقد سبق ختريج احلديث عند مسلم يف صحيحه ) 89
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اجح بدليل حديث أبي بن كعب السابق، غري أ�ه جيب اإلشارة الواضح، أن الرأي الثا�ي هو الر      
 عند أضاءة بين غفار، فإهنا عمت كل القرآن، إىل أن القراءات املتواترة ملا بدأ �زوهلا على النيب 

 يشتمل على قراءات – وهي سورة العلق وكلها مكية – مبكة لما �زوليس أدل على ذلك من كون أول 
  :ذلك، اجلدول التوضيحي التايل متواترة، ويوضح لك 

  
  القراء والقراءات املتواترة  الكلمة املختلفة فيها  اآلية

  3، 1  قرأ اجلمهور بإثبات اهلمزة وصال ووقفاً، محزة وصال فقط  آقْـــــرأْ
  ة يف اآليتني مطلفاً، ومحزة وقفاً فقطقرأ أبو جعفر بإبدال اهلمز  آقْـــــرا
اهءقرأ اجلمهور مبد اهلمزة بألف بعدها  أَن ر.  

  .القصر، التوسط، اإلشباع لورش: مع ثالثة البدل 
7  

أهقرأ قنبل يف روايته خبلف عنه  أَن ر.  
تأَياً حلمزةقرأ اجلمهور بتحقيق اهلمزة الثا�ية، مع تسهيلها بني وقف  أَر.  
تايقرأ �افع وأبوجعفر بتسهيلها بني بني، مع إبداهلا ألفا باملد املشبع وفقاً فقط   أَر

  .لورش

  11و  9
  13و 

تايقرأ الكسائي حبذف اهلمزة الثا�ية املذكورة  أَر.  
  16  .قرأ اجلمهور بإظهار التنوين عند اخلاء بغري غنة مع إثبات اهلمزة يف خاطئة  كَذِبةٍ خاطِئَةٍ
قرأ أبوجعفر بإخفاء التنوين يف اخلاء مع الغنة، وإبدال اهلمزة ياء خالصة وقفاً   كَذِبةٍ خاطيةٍ

  .ووصال، وحلمزة كذلك إن وقف على خاطية

جات
يف الله

 أي 
رش،

ن الف
ل دو

ألصو
 يف ا

 كلها
الفات

ذه اخل
ه

)90 (  
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  :تنبيه و�قد يف مسألة حتديد املصطلحات     
ه إىل ثغرة يدخل منها بعض      بعد تسليمنا مبوثوقية القراءات املتواترة يف هناية هذا املطلب، جيب التنبي

" �شأة"إطالق لفظة  : الطاعنني املشكِّكني للّنيلِ من القراءات املتواترة والقرآن الكريم، ومرد هذه الثغرة 
 يف جمال علوم القرآن )91(وإضافتها إىل القراءات القرآ�ية املتواترة كما هو عادة كثريٍ من الكتَّاب املعاصرين

 بعض النماذج  أورد، ثم)�شأة(وإليك تعريف مؤجز لكلمة . م القراءات خصوصاًعموماً، ويف جمال عل
�قد إطالق هذه اللفظة وإضافتها إىل أمن الكتب اليت سارت على هذا الدرب عن حسن �ية، ثم 

  .الواردتني يف تلك الكتب القيمة" �زول"و " �شأة" مدى التناقض بني لفظيت أوضحالقراءات املتواترة، و
  " :�شأة"تعريف كلمة     
حدث وتَجدد، كأ�ه ارتفع من : �شأ الشيء �َشئاً و�شأَة : "يقال " �شأة"مصدرا لـ" �َشأَ"كلمة       

�َجم : و�شأ الشيء من غريه . تربى وتَرعرع بينهم: شب ومنا، و�شأَ يف بين فالن : العدم، و�شأ الصيب 
أي أوجده من العدم، : أ�شأَ ا اخللق :  إذا أحدثه وأوجده من العدم يقال :وتَولَّد، وأَ�ْشأَ الشيء 

  .)92(رباه : وأ�شأَ الصيب و�شأه 
 أي  … وهو الَّذِي أَ�ْشأَ جنتٍ معروشتٍ وغَير معروشتٍ: ويف القرآن الكريم؛ قال ا تعاىل      

 أي خلقكم من �فس واحدة، )94( ي أَ�ْشأَكُم   من �َّفْسٍ واحِدةٍ وهو الذِ:  قال تعاىل )93(خلقها 
 )95(يربى وسط النعمة والزينة:  أي  أَومن ينشأُ فِي الْحِلْيةِ وهو فِي الْخِصام غَير مبِنيٍ: وقال أيضاً 

.  
 و 6: اآليتان : األ�عام  ( :يف السور اآلتية " �شأة"  وقس على ذلك معا�ي اآليات اليت وردت بكلمة   

 و  14: املؤمنون، اآليتان )(11: األ�بياء، اآلية )( 12: الرعد، اآلية )( 161: هود، اآلية )(133
: الرمحن، اآلية )(47 و 32: اآليتان : النجم )( 20: العنكبوت، اآلية )(45:  القصص، اآلية 19
  ).6: املزمل، اآلية )(23: اآلية: امللك)(72 و 62 و 61: الواقعة، اآليات)(24
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، )97(، �شأة األمم )96( النشأة اآلخرة: تَجِد، بعد إ�عام النظر، أن معا�ي هذه اآليات تدور حول     
، النشأة يف اجلنة، )99(، النشأة األوىل، �شأة الزروع، �شأة  السحاب، �شأة السفن )98(�شأة اإل�سان 

  .اخل...)100(النشأة يف          احللية 
     أو تطلق الكلمة على ماهو - كما يالحظ  -كُلُّ هذه املعا�ي يف مجلتها   و ،تدل على احلدوث 

 صفات  –حادث بذاته، ويف رأيي، الجيوز إطالقها أو إضافتها  إىل القراءات املتواترة  اليت تعترب حبقٍّ 
  .وكيفيات لكالم رب العاملني، البعيد عن  التغيري والتبديل

علم القراءات، فاألخري  معناه ظهور القراءات " �شأة"و" �شأة القراءات املتواترة"فرقٌ بني  وهناكَ       
كفنٍ مدون  يتداوله العلماء، ويقعدون له قواعد ويؤسسون له أصوال وضوابط معينة يسري عليها كل من 

أرضي،  وليس أدل يريد التخصص فيه، ولكن اليعين ذلك أن  القراءات املتواترة أُحدثت أو أن منشأها 
إن ا : "  فأتاه جربيل عليه السالم، فقال …: "على ذلك من قول أبي ابن كعب يف احلديث السابق 

وا هبذه القراءات قبل أ  وأصحابه قر، فالرسول )101("إخل… على حرف القرآنيأمرك أن تقرئ أمتك
  !   تدوينها

 القول …" غري أن " تطور"للقراءات املتواترة لفظة   ومن اإلطالقات اليت يطلقها بعض الكتاب مضافةً     
له، والدليل عليه ويتجلى امتناع ذلك التطور من تعريف   القراءة يف   الوجهبتطور القراءات بعد النيب 

مذهب : " ، كما قيل يف تعريفها " علم بكيفيات أداء  كلمات القرآن  واختالفها بعزو الناقلة:" قوهلم 
  .)102(" م من األئمة، خمالفاً به غريه يف النطق بالقرآن الكريم مع اختالف الروايات عنهيذهب إليه إما

، وليس علماً مستنبطاً حتى يقال بأ�ه خاضع للتجديد فالقراءات عِلْم منقول عن الرسول     " 
  ).103(والتحسني، اللهم إال جتديد وسائل التلقني وحتسني االختيار

م القراءات فإمنا يقصدون مراحل تدوينها وكثرة التأليف فيها وأساليب اهتمام الناس   أما القول بتطور عل
هبا كما قُلت سابقاً، واليعين ذلك بأي حال أن العلماء هم الذين استنبطوا ضوابطها أو أ�شأوا هلا 
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 القرآن قواعد، أو أهنم اجتهدوا يف وضعها بشيءٍ بناء على ملكاهتم اللغوية، وكيف ذلك التقولُ على
 ألَخذْ�َا  ولَو تَقَولَ علَينا بعض األَقَاوِيلِ  به عن أي تقول على ا؛الكريم وقد هني النيب املرسل 

  .  (104)  ثُم لَقَطَعنا مِنه الْوتِني ِمنه بِالْيمِنيِ 
 الَتُحرك بِهِ : عند �زول الوحي، فقال له باتِّباع كيفيات أداء كلمات القرآن  ثُّم ألزم ا تعاىل �بيه 

  ).105( ثم إن علينا بيا�ه فإذا قرأ�اه فاتبع قرءا�ه  إِن علَينا جمعه وقُرءا�َه لِسا�ِك لِتَعجلَ بِهِ 
  " :تطور"و " �شأة"   ففي السطور التالية أعرض لك منوذجاً للكتب اليت أطلقت لفظة 

  مضافة إليها القراءات" �شأة"اليت استخدمت كلمة مناذج من الكتب 
  مضافة للقراءات" �شأة"العبارة اليت استخدمت فيها كلمة   اسم الكتاب واملؤلف

/ املغين يف توجيه القراءات العشر املتواترة
  للشيخ حممد حميسن

 مبعنى متى �زلت القراءات؟ أو: أو مبعنى آخر " ؟ "متى �شأت القراءات". " �شأة القراءات" 
  .)106(؟"متى بدأ �زول القراءات: أخص 

التيسري يف القراءات السبع املشهورة 
  لألستاذ صابر حسن أبوسليمان/ وتوجيهها

". " أهنا �زلت مبكة، مع بدء �زول القرآن الكريم" ؟ "متى بدأ �زول القراءات"."�شأة القراءات:"
   ".أهنا �زلت باملدينة املنورة بعد هجرة الرسول 

راءات القرآ�ية املتواترة وأعالمها للشيخ الق
  .عبداحلكيم أمحد أبوريان

يف عهد _رضي ا عنهم -كان الصحابة "." حملة مؤجزة حول تاريخ �شأة القراءات القرآ�ية" 
 وقت �زول الوحي، يأخذون عنه القراءات مباشرة دون واسطة، ومن مل يستطع ذلك الرسول 

 أخذ ممن أخذ عن رسول ا )107(.  
/ املدخل والتمهيد يف علم القراءات والتجويد

  .للدكتور عبدالفتاح إمساعيل شليب
 القرآن بقراءاته وأحرفه املختلفة عن وتلقى رسول ا …"."�شأة القراءات وتطورها" 

 فكان رسول ا يقرئ الصحابة مبا أقرأه جربيل، فرمبا أقرأ صحابيا حبرف –جربيل عليه السالم 
  ).108(بياً حبرفوأقرأ صحا
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  وجتدر اإلشارة إىل أن هؤالء األساتذة األفاضل، استخدموا هذه اللفظة يف كتبهم عن حسن �ية ال   
لينفوا �زول القراءات املتواترة من عند ا تعاىل، والدليل على ذلك ما أوردته يف اجلدول النموذجي 

  .السابق
  : الرأي املختار وتطبيقاهتامعنى األحرف السبعة يف / املطلب الرابع       

"  بني املراد من األحرف السبعةأ�ه مل يثبت من قريب وال من بعيد أن النيب : لقد سبق أن قلت      
وإن الصحابة رضي ا عنهم كا�وا على دراية منها، بدليل أ�ه مل يرد سؤالٌ لصحابي عن معنى األحرف 

ن يفصل بني املتنازعني يف قراءة معينة، كما جرى بني عمر ، والسيما وقتما كا) )109السبعة لدى النيب 
  .بن اخلطاب وهشام بن حكيم

 العرب تسمي الكلمة املنظومة حرفاً، وتسمي …: " قال الشيخ الزركشي :تعريف األحرف       
. املعنى واجلهة: القصيدة بأسرها كلمة، واحلرف يقع على املقطوع من احلروف املعجمة، واحلرف أيضاً 

  .)110(قاله أبوجعفر حممد بن سعدان النحوي
املتميز، : طَرفُه وحده، واملتحرف : وحرف الشيء : "  ويقول األستاذ حممد إمساعيل إبراهيم      

  .)111…(وهو الذي مييل عن جهة االستواء إىل جهة احلرف والطرف
د على النص القرآ�ي والنص النبوي يف فإن تتبع معا�ي احلرف أو األحرف مع االبتعاد عن االعتما     

تعيني املراد باألحرف السبعة، أوقع الناس يف هذا االختالف اجلم.  
وهذا الذي قدمته من التعاريف منوذج من الكثري، الذي اليعرف به املراد من األحرف السبعة، بيد      

ومِن الناسِ من : ول ا عز وجل أن االعتماد على الكتاب والسنة يرحينا من عناء هذه اخلالفات، يق
وجهٍ واحدٍ، وهو أن يعبده على السراء ال على الضراء :  أي …: " ) )112يعبد ا علَى حرفٍ 

، )114( وهو متثيل قرآ�ي للمذبذبني الذين اليعبدون ا عن ثقة ويقني)113( أي اليدخل يف الدين متمكناً…
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 وإِن أَصابتْه فِتْنةٌ ا�ْقَلَب علَى وجهِهِ ، وإمنا يسري على وجهٍ فقط مطمئناً به، وال على وجه اخلري والشر
  .) )115 …خسِر اُلد�ْيا واآلخِرةِ 

 إن هذا القرآن أ�زل …:   "  لعمر و هشام يف احلديث السابق  هذا املعنى يوافق قول النيب     
ألن عمر بن اخلطاب مسع هشاماً يقرأ على وجهٍ مل يقرئه  : )116(على سبعة أحرف، فاقرؤا ماتيسر منه 

، بني هلما أن الوجه الذي قرأ عليه كل واحد منهما صواب ، فحينما احتكما إليه عليه النيب 
وقرآن.  

فعلى ذلك، إ�ين أوافق على القول بأن املراد من األحرف السبعة هو األوجه السبعة اليت ذهب إليها      
  .القراء واملفسرين، كما سيأتي بيان ذلك يف مطلبه إن شاء امجهور 

ومن األدلة على صحة هذا، أن اسم القراءات إذا اقرت�ت باألحرف السبعة، تبادر إىل األدهان أن      
األحرف هي القراءات القرآ�ية، وخباصةٍ بعد أن اشتهرت القراءات السبع يف األمصار اإلسالمية، وأصبح 

ثون عن قراءاتٍ سبعٍ، فقراءاتٍ عشرٍ إىل يومنا هذا، معتقدين أن هذه القراءات املتواترة هي الناس يتحد
   .)117(األحرف السبعة الواردة يف األحاديث الصحيحة

  :املراد من األحرف السبعة 
إن اخلوض يف أمواج هذا اخلالف الطويل العنق الخيدم هذه الدراسة بأكثر من إكثار صفحاهتا، كما      
 مرامي فيها ليس سرد اخلالفات اليت التثمر وال تنتج إال جدالً عقيماً، وأخرياً، لكل واحد من أن

  .الباحثني رأيه ود�د�ته اليت الحييد عنها
، هي األكثر تداوالً يف حماولة حتديد املراد من )118(على أن هناك رأيني من بني اآلراء املختلفة     

  :كلها، وهذان الرأيان كما يلي األحرف السبعة و�زول القرآن عليها 
:  وهو رأي اجلمهور من علماء القراءات واملفسرين وعلماء علوم القرآن عموما /  الرأي األول      

، واحملقق ابن اجلزري )120( وابن الطيب الباقال�ي)119(أشهرهم قدمياً ابن قتيبة
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يم الشيخ عبدالعظ: ومن احملدثني .  وغريهم كثري)122( ، وابن عبدالرب)121(
الزرقا�ي يف مناهل العرفان، وعبدالفتاح القاضي يف الوايف، وعلي حممد الضباع، 

الفضل اوالدكتور صبحي الصاحل يف املباحث، وغريهم كثري، وميثل هؤالء اإلمام أب
سبعة أوجه يف :   يف رأيهم، ومفاده أن املراد من األحرف السبعة )123(الرازي

   : )124(االختالف 
  .اختالف األمساء من إفرادٍ وتثنية ومجع وتذكري      وتأ�يت : /ل الوجه األو       

  .اختالف تصريف األفعال من ماض ومضارع      وأمر : /الوجه الثا�ي         
  .اختالف وجوه اإلعراب: / الوجه الثالث          
  .االختالف بالنقص والزيادة : /الوجه الرابع           
  .االختالف بالتقديم والتأخري : /الوجه اخلامس          
  .االختالف باإلبدال : /الوجه السادس          

                       االختالف يف اللغات واللهجات، كاختالف النطق ببعض احلركات مثل  : /الوجه السابع     
  .إخل… )125(، والتسهيل والتحقيقوكالفتح واإلمالة واإلظهار واإلدغام) يعزب( و) �عم( و) القدس(

  وهذَا الرأي هو ماأقتنع به، وهو ماميكن تطبيقه على القرآن، وسيتضح لك ذلك عند عرضي لألرقام 
  .اإلحصائية لألوجه السبعة يف القرآن الكريم

 وابن )126( ويذهب إليه مجاعة منهم أبوعبيدالقاسم بن سالم، وأمحد ابن حيي ثعلب/الرأي الثا�ي   
 وابن )130( والبيهقي)129(، واألزهري)128( عن أبي حامت السجستا�ي)127(دريد
 . )134( وقاسم بن ثابت)133( ، واألعمش)132(، وحممد بن السائب الكليب)131(سريين

ومن املعاصرين مل أعرف إال الدكتور حممد سامل حميسن ومناع القطان، وصاحب 
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دلتهم حبسن ، القارئ عبدالرمحن املطرودي الذي أوجز أ)األحرف السبعة(كتاب 
  .عرض وحتليل وإن مل تقنعين

 ومفَاد رأي هؤالء أن القرآن أ�زل على األحرف السبعة، وأن املراد منها سبع لغات من لغات العرب،     
  :وا�قسموا يف تعيني اللغات السبع إىل جمموعتني هامتني 

ن أن املراد من األحرف  ، حيث يرو)135( يتقدمهم أبوعبيدالقاسم بن سالم/اموعة األوىل         
فبعضه �زل بلغة : "السبعة سبع لغات من لغات العرب متفرقة يف القرآن 

قريش، وبعضه بلغة هديل، وبعضه بلغة متيم، وبعضه بلغة أزد وربيعة، 
وبعضه بلغة هوازن، وسعد بن بكر، وكذلك سائر اللغات، ومعا�يها يف هذا 

   .)136("كله واحدة
لو أن رجال مثَّل مثاالً يريد به الداللة على : "  يتقدمهم قاسم بن ثابت، يقول  /اموعة الثا�ية        

وجعل األحرف على " أ�زل القرآن على سبعة أحرف : " معنى قول النيب 
  : مراتب سبعة فقال 

  . ومنها ألسد– 3.  ومنها لكناية– 2.منها  لقريس-  1        
  . ومنها لضبة– 6.  ومنها لتميم– 5. ومنها هلديل– 4        
لكان قد أتى على قبائل مضر يف مراتب سبعة . " ومنها لقيس– 7        

 وقد جاء يف كتاب ا عز وجل ماله وجوه سبعة من القراءات من …تستوعب اللغات اليت �زل هبا 
  .)137("أ�زل القرآن على سبعة أحرف: "  بقوله إن هذا مراد النيب : غري أن �قول 

  :لرأْيِ األول و�َقْد الثَّا�ِي تَرجِيح ا       
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طناب واالستطراد املخلني مبنهج البحث العلمي، أستخلص القول بأ�ين أرى رجحان الرأي لإلتفادياً      
األول الذي ميثله أبوالفضل الرازي، وأختاره بناء على واقعيته، ومشوليته، وإمكان تطبيقه يف القرآن الكريم 

  .كما يأتي
لرأي اآلخر الذي يقول بأن املراد من األحرف السبعة، لغات سبع قبائل، واختلف أصحاب أما ا      

لو : " فيقال هلم :  واحتجوا بآثار وأقوال ملسا�دة رأيهم )138…(هذا الرأي يف تعيني السبع فأكثروا
منا هذا أمكننا حصر اللغات العربية املختلفة هذا النوع من االختالف يف سبع، التزيد والتنقص، وقبل 

احلصر يف غري ترددٍ، ومن غري شعورٍ بتعسفنا فيه، لكا�ت هذه اللغات السبع هي األحرف السبعة من 
ولكن التعسف يف املوضوع أوضح من أن خيفى على ذي بصرٍ، سواء : غري ماحاجة إىل اجلدل العقيم 

 وسعد بن بكر، أم وأزد، وربيعة، وهوازن،: أكا�ت لغات العرب هذه هي لغات قريش، وهذيل، ومتيم 
هذيل، وكنا�ة، وقيس، وضبة، ومتيم الرباب، وأسد بن خزمية، : كا�ت لغات قبائل مضر خاصة، وهي 

وقريش، ألن يف القرآن الكريم ألفاظاً من لغات قبائل أخرى غري اليت ذكرت على كال الرأيني، متثَّلت كلها 
 لغات القبائل ملا وقع اخلالف بني عمر و  وأيضاً، لو كان املراد باألحرف السبعة)139("…يف لغة قريش

  .هشام بن احلكيم، فكالمها قرشي
أ�ه " اإلرشاد يف القراءات العشر" وقد �قل جالل الدين السيوطي عن ابي بكر الواسطي يف كتابه      

 لغة قريش، وهذيل، وكنا�ة، وخثعم، واخلزرج، وأشعر، ومنري، )140(يف القرآن من اللغات مخسون : "قال 
يس، وغيالن، وجرهم، واليمن، وأزد تسوءة، وكندة، ومحري، ومدين، وخلم، وسعد العشرية، وق

وحضرموت، وسدوس،  والعمالقة، وأمنار، وغسان، ومذحج، وخزاعة، وغطفان، وسبأ، وعمان، 
وبنوحنيفة، وثعلب، وطي، وعامر بن صعصعة، وأوس، ومزينة، وثقيف، وجذام، وبلى، وعذرة، 

  )141(" اليمامةوهوازن، والنمر، و
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وإليك مناذج من الكلمات اليت وردت يف القرآن ببعض هذه اللغات غري اليت خصصت باألحرف    
  :السبعة على اختالفها يف  الرأي الثا�ي 

  
  :األوجه السبعة وتطبيقاهتا يف القراءات العشر املتواترة               

  /كلمة توضيح وتوثيق    
اترة أصوالً وفرشاً، هو الذي يربز لنا مدى  إن تطبيق هذه األوجه السبعة على القراءات العشر املتو    

  .صحة هذا الرأي ورجحا�ه على الرأي الثا�ي

  معناها  الكلمة القرآ�ية  إسم القبيلة  معناها  الكلمة القرآ�ية
  أفلم يعلم: أي   أَفَلَم ييأََس  انلغة عم  عنباً لعصر مخر منه: أي   أَعصِر خمراً

  مكتوبا: أي   مسطورا  لغة بين عيسى  اليلتكم أو الينقصكم: أي   الَيلتكم
  اجلماع: أي   الرفث  بلغة جرهم  مبسلط: أي   جببار
أبعدو: أي   اخسؤوا  لغة خثهم  مضطرب: أي   مريج

  واجنزروا
  التزيدو: أي   التغلوا  لغة حضرموت  باد للربالع: أي   ربيون
  العهود: أي   بالعقود  لغة خلم  جوع: أي   إمالق

  ختطئوا: أي   متيلوا  لغة اليمامة  ضاقت: أي   حصرت
  رجع: أي   �كص  لغة جذام  ختللوا: أي   فجاسوا
  مأظل: أي   أغطش  لغة عمارة  أي القصف  الصاعقة

  حيركون: أي   ينغضون  لغة األوس  النخل: أي   لينة
  )142(    لغة غسان  شديد: أي   بييس
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لذا رأيت من اجلدير أن أقوم بعملية إحصائية جلميع اخلالفات بني القراء يف القرآن الكريم ثم تصنيفها       
تفرد بدراسة خاصة، حسب األوجه السبعة باستقراءٍ قد يكون �اقصاً، ألن هذه املسألة حتتاج إىل أن 

  .لعمق كنهها ودقتها
كما جتدر اإلشارة إىل أ�ي سأعرض بعض األمثلة لكل وجهٍ ثم تليها األرقام اإلحصائية لآليات      

لتطويل املصرف عن الغرض، وحفاظاً على املوضوعية لالقرآ�ية اليت وقع فيها حرف اخلالف، وذلك تفادياً 
ات يف اجلدول اإلحصائية على رواية حفص عن عاصم تسهيال  وقد اعتمدت يف ترقيم اآليالعلمية،

 معتمداً يف كل ذلك على املصادر األساسية اآلتية يف علم للقارئ العزيز، مع ضبط الرسم القرآ�ي،
  :القراءات 

  )370: ت (البن خالويه / إعراب القراءات السبع وعللها - 1
  .). هـ444: ت ( ألبي عمرو الدا�ي /  كتاب التيسري يف القراءات السبع - 2
  .). هـ540: ت . ( ألبي جعفر األ�صاري/ اإلقناع يف القراءات السبع - 3
  .). هـ590: ت ( ألبي حممد الشاطيب ) حرز األما�ي ووجه التها�ي(  شروح الشاطبية  - 4
  :وهي كثرية، اخرتت منها مايأتي           

  .علعلي حممد الضبا/ إرشاد املريد إىل مقصود القصيد-  أ           
  .ألبي القاسم القاصح/  سراج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي-  ب        

  .حملمد عبدالدايم مخيس/  النفحات اإلهلية-  ج        
  .ألبي عبدا املوصلي/  شرح حرز األما�ي– كنز املعا�ي - د         
  .الفتاح القاضيلعبد/  الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع- هـ         
  .). هـ833: ت ( إلبن اجلزري ) طيبة النشر يف القراءات العشر(  شروح –5

  :وهي كثرية أيضا، اخرتت منها   
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  .البن اجلزري �فسه/  شرح طيبة النشر يف القراءات العشر –أ   
  . اهلادي، حملمد سامل حميسن–ب  
  .لإلمام النويري/  الكوكب الدري-ج   

  .البن اجلزري/  يف القراءات العشر حتبري التيسري– 6
 املغين يف توجيه القراءات - 8.  لعبدالفتاح القاضي/  البذور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة- 7

  .حملمد سامل حميسن/ العشر املتواترة
  .للمؤلف �فسه/  املستنري يف ختريج القراءات املتواترة-  9

  .لصابر حسن    أبوسليمان/ ورة وتوجيهها التيسري يف القراءات السبع املشه-10
  .للشيخ عبدالفتاح القاضي/  البذور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة-11

اعتمدت يف ترقيم اآليات يف اجلداول اإلحصائية على رواية حفص عن عاصم تسهيال : تنبيه     
  .للقارئ العزيز، مع ضبط الرسم القرآ�ي

  .اختالف األمساء يف اإلفراد والتثنية واجلمع والتذكري والتأ�يث: ـ اجلدول اإلحصائي ل/ أوالً
  سورة البقرة

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  48  اجلمهور  )شفاعة(تذكري االسم   ولَايقْبلُ مِنها شفَاعةٌ
   يعقوب- أبوعمرو –ابن كثري   تأ�يتُه  ولَا تُقْبلُ ِمنها شفَاعةٌ
طِيئَتُهبِهِ خ اطتأَح81  اجلمهور  باإلفراد  و  
طِيئَتُهبِهِ خ اطتأَحأبوجعفر–�افع   باجلمع  و   

  .  من السورة184، 164، 58وا�ظر األرقام التالية 
  سورة آل عمران
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  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلروف املختلف فيها  رقم اآلية
ادلْملئِكَةُفَن 39   خلف– الكسائي –محزة   بالتذكري  ئه  

  اجلمهور  بالتأ�يث  فَنادتْه الْملئِكَةُ
  49  أبوجعفر  باإلفراد  كَهيئَةِ الطَّائِرِ
  اجلمهور  باجلمع  كَهيئَةِ الطَّيرِ

  . من السورة154، 49/ وا�ظر الرقمني التاليني
  سورة النساء

  أمساء القراء ورواهتم  جه االختالفو  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  73  اجلمهور  بالتذكري   مودة-كَأَن لَّم يكُن 
   رويس- حفص –ابن كثري   بالتأ�يت   مودة-كَأَن لَّم تَكُن 

  
  ورة املائدةس

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
لتَهرِس لَّغْتا ب67   خلف- الكسائي–محزة –حفص–ابن كثري أبوعمرو  باإلفراد  فَم  
  الباقون  باجلمع  هِــِتــلـــفَما بلَّغْت رِس
لِنيهِم اَلْأَولَي111   خلف– يعقوب – محزة –شعبة   باجلمع  ع  
  اجلمهور  بالتتنية  علَيهم اَلْأَولِنيِ

   األ�عامسورة
  أمساء القراء ورواهتم  ختالفوجه اال  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

متُهفِتْن كُني 23  اجلمهور  بالتذكري  لَم  
متُهفِتْن تَكُن حفص- ابن عامر –ابن كثري   بالتأ�يث  لَم   
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  . من السورة145، 139، 135 ،115 ،71، 61، 55: وا�ظر األرقام التالية 
  سورة األعراف

  أمساء القراء ورواهتم  فوجه االختال  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  40   خلف– الكسائي –محزة   بالتذكري  لَايفتح هلم أبواب السماء
  الباقون، ويقرأ أبوعمرو بتخفيف التاء الثا�ية  بالتأ�يت  التُفَتَّح هلم ابواب السماء

  144   روح– أبوجعفر –�افع ابن كثري   باإلفراد  علَى الناسِ بِرِسلَيت
  اجلمهور  باجلمع   بِرِسليتعلَى الناسِ

  . من السورة172، 161 ،157 /وا�ظر األرقام التالية
  سورة األ�فال

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  50  ابن عامر  بالتذكري  إذ يتَوفى الذين كفروا امللئكةُ
  هوراجلم  بالتأ�يث  إذ تتوفى الذين كفروا امللئكَةُ

  . من السورة67، 66، 65/ وا�ظر األرقام التالية
  سورة التوبة

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
ُا جِدس17   يعقوب– أبوعمرو –ابن كثري   باإلفراد  م  

ساللِهــم اجلمهور  باجلمع  جِد  
  .سورة من ال117، 54 ،24 /وا�ظر الرقمني التاليني

  سورة يوسف
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

10  بت الْجبأبوجعفر–�افع   باجلمع  يفِ غَي   
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  بت الْجباجلمهور  باإلفراد  فِيِ غَي  
  سورة الرعد

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
قَى بِمساحِدٍيأي: بِالتَذكري  اءٍ و :اذُكِرقَى مسي   4   يعقوب– عاصم –ابن عامر  

  اجلمهور  بالتأ�يت، أي تسقى هذه األشياء  تُسقَى بِماءٍ واحِدٍ
  . من السورة42 / وا�ظر الرقم التايل

  سورة إبراهيم
  . من السورة18/ ا�ظر الرقم التايل

  حلسورة الن
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  32 و 28   خلف–محزة   بالتذكري  ةُــــكــيتَوفَّهم املَلَئِ
  اجلمهور  بالتأ�يت  ةُـــكــتَتَوفَهم املَلَئِ

  . من السورة48/ وا�ظر الرقم التايل
  سورة الكهف

  أمساء القراء ورواهتم   االختالفوجه  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  36   أبوجعفر- ابن عامر – ابن كثري –�افع   بالتثنية  لَأَجِدن خيراًً مِنهما
  اجلمهور  باإلفراد  لَأَجِدن خيراًً مِنها

  . من السورة109/ وا�ظر الرقم التايل
  سورة مريم

  قراء ورواهتمأمساء ال  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
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اتومالس كَاد90   الكسائي–�افع   بالتذكري  ي  
اتومالس اجلمهور  بالتأ�يت  تَكَاد  

  
  سورة طه

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
رِهِمهِ مِن سِحلُ إِلِيخَيها: بالتذكري  ي66  اجلمهور  أب خييل إليه سعي  

   روح–ابن ذكوان   بالتأ�يث، باعتبار العِصِي واحلِبال  يلُ إِلِيهِ مِن سِحرِهِمتُخَ
  . من السورة133/ وا�ظر الرقم التايل

  سورة األ�بياء
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

يحالر نلَيملِس81  اجلمهور  باإلفراد  و  
 نملَيلِسوــالرأبوجعفر  باجلمع  ح  

  . من السورة104 ، 80/ وا�ظر الرقم التايل
  سورة احلج

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  37  اجلمهور  بالتذكري  لَن ينالَ اَ لُحومها
  يعقوب  بالتأ�يث  لَن تَنالَ اَ لُحومها

  . من السورة37/  التايل ا�ظر الرقم
  سورة املؤمنون

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
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تِهِمنلِأَم م8  ابن كثري  باإلفراد  ه  
تِهِمنلِأَم ماجلمهور  باجلمع  ه  

  .من السورة14، 9/ ني التالينيوا�ظر األرقام
  سورة النور

  أمساء القراء ورواهتم   االختالفوجه  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
متُهم أَلْسِنلْيِهَع دهش24   خلف– الكسائي –محزة   بالتذكري   ي  
متُهم أَلْسِنلْيِهَع دهاجلمهور  بالتأ�يث  تَش  

  سورة الفرقان
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

ا سِرلَ فِيهعجاو61   خلف– الكسائي –محزة   باجلمع  ج  
  اجلمهور  باإلفراد  وجعلَ فِيها سِراجا

  . من السورة74، 48/ وا�ظر الرقمني التاليني
  سورة القصص

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  37  اجلمهور  باتأ�يث  تَكُون لَه عاقِبة
   خلف– الكسائي –محزة   بالتذكري  بةُيكُون لَه عاِقَ

  . من السورة57/ وا�ظر الرقم التايل
  سورة العنكبوت

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
ايتهِ ءلَيع 50   يعقوب–أبوجعفر–حفص–أبوعمرو-ابن عامر-�افع  باجلمع  أُ�زِلَت  
تايهِ ءلَيع الباقون  اإلفرادب  أُ�ْزِلَت  
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  سورة الروم
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

 – أبوجعفر – شعبة – أبوعمرو – ابن كثري –�افع   باإلفراد  رمحت اِإِلَى أَثَر
  يعقوب

50  

ِثَرءاَإِلَىالباقون  باجلمع  رمحت ا  
  

  .لسورة من ا20، 57/ ا�ظر الرقمني التاليني
  سورة لقمان

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  20  اجلمهور  باإلفراد  وأَسبغَ علَيكُم �ِعمةً
همِع� كُملَيغَ عبأَسأبو جعفر– حفص – أبوعمرو –�افع   باجلمع  و   

  سورة األحزاب
  أمساء القراء ورواهتم  تالفوجه االخ  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  31   خلف– الكسائي –محزة   بالتذكري  ويعملْ صلِحاً �ُؤتِها
  اجلمهور  بالتأ�يث  وتَعملْ صلِحاً �ُؤتِها

  . من السورة52، 36/ وا�ظر الرقمني التاليني
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  سورة سبأ
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

ونامِنفَتِ ء37  محزة  باإلفراد  فِي الْغُر  
  اجلمهور  باجلمع  تِ ءامِنونـــــفِي الْغُرفَ

  . من السورة15، 12/وا�ظر الرقمني التاليني
  سورة فاطر

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
هتٍ مِننيب لَىع م40   خلف– محزة – حفص – أبوعمرو –كثري ابن   باإلفراد  فَه  

نيلَى بع مـــــفَههالباقون  باجلمع  تٍ مِن  
  سورة يس

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
متَهيلْناَ ذُرم41  اجلمهور  باإلفراد  ح  
   يعقوب– أبوجعفر –ر  ابن عام–�افع   باجلمع  همـِتـــــحملْناَ ذُري

  . من السورة67/ وا�ظر الرقم التايل
  ~سورة ص

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  45  ابن كثري  باإلفراد  واذْكُر عبد�َا

  اجلمهور  باجلمع  د�َاـــواذْكُر عِب
  . من السورة58/ وا�ظر الرقم التايل

  



55 

  
  سورة الزمر

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  قم اآليةر
كَا�َتِكُملَى ملُوا عم39  اجلمهور  باإلفراد  اَع  

  شعبة  باجلمع  كُمـِتـــاَعملُوا علَى مكَا�َ
  . من السورة61، 36/ وا�ظر الرقمني التاليني

  سورة غافر
  أمساء القراء ورواهتم  فوجه االختال  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

ــالَيفـنـ ع-متُهذِرع52   خلف– الكسائي – محزة – عاصم –�افع   بالتذكري   م  
  الباقون  بالتأ�يث   معذِرتُهم-فَع ـنــالَتَ
  . من السورة6/ وا�ظر الرقم التايل

  سورة فصلت
  رواهتمأمساء القراء و  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  47  اجلمهور  باإلفراد  وما تُخْرِج مِن ثَمرتٍ
   أبو جعفر– حفص – ابن عامر –�افع   باجلمع  وما تُخْرِج مِن ثَمراتٍ

  سورة الشورى
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

اتومالس كَاد5   الكسائي–�افع   بالتذكري  ي  
  اجلمهور  بالتأ�يث  اُد السمواتتَكَ

  سورة الزخرف
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  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
َ�اءتَّى إِذَا جالكسائي – محزة – حفص –أبو عمرو   )من(بإفراد الضمري العائد على   ـاح 

   يعقوب- خلف –
28  

  الباقون  ي العاشي وقرينهبتثنية الضمري، أ  اـَ�ا حتَّى إِذَا جاء
  . من السورة53، 33/ وا�ظر الرقم التايل

  سورة الدخان
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  45  ابن كثري، حفص، رويس  )طعام األثيم(بالتذكري، إضمار   كَالْمهلِ يغْلِي
  اجلمهور  )الزقومشجرة (بالتأ�يث، إضمار   كَالْمهلِ تَغْلِي

  
  سورة اجلاثية

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  5   خلف– الكسائي –محزة   باإلفراد  وتَصرِيفِ الريحِ
  اجلمهور  باجلمع  حِـــــوتَصرِيف الري

  سورة احلجرات
  اء ورواهتمأمساء القر  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

تِكُموإِخ ني10  يعقوب  باإلفراد  ب  
 نيأِبيِكُمواجلمهور  باجلمع  خ  
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  سورة الطور

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
متَهيذُر متْهعاتَّب21  اجلمهور  باإلفراد  و  
  أبوعمر بكسر التاء ، وابن عامر ويعقوب برفعها  عباجلم  همـتــــواتَّبعنهم ذُري

  . من السورة21/الرقم التايل: وا�ظر 
  سورة النجم

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  32   خلف– الكسائي –محزة   باإلفراد  يجتَنِبون كَبِري الْإِثْمِ

  اجلمهور  باجلمع  إثْمِئرِ الِــبــــــيجتَنِبون ك
  سورة القمر

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  7   خلف– يعقوب – الكسائي – محزة –أبوعمرو   باإلفراد  شِعاً أَبصرهمـخ

  .  الباقون   باجلمع  خشعا أبصرهم
  سورة الواقعة

  أمساء القراء ورواهتم  الفوجه االخت  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  75   خلف– الكسائي –محزة   باإلفراد  بِموقِعِ النجوم
  اجلمهور  باجلمع  بِمواقِعِ النجوم

  سورة احلديد
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
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ةٌــلَاييذُ مِنكم فِدخ15  اجلمهور  بالتذكري  ؤ  
   يعقوب- أبوجعفر –ابن عامر   بالتأ�يث  ؤخذُ مِنكُم فِديةٌـــلَات

  سورة اادلة
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  7  اجلمهور  بالتذكري  مايكُون ِمن �َّجوى
  أبوجعفر  بالتا�يث  ماتَكُون ِمن �َّجوى

  .رة من السو11/ وا�ظر الرقم التايل
  سورة احلشر

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  7  اجلمهور بالنصب، وهشام بالنصب والرفع  بالتذكري  كَي لَايكُون دولَةٌ
  أبوجعفر وهشام يف أحد أوجهه الثالثة  بالتأ�يث  كَي لَايكُون دولَةٌ

  . من السورة14/وا�ظر الرقم التايل
   التحريمسورة

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  12  اجلمهور  باإلفراد  ـبِهِـتـوكِ
   يعقوب– حفص –أبوعمرو   باجلمع  ـبِهِـــــتـــوكُ

  سورة احلاقة
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  18   خلف– الكسائي –محزة   بالتذكري  م خافِيةٌلَايخْفَى مِنكُ
  اجلمهور  بالتأ�يث  لَاتَخْفَى مِنكُم خافِيةٌ
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  سورة املعارج
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  33  اجلمهور  باإلفراد  دتِهِمـوالذين هم بِشه
   يعقوب–حفص   باجلمع  داتِهِمــوالذين هم بِشه

  . من السورة43، 4،33/ ة التاليألرقاموا�ظر ا
  سورة القيامة

  . من السورة 37/ ا�ظرالرقم التايل
  سورة الغاشية

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  11   رويس– أبوعمرو –ابن كثري   بالتذكري  لَايسمع فِيها لَغِيةٌ

  �افع، وقرأاجلمهور بالتاء الفوقية املفتوحة  بالتأ�يث  يها لَغِيةٌالَتُسمع فِ
  سورة اهلمزة

  . من السورة 9/ ا�ظرالرقم التايل
  تصريف األفعال من ماض ومضارع وأمر:اجلدول اإلحصائي لـ /ثا�يا

  سورة البقرة
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  125   ابن عامر–�افع   باملاضي  خَذُوا مِن مقَامِواتَّ
  اجلمهور  باألمر  واتَّخِذُواْ مِن مقَامِ

  . من السورة159/ وا�ظر الرقم التايل
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  سورة يوسف
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

آءن �َّشم يج110   يعقوب– عاصم –ر ابن عام  باملاضي املبين للمفعول  فَن  
  اجلمهور  باملاضي املبين للفاعل  جِى من �َشآءـفَن

  سورة األ�بياء
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  4   خلف– الكسائي – محزة –حفص   باملاضي  لْ ربي يعلَمـق
  اجلمهور  باألمر  قل ربي يعلم              
  . من السورة112/ ر الرقم التايلوا�ظ

  سورة املؤمنون
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

لَبِثتُم لْ كَم112  اجلمهور  باملاضي  قـ  
لَبِثْتُم ل كَمالكسائي– محزة –ابن كثري   باألمر  قُـ   

  . من السورة114/ وا�ظر الرقم التايل
  سورة النور

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  م اآليةرق
ي تُوقَّدرد كَب35   يعقوب– أبوجعفر – أبوعمرو –ابن كثري   باملاضي  كَو  
ي تُوقَدرد كَباجلمهور، ويقرأ �افع وابن عامر وحفص بالياء  رعضابامل  كَو  

  سورة الفرقان
  أمساء القراء ورواهتم  جه االختالفو  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
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  25  اجلمهور  باملاضي  كةُـــئِــو�ُزلَ الْملَ
  �ولـــــزِلْ الْمابن كثري  باملضارع  كَةَــــِئــ  

  سورة السجدة
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  17   يعقوب–محزة   باملضارع  ما أُخفِي لَهم
مفَى لَها أُخاجلمهور  باملاضي  م  

  سورة سبأ
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

دـعا بنب19  يعقوب  باملاضي  ر  
 دـعا بنبر +ـعِداجلمهور باأللف+  هشام – أبوعمرو –ابن كثري   باألمر  ب  

  سورة غافر
  . من السورة 46/ ا�ظر الرقم التايل

  سورة الزخرف
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  24   ابن عامر–حفص   باملاضي  ـلَ أَولَوجِئْتَكُمـــــــق
  اجلمهور  باألمر  قُـل أَولَوجئتكم 

  سورة اجلن
  واهتمأمساء القراء ور  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  20  اجلمهور  باملاضي  لَ إِ�َّما أدعواْـــــــقَـ
   أبوجعفر– محزة –عاصم   باألمر  قُـل إِ�َّما أدعواْ
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  سورة املرسالت
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  30  رويس  باملاضي  ا�طَلَقُوا إِلَى ظِلٍ
  اجلمهور  باألمر  ا�ْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍ

  
  وجوه اإلعراب: اجلدول اإلحصائي لـ / ثالثا              

  سورة البقرة
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

ونجِعإِلِيهِ تًر 28  يعقوب  بالبناء للفاعل  ثُـم  
ونجِعإِلَيه تُر اجلمهور  بالبناء للمفعول  ثُـم  

ــر األ ــةوا�ظـــ ــام التاليـــ ، 213، 210، 197، 177، 184، 165، 119، 117، 102، 58، 38، 37/ رقـــ
  . من السورة284 ،282، 254 ،245 240، 229،233، 219، 214

  سورة آل عمران
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

مهنيب كُمح24  اجلمهور  بفتح الياء، على البناء للفاعل  لِي  
مهنيب كَمحأبوجعفر  بضم الياء على البناء للمفعول  لِي  

  . من السورة198، 161، 120،154، 80، 49 ،19/وا�ظر األرقام التالية
  سورة النساء

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  محزة  )به(ى ارور يف خبفض امليم عطفاً عل  تساءلون به واألْرحامِ  1
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  امحاألْراجلمهور  بنصب امليم عطفاً على لفظ اجلاللة  تساءلون به و  
  . من السورة140 ،124 ،136، 95، 66، 40، 29، 24 ،12 ،11، 10، 3/ وا�ظر األرقام التالية

  سورة املائدة
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

لَكُمجأَرو وسِكُمءحبكم " رءوسكم"خبفض الالم عطفاً على   بِـر
  املسح

 - محزة – شعبة – أبوعمرو –ابن كثري 
   خلف–أبوجعفر 

6  

حبكم " أيديكم"بنصب الالم عطفاً على   برءوسكم وأرجلكم
  .الغسل

  الباقون

  .ورة من الس119، 107، 95، 71، 57 ،53 ،47، 45 ،2/وا�ظر األرقام التالية
  سورة األ�عام

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
بالتنوين على أ�ه منصوب على   �َرفَع درجـتٍ من

  مفعول) من(الظرفية و
  83   خلف– يعقوب – الكسائي – محزة –عاصم 

) درجـت(بغري التنوين على اإلضافة و  �َرفَع درجـتِ من
  )�رفع (مفعول

  الباقون

  . من السورة153، 145، 139، 137، 119 ،94،109 ،74، 55، 54 ،16،23/وا�ظر األرقام التالية
  سورة األعراف

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
44  ِةُ انلعنة(بإسكان النون خمففة ورفع   أَن لَّع (

  على أهنا مبتدأ
   قنبل– يعقوب – عاصم – أبوعمرو –�افع 
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  ِةَ انلَع على ) لعنة(بالتشديد و�صب   أَن
  )أن(أهنا اسم 

  الباقون

  . من السورة164، 161 ،85، 59،65،73، 54، 32، 26/ وا�ظر األرقام التالية
  سورة األ�فال

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
ُلَكِنِ ابتخفيف النون فيها من الثقيلة و   قتلهمو)الكسائي – محزة –ابن عامر   مبتدأ) ا – 

  خلف
17  

َا لَكِنبالتشديد على أهنا عاملة و   قتلهمو)اجلمهور  إمسها) ا  
  . من السورة11/ وا�ظر الرقم التايل

  سورة التوبة
  أمساء القراء ورواهتم  فوجه االختال  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

ضِلُّ بِهِ الَّذِين37   خلف– الكسائي – محزة –حفص   على البناء للمفعول   كفرواي  
  )يضِل(اجلمهور، ويقرأ يعقوب   على البناء للفاعل   كفرواَيضِلُّ بِهِ الَّذِين

  . من السورة109، 100، 66، 61، 40/ وا�ظر األرقام التالية
  سورة يو�س

  

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  م اآليةرق
�افية مبعنى ) ال(بتخفيف النون مكسورة على أن   والَ تَتَّبِعانِ

  النهي
  89  ابن ذكوان

  اجلمهور  �اهية) ال(بالتشديد مكسورة على أن   والَ تَتَّبِعانِ
  . من السورة71، 61، 23، 11/ وا�ظر األرقام التالية
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  سورة هود
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

رِهإِلَهٍ غَي برفع الراء وضم اهلاء على النعت أو البدل   مِن
  )إله(من 

  50  اجلمهور

رِهإِلَهٍ غَي باخلفض وكسر اهلاء، على النعت أو البدل   مِن
  .لفظاً) إله(من 

   أبوجعفر-الكسائي 

  . من السورة123، 108 ،66،81، 40، 28/  األرقام التاليةوا�ظر
  سورة يوسف

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
بالتنوين على أ�ه منصوب على   �َرفَع درجـتٍ من

  مفعول) من(الظرفية و
  76   خلف– الكسائي – محزة –عاصم 

ري التنوين على اإلضافة بغ  �َرفَع درجـتِ من
  مفعول به) درجـت(و

  اجلمهور

  سورة الرعد
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

رغَيو انوَخِيلٌ صِن�و عزَرو ) قطع(برفع األربعة على عطفها على   و
  �عت) صنوان(

حفص – أبو عمرو –ابن كثري 
  يعقوب–

4  

  اجلمهور  )أعنب(خبفض األربعة عطفا على   و�َخِيلٍ صِنونٍ وغَيرِوزَرعٍ 
  . من السورة33/التايلوا�ظر الرقم 

  سورة إبراهيم
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
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  31  جلمهورا  �افية للوحدة ال عمل هلا) ال: (بالرفع والتنوين   الَبيع فِيهٍ والَ خِلَـلٌ
  يعقوب–أبوعمرو–ابن كثري  �افية للجنس) ال: (بالفتح وترك التنوين   الَبيع فِيهِ والَ خِلـلَ

  .  من السورة46، 2\وا�ظر الرقمني التاليني 
  سورة النحل

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  110  ابن عامر  .ناء للفاعل على الب  مِن بعدِ ما فَتَنواْ
  اجلمهور  .على البناء للمفعول   مِن بعدِ ما فُتِنواْ

  .من السورة 37/وا�ظر الرقم التايل 
  سورة اإلسراء

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
ئُـهيس 38  خلف-الكسائى–زةمح–عاصم–ابن عامر  )كان(إ سم) سيئه(على أن   عند ربككَان  
  الباقون  )كان(على أ�ه خرب   ة عند ربككَان سيئَـ

  . من السورة13/ وا�ظر الرقم التايل 
  سورة الكهف

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
قالْح ِ ُة44  الكسائى–أبو عمرو   صفة للوالية) احلق(برفع القاف على إن   الْوِالَي  
قالْح ِ ُالَيةخبفضها على أهنا صفة ل   الو)اجلمهور  ).ا  

  . من السورة88، 71، 47 ،44، 25\وا�ظر األرقام التالية 
  سورة مريم

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
35  كُونفَي اجلمهور  برفع النون على االستئناف  كُن  
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  ابن عامر  بنصبها على إضمار أن بعد الفاء السببية  ن فَيكُونكَ  
  .  من السورة60، 40، 36 ،35، 34 ،24، 6\وا�ظر األرقام التالية 

  سورة طه
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

كـ�تَرأَ�َّـا اخ13  زةمح  واأللف امسها)أن(بالتشديد على أهنا   و  
  اجلمهور  بالتخفيف على أهتا ضمري منفصل مبتدأ  وأَ�َـا اختَرتُـك  

  ةمن السور، 130، 119، 114، 112، 102، 97، 87، 39،63/  األرقام التاليةوا�ظر األرقام
  سورة األ�بياء

  . من السورة87، 25، 7/ا�ظر األرقام التالية
  سورة احلج

  

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
اكِفالْع وآء25  حفص  اليت مبعنى صري�ا) جعلنه(مفعول ثان ل: بنصب اهلمزة   س  

  اجلمهور  .مبتدأ مؤخر) العاكف(خرب مقدم و: برفعها   سوآء الْعاكِف  
  

  .  من السورة76، 39 ،25 ، 23\وا�ظر األرقام التالية
  سورة املؤمنون

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
ونالْفَائِز مم ه111  الكسائى–محزة   بكسر اهلمزة على االستئناف  إِ�َّه  
ونالْفَائِز مه ماجلمهور  )جزيتهم(بفتحها على أ�ه املفعول الثا�ى ل   أَ�َّه  

  . السورة  من115، 92 ، 52، 27، 20،23/وا�ظر األرقام التالية



68 

  سورة النور
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  6  خلف-الكسائى-محزة-حفص  )فشهادة أحدهم(خرباملبتدأ:برفع العني  أَربع شهـداتٍ
فشهادة أحدهم (مفعول مطلق و�اصبه :بنصبها   أَربع شهـداتٍ

(  
  اجلمهور

  . من السورة58، 55، 48، 40، 36، 35، 31، 9، 7 ،6 /ةوا�ظر األرقام التالي
  سورة الفرقان

  

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
ل لَّكعجيجعل لك جنـت(جيزم الالم عطفاً على حمل    قصوراو : (

  جواب الشرط
  10  اجلمهور

  عاصم-ابن عامر–ابن كثري   االستئناف أي وهو جيعلبرفع الالم على   قصوراَويجعلُ لَك
  . من السورة75، 69، 18/ وا�ظر األرقام التالية

  سورة الشعراء
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

 يضيقو–نطَلِقلَا ي13  يعقوب  )أن يكذبون(بنصب القاف فيهما عطفاً على    و  
 ضيقيو– نطَلِقاجلمهور  برفع القاف على االستئناف  ولَاَ ي  

  سورة النمل
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

-الكسائي-محزة-عاصم  قبس بدل(قطع عن اإلضافة و : بتنوين الباء   بِشِهابٍ قَبـسٍ  7
  خلف -يعقوب
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  الباقون  ةبرتك التنوين عن اإلضاف  بِشهابِ قَبـسٍ  
  . من السورة89، 82، 51/ وا�ظر األرقام التالية

  سورة القصص
  

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  82   يعقوب–حفص   على البناء للفاعل  لَخَسف بِنـا
  اجلمهور  على البناء للمفعول  لَخُسِف بنـا

  . من السورة82 ، 39، 34/ ةم التاليارقألوا�ظر ا
  سورة العنكبوت

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
ونعجا تُرن57  اجلمهور  على البناء للمفعول  إِلَي  
ونجِعا تَرنيعقوب  على البناء للفاعل  إِلَي  

  . من السورة25/ وا�ظر الرقم التايل
  سورة الروم

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  حلرف املختلف فيهاا  رقم اآلية
  )كان(بالرفع على أهنا اسم   كَان عاقِبةُ الذين

  خربها) السوأى(و 
 – أبوعمرو – أبوجعفر – ابن كثري –�افع 
  يعقوب

10  

  ) كان(بالنصب على أهنا خرب   كَان عاقِبةَ الذين
  امسها) السوأى(و 

  الباقون

  . من السورة11/تايلوا�ظر الرقم ال
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  سورة لقمان
  

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  3  محزة  )تلك:(بالرفع على أهنا خرب ثان السم اإلشارة  هدى ورحمةٌ
  اجلمهور  معطوف على هدى: بالنصب على احلال   هدى ورحمةً

  . من السورة27 ،23 ،16 ،6/وا�ظر األرقام التالية

  سورة السجدة
   اليت سبق أن أوردهتا يف تصريف األفعال17ا�ظر اآلية 

  سورة األحزاب
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

على البناء للفاعل، وجمزوم أل�ه جواب من   �ُضَعف لَها
  )من(

  30   ابن عامر–ابن كثري 

فضَعاياجلمهور  ويقرأ أبوعمرو وأبوجعفر ويعقوب   )من(على البناء للمفعول وجمزوم أل�ه جواب    لَه
  )يضعف(

  سورة سبأ
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

 – ابن عامر –�افع   هو عامل: أي : خرب املبتدأ حمذوف : بالرفع   عـلِم الْغَيبِ
   رويس–أبوجعفر 

3  

  اجلمهور  )ربي( خبفض امليم على أ�ه بدل من   عـلِمِ الْغَيبِ
  . من السورة37، 23، 17، 16 ،15 ،14، 12 ،5/وا�ظر األرقام التالية
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  سورة فاطر
  

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  33   أبوجعفر- عاصم –�افع   )من أساور(  وارور بالنصب على حمل اجلار  مِن ذَهبٍ ولُؤلُؤاً
  اجلمهور  )من ذهبٍ( باخلفض عطفاً على   مِن ذَهبٍ ولُؤلُؤٍ

  . من السورة36، 11، 3: وا�ظر األرقام التالية 
  سورة يس

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
 – شعبة – أبوعمرو – ابن كثري –�افع   هو: مبتدأ حمذوف بالرفع على أ�ه خرب   تنزيل العزيز

   يعقوب-أبوجعفر 
5  

  الباقون  بالنصب على املصدر بفعل من لفظه  تنزيل العزيز
  . من السورة53، 39 ،35 ،32، 29/ وا�ظر األرقام التالية

  سورة الصافات
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

لُونَا الْأَو�اؤابء ابن عامر –قالون   بإسكان الواو على أهنا عاطفة ألحد الشيئني  أَو - 
  أبوجعفر

17  

لُونَا األَو�اؤابء اجلمهور  أن العطف بالواو، واهلمزة استفهامية: بالفتح   أَو  
  . من السورة126 ،6/ وا�ظر الرقمني التاليني

  سورة ص
  

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  املختلف فيهااحلرف   رقم اآلية
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 هشام خبلف – أبوجعفر –�افع   مضاف إليه) ذكرى(مضاف و: بال التنوين    الداربِخَالِصةِ ذِكْرى
  عنه

46  

  اجلمهور وهشام  بالتنوين وعدم اإلضافة، فهي مقطوعة   الداربِخَالِصةٍ ذِكْرى
  .السورة من 84، 70/ وا�ظر الرقمني التاليني

  سورة الزمر
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

توا الْمهلَيع 42   خلف– الكسائي –محزة   على بناء الفعل للمفعول  قُضِي  
توا الْمهلَياجلمهور  على بناء الفعل للفاعل  قَضَى ع  

  . من السورة38، 20/ وا�ظر الرقمني التاليني
  سورة غافر

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
 – ابن عامر – ابن كثري –�افع   منصوب بأن مضمرة بعد الفاء: بنصب العني   فَأَطَّلِع إِلَى إِلَـهِ

   أبوجعفر–أبوعمرو 
37  

  الباقون  )أَبلغُ( بالرفع عطفاً على   فَأَطَّلِع إِلَى إِلَـهِ
  . من السورة46 ،40 ،37 ،35/ ا�ظر األرقام التاليةو

  سورة فصلت
  

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
ِا اءدأَع رش19   يعقوب–�افع   بنون العظمة على البناء للفاعل  �َح  
ِا اءدأَع رشحاجلمهور  لبياء الغيب على البناء للمفعو  ي  

  . من السورة10/ وا�ظر الرقم التايل
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  سورة الشورى
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

3  كي إِلَيوحي ابن كثري  ببناء الفعل فعول  كَذَلِك  
  كوحِي إِلَيي اجلمهور  بناء الفعل فاعل  كَذَلِك  

  .ورة من الس،35/ وا�ظر الرقم التايل
  سورة الزخرف

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
بـرقِيلِهِ  ي88   محزة–عاصم   )الساعة(باخلفض مع الصلة عطفاً على   و  
بـري  قِيلَهاجلمهور  )الساعة حمال(بفتح الالم وضم اهلاء مع الصلة بواو عطفا على  و  

  . من السورة85 ،71، 38، 35 ،18 ،5/ اليةوا�ظر األرقام الت
  سورة الدخان

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
يف اآلية ) ربك(باخلفض على أ�ه بدل من   رب السمـواتِ

  السابقة
  7   خلف- الكسائي – محزة –عاصم 

هو : رب ملبتدأ حمذوف تقديره بالرفع على أ�ه خ  رب السمـوات
 رب…  

  اجلمهور

  . من السورة49 ،45 /وا�ظر الرقم التايل
  سورة اجلاثية

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  35   خلف– الكسائي –محزة   ببناء الفعل للفاعل  الَيخْرجون مِنها
  اجلمهور  الفعل للمفعولببناء   الَيخْرجون مِنها
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  . من السورة32، 28، 21، 14، 11، 5، 4/ وا�ظر اآليات التالية
  سورة األحقاف

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  16  اجلمهور  ببناء الفعلني للمفعول   ويتَجاوز–يتَقَبلُ 
   خلف– عاصم –محزة   علني للفاعلببناء الف   و�َتَجاوز–�َتَقَبلُ 

  . من السورة25/ وا�ظر الرقم التايل
  سورة حممد 

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  4   يعقوب– حفص –أبوعمرو   على البناء للمفعول  والذين قُـتِلُواْ
  اجلمهور  على البناء للفاعل  والذين قَـتَلُواْ

  . من السورة25/ا�ظر الرقم التايلو
  سورة الذاريات

   من السورة46، 23/ ا�ظر الرقمني التاليني
  سورة الطور

  . من السورة45 ، 28، 21،23 /ةم التاليارقألا�ظر ا
  مرسورة الق

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  3  أبوجعفر  بالقوة: صفة لألمر وخربه مقدر: الراءخبفض  وكُلُّ أَمرٍ مستَقِرٍّ
تَقِرسرٍ مكُلُّ أَماجلمهور  )كل(خرب : بالرفع   و  

  سورة الرمحن
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  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  22   يعقوب– أبوجعفر – أبوعمرو –�افع   على البناء للمفعول  اللؤلؤايخْرِج مِنهما
  اجلمهور  على البناء للفاعل  اللؤلؤايخْرج مِنهما

  . من السورة78، 35، 12/ وا�ظر األرقام التالية

  سورة الواقعة
  . من السورة22/الرقم التايل: ا�ظر 

  سورة احلديد
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

ا دعكُلٌ و10  ابن عامر  بالرفع على االبتداء وما بعدها خرب   احلسنىو  
ا دعو كُالاجلمهور  بالنصب على املفعولية املقدمة   احلسنىو  

  . من السورة11، 8/ وا�ظر الرقمني التاليني

  سورة اادلة
  . من السورة7/ا�ظر الرقم التايل

  
  سورة احلشر

  . من السورة7/ ا�ظر الرقم التايل
  

  سورة املمتحنة
  . من السورة3/�ظر الرقم التايلا
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  سورة الصف
  . من السورة14، 8/ا�ظر الرقمني التاليني

  
  سورة الطالق

  . من السورة3/ ا�ظر الرقم التايل
  سورة املعارج

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  11   أبوجعفر- الكسائي –�افع   اء إلضافتها إىل غري متمكنحركة بن: بفتح امليم    ببنيهمِن عذَابِ يومئِذٍ
  اجلمهور  بكسرها إجراء لليوم جمرى األمساء   ببنيهمِن عذَابِ يومِئِذٍ

  . من السورة16، 10/ وا�ظر الرقمني التاليني
  

  سورة اجلن
  . من السورة28، 19، 14، 13، 12، 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3/ ا�ظر األرقام 

  
   املزملسورة

  . من السورة20، 9/  التالنينيا�ظر الرقم
  

  سورة املدثر
  . من السورة33/ ا�ظر الرقم التايل 
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  سورة القيامة
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

بالياء على جعل الضمري عائداً   مِن منِيٍّ يمنى
  املذكر) مين(على

  37   هشام خبلف عنه–قوب  يع–حفص 

بالتاء على جعل الضمري عائداً على   مِن منِيٍّ تُمنى
  املؤ�ثة) �طفة(

   فيوجهه الثا�ياجلمهور وهشام

  سورة اإل�سان
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

ـلِيهِم ثيابثياب( وخرب مقدم : بإسكان الياء وكسر اهلاء    سندسع (
  مبتدأ مؤخر

  21   أبوجعفر– محزة –�افع 

ظرف خرب مقدم : بفتح الياء وضم اهلاء    سندسعـلِيهم ثياب
  مبتدأ مؤخر) ثياب(و

  اجلمهور

  
  سورة النيأ

  . من السورة37/ا�ظر الرقم التايل
  

  سورة النازعات
  . من السورة45/ ا�ظر الرقم التايل
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  سورة عبس
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  تلف فيهااحلرف املخ  رقم اآلية

  25   خلف– محزة – الكسائي –عاصم   …بالفتح على تقدير الم العلة، أي أل�ا  املاءأَ�َّـا صببنا
ويقرأ رويس بالفتح وصال، : اجلمهور   بالكسر على االستئناف  املاءإِ�َّـا صببنا

  وبالكسر ابتداء
  . السورة من4/ وا�ظر الرقم التايل

  اال�فطارسورة 
  . من السورة19/ ا�ظر الرقم التايل

  
  سورة املطففني

  . من السورة24/ا�ظر الرقم التايل
  

  اال�شقاقسورة 
  . من السورة12/ ا�ظر الرقم التايل

  
  سورة الربوج

  . من السورة22، 15/ ا�ظر الرقمني التاليني
  

  سورة الطارق
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  . من السورة4/ ا�ظر الرقم التايل
  

  الغاشيةسورة 
  . من السورة11، 4/ ا�ظر الرقمني التاليني

  
  سورة الفجر

  . من السورة26، 25/ ا�ظر الرقمني التاليني

  سورة البلد
  . من السورة14، 13/ ا�ظر الرقمني التاليني

  سورة التكاثر                                    
  . من السورة6/ ا�ظر الرقم التايل

  
  سورة املسد

  . من السورة4/ قم التايلا�ظر الر

  



80 

  االختالف بالنقص والزيادة: رابعاً اجلدول اإلحصائي لـ          
  سورة الفاحتة

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  4   خلف– يعقوب – الكسائي –عاصم   بإثبات األلف بعد امليم   يوم الدينمـلِكِ
  اجلمهور  بغري األلف بعد امليم   يوم الدينمـلِكِ

  سورة البقرة
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  9   أبوعمرو– ابن كثري –�افع   بإثبات األلف بعد اخلاء   إالوما يخَـدِعون
  اجلمهور  بغري األلف بعد اخلاء   إالوما يخْـدعون

ــة   ــام التاليــ ــر األرقــ ، 251، 245 ،237 ،236 ،207، 191، 143،  116، 106، 85، 51، 36 /وا�ظــ
  . من السورة283

  
  سورة آل عمران

  . من السورة133 ،38 ،37 ،30 ،21/ ا�ظر األرقام التالية
  سورة النساء

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  5   ابن عامر–�افع    مصدر كالقيامبغري األلف بعد الياء  لَكُم قِيـما
  اجلمهور  بإثبات األلف بعد الياء مصدر قام  لَكُم قِيِـما

  . من السورة135، 128، 94، 66، 43، 33/ وا�ظر األرقام التالية
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  سورة املائدة
  . من السورة110 ،89، 54، 13/ا�ظر األرقام التالية

  سورة األ�عام
  أمساء القراء ورواهتم   االختالفوجه  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  32  ابن عامر  )الم االبتداء(بالم واحدة    خريولَدار اآلخرة
  اجلمهور  )الم االبتداء والم التعريف(بالمني    خريولَلدار اآلخرة

  . من السورة159، 125، 105، 96، 86 ،85، 63 /وا�ظر األرقام التالية
  

  سورة األعراف
  . من السورة201 ،190، 142، 113، 111، 81 /ا�ظر الرقم التايل

  
  سورة التوبة

  . من السورة117، 106، 100 ، 30، 19، 17 /ألرقام التاليةا�ظر ا
  

  سورة هود
  . من السورة69، 68/ ا�ظر الرقمني التاليني

  
  سورة يوسف
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  . من السورة110 ، 64/ا�ظر الرقم التايل
  

  سورة إبراهيم
  .ة من السور18/ا�ظر الرقم التايل

  
  سورة اإلسراء

  . من السورة76، 31، 7/ ا�ظر األرقام التالية
  

  سورة الكهف
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  74  رويس-أبوجعفر–أبوعمرو–ابن كثري–�افع  بإثبات األلف بعد الزاي  أقتلت �فسا زَاكِيةً
عد الزاي بغري األلف ب  أَقتلت �فسا زَكِيةً

  وتشديد الباء
  الباقون

  . من السورة77،98، 76/ وا�ظر األرقام التالية
  

  سورة مريم
  . من السورة7، 2/ني التالينيا�ظر الرقم

  
  سورة طه
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  . من السورة80، 77، 53/ ا�ظر األرقام التالية
  

  سورة األ�بياء
  . من السورة95 ،89 ،88، 30/ ا�ظر األرقام التالية

  سورة احلج
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  يةرقم اآل

فَعداللَه ي 38   يعقوب– أبوعمرو –ابن كثري   بغري ألف بعد الدال   عن الذينإِن  
  اجلمهور  بإثبات األلف بعد الدال   عن الذينإِن اللَه يدافِع

  . من السورة51، 40 ،38 ،5، 2/ وا�ظر األرقام التالية
  

  رة املؤمنونسو
  . من السورة89، 87 ،82 ،72/ ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة النور

  . من السورة35 ،20/ ني التالينيا�ظر الرقم
  

  سورة الفرقان
  . من السورة69، 61، 25/ ا�ظر األرقام التالية
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  سورة الشعراء
  . من السورة176 ،149 ،111، 56 ، 36 /ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة النمل

  .من السورة 87،  66/ ر الرقمني التالينيا�ظ
  

  سورة القصص
  . من السورة48 ،34/  التالنينيا�ظر الرقم

  
  سورة العنكبوت

  .من السورة 28،  20/ ني التالينيا�ظر الرقم
  

  سورة الروم
  . من السورة32/ ا�ظر الرقم التايل

  
  سورة لقمان

  . من السورة18/ ا�ظر الرقم التايل
  سورة السجدة
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   من السورة10/ لرقم التايلا�ظر ا
  سورة األحزاب

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
نوهـس49   خلف– الكسائي –محزة   بإثبات األلف بعد امليم  أَن تُم  
نوهـساجلمهور  بغري األلف بعد امليم  أَن تَم  

  . من السورة67 ،66 ،30، 20 ،10 ،4/ وا�ظر األرقام التالية
  

  سورة سبأ
  . من السورة38 ،19 ،5/ ةم التاليارقألا�ظر ا

  سورة يـس
  . من السورة56، 55 ،35 /ة التاليمرقألا�ظر ا

  
  ~سورة ص

  . من السورة48، 13/ ني التالينيرقملا�ظر ا
  

  سورة الزمر
  . من السورة36، 29/ ا�ظر الرقمني التاليني

  
  سورة غافر
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  . من السورة26/ ا�ظر الرقم التايل
  

  سورة الشورى
  . من السورة30/ ا�ظر الرقم التايل

  سورة الزخرف
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  10  اجلمهور  بإثبات األلف بعد اهلاء  األْرض مِهـدا
  لف خ- الكسائي – محزة –عاصم   بغري األلف بعد اهلاء  األْرض مهـدا

  . من السورة83، 71، 53 ،38/ وا�ظر األرقام التالية
  
  

  سورة الدخان
  . من السورة27/ ا�ظر الرقم التايل

  
  سورة األحقاف

  .من السورة15/ ا�ظر الرقم التايل
  

  سورة حممد
  . من السورة4/ ا�ظر الرقم التايل
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  سورة الفتح

  . من السورة15/ ا�ظر الرقم التايل
  

  سورة احلجرات
  . من السورة14/ قم التايلا�ظر الر

  
  سورة الذاريات

  . من السورة44، 25/ ا�ظر الرقمني التاليني

  سورة الطور
  . من السورة45، 18/ ا�ظر الرقمني التاليني

  
  سورة النجم

  . من السورة47 ،20، 12/ ةم التاليارقألا�ظر ا
  

  سورة الواقعة
  .من السورة 75،  62/ ني التالينيا�ظر الرقم
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  دسورة احلدي
  . من السورة24 ،23 ،18، 11، 10، 9 /ا�ظر األرقام التالية

  سورة اادلة
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

ونر2   يعقوب- أبوعمرو – ابن كثري –�افع   بغري األلف بعد الظاء  يـظَّه  
ونرظَّـهجلمهورا  بإثبات األلف بعد الظاء  يظـهرون + ي  

  . من السورة11، 9، 8/ وا�ظر األرقام التالية
  

  سورة احلشر
  . من السورة14 ،10 /ا�ظر الرقم التايل

  
  سورة املنافقون

  . من السورة10/ ا�ظر الرقم التايل
  
  

  سورة امللك
  . من السورة3/ ا�ظر الرقم التايل

  
  املعارجسورة 
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  . من السورة42 ،33 /ا�ظر الرقم التايل
  
  �وحسورة 

  .من السورة 25/ �ظر الرقم التايلا
  

  سورة القيامة
  . من السورة1/ ا�ظر الرقم التايل

  
  سورة اإل�سان

  . من السورة16، 15، 4/ ا�ظر األرقام التالية
  

  سورة املرسالت
  . من السورة33/ ا�ظر الرقم التايل

  
  سورة النبأ

  . من السورة23/ ا�ظر الرقم التايل
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  سورة النازعات
  . من السورة11/ التايلا�ظر الرقم 

  
  سورة املطففني

  . من السورة31/ ا�ظر الرقم التايل
  

  سورة الفجر
  . من السورة18/ ا�ظر الرقم التايل

  
  سورة قريش

  . من السورة2، 1/ ا�ظر الرقمني التاليني
  

  :االختالف بالتقديم والتأخري : اجلدول اإلحصائي لـ / خامسا      
  سورة البقرة

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  ف املختلف فيهااحلر  رقم اآلية
  37  اجلمهور   تقديم الفاعل على املفعول  ءادم ـــ كَلِمـتٍ
ـتـــ كَلِم ادمابن كثري  تأخري الفاعل على املفعول  ء  

  
  سورة آل عمران
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  . من السورة195/ ا�ظر الرقم التايل
  

  سورة األعراف
  .لسورة من ا112/ ا�ظر الرقم التايل

  سورة التوبة
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

قْتُلُونيو قْتَلُون111   خلف– الكسائي –محزة   تقديم املبين للمفعول وتأخري املبين للفاعل  فَي  
قْتَلُونيو قْتُلُونراجلمهو  تقديم املبين للفاعل وتأخري املبين للمفعول  فَي  

  سورة النور
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  22  أبوجعفر   أولواالفضلأَلَّـــتــوالَ ي
الَ يأولواالفضللِـــأْتَــو   

  تقديم التاء وتأخريها
  اجلمهور

  
  سورة سبأ

  . من السورة3/ ا�ظر الرقم التايل
  سورة فصلت

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  ختلف فيهااحلرف امل  رقم اآلية
  51   أبوجعفر–ابن ذكوان   و�َـآء بِجا�ِبِهِ

�وا�ِبِهِـــــــا بِج  
  بتقديم اهلمزة وتأخريها

  اجلمهور
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  سورة اادلة
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

وننتَجي8  ورويس يف املوضعني/ محزة يف األول  إلثم باو            
ونـجيتَنباإلثمو   

بتقديم النون وتأخريها يف 
  اجلمهور  املوضعني

  سورة املزمل
  . من السورة6/ ا�ظر الرقم التايل

  
  سورة املطففني

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  26  الكسائي  ـتَمه مِسكــــخ

كمِس هخِـتَم  
  ديم األلف وتأخريهابتق

  اجلمهور
  

  االختالف باإلبدال:اجلدول اإلحصائي لـ/ سادسا            
  سورة الفاحتة

  . من السورة7/  ا�ظر الرقم التايل
  سورة البقرة

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  74  ابن كثري  يعملُونبِغَـفِلٍ عما 

لُونما تَعمبِغَـفِلٍ ع  
  بإبدال تاء اخلطاب بياء الغيب

  اجلمهور
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، 165، 149، 148، 144، 140، 126 ،222 ،96، 90، 85، 83 ،67 ،10/ وا�ظـــر األرقـــام التاليـــة  
  . من السورة285، 282، 271، 259، 245، 222، 219، 185، 182

  سورة آل عمران
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  ف املختلف فيهااحلر  رقم اآلية

ن الكِتَـبولِّمالكسائي – محزة –عاصم - ابن عامر  تُع – 
  خلف

79  

الْكِتَـب ونلَمتَع  

مبا " فَعلَ" على وزن يما يأتبإبدال 
  "فعلَ" يأتي على وزن 

  الباقون
، 178، 176، 169، 157، 156، 125، 115، 82 ،79 ،48 ،37 ،12،13/وا�ظـــــر األرقـــــام التاليـــــة

  . من السورة188، 187، 180
  

  سورة النساء
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

  19   شعبة–ابن كثري   بِفَـحِشةٍ مبينةٍ
يبةٍ مةٍبِفَـحِشن  

  :بإبدال الفتح بالكسر 
  اجلمهور  إبدال اسم املفعول باسم الفاعل

  .من السورة 153،  152 ،140، 128، 94، 90 ،77 ،42 ،31 ،1 /وا�ظر األرقام التالية
  سورة املائدة

  . من السورة116 ،115، 112، 89 ،64، 54/ ا�ظر األرقام التالية
  

  سورة األ�عام
  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية

   - أبوجعفر – عاصم – ابن كثري –�افع   بإبدال الضاد بالصاد  لْحقيقُص ا  57
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  ققْضِ الْحاجلمهور    ي  
، 152 ،132،  128 119،  114،  100 ،98،  61،91 ،68،  63،  52،  33 ،  32 /وا�ظر األرقـام التاليـة    

  . من السورة159،161
  سورة األعراف

  القراء ورواهتمأمساء   وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
 – يعقوب – الكسائي – محزة –شعبة    النهاريغَشى اللَّيل

  خلف
54  

   النهاريغْشِى اللَّيل

بإبدال الفتح بالسكون يف الغني إبدال 
  "َفْعلَ  "بـ  " فَعلَ"

  الباقون
، 190 ،180، 173 ،172، 170 ،141، 127، 117 ،105،  69، 57، 40، 33 /وا�ظر األرقام التالية

  . من السورة202 ،193
  سورة األ�فال

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
  9   يعقوب– أبوجعفر –�افع   كَةِ مردفِنيــِئــمِن الْمل
  كَةِ مردِفِينــئِـــمِن الْملَ

  : بإبدال الفتح بالكسر 
  اجلمهور  إبدال اسم املفعول باسم الفاعل

  . من السورة59، 37، 11/ وا�ظر األرقام التالية
  سورة التوبة

  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
ملَه ـن12  ابن عامر  الَ إِمي  
ملَه ـنمالَ أَي  

  )األمان(بإبدال مامصدره 
  اجلمهور  )اليمني(مبا يكون مصدره 

  . من السورة126 ،117 ،110، 90 ،64 ،57 ،37 /ام التاليةوا�ظر األرق
  سورة يو�س
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  أمساء القراء ورواهتم  وجه االختالف  احلرف املختلف فيها  رقم اآلية
كُمرشن22   أبوجعفر–ابن عامر    يف الربوالبحري  
كُمريسحر يف الربوالبي  

  بإبدال مايأتي أصله من النشر
  اجلمهور  مبا بأتي أصله من التسيري

  .من السورة 103، 88،  58 ،45 ،30، 5 ،3 /وا�ظر األرقام التالية

  سورة هود
  .من السورة 123،  46، 27،41، 24 /ةم التاليارقألا�ظر ا

  سورة يوسف
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

   أحب إيلنرب السج  :بإبدال الفتح بالكسر   يعقوب
   أحب إيلرب السجن  إبدال االسم ارد باسم املكان  اجلمهور

33  

  . من السورة109، 24، 12/ وا�ظر األرقام التالية
  

  سورة الرعد
  . من السورة17، 3/ ا�ظر الرقمني التاليني

  
  سورة احلجر

  .من السورة 40،  15/ التاليني نيا�ظر الرقم
  

  سورة النحل
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  . من السورة79، 66، 62، 20، 2/ م التاليةا�ظر األرقا
  

  سورة اإلسراء
  .من السورة 93،  82،90، 69، 68 ،41، 38، 13، 7/ ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة الكهف

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
   خلق�َـهمما أَشهد  أبوجعفر
  اجلمهور

  العظمة" �ا" بإبدال تاء املتكلم بـ
   خلقما أَشهدتُّـهم

51  

  . من السورة96، 93 ،92، 89، 85 ،74،81 ،59، 51، 47، 26/ وا�ظر األرقام التالية
  سورة مريم

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  السمـوات يتَفَطَّرن   أبوجعفر– الكسائي – حفص – ابن كثري –�افع 

  الباقون
: ن بالتاء بإبدال النو

  السمـوات ينفَطِرن  إبدال وزن بوزن
90  

  . من السورة67، 63، 51 ،36، 25 ،24، 9/ وا�ظر األرقام التالية

  سورة طه
، 102، 97، 80،81،87،96، 77، 69، 64، 61، 36، 32، 13،31/ا�ظر األرقام التالية

  . من السورة114
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  األ�بياءسورة 
  . من السورة103، 96، 87، 45، 25، 7/ ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة احلج

  . من السورة73 ،71 ،62، 59، 58 ،51 ،47 ،45، 38 ،31 ،29 ،9/ ا�ظر األرقام التالية
  

  سورة املؤمنون
  . من السورة67 ،52 ،29، 21 ،20 /ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة النور

  . من السورة57، 55 ،46 ،43 ،35 ،34 ،27 ،9، 1/ ا�ظر األرقام التالية
  

  سورة الفرقان
  . من السورة67، 60، 50، 41،48، 25 ،19، 17/ ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة الشعراء

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  وأَتْبـعك األَرذَلون  يعقوب
  اجلمهور

  بإبدال االسم بالفعل
  واتَّبـعك األرذلون

111  
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  . من السورة217، 193، 137 ،111، 45، 4 /وا�ظر األرقام التالية

  سورة النمل
   من السورة93، 88 ،87، 82 ،81، 80 ،66، 63 ،62، 59 ،51 ،49 ،25 /ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة القصص

  . من السورة60، 23، 6/ ا�ظر األرقام التالية
  وتسورة العنكب

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  لِنثَوِينهم من الْجنةِ   خلف– الكسائي –محزة 

  اجلمهور
  بإبدال التاء بالباء، والياء باهلمزة

  لَنبوئَنهم من الْجنةِ
58  

  . من السورة55، 19/ وا�ظر الرقمني التاليني
  لرومسورة ا

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
   العميوما أَ�ت تَهـدِى  محزة

  اجلمهور
بإبدال الباء اجلارة بتاء اخلطاب، وإبدال الفتح 

   العميوما أَ�ت بِهـدِي  إبدال الفعل باسم الفاعل: بالسكون يف اهلاء 
53  

  . من السورة53، 52 ،49 ،41، 40 ،39، 32، 24 ،22/ وا�ظر األرقام التالية

  سورة لقمان
  . من السورة34، 30، 23، 20، 6/ ا�ظر األرقام التالية

  
  



99 

  سورة األحزاب
  . من السورة68 ،51، 40 ،31، 30، 13، 9، 2/ ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة سبأ

  . من السورة52، 40، 20 ،17 ،14/ ا�ظر األرقام التالية
  
  
  
  طرسورة فا

  . من السورة8/ ا�ظر الرقم التايل
  

  ~سورة يـس
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

  يقْدِر على أن خيلق  رويس
  اجلمهور

: بإبدال الباء بالياء، والفتح بالسكون يف القاف 
  بِقَـدِرٍ علَى أن خيلق  إبدال الفعل باسم الفاعل

81  

  . من السورة76، 70 ،68، 14، 8 /ةم التالياقرألوا�ظر ا
  سورة الصافات

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  12   ويسخرونبلْ عجِبت  بإبدال تاء املتكلم بتاء اخلطاب   خلف– الكسائي –محزة 
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     ويسخرونبلْ عجِبت    اجلمهور
  . من السورة169، 160،163، 155 ،128 ،102، 83، 74 ،47 ،40 ،24 ،17/ وا�ظر األرقام التالية

  
  ~سورة ص

  . من السورة63، 53/ ا�ظر الرقمني التاليني
  

  سورة الزمر
  . من السورة73، 71، 8/ ا�ظر األرقام التالية

  سورة غافر
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

   قوة وءاثاراأَشد منكم  ابن عامر
  اجلمهور

  ال ضمري الغيب بضمري اخلطاببإبد
   قوة وءاثاراْأَشد مِنهم

31  

  . من السورة58، 46 ،21 ،20 ،13 /وا�ظر الرقمني التاليني
  سورة فصلت

  . من السورة19/  التايلما�ظر الرق
  

  سورة الشورى
  .5/ ا�ظر الرقم التايل

  سورة الزخرف
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  واهتمأمساء القراء ور
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  أَسوِرة مِن ذَهبٍ   يعقوب–حفص 
  اجلمهور

  بإبدال اجلمع جبمع اجلمع
  أَسـوِرة مِن ذَهبٍ

53  

  . من السورة89 ،27 ،24 ،23 ،19 ،18، 5 /وا�ظر األرقام التالية
  

  سورة الدخان
  . من السورة 23/ ا�ظر الرقم التايل

  
   اجلاثيةسورة

  . من السورة35، 23، 9، 6 /ةم التاليارقألا�ظر ا
  

  سورة األحقاف
  . من السورة25، 23، 16، 12/ ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة حممد

  . من السورة31، 26 ،15 /ةم التاليارقألا�ظر ا
  

  سورة الفتح
  . من السورة24، 17 ،10 ،9 ،6 /ةم التاليارقألا�ظر ا

  سورة احلجرات
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  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  راء ورواهتمأمساء الق
 األوىل بإبدال الثاء والباء والتاء يف القراءة   خلف– الكسائي –محزة 

  أو.بالباء والياء والنون يف القراءة الثا�ية
  واـثـبتْبِنبإٍ فَت

  نواـيـبـبِنبإٍ فَتَ  .إبدال فعل بفعل آخر  

6  

  . من السورة18 ،1 /نيي التالنيرقملوا�ظر ا

  ~سورة ق
  . من السورة44، 40، 32، 30/ ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة الذاريات

  . من السورة 49/ ا�ظر الرقم التايل
  
  

  سورة الطور
   من السورة21/ ا�ظر الرقم التايل

  سورة النجم
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

   ما رأىماكَذَّب الفُؤاد  وجعفر أب–هشام 
  اجلمهور

مبا " كَذَّب= فَعلَ " بإبدال مايأتي ماضيه على وزن 
   ما رأىماكَذَب الْفُؤاد  كَذَّب= فَعلَ " يأتي على وزن 

11  

  . من السورة 12/ ا�ظر الرقم التايل
  سورة القمر
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  رقم اآلية  فيهااحلرف املختلف   وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  ستَعلَمون غَداً   محزة–ابن عامر 
  اجلمهور

بإبدال ياء الغيب بتاء 
  سيعلَمون غَداً  اخلطاب

26  

  . من السورة7/ ا�ظر الرقم التايل 
  

  سورة الرمحن
   من السورة31، 24/ ا�ظر الرقمني التاليني

  سورة الواقعة
   من السورة89، 62، 60، 48، 19/ ةم التاليارقألا�ظر ا

  

  سورة احلديد
   من السورة61 ،18، 16، 13، 9 /ةم التاليارقألا�ظر ا

  سورة اادلة
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

   ءامنوالِيحزِن الَّذِين  �افع
  اجلمهور

بإبدال الفتح بالضم يف الياء،وإبدال الضم بالكسر يف 
=  فَعِلَ" إبدال مايأتي ماضيه على وزن : الزاي 
  "أَحزن= أَفْعلَ " مبا يأتي على " حزن

الَّذِين نزحءامنوالِي   
10  

  . من السورة 7/ ا�ظر الرقم التايل 
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  سورة احلشر
  . من السورة 2/ ا�ظر الرقم التايل 

  
  سورة املمتحنة

   من السورة10 ،6، 4، 3 /ة م التاليارقألا�ظر ا
  

  سورة الصف
   من السورة10/ ا�ظر الرقم التايل

  
  سورة املنافقون

  . من السورة5/ ا�ظر الرقم التايل
  سورة التغابن

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  يوم �َجمعكُم  يعقوب
  اجلمهور

  بإبدال �ون العظمة بياء الغيب
كُمعمجي موي  

9  

  . من السورة17/ وا�ظر الرقم التايل
  

  سورة الطالق
   من السورة11، 1/ ا�ظر الرقمني التاليني
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  سورة التحريم
  . من السورة5، 4، 3/ ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة امللك

   من السورة29 ،27 /ني التالينيا�ظر الرقم
  
  ~سورة ن

   من السورة51، 32/ ا�ظر الرقمني التاليني
  

  ةسورة احلاق
   من السورة42، 41، 9/ ا�ظر األرقام التالية

  سورة املعارج
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

   بعذابسـالَ سآئِلٌ   أبوجعفر– ابن عامر –�افع 
  اجلمهور

  بإبدال اهلمزة ألفاً
   بعذابسـأَلَ سائِل

1  

  
  سورة اجلن

   من السورة17، 5/ ا�ظر الرقمني التاليني
  سورة املدثر
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  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  حمر مستَنفَرة   أبوجعفر– ابن عامر –�افع 

  اجلمهور
إبدال اسم : بإبدال الفتح كسراً 
  حمر مستَنفِرة  املفعول باسم الفاعل

50  

   من السورة56 ،33 /ني التالينيوا�ظر الرقم
  سورة القيامة

  ة من السور21، 20/ ا�ظر الرقمني التاليني
  سورة اإل�سان

   من السورة30، 21/ ني التالينيا�ظر الرقم
  سورة املرسالت

  . من السورة 23، 11/ ا�ظر الرقمني التاليني
  

  سورة النبأ
   من السورة35، 25 ،23 ،19/ ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة النازعات

  . من السورة 18/ ر الرقم التايل ا�ظ
  سورة عبس

  . من السورة 25، 6/ ا�ظر الرقمني التاليني
  سورة التكوير

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
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رويس خبلف –  أبوعمرو –ابن كثري 
  عنه

تجِرس  

  اجلمهور والوجه الثا�ي لرويس

فعل " بإبدال مايأتي ماضيه على وزن 
 = رجفُعِلَ " زن مبا يأتي على و" س =

رجس"  ترجس  

6  

   من السورة24، 12، 10، 9 ،6 /وا�ظر األرقام التالية

  اال�فطارسورة 
   من السورة9، 7/ ا�ظر الرقمني التاليني

  سورة اال�شقاق
  ةرقم اآلي  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

  عن طبقلَتَركَبن طَبقًاً  بإبدال الضم بالفتح يف الباء  اجلمهور
  عن طبقلَتَركَبن طَبقًا  إبدال خطاب اجلمع خبطاب الواحد   خلف-الكسائي–محزة–ابن كثري

19  

  . من السورة 12/ ا�ظر الرقم التايل
  

  سورة األعلى
   من السورة16 ،3 /ني التالينيا�ظر الرقم

  يةسورة الغاش
  . من السورة 25/ ا�ظر الرقم التايل 

  سورة الفجر
   من السورة20 ،19، 18 ،17 ،16/ة م التاليارقألا�ظر ا

  سورة البلد
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
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  أَو إِطْعـم* فَك رقَبةٍ   اجلمهور
 - أبوعمرو –ابن كثري 
  الكسائي

إبدال اسم املصدر :بإبدال الفتح بالضم يف الكاف
بالكسر يف اهلمزة، والفتح بالفعل،وكذلك إبدال الفتح 

  بالضم يف امليم
  أَو إِطْـعم* فَك رقَبةً 

  

  
  سورة الشمس

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
   عقبـهافَلَا يخَاف   أبوجعفر– ابن عامر –�افع 

  اجلمهور
  فاءبإبدال الواو بال

خَافلَا يعقبـهاو   
15  

  سورة القدر
  . من السورة 5/ ا�ظر الرقم التايل 

  سورة البينة
  . من السورة 7، 6/ ا�ظر الرقمني التاليني

  سورة اهلمزة
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

 –سائي لك – محزة–ابن عامر 
   خلف– روح –أبوجعفر 

   وعددهجمع ماالً

  الباقون

مبا يأتي " جمع=فَعلَ"بإبدال مايأتي على وزن 
  "جمع= فَعل " على وزن 

   وعددهجمع ماالً

2  

  
سورة قريش                                                                       

  . من السورة 1/ ا�ظر الرقم التايل
  سورة الفلق
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  . من السورة 4/ ا�ظر الرقم التايل 
  االختالف يف اللغات واللهجات:اجلدول اإلحصائي لـ / سابعاً        

  سورة البقرة
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

  بِروحِ الْقُدسِ  لغة متيم = بإسكان الدال   ابن كثري
  اجلمهور

 مبعنى لغتان
  بِروحِ القُدسِ  لغة أهل احلجاز= بالضم   واحد

87  

 من 280، 273، 271، 265، 260، 253، 249، 246، 236، 208، 125 ،67 /وا�ظر األرقام التالية
  .السورة

  سورة آل عمران
  رقم اآلية  املختلف فيهااحلرف   وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

   ييحيىإِن اَ يبشركَ  بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشني   الكسائي-محزة 
  اجلمهور

لغتان 
مبعنى 
  واحد

بضم الياء وفتح الباء وكسر الشني 
  مشددة

   بيحيىأَن اَ يبشرك
39  

 مـــــن 188، 180، 178، 169، 158، 157، 151، 146، 140، 120، 97/ وا�ظـــــر األرقـــــام التاليـــــة
  .السورة

  سورة املائدة
  . من السورة 64، 63، 42، 3/ ا�ظر األرقام التالية 

  
  سورة النساء

  . من السورة154، 94 ،66 /ة م التاليارقألا�ظر ا
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  سورة األ�عام
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

بضم الغني وإسكان الدال وبعدها   ابن عامر
  واو مفتوحة

   والعشيبِالْغُدوةِ

  اجلمهور

لغتان 
ى مبعن

   والعشيةِوبِالْغَد  بفتح الغني والدال وبعدها ألف ساكنة  واحد

52  

  . من السورة143، 142، 141، 125، 108 ،111 /وا�ظر األرقام التالية
  سورة األعراف

  رقم اآلية  ملختلف فيهااحلرف ا  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  قَالوا �َعِم  لغة كنا�ة وهذيل=بكسر الغني  الكسائي
  اجلمهور

لغتان 
مبعنى 
  واحد

  قالوا �َعم  باقي العرب= بفتح العني 
44  

  . من السورة195، 148، 146، 138، 57/ وا�ظر األرقام التالية
  

  سورة األ�فال
   من السورة66، 61، 42/ ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة التوبة

   من السورة61، 58/ ا�ظر الرقمني التاليني
  سورة يو�س

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
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   عن ربكوما يعزِب  بكسر الزاي  الكسائي 
  اجلمهور

لغتان مبعنى 
   عن ربكوما يعزب  بضم الزاي  واحد

61  

  سورة هود
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  اء ورواهتمأمساء القر
ويقرأ ابن /  خلف– الكسائي – محزة –عاصم 

  )فال تسئلن(وابن كثري / فال تسئلن(عامر وقالون 
 حبذف الياء وصال

  لغة هذيل= ووقفاً 
 ما ليس لك به فَال تَسئلْنِ

  علم
رو وصال أبو عم) فَال تَسئَلْنِ (يعقوب وصال ووقفاً 

ورش وأبوجعفر وصال فقط ). فَال تَسئَلْنِ(فقط 
  . والقراءة هلما

 بإثبات الياء وصال
  لغة احلجاز= ووقفاً 

ئَلَنتَس ما ليس لك به فَال 
  علم

46  

  .من السورة78، 42، 69/ وا�ظر الرقم التايل
  

  سورة يوسف
   من السورة66، 47، 23، 4/ ا�ظر األرقام التالية

  سورة الرعد
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

  فِي الْأُكْلِ  لغة متيم= بسكون الكاف    ابن كثري–�افع 
  اجلمهور

لغتان مبعنى 
  فِي الْأُكُلُ  لغة احلجاز= بضم الكاف   واحد

4  

   من السورة35/ وا�ظر الرقم التايل 
  

  سورة إبراهيم
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  . من السورة47، 40، 25، 22، 12، 11/ ا�ظر األرقام التالية
  سورة احلجر

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
 يعقوب – الكسائي –أبوعمرو 

   خلف-
  ومن يقْنِطُ  لغة احلجاز وأسد= بكسر النون 

  

مبعنى 
  واحد

  ومن يقْنطُ  لغة بعض العرب= بفتحها 

  

  . من السورة2/ يلوا�ظر الرقم التا
  سورة النحل

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  إِلَّا بِشق الْأَ�فس  بفتح الشني  أبوجعفر
  اجلمهور

مصدران مبعنى 
  إِلَّا بِشِق الْأ�فس  بكسر الشني  واحد

7  

  . من السورة103، 80، 47، 27، 7/ وا�ظر األرقام التالية
  رة اإلسراءسو

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  فَلَا تَقُل لَّهما أُفٍّ  لغة احلجاز= بكسر الفاء منو�ة   أبوجعفر–حفص–�افع

  فَلَا تَقُلْ لَّهما أُف  لغة قيس= بكسر الفاء بال تنوين   يعقوب-ابن عامر-ابن كثري
  نالباقو

مبعنى 
  واحد

  فَلَا تَقُل لَّهما أُف  لغة غريهم=بكسر النون بال تنوين

23  

  . من السورة110، 97، 92، 77، 62 ،23 /وا�ظر األرقام التالية
  سورة الكهف

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
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 الفاء مع بفتح امليم وكسر  أبوجعفر-ابن عامر-�افع
  تفخيم الراء

  مِن أَمرِكُم مرفِقَا

  اجلمهور

  
لغتان فيما 

بكسر امليم وفتح الفاء مع   يرتفق به
  ترقيق الراء

  مِن أَمرِكُم مرفَقًا

16  

 ،74 ،66، 64، 63 ،56 ،55، 44، 42، 40، 39، 34، 33، 24، 19، 18، 17/ وا�ظر األرقام التالية
  . من السورة104، 96 ،94 ،93، 76

  سورة مريم
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  اء القراء ورواهتمأمس

  مِن الْكِبرِ عِتِيا  بكسر العني   الكسائي– محزة –حفص 
  اجلمهور

ومها لغتان مبعنى 
  مِن الكِبرِ عتِيا  بضم العني  واحد

8  

  . من السورة97، 23،25،59،66،68،69،70،72،77/وا�ظر األرقام التالية
  

   طهسورة
  . من السورة131، 116، 94، 87، 61 ،58 ،12/ ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة األ�بياء

  . من السورة105 ،96 ،95، 67، 58 ،36 ،34/ ا�ظر األرقام التالية
  
  

  سورة احلج
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  . من السورة65، 52، 45، 34، 29، 25، 15/ ا�ظر األرقام التالية
  سورة املؤمنون

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  ختالفوجه اال  أمساء القراء ورواهتم
 – أبوعمرو – ابن كثري –�افع 

  أبوجعفر
  مِن طُورِ سِيناء  لغة بين كنا�ة= بكسر السني 

  اجلمهور

اسم 
  واحد

  مِن طُورِ سِيناء  لغة أكثر العرب= بفتح السني 

20  

  . من السورة110، 82، 55، 50، 44 ،35، 20 /وا�ظر األرقام التالية
  ة النورسور

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
 هبما  موالتأخذك  بفتح اهلمزة  البزي خبلف عن ابن كثري

  رأَفَةٌ
  اجلمهور والبزي

لغتان يف 
  املصدر

  رأْفَةٌوالتأخذكم هبما           بإسكان اهلمزة

2  

  . من السورة57، 52، 35، 31، 22، 15، 11/ وا�ظر األرقام التالية
  سورة الفرقان

  . من السورة69، 67، 48 ،44، 41 ،38، 13/ ا�ظر األرقام التالية
  

  سورة الشعراء
  . من السورة187، 182 ،149 ،36/ ا�ظر األرقام التالية
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  سورة النمل
  . من السورة88، 70، 63 ،52 ،49، 36، 22/ ا�ظر األرقام التالية

  سورة القصص
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  القراء ورواهتمأمساء 
" بضم احلاء وإسكان الزاي من    خلف- الكسائي –محزة 

نزحي زِنح"  
  وحز�ًاليكون هلم          

  اجلمهور

مبعنى 
  واحد

حزِن، " بفتح احلاء والزاي من 
نزحي"  

  وحز�ًا          

8  

  . من السورة59، 34، 32، 29، 19/ ليةوا�ظر األرقام التا

  سورة العنكبوت
  . من السورة69، 60، 31، 20/ وا�ظر األرقام التالية

  سورة الروم
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

  ويجعلُه كِسفًا  بإسكان السني   هشام خبلف–أبوجعفر –ابن ذكوان
  جلمهور، والوجه الثا�ي هلشاما

ومها مجع 
  ويجعلُه كِسفًا  بفتح السني  كسفة

48  

  . من السورة54، 36، 19، 9/ وا�ظر األرقام التالية
  سورة لقمان

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  13  يـبني  بفتح الياء يف املواضع الثالثة  .فقط) 17( البزي يف –حفص 
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) 13( ابن كثري بإسكان –اجلمهور 
  )17(وقنبل بإسكان 

  16  يـبني  بكسر الياء
17  

  . من السورة 6/ ا�ظر الرقم التايل
  سورة األحزاب

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  أُسوة حسنةٌ  لغة قيس ومتيم= بضم اهلمزة   عاصم
  اجلمهور

مبعنى 
  إِسوة حسنةٌ  لغة احلجاز= بكسر اهلمزة   واحد

21  

   من السورة53، 51، 33 ،21 ،20، 13، 4/ وا�ظر األرقام التالية
  

  سورة سبأ
   من السورة52 ،22 ،16، 15، 9، 3/ ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة فاطر

  . من السورة9/ ا�ظر الرقم التايل
  ~سورة يس

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  اهتمأمساء القراء ورو
  سـدا  بفتح السني   خلف– الكسائي – محزة –حفص 
  اجلمهور

لغتان مبعنى 
  سـدا  بضم السني  واحد

9  

   من السورة62، 55، 49، 35 ،33، 14 /وا�ظر األرقام التالية

  سورة الصافات
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   من السورة130، 123، 102 ،57، 53 ،18 ،16، 15 /ا�ظر األرقام التالية
  ~سورة ص

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
لغة متيم وأسد = بضم الفاء    خلف– الكسائي –محزة 

  وقيس
  مالَها مِن فُواقٍ

  اجلمهور

لغتان 
مبعنى 
  مالَها مِن فَواقٍ  لغة احلجاز= بفتح الفاء   واحد

15  

  . من السورة63، 57، 48، 11/ م التاليةوا�ظر األرقا

  سورة الزمر
  . من السورة64، 53 ،7 /ةم التاليارقألا�ظر ا

  
  سورة غافر

  . من السورة83، 70 ،51 ،50، 22/ ا�ظر األرقام التالية
  

  سورة فصلت
   من السورة16/ ا�ظر الرقم التايل

  
  سورة الشورى

  . من السورة32، 23، 20/ ا�ظر الرقمني التاليني
  سورة الزخرف
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  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  إن كان للرمحن ولْد  لغة= بضم الواو وسكون الالم   
  

مبعنى 
  إن كان للرمحن ولَد  لغة= بفتح الواو والالم   واحد

81  

  .السورة من 80، 61، 57، 56، 49، 45، 41 ،37، 34 ،33/ وا�ظر األرقام التالية

  سورة الدخان
  . من السورة47، 16/ ا�ظر الرقمني التاليني

  سورة اجلاثية
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

  على بصره غَشـوة  بفتح الغني وسكون الشني وحذف األلف   خلف– الكسائي –محزة 
  اجلمهور

لغتان 
مبعنى 
  واحد

  على بصره غِشـوة  ح الشني وإثبات األلفبكسر الغني وفت
23  

  . من السورة 9/ ا�ظر الرقم التايل 
  سورة األحقاف

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
بفتح الفاء وإسكان الصاد بال   يعقوب

  ألف
ـلُهفَصثلـثون شهراو   

  اجلمهور

مصدران مبعنى 
  واحد

لفاء وفتح الصاد وألف بكسر ا
  بعدها

   ثلـثون شهراَوفَصـلَه

15  

  . من السورة17/ وا�ظر الرقم التايل
  سورة حممد 

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
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  غَيرِ أَسِنٍ  بغري ألف بعد اهلمزة  ابن كثري
  اجلمهور

امسا فاعل 
  غَير ءاسِنٍ  اهلمزةبإثبات األلف بعد   مبعنى واحد

15  

  . من السورة32، 28، 22، 16، 13/ وا�ظر األرقام التالية
  

  سورة الفتح
  . من السورة29، 11، 10/ ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة احلجرات

  . من السورة14 ،12 ،11/ ا�ظر األرقام التالية
  

  سورة ق
  . من السورة41، 3/ ا�ظر الرقمني التاليني

  
  سورة الطور

   من السورة32، 21/ الرقمني التالينيا�ظر 
  سورة النجم

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  النشآءة الْأُخرى  بفتح الشني وألف قبل اهلمزة  أبوعمرو–ابن كثري
  اجلمهور

مبعنى 
  النشأَة الْأُخرى  بسكون الشني بال ألف  واحد

47  
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  . من السورة51، 20، 19/ رقام التاليةوا�ظر األ

  سورة القمر
  . من السورة8، 4/ ا�ظر الرقمني التالني

  سورة الرمحن
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

   من �ارعلَيكُما شِواظٌ  بكسر الشني  ابن كثري
  اجلمهور

لغتان مبعنى 
   من �ارما شواظعلَيكُ  بضم الشني  واحد

35  

  . من السورة74، 56/ وا�ظر الرقمني التاليني

  سورة الواقعة
  . من السورة89، 62، 55، 47 ،37 /ا�ظر األرقام التالية

  سورة احلديد
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

  بِالْبخَلِ  بفتح الباء واخلاء  خلف–الكسائي–محزة
  اجلمهور

ومها لغتان مبعنى 
نواحد، كاحلَزبضم الباء وسكون   ن واحلُز

  اخلاء
  بِالْبخْلِ

24  

  . من السورة27، 25، 9/ وا�ظر األرقام التالية
  سورة اادلة

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
ومها لغتان مبعنى   اجلمهور   11  �شِزواْ فَا�شِزواْاَ  بكسر الشني
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   –حفص–ابن عامر–�افع
  أبوجعفر شعبة خبلف عنه

    اَ�شزواْ فَا�شزواْ   بضم الشني  واحد

  . من السورة18 ،11 ،9، 8، 3، 2/ وا�ظر األرقام التالية

  سورة احلشر
   من السورة14، 2/ ا�ظر الرقمني التاليني

  
  سورة املمتحنة

  ورة من الس6، 4/ ا�ظر الرقمني التاليني
  

  سورة املنافقون
  . من السورة4/ ا�ظر الرقم التايل

  
  سورة التغابن

  . من السورة6/ ا�ظر الرقم التايل
  سورة الطالق

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  مِن أَمرِهِ يسرا  بضم السني  
  

مها لغتان 
  هِ يسرامِن أَمرِ  بإسكان السني  مبعنى واحد

4  

  . من السورة8، 7، 6 ،1 /ةم التاليارقألوا�ظر ا
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  سورة التحريم
  . من السورة8، 4/ ا�ظر الرقمني التاليني

  
  سورة امللك

  . من السورة3/ ا�ظر الرقم التايل
  

  سورة املعارج
  . من السورة43، 1/ ا�ظر الرقمني التاليني

  سورة �وح
  رقم اآلية  ف املختلف فيهااحلر  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

  والتذرن ودا  بضم الواو   أبوجعفر–�افع 
  اجلمهور

مها لغتان مبعنى واحد، وهو 
  والتذرن ودا  بفتح الواو  اسم صنم

23  

  . من السورة21/ وا�ظر الرقم التايل
  سورة اجلن

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  علَيهِ لُبدا  بضم الالم  لف عنههشام خب

  اجلمهور وهشام
لغتان مبعنى واحد، وهو مجع 

  علَيهِ لِبدا  بكسر الالم  لبدة
19  

  سورة املزمل
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
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   وأقومطَـآءأَشد و  بكسر الواو وفتح الطاء وألف قبل اهلمزة   ابن عامر–أبوعمرو 
  وأقوماءأَشد وطَـ  بفتح الواو وسكون الطاء بال ألف قبل اهلمزة  اجلمهور

6  

  . من السورة20 ،3 /ني التالينيوا�ظر الرقم
  سورة املدثر

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
   فاهجروالرجز  جازلغة احل= بضم الراء   يعقوب-أبوجعفر–حفص
  اجلمهور

مبعنى 
   فاهجروالرجز  لغة متيم= بكسر الراء   واحد

5  

  . من السورة33، 30/ وا�ظر الرقمني التاليني
  

  سورة القيامة
  . من السورة36، 7، 3/ ا�ظر األرقام التالية

  
  سورة اإل�سان

  . من السورة16، 15، 4/ ا�ظر األرقام التالية
  

  سورة املرسالت
  . من السورة41/  التايلا�ظر الرقم

  
  سورة النازعات
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  . من السورة16/ ا�ظر الرقم التايل
  سورة الغاشية

  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم
  إن إلينا إِيابهم  بتشديد الياء  أبوجعفر
  اجلمهور

  مصدران مبعنى واحد
  إن إلينا إِيابهم  بتخفيف الياء

  

  سورة الفجر
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

  وآلْوِتْرِ  لغة متيم=بكسر الواو  خلف–الكسائي–محزة
  اجلمهور

لغتان مبعنى 
  وآلْوتْرِ  لغة قريش=بتخفيف الياء  واحد

3  

  . من السورة18، 16، 15، 4/ وا�ظر األرقام التالية
  

  سورة البلد
   من السورة7، 5، 6/ رقام التاليةا�ظر األ

  
  سورة الشرح

  . من السورة6، 5/ ا�ظر الرقمني التاليني
  

  سورة العلق
  . من السورة 16، 7/ ا�ظر الرقمني التاليني
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  سورة القدر
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

   الفجرحتَّى مطْلِعِ  اعيبكسر الالم، مصدر مس   خلف–الكسائي 
  اجلمهور

 ىمبعن
   الفجرحتَّى مطْلَعِ  بفتح الالم، مصدر قياسي  واحد

5  

  سورة البينة
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

  آلْبرِيـةِ  بياء ساكنة بعد الراء وبعد الياء مهزة مفتوحة   ابن ذكوان–�افع 
  اْلْبرِيـةِ  ة مفتوحة بعد الراءبياء مشدد  اجلمهور

6  
7  

  سورة اهلمزة
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

   ممددةفِي عمدٍ  بضم العني وامليم   خلف– الكسائي –شعبة محزة 
  اجلمهور

لغتان يف اجلمع مبعنى 
   ممددةفِي عمدٍ  بفتح العني وامليم  واحد

  

  . من السورة3/ م التايلوا�ظر الرق
  

  سورة قريش
  . من السورة2، 1/ ا�ظر الرقمني التاليني

  سورة املسد
  رقم اآلية  احلرف املختلف فيها  وجه االختالف  أمساء القراء ورواهتم

  أَبِي لَهبٍ  بإسكان اهلاء  ابن كثري
  اجلمهور

لغتان كالنهي 
  أَبِي لَهبٍ  بفتح اهلاء  والنهر

1  
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  الصسورة اإلخ

  . من السورة 4/ ا�ظر الرقم التايل 
اإلدغام :  مجيع األحكام التجويدية أو أصول القراءات املتواترة، وهي  واللهجاتوتندرج حتت اللغات     

ــة، واملــد والقصــر، وحكــم اهلمــزتني املتالصــقتني يف كلمــة واحــدة، واهلمــزة      بأ�واعــه، وحكــم هــاء الكناي
السـاكن قبلـها، والفـتح واإلمالـة والتفخـيم والرتقيـق يف الـراءات والالمـات،                 املفردة، و�قل حركة اهلمـزة إىل       

، واإلسـكان والتحريـك يف   )143(والفتح واإلسكان لياءات اإلضافة، وإثبات الياءات وحذفها من الرسم        
، والتسـهيل والتحقيـق، والـروم،       )144(وأخواهتـا   " قيـل " ، واإلمشام وعدمـه يف لفـظ        "هي"و  " هو" لفظي  

  .)145(التأ�يث إىل غري ذلك مما اختلفت فيها لغات القبائل، وتباينت ألسنتهم يف النطق هبا وحكم تاء 
واحلق أن هذا الوجه األخري أهم األوجـه السـبعة، أل�ـه يـربز احلكمـة الكـربى مـن إ�ـزال القـرآن علـى                           "   

هلجاهتـا، وتبـاين   سبعة أحرف، ففيه ختفيف وتيسري على هذه األمة اليت تعددت قبائلها فاختلفت بذلك       
    ــب ــا لغاهتــا �فســها فــال موجِ ــى هلجاهتــا وطريقــةُ �طقِهــا، أمأداؤهــا لــبعض األلفــاظ، فكــان البــد أن تُراع

ــرآن اصــطفى   ــا شــا ملراعاهتــا، ألن الق ــات العــرب       ءم ــا لغ ــيت متثّلــت فيه ــريش ال ــة ق  بعــد أن صــهره يف لغ
  ".)146…(قاطبةَ

  فِي بعضِ الْكُتُبِ الْحدِيثَةِ�َقْد آراءٍ وتَصحِيح أَخطاءٍ    
 تطبيقُـه بـدون تعسـف     نمـا ميكـ   قد تبني لك أن الرأي األول هو الراجح لواقعيته ومشوليته، وهو                /   أوال

 اجلمع بني أقـواهلم يف شـيءٍ، خبـالف          بال يصع وعلى الرغم من اختالف أصحاب هذا الرأي،        . والَ كَلَفَة 
ئل اليت الميكن أن حنصر عليها اللغاتِ واللهجاتِ الواردة يف القرآن الكريم، وقد             الرأي الثا�ي القائل بسبع قبا    

ولكن مل يتمكن اجلمـع بـني أقـواهلم يف حتديـد     . حاول الذين ا�تصروا هلذا الرأي حتَّى مبسألة البطون العربية 
 ربية يف القرآن، واقع   فاختالف اللغات واللهجات الع   . )147(القبائل اجلمة اليت سبق أن أوردتُها عن اإلتقان         
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 محال، وحقيقةٌ الغموض فيها، واملتخَصصون يف الدراسة العربية يعرفون جذُورها وأصولَها، وإىل أَيـة               بال
ثم أن احلديث الصحيح مل يتضمن اسم قبيلة، وقد أَوردت . قبيلةٍ تَرجِع وإن قَالُوا بِقُرشِيتِها، وأَقَروا بذلك

 ا لكلمة   وتعريفاً موكفـى بـذلك حجـةً علـى الـرأي            )148(ومل يـرد فيـه قـولٌ بأهنـا تعـين قبيلـة              " احلرف"جِز ، 
  .الثا�ي

" تصريف األفعال " لقد أحدث الدكتور صبحي الصاحل يف األوجه السبعة، حيث جعل يف مكان              /ثا�ياً   
  ".تصريف األفعال" ، وألغى "االختالف يف احلروف : " هما أمسا

حتت   فأقول إن جردوهو حيتوي على " االختالف باإلبدال "  االختالف يف احلروف ي:  
هـو  :  فقد قُـرِئ )149(  والبحر هو آلَّذِي يسيركُم فِي آلْبر :  إبدال كلمة بكلمة، حنو قوله تعاىل       –  أ  

  .يري، والثا�ية من النشرفاألوىل من التَّس )150( .آلَّذِي ينشركُم فِي الْبر والْبحرِ 
ــم إِلَّــا ِ يقُــص الْحــق : إبــدال حــرف حبرف،حنــو قولــه تعــاىل–  ب   إِنِ : فقــد قُــرئ )151( إِنِ آلْحكْ

ققْضِ اَلْحإِلَّا للِه ي كْمالْح) 152(.  
  يغْشِى آلَّيلَ النهـار   : يف األصل إىل الوزن الصرفِّي، حنو قوله تعاىل عا يرج إبدال حركة حبركة، مم -جـ 
)153(    فقد قُرئ :    ارهلَ آلنى  الَّيغَشي  )154(   تـه يف اإلعـراب     عما يرج  ومنهة االسـم أو فاعليوليفْعإىل م  .

 بفـتح   )156( بينـةٍ  إِلَّا أَن يأْتِين بِفَحِشـةٍ م      : فقد قُرئ   ) )155إِلَّآ أَن يأْتِني بِفَحِشةٍ مبينةٍ    : حنو قوله تعاىل  
  فقـد قُـرِئ )157(    إِ�َّهـم لَـا أَيمــن لَهـم     :  إىل اختالف املَصدرين، حنو قوله تعـاىل  عما يرجومنه . الياء

 ملَه ـنالَ إِمي مإِ�َّه )158(فالقراءة األوىل مصدرها .  بكسر اهلمزة)األمـان (، والثا�يـة مصـدرها   )اليمني (
 )160( قَالَ رب السجن أَحب إِلّـي : إىل مكا�ية املصدر أو عدمه، حنو قوله تعاىلع يرج ما ، ومنه    )159(

 بفتح السني على    ) )161 قَالَ رب السجن أَحب إِلَي       : بكسر السني، واملراد به هنا املكان، فقد قرئ         
        سأُرِيـد بـه احلَـب واألمثلـة كـثرية لكـل األقسـام، ميكـن      . سـم وجتـد احلالـة �فسـها يف اال    . )162(أ�ه مصـدر

  . الرجوع إليها يف اجلداول اإلحصائية السابقة
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، هبـذا املنـهج الـذي اتبعـه ويسـقط           دائـرة اإلبـدال    وعلَى  ذلك، فـإن الـدكتور صـبحي الصـاحل يضـيق                  
  !؟ كيف حصل له ذلك ومل يشر إليه قطيال أدر )163(" تصريف األفعال" وجها مهِما ، وهو 

 الزرقـا�ي بقـراءتني شـاذتني يف وجـه     معبـد العظـي   استَدلَّ الدكتور صبحي الصـاحل والشـيخ     /ثَالِثاً
  اسـتدالَّ هبـا علـى إبـدال حـرفٍ حبـرف، غَـري أهنـا قـراءة  )164(          وطَلْعٍ منضـودٍ :القراءة األوىل:اإلبدال
وهــي . بقــراءةٍ ثا�يــة شــاذة  يف وجــه التقــديم والتــأخري  )165(كمــا اســتدل الشــيخ الزرقــا�ي  . شــاذَّة : 

 صــبحي الصــاحل �فســه علــى هــذا االســتدالل رد الــدكتوروقــد . ) )166وجــاءت ســكْرة احلــق بِــالْموتِ 
  .)167(" … مل تبلغ درجةَ التواتر، بل شاذةأحاديةفقراءة : " فأعقبه بقوله 

بـل اسـتدلَّ هـو أيضـاً     !  الشـاذَّة لْـعٍ منضُـودٍ   وطَ: غَير أَن الدكتور صبحي مل يسلِم من االستدالل بــ             
 إىل ذلك هـو حماولتـه إلحـداث         هما دفع والشك أن   !.  وهي شاذة؟  )168() كالصوفِ الْمنفُوشِ : (بقراءة  

و�ظائر هذه القراءات الشـاذة كـثرية يف القـراءات العشـر املتـواترة كمـا هـي يف                 . تغيريات يف األوجه السبعة   
  .ارجع إليهاف. اجلداول اإلحصائية

غـري أن املـراد يف هـذا    " االخـتالف يف اللـهجات   : "  اعتَاد كـثري مـن الكُتَّـاب اسـتعمال عبـارة           /رابِعا    
 وليس كما حيصره البعض على اللـهجات        –إن سلَّمنا بوجود الفرق بينهما      . الوجه؛ اللغات واللهجات معاً   

  .ريدون اللغات أو العكس يف بعض كتب القراءات والتفس
: قال يف آخر كالمه     .  بالرأي الراجح  – رمحه ا    – القاضي   عبد الفتاح  بعد إقرار الشيخ     /خامِسا     

والصواب أن قراءات األئمة السبعة، بل العشرة اليت يقرأُ هبا اليوم هي جزء من األحرف السبعة اليت �زل                  " 
  .)169(وغريه من األحاديث" عة أحرفأ�زل القرآن على سب: " هبا القرآن، وورد فيها احلديث 

ألن التسليم بِحقِّيةِ األوجه السبعة وأن املراد من احلـديث        ! يظهر يل تناقض جلي يف قول الشيخ        
هــو تلــك األوجــه الســبعة، يســتلزم القــول بــأن القــراءات املتــواترة الــيت يقــرأ هبــا اليــوم هــي   . الــذي أوردهــا

وإالَّ .  اخل…"أ�زل القرآن على سبعة أحرف: " ورد فيها احلديث  و.األحرف السبعة اليت �زل هبا القرآن     
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وهل �ُسخ هذا احلديث وغريه بعد وفاة النيب        !!.  موقف الشيخ ومن يوافقه يف هذا القول؟       مال أفه فإ�َّين  
   على هذا التساؤل االفرتاضي أن ذلك غري ممكن علـى اإلطـالق، ومعنـى ذلـك أن القـرآن       اجلوابو ؟ 

  .  متلوا على األحرف السبعة اليت أ�زل عليها إىل أن يرث ا األرض ومن عليهاالكريم يبقى

  املبحث الثا�ي
  تاريخ علم القراءات املتواترة

  .السالم  من جربيل عليهاءات القرتلقي النيب / املطلب األول* 
   .حفظ القرآن وقراءته على عهد النيب / املطلب الثا�ي* 
  . مجع القرآن على عهد اخلليفتني/ طلب الثالثامل* 
  .عصر أئمة القراءات املتواترة ورواهتم ورجاهلم/ املطلب الرابع*

  .عصر تدوين علم القراءات/ املطلب اخلامس* 
  : الْقِراءاتِ مِن جِبرِيلِ علَيه السالم تَلَقِّي النبِي / املطلب األول

             )� )170َّك لَتُلَقَّى آلْقُرءان مِن لَّدن حكِيمٍ علِيمٍ وإِ: يقول ا تعاىل      
 �َـزلَ بِـهِ الـروح       :  تلقاه من عند ا       إن هذه اآلية ليوقِفنا على مصدر القرآن الكريم، وإن النيب                

 األَمِني نذِرِينالْم مِن لِتَكُون لَى قَلْبِكع  )171(.   
  التلقِّــي كــان منظَّمــاً، بعيــداً عــن العشــواء والفوضــى، واالحنــراف اللفظــي واملعنــوي، فكــان  وهــذا     

وكان جربيل عليه السـالم هـو املعلِّـم املكلَّـف مـن قبـل أَعلَـم العـالَمِني، وهـو                . ) )172بِلِسانٍ عربِيٍّ مبِنيٍ    
 هـي كيفيـة أداء كلمـات القـرآن بأوجـه خمتلفـة        مع القراءات املتـواترة الـيت    ا، وكان إقراء جربيل للنيب      
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لغرض التيسري والتسهيل على األمة احملمدية، كما يتضح ذلك يف حديث أُبي بن كعب، حينما قال له النيب 
 " :     ذلك، متى قال     عال تستطي إن أميت   : قرآن على حرف واحدٍ، فقلت      لاقرأ ا : أتا�ي جربيل فقال  :

  .)173("  على سبعة أحرفاقرأ: سبع مراتٍ، فقال يل 
          فقد أقرأ جربيلُ النيب           ا على سبيل التوقيف واإللـزامِ بقولـه تعـاىلالقراءاتِ املتواترة أصوالً وفرش  :
       ِلْ بِهجلِتَع ا�َككْ بِهِ لِسرالَتُح   ا�َـهءقُرو ـهعما جنلَيع إِن     ا�َـهءقُر فَـآتَّبِع أْ�َـاهفَـإِذَا قَر  )174(  وقولـه ،

  .) )175 إِلَيك وحيه وقُلْ رب زِد�ِي عِلْما~ والَ تَعجلْ بِالْقُرءانِ مِن قَبلِ أَن يقْضَى: تعاىل 
 على جربيل، ثـم   فالوحي اإلهلي األمني هو املصدر الوحيد للقراءات املتواترة مجيعا، قرأ هبا النيب                  

 وقُرءا�ًـا فَرقْنـاُ     : على مكثٍ وتريثٍ، جتويداً وتطبيقـاً، قـال ا تعـاىل            ) 176(تلقَّاها عنه خيار أصحابه     
 وقَـلَ الَّـذِين كَفَـروا لَـوالَ �ُـزلَ علَيـهِ             : وقـال أيضـاً     . ) )177ه تَنـزِيال  ـلِتَقْرأَه علَى الناسِ علَـى مكْـثٍ و�َزلْنـ        

  .) )178ذَلِك لنثَبت بِهِ فُؤادكَ ورتَّلْناه تَرتِيالآلْقُرءان جملَةً واحِدة كَ
، )179(فكان من حِكَمِ وأَسرارِ تنجيم القرآن الكريم إتقان قراءته وحفظه مبختلف القراءات املتـواترة                 

ليـب يف سـياق   ليسهل فهمه بعد ذلك، ألن القراءة إن مل تستقم، مل يفهـم املـراد منـها، بـل ولربمـا حـدث التق              
  .اآلية، وصرِف املفهوم عن وجهه

  
  حفظ القرآن وكتابته على عهد النيب /  املطلب الثا�ي    

 أصــحابه القــرآن الكــريم فــأدى أما�ــة الســماء الــيت كا�ــت مــن أمــنيٍ إىل أمــني، مــن أمــنيِ أَقْــرأَ الــنيب      
 ، أدى أما�ـة التبليـغ كمـا مسعهـا، فكـان             السماء وهو جربيل عليه السالم، إىل أمـني األرض وهـو الـنيب              

.  قراءة وتطبيقـاً، حتـى كثـر منـهم احلفـاظُ والقـراء      الصحابة الكرام حيفظون القرآن ويتقنو�ه على النيب        
وقد وردت �صوص �بوية كثرية فِ ذكر الصحابة احلَفَظَةِ البالغني عدد التواتر يف صحيح البخـاري ومسـلم                  

  :وقد اشتهر منهم مجع كبري مابني حفاظٍ وقراء، أذكر منهم.)180(والرتمذي واملستدرك
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  .  عمر بن اخلطاب- 2    .  )181( الصديق رأبو بك– 1 
  .علي بن أبي طالب– 4      .  عثمان بن عفان– 3 
  .)183(سعد بن أبي وقاص – 6    .  )182 (عبيد اطلحة بن – 5 
 7 –عمرو بن العاص- 8    .      بن مسعودعبد ا.  
  . )184( بن عمر بن اخلطابعبد ا-10        .ةو هريرأب– 9 
  .)186(زيد بن ثابت-12  .   )185(سامل موىل أبي حذيفة-11 
  . بن عباسعبد ا-14            .معاذ بن جبل-13 
 15-187( بن عمرو بن العاصعبد ا(  .16-بن الزبريعبد ا )188(.  
 17-صاريأ�س بن مالك األ-18.)189( بن السائب املخزوميعبد ا�.  
  .)191(ثابت بن زيد-20      .)190(جممع بن جارية-19 
  .)193(أبوالدرداء-22      .)192(سعد بن عبيد-21 
  .)194(حذيفة بن اليمان العبسي-23 

 كـا�وا أضـعاف هـذه العـدة           والقول الصحيح أن حملَة القرآن وقراءه يف الصحابة على عهد النيب                
ء واحلفاظ يف بئر معو�ـة أقـوى دليـل علـى أهنـم كـا�وا كـثريين،                  ، وحادثة قتل سبعني من القرا     )195(املذكورة  

  .)196( يف األعداد الواردة يف األحاديث املختلفةناحملصور ووإمنا املشهورون هم 
 أربعةٌ كلُّهم مـن األ�صـار، وهـم           غَير أن محلة القرآن املعروفني حبفظ القرآن كامال وعرضه على النيب            

، وعثمـان،   ءالدرداأبي  :  باتفاق، واختلف يف     دوأبو زي  جبل، وزيد بن ثابت،      أبي بن كعب، ومعاذ بن    : 
   ،ومتيم الداري بن مسعود، وأبي موسى األشعري، وسامل موىل أبي حذيفة           وعبد ا  بـن عمـر،    وعبد ا 

  .)197(وعقبة بن عامر، ولكن لن تصل إلينا قراءاهتم منفردة إال يسرياً 
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، وقـد صـرح جـالل       خبة من الصحابة الينفـي حفظهـم، ولـو بعـد الـنيب                ولكن االختالف يف هؤالء الن    
، وهؤالء املذكورون طائفة من األصحاب الذين مجعـوا         الدين السيوطي بأن بعضهم إمنا كَملَه بعد النيب         

فكـا�وا تالمـذة لـه وهـو شـيخ مقـرئ هلـم               : كتاب ا يف صدورهم وتَيسر هلم أن يعرضوه على الـنيب            
)198(.  
عثمان بن عفان وعلي بن أبـي       : ، اشتهر بإقراء القرآن من الصحابة سبعةٌ، هم          وبعد وفاة النيب         

 األشـعري   ىوأبـو موسـ    بـن مسـعود، وأبـو الـدرداء،          وعبـد ا  طالب، وأبـي بـن كعـب، وزيـد بـن ثابـت،              
عبـد  كمـا أخـذ   وا على أبي بن كعـب،  أ بن السائب، فقد قروعبد ا وابن عباس،  ةأبو هرير أما  . )199(

200(وهكذا … بن عباس عن زيد أيضاً، ثم أخذ عنهم خلق كثري من التابعنيا(.  
  جمع القرآن على عهد اخلليفتني/ املطلب الثالث

  عهد اخلليفة أبي بكر الصديق/ أوالً
 قـد آمنـه   ، ومل يفعله، ألن ا تعاىل كـان مل يجمع القرآن الكريم يف مصحف واحد على عهد النيب       

ألن .  ، ومـن اخللـط  )202(  ا ءمـا شـا   إال  سنقرئك فـال تنسـى   :بقوله تعاىل  ) 201(من النسيان   
 عنـي شـيئا إالَّ     اال تكتبـو  : "  كان قد أذن بكتابة القرآن وحده، دون احلـديث، وقـال ألصـحابه               النيب  

       هحمي شيئا غري القرآن فَلْين الضـياع والتغـيري والتحريـف بقولـه         ، كما آمنـه مـ     )203(" القرآن، فمن كتب عن
، فكـان الصـحابة يكتبـون القـرآن علـى الرقـاع،       ) )204 إِ�َّا �َحـن �َزلْنـا الـذِّكْر وإِ�َّـا لَـه لَحــفِظُون          : تعاىل  

، ولكن مجعوه يف الصدور روايةً ودرايةً حتى وفاة )205(اف، متفرقة خواألكتاف، واأللواح، والعسب، والل
  .النيب 

 من األمصار، ما افتتحويأتي عصر أبي بكر الصديق اخلليفة األول، وخيرج مجاعات من الصحابة إىل               
وقـد علَّـم هـؤالء النـاس القـرآن مـن       " ، ليعلموا الناس القرآن وقراءاته املتواترة كما كان على عهد النيب   
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 قراءة تما اختلفمصار على حنو ، فاختلفت قراءة أهل األ  كل مصر على ما كان يقْرأ على عهد النيب          
  .)206("  القرآن غَضا طريا تلقوا عن رسول ا هم الذينالصحابة الذين علَّموهم، و

ويف ذلك الزمن، مل يقع خالف يف قضية القراءات، ألن توعية الصحابة القراءِ كا�ت تسود األفق يف أن      
 متضادة بِتَلَقٍّ مسـاويٍّ، فلـم يكـن مجـع أبـي بكـر للقـرآن يف                  هذا القرآن يقرأ بأوجه خمتلفة غري متناقضة وال       

مصحف واحد �اجتاً عن مسألة االختالف يف القـراءات القرآ�يـة، وإمنـا وقـع ذلـك حينمـا أسـفرت معركـة          
، فيتحـرك ضـمري عمـر بـن     )207(اليمامة يف أول خالفته عن مقتل سبعني من األ�صار كـا�وا يسـمون القُـراء        

: " واقعة، كمايروي ذلك اإلمام البخاري يف صحيحه أن زيد بن ثابت رضي ا عنه قال اخلطاب هلذه ال
إن عمـر  :  رضي ا عنه رأبو بكقال . أرسل إيل أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن اخلطاب عنده 

 يسـتحِر القتـل      يوم اليمامة بقراء القرآن، وإ�ي أخشـى أن        – أي اشتد    –إن القتل قد استحر     : أتا�ي فقال   
كيـف �فعـل مـامل      : بالقراء باملواطن، فيذهب كثري من القرآن، وإ�ي أرى أن تأمر جبمـع القـرآن، قلـت لعمـر                   

 يفعله رسول ا خري:  ؟ قال عمر صدري لذلك، ! هذا وا فلم يزل عمر يراجعين حتى شرح ا
، وقـد كنـت     كال �تـهم  جلٌ شاب عاقلٌ،    إ�ك ر  : رأبو بك قال  : قال زيد   . ورأيت يف ذلك الذي رأى عمر     

 تكتب الوحي لرسول ا208(" …ع القرآن فامجعهب، فتت(  
 الصديق جلنة اجلمع برئاسة زيد بن ثابت، ويتعاون الصـحابة كلـهم يف هـذه العمليـة،              رأبو بك  فيكون        

             ويلقي عمر بـن اخلطـاب الـدعوة لكـلِّ مـن كـان قـد تلقـى مـن رسـول ا   رآن، فليـأت بـه    شـيئًا مـن القـ
)209(.  

اف والعسـب  خـ   وعلى الرغم من الثقـة الـيت وقعـت بأصـحاب الرقـاع واألكتـاف واألقتـاب واأللـواح، والل                   
، فـإن اللجنـة     )211( أكثر من عشـرين سـنة         والصدور ، ألهنم كا�وا قد شاهدوا تالوته من النيب           )210(

لقـرآن الكـريم، فكـان زيـد رئـيس       بـاجلمع وضـعت شـروطًا وضـوابط للتـدقيق والتحقيـق يف مجـع ا              املكلفة
 لال يقبـ ، بـل كـان    اليكتفي مبجرد وجدان القرآن مكتوبا يشهد به من تلقَّاه مساعـا مـن الـنيب           –اللجنة  
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 يف املصاحف عن الليث بن سعد قال        أشتهوقد أخرج ابن    . " من أحد شيئًا حتى يشهد عليه شهيدان      
 آيــة إالَّ بال يكتــن النــاس يــأتون زيــد بــن ثابــت، فكــان  وكتبــه زيــد، وكــارأبــو بكــأول مــن مجــع القــرآن، : 

والشك أن زيداً كان يفعـل ذلـك مبالغـة يف االحتيـاط مـن ذهـاب شـيء مـن          . )212(" …بشاهدي عدلٍ 
  .)213( منه مأمو�ًا ألن زيدا كان حيفظه كله سما ليالقرآن أو زيادة عليه بشيء ليس منه،وإن كان تزويد 

نة واحدة تقريبـا، ألن أمـر أبـي بكـر زيـدا جبمـع القـرآن كـان بعـد واقعـة                        وقد استغرق هذا اجلمع س         
  .)214(اليمامة، وقد حصل اجلمع بني هذه الواقعة ووفاة أبي بكر يف السنة الثالثة عشر من اهلجرة 

 إن تلك الصحف اموعة ظلت حمفوظة عند الصديق لتكون إماما، ومل تفارق الصـديق يف حياتـه،                      
 فكان القـرآن والقـراءات يف       )215(ه، إىل أن كا�ت عند حفصة بنت عمر، التُمكِّن منها أحد            وال عمر أيام  

  .مأمن واستقرار بني حفظ ا تعاىل ورعايته واهتمام الصحابة
  عهد اخلليفة عثمان بن عفان/ ثا�ياً

صـار اإلسـالمية،   يأتي عهد اخلليفة الثالث عثمان بن عفان، وقد ا�تشر القراء واحلفـاظ يف مجيـع األم               
 مـن االخـتالف   فتنتشر القراءات القرآ�ية يف احللق واملساجد واملدارس ويتكرر ماكان على عهد النيب    

مثل الذي وقع بني عمر بن اخلطاب وهشام بـن حكـيم، أو بـني أُبـي بـن كعـب وصـحابي يف                        . يف القراءات 
 يف جـوار   والرسـول األعظـم   املسجد، لقد اختلف الناس يف عهد عثمان بن عفان أكثر من كـل ذلـك،     

  .الرفيق األعلى، فمن يفض هذا النزاع املفزع بني املسلمني؟
  روى البخاري عن أ�س أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان، وكان يغازي أهل الشـام يف فـتح أرمينيـة                   

قبـل أن خيتلفـوا   أدرك األمـة  : وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختالفهم يف القراءة، فقال لعثمـان           
  .)216( …اختالف اليهود والنصارى
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، قال حدثين رجل من بين عامر،       )219( عن أبي قالبة     )218( من طريق أيوب     )217(وأخرج ابن أشته    "     
" …اختلفـوا يف القـرآن علـى عهـد عثمـان حتـى اقتتـل الغلمـان واملعلمـون                  : يقال له أ�ـس بـن مالـك، قـال           

)220(.  
ف حيتاج إىل عمل اخلليفة مع الصحابة األجالء الذين حضروا �زول             الشك أن القضاء على هذا االختال     

 بقـراءاتٍ حفِظُوهـا، أو كتبوهـا عنـه، وأقـرؤوا النـاس عليهـا بعـده سـنني                    الوحي اإلهلي وأقرأهم الـنيب      
  .عديدة

 أن أرسلي إلينـا الصـحف �نسـخها يف املصـاحف، ثـم              )221( إىل حفصة    – أي عثمان    –فأرسل  …  " 
 بن الـزبري وسـعيد بـن العـاص        وعبد ا رسلت هبا حفصة إىل عثمان، فأمر زيد بن ثابت          �ردها إليك، فأ  

  .)224(" …، فنسخوها يف املصاحف)223( بن احلارث بن هشام نوعبد الرمح )222(
  هكذا كون عثمان بن عفان جلنة رباعية ألداء هذا الواجب، ورأسها زيـد بـن ثابـت كمـا كـان يف عهـد              

لذي اليتهم، من األ�صار، واألعضاء الثالثة الباقون من املهاجرين، هم مجيعـا          الصديق، فهو الرجل الشاب ا    
 الصحابة وأفاضلهم، األمر الذي الينفي أد�ى شك وريب يف �فس أحد من الناس يف حتقيـق هـذه                   ثقاةمن  

  .)225(املهمة اإلهلية 
يف شـيء مــن القــرآن  إذا اختلفــتم أ�ـتم وزيــد بـن ثابــت   :  الثالثـة  ني وقـال عثمــان للـرهط القرشــي  …"    

   .)226( " …فاكتبوه بلسان قريش، فإ�ه إمنا �زل بلساهنم ففعلوا
إذا "   ومل ترتك اللجنة التوثيق والتحقيق يف صحة القراءات اليت تنسخ املصاحف على وفقها ، بـل كـا�وا                    

ث مــن  فال�ًــا، فريســل إليــه وهــو علــى رأس ثــالاختلفــوا وتــدارؤوا يف أي آيــة قــالوا هــذه أقرأهــا الــنيب  
        املدينة، فيقال له كيف أقرأك رسول ا    كـذا وكـذا، فيكتبوهنـا، وقـد تركـوا      :  آية كذا وكذا؟ فيقـول

  .)227(" لذلك مكا�ًا
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حتى إذا �سـخوا الصـحف يف املصـاحف، رد عثمـان الصـحف إىل حفصـة، وأرسـل إىل كـل أفـق                         "    
  .)228(" …ف أن حيرقمبصحف مما �سخوا، وأمر مبا سواه من القرآن يف كل صحيفة أو مصح

ــراوي   ــدل علــى أن اخلليفــة أرســل باملصــاحف إىل مجيــع اآلفــاق    " …إىل كــل أفــق …: "   وعبــارة ال ت
اإلسالمية، وإن تعددت الروايات حول عدد املصاحف اليت بعـث هبـا عثمـان إىل األمصـار علـى خـالفٍ                     

 سـبعة مصـاحف، مل حيصـل    فإ�نا لو مجعنا بني الروايات املختلفة يف عدد املصاحف من أربعة إىل          . )229(
أي تضارب أو تناقض وال سيما أن كل رأي قد صح عند جمموعة من العلماء، وليس غريباً أن يرد عدد                    

، فإ�ـه مل تـرد      شيء واحد يف روايات خمتلفـة كمـا حـدث يف أعـداد القـراء واحلفـاظ علـى عهـد الـنيب                        
ها، وحاول العلماء احملققـون اجلمـع بينـها،    رواية واحدة جتمع أعدادهم مجيعا، وإمنا وردت متفرقة يف ثنايا   

 عال ينفـ  كمـا أن االخـتالف الشـديد املتطـرف يف أمثـال هـذه الروايـات                 . فالوثيقة التارخيية التُرد بدون آفـة     
  .أكثر مما يضر بالفكر التارخيي

بحـرين   وعلَى ذلك، فإ�ين أَقتنع بأن عثمـان أرسـل املصـاحف إىل مكـة والشـام ومصـر، والـيمن، وال                         
سـبعة  :  فهـي إذن  )230(والبصرة والكوفة وحبس باملدينة واحدا، كما دلت على ذلك جمموعة الروايـات     

  !.  مصاحف، وإن مل يصل إلينا كلها
 وليس يعقَـلْ أَن يرسـل اخلليفـة �سـخًا إىل أمـاكن دون أخـرى يف وسـط هـذا االخـتالف املفـزع الـذي                               

 استنساخ املصاحف هو توحيد املسلمني على القـراءات املتـواترة      شب بني املسلمني، علماً بأن املقصد يف      
، فكيف يـرتك بعـض األمصـار اهلامـة بـدون            )231("  كذلك سما لي ، وإلغاء   الثابتة املعروفة عن النيب     " 

  ! مبقام اخلليفة عثمان بن عفان رضي ا عنهقال تليإمام؟ فتلك ال مسؤولية 
  .)232(عشرين من اهلجرة على أصح األقوال   وكان استنساخ املصاحف يف سنة مخس و

  :من حكمة مجع عثمان بن عفان   
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ــول            إن مــن حكمــة مجــع القــرآن يف مصــحف واحــد علــى عهــد عثمــان بــن عفــان، ســد ذريعــة التَّقَ
، فلـو أدرك    )233(والتشكك يف القراءات القرآ�ية، علماً بـأن الوضَّـاعني مكَّنـوا أل�فسـهم بعـد مقتـل عثمـان                    

، ولكـن ا تَكَفَّــلَ  )234(زمن اخـتالف النـاَس لكـان مـن املمكـن أن خيـتلط بـالقرآن بعـض األقاويـل          هـذا الـ  
  .) )235 إِ�َّا �َحن �َزلْنا الذِّكْر وإِ�َّا لَه لَحـفِظُون : حبفظ كتابه بقوله تعاىل 

محـل النـاس علـى القـراءات          علي أن عثمان بن عفان قد حظِي باتفاق الصحابة الكرام وتأييـدهم لـه يف                
حيتمـل تلـك القـراءات      " رسـم املصـحف العثمـا�ي       " املتواترة ذات األوجه املختلفـة برسـم واحـدٍ، سـمي            

  الفتنة عنـد اخـتالف أهـل العـراق    خشيعلى اختيار وقع بينه وبني من شهد من املهاجرين واأل�صار، ملا            
تي احلديث عن الرسـم العثمـا�ي يف موضـعه إن           وسيأ. )236( يف حروف القراءات القرآ�ية       وغريهم والشام

شاء ا.   
  
  )237( عصر أئمة القراءات املتواترة ورواهتم ورجاهلم/ املطلب الرابع    
 مباشرة، وأن كثريا منهم ثبت فيما سبق أن الصحابة األجالء أخذوا القراءات املتواترة عن النيب      

إلقراء والتحفيظ، وقـد قـرأ كـلٌّ مـن أبـي هريـرة، وابـن عبـاس،         اشتهروا حبفظه وإتقان قراءته، فتصدروا ل    
 كمـا أخـذ   :  بـن السـائب، علـى أبـي بـن كعـب       وعبد ا بـن عبـاس عـن زيـد بـن ثابـت أيضـا،        عبـد ا 

 سـعيد   – علـى سـبيل املثـال        –وأمثاهلم كثريون، ثم أخذ عن هؤالء خلق كثري من التابعني، اشتهر منـهم              
، وجماهـــد بـــن )240(، وعطـــاء بـــن يســـار)239( زعبـــد العزيـــ      بـــن ، وعمـــر       )238(بـــن املســـيب 

  .)244(، وغريهم كثري)243(، وأبوعبدالرمحن السلمي)242(، واحلسن البصري)241(جرب
وتوافدت الوفود عليهم من األمصـار، جتلـس يف حلقـاهتم وتطلـب القـرآن،      :   فلما كثر القراء من التابعني،    

 مـن التلقـي إال وقـد أتقنـوا القـرآن            نال ينتـهو  ، كـان معظـم هـؤالء        وتتلقاه، وتقرؤه آ�اء الليل وأطـراف النـهار       
، سأذكر )246( وبعد التابعني، تفرغ أئمة أفاضل للقراءات يضبطوهنا ويعنون هبا، ويتصدرون إلقرائها      )245(
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منــهم األئمــة العشــرة الــذين ختصــهم هــذه الدراســة، مراعــاة للموضــوعية وتفاديــا عــن اإلطنــاب الــذي قــد   
  .لوب املنهجي املنشوديسوقين عن األس

     اتِهِم إِلَى الَّنِيباءالُ قِررِجو اتِهِمورو ةرشةُ الْعالْأَئَم  :   
1 – وكـان أسـود   … بن أبي �عيم الليثي موالهم املد�ي، ولد يف حدود سنة سبعني         نعبد الرمح  بن   �َافِع 

، تـويف سـنة تسـع وسـتني ومائـة علـى القـول               حالكا، ا�تـهت إليـه رياسـة اإلقـراء باملدينـة بعـد التـابعني              
ــن القعقــاع    . )247(الصــحيح  ــد ب ــرمح، )248(أخــذ القــراءة عــن أبــي جعفــر يزي ــن نوعبــد ال ــ ب  زهرم

، )252(، ويزيد بـن رومـان       )251(، ومسلم بن جندب     )250(، وشيبة بن �صاح     )249(املعروف باألعرج   
أبـي بـن كعـب عـن الـنيب       بـن أبـي ربيعـة عـن     )253( بـن عيـاش    وعبد ا عن أبي هريرة وابن عباس،      

.  
  :   روى عن �افع راويان مشهوران مباشرة 

 بن �افع جلـودة      به ه لقبه لهو عيسى بن مينا املد�ي موىل الزهريني ومعلم العربية، وقالون لقب            : قالون     *
  .)254(قراءته، وهو بلسان الروم مبعنى جيد، تويف باملدينة سنة عشرين ومائتني تقريبا 

عثمان بن سعيد املصري، ولقب بورش فيما يقال لشدة بياضـه، تـويف مبصـر سـنة سـبع                   هو  : ورش     *
  .)255(وتسعني ومائة 

 بن كثري الداري موىل عمرو بن علقمة الكنا�ي والداري القطار، وهو مـن         عبد ا  : ابن كثري املكِّي   – 2
 بـن السـائب املخزومـي،       عبـد ا  : أخذ القراءة عن ثالثـة      . التابعني، وتويف مبكة سنة عشرين ومائة     

 عـن أَبـي �فسـه، وأخـذ جماهـد           عبـد ا  وأخـذ   .  موىل ابن عبـاس    )256(وجماهد بن جرب، ودرباس     
  . ثابت عن النيب نوزيد بودرباس عن ابن عباس عن أَبي بن كعب 

   :)257(ويان باإلسناد أكثر من واحد اوقد روى عن ابن كثري ر        
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 بن حممد بن خالد بن سعيد بـن جرجـة املكـي املخزومـي، ولُقِّـب      نرمحعبد ال هو حممد بن    : قنبل     *
  .)258(قنبال، أل�ه من أهل بيت مبكة يعرفون بالقنابلة، تويف مبكة سنة مثا�ني ومائتني 

 بـن القاسـم بـن �ـافع بـن أبـي بـزة املكـي، املعـروف بـالبزي،                     عبـد ا  هو أمحد بن حممد بـن       : البزي     *
  .)259( ومائتني وتويف مبكة سنة أربعني

 بـن احلصـني بـن احلـرث بـن جلـهم بـن               عبد ا  بن العالء بن عمار بن       وأبو عمر  : البصري   أبو عمرو  – 3
زبـان، وقيـل العربـان، وقيـل     : خزاعة بن مازن بن مالك بن عمرو بن متيم، واختلـف يف امسـه، فقيـل                

جماهد، : راءة من أهل مكة     أخذ الق . )260(حيي، وقيل امسه كنيته، وتويف سنة أربع ومخسني ومائة          
 بن كثري، وحممد    وعبد ا ،  )263(، وعطا بن رباح     )262(، وعكرمة بن خالد     )261(وسعيد بن جبري    

يزيــد بــن : مــن أهــل املدينــة . )265(، ومحيــد بــن قــيس األعــرج )264( ابــن حميصــن نعبــد الــرمحبــن 
 وحيـي بـن يعمـر،    احلسـن البصـري،  : ومـن أهـل البصـرة       . القعقاع، ويزيد بن رومان، وشيبة بن �صاح      

. وغريمها، وأخذ هؤالء القراءة عن أبـي بـن كعـب وزيـد بـن ثابـت وغريمهـا عـن الـنيب               : )266(
   :)267(روى عن أبي عمرو البصري روايان عن اليزيدي 

 سـنة  نخبـرا سـا   الرستيب السوسـي، تـويف   إمساعيل بن عبد اهو صاحل بن زياد بن     : بأبو شعي *
  .)268(اثنني ومائتني 

 بن صهبا األزدي   الدوري، والدور، موضع ببغـداد،       زعبد العزي هو حفص بن عمر بن       : رمأبو ع *
  .)269(وتويف يف حدود سنة مخسني ومائتني 

4 –     امِيعاَمِرِ الش ناب :  ـيب قاضـي دمشـق يف خالفـة الوليـد بـن                 عبد اكعبـد امللـ    بن عامر اليحص ،
  . ة ومائةوهو من التابعني، وتويف بدمشق سنة مثا�ي عشر
، وأخـذ   )270(واملغـرية بـن أبـي شـهاب املخزومـي           : أخذ القـراءة عـن أبـي الـدرداء عـومير بـن عـامر                

  .) )271، وأخذ املغرية عن عثمان بن عفان عن النيب أبوالدرداء عن النيب 
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  :   روى عن ابن عامر راويان باإلسناد أكثر من واحد 
 بن ذكوان القرشـي الدمشـقي، تـويف بدمشـق سـنة اثـنني        بن أمحد بن بشري   عبد ا هو  : ابن ذكوان      *

  .)272(وأربعني ومائتني 
هو بن عمار بن �صري بن أبـان بـن ميسـرة السـلمي القاضـي الدمشـقي، تـويف بدمشـق سـنة                      : هشام     *

  .)273(مخس وأربعني ومائتني 
5 –    ني، تـويف بالكوفـة      عاصم بن أبي النجود موىل �صر بن قمني األسدي، وهو من التابع            : عاصم الكويف

 بــن حبيــب عبــد ا نعبــد الــرمحأخــذ القــراءة عــن أبــي  . ســنة مثــان وقيــل ســبع وعشــرين ومائــة 
 عـن عثمـان بـن عفـان، وعلـي بـن أبـي               نوأبوعبـدالرمح ، وأخـذ    )274(السلمي، وأبي زِر بـن حبـيس        

وأخـذ  ،   بن مسعود رضي ا عنهم عن النيب         وعبد ا طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت،        
  .زِر عن عثمان، وابن مسعود عن النيب 

  :   روى عن عاصم راويان مشهوران مباشرة ؛ مها 
 )275(هو شعبة بن عياش بن سامل الكويف األسدي، تويف بالكوفة سنة أربـع وتسـعني ومائـة                   : رأبو بك   *

.  
ومائـة تقريبـاً    هو حفص بن سـليمان بـن املغـرية األسـدي البـزار الكـويف، وتـويف سـنة تسـعني                      :حفص    * 
)276( )277(.  

6 -    ضـي التميمـي، وتـويف حبلـوان يف            إمساعيـل محزة بـن حبيـب بـن عمـارة بـن            : محزة الكويفـات الفَرالزي 
أخـذ القـراءة عـن أبـي حممـد سـليمان بـن              . خالفة أبي جعفـر املنصـور، سـنة سـت ومخسـني ومائـة             

، وأبـي إسـحاق     )279(ن أعـني   بن أبي ليلـى، ومحـران بـ        )278( نعبد الرمح مهران األعمش، وحممد بن     
 )283(، وجعفر بن حممد الصادق      )282(، ومغرية بن مقسم     )281(، ومنصور بن املعتمر     )280(السبيعي  

، وأخذ حيي عن مجاعة من أصحاب ابن مسعود     )284(وغريهم، وأخذ األعمش عن حيي بن وثَّاب        
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 ند الـرمح عب، وزر بن حبيش، وأبي )287( ياخلزاع وعبيد بن �ُضلة    )286(، واألسود   )285(علقمة  : 
  .السلمي، وغريهم عن ابن مسعود عن النيب 

  .)288(    روى عن محزة راويان مشهوران بإسناد سليم 
هو خلف بن هشام البزار، تويف ببغـداد، وهـو خمتـف زمـان اجلهميـة سـنة تسـع وعشـرين                      : خلف     * 

  .)289(ومائتني 
  .)290( عشرين ومائتني هو خالد بن خالد الصرييف الكويف، تويف بالكوفة سنة: خالد    * 

7 -    الكويف علي بن محزة النحوي موىل لبين أسد، وقيـل لـه الكسـائي مـن أجـل أ�ـه أحـرم يف                  : الكسائي 
. كساءٍ، تويف بر�ْبوِيه قرية من قرى الري حني توجـه إىل خراسـان مـع الرشـيد سـنة تسـع ومثـا�ني مائـة         

 بـن   نعبد الرمح ، وحممد بن    )291( اهلذا�ي أخذ القراءة عن محزة بن حبيب الزيات، وعيسى بن عمر         
  .)292(أبي ليلى وغريهم من مشيخة الكوفيني 

  :   روى عن الكسائي مباشرة راويان مشهوران، ومها 
  .)293(هو حفص بن عمر الدوري النحوي صاحب اليزيدي : أبوعمر    * 
  .)294(ربعني ومائتني هو الليث بن خالد البغدادي، حاذق ضابط للقراءة، تويف سنة أ: أبواحلارث    * 

 يزيد بن القعقاع القارئ مـوىل ابـن احلـارث عبـدا بـن عيـاش بـن أبـي ربيعـة املخزومـي،               : أَبوجعفَرِ   – 8
أخذ القراءة عن عبدا بن عياش بن أبي ربيعة، وأبي هريـرة، وابـن         . تويف باملدينة سنة ثالثني ومائة    

ريرة وابن عباس أيضاً عن زيد بن ثابت عن النيب عباس وهؤالء الثالثة عن أبي بن كعب، وأخذ أبوه
.  

  :   روى عن أبي جعفر راويان مشهوران، مها 
هو أبواحلارث عيسى بن وردان املد�ي احلذاء، تـويف باملدينـة يف حـدود السـتني ومائـة         : ابن وردان      * 
)295(.  
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ويف باملدينـة بعيـد السـبعني       هو أبوالربيـع سـليمان بـن مسـلم بـن مجـاز الزهـري املـد�ي، تـ                  : ابن مجاز      * 
  .)296(ومائة 

 أبو حممد يعقوب ابن إسحاق بن زيد بن عبدا بن أبي إسحاق احلضـرمي، تـويف           : يعقوب البصري    – 9
 ، )297(أخـذ القـراءة عـن أبـي املنـذر سـالم بـن أبـي سـليمان الطويـل                    . بالبصرة سـنة مخـس ومـائتني      

، )300( األشهب جعفر بن حيان العطاردي ، وأبي)299(، ومهدي بن ميمون )298(وشهاب بن شر�فة 
، وهـو أخـذ عـن أبـس موسـى           )301(وأخذ أبو األشهب عن أبي رجاء عمران ابن ملحـان العطـاردي           

  .)302 (األشعري عن النيب 
  :   روى عن يعقوب راويان مشهوران، مها 

وثالثـني  هـو حممـد بـن املتوكـل اللؤلـؤي البصـري، امللقـب بـرويس، تـويف بالبصـرة سـنة مثـان                 : رويس     * 
  .)303(ومائتني 

هو أبواحلسن روح بن عبداملؤمن اهلذيل البصري النحوي، تويف سنة أربع وقيل مخس وثالثني            : روح     * 
  .)304(ومائتني 

10 –    اشِرالْع لَفأخـذ القـراءة عـن سـليم صـاحب محـزة، ويعقـوب بـن خليفـة األعشـى                    .  املتقدم : خ
، )307( صـاحب املفضـل الصـيب     )306(�صاري   صاحب أبي بكر، وأبي زيد سعيد بن أوس األ         )305(

، وأخذ أبوبكر واملفضل وأبان عن عاصم، كما روى عن الكسائي وعن حيي بـن             )308(وأبان العطار   
 عن أبي بكر عن عاصـم عـن أبـي عبـدالرمحن عبـدا بـن حبيـب السـلمي، وأبـي زَر بـن                   )309(آدم  

زيد بـن ثابـت، وعبـدا بـن     عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، و           : حبيش  
  .مسعود عن النيب 

  :   روى عن خلف راويان مشهوران، مها 
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 ثـم البغـدادي تـويف سـنة     ياملـر وز  بن يعقـوب  عبد اهو إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن  :الوراق   * 
  .)310(ست ومثا�ني ومائتني 

ضــحى ســنة اثنــتني وتســعني     بــن احلســن البغــدادي احلــداد،تويف يــوم األ    معبــد الكــري إدريــس بــن    * 
  .)312( )311(ومائتني

إِ�َّمــا �ســبت القــراءات املتــواترة إىل هــؤالء األئمــة العشــرة دون مــن ســبقوهم،ألن احلاجــة مل تكــن قــد        
فلمـا اخـتلط الصـحيح      . توافرت بعد للتَّمييز بني املتـواترة وغريهـا، إذ مراجـع األمـة متـوافرة والعهـد قريـب                  

وابط ميتــاز هبــا املتــواتر مــن غــري املتــواتر، وبعــد وضــع هــذه  ضــضــع شــروطٍ وبالســقيم، جــدت احلاجــة لو
  .)313(الشروط والضوابط مل جند باالستقراء منِ الْتَزمها وضبط قراءاته هبا إال هؤالء األئمة العشرة 

 314ً(لَنا �َقَلُوا الْقُرآن عذْبا وسلْسال  جزى اُ بِالْخَيراتِ عنا أَئِمةً      

  
  ) 315ِ(  عصر تَدوِينِ عِلْمِ الْقِراءات/    املطلب اخلامس

 يذْكُر املؤرخون واملختصون بعلم القراءات أن أول من قام بالتأليف يف هـذا العلـم هـو اإلمـام أبوعبيـد            
ةٍ وعشـرين   جمـع فيـه قـراءة خمسـ       " القـراءات " القاسم بن سالم يف هناية القرن الثا�ي، حيـث ألـف كتـاب              

ولكن جهده يف مجع القراءات مل يكن مرتكزاً على منهجٍ اعتباريٍّ، بيد أَ�َّه كـان يعـين بضـبط     " ،  )316(قارئًا  
ــا باالســتقالل حبــرفٍ لنفســه، بقــدر ماكــان يعنــى  …مــايروِي مــن القــراءات واالحتجــاج هلــا  عنيومل يكــن م 

 األولـني علـى إدراجـه يف القـراء العشـرة رغـم أ�ـه اليقـلُّ         باستقصاء حروف األئمة، لذلك فإ�ـه مل يجـرِ عمـلُ         
  .)317(" عنهم رتبةً ومنزلة

، فكتــب )318( ثُــم ا�تَــدب النــاس لتــأليف الكتــب يف القــراءات، حبســب مــا وصــل إلــيهم وصــح لــديهم    
ــاً يف القــراءات مجــع فيــه قــراءة عشــرين، منــهم الســبعة    )319(القاضــي إمساعيــل بــن إســحاق األزدي    كتاب

  .)320(املشهورون 
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 ويجدر القول بأن اإلمام أباعبيد إن كـان أول مـن مجـع القـراءات يف كتـاب واحـد، فـإن أول مـن �ظـم                               
فَكِتَاب أبوعبيدٍ أول كتاب مجع .)321(كتابا يف القراءات هو احلسني بن عثمان بن ثابت البغدادي الضرير 

، إال أ�ـه مل     )322(اءات يف أواسط القرن الثالـث اهلجـري         القراءات، وكتاب احلسني أول منظوم يف علم القر       
   .يشتهر إىل درجة عالية من تداول العلماء

 وفِي بداية القرن الرابع اهلجري، تظهر املصنفات مطَورة بتفرقتها بني الصـحيح والشـاذ، فيظهـر أول                        
، اقتصـر فيـه علـى    )قـراءات كتاب السـبعة يف ال    (  وهو   )323() هـ324: ت  (كتاب ألبي بكر ابن جماهد      

           ن فيه طرقهم ورواهتم ورجال سندهم املتَّصلِ إىل رسـول اعٍ من القراء، وبيببيان قراءة س )324( .
فكا�ت القراءات السبع مـن اختيـار ابـن جماهـد، األمـر الـذي أدى إىل التَّسـبِيع فيمـا بعـد، حتـى اعتقـد                           

 القرآن أ�ـزل   هذاإن:  " اليت وردت يف احلديث الصحيح   الناس أن القراءات السبع هي األحرف السبعة        
، وقـد مـر الكـالم علـى القـراء العشـرة وبيـان               )325(، وهو غلظٌ وبعيد عـن الصـواب         "على سبعة أحرف  

  .أسا�يدهم
ويف احلقيقة مل يكن ابن جماهـد يبحـث عـن قـراءاتٍ سـبعٍ، وال عـن سـبعة قُـراء حينمـا اجتـه ببحثـه              "     

ــة ُاألمــر أ�ــه كــان يبحــث عــن املتــواتر، وصــادف أ�ــه مل جيتمــع لديــه مــن أســا�يد التــواتر    يف مــا هــذا، غاي 
بالشروط املعتربة إال سبعة، فضبطها، وحررها ودون أصوهلا وفرشها، والظاهر أ�ـه صـنف أوالً سـبعةَ                 

ا اكتمـل لديـه االختيـار    كُتُبٍ كلُّ كتاب يف قراءةٍ، وكلما ثبت عنده تواتر قراءةٍ، أَفْردهـا بكتـابٍ، حتـى إذ    
  .)326(" السبعة يف القراءات: صنف كتابه الشهري 

  :  ثُم توالت الكتابات، وتنوعت، وهنجت أمهها منهج ابن جماهد، ومن هذه الكتب      
 ، يف القـرن    )327( كتاب التيسري يف القـراءات السـبع، للحـافظ أبـي عمـرو عثمـان بـن سـعيد الـدا�ي                       – 1

  .اخلامس اهلجري
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وهي �ظم التيسري املتقـدم، لإلمـام احلـافظ القاسـم بـن فِـريه بـن خلـف بـن أمحـد                       : الالمية الشاطبية    – 2
وحيتوي علـى ألـف ومائـة وتسـعة عشـر           ) حرز األما�ي ووجه التها�ي    (  :، وقد مساه  )328(الشاطيب  

ورة يف  بيتا، وله شروح كثرية ذكرت آ�فا مااطلعـت عليـه منـها، وهـو مـن كتـب القـرن السـادس املشـه                       
  .)329(هذا العلم 

 فَمِن القرن الرابع إىل منتصف القرن السابع اهلجري أَطْبقَتِ األمةُ على تـواتر القـراءات السـبع باختيـار                      
ابن جماهد، وراحت املدارس اإلسالمية تبـذل اجلهـود املتظـافرة يف إظهـار أسـا�يد هـذه القـراءات السـبع،              

  .)330(لك الغاية وحتديد رواهتا وطرقها حتى بلغت يف ذ
 ويف مطلع القرن التاسع، يبلغ احملقِّق الكبري اإلمام حممـد بـن اجلـزري منزلـةً فريـدة يف مرجعيـة اإلقـراء،                           

فيعيد على بِساط البحث مسألة القراءات الثالث، اليت كان الناس خيتلفون يف تواترها طوال مخسـة قـرون                  
 اجلـزري، والقـراءات الـثالث هـذه ألبـي جعفـر ويعقـوب               تقريباً، منـذ تسـبيع ابـن جماهـد، حتـى عصـر ابـن              

فيقوم اإلمام ابن اجلزري بإثبـات تـواتر أسـا�يدها بـاحلجج الواضـحة، ثـم يـنظم مـن البحـر الطويـل                        . وخلف
ثم صـنف كتابـه الشـهري       " الدرة املضية يف القراءات الثالث تتمة العشر      : " كتابا على هنج الشاطبية أمساه      

، استدرك فيـه علـى اإلمـام الشـاطيب أوجهـا أخـرى لألئمـة السـبعة، مل يشـر                     "القراءات العشر النشر يف   : " 
  .)331(" حرز األما�ي ووجهه التها�ي" إليها يف كتابه 

 هكَذَا اكتمل هذا التحقيق الضخم من خالل الفرتة مابني ابن جماهـد وابـن اجلـزري، وقـد حسـم ابـن                  
ذا العمل، إن دل على شيء فإمنا يدل على أ�ه من سلسلة اجلمـع الـذي                وه. )332(اجلزري املسألة للعلماء    

وقـد اسـتمر العلمـاء      . كان من لدن اخلليفة الثالث عثمان بـن عفـان، وهـو حتقيـق مـا ثبـت عـن الـنيب                       
ــةً للقــرآن الكــريم       احلــاذقون احملققــون بعــد ابــن اجلــزري إىل زمننــا هــذا يكتبــون يف خدمــة هــذا العلــم رعاي

:  ، ويف ذلـك حتقيـق لقولـه تعـاىل           ) )333 ورتَّلْناه تَـرتِيال     :  لكي يقْرأ كما أُ�زل لقوله تعاىل        وحفاظًا عليه، 
 افِظُونلَح وِإَّ�ا لَه ا الذِّكْرلْنَز� نإِ�َّا �َح  )334(.  
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                          وعلى ذلك، فـإن هـذه القـراءات الـيت تـواترت، قـد صـحت عـن رسـول ا      بتحقيقـات احملققـني 
احلاذقني يف خالل مراحل خمتلفة من الزمان، وهي اليت مجع عليها عثمان املصحف، ثـم إن هـذه القـراءات                    
العشر املتواترة اختيارات أولئك القراء العشرة، فإن كلَّ واحـدٍ اختَـار فيمـا روى وعلِـم وجهـه مـن القـراءة                       

: رواها وأقرأ هبا، واشتهرت عنه، فَنسـبت إليـه، فقيـل            ماهو األحسن عنده واألَولَى، ولَزِم طريقه منها، و       
ومل مينع واحد منهم حرف اآلخـر وال أَ�كَـره ، بـل سـوغه وحسـنه،           . اخل…حرف �افع، وحرف ابن كثري      

ــذا أمجــع املســلمون يف  .)335(وكــلُّ واحــدٍ مــن هــؤالء العشــرة،روِي عنــه اختيــاران فــأكثر، وكــلٌّ صــحيح    ل
ى اعتمـاد ماصـح عنـهم مـن خـالل مقـاييس قيمـة اتفـق عليهـا احملقِّقـون املختصـون                       األعصار واألمصار عل  

  :وهي 
 موافقة العربيـة ولـو بوجـه مـن الوجـوه، فـال يكـون فيهـا شـذوذ عـن  القواعـد الـيت أصـلها النحـاة                               – 1   

  .لضبط اللغة العربية
  .)336( موافقة أحد املصاحف العثما�ية ولو احتماال – 2   
  . بدون ا�قطاعإلسناد مع التواتر متصال إىل رسول ا  صحة ا– 3   
  : يقول ابن اجلزري يف هذه الشروط الثالثة يف طيبة النشر يف القراءات العشر          

  وكان للرسم احتماال حيوي  فَكل ما وافق وجه حنو
  )337(فهذه الثـالثـة األركـان   وصح إسنادا هو القرآن

أ�ه يكفي يف القراءة صحة السند اردة، وليس        " ……وصح إسنادا : " م   وقد يفهم من قول الناظ       
 )338( كمـا قـال الصفاقسـي        –كذلك، فإن مراده التواتر مع صحة اإلسناد املتصل، ألن هذا القـول حمـدث               

  .)339( اليعول عليه، ويؤدي إىل تسوية غري القرآن بالقرآن -
 تفيــد أن مــراده يف البيــت املتقــدم املتــواتر فــال مطعــن علــى أن مجلــة أقــوال اإلمــام ابــن اجلــزري يف كتبــه    

  .لطاعنٍ فيه بدون حجة



147 

  :   تنبيـه 
 ليس لألئمة القراء العشرة أد�ى اجتهاد أو حتكم يف �ص من �صوص القرآن أصـوالً وفرشـا كمـا يتومهـه                        

وع مـن أ�ـواع   بعض الناس، بـل إن مهمتـهم تنحصـر يف ضـبط الروايـة وتوثيـق النقـل واإلقـراء، والتخصـص بنـ              
 وتابعيهم، فنسـبة القـراءات إلـيهم علـى سـبيل الضـبط              القراءة اليت مسعوها مشافهة عن أصحاب النيب        

قُلْ لَـئِنِ اجتَمعـتِ اإلِْ�ـس    : والتوثيق واإلقراء والتخصص، ال على سبيل اإل�شاء أو االبتكار أو االجتهاد    
  .) )340قُرآنِ الَ يأْتُون بِمِثْلِهِ ولَو كَان بعضُهم لِبعضٍ ظَهِرياوالْجِن علَى أَن يأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْ

   ثم إن هذا اإل�زال املؤزَّر على احلرف السبعة كـان توسـعةً مـن ا ورمحـة علـى األمـة اإلسـالمية عربـاً                         
ن خيتلـف النـاس ويتفرقـوا يف        وعجماً، وإعجازًا للبشر مجيعاً، وحتديا هلم يف اإلتيـان مبثلـه، ولـيس ألجـل أ               

شدة البحث عن معنى األحرف السبعة، بـل ليـدبروا آياتـه، وليقيمـوا حروفـه كمـا أ�ـزل متـواتراً، ولْيطَبقُـوا                        
  .)341 ( فَاقْرءوا ما تَيسر مِنه :  حدوده الشرعية يف حياهتم الد�يوية 

  

  املبحث الثالث
  والْمراحِلُ الَّتِي مر بِهارسم الْمصحفِ الْعثْما�ِي 

  .معنى الرسم العثما�ي وأثره يف ضبط القراءات املتواترة/ املطلب األول*      
  .التشكيل والتنقيط يف الرسم العثما�ي/ املطلب الثا�ي*      
  .دور اخلطاطني يف حتسني رسم املصحف العثما�ي/ املطلب الثالث*      
  .طوار طباعة رسم املصحف العثما�يأ/ املطلب الرابع*      
  .القراءات املتواترة املطبوعة يف العامل اإلسالمي/ املطلب اخلامس*      
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تَقَدم احلديث عن مجع القرآن الكريم يف عهد اخلليفة الثالـث عثمـان بـن عفـان بِيـدِ زيـد بـن ثابـت                                 
ف، ثم إِن اخلليفـة عثمـان بعـث إىل كـل أفـق              والرهط القرشيني الثالثة، وأهنم �سخوا الصحف يف املصاح       

: فمن تلك احلقبة، أطلق على النسخ اليت بعثها عثمان إىل اآلفاق اإلسـالمية              . )342(مبصحف مما �سخوا    
وقد أثبت أن املصاحف هذه اشتملت على مجيع القراءات املتـواترة املتصـلة   ) رسم املصحف العثما�ي  ( 

ــرت احلــديث عــن حبــالنيب  أن أفــرد هــذا    وأَخ قيقــة رســم هــذه املصــاحف ألمهيتــه البالغــة، ورأيــت
املبحث لبيان معنى الرسم اللغوي واالصطالحي، وتوثيقه، وبيان معنى الركن الثالث من أركـان القـراءات            

وسـأبين كـذلك    . مـن هـذه الدراسـة     ) 156: (املتواترة الثالثة كما وعدت القارئ بـذلك علـى الصـفحة            
عثمـا�ي يف ضـبط القـراءات املتـواترة، وسـبب �سـبته إىل اخلليفـة عثمـان، وأذكـر بعـض                مدى أثـر الرسـم ال     

  :املؤلفات اليت اهتمت هبذا الفن القرآ�ي العظيم
  

  معنى الرسمِ اْلُعثْما�ِي وأَثَره فِي ضَبطِ الْقِراءاتِ الْمتَواتِرة/ املطلب األول
رسـوم، وقـد اسـتُعري للداللـة علـى خـط            : ورسم كل شيء أثره، ومجعه      ،  )343( هو األثر    الرسم لغةً       

املصحف إشارة إىل معنى األثر القديم، وكان استخدام معنى الرسم هبذا املعنـى، قـد ظهـر متـأخرا علـى        
  .)344() املقنع(يد احلافظ أبي عمرو الدا�ي يف كتابه 

مـا طـابق فيـه اخلـطُّ     : فـاألول  " ؛  )345(حي  قياسي وتوقيفي أو اصـطال    : والرسم يف حقيقته قسمان         
ماخالفه بزيادة أو حذف أو بدل أو فصـل أو وصـل بقـوا�ني وأصـول كمـا هـو مـذكور يف                       : والثا�ي  . اللفظ

   .)346("كتب العربية
ــم التــوقيفي أو االصــطالحي        سالرخــط املصــاحف العثما�يــة، ألصــول   : و علــم تعــرف بــه خمالفــات

 ولكن أكثر رسم املصاحف العثما�ية موافق لقواعد الرسم القياسـي، إالَّ مـا خـرج                .)347(الرسم القياسي   
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" ومل يكن ذلك من الصحابة كيف اتفق، بل ألمر عندهم قـد حتقـق  " عنها مما عرِف حكمه أو غاب علمه        
)348(.  

احف وإرسـالِها   ورسم املصحف غالباً، ينسب إىل عثمان بن عفان ملا عرف من أمـره بِنسـخ املصـ                      
  .)349(إىل األمصار اإلسالمية، وقد صارت هذه النسبةُ من التَّقَالِيد الثابتة يف املصادر اإلسالمية 

 حـني �سـخوا املصـاحف برعايـة اخلليفـة           –ما خطَّه الصحابة رضـي ا عنـهم         :    فَالرسم العثما�ي هو    
  .)350(عثمان بن عفان 

  :حتت رعاية وثيقتني دقيقتني    وقَد كان هذا الرسم العثما�ي 
عثمـان بـن عفـان، وعلـي بـن أبـي طالـب،              : الصحابة الذين حفِظوا القرآن كلَّه، أمثال        :    الْوثِيقَةُ األُولَى 

                  ـرستَيفِ النظـر عـن الـذين مل يـروزيد بن ثابت، وأبي بن كعب وغريهم، بِص
ومل تكن : والسور فكا�وا حيفظون منه بعض األجزاء : هلم حفظُ القرآن كله 

  .يف القرآن آيةٌ أو سورة إال وقد حفظها مجع كبري من الصحابة
الوثيقة املكتوبـة علـى العسـب واألكتـاف واأللـواح واللحـاف وغريهـا، الـيت كتبـها كَتَبـةُ                      :    الْوثِيقَةُ الثَّا�ِيةُ 

، ومل  الوحي اإلهلي وقْت �زول القرآن، وقد �سخوها فور �زوهلا بكل التأكيد          
  .)351(يغفلوا شيئًا منها 

علَــى أن الرســم العثمــا�ي هبــذا التوثيــق املؤيــد قــد اشــتمل علــى مجيــع القــراءات املتــواترة مبجموعــة          
ــك       ــاقال�ي يف ذل ــوبكر الب ــول القاضــي أب ــيت أُرســلت إىل األمصــار، يق الصــحيح أن هــذه  : " املصــاحف ال

        األحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول ا،         ُوالصـحابة وضبطها عنه األئمة، وأثبتها عثمـان 
  .)352("…يف املصحف، وأخربوا بصحتها، وإمنا حذفوا منها مامل يثبت متواترا

    كَيف اشتملت املصاحف العثما�ية على األحرف السبعة واحتملها؟      
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ها عـن بعـض يف     لِإلِجابةِ على هـذا السـؤال جيـب أن تعـرف أن هـذه املصـاحف قـد اختلفـت بعضـ                          
. بعضِ شيء قَدر ما تَجلى لك يف اجلداول اإلحصائية املتقدمة يف آخر املبحـث األول مـن هـذه الدراسـة        

هذا االختالف يف الرسم يكون بزيادة حرف يف بعض املصاحف، وحذفها يف أخرى، مثـل إثبـات الـواو يف               
ــم : قــول ا تعــاىل  ــرةٍ مِــن ربكُ ــارِعوا إِلَــى مغْفِ سو   )353(  يف مصــحف العــراق وحــذفها يف مصــحف 

بعـد اهلـاء، يف مصـحف العـراق، وحـذفها يف مصـحف الشـام                ) يــأَيها   : ( ومثل إثيات األلف يف     . املدينة
  .)354( وهكذا …
 وواضِح بعـد هـذا، أن كـلَّ لفـظٍ قرآ�ـيٍّ صـح فيـه تـواتر أكثـر مـن وجـهٍ، وتعـذر رمسـه يف املصـحف                             

 جلميـع الوجـوه، كـان البـد أن يلتجـئ الناسـخون إىل كتابتـه يف بعـض املصـاحف بوجـهٍ، ويف                         الواحد حمتمال 
 يف مصحف الشـام، و      )356(  أَشد مِنكُم     هم  كَا�ُوا : ، كما يف قوله تعاىل      )355(بعضها اآلخر بوجه ثان     

 ووصـينا   : قولـه تعـاىل     وكمـا يف    . يف مصحف العـراق وبقيـة األمصـار اإلسـالمية         )  أَشد مِنهم   هم كَا�ُوا(
 يف غريهـا، وكُلُّهـا     ووصينا اإلِ�سـن بِوالِديهِ حسـنا     يف مصحف الكوفة،   ) )357اإلِ�سـن بِوالِديهِ إِحسـنا  

  !قراءات متواترة، السبيل لردها
ت بـني املصـاحف العثما�يـة، فـإن         وإذا كا�ت األحرف السـبعة أَو وجـوه القـراءات املتـواترة قـد وزِّعـ                   

ذلك اليعين يف شيءٍ تعدد الرسم، فالرسم الذي رسِمت عليه املصاحف واحد، لذا مل يؤثر عن أحد مـن                   
ألن . مضـافا إىل املصـحف أو املصـاحف   ) سـم ر(بـدال مـن   ) رسوم(السلف أو اخللف إطالقُ لفظِ اجلمع   

رســوم، وجيــوز أن يقــال املصــحف أو : ا الرســم، فــال يقــال  اللجنــةُ هــي الــيت يطلــق عليهــ همــا رمستــمجلــةَ 
  . إال ما كان قليال أو �ادرا)358(املصاحف 

  )359(" موافَقَةِ الْقِراءةِ لِرسمِ الْمصحفِ العثْما�ِي ولَوِ احتِماالً " معنى      
  :الحتمال وجهان      هلذا ا
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فَـإِن  :  أحد املصاحف العثما�ية دون األخرى كما يف قوله تعـاىل  أن تكون القراءة ثابتةً يف    : الوجه األول 
  مِيدالْح الغَنِي وه َا )360(   فلفظ  "وموجـود  " ه يف مصحف املدينة، وغريه ثابت
 اللجنـةُ حتتمـل هـذه القــراءة، أو أن    مـا رمستـه  إن مجلـةَ  : فنقـول  . يف مصـحف العـراق  

  .املصاحف املبعوثة إىل األمصارالرسم العثما�ي حيتملها يف أحد 
 ملِــكِ يــومِ : أن تُقــدر وجهــان فــأكثر يف مرســوم املصــحف الواحــد، كمــا يف قولــه تعــاىل   : الوجــه الثــا�ي

 بغري األلف احلنجرية وهي قراءة اجلمهور، ولكن تُقدر فيها قراءة عاصـم             ) )361الدينِ
 362 ( قُل ربي يعلَم : لك قوله تعاىل ، وكذ مـلِكِ يومِ الدين: والكسائي، وهي 

  .باملاضي، تُقَدر فيه وتُحتَملُ) قـل( فإن قراءة )
وهكَذَا كان للرسم العثما�ي أثره يف ضبط القراءات القرآ�ية املتواترة يف مجلة املصاحف الـيت وزِّعـت                      

ــها يف قــول مجــاهري العلمــاء مــن   ، وقــد اشــتملت علــى األحــرف الســبعة  )363(يف األمصــار اإلســالمية    كل
 على جربيل متَضَمنةً لَها، جامِعةً للعرضة األخرية اليت عرضها النيب " السلف واخللف وأئمة املسلمني،   

  .)364(" قال ابن اجلزري وهذا هو الذي يظهر صوابه" مل تَتْركْ حرفاً منها
     
   فِي الرسم الْعثْما�ِي)366(قِيطُ  والتَّن)365(التَّشكِيلُ /   املطلب الثا�ي  

كَان القرآن الكريم يف الكَتْبة األوىل، ثم يف مصاحف عثمان بن عفـان بغـري شـكلٍ وال �قـطٍ، ومل يكـن                            
 باملُشافهة، باإلضافة إىل السالئِق     مثَّةَ إِشكَالٌ يف هذا اجلا�ب، ألن األمة كا�ت تتلقَّى القراءة عن النيب               

ون القرآن يف تلـك املصـاحف بضـعا وأربعـني           أوقد ظل الناس يقر   . )367(تَوفُّرِ احلفاظ الضابطني    السليمةِ و 
تــذكر لنــا " ، حيــث )369(يف خالفــة معاويــة بـن أبــي ســفيان  )  هـــ53 – 44(  مــابني ســنيت )368(سـنة  

رسـالَ  يطلب منـه إ   … )370(الروايات أن معاوية بن أبي سفيان، بعث إىل واليه على البصرة، زياد بن أبيه             
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، فلما قَدِم على اخلليفة، كَلَّمه فوجـده يلْحـن، فـرده إىل أبيـه، وبعـث إليـه كتابـا                     )371(ابنه عبدا بن زياد     
  . يلُومه فيه على وقوع ابنه يف اللحن

إن األعاجم قـد أفسـدوا لغـة العـرب، فلـو وضَـعت              : وقال له    )372(   فبعث زياد إىل أبي األسود الدؤيل       
إذا : فأَجلس  زياد رجال يف طريق أبي األسود، وقـال لـه             . ح به كالمهم؟ فأبى أبواألسود ذلك     شيئًا يصلَ 

          د فيه اللحنفلما مر أبو األسود قـرأ الرجـل قولـه تعـاىل             . مر بك أبو األسود، فاقرأ شيئًا من القرآن وتعم :
        ولُهسرو رِكِنيشالْم مِن رِئب َا إِن  )373( رأن يـربأ مـن   : فقال أبو األسود " رسولهِ "  الم    بِج معاذ ا

   .)374(" فد أجبتُك إىل ماطلبت، ورأيت أن أبدأ بإعراب القرآن: ثم رجع إىل زياد، وقال له . رسوله
.  م668 هـ 48 هكَذَا يثْبت أن أبا األسود الدؤيل هو أول من وضع الشكل على احلروف يف سنة      

سود شكال لكل حروف املصحف، األمر الذي مل يقض على اخلطـأ يف القـراءة القرآ�يـة، بـل                   ومل يضع أبو األ   
 الذي أَمر واليه على العراق احلجاج بن يوسف، بأن يعاجل هـذا             )375(استمر إىل عهد عبدامللك بن مروان       

 علـى مجيـع   ، فعمـم شـكلَ أبـي األسـود    )376(األمر، فاختـار احلجـاج هلـذه املهمـة �َصـر بـن عاصـم الليثـي          
  .)377( هـ 80وقد كان ذلك يف سنة . حروف الكلمات القرآ�ية

 هذَا بالنسبة للتشكيل، أما بالنسبة للتنقيط، فقد جاء الحقًا للتشكيل يف الفرتة �فسها، وذلك خوفًـا                 
مـى  أالَّ تصل أسباب التحريف إىل حِ     "من عبدامللك على القرآن الكريم من التحريف، فأمر احلجاج أيضًا بـ          

، وكا�ـا مـن أبـرز علمـاء         )378(القرآن، فاختار لتلك املهمة �صر بن عاصم الليثي، وحيي بن يعمر العدوا�ي             
املسلمني وقتئد يف فنون القراءات وتوجيهها وعلوم اللغة العربية وأسرارها، فوضعا ذلك الـنقط، لِتَتَميـز بـه                  

مِـــدادِ املصـــحف،لِيتَميز عـــن �قـــط أبـــي بعـــض احلـــروف عـــن بعـــض، وقـــد اســـتُعمل هـــذا الـــنقطُ بِلَـــونِ 
  )379("األسود

وقـد أسـهم مجيـع الـذين ذُكـروا يف حتسـني       . إِن هذا العمل إن هو امتـداد لعمـل أبـي األسـود الـدؤيل                 
  .)380(الرسم وتيسري القراءات القرآ�ية على الناس وآمنوهم من اللبس واخللط 
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      امتـــــــدت هـــــــذه العمليـــــــة التحســـــــيني قَـــــــدة مبجـــــــيء اخلليـــــــل بـــــــن أمحـــــــد الفراهيـــــــدي و  
، يف القـــرن الثـــا�ي، ويف خالفـــة الدولـــة العباســـية حتديـــدا، فأحـــدث حتـــويراتٍ  )381()  هــــ170: ت ( 

                       وتعديالتٍ يف �قط أبي األسود حتى صـارت إىل الشـكل املعـروف عنـد�ا اليـوم، وأضـاف عالمـاتٍ كـثرية
يد أن عمل اخلليـل هـذا مل يسـتعمل يف املصـاحف إالَّ يف     ب. مذكورة بالتفصيل يف كتب علم الرسم العثما�ي   

أواخــر القــرن الثالــث وأوائــل القــرن الرابــع اهلجــريين يف العــراق فقــط، أمــا الــبالد األخــرى فَظَلَّــت أكثرهــا   
لك  الدؤيل يف القرن األول، ألهنا تعتربه مِما سنه الصحابة والتابعون، ومن ت            دأبو األسو متمسكة مبا وضعه    

  .)382(البالد، بالد املغرب واأل�دلس 
وكُلَّما امتد الزمان بالناس ازدادت عنايتهم بتيسري الرسم القرآ�ي، وقد اختذ هـذا التيسـري أشـكاالً                        

خمتلفة من لَدنِ اخلليل بن أمحد الفراهيدي وأبي حامت السجستا�ي وغريمها ممن ألَّفوا يف هـذا الفـن اجلميـل                    
 باإلضافة إىل الرموز احملدثَة كَالْعنو�َة والتَّرمِيز والتَّجزِئَة والتَّخْرِيب والتَّـثْمِني والتَّربِيـع علـى               إىل عصر�ا هذا،  

  .)383(اختالفها يف املصحف مما ال جمال لسرده يف هذه الدراسة 
  
  ا�ِيدور الْخَطَّاطِني فِي تَحسِنيِ رسمِ الْمصحفِ الْعثْم/  املطلب الثالث   

قَد أسهم اخلطاطون يف حتسني الرسم العثما�ي منذ القرن األول اهلجري، حيث اشتهر خالد بن أبـي                      
وقـد اختـاره لكتابـة املصـاحف،        . )385( كعبد امللـ  ، جبمال خطَّه يف عهد اخلليفة الوليد بن         )384(اهلياج  

  .وكان أمثاله كثريين يف األمصار
 الوقت ابتـداء مـن أيـام الرسـول والصـحابة، هـو اخلـطَّ الكـويف القـديم،                     وكَان اخلط املستعمل يف ذلك         

، ظهـر خـط النسـخ الـذي         )386(ويف عهـد املـأمون      . وظل اخلطَّاطون يكتبـون بـه إىل أيـام الدولـة العباسـية            
أي الذي حتقق فيه التناسق والدقة يف رسم احلروف، وكـان ذلـك يف أوائـل القـرن                  ) احملقَّق: (عرف باسم   

س اهلجري فاستخدم الناس خط النسخ يف أول األمر يف كتابة املصاحف، مصاحِب للخط الكويف،          اخلام
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�ــزال �ســتخدمها يف الويف النهايــة ســادت الكتابــة خبــط النســخ اجلميــل، وفيــه مجيــع الــنقط واحلركــات الــيت 
  .)387(الكتابة إىل يومنا هذا 

  
  مصحفِ الْعثْما�ِيأَطْوار طِباعةِ رسمِ الْ/    املطلب الرابع  
 يف ) )388إِ�َّـا �َحـن �َزلْنـا الـذِّكْر وإِ�َّـا لَـه لَحـافِظُون          فَاقَت عناية ا عز وجل بتحقيق قولـه تعـاىل       

مجيع هذه الفرتات التارخيية، فيدخل الرسم العثمـا�ي يف مرحلـة جديـدة، هـي مرحلـة الطباعـة املتطـورة،                    
  :لعثما�ي يف أطوارٍ، أَسردها فيما يأتي وتظهر طبعات الرسم ا

م، ولكـن السـلطات     1530 يف حـدود سـنة       )389( ظهرت طبعة الرسم العثمـا�ي األوىل يف البندقيـة           – 1
  .الكنسية أصدرت قرار بإعدامه

 ســـنة  HANBOURG=  )390( طبعـــةً يف مدينـــة هـــا�بورغ   HINKELMANN=  ثـــم طبـــع هنكلمـــان   – 2
  . سطرا16فحة يف كل صفحة  ص560ووقع املصحف يف . م1694

  . م1698 سنة PADOUE=  )391( بطبعة يف بادو MARRACCI=  ثم تاله مراكي – 3
ومل يكن ألي واحـدة مـن هـذه الطبعـات الـثالث أثـر يـذكر يف العـامل         : "  يقُولُ الدكتور صبحي الصاحل        

    .)392(" اإلسالمي
بعات كمـا كـان يف طبعـة البندقيـة مـن قبـل السـلطة         أَرى أ�ه كا�ت هناك ضغوطٌ متنع ظهور هذه الط      

كمـا يحتمـل أن     . الكنسية، السيما إذا عرفنـا أهنـا يف أمـاكن الحيكمهـا املسـلمون أو لـيس هلـم �فـوذ فيهـا                      
، فيقضــي ا بإعــدامها حلفــظ )393(يكــون يف هــذه الطبعــات حتريــف أو تغــيري يســيء إىل الرســم العثمــا�ي

  .كتابه الكريم
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ا املبني بظهور أول طباعة إسالمية خالصة للقرآن الكريم يف مدينة سـا�ت برتسـبورغ     ثم يأتي �صر     – 4
 =SAINT-PETERSBOURG    دِ موالي عثمان،كما ظهر مثلها يف قازان،       .م1787 بروسيا، سنةبِي

  .)394( صفحة وتسع فهارس يف آخره 534ومل ختل من األخطاء أيضًا، ووقع هذا املصحف يف 
  .قدمت إيران طبعة خجرية يف طهران. م1828: ـ املوافق  ه1248 ويف سنة – 5
  .طبعة حجرية أخرى يف تربيز بإيران.  م1833 هـ املوافق 1253 كما قدمت يف سنة – 6
بطبعتـه اخلاصـة للرسـم القرآ�ـي يف مدينـة ليبزيـغ       FLUGEL  = )395(قام فلوجل .  م1834 يف سنة – 7

)396(  =LEIPZIG "   منقطعة الـنظري، بسـبب إمالئهـا احلـديث السـهل،            فيتلقاها األوروبيون حبماسة 
  .)397(" ولكنها التصيب جناحا يف العامل اإلسالمي

ــل ســنة  – 8 ــا�ي، وعنيــت اآلســتا�ة     1877 ويف أوائ ــات للرســم العثم ــرت طبع ــر  هبــذا )398(م ظه األم
ــي ــيت طبعــت عليهــا كــل هــذه الطبعــات         . )399(مالعظ ومل �عــرف بالــذات الروايــات أو القــراءات ال
  .السابقة

ظهرت يف القاهرة طبعة مجيلـة للرسـم العثمـا�ي حتـت            .  م 1923: املوافق  .  هـ 1342 ويف سنة    – 9
  .)400(إشراف مشيخة األزهر الشريف، برواية حفص عن عاصم 

والتـاريخ الـذي كتبتـه      " : " مـدخل الدراسـات القرآ�يـة     :  يقُولُ الدكتور السائح علي حسـني يف كتابـه               
  .ويبدو أن ذلك هو األصح" )401(م 1909: اللجنة يوافق 

ــم يواصــل األزهــر الشــريف يف طباعــة املصــاحف واإلشــراف عليهــا، حتــى الثما�ينــات           فتظهــر  ، ثُ
   -: طبعات الرسم العثما�ي يف غاية األ�اقة واجلمال والدقة، تَشرف هبا كل من 

 بروايـة  )402(" حف اجلماهرييـة مصـ "  اليت أشـرفت علـى طباعـة         مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية   -   *
  .قالون عن �افع، كما أصدرت مصاحف برواية حفص عن عاصم بعد ذلك

  . يف اخلرطوم، اليت طبعت رواية الدوري عن أبي عمرو بن العالءدار جامعة إفريقيا-   *
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     طبــع مصــاحف أ�يقــة، بروايــة حفــص عــن ذي الــمجمـع امللــك فهــد لطباعــة املصــحف الشــريف  -*   
  .م، ورواية ورش عن �افع، ورواية الدوري عن أبي عمروعاص

 هكذا تتابعـت إصـدارات املصـاحف يف أغلـب عواصـم الـد�يا، وتنافسـت املطـابع ودور النشـر يف                
  …إخراجه يف أمجل صورة 

  الْقِراءات الْمتَواتِرة الْمطْبوعةُ فِي الْعالَمِ اإلِسالمِي/   املطلب اخلامس  
لَقَد ا�تشرت القـراءات القرآ�يـة املتـواترة بعـد القـرن اخلـامس اهلجـري، واحتَلَّـت مجيـع األمصـار                            

اإلســالمية، واتفقــت األمــة علــى قرآ�يتــها يف مشــارق األرض ومغارهبــا ومل يوجــد عــائق مينــع تــداولَها    
  ).الكتاتيب(واإلقراء هبا يف الدور واملساجد واخلالوي 

ــذِهِ امل      ــت بعــض     بِهظِية، وحــد ــة احلــرة، ا�تشــرت بعــض القــراءات املتــواترة إىل مســاحات ممتَ رو�
  :وهي . القراءات والروايات باهلَيمنة التطبيقية دون البعض

  :قِراءة أبي عمرو بن العالء البصري برواية الدوري /    أَوالً
جـاز، والـيمن، ومصـر خـالل أوائـل القـرن            كَا�َت هذه القـراءة املتـواترة منتشـرة عنـد أهـل الشـام، واحل              

التاسع اهلجـري، ثُـم احنسـرت بعـد ذلـك عـن هـذه الـبالد إىل �طـاق ضـيق جـدا يتمثـل يف السـودان؛                      
 ويف شـرق تشـاد، وقـد طبـع          ،ابتداء من اخلرطوم إىل كَسـال، ومشـال أريرتيـا، ويف جـزء مـن الصـومال                

  .مصحف هبذه القراءة كما سبق
  : �افع برواية قالون قراءة/ ثَا�ِيا

 ويف اجلماهرييـة الليبيـة      )403(  ا�ْتَشرت هـذه القـراءة يف بعـض القطـر التو�سـي وبعـض القطـر املصـري                   
 مجعية الدعوة اإلسـالمية العامليـة    إشرافرعاية، حتت   الواليت هتتم هبذه القراءة املتواترة وترعاها حق        

  .يف طرابلس
  :قراءة �افع برواية ورش / ثَالثًا
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ــرت هــذه القــراءة بروايــة ورش عنــد أهــل غــرب الســودان ود�قلــة مــن مشاهلــا ويف بعــض القطــر   ا�ْ  تَش
التو�سي، وبعض القطر املصري، ويف مجيع القطر اجلزائري، ومجيـع املغـرب األقصـى ومـا يتبعـه مـن الـبالد،                      

ــثري       ــب هــذه األقطــار، وهلــا طبعــات ك ــام هبــا يف غال ــزال االهتم ــر ويف الصــحراء وجنوهبــا، والي ة يف اجلزائ
  .)404(واجلماهريية واملغرب وتو�س وموريتا�يا وغريها 

  :قراءة عاصم برواية حفص / رابِعا
هــذِهِ القــراءة هــي اليــوم ذات اهليمنــة الكــربى يف اال�تشــار يف العــامل اإلســالمي يتَجلَّــى لنــا ذلــك فيمــا    

ت القرآ�يـة العامليـة، ويف اإلذاعـات املرئيـة     �ُشاهده من الكتب والبحوث العلمية واحملافل والتعلـيم واملسـابقا     
.  م1923واملسموعة، فقد احتلـت هـذه اـاالت بعـد طباعتـها للمـرة األوىل يف األزهـر الشـريف سـنة                    

وحلَّت حملَّ قراءة أبي عمرو بـن العـالء البصـري و�ـافع األصـبها�ي، سـادت يف املشـرق واملغـرب أكثـر مـن                       
  .)405(عودية ومصر وغريها غريها، وطبعت طبعاتٍ كثريةٍ يف الس

أَما بقية القراءات مـع رواياهتـا، فَتُرِكَـت  لإلقـراء يف بعـض اجلامعـات واملعاهـد اإلسـالمية بـدون أن              
تُطْبع، ومل يهتم بذلك أحد من العلماء واحلكام املسلمني إىل حد اآلن مع توفر اإلمكا�ات، وال أدري ملـاذا؟               

 – علـى األقـل      –ر؟ أليس من املناسب أن تطبـع هـذه القـراءات برمتـها              ماالعامل يف هذا اجلمود واالقتصا    
لطالب العلم واملختصني يف علم القراءات؟ أليست الوسائل ساحنةً ومتوفرة ألداء هذه اخلدمة اجلليلـة؟ أم                

    .ماذا؟
آن الكـريم،   فِي رأْيِي ، إن تعطيل بقية القراءات عن الطباعة تقصري من مجيع املسلمني يف خدمـة القـر                  

  . والعربيوتعطيلٌ يف جمال إحياء تراثنا اإلسالمي
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      الْخُالصةُ 
لَ بينـهما، إِذْ مصـدرمها الـوحي السـماوي، وقـد تضـمنت       صـ إِن القرآن الكريم وقراءاته املتواترة، الَفَ     

، "ل على سبعة أحـرف إن هذا القرآن أ�ز" ذلك املعنى األحاديث النبوية الصحيحة يف عباراهتا الواضحة        
وهذه األحرف السبعة هي أماكن اخلالف الذي يظهر لنا يف القـراءات العشـر املتـواترة، وال يتَعـدى األوجـه               
السبعة اليت لَم يخْـف علينـا سـهولةُ تطبيقهـا، واليوجـد خـالف آخـر بعـدها يف القـرآن الكـريم كلِّـه، وكفـى                     

  .بذلك حجةً
ى األوجه السـبعة اليتنـاقض مـع القـول بنزولـه علـى سـبع لغـات أو أكثـر علـى                       والْقَولُ بنزول القرآن عل    

فرض صحة هذا القول، فإن األوجه السبعة جامعة بني لُغاتِ وهلجاتِ مجيـع القبائـل العربيـة، كمـا اليطعـن             
  .القرآن بلسان عربيٍّ مبني�زول ذلك يف 

لـه األمـن مـن الضَّـياع والتحريـف،           قومية الـيت وفَّـرت    وقَد أُحِيطَ القرآن مع القراءات املتواترة بالوثائق ال        
 ألصــحابه  مـن الــروح األمـني، جربيـل عليــه السـالم، ويف إِقْرائِـهِ      ومتثَّلـت تلـك الوثـائق يف تلَقِّــي الـنيب     

األجالء حبرصٍ حريصٍ، فقرأوه حق قراءة، وكتبوه على العسـب واألكتـاف وغريمهـا، وحفظـوه وحـافظوا                  
 مشـافهةً ومساعـا، وتوارثـت األجيـالُ         حدوده، ثُم أَقْرأُوا من بعدهم كما تَلَقُّوه مـن الـنيب            على حروفه و  

قراءاتِ القرآن املتواترة بأما�ةٍ واهتمامٍ، حيث اعتنت طائفةٌ بتدوينها وإقرائها وضبطها وحتقيق أسا�يدها،             
 من كلِّ لَبسٍ وغمـوضٍ للعـرب والعجـم،     وطائفةٌ اعتنت بتحسني رسم املصحف وجتويده، فحسنته بصيا�ة       
  .وكلما مرت األيام ازدادت عناية األمة بكتاب ربها وقراءاته املتواترة

 إِ�َّا �َحـن   :وهذَا يدل على أن هذا القرآن الكريم يف رعاية ا تعاىل وعنايته املوعودة يف قوله تعاىل 
، وإِن موثوقيـة الـنص القرآ�ـي مـع قراءاتـه املتـواترة ال يشـوهبا شـائب،                   ) )406ون�َزلْنا الذِّكْر وإِ�َّـا لَـه لَحـافِظُ       

  !واليشك فيها إالَّ كلُّ قلبٍ مرِيضٍ، وعقْلٍ جحِيدٍ جيحد بآيات ربه
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إِن تعدد قراءات القرآن الكريم الجيعله يف شيء مِثلَ األ�اجِيلَ ذاتِ العهد القـديم واجلديـد، أو مِثـلَ                 
ايات التوراة املتناقضةِ واملتضاربة، حيث تُوحي كُلُّ مجلـةٍ منـها بشـكٍّ أو شـبهةٍ، بـل إن تعـدد القـراءات               رو

املتواترة كتعدد اآليات، وطبيعتـها متميـزة، ومليئـةٌ بأسـرارٍ مـن اإلعجـاز مااليدرِكُـه إال الراسـخون يف علـوم                       
 على اختالفها وتعددها التَتَضَاد وال تتضارب، بل بينـها          القرآن والقراءات، باإلضافة إىل أن القراءات هذه      

  .مناسبات بديعة تكشف عن إهلِّيتها ومساويتها، وأهنا من لدن حكيم عليم
إِن لِتنزيل القرآن على األحرف السبعة تارخيًا موثَّقًـا، وواقعـا تطبيقيـا يميزا�ِـه عـن غـريه مـن الكتـب                         

ا املبطلون بالتحريف والتبديل، وليس األمـر كمـا يتوهمـه خصـوم اإلسـالم والقـرآن، أو              السماوية اليت اعتَراه  
بعض من لَم يحظَ بِقَطْمِريٍ من علم القراءات، من أن مسـألة تعـدد القـراءات القرآ�يـة ثغـرة يف عصـمة الـنص                 

اجتهاديةٍ أو ابتكاريةٍ مـن قِبـل علمـاء         القرآ�ي وموثوقيته، وأن اإلقرار بالقراءات، يستلزم القولَ بوجود جهودٍ          
       ضْعِ شيءٍ من القرآن الكريم، كَالالقراءات يف و       جِيدم انقُرء ولْ هب         فُـوظححٍ مفِـي لَـو  )407(  ـوفَه 

 إِذَن : كِتَاب  :ٌلْفِهِ تنزِيلخ الَ مِنهِ ويدنِ ييـطِلُ مِن بأْتِيهِ الْبمِيدٍ الَيكِيمٍ حن حم  )408(.  
  

  الفصل الثا�ي
  اختالف القراءات املتواترة

  طبيعته وأمهيته يف التفسري وأثره يف األحكام الشرعية        
  :وحتته ثالثة مباحث 

                      طبيعة اختالف القراءات املتواترة ومعناه / املبحث األول*
  .وفوائده وتنوعه



160 

  .القراءات القرآ�ية والتفسري/ املبحث الثا�ي*   
منــاذج مــن أثــر اخــتالف القــراءات املتــواترة يف   / املبحــث الثالــث*   

  .األحكام الشرعية
  املبحث األول
  ومعناه وفوائده وتنوعه طبيعة اختالف القراءات املتواترة

  .يف بيان طبيعة اختالف القراءات املتواترة/ املطلب األول* 
  .معنى اختالف القراءات بالنسبة للقرآن/ املطلب الثا�ي*            
  .فوائد اختالف القراءات وتنوعها/ املطلب الثالث*            

  يف بيان طَبِيعةِ اختِالفِ الْقِراءاتِ الْمتَواتِرةِ/ املطلب األول    
، حبيـث التنفصـل عنـه ولـو         )409( صِـيغَ عليهـا وصـور       إِن طبيعةَ الشيء هي خليقتُه وسجيتُه اليت            

برهةً، فقد يكون هذه الطبيعة سلبيةً أو إجيابيةً، تكون سلبية، إذا ا�ْعكَست بظاهرةٍ متناقضةٍ يف ذاهتا،                
  .وتكون إجيابيةً إذا ا�عكست بظاهرةٍ متَّسقةٍ ومنسجمة يف ذاهتا

 طبيعة اختالف القراءات املتواترة إجيابيةٌ غري سلبيةٍ، متسقةٌ  والْمتَبادِر إىل الذهن الفاحص، هو أن     
كـأن  ،  اخـتالف تنـاقض    إن االخـتالف بـني القـراءات املتـواترة لـيس          : ومنسجمةٌ يف ذاهتا، ومبعنـى أقـرب        

 أن املفسر يلْجـأُ إىل هـدر أحـد الـوجهني إذا اعتمـد اآلخـر، بـل هـي ذات معـانٍ متضـامنةٍ، يكمـل                يتوهم
ا بعضًا، وقد يدلُّ وجه على مااليدل عليه أخوه، ولكنه الينافِره وال يضَاده، بل يمنحه معنى جديدا بعضُه

  .)410(يضيء به سبيل التفسري
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     وعليه ، فإن قصدي يف هذه الدراسة ال ينحصر يف جمرد إيراد اختالف القراءات املتواترة، بل أرمي 
ــن خــال     ــك االخــتالف م ــة ذل ــان �وعي ــه     بي ــددة اســتخدمت يف دراســات أصــول الفق ل مصــطلحات متع

والتفسرييف استنباط األحكام الفقهية والعقدية، مثل التناسب والتكامل والتالزم والعام واخلاص، وامل            
من األمور اليت تؤكد أن تعدد القراءات كتعدد اآليات، وأن استخدام هذه املصـطلحات              . اخل...واملبني

ت املتواترة جيلي معان جليلة ودقيقة ، األمر الذي يدل على إعجاز القراءات القرآ�ية األصولية بني القراءا
  .املتواترة 

ما يحقِّق الرتابطَ املعنوي واألدائـي بينـها،    ، وهو التناسب : بني القراءات املتعددةَيوجدمن أكثرما   و     
، )411(ول، إذا عرض على العقول تَلَقَّتْـه بـالقبول          املناسبة أمر معق  : ألن املناسبة هي املقاربة، وهلذا قيل       

  .)412(فاملناسبة بني القراءات املتواترة الختتلف عن املناسبة بني اآليات والسور القرآ�ية فواحتها وخواتِمها 
جعلُ أجزاء الكالم بعضُها آخذًا بأعناق بعضٍ، فَيقْوى بذلك االرتباط، ويصـري            : وفَائِدة املناسبة    "     
  .)413(" تأليف حالَه حالَ البِناءِ احملكَّم، املتالئم األجزاءال

فَإِ�َّنا إذا اعترب�ا افتتاح كلِّ سورةٍ، وجد�اه يف غاية التناسب أو املناسبة ملا ختم به السورة قبلها، ثم      
ق السمــواتِ و األَرض   الْحمد ِ الَّـذِي خلـَ  هو يخْفَى تارة ويظهر أخرى، كافتتاح سورة األ�عام باحلمد   

ِ ملْـك السمــواتِ واألَرضِ ومـا فِـيهِن       : مناسب خلتـام سـورة املائـدة   ) )414وجعلَ الظُّلُمـتِ والنورِ 
     يءٍ قَـدِيرلَى كُلِّ شع وهو )415(              مـن فصـل القضـاء، كمـا قـال تعـاىل ، :        َقِيـلو قم بِـالْحهـنيب قَضِـيو  

 ـلَمِنيالْع بر ِ دمالْح )416(.  
 فإ�َّه مناسب خلتام ) )417 الْحمد ِ فَاطِرِ السمـواتِ واألَرضِ:  وكافْتِتاح سورة فاطر بقوله تعاىل     

أَشياعِهِم مـن قَبـلُ إِ�َّهـم        وحِيلَ بينهم وبين ما يشتَهون كَما فُعِلَ بِ        : ما قبلها من قوله تعاىل يف سورة سبإ         
 فَقُطِـع دابِـر الْقَـومِ الَّـذِين ظَلَمـواْ والْحمـد ِ رب               :  ، كما يف قولـه تعـاىل         ) )418كَا�ُواْ فِي ِشكٍّ مرِيبٍ     

 ـلَمِنيالْع )419(.  
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 ي السمـواتِ واألَرضِ وهو الْعزِيزالْحكِيمسبح ِ مافِ: وكَافْتِتَاحِ سوراحلديدبالتسبيح يف قوله تعاىل    
  .)421(  فَسبح بِاسمِ ربك الْعظِيمِ :،فإ�ه مناسب خلتام سورة الواقعة من األمربه يف قوله تعاىل)420(
  فإ�ـه  ) )422للْمـتَّقِني    ذَلِك الْكِتَـب الَ ريب فِيهِ هدى         امل   :  وكَافْتِتَاحِ سورة البقرة بقوله تعاىل          

، كـأهنم ملـا   )423(  اهـدِ�َا الصـراطَ الْمسـتَقِيم    : يف قوله تعاىل من سورة الفاحتة  ) الصراط(إشارة إىل   
ذلـك الصـراط الـذي سـألتم اهلدايـة إليـه هـو ذلـك          : سألوا اَ اهلدايـةَ إىل الصـراط املسـتقيم، قـال هلـم             

  .)424(الكتاب 
  .لك بني اآليات والسور األخرى، وهي كثرية يف القرآن وا�ْظُر مثال ذ    

من حماسن الكالم أن يرتبط بعضُه ببعضٍ لئال يكون منقطعا، وهذا النوع يهمِله : وقَالَ بعض األئمة "      
  .)425(" بعض املفسرين، أو كثري منهم، غري أن فوائده غزيرة

والسور القرآ�ية فما ظنك بالقراءات املتواترة اليت تُعترب كيفيةً      فَإِذَا ثبت مثلُ هذا التناسب بني اآليات            
  ؟ أدائية لذلك كلَّه

           ،قليلٌ يسري إن هذا االختالف ثُم "             شبه يف شيء اختالف األمم السـابقة يف كتبـها، الشـكالوهو الي
قاطها، رمبا تتجاوز   فمن حيث الشكل خيتلف أهل الكتاب يف إثبات أسفارٍ حباهلا أو إس           . وال مضمو�ًا   

         ل عقائدعدهتا عشراتِ الصفحات، ومن حيث املضمون، فإن اختالفهم يف ثبوت األسفار ينتج عنه تبد
فأين ذلك كلُّه مما حنن فيه من إثبات ألفٍ أو يـاءٍ،            ! كاملةٍ، و�قض أولِ النصوص آلخرها، وآخرها ألَوهلا      

كلمة بأخرى؟ ا�ظر إىل مـاحنن فيـه مـن تكامـل املعـا�ي      أو حذف واوٍ أو فاءٍ، أو إبدال حرفٍ حبرفٍ أو    
! بوجود هذه القراءات املتواترة، وتآزرهـا مجيعـا علـى إثبـات غايـات القـرآن الكـريم ومقاصـده السـامية                     

 يقُولُـون ءامنـا بِـهِ       ، وهـم    )426(وا�ظر إىل تلَقِّي مجيع القراء هذه األوجه اخلالفية كلَّها بالقبول واالحرتام            
، ومل يقل بعضهم لبعض لستم على شيء مثل اليهـود  ) )427 من عِندِ ربنا وما يذَّكَّر إِالَّ أُولُوا األَلْبـبِ        كُلٌّ

  !والنصارى
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ــك        ــوجزا ملعنــى ذل ــراءات للقــارئ الكــريم ، أورد شــرحا م ــني الق ــبني طبيعــة االخــتالف ب      ولكــي تت
  :االختالف القراءي يف املطلب اآلتي

  معنى اختِالفِ الْقِراءاتِ بِالنسبةِ لِلْقُرآنِ/ لب الثا�ي   املط
 لَقَد سبق أن حتدثت عن طبيعة اختالف القراءات املتواترة، وعن مدى االرتباط والتناسب بينها،      

  فما عالقة هذه القراءات املتواترة بالنسبة للقُرآن على سبيل التأكيد؟
اترة الختتلف عن القرآن، وال تشكل من دو�ه حقيقةً مستقلةً، بل مها حقيقةٌ واحـدة،                الْقِراءات املتو     

 كمـا يشـري إىل ذلـك قـول األسـتاذ صـربي األشـوح                –ألن القراءات أشكال القرآن وهيئاته الأبعـاض منـه          
ون أما كـ  .  والشكل واهليئة الخيرجان عن حقيقة اجلوهر، بل مها واجلوهر حقيقةٌ واحدة           –سابقًا  )428(

القرآن متواترا، فيقابله تواتر قطعي أيضًا يف القراءات، وهو األصل الذي قام عليه �قـل الوجـوه الصـحيحة          
  .)429(يف القراءات العشر املتواترة 

  :   حاالَت اختِالفِ الْقِراءاتِ الْمتَواتِرةِ 
  :   لِلْقِراءاتِ املتواترة حالتان 

  .علُّق هلا بالتفسري حبالٍ من األحوال الَ ت/   الْحالَةُ األُولَى
  .)430( هلا تعلق به من جهاتٍ متفاوتةٍ/   الْحالَةُ الثَّا�ِية

 فَالْحالَةُ األوىل هي اختالف القراء يف وجوه النطق بـاحلروف واحلركـات، كمقـادير املـد واإلمـاالت                    
 ) )431أَخـاف   ~ إِ�ِّي اإلسكان، مثل   والتخفيف والتسهيل والتحقيق واجلهر واهلمس والغنة، والفتح و       

 بفتحهـا، وكـذلك يف تعـدد وجـوه اإلعـراب كمـا تبـين لنـا يف اجلـداولِ                      إِ�ِّـي أَخـاف      بسكون اليـاء، و   
  .)433(وضمها ) يقول( بفتح الم ) )432 حتَّى يقُولَ الرسول  :اإلحصائية يف الفصل السابق، مثل

وهذا غرض مهم جدا لكنه العالقة له بالتفسري، لعدم  : " -رمحه ا  –يقُولُ الشيخ ابن عاشور       
  .)434(" …تأثريه يف اختالف معا�ي اآلي
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املفسرين يف تفسري القرآن الكريم،     إهنا تفيد    والْحالَةُ الثا�ية اليت هلا عالقة بالتفسري على التفاوت، ف             
  .قادمة إن شاء ا تعاىلوفيها إعجازٌ معنوي مهم، كما سيتضح يف املطالب ال

  فَواِئد اخِْتالَِف الِْقراءاِت وتَنَوِعها/   المطلب الثالث    

 إِن فوائد اختالف القراءات ال تُعد وال تُحصى، وال تظهر كلها لعلماء عصر واحدٍ، لذا أقتصر على     
  :الفوائد اآلتية 

ألمة اإلسالمية، ومجعها على لسان واحدٍ يوحد بينـها، والـذي ا�ـتظم        التيسري والتخفيف على ا    /أَوالً   
كثريا من خمتارات ألسنة القبائل العربية املختلفة، ألن وِحدة اللسان العام من أهـم العوامـل يف                 

إن القرآن �زل علـى سـبعة أحـرف،         : " يقول اإلمام ابن اجلزري يف ذلك       . )435(وحدة األمة     
 كا�ت تنزل على حرف واحدٍ، وذلك أن األ�بياء عليهم السالم كا�وا يبعثون وإن الكتب املنزلة

ــنيب    م، عــربيهم وأســودهمأمحــره:  بعــث إىل مجيــع اخللــق  إىل قــومهم اخلاصــني هبــم، وال
 كا�ـت لغـاهتم خمتلفـة، وألسـنتهم شـتى،           –، وكا�ت العرب الذين �زل القرآن بلغتهم        موعجميه

لغتـه إىل غريهـا، بـل قـد يكـون بعضـهم اليقـدر علـى ذلـك                   ويشق على أحـدهم اال�تقـال مـن         
، فلــو كُلفــوا العــدولَ عــن لغتــهم الســيما الشــيخ واملــرأة ومــن مل يقــرأ كتابــا كمــا أشــار إليــه 

  .)436(" واال�تقالَ عن ألسنتهم لكان من التكليف مبا اليستطاع
  .)437(جياز  هناية البالغة، وكمال اإلعجاز وغاية االختصار، ومجال اإل/   ثَا�ِيا
 عظيم الربهان، وواضح الداللة على أن القراءات املتواترة من عند ا إذ القرآن مـع كثـرة هـذا                    /   ثَالِثًا

  االخــتالف وتنوعــه مل يتطــرق إليــه تضــاد وال تنــاقض وال ختــالف، بــل كلــه يصــدق بعضُــه         
يتَدبرون الْقُرءان   أَفَال   : ، خبالف الكتب األخرى اليت اعرتاها الناس بالتحريف         )438(بعضًا

  .) )439ولَو كَان مِن عِندِ غَيرِ اِ لَوجدواْ فِيهِ اختِالفًا كَثِريا 
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 بأن بأتوا مبثل هذا القرآن الذي يقرأ يف رسـم واحـدٍ بوجـوه               )440( التحدي بالقرآن جلميع اخللق      /رابِعا   
 : لية، بل تزيـده مجـاالً وبالغـةً وإعجـازًا           خمتلفة متنوعة، التُحدث أي تناقض يف معا�يه اجل       

أَن يـأتُوا بِمِثْـلِ هــذَا الْقُـرءانِ الَ يـأْتُون بِمِثْلِـهِ ولَـو كَـان         ~قُل لَّـئِنِ اجتَمعـتِ اإلِ�ـس والْجـن علَـى         
  .) )441بعضُهم لِبعضٍ ظَهِريا 

، إذ هو على هذه الصفة من البالغة والوجازة،         سهولة حفظه وتيسري �قله على هذه األمة       " /   خامِسا
فإ�ه من حيفظ كلمةً ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إىل فهمه وأدعـى لقبولـه مـن حفظـه مجـال        

  ولَقَد يسر�َا الْقُرءان لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مـذَّكِرٍ  : )442(" من الكالم تُؤدي معا�ي تلك القراءات     
)443(.  

ام أجور هذه األمة، مـن حيـث إهنـم يفرغـون جهـدهم ليبلغـوا قصـدهم يف تتبـع معا�يـه                        إعظ /سادِسا   
واســتنباط أحكامــه، واســتخراج كَمِــني أســراره وخفِــي إشــارته مــن دالالت ألفاظــه الكرميــة  

)444(.  
،  تسوية الثواب اجلزيل للناس مجيعـا بقـراءة أيٍّ مـن هـذه القـراءات املتـواترة، بـدون فـرق بينـها                       /   سابعا

فقراءة واحدة بعشر أمثاهلا مادام الرسـم القرآ�ـي حيتملـها مجيعـا، ألن احلسـنة بعشـر أمثاهلـا                    
  .) )445 فَاقْرءوا ماتَيسر مِنه : والقراءات املتواترة كلها من عند ا تعاىل 

، وخاصـة مـايتعلق      وهناكَ من الفوائد ما أراه أقرب إىل خصائص القراءات منـه إىل لفوائـدها                        
باألحكام الشرعية، ويأتي احلديث يف املبحث القادم بإذن ا تعاىل عن خصـائص القـراءات               

  .وأمهيتها

  املبحث الثا�ي
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  القراءات القرآ�ية والتفسري
  .معنى التفسري/ املطلب األول*           
  .عالقة القراءات القرآ�ية بالتفسري/ املطلب الثا�ي*           
  .من خصائص القراءات وأمهيتها/ املطلب الثالث*           
  .العلماء واالحتجاج والقراءات/ املطلب الرابع *           
  .املفسرون واالحتجاج للقراءات/ املطلب اخلامس*          
  .الرتجيح بني القراءات املتواترة وحكمه/ املطلب السادس*          
  عنى التَّفْسِريِم/ املطلب األول       
ــةِ   /   أوالً ــي الُّلغَ ــري فِ ــراءات   :  التَّفْسِ ــى الق ــا ســابقا معن ــة    . عرفن ــو يف اللغ ــا التفســري، فه ــار : أم اإلظه

 –والكشف، وهو مأخوذ من التَّفْسرة، وهي القليل من املاء الذي ينظر فيه األطبـاء، فكمـا أن الطبيـب               
املفســر يكشــف عــن شــأن اآليــة وقصصــها ومعناهــا  يكشــف عــن علــة املــريض، فكــذلك –بــالنظر فيــه 

" تَفْعِلـة " جاء أيضًا علـى وزن  " فعل" والسبب الذي أ�زلت فيه، وكأ�ه تسمية باملصدر، ألن مصدر       
  .)446("جرب، تَجرِبةً، وكَرم، تَكْرمةً"حنو 
 وفسرهتا إذا ركضتها حمصورة لينطلق فسرت الدابة: قولُ العرب : "  و�َقَلَ الزركشي قول بن األ�باري    

  .)447(" حصرها ؛ وهو يؤول إىل الكشف أيضًا 
  )448(َ.ضرب و �صر: وفِي القاموس احمليط، أن الفَسر هو اإلبا�ة وكشف املغطى،كالتفسري، والفعل كـ   

  .)449(" كشف املغلق من املراد بلفظه، وإطالق للمحتبس عن الفهم به : فالتفسري    " 
  : التفسري يف االصطالح /  ثا�يا 
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ــد تعــددت األقــوال حــول تعريــف التفســري االصــطالحي      ، ولكنــها باجلملــة عائــدة إىل شــيءٍ  )450( لَقَ
واحدٍ، ولكي أجتنب اإلطناب املخلَّ الذي الخيدم هذه الدراسة أكتفي بتعريـف اصـطالحي جـامعٍ مـن                  

  :أقوال العلماء األجالء فيما يلي 
ــ     ــها    : ري يف االصــطالح، هــو  التَّفْسِ ــواترة من ــات وســورها وأقاصيصــها، وقراءاهتــا املت ــزول اآلي علــم �

ــا ومتشــاهبها، و�اســخَها      )451(والشــاذة، واإلشــارات   ــد�يها، وحمكمه ــا وم ــا، وترتيــب مكيه ــة فيه  النازل
ها ومنسوخها، وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها، وجمملها ومفسرها، ومعرفة حالهلا وحرامها، ووعد

  .)452(ووعيدها، وأمرها وهنيها، وعربها وأمثاهلا 
 وأ�ت تـرى أن علـم القـراءات ينـدرج يف علـم التفسـري يف ثنايـا هـذا التعريـف اجلـامع، وهـو صـحيح                        
، خالفًا ملن اليراها كذلك، وقد اعرتض الباحث، األستاذ سـيدي عبـدالقادر الطفيـل علـى ذلـك،          )453(

عين با�تقاده، وميكـن للقـارئ الرجـوع إىل كتابـه لإلطـالع علـى رأيـه يف هـذه                    وا�تقد هذا القول، إال أ�ه مل يقت      
  )454(املسألة

  )455(عالقَةُ الْقِراءاتِ الْقُرآ�ِيةِ بِالتَّفْسِريِ /   املطلب الثا�ي
 مع فهمهم السليقي للسان – مِن الثابت أن الصحابة الكرام كا�وا يعتمدون يف تفسريهم للقرآن الكريم     
  : على مصادر رئيسةٍ، هي –لعرب ا

  . القرآن الكريم–أ 
  . النيب –ب 
  . االجتهاد وقوة االستنباط–ج 
  . يف األحداث دون األحكام)456( أهل الكتاب من اليهود والنصارى –د 
 وتفاصـيل  يف فهم األحكام الشـرعية  .  بِمعنى أن القرآن الكريم كان أول هذه املصادر لدى الصحابة             

والصـحابة  . ، أو ما ال يتناقض مع مبادئ اإلسالم       ألخبار اليت أشار إليها القرآن الكريم أو النيب         بعض ا 
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 لبيا�ه هلم،  كا�وا يفهمون اللغة العربية بسالئقهم القوية، فإذا مل يفهموا منه شيئاً، التجأوا إىل النيب الكرام
د، أو تعــاو�وا بــبعض احلقــائق عنــد أهــل  وإال اعتمــدوا علــى اجتــهادهم وقــوة اســتنباطهم يف إدراك املــرا 

  .الكتاب
 فَإِذَا صدقنا بأن الصحابة الكرام اعتمدوا أول مااعتمدوا على النصوص أو املادة القرآ�ية، اعرتفنـا                   

بأن القراءات القرآ�ية املتـواترة مـن العناصـر الـيت تسـتمد منـها أيضـا معـا�ي القـرآن يف اسـتخراج أحكامـه                          
صر آخر، ثم يأتي العنصر الثا�ي وهـو السـنة النبويـة الصـحيحة، وذلـك هـو أحسـن                    وأسراره، قبل أي عن   

  .تفسري للقرآن الكريم، بل هو أعلى درجة يف علم التفسري
هـل  :  ، وهـي     )457( وهبذا الصدد، يهمين أن أ�اقش املسألة اليت أشرت إليها يف آخر املطلب األول                  

   االصطالحي أم ال؟يندرج علم القراءات حتت تعريف علم التفسري
 لَقَد أدرجته يف التعريف االصطالحي الذي اخرتتُه اعتمادا على ماقاله العلمـاء وباخلصـوص ماقالـه                    

ــان صــاحب البحــر احملــيط    ــرآن     : التفســري" إن : أبوحي ــة النطــق بألفــاظ الق ــه عــن كيفي ــم يبحــث في عل
" مــل عليهــا حالــة الرتكيــب، وتتمــات لــذلكومــدلوالهتا، وأحكامهــا اإلفراديــة والرتكيبيــة ومعا�يهــا الــيت حت

)458(.  
  .تدل فعال على القراءات القرآ�ية" …كيفية النطق بألفاظ القرآن : "  وجملَةُ    
  ولَم يأخذ هذا الكالم إال عن يقني تطبيقي، وليس بدعا ممن قالوا هبذا، فقد أشار عبدا بن مسعود   

أي لينقـر عنـه ويفكـر يف معا�يـه          "  األولـني واآلخـرين فَلْيثُـورِ الْقُـرآن          من أراد علـم   : " إىل مثله حينما قال     
  .)459(وتفسريه وقراءاته 

 حتقيـق األلفـاظ   – أي من العلـوم اللفظيـة     – وأول ماجيب البداءة به      …: "   ويقُولُ الشيخ الزركشي      
 أي القرآن –ن يريد أن يدرك معا�يه املفردة، فتحصيل معا�ي املفردات من ألفاظ القرآن من أوائل املعادن مل

  .)460("  وهو كتحصيل اللَّبِن من أوائل املعادن يف بناء مايريد أن يبنيه–
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ومـن تفسـري القـرآن    : " لِذَا قال الدكتور حممد حسني الذهيب وهو يفصل املصـدر األول لعلـم التفسـري           
 ومما يؤيد أن القـراءات مرجـع مهـم مـن            : "إىل أن قال    .)461("…بالقرآن محلُ بعضِ القراءات على غريها     

لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل     : " مراجع تفسري القرآن بالقرآن ماروى عن جماهد أ�ه قال          
  .)463(" أله عن كثري مما سألته عنه462ابن عباس مااحتجت أن أس

صدر األول الذي البد للمفسر أن يتعلمه،  وكُلُّ هذا دليلٌ واضح على أن علم القراءات القرآ�ية من امل     
فبدون معرفة القراءات يفقد املفسر سِرا عظيما من أسرار معـا�ي القـرآن، ولـو تبحـر يف العلـوم األخـرى،                      
فعلم القراءات يف التفسري، هو من تَفسري القرآن بالقرآن، ألن أول ماجيـب علـى املفسـر هـو حتقيـق ألفـاظ              

واليتأتى ذلك إال مبعرفة القراءات القرآ�ية على جهة التخصص، وقد سبق أن ذكرت ، )464(القرآن املفردة 
  .قرآ�ية القراءات املتواترة وحتمية االعتقاد هبا

 أما ما خيص تالوة القرآن، فالفرد غري مطالَبٍ إال بقراءة ما يتَيسر له، ليتعبد به كما أمر ا به يف قوله    
  .) )465ءوا ما تَيسر مِن الْقُرءانِ  فَاقْر: تعاىل 

  إِن كون علم القراءات عِلْما جليال مستقال قد خص بالتدوين والتأليف، اليتعارض يف شيء مع كو�ه            
من وسائل علم التفسري، ألن هذا العلم اجلليل متعلِّق بألفاظ القرآن الكـريم مـن حيـث األداء، كمـا يتعلـق                      

ولكن جيب أن حندد املصطلحات، فالقراءات القرآ�يـة املتـواترة قـرآن            . لك األلفاظ القرآ�ية  علم التفسري بت  
بال خالف، وعلم القراءات كفَنٍ مدونٍ شيء آخر، أل�ه يتعلق مبا هو متواتر وغري متواتر، كما سبق بيا�ي                

       د القـراءات كتعـدد اآليـات، وإ     : لذلك يف الفصل السابق، وقد قلتتعد ن هنـاك مناسـباتٍ بـني بعـض     إن
  .)466(القراءات املتواترة، كما هي بني بعض اآليات القرآ�ية أو خوامت السور وفواحتها 

ستَخْلِص بأن القراءات املتواترة قرآن من مصادر علم التفسري، وعلـم القـراءات مـن العلـوم الـيت البـد                    أ   
 وإال يعتـرب أد�ـى درجـةً ممـن أَلَـم بعلـم القـراءات، ويكـون              للمفسر أن يتسلَّح هبا لِفَهم مجيع مفردات القـرآن،        

  .تفسريه �اقصا وخاليا عن بعض املعا�ي األساسية البديعة
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 ذلك، وهذا يسوقين إىل     ية مِن هذه النافذة، يتجلى لنا مدى عالقةِ القراءات وعلمِها بالتفسري، وأمه              
   :أن أعضد ذلك خبصائصِ القراءات يف املطلب التايل

  مِن خصائِصِ الْقِراءاتِ وأَهمِيتُها/ املطلب الثالث     
  : أَهمها فيما يلي أمجل خصائص كثرية – شاذة و متواترة كا�ت أ– إِن للقراءات       

 إِن من خصائص القراءات تعضيدها لعلم التفسري، حبيث اليستغنى عنها أحد من املفسرين، بل /   أوالً
 كاألساطني ملا يبتَنى عليه علم التفسري، ومازالت أمهيتها مفتقـرا إليهـا يف كـل عصـرٍ مـن                    هي

علم : السابع : " ، حتى قال اآللوسي يف األمور اليت حيتاجها التفسري )467(أعصار هذا العلم 
ى القراءات، أل�ه به يعرف كيفية النطق بالقرآن، وبالقراءات تـرجح بعـض الوجـوه احملتملـة علـ                 

  .)468("…بعض
فَهذَا �ص صريح وبرهان قاطع على مكا�ة علم القراءات من علم التفسـري، ولـيس أدلُّ علـى                  
ذلــك مــن وجــود كتــب تفســري مهِمــة مل تســتغن عــن القــراءات وعلمِهــا، مثــل تفســري الطــربي،  

  .والقرطيب والبحر احمليط والكشاف، وغريها من الكتب الكربى
ص القــراءات أن هلــا دخــال تامــا يف اســتنباط األحكــام الفقهيــة ومــا يتفــرع منــها مــن  مِــن خصــائ/   ثَا�ِيـا 

 فقد قـرأ محـزة،   )470(  والَ تَقْربوهن حتَّى يطْهرن    : ، كما وقع يف قوله تعاىل     )469(اخلالف  
  بتشـديد الطـاء     حتَّـى يطَّهـرن    والكسائي، وشعبة يف روايته عن عاصم، وخلف العاشر         

، لقـد اختلـف   )471( بتخفيف الطاء وإسكان الراء     حتَّى يطْهرن  : واهلاء، وقرأ اجلمهور    
الفقهاء يف حترير داللة هذه اآلية وفق القراءتني املتواترتني فذهبت الشافعية واملالكية واحلنابلة 

املــرأة إىل أن قــراءة التخفيــف التلغــي دوام املنــع إىل حــني االغتســال، مبعنــى أن إباحــة وطء  
وذهبـت  .  أي إذا اغتسـلن     فَـإِذَا تَطَهـرن فَـأْتُوهن        : موقوفة على الغسـل مـن قولـه تعـاىل           

احلنفيــة إىل أن احلــائض حتــل لزوجهــا مبجــرد ا�قطــاع دمهــا بعــد اســتيفاء عادهتــا، أمــا قبــل      
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ن ولكـن ميكـ   . )472( أي ينقطـع دمهـن        يطْهـرن    :     االستيفاء فال حتل، معتمدين علـى       
  .اجلمع بني هذين الرأيني كما سيأتي بيان ذلك بإذن ا تعاىل

 وإِن كَان رجلٌ يورث كَلَــلَةً    : ومِن خصائص القراءات أهنا تبني حكماً جممعا عليه، كقوله تعاىل          /   ثَالِثًا
          سدا آلسمهاحِدٍ مِنفَلِكُلِّ و تأُخ أَخٌ أَو لَهو أَةرأَوِآم )473(     فقد قرأ سعدبن أبي وقاص : 

فَتَبين هبذه القراءة الشاذة أن املراد باإلخوة يف " مِن أُمٍّ" بزيادة ) )474ولَه أخٌ أَو أُخت مِن أُمٍّ 
  .)475(هذا احلكم اإلخوة لألم دون األشقاء، ومن كا�وا ألبٍ، وهذا أمر جممع عليه 

كَـــون وجـــه الرتجـــيح لِحكْـــمٍ اختُلِـــف فيـــه، كمـــا يف قولـــه  ومِـــن خصـــائص القـــراءات أهنـــا تُ/   رابعـــا
 فقد قرأ محزة والكسائي، وخلف ) )476أَولـمستُم النسآء فَلَم تَجِدواْ مآء فَتَيممواْ:تعاىل

 : آءسالن تُمسلَمأَو )477(        بغري األلف بعـد الـالم واملـراد يف ذلـك أن اللمـس هـو مـادون 
كالقبلة والغمزة، واللمس باليد، والفعل هنا للرجال دون النسـاء، وهـو مـذهب ابـن                اجلماع  

أما . )478(عمر، وابن مسعود، وسعيد بن جبري ، وإبراهيم النخفي، وابن شهاب الزهري 
 باأللف اليت هي للمفاعلة، واملفاعلة كائنة بني االثنني، أَولَـمستُم النسآء: اجلمهور فقرأوا 

" هــو الغشــيان واجلمــاع: " أو جــامعتم، كمــا روى ذلــك عــن ابــن عبــاس يف قولــه  : مبعنــى 
)479(.  

 وعلَــى هــذا، فقــد اختلــف الفقهــاء يف مســألة �قــض الوضــوء بــاللمس أو املالمســة، فجعــل              
 : الشافعية �قض الوضوء يف جمرد اللمس من غري مجاع أو غشيان، اعتمادا علـى قـراءة                 

  .لنسآءلَمستُم اْ
إن اللمـس واملالمسـة حقيقـة يف اجلمـاع،          : وجعلَ احلنفية �قـض الوضـوء يف اجلمـاع بقـوهلم                          

  .اعتمادا على القراءتني



172 

 وتوسط املالكية يف املسألة فجعلوا النقض الوضوء بلمـس املتوضـئ البـالغ لشـخص يلْتَـذُّ بـه                                
ا على أن القبلة تنقض الوضوء مطلقًـا بـني البـالغني ألهنـا مظنـةُ      عادة يف حصول اللذة، و�صو 

  .)480(الشهوة، وهو شبيه برأي احلنابلة يف املشهور 
 ومِن خصائص القراءات وجود دقيقِ اإلشارات وكَمنيِ األسرار يف اختالفها، األمر الذي يدل /   خامِسا

 ماقُرِئ بالتشديد فيما قرئ بالتخفيف      على هناية بالغتها وكمال إعجازها، فال يتأتى معنى       
 فقـد   ) )481 ولَكِن يؤاخِذُكَم بِمـا عقَّـدتُّم األَيمــن          : وكذا يف العكس، كما يف قوله تعاىل        

 حبـذف األلـف بعـد    ) )482 عقَّـدتُّم  : قرأ شعبة، ومحزة، والكسـائي، وخلـف العاشـر       
ءة األخذُ مبجرد العقـد مـن غـري وجـوب أو            فتحقق يف هذه القرا   ". فَعلْتُم" العني على وزن    

 وفيـه معنـى شـدة    عــقَّدتُّم :  وقرأ الباقون  ) )483عـقَدتُّم: وقرأ ابن ذكوان    . مالزمة
  .)484(العقد ومالحظة النية فيه 

هِ  ثُـم إِلِيـ  :   وكذلك تنوع احلكم يف قراءة البناء للفاعل والبناء للمفعول، كما يف قولـه تعـاىل                          
 ــونعجتُر )485(افقــد قــرأ يعقــوب منفــرد   ــونجِعتَر  )486( ،بفــتح حــرف املضــارعة 

حيثما وقع يف القرآن، وذلك على البناء للفاعل، ويفيد سلب االختيار منهم يف الرجـوع إىل         
ا ا ويبني طواعيتَهم الحمالة ملا قدره ا يف األزل، ويعرب عن تَخَضُّعِهم واسـتكا�تهم طوعـ    

 على البناء للمفعول،  تُرجعون  :وقرأ اجلمهور. أَو كرها لرجوعهم إىل ا الواحد القهار
ومعناه أهنم يساقون إليه قهرا وعنوة وال يسعهم إال الرجوع إىل ا، فكأهنم آرتَطَمـوا يف أَمـرٍ     

  .)487(الَ مِفَر منه وال مندوحة 
ت، أهنا وسيلة الضبط احملكمة اميع االختالف من التشديد والتخفيف  ومِن خصائص القراءا/سادِسا

واإلظهار واإلدغام وتصريف األفعال من ماضٍ، إىل مضارعٍ وإىل أمرٍ، وتصريف األمساء من 
اإلفراد إىل التثنية وإىل اجلمع أَو مجـعِ اجلمـعِ، ومـا يطـرأ علـى كـل هـذه مـن وجـوه اإلعـراب                  
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سبق بيان ذلك يف اجلداول اإلحصائية يف الفصل السابق، وهو والصرف وما إىل ذلك، كما 
  .)488(أمر البد منه لِصونِ كالم ا من التحريف واعرتاء املغرضني

 ومِن خصائص القراءات أهنا مـن بـدائع القـرآن، فأمـا الكتـب السـماوية السـابقة مـن األ�اجيـل                /   سابعا
 وغريهـا، فاليوجـد فيهـا مثـل هـذا الفـن اجلليـل        وأسفار التوراة اخلمسة وزبور داود    األربعة

)489(  
ــن خصــائص القــراءات أهنــا بعثَــت أربــاب اهلمــم العاليــة علــى التقــديم إىل ضــبط القــراءة  /   ثامنــا    ومِ

، فأكثروا من التأليف يف مجيع �واحي هذا العلم اجلليل قدميا )490(وحفظها يف أكباد الكتب 
  . حنو هؤالء يف خدمته، دفاعا عن القراءات وصِيا�ةً لَهوحديثًا، واليزال رجالً ينحون

   وإِلَىغري ذلك من اخلصائص اليت خص ا هبا كتابه ايد، فكما أ�ه تعاىل ليس كمثله شيء، فكذلك 
ليس كمثل كالمه كالم.  

ــه ال          ــي، وأ� ــها بالتفســري القرآ� ــراءات وعالقت ــة الق ــا أمهي ــي لن ــر   إِن هــذه اخلصــائص تُجلِ ــى للمفس غن
  .املتخصص عنها، فهي مواد أساسية لتغذية علم التفسري

  الْعلَماء واالحتِجاج لِلْقِراءاتِ/    املطلب الرابع  
 فِي هذا املوضع، أتناول موضوع القراءات بشكل عام دون ختصيص املتواتر منها، ألن احلال حتتاج إىل    
  .ذلك
    تِجأَ اإلحدتَى بتِ؟ ماءلِلْقِر اج  
    ـــوه ـــاجتِجى قصـــد إِقنـــاع الســـامع أو دفـــع         : االحعاإلدالء باحلجـــة أو الـــدليل علـــى شـــيء مـــد

  )491(.املخاصم
توجيه القراءة وتعليلها بإعراهبا وبيان سـندها مـن اللغـة، ومـا قـد         …"    واالِحتِجاج للقراءات يراد به     

وفيـق بـني القـراءات والرتجـيح بينـها واملوافقـة لشـروط القـراءة                يرتتب على ذلك من اختالف املعنـى، والت       
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ــة      ــياجٍ علمــيٍّ لغــويٍّ إىل جا�ــب ســياج الرواي ــي، وإحاطتــه بِسِ الصــحيحة أو خمالفتــها لِتوثِيــق الــنص القرآ�
  .)492(" والسند

ب كـل   والْحق أن االحتجاج للقراءات املختلفة ابتـدأ منـذ عصـر صـدر اإلسـالم غضـا يسـرياً، كـدأ                         
�اشئ يقبل النمو والتطور، فكـان قلـيال مفَرقًـا، اليسـتوعب قـراءة بعينـها، والعـدداً مـن القـراءات، وكـان                        
يعتمد علـى القيـاس، ومحـلِ القـراءةِ علـى قـراءةٍ أخـرى ملشـاهبة بينـهما، إمـا يف مـادة اللفـظ املختلـف يف                             

  .)493(تخريج واالستشهاد قراءته، وإما يف بِنيتِهِ، ثم أخذ يتجه مع ذلك إىل ال
  وقَد كان اهلدف يف اشتغال الناس باالحتجاج للقراءات هو توجيههـا، والكشـف عـن عللـها، وبيـان                      

وجوهها اإلعرابية، وإن كان ذلك على اختالفٍ بينهم يف املنهج، والنزعة، وطريقة التناول واألداء، سواء               
  .أكا�وا قراء أم حناة أم مفسرين

   أَولُ ما�عثر عليه من مواد االحتجاج للقراءات، يظهر لدى ابن عباس، لقد قـرأ قولـه تعـاىل       و:  ـفكَي 
 ثُم إِذَا شآء أَ�شره : ثم احتج لقراءته هذه بقوله تعاىل)495("�َنشرها:" بفتح النون والراء )� )494ُنشِزها
 )496(.  
 )498( ملِـكِ يـومِ الـدينِ    : رن الثا�ي اهلجري يقرأ قولـه تعـاىل      يف الق  )497( ثُم �رى عاصم اجلُحدرِي         

 قُلْ أَعوذُ بِرب الناسِ:يلزمه أن يقرأ: " باأللف، فيقول مـلِكِ: بغري ألف احلنجر، وحيتج على من قرأه 

ِاسلِكِ النم )499( بألف )500(.  
: ، ويقـول  )الطري( بنصب )502( الُ أَوبي معه والطَّيريـجِب : قوله تعاىل)501( ويقْرأُ عيسى بن عمر     

  .)503(هو على النداء 
 هكَذَا جند مالمح االحتجاج للقراءات منذ عصر الصحابة إىل القرن الثا�ي اهلجري، ثم تطور على                 

  .)504(أيدي القراء والنحاة يف القرن الثالث إىل ما�عرفه اليوم يف كتب الرتاث الكربى 
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  * التَّأْلِيف فِي االِحتِجاجِ لِلْقِراءاتِ و�َماذِج مِن الْكُتُبِ املُؤلَّفَةِ فِيهِ  
  قَبلَ أن أحتدث عن �ضج التأليف يف االحتجاج للقراءات، هناك زاوية مهمة، جيب املرور فيها، وهي    

 �وعا من االحتجاج وتوثيق الـنص     أن التأليف يف القراءات الذي بدأ مبكرا على يد القاسم بن سالم، كان            
  .)505(عن طريق الرواية واختيار األوثق 

واتضـحت معاملـه،    " وابـن جماهـد،      )506( ثُم بعده �ضج التأليف يف االحتجاج للقراءات عند الزجاج              
ومتيـزت موضـوعاته ورويـت كتُبـه اخلاصـة بـه، بعــد أن كـان مغمـورا يف كتـب النحـو واملعـا�ي والقــراءات            

  .)507(" لتفسريوا
  : وكَان الِستِقْاللِ كتب االحتجاج عامالن أساسيان، مها     

جبمعها بصورة . إىل كتب تفسري" معا�ي القرآن"  �َضْج الفصل بني املعا�ي واإلعراب، وتَحول كتاب –   أ 
حتـى   بني التفسري اللغوي واألثري، وما استجد يف الفكر اإلسـالمي مـن ثقافـة عقليـة،                 –واضحة  

ــا ملظــاهر هــذه املصــادر املختلفــة مــع اعتمــاده يف حتليــل الــنص علــى اللغــة     عمجأصــبح التفســري م
  .)508(وعلومها،وكل مفسر يغلب عليه لون منها لتمكنه فيه 

يف القراءات، وكتابه " السبعة" �َضْج التأليف يف القراءات وأحكامه بتأليف ابن جماهد كتاب               –   ب  
اءات، وبذلك هيأ للنحويني مسلكًا جديـدا يف االحتجـاج للقـراءات، يقسـمه إىل               يف الشواذ من القر   

  :قسمني 
  . االحتجاج للقراءات السبعة/     الْقِسم األَولْ
  .)509( االحتجاج للقراءات الشاذة /     الْقِسم الثَّا�ِي

  :  وقَد �تجت عن هذين القسمني ظاهرتان 
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 أن ابن جماهـد سـبع القـراءات مـن خـالل حتقيقـه، فـأدى ذلـك إىل اشـتهار القـراءات                /    الظَّاهِرة األُولَى 
السبعة، وإىل مااعتقده الناس فيما بعد من أن املراد من األحرف السـبعة يف              

  .)510(احلديث هو القراءات السبع، وهو قول باطل، رده العلماء 
ــةُ الثَّا�ِي ةــاهِر ــم النحــاة واللغــويني    أن ابــن جماهــد بتأليفــه كتابــ /   الظَّ ا يف القــراءات الشــاذة، قــد بعــث هِم

واهتمامهم بالقراءات بالقراءات الشاذة، حتى بلغ هبم اهتمامهم الشديد إىل أن           
يتعصب بعض النحاة بالقراءات الشاذة، فيقارن بينـها وبـني القـراءات املتـواترة،              

  .)511(قواعدهم فنسبوا بعضاً من املتواترة إىل اللحن بناء على مقاييسهم و
  :   وهذه الدراسة، التتسع إىل إيراد تفاصيل الظاهرة، فالكتب فيها كثرية وكثرية، وإليك مناذج منها 

   قَدِميا )512( �َماذِج مِن الْكُتُبِ الْمؤلِّفَةِ فِي االِحتِجاجِ لِلْقِراءات -أ 
  

  رةاسم املؤلف وسنة وفاته باهلج  اسم الكتاب  القراءة احملتج هلا
 اءاتمجـع فيـه عامـة اخـتالف وجـوه القــر     ) اجلـامع (كتـاب    املتواترة والشاذة

  .و�سب كل حرف إىل من قرأ به
   هـ205: يعقوب بن اسحاق احلضرمي ت– 1

  القراءات 
  املتواترة والشاذة

إعــراب القــراءات الســبع ةعللــها أراد أن يقتصــر فيــه علــى  
  .ماتواتر، إال أ�ه أورد فيه من الشواذ

   هـ370: سني بن أمحد بن خالويه ت احل– 2

القراءات الشـاذة مـع التطـرف       
  إىل بعض املتواترة

احملتســب يف تبــيني وجــوه شــواذ القــراءات واإليضــاح عنــها 
  ولقد أكثر فيه من توجيه القراءات الشاذة

ــن جــين ت  – 3 ــوالفتح عثمــان ب .  هـــ392:  أب
  على أرجح األقوال

  القراءات
  املتواترة والشاذة

  .تجاج القراءاتكتاب اح -
  . كتاب السبعة بعللها الكبري -
  . كتاب السبعة الوسط -
  . كتاب السبعة األصغر -

 أبوبكر حممد بن احلسـن بـن مقسـم العطـار،            – 4
  . هـ362: ت 

  اسم املؤلف وسنة وفاته باهلجرة  اسم الكتاب  القراءة احملتج هلا
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  القراءات 
  الشاذة واملتواترة

 درستُويه أبوحممد عبدا بـن جعفـر بـن           ابن – 5  .كتاب االحتجاج للقراء
حممد أخذ عن املربد، حنوي كبري، تويف سنة �يف         

  .وثالثني وثلثمائة
ــزار ت – 6  .كتاب اال�تصار حلمزة  .)513(القراءات املتواترة   349:  أبوطــــاهر عبدالواحــــد البــ

  .هـ
  

  لْقِراءاتِ حدِيثًا �َماذِج مِن الْكُتُبِ املُؤلَّفَةِ فِي االِحتِجاجِ لِ-ب 
  

  سم املؤلف  اسم الكتاب  القراءة احملتج هلا
  .املغين يف توجيه القراءات العشر املتواترة*  .القراءات املتواترة فقط

اهلادي يف شرح طيبة النشر يف القراءات العشر والكشف *
  .عن علل القراءات وتوجيهها

 –للغـة   املستنري يف ختريج القـراءات املتـواترة، مـن حيـث ا           *
  . التفسري–اإلعراب 

  . للدكتور حممد سامل حميسن– 1

  .للسيخ صابر حسن أبي سليمان– 2  .التيسري يف القراءات السبع املشهورة وتوجيهها*   .القراءات املتواترة فقط
  . الدكتور حممود أمحد الصغري– 3  .القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي*   .القراءات الشاذة فقط

ــه يف النحــو      *   .ملتواترة فقطالقراءات ا ــراء الســبعة وتوجيه ــن الق ــل م ــه ك ــاا�فرد ب م
  .العربي

  . الدكتور عبدالقادر اهلييت– 4

  

  الْمفَسرون واالِحتِجاج لِلْقِراءاتِ/ املطلب اخلامس  
حـق، ويف    الَ أريد أن أطيل يف هذا املوضوع إذ هو عبارة عن مقدماتٍ لِمـا سـأتناوله يف املبحـث الال                    

  .الفصل األخري، لذا سأمر عليه مرورا سريعاً بدون إجياز خمل وال إطناب مفرِط
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 لَقَد سبق تعريف التفسري مبعناه اللغوي واالصطالحي ومـدى ارتباطـه بـالقراءات، بـل حسـمت بـأن                      
 يوجد والقراءات، كما الالقرآن إن كان مصدرا أوليا للتفسري، فإن القراءات كذلك، أل�ه الفرق بني القرآن 

  .)514(" إن تعدد القراءات كتعدد اآليات: " آياته، وال �نسى القاعدة القائلة بني  وهفرق بين
   وتَجدر اإلشارة إىل أن االحتجاج للقراءات يعتمد على النحو واللغة ثـم املفهـوم، مبعنـى أن االحتجـاج                   

 واملفسـرين يأخـذ مـن النحـو العربـي مادتَـه األسـاس،        سواء كان عند النحاة واللغويني أم كان عنـد القـراء    
وقد أُلِّفَت يف إعراب القرآن ومعا�يه كتب كثرية، السـبيل إىل ذكرهـا يف هـذه                . وخاصة اجلا�ب اإلعرابي  

       مؤلَّفٍ معاصرٍ لبيان هذه املراجع هو كتاب املرحوم، األستاذ الدكتور إبراهيم عبـدا الدراسة، وأحسن
 فريد بنوعه يف العصر     – حسب اطالعي    –والكتاب  . )515(" النحو وكتب التفسري  : " رفيدة، املسمى   

  .احلديث
  �َماذِج مِنِ احتِجاجاتِ بعضِ الْمفَسرِين لِلْقِراءاتِ

  :اإلمام ابن جرير الطربي يف تفسريه / أوال
  )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( 

فقد قـرأ �ـافع، وابـن كـثري، وأبـوعمرو،      :  قراءتان  ) )516ا�ُواْ يكَذِّبون بِما كَ:  فِي قوله تعاىل - *   
وقـرأ  .  بضم الياء، وفتح الكاف، وكسر الذال مشددة   ) )517يكَذِّبونوابن عامر، وأبوجعفر، ويعقوب     

  . بفتح الياء وإسكان الكاف وكسر الذال خمففة يكَذِّبون: عاصم ومحزة، والكسائي وخلف العاشر 
وا ذلك بتشديد الذال وضم الياء، رأوا       أوكأن الذين قر  : "   يقُولُ اإلمام الطربي حمتجا لقراءة األربعة          

 مبـا جـاء بـه، وأن الكـذب لـوال            أن ا جل ثناؤه إمنا أوجب للمنافقني العذاب األليم بتكذيبهم حممدا            
  .)518(؟ "منهالتكذيب، اليوجب ألحد اليسري من العذاب فكيف باألليم 

 بالتشـديد، حيـث      يكَذِّبون : بالتخفيف على قراءة اجلمهور     يكْذِبون   ثُم احتج اإلمام للقراءة         
  : ول ــــــــثم يسرِد اإلمام تأويله سردا، إىل أن يق      " وليس األمر يف ذلك عندي كالذي قالوا      : "قال بعد ذلك    
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 ولَهم عذَاب أَلِيم بِما كَـا�ُواْ يكَـذِّبون   :قرأه القارئون يف سورة البقرة ولوكان الصحيح من القراءة على ما "
       املنافقون( يقصد سورة    – لكا�ت القراءة يف السورة األخرى( - " :       ونكَـذِّبلَم افِقنياملُن إِن دهشي ُاو
العلـى الكـذِبِ، ويف إمجـاع املسـلمني     ليكون الوعيد هلم، الذي هو عقيب ذلك وعيدا على التكذيب،           " 

 مبعنـى الكـذب، وأن   ) )519 واُ يشـهد إِن املُنـافِقني لَكَــذِبون       : على أن الصواب من القراءة يف قولـه         
إيعاد ا تبارك وتعاىل املنافقني بالعذاب األليم على ذلك من كذهبم أوضـح يف الداللـة علـى أن الصـحيح                   

 مبعنى الكذب، وأن الوعيد من ا تعاىل ذكره للمنافقني  بِما كَا�ُواْ يكْذِبون: رة البقرة من القراءة يف سو
  .)520(  " …فيها على الكذب حق، ال على التكذيب

، قرأ ابن عامر، وشـعبة عـن عاصـم، وابـن            ) )521والَ يجرِمنكُم شنئَان قَومٍ   :  وفِي قوله تعاىل     -   *
  بفـتح  شـنئَان    : بإسـكان النـون وقـرأ البـاقون     ) )522شـنئَان  :از خبلـف عنـه   وردان، وابـن مجـ  

  .النون
والـذي هـو أوىل القـراءتني يف        …: "  وبعد توجيه القراءتني يقول اإلمام الطـربي حمتجـا لقـراءة الفـتح                  

: ئع تأويل أهل التأويل على أن معناه  بفتح النون حمركة، لشا شنئَانِ قَومٍ : ذلك بالصواب قراءة من قرأ 
بغْض قومٍ، وتوجيههم ذلك إىل معنى املصدر دون معنى االسم، وإذا كان ذلك موجها إىل معنى املصدر،                 
فالفصيح من كالم العرب فيما جاء من املصادر على الفَعالن بفتح الفاء وحتريك ثا�ية دون تسكينه، كمـا       

" …لـرمالن مـن درج ورمـلَ، فكـذلك الشـنئان مـن شـنأْتُه، أشـنؤه شـنآ�ًا                  وضعت من قوهلم الدرجان وا    
)523(  

 قـرأ ابـن عـامر، وابـن كـثري، وأبـوعمرو،             ) )524 إ�َّه مِـن عِبــدِ�َا الْمخْلِصِـني       :  وفِي قوله تعاىل     - *   
 بفـتح   املُخْلَصِـني : مهـور   وقـرأ اجل  .  بكسر الالم على ا�ـه اسـم فاعـل         ) )525 املُخْلِصِني   : ويعقوب  

  .الالم على أ�ه اسم مفعول
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 بتأويل أن يوسف من عباد�ا املُخْلَصِني بفتح الالم من  …: "  يقُولُ اإلمام الطربي حمتجا للقراءتني    
دِ�َا  إ�َّه مِن عِبــ   : وقرأ ذلك بعض قراء البصرة      . الذين أخلصناهم أل�فسنا واخرت�اهم لنبوتنا، ورسالتنا     

خْلِصِنيالْم                   ا وعبادتَنـا، فلـم يشـركوا بنـا�بكسر الالم، مبعنى أن يوسف من عباد�ا الذين أخلصوا توحيد 
إهنما قراءتان معروفتان قد قرأ هبما : والصواب من القول يف ذلك أن يقال . شيئا، ومل يعبدوا شيئا غري�ا

مـن أخلصـه ا لنفسـه، فاختـاره فهـو خملَـص               مجاعة كثرية من القراء، ومها متفقتا املعنـى، وذلـك أن            
التوحيد والعبادة، ومن أخلص توحيد ا وعبادته فلم يشرك با شيئا فهو ممن أخلص ا، فبأيتهما قرأ                 

  .)526(" القارئ فهو للصواب مصيب
 قـراءةٍ وتأويلـها       هكَذَا جند اإلمام املفسر املقرئ يف تفسريه يهتم باالحتجاج للقراءات بذكر وجـهِ كـل                 

والداللة على مذهب كل قارئٍ، ثم يرجح ما خيتاره مع الربهنة على ذلك، كما فعل يف تفسري اآلية األوىل                   
والثا�ية، أو يسوي بني القرائتني كما فعل يف آية سورة يوسف، وقد يرفض اإلمام الطربي القـراءة، كمـا وقـع                

، فقـد قـرأ ورش عـن �ـافع،     )� )527َا رسولُ ربكِ ألَهِب لَكِ غُالما زَكِيا  إِ�َّمآ أَ: ذلك عند قوله تعاىل   
 بالياء بعد الالم على إسناد الفعـل إىل  )528 ( لِيهِب لَكِ: وأبوعمرو، ويعقوب، وقالون خبلف عن �افع 

"  املـتكلم وهـو       بـاهلمزة، علـى إسـناد الفعـل إىل ضـمري            ألَهِـب لَـكِ    :  وقرأ اجلمهـور      ربكِ ضمري  
  ".امللك

 --:والصواب من القراءة يف ذلك ماعليه قراء األمصار، وهو : "    يقُولُ اإلمام أبوجعفر بعد التوجيه   
  ِلَك ألَهِب     باأللف دون الياء، ألن ذلك كذلك يف مصاحف املسلمني، وعليه قراءة قـدميهم وحـديثهم 

" …أمجعــوا عليــه، والســائغ ألحــد خــالف مصــاحفهم     غــري أبــي عمــرو، وغــري جــائز خالفُهــم فيمــا       
  ؟.!!)529(

  : فِي تَفْسِريِهِ )530(أَبوالْقَاسِمِ محمود الزمخْشرِي / ا�ِياثَ
  )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل(
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 أ�ـه ذكـر فيـه مـن القـراءات مـابني         إِن القراءات القرآ�ية تشكل جا�با كبريا من تفسـري الزخمشـري، إذ           
لتقويـة  " املستفيض املتواتر والشاذ، وبالغ الشذود، وله اتساع يف االحتجاج هلا وتوجيهها، أَيـا كـان �وعهـا      

وجوه اإلعراب أو �صرة وجهٍ من وجوه القراءات املستفيضة، إذ يبدو من صنيعه العـام أ�ـه جيعـل القـراءة                     
لـه الكـالم، ثـم يـذكر القـراءة الشـاذة ملناسـبتها للمتـواترة أو للتقويـة هبـا أو                     املتواترة األصـلَ الـذي يـدور حو       

  . )531(" توجيهها وبيان وجهها اللغوي
قـرأ �ـافع، وابـن كـثري،     . ) )532اْ الْملَـئكَةَ والنبِـيني أَربابـا  و والَ يأْمركُم أَن تَتَّخِذُ:  يف قوله تعاىل    -   *

 برفـع الـراء، وذلـك علـى االسـتئناف، والفعـل             ) )533 والَ يـأمركُم   : لكسـائي   وأبوجعفر، وأبـوعمرو، وا   
  .)534(مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم 

 بنصب الـراء، علـى أ�ـه         والَ يأْمركُم  : وقَرأَ ابن عامر، وعاصم، ومحزة، ويعقوب وخلف العاشر             
  .) )535لِلْناسِ ثُم يقُولَ :معطوف على قوله تعاىل قَبلَه 

أو عدم زيادهتا، ) ال( على احتمال زيادة  يأْمركُم يقُولُ الزخمشري بعد توجيهه لقراءة النصب يف      
  : حمتجا عليها، ومرجحا لقراءة الرفع 

 "536(" …والقراءة بالرفع على ابتداء الكالم أظهر(.  
 بفتح  أَفْلَح:  قرأ مجيع القراء العشرة بال خالف ) )537مؤمِنون قَد أَفْلَح الْ: وفِي قوله تعاىل    * 

، ويف روايـة أبـي بكـر بـن      قَد أَفْلَحوا املؤمنـون  : احلاء، كَأَبشر، وقرأ طلحة يف رواية ابن جماهد عنه       
  .  على البناء للمفعول) )538 قَد أَفْلَح املؤمنون: عياش عنه 

" ملَّـا "هـي تُثْبِـت املتوقَّـع، و      " ملَّـا "�قيضـة     " قَد: "  توجيه القرائتني واالحتجاج هلما         يقُولُ الزخمشري يف  
تنفيه، والشك أن املؤمنني كا�وا متوقِّعني ملثل هذه البشارة، وهي اإلخبار بثبات الفـالح هلـم فخُوطبـوا مبـا          

      وه، والفالحباملراد، وقيل الب   : دلَّ على ثبات ماتوقَّع يف اخلري، و   الظَّفَر قاء "  أفلح "     ـرشدخل يف الفالح، كَأَب
أُفْلِـح علـى البنـاء      : أَفْلَحه أصاره إىل الفـالح وعليـه قـراءة طلحـة بـن مصـرف                : دخلَ يف البشارةِ، ويقال     
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ةٍ  بضـم  أَفْلَح:       أو على اإلهبام والتفسري، وعنه      " أكلو�ي الرباغيث " للمفعول، وعنه أفلحوا على     
  :بغري واوٍ اجتزاء هبا عنها كقوله 

  )540… ( … … … )539(فَلَو أَن األَطِبا كَان حولِي   
بتسـهيل  ) أَراْيـت : (  قـرأ �ـافع وأبـوجعفر        ) )541 أَرأَيت الَّذِي يكَذِّب بِالـدينِ     : وفِي قوله تعاىل       * 

 مـع املـد املشـبع، غـري أن هـذا الوجـه اليـأتي إال حـالَ                   اهلمزة الثا�ية بني بني، ولورش عن �ـافع إبـدالُها ألفًـا           
  .الوصل فقط

وحلمزة يف الوقف عليه تسهيلُها بني بني فقط كاملد�يين . حبذف اهلمزة الثا�ية) أَريت: (    وقَرأ الكسائي 
)542(.  

  .) )543 أرأيتك الذي يكذب بالدين :    وقَرأَ ابن مسعود 
حبــذف اهلمــزة، ولــيس باالختيــار، ألن حــذفها خيــتص      ) أَرايــت(  قُــرِئ …" :    يقُــولُ الزخمشــري  

ولكن الذي سهل من أمرِها وقوع حرفِ االسـتفهام يف أول الكـالم             " ريت" باملضارع، ومل يصح عن العرب      
  :وحنوه 

  )544(صاحٍ هلْ ريت أَو سمِعت بِراٍع   رد يف الضَّرعِ ماقَرى يف احلالب  
 ) )545أَرأَيتَك هذَا الَّذِي كَرمـت علَـي      :  بزيادة حرف اخلطاب، كقوله      " أَرأَيتك "   وقَرأَ ابن مسعود    

يكـذب بـاجلزاء، هـو الـذي     ) فذلك الَّذي(واملعنى هل عرفت الذي يكذب باجلزاء، من هو؟ إن مل تعرفه            
 )546() يـدع : ( وأذى، ويرده ردا قبيحا بِزجرٍ وخشو�ة، وقرئ        أي يدفعه دفعا عنيفًا جبفوة      ) يدع اليتِيم (

  .)547( "…وال يبعث أهله على بذل طعام املسكني ) والَ يحض. (يرتك ويجفُو: أي 
   وهكذا جند أباالقاسم جارا الزخمشري يذكر القراءات، وحيتج هلا، أو يرجح بينها يف مـواطن كـثِريةٍ              

  .من تفسريه
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  : فِي تَفْسِريِهِ )548(اإلِمام أَبومحمد عبد الْحق بن عطِيةَ الْغِر�َاطِي / لثاثا
  "الْمحرر الْوجِيز فِي تَفْسِريِ الْكِتَابِ الْعزِيزِ" 

ا�بـا كـبريا يف    يذْكُر اإلمام ابن عطية القراءات القرآ�ية يف تفسريه باهتمامٍ كبريٍ، وحتتـل القـراءات ج                 
  :تفسريه من حيث االحتجاج هلا وتوجيهها، وإليك النماذج اآلتيةُ من تفسري ابن عطية 

  .) )549 فأزهلما الشيطـن عنها :  فِي قوله تعاىل -*       
  . ، بألف بعد الزاي، والم خمففة)550() فَأَزَالَهما: (قَرأَ محزة منفرداً        
  .)551(بدون ألف، والم مشددة ) فَأَزَلَّهما: ( ر وقَرأَ اجلمهو       
  : يقُول اإلمام ابن عطية يف توجيه القراءتَين املتواترتني حمتجا هلما         
وأَزَلَّهما مأخوذ من الزلل، وهو يف اآلية جمازٌ، أل�ـه يف الـرأي والنظـر، وإمنـا حقيقـةُ الزلـل يف القِـدمِ، قـال                          " 

ــبهما الزلــة: أحــدمها : هلمــا، حيتمــل تــأويلَين فأز: " )552(أبــوعلي  أن يكــون مــن زل إذا : واآلخــر . كَس
  ".عثر
مأخوذ من الـزوال، كأ�ـه املزيـل لَمـا كـان إغـواؤه مؤديـا إىل الـزوال، وهـو            ) فَأَزَالَهما: (  وقَرأ محزة          

" س اللعـني هـو متـولِّي إغـواء آدم    ، وال خـالف بـني العلمـاء أن إبلـي      )554( وأبـي رجـاء      )553(قراءة احلسـن    
)555(.  

) سـكِرت : ( ا�فـرد ابـن كـثري بقـراءة           .) )556 لقالوا إمنا سكرت أبصــر�ا       :  وفِي قوله تعاىل     -   *
  .بتشديدها) سكِّرت: ( بتخفيف الكاف، وقرأ اجلمهور)557(
بضم السني وشد الكـاف، وقـرأ       ) رتسكِّ: (وقرأ السبعةُ سِوى ابن كثري      : "  يقُولُ اإلمام ابن عطية         

ابن كثري وحده بتخفيف الكـاف، وهـي قـراءة ابـن جماهـد، وقـرأ الزهـري بفـتح السـني وختفيـف الكـاف             
: ، وجييء قولُه    )560(  سحرت أبصار�ا     : )559(وقرأ أبان بن تغلب     . ، على بناء الفعل للفاعل    )558(
      ونورحسم مقَو نلْ �َحب  ـى مـن سـحر العقـل             ا�ظْمـكِّرت  : "  وتقـول العـرب      …تقاالً إىل درجةٍ عس
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سـكِّر الرجـل مـن الشـراب     : إذا ركـدت ومل تنفـذ ملـا كا�ـت بسـلبية أوالً، وتقـول             " : الريح تُسكَّر سكورا  
، سكران اليبـت : ومن هذا املعنى . إذا تغريت حاله وركد ومل ينفذ فيما لإل�سان أن ينفذ فيه  " : سكْرا

إذا طمسـته وصـرفت املـاء       " : سكَّرتِ الفتق يف جماري املاء سـكْرا      : " اليقطع أمرا، وتقول العرب     : أي  
سكْر الشراب، أو من "  إذا كا�ت من –بشد الكاف " سكَّرت: "  فهذه اللفظة …عنه فلم ينفذ لوجهه

فتضـعيفها للمبالغـة، ال     " ملـاء سـكْر جمـاري ا    "فهـي فعـلٌ عـدى بالتضـعيف، وإن كا�ـت مـن              " سكُور الريح 
للتعدية، ألن املخفف من فعله متعد، ورجح أبوحامت هذه القراءة، ألن األبصـار مجـع، والتثقيـل مـع اجلمـع                     

بضـم السـني وختفيـف الكـاف     ) سـكِرت : (ومـن قـرأ   .  (561) مفَتَّحـةً لَّهـم األَبـواب   : أمثل، كما قـال 
" أو مـن  " سـكْر الشـراب   " فهو فعل متعـد، وإن كا�ـت مـن    " كْر املاء س" ، فإن كا�ت اللفظة من    )562(

رجـح  : " فيضمنا أن الفعل بين للمفعول إىل أن �نزله متعديا، ويكون هـذا الفعـل مـن قبيـل                   " سكور الريح   
سكر الرجل، وسـكره     : " - على هذا    –، فتقول   "زيد، ورجحه غيره، وغارت العني، وغارها الرجل        

أي غَيرت أبصار�ا عما كا�ت : ومعنى هذه املقالة منهم "  وسكِرت الريح، وسكِرها شيء غريها غريه،
  .)563(" عليه، فهي التنفذ وتعطينا حقائِق األشياء كما كا�ت تفعل

عمِيـت أبصـار�ا،   : غُشِي على أبصـار�ا، وقـال بعضـهم         :    وعبر بعض املفسرين عن هذه اللقطة بقوله        
  ".وه تفسري باملعنى اليرتبط باللفظوهذا وحن

بل ) : سكرت أبصار�ا: ( ولَقَالَ أيضًا هؤالء املبصرون عروج املالئكة، أو عروج أ�فسهم بعد قوهلم    " 
  .)564(" سكر�ا حتى ما�عقل األشياء كما جيب، أي صرف فينا السحر

   )565( ألَهِب لَك غُلَـما زَكِياقَالَ إِ�َّمآ أَ�َا رسولُ ربك: وفِي قوله تعاىل -     *
 بالياء بعد الالم، وقرأ  اجلمهور ) )566لِيهِب: وأبوعمرو، ويعقوب احلضرمي . قرأ �افع خبلف      

  .)567(باهلمزة، وهو الوجه الثا�ي لنافع يف رواية قالون عنه ) ألهب: (
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 إمنـا أ�ـا   : فقال هلـا جربيـل عليـه السـالم     : "  يقُولُ اإلمام ابن عطية عند هذه اآلية حمتجا للقراءة           
كمـا  ) ألهـب : (وقـرأ اجلمهـور     .  جعل اهلبة من قبله ملا كان اإلعالم هبا من قبله          رسول ربِك ألهب لك   

ليهب ا لـك، واختلـف عـن �ـافع، ويف مصـحف ابـن               : بالياء، أي   ) ليهب: (تقدم، وقرأ أبوعمرو و�افع     
    .  )568(" …ليهب ا لك : مسعود 

 هكذا جند اإلمام ابـن عطيـة مهتمـا بـالقراءات القرآ�يـة متواترهـا وشـاذِّها يف تفسـريه املتميـز، و�ـراه                   
          دا الستخراج معـا�ي القـرآن الكـريم املتعـددة املتنوعـة تعـدا وافييسهب يف االحتجاج هلا وتوجيهها توجيه

  .القراءات وتنوعها
  : فِي تَفْسِريِهِ )569( محمد بن أَحمد الْقُرطُبِي اإلِمام أَبوعبدِاِ/ رابِعا

  الْجامِع ألَحكَامِ الْقُرآنِ
  )املبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان( 

 هو مِن التفاسري املعـدودة الـيت هتـتم بـالقراءات وحتـتج هلـا، وإليـك منـاذج مـن احتجاجـات اإلمـام                   
  :القرطيب 

 ~ فَتَلَقَّـى  : قـرأ ابـن كـثري منفـردا          ) )570 ءادم مِن ربهِ كَلِمـتٍ      ~ فَتَلَقَّى : قوله تعاىل  فِي   -*        
     ـتهِ كَلِمبمِن ر مادء )571(      بنصـب مـيم )كلمــت (علـى إسـناد الفعـل إىل        ) كلمــت (ورفـع تـاء     ) ءادم (

  ).ءادم(وإيقاعه على 
) ءادم(والقراءتـان ترجعـان إىل معنـى، ألن       : " لقراءتني حمتجا هلمـا       يقُولُ اإلمام القرطيب بعد إيراد ا         

بتوفيـق ا تعـاىل   ) ءادم(هي املنقذة لــ ) كلمـت(ملا كا�ت الـ: ، وقيل )572(فقد تَلَقَّتْه ) كلمـت(إذا تلقى الـ
تَلَقَّـت آدم مِـن     فَ: " فاعلة، وكأن األصل على هذه القـراءة        ) كلمـت(له، لقبوله إياها ودعائه هبا، كا�ت الـ      

 هِ كَلِماتبحذف عالمة التأ�يث     "ر نسمابني املؤ�ث وفعله ح دعإن : وقيـل  : " ثم بقوله " …، ولكن ملا ب
  .)573(" لَماَ مل يكن تأ�يثه حقيقيا، حمِلَ على معنى الكَلِمِ، فّذُكِّر) كلمـت(الـ
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) ولَـدار : ( فقد قـرأ ابـن عـامر        ) )574رة خير لّلَّذين يتَّقُون      ولَلدار اآلخِ  :  وفِي قوله تعاىل     -*       
) ولَلـدار : (  بالم واحدة كما هي مرسومة يف املصحف الشامي، مع ختفيف الـدال، وقـرأ اجلمهـور                  )575(

  .بالمني مع تشديد الدال
لى تقدير حذف املضـاف إليـه،     ع …: " يقُولُ اإلمام القرطيب جتاه القراءة بالم واحدة، حمتجا هلا                

  .)576(" ولدار احلياة اآلخرة: وإقامة الصفة مقامة، التقدير 
باالبتداء، ) الدار( الالم الم االبتداء، ورفع       ولَلدار اآلخِرة    : "  ثُم يقول يف قراءة اجلمهور بالمني            

 وإِن الدار األَخِرة577( ، (  تِلْك الدار األَخِرة يه ، يقو)خير لّلَذِين( �عتًا هلا، واخلرب ) األخرة(وجعل 
 انويالْح لَهِي )578(فأ�ت اآلخرة صفة للدار فيهما ، ")579(.  

 برفـع   )581() وكُـلُّ : ( قـرأ ابـن عـامر        ) )580  وكُـال وعـد اُ الْحسـنى       :  وفِي قوله تعـاىل      -*       
  .بالنصب) وكُال: (وقرأ اجلمهور . قةٌ لرسم املصحف الشاميالالم، وهي قراءة موافِ

 فمن �صب فعلـى إيقـاع الفعـل عليـه، أي     …: "   يقُول اإلمام القرطيب يف قراءة ابن عامر واجلمهور              
  .)582(" …وعد اُ احلسنى، ومن رفَع، فألن املفعول إذا قُدم ضَعف عملُ الفعل

  : فِي تَفْسِريِهِ )583( محمد بن علِيٍّ بن محمدٍ الشوكَا�ِي اإلِمام/ خامِسا
  فَتْحِ القَدِيرِ

  )اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري( 
 الَيخْتَلِف هذا التفسري عن التفاسري السابقة يف االحتجاج للقراءات يف أَ�َّه كثريا مايطعن يف القراءات       
وفيما يلي مناذج . تواترة، جبرأة الجتوز، وقد سبق أن رأينا مناهجهم يف االحتجاجات املقرو�ة بالرتجيحامل

  :من احتجاجات اإلمام الشوكا�ي للقراءات 
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 قرأ عاصم وابن كثري، وأبوعمرو، ويعقـوب، ومحـزة،          ) )584 ولِباس التَّقْوى  :  فِي قوله تعاىل     -*      
 وِلِباس: وقرأ �افع، وابن عامر، والكسائي، وأبوجعفر .  برفع السني) )585اسوِلِب: وخلف العاشر 
  .بنصب السني

 فالنصـب علـى أ�ـه معطـوف علـى           …: "  القراءتني حمتجـا هلمـا        عرضه يقُولُ اإلمام الشوكا�ي بعد         
  .)587(" …خربه  :  ذَلِك خيروالرفع على أ�ه مبتدأ، ومحلة . )586(األول ) لباس(
  وقَــالَ إِ�َّمــا اْتَّخَــذتُّم مــن دونِ اِ أوثَـــنا مــودة بيــنكُم فِــي الْحيـــوةِ الــد�ْيا:  وفِــي قولــه تعــاىل - *     
) بينكُم( برفع التاء بال تنوين، و) مودة: (قرأ رويس عن يعقوب، وابن كثري، وأبوعمرو، والكسائي . )588(

 بنصب التاء منو�ة،    )589() مودة: (فع، وابن عامر، وأبوجعفر، وشعبة، وخلف العاشر        وقرأ �ا . باخلفض
  .)590(باخلفض ) بينِكُم(بالنصب بال تنوين، و) مودة: (وقرأ حفص، ومحزة، وروح . بالنصب) بينكُم( و
فأمـا قـراءة الرفـع،    : "  األئمـة   يقُولُ اإلمام الشوكا�ي بعد ذِكْـرِ القـراءات وعزوِهـا إىل أصـحاهبا مـن            

 وجعـل مـا موصـولة،     إِ�َّما اتَّخَـذتُّم   " إن"أهنا ارتفعت على خرب : األول : فذكر الزجاج هلا وجهني 
  .إن الذي اختذمتوه من دون ا أوثا�ًا مودة بينكم: والتقدير 

أن املـودة هـي الـيت    : واملعنـى  . أن تكون على إضمار مبتـدأ، أي مـودة أو تلـك مـودة        :    والوجه الثا�ي   
مرتفعة باالبتداء وخربها يف احلياة     ) مودة( وجيوز أن تكون    : مجعتكم على عبادة األوثان واختاذها، قيل       

  .الد�يا
  .على الظرفية) بينكم(منو�ة فتوجيهه كالقراءة األوىل، و�صب ) مودة( ومِن قرأ برفع      

حرفـا واحـدا للحصـر،      ) إمنـا (، وجعـل    )اختـذمت (وهنا، جعلـها مفعـول      ومل ين ) مودة(      ومن قرأ بنصب    
علـة، فهـي مفعـول      ) املـودة (وهكذا من �صبها و�وهنا، وجيوز أن يكون النصب يف هاتني القراءتني على أن              

يف ) مـا (الثا�ي حمذوفا، أي أوثا�ا آهلـة، وعلـى تقـدير أن            ) اختذمت(ألجله، وعلى قراءة الرفع يكون مفعول       
   .)591(" موصولة، يكون املفعول األول ضمريها أي اختذمتوه، واملفعول الثا�ي أوثا�ا) إمنا اختذمت : (قوله
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  : فِي تَفْسِريِهِ )592(اإلِمام أَبوالْقَاسِمِ محمد بن أَحمد بن جزى / سادِسا  
  لعلوم التَّـنزيل التَسهيل

 بضـم   )594( الَيكْـذِبو�َك   :  قـرأ �ـافع والكسـائي        ) )593الَ يكَـذِّبوكَ    فَـإِ�َّهم    فِي قولـه تعـاىل     -*     
  .الياء وإسكان الكاف وختفيف الذال

ــولُ اإلمــام ابــن جــزي محتجــا للقــراءتني        ــدِين : " مــن قــرأ بالتشــديد، فــاملعنى :  يقُ ــذِّبو�َك معتقِ اليكَ
معناه الجيدو�ك كَاذِبا، يقال : من قرأ بالتخفيف، فقيل لِكَذِبِك، وإمنا هم جيحدون باحلق مع علمهم به، و

: أمحدته، إذا وجدته حممودا، وقيل مبعنـى التشـديد، يقـال    : أَكَذَبت فال�ًا إذا وجدتَه كاذبا، كما يقال   : 
يـد هـذا   ، ويؤ)يجحـدون ( كَذَّب فالن فال�ًا، أو أَكْذَبه مبعنى واحـد، وهـو األظهـر، لقولـه بعـد هـذا                        

           ماروي أهنا �زلت يف أبي جهل، فإ�ه قال لرسول ا " :  ماجئت به، وأ�ه إ�ا ال�كفر بك ولكن �ُكَذِّب
  .)595(" وا إن حممدا لَصادقٌ، ولكين أحسده على الشرف: " قال لألخنس بن شريق 

 قرأ محزة، والكسائي، وخلـف  ) )596 وتَرى الناس سكَـرى وما هم بِسكَـرى    :  وفِي قولِه تعاىل     -*
  . بفتح السني، وإسكان الكاف، وحذف األلف يف الكلمتني معا)597() سكْرى: ( العاشر 

   .)598("  وقرئ سكْرى، واملعنى متفق…: "    يقُولُ اإلمام ابن جزي حمتجا للقراءتني 
 قرأ عاصم منفردا ) )599ي الْمجـلِسِ فَافْسحواإِذَا قِيلَ لَكُم تَفَسحوا فِ :  وفِي قوله تعاىل -*       
  .باإلفراد) فِي الْمجلِسِ: (وقرأ اجلمهور . على اجلمع)600() فِي الْمجـلِسِ: ( 
 ثم اختلفـوا هـل هـي مقصـورة علـى            …: "  يقُولُ اإلمام ابن جزي، بعد أن ذكر سبب �زول اآلية                 

( إهنـا خمصوصـة، ويـدل علـى ذلـك قـراءة       : الس؟ فقال قوم  ، أو هي عامة يف مجيع ا    جملس النيب   
بـاجلمع،  ) الْمجــلِس (باإلفراد، وذهب اجلمهور إىل أهنا عامة، ويدل على ذلك قـراءة                                ) الْمجلِسِ

بـاإلفراد علـى هـذا للجـنس والتفسـيح املـأمور بـه هـو التوسـع دون          ) الْمجلِسِ(وهذا هو األصح، ويكون   
  .)601(" …القيام 
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  : فِي تَفْسِريِهِ )602(اإلِمام الشيخ محمد الطَّاهِر بِن عاشورِ / سابِعا
رِير والتَّنـوِير التَّحـ  

 قـــرأ عاصـــم، ومحـــزة، ) )603  أَو �ُنسِـــها �َـــأْتِ بِخَيـــرٍ مِنهـــآ أَو مِثْلِهـــا:  فِـــي قولـــه تعـــاىل -*       
 بضـم النـون،    )604() أَو �ُنسِـها  : ( وابـن عـامر، وأبـوجعفر، ويعقـوب          والكسائي، وخلـف العاشـر، و�ـافع،      

بفتح النون األوىل، واسني ومهزةٍ ساكنةٍ بني ) �َنساها(وكسر السني من غري مهز، وقرأ ابن كثري، وأبوعمرو 
  .السني واهلمزة

ك اهلمز، فهو من النسيان،  فعلى قراءة تر…: " يقُولُ اإلمام ابن عاشور بعد ذكر القراءتني حمتجا        
 برتك قراءهتا حتـى     واهلمزة للتعدية، ومفعوله حمذوف للعموم، أي �ُنسِ الناس إياها، وذلك بأمر النيب             

أو �ؤخرها، أي �ؤخر تالوهتا أو �ؤخر العمل هبا، واملراد : ينساها املسلمون، وعلى قراءة اهلمز، فاملعنى 
  .)605(" …نى عنه بالنسء إبطال العمل بقراءهتا أو حبكمها، فك

، قرأ ابن ذكوان، وأبوجعفر، وهشام    ) )606 إِن قَتْلَهم كَان خِطْئًا كَبِريا       :  وفِي قوله تعاىل       -*       
بكسـر اخلـاء،    ) خِطَـآء : ( بفتح اخلاء والطاء، من غري ألف، وقرأ ابـن كـثري           )607() خطَأً: ( خبلف عنه   

بكسـر اخلـاء، وسـكون الطـاء، وهـو الوجـه            ) خِطْـأً : ( قرأ البـاقون    و.وفتح الطاء، وألف ممدودة بعدها    
  )).هشام((الثا�ي لـ

: ، ويف قـــراءة "إمنـــا:  أي …) خِطْــــا:"(  يقُـــولُ اإلمـــام ابـــن عاشـــور يف توجيـــه قـــراءة اجلمهـــور       
  ".إن قتلهم حمض خطإ ليس فيه مايعذر عليه فاعله:  واخلطأ ضد الصواب، أي …)خطَأً(

 وهو فِعال، من خطِىء، إذا أجرم، وهـو لغـة يف            …)خِطآء: "(وفِي قراءة ابن كثري يوجهها بقوله              
  .)608(" خطء، وكأن الفعال فيها املبالغة
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 قـرأ ابـن كـثري، وأبـوعمرو،       ) )609 وآتَّبِعوا من لَّم يزِده مالُه وولَده إِالَّ خسـارا         :  وفِي قوله تعاىل     -*  
وقـرأ  .  بضم الواو الثا�ية، وإسكان الـالم      )610() وولْده: ( ب، ومحزة، والكسائي، وخلف العاشر      ويعقو

  .بفتح الواو، والالم) وولَده: ( �افع، وابن عامر، وعاصم، وأبوجعفر : الباقون وهم 
و وفـتح الـالم، فاسـم        فأما الولد بفتح الوا    …: "  يقُولُ اإلمام ابن عاشور موجها وحمتجا للقراءتني              

هـو  : بضم فسـكون، فقيـل      ) ولْد(يطلق على الواحد من األوالد، وعلى اجلمع فيكون اسم جنس، وأما            
  .)611(" هو مجع ولد، مثل أُسد مجع أَسد: لغة يف ولَد، فيستوي فيه الواحد واجلمع مثل الفُلك، وقيل 

  قِراءاتِ الْمتَواتِرةِ وحكْمهالتَّرجِيح بين الْ/ املطلب السادس     
ظَاهِرة الرتجيح بني القراءات املتواترة وغريها ظاهرة قدميةٌ قِدم الزمن وقد أكثر بعض العلماء مـن                       

  .ترجيحاهتم حتى طعنوا يف بعض القراءات املتواترة اليت الجيوز التحامل عليها
  :لعلماء، على عمومهم ينقسمون إىل فريقني  غَير أن هؤالء املرجحني من ا      
 يرجح قراءة على قراءةٍ تعصبا للَّيت تَعهـدها، أو ملذهبـه النحـوي أو اللغـوي، وهـم      /الْفَرِيق األَولُ          

  .أكثر النحاة واللغويني
ت تواترها لديه أو مل يصله، وهم أكثـر          يرجح قراءة على أخرى بناء على عدم ثبو        /  الْفَرِيق الثَّا�ِي        

  .القراء واملفسرين
 ولَكِن العلماء بشكل عامٍ، اليسريون على منهج واحد يف ترجيحاهتم وال مبوقف                                   

حياول بعضهم التوفيق بني قراءات خمتلفـة إذا اكتشـفوا التناسـب             واحد، فأحيا�ا 
 يف النماذج اليت أوردتُها يف املطلب املاضي، لكن أو املناسبة بينها، وذلك واضح

للمزيد من الوضوح سأعرض هنا منـاذج أخـرى لـبعض االحتجاجـات املصـاحبة               
  .برتجيحات متَحامِلَةٍ على القرآن
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  وأَستخرج هذه النماذج من كتب خمتلفة دون ختصيص لكتب التفسـري، ألن املسـألة الختـص قومـا                    
  .دون آخرين

الرتجيحات التالية مـن إعـراب القرآن،ألبـي جعفـر النحـاس              فَقَد يف قولـه تعـاىل   : )612( �قلت :  ْـله 
راألَم قُضِيلَـئِكَةُ والْمامِ والْغَم فِي ظُلَلٍ مِن ُا مهأْتِيإِالَّ أَن ي ونظُرني )613(.  

: أي يف " والرفـع أجـود    : -خفـش    أي األ  –قـال   : "    يحكَى أبـوجعفر النحـاس عـن األخفـش فيقـول            
باخلفض هي قراءة أبي جعفر املـد�ي وهـي مـن القـراءات العشـر               ) وامللـئكةِ( ، غري أن قراءة     )الْملـئكة(

 .)اُ: (،ورفعها عطـف علـى لفـظ اجلاللـة          )يف ظُلَلٍ ( عطفًا على   ) وامللـئكَةِ(، وخفض   )614(املتواترة  
)615(  

 أي األخفش، عمل هذا الرتجيح بناء على قياسٍ بني هذه           –إ�ه    وفِي حكاية النحاس عن األخفش، ف     
هـلْ ينظُـرون إِالَّ أَن يـأتِيهم        : كما قـال تعـاىل     …: "اآلية وآيتني أُخريين، حيث قال بعد العبارة السابقة         

يف آية سورة البقرة، ) امللـئكة( يف  فَرجح الرفْع)617( وجاء ربك والْملَك صفا صفَّا، ) )616الْملَـئكة
 والجمال للقياس يف )618(؟ !!يف سورة الفجر) الْملَك(يف آية سورة األ�عام، و) الْملَـئِكَةُ(على اعتبار رفع 

  !القراءات، بل هي سنة متبعة
  .) )619قَـتِلُواهلْ عسيتُم إِن كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ أَالَّ تُ:   وفِي قوله تعاىل -*       

 بفتح السني، والفتح …) عسيتُم: ( ، بكسر السني، وقرأ اجلمهور     )621( معا   )620() عسِيتُم: (قرأ �افع   
إذا مل )) عسـى ((إذا اتصـل بضـمريٍ، والفـتح هـو األصـل لإلمجـاع عليـه يف             )) عسـى ((والكسر لغتان يف    

  .)622(يتصل بالضمري
قال )). فَعسِى ا: (( ولوكان كذا لَقُرِئَت …) عسِيتم(ال وجه لـو : " )623(   وآسمع مايقول أبوحامت 

لغة، ولكنها لغة رديئة، فإذا     )) عسِيت(( وغريه أن    )624(حكى يعقوب بن السكِّيت   : " أبوجعفر �فسه   
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فصـح  ، استعمل اللغتني مجيعـا إال أ�ـه ينبغـي لـه أن يقـرأ بأ               "فهل عسِيتم   : " ثم قال   " عسى ا : " قال  
  ؟!!)625(" اللغتني وهي فتح السني

إِن اَ �ِعِمـا يعِظُكُـم    : وقولـه تعـاىل   ) )626إِن تَبـدو الصدقَــتِ فَنِعِمـا هِـي     :وفِي قوله تعاىل -*   
.  بفتح النون، وكسر العني)628() �َعِما: (، قرأ ابن عامر، ومحزة، والكسائي، وخلف العاشر ) )627بِهِ

  :مرو، وقالون، وشعبة بوجهني وقرأ ألبوع
  .بكسر النون، واختالس كسرة العني للتخفيف، وفرارا من اجلمع بني ساكنني) �ِعما (/   الْوجه األَولُ  

        بكسر النون وإسكان العني، وكسرت النون اتِّباعا لكسرة العني، وسكَنتِ العني ) �ِعما (/ الوجه الثا�ي    
  .جاز اجلمع بني ساكنني، ألن الساكن الثا�ي مدغم، والرواية صحيحةختفيفًا، و

  .مثلَ إحدى قراءاتي أبي عمرو، وقالون، وشعبة) �ِعِما: ( وقَرأ أبوجعفر     
بكسـر  ) �ِعِمـا : ( ورش عن �افع، وابـن كـثري، وحفـص عـن عاصـم، ويعقـوب                : وقَرأ الباقون، وهم         

  .)629(النون، والعني 
 فأما الذي حكِـي عـن أبـي عمـرو           …: " ى غَرارِ هذه القراءات املتواترة، يقول أبوجعفر النحاس            علَ

أما إسـكان العـني واملـيم    : "  أ�ه قال )630( وحكِي عن حممد ابن يزيد …و�افع من إسكان العني فمحال   
  .)631(" مشددة، فال يقدر أحد أن ينطق به، وإمنا يروم اجلمع بني ساكنني وحيرك واليأبه

     
  .) )632 ويقتُلُون الَّذِين يأْمرون بِالْقِسطِ مِن الناسِ: وفِي قوله تعاىل -*    

: (  بضم الياء وفتح القاف، وألفٍ بعدها وكسر التاء، وقرأ اجلمهـور         )633() ويقْتَلُون: (قرأها محزة        
قْتُلُوني634(بفتح الياء وإسكان القاف، وحذف األلف) و(.  



193 

 وهو وجه بعيد جدا، ألن الكالم معطوف …: "   يقُولُ أبوجعفر عند قراءة محزة املتواترة املشهورة        
؟وهـذا النقـد أو الرتجـيح جمـرد مـن           !!)635()"يقْتُلُـون (على بعضٍ والنسق واحـد، والتفسـري يـدل علـى            

  !الدليل والسند
حـاس، قـوالً منـه، أَو حِكايـةً عـن غـريه، فـا�ظر إىل قولـه عنـد                     وأَمثِلَةُ ذلك كثرية عند أبـي جعفـر الن           

والَ يأْمركُم  : وقوله تعاىل   . ) )636 أَن تَضِلَّ إِحداهما فَتُذَكِّر إِحداهما األُخرى        : إعراب قوله تعاىل    
 والَتَحسِـبن الَّـذِين قُتِلُـواْ فِـي سـبِيلِ ا      ِ :  وعنـد قولـه تعـاىل   ) )637أَن تَتَّخِذُوا الْملَـئِكَةَ والنبيني أَربابا    

  . وما إىل ذلك)639( الَتَعدواْ فِي السبتِ:وقوله تعاىل. ) )638أَمواتًا 
ــر بـــ        ــه يقِ أن أبــاجعفر �فس ــر حمــل مبــا تؤديــه   …"غَيحمــلُ علــى املقــاييس، وإمنــا يالي ا كتــاب أَن 

  !هو التواتر يف السند و)640(" اجلماعة
 والَ داعِي أن أذكر من ترجيحات املفسرين، فهي كثرية يف كتـب التفسـري، وقـد سـبق عـرض بعـض                          

النماذج من ذلك، كما أن إ�كار بعضِ كبار العلماء من النحاة واللغويني واملفسرين والقراء، لِبعضِ األصـول       
  .)641( واإلعراب ومعا�ي القرآن والتفسري والفرش الخيفي على من يطلع على كتب االحتجاج

ــر املــربد       واتَّقُــوا اَ الَّــذِي : ، فقــد أ�كــر قــراءة محــزة املتــواترة يف النســاء يف قولــه تعــاىل )642( ا�ْظُ
  امحاألَربِهِ و لُونآءتَس )643(      بكسر املـيم يف ) : ِـامحاألَرويف إبـراهيم يف قولـه تعـاىل          )644() و ، : آأَ�َـا   م

 رِخِيصا أَ�تُم بِممو كُمرِخصبِم )645( بكسر الياء )( يف )646 :رِخِيص647() بِم(.  
 وكَـذَلِك   :  قراءة ابن عامر يف األ�عام يف قوله تعـاىل           )648( -كَما أ�كر النحاة املغاربة كابن عصفور           

 وكَذَلِك زُيـن لِكَـثِريٍ مِـن الْمشـرِكِني          :، فقد قرأه    ) )649م شركَاؤهم زَين لِكَثِريٍ من الْمشرِكِني قَتْلُ أَوالَدهِ     
    كَآئِهِمـرش ـمهالَدقَتْـلُ أو )650(         والنحقيـق أهنـا متـواترة عـن األئمـة السـبعة، ومتصـلةٌ بـالنيب ، )651( ،

ــن عــامر هــذه    ــراءة اب ــن(أن : وتوجيــه ق ــلُ(بالبنــاء للمفعــول، و) زُي ــالم، �ائــب فاعــل  ب) قَتْ ــن(رفــع ال زُي( ،



194 

إليـه، وهـي مـن      ) قَتْـلُ (بـاخلفض علـى إضـافة       ) شـركَائِهِم (، و )قَتْـلُ (منصوب مفعول للمصـدر     ) أَوالَدهم(و
  .)652(إضافة املصدر إىل فاعله 

 غْفِر لَّكُم  ي:   وكَذَلِك أ�كر بعض النحاة على أبي عمرو إدغامه الراء عند الالم يف مثل قوله تعاىل   
مستدالً بأن الـراء، التُـدغَم يف       " إ�ه خطأٌ فاحش  : " حتى قال الزجاج    "،  )654(  وآغْفِر ألَبِي     و )653(

بكذا، ألن الراء حـرف مكـرر، واليـدغم الزائـد يف النـاقص لإلحـالل بـه، فأمـا                    " مر لِي : " الالم إذا قلت    
" يف الـراء، لـزم التكريـر مـن الـراء، وهـذا إمجـاع النحـويني        الالم، فيجوز إدغامه يف الراء، ولو أدغمت الالم  

)655(.  
  ! وكالمه هذا بعيد كل البعد عن الصواب، فهو جمرد قياس لغوي مبين على ذوقه اخلاص   
 – يقْصد �َافِعا وعاصِما – فقراءة هذين اإلمامني …: "  وقَد حكَى الزركشي عن مكي قولَه أيضًا    

ءات، وأصــحها ســندا وأفصــحها يف العربيــة، ويتلوهــا يف الفصــاحة خاصــة قــراءة أبــي عمــرو  أَولَــى القــرا
  .؟!!)656(" والكسائي

 وأَ�ْت ترى أن كـل هـذه الرتجيحـات والتناقضـات يف القـول بسـالمة الـنص القرآ�ـي، يهـون أمـام تلـك                              
غـويني، وعلـى رأسـهم اإلمـام ابـن جريـر        املشكلة اخلطرية اليت يثريها بعض أئمة املفسرين وكبـار النحـاة والل           

 فقد فتحوا الباب على مصراعيه لشبهات املستشرقني، أوضعاف اإلميان واملعرفة – رمحه ا   –الطربي  
  .)657(من املسلمني 

   لِــذَا، مل أَر داعيــا إىل ذكــر شــبهات املستشــرقني، ألن اإل�ســان إذا أراد اإلصــالح أيــا كــان، فإ�َّمــا يبــدأ 
فلنصلح أ�فسنا أوالً ! من العار أن �ّنهى عن خلقٍ و�أتي مبثلَه، أو حنارب ظاهرة وحنن صا�عوها بنفسه، و

    !و�نقذها قبل غري�ا
  :حكْم التَّرجِيحِ بين الْقِراءاتِ الْمتَواتِرةِ عِند الْمحقِّقِني          
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ــرى احملقِّقــون مــن القــراء واملفســرين، أن القــ      بــالتحقيق –راءات املتــواترة  ي توقيفيــةٌ، – وهــي عشــرة 
وليست اختياريةً، خالفًا جلماعةٍ اليعتَمد على قوهلم يف القراءة، ترجيحا كان أم طَعنا وتَحـامال، حيـث                 

: ، لذا رد بعضهم على محزة قراءاتَه )658(ظنوا أهنا اختياريةٌ تدور مع اختيار الفصحاء واجتهاد البلغاء 
بكسر الياء املشددة، وكذلك أبوعمرو بن العالء ) وما أَ�تُم بِمصرِحِي: ( باخلفض، وقراءتَه   ) واألَرحامِ( 

، وكل ذلك باعتمادٍ على اجتهاداهتم النحوية واللغوية والبالغية، وتناسوا أن القراءة سنةٌ )659(وابن عامر
  !!!البتكار ، وليست عن طريق التقول وامتبعةٌ متَّصِلةٌ بالنيب 

 كهذا الذي يصـدره هـؤالء العلمـاء إشـباعا لِغَائلـهم العلميـة، وترفيهـا مللكـاتِهم اللغويـة أو                      ا إِن حكم      
 كما قـال  –النحوية أو البالغية، باطلٌ يف ميزان النصوص القرآ�ية والنبوية، وإن هذا الرتجيح هنا وهناك   

عقـد اإلمجـاع علـى صـحة قـراءة هـؤالء األئمـة، وأهنـا سـنة                  وقـد ا�  " اإلمام الزركشي حتاملٌ على القـرآن       
ــهاد فيهــ   ــة، والجمــال لالجت ــنيب   …امتبع ــةٌ عــن ال ــه   وهــي مروي ــاروي عن ــري م ــراءة بغ  .،والتكــون الق

  )660("ا�تهي
 ثُم إ�ه جيوز الرتجيح ملعنى على آخر، وذلك بِحسنِ االستداللِ من حيـث الدقـة والتناسـب، أمـا                         

لى أخرى فال جيوز، كما الجيوز ترجيح آية أو سورةٍ علـى أخـرى، فإمنـا يـرجح اسـتداللٌ                    ترجيح قراءةٍ ع  
  !على استداللٍ، أو معنى  على معنى، واملسألة واضحةً لكُلِّ ذي بصرٍ

: "  قولَـه يف تـرجيح إحـدى القـراءتَين علـى األخـرى               )661( يحكِي اإلمام الزركشي عن الكواشـي             
على شيء، وهو أ�ه قد �ُرجح إحدى القراءتني على األخرى ترجيحا، يكاد يسقط القراءة ينبغي التنبيه 

  .)662(" …األخرى، وهذا غري مرضي، ألن كِلتَيهما متواترة
والديا�ـة تَحظُـر الطعـن علـى القـراءة الـيت قـرأ هبـا                : "  ويحكَى أيضا عـن أبـي جعفـر النحـاس قولُـه                 

" أ�ـزل القـرآن علـى سـبعة أحـرف     : " ، وقـد قـال    مـأخوذة إال عـن الـنيب    اجلماعةُ، والجيوز أن تكـون    
  . )664(" ، فهما قراءتان حسنتان، ال جيوز أن تقدم إحدامها على األخرى)663(
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إحـدامها أجـود،    : عند أهل الـدين أ�ـه إذل صـحت القراءتـان عـن اجلماعـة، أال يقـال                   " السالمة" فَـ    
وكان رؤسـاء الصـحابة رضـي ا عنـهم ينكـرون مثـل       . م من قال ذلك   ، فيأث ألهنما مجيعا عن النيب     

  .)665(" هذا
 وعلَيهِ، فال وجه للرتجيح بني القـراءات العشـر املتـواترة يف مشـاهري كتـب األئمـة املفسـرين والقـراء                          

ر هذه القراءات، والنحويني مع جاللة قدرهم يف العلم واملكا�ة، فإن فَعلَتَهم هذه غري حممودة بعد ثبوت توات
أما إذا مل يثبت يف عصرهم، فإن احلكم على من أدرك ثبوت تواترها، والجيوز لـه تقليـد هـؤالء األئمـة يف                       
تكرار األخطاء �فسِها بناء على قدرهم ومكا�تهم العلمية، بل هم بشر معرضون ا�بة الصواب يف كـثري           

 إىل يومنـا هـذا،   – فيمـا اعتقـد   –لو كا�وا أحيـاء  من املسائل، وليس هذا القول طعنا يف شخصياهتم، ف     
  .)666(ألَقَروا هبذه القراءات املتواترة اليت متَّ حتقيقها من لدن احملقِّق ابن اجلزري إىل هذا العصر 

 فِي الواقع إن املستشرقني مل يطاولوا بنقدهم على سالمة النص القرآ�ي إال من خالل ماكان من بعض      
عنوا يف القـراءات القرآ�يـة املتـواترة، ولـو عـن حسـن �يـة، أو بافتقـار إىل درجـات التحقيـق            أئمتنا الذين ط  

، الذي كان يوجب عليهم التحقق يف هذه القراءات قبل تـرجيحهم لبعضـها وحكمهـم علـى                  )667(العلمي  
م إِن السـمع والْبصـر    والَ تَقْف مالَيس لَك بِهِ عِلـْ : البعض اآلخر بالضعف أو القبح، تطبيقًا لقوله تعاىل    

  .) )668والْفُؤاد كُلُّ أُولَئِك كَان عنه مسؤالً
سـبحان ا    ! )669(وأَقْبح كالم يف كل ذلك هو القول بأن القـراءات ليسـت مـن الـوحي يف شـيء                          

  !عما يصفون
إذا مل تكـن القـراءات مـن الـوحي           : هنا يرد سؤال مهم، أُوجهـه إىل مـن يتمسـك هبـذا القـول، وهـو                      

السماوي يف شيءٍ، فأيةُ قراءةٍ أو رواية ختتارها لنا اآلن لنعتربها هي الوحي دون القـراءات أو الروايـات       
  الباقية؟ أختتار لنا روايةَ قالون، وحنذف األخرى؟ أم ختتار رواية حفص؟
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 ا وأسراره وغاياته يف �زول القرآن الكريم على سبعة  إِن أي حماولةٍ ملثل هذا االعرتاء ضد حكمِ     
أحرف، ستؤدي إىل ا�قسام األمة وتفرقِها، ألن كل منطقـة مـن العـامل اإلسـالمي سـتختار الروايـة املعهـودة           

  !وحاش " فاقرءوا ماتيسر منه: " وتنتهي مهمةُ قول ا ورسوله ! لديها قرآ�ًا والغري
هـل عنـدكم مـن علـمٍ فتخرجـوه لنـا؟ فهـاتوا برهـا�كم إن كنـتم                   : ن يقـول هـذا القـول         فَأَقُولُ لكل مـ        

  .)670(! صادقني
ــود ألقــول للمشــغوفني بِحــب النحــو املفــرط        أَعإن القواعــد النحويــة هــي الــيت ختضــع للقــراءة،  : "  و

حنويــةٍ قراءهتـا وفقًــا   أل�ـه لوكــان كـذلك، أل�شــأت كـلُّ مدرسـةٍ     )671(" والختضـع القـراءة للقواعــد النحويـة   
  !لِقواعدِها وأُسسِها اللغوية، وليس كذلك

ــا وا�تشــارا،           عإن القــرآن جبميــع قراءاتــه ورواياتــه �ــزل علــى أفصــح لغــات العــرب وأكثرهــا ذُيو ــم  ثُ
مـن  والقواعد النحوية مستنبطةٌ من كالم العرب منثورةٍ ومنظومةٍ، كما أهنا مستنبطةٌ من القـرآن الكـريم، و         

السنة النبوية املطهرة، ولكن القرآن يف مقدمة تلك املصادر كلِّها، فهو املصدر األساس هلذه القواعد، منه 
  .)672(! �َشأت، وعنه أُخذت، فهو األصل وهي الفرع، ال العكس، وال يعرتض بالفرع على األصل

  املبحث الثالث
اءفِ الْقِرتِالأَثَر اخ مِن اذِجة�َمعيركَامِ الشةِ فِي األَحاتِرتَواتِ الْم  

  
  .عالقة القراءات املتواترة باألحكام الشرعية/ املطلب األول*     
  .عالقة القراءات املتواترة باحملكم واملتشابه/ املطلب الثا�ي*     
  .أثر اختالف القراءات املتواترة يف األحكام العقدية/ املطلب الثالث*    
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  .أثر اختالف القراءات املتواترة يف األحكام الفقهية/ ملطلب الرابعا*    
  عالقَةُ الْقِراءاتِ الْمتَواتِرةِ باألَحكَامِ الشرعيةِ/   املطلب األول    
 لَقَد سبق ذكر طبيعة اختالف القراءات، وخاصة املتواترة منها، ومعنى اختالف القراءات بالنسبة      

وعالقــة القــراءات بالتفســري، ســواء املتــواترة منــها أو الشــاذة، وتطرقــت إىل أمهيــة القــراءات يف   للقــرآن، 
  ).673(التفسري القرآ�ي 

 وفِي هذَا املطلب أعرض موجزا عن عالقـة القـراءات املتـواترة باألحكـام الشـرعية عمومـا، بـدون                        
  .تطويلٍ حفاظًا على اهلدف املنشود من هذه الدراسة

                   ظهر بعض اخلالفات والثمرات يف األحكام الشـرعية، مثـل بنـاء الفقهـاء، �قـضباختالف القراءات ي
، ) )674 أَو لَمسـتُم   و أَو لَــمستُم  :وضوءِ الالمس وعدمه على اختالف القـراءات يف قولـه تعـاىل           

 حتَّى يطْهرن :وله تعاىلوكذلك جواز وطء احلائض عند ا�قطاع الدم، وقبل الغسل على اختالفهم يف ق
  .، كما بينته سابقًا) )675 حتى يطَّهرن و 
أَالَّ يسـجدواْ ِ الَّـذِي يخْـرِج الْخَـبء فِـي             :وكَذَلَك آية السجدة يف سورة النمل، وهي قوله تعـاىل                 

اءتني، فقـد قـرأ الكسـائي، وأبـوجعفر،       ، فإن السـجدة فيـه مبنيـةٌ علـى القـر           ) )676السمـواتِ واألَرضِ     
ــجدوا ِ: ورويــس  سأَالَ ي  )677(  ختفيــف الــالم، علــى أن )َــا(لالســتفتاح، و) أَال حــرف �ــداء، ) ي

بتشديد الالم، ) أَالَّ: (وقرأ الباقون . فعل أمر) اسجدواْ(ياهؤالء، أوياقوم، و: واملنادى حمذوف، تقديره   
فعل مضارع منصوب بأن املصـدرية، و       ) يسجدوا(، فأُدغمت النون يف الالم، و     ))أَن الَ ((على أن أصلها    

وزين هلم الشيطان عدم السجود : والتقدير ) أَعمـلَهم(دخلت عليه يف تأويل مصدر بدلٌ من " ما"و " أن"
  .))678 تعاىل 

 بالتشديد مل يكن فيها األمر لزاما، لذا        كان األمر بالسجود لزاما، ومن قرأها     ) أَالَ(فَمن قرأ بتخفيف         
  .)679(فقد �ُوزِع يف ذلك 
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) وأَرجلُكُم: (  قد جعلوا تعارض القراءتني يف آية واحدةٍ كتعارض اآليتني، كقوله …"  ثُم إن العلماء     
إذا مل يجمع بينهما حبمل إحدامها على مسح اخلف، والثا�ية على غسل الرجـل        : بالنصب واجلر، وقالوا    

محلت احلنفية إحـدامها علـى مـادون        ) يطَّهرن( و) يطْهرن( وكذلك قراءة    … )680(جيد متعلقا سوامها    
  …العشرة، والثا�ية على العشرة

ــم أ�ــه إذا مل يكــن هلــا متعلــق ســوامها تصــدى لنــا اإللغــاء أو اجلمــع، فأمــا إذا وجــد�ا متعلقــا       "  و اعلَ
  .)681(" سوامها، فاملتعلق هو املتبع

  
  عالقَةُ الْقِراءاتِ الْمتَواتِرةِ بِالْمحكَمِ والْمتَشابِهِ/   املطلب الثا�ي    

  تعريف احملكمِ واملتشابهِ لغَةً واصطالحا/   أوالً    
         ى اللُّغَوِينعـ    : املنـعِ؛ تقـول أحكمـت مبعنـى         :  أصـل اإلحكـام لغـة        : فِي الْمومس ،ومنعـت ي رددت

  .)682(احلاكم حاكما لِمنعه الظامل من الظلم، وحكَمةُ اللجام هي اليت متنع الفرس من االضطراب 
 ويستَعمِلُ اللغويون مادة التشابه فيما يدل على املشاركة يف املماثلة واملشاكلة، املؤدية إىل االلتبـاس                   

ــال   ــا، يق ا، أي أشــب : غالباهــتَب اشــاهبا و ــال    تَش ــا، ويق ســى الْتَب ــهما اآلخــر حت ــلٌّ من ــور مشــتبهةٌ  : ه ك أم
شبه عليه األمر تشبيها أي لُبس عليه، : االلتباس واملثل، ويقال : والشبهة بالضم . أي مشكَّلة.ومشبهة

 الْبقَـر تَشـابه      إِن : ، وقولـه تعـاىل يف قصـة بـين اسـرائيل             ) )683 وأُتُـواْ بِـهِ متَشــبِها      : ومنه قوله تعاىل    
  .)685(  ولكن شبه هلم : وقوله تعاىل . ) )684علَينا

      حِيطِالى االِصنعفِي الْم  :  
  .ماال حيتملُ إالَّ وجها واحدا من التأويل:  الْمحكَم يف قول أكثر األصوليني هو      
  .)686(ى هذا الرأي إىل ابن عباس ويعز.  والْمتَشابِه هو مااحتمل أوجها     
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، )687( عِلْما بأن العلماء قد ذكروا تعريفاتٍ اصطالحيةً كثرية للمحكم واملتشابه ولكن كلها متقاربة      
واليهمين إيرادها هنا، فإمنا أريد أن أشري إىل شـيءٍ مهـم، وهـو أ�ـه قـد يتبـادر إىل بعـض األذهـان أن مـا           

 من النص القرآ�ي، إمنـا هـو مـن املتشـابه، وأن األسـلم يف تأويلـه أن يفَـوض                ة املتواتر اختلفت فيه القراءات  
 ومـايعلَم تَأْوِيلَـه إِالَّ اُ والراسِـخُون فِـي الْعِلْـمِ              : )688(علمه إىل ا سبحا�ه، كمـا ورد يف قولـه تعـاىل             

  .) )689يقُولُون ءامنا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ ربنا 
 إَن القراءات املتواترة ليست كذلك، وإن كنا �عتقد أن القرآن الكـريم فيـه حمكـم ومتشـابه، إلشـارة                         

  .كثري من ءاياته إىل ذلك
 فيـه إشـارة   )690 ( كِتَـب أُحكِمت ءايـتُه ثُم فُصلَت مِنلَّدن حكِـيمٍ خـبِري   الر:  فَقَولُه تعاىل       

  .ن العزيز كلُّه حمكمإىل أن القرآ
 اُ �َزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتَـبا متَشـبِها مثَا�ِي تَقْشعِر مِنه جلُود الَّذِين يخْشون ربهم: وقَولُه تعاىل       
)691(متشابه فيه مايشري إىل أن القرآن كلَّه .  
ي أَ�ـزلَ علَيـك الْكِتَــب مِنـه ءايـت محكَمــت هـن أُم الْكِتَــبِ وأُخـر                     هو الَّذِ  :  وفِي قوله تعاىل           

 تـبِهتَشم )692( .وفيه آيات متشاهبات أغلب القُرآن حمكم مايشري إىل أَن.  
 الثالثـة   ولَيس بني هذه  :  "  وتَعلِيق الدكتور حممد احلبش على هذه اآليات مناسب، حيث يقول                  

أد�ى تعارض، فمعنى إحكامه يف اآلية األوىل أ�ه منظَّم ومتْقَن، كأ�ه بناء مشِيد أحكم ا سبحا�ه �َظْمه     
  ".وقرآ�ه وبيا�َه

ومعنى تشاهبه يف اآلية الثا�ية أ�ه على �سقٍ واحدٍ يف اإلعجازوالفصاحة والبالغة والبيان، يشبه  "       
جهةِ أ�ه يف سائره تنزيلٌ من حكيم محيد، اليأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفـه، وأمـا                بعضُه بعضًا من    

أن بعضه حمكم وبعضه متشابه، فمعناه أن من القرآن مااتضحت داللته علـى مـراد ا تعـاىل منـه، ومنـه                      
  .)693(" والثا�ي هو املتشابه. ماخفيت داللته على هذا املراد الكريم، فاألول هو احملكم
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أرمـي إىل أن اخـتالف      بـل    : )694(  املهم، الأريـد أن أخـوض يف موضـوع احملكـم واملتشـابه بإسـهاب                    
القراءات املتواترة ليس من املتشاهبات كما قد يتبادر إىل بعض األذهان، ولكن الثابت باالستقراء أن آيات 

  .)695(األحكام ليس فيها متشابه بل هي مجيعا مما أُحكِم من الكتاب 
  لِذَا سأعرض بعض األمثلـة مـن القـراءات املتـواترة إلثبـات ذلـك، بـل سـأبرهن بـأن ورود القـراءتني                             

 قـراءة )696(    ولِكُـلٍّ وِجهـةٌ هـو مولِّيهـا          : فَقَولُـه تعـاىل     :    املختلفتني يف اآليـة قـد يـدفع تـوهم التشـابه           
  : )697(العبـد، وقـد دفِـع هـذا الظـاهر بـالقراءة املتـواترة        اجلمهور، والظاهر فيها استِالب التكليف من     

  .)698( وهي قراءة ابن عامر منفردا ولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولَّـها
 قـراءة اجلمهـور، والظـاهر فيهـا تعليـلُ      ) )699لِـيعلَم أَن قَـد أَبلَغُـواْ رِسـلَــتِ ربهِـم       :  وقَولُـه تعـاىل        

يرجم بـالقراءة املتـواترة                   مهـذا التـوه فِعدِ اطالع املوىل على صنيع ا�بيائه، فـداتِ بِقَصد700(اتِ األَح( : 
 هِمبـلَـتِ رلَغُوا رِسأَب أَن قَد لَمعلِي )701(وهي رواية رويس عن يعقوب احلضرمي .  

 قـراءة �ـافع، وابـن كـثري،     ) )702وظَنواْ أَ�َّهم قَد كُذِبواْ إِذَا استَيئَس الرسلُ ~حتَّى : وقَولُه تعاىل       
وابن عمرو، ويعقوب، والظاهر فيها أن الرسل ظنوا أن الوحي اإلهلي كَذَبهم، فَدفِع هذا بـالقراءة املتـواترة                  

)703( :  تَّىوا         ~ حكُذِب قَد مواْ أَ�َّهظَنلَ وسالر ئَستَيإِذَا آس  قراءة عاصم، ومحـزة، والكسـائي،        وهي 
  .)704(وأبي جعفر، وخلف 

ــه تعــاىل       ــن أَن لَّــن يقْــدر علَيــهِ:  وقَولُ  هــي قــراءة يعقــوب ) )705 وذَا النــونِ إِذَ ذَّهــب مغَـــضِبا فَظَ
ن قبـل   مـن قبـل ا عـز وجـل، أو مـ           ) يقْـدر ( يكـون معنـى      - أن   –، ويظهر فيها احتماالً     )706(احلضرمي  

قومه، فيتوهم أن مادة الفعل هذا آتٍ من القدرة، كما حكي ذلك عن احلسن البصري وسعيد بن جـبري،                   
فظن أن لن تَّقْـدِر عليـه     : ويتأكد هذا الرد من قراءة اجلمهور، وهي قوله تعاىل           .)707(وهو قول مردود    

الت هذه القراءة فَعتعاىل، فَتَد بنون العظمة العائد على ا  يو�س عليه السالم أن ا وهم بأن يظن �يب ا
 يبسط الـرزق ملـن      : أن لن �ضيق عليه، ومنه قوله تعاىل        : اليقدر على معاقبته، وتُثْبت بأن معنى اآلية        
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 …، أي ضَـيق علـي     )709(  ومِن قَـدِر علَيـهِ رِزْقُـه         : أي يضيق، ومنه قوله تعاىل     ) )708يشاء ويقدر 
  )710(وهكذا

 وليس معنى هذا، أن تأخذ بالقراءة املتواترة الية للتوهم، و�طرح األخرى املتواترة اليت ينشأ منـها                
وسـيتبني لنـا ذلـك يف املطالـب         ! التشابه، إن ذلك المساغ له البتَةً، بل ماأحوج الثا�ية إىل األوىل والعكس           

  .القادمة
  اءاتِ املُتَواتِرةِ فِي األَحكَامِ العقْدِيةأَثَر اختِالفِ الْقِر/   املطلب الثالث    
 )711( إِن املسائل العقدية اليت يدل هلا تعـدد القـراءات املتـواترة، منحصـرة يف سـتٍّ وسـتِّني مسـألةً                            

  :باعتبار التكرار، تَوزَّعت على أربعة أحكام اعتقادية على الشكل التايل 
  .د ثالث عشرة مسألةً فِي اإلِلَهِياتِ، توج-   أ

  . فِي النبواتِ، توجد سبع عشرة مسألةً-   ب
  . فِي الْغَيبِيات، توجد ثالث وعشرون مسألةً-   ج
  .  فِي الْعملِ والْجزاءِ، توجد ثالث عشرة مسألةً-   د

ة، توضِّـح مـدى طبيعـة هـذا        وفِيِ كُلٍّ من هذه املسائل العقدية يظهر أثر الختالف القراءات املتـواتر               
االختالف ملن تأملها متأ�ِّيا، وأن كال من املفسر واملُلِم بالعقيدة حباجة كبرية إىل معرفـة القـراءات القرآ�يـة                   

  .لفهم هذه الطبيعة ذات املعا�ي الدقيقة اجلليلة
حث املتخصص، لـذا، فـإ�ين        لَيست هذه الدراسةُ دراسةً عقديةً حبتة، كي أغُوص فيها غوص البا              

 إن  -أعرض ثالثة مناذج من املسـائل لكـلِّ حكـمٍ مـن األحكـام العقديـة األربعـة، ثـم أوجـز بقيـةَ املسـائل                           
 يف جدول إحصائي، مبينا السورة واآلية واختالف القـراءات املتـواترة ومثـرة اخلـالف، وبعـض                  -وجدت  

  .الفوائد املستجدة منها
  : هذا املطلب والقادِمِ على كتبِ ثالثةِ جماالت  وسأَعتَمِد يف    
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  : آخذا منها املسائل العقدية وتفسري اآليات :يف جمال كتب التفسري  /  أَوالً   
  . جامع البيان يف تفسري القرآن، البن جرير الطربي- أ          
  . خمتصر تفسري ابن كثري، للشيخ حممد علي الصابو�ي-  ب       

  . فتح القدير، اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري،  لإلمام حممد علي الشوكا�ي-ج         
  .اجلامع ألحكام القرآن، املبني ملا تضمنه من السنة وآي الفرقان، لإلمام حممد أمحد القرطيب-      د   
  .تفسري التحرير والتنوير، لإلمام حممد الطاهر بن عاشور-      هـ   

  :يف جمال كتب الفقه / ثَا�ِيا     
  . كتاب الفقه على املذاهب األربعة، للشيخ عبدالرمحن اجلزيري-أ          
  .الفقه اإلسالمي وأدلته، لألستاذ الدكتور وهبة الزحيلي-ب         
  :يف جمال كتب القراءات املتواترة / ثَالِثًا    
  .بة النشر يف القراءات العشر، لإلمام احملقق حممد بن اجلزريألفية ابن اجلزري املسماة طَي-أ          

                   اهلادي، شرح طيبـة النشـر يف القـراءات العشـر والكشـف عـن علـل القـراءات وتوجيههـا،              -ب 
  .للدكتور حممد سامل حميسن

  .املغين يف توجيه القراءات العشر املتواترة، للمؤلف السابق-ج           
  .القراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآ�ي واألحكام الشرعية، للدكتور حممد احلبش-د           
  .إعراب القراءات السبع وعللها، البن خالويه-هـ           

  .باإلضافة إىل كتب أخرى مستفاد منها يف مجيع هذه ااالت     
  )712(�َماذِج مِن مسائِلِ اإلِلَهِيات / أوالً

  ) )713 ملِكِ يومِ الدينِ : يف قوله تعاىل / املسألة األوىل-    *
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 بإثبات ألف بعد املـيم علـى أ�ـه     )714() مـلِكِ: ( قَرأَ عاصم، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر            
فهو مالك لِكمي لَكاسم فاعل من م.  

الم والكـاف علـى وزن حـذِر، علـى أ�ـه صـيغة              حبـذف األلـف، وكسـر الـ       ) ملِكِ: (  وقَرأَ اجلمهور        
  .)715(مبالغة 

: أن ا هو مالك جميء يوم الدين، ذو امللكة واملُلك فيه حيث يقال) : مـلِكِ: ( فَتَوجِيه قراءة املد      
      ِـاراحِدِ الْقَّهالْو ِ ِمولْكِ الْينِ الْملِم)716(            يشـاء وحسـبما   ، فهـو يف ذلـك اليـوم، املالـك املتصـرف كيـف 

  .)717(وكل من ميلك فهو مالك . أراد
، ومل يقل ) )718 قُلْ اللَّهم مـلِك الْملْكِ :  ويسا�ِد هذه القراءة املتواترة آيات كثرية منها قوله تعاىل              

  ".مالك امللك: " 
، ألن  ) يـومِ الـدينِ   (ورين قاضـي    على أ�ـه صـفة مشـبهة، أي يف املـأم          ) ملِكِ: ( وتَوجِيه قراءة القصر         

  .املَلِك هو املتصرف باألمر والنهي يف املأمورين متحكِّم فيهم، فحكمه ماضٍ فيهم والمعرتض له
 فَتَعــلَى اُ الْملِـكِ الْحـق الَإِلَـه إالَّ هـو             :  وتُقَوي هذه القراءة املتواترة آيات كثرية منها قوله تعـاىل                 

  .)719  (رب الْعرشِ الْكَرِيم 
  :   مثرة اخلالف بني القراءتني املتواترتني     

ــبِيلَ       مــن  – علــى أي حــال – الَ س ـــلِكِ( إىل تــرجيح إحــدى القــراءتني علــى األخــرى، ألن كــال م (
ذِّ والضـبط   يف اللغـة ترجـع تصـاريفها إىل معنـى الشـ           " ملَـك   "، وأصـل مـادة      "ملَـك " مشتق مـن    ) ملِكِ(و
  .)721(، وا سبحا�ه وتعاىل يوصف باملَلِكِ ويوصف باملالك، وكالمها من أمسائه احلسنى )720(
يصف ا تعاىل بأن له املُلك يوم الدين خالصـا دون مجيـع الـذين كـا�وا قبـل ذلـك يف الـد�يا                     ) ملِكِ( فَـ    

لكربياء والعظمة والسلطان واجلربية، وأ�ه تعاىل املنفـرد  ملوكًا جبابرة، ينازعو�ه املُلْك ويدافعو�ه اال�فراد با  
فإذا كان ذلك كلـه ِ، فيوصـف املـوىل عـز وجـل       . يومئذٍ بامللك دون ملوك الد�يا الذين برزوا  مجيعا        
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 لَك امللوكَ واحلكام722(فهو يومئذ املالك الذي يتصرف كيف يشاء : باملالك أل�ه م( : َّإِال ونتَكَلَّمالَي نم 
  .) )723أَذِن لَه الرحمـن وقَالَ صوابا

، يقـول  )724(فَالْقِراءتَانِ �ص توقيفي يف جواز إطالق اسـم املالـك وامللـك علـى ا سـبحا�ه وتعـاىل                       
ــور   ــن عاشـ ــام ابـ ــراءة     : " اإلمـ ــن قـ ــلٍّ مـ ــايف كـ ــان مـ ــراءات لبيـ ــون للقـ ــرون واحملتجـ وقـــد تصـــدى املفسـ

ومفهوم كلمة ) ملك( من خصوصيات، حبسب قصر النظر على مفهوم كلمة …)مـلِكِ(وقراءة …)ملَكِ(
، وغفلوا عن إضافة الكلمة إىل يوم الدين، فأما والكلمة مضافة إىل يوم الدين فقد استَويا يف إفادة )مالك(

هـا بـال   فـإن ا تعـاىل ملـك القيامـة ومالك    . )725(" أ�ه املتصرف يف شئون ذلك اليوم دون شـبهة مشـارك       
  !ريب والجدال

***  
      ولَـــوالَ دفْـــع اِ النـــاس بعضَـــهم بِـــبعضٍ     : يف قولـــه تعـــاىل  /  املســـألة الثا�يـــة -*

 ضتِ األَردلَّفَس )726(.  
 بكسر الدال، وفتح الفاء، وألف بعدها، علـى أهنـا           )727() دِفَاع: ( قَراَ �افع، وأبوجعفر، ويعقوب           

  ".قَاتَلَ قِتَاالً : " حنو " ع دافَ" مصدر 
" دفَـع يـدفَع   " بفتح الدال، وإسكان الفاء من غري ألف علـى أهنـا مصـدر            " دفْع  : "  وقَرأَ اجلمهور        

  ".فَتَح يفْتَح : " حنو 
        ةاءفَقِر)  ِا فْعالَ دعـن خلقـ      : على وجـه املصـدر مـن قـول القائـل            ) لَو ُا ـا،       دفـعفْعه، فهـو يـدفع د

  .ومعنى ذلك أن ا هو املتفرد بالدفع عن خلقه وال أحد يدافعه فيبالغه
      ةاءقِرو )  ِا الَ دِفَـعلَوعن خلقه، فهـو يـدافع مدافعـةً          : على وجه املصدر من قول القائل       ) و دافع ا

ا وواليتـه واملـؤمنني بـه، فهـم مبحاربتـهم           ودفاعا، ومعنى ذلك أن كثريا من خلق ا يعـادون أهـل ديـن               
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إياهم ومعاداهتم هلم، مدافعون بباطلهم ليدحضوا به احلق، ومغالبون جبهلـهم، وا مـدافعهم عـن أوليائـه                  
  .يف هذا املوضع للمفاعلة" دافع "إن : ، إن قلنا )728(ألن املفاعلة من الطرفني. وأهل طاعته واإلميان به

  :خِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ  ثَمرة الْ     
: دافع ودفع واحد مثل : ، وقال أبوحامت ))الدفع(( إِن ا عز وجل يدفِع ويدافع، ومها مصدران لـ      

  .)730(عافاك ا : ، كما تقول )729(طرقت �َعلِي وطارقتُه 
  .)731(" ال للمفاعلة) عدف(هو مبالغةٌ يف " دافع"والدفَاع مصدر    "

لوال دفـع بعـضِ النـاس بعضًـا آخـر بتكـوين ا وإبداعـه قـوة                  :  علَى هذا، تَتَّحِد القراءتان، على أ�ه           
، بضـلم بعضـهم بعضـا،       )732(الدفْعِ وبواعثـه يف الـدافع، لفسـد مـن علـى األرض، والختَـلَّ �ظَـام ماعلَيهـا                    

  .فراوتعاىل بعضهم على بعض طغيا�ًا وك
ــوزُ أن يقــال       جللنــاس : فَي ورســوله ليفســدوا  – مــن املدافعــة –دفــاع ا ألن الكفــار حيــاربون ا 

األرض، وا أيضًا يدفع املؤمنني بأمرهم باجلهاد إلذالل الكافرين، فتتحقَّق املدافعة، أل�ه صراع بـني اخلـري                 
ؤمنني ليدافعوا األعداء، فإن إضافة الدفاع هنا إىل فا هو الذي يدفع امل. والشر، وبني املصلح واملفسد

 أي يـدفع، ألن الـذي يـدفع    ) )733 إِن اَ يـدافِع عـنِ الَّـذين آمنـوا          : ا جمازٌ عقلي، كمـا هـو يف قولـه           
 : حقيقةً هو الذي يباشر الدفع يف متعـارفِ النـاس، وإمنـا أُسـند إىل ا أل�ـه الـذي قـدره وقـدر أسـبابه                         

 ومـا رميـت إِذْ      : وهو من بـاب     ) بعضَهم( ، فجعل سبب الدفاع     )بعضَهم بِبعضٍ : ( ولذلك قال تعاىل    
  .والتوفيق واضح جدا بني القراءتني. ) )734رميت ولَكِن اَ رمى 

***
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  ) )735رحم  الراحِمِني فَاُ خير حـفِظًا وهو أَ: يف قوله تعاىل / املسألة الثالثة-*   
 بفـتح احلـاء، وألـف بعـدها،         )736()  حــفِظًا : (  قَرأَ حفص، ومحزة، والكسائي، وخلف العاشر             

فـا خـري احلـافظني، فـاكتفى بالواحـد عـن            : وكسر الفاء، على وزن فاعل، وذلك للمبالغة، على تقـدير           
  .اجلمع، و�صبه على التمييز، أو احلال

" فِعـل " بكسر احلاء، وبدون ألـف بعـدها، وإسـكان الفـاء علـى وزن           ) حِفْظًا: ( رأَ اجلمهور    وقَ       
 و�َحفَـظُ  :على أ�ه متييز، وذلك أن إخوة يوسف عليه السالم ملا �سبوا احلفظ إىل أ�فسـهم يف قولـه تعـاىل              

كـم الـذي �سـبتموه إىل أ�فسـكم      أي خري من حفظ فَاُ خير حِفْظًا: ، قال هلم أبوهم     ) )737أَخا�َا  
)738(  

كمـا سـا�دت    . ) )739 وإِ�َّـا لَـه لَحـافِظُون      :  وتُسا�ِد القراءة األوىل آيـات كـثرية، منـها قولُـه تعـاىل                  
  . و�َحفَظُ أَخا�َا : القراءة الثا�ية اآليةُ 

       اتِرتَونِ الْماءتَيالْقِر نيفِ بالْخِال ةرنِ  ثَمتَي:  
، فحِفْظُه خري من حفظ من سواه "احلافظ "  إِن القراءتَين مبعنى واحدٍ، وإن من أمساء ا احلسنى     

  .من اخلالئق
  : كَما أن القراءتَين تَردانِ على آدعاءينِ إلخوة يوسف،     

 فَاُ خير   :  فأجاب يعقوب عليه السالم بقوله       ون   وإِ�َّا لَه لَحافِظُ   :  حينما قالوا    /   االدعاء األول 
  .حِفْظًا

  . فَاُ خير حِفْظًا:   فقد رده قول يعقوب  و�َحفَظُ أَخا�َا  حينما قالوا /   االِدعاء الثَا�ِي
  . وبالغته   وفِي ذَلِك حكمةٌ بالغة، ومعجزة قرآ�يةٌ متمثلةٌ يف رمسه وقراءاته وتظمه

  جدول إحصائي لبقية مسائل اإلهليات
  لسورة واآلية  اختالف القراءات املتواترة  مثرة االختالف يف املسألة
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   وإِذَا وعد�َا موسى أَربعِين لَيلَة    يكون من ا الوعد واملواعدة
  لَةلَي نعِيبى أَروسَا م�دعإِذْ وو   

  البقرة
51  

4  

ايولِّي العبد وجهته، والعبد يتوىل ماأراد ا    اولِّيهم وةٌ ههلِكُلٍّ وِجو   
  اولَّـهم وةٌ ههلِكُلٍّ وِجو  

  البقرة
148  

5  

  م  إِن الَّدين عِند اِ االسال  . االسالم هو الدين الوحيد عند ا بتقريره تعاىل، وبشهادة املالئكة وأولو العلم
 مالاالس ِا دعِن ينالَّد أَن   

  آل عمران
19  

6  

   وكَلِمةُ اِ هِي الْعلْيا   .كلمة ا هي العليا، وقد يزيدها ا علوا، وذلك بنصر املؤمنني على الكافرين
 الْيالْع هِي ِةَ اكَلِمو   

  التوبة
40  

7  

   والَيشرِكُ فِي حكْمِهِ أَحدا   .ين، وتكليفيوحدا�ية ا تعاىل أمر تكوي
 ادكْمِهِ أَحرِكْ فِي حشالَيو   

  الكهف
26  

8  

  ت متَّخِذَ الْمضِلِّني عضُداـــــ وما كُن  . أعوا�ًا من املضلنياليتخذ ا تعاىل وال رسوله 
ا كُنماـــــ وضُدع ضِلِّنيتَّخِذَ الْمم ت  

  الكهف
51  

9  

  ةُ ِ الْحقـــــــــوالَيــــ هنالِك ال.   سبحا�ه على عباده الوِالية، والوالية
ال الِكنه وِالَيـــــــــــــــقالْح ِ ُة  

  الكهف
44  

10  

جيوز �سبة األفعال إىل غري ا جمازًا، على أن الفاعل احلقيقي هو ا عـز وجـل،     
  .إلميان بذلكجيب ا

ِلَكِ ـــــــــــــ ألَه اـــــــــغلَبا زَكِيم  
ِهلَكِ غُلـــــــــــــــ لِي اــــــــمابزَكِي   

  مريم
19  

11  

معو�ة ا للمؤمنني تكون دفعا ودفاعا، وعلى أي حال فإ�ـه عـز وجـل هـو الـدافع       
  .احلقيقي

ي َا إِن افــــــــــــــــــِدوأعنآم نِ الَّذينع   
ي َا فــــــــــــ إِندوأــــــــنآم نِ الَّذينع ع  

  احلج
38  

12  

       ــيعلم ا ــاس صــدقهم، ول ــيعلم الن ا ســبحا�ه يكشــف بعــض الغيــب لرســله، ل
  .)740 (امتثاهلم

هِمبـلَتِ رلَغُواْ رِسأَب أَن قَد لَمعلِي   
أَن قَد لَمعلِي هِمبـلَتِ رلَغُواْ رِسأَب   

  اجلن
28  

13  

   

  )741(�َماذِج مِن مسائِلِ النبواتِ /  ثَا�ِيا              
  .) )742 ماَ�نسخ مِن ءايةٍ أَو �ُنسِها:يف قوله تعاىل / املسألة األوىل-*      
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أَو : (، وابـن عـامر، وأبـوجعفر، ويعقـوب           قَرأَ عاصـم، ومحـزة، والكسـائي، وخلـف العاشـر، و�ـافع                
، بضم النون، وكسر السني من غـري مهـز، مـن النسـيان الـذي مبعنـى الـرتك، أي �رتكهـا، فـال                         )743() �ُنسِها

  .)745( )744(�بدهلا، وال �نسخها، قال هذا املعنى كلٌّ من عبدا بن عباس، والسدي 
بفتح النون األوىل، والسني، ومهزة ساكنة بني السني واهلمزة، ) هاأَو �َنسأْ: ( وقَرأَ ابن كثري، أبوعمرو     

، أي �ُـؤخر �سـخ      )أَو �َنسـأَها  (�سـأت هـذا األمـر، إذا أخرتـه، و         : ، ويقـال    )746(من النسأ، وهو التـأخري      
  .)747(لفظِهأ، أي �رتكه يف أم الكتاب فال يكون 

حيتمـل  " و�نسأْها " )748(ي �رفعها، وهو مروي عن الربيع  له تأويل ثان وهو الرفع، أ     ) �ُنسِها( وقِراءة      
ــين، مهــا  ينعومعنــى تــأخري التنزيــل، واختــاره الــرازي  )749(معنــى تــأخري النســخ واختــاره أبوزرعــة  : م ،

  :فيتحصل لنا أربعة أقوال ، )750(اجلصاص 
  .ا من القرآن�زوهل أهنا من الرفع، أي رفع احلكم بعد /  الْقَولُ األَول      
  ).أَو �ُنسِها: (  أهنا من النسيان أي الرتك، ومها على قراءة / الْقَول الثَّا�ِي       
  . أهنا من اإل�ساء، وهو التأخري، مبعنى تأخري النسخ/  القَولُ الثَالِث      

اءة ومها على القر.  أهنا من اإل�ساء، وهو التأخري أيضًا، ولكن مبعنى تأخري التنزيل/ القَولُ الرابع
  .)751() أو�نسأها: ( الثا�ية 

فَإِن اخلالف يف تأويل اإل�ساء بني املفسرين يف القراءتَين قد أ�تج ثالثةَ أقوالٍ، وكلها متكاملة ينـهض                        
  .)752(بعضها ببعض، واليتعذّر على اللبيب اإلفادة من األقوال الثالثة جمتمعة لِتَكَملِ مقَاصدِها 

  :خِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ   ثَمرة الْ    
 إِن التوفيق والتنسيق حاصالن بني القراءتَين، ألن القـرآن الكـريم يطـرأ عليـه إ�سـاء و�سـيان، فقـد                          

خه، يؤخر ا �سِخ حكمٍ، فيبقى متلوا معموالً به، وهو النسيء؛ أَي التأجيل أو التأخري، حتى يأتي ماينس
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  إِالَّ ماشـاء ا    َ~ سـنقْرِئُك فَـال تَنسـى      : بإذن ا وأمـرِهِ، كمـا يف قولـه تعـاىل           وقد ينساه النيب    
  .)754( فريفع من القرآن، ثم يأتي ا خبري منها أو مثلها )753(

وكل " راكُهما يف قراءةٍ واحدةٍ،  فَلَوالَ القراءتان ملا أفادتنا اآليةُ مبعنيني اثنني، ومل يكن لنا مِن السهل إد    
  .)755(" واحدة من القراءتني تُضيف صفةً جديدة للتنزيل اإلهلي على األ�بياء الكرام

 وقَد أخرج ابن جرير الطربي حديثًا عن قتادة، جيمـع املعنيـين مجيعـا وقـد عـزاه السـيوطي إىل أبـي                       
نسِخ اآلية، وكان �يب ا يقرأ اآلية والسورة، وماشاء كا�ت اآلية تَ: " داود يف �اسخه عن ابن عباس قال   

وما�َنسـخ مِـن آيـةٍ أَو �ُنسِـها �َـأْتِ           : ا من السورة، ثم ترفع فينسها ا �بيه، فقال ا يقـص علـى �بيـه                 
  .)756(" فيها ختفيف، فيها رخصةٌ، فيها أمر، فيها هني:  يقول بِخَيرٍ مِنها أو مِثْلِها 

                           ،يف كتـب أصـول الفقـه والتفسـري، واحلـق أن النسـخ واقـع كثري فِي وقوع النسخ وعدِم وقوعه كالمو 
 ر وإِذَا بدلْنا ءايةً مكَان ءايةٍ وا أَعلَم بِما ينزلُ قَالُواْ إِ�َّمـا أَ�ـت مفْتـَ              :وأظهر دليلٍ على ذلك قوله تعاىل     

  .)758(لنظر والبحث فيما يقال إ�ه منسوخ، و�سبة اآليات اليت اعتُبِرت أهنا منسوخة ، وإمنا ا)757(
***  

  قَـالَ ينـوح إِ�َّـه لَـيس مِـن أَهلِـك إِ�َّـه عمـلٌ غَيـر صــلِحٍ                    :يف قولـه تعـاىل    /  املسألة الثا�ية  -* 
)759(  
امليم، وفتح الالم، على أ�ه فعل ماض، والفاعل  بكسر )760() عمِلَ غَير: (   قَرأَ يعقوب، والكسائي     

أو صـفة ملصـدر     ) عمِـلَ (بالنصـب مفعـوالً بـه لــ       ) غَير( هو، يعود على ابن �وح، و     : ضمري مسترت، تقديره    
يف ) عمِلَ غَير صـالِح   ( يا�وح إ�ه ليس من أهلك، أل�ه عمِلَ عمال غري صاحل، ومجلة              : حمذوف، والتقدير   

  ".إن"حمل رفع خرب 
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بـالرفع صـفة علـى      " غـري "و  " إن" بفتح امليم، ورفع الالم منو�ة، خـرب        ) عملٌ غَير : (   وقرأ اجلمهور       
" رجلٌ شر: " إ�ه ذو عمل غري صاحل، أو جعل ذاته ذات العمل، مبالغة يف الذم، على حد قوهلم : معنى 

  .)762(" را عمل غري صاحلإن سؤلك إياي أن أجني رجال كاف: " أو مبعنى آخر. )761(
  .   عِلْما بأ�ه كان ابنه، ولكن خالفه يف النية والعمل، فكان مع الكافرين حينما جاء أمر ا وفار التنور

  :  ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ         
 قررت أن �يب ا �وحٍ عليه السالم خالف أباه يف النية  صـلِحٍ  إِ�َّه عمِلَ غَير:  إِن القراءة األوىل         

والعمل، فَعمِلَ عمال غَير صاحل، أل�ـه قـد أعـرض عـن دعـوة أبيـه، وأبـى إال أن يكـون مـع الكـافرين الـذين                    
 رب إِن   : ل �ـوح بقولـه       بـأن سـؤا     إِ�َّه عمـلٌ غَيـر صــلِحٍ       : بينما تُقر القراءة الثا�ية     . أخذهم الطوفان 

 ألن ابنـه عمِـلَ غـري صـالِح أيضًـا،      – عمـلٌ غـري صـاحل    –وهو يشـكو مـن ابنـه إىل ا .        آبنِي مِن أَهلِي  
وتأملْ . فلوِ اكْتَفَينا بالقراءة األوىل لَما حصل مثل هذا االستنتاج اجلميل! وعهد ا تعاىل الينالُ الظاملني     

  !ني بني القراءت
***  

 يـــأيها الَّــذين ءامنــواْ الَ تُقَــدمواْ بــين يــدي ا ورســولِهِ :يف قولــه تعــاىل/ املســألة الثالثــة-*   
لِيمع مِيعس َا إِن َاتَّقُواْ او) 763(.  

إحدى التاءين ختفيفًا، ألن ، بفتح التاء، والدال، وذلك على حذف )764() الَتَقَدمواْ: ( قَرأَ يعقوب       
  .، وهو فعل الزم))تَقَدم((بالتاءين، وهو مضارع )) التَتَقَدمواْ((األصل 

مصـعف العـني، وهـو    " قَـدم " بضم التاء وكسر الدال، وهو مضـارع              ) الَتُقَدمواْ: ( وقَرأ اجلمهور        
  .)765(فعل متعد 

 يف املشــي، والقيــام بســائر النــهي عــن التقــدم علــى الــنيب ) : قَــدمواْالَتَ: ( فَمعنــى قــراءة يعقــوب      
  .)766(األفعال، وذلك على تقدير حذف إحدى     التاءين
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بفعل متعـد مـن غـري التصـريح بـاملفعول، وقـد حـذف املفعـول                 ) الَتُقَدمواْ: ( وجاءت قراءة اجلمهور         
آقْـرأْ بِاسـمِ ربـك      :نفس مما يقدم، وقريب مـن ذلـك يف قولـه تعـاىل     إيذا�ًا بالعموم، ليتناول كل مايقع يف ال

  .)768(، فقد حذف املفعول ليشمل كلَّ قراءة �افعة )  )767الَّذِي   خلَق
  : ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ         
 يف مجيـع األفعـال، كمـا أفـادت قـراءة اجلمهـور              قدم على النيب     إِن قراءة يعقوب تفيد النهي عن الت          

ال تقطعوا فعـال أو قـوالً قبـل أمـر           :  يف مجيع األقوال، ومبعنى متَّحدِ       النهي كذلك عن التقدم على النيب       
  .ا ورسوله، والتتعجلوا به

  .ه فيما أمر قوالً وعمال وطاعته واتباعفَالْقِراءتَانِ اشتملتا على وجوب األدب مع النيب      
ولـيس مثـةَ سـبيلٌ السـتخالص ذَينـك املعنـينيِ مـن هـذه اآليـة إال مـن                    : " يقُولُ الدكتور حممد احلبش          

  .)769(" خالل تعدد القراءات كما رأينا 
  

  جدول إحصائي لبقية مسائل النبوات    
  آلية  اختالف القراءات املتواترة  مثرة االختالف يف املسألة

 غري مسؤول عن الكفار بعد إ�ذارهم، فال ينبغي أن يسأل الرسول 
  عنهم

الَ تُسوئــــحِيمِـــــــابِ الْجحأَص نلُ ع  
الَ تَسوحِيمِــــــــــــابِ الْجحأَص نأَلُ ع  

  لبقرة
119  

، صار النبيون أهال للميثاق بسبب ماآتـاهم ا مـن الكتـاب واحلكمـة       
  وقد أتاهم ذلك ليؤمنوا بنيب آخر الزمان

اتَيا ءلَم بِبنبالن مِيثَـق ُذَ اإِذْ أَخو ةٍ ـــتُـــحِكْمكم مِن كِتـبٍ و  
الَم بِبنبالن مِيثَـق ُذَ اإِذْ أَخنــــتَي ءاوةٍــــــحِكْمكم مِن كِتـبٍ وـ  

  آل عمران
81  

جـر صـاحل، سـواء كـان مـن مـؤمين أهـل الكتـاب، أو                 العمل الصاحل له أ   
  األمة اإلسالمية

ايمو فــــــعـلـــــ وهكْفَررٍ فَلَن ييخ واْ مِن  
اتمو فـــعــلـــ وهرٍ فَلَن تُكْفَريخ واْ مِن  

  آل عمران
115  

ها شـيئًا خبيا�ـةٍ،   النيب اليغُلُّ وال يغَلُّ يف الغنيمة قبل قسمتها، اليأخذ من       
  .والخيو�ه صحابي بأخذ شيء منها

  

بِيٍّ أَن يلِن اكَانمغــ ولَّ ـــ  
بِي أَن يلِن اكَانملَّ ـغُـــ و  
  

  آل عمران
161  



213 

أ�زل ا اإلجنيل ليحكم به النـاس، فعلـى أهـل اإلجنيـل أن حيكمـوا مبـا               
  .أ�زل ا فيه

ْلـــ ولُ االــيأَه كُمح ُلَ اآ أَ�زجنِيلِ بِم  
ِلـــ وـــي ُلَ اآ أَ�زلُ االجنِيلِ بِمأَه كُمح  

  ملائدة
47  

احلواريــون يستفســرون عــن قــدرة ا، وحيثّــون عيســى بــن مــريم علــى 
  .طلب املائدة منه تعاىل

لْ يهنزلَ ـــأَن ي كبر تَطِيعس  
َلْ تأَـــه كبر تَطِيعنزلَ سن ي  

  ملائدة
112  

رضــوان ا تعــاىل علــى الســابقني األولــني مــن املهــاجرين واأل�صـــار        
  .خصوصا، وعلى مجيع األ�صار عموما

 ِاراألَ�صو ـجِرِينهالْم مِن لُوناألَو ـبِقُونالسو   
 اراألَ�صو ـجِرِينهالْم مِن لُوناألَو ـبِقُونالسو   

  لتوبة
100  

تبلغ الرسل حـدا بليغًـا مـن صـدود النـاس، وإعراضـهم، حتـى تسـوء                  
  .ظنوهنم مبن صدقهم، ومبن كفر هبم

 واكُذِب قَد مواْ أَ�َّهظَنو   
 واكُذِّب قَد مواْ أَ�َّهظَنو   

  يوسف
110  

   مِن تَحتِها  فَنادـها  .كان امللك حتت مريم، ومسعت مريم النداء من حتتها
 اتَها مِن تَحـهادفَن   

  مريم
24  

 ظن يو�س عليه السالم أن ا تعاىل لن يضيق عليه، وليس أ�ه ظن أن 
  .ا لن يقدر على معاقبته

أَن لَّن ي فَظَن هِ ــــلَيع رقْد  
ّ� أَن لَّن فَظَن هِ ــــــلَيع رقْد  

  أل�بياء
87  

   ولَكِن رسولَ اِ وخاتَم النبِيني   ! زينة األ�بياء وهو آخرهم، فال �يب بعدهرسول ال
 نيبِيالن اتِمخو ِولَ اسلَكِن رو   

  ألحزاب
40  

 ويتهدد املشركني باحلساب والعذاب، ا سبحا�ه عليم بصرب النيب 
  .فليعذِّبنهم مبا يستحقون

هؤالء قوم اليؤمنون إِن بـرقِيلِهِ يو   
هؤالء قوم اليؤمنون إِن بـري قِيلِهو    

  لزخرف
88  

  ني ــنــضـــــ وما هو علَى الْغَيبِ ب�.  ِفي هتمة كتم الوحي، وهتمة الظن عند النيب 
بِ بلَى الْغَيع وا همني ــنِــــظَــــ و  

  رلتكوي
24  

 خيرب ا تعاىل أن الكفار ليتقلبون من حال إىل حال، ويبشر الـنيب              
  )770(.   بأ�ه سريتقي أطباق السموات

َكــــ لَتَرقٍ ــبن طَبقًا عطَب ن  
َكـــ لَتَرقٍ ـــبن طَبقًا عطَب ن  

  ال�شقاق
19  

  )771(لِ الْغَيبِياتِ �َماذِج مِن مسائِ/  ثاَلِثًا         
  .) )772 فَأَزَلَّهما الشيطـن عنهايف قوله تعاىل / املسألة األوىل-     *  
أزال فـالن فال�ـا عـن       : "  بألف بعد الزاي، والم خمففة، من قـول القائـل            )773() فَأَزَالَهما: (   قَرأَ محزة     

عليهما السالم عن �عيم " آدم، وحواء"  أبعد كال مِن ، مبعنى أن الشيطان قد)774(إذا حناه عنه " موضعه 
  .)775(اجلنة الذي كا�ا فيه 
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أزلين فالن : " حبذف األلف وتشديد الالم، وهو من الزلل مثل قول القائل ) فَأَزَلَّهما: (  وقَرأَ اجلمهور     
  .)776(أي أوقعين يف الزلة، واملراد هبا املعصية، وهي األكل من الشجرة " 
 فَأَخرجهمـا مِمـا كَا�َـا       : فَقِراءة محزة من اإلزالة، وهـي �قـيض الثبـات، ويقـوي قراءتـه قولـه تعـاىل                     "  
  .، وهو يف اقتضاء الظاهر أكثر من الوسوسةفِيهِ
 اليت تؤخذ مادته من الزلـل، هـو �تيجـة وسوسـته وإغرائـه، عـن طريـق             ) فَأَزَلَّهما: (  أَما قراءة اجلمهور      

  .) )777 وقَاسمهما إِ�ِّي لَكُما لَمِن النـصِحِني:القسم هلما إ�ه ملن الناصحني 
 "    هوغاية مادلت عليه النصوص القرآ�ية أ�ه غَر ،ربا السبيل الذي هبا وسوس آلدم فلم يصح فيها خأَمو

  .)778( " …باليمني الفاجرة وأغراه باملُلك
             ةرنِ ثَمتَياتِرتَونِ الْمتَياءالْقِر نيفِ بالْخِال:  
على �سبة الفعل إىل الشيطان على سبيل ااز، وتؤيدها آيات كـثرية            ) فَأَزَالَهما: ( دلَّت قراءة محزة        

وسوسةَ سببت إغـواء آدم     ، ألن    فَأَخرجهما مِما كَا�َا فِيهِ      : يف القرآن أقرهبا يف اآلية �فسها قوله تعاىل       
وحواء، وتَرتَّب على ذلك معصية ا تعاىل فنالوا مجيعا من غضب ا، فأمرهم ا باخلروج على سبيل 

  .) )779قَالَ آهبِطُواْ بعضُكٌم لِبعضٍ عدو: احلقيقة
            مِل أَوى، ألن الشيطان عة اجلمهور �تيجةُ قراءةِ محزة معناءقِرالً مبضمون قراءة محزة، فنحامها عـن         و

) : فَأَزَلَّهمـا ( ثباهتما بالقَسم الكَاذِبِ والوسوسةِ، فجاءت قراءة اجلمهور �تيجةً هلذه الزعزعة الشيطا�ية،            
  .)780(الشيطان أزاهلما فأزهلما : أَوقَعهما أخريا يف الزلة، إذن 

  .السبيل إىل رفض إحدامها أو ترجيحها على األخرى  وأَ�ْت تَرى كَيف تتكامل القراءتان، و   
***  

  .) )781هنالِك تَبلُواْ كُلَّ �َفْسٍ ماأَسلَفْت  :يف قوله تعاىل /  املسألة الثا�ية-    *  
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تقرأ كل �فس :  بتاءين، وهي من التالوة أي )782()  تَتْلُواْ: ( قَرأَ محزة، والكسائي، وخلف العاشر      
، وهـذا القـول     ) )783 آقْرأْ كِتَـبك كَفَى بِنفْسِك الْيـوم علَيـك حسِـيبا          : ، ويؤيدها قوله تعاىل     ما أسلفت 

تتلـو كتـاب حسـناته وسـيئاته،        : معناه  : " ، ويؤيدها كذلك ما قاله الطربي، وهو أن         )784(عن األخفش   
  .) )785 آقْرأْ كِتَـبكامةِ كِتَـبا يلْقَـه منشورا  وتُخْرِج لَه يوم الْقِي: يعين تقرأ، كما قال جل ثناؤه 

هنالك : أي . بالتاء املثناة الفوقية والباء املوحدة، من االبتالء، وهو االختبار) تَبلُواْ: (وقَرأَ اجلمهور      
  .)786(به يف يوم القيامة ختترب كل �فس ماقدمت من عمل، فَتُعايِن قَبحه وحسنه لِتُجزى 

، )788(يـوم تُختـرب سـرائر العبـاد         :  أي   ) )787 يـوم تُبلَـى السـرائِر        : ويؤيد هذه القراءة قولـه تعـاىل            
امتحنـاهم فاخترب�ـاهم كمـا امتحنـا        :  أي   ) )789 إِ�َّا بلَو�َـهم كَمـا بلَو�َـآ أَصحــب الْجنـةِ            : وقوله تعاىل   

  .)790(ان واخترب�ا أصحاب البست
  :ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ   

إِن النفس يعرض هلا كتاب يوم القيامة فتتلوا ما أسلفت يف الد�يا، فإذا تَلَتْه اختربته فعاينته، فإن كان      
  .) )791فَهو فِي عِيشةٍ راضِيةٍ  ي ملَـقٍ حِسابِيهإِ�ِّي ظَننت أِّ�َ فَيقُولُ هـآؤم آقْرءواْ كِتَـبِيهخريا 
وهذه املسـألة مـن     ." (792) ولَم أَدرِ ما حِسابِيه     فَيقُولُ يـلَيتَنِي لَم أُوت كِتَـبِيه     وإِن كان شرا         

  .)793(" الغيبيات اليت يكَلَّف املُؤمن باعتقادها
  !ملَ والتناسب بني القراءتني، حتى اليوجد بينهما ما يسمى بالتغايروأَ�ْت ترى التكا     

***
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  .) )794 فِي لَوحٍ محفُوظٍ  بلْ هو قُرءان مجِيد : يف قوله تعاىل / املسألة الثالثة-* 
 إِ�َّـا  : اءة قولـه تعـاىل   ويؤيد هذه القر) : قُرآن( بالرفع، على كو�ه صفة لـ  )795() محفُوظٌ: (قَرأَ �افع        

ـفِظُونلَح إِ�َّا لَهو ا الذِّكْرلْنَز� نَح� )796(.  
  .)797(بل هو قرآن جميد حمفوظٌ من التغيري والتبديل يف لوحٍ : ومعنى القراءة، أي      
وحٍ حمفـوظٍ مـن الزيـادة فيـه         يف لـ  : ومعناه  ) لَوحٍ(باخلفض، على كو�ه صفة لـ    ) محفُوظٍ: (وقَرأَ اجلمهور        

  .)798(والنقصان منه عما أثبته ا فيه
  :ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ 

إِن من الغيبيات اليت جيب علـى املـؤمن اعتقادهـا هـو اإلميـان بـأن القـرآن الكـريم حمفـوظٌ مـن التغـيري                          
 الَيأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بين يديهِ والَ :  على اللوحٍ عند ا، فلن يطرأ عليه الباطل والتبديل أبدا كما هو مقرر

  .) )799مِن خلْفِهِ تَنزِيلٌ من حكِيمٍ حمِيدٍ 
ن كَما أن منها اإلميان بأن هذا اللوح احلاملَ للقرآن يف حفظ ا تعاىل ومحايته من كل زيادةٍ فيه و�قصا     

  .منه، وال تصل إليه الشياطني
  .فَالْقِراءتَانِ أفادتا اإلميان، بِحكْمينِ غَيبيني، فال جيوز االعرتاض على أحدمها     

  جدول إحصائي لبقية مسائل الغيبيات
  رة واآلية  اختالف القراءات املتواترة  مثرة اخلالف يف املسألة

وأن ليس لإل�سان   .ال يظلم املنافقني شيئًا   ا سبحا�ه اليظلم املؤمنني و    
  ]39: النجم[إال ماسعى

فَتِيال ونالَ تُظْلَمو    
فَتِيال ونظْلَمالَ يو   

  النساء
77  

التأكيد على أن املشركني لن يؤمنوا، ولو جاءهتم اآليات، لذا، اليصـدقهم            
  .املؤمنون يف جمرد دعواهم

أَ�َّه عِركُمشا يمو  ونمِنؤالَي تاءا إِذَا ج  
 ونمِنؤالَي تاءا إِذَا جإِ�َّه عِركُمشا يمو   

  األ�عام
109  

   إِن الَّذِين فَرقُواْ دِينهم لَست مِنهم فِي شيء   . بريء ممن فرقوا الدين، وممن فارقوه، وكالمها سواءالنيب 
ُرقفـ الَّذِين ء  إِنيفِي ش مهمِن تم لَسهواْ دِين  

  األ�عام
159  
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اإلسالم هو الدين املستقيم الذي ينبغي أن تقوم لـه وجـوه املوحـدين، فـال        
  .عوج له

 نِيفًااهِيم حرلَّةَ إِبا مما قَيدِين   
 نِيفًااهِيم حرلَّةَ إِبا مما قَيدِين   

  األ�عام
161  

   الَجرم أَن لَهم النار وأَ�َّهم مفْرطُون  .فار يف دينهم، فيفرط ا هبم، ويفرطهم يف النار يوم القيامةلقد فرط الك
 فْرِطُونم مأَ�َّهو ارم النلَه أَن مرالَج   
 طُونفْرم مأَ�َّهو ارم النلَه أَن مرالَج   

  النحل
62  

أراد ا هالك قرية، أمر املرتفني فيها بالفسق حتت مشيئته، وأكثرهم إذا 
  .على التآمر على الفساد، فاستوجبوا اهلالك، فأهلكهم

 اقُواْ فِيها فَفَسفِيهتْرَا م�رأَم   
 اقُواْ فِيها فَفَسفِيهتْرَا م�رامء   

  اإلسراء
16  

 معـني، ومكـان معـني مـن قِبـل ا       يقع هالك القـرى بسـبب مقـدر وبـزمن         
  .العزيز احلكيم

 اعِدولِكِهِم مها لِملْنعجو   
 اعِدولَكِهِم مها لِملْنعجو   
 اعِدولِكِهِم مها لِملْنعجو   

  الكهف
59  

 

الجيوز اختاذ معبـود غـري ا، كمـا أن مـن عبِـد مـن دون ا علـى غـري                      
ه، مل يؤاخذ إن أخلص  التوحيد، فال جيوز الرضا بأي �وع من             إرادة من 

  .أ�واع الشرك، عابدا أو معبودا

اءمِن أَولِي و�ِكغِي لَتَا أَن �َّتَّخِذَ مِن دبني اكَانم   
اءمِن أَولِي و�ِكغِي لَتَا أَن �ُّتَّخِذَ مِن دبني اكَانم   

  الفرقان
18  

 

اد خبروج دابة من األرض يف آخر الزمان، وبكالمه كذلك مع جيب االعتق
  .الناس، وهي من عالمات الساعة الكربى

ونوقِنا الَيـتِنكَا�ُواْ بِـاَي اسالن م أَنهضِ تُكَلِّماألَر نةً مابم دا لَهنجرأَخ   
مهضِ تُكَلِّماألَر نةً مابم دا لَهنجرأَخ ونوقِنا الَيـتِنكَا�ُواْ بِـاَي اسالن إِن   

  النمل
82  

 

  
  اختالف القراءات املتواترة  مثرة اخلالف يف املسألة

وال :مــن فــرق الــدين أو فارقــه، فهــو يف عمــوم املشــركني، لقولــه تعــاىل قبــلُ 
  تكو�وا من املشركني

قوا دينهم وكا�وا شيعا  من الذين فر  
 من الذين فـرقوا دينهم وكا�وا شيعا   

 
 

   الَ يسمعون إِلَى الْملَإِ األعلَـى   منع مساع الشياطني، واستماعهم إىل املإل األعلى باحلرس الشديد
 لَـىلَإِ األعإِلَى الْم ونعمسالَ ي   

  فات

، فصده عن السـبيل، وقـام فرعـون �فسـه           الشيطان زين لفرعون سوء عمله    
بصد الناس عن سبيل ا.  

 ِبِيلنِ السع دصو   
 ِبِيلنِ السع دصو   

  
 

جيب االعتقاد بأن املالئكة عند ا هم عباده، وليسوا إ�ـاثًا كما يتصورهم 
  .املشركون

ـدعِب مه لَئكَةَ الَّذِينلُواْ الْمعجـنِ إِ�َـثًاومحالر   
ـنِ إِ�َـثًامحالر عِند مه لَئكَةَ الَّذِينلُواْ الْمعجو  

  رف
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لن جيعل ا املؤمنني الصاحلني كالفساق املسيئني سواء، ألن الفساق يستوي 
حمياهم ومماهتم، واملؤمنون ليسوا كذلك، فهم اليستوون وهؤالء عند ا.  

ح مِلُـــواْ   أَمعـــواْ ونامء ـــم كَالَّـــذِينلَهعئَاتِ أَن �َّجـــيـــوا السحتَراج الَّـــذِين سِـــب
  الصـلِحـتِ سوآء محياهم ومماتُهم 

  ْمِلُـــواعـــواْ ونامء ـــم كَالَّـــذِينلَهعئَاتِ أَن �َّجـــيـــوا السحتَراج الَّـــذِين سِـــبح أَم 
   سواء محياهم ومماتُهم الصـلِحـتِ

  ة
 

ا الذي يعلـم لعلكـم إن تَـولّيتم عـن تنزيلـه ورسـوله أن تفسـدوا يف األرض              
وتقطعوا األرحام، والسيما إذا توليتم شؤون الناس، اليعلم حقيقة ذلـك إال            

  .ا العليم اخلبري

ولَّيتُم أَن تُفْسِدتُم إِن تَوسيل عضِ  فَهاْ فِي األر  
 ِضواْ فِي األرلِّيتُم أَن تُفْسِدتُم إِن تُوسيل عفَه   

  
 

ا  سبحا�ه وتعاىل جيزي كل من أطاع ا ورسوله باألعمال الصاحلة دون 
  .إ�قاص

 ئًايـلِكُم شمن أَعلِتْكُم مالَ ي   
 ئًايـلِكُم شمن أَعالَ يأْلِتْكُم م   

  رات
 

   وقَد أَخذَ ميثـقكم   .امليثاق الذي أخذ على املؤمنني موثق بنسبته إىل ا تعاىل
 ذَ ميثـقكمقَد أُخو   

  د

على املؤمنني أن اليفرحوا مبا أعطـاهم ا مـن �عـم الـد�يا، وال مبـا جـاءهم            
  .منها، فرحا يطغيهم

اتَكاءواْ بِمحالَتَفْرم  و  
 ا أَتَـكمواْ بِمحالَتَفْرو   

  د
 

  
  واآلية  اختالف القراءات املتواترة  مثرة اخلالف يف املسألة

يفصل ا بني العبـاد، اجلماعـات واألفـراد يـوم القيامـة، ويفصـل هلـم         
  .أعماهلم، لتجزى كل �فس مبا تسعى

ُكنيفْصِلُ بةِ يامالْقِي موم ي   
كُمنيلُ بفْصةِ يامالْقِي موي   
كُمنيل بفْصةِ يامالْقِي موي   
كُمنيفْصِلُ بةِ يامالْقِي موي   

  املمتحنة
3  

 وجيـب   )800(ا سبحا�ه وتعـاىل ملـك جميـد وعرشـه كـذلك جميـد             
  .اإلميان بذلك جزما

 جِيدشِ الْمرذُو الْع   
جِيدِ  ذُو اشِ الْمرلْع  

  الربوج
15  

  :�َماذِج مِن مسائِلِ الْعملِ والْجزاءِ / رابعا        
  .) )801 واآلخِرة خير لِمنِ اتَّقَى والَتُظْلَمون فَتِيال: يف قوله تعاىل / املسألة األوىل-  *



219 

 )802() والَيظْلَمون: ( ر، ومحزة، والكسائي، وخلف العاشر، وروح خبلف عنه     قَرأَ ابن كثري، أبوجعف
  . أَلَم تَر إِلَى الَّذِين قِيلَ لَهم كُفُّواْ أَيدِيكُم : وتؤيدها مناسبةُ صدر اآلية، وهو قوله تعاىل . بياء الغيب

وذلـك علـى اإللتفـات مـن     " روح" الوجـه الثـا�ي لــ    بتـاء اخلطـاب، وهـو   ) والَ تُظْلَمون: (     وقَرأَ الباقون  
قُلْ متَـع الـد�ْيا قَلِيـلٌ      : وهو ضرب من ضروب البالغة، أو ملناسبة قوله تعاىل قبلُ           : الغيبة إىل اخلطاب    

 حممد "  أي قل هلم يا : "ونالَ تُظْلَمنِ اتَّقَى ولِم ريخ ةاألَخِرا قَلِيلٌ وْي�الد تـعم فَتِيال  )803( )804(.  
  : ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ         

أن كـل مـن     : ومعناه  ) من(، يفهم أن ضمري لبغيبة عائد إىل ظاهر         )والَيظْلَمون: (      فِي القراءة األوىل    
أن املنـافقني الحتـبط أعمـالُهم مبجـرد �فـاقهم، بـل             ) مـون والَتُظْلَ: (ويف القـراءة الثا�يـة      . اتقى ال يظلم فتيال   

موجـه إىل املنـافقني، ومـن كـان علـى           ) قـل (جيزون حسب حساهبم، ويف كلتا احلـالتني، فـإن اخلطـاب يف             
  .خصاهلم

  .     فَالقراءتَانِ أفادتا معنيين يف جملةٍ واحدةٍ
***  

  الَّـذِين فَرقُـواْ دِيـنهم وكَـا�ُواْ   شِـيعا لَسـت مِـنهم فِـي شـيء             إِن : يف قوله تعـاىل     / املسألة الثا�ية -*   
)805(.  

، "الـرتك  " وهـي  " املفارقـة  "كما سـبق، علـى أ�ـه فعـل مـاض، مـن            ) فَـرقُواْ: (   قَرأَ محزة، والكسائي    
  .أهنم تركوا دينهم القيم، وكفروا به بالكلية: واملعنى 

أهنـم فرقـوا دينـهم فـآمنوا بـالبعض، وكفـروا       : على أ�ه من التفريق على معنى     ) فَرقُواْ: (   وقَرأَ اجلمهور   
 قالوا �ؤمن مبا    : ، وهذا من أفعال اليهود والنصارى، كما ورد ذلك يف قوله تعاىل             )806(بالبعض اآلخر   

نـون بـبعض     أفتؤم :  وقولـه تعـاىل      ) )807أ�زل علينا ويكفرون مبـا وراءه وهـو احلـق مصـدقًا ملـا معهـم               
  .)808(؟ وتكفرون ببعض
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       دعهذه القراءة قوله تعاىل ب ديؤيا : (   وعكَا�ُوا شِيأي صـاروا أحزابـا وفِرقًـا فكـل حـزب مبـا لـديهم               ) و
  .)809(فرحون 

  :  ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ       
أن من : ويف قراءة اجلمهور . لى شؤمِ مفارقة الدين وترك سبيل املؤمنني   دلَّت قراءة محزة والكسائي ع

آمن ببعض الدين وكفر ببعضه يستوي مع من فارقه، ألن من كان هذا شأ�َه فقد ترك الدين القيم، ويعلن                 
  . سيخْربهم ا بفعلهم هذا يوم القيامة– لِجزائِهِم – منهم ثم القرآن براءة الرسول 

  !ر طبيعةَ القراءات القرآ�ية وا�طوائها على معانٍ بديعة متكاملة   ا�ْظُ
***  

  .)810 ( والَ تَفْرحواْ بِمآ ءاتَـكُم إِن اَ الَيحِب كُلَّ مخْتَالٍ فَخُورٍ: يف قوله تعاىل / املسألة الثالثة-*
هـو يعـود علـى مـا،     : عـل ضـمري مسـترت تقـديره         كما سبق، من اإلتيان، والفا    ) ءاتـكُم: (   قَرأَ أبوعمرو   

  .والتفرحوا بالذي جاءكم ألن ا الحيب كل خمتال فخور: والتقدير 
" هـو : "مبد بدلٍ، من اإليتاء، وهو من اإلعطاء والفاعل ضمري مسترت تقـديره             ) أَتَـكُم: (   وقَرأ اجلمهور   

ا بالـذي أعطـاكم ا فيطغـيكم، ألن ا الحيـب كـل              وال تفرحـو  : ، والتقـدير    "ا"يعود على لفظ اجلاللة     
  .)811(خمتال فخور

  :   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ 
على أن الفرح مبا يأتي اإل�سان من املَسرات فرحا يشـغله عـن شـكر             ) أَتَـكُم: (   دلَّت قراءة أبي عمرو     

 اتـكم(ودلت القراءة الثا�ية للجمهور . منهى عنهاخلالق العليم، أمرء ( على أن العطاءات اليت تأتي املؤمن
 ي الشكرا اليؤدالرزاق ذِي القوة املتني، فال ينبغي أن خيتال هبا املؤمن فخور إمنا هي من ا.  

ران علـى ماكـان مـن أعـراض         أن النهي والفرح املنهى عنهما إمنا يقتص      : "    غَير أن داللة اآلية مجلة هي       
       وقبولـه، ومغفرتـه، فإ�ـه يسـتوجب الفـرح                   . الد�يا الزائلة اليؤدى فيها الشـكر ،أمـا ماكـان مـن �عمـة ا
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 ومـا كـان مـن سـخط ا )812(        وأَمـا بِنِعمـةِ ربـك فَحـدث          : احلالل، كما هو ظاهر مـن قولـه تعـاىل           
غري املفرط بل جيب فيـه الرتجيـع، كمـا هـو واضـح يف قـول �ـيب ا                    وغضبه أو مصيبة فإ�ه يستلزم احلزن       

ولكـن لِـيكُن هـذَا وذَاكَ لِلـه عـز وجـل،       . ) )813إِ�َّمآ أَشكُواْ بثِّي وحز�ِـي إىل ا       يعقوب عليه السالم    
ربوص وشكر فذلك إميان.  

  جدول إحصائي لبقية مسائل العمل واجلزاء
  واآلية  اختالف القراءات املتواترة  سألةمثرة اخلالف يف امل

العمل الصاحل مبقابل أجر صاحل، سواء من مـؤمين أهـل الكتـاب أو سـواء                
  .كان من األمة احملمدية

 وهكفَرريٍ فَلَن يلُوا مِن خفْعا يمو   
 وهريٍ فَلَن تُكفَرلُوا مِن خا تَفْعمو   

  آل عمران
115  

 جزاءٍ للتقى، أل�ه اليظلم شيئًا يومئذ، وإن كان منافقا يويف يوم القيامة خري
  .له أجره وال يظلم فتيال

 فَتِيال ونظْلَمالَ ينِ اتَّقَى ولِّم ريخ ةاالخِرو   
 فَتِيال ونالَ تُظْلَمنِ اتَّقَى ولِّم ريخ ةاالخِرو   

  النساء
77  

ي يســبب األســباب، وخيلــق أفعــال العبــاد، ا ســبحا�ه وتعــاىل هــو الــذ
                 كثـروا يف القريـة الفسـادتَيسـري، ويـؤامرهم فَي ـرفيأمر املرتفني بالفسـق أَم
فيحــق عليهــا قــول العــذاب، ذلــك ألن ا مل يــك مهلــك القــرى إال بســوء 

  .أعماهلم

     ا فَفَستْرِفِيهَا م�رامةً ءيقَر لِكَا أَن �ُّه�دإِذَا أَرلُ  وا الْقَولَيهع قا فَحقُواْ فِيه
  فَدمر�َـها تَدمِريا 

               ُلـا الْقَـولَيهع قا فَحقُواْ فِيها فَفَستْرِفِيهَا م�رةً أَميقَر ِلكَا أَن �ُّه�دإِذَا أَرو 
  فَدمر�َـها تَدمِريا 

  اإلسراء
16  

 ومكا�ًا من عمل ا عز وجل وبناء على تقدير هالك القرى سببا وزمنا
  .سوء عمل أهل القرية وظلمِهم، جزاء مبا كسبوا

 اعِدوم لِكِهِما ملَهلْنعجو   
 اعِدوم لَكِهِما ملَهلْنعجو   
 اعِدوم لِكِهِما ملُهلْنعجو   

  الكهف
59  

   مِن الَّذيِن فَرقُوا دِينهم وكَا�ُوا شِيعا  .ارقه يف العمل مجلةالتسوية بني املشرك ومن فرق الدين أو ف
اعكَا�ُوا شِيم وهقُوا دِينفـر الَّذيِن مِن   

  الروم
31 – 32  

جيوز �سبة األفعال إىل العباد علـى سـبيل اـاز، وأن ا هـو املتصـرف                
  .األول واآلخر، وإليه يرجع األمر كله

َكَذبِيل ونِ السع دصلِهِ، ومع وءس ونعلِفِر نزُي لِك  
بِيلنِ السع دصلِهِ، ومع وءس ونعلِفِر نزُي كَذَلِكو   

  غافر
37  

�في ظنون الفسقة بأهنم ينالون يف اآلخرة مثلَ الذي يناله املؤمنون، فاملؤمن 
أفنجعـل   . الـد�يا واآلخـرة كـافر   يف الـد�يا واآلخـرة مـؤمن، والكـافر يف    

  ]35: القلم [ ؟    املسلمني كارمني

             لُـوامعـواْ ونامء م كَالَّذينلَهعئَاتِ أَن �َجيواْ السحتَراج الَِّذين سِبح أَم 
  الصـلِحـتِ سواء محياهم ومماتثهم

     واْ احتَراج الَّذِين سِبح لُـوا         أَممعـواْ ونامء م كَالَّذينلَهعئَاتِ أَن �َجيلس
  الصـِلحـتِ سواء محياهم ومماتثهم

  اجلاثية
21  
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الوعيد الشديد يف حق من يتوىل عن كتاب ا فيفسد يف األرض ويقطع             
  .الرحم، كذلك يف حق الوايل على شؤون العباد

تُم إِن تَويسلْ عواْ فَهتُم أَن تُفْسِدلَّي  
ْواتُم أَن تُفْسِدلَّيتُم إِن تُويسلْ عفَه   

  حممد
22  

ا سبحا�ه وتعاىل جيزي كل من يطيع ا ورسـوله يف األعمـال الصـاحلة               
  .دون �قص

ئًايـلِكُم شمن أَعلِتْكُم متَتَّقُواْ الَيواْ وإِن تُطِيعو   
ْواإِن تُطِيعئًا ويـلِكُم شمن أَعأْلِتْكُم متَتَّقُواْ الَيو   

  احلجرات
14  

 وتفصيال اليوم القيامة بني العباد فَص ا كُمحاليغادر صغرية وال كبرية (ي
  .ذلك يوم الفصل) إال أحصـها

كُمنيفْصِلُ بةِ يامالْقِي موي   
يلُ بفَصةِ يامالْقِي موكُم ين  
كُمنيلُ بفَصةِ يامالْقِي موي   
كُمنيلُ بفْصةِ يامالْقِي موي   

  املمتحنة
3  

  أَثَر اختِالفِ الْقِراءاتِ الْمتَواتِرةِ فِي األَحكَامِ الْفِقْهِيةِ/ املطلب الرابع    
 باعتبـار   )814(مسائِلُ الفقهية اليت يدل هلا تعدد القراءات املتواترة منحصرة يف تسـع وثالثـني مسـألة                    والْ

  :تكرار يسري، وتتوزع تلك املسائل على سبعة أحكام فقهية، أعرضها على الشكل التايل 
  .فِي الْعِباداتِ، توجد إحدى عشر مسألة  - أ

  .فِي املُعامالتِ، توجد ثالث مسائل  - ب
  .فِي النكاحِ، توجد مثان مسائل - ج
  . فِي الْحدودِ، توجد أربع مسائل- د
  . فِي الْجِهادِ، توجد عشر مسائل- ه
  . فِي األَيمانِ، توجد مسألتان- و
  . فِي األَقْضِيةِ، توجد مسألة واحدة- ز

ة على هذه األحكام الفقهية  إِن الختالف القراءات املتواترة وتعددها أثرا واضحا يف املسائل املوزَّع
كما تَجلَّى ذلك يف األحكام العقدية يف املطلب السابق، وسأتَّبع األسلوب �فسه يف هذا املطلـب، إال أ�ـين                   
الأُورد هنا جدوالً إحصائيا يف املعامالت، األَميان، واألقضية، اليت مل حيظ كل منها بأكثر من ثالث مسائل               

  .ا كنماذج ألحكام أخرىحسب استقصائي، فسأعرض مسائلهم
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  :�َماذِج مِن مسائِلِ الْعِباداتِ / أَوالً      
 يــــأَيها الَّـــذين ءامنـــوآ إِذَا قُمـــتُم إِلَـــى الصلــــوةِ  : يف قولـــه تعـــاىل / املســـألة األوىل-    *

  بِرءوسِكُم وأَرجلَكُـم إِلَـى الْكَعبـينِ    وجهكُم وأَيدِيكُم إِلَى الْمرافِقِ وامسحواْ    فَاغْسِلُواْ  
)815(.  

: ، بنصب الالم عطفًا علـى       )816() وأَرجلَكُم: (قَرأَ يعقوب، وحفص، وابن عامر و�افع، والكسائي        
)كُمــدِيأَيو كُمــوهجكم وأيــديكم إىل املرافــق وأرجلَكــم إىل : ، وحينئــذ يكــون املعنــى )وفاغســلوا وجــوه

  .)817(، وامسحوا برءوسكم الكعبني
فَفِــي هــذه القــراءة تقــديم وتــأخري، وهــو وجــه جــائز يف العربيــة الفصــحى، ألن الــواو ملطلــق اجلمــع،   

  يـمريم آقْنتِي لِربكِ واسجدِي واركَعِي مـع الـراكِعِني           :والتقتضي الرتتيب، كما ورد مثله يف قوله تعاىل         
  .)818(والركُوع قبل السجود 

،  وامسحواْ بِرؤوسِكُم  : باخلفض، عطفا على الرؤوس يف قوله تعاىل        ) وأَرجلِكُم: (وقرأ الباقون   
الوضــوء غســلتان : " وهــو حجــة للشــيعة اإلماميــة، وحجتــهم يف ذلــك مــاروى عــن ابــن عبــاس أ�ــه قــال 

  .)819("ومسحتان
ما كان مسحا، ومسح ماكان غسـال يف  �زل جربيل باملسح، أال ترى أ�ه أمهل    : " )820(وقول الشعيب   

  .)821(" التيمم
، مؤيـدين إياهـا مبـا أخـرج أبـوداود مـن             )822(وبِهذِهِ القراءة، أوجب الشـيعة اإلماميـة مسـح الـرجلني            

 قـوم بالطـائف،   )824( أتـى كِظَامـةَ   أ�ـه رأى رسـول ا       : " )823(حديث أوس بـن أبـي أوس الثقفـي          
  .)825( "فتوضأ، ومسح على �عليه وقدميه
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 فلم يأتوا مع خمالفتهم الكتاب – وهم اإلمامية –وأما املوجبون للمسح  : " وقَد قال اإلمام الشوكا�ي     
)" برءوسـكم : ( والسنة املتواترة قـوالً وفعـال حبجـةٍ �ـرية، وجعلـوا قـراءة النصـب عطفًـا علـى حمـل قولـه                          

)826(.  
ــد ذكــر الزخمشــري يف الكشــاف أن الســبب يف ذكــر الغســل وا  ــي وقَ ملســح يف األرجــل حبســب قراءتَ

  .)827(النصب واجلر، هو تَوقِّي اإلسراف، ألن األرجل مظَنةٌ لذلك 
غَير أن الطباطبائي قد أورد حججا كثرية يف توجيه اآليـة إىل معنـى املسـح دون معنـى الغسـل، بـل                       

قد يتعدى بدون باء، فكـأن      " مسح: "لقد وجه بأن قراءة النصب أيضًا تفيد املسح ال الغسل، وأن فعل             
فلحقـت البـاء بـالرؤوس لإلشـارة إىل تبعـيض املسـح،             " وامسـحوا رؤوسـكم وأرجلكـم     : " تقدير العبارة   

  .)828(وبقيت األرجل على النصب وهو األصل 
أن الغسـل هـو الواجـب يف        :  هـو مـا عليـه فقهـاء األمصـار            – بـدون إطنـاب      –والصواب من القـول     

باخلفض حمموالً على العامل األقرب للجوار، وهي يف ) وأرجلِكم: (كون يف قوله تعاىل الرجلني، وجيوز أن ي
" ضـبٍّ   " علـى األقـرب وهـو       " خـرِبٍ   " فيحمـل   " هذا جحر ضبٍّ خرِبٍ     : " كما يقال   : املعنى األول   

  .)829(" جحر " غري أ�ه يف املعنى األول وهو 
  

تَياءالْقِر نيفِ بالْخِال ةرنِ ثَمتَياتِرتَونِ الْم:  
ــم(إِن غســل الــرجلني ركــن يف الوضــوء، عمــال بــالقراءة املتــواترة   لــورود النصــوص القاطعــة ) وأَرجلَكُ

، منها ماأخرجه البخاري ومسلم عـن عبـدا     )830(الصحيحة يف السنة املطهرة، مؤيدة لذلك ومؤكِّدة له         
 يف سفره، فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا  ا ختلف عنا رسول: " بن عمر رضي ا عنه قال 

" ويـل لألعقـاب مـن النـار، مـرتني أو ثالثـا      : " فنـادى بـأعلى صـوته    : �توضأ، ومنسح علـى أرجلنـا، قـال        
)831(.  
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 ثـم أخـذ غَرفـة مـن     …: " وللبخاري حديث طويل عن ابن عبـاس رضـي ا عنـهما، وفيـه ورد            
غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى، فغسل هبا رجلَه يعين اليسرى، ثم قال املاء، فرش على رجله اليمنى حتى 

 :   هكذا رأيت رسول ا ؤيـد وجـوب غسـل الـرجلني يف     . )832("  يتوضأي وغري هذين احلديثني كثري
  .كتب السنة الستة، األمر الذي اليبقي أد�ى شكٍّ يف رجحان هذا الرأي

وذلـك أيضًـا ثابـت      . ءة اخلفض تُحملُ على املسح على اخلفني      ومِن مثرة اخلالف بني القراءتني، أن قرا      
  .)833(باألحاديث املتواترة 

  .فَال تعارض بني القراءتني بعد بيان السنة املطهرة، واخلالف ينبغي أن يزال
***  

  
  .)834( ويسأَلُو�َك ماذَا ينفِقُون قُلِ الْعفْو:يف قوله تعاىل/املسألة الثا�ية-  *

أَ أبو عمرو       قَر) :فْوموصولة، فوقـع جواهبـا مرفوعـا،       " ذا"استفهامية، و " ما" برفع الواو على     )835() الْع
  .)836(الذي ينفقو�ه العفو : وهو خرب ملبتدإ حمذوف، تقديره 

أي شـيء ينفقو�ـه؟ فوقـع    :مفعول مقدم والتقـدير     " ماذا"بنصب الواو، على أن     ) الْعفْو: (   وقَرأَ اجلمهور   
  .)837(أ�فقوا العفو : اب منصوبا بفعل مقدر، تقديره اجلو

     ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ 
بالرفع، وجـوب اإل�فـاق مـن العفـو واسـتحبابه، ثـم جـاءت قـراءة                 ) الْعفْو: (    آحتَملَت قراءة أبي عمرو     

  .قراءتان معا على طلب إ�فاق العفو على سبيل اإلجياباجلمهور فرجحت جا�ب الوجوب، فدلت ال
   وتَجدِر اإلشارة إىل أن تشريع صدقة العفو قد رفع وجوبه دون استحبابه، وذلك بفرض أ�صـبة الزكـاة     

ويوضِّح ذلك سبب �زول اآلية، حيث أخرج ابن إسحاق، وابن أبي حـامت أن �فـرا    . املفروضة ومقاديرها 
إ�ا ال�دري ماهذه النفقة اليت أمر�ا هبا : ، فقالوا مِروا بالنفقة يف سبيل ا أَتَوا النيب من الصحابة حني أُ
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 يف أموالنا؟ فما �نفق منها؟ فأ�زل ا :فْوقُلِ الْع فِقُونناذَا يم أَلُو�َكسيو  وكان الرجل قبل ذلك ينفق ،
  .)838(تى يتصدق عليه مالَه حتى ماجيد ما يتصدق به، وال جيد ما يأكل ح

       ماأورده ابن جرير الطربي قائال كَذَلِكوالصواب من القول يف ذلك ماقاله ابن عباس علـى مـارواه            : "    و
ليس بإجياب فرضٍ من ا حقًا يف ماله، ولكنه إعالم منه ملا يرضـبه              ) قُلِ الْعفْو : (عنه عطية مِن أن قولَه      

خِطُه جوابسا منه ملن سأل النيب من النفقة مما ي جلميع املؤمنني على عما فيه له رضا، فهو أدب من ا 
ماأدهبم به يف الصدقة غري املفروضة، ثابت احلكم غري �اسخٍ حلكمٍ كان قبلـه خبالفـه، وال منسـوخٍ حبكـمٍ       

وصـدقتِه مـا   حدث بعده، فال ينبغي لذي ورعٍ ودينٍ أن يتجاوز يف صدقاته التطوعِ وهباته وعطايا النقـل                
إذا كان عند أحدكم قضلٌ فليبدأ بنفسه ثم بأهله ثم بولده، ثم يسلك حينئـذٍ     : "  بقوله   أدهبم به �َبِيه    

  .)839(" يف الفضل مسالكَه اليت تُرضي ا وحيبها
  .)840( ولَم خيرت الطربي �سخ اآلية، بل يرى إن إخراج العفو من املال الزم فرض    
فاق العفو له أحوال، منها ماجيب على املؤمن اإل�فاق فيه، ومنها أحوال الجيب عليه فيها،                وأَرى أن إ�     

  .وليس على مطلق الوجوب أو االستحباب
***  

 ) )841 إِن ربك يعلَـم أَ�َّـك تَقُـوم أَد�َـى مِـن ثُلُثَـي الَّيـلِ و�ِصـفَه وثُلُثَـه                    :يف قوله تعاىل  / املسألة الثالثة -*   
.*  

 بنصـب الفـاء     )842() و�ِصـفَه وثُلُثُـه   : (  قَرأَ ابن كثري، وعاصم، ومحزة، والكسائي، وخلف العاشـر              
  .)843(" أقل) : "أد�ى(املنصوب املتقدم، ومعنى ) أد�ى(والثاء وضم اهلاء فيهما، ومها معطوفان على 

 يقـوم أقـل مـن ثلثـي الليـل،           ولَه حممـدا    أن ا سبحا�ه وتعاىل يعلـم أن رسـ        : "  ومعنى هذه القراءة       
  .)844(" ويقوم �صفَه تارة، وثلثَه أخرى
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خبفض الفاء، والثاء، وكسر ) و�ِصفِهِ، وثُلُثِهِ: ( وقَرأَ �افع، وابن عامر، وأبوعمرو، وأبوجعفر، ويعقوب        
  .)845() مِن(ارور بـ) ثُلُثَي الَّيلِ( اهلاء فيهما ومها معطوفان على 

إن ربك يعلم أ�ك تقوم أحيا�ًا أد�ى من ثلثي الليل وأحيا�ـا أد�ـى              : والْمعنى يف ذلك يكون على تأويل        "   
علِم أَن : من �صفه، وأحيا�ا تقوم أد�ى من ثلثه، غري ضابط للمقدار يف ذلك التحديد بداللة قوله بعدها 

 وهصلَّن تُح    وقوله ،  :   لَ والَّي رقَدي ُاوارهالن    أ�ا أعلم من مقادير قيامك بالليل ماال تعلم        :  فكأ�ه قال
  .)846(" من حتديد الساعات من آخر اللّيل

  :   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ 
ةً من الليل، فمـرة يقـوم        والصحابةَ الكرام كا�وا يقومون أجزاء خمتلف       إِن منطوق اآلية �ص يف أن النيب           

وذلك يف داللة . أقلَّ من الثلثني، ومرة �صف الليل، ومرة ثلثَه، ومرة أقلَّ من �صف الليل، ومرة أقل من ثلثِه
 النصف والثلث، والقراءة الثا�ية تدل على قيام النيب ) �ِصفَه وثُلُثَه(فالقراءة األوىل . القراءتني املتواترتني

وذلك مبجموعةِ تيسري وختفيف .  أقل من النصف، وأقل من الثلثتدل على قيام النيب )  وثُلُثِهِ�ِصفِهِ(
 يف مقام األسوة هلم، وإذا صح عنه قيام ذلك من الليل كـان ذلـك إذ�ًـا                  على األمة اإلسالمية، إذ النيب      

  .)847(ورخصةً ألمته يف تَخَير مايقدر عليه العبد من القيام الليلي 
  : أَما حكم هذا القيام على اختالف مقاديره، ففيه ثالثة أقوال    

، وهو قول اإلمام الغزايل ومـن وافقـه، واسـتدلوا حبـديثٍ      إن القيام فرض يف حق النيب  /   الْقَولُ األَولُ 
  .)848(أورده الطربي يف تفسريه ومل خيرجه 

 ويف حق أمته، ثم �ُسخ ذلك يف حق أمته، وبقى يف يب  إن القيام كان فرضًا يف حق الن/   الْقَولُ الثَّا�ي
وهذا قول اإلمام األلوسي ومن وافقه، واستدلوا مبا أخرجه ابـن أبـي             . حقه  

  .)� ")849سخ قيام الليل إال عن النيب : " حامت عن الضحاك قال 
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ي الثا�ي يف أن قيـام الليـل يف    وهو عبارة عن الرد على القولني السابقني، حيث يوافق الرأ  /   القَولُ الثَّالث 
 وألصحابه ثم خفَّف ا عنهم، وهو ظاهر كالم البداية كان فرضًا على النيب

افـرتض  : " ، وورد فيه أ�ـه قـال        )850(اإلمام الطربي، واستدل مبا روى عن قتادة      
 وأصــحابه حــوالً حتــى   ، فقــام الــنيب  )851(ا القيــام يف أول هــذه الســورة   

 وأمســك ا خامتتــها اثنــى عشــر شــهرا يف الســماء، ثــم أ�ــزل  ا�تفخــت أقــدامهم
) …وأَقِيموا الصلَـوة ( التخفيف يف آخرها، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة 

)852(.  
، أو ينسخ التهجد عنهم، ويبقيه فرضًا على                 ولَكِن مل خيفف ا على األمة دون النيب 

  . التخفيف عام عليهم مجيعا إال ماخص به النيب ، فإن) )853النيب 
  جدول إحصائي لبقية مسائل العبادات

  واآلية  اختالف القراءات املتواترة  مثرة اخلالف يف املسألة
الناس يتخذون من مقام إبـراهيم مصـلى، وكـان ذلـك بتزكيـة ا تعـاىل وأمـرِهِ هلـم           

  .بذلك
ِقَامِ إاتَّخِذُواْ مِن مى  ولصاهِيم مرب  
 ىلصاهِيم مرقَامِ إِباتَّخَذُواْ مِن مو   

  البقرة
125  

   فِديةٌ طَعام مِسكِنيِ   .فدية اإلفطار طعام مسكني عن كل يوم، وهكذا فبعددِ األيام إطعام مساكني
 ِكِنيمِس امةُ طَعيفِد   

  البقرة
184  

عن أشهر احلـج املعلومـات، وخباصـة اجلـدال يف وقـت احلـج               �َفْي الرفث والفسوق    
  .بشتى أشكاله

وال فسوقَ وال جدالَ يف احلج رفث فَال   
وال فسوقٌ وال جدالَ يف احلج رفث فَال   
وال فسوقٌ وال جدالٌ يف احلج رفث فَال   

  البقرة
197  

تحباب تطهـرهِن قبـل   وجوب اعتزال النساء يف احملـيض حتـى يطْهـرن باملـاء، واسـ            
  .الغشي

رنطْهتَّى يح نوهبالَ تَقْرو    
رنطَّهتَّى يح نوهبالَ تَقْرو   

  البقرة
222  

   أَجعلْتُم سِقَاة الْحآج   .سقاة احلجاج الينفعهم عملهم بدون إميان فالسقاية عمل صاحل إن كان مع اإلميان
َسِق لْتُمعأَج  آجةَ الْحاي  

  التوبة
19  

               الرجال الذين عمرو البيت احلرام، اليعـدل إعمـارهم هـذا إميا�ًـا حتـى يؤمنـوا بـا
  .واليوم اآلخر وجياهدوا

 ِامرجِدِ الْحسالْم ةارعِمو  
 ِامرجِدِ الْحسالْم ةرمعو  

  التوبة
19  
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قتــل مــن األ�عــام، بتقــدير ذوي عــدل   جــزاء الصــائد يف اإلحــرم أن ينحــر مثــل مــا   
  .مسلمني

ِمعالن ا قَتَلَ مِنمِثْلُ م اءزفَج   
ِمعالن ا قَتَلَ مِنمِثْلِ م اءزفَج   

  املائدة
95  

                 غرض احلج أن يقضوا تفثهم، ويوفوا �ذورهم، ويطوفوا بالبيـت وذلـك أمـر مـن ا
  .)854(تعاىل 

قْضُوا تَفَثَهلْي فُواْ ثُمطَّولْيم وهوفُواْ �ّذُورلْيو م  
ْفُواطَّولْيم وهوفُواْ �ّذُورلْيو مقْضُوا تَفَثَهلْي ثُم   

  احلج
29  

  مناذج من وسائل املعامالت/ ثا�يا       
  .) )855 �َصِيبهم والَّذِين عقَدت أَيمـنكُم فَـأتُوهميف قوله تعاىل/ املسألة األوىل-*   

 بغـري ألـف بعـد العـني، وذلـك علـى             )856() عقـدت :( وخلـف العاشـر    ،والكسائى،ومحزة،   قرأ عاصم   
والـدين عقـدت    : واإلميان مجع ميني التى هى اليـد، واملفعـول حمـذوف، والتقـدير            " اإلميان"إسناد الفعل إىل    

  .)857(أميا�كم عهودهم فآتوهم �صيبهم
أيضـا، وهـو مـن بـاب        " األميـان "ثبات ألف بعد العني، على إسناد الفعـل إىل        بإ) عقدت: (   وقرأ اجلمهور 

دمى دمك، وترثين فأرثك، وكان يرث السدس : كان احلليف يضع ميينه فى ميني صاحبه، ويقول. املفاعلة
 وهو ) )858 وأولوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب ا: من مال حليفه، ثم �سخ ذلك بقوله تعاىل

  .)859(مهوررأى اجل
والـذين عاقـدهتم أميـا�كم فـآتوهم �صـيبهم، أى مـاجعلتموه هلـم بعقـد         :    وهذه القراءة تقدير املعنى فيها   

  .)860(احللف 
   واآلية على القراءتني عامة يف وجوب إيتاء ذوي العقود حقـوقهم فيمـا عاقـدوا فيـه، وقـد أورد اإلمـام                   

ولِكُلِّ جعلْنا مـوالِى     سعيد بن جبري عن ابن عباس      عن:" البخاري توجيها ملعنى اآلية وفق سبب �زوهلا      
 كُمـــن مأَي تـــقَد ع الَّــذِينو ــون باألَقْرانِ وكَ الْولِــدــر كــان املهــاجرون حــني قــدموا املدينــة يــرث :  قــالمِمــا تَ

 فلمـا  ،بينـهم األ�صارى املهاجرى دون ذوي رمحه، لألخـوة الـيت كـان الـنيب صـلى ا عليـه وسـلم جعلـها            
  ) )861والذين عقدت أميا�كم�سختها :  قالولكل جعلنا موايل: �زلت
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وال �ـزاع يف ذلـك      :" يقـول الـدكتور حممـد احلـبش       .    وهبذا احلديث اعترب املفسرون هذه اآلية منسوخة      
إن اآليـة منسـوخة مـن جهـة       :  لكن جيب أن حيتاط يف إطالق النسخ، فيجب القـول هنـا            ،حبسب الظاهر 

 إذ النص يف ،ها على توريث اإلخوة يف الدين، ولكنها باقية يف الداللة على �صرهتم ومحايتهم ومواالهتمداللت
الكتاب العزيز مل حيض على إيتاء املال دون سواه، فحيث جاء النسخ على فرد من أفراد املأمور به، تعني 

  ". أن احلكم باق فيما سواه من أفراده
 بوجود النسخ، إلمكان اجلمع بني النصوص، وألن دالالت العام هنا كثرية، وهكذا فإ�ه ال مساغ للجزم   "

وأغلبها باق حمكم، كحق املعاقدين يف الوفاء بعقودهم من النصرة والوالية والنصيحة والرتاحم، خالفا ملا 
  )862(" جزم به أبو زرعة يف احلجة

   مثرة اخلالف بني القراءتني املتواترتني    
على أن املطلوب هو ميني الغارم دون إقرار الغريم، بقرينةٍ أن الفاعل هنا         ) عقدت:(فيني   دلت قراءة الكو  

  .هو أميان املؤمنني وحدها
علــى أن املطلـوب  جلريـان أحكـام التعاقـد أن يشـرتك يف إقــراره      ) عقـدت (    بينمـا دلـت قـراءة اجلمهـور    

  .)863(دتني املتعاقدان بقرينة ألف املفاعلة اليت هي �تيجة اشرتاك إرا
على وجوب ا�عقـاد العقـد يف احلَـالَين، باملشـاركة أو املبـادرة              "    ويمكِن اجلمع بني القراءتَني بأهنما دليلٌ       

الفردية، ويف احلالني، فإن الوفاء ملزم، ففي املشاركة، ألهنا إرادة الفريقني، ويف املبادرة الفردية ألهنا تفرتض 
  .)864(" إقرار املعقود له

***  
  أَمـوالِ  النـاسِ فَـال يربـواْ عِنـد اِ            ~ ومآءاتَيتُم مِـن ربـا لِيربـواْ فِـي         :يف قوله تعاىل    / املسألة الثا�ية -* 
)865(  
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 بقصـر اهلمـزة، علـى معنـى جِئْـتم أو فَعلْـتم، وذلـك يف املوضـعني،                  )866() أَتَيـتُم (   ا�فرد ابن كثري بقراءة     
  .)867(ة البقرة واملوضع األول يف سور

  .)868(أعطيتم : باملد، على معنى ) ءاتَيتُم: (   وقَرأَ اجلمهور 
     ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ

ــتُم: (   دلَّــت قــراءة اجلمهــور  اتَيــذَ الربــا بِمنزلــة  ) ء وأن أَخ ،عنــد ا علــى ذم إيتــاء الربــا، وأ�ــه كاســد
بالداللــة علــى ذم إتيــان الربــا جبميــع أ�واعــه، أخــذًا ) أَتَيــتُم: ( ســكوت عنــه، فجــاءت قــراءة ابــن كــثري امل

وعطاء.  
   فَالتَّكَامل بني القراءتني واضح بال �قاش، فقراءة اجلمهور �صت على تغليظ الزجر على املرابي خاصة، 

  .)869(وقراءة ابن كثري �صت على تغليظ الزجر على عموم الربا 
   وقَد وردت �صوص قرآ�ية و�بوية كثرية، تؤكِّد املعنـى �َفسـه يف اآليـة، وعِيـدا مبـن يعامـل بالربـا، أخـذًا                       

  .)870(وعطاء، وتشنيعا على فاعله 
 أورد اإلمــام الطــربي يف جــامع البيــان أن رســول ا فَقَــد    آكــل الربــا ومؤكلــه :     "  قــال لعــن ا

  .)871("  عملوا بهوكاتبه وشاهديه إذا
***  

  ومــا ءاتَيــتُم مــن ربــا لِيربــواْ فِــي أَمــوالِ النــاسِ :يف قولــه تعــاىل أيضًــا/ املســألة الثالثــة-*   
)872(.  

ــرأَ يعقــوب، و�ــافع، وأبــوجعفر  ــوا: (   قَ ببتــاء مثنــاة فوقيــة مضــمومة مــع إســكان الــواو، علــى  )873() لِتُر 
" أربـي " فَـرد اخلطـاب علـى اخلطـاب، وهـو مضـارع             ) وما ءاتَيتُم من ربا   : (  اخلطاب، ألن قبله قوله تعاىل    

مضـمرة  " أَن"املتعدي باهلمزة، والفعل مسند إىل ضمري املخاطبني، وهو منصوب حبذف النـون، و�اصـبه               
  .)874(" بعد الم التعليل
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هـو، يعـود   : لـواو، والفاعـل ضـمري مسـترت تقـديره      بياء حتتية مفتوحة مع فتح ا    ) لِيربواْ: (   وقَرأَ اجلمهور   
، أي لريبوا الربـا، ويؤيـد هـذه         )875(الثالثي، وهو منصوب بالفتحة الظاهرة      " ربا"وهو مضارع   ) ربا(على  

  .)877(  فَال يربواْ عِند ا ِ: )876(القراءة قولُه تعاىل 
  . فيه، ويف القراءة الثا�ية هو الربا �فسه   فَالْفَاعِلُ يف القراءة األوىل هو آكل الربا واملتّجر

، وهي يف ذلك كغريها )878(   وهذِهِ اآلية باجلملة حتذِّر من الربا بالقصد الظاهر أو بغري القصد الظاهر        
  .)879(من اآليات القرآ�ية اليت مت فيها حتريم الربا بالتدرج 

  
  رتَينِ    ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِ

إن داللة اآلية تقتصر على �في زيادة املال عند ا عن طريـق الربـا، ولـيس                 : "    مِن املناسب أن �قول     
  .)880(" التحريم، إذ �زول هذه اآلية متقدم على حتريم الربا

 عند ا لدى ، دلت على �في زيادة الربا)لِيربوا(   فَإِذَا كان ذلك كذلك، فإن مثرة اخلالف هي أن قراءة
على �في الزيادة مطلقا سواء ظهر قصد املرابي، ) لِيربوا: (قصد املرابي إيقاعه، بينما دلت قراءة اجلمهور 

  .أو مل يظهر
   أَما إذا كان سياقٌ اآلية تابعا للمآل الذي قرر ا تعـاىل حكمـه مـن التحـريم يف اآليـات الالحقـة �ـزوالً                         

  : ا �قول على سبيل التدرج، فإ�ن
ــا علــى      ــا عنــد قصــد املرابــي إيقاعــه، والثا�يــة أفــادت حتــريم الرب    إِن القــراءة األوىل أفــادت حتــريم الرب

  .)881(اإلطالق، ولو مل يظهر قصد املرابي بينا
ــر كيــف ســدت القراءتــان البــاب أمــام احملتــالني علــى الشــريعة اإلســالمية يف مســألة الربــا، وذلــك         ا�ظُ

وهـذا أظهـر دالالت تعـدد القـراءة يف هـذا           "عاوهنما على تكـرر النـهي عنـه بوجـوه متنوعـة،             بتكاملهما وت 
  .)882(" املقام
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***  
  �َماذِج مِن مسائِلِ النكَاحِ/   ثَالِثًا      

ا  والَ يحِلُّ لَكُم أَن تَأْخذُوا مِمآ ءاتَيتُموهن شـيئً         : يف قوله تعاىل    / املسألة األوىل -* 
 ِا وددا حقِيمخافَآ أَالَّ يإِالَّ أَن ي )883(.  

 بضم الياء، على البناء للمفعول فحذف الفاعل و�ـاب          )884() يخَافَا: (   قَرأَ محزة، وأبوجعفر، ويعقوب     
فـا  إال أن خيا  :  بدل اشتمال من ضـمري الـزوجني، والتقـدير            أَالَّ يقِيما حدود ا    ِعنه ضمري الزوجني،    

     885(عدم إقامتهما حدود ا( .       د هذه القراءة قولُه تعاىل بعدويؤي) : خِفْتُم فجعل اخلوف لغريمها،   ) فَإن
  .)886(" فإن خافا: " وهم األئمة واحلكام، ومل يقل 

 بفتح الياء، على البناء للفاعل، وإسناد الفعل إىل ضمري الـزوجني املفهـوم مـن              ) يخَافَا: (   وقَرأَ اجلمهور   
) إِالَّ أَن يخَافَـا   : (ويؤيد هذه القراءة ماجاء يف التفسـري        .)887(مفعول به ) أَالَّ يقِيما حدود اِ   ( السياق، و 

  .)888(إال أن خياف الرجل واملرأة أال يقيما حدود ا فيما جيب لكل واحد منهما على اآلخر : أي 
  متَواتِرتَينِ   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْ

مبعنى أن ا تعاىل قد جعل أمر . على جعل اخللع إىل السلطان) إِالَّ أَن يخَافَا: (    دلَّت القراءة األوىل    
املخالفة مقيدا مبعرفة األئمة أو احلكام، على أساس أن الزوجني ميكـن أن يتجـاوزا حـدود ا بنشـوزٍ أو               

هيةُ من دون أن يتوصال إىل اتفاق حول املخالفة فيـتم الطـالق مـن قبـل              شذوذ سلوكي، تَحمِلُ عليه الكرا    
  .اإلمام أو احلاكم العادل

وقـد قـال بعـض العلمـاء يف         . علـى جعـل املخالفـة إىل الـزوجني إذا خافـا           ) إِالَّ أَن يخَافَا  (   ودلَّت قراءة   
ة لزوجها، فإذا ظهر ذلك منها له، هو أن يظهر من املرأة سوء اخللق والعشر: " حتديد معنى اخلوف منهما 

ويف هــذه املســألة كــالم طويــل يف كتــب الفقــه . )889(" حــل لــه أن يأخــذ ماأعطتــه مــن فديــة علــى فراقهــا
  .)890(والتفسري، فارجع إليها 
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***  
ــة -* ــه تعــاىل / املســألة الثا�ي ــظَ ا    ُ:يف قول ــا حفِ ــبِ بِم لِلْغَي ـــت ـــت حـفِظَ ـــت قَـنِتَ ـلِحفَالص 

891(.  
موصولة، أي بالذي حفظ حق ا، أو أوامر " ما" بفتح اهلاء، و)892() اََ: ( ا�فرد أبوجعفر بقراءة     

الينســب حفظُهــا إىل أحــدٍ، بــل ا خــري  " ذات ا املقدســة"ا، وتقــدير املضــاف هنــا متعــين، ألن  
  .)893(حافظا 

حبفظ ا إياهن، فهو من إضـافة املصـدر         :  مصدرية، أي    "ما" برفع اهلاء، و  ) اُ: ( وقَرأَ اجلمهور       
  .)894(إىل فاعله 

أهنــن حافظــات  مبــا اســتحفظهن مــن أداء األما�ــة إىل ) : اَ: ( فَمعنــى اآليــة علــى قــراءة املــد�ي     
  .أزواجهن على الوجه الذي أمر ا به

 حافظـات لغيـب أزواجهـن حبفـظ ا هلـن ومعو�تـه       أهنـن ) : اُ( ومعنـى اآليـة علـى القـراءة الثا�يـة          
  .)895(" وتسديده

     ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ 
بالنصب على أن املرأة الصاحلة هي اليت حتافظ على أوامر ا ) بِما حفِظَ اَ: (    دلَّتِ القراءة األوىل 

  .ه، وحتقق كل ذلك يف القيام مبا يأمرها به زوجها يف غيبتهومرضاته، وجتتنب �واهي
بـالرفع علـى أن املـرأة الصـاحلة هـي الـيت حتـافظ علـى غيـب                   ) بِما حفَظَ اُ  : (    ودلَّتِ القراءة الثا�ية    

  .زوجها، وذلك حبفظ ا هلا ومعو�ته وتوفيقه إياها
 القراءات املتعددة معنى من هيبة ا وجاللـه علـى           وهكذا فإن داللة القراءتني متشاهبة، وقد ألقت         "

  .)896(" املرأة املسلمة يف حفظها لغيب زوجها مل �كن �عرفها لَوالَ ورود القراءة املتواترة 
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، )897(" احفـظِ ا حيفظْـك    : "  للغـالم       وقَد مجع احلديث الصحيح بني القراءتني، حينما قال النيب        
   إىل بعضهما؟كيف ترى احتياج القراءتني

***  
  .) )898 وقَرن فِي بيوتِكُن : يف قوله تعاىل / املسألة الثالثة-*   
بكسـر  " قَـرِرن "  بفتح القاف، على أ�ه فعل أمر مـن          )899() وقَرن: (  قَرأَ عاصم، و�افع، وأبوجعفر         

حـذفت منـه الـراء الثا�يـة        " آقـررن  : " بفتحها يف املضارع، واألمر منـه     " يقْررن" الراء األوىل يف املاضي،     
ختفيفًا، ثم �قلت فتحة الراء إىل القاف، ثم حذفت مهـزة الوصـل لالسـتغناء عنـها بفتحـة القـاف، فصـار            

  .)900(حبذف الم الكلمة " فَعن" على وزن " قَرن: " الفعل 
  .ستقرار يف البيوتمبعنى أن ا تعاىل يأمرهن باال. )901(  فَهذِهِ القراءة من االستقرار    

قَـر يف   : " بكسر القـاف، فعـل أمـر مشـتق مـن القـرار، وهـو السـكون، يقـال                    ) وقِرن: ( وقَرأَ اجلمهور      
بكسـر الـراء    " اقْـرِرن " ، واألمـر منـه      "جلـس جيلـس   : " ، مثـل    "فَعـل يفْعـلُ   " علـى وزن    " املكان يقِر فيـه   

يـة ختفيفًـا، ثـم �قلـت كسـرة الـراء إىل القـاف، ثـم حـذفت مهـزة               األوىل، وسكون الثا�ية، ثم حذفت الثا�     
  .)902(" حبذف الم الكل" فِعن"على وزن " قِرن " الوصل لالستغناء عنها بكسرة القاف، فصار الفعل 

     ةاءفَالْقِر ) نقِـرتعـاىل يـأمرهن بـالقرار، والوقـار يف البيـوت والسـكون                 .)903(مـن الوقـار   )و مبعنـى أن ا
  .فيها

     ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ
  : على وجه اخلصوص بأمرين اثنني  إِن اآلية الكرمية يف ضوء القراءتني املتواترتني أمرت �ساء النيب    
 وردت بـه  . د العـذر  االستقرار يف البيوت، وهو مالزمتها وعدم اخلروج منها، إال عن         /  األمر األَولُ        

  .   بفتح القاف) وقَرن(قراءة
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بكسـر  ) وقِـرن (  الوقار يف البيوت، وهو لزوم السكينة واألدب، وقد وردت به قراءة             / األَمر الثَّا�ِي       
  .القاف

با  فَأَ�ْت تالحظ أن القـراءة األوىل تـأمر باالسـتقرار، وأن الثا�يـة تـأمر بـأن يكـون االسـتقرار مصـاح                     
  !بالوقار، فأ�َّى لنا هذان املعنيان يف إحدى القراءتني دون األخرى؟ تأملْ

 مبنزلة الوجوب أل�ه أمر هلن خاصة، وبالنسبة للنساء  وهذَا األمر باجلملة مطلوب من �ساء النيب     
ــات، فمحمــول علــى النــدب، ولكــن خــروجهن مقيــد باحلاجــات املصــلحية أو الضــرورية هلــن أو       املؤمن

  .)904(للمجتمع، كما تدل على ذلك عموم النصوص القرآ�ية والنبوية اليت ختتص باملؤمنات
  جدول إحصائي لبقية مسائل النكاح

  
  واآلية  اختالف القراءات املتواترة  مثرة اخلالف يف املسألة

الجيوز للمرأة أن تدفعها أزمة الطالق إىل إيداء �فسها، وال أن تضار زوجها 
  .ا بالتغايل عليه يف أجر الرضاعالذي طلقه

ِلَدِهبِو لَه دلُووالَ ما ولَدِهبِو ةالِدو الَتُضَار   
ِلَدِهبِو لَه دلُووالَ ما ولَدِهبِو ةالِدو الَتُضَار   

  البقرة
233  

ــه        ــا يناســب قدرت ــه مب ــدر طاقت ــى ق ــل عل ــرأة، ك ــان امل املوســع واملقــرت مبتع
  .ومنزلته

هروسِعِ قَدلَى الْمع نوهتِّعمو   
هروسِعِ قَدلَى الْمع نوهتِّعمو   

  البقرة
236  

   الَيحِلُّ لَكُم أَن تَرِثُوا النسآء كَرها  . الجيوز إرث النساء إكراها والاستكراها
اهكُر آءسأَن تَرِثُوا الن حِلُّ لَكُمالَي   

  اءالنس
19  

على الرجل أن يعضل املرأة جوازًا إذا ظهرت منها الفاحشة، سـواء كا�ـت              
  .مبينة أو مبينة

ٍةنيبةٍ مبِفَـحِش أْتِنيإِالَّ أَن ي   
ٍةنيبةٍ مبِفَـحِش أْتِنيإِالَّ أَن ي   

  النساء
19  

 بأهنم غري أويل اإلربة الحرج يف إبداء الزينة للتابعني املوصوفني أو املختصني
  .)905(من الرجال 

نولَتِهعإِالَّ لِب نتَهزِين دِينبالَ يو  إىل قوله تعاىل  : لِير أُوغَي أَوِ التَّـبِعِني 
  اإلِربةِ مِن الرجالِ

نولَتِهعإِالَّ لِب نتَهزِين دِينبالَ يو  إىل قوله تعاىل  :لِي  أَوِ اأُو رغَي لتَّـبِعِني
  اإلِربةِ مِن الرجالِ

  النور
31  
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  �َماذِج مِن مسائِلِ الْحدودِ/    رابِعا
  يسـأَلُو�َك عـنِ الْخَمـرِ والْميسِـرِ قُـلْ فِيهِمـآ إِثْـم كَـبِري                  :يف قولـه تعـاىل    / املسألة األوىل -*   
)906(  
، بالثاء املثلثـة، والكثـرة باعتبـار اآلمثـني مـن الشـاربني واملقـامرين             )907() كَثِري: (ئي   قَرأَ محزة والكسا     
)908(.  
بالباء املوحدة، أي إثم عظيم، أل�ه يقال لعظائم الفواحش كبائر، منه قوله تعاىل ) كَبِري: ( وقَرأَ اجلمهور    
 :َُك� هنع نوها تُنم ائِرواْ كَبتَنِبإِن تَج  ئَاتِكُميس نكُمع فِّر )909(.  
 وهذِهِ اآلية حلقةٌ يف سلسلةٍ من التنزيل يف تشريع حرمة اخلمر وامليسر، وقد تعاقبـت اآليـات يف بيـان                       

  .)910(ذلك حبكمة التدرج 
إىل املـاء   وذَلِك ألَن تَحريم اخلمر مل يكن أمرا سهال يف جمتمع اجلاهلية، الذي مل يكن يفرق بـني حاجتـه               

فمهـد ا تعـاىل هلـذا التحـريم حبكمـة      . وحاجته إىل اخلمر، كما كان اخلمر وقتئـذ ثـروة قوميـةً أساسـيةً         
بالغة، تَمثَّلَ يف إشعار الناس بالفرق بني الرزق احلسن من الثمرات، وبني مايتحول منها مخـرا خيـامر العقـل                    

ــم كشــف ا عــن أضــرار اخلمــر وامليســر، وأخط   ارمهــا يف البــدن والعقــل واملــال والعالقــات  اإل�ســا�ي ثُ
  .اإل�سا�ية، وهكذا حتى صار حتريم اخلمر وما شاكله مطلبا اجتماعيا، ينقاد له العقالء وخيضعون

   فَجــاءت آيــات حاسِــمةٌ، فحرمــتِ اخلمــر هنائيــا إىل األبــد مــع أخواتــه، رمحــةً بالعبــاد، وحفاظًــا علــى 
  .ضروراتٍ، من ضرورات الدين

   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَنيِ الْمتَواتِرتَينِ  
على أَن يف اخلمر وامليسر إِثْما كَـثِريا يتمثَّـل يف تعطيـل             ) فِيهِمآ إِثْم كَثِري  : (    دلَّت قراءة محزة والكسائي     

، والصد عن ذكر ا وعن العقل، وهدرِ اجلهد، وتسلُّط الشيطان، وإيقاع العداوة والبغضاء بني املسلمني
  .الصالة
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" على أن اخلمر وامليسر من الكبائر اليت هنى ا عنـها            ) فِيهِمآ إِثْم كَبِري  : (    بينما �َبهت قراءة اجلمهور     
  .)911(" لئال يتوهم الغافل أن اثم هذه الفواحش يدرج يف الصغائر

  !القرآ�ية املتواترة   ذَلِك هو التكامل الذي اقتضاه تعدد القراءات 
***  

 فَإِذَا أُحصِن فَإِن أَتَـين بِفَــحِشةٍ فَعلَـيهِن �ِصـف            : يف قوله تعاىل    / املسألة الثا�ية -* 
  .) )912ا علَى الْمحصنـتِ مِن الْعذَابِ ـــــــم

 بضـم   )913() أُحصِـن : (  قَرأَ حفص، وابن عامر، و�افع، وابن كثري، وأبوعمرو، وأبـوجعفر، ويعقـوب                
اهلمـــزة وكســـر الصـــاد، علـــى البنـــاء للمفعـــول، و�ائـــب الفاعـــل ضـــمري يعـــود علـــى اإلمـــاء، وهـــو �ـــون  

فإذا أحصنهن األزواج بالتزويج، فاحلد الزم هلن إذا ز�ني، وهو مخسون جلدة، �صـف              : واملعنى  "النسوة،
  .)914(" ماعلى احلرائر غري املتزوجات، أي األبكار

    قَرأَ الباقون    و )نصبفتح اهلمزة، والصاد، على البناء للفاعل، الفاعل ضمري مسترت، يعود علـى            ) أَح
فإذا أحصن اإلماء أ�فسـهن بـالتزويج فاحلـد الزم هلـن إذا ز�ـني، وهـو مخسـون                   : واملعنى  " أيصا  " اإلماء"

  .)915(" جلدة، �صف ماعلى احلرائر املسلمات األبكار
ن جرير الطربي اختار يف تفسري هذه القراءة كو�َها مبعنى إذا أسلمن فَصِرن ممنوعات الفروج  غَير أن اب   

: بـالفتح أسـلمن، وبالضـم    ) أَحصن: ( ووافقه القرطيب على ذلك حيث قال     . )916(من احلرام باإلسالم    
  .)917(" تزوجن

  : ويعقِّب الدكتور حممد احلبش تعقيبا مجيال، فيقول    
 "   اليعرف يف اللغة هذا التفريق لوجه ضم أو فتح، فأهـل اللغـة علـى أن اإلحصـان يف األصـل                      و لَكِن :

. ) )918 لِتُحصِنكُم من بأْسِكُم : فجاء مبعنى املنع من األذى : املنع، وقد ورد يف التنزيل بِعِدةِ معان 
وجاء مبعنى الزواج قـال     . ) )919ت فَرجها    أَحصن ~ والَّتِي : وجاء مبعنى العفاف كما يف قوله تعاىل        
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وجاء مبعنى احلرية كما يف قوله تعاىل . ) )920 والْمحصناتِ مِن النسآءِ إِالَّ ما ملَكَت أَيمـنكُم : تعاىل 
 : ِذَابالْع اتِ مِننصحلَى الْما عم فِص� هِنلَيفَع  )921(.  
حول مسألة املنع واحلجز، فاإلسالم حجز عن الكفـر،  " معا�ي اإلحصان كلها تدور   وهكَذَا جند أن        

وإمنـا  . )922(والزواج حجز عن الفتنة، والعفاف حجز عـن الفـواحش، واحلريـة، حجـز عـن االسـتدالل                   
مدار هذه املعا�ي على سـياق ورود الكلمـة يف العبـارة، واحتفافهـا بـالقرائن، العلـى أسـاس بنـاء الفعـل                        

  .)923("  أو اهولللمعلوم
  : إىل مذهبني – إمجاالً – فقد اختلف الفقهاء يف هذه املسألة ، لِذَا   

 إن اإلحصان يف هذه اآلية هـو التـزويج، وهـو مـذهب ابـن عبـاس، واتبعـه الشـافعية                      /الْمذْهب األَولُ    
  .)924(واحلنابلة يف مذهبهم 

واتبعـه احلنفيـة    . وهـو مـذهب ابـن مسـعود       . ية هو اإلسالم   إِن اإلحصان يف هذه اآل     /الْمذْهب الثَّا�ِي    
  .)925(واملالكية يف مذهبهم 

  هل اإلسالم هو الشرط يف اإلحصان، أم التزوج؟:    وسبب اخلالف واضح، وهو 
   وقَدِ اتفـق الفقهـاء علـى حـد األمـة املسـلمة املتزوجـة، واختلفـوا يف إقامتـه علـى األمـة املسـلمة غـري                            

: معناهـا  ) أحصن( وظاهر داللة اآلية أ�ه الحد عليهن إن مل يتزوجن، وهو اختيار من رأَى أن          املتزوجة،
  .)926(تزوجن، على القراءتني، وهذا قول سعيد بن جبري، واحلسن وقتادة، وأبو الدرداء، وابن عباس 

 إن ا قـد     …: "ي، حيث يقـول        يبدو أَ�ََّالصحِيح هو مااختاره القرطيب يف تفسريه، وابن جرير الطرب         
إذا ز�ـت    : "  احلد، فقـال     أوجب على األَمة ذات اإلسالم وغري ذات اإلسالم على لسان رسوله            

927(" …أمة أحدكم فليجلدها كتاب ا(.  
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  سئل عن األَمة إذا ز�ت ومل تُحصن   وأَورد الطربي حديثًا عن أبي هريرة وزيد ابن خالد، أن النيب 
" إذا ز�ت فاجلدوها، ثم إن ز�ـت فاجلـدوها، ثـم إن ز�ـت فاجلـدوها، ثـم بيعوهـا ولـو بضـفري                       : " قال  

)928(  
 والْجمع بني اآليةِ واحلديثِ متيسـر، فاآليـة �ـص يف حـد األمـة احملصـنة، واحلـديث �ـص يف األَمـة غـري                             

  .)929(احملصنة، ويف كل فإن عليهن �صف ماعلى احملصنات من العذاب 
واألمـر عنـد�ا أن األمـة إذا ز�ـت، وقـد أحصـنت جملـودة بكتـاب ا، وإذا                    : "    ويقُولُ اإلمام القرطيب    

  .)930(" ، وال رجم عليها ألن الرجم الينتصفز�ت ومل حتصن جملودة حبديث النيب 
     ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ

إذ مدار اخلـالف علـى   " بق فإ�ه الأثر مؤثِّر الختالف القراءتني يف احلكم الشرعي هنا،           مِن خالل ماس  
  .)931("  العلى القراءة– تأويل اإلحصان –التأويل 

فإن اجلمع بني القراءتني وفقًا السـتدالهلم ينـتج عنـه اشـرتاط التـزوج واإلسـالم                 .    وعلَى الرأيني املتأولني  
 احلديث السابق على األمـر باجللـد علـى سـبيل التعزيـز، ال علـى       – حينئذٍ –يحمل  مجيعا يف احملدودة، و   

  .)932(سبيل احلد املقرر 
***  

  .) )933والْخَـمِسةَ أَن غَضَب اِ علَيها إِن كَان مِن الصـدِقِني :يف قوله تعاىل/ املسألة الثالثة-*     
بالنصب، على أهنا صفة ملفعول مطلق حمذوف، وهو منصوب بفعـل        )934() والْخَـمِسةَ: (   قَرأَ حفص   

  .)935(ويشهد الشهادة اخلامسةَ : حمذوف دل عليه الكالم، وتقديره 
  .)936(على أهنا مبتدأ، ومابعدها خرب. بالرفع) والْخَـمِسةُ: (   وقَرأَ اجلمهور 
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بفـتح الضـاد، ورفـع      ) غَضَـب (ري الشأن، و  بتخفيف النون، وامسها ضم   ) أَن: (   ثُم ا�فرد يعقوب بقراءة     
يف حمل رفع خرب مبتـدأ، واجلملـة مـن املبتـدأ، واخلـرب      ) علَيها(باخلفض مضاف إليه، و) اِ(الباء مبتدأ، و  

  .املخففة) أَن(يف حمل رفع خرب 
ــافع  ــرأَ � ــة، وامسهــا ضــمري الشــأن حمــ    ) أَن: (   وقَ ذوف، بتخفيــف النــون، علــى أهنــا حمففــة مــن الثقيل

بالرفع فاعل، واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل        ) اُ(بكسر الضاد، وفتح الباء، فعل ماض، و      ) غَضِب(و
  .املخففة) أَن(رفع خرب

) اِ(املشددة، و) أَن(بفتح الضاد، و�صب الباء اسم ) غَضَب(بتشديد النون، و) أَن: (   وقَرأَ اجلمهور 
  .)937(املشددة ) أَن(يف رفع خرب ) يهاعلَ(باخلفض مضاف إليه، و

     ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءاتِ الْمتَواتِرةِ
  :   دلَّتِ القراءات الثالث على األمر بثالث صيغ يف املالعنة اخلامسة 

وهي مـن   " من الصادقني أَن غَضِب اِ علي إن كان زوجي        "  أن تنطق املُالعنةُ بـ    / الصيغَةُ األُولَى       
  .قراءة يعقوب

  .وهي من قراءة �افع" أن غَضِب اُ علي إن كان زوجي من الصادقني"  أو بـ/الصيغَةُ الثَّا�ِيةُ       
وأن غضب ا عليها "والقراءتان تفيدان تعجيل العقوبة على املالعنة الكاذبة   

  ).أن(بتخفيف ، وذلك )938(" فور افرتائها على زوجها دون إبطاء
ــة         ــيغَةُ الثَّالِثَ ـــ/الص ــب ا علــي إن كــان زوجــي مــن الصــادقني : "  أو ب وهــي مــن قــراءة " أَن غَضَ

  .اجلمهور
  .وهذه القراءة تفيد توكيد وقوع الغضب، وبال شك    

ثالثة، وكل منها تواتر القراءات الثالث، فإن الفقه اإلسالمي يأمر املرأة أن تنطق بإحدى الصيغ ال   فعلى     
  .)939(تدل على أختها، وجتزئ عنها 
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  .   وبِهذِهِ، يتبني لنا أن تعدد القراءات مبنزلة تعدد اآليات
   .وهي مسألة واحدة حسبما وقفت عليه جدول إحصائي لبقية مسائل احلدود

  السورة واآلية  اختالف القراءات املتواترة  مثرة اخلالف يف املسألة
أن القصـاص وفـق العـني بـالعني         : ثالث علـى    تدل القراءات ال  

شـــرع مـــن قبلنـــا، وهـــو مســـتأ�َف علينـــا أيضـــا مبشـــروعية  
  .)940(القصاص يف اإلسالم 

        ـنالسبـاألُذنِ و األُذنبِاألَ�فِ و األَ�فنِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسالن أَن 
اصقِص وحرالْجنِ وبِالس  

  الن أَن       ـنالسبـاألُذنِ و األُذنبِاألَ�فِ و األَ�فنِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْس
اصقِص وحرالْجنِ وبِالس  

        ـنالسبـاألُذنِ و األُذنبِاألَ�فِ و األَ�فنِ ويبِالْع نيالْعفْسِ وبِالن فْسالن أَن 
اصقِص وحرالْجنِ وبِالس  

  املائدة
40  

4  

  �َماذِج مِن مسائِلِ الْجِهادِ/   خامسا   
يقَــتِلُوكُم    والَ تُقَـتِلُوهم عِند الْمسجِدِ الْحرامِ حتَّى      : يف قوله تعاىل    / املسألة األوىل -    *   

  .) )941 هم كَذَلِك جزاء الْكَـفِرِينوفِيهِ فَإِن قَـتَلُوكُم فَاقْتُلُ
 بفتح تاء ) )942 حتَّى يقْتُلُوكُم فَإِن قَتَلُوكُم – والَ تَقْتُلُوهم :    قَرأَ محزة، والكسائي، وخلف العاشر 

الفعل األول، وياء الثا�ي، وإسكان القاف فيهما، وضم التاء بعدها، وحـذف األلـف الـيت بعـد القـاف يف              
  .)943(" القتل" الكلمات الثالث، على أن الفعل مشتق من 

  .)944(" والَ تبدؤوهم بقتل حتى يبدؤوكم به: "    ومعنى هذه القراءة 
 بإثبات األلف يف الكلمات الثالث، مع  فَإِن قـتَلُوكُم– حتَّى يقـتِلُوكُم – والَ تَقَـتِلُوهم :    وقَرأَ اجلمهور 

  .)945(" القتال" مع كسر تاءيهما، وهو مشتق من ضم تاء الفعل األول، وياء الثا�ي، وفتح القاف فيهما
وال تبتدؤا أيها املؤمنون املشـركني بالقتـال عنـد املسـجد احلـرام حتـى يبـدؤوكم بـه، فـإن                    : "    ومعناها  

  .)946(" …بدؤوكم به هنالك عند املسجد احلرام يف احلرم فاقتلوهم 
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بالقتل يف سـبيل ا أبلـغ مـن وصـفهم بالقتـال، ويف ذلـك                   فَالْقِراءة األوىل متجهة إىل أن وصف املؤمنني        
وال تقتلوهم عند املسجد احلرام حتى يقتلوا بعضكم، فـإن قتلـوا            : " زيادة مدح وثناء، فكان املعنى قوله       

  .)947(" بعضكم فاقتلوهم
     ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ

وفيني الثالثـة علـى رفـع احلـرج عـن املسـلمني يف رد العـدوان يف املسـجد احلـرام حتـى                           دلَّت قـراءة الكـ    
  .يصيب املشركون أحدا منهم

   ودلَّت قراءة اجلمهور على جواز املقاتلة عند املسجد احلرام إذا اعتدى املشركون على املسلمني فيه،             
ن �نتظر حتى يقتلَ املشركون بعض املسـلمني يف         إذ ليس املطلوب هنا أ    . " وإن مل يصبِ العدو أحدا منهم     

احلرم لِنرد عليهم، فإن دم املسلمني عزيز، وجمـرد بـدء املقاتلـة مـن املشـركني يتضـمن إذْ�ًـا بإراقـة دمهـم يف                          
  .)948(" املسجد احلرام

هم وهمواْ بِـإِخراجِ الرسـولِ وهـم بـدءوكُم           أَالَ تُقَـتِلُون قَوما �َّكَثُواْ أَيمـن     :    ويؤيد هذه القراءة قوله تعاىل      
  .) )949أَولَ مرةٍ 

وفِي تعدد القراءات هنا فائدة أخرى، وهي إظهار كرامة املسلم على ا، وحرمـة دمـه، حتـى إن             " 
  .)950("! اآلية جعلت حرمةَ دمِ املسلم أعظم من حرمة املسجد احلرام

***  
ــ-* ــه تعــاىل/ ةاملســألة الثا�ي ــبِيلِ ا   ِ:يف قول ــي س ــربتُم فِ ــواْ إِذَا ضَ نامء ــذِين ـــأَيها الَّ ي              

  .) )951إِلَيكُم السلَـم لَست مؤمِنا~فَتَبينواْ والَ تَقُولُواْ لِمنِ أَلْقَى
  )952()  مالسلَ: (   قَرأَ �افع، وابن عامر، وأبوجعفر، ومحزة، وخلف العاشر
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 وأَلْقُواْ إِلَى اِ يومئِذٍ : ويؤيدها قوله : بفتح الالم من غري ألف بعدها، على معنى االستسالم، واال�قياد 
  لَمالس     وخرجتم للجهـاد فتبينـوا،             : " ، وحينئذ يكون املعنى يأيها الذين ءامنوا إذا ضربتم يف سبيل ا

  .)953(" كم لست مؤمنا فتقتلوه، بل جيب عليكم أن تتبينوا حقيقة أمرهوال تقولوا ملن استسلم وا�قاد إلي
السـالم  : "بفتح الالم، وألف بعدها، على معنـى التحيـة فتحيـة اإلسـالم هـي           ) السلَـم: (   وقَرأَ الباقون   

" ا سلَبهوال تقولوا ملن حياكم حتية اإلسالم لست مؤمنا، فتقتلوه، لتأخذو: "وحينئذ يكون املعنى " عليكم
 كَذَلِك كُنتُم من قَبلُ فَمن اُ علَيكُم فَتَبينواْ إِن ا َ )955(، أل�كم التعرفون حقيقة إسالمه والكفره )954(

  .) )956كَان بِما تَعملُون خبِريا
:  يف هذه اآليـة         وسبب �زول هذه اآلية فيما خيرجه البخاري عن ابن عباس رضي ا عنهما أ�ه قال              

فقتلوه وأخـذوا غنيمتـه، فـأ�زل ا يف         ! السالم عليكم : كان رجل يف غُنيمةٍ له، فلحقه املسلمون فقال         " 
  .)958(" ، تلك الغُنيمة) )957 عرض الْحيوةِ الد�ْيا : ذلك إىل قوله تعاىل 

  رتَينِ   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِ
  .   دلَّتِ القراءة األوىل على أن اإلسالم احلنيف جعلَ استسالم العدو وا�قياده جنةً وعصمةً لِدمِه

على أمارة ) السلـم: (    ومادام التبين يف استسالم املرء اهول وا�قياده صعبا، فقد دلت القراءة الثا�ية 
وال يعين ذلك احلكم املطلق بإسالمه، وإمنا �كف عنه القتاَل ". الم علَيكُمالس: "ذلك مبجرد أن يقول لكم 

فَال يمس، " الإله إال ا"والقتلَ، حتى يكتشف حاله وحقيقةُ إميا�ِه أو كفرِه، فإذا وجد أ�ه مسلم وتَكَلَّم بـ
   .يبوإال قُتِلَ بشرط عدم االستسالم واال�قياد منه، ويؤيد ذلك حديث الن

  .)959(" أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا الإله إال ا، فإن قالوها عصموا مين دماءهم"
  !    والَ يخْفَى عليك مابني القراءتني من تناسب وتوافق وتكامل

***  
  .) )960ون  فَال تَهِنواْ وتَدعواْ إِلَى السلْمِ وأَ�تُم آألَعلَ: يف قوله تعاىل / املسألة الثالثة-*   
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  . بكسر السني)961()  السلْمِ: (   قَرأَ محزة، وشعبة، وخلف العاشر 
  .بفتح السني) السلْمِ: (   وقَرأَ اجلمهور 

 وإِن  : ، ويؤيـد هـذا املعنـى مـايف قولـه تعـاىل              )963(الصلح واملساملة   :  مبعنى   )962(   والْقِراءتَانِ لغتان   
حنلْمِ فَاجواْ لِلسحناجلَه  )964(.  

ياأيهــا املؤمنــون  التضــعفوا عنــهم وتــدعوهم إىل الصــلح واملســاملة وأ�ــتم القــاهرون هلــم  :    ومعنــى اآليــة 
  )965(والعالون عليهم 

    ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ
           اتفاق القراءتني يف املعنـى، فـإن إشـكاليةً تُثَـار دعـلْمِ ( حـول احتـاد معنـى           ببالكسـر، وبـني معنـى      ) الس

 يأَيها الَّذِين ءامنـواْ آدخلُـواْ فِـي السـلْمِ           : بالفتح على املصاحلة واملساملة، إذ قد ورد قوله تعاىل          ) السلْمِ(
ضُـهم معنـى   ، ولكن اختلف املفسرون يف توجيه معنامها، فقد وجـه بع )966( على القراءتني كذلك  كَآفَّةً

بالكسـر إىل   ) السـلْمِ ( ، ووجـه مـن قـرأ         بالفتح، إىل املساملة والصلح كمـا يف آيـة حممـد            ) السلْمِ(قراءة  
، ومنهم من وجهـه إىل  )967(ادخلوا يف اإلسالم كافة  : معان خمتلفةٍ، فمنهم من وجهه إىل اإلسالم، مبعنى        

  .)968(الصلح، مبعنى ادخلوا يف الصلح 
علـى  ) السلم( يتضح معناها واملراد منها، ففي آية البقرة، يحملُ          سِياقِ كلٍّ من آية البقرة وحممد          وبِ

أمـا يف   .  كذلك، وهـو واضـح      وإِن جنحواْ لِلسلْمِ     : معنى اإلسالم والصلح واملساملة، ويف آية األ�فال        
ــلم( الــيت حنــن فيهــا، فــإن آيــة حممــد  حمــل إال علــ) السى الصــلح واملســاملة بنــاء علــى ســياق اآليــة  الي
  .ومناسبتها

، )969(اإلسـالم   : بالكسر يف هـذه اآليـة، معنـاه         ) السلْمِ(   غَير أن اإلمام أبا زرعة قد �قل يف حجته أن           
هـا  ال تضـعفوا أي   : " وأعتَبِر �َقْلَه هذا سـهوا منـه، أل�ـه، اليسـلم بـأن يكـون قصـده يف ذلـك أن معنـى اآليـة                          

  !؟"املؤمنون عن الكفار وتدعوهم إىل اإلسالم
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وقد �به الدكتور حممد احلبش إىل هذا الغلط أيضا، فأشار إىل أن اإلمام أبازرعـة               .    إِن ذلك اليستقيم  
  .)970(" فال هتنوا وأ�تم تدعون إىل السلم: " جيعلُ الْواو يف اآلية حاليةً، العاطفةً على معنى 

نسخ هذه اآلية بآية األ�فال فغـري متحقـق، لعـدم تـوفر شـروط النسـخ، أل�نـا ال�عـرف أيهمـا                وأَما الْقَول ب  
املتقدمة، والميكن اجلمع بينهما، فتبقى اآليتان حمكمتني، هذا مايفهم من رأي اإلمام الشـوكا�ي يف تفسـريه،           

مني يف هـذه اآليـة عـن    وال خيفاك أ�ه المقتضى للقول بالنسخ، فإن ا سبحا�ه هنى املسل:   " حيث قال  
أن يدعوا إىل السلم ابتداء، ومل ينه عن قبول السلم إذا جنح إليه املشركون، فاآليتان حمكمتان، ومل يتَواردا            

  .)971(" على حملٍّ واحدٍ حتى حيتاج إىل دعوى النسخ أو التخصيص 
  

  جدول إحصائي لبقية مسائل اجلهاد
  لسورة واآلية  ت املتواترةاختالف القراءا  مثرة اخلالف يف املسألة

وجوب دخول املسلمون يف السلم والسلم، علـى معنـى الصـلح واملسـاملة              
  .واإلسالم

 ًلْمِ كَآفَّةلُواْ فِي الِّسخوا ادنامء ا الَّذِينهـأَيي   
 ًلْمِ كَآفَّةلُواْ فِي الِّسخوا ادنامء ا الَّذِينهـأَيي   

  البقرة
208  

4  

عكـس املنـافع،   : والضـرر   . الصابرون املتقون اليصيبهم ضـرر وال ضـري       
  . والضري الظلم واألذى

ئًايش مهدكَي كُمضُرتَتَّقُواْ الَ يوا وبِرإِن تَصو   
ئًايش مهدكَي كُمضِرتَتَّقُواْ الَ يوا وبِرإِن تَصو   

  آل عمران
120  

5  

   وإِن تَلْوواْ أَو تُعرِضُواْ فَإِن اَ كَان بِما تَعملُون خبِريا  .والوايل محاسب عند الَي الواجد ظلم، 
ابِريخ لُونما تَعبِم كَان َا رِضُواْ فَإِناْ أَو تُعإِن تَلْوو   

  النساء
135  

6  

م هزوا ولعبا من حيرم تويل من دون املؤمنني وخاصة الذين اختذوا اإلسال   
  .أهل الكتاب وغريهم من الكفار

  ــوا ــذِين أُوتُ ــن الَّ ــا م لَعِبا ووــز كُم هــذُواْ دِيــن ــذِين اتَّخَ  الَتَتَّخِــذُوآ الَّ
أولياء الْكُفَّارلِكُم ومِن قَب الْكِتَـب  

  ــن ــا م لَعِبا ووــز كُم هــذُواْ دِيــن ــذِين اتَّخَ ــوا  الَتَتَّخِــذُوآ الَّ ــذِين أُوتُ الَّ
أولياء الْكُفَّارلِكُم ومِن قَب الْكِتَـب  

  املائدة
57  

7  

ليس للمسلمني والية مسـلم والَ وِاليتـه مـن شـيء حتـى يهـاجر يف سـبيل                   
ا.  

        ِتلَــين والَكُم موا ماجِرهي لَموا ونامء الَّذِينتَّـى       هِ وءٍ حـيـن شم م
  يهاجِرواْ
 اتِ        ولَــين والَكُم موا ماجِرهي لَموا ونامء تَّـى       هِلَّذِينءٍ حـيـن شم م

  يهاجِرواْ

  األ�فال
72  

8  
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   فَفَـتِلُواْ أَئِمةَ الْكُفْرِ إِ�َّهم الَأَيمـن لَهم  .ليس للمشركني إميان فال أميان هلم، فإذا �قضوا العهد جيب قتاهلم
َم فَفَـتِلُواْ ألَه ـنمالإِي مةَ الْكُفْرِ إِ�َّهئِم  

  التوبة
12  

9  

   أُذِن لِلَّذِين يقَـتَلُون بِأَ�َّهم ظُلِمواْ  .)972(اإلذن للمسلمني باجلهاد إن قاتلوا أوقوتلوا يف سبيل ا تعاىل 
ْواظُلِم مبِأَ�َّه قَـتِلُوني لِلَّذِين أُذِن   

  احلج
39  

10  

    
  مناذج من مسائل اإلميان/  سادِسا      
  .) )973 وآتَّقُواْ اَ الَّذِي تَسآءلُون بِهِ، وآألَرحام: يف قوله تعاىل / املسألة األوىل-*   

، وهـو وجـه   )بِـهِ ( خبفض امليم، عطفًا على الضـمري اـرور يف       ) )974 واألَرحامِ    ا�فرد محزة بقراءة    
  .)975(قرآن، على رغم طعن الطاعنني صحيح متواتر من ال

  .)976(واتقوا ا الذي تساءلون بِهِ وتساءلون باألرحام : أي :    ومعنى هذه القراءة 
واتقـوا اَ،  : علـى معنـى   ) اَ: (بنصب امليم، عطفًا علـى لفـظ اجلاللـة    ) واألَرحام: (   وقَرأَ اجلمهور   

  .)977(واتقوا األرحام فال تقطعوها 
مـررت بزيـدٍ    : " ويجوزُ أن يكون معطوفًا على حملِّ اجلار وارور، أل�ه يف موضع �صب، كما تقـول                   " 
على املعنى،  ) واألَرحام(جاوزت زيدا، فهو يف موضع �صب، فحمِلَ        " مررت بِزيدٍ : " ألن معنى   " وعمرا
  .)978(" فنصب

  ينِ الْمتَواتِرتَينِ   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَ
   دلَّت قراءة محزة على جواز التساؤل بالرحم، واالستعطاف باآلباء، وهو قول مروي عن ابـن عبـاس،                 
وجماهد بن جبري، وإبراهيم النخعي، واحلسن البصري، وغريهم، وهو معنى يتصل بتعظيم الرحم والنهي              

  .)979(عن قطعها 
بالنصب على وجوب تقوى ا يف صـلة األرحـام، وعـدم قطعهـا،              ) ألَرحاموا: (   ودلَّت قراءة اجلمهور    

  .)980(وهو أصل من أصول الدين املقررة 
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***  
ــة -* ــه تعــاىل  / املســألة الثا�ي ــي : يف قول ــاللَّغْوِ فِ ــذُكُم اُ بِ ــن  ~الَ يؤاخِ ـــنِكُم ولَكِ مأَي 

  .) )981يؤاخِذُكُم بِما عقَّدتُّم آألَيمان
 بإثبات األلف بعد العني، وختفيف القـاف،        )982() عـقدتُّم(�فرد ابن عامر يف رواية ابن ذكوان بقراءة            ا

) عقَـدتُّم (املـرة الواحـدة مـن العقـد فيكـون مبعنـى             : ، علـى أن املـراد بـه         "فاعلتم، مثـل قـاتلتم    "على وزن   
الـيت قـرأ    ) عقَدتُّم(اءة مع قراءة    بتخفيف القاف، وحينئذ تكون املفاعلة على غري باهبا، فتتحد هذه القر          

، وذلـك علـى     "فعلـتم، مثـل قتلـتم       " علـى وزن          ) عقَـدتُّم (شعبة، ومحزة، والكسائي، وخلف، و    : هبا  
  .)983(أصل الفعل 

عقَـد بعـد    : حبذف األلف، وتشديد القـاف، وذلـك للتكـثري، علـى معنـى              ) عقَّدتُّم: (وقَرأَ الباقون      " 
  .)984(" عقْد

ــر اءة ابــن ذكــوان دلــت علــى أن الــيمني املنعقــدة هــي الــيت تكــون مــن اثــنني، وذلــك بــألف املفاعلــة،     فَقِ
  .والخالف بني األئمة يف قبول مدلول قراءة ابن عامر هذه

ودلَّت قراءة الكوفيني على أن الكفارة تلزم احلا�ث إذا عقد ميينا حبلف مـرة واحـدة، وهـذا احلكـم حمـل                     
  . خالفإمجاع من األمة بال

   ودلَّت قراءة الباقني، وهم �افع، وابن كثري، وهشام، وأبوعمر، وحفص، وأبـوجعفر، ويعقـوب بتشـديد                
القاف، دلت على توكيد اليمني جبزم القلب، وليس على تكرارها، ألن ذلك خيالف إمجاع الفقهاء على أن 

  .بعةاليمني التنعقد إال مرة واحدة كما دلت عليه قراءة الكوفيني األر
   وعلَى فرض كون التشديد هنا يفيد التكرار يف الـيمني، فـإن ذلـك اليسـقِط وجـوب الكفـارة يف الـيمني                      

 ر985(املنعقدة إذا مل تُكَر(.  
  ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءات الثَّالثِ الْمتَواتِرةِ   
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 والجيـوز إمهـال أيٍّ منـها، فتـدل علـى أن املؤاخـذة                  تَظْهر مثرة اخلالف يف أعمال القراءات الثالث معـا،        
 والَ : تَثبت يف اإلميان املنعقدة، سواء ا�عقدت مرة واحدة، أوتكررت وتأكَّدت، وهو مادلت عليه اآلية 

        كَفِيال كُملَيع ا لْتُمعج قَدا، وتَوكِيدِه دعب مـنتَنقُضُواْ األَي )986(   ويف كلٍّ كفار ،       علـى احلا�ـث، وتـأثيم ة
  .)987(على الناكث 

***  
  �َموذَج مِن مسائِلِ األَقْضِيةِ/ سابِعا           

 يـأَيها الَّذِين ءامنوآ إِن جآءكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتَبينوآ : يف قوله تعاىل / املسألة األوىل-*
  .) )988حواْ علَى مافَعلْتُم �َـدِمِنيأَن تُصِيبوا قَوما بِجهـلَةٍ فَتُصبِ

 بثاء مثلثة، بعدها بـاء موحـدة، بعـدها تـاء     )989() فَتَثَبتُواْ: (    قَرأَ محزة، والكسائي، وخلف العاشر   
  .)990(" التثبت" مثناة فوقية، على أهنا مضارع من 

  .)991( واخلرب الوارد حتى يتضح ويظهر األ�اة وعدم العجلة، والتبصر يف األمر الواقع:    ومعنى التثبت 
، "التبـين "بباء موحدة، وياء مثناة حتتية، بعدها �ون، على أهنا مضارع من            ) فَتَبينواْ: (    وقَرأَ اجلمهور   

، والتبين أعم من التثبت، ألن التبين فيه معنى التثبت، وليس كلُّ من تثبت    )992(وهو التعرف والتفحص    
  .)993(بينهيف أمرٍ تَ

 بعـث رسـول ا      :    وقَد ذكر اإلمام الطربي سبب �زول اآلية عن ثابت مـوىل أم سـلمة أهنـا قالـت                   
                 يف صدقات بين املصطلق بعد الوقعة، فسمع بذلك القوم، فتلقوه يعظمون أمر رسـول ا رجال    قـال  :

        فحدثه الشيطان أهنم يريدون قتله، قالت فرجـع إيل رسـول ا  إن بـين املصـطلق قـد منعـوا     : ، فقـال
   صدقاهتم، فغضب رسول ا    واملسلمون، قال  :        ه، قال فأتوا رسول ارجوع فبلغ القوم  فصفوا ،

�عوذ با من سخط ا وسخط رسوله، بعثت إلينا رجال مصدقا فسرر�ا : له حني صلى الظهر، فقالوا 
 الطريـق، فخشـينا أن يكـون ذلـك غضـبا مـن ا ومـن        بذلك، وقـرت بـه أعيننـا، ثـم إ�ـه رجـع مـن بعـض         
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 يـأَيها الَّـذِين ءامنـواْ إِن   : و�زلت : قال : فلم يزالوا يكلمو�ه حتى جاء بالل وأذن بصالة العصر          . رسوله
  .) )994علْتُم �َـدِمِنيجآءكُم فَاسِق بِنبإٍ فَتَبينوآ أَن تُصِيبواْ قَوما بِجهـلَةٍ فَتُصبِحواْ علَى مافَ

فوا لئن كا�ت �زلـت يف هـؤالء        : "    والْعِبرة بعموم اللفظ الخبصوص السبب، كما قال احلسن البصري          
ا شيءخَه995(" القوم خاصة، إهنا مرسلة إىل يوم القيامة ما �س(.  

  ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ الْمتَواتِرتَينِ      
وجـوب التثبـت علـى القاضـي العـادل،          ) فَتَتَبينـوآ : (  أَفَادت قراءة محزة، والكسائي، وخلف العاشر         

وهو أن يتحقق من شخصية املتخاصـمني ومـداركهم، العقليـة واالجتماعيـة وصـالحيتهم لألهليـة والتـزام               
  .التكاليف

وجوب التحقُّق من األحداث، والوقائع، لئال يأخذ القاضي على ) فَتَبينواْ: (    بينما دلت قراءة اجلمهور 
  .)996(أحدا جبريرة أحدٍ 

ثم يتحقق مـن    . فعلى القاضي التحقق من الذوات والشخوص واألعيان      :    و�َرى التكامل بني القراءتني     
  .ظروف األحداث والقضايا قبل احلكم على أي فعل من األفعال

ترتني تعطي معا�ي كثرية، وتؤكد مسؤولية التحقيق على عواتق القضـاة واحلكـام                فَإِعمالُ القراءتني املتوا  
يف إصــدار القــرارات يف القضــايا املرفوعــة إىل احملكمــة، وباخلصــوص النزاعــات والشــكاوى الــيت تُثــار بــني 

  .األفراد واجلماعات بني حني وآخر، لئال يصيبوا قوما جبهالة

  اخلالصة   
ذة على االتِّساق والـتالزم، والتكامـل والتناسـب يف طبيعـة اخـتالف القـراءات املتـواترة          هذِهِ رؤيةٌ �َاف      

وتعددها، تلك الطبيعةُ اليت حتقِّق للقرآن الكريم ترابطًا معنويا قويا، وتطبيقًا أدائيا رائعا، أصـوالً وفرشـا،                 
ن القراءات �فيا قاطعا، وال تـرتك للتغـاير بـني           اليوجد مثلُها يف أي كتابٍ آخر، وتنفي التَّضاد، والتناقض ع         
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القراءات جماالً إال قليألً، ويف ذلك القليل جا�ب بالغِي مهم، إذا عرفنا أن فن التغاير من املسائل البالغيـة        
  .الواردة يف القرآن يف آيات كثرية

دفعِ توهمِ التشـابهِ يف بعـض املفـردات         إِن القراءات املتعددة حتتاج إىل بعضها يف تقرير معانٍ متكاملةٍ، و          
أو اآليات القرآ�ية، وتُكون التناسب املرتسخ فيما بينها، فرتى أن املناسبة بني القراءات املتواترة كـاليت بـني     

  .السور واآليات، األمر الذي أسفرت عنه فوائد مجة، التُعد وال تُحصى، وال يحاط هبا علما
ر يف اختالف القـراءات املتـواترة، يـوحي إىل أهنـا بالنسـبة للقـرآن مبنزلـة الشـكل واهليئـة،                     إِن إ�عام النظ  

وليســت أبعاضًــا منــه، والشــكلُ واهليئــةُ الخيرجــان عــن حقيقــة اجلــوهر، بــل مهــا حقيقــةٌ واحــدة للقــرآن  
  .الكريم

مبعنـى  . ءات وعلم التفسري     ومِن هنا، �درك مدى الصلة الوثيقة بني القراءات والتفسري، وبني علم القرا           
  .أن القراءات مادة أساس لتفسري القرآن، وأن علم القراءات من العلوم اليت حيتاجها املفسر املتخصص

نها مجيع كتب التفسري اهلامة، سواء كان من حيث تفسري قراءةٍ بأخرى، أو قراءةٍ بآيـةٍ،                مل  خي   لِذَا، مل   
  . وهلم جرا…ةٍ على قراءةٍأو سواء كان من حيث ترجيح قراء. أو العكس

 –   لَم يستَغْنِ املفسـرون احملققـون عـن القـراءات القرآ�يـة، ألهنـم أيقنـوا بـأن تعـدد القـراءات الصـحيحة                
     كا�ت أم شادة آيةٌ بآيةٍ، أَو               –متواترة رقراءة بأخرى، كما تُفس مبنزلة تعدد اآليات، وأ�ه من املمكن تفسري 

  . وهكذا…بني القراءتني، أو بني القراءة واآلية استِجالء التناسب 
ــأَكْثَر، للفقيــه اتهــد يف اســتنباط األحكــام   ــر فَ    وتَتَجلَّــى طبيعــةُ هــذا التعــددِ واالخــتالفِ والتنــوعِ أَكْثَ
ــة والفقهيــة الــيت ورد فيهــا اخــتالف       ــداوهلا لألحكــام العقدي ــر يف العقيــدة، عنــد ت الفقهيــة، وللعــامل املتبح

  .راءاتالق
   فَمِن هنا، كا�ت ألَثَرِ اختِالفِ القراءات املتواترة أمهيةٌ بالِغةٌ يف األحكام الشرعية، األمر الذي يؤكِّد أن 

  .القراءات مورد هام لِعلَماءِ العقيدة والفقه والتفسري
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ــةً، تَنبنِــي عليهــا اســتن   رِميف اخــتالف القــراءات القرآ�يــة لَثمــراتٍ ع ــادرة و�فيســة، الميكــن    إِن � تاجات
  .احلصول عليها يف غري تعدد القراءات

، تميـة أن املفسر بِجهلِهِ القراءات، يفقد مـوردا أساسـيا مـن مـوارد التفسـري احل               :    يعنِي هذا من �احيةٍ     
بحـر يف الدراسـات   أن كـال مـن الفقيـه اتهـد، والعـامل املت           : ويعين من �احيةٍ أخـرى    . فيأتي تفسريه �اقصا  

  .العقدية، اليستغين عن علم القراءات القرآ�ية، يف تتبع دقائق معا�ي املفردات وجالئلها
 :   وعلَى هذا كله، فإن القول بالتغاير بني بعض القراءات املتواترة، كالقول بالتغاير بني مثـل قولـه تعـاىل                    

    رونعشلَكِن الَّ يو )997(      وقوله  َّلَكِـن الو   ـونلَمعي  )998(      ،واألمثلـة لفـن التغـاير يف القـرآن كـثرية 
 أَفَال يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِـن عِنـدِ غَيـرِ    :  القراءات أي تناقض أو تضاد أو تنافر     يفواليعين وجوده   

  .) )999اِ لَوجدواْ فِيهِ آختِلَـفًا كَثِريا 
     

  الثالثالفصل 
 انيما ا�فردباءةِت بِقِررشاءِ الْعالْقُر كُلٌّ مِن ه  

  )من خالل إعراب القرآن وتفسريه(
  وحيتوي على أربعة مباحث 

  مفهوم اال�فراد، وعدد ا�فرادات كل إمام   أصوالً وفرشا/ املبحث األول
  .بيان ماا�فرد بقراءته كل من أئمة احلرمني/ املبحث الثا�ي

  .بيان ماا�فرد بقراءته كل من إِمامِي البصرة وإمام الشام/ بحث الثالثامل
  .بيان ماا�فرد بقراءته كل من أئمة الكوفة/ املبحث الرابع
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  معجم ا�فرادات القراء العشرة: امللحق 
  اخلالصة

  املبحث األول
   وأمهيتهوم ا�فراد، كل إمام أصوالً وفرشاـهـفـم

  :          وحتته مطلبان                   
  معنى اال�فراد لغة واصطالحا: املطلب األول *            
  أمهية دراسة اال�فرادات: املطلب الثا�ي *            

  معنى االِ�ْفِرادِ لُغَةً واصطِالحا/    املطلب األول
أَفْـرد وا�ْفَــرد واســتَفْرد، مبعنـى تَفَــرد بِــهِ   : فْرده، ويقــالإذا اسـتَ : ا�ْفَــرد بالشــي:يقـال  :    االِ�ْفِـراد يف اللغــة  

)1000(.  
، ) )1001  رب الَتَـذَر�ِي فَـردا وأَ�ـت خيـرِ الْـوارِثِني     :    والْفَرد، هو املنفرد املتوحد، ومنه قوله تعـاىل  

  .)1002(أفراد، وفرادى : ومجع الفرد 
  .)1003(االستفراد : ا�فرد به، فاال�فراد إذن معناه :  فالن شيئًا، أي استفرد:    ويقَالُ أيضًا 

سـواء أكـان ذلـك بروايـة     . هو تفرد قارئٍ بقراءةٍ معينةٍ دون بقية القراء    :    واالِ�ْفِراد يف اصطالح القراء     
  .)1004(راو من الرواة عنه أم بأكثر 

مام املقرئ الذي تُروى عنه القراءة، سواء أكثر الرواة عنه أم قلُّـوا،              بِمعنى أن محلَّ هذا اال�فراد هو اإل      
  .عنه قراءة ينفرد هبا، ومل يقرأ هبا أحد من القراء العشرة إال هورتوى فَ
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   وقَد سـبق بيـان اختيـارِ راويـينِ لكـلٍّ مـن القـراء العشـرة يف الفصـل األول مـن هـذه الدراسـة، وذلـك                             
ملعمول به لدى القراء احملقِّقني يف دراسة القراءات املتـواترة علـى املشـهور، واليعـين ذلـك أن               االختيار هو ا  

غري هؤالء الرواة املشهورين مل يرووا عن األئمة العشرة، بـل إن املسـألةِ مسـألةُ اإلتقـان واالشـتهار بتـداول                      
  .القراءة والتصدر إلقرائها

كما يقع يف الفَرش، ولكين سأتناول من ا�فرادات القراء العشرة مالَه تَعلُّق               ثُم إن اال�فراد يقع يف األصول       
 اال�فراد وغريه –باإلعراب واملَعنى، قياسا بقراءة اجلمهور، وذلك لبيان مدى طبيعةِ اخلالف بني القراءتني 

 سبق خترجيها يف املباحث وسأَبتَعِد عن تكرار ختريج القراءة اليت.  سعيا إىل معاجلة إشكالية الدراسة–
السابقة، فأكتفي باإلشارة إليها، ثم إن كا�ت حباجة إىل استنتاج مثرةٍ خالفيـةٍ، أوردهتـا قـدر املسـتطاع،                   
وإذا كان اخلالف بني اال�فراد وقراءةِ اجلماعة خالفًا إعرابيا، اكْتَفَيت بإعراب القـراءتني مـن غـري إطنـاب      

بينهما، وكل ذلك حرصـا علـى عـدم التكـرار أو الكـالم فيمـا الخيـدم هـذه            مع اإلشارة إىل وحدة املعنى      
  .الدراسة

  أَهمِيةُ دِراسةِ االِ�ْفِرادِ/    املطلب الثا�ي
        يسأل القارئ الكريم أو يتساءل قائال القـراء بعـد دراسـةِ عمـوم اخـتالف              :    قَد ا�فـرادات سرملاذا تُـد

ال�فرادات؟ ومادورهـا يف تقريـر التفسـري القرآ�ـي؟ ومامـدى دفاعهـا عـن                القراءات؟ فما امهية دراسة ا    
  القرآن والقراءات؟

إن هلذه اال�فرادات أَمهيةً بالغةً، ودورا هاما يف �َفْـيِ أيٍّ تنـاقضٍ أو تنـافرٍ                 : - وبا التوفيق    –   فَأَقُولُ  
وتظهـر  . ه تعلُّـق باللغـة واملعنـى والتفسـري     بني القراءات املتـواترة عمومـا وخصوصـا، السـيما فيمـايكون لـ             

حقيقةُ ذلك يف أَن استقصاء معا�ي اال�فرادات قياسا بقراءة اجلمهور، تَطْرد من األذهان شبهاتِ التَّناقض 
أو التضاد بني القراءات القرآ�ية املتواترة، كما يزعم بذلك من يزعم، إِذْ إن كان يتصور وجـود تنـاقضٍ بـني             
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 عموما، فإن من املنطق السليم املنصف أن يظهـر ذلـك التنـاقض جبـالء يف مـاينفَرد بقراءتـه مـن                       القراءات
  .القراءات القرآ�ية

   ومِن هنا تَرِد أمهية دراسة اال�فرادات، ألن �َفْي التناقض بني اال�فـراد وغـريه مـن القـراءات تؤكِّـد �فيـه                     
  .ن فما فوق عن اآلخرينكذلك بني القراءات اليت خيتلف فِيها اثنا

   فَدِراسةُ اال�فرادات تَدفَع جا�با كبريا مـن اإلشـكالية الـيت تُثَـار حـول اخـتالف القـراءات املتـواترة لغـةً                       
ومعنى، وتؤكِّد كذلك ماسبق أن درسناه مِن االرتباطِ اللغوي، والتَّناسب املعنوي بينها، واحتياج بعضها 

يب معجِـزةٍ، وتكـوين املعـا�ي الدقيقـة، الـيت الميكـن استحضـارها، أو احلصـول            إىل بعض يف تركيب أسـال     
عليها من غري القراءات إال بتعسـفٍ و�َكَـدٍ، شـأ�ُها يف ذلـك شـأن اآليـات والسـور يف تناسـقها وتناسـبها                         

ةٍ ومتأمتَأَ�ِّيلة قبل إطالقهوا�سجامها، حتى إن القول بوجود التغاير بني القراءات حيتاج إىل وقفةٍ م.  
   هكَذَا ترفع اال�فرادات النقاب عما يتسرب يف بعض األفكار، من تساؤالت مشكِّكَة، تُولِّد إشكاليات 

 الَيأْتِيهِ الْبـطِلُ مِن بين يديهِ والَ مِن خلْفِهِ تَنزِيلٌ من حكِيمٍ حمِيدٍمجة حول سالمةِ النص القرآ�ي الذي  
)1005(.  

  املبحث الثا�ي
  بيان ماا�فرد بقراءته كلٌّ من أئمة احلرمين  

  :وحتته ثالثة مطالب 
  .ماا�ـفرد به اإلمام �ـافع املد�ي/ املطلب األول *      
  .ماا�ـفرد به اإلمام ابن كثري املكي/ املطلب الثا�ي*      
  . املد�يرأبو جعف به اإلمام دما ا�فر/ املطلب الثالث*      
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  /تنبيه وتوجيه      
   فِي مستهل هذا املبحث، جيدر التنبيه إىل أمر استثنائي يف مسألة ا�فرادات القراء العشرة، وهو أ�ين مل 

:    قولـه تعـاىل   : أعثر إال على ا�فرادين فقط لإلمام خلف العاشر يف قراءته برواية إدريـس عنـه، أحـدمها              
   الذ نسِبحين كفروا سبقوا إهنم اليعجزون       وال ي )1006(   قولـه تعـاىل     : ، واآلخر :     الـذين نسِـبالَتَح 

  .) )1007كفروا يف األرض ومأوـهم النار 
   فَعلَى ذلك فإن القارئ سوف اليرى يف هذا البحث ذكر هذين اال�فـرادين، ألهنـا ممـااليتعلق بـاملعنى يف                   

 مالـه صـلة بالتفسـري أو        – بالدراسـة    –ررت أن أسـتعرض     شيء، إمنا تعلقهما باللهجـة أو اللغـة، وقـد قـ           
  .املعنى لكل قارئ من العشرة

   ولَكِنيِ أوردهتما يف معجم اال�فراد امللحق هبـذا الفصـل يف هنايـة الدراسـة، لـذا أحلقـت اإلمـام خلـف            
م محـزة   العاشر بالتسعة يف عنوان هذا الفصل على سبيل التجاوز من جهـة، ومـن جهـة كو�ـه راويـا لإلمـا                     

  .الزيات، فهو معهم رواية وقراءة
أن القارئ يكشف أحيا�ًا ذكر راويا مـن راويـي إمـامٍ معـني، كمـا ذكـر           :    ثُم إن من ماحيسن التوجيه فيه       

، فإن مثل هذا دال على خـالفٍ عـن اإلمـام    )واليحسبن(حفص مع ابن عامر ومحزة وأبي جعفر يف قراءة          
: ى باملقابــل أن الــراوي اآلخــر قــد قــرأ خبــالف األول، كمــا قــرأ شــعبة مبفــرده         يف تلــك القــراءة، فســري  

)نبسالَتَحلإلمـام                ) و خبالف حفص، ومها راويان لإلمام عاصم الكويف، ولكن ا�فراد الراوي بوجـهٍ، ا�فـراد
، فهو ا�فراد لإلمام مع تاء اخلطاب) والَتَحسبن(بأحد الوجهني أو األوجه، مثل ا�فراد شعبة هنا بفتح سني 

  .وهكذا…عاصم يف إحدى رِوايتَيه 
  )1008( بِهِ اإلِمام �افع املد�ي ما ا�فرد/ املطلب األول
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 وزُلْزِلُواْ حتَّى يقُولَ الرسولُ والَّذِين ءامنواْ معه متَى �َصـر اللَّـهِ             : يف قوله تعاىل   –1   
  .) )1009 إِن �َصر اِ قَرِيبأَالَ

 برفع الالم على أ�ـه مـاضٍ بالنسـبة إىل زمـن اإلخبـار، أو           ) )1010 حتَّى يقُولُ       ا�ْفَرد اإلمام �افع بقراءة     
  ).حتَّى(حالٌ باعتبار احلال املاضية، فلم يعمل فيه 

ىل أن يقــول الرســول، فهــو غايــة، والفعــل هنــا إ: " بنصــب الــالم، والتقــدير ) حتَّــى يقُــولُ(   وقَــرأَ اجلمهــور 
  .)1011(مستقبل، حكيت به حاهلم 

حتـى هـذه حالـة،     : وزلزلوا حتى الرسـول يقـولُ، أي        : ، يكون معنى اآلية     )حتَّى يقُولُ (   فَعلَى قراءة �افع    
  .)1012(ألن القولَ إمنا كان عن الزلزلة، غري منقطع عنها 

بالنصـب، فعلـى الغايـة، ولـيس فيـه ذلـك املعنـى الـذي يف قـراءة �ـافع                ) ى يقُـولَ  حتَّـ (   وأَما قراءة اجلمهور    
)1013(  

  :   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ 
متى �صر ا، متضرعني إليه تعاىل يف :    دلَّت قراءة �افع منفردا على أن الرسول والذين ءامنوا معه قالو         

، فلـم ينقطـع قـول الرسـول         )يقـول (مل تعمل يف    ) حتى(ا بذلك القول، إىل غايةٍ، ألن       حالة زلزاهلم، ومل يتأخرو   
  .)1014(والذين ءامنوا معه عن حالة الزلزال حتى أتاهم �صر ا عز وجل 

ــوا، مبعنــى    ــت قــراءة اجلمهــور علــى أهنــم زُلزل ــوا واضــطربوا إىل أن قــالوا :    ودلَّ أُزْعج : ،متــى �صــر ا
أسـري حتَّـى   : بعدها، وذلك حنو قولـك      " أن"يف هذه القراءة، فَنصبتْه بإضمار      ) يقول(يف  عمِلت  ) حتى(فـ

  .)1015(إىل أن أدخلها : أَدخلَها، واملعنى 
   ويمكِن اجلمع بني القراءتني على ضوء ذلك بأن ا سبحا�ه وتعاىل، يسـتجيب للمـؤمنني حـني ابـتالهم،                   

  . ابتالئهم عاجال، أم بعد شدة البالء آجالسواء أَتَضَرعوا إليه حال
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   ولَكِن املطلوب من املؤمنني يف وقت �زول املصائب أن يسألوا ا �صره، وأن يتضـرعوا إليـه عـاجال ولـو           
قبــل اشــتداد الــبالء، لِمــا يف ذلــك مــن ســرعة اللجــوء إىل ا، ألن تــأخري التضــرع عنــد الزلــزال والضــراء  

 قد جيلب غضب اِ، أل�ه تعاىل يبتلـي عبـاده ليتضـرعوا إليـه، ويطلبـوا مغفرتَـه ويرجـوا رمحتَـه،                 والبأساء
:     يسألوا �صره، فإن هم عا�دوا وتكبروا عن دعوته والتضرع إليه، حلَّ عليهم غضبه، كما يف قوله تعاىل لو
        ن �َّبِيٍّ إِالَّ أَخةٍ ميا فِي قَرلْنسا أَرمو        ونعضْري ملَّهاءِ لَعالضَراءِ وأْسا بِالْبلَهذْ�َا أَه )1016(    قَولِـه تعـاىلو  :
 آ إِلَـىلْنسأَر لَقَدو ~        ونعتَضَـري ـملَّهاءِ لَعـآءِ والضَّـرأْسم بِالبفَأَخذْ�َــه لِـكـن قَبـمٍ مأُم     مهـآءالَ إِذْ جفلَـو

  .) )1017 ولَكِن قَست قُلُوبهم فَزين لَهم الشيطَـن ماكَا�ُواْ يعملُون بأْسنا تَضَرعواْ
***  

  .) )1018 قَالَ اُ هذَا يوم ينفَع الصـدِقِني صِدقُهم: يف قوله تعاىل– 2     
هـذا  :واخلـرب متعلـق الظـرف، أي      مبتـدأ،   ) هذا( بالنصب على الظرف، و    )1019() يوم(   ا�ْفَرد �افع بقراءة    

  .)1020(القولُ واقع يوم ينفع الصادقني صدقهم
هذا اليوم، يـوم ينفـع الصـادقني صـدقهم،          : مبتدأ، أي   ) هذا(بالرفع على أته خرب، و    ) يوم(   وقَرأ اجلمهور   

  .)1021(واجلملة هذه يف حمل �صب مقُول القول 
  .ة املعنى، بل إن املعنى فيهما سواء من �احيما يذكر   ولَيس بني القراءتني 

***  
ـــمةِ  :  يف قولــه تعــاىل – 3    الْقِي مــو ــةً يالِصا خْي�ـــوةِ الــد يــواْ فِــي الْح نامء لِلَّــذِين قُــلْ هِــي  

)1022(.  
ــراءة   ــافع بقـ ــرد �ـ ــةٌ(   ا�ْفَـ ــرب  )1023()خالِصـ ــا خـ ــى أهنـ ــاء، علـ ــع التـ ــي(برفـ ــواْ (،و)هِـ ــذِين ءامنـ ــق م) لِلَّـ تعلـ

  .)1024()خالِصةٌ(بـ
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بالنصــب علــى احلــال مــن الضــمري املســتقر يف الظــرف، والظــرف خــرب املبتــدإ ) خالِصــةً(   وقَــرأَ اجلمهــور 
)1025(.  

  :   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ 
لـى أن هـذه الزينـة الـيت            إِن قراءة اجلمهور تؤكِّد معنى ا�فراد �افع، ويظهر ذلـك يف أن قـراءة �ـافع دلَّـت ع                  

أخرجها ا لعباده، هي خملوقةٌ للمؤمنني يف احلياة الد�يا، ويشاركهم فيها الكفار يف الد�يا، ولكنها خاصـةٌ                 
  .)1026( فيها أحد من الكفار ألن اجلنة حمرمةٌ على الكافرين مال يشاركههلم يوم القيامة، 

 بزينة ا يـوم القيامـة خالصـةً، وأهنـا جتـب هلـم يف هـذه                     فَجاءت قراءة اجلمهور لتؤكِّد ختصيص املؤمنني     
  .)1027(احلال، ألن املؤمن قد مينع منها يف الد�يا لِفَقْرٍ أو مسكنة 
***  

  .) )1028 أَالَّ أَقُولَ علَى اِ إِالَّ الْحق~ حقِيق علَى: يف قوله تعاىل– 4   
شددة املفتوحة بعد الـالم، وذلـك ألن حـرف اجلـر دخـل علـى                 بالياء امل  )1029() علي(   ا�ْفَرد �افع بقراءة    

على هذه القـراءة يف موضـع رفـع    ) أن(، و)1030(ياء املتكلم، ثم قلبت األلف ياء، وأدغمت يف ياء املتكلم           
)1031(.  

ــور  ــرأَ اجلمه ــى(   وقَ ــى       ) علَ ــك ألن حــرف اجلــر دخــل عل ــالم، وذل ــد ال ــألف بع ــى(، و)أن(ب ــى ) علَ مبعن
  .)1032(الباء

 ى اآلية على قراءة �ـافع        فَمنع:            ـقإِالَّالْح ِلَـى اأَالَّ أَقُـولَ ع لَـىع قِيـقح    أي " :      واجـب وحـق علـى
  .)1033(" ذلك، أَالَّ أخرب عن ا إال مبا هو حق وصدق ملا أعلم من جالله وعظيم شأ�ه

 فحـق علينـا قـول ربنـا     :    كما يف قوله تعـاىل       )1034(" على"، أن يتعدى بـ   "حق"أو  " حقيق" وأَصلُ     
  .) )1035إ�ا لذائقون 



260 

حقيق بأن الأقـول علـى ا إال احلـق، أي جـدير بـذلك وحـري بـه،                   :   ومعنى اآلية على قراءة اجلمهور        
وقـال  ". رميـت بـالقوس، وعلـى القـوس    : يتعاقبـان، يقـال   " علـى "والباء       و      : " وقال بعض املفسرين    

  .)1036(ى أال أقول على ا إال احلق حريص عل: معناه : بعضهم 
: ه تعـاىل  ـــ يف قول " علـى "يف هذا مبعنى الباء، كما جاز وقوع البـاء يف موضـع             " على"ويجوزُ أن تكون     "   
وناطٍ تُوعِدواْ بِكُلِّ صِر دالَ تَقْعو  )1037( على كل طريق: ، أي ")1038(.  

   :   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ
 فَقَد دلت قراءة �افع منفردا على أن احلق والصدق واجبـان يف حـق األ�بيـاء علـيهم الصـالة والسـالم،                         

  .وهو الذي تَمثَّلَ يف قول �يب ا موسى عليه الصالة والسالم
 بينما دلت قراءة اجلمهور على أن األ�بياء حريصون وجديرون على بيـان احلـق والصـدق عـن ا عـز                        

  ولَو تَقَولَ علَينا بعـض األَقَاوِيـل          : وجل، ألن ا أوجب عليهم ذلك كما قال تعاىل لنبينا حممد            
  .) )1039 ثُم لَقَطَعنا مِنه الْوتِني ألَخذْ�َا مِنه بالْيمِنيِ 

  . يلْحظُ بني القراءتني التناسب والتكامل يف املعنى   
***  

  ثُم يوم الْقِيـمةِ يخْزِيهِم ويقُـولُ أَيـن شـركَائِي الَّـذِين كُنـتُم تُشـآقُّون فِـيهِم                  : قوله تعاىل   يف –5  
)1040(.  
، فحـذفت �ـون الوقايـة بعـد     "تُشـاقُو�َنِي " بكسر النون، واألصل فيه     )1041() تُشآقُّونِ( ا�ْفَرد �افع بقراءة       

ين أو  ـــ ادو�ـــومعنـاه تع  . )1042(، ثم حذفت يـاء اإلضـافة لداللـة الكسـرة عليهـا              �قل كسرهتا إىل �ون الرفع    
  .)1043(ين ــو�ـــاربـــحــــت

  :وحيتمل معنيني . )1044(بفتح النون على أهنا �ون الرفع، واملفعول حمذوف ) تشاقون( وقَرأَ اجلمهور    
  . أو األ�بياء واملؤمننيالنيب : أي ) تشاقون (–   أ 
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  .وحينئذ تتحد القراءتان معنى. )1045(أي ا تعاىل ) اقونتش (-   ب
: أي ا تعاىل هلم توبيخًـا وتقريعـا      ) ثُم يوم الْقِيمةِ يخْزِيهِم ويقُولُ    : ( فَمعنى اآلية على قراءة �افع منفردا          
ــركَائِي( ش ــن عون  ) أَيــد ــيه (كمــا تزعمــون وت ــتُم تُشــاقُّونِ ف ــذين كُن أي كنــتم جتــادلو�ين وختاصــمو�ين يف  ) مالَّ

؟ فــادعوهم فليــدفعوا عــنكم هــذا )1046(ســبيلهم، أيــن هــم مِــن �صــرِكم وخالصِــكم مــن اخلــزي هــا هنــا 
  .)1047(العذاب النازل بكم 

الذين كنتم جتادلون وختاصمون األ�بياء واملؤمنني      : أي  ) تُشاقُّون فيهم ( ومعنى اآلية على قراءة اجلمهور         
  .)1048(فيهم 

  /      ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ
   إِن تفســري اآليــة الكرميــة علــى ضــوء القــراءتني ســواء، ألن جمادلــة األ�بيــاء واملــؤمنني يف ا ومعــاداهتم،  
كمجادلته ومعاداته، فمـن خاصـم �بيـا فكأمنـا خاصـم مجيـع األ�بيـاء واملـؤمنني، ويف النهايـة، فـإن النتيجـة               

  .احدة، وهي حماربة ا تعاىلو
  .   فالقراءتان تتحدان يف بيان ذلك، فلو اكتفينا بإحدامها ملا تَأَتَّى لنا هذا املعنى األقرب بدون تعسف

***  
  .) )1049 الَجرم أَن لَهم النار وأَ�َّهم مفْرطُون :  يف قوله تعاىل – 6   

 بإســكان الفــاء، وكســر الــراء خمففــةً، علــى أهنــا اســم فاعــل مــن )1050() مفرطــون(  ا�ْفَـرد �ــافع بقــراءة    
  .)1051(إذا جاوز احلد " مفْرِطٌ"فهو " أَفْعلَ"على وزن " أَفْرطَ"
علـى  " فَـرطَ "بكسر الراء مشددة، على أهنا اسم فاعل أيضًا من  ) مفَرطُون( وا�ْفَرد أبوجعفر بقراءة     

 ~ حتَّـى : ويؤيدها قولـه تعـاىل   . )1052(قَصر، وضَيع : ، مبعنى "مفَرطٌ"، فهو مضعف العني" فَعلَ"وزن  
ــيعنا : ، ومعنــى فَرطْنــا هنــا ) )1053إِذَا جــآءتْهم الســاعةُ بغْتَــةً قَــالُوا يـــحسرتَنا علَــى مــا فَرطْنــا فيهــا  ضَ

)1054(.  
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" أفـرط  "ن الفاء، وفتح الراء مع التخفيف، على أهنا اسـم مفعـول مـن             بإسكا) مفْرطُون(  وقَرأَ اجلمهور     
  .)1055(إذا خلَّفْتَه و�سيتَه " : مفْرطٌ"فهو " أَفْرطْتَه ":فتقول

  اءالْقِر نيفِ بالْخِال ةرات الثالث    ثَم/  
ا تعاىل هلم بالكفر والظلم علـى          دلَّت قراءة �افع منفردا على أن الكفار جتاوزوا احلدود اليت حددها            

  !.وجه األرض، ثم تَصِف ألسنتهم أن هلم احلسنى بعد ذلك؟
                        وا فـرائضعطون فِـي حـق أ�فسـهم ويف حـق دينـهم، ضـيا على أهنم مفردلت قراءة أبي جعفر منفرد ثُم   

  .)1056(ا، وأوامره الواجبة عليهم 
  .والتكثري يف التفريط، والتهاون يف أمر ا وهنيه   وفِي هذِهِ القراءة معنى املبالغة 

 يف القـراءتني السـابقتني، فأفـادت بـأن ا عـز وجـل جـازى        قمـا سـب     ثُم تأتي قراءة اجلمهور �تيجةً لكل      
 مــن اإلفــراط والتفــريط، فكمــا أفرطــوا يف احلــدود فرطــوا يف أوامــر ا تعــاىل امــا فعلــوالكفـار مــن جــنس  

  .)1057(وم القيامة مفْرطُون، أي متْروكُون ومنسِيون يف النار، فيخلدون فيهاوضيعوها فهم ي
، ) )1058 �َسـوا اَ فَنسِـيهم       :   وهذَا مـن املشـاكلة الـيت وردت مـرارا يف القـرآن، مثـل قولـه تعـاىل                       

 ويمكُرون ويمكُـر    :  وقوله تعاىل    ) )1059عمهون اُ يستَهزِئ بِهم ويمدهم فِي طُغْيا�ِهم ي       : وقوله تعاىل   
 ـكِرِينالْم ريخ ُاو ُا )1060(وما إىل ذلك .  

والشك أن سبيل إدراك هـذه املعـا�ي مجيعـا مـن منطـوق آيـةٍ واحـدةٍ،                  : "  يقُول الدكتور حممد احلبش        
  .)1061(" ، وا أعلمإمنا هو بتحصيل الوجوه الثالث من القراءة املتواترة

***  
  .) )1062 مستَكْبِرِين بِهِ سـمِرا تَهجرون :  يف قوله تعاىل – 7   
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علـى وزن  " أَهجـر " بضم التاء وكسـر اجلـيم علـى أ�ـه مضـارع              ) )1063 تُهجِرون    ا�ْفَرد �افع بقراءة        
: هلـذيان، ومـاالخري فيـه مـن الكـالم، يقـال       بضـم اهلـاء، وهـو ا    " اهلُجـر "الرباعي، وهو مشتق مـن      " أَفْعلَ"
" جِرهي فالن رج1065(واإلهجار مبعنى االستهزاء مع القول القبيح . )1064(" إذا أفحش يف القول: أَه(.  
الثالثـي،  " فَعـلَ "علـى وزن    " هجـر "بفتح التاء، وضم اجليم على أ�ـه مضـارع          ) تَهجِرون( وقَرأَ اجلمهور      

. )1066(تُهجـرون آيـاتي حينمـا تُتْلَـى علـيكم           : ، والصحيح أ�ـه مبعنـى الـرتك، أي          "هلَجرِا"وهو مشتق من    
 ) )1067 قَـد كَا�َـت ءايــتِي تُتْلَـى علَـيكُم فَكُنـتُم علَـى أَعقَــبِكُم تَنكُصـون          : ويؤيد ذلك قوله تعاىل قبلَه    

ــومِ : تعــاىلوقولــه  ـــرب إِن قَ ــولُ ي ســالَ الر ــورا   وقَ جهم آنــر ــذَا الْقُ ــذُواْ ه هجــرت : ، يقــال ) )1068ي اتَّخَ
  .تركتُه، فهو مهجور : الرجل، أي 

  /    ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ
 املعـا�ي اآلتيـة     )1069(   يوجد تكاملٌ بني القراءتني يف املعنى، فقراءة �افع منفردا أفادت مع اآليات السابقة              

 :مني منـهم، إذا               إنتعاىل حتى إذا أخذ�ا بعذاب اآلخرة املتنع الكفار يف غفلةٍ غامرةٍ من عذاب ا قلوب 
التصــرخوا، وال تســتغيثوا يــوم �ــزول العــذاب، إ�كــم مــن : هــم يصــرخون ويضُــجون مســتغيثني، فيقــال هلــم 

م، لتتـأملوا فيهـا وتُؤمنـوا، فكنـتم     قد كا�ت آياتي مـن القـرآن تقـرأ علـيك       . عذابنا التُنقذون، والتُمنعون منا   
تعرضون عن مساعها إعراضا شديدا شنيعا، مستكربين بالبيـت احلـرام علـى املـؤمنني، مـتكلمني بسـاقط                   

  .)1070(القول من الفحش، وتستهزؤون به 
كـون  ، وترت )1071(هتذون يف شأن القـرآن      : أي  ) تَهجرون: (   فجاءت قراءة اجلمهور مكَملَةً للمعا�ي قائلةً       

  .)1072(آياته فال تؤمنون هبا 
***  

  .) )1073 والْخَـمِسةُ أَن غَضَب اِ علَيهآ إِن كَان مِن الصـدِقِني :يف قوله تعاىل –8   
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ــافع بقــراءة   � دــر ــة، وامسهــا ضــمري الشــأن     )1074() أَن(   ا�ْفَ  بتخفيــف النــون علــى أهنــا خمففــةٌ مــن الثقيل
، )غَضِـب (بـالرفع، فاعـل   ) اُ( الضاد وفتح الباء، علـى أ�ـه فعـل مـاض، و            بكسر) غَضِب(حمذوف، وقرأ   

  .)1075(املخففة ) أَن(واجلملة من الفعل والفاعل يف حمل رفع خرب 
بتخفيف النون على أهنا خمففة من الثقيلـة، وامسهـا ضـمري      ) أَن غَضَب اِ  (   وا�ْفَرد يعقوب أيضا بقراءة     
د ورفـع البـاء، علـى أ�ـه مبتـدأ، وخبفـض لفـظ اجلاللـة، علـى أ�ـه مضـاف إىل                        الشأن حمذوف، وبفتح الضا   

)ا(، و )غَضَبهلَيجار وجمرور، يف حمل رفع، خرب املبتدأ، واجلملة من املبتدأ، واخلرب يف حمل رفع خـرب                ) ع
  .)1076(املخففة ) أن(

املشددة، ) أَن(لباء، على أ�ه اسم  بفتح الضاد، و�صب ا   ) غَضَب(بتشديد النون، و  ) أَن(   وقَرأَ اجلمهور   
  .)1077(املشددة  ) أن(جار وجمرور، يف حمل رفع خرب ) علَيها(باخلفض على أ�ه مضاف إليه، و) اِ(و

   وقَد سبق ختريج هذه القراءات الثالث وبيان مثرهتا يف الفصل الثا�ي من هذه الدراسـة حتـت الدراسـة               
  .)1078(حتت مناذج مسائل احلدود 

***  
  .) )1079 وما تَذْكُرون إِالَّ أَن يشآء اُ:  يف قوله تعاىل – 9   

  . بتاء اخلطاب، على االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب)1080() وماتَذْكُرون(   ا�ْفَرد �افع بقراءة 
 كَال بـل الَّ يخَـافُون       : قوله تعاىل   بياء الغيبة، جريا على السياق، ألن قبلَه        ) ومايذْكُرون(   وقَرأَ اجلمهور   

 ةاآلخِر )1081(.  
 ومـا   إىل اخلطـاب  )  )1082 فَمـن شـآء  ذَكَـره        يف قـراءة �ـافع، يعـدل املـوىل عـز وجـل مـن الغيبـة        

    ُا اءشإالَّ أَن ي ونتَذْكُر         ه إال مبشيئته تعـاىل، فهـو       إِلْفَاتًا للمؤمنني إىل أهنم اليتذكرون بالقرآن وال يتَّعظون ب
، وذلك لِيشعِرهم بأ�ه    ) )1083 قُلْ إِن الْهدى هدى ا     ِ: الذي يشرح الصدور لذلك، كما يف قوله تعاىل         

  .تعاىل لو شاء لتذكَّر هؤالء الكفار هذه التذكرة كما يتذكرون
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  / ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ     
 على مسألة عقَديـة مهمـة، تُوجـب اخلضـوع واالستسـالم  تعـاىل،        – بوجه التكامل    –لقراءتان     دلَّتِ ا 

 والَ يرضَـى  وهي أن إميان املؤمن، وكفر الكـافر، مـن مشـيئة ا تعـاىل، ولكنـه اليرضـى بكفـر الكـافر،                
ـدِهِ الْكُفْربلِع )1084( به هال يأمرو،هوال حيب ألحد من عباده بالكفر،ىال يرض: أي )1085(.  

  .   فَإِن طبيعة القراءتني معا، تُقَرر هذه املسألة العقدية وتؤكدها
***  

  .) )1086 فِي لَوحٍ محفُوظٌ بلْ هو قُرءان مجِيد: يف قوله تعاىل– 10     
  .)1087(ات   وقَد سبق ختريج ا�فرادِ �افع وقراءة اجلمهور من هذه اآلية يف مسائل الغيبي    

 )1088(ماا�ْفَرد بِهِ اإلِمام ابن كَثِريٍ الْمكِّي /   املطلب الثا�ي        

  فَتَلَقَّـى ءادم مِـن ربـهِ كَلِمــتٍ فَتَـاب علَيـهِ إِ�َّـه هـو التَّـواب الـرحِيم                     :  يف قوله تعـاىل      -1
)1089(  

 يف هذه اآلية يف الفصل الثـا�ي، إال أ�ـين أريـد أن أُلقـي ضـوءا هنـا            سبق ختريج ا�فراد اإلمام ابن كثري     
على مثرة اخلالف بني هذا اال�فراد وقراءة اجلمهور، وذلك يستدعي عرض القراءتني مبرورٍ سريع على النحو 

  :التايل 
ــام بقــراءة   ــرد اإلم ــاء يف  ) ءادم(   ا�ْفَ ــع الت ـــت(بالنصــب ورف (فعــل إىل علــى إســناد ال ) كَلِمكَلِمـــت( ،

 ، أي برفـع  ، ومل يؤ�َّث الفعل لكون الفاعـل مؤ�ثـا غـري حقيقـي، وقـرأ اجلمهـور بـالعكس               )ءادم(وإيقاعه على   
  .)1090( )كلمـت( و�صب ) ءادم(

  /ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ
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سـواء،  ) كلمــت (ال  ) ءادم(وتَلَقّـي   ) ءادم(لــ ) ـتكلم(والْقِراءتَانِ ترجعان إىل معنى واحدٍ، ألن تَلَقِّي الـ       
 قَـاال ربنـا ظَلَمنـآ أَ�فُسـنا فَـإِن لَّـم تَغْفِـر لَنـا         :  وهي الـواردة يف قولـه تعـاىل    -فعلى القراءتني فإن الكلمات   

     الْخَـسِرِين مِن كُو�َنا لَننمحتَرو )1091( -  لقبول التوبة من آ دم عليه الصـالة والسـالم،    جاءت من عند ا
  .فلما قاهلا تاب ا عليه

والقراءتــان ترجعــان إىل معنــى، ألن آدم إذا تلقــى  : " - رمحــه ا – فِــي ذلــك يقــول اإلمــام القــرطيب 
ملا كا�ت الكلمات هي املنقذة آلدم بتوفيق ا تعاىل له، لقبولـه إياهـا ودعائـه            : الكلمات، فقد تلقته، وقيل     

، ولكن ملـا بعـد   "فَتَلَقَّت آدم من ربه كلمات: " لكلمات فاعلةً، وكأن األصل على هذه القراءة هبا، كا�ت ا  
لَما مل يكن تأ�يثه حقيقيا، محل ) كلمـت(إن الـ:  وقيل …مابني املؤ�َّث وفعله، حسن حذف عالمة التأ�يث

أعلم. )1092(" على معنى الكَلِمِ، فذُكِّر وا.  
***  

  . (1093)وما اُ بِغَـفِلٍ عما تَعملُون : له تعاىل  يف قو– 2
  . بياء التذكري على االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة)1094() يعملُون(   ا�ْفَرد ابن كثري بقراءة 

وبكُم مـن   ثُم قَسـت قُلـُ  : بتاء اخلطاب جريا على �سق ماقبله من قوله تعاىل         ) تَعملُون(   وقَرأَ اجلمهور   
دِ ذَلِكعب.  

  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ
  :   دلَّت قراءة ابن كثري بالياء على أسلوبني 

  قَـالُواْ الْــن جِئْـت بِـالْحق فَـذَبحوهاوما كَـادوا يفْعلُـون              :اجلري على �سق ماقبلها وهو قوله تعاىل      -أ   
)1095  
 :ةـــبـــ إىل الغي ثُم قَست قُلُوبكُم من بعدِ ذَلِكات من اخلطاب إىل الغيبة، فمن اخلطاب  اإللتف-   ب

ـــفِلٍ عمــا يعملــ كــأن ا تعــاىل يــذكر لغــري بــين إســرائيل حــالَهم ليتَفكَّــروا يف قســاوة قلــوهبم  ونومــا أُ بِغَ
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إن ا عز وجل إذا كان عاملًا مبا :" آليات كلها، فيقول ة أعماهلم وإعراضهم عن احلق بعد هذه اسوشرا
  .)1096(" يعملو�ه مطَّلعا عليه غري غافل عنه، كان ازاهتم باملرصاد

 )1097( ثُم تأتي قراءة اجلمهور بالتاء خطابا لليهود، حتمل هلم من التهديد وتشديد الوعيد ماال خيفى    
  ثُـم قَسـت قُلُـوبكُم      أيها اليهود، وذلك جريا علـى سـياق                ا تَعملُون    وما اُ بِغَـفِلٍ عم    : قائلة  

  .باخلطاب
  .   فَمعنى القراءتني متحد، وال تنافر بينهما

***  
اح علَـيكُم إِذَا        :  يف قوله تعاىل     – 3    نـج فَـال كُمدلــواْ أَوضِـعتَرأَن تَس م  وإِن أَردتـُّ

   )(1098م مآءاتَيتُم بِالْمعروفِ سلَّمتُ
  . بقصر اهلمزة، مبعنى جئتم، وفعلتم)1099() أَتَيتُم(   ا�ْفَرد ابن كثري بقراءة 

  .باملد، مبعنى أعطيتم) ْءاتَيتُم(   وقَرأَ اجلمهور 
لفصل الثا�ي، وهـو       شأْن القراءتني هنا كشأن ماورد يف آية الروم اليت أوردتُها يف مسائل املعامالت من ا              

  .) )1100 ومآءاتَيتُم من ربا لِيربواْ يف أَموالِ الناسِ فَال يربواْ عِند ا ِ: قوله تعاىل 
بـل مهـا متالزمـان، ألن اإل�سـان         .    ومراد القراءتني سواء وهو اإلتيان بالشـيء أو إعطـاؤه، والخـالف           

  .اليعطى الشيء إال أن يأتي به
***  

رِد        :  يف قوله تعاىل   –4        ـن يـملَــمِ ملِإلِس هرـدص حر شـي ه دِيـهأَن ي ُرِدِ ا ن يـفَم
ا يصـعد    *أَن يضِـلَّه يجعـلْ صـدره ضَـيقًا     ا كَأَ�َّمـ جـرح

  .)(1101فِي السمآء
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" ختفيف العني بال ألـف، علـى أ�ـه مضـارع      بإسكان الصاد، و (1102))يصعد(   ا�ْفَرد ابن كثري بقراءة 
  عِدمثل  " فَعِلَ"على وزن   " ص"مبعنـى    "كَتِف ، : تَفَـعـده قولـه تعـاىل      )1103(اريؤيو ،:       الْكَلِـم دـعصـهِ يإِلَي 

 بالطَّي (1104)  
ختفيـف العـني،    بتشديد الصاد، وألف بعـدها، و     ) يصـعد( وا�ْفَرد عاصم يف رواية شعبة عنه بقراءة            

يتعـاطى الصـعود، ويتكلَّفـه، ثـم أُدغمـت التـاء يف             : ، أي   "يتَصـاعد "وأصله  " تَصاعد" على أ�ه مضارع    
الصاد ختفيفًا، لوجود التقارب بينهما يف املخـرج واتفاقِهمـا يف بعـض الصـفات، وذلـك أن التـاء ختـرج مـن            

والصـاد ختـرج مـن طـرف اللسـان مـع أطـراف الثنايـا                طرف اللسـان مـع مايليـه مـن أصـول الثنايـا العليـا،                
  .))(1106، كما أهنما مشرتكان يف اهلمس والشدة واإلصمات 1105) (السفلى

بفتح الصاد املشددة، وحـذف األلـف، وتشـديد    ) يصعد(   وقَرأَ اجلمهور وعاصم يف رواية حفص عنه      
يتكلَّـف  : أدغمت التـاء يف الصـادِ كـذلك، ومعنـاه        ، ف "يتَصعد"، وأصله   "تَصعد"العني، على أ�ه مضارع     

  يتَجرعه والَ يكَاد يسِيغُه : يتجرضع، كما ورد يف قوله تعاىل : مااليطيق شيئًا بعد شيءٍ مثل قولك 
  .)1108(" يتكلَّف شربه مرة بعد مرةٍ بالشدة والقهر، إلطفاء عطشه، واليكاد يبتلعه: "  أي )1107(

   رنِ ثَمتَياءالْقِر نيفِ بالْخِال ة/  
   دلَّت قراءة ابن كثري منفردا على جمردِ الصعود، وهو االرتفاع يف السماء بدون كلفة، يف حالة من يريد            

  .ا تعاىل إضالله
ود تَصـحبه كَلَفَـةٌ     ، بأن هذا الصع   )يصعد(و) يصعد: (   وأَفَادتِ ا�فراد عاصم مع قراءة اجلمهور، ومها        

  .ومشقَّةٌ وثِقَلٌ
  :   هكَذَا يأتي تفسري اآلية الكرمية على ضوء القراءات الثالث متكامال وهو 
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   فمن يرد ا هدايتَه يوسع صدره لإلسالم، وينور قلبه حتى يقبلَه، ومن يرد إضالله يضيق صدره أشد 
سانٍ يرتفع ويصعد يف السـماء وهـو يتكلَّـف الصـعود، فـال يسـتطيع،                الضِّيق، ويكون مثَلُه يف ذلك كَمثَلِ إ�      

  .)1110( كَذَلِك يجعلُ اُ الرجس علَى الَّذِين الَيؤمِنون ، )1109(وميتنع �فوذ اإلميان لقلبه 
***  

غَلَّقَتِ األَبواب وقَالَت هيت     وراودتْه الَّتِي هو فِي بيتِها عن �َّفْسِهِ و        :  يف قوله تعاىل     – 5   
ايثْوم نسي أَحبر إِ�َّه ِاذَ اعقَالَ م لَك(1111)(.  

، "حيـث "فتح اهلاء وياء ساكنة وضم التاء، تشبيها هلـا بــ  )  ) (1112 هيت لَك(ا�ْفَرد ابن كثري بقراءة  
أَتَيـت لَـك    : "الصـالة والسـالم، كأهنـا قالـت         وذلك علـى اإلخبـار عـن �فسـها باإلتيـان إىل يوسـف عليـه                 

  )1113(" بِنفْسِي
بكسـر اهلـاء، ويـاء سـاكنة، وتـاء          ) هيـت لَـك   (   وقَرأَ �افع، وابن عامر يف رواية ابن ذكوان، وأبـوجعفر           

ليوسـف عليـه    " امـرأة العزيـز   "وفتح اهلاء، وكسرها لغتان، والفـتح يف التـاء علـى اخلطـاب مـن                . مفتوحة
. تعال يايوسف إيل: أي " هلُم: " والسالم، على معنى الدعاء له، واستجالبه إىل �فسها، واملعنى الصالة

  .)1114(" كَيف، أَين: "على هذه القراءة، مبنيةٌ على الفتح، مثل) هيت(و
  :   وقَرأَ ابن عامر منفردا يف رواية هشام عنه بوجهني 

ــه األَولُ جالْو   /)  ــك ــت لَ ــاه    ) هِي ــاء، ومعن ــتح الت ــركَ : "بكســر اهلــاء، ومهــزة ســاكنة، وف أَم ــي ــأَ لِ يتَه "
)1115(.  

  .)1116("تَهيأْت لَك"كاألول مع ضم التاء، ومعناه ) ت لَكئْه (/الْوجه الثَّا�ِي   
  .بفتح اهلاء، وسكون الياء، وفتح التاء) هيت لَك(   وقَرأَ اجلمهور 
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  /الفِ بين الْقِراءتِ   ثَمرة الْخِ
   يالحظُ أن ا�فراد ابن كثري مع قراءات اجلمهور تكُون مجلةً واحدة متَّسقة املعنى، الترتك أثرا ألي تنافرٍ  

  ).هيت لك(بني هذه القراءات، متَمثِّلَةً يف عبارة 
  "!أَتَيت لَك بِنفْسِي يايوسف: " العزيز عبرت عن قول امرأة) هيت لَك( فَقِراءة ابن كثري       

أَو " هلُـم   : "عـن قوهلـا     ) يـت لَـك   ه(   وعبرت قراءة �افع وابن عامر يف رواية ابن ذكوان، وأبـي جعفـر              
  "!تَعالَ"
ن قوهلا، ومها عبرتَا عن عبارتني م) هِئْت لَك(و) هِئْت لَك( وقِراءتَا ابن عامر يف رواية هشام عنه      

  "!تَهيأَت لَك" و"! تَهيأَ لِي أَمركَ : " 
 فَإِذَا ركَّبنا هذه املعا�ي مع بعضها من قول امرأة العزيز هذا، فإهنا تُنـتج تفسـريا متكـامال هلـذه اآليـة                          

لبـت منـه أن يواقعهـا،       طالبـت زَلِيخَـا الـيت يقـيم يوسـف يف بيتـها بِرِفْـقٍ ولـنيٍ وخِـداعٍ، وط                   : الكرمية قائلة   
أتيــت لَـك بِنفْسِــي، هلُــم إِلَـى مادعوتُــك لَــه   ! يايوسـف : وقالــت لــه . )1117(وأحكمـت إغــالق األبـواب   

)1118( !لَك أْتيتَهكَ، ورأَم أ لِييفقد تَه!  
لطافـة دعـوة امـرأة العزيـز      فَلَوالَ تعدد القراءات املتواترة، ملا توصلنا إىل هـذه العبـارة الـيت عبـرت عـن              

ولينها ليوسف عليه الصالة والسالم وهي تراوده إىل �فسها وقد شغفها حبا، وا�ظر كيـف مجعـت هـذه                  
العبارة القرآ�يـة املـؤجزة هـذه املشـاعر الـيت أكنهـا قلـب زليخـا و�طقـت هبـا بعبـارة، لـوال هـذه القـراءات                             

  .أعلموا . املتعددة لَبحثْنا عنها يف تعسف وجهد
***  

ــه تعــاىل - 6 ــحورون    :  يف قول سم مــو ــن قَ ــلْ �َح َا ب�ـــر صأَب تــكِّر ــا س ــالُواْ إِ�َّم   لَقَ
)1119(.  
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، )1121(حبِسـت أَبصـار�ا   : بتخفيـف الكـاف، أي   )   }( 1120سكِرت( ا�ْفَرد ابن كثري بقراءة     
  .)1122(! هاحبيث الينفذ �ورها، وال تُدرك األَشياء على حقيقت

ــور       ــرأَ اجلمه ــكِّرت( وقَ ــيت وغُطِّيــت : " بتشــديد الكــاف، أي  ) س ــال جماهــد  . )1123(" غُش وق
وقـال  " أُخِـذَت أبصـار�ا  : "، وقال قتادة عن ابن عباس "سدت أبصار�ا  : " )1125( والضحاك   )1124(
ــبه علينــا وإمنــا ســحر�ا: " عــن ابــن عبــاس أيضــا )1126(العــويف  يــت  : ")1127( ، وقــال الكلــيب"شمع
  .)1128(" أبصار�ا

  .1129)  " (وجيوز أن يكون من املخفف، وشدد للكثرة: "  ويقُولُ الدكتور حممد سامل حميسن     
غُطَّى على عقله، : سكِر، وسكِّر على التكثري، أي : ويقال : "  ويؤيد ذلك قول أبي جعفر النحاس     

  .)1130  " من السكر سكَرات، وهو مشتق: ومنه قيل 
  / ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ    
  يستَنتَج من اخلالف بني القراءتني أهنما تدالَّن على معنى واحدٍ، ومفهومٍ متَّحِد يف أداء معنى واحدٍ،    

ء اـرمني بابـا مـن       أ�ه لو فتحنـا علـى هـؤال       : ألن تفسري اآلية واليت قبلها على قراءة ابن كثري �َصت على            
إمنا :  لِفَرطِ عِنادِهِم –، لقالوا )1131(السماء، ومكناهم من الصعود إليه، فصاروا يصعدون إىل السماء 

  .)1132(حبست أبصار�ا عن النظر، بل سحِر�ا حتى رأينا الشيء على غري ماهو عليه 
، والشـي إذا    … وغطيـت عـن الرؤيـة      لقالوا إمنا غشـيت أبصـار�ا     …) سكِّرت(   وعلَى قراءة اجلمهور    

  .غُشى أو غُطِّي، فقد حبس بال شك
   وهذَا، على فرض فَرقِنا بني معنيي القراءتني، وإال فهما مبعنى واحد كما يشري إىل ذلـك قـول الـدكتور                  

  .حممد سامل، وأبي جعفر النحاس، وا أعلم
***  
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ــرواْ لِلَّــذِين   وإِذَا تُتْلَــى ع:  يف قولــه تعــاىل – 7    ـــتُنا بينـــت قَــالَ الَّــذِين كَفَ ايء هِمــي لَ
ــا وأَحســـن �َـــدِيا   قَامـم ـــرينِ خالْفَـــرِيقَي ـــواْ أَينامء) 

(1133.  
"  بضم امليم الوىل، على أ�ه مصدر ميمـي، أواسـم مكـان مـن                )1134() مقَاما( ا�ْفَرد ابن كثري بقراءة        
قـام فيـه، ومنـه قولـه تعـاىل علـى قـراءة                      " واملُقَام" عي،  الربا" أَقَامبالضم اسم مكان، وهو املوضـع الـذي ي

الإقامـةَ لكـم   : الموضـع إقامـةٍ لكـم، أَو    : ، أي ) )1135الَمقَام لَكُم فَارجِعواْ  صعاصم يف رواية حف
حسـنت  : ، أي   )1137( قَامـا    حسـنت مسـتَقَرا وم     : ومنه قولـه تعـاىل      . )1136(هـهنا يف العسكر    

  .)1138(الغرفةُ مستقرا يستقرون فيه، أو موضعا يقيمون فيه 
علـى وزن  " قـام "بفتح امليم األوىل، على ا�ه مصدر ميمي، أو اسم مكان مـن    ) مقَاما( وقَرأَ اجلمهور       
واْ ــعــِ الَمقَام لَكُم فَارج:قوله تعاىلاملوضع، ويؤيد ذلك قراءة اجلمهوريف : بالفتح " املَقَام"الثالثي، و" فَعلَ"
   لكـم تــقومون فيـه      : ، مبعنى ضِعووقولـه تعـاىل   .1139(الم:             اـودمحـا مقَامم ـكبر ثَـكعبأَن ي ـىسع  

  يوم القيامة للشفاعة للناس لريحيهم رهبم ، واملقام احملمود، هو مكان القيام الذي يقوم فيه النيب 1140)
يف اآليـة،هو مقـام   " املقـام احملمـود  " بإمجـاع املفسـرين علـى ان       )1141(ا�ه مما هم فيه، وقال الواحدي     سبح

  ).(1142)) شافعا لألممالشفاعة،وهو املكان الذي يقوم فيه النيب 
  /ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ     
  :ي أمرين  يستَنتَج من كل ماسبق أن اخلالف بني القراءتني يقتض   

وأَما املَقَـام، فقـد يكـون كـل         :"  أن يكون معنامها واحدا حيث يقول ابن منظور يف لسا�ه            /   األَمر األَولُ 
  .)1143(" موضع القيام: واحد منهما مبعنى اإلقامة، وقد يكون مبعنى 
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ن إمنا يقوم يف املكان قبل أن يقيم فيه،  إن ا�فراد ابن كثري مكمل لقراءة اجلمهور، ألن اإل�سا/   األَمر الثَّا�ِي
  .فإن وجد مقَما يقوم فيه، أقام مقاما

***  
ــاىل  -8 ــه تع ــال      :  يف قول ــؤمِن فَ م ــو هـــتِ و لِح الصـ ــن ــلْ مِ معــن ي مو 

  .) )1144 يخَاف ظُلْما والَ هضْما
ذف األلف اليت بعد اخلاء، وجزم الفاء، على أن حب    (1145)) فَال يخَف( ا�ْفَرد ابن كثري بقراءة       
 ومن : يف قوله تعاىل ) من(�اهية، والفعل جمزوم هبا، واجلملة يف حمل جزم، جواب الشرط، وهو " : ال"

 مِنؤم وهـتِ وـلِحالص ل مِنمعي) 1146(.  
�افيـة، والفعـل مرفـوع لتجـردِه     ) : ال( على أن بإثبات األلف، ورفع الفاء،  ) فَال يخَاف (وقَرأَ اجلمهور        

، ومجلـة   "فَهو الَ يخَـاف ظُلُمـا     : " من الناصب واجلازم، واجلملة يف حمل رفع خرب ملبتدإ حمذوف، تقديره            
فالفرق النحوي واضح، والثمرة اخلالفية تكمن يف أن . )1147(املبتدأ واخلرب يف حمل جزم جواب الشرط 

وقـراءة اجلمهـور    . ثري منفردا جمازي قصد به طمأ�ينة املؤمنني الذين عملوا الصاحلات         األمر يف قراءة ابن ك    
  .)1148(على الظاهر

***  
واألرض كَا�َتَــا      أَولَـم يــر الَّـذِين كَفَــرواْ أَن السمــواتِ    : يف قولـه تعــاىل  - 9

   َ 1149( حي أَفَال يؤمِنونزَلْقًا فَفَتَقْنـهما وجعلْنا مِن الْماءِ كُلَّ شيءٍ
 حبـذف الـواو بعـد اهلمـزة علـى أ�ـه كـالم مسـتأ�ف، واهلمـزة           (1150)) أَلَـم (ا�ْفَرد ابن كثري بقـراءة         

                 وحده بعد قيام األدلة الواضحة على وحدا�يـة ا لالستفهام التوبيخي على تقصريهم يف عدم عبادة ا
  (1151)تعاىل 



274 

بإثبـات الـواو علـى أهنـا عاطفـة، واملعطـوف عليـه مقـدر بعـد مهـزة االسـتفهام                     ) أَولَـم (   وقَرأَ اجلمهـور    
 وتقدير )(1152 ؟ أَمِ اتَّخّذُواْ مِن دو�ِهِ ءالِهةً : اإل�كاري، يدل عليه الكالم السابق، وهو قوله تعاىل 

ففصلهما عن بعضهما بكتْلـة   أأشركوا با ومل يتدبروا يف أن السموات واألرض كا�تا ملتصقتني           : "الكالم  
  .)(1153" اهلواء، ليستدلوا هبما على وحدا�ية ا تعاىل

  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ
  .   بين القراءتني تكاملٌ دقيق، ألن القراءة األوىل استخدمت أداة ختتلف عن ما استخدمته الثا�ية

وهو توبيخ ا عز وجل للمشركني على تقصـريهم         ) أَلَم(فهام التوبيخي      فَقِراءة ابن كثري جاءت باالست    
يف عدم عبادة ا وحده خملصني له الدين مع وجود األدلة الواضحة القاطعة على وحدا�يتـه سـبحا�ه،                  
من هذه األدلـة فَصـلُ السـموات واألرض عـن بعضـها، وإحيـاء كـل شـيء مـن املـاء النـازل مـن السـماء                 

  يؤمنون؟ فلماذا ال)1154(
   بينما تأتي قراءة اجلمهور لِتُنكِر على املشركني عدم تفكُّرهِم ليعلموا كلَّ هذه اآليات البينات فينقـادوا       

  . باالستفهام اإل�كاري أومل ير الذين كفروا : لِلَّه ويستسلموا لَه فيعبدوه وحده، فقال تعاىل 
للكفـار علـى تقصـريهم تَفَكُّـرا        ) أومل: (، وإ�كـارا    )أَلَم: (وبيخًا     فَتَضَمنت اآلية على ضوء القراءتني ت     
  .وا أعلم. وعِبادة، وهو تكامل دقيق بني القراءتني

***  
  .) )1155تِهِم وعهدِهِم راعونـنـألَم هم والَّذِين:تعاىل قوله  يف-10       

، حبـذف األلـف الـيت بعـد النـون      )1157( هنـا ويف املعـارج   )1156() ألَمــنتِهِم ( ا�ْفَرد ابن كثري بقراءة       
: على التوحيد، وهو مصدر، واملصـدر يـدل علـى القليـل والكـثري مـن جنسـه، وألن بعـده قولـه تعـاىل                          

)دِهِمهعوهو مصدر أيضا، وقد أمجع القراء على قراءته بالتوحيد مع كثرة العهود، واختالفها وتباينها ) و
)1158(.  
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  *. )1159(باجلمع، وذلك لكثرة األما�ات ) ألَمنـتِهِم( اجلمهور    وقَرأَ
  /   تَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ

   يوجد تكامل معنوي بني القراءتني، حيث أفادت قراءة ابن كثري منفـردا حفـاظَ املـؤمنني علـى جـنس            
  .) )1160عهدِهِم راعون  و: ويؤيد هذه القراءة قوله تعاىل بعدها . األما�ة

      وجاءت قراءة اجلمهور مفيدة أن األما�ة عديدة احملتويـات، ألَهنـا تُطلَـق علـى كـلِّ مـايؤمتن اإل�سـان                     
، وسـواء كـان بـني اخلـالق والعبـاد، أم بـني العبـاد              )1161(علَيه من التكاليف الشرعية، أو الودائع املالية        

  .) )1162 إِن اَ يأْمركُم أَن تُؤدواْ األَمـنـتِ إِلَى أهلِها : لك يف قوله تعاىل أ�فسهم، كما أُمروا بذ
***  

 أَو كَضُلُمـتٍ فِي بحرٍ لُّجـيٍّ يغْشــه مـوج مـن فَوقِـهِ مـوجٍ مـن                   :  يف قوله تعاىل     -12 – 11  
عقَ با فَوضُهعب ـتظُلُم ابحقِهِ سضٍ فَو) (1163.  

  : لِإلِمامِ ابن كثري ا�فرادانِ يف هذه اآلية    
علـى اإلضـافة،    . منو�ًا) ظُلُمـتٍ( برتك التنوين مع جر      )1164() سحاب( ففي رواية البزي عنه، قرأ         

خـربه  ) مِـن فَوقِـهِ   (مبتدأ، و ) سحاب(، و )1165(وهي إما إضافةٌ بيا�يةٌ، أو إضافة السببِ إىل املسبب          
)1166(.  

األوىل يف قولـه    ) ظُلُمــت (على أهنا بدل مـن      ) ظُلُمـتٍ(بالتنوين مع جر    ) سحاب(   ويف رواية قنبل، قرأ     
  .) )1167 أَو كَظُلُمـتٍ فِي بحرٍ لُّجيٍّ: تعاىل 

لك هذه أو ت: على أهنا خرب ملبتدإ حمذوف، تقديره ) ظلمـت(بالتنوين، ورفع ) سحاب(   وقَرأَ اجلمهور 
 1168(ظلمات(.     

و   )ابحس (                عليـه، وهـو معلى القـراءات الـثالث مبتـدأٌ، خـربه مقـد)   ِقِـهوالخـالف مـؤثر يف     ). مـن فَو
  .املعنى بني القراءات الثالث
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***  
ــرا   : يف قولــه تعــاىل-  13    الَ �َصفًا وــر ص ونــتَطيع ــا تَس فَم ــون ــا تَقُولُ وكُم بِمــذَّب ــد كَ  َفَقَ

1169)(.  
) كَذَّبوكَ(يف " الكاف" بياء الغيب، فـ)1170() يقُولُون(    ا�ْفَرد ابن كثري يف رواية قنبل خبلف عنه بقراءة 

 ويوم يحشرهم ومايعبـدون مِـن دونِ اِ فَيقُـولُ ءا�ـتُم أَضْـلَلْتُم           : للمشركني املتقدم ذكرهم يف قوله تعاىل       
. للمعبودين من دون ا) يقُولُون(ويف ) كَذَّبوكُم( والواو يف  ) )1171 أَم هم ضَلُّوا السبِيلَعِبادِي هـؤالءِ

)1172(  
لقد كذَّبكم هؤالء املعبودون يف زعمكم أهنم آهلة وحجتهم مايقولون : "    ومعنى اآلية على هذه القراءة 

 :      َّا أَن �َّتغِي لَننبي اكَانم كـنحبس                ـوا الـذِّكْرتَّـى �َسح مـآءِهابءو متَهتَّعلَكِن مو اءلِيأَو مِن و�ِكخِذَ مِن د
، فما تستطيعون اليوم صرفًا ودفعا للعذاب عنكم، والجتدون أحدا ينصركم،     ) )1173وكَا�ُوا قَوما بورا  

 1174(ومينعكم من عذاب ا(.  
تــاء اخلطــاب، وهــو الوجــه الثــا�ي البــن كــثري يف روايــة قنبــل عنــه، واخلطــاب  ب) تَقُولُــون(   وقَــرأَ اجلمهــور 

لقـد كـذبكم   : أي . للمشركني) تَقُولُون(للمعبودين، والواو يف ) كَذَّبوكُم(للمشركني الذين عبدوا، والواو يف    
  .)1175(املعبودون يف دعواكم أهنم آهلة مع ا سبحا�ه، وأهنم أضلوكم 

  / بين الْقِراءتَينِ   ثَمرة الْخِالفِ
   تتكامل القراءتان يف صياغة معنـى واحـدا، فبعـد أن يكـذِّب املعبـودون املشـركني ويكفـروا بعبـادهتم                     
إياهم، وينزهوا ا سـبحا�ه، وذلـك يف قـراءة ابـن كـثري، تُفيـد قـراءة اجلمهـور بـأن ا حيكـي للمشـركني                           

فقـد كـذَّبكم املعبـودون مبـا تقولـون مـن       : هلم بعد قول املعبـودين  تكذيب أوليائهم إياهم، فكأ�ه تعاىل قال       
  . وا أعلم…ألوهيتهم أيها املشركون 

***  
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ــمِ و�ُــزلَ الْملَـــِكَةُ تَنــزِيال      :  يف قولــه تعــاىل  – 14    بِالْغَمـ اءــمالس ـقَّق تَشـ مــويو  
(1176).  

األوىل مضمومة، والثا�ية ساكنة مع ختفيف، ورفع :  بنو�ني )1177() و�ُنزِلُ( ا�ْفَرد ابن كثري بقراءة        
الربــاعي، مســند إىل ضــمري العظمــة، ألن قبلَــه قولــه " أَفْعــلَ"علــى وزن " أَ�ْــزلَ" الــالم، علــى أ�ــه مضــارع 

الم على �سقٍ واحدٍ، ، فجرى الك) )1178وقَدِمنا إِلَى ماعمِلُواْ مِن عملٍ فَجعلْنه هبآء منثُورا  :ـتعاىل
  .)1179(بالنصب، هو مفعول به ) الْملَـِكَةَ(، و"حنن: ضمري مسترت وجوبا تقديره ) �ُنزلُ(وفاعل 

بنون واحدة مضمومة مع تشديد الزاي، وفتح الـالم علـى أ�ـه فعـل مـاض مـبين                   ) و�ُزلَ: (   وقَراَ اجلمهور   
  ).* )1180(بالرفع، �ائب فاعل) الْملَـِكَةُ(للمجهول، و

  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ
   بِناء الفعل للفاعل، وبناؤه للمفعول سواء يف املعنى، ألن أحدمها يكمل اآلخر ويؤكد معنـاه، إذ املعلـوم                  

 الفعل للفاعـل يف قـراءة ابـن كـثري قولُـه تعـاىل       . أ�ه ال�ُزولَ للمالئكة حتى يأمرهم ا ى بناءقَووي:   ُلـزني 
  .) )1181الْملَـكَةَ بِالروحِ مِن أَمرِهِ 

وأمثلة هذا النوع كثرية يف القراءات، فَحيثُما يوجد االختالف، يف القراءة بني البناء ملا سـمي فاعلـه        " 
  .)1182(" وملا مل يسم فاعله، فبينهما صلةُ املِ واملبين، أو املبهمِ واملفسرِ

***  
                        (1183) إِ�َّك الَتُسمِع الْموتَى والَ تُسمع الصم الـدعآء إِذَا ولُّـواْ مـدبِرِين            : يف قوله تعاىل   -15

 مـبين   بيـاء مفتوحـة مـع فـتح املـيم، علـى ا�ـه فعـل مضـارع          ( 1184)   )والَيسـمع (ا�ْفَرد ابن كثري بقـراءة  
بالنصـب مفعـول بـه،      ) الـدعاء (، و   )يسـمع (برفع امليم على أ�ـه فاعـل        ) الصم(وقرأ  ". مسع"للمعلوم، من   

  .)1185( هلم بالدخول يف اإلسالم وذلك على اإلخبار عن املعرضني عن مساع دعوة النيب 
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علـى  " أّسـمع " مضارع مبين للمعلوم من      بتاء مضمومة مع كسر امليم، على أ�ه      ) والَتُسمع(   وقَرأَ اجلمهور   
) تُسـمِع (مفعـول ثـان، وفاعـل    ) الـدعآء (بفـتح املـيم مفعـول أوا، و         ) الصـم (الرباعي، وقرأوا   " أَفْعلَ"وزن  

 إِ�َّـك لَ تُسـمِع الْمـوتَى    : املتقدم ذكره يف قوله تعاىل واملراد به �بينا حممد     " أ�ت"ضمري مسترت تقديره    
 له يد1186(، فجرى الثا�ي على لفظ األول من اخلطاب، وذلك تأي(.  
  / ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ     
  : الْقِراءتَانِ تنتجان معنى واحدا متكامال يتأتى على الصيغة اآلتية    
س هلـم، وكـذلك التُسـمع دعوتَـك          إِ�َّك أيها الرسول التُسمع دعوتك الكفار الـذين هـم كـاملوتى الحـ                  

، والسيما إذا أعرضوا عن دعوة احلق واإلميان ) 1188)، ألهنم اليسمعون شيئا )1187(الذين هم كالصم 
  .)1189(فارين مدبرين 

بأن الصم اليسمع الدعاء إذا ولوا مـدبرين، فـال تسـتطيع ياحممـد أن     : تفيد القراءتان :    وبِعِبارةٍ أخرى   
  .وا تعاىل أعلم.  هذه احلالة مهما فعلتتُسمعهم يف

***  
   .) )1190 واذْكُر عِبـد�َآ إِبراهِيم وإِسحـق ويعقُوب أُولِي األَيدِي واألَبصـرِ :  يف قوله تعاىل – 16   
راد بـه �ـيب ا       بفتح العني، وإسكان الباء، على اإلفـراد، واملـ         )1191() عبد�َا(  ا�ْفَرد ابن كثري بقراءة       

، فكأ�ـه تعـاىل     )1192( وحده، إجالالً له، وتعظيما لقَدره، ويليه ابناه يف ذلك على العطف             إبراهيم  
وجعلَ . واذكر عبد�ا إبراهيم، وعبد�ا إسحاق، وعبد�ا يعقوب، وذلك على جاللة قدرهم مجيعا           : قال  

 إِن : ، كما يف قوله تعاىل )1193(رجةً عند ا، أل�ه كان أمة إبراهيم أَولَهم أل�ه أَجلُّهم قدرا وأَعالهم د
 رِكِنيشالْم مِن ا كَانمنِيفَا وح ِ ةً قَا�ِتًاأُم كَان اهِيمرإِب )1194(.  

 واذكـر ياحممـد عبــد�ا الثالثـة مـن األ�بيـاء، وهـم       : على اجلمع، واملراد به، أي  ) عِبـد�َا(   وقَرأَ اجلمهور   
  .، وذلك ألن كال منهم عبد، فإذا اجتمعوا فهم عِباد)1195(إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
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  .   والْوجهانِ مناسبان، والتعارض بني القراءتني يف شيء
***  

  .) )1196 ومناة الثَّالِثَةَ األُخرى:  يف قوله تعاىل – 17         
 هبمزة مفتوحة بعد األلف، مبدٍّ واجب متصل حسب مذهبه )1197() ةمناء(ا�ْفَرد ابن كثري بقراءة      

  .)1198(مشتق من النوءِ، وهو املطر، ألن املشركني كا�وا يستمطرون عندها األ�واء ) مناءة(يف ذلك، و
صب، يصـب، ألن    : مبعنى  " مين مينى "بغري مهزة، مبد طبيعي، وهي مشتقة من        ) ومناة(   قَرأَ اجلمهور   

  .)1199(اء النحائر كا�ت تصب عندها يتقربون هبا إليها م
  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ

   الْمراد من القراءتني شيء واحد، وهو الصنم الذي كان بني مكة واملدينة، وكا�ت بعض القبائل العربية 
ــوهالل     ــا بن ــان صــخرة، اشــتهرت بعبادهت ــه، وك ــة  )1200(يشــرتكون يف عبادت ــذيل وخزاع ، )1201(، وه

  .، كما وردت به مصادر خمتلفة)1202(واأل�صار 
   بيد أن القراءتني يف الوقت �فسِه تُفِيدان معا معنى زائدا، حبيـث الميكـن إلحـدامها إفادتُـه منفـرِدة يف                     

تمطار، بينمـا   ظاهر اآلية، ألن ا�فراد ابن كثري خصص عبادة هذا الصنم من قِبلِ املشركني من أجـل االسـ                 
لغـرض االسـتمطار، فهـم    ) منـآءة (أفادت قراءة اجلمهور باألفعال اليت كا�وا يقـدموهنا مـن النحـائر تَقَربـا إىل           

  .كا�وا يعتقدون أهنا صاحبةُ املطر
  .   هكَذَا حنصل على معنى متكاملٍ من استعمال القراءتني دون صعوبة

***  
مةِ  الَ:  يف قوله تعاىل – 18         مِ الْقِيـوبِي أُقْسِم) 1203(.  
 هبمـزة بعـد الـالم مـن غـري ألـف       )1204() الَأُقْسِم( ا�ْفَرد ابن كثري يف رواية البزي خبلف عنه بقراءة             

  :حيتمل معنيني " الالم"على أن 
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، وإذا كان حاال مل تلزمه حاالً" أُقْسِم"وجعل ) أُقْسِم( أ�ه الَم قسمٍ، دخلت على / الْمعنى األَولُ         
 إمنا تدخل لتأكيد القسم، – أي �ون التوكيد الثقيلة –النون، ألن النون املشددة 

  .ولتؤذن باالستقبال، فإذا مل يكن الفعل لالستقبال وجب تركُ دخول النون فيه
ويجوزُ أن يكون الفعل لالستقبال، مع جواز حذف النون وإبقاء الالم، كما جيوز      

  .)1205(حذف الالم كذلك وإبقاء النون 
، "ألَ�َا أُقْسِم :  " خرب مبتدأ حمذوف، معناه ) أُقْسِم(أَ�َّه الَم لالبتداء، و/ الْمعنى الثَّا�ِي          

  .)1206(ويعضده أ�ه يف مصحف اإلمام مرسوم بغري ألف 
 -، وحيتمـل كـذلك   )1207(للنفـي ) ال(والصحيح أن يقال إن . بإثبات األلف ) ألُقْسِم( وقَرأَ اجلمهور       

  :معنيني 
 فَـال أُقْسِـم بِمواقِـع       : لـه، ويؤيـد ذلـك قولـه تعـاىل           أ�ه اليقسم بالشيء إال إعظاما     /  الْمعنى األَولُ        

  (1208) و تَعلَمون عظِيم وإِ�َّه لَقَسم لَّالنجومِ 
     

***  
  .) )1209الَ تُضَآر والِدة بِولَدِها والَ مولُود لَّه بِولَدِهِ: يف قوله تعاىل– 2   

       أبوجعفر بقراءة   ا�ْفَر د)ْضـار،  " بإسكان الراء خمففـة، علـى أ�ـه مضـارع مـن       )1210() الَ تُضَآر
  .)1211(على هذه القراءة �اهية، والفعل جمزوم هبا ) ال(، والسكون إجراء للوصل جمرى الوقف، و"يضري

مضارع مرفوع لتجـرده    برفع الراء مشددة على أ�ه فعل       ) الَتُضَار: ( وقَرأَ ابن كثري وأبوعمرو ويعقوب          
  .)1212(�افية، ومعناها النهي للمشاكلة ) : ال(من الناصب واجلازم، و

�اهية، والفعـل جمـزوم هبـا، ثـم حتركـت           ) : ال(بفتح الراء مشددة على أن      ) الَتُضَار: ( وقَرأَ اجلمهور       
 من الساكنني، أن يكـون      الراء األخرية ختلصا من التقاء الساكنني على غري قياس، ألن األصل يف التخلص            
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  وال يضــار كاتــب وال شــهيد : للحــرف األول، وكا�ــت فتحــة خلفتــها، ومثلــها يف احلكــم قولــه تعــاىل 
)1213(.  

***  
 ( لَكِـنِ الَّـذِين اتَّقُـواْ ربهـم لَهـم جنــت تَجـرِي مِـن تَحتِهـا األَ�ْهــر خــلِدِين فِيهـا             :  يف قوله تعـاىل      – 3   

1214(.  
) الذين(، و "إِن" بنون مفتوحة مشددة، على أهنا عاملة عمل         )1215() لَكِن( ا�ْفَرد أبوجعفر بقراءة         

  .)1216() لكن( خرب  هلم جنـت جتري من حتتها األهنـرامسها، ومجلة 
نني، بنون ساكنة خفيفة مع حتريكهـا وصـال بالكسـر، ختلصـا مـن التقـاء السـاك                 ) لكن(وقَرأَ اجلمهور        

خـرب  ) هلـم جنــت   (مبتـدأ، ومجلـة     ) : الـذين (خمففة مهملة، لعمل هلـا، و     ) لكن(وعلى هذه القراءة تكون     
  .)1217() الذين(
  .ووجه اخلالف النحوي بني القراءتني واضح، وال خالف معنوي    

***  
ــاىل – 4    ــه تعـ ــدة أَو ماملَ  : يف قولـ ــدِلُواْ فَواحِـ ــتُم أَالَّ تَعـ ــإِن خِفْـ ــنكُم فَـ مـأَي ــت  كَـ

)1218(.  
فـاملقنع  :  برفع التاء، على أهنـا خـرب ملبتـدأ حمـذوف، أي              )1219() فَواحِدة( ا�ْفَرد أبوجعفر بقراءة         

  .)1220(فتكفي واحدة : واحدة، أو فاعل لفعل حمذوف، والتقدير 
ــور   ــرأَ اجلمه ــدة(   وقَ ــول لفعــل حمــذوف،     ) فَواحِ ــى أهنــا مفع ــاء، عل ــا�كحوا واحــدة  : أي بنصــب الت ف

)1221(.  
  / ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ
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فإن خفتم أيها املؤمنون أال تعدلوا بني األزواج الكثرية :    تَكَاملَت القراءتان يف آداء معنى واحدٍ كما يلي 
  .)1222(" فا�كحوا واحدة، ففيها كفاية"يف القِسم وحنوه، 

حلكيم جعل الكفاية يف �كاح الواحدة ملـن خـاف اجلـور والظلـم يف حـق اثـنني فمـا                        علَى أن ا العليم ا    
فوق، والشك أن من كان سبب خوفه ذلك، سيجعل ا له غنى يف الزوجة الواحدة، أل�ه تعاىل اليكلف 

  .�فسا إال وسعها
***  

  .))1223ت مؤمِناوالَتَقولُوا لِمن أَلْقَى إِلَيكُم السلم لَس: يف قوله تعاىل– 5  
:  بفتح امليم الثا�ية خبلف عنه، على أهنا اسم مفعول، ومعناه )1224() مؤمنا( ا�ْفَرد أبوجعفر بقراءة     

  .)1225(لن �ؤمنك على �فسك 
إمنا فعلت ذلك متعوذًا، ولـيس عـن        : بكسر امليم، على أهنا اسم فاعل مبعنى        ) مؤمِنا( وقَرأَ اجلمهور      

  .)1226(حيح إميان ص
، واستنتاج الثمرة اخلالفية منها مما فيه )السلـم( ولَقَد سبق ختريج قراءتني أخريني يف هذه اآلية يف كلمة    

  .)1227(كفاية، إال أن هذا اخلالف أيضًا يضيف شيئًا على املعا�ي السابقة يف إطار التكامل 
  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ  

اعلى املعنى اآلتي    �َصتِ القراءتان مع:  
   والَ تُقُولُواْ أيها املؤمنون ملن أعلـن بـالنطق بالشـهادتني أو التحيـة بتحيـة اإلسـالم، أو أظهـر لكـم عالمـة                         

لن �ؤمنك على �فسك فإمنا قلت أو فعلت ذلك متعوذًا، وليس عـن إميـان                : )1228(استسالمه وا�قياده   
  .صحيح

  !لتكامل والتعاضد املعنويني   ماأَوفَق هذا ا
***  
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  .) )1229اآلن خفَّف اُ عنكُم وعلِم أَن فِيكُم ضَعفًا:  يف قوله تعاىل– 6   
 بضم الضاد، وفـتح العـني والفـاء وبعـدها ألـف، ثـم مهـزة         )1230() ضُعفَاء( ا�ْفَرد أبوجعفر بقراءة     

، وحينئـذ يصـبح املـد       "ظريف وظرفـاء  "، حنو   "فعيل"على وزن   " ضعيف"مفتوحة بال تنوين، وهو مجع      
  .)1231(عنده مدا واجبا متصال فيمده     حركات 

  .بفتح الضاد) ضَعفَا( وقَرأَ عاصم ومحزة وخلف    
األول يكون : والضَّعف والضُّعف مصدران مبعنى واحد، وقيل      . بضم الضاد ) ضُعفًا( وقَرأَ اجلمهور      

أصـاب  : والثا�ي وهو الضُّعف، يكون يف البدن، فيقـال     . يف عقله ضَعف  : فيقال مثال   يف العقل والرأي،    
، وحيسـن اسـتعمال   )1233(، وهـو خـالف القـوة    )1232(ويف كلتا احلالتني فهو ضعيف    . جسمه ضُعف 

 املعنيين هنا، ألن اجلهاد القتايل ينتصر فيه بالعقل واجلسم، فقد يؤدي ضَعف العقل إىل ضُعف اجلسم يف       
القتال، ألن حسن ختطيط احلرب بقوة العقل ومرو�ته، وكذلك حسن استخدام األسلحة احلربية يف ساحة 

  .القتال من وسائل أو عوامل الغلبة والفوز
  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ

وأَفَـادت قـراءة أبـي      .  ضُـعفًا  علـى أَن يف املـؤمنني ضَـعفًا و         – بـالفتح والضـم      – دلَّت قراءتا اجلمهور       
جعفر منفردا بأن هذا الضعف ليس يف �فوس املؤمنني مجيعا، وإمنا يوجد يف الضعفاء منهم، وبتأملٍ جنـد                  
  .أن ا�فراد أبي جعفر دفَع شبهةَ تَوهمِ تعميم الضعف يف مجيع املؤمنني، فيبقى األمر أن فيهم قويا وضعيفًا

***  
ــ– 7     ــق األَ�فُــسِ   : ه تعــاىل  يف قول ـــلِغِيهِ إِالَّ بِش ــواْ ب ــم تَكُو�ُ ــدٍ لَّ ــالَكُم إِلَــى بلَ ــلُ أَثْقَ   وتَحمِ

(1234)  
  .)1235() بِشق( ا�ْفَرد أبوجعفر بقراءة      
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: والفتح والكسر مصدران مبعنى واحد، وهو املشقة، وقيـل          . "بكسر الشني ) بِشق( وقَرأَ اجلمهور       
مشـقُوقًا  : ، أي )بــلِغِيهِ (يف موضـع احلـال مـن الضـمري يف           ) بشـق (ح مصدر، والكسر اسـم مصـدر، و       الفت

  .)1236(" علَيكُم
  / ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ    
                 وِينعم ابن منظور يف لسا�ه فرقًا دقيقًا بني القراءتني، ميكن أن �ستنتج منه مثرة درأَو ةً، حيث يقول     لَقَد

الفصـل يف الشـيء، كأهنـا أرادت أهنـم يف     : فمـن الشـق، أي   ) بِشق(وأما الفتح  : " عن قراءة أبي جعفر     
  ".موضع حرجٍ ضَيقٍ كالشق يف اجلبل

�صـف الشـيء، كأ�ـه قـد ذهـب بنصـف        : وأصـله مـن الشـق       ) : " بِشـق ( ويقُولُ عن قراءة اجلمهـور         
  .)1237(" بلغتموهأ�فسكم حتى 

 معنـى القـراءتني دقَّـةً ومبالَغَـةً بـأن ا يـذكِّر النـاس بِـنِعم                  – رمحـه ا     – فَقَد زاد الشيخ ابن منظور         
األ�عام اليت حتمل عنهم صعوبةً �فسيةً وبد�يةً، فشبههم بِمـن يشـق يف اجلبـل، وهـو أمـر شـاقٌ اليتحقَّـق إال                        

  .) )1238 إِن ربكُم لَرءوف رحِيم  يرهِقُها ذلك الشق، :بذهاب �صف النفس، أي 
***  

 وكُـلُّ إِ�ســنٍ أَلْزمنــه طَـِــره فِـي عنقِـهِ و�ُخْـرِج لَـه يـوم الْقِيــمةِ كِتَــبا يلْقَــه منشـورا                     : يف قوله تعـاىل      –8   
1239)(.  

على " خرج" بياء مضمومة، وراء مفتوحة، على أ�ه مضارع )1240() رِجيخْ( ا�ْفَرد أبوجعفر بقراءة      
) كَتَــبا (، و)أَلْزمنــه طَـِــره فِـي عنقِـهِ    :(، وفاعله ضمري مسترت، يعود على الطائر يف قوله تعاىل         "فَعلَ"وزن  
  .)1241(حال 



285 

" خـرج "وحـة، وراءٍ مضـمومة، علـى أ�ـه مضـارع            باليـاء التحتيـة املفت    ) ويخْرج( وا�ْفَرد يعقُوب بقراءة        
أيضـا،  ) طَـِــره (يعـود علـى   " هـو : "الثالثي، مبين للمعلوم، والفاعل ضمري مسترت تقديره       " فَعلَ"على وزن   

  .)1242(فهذه القراءة مع القراءة األوىل على معنى واحد. حال) كِتَـبا(و
أَفْعـلَ  " على وزن   " أخرج  " اء مكسورة على أ�ه مضارع      بنون مضمومة، ور  ) و�ُخْرِج( وقَرأَ اجلمهور       
: ، يعـود علـى �ـون العظمـة يف قولـه تعـاىل قبـل                 "حنن: "املتعدي باهلمزة، وفاعله ضمري مسترت، تقديره       " 
  .)1243(والفاعل هو ا تعاىل ) هـأَلْزمن(

  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ
ي جعفر ويعقوب، على أن كل إ�سـن ألزمه ا تعاىل عمله من خـريٍ أو شـرٍّ لـزوم الطَّـوقِ                        دلَّت قراءة أب  

سعادته وشقاوته وما قدر ا له وعليه، فهو الزمه  : " - رضي ا عنه –يف العنق كما قال ابن عباس 
ال كو�ه صـحيفة جلميـع أعمالـه الـيت عملـها يف         ح) يوم الْقِيـمةِ كِتَـبا  (أي هذا الطائر    ) ويخْرج لَه (،  "أين كان 
  .)1244() يلْقَـه منشورا(الد�يا 

  فإِن القراءتني تؤكِّدان العالقة بني الطائر الذي يالزم اإل�سان يف د�ياه، وبني الكتابِ الذي سيخرج له يوم   
  .يوم القيامةالقيامة منشورا أمامه، بل يفهم من ظاهرمها أن الطائر هو املتحول كتابا 

 فَجاءت قراءة اجلمهور لتَدلَّنا على أن الذي يخرج هذا الطائر كتابا هـو ا العلـي القـدير، أل�ـه الـذي              
  .ألزم اإل�سان هذا الطائر يف الد�يا

   هكذا جند أن اعتبـار القـراءتني أو الثالثـة معـا يوصـلنا إىل معنـى أكمـل وأدق، مـن القـراءة الواحـدة،                          
  .ذا النوع يف املبهم واملفسر يف أصول التفسريويدخل ه

***  
هدتُهم خلْـق السمــواتِ واألَرضِ والَخلْـق      :  يف قولـه تعـاىل   – 10 +9       آ أَشـ مـ

  . )(1245أَ�فُسِهِم وما كُنت متَّخِذَ الْمضِلِّني عضُدا
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ــامِ أبــي جعفــر ا�فــرادانِ يف هــذه اآليــة، فقــد      قــرأ   لِإلِم  )مـــه َ�دهاأَشبنــون العظمــة وألــف )1246() م 
 وإِذْ قُلْنـا لِلْملَــكَةِ    : بعدها، على اجلمع للعظمة اإلهلية، وذلـك جريـا علـى �سـق ماقبلـه يف قولـه تعـاىل                     

 مواْ ألَددجاس )1247(.  
   .بفتح التاء، خطابا للنيب حممد ) وما كُنت( وقَرأَ    
بالتاء املضمومة من غري ألف، على اسناد الفعل إىل ضمري املتكلم، وهو            ) مآأَشهدتُّهم(مهور   وقَرأَ اجل    

بضـم  ) وماكُنـت (، وقـرأوا    ) )1248أَفَتَتَّخِذُو�َه وذُريتَه أَولِياء مِـن دو�ِـي      : ا تعاىل، ويطابق قوله قبلُ    
  . املقدسةالتاء، وهذه القراءة إخبار من ا تعاىل عن ذاته

  /  ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ      
بين القراءتني تكاملٌ معنوي، حيث دلت قراءة اجلمهور على أن ا عز وجل مل يشهد إبليس وأتباعه     

 ماكــا�وا شــركاء  يف خلــق اخللــق، ومل: خلــق الســموات واألرض وال أشــهد بعضَــهم خلــق الــبعض، أي 
  .)1249(أعوا�ًا : يتخذهم عضدا، أي 

متَّخِـذَ الْمضِـلِّني    (ياحممـد   ) وماكُنـت) :  ودلَّت قراءة أبـي جعفـر علـى خطـاب ا تعـاىل لنبينـا                     
 يف سبيل الدعوة إىل ا، )1250(" وماصح لك االعتِضَاد هبم، وما ينبغي لك أن تعتز هبم: أي ) عضُدا

  .)1251(كويين وهذا أمر تكليفي وت
  : علَى أ�نا �الحظ يف ا�فراد أبي جعفر داللةً على مايلي    

  . بأحدٍ من املضلني يف مهمة الدعوة عدم اعتضاد النيب –   ا 
، وأهنم عموما عدولٌ، فال جيوز الطعن   فيهم، ألن ذلـك طعـن يف الـنيب                   عدالَةُ صحابة النيب     -   ب

      تعـاىل بـه، كمـا يفعـل ذلـك بعـض غـالة الشـيعة والطوائـف                    ودعوته، وخمالفةٌ ملا كلفـه ا 
   .املعادية ألفكار السلف، فتلك أمة قد خلت هلا ماكسبت وعليها مااكتسبت 
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 الجيوز للداعية اختاذ مايتَّصف بشيءٍ مـن اإلضـالل، أو شـبيهٍ بـه، فيجـب أن يبتعـد عـن مجيـع                 –   ج  
دعوته إىل اإلسالم وشرائعه ألن الغاية التربر الوسيلة يف الوسائل املضلِّلة، أو التابعة للمضلِّني يف 

  .    اإلسالم على خالف املبدإ الغربي املشهور
عائـد  ) مـآ أَشـهدتُّهم   : (   وذَلِك، ألن املضلني يناقضون التوجيه اإلهلِي بِشِركِهِم، والضمري يف قولـه تعـاىل              

ماأشـهدت إبلـيس وذريتَـه الـذين تتخـذوهنم          : كـأن ا تعـاىل، يقـول        على إبليس وذُريتِهِ ومن يجـارِيهم، ف      
أوليــاء مــن دو�ــي، وهــم يعــادو�كم بإضــاللكم عــن ســواء الســبيل، ماأشــهدهتم خلــق الســموات واألرض  

  .)1252(والخلق أ�فسهم ومااستعنت هبم يف شيء، فال أ�ت تتخذهم ياحممد أعوا�ا يف الدعوة 
***  

  . (1253) ولِتُصنع علَى عيين :  يف قوله تعاىل – 11     
 بإسكان الالم، وجزم العني، على أن الالم لألمر، وافعل جمزوم )1254() ولْتُصنع(   ا�ْفَرد أبوجعفر بقراءة 

هبا، وجيب إدغام العني يف العني يف هذه احلالة للثماثل، فيكون مثلني صـغري، لسـكون األول وحتـرك الثـا�ي          
)1255(.  

والفعـل منصـوب بـأن      " كـي   " بكسر الالم، و�صـب العـني، علـى أن الـالم، الم             ) ولِتُصنع(مهور     وقَرأَ اجل 
  .)1256(لِتُحب ياموسى مِن الناس : مضمرة وجوبا، ومعطوف على حمذوف، تقديره 

الـذي ا�فـرد باإدغـام         والَ إِدغَام فِي العيننيِ لدى مجهور القراء عند حتركِ احلرفني، إال أباعمرو البصري              
  :الكبري، يقول اإلمام الشاطيب يف حرزِهِ 

هقُطْبو الْكَبِري غَاماإلِد و�َكدو   فِيهِ تَحفَّال رِيصوٍ الْبرموع1257(أَب(  
  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ

، ويراعى على علمه ورعايته وحفظه، وهذا املعنى           �َعم، أراد ا تعاىل، أن يربى موسى عليه السالم        
  .على قراءة اجلمهور
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 أن يربى موسى ويغذى كما أراد، أل�ه – بعد أن أراد -  ودلَّت قراءة أبي جعفر على أن ا تعاىل أمر         
ولِتُصنع : ( كَون موسى هكذا  لقد أراد ا) )1258 إِذَا أَراد شيئًا فَإِ�َّما يقُولُ لَه كُن فَيكُون : تعاىل 

 واصـطَنعتُك  :فَكَـان، وقـد حكـى ا عـن فعلـه هـذا بعـد يف قولـه                ) ولْتُصـنع : (لـه    فقال) علَى عينِي 
  .) 1259(لِنفْسِي 

***  
اء اه             :  يف قوله تعاىل     – 12      ا الْمـ هـلَيا ع لْنـفَـإِذَا أَ�ز ةامِـده ضى األَرتَرو   تتَـز

  .) )1260وربت وأَ�بتَت مِن كُلِّ زَوجٍ بهِيجٍ
وهـو فعـلٌ    " ارتفعـت : " هبمزة مفتوحة بعـد البـاء، مبعنـى          )1261() وربـت(   ا�ْفَرد أبوجعفر بقراءة        

  .)1262(يرتفع : فالن يربأُ بنفسه عن كذا مبعنى : مهموزٌ، يقال 
، )1263(مبعنى زاد، يزيد " ربا، يربو"زادت، وهو من : ن اهلمزة، مبعنى بدو) وربت( وقَرأَ اجلمهور       

  .)1264(ا�تفخت : وقيل معناه 
  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ  
 يوجــد تــالزم وتكامــل بــني القــراءتني املتــواترتني، ألن ارتفــاع الشــي قــد تــدل علــى زيادتــه، وإذا قيــل      

  .زادت منوا و�َباتًا، كذلك اال�تفاخ يف احلبوب وغريها: عنى ارتفعت، مب: للشجرة 
وترى األرض أيها اإل�سـان يابسـةً ميتَـةً ال�بـات فيهـا، فـإذا أ�زلنـا                 :  ومعنى اآلية على ضوء القراءتني          

ن عليها ماء الْمطر، تَحركت وارتفعت بالنبات، وا�تفخت وزادت، وأ�بتت مـن كـل صـنف �بـاتي حسـ              
  .)1265(�ضِري 

***  
 قَالُواْ سبحـنك ما كَان ينبغِي لَنا أَن �َّتَّخِذَ مِن دو�ِك مِن أَولِياء ولَـكِن متَّعتَهم               :  يف قوله تعاىل     – 13   

  .)) 1266وءاباءهم حتَّى �َسواْ الذِّكْر وكَا�ُواْ قَوما بورا 
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 بضم النون وفتح اخلاء، على البناء للمفعول، ومعنى اآلية )1267() أَن �ُّتَّخِذَ( اءة  ا�ْفَرد أبوجعفر بقر    
ماكــان يصــح لنــا واليســتقيم أن �ُعبــد مــن دو�ــك، أل�نــا ال�ســتحق الــوالء، والعبــادة : علــى هــذه القــراءة 

)1268(.  
اعل، والفاعل ضمري مسترت تقديره بفتح النون، وكسر اخلاء، على البناء للف) أَن �َّتَّخِذَ( وقَرأَ اجلمهور     

) مِـن دو�ِـك   (ومجلـة   .  قَـالُواْ سبحــنك ماكَـان ينبغِـي لَنـا            : يعود على الواو يف قولـه تعـاىل         " حنن: "
وتنكري أولياء من حيث "للتبعيض، أي ال�تخذ من دو�ك بعض أولياء ) من(و. )1269() �َتَّخِذَ(متعلق بـ

  .)1270(" من اجلن واألصنام إهنم أولياء خمصوصون وهم 
  / ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ

 إِن املعبودات من دون ا من أ�بياء وصاحلني، وكذلك مـن أصـنامٍ إمنـا هـي موحـدة  عـز وجـل،               
س إىل على فطرة اليت فطر ا عليها اخللق، إال مايكون من أمر الطواغيت والشياطني، الذين يدعون النا

ــر فَنــادى : عبــادهتم، كمــا يف قولــه تعــاىل حكايــة عــن فرعــون   شفَح  لَــىاألَع ــم ــا ربكُ ــالَ أَ�َ   فَقَ
  وقَالَ فِرعون يـأَيها الْمألُ ما علِمـت لَكُـم مـن إِلَـهٍ غَيـرِي                 : وقوله تعاىل حكاية عنه أيضا      . )1271(
)1272(.  

  :على ضوء القراءتني قد دلت على أَمرينِ    وعلَيهِ فإِن اآلية 
 أَن الكائنــات مجيعــا يف األصــل موحــدة، ومنزهــة  مــن الشــرك ومــا اليليــق جبــالل  / األَمــر األَولُ       

ــه تعــاىل   ــه، كمــا يف قول ــاتَْفقَهون   :ملْكِ ــن لَّ ــدِهِ ولَكِ مبِح حــب سءٍ إِالَ يــي ــن ش إِن مو 
تَس مهبِيح )1273( وقوله تعاىل  : ابِم لِيمع ُاو هبِيحتَسو تَهالص لِمع كُلٌّ قَد 

 لُونتَفْع )1274( من أولياء، ألن فهذه الكائنات، ماينبغي أن �َتَّخِذَ من دون ا ،
 ء فَاُ هو الْولِي  أَمِ اتَّخَذُواْ مِن دو�ِهِ أَولِيا:ا تعاىل هو الويل كما يف قوله تعاىل

  .هذا مادلت عليه قراءة اجلمهور . )1275(
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ــا�ِي     ــر الثَّ ــدة  /   األَمعلــى غــري إرادةٍ منــها فهــي موح مــن دون ا تبِــداملخلوقــات الــيت ع بعــض أَن 
د طائعةٌ، الحتمل إثم عبادِها وزَيغَهم إذا أَقَرت بـني يـدي ا بالتوحيـد، كمـا عبـ                  

بعــض الكفــرة �ــيب ا عيســى بــن مــريم عليهمــا الصــالة والســالم، وعبــد بعضُــهم 
عزيزا، وعبد بعضُهم األحبار والرهبان، وعبد بعضهم أمواتِ األولياء الصاحلني،          

 أو أولياء ابِدِيهِم شيئًا، إذ قد سبق -فهؤالء، سواء كا�وا أ�بياءع هم وِزْراليضر 
ــرى . ىل عقيــدة التوحيــدمنــهم دعــوتُهم إ أُخ وِزْر ةازِرو ــزِر . ) )1276 أَالَّ تَ

  .)1277(وهذا املعنى يدل عليه ا�فراد أبي جعفر 
***  

ب الْجنةِ الْيوم فِي شغْلٍ فَـكِهون:  يف قوله تعاىل – 14    حـأَص إِن  )1278(.  
وقـرأ  . أللف اليت بعد الفاء على أ�ه صـفة مشـبهة          حبذف ا  )1279() فَـكِهون( ا�ْفَرد أبوجعفر بقراءة        

  . )1280(" البِن، وتَامر: "بإثبات األلف على أ�ه اسم فاعل، مثل ) فَـكِهون(اجلمهور 
  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ

 رأي الكسائي وأبي عبيـدة         قِيلَ إن القراءتني لغتان كالفَارِه، والفَرِه، واحلاذِر، واحلذرِ، ولكني أميل إىل          
الْمتَفَكِّه :ذُو الفَاكِهة، مثل تَامِر والَبِن، والفَكِه: الفَاكِه : "حيث أَوردا فرقًا دقيقًا بني الكلمتني، حيث قاال

معتَنالْم1281(" و(.  
واكـه، كمـا أهنـم         وعلَيهِ، فقد تَحصلت زيادة معنوية لطيفة يف مجع القـراءتني؛ فأصـحاب اجلنـة ذوو الف               

 أُولَـــك  : يتفكَّهون ويتنعمون بالفواكه واللذات الْمنعِشة، فقد ورد ذلك يف آيات كثرية، مثـل قولـه تعـاىل               
 لُومعرِزْقٌ م ملَه ونمكْرم مهو اكِهفَو  )1282(.  

  :   فَمعنى اآلية الكرمية على ضوء القراءتني 
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القيامة يف شأن يشغلهم عن غريه، متفاكهون بالفواكـه، متفكِّهـون ومتنعمـون باللـذات         أَن أهل اجلنة يوم        
  .)1283(الكثرية 

***  
ا وقَـدر                 :  يف قوله تعاىل     – 15     كَ فِيهـــربا و قِهـمِـن فَو اسِـيوا ر ـلَ فِيهـعجو 

ائِلِنيلِلس آءوامٍ سةِ أَيعبا فِي أَراتِهآ أَقْوفِيه  )1284(.  
:  برفع اهلمزة مع التنوين على أهنا خرب ملبتدإ حمذوف، تقديره )1285() سواء( ا�فرد أبوجعفر بقراءة     
  ).أَقْواتَها(والضمري عائد إىل . )1286("  هي سوآءٍ"
  ).أَربعةِ أَيامٍ(باخلفض، صفة لـ) سواءٍ(  وا�ْفَرد يعقوب بقراءة   
اسـتوت  : بالنصب، على أ�ه مصدر مؤكِّد لفعل حمذوف هـو صـفة لأليـام، أي        ) سواءٍ(  وقَرأَ اجلمهور     

ا على احلال من األرض، أو من الضمائر الراجعة إليها، كما جيوز أن يكون                 . سواءوجيوز أن يكون منصوب
  .)1287() أَقْواتَها(منصوبا على احلال من 

  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ
   تَتَكَاملُ القراءات الثالث يف تكـوين معنـى ومفهـوم اآليـة يف دقَّـةٍ وعمـقٍ، فـا�فراد أبـي جعفـر يفيـد بـأن                           

  .)1288(األقوات املقدرة من قبل ا تعاىل سواء للسائلني احملتاجني هلا 
ان يف أربعـة أيـام مسـتويةٍ      ويفِيد ا�فراد يعقوب بأَن جعلَ الرواسـي يف األرض وتقـدير األقـوات فيهـا، كـ                  

  .)1289(تامةٍ، التفاوت بينها ملن سأل عن مدة خلق األرض 
  وأَخِريا جتمع قراءة اجلمهور بالنصب معا�ي القراءتني السابقتني يف أداء معنى واحد متكامل هلذه اآلية   

مرفُوعةً فوقها، وجعل األرض    وجعلَ هذا رب العاملني يف األرض جِباالً ثَوابِت         : الكرمية ليصبح تفسريها    
كثرية اخلريِ، وقدر فيها أَرزاقَ أهلِها مستويةً لطالبِي الرزق بالسعي به، أَوِ السؤالِ عنه، وكان كل ذلك يف                  

  .)1290(مقدار أربعة أيام مستويةٍ تامةٍ بغري زيادةٍ وال �قصان، ملن سأل عن مدة خلق األرض 
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***  
ـا وجــدتُّم علَيــهِ       قَــا:  يف قولــه تعــاىل  – 16  ى مِمـــدجِئْــتُكُم بِأَه لَــولَ أَو

 ونلْتُم بِهِ كَـفِرسآ أَرقَالُواْ إِ�َّا بِم كُماءابء)1291(.  
بنون مفتوحة مكان التاء املضمومة، وألفٍ بعدها على إسناد الفعل ) جِئْنـكُم(  ا�ْفَرد أبوجعفر بقراءة    

  .)1292(، أَو من قبله من الرسل عليهم الصالة والسالم الرسول  :إىل ضمري اجلمع، واملراد 
 الـنيب     : بتـاء مضـمومة علـى إسـناد الفعـل إىل ضـمري املـتكلم، واملـراد                  ) جِئْتُكُم(  وقَرأَ اجلمهور      

  .)1293(وحده 
  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ  
 وكفـار    املنذرين وقومهم من رسل ا عموما، وما جرى بني النيب               الْقِراءتَانِ حكاية ملا جرى بني       

  .)1294(مكة خصوصا 
 �َصت قراءة أبي جعفر على أمر ا تعاىل لكل رسولٍ بأن خباطب قومه بلسانِ إخوا�ه الرسل علـيهم                   

 : ) )1295 وإِ�َّا علَى ءاثَـرِهِم مقْتَدونإِ�َّا وجد�َآ ءاباء�َا علَى أُمةٍ: الصالة والسالم بعدما قال املرتفون 
أتتبعون آباءكم ولو جئناكم بدين أهدى إىل طريق احلق من دين ءابـائكم؟  : هلم أيها الرسول  )1296(قل 

)1297(.  
 وفِي هذِهِ القراءة داللةٌ واضحةٌ على وحدة الرسـالة اإلهليـة، ألن الرسـول املُنـذِر هنـا خاطـب أهـلَ                     

 إِن الدين الدالة على الفاعلني، وهم مجيع الرسل، ألن منبع رسالتهم واحد، ودعوهتم سوية " ا�"القرية بـ
  .) )1298عِند اِ اإلِسلَـم 

: قـال هلـم رسـوهلم    :  بينما تصور لنا قراءة اجلمهور رد الرسول بعد قول املرتفني علـى وجـه احلكايـة                    
؟ قالوا إ�ا مبا أرسلتم بـه  )1299(دين أهدى إىل طريق احلق من دين ءابائكم  أتتبعون آباءكم ولو جئتُكم ب    

  .)1301( فَا�تَقَمنا مِنهم فَا�ظُر كَيف كَان عـقِبةُ الْمكَذِّبِني:قَالَ تعاىل بعده. )1300(كـفرون
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  . واآليةُ الكرمية هذه من أعظم األدلة الدالة على بطالن التقليد وذمهِ   
   ا أن هذه احلكاية اإلهلية تسلية للنيب         كَم   له من كفـار مكـة قـد حـدث مثلـه للرسـل         ، يف أن مايقع

  . أسوة حسنة جلميع الدعاة إىل اإلسالمويف النيب . السابقني
***  

 قُل للَّذِين ءامنواْ يغْفِـرواْ للَّـذِين الَيرجـون أَيـام            :  يف قوله تعاىل     – 17
زِيجلِي ِا ونكْسِبا كَا�ُواْ يا بِممقَو  (1302).  

) قومــا( بضــم اليــاء، وفــتح الــزاي، علــى البنــاء للمفعــول، و)1303() لِيجــزى( ا�ْفَــرد أبــوجعفر بقــراءة    
: ، مثـل    "ليجـزي ا اخلـري قومـا      "إذ األصـل    " اخلـري : "بالنصب مفعول به، و�ائب الفاعل حمذوف تقـديره       

  .)1304(" جزاك ا خريا"
 وهـو    بِمـا كَـا�ُوا يكْسِـبون        : ومهـا يف قولـه تعـاىل      " اجلار واـرور  "  ويجوزُ أن يكون �ائب الفاعل         

  .)1305(حجة الكوفيني، إذ جييزون �يابةَ الظرف، أو اجلار وارور مع وجود املفعول به  
  : إىل ذلك يف �ظمه )1306(   وقد أشار ابن مالك 

  حرِيبة أَو حــرفِ جرٍّ بِنِياب      أَو مِن مصدرٍوقَابِلٌ مِن ظَرفٍ   
جِدو ي إِنده ضعب وبنالَ يو     رِدي قَدولٌ بِهِ وفْع1307(فِي اللَّفْظِ م(  

بنـون العظمـة مفتوحـة مـع كسـر الـزاي،            ) جـزِي نلِ( وقَرأَ ابن عامر ومحزة والكسائي وخلف العاشـر             
وحينئـذ يكـون يف الكـالم       " حنـن : " على البناء للفاعـل أيضـا، والفاعـل ضـمري مسـترت تقـديره                وفتح الياء 

  .)1308(بالنصب مفعول به ) قوما(إلتفات من الغيبة إىل التكلم، و
بياء مفتوحة مع كسر الـزاي،     ) لِيجزِي(�افع وابن كثري وأبوعمرو وعاصم ويعقوب       :    وقَرأَ الباقون وهم    

 ا ُ: املـذكور يف قولـه تعـاىل    ) ا(ى البناء للفاعل، والفاعل ضمري مسـترت يعـود علـى    وفتح الياء، عل  
   .)1309(بالنصب مفعول به ) قوما(، والَّذِي سخَّر لَكُم الْبحر لِيجزِي الْفُلْك فِيهِ بِأَمرِهِ 
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  .   إِن شأن القراءتني هنا شأن املبهم واملفسر كما سبق أن ذكرت
***  

ــعقُون    :يف قولــه تعــاىل-18   صــذِي فِيــهِ ي ــومهم الَّ ـــقُواْ ي ــواْ حتَّــى بلَ بلْعيــواْ و ــذَرهم يخُوضُ   فَ
(1310)  

 بفتح الياء وإسكان الالم، وحذف األلف، وفتح القاف، على        )1311() يلْقَواْ( ا�ْفَرد أبوجعفر بقراءة        
  .)1312(الثي الث" فَعِلَ"على وزن " لَقِي"أ�ه مضارع 

بضم الياء وفتح الالم مع إثبات األلف وضم القـاف،على أ�ـه فعـل مضـارع مـن          ) يلَـقُواْ( وقَرأَ اجلمهور       
  .)1313(من املالقاة " فاعل"على وزن " القى"

  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ
وعود الذي تصيبهم فيه الصعقة، وذلك با�تـهاء آجـاهلم،             تَتَكَاملُ القراءتان يف أن الكفار يلْقَون يومهم امل       

 قل إن  : ويلقاهم يومهم كذلك مبرور األيام بآجاهلم، فتتحقق املالقاة بني اجلا�بني، ويؤيد ذلك قوله تعاىل               
  .) )1314املوت الذي تفرون منه فإ�ه ملـقيكم 

  .   والتالزم واضح بني القراءتني املتواترتني
  

  ملبحث الثالثا
   بقراءته كلٌّ من إمامي البصرة وإمام الشامدما ا�فربيان 

  :وحتته ثالثة مطالب  
  .ماا�فرد به اإلمام أبوعمرو البصري/ املطلب األول*          
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  .ماا�فرد به اإلمام يعقوب احلضرمي/ املطلب الثا�ي*          
  . عامر الشاميماا�فرد به اإلمام ابن/ املطلب الثالث*          

  )1315(ماا�ْفَرد بِهِ اإلِمام أَبوعمرو الْبصرِي /  املطلب األول    
  فَــاجمِعواْ كَيــدكُم ثُــم ائْتُــواْ صــف وقَــد أَفْلَــح الْيــوم مــنِ اســتَعلَى :  يف قولــه تعــاىل – 1   

(1316)  
 هبمزة وصل بعد الفاء، وفتح امليم، على ا�ه فعـل   )1317() عواْفَاجم( ا�ْفَرد اإلمام أبوعمرو بقراءة      

: ومجعت على معنى عزمت، يقال . )1318(" فرق"الثالثي، وهو ضد " فَعلَ"على وزن " مجع"أمر من 
  .)1319(كلها مبعنى واحد. مجعت األمر، وأمجعت عليه، وأزمعت األمر، وعزمت على األمر

مجعـت أمـري    : مجعـت القـوم، كمـا يقـال         : - مثال   –املعنوي، فيقال   الثالثي، يتعدى للحسي و   " جمع" و
 الَّذِي جمع ماالً وعدده : وقولُه تعاىل)1321(  فَجمع كَيده ثُم أَتَى :ويؤيد ذلك قوله تعاىل. )1320(
 (1322)  
على وزن  " أَجمع"أ�ه فعل أمر من     هبمزة قطع مفتوحة، وكسر امليم، على       ) فَأَجمِعواْ(  وقَرأَ اجلمهور       
  .الرباعي" أَفْعلَ"
بيـد  .   )1323("الرباعي اليتعـدى إال للمعنـوي  " أَجمع" أَن …: "  ذَكَر الدكتور حممد سامل حميسن    

ر  علـى جـواز ذلـك، ألن األمـ    – صراحة – يدل ) )1324فَأَجمِعوآ أَمركُم وشركَاءكُم :أن قوله تعاىل 
، سواء كان يف سورة يو�س، أم يف سورة "أَجمع"املذكور هنا معنوي، والشركاء، حسي، والخيتلف معنى 

  .طه، وكذلك يلزم منهما اإلحكام
أَحكِمـوا تـدبريكم اخلفـي واعزمـوا عزمـا مؤكَّـدا            : "  فَالصواب يف رأيي، أن الفعلني مبعنى واحـد، أي             

وا األبصار، وقد فاز اليوم من غلبعلى خطةٍ واحدةٍ، ثم تقدهِرا لِتُبا واحد1325(" موا صف(.  
***  
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رِهِم من بعـدِ         :  يف قوله تعاىل     – 2 بـلَى أّدواْ عتَدار الَّذِين إِن 
 ملَى لَهأَمو ملَ لَهوس طَـنيى الشدالْه ملَه نيا تَبم )1326(.  

 بضم اهلمزة وكسر الالم، وفتح الياء، على ا�ه مبين للمفعول،    )1327() وأُملِي(و بقراءة     ا�ْفَرد أبوعمر    
) لَهـم (وجيـوز أن يكـون اجلـار واـرور      ) الشيطَــن (يعود على   " هو: "و�ائب الفاعل ضمري مسترت تقديره      

  :�ائبا للفاعل، كما جيوز أن يكون الفعل على مامل يسم فاعله، فيحتمل معنيني 
  وأُملِي لَهم إِن كَيدِي متِني       :ويؤيد قوله تعاىل  . )1328(" وأَملَى اُ جلَّ وعز هلم     " /  املَعنى األَولُ   

أُملـي  : "ا تعاىل خيـرب عـن �فسـه، أي          )1330() وأُملِى لَهم (، وكذلك قراءة يعقوب منفردا      )1329(
  .)1331(" أ�ا

ــا�ِي    ــده قولــه تعــاىل علــى قــراءة اجلمهــور  "ملِــي هلــم الشــطانوأُ " /الْمعنــى الثَّ ويؤي ، : ــم لَــى لَهأَمو  
  .)1333(وهي القطعة من الدهر " املَالوة"، والفعل مشتق من )1332(

  /  ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ    
 بـني إمـالء ا عـز وجـل وبـني إمـالء                لِلْقِراءاتِ الثالث يف اجلملة معنيان كما سبق، ولكن هناك فـرق            

  :الشيطان الرجيم 
        ينتَدرالَى لِلْمتَع ِءِ االى إِمنعهلـم يف العمـر، ومل يعاجلـهم بالعقوبـة               :   فَم علـى سـبيل     )1334(أ�ـه مـد 

البتـداء  أل�ـه كـافٍ، ثـم ا   ) سـولَ لَهـم  : (االستدراج، وإذا كان ذلك كذلك، فيلزم الوقف علـى قولـه تعـاىل           
  .)1336( وذلك للتفريق بني التسويل املسند إىل الشيطان، وبني إمالء ا تعاىل  )1335() وأُملِي لَهم(بـ
     ينتَـدرطَانِ لِلْميءِ الشالى إِمنعمهلـم يف األمـل والـتمين، ووعـدهم بـالغرور، وأوحـى إلـيهم          :   و أ�ـه مـد

: ، ويؤيـد هـذا املعنـى قولُـه تعـاىل            )1337( ماتوا وهـم كفـار       زخرف القول، ووسوس يف صدورهم حتى     
)مهنينألُم1338() و( وقولُه تعاىل ، :اورإِالَّ غُر طَـنيالش مهعِدا يمو يهِمنميو مهعِدي  )1339(.  
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ألن اإلمالء على هذه ) لَى لَهموأَم(بقوله ) سولَ لَهم: (  وعلَى هذا املعنى يستحسن وصلُ قوله تعاىل    
وهذا مِما تدل القراءات فيه على معا�ي خمتلفة . )1340(القراءة مسند إىل الشيطان، فيكون وقفًا كافيا 

مستقلة، لكنها غري متعارضة وال متناقضة، بل تدل قراءة فيه على معنى يف اآلية غري ماتدل عليه القراءة 
  .)1341(األخرى 

  .اءة واحدة فقط، ملا حتصل ذلك املعنى املختلف املستقل يف اآلية الكرمية  لو أخذ�ا بقر   
***  

والَّذِين ءامنواْ واتَّبعتْهم ذُريتُهم بِإِميـنٍ أَلْحقْنـا بِهِـم ذُريـتُهم ومآأَلَتْنــهم مـن       : يف قوله تعاىل   – 3   
  .))1342كَسب رهِنيعملِهِم من شيءٍ كُلُّ امرِىءٍ بِما

 هبمـزة قطـع مفتوحـة بعـد الـواو، وإسـكان التـاء والعـني،               )1343() وأَتْبعنــهم ( ا�ْفَرد أبوعمرو بقـراءة         
          وبنون مفتوحة بعـدها ألـف علـى أن" ـعفعـل مـاض، و�ـون العظمـة فاعـل، واهلـاء مفعـول أول، وقـرأ                 " أَتّب

)ـتِهِميتعاىل عن . هي مفعول ثانباجلمع مع كسر التاء، و) ذُر وإسناد الفعل إىل �ون العظمة، إخبار من ا
 كمـا يؤيـده قولُـه تعـاىل     ) )1344 وزَوجنـهم بِحورٍ عِـنيٍ      : �فسه، وهو مناسب لسياق قوله تعاىل قبلَه        

  .)1345(، فجرى الكالم على �سقٍ واحدٍ )أَلْحقْنا بِهِم: (بعده 
هبمزة وصـل، وتشـديد التـاء مـع فـتح العـني، وبتـاء فوقيـة سـاكنة، علـى أن              ) اتَّبعتْهمو( وقَرأَ اجلمهور      
"عم(فعل ماض أيضا، والتاء للتأ�يث، ألن الفاعل وهو " اتَّبتُهيمفعول به- )1346() ذُر واهلاء ،مؤ�ث .  
  / ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ    
 وإن أسند إلـيهم فعـلُ       – عمرو، يفَسر ويكمل قراءة اجلمهور، حيث إن ذريات املؤمنني            إِن ا�فراد أبي     

 اليتبعون آباءهم على اهلدى واإلميان إال بأمر ا ومشيئته تعاىل، فدلت قراءة أبي عمرو علـى                 –االتِّباع  
يلحقهم ا هبم، وإن مل يعملُوا مبثل أن ا هو الذي هداهم فاتَّبعوا آباءهم بإميان أد�ى مرتبةً، فيوم القيامة 

عملهم، تكرميا لآلباء باجتماع أوالدهم معهم، كي تقَر أعينهم وتَطِيب �فوسهم، والينقص اآلباء مـن ثـواب    
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  يقُولُون ربنا هب لَنا مِن أَزْواجِنا وذُريـتِنا قُرة        وذلك استجابةً لدعاء املتقني الذين    .)1347(عملهم شيئا 
  .) )1348أَعينٍ وأجعلْنا لِلمتَّقِني إِماما

***  
 وأَ�فِقُواْ مِن ما رزَقْنـكُم من قَبلِ أَن يأْتِي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَوالَ أَخرتَنِـي                :  يف قوله تعاىل     – 4   

  . )(1349حِني إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصدقَ وأَكُن من الصـلِ
ــراءة        ــوعمرو بق ــرد أب ــون( ا�ْفَ ــا علــى      )1350() وأَكُ ــون املنصــوبة، عطفً ــادة واو بــني الكــاف والن  بزي
  .)1351(املنصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، أل�ه جواب التخْضيض، أو العرض ) فَأَصدقَ(
ــرأَ اجلمهــور      ــن( وقَ ــدقَ(وهــو معطــوف علــى حمــل  بــدون واوٍ، وإســكان النــون للجــازم،  ) وأَكُ فَأَص (

ألن موضِعه قبل دخول الفاء، اجلزم، أل�ـه جـواب التحضـيض، وجـواب التحضـيض إذا كـان                   "،  )1352(
فكأ�ه قيل . )1353(" فهو جمزوم أل�ه غري واجب، إِذْ الجيوز أن يقع، وجيوز أن اليقع" واو"وال " بغري فاء

  .)1354(أَتَصدقْ وأَكُن إِن أَخرتَنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ : 
  . وال خالف مؤثر يف معنى اآلية الكرمية على ضوء القراءتني   

***  
 )1355(ماا�ْفَرد بِهِ اإلِمام يعقُوب الْحضْرمِي /  املطلب الثا�ي      

 ين كَفَــرواْ  إِ�َّمــا النسِــىء زِيــادة فِــي الْكُفْــرِ يضَــلَّ بــهِ الَّــذِ:  يف قولــه تعــاىل – 1   
(1356)  

 بضم الياء وكسر الضاد على البناء للفاعل وهـو مضـارع            )1357() يضِلُّ( ا�ْفَرد اإلمام يعقوب بقراءة         
، ويرى الدكتور حممد سامل حميسن أن الفاعل ضمري مسترت يعود علـى ا املتقـدم ذكـره يف قولـه                     "أَضَلَّ"

ــاىل  ــد ا  : تع ــهورِ عِن الش ةــد ــهرا    إِن عِ ش ــر شــا ع اثْن ِ )1358( وأن ،) ْواــر ــذِين كَفَ ــه  ) الَّ ــول ب مفع
)1359(.  
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على هـذه القـراءة فـاعلون، بإسـناد الفعـل إلـيهم،             ) الَّذِين"( يرى أن    )1360( ولَكِن أبا احلسن شريح         
باعهم وأشياعهم يف يضل كثريا، وهم أت: يضِلُّ به الذين كفروا أتباعهم، أي : واملفعول حمذوف، والتقدير 

  .)1361( " …الكفر 
  . والْحقِيقَةُ أن الوجهني صحيحان، كما يظهر ذلك واضحا جليا    
بضم الياء وفتح الضاد، وهو مضارع ) يضَلُّ( وقَرأَ عاصم يف رواية حفص، ومحزة والكسائي وخلف     

هنم على تأخري حرمة الشـهر احلـرام،        أن كرباءهم حيملو  : الرباعي، على معنى    " أَضَلَّ"مبين للمفعول من    
  .�ائب فاعل) الَّذِين كَفَرواْ(، و)1362(فيضلوهنم بذلك 

ــرأَ البــاقون، وهــم      ــافع، وابــن كــثري، وأبــوعمرو، وابــن عــامر،    :  وقَ ــة شــعبة عنــه، و� عاصــم يف رواي
ــلُّ(وأبــوجعفر  ــلَّ"بفــتح اليــاء، وكســر الضــاد، وهــو مضــارع ) يضِ نيــا للفاعــل، علــى وزن ثالثــي، مب" ضَ

وأسند الفعل إىل الكفار، ألهنم هم الضالون يف أ�فسهم بذلك التـأخري، وألهنـم              " فاعل،  ) الذين كفروا (و
 1363(حيلون ماحرم ا(.  

  /  ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ   
               القراءات الثالث تتكامل يف الداللة على أن الكفار يضـلُّون مبشـيئة ا تعـاىل أل�ـه يضـل مـن يشـاء،             إِن 

، ومعنى ذلك أن ا سبحا�ه وتعـاىل أعلـم بالكفـار، فلـو       ) )1364 الَ يرضَى لِعِبادِهِ الْكُفْر …    وإن كان   
شاء هلداهم وهو على ذلك قدير، وليس معناه أ�ه أضلهم بفعله، وأ�ه راضٍ بكفـرهم فعـدم رضـاه بـذلك                      

  .معنى إضالل ا تعاىل دليلٌ على براءته وتنزيهه تعاىل منه، ذلك 
   علَـى أن إبلــيس اللعــني هــو الـذي يضــل الكفــار، ويــزين للمسـرفني أعمــاهلم مبشــيئة ا، ويضــع أمــامهم    
خطواتــه، فــإن اتبعوهــا فقــد ضَــلُّوا يف أ�فســهم، ثــم إهنــم بــدورهم يضِــلُّون أتبــاعهم وأشــياعهم يف الكفــر، 

خلـق املـوت واحليــوة ليبـوكم أيكـم أحسـن            : ىل لإل�سان، أل�ـه     وكذلك يفعلون وكل ذلك ابتالء من ا تعا       
  .) )1365عمال
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***  
ــيم  : يف قولــه تعــاىل–2    ــا واُ عزِيــز حكِ لْيالْع ــي ــفْلَى وكَلِمــةُ اِ هِ واْ الســر   وجعــلَ كَلِمــةَ الَّــذِين كَفَ

1366)(.  
اليت قبلها،  ) كَلِمةُ الَّذِين كَفَرواْ  ( بنصب التاء، عطفًا على      )1367() وكَلِمةَ اِ (  ا�ْفَرد يعقوب بقراءة        

  .)1368(يف حمل �صب مفعول ثان) هِي الْعلْيا(، ومجلة )جعلَ(الواقعة مفعوالً لـ
يف حمـل رفـع خـرب املبتـدأ         ) هِـي الْعلْيـا   (برفـع التـاء، علـى االبتـداء، ومجلـة           ) وكَلِمـةُ اِ  (   وقَرأَ اجلمهور   

)1369(.  
  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ

   فِيما أفادته اآلية من معانٍ، فقد فهمنا من قراءة يعقوب أن ا جعل كلمةَ التوحيد ودعوة اإلسالم هي 
  .) )1370الغالبة يوم حنني على دعوة الكفار إىل الشرك والكفر وقتل النيب 

علُو كلمتِه سبحا�ه قدِيم مل يطرأ بعد أن مل يكن، وأثبت أن مسألةَ رفْع    ثم قررت قراءة اجلمهور بالرفع أن 
  .)1371(كَلِمةُ ا يف قراءة يعقوب منفردا مسألةُ إبداءِ، وليست مسألة ابتداء، وأهنا عالية أصال وأزالً 

القراءة األوىل     مبعنى أن االختالف الوارد هنا اختالف استقالل، والتعارض بـني القـراءتني يف شـيء، فـ                
دلت على علو كلمـة ا تعـاىل يـوم حـنني، ووردت القـراءة الثا�يـة مؤكِّـدة هلـذا املعنـى، وزادت أن هـذه                           

  .الكلمة علية قِدما، قبل هذه املوقعة وبعدها، ألهنا قدمية
***  

د الَّـذِين   رون مِن األَعرابِ لِيؤذَن لَهـم وقَعـ       ذِ وجآء الْمع  :  يف قوله تعاىل     – 3
 أَلِيم ذَابع مهواْ مِنكَفَر الَّذِين صِيبيس ولَهسرو َوا اكَذَّب 1372)(.  

 بإسـكان العـني، وكسـر الـذال خمففـة، وهـو اسـم               )1373() املُعذِرون(  قَرأَ يعقوب منفردا قوله تعاىل         
  .الرباعي" أفعل"على وزن " أَعذَر":فاعل من 
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     قَرأَ اجلمهور    و)ونذَّر"بفتح العني، وكسر الذال مشددة، من   ) املعذَّرـل "علـى وزن  " عمضـعف  " فَع
  .)1374(العني 

  .)1375(الرجلُ، إذا بالغ يف العذْرِ، أَو جاء بِعذْرٍ واضحٍ " أَعذَر"إِن ا�فراد يعقوب مأخوذ من      
  :د، ففي أصله قوالن بالتشدي) املُعذِّرون(  أَما قراءة اجلمهور   
عذَّر الرجل يف األمر إذا مل يبالغ : مضعف العني، يقال " عذَّر" أن يكون مأخوذا من /  الْقَولُ األَولُ        

  .)1376(فيه ومل يحكمه 
، ثم أُدغمت التاء يف الـذال لوجـود التقـارب بينـهما             "اعتَذَر" أن يكون مأخوذًا من      /الْقَولُ الثَّا�ِي      

إذا جاء بعذر وإن مل : اعتَذَر الرجلُ!رجا، بعد إلقاءِ حركتِها على العني، يقالخم
 لُح1377(ي(.  

  .)1378(" املعتذرون"، فيكون أصل قراءة اجلمهور من "اعتَذَر"واألَصح أن يحملَ على أ�ه من     
  /ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ      

 مـن األعـراب ليعتـذروا، منـهم مـن عـذْره واضـح والَئِـح         ،لقراءتان بأن الذين جاؤوا الـنيب         أَفَادتْنا ا 
  .فهؤالء هلم عذر مقبولٌ، وهذه داللة قراءة يعقوب

. )1379(   ومِنهم من مل يبالغ فِي العذر ومل يتَّضـح، أو هـم الـذين توهمـوا أن هلـم عـذرا، وال عـذر هلـم               
  .جلمهوروهذا معنى قراءة ا

 وهم الذين قعدوا عـن اجلهـاد،        وقَعد الَّذِين كَذَبواْ اَ ورسولَه      :    ثُم يذكر ا تعاىل الفريق الثالث       
وذلك دليلٌ على أن املعتذرين على اختالف أعذارهم، غري القاعدين املكـذبني     . العذر هلم ومل يعتذروا   

)1380(.  
***  
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ـبِقُون األَولُــون مِــن الْمهـــجِرِين واألَ�صــارِ والَّــذِين اتَّبعــوهم       والســ:  يف قولــه تعــاىل  – 4
 هنضُواْ عرو مهنع ُا ضِيانٍ رسبِإِح)1381(.  

  :  برفع الراء، وفيه وجهان حنويان)1382() واألَ�صار( ا�ْفَرد يعقوب بقراءة      
رضِــي اُ : (دأٌ، فيكــون قبلَــه واو اســتئناف، وأن خــربه قولــه تعــاىل بعــد  أ�ــه مبتــ/  الْوجــه األَولُ      

مهــن والشــك أ�ــه ضــعيف باعتبــار املعنــى، أل�ــه يفكِّــك معنــى اآليــة  . )1383() ع
  .املتواصل

لوجـه  وهـذا ا  . )1384() والســبِقُون األَولُـون   : ( أ�ه معطوف على قولـه تعـاىل قبـلُ           /  الْوجه الثَّا�ِي         
  .أ�سب ملعنى اآلية الكرمية

  ).مِن الْمهـجِرِين: (خبفض الراء، عطفا على قوله تعاىل ) واألَ�ْصارِ(   وقَرأَ اجلمهور   
  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ     
ثالثـة أ�فـار مـن الصـحابة الكـرام         دلَّت قراءة يعقوب منفردا بالرفع على أن رضوان ا تعاىل مكتـوب ل                

  :وهم 
  . السابقون األولون من املهاجرين–   أ 

  ).بعموم سابقتهم والحقتهم(  األ�صار –   ب 
  . التابعون هلم بإحسان–   ج 

   وعلَيهِ، فإن ا�فراد يعقوب يزيـد مزِيـةً لأل�صـار، وهـي أن سـائر األ�صـار مشـمولون برضـوان ا تعـاىل،                 
 م منهم بيعةَ العقَبة، أم من مل يشهدها          سواء هِدش وإن كـا�وا متفـاوتني يف املنزلـة والقـرب، كمـا             )1385(ن ،

 الَيستَوِي مِنكُم من أَ�فَق مِن قَبلِ الْفَتْحِ وقَاتَـلَ أُولَــِك أَعظَـم درجـةً مِـن الَّـذِين                    : ورد ذلك يف قوله تعاىل      
  .) )1386لُوا وكُال وعد اُ الْحسنى واُ بِما تَعملُون خبِري أَ�فَقُواْ مِن بعد وقَـتَ

  :   ودلَّت قراءة اجلمهور باخلفض على أن رضوان ا تعاىل مكتوبةٌ لثالثة أ�فار أيضًا من الصحابة وهم 
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  . السابقون األولون من املهاجرين–   أ 
  ).خبصوص سابقتهم دون الحقتهم( السابقون األولون من األ�صارِ –   ب 
  . التابعون هلم بإحسان–   ج 

فإن هذه القراءة تُخصص مزِية الفضل للسـابقني مـن األ�صـار الـذين آووا، و�صـروا، ممـن شـهدوا بيعـة                            
  .)1387(العقبة 

 –ى شـيء   إن دل علـ    – والَ تَناقُض بني هذه القراءة، وتعميم الفضل على الصـحابة كلـهم، فـإن هـذا                     
فإمنا يدل على فضل السباق إىل اخلري، كما تشري إىل ذلـك آيـات كـثرية، بـأمر املـؤمنني باملسـابقة إىل اخلـري                   

 فَاستَبِقُواْ الْخَيراتِ إِلَى اِ مرجِعكُم جمِيعا فَينبئُكُم بِما كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُون            : والفضل، منها قوله تعاىل     
 )1388(وله تعاىل  وق :ـبِقُونالس ـبِقُونالسو  ونبقَرالْم أُولَئِك  )1389(.  
 :  فَشأن هذه القراءتني وتلك اآلية الكرمية الخيتلف عن مضمون قوله تعـاىل يف ااهـدين والقاعـدين            

ـهِدون فِـي سـبِيلِ ا بِـأَموالِهِم وأَ�فُسِـهِم فَضَّـلَ اُ      الَيستَوِي الْقَـعِدون مِن الْمؤمِنِني غَيرِ أُولِي الضّررِ والْمجـ     
الْمجـهِدِين بِأَموالِهِم وأَ�فُسِهِم علَـى الْقَــعِدِين درجـةً وكُـال وعـد اُ الْحسـنى وفَضَّـلَ اُ الْمجــهِدِين علَـى                       

  .) )1390الْقَـعِدِين أَجرا عظِيما
 

***  
  . )(1391 هذَا صِراطٌ علَى مستَقِيم :  يف قوله تعاىل – 5        

" علو الشـرف والفضـل  " بكسر الالم، وضم الياء منو�ة، من  )1392() علَى(  ا�ْفَرد يعقوب بقراءة       
ويؤيد هذا : رفيع بين ) : على(مستقيم، ومعنى هذا صِراطٌ مرتفع : " مثل قولك ) صِراطٌ(وهو صفةٌ لـ

" النجد"بينا له طريق اخلري، والشر، و       :  أي   ) )1393 وهدينـه النجدينِ    : املعنى، معنى قوله تعاىل     
  .)1394(" الطريق املرتفعة: 
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  : تنوين، وفيه وجهان بفتح الالم، وفتح الياء املشددة من غري) علَى(  وقَرأَ اجلمهور   
  ).مستَقِيم(، فيتعلق بـ"إلَّي: "معناه ) على( أَن /   الْوجه األَولُ
  .)1395(استقامته على :  أ�ه خرب ملبتدأ حمذوف، تقديره /   الْوجه الثَّا�ِي

  /  ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ  
ل معنويان، حيث تدل قـراءة يعقـوب علـى أن ا عـز وجـل قـال إلبلـيس                  بين القراءتني تناسب وتكام   

 – أي الـدين أو اهلُـدى   –هـذا صـراط   :  بعد أن أقسم بعزته تعاىل على إغواء بين آدم أمجعـني    –اللعني  
  .مرتفع مستقيم، إن عبادي املخلَصني الذين يسلكو�ه ليس لك عليهم سلطان إال من اتبعك منهم

ــا ك   منيــه          ب ــه رعايتَ ــأن هــذا الصــراط مســتقيم إىل ا، وأن علي ــى ب ــور هــذا املعن ــراءة اجلمه ملــت ق
  :واستقامتَه، فكأّن القراءتني معا تنصان على املعنى التايل 

ــوِينهم أَ… :   بعــدما قــال إبلــيس      ــم فِــي األَرضِ وألُغْ لَه نــن تَنِي ألُزَييــو  إِالَّ جمعِــني  رب بِمــآ أَغْ
 خْلَصِنيالْم مهادِكَ مِنعِب )1396( تعاىل عن مجيع إغوائك وتزيينك، : قال ا ياإبليس هذا صراطٌ مرتفع

مستقيم إيل، وحق علي أن أراعيه، وهو أن اليكون لك سلطان على عبادي إال من اختار اتِّباعك منهم 
  .)1397(لغوايتك 

***  
ق                  :وله تعـاىل   يف ق  – 6    ا فَحـ قُواْ فِيهـ ا فَفَسـ فِيهـتْرَـا م�رةً أَم يـقَر لِـكَـآ أَن �ُّه�دإِذَا أَرو

  .)( 1398علَيها الْقَولُ فَدمر�َها تَدمِريا
ومعنـى اآليـة علـى      .  )1400(أكثر�ـا   :  مبد اهلمزة، ومعناه     )1399() ءامر�َا( ا�ْفَرد يعقوب بقراءة           
وإذا أرد�ا إهالك أهل قرية اشتد إجرامهم، أكثر�ـا جبابرهتـا وأمراءهـا املفرتقـني، ففسـقوا                 : القراءة  هذه  

فيها بارتكاب املعاصي، وخمالفة أوامر ا تعاىل، فوجب علـيهم العـذاب، فأهلكنـاهم إهالكًـا شـديدا،                  
  .)1401(وخربنا ديارهم 
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أمر�ـا  : "مـن األمـر، ضـد النـهي ومعنـى اآليـة علـى هـذه القـراءة               بقصر اهلمزة،   ) أَمر�َا( وقَرأَ اجلمهور        
  .)1402(" متالفيها بالطاعة ففسقوا فيها بعدم امتثال األمر

  /  ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ  
د   دلَّت قـراءة يعقـوب منفـردا علـى أن ا سـبحا�ه وتعـاىل يكثـر املرتفـني، ويزيـدهم فيعـددهم إذا أرا                           

  .إهالك القرى، بعد أن حيق عليهم القول بسبب كثرة فسقهم
 على أن ا تعاىل هو الذي يسبب األسباب، وخيلق أفعال العبـاد،  - بالقصر   -ودلَّت قراءة اجلمهور         

ني  يـأمر مبـا يشـاء وكيـف يشـاء، فيـأمر املرتفـ              ) )1403 واُ خلَقَكُم وما تَعملُون      : كما يف قوله تعاىل     
بالطاعة وامتثـال أمـره، فيخرجـوا عـن ذلـك، ويفسـدوا يف األرض، فيحـق قـول العـذاب فيـدمر ا أهـل                          

  .القرية
فَهذَانِ املعنيان يوضحان خفايا التدبري اإلهلي يف إهالك القرى، والسـبيل إىل معرفـة هـذين املعنـيني إال                      "

  .)1404(" من خالل تعدد القراءة املتواترة 
***  

 يحسِبون األَحزاب لَم يذْهبواْ وإِن يأْتِ األَحزاب يودواْ لَو أَ�َّهم بادون فِي األَعرابِ : له تعاىل  يف قو– 7   
ا قَـتَلُواْ إِالَّ قَلِيالكَا�ُوا فِيكُم م لَوو ائِكُمأَ�ب نع أَلُونسي)(1405.  

 بتشديد السني املفتوحة، وألف بعدها،      )1406() يسآءلُون(نه بقراءة    ا�ْفَرد يعقوب يف رواية رويس ع          
 فأدغمت التاء يف السني لقرهبما خمرجا، ) )1407 عم يتَساءلُون : مثل قوله تعاىل " يتساءلون"وأصلها 
  .)1408(يسأل بعضهم بعضا : ومعناه 

" فَعـلَ "علـى وزن    " تسـألَ " بال ألف، وهو مضارع      بإسكان السني بعدها مهزة   ) يسأَلُون( وقَرأَ اجلمهور       
  .)1409(الثالثي، وليس فيه معنى التفاعل بالذي يف قراءة يعقوب 

  / ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ     
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 لشـدة خـوفِهم     - وضَّحت قراءة يعقوب شيئًا يف قراءة اجلمهـور، حيـث بينـت لنـا أن املنـافقني يظنـون                       
  أَن أحزاب الكفار الذين حاصروا املدينة باقُون يف معسكرهم مل يغادروا مـواقعهم إىل مكـة ومل               -هم  وجبن

يسـأل بعضـهم بعضـا عـن     "ينهزموا خلوفهم منهم، وإن يأت األحزاب كـرة أخـرى، يتمنـوا إقامتـهم يف الباديـة                 
  .)1410(" أخباركم ا�تظارا هلالككم

ع فيما بينهم كما هو عادتُهم، اسـتخفاء مـن النـاس، ألن قـراءة اجلمهـور            فَوضَّحت أن سؤال املنافقني يق       
)أَلُونست قـراءة يعقـوب علـى أَن املنـافقني إمنـا                 : يبقي سؤاالً هو    ) يصم يسألون املؤمنني أم أ�فسهم؟ فَنأَه

  .وا أعلم. مسألة من مسائل املبهم واملفسر. يتساءلون لشدة خوفهم وجبنهم
***  

ــو كَــا�ُواْ يعلَمــون الْغَيــب مــالَبِثُواْ فِــي الْعــذَابِ الْمهِــنيِ  : تعــاىللــه قو يف–8    ــن أَن لَّ ــر تَبينــتِ الْجِ ــا خفَلَم  
1411)(.  

 بضـم التـاء األوىل، وضـم البـاء املوحـدة بعـدها، وكسـر اليـاء           )1412() تُبينت( ا�ْفَرد يعقوب بقراءة         
  .�ائب الفاعل) اجلن( البناء للمفعول، والتحتية املشددة على

  .)1413(فاعل) اجلن(بفتح الثالثة على البناء للفاعل، و) تَبينت( وقَرأَ اجلمهور     
  / ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ     
ية، إذا أسند�ا الفعل ففي هذه اآل.  سبق أن أشرت إىل أن بناء الفعل للمفعول، كبنائه للفاعل يف املعنى    

ألن اإل�ـس قبـل   " تـبني أمـر اجلـن لإل�ـس    : "  فإن املعنى يأتي    – وهو اجلن يف قراءة اجلمهور       –إىل الفاعل     
ذلك كا�وا يرون أن اجلن تَعلَم السر بني االثنني، فاجلن إذا تبني أمرها لإل�س، إذن فقد تَبينتْه اإل�س، فهم يف 

ــاعلون  ــراءة      ، )1414(" املعنــى ف ــه ق ــاعال، كمــا حيتمل ــان اإل�ــس يف املعنــى ف ــا الفعــل للمفعــول ك نينوإذا ب
  ).تُبينت(يعقوب
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 وعلَيهِ، فقد استوى املعنيان، والغرابة، وكان بناء الفعل للمفعول به يف قراءة يعقوب أدل علـى املعنـى                      
بين اجلن أمر اإل�س يف قراءة اجلمهور علـى البنـاء        املقصود من تَبينِ اإل�س أمر اجلن، إذ أهنا دفعت تَوهم تَ          

  .، وا أعلم)1415(للفاعل
***  

  . (1416) فَقَالُوا ربنا بـعِد بين أَسفَارِ�َا : يف قوله تعاىل -9      
ح العـني   بـألف بعـد البـاء، وفـت     )1417() بـعد(بضم الباء، على االبتداء، و    ) ربنا( ا�ْفَرد يعقوب بقراءة        

  .)1418(والذال، على أ�ه فعل ماض، واجلملة خرب ملبتدأ
) بعـد (بالنصـب، علـى النـداء، و      ) ربنـا ( وقَرأَ ابن كثري، وأبوعمرو، وابـن عـامر يف روايـة هشـام عنـه                    

  .)1419(مضعف العني " بعد"حبذف األلف، وكسر العني مشددة، على أ�ه فعل طلب من 
باأللف وكسر العني خمففة، وإسكان الدال، ) بـعد(بالنصب، على النداء أيضا، و) ربنا( وقَرأَ اجلمهور     

  .)1420(" فاعل"على وزن " باعد"على أ�ه فعل طلب، من 
  / ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ    
 وإن سـلَّمنا بوقـوع      –لقـراءات    إِن قراءة يعقـوب علـى اال�فـراد، ليسـت مضـادة لقراءتَـي اجلمهـور، ألن ا                    

  . اليقع فيها التضاد–التغاير فيها 
 طلبوا من ا تعاىل أن يباعد أو يبعد    – وهم أهل الثراء     – أَفَادت قراءة اجلمهور بأن بعض أهل سبأ            

، وطلبـوا   بني أسفارهم، وجيعل الطريق بني اليمن والشام صحارى مقفرة، بعد أن أ�عم ا عليهم بِبستا�َين              
ذلك ليتطاولوا على الفقراء بركوب الرواحل، ومحل الزاد واملاء يف مجعٍ حاشدٍ من احلِراب والبعيد، وذلك 

، فظلمـوا أ�فسـهم بـالكفر واملعاصـي،        )1421(ليتفاخروا مبظاهرهم ويستهزؤوا هبا ويسخروا مـن الفقـراء          
  .)1422(فجعلهم ا أحاديث ملن بعدهم، يتحدث الناس بأخبارهم 
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 فَأَفَادتْنا قراءة يعقوب بأن أهل سبأ، بعدما جعلوا أحاديث ومزقُوا كلَّ ممزقٍ، حكُوا صـنع ا الـذي                       
  .)1423(على سبيل احلكاية والتحسر ملا وقع عليهم ) ربنا بـعد بين أَسفَارِ�َا : (وقع عليهم فقالوا 

        يكيف جاء القرآن باملَعن ظُرنهبـم              لِن بإخبارهم عن فعل ا بدعائهم، ومرة ن، مرةا يف عرضتين مجيعي
  !!!حني باعد بني أسفارهم كما طلبوا 

***  
فَهـــلْ عســـيتُم إِن تَـــولَّيتُم أَن تُفْسِـــدواْ فِـــي األَرضِ وتُقَطِّعـــوآ أَرحـــامكُم :يف قولـــه تعـــاىل-10 
)1424(.  
 بضم التاء، والواو، وكسر الالم، على البناء )1425() تُولِّليتُم(س عنه بقراءة   ا�ْفَرد يعقوب يف رواية روي  

" قطـع " بفتح التاء، وإسكان القاف، وفتح الطاء خمففة، وهو مضـارع   )1426() وتَقْطعواْ(للمفعول، وقرأ 
  .)1427(الثالثي " فَعل"على وزن 

بضم التاء، وفتح القاف ) تُقَطِّعوا(م، على البناء للفاعل، وبفتح التاء والواو والال) تَولَّيتُم( وقَرأَ اجلمهور     
  .)1428(وكسر الطاء مشددة 

  /ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ      
هل يتَوقَّع منكم إن تَوالَّكم والة غَشـمةٌ، خـرجتم معهـم، ومشـيتُم حتـت لـوائهم،                  : " معنى قراءة يعقوب       

  .)1429() وتُقَطِّعوآ أَرحامكُم(سادهم وأفسدتُّم بإف
  .)1430(و�َقَلَ الطربي عن بعض السلف أ�ه مبعنى الوالية، و�قل ذلك عن الكليب     
:  يقـول    مسعت النيب   : ، قال   )1431( وقَدِ استدل القرطيب هلذه القراءة مبا روى عبدا بن مغفل              
هم هذا احلي من قريش أخذ ا عليهم إن ولُوا : ثم قال ) يف األَرضِفَهلْ عسيتُم إن توليتم أَن تُفْسِدواْ "(

  .)1432(" الناس أال يفسدوا يف األرض واليقطعوا أرحامهم
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فهل عسيتم إن تَولَّيتُم عن كتاب ا أن تفسدوا يف األرض بسفك الدم احلـرام،               " ومعنى قراءة اجلمهور       
  .)1433(وتقطعوا أرحامكم؟ وهو توجيه قتادة 

 إِن اآلية الكرمية على ضـوء القـراءتني قـد اشـتملت علـى وعيـدٍ شـديدٍ يف حـق املفسـدين يف األرض                            
  :وقاطعي األرحام، وأشارت إىل أن هذه املفاسد تتحصل عادة يف أمرين أساسني 

وهذا مادلـت عليـه     . ستقامةٍ الوالية على شؤون الناس إذا مل يلتزم الوايل أمر ا وهنيه، با            /األَمر األَولُ    
  ).تُولِّيتُم(قراءة يعقوب منفردا 

  ).تَولَّيتُم(وهو مادلت عليه قراءة اجلمهور .  التولِّي واإلعراض عن كتاب ا عز وجل/   األَمر الثَّا�ِي
مِـروا بتقـوى ا     وهكَذَا فقد أفاد تعدد القراءة وجها جديدا من التحذير والتنبيه لوالة األمـور؛ إذا أُ               "   

  .)1434(" عز وجل فيما خوهلم من أقدار العباد
مامن إمامٍ وال والٍ بات ليلةً سوداء غَاشا  : " وقَد أيدت هذا املعنى أحاديث كثرية منها قول النيب    

  .)1435(" لرعيته إال حرم ا عليه اجلنة، وعرفُها يوجد يوم القيامة من سرية سبعني سنة 
إن الوالة يجاء هبم يوم القيامة فيقومـون علـى جِسـرِ جهـنم، فمـن كـان مطواعـا  " :              ومِنها قوله      

  .)1436(" يناوله ا بيمينه حتى ينجيه، ومن كان عاصيا اخنرق به اجلسر إىل واد من �ار، يلتهب التهابا
إ�ك تسأل اإلمارة، إ�ك ضعيف، وإهنا أما�ة، ! ياأباذر: " ألبي ذر حينما سأله اإلمارة  ومِنها قوله    

  .)1437(" وإهنا يوم القيامة خزي و�دامة، إال من أخذ حبقِّها، وأدى الذي عليه فيها 
***  

  .))1438 ولَنبلُو�َّكُم حتَّى �َعلَم الْمجـهِدِين مِنكُم والصبِرِين و�َبلُواْ أَخباركُم :  يف قوله تعاىل -11
وحيتمـل ذلـك وجهـني    .  بإسـكان الـواو  )1439() و�َبلُـوا (ا�ْفَرد يعقوب يف رواية رويـس عنـه بقـراءة           
  :حنويين 
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وإمنـا كـان إسـكان الـواو     ) حتَّـى �َعلَـم  : (معطوفًا، على قوله تعـاىل  ) �َبلُواْ( أن يكون /الْوجه األَولُ      
  .)1440(للتخفيف 

  .)1441(" وحنن �بلوا أخباركم: "أن يكون على االستئناف، مبعنى  /  الْوجه الثَّا�ِي   
  .بفتح الواو على األصل) و�َبلُواْ( وقَرأَ اجلمهور   
  . والَ خِالف يف معنى اآلية على القراءتني يذكر  

***  
ــاىل  –12   ــه تع ــويكُ    : يف قول أَخ نــي واْ بــلِح فَأَص ةــو إِخ ــون مِنؤــا الْم إِ�َّم    ــون محتُر ــم ــواْ اَ لَعلَّكُ م واتَّقُ

)1442(  
 بكسر اهلمزة، وإسكان اخلاء، وتاء مثناة من فوق مكسورة )1443() إِخواتِكُم(ا�ْفَرد يعقوب بقراءة   

بفتح اهلمزة واخلاء، وياء ساكنة بعد الواو، وهو تثنية ) أَخويكُم(وقرأ اجلمهور ". أخ"باإلضافة، وهو مجع 
  .)1444( "أخ"

  /ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ     
إِن التثنيةَ واجلمع يف القراءتني مؤديان إىل معنى واحدٍ وإىل مقصد إصـالحي اجتمـاعي واحـد، وهـو                   

  .وجوب اإلصالح بني أخوين مقتتلَين خاصةً، وبني اإلخوة املقتتلني عامةً
لِم : فإن قلت : " مهور، وأَيد يف الوقت �فسه قراءة يعقوب، فقال وقَد ذكر الزخمشري وجها لقراءة اجل
  االثنان بالذكر دون اجلمع؟ قلت صاملصـلحة بـني        : خ ـتيقع بينـهم الشـقاقُ اثنـان، فـإذا لَزِم نأقلَّ م ألن

  .)1445("األقل كا�ت بني األكثر أَلْزم، ألن الفساد يف شقاق اجلمع أكثر منه يف شقاق االثنني
  !فما أوجه هذا التوجيه

***  
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ــدعون   :يف قولــه تعــاىل–13 ــذَا الَّــذِي كُنــتُم بِــهِ تَ قِيــلَ هواْ وــر ــذِين كَفَ ــوه الَّ جو ــيئَت ــا رأَوه زُلْفَــةً سِ فَلَم
)1446 (  

 مـن الـدعاء     ، وهـو  "تَفْعلُون" بإسكان الدال خمففة، على وزن       )1447() تَدعون( ا�ْفَرد يعقوب بقراءة        
اللَّهـم إِن كَـان    كنتم تَدعون ا به، وتستعجلو�ه من عذابه لقوهلم حكايةً من ا تعـاىل  : أي : )1448(

  .) )1449هذَا هو الْحق مِن عِندِكَ فَأمطِر علَينا حِجارة من السمآءِ أَوِ ائْتِنا بِعذأبٍ أَلِيمٍ 
  :، وحيتمل معنيني "يفتعلون"بتشديد الدال مفتوحة على وزن ) نتَدعو(وقَرأَ اجلمهور 

  .)1450( أ�ه مبعنى الدعاء مثل قراءة يعقوب بإسكان الدال /الْمعنى األَولُ 
ــا�ِي    ــى الثَّ نعى، أي   /الْموعــد ــن ال ــه م ــون     :  أ� ــل أ�كــم التبعث ــدعون األباطي ــتم بســببه ت ، )1451(كن

  أَيعِـدكُم أَ�َّكُـم إِذَا مـتُّم وكُنـتُم تُرابـا وعِظَــما أَ�َّكُـم مخْرجـون              : وادعاؤهم األباطيـل، مثـل قـوهلم        
)1452(.  

  /ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ
الْقِراءتَانِ رد على إ�كار الكفار البعث يف يوم القيامة، ألن سبب استعجاهلم بالعذاب دليلٌ على عدم                

واآلية خترب�ا عن مشـهد رؤيتـهم       . ، وهو مادفعهم إىل اختاذ أباطيل وأكاذيب لنفي حقيقة البعث         إمياهنم به 
هذا هو العذاب الـذي كنـتم تسـتعجلون بـه اسـتهزاء             : العذاب يوم القيامة، وعن قول املالئكة هلم توبيخًا         

  .وا أعلم. )1453(بون واستدكارا، وكنتم بسييه تدعون أ�كم التُبعثُون وال تُعذِّبون والتُعذَّ
***  

  .))1454 وأَ�َا ظَننآ أَن لَّن تَقُولَ اإلِ�ْس والْجِن علَى اِ كَذِبا:  يف قوله تعاىل – 14
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علــى وزن " تَقَــولَ" بفــتح القــاف، وتشــديد الــواو، وهــو مضــارع )1455() تَقَــولَ(ا�ْفَــرد يعقــوب بقــراءة 
فحـذفت إحـدى التـاءين ختفيفًـا، وهـو مشـتق مـن التَّقَـول، وهـو                " تَتَقَـولُ "مضغَّف العـني، وأصـله      " تَفَعل"

وأ�ا ظننا أن لن تكذب وتدعي على       : "  ومعنى القراءة    )1456() تَقَولَ(مفعوال لـ ) كَذِبا(الكذب، فيكون   
تقول اليكون إال   ، ومل جيعله صفةً، ألن ال     )تقوالً(موضع  ) كذبا(فقد وضع   ". ا ماليس من احلق يف شيء     

  .)1457(كَذِبا 
من القول، وعلـى هـذه القـراءة        " قَالَ" بضم القاف، وإسكان الواو، وهو مضارع       ) تَقُولَ(وقَرأَ اجلمهور   

قـوالً  : ، أو صفةٌ ملصـدر حمـذوف، أي   "القول"، ألن الكذب �وع من )تَقُولُ(مصدرا مؤكَّدا لـ  ) كَذِبا(يكون  
  .)1458(كَذِبا 

نعالْموى واحد.  
***  

  لِـيعلَم أَن قَـد أَبلَغُـواْ رِسـلَــِت ربهِـم وأَحـاطَ بِمالَـديهِم وأَحصـى كُـلَّ شـيءٍ عـددا                         :قوله تعاىل  يف–15
)1459(  

 بضم الياء على البناء للمفعول، و�ائب الفاعل )1460() لِيعلَم(ا�ْفَرد يعقوب يف رواية رويس عنه بقراءة 
ــن  حمــذوف  ــيعلَم مــن أراد ا أن يعلَــم مِ يفهــم يف الســياق، واملــراد أن ا تعــاىل يســلك الرســل مســلكَهم لِ

  .)1461(املرسل إليهم أن الرسل قد أبلغوا رساالت رهبم فلم يكتموها 
 املوجود بالفعـل،  املتعلق باإلبالغ" العلم"بفتح الياء على البناء للفاعل، واملراد به        ) لِيعلَم(وقَرأَ اجلمهور   

ضـمري مسـترت   " يعلَـم "اجلملـة، وفاعـل   : خمففة من الثقيلـة، وامسهـا ضـمري الشـأن حمـذوف واخلـرب           ) أَن(و
  .)1462(" هو: "تقديره 

  :وقَد ذكر املفسرون عدة معانٍ يف هذه القراءة، منها 



313 

لِيعلَم ا أن رسله قد :    أي :، وذكره الشوكا�ي، أ�ه قال )1463( ماعزاه اإلمام القرطيب إىل الزجاج –أ 
، ويؤيد هذا املعنى قوله تعاىل )1464(ليعلم ذلك عن مشاهدة كما علِمه غَيبا : أبلغوا رساالته، أي 

 :     ِــببِالْغَي ــلُهسرو هــرصني ــنم ُا لَمعلِــيو  )1465(  وقولــه تعــاىل  :   لَــمتَّــى �َعح َّكُم�لُــوبلَنو 
الْمـبِرِينالصو مِنكُم ـهِدِينج )1466(.  

 أن الرسل قبله قـد أبلغـوا الرسـالة         لِيعلَم محمد    : " )1467( ماعزاه الشوكا�ي إىل قتادة ومقاتل       –ب  
" أخرب�اه حبفظنا الوحي ليعلم أن الرسل قبله كا�وا على حالته من التبليـغ    : ، أي   "كما بلغ هو الرسالة   

)1468(  
  .)1469("ليعلم الرسل أن املالئكة قد أبلغوا رساالت رهبم : " ماذكره أيضا–ج 
  .)1470(" ليعلم من كذَّب الرسل أن الرسل قد أبلغوا رساالت رهبم: " ماعزاه إىل جماهد أ�ه قال –د 
  /  ثَمرة الْخِالفِ ببن الْقِراءتَينِ   

وايـة رويـس، ووجـه قـراءة اجلمهـور علـى تأويـل           تَظْهر الثمرة هنا يف التـأليف بـني وجـه قـراءة يعقـوب بر           
  .الزجاج أكثر من التأويالت األخرى، وإن كان لكلِّ منها وجهه

   فَقَد فُهِم من وجه قراءة يعقـوب علـى البنـاء للمجهـول، أن املـراد أن يعلِـم ا مـن أراد مـن النـاس بـأن                             
  .منه شيءالرسل بلغوا الرساالت، وأن ا قد حفظ الوحي، فلم يضع 
جـواز تعلـق بعـض علـم ا سـبحا�ه وتعـاىل       :    وفُهِم من وجه قراءة اجلمهور على تأيل الزجـاج السـابق       

حبصول األفعال، فيكون علمه تعاىل من قَبلِ وفوع احلدث علـم الغيـب، ومـن بعـدِهِ علـم مشـاهدة، وهلـذا                  
، وهو قوله تعاىل    )1471( وقدم الزجاج غريها     وقد عرضنا بعضًا منها آ�فا،    . الوجه أدلة كثرية من القرآن    

 :ـبِرِينالص لَمعيو وا مِنكُمدـهج الَّذِين ُلَمِ اعا يلَمو  )1472(.  
  .   هكَذَا �رى يف غري تناقض أن كل قراءة قد استقلت مبعنى أو معان، كلها مناسبة يف ذاهتا
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 اآلية على ضـوء القـراءتني مـن حيـث بنـاء الفعـل للمجهـول يف           كَما يوجد أيضًا املبهم واملفسر يف تفسري   
" … لِـيعلَم حممـد     : "قراءة يعقوب، وبنائه للمعلوم يف قراءة اجلمهور، إذا أخذ�ا بالتأويـل الثـا�ي، وهـو                

  .وا تعاىل أعلم. فتكون قراءة اجلمهور مفسر لقراءة يعقوب املبهمة
  )1473(رد بِهِ اإلِمام ابن عامِرٍ الشامِي ماا�ْفَ/  املطلب الثالث    
  .))1474ولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستَبِقُواْ الْخَيراتِ: يف قوله تعاىل– 1   

 بفـتح الـالم، وألـف بعـدها، علـى أ�ـه اسـم مفعـول، ومل                  )1475() مولَّــها (  ا�ْفَرد اإلمام ابن عامر بقراءة        
ىل فاعل بعينه، وهذا أَضْفَى يف التوحيد، إذِ املوىل عز وجل، هو املنفـرد بالتـدبري، فيكـون              ينسب الفعل إ  

وهو الفاعل، وحيث أقيم الرتكيب هنا مقام " كُل"كنايةً عن االسم الذي أُضِيفت إليه لفظة ) هو(الضمري 
  .)1476(رحيا ما مل يسم فاعله، كان مبثابة �ائب فاعل، والفاعل هو ا سبحا�ه وتعاىل تص

متَّبِعهـا وراضِـيها، ويؤيـد      : بكسر الالم، وياء ساكنة بعدها اسم فاعل، ومعنـاه          ) مولِّيها(   وقَرأَ اجلمهور   
: ، أي لكل صاحب مِلَّةٍ وِجهةٌ، أي        )1477(" ولِكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِيها   : "هذا ماروى عن جماهد بن جرب       

  .)1478(قْبِلُها مستَ: قِبلَةٌ هو مولِيها أي 
  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ

 كما دلت عليه قـراءة  –   الْقِراءتَانِ علَى معنى واحد بتالزمٍ وتكاملٍ، وهو أن أَي أي قبلة يتوالها العبد       
 وجهـه إىل القبلـة بـأمر         إمنا يتوالها بأمر ا وإرادته، وهذا معنى قراءة ابن عامر، فالعبد يـولِّي             –اجلمهور  

. ) )1479 وحيث ما كُنتُم فَولُّواْ وجـوهكُم شـطْره          : ا، كما ورد أمره بتوليه شطر املسجد احلرام         
كما أ�ه يولِّيهـا بإرادتـه جمـازًا، وبـإرادة ا حقيقـةً، فهـو مولِّيهـا بإرادتـه وسـعيه، ومولَّهـا بـإرادة ا وأمـره                            

)1480(.  
سـبحا�ه                            و حان خـالل هـذه اآليـة بوجـود إرادةٍ للعبـد الينفـي حقيقـةً أن اكَذَا جند القراءتني تُصـره

، وهذا املعنى ) )1481 واُ خلَقَكُم وما تَعملُون : وتعاىل هو خالق األفعال مجيعا كما يف قوله تعاىل 
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ريظهـر إال مـن القـراءتني معـا، إذ التسـتقل بتبيا�ـه       البديع، مبـا فيـه مـن تـأليف بـني إرادة ا وإرادة العبـد،        
  .واحدة دون األخرى، فبينما التالزم املعنوي

***  
ــين يـــدي رحمتِـــهِ :  يف قولـــه تعـــاىل – 2    ا بــــرشب ــــحيسِـــلُ الررالَّـــذِي ي ـــوهو  

)1482(.  
وذلـك  . شـني، وخمففـة مـن قـراءة الضـم          بضم النون وإسـكان ال     )1483() �ُشرا(   ا�ْفَرد ابن عامر بقراءة     

  .حيثما ورد يف القرآن الكريم
يف مجيع املواضيع بالنون املفتوحة، وإسـكان الشـني، علـى أ�ـه             ) �َشرا(   وقَرأَ محزة، والكسائي، وخلف     

  :، وفيه ثالثة أوجه "فعل"على وزن " �َشر"مصدر 
وهـو الـذي ينشـر الريـاح        : قبلـه، وحينئـذ يكـون املعنـى        أن يكون قـد أعمـل فيـه معنـى ما           /   اْلوجه األَولُ 

  .�شرا
وهو الذي يرسل : "، وحينئذ يكون املعنى "الرياح" أن يكون مصدرا يف موضع احلال من /   الْوجه الثَّا�ِي

  ".راكضًا: "أي " أَتَا�َا ركْضًا: "الرياح حميِيةً لألرض، كما تقول 
 الثَّالِث هجراد به املفعول، كقوهلم     أن يكون    /   الْواألمـري  : " ي بضَر أي مضـروبه، وكقولـه   "هذا درهم ،

وهو : "خملوقة، وحينئذ يكون املعنى :  ، أي ) )1484هذَا خلْق اِ: تعاىل 
    .)1485(" الذي يرسل الرياح منشرة

 والشـني، وفيـه ثالثـة أوجـه      بضـم النـون   ) �ُشـرا (    وقَرأَ �افع، وابن كثري، وأبوعمرو، وأبوجعفر، ويعقوب        
  :أيضا 
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ــه األَولُ جالْو   / ــع مج ــور" أن يكــون ــر: "مبعنــى " �َش ــذي معنــاه " �َاشِ ــي، مثــل : ال ــور"محيِ مبعنــى " طَه
محيِيةً هلا، إذ تأتي باملطر : ، فا تعاىل جعل الرياح �اشرة لألرض، أي   "طاهر"

  .الذي يكون النبات به
" حلـوب "، و "مركـوب " "ركـوب : "، حنـو    "منشـور : "الـذي مبعنـى     " �شور" أن يكون مجع     /ا�ِي   الْوجه الثَّ 

  ".حملوب"مبعنى 
الثَّالِــث ــهجا( أن يكــون /   الْوــرحنــو " �اشــر"مجــع ) �ُش"دــهوذلــك ألن الريــاح �اشــرة "شــاهد"مجــع " ش ،

  .)1486(لألرض، أي حميية هلا مبا تسوق من املطر 
، "بشـري "بالباء املوحدة من أسفل املضمومة، وإسـكان الشـني، وهـو مجـع        ) بشرا(م بقراءة    وا�ْفَرد عاص 

ــه تعــاىل     ــد هــذا املعنــى قول ــاملطر، ويؤي ــاح تبشــر ب ــراتٍ   : ألن الري شبم ـــح يــلَ الر ـــتِهِ أَن يرسِ ايء ــن   ومِ
)1487(.  

  /  ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ   
ل يرجع     إِنفكـان الـريح   – مع أوجهها – معنى القراءات الثالث األو ،إىل النشر الذي هو خالف الطَّي 

فكـأن  . )1488(مع سكوهنا كا�ت مطويةً، ثم ترسل من طَيها، فتصري كاملنفتحـة، الـيت يف معناهـا احليـاة                   
  .تنشر ما حيي األرض بعد موهتاألهنا " وا الذي يرسل الرياح وينشرها �شرا حمييةً:   " معنى اآلية 

   ثُم تكمل قراءة عاصم هذه املعا�ي مبا حتملـه مـن خـريات هبطـول األمطـار، بـأن هـذه الريـاح النشِـراتِ                        
الناشراتِ مبشرات بني يدي رمحة ا للناس، حتى إذا محلـت الريـاح سـحابا ثقـاال باملـاء الـذي صـارت                       

  .)1489( …رض جمدبة ال�بات فيهاحتمله، سقاه ا به إلحياء أ
  .   وقَد سبق تأييد آية الروح هلذه القراءة، والخالف بني معا�ي القراءات األربع يف شيء

***  



317 

 وإن �َّكَثُوآ أَيمـنهم من بعدِ عهدِهِم وطَعنواْ فِ دِيـنِكُم فَقَــتِلُواْ             :  يف قوله تعاىل     – 3          
  .))1490 إِ�َّهم آل أَيمـن لَهم لَعلَّهم ينتَهون أَئمةَ الْكُفْرِ

  :، وفيه وجهان )1491(بكسر اهلمزة ) إِميـن( ا�ْفَرد ابن عامر بقراءة    
اليوفـون ألحـد بأمـان يعقدو�ـه، ويؤيـد ذلـك قولـه          : ، أي   "األمـان "مـن   " آمنتُه" أ�ه مصدر    /   الوجه األول 

  .)1493(اليراعون فيكم قرابة والعهدا : ، مبعنى ) )1492 مؤمِنٍ إِال والَ ذِمةً  الَيرقُبون فِي: تعاىل 
: ، ويؤيد هذا املعنى قولُه تعـاىل قبلَـه  )1494(الذي هو التصديق   " اإلميان" أ�ه مصدر من     /   الْوجه الثَّا�ِي 

ِةَ الْكُفْرفَقَـتِلُواْ أَئِم )1495( . الإسالم هلم: "ويقول الزخمشري ")1496(.  
 إِالَّ : ، ويعضد هذا املعنى قولُه تعـاىل قبـل   "عني"بفتح اهلمزة، على أ�ه مجع      ) ال أَيمـن (   وقَرأَ اجلمهور   

     رِكِنيشالْم ندتُّم مـهع الَّذِين )1497(         ـدعكِّـد ذلـك قولُـه تعـاىل بؤواملعاهدة تكون باألميان، ثم ي ، : َأَال 
  .)� )1498َّكَثُواْ أَيمـنهم تُقَـتِلُون قَوما 

  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ
   ولَقَد �تج على غرار هاتَين القراءتني خالف فقهي هام بني احلنفيـة، والشـافعية، وهـو أن احلنفيـة علـى          

:       بقراءة ابن عامر –ا  رمحه –واستشهد أبوحنيفة " أن ميني الكافر التكون ميينا"قول أبي حنيفة يرون 
 ملَه ـنمالَ أَي مإِ�َّه  )1499(.  

معنـاه أهنـم اليوفـون هبـا بـدليل أ�ـه       :  أَن مييـنهم ميـني، وقـال    – رمحـه ا  –   بينما يـرى اإلمـام الشـافعي        
  .)1500(وصفها بالنكث 

الكافر إذا عقد ميينا مع املسلمني، فلم ينكثها    وفَضا هلذا اخلالف الفقهي، يجمع بني معنى القراءتني بأن 
 إِالَّ  : ومل يطعن، غال يقاتل، أما إذا �كث وطعن فإ�ه يقاتل، وقد ذُكر ذلك قبل هذه اآلية يف قوله تعـاىل                     

دا فَـأَتِمواْ إِلَـيهِم عهـدهم إِلَـى     ئًا ولَـم يظَــهِرواْ علَـيكُم أَحـ       ~الَّذِين عـهدتُّم من الْمشرِكِني ثُم لَم ينقُصوكُم شي       
 تَّقِنيالْم حِبي َا إِن تِهِمدم )1501(.  
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  .   والْقِراءتَانِ مجيعا دلَّتَا على أن الكفار ليس هلم إميان وال إسالم، لذا فهم أسرع �كثا ألميـنهم
بني إثبات ميني الكافر و�فيه، فتكون اآلية حكايةً عن أن    فَيستَحسن استعمال القراءتني وإال ظلَّ اخلالف 

كما يفهم ذلك . ، وإن من وفَّى هبا منهم فال يقاتل)1502(الكفار اليوفون بأمياهنم كما قال اإلمام الشافعي   
  .من اآلية السابقة

***  
ـهدواْ       ثُم إِن ربك لِلَّذِين هاجرواْ مِن بعـدِ          :  يف قوله تعاىل     – 4       جـ واْ ثُـمـافُتِنم

 حِيمر ا لَغَفُوردِهعمِن ب كبر واْ إِنربصو (1503).  
فتنـوا املـؤمنني    :  بفـتح الفـاء والتـاء، علـى البنـاء للفاعـل، أي               )1504() فَتَنـواْ (  ا�ْفَرد ابن عامر بقـراءة        

  .)1505(وه بإكراههم على الكفر، ثم آمنوا وهاجروا، فا غفور ملا فعل
فتنـهم الكفـار بـاإلكراه علـى        : بضم الفاء، وكسر التاء، على البنـاء للمفعـول، أي           ) فُتِنوا(   وقَرأَ اجلمهور   

التلفظ بكلمة الكفر، وقلوهبم مطمئنة باإلميان، كما حدث لبعض الصحابة الكرام، ويؤيد هذا املعنى قولُـه      
  .) )1506مئِن بِاإلِميـنِ  إِالَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْ: تعاىل

  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ  
  :   دلَّتِ القراءتان على ثالث مسائل كما وردت يف كتب التفسري املختلفة

قد ، ثم هاجروا وجاهدوا وصربوا، ف)1507( يف شأن الذين فَتَنوا املؤمنني بِتَعذِيبِهم /   الْمسأَلَةُ األُولَى   
دلت قراءة ابن عامر منفردا على أن ا لغفور هلم، ورحـيم هبـم إذا صـلحت         

  .أعماهلم وجاهدوا يف ا وصربوا مع املؤمنني
، فنصت قراءة اجلمهور )1508( يف شأن املؤمنني الذين فُتِنوا بإكراههم على الكفر / الْمسأَلَةُ الثَّا�ِيـةُ         

مـوا بكلمـة الكفـر مكْـرهِني وصـدورهم غـري          على أن هؤالء املفتو�ني الـذين تكل      
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ــدوا يف ا وصـــربوا علـــى    ــاهلم وجاهـ ــر، إذا صـــلحت أعمـ مشـــروحة للكفـ
  .املكاره، فإن ا لغفور هلم، ورحيم هبم

، فقد �صت قراءة اجلمهور أيضًا )1509( يف شأن املرتد عن اإلسالم ثم يرجع إليه        /  الْمسأَلَةُ الثَّالِثَةُ       
 املفتــون يف دينــه بــالردة إذا ألســلم وجاهــد وصــرب، فــا غفــور  علــى أن هــذا

  .وا أعلم. )1510(رحيم به 
***  

  .) )1511 والْحب ذُو الْعصفِ والريحانِ :  يف قوله تعاىل – 5      
ثـة، وفيــه   بنصـب األمســاء الثال ) )1512 والْحـب ذُا الْعصــفِ والريحـانِ     ا�ْفَـرد ابـن عــامر بقـراءة      

  :وجهان 
واألَرض وضَـعها   : من قولـه تعـاىل      ) األَرض( أن تكون األمساء الثالثة عطفًا على        /   الْوجه األَولُ       

: يدل على خلقها، وحينئذ يكـون املعنـى         ) وضَعها(، ألن لفظ    ) )1513لِألَ�َامِ  
: ، ثم قـال تعـاىل       )1514(شتغال  ويف هذا الكالم ا   " وخلَق األَرض خلقَها لأل�ام   " 
 ِانحيفِ والرصذَا الْع بالْحو  أي "والرحيان احلب لَقخ1515(" و(.  

ــا�ِي          ــه الثَّ جــون / الْو ــب( أن يك الْحــديره    ) و ــل حمــذوف تق ــوالً لفع ــق احلــب   : "مفع أخــص أو خل
ان(صفة، و) : ذَا(، و"والرحيانحي(معطوف على) : الر ب1516() الْح(.  

 فِيهـا   : مـن قولـه تعـاىل       ) فَــكِهةٌ (عطفًـا علـى     ) والْحب ذُو الْعصفِ  (   وقَرأَ محزة، والكسائي وخلف     
واحلب ذُو العصـفِ، وذو الرحيـانِ       :، والتقدير )الْعصفِ(عطفًا على   ) والريحانِ(، وجر   ) )1517فَـكِهةٌ  

)1518(  
فالورق رزق البهائم، والرحيان رزق لبين آدم،كما : واحلب ذو الورق، وذو الرزق :  ومعنى هذه القراءة    

  .)1520(املرعى للبهائم : رزق لبين آدم، واألب :  فالفاكهة ) )1519وفَـكِهةً وأَبا:يف قوله تعاىل
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   بالرفع يف األمساء والْحب ذُو العصفِ والريحان    وقَرأَ اجلمهور 
  )*))(1521 فَـكِهةٌ الثة عطفًا على الث

  .وال خالف مؤثر بني معا�ي القراءات الثالث عدا ماذكر�ا يف اإلعراب    

  املبحث اخلامس
  بيان ماا�فرد بقراءته كلٌ من أئمة الكوفة

  :وحتته ثالثة مطالب     
  .ماا�فرد به اإلمام عاصم الكويف/ املطلب األول*            

  .ماا�فرد به اإلمام محزة الزيات/ املطلب الثا�ي*            
  .ماا�فرد به اإلمام الكسائي/ املطلب الثالث*            

  )1522(مااتْفَرد بِهِ اإلِمام عاصِم الْكُوفِي /    املطلب األول   
رة حاضِرة تُدِي:  يف قوله تعاىل – 1    تِجـ إِالَّ أَن تَكُون كُمنيا بو�َهر )1523(.  

و ) تَكُـون (خـرب   ) تِجــرة ( بنصب التاء فيهمـا، علـى أن         )1524() تِجـرة حاضِرة (   ا�ْفَرد عاصم بقراءة    
)ةاضِــر(صــفة لـــ) حةـــر(، واســم )تِجمضــمر والتقــدير ) تَكُــون : إال أن تكــون املعاملــةُ، أو املبابعــةُ جتــارة

 1525(حاضرة(.  
قَرأَ اجلمهور    و)ةاضِرح ةـرتِج ( ا، على أنبضم التاء فيهما رفع)1526(تامة تكتفي مبرفوعها ) تَكُون( ،

  .)1527(إال أن توجد جتارة حاضرة : صفة هلا، والتقدير ) حاضِرة(�ائب فاعل، و) تِجـرة(و
  .   والْمعنى واحد
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***  
ــه تعــاىل  – 2    ــا النــاس :  يف قول هأَيا       يْي�ـــوةِ الــديالْح ـــع ــيكُم علَــى أَ�فُسِــكُم متَ   إِ�َّمــا بغْ

)1528(.  
تَتَمتَّعـون متـاع    :  بنصب العني على أ�ه مصدر مؤكد لعاملـه، أي           )1529() متَـع( ا�ْفَرد عاصم بقراءة        

  .)1530(احلياة الد�يا 
ذلـك هـو متـاع احليـاة     : ذوف ، تقديره   برفع العني، على أ�ه خرب ملبتدإ حم        متــع :وقرأ اجلمهور   

  )1531.(الد�يا
  / ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ     

ياأيها : فقد دلت اآلية الكرمية على ضوء القراءتني على املعنى .    إِن ا�فراد عاصم يؤكِّد قراءة اجلمهور
 ا�فسـكم، ذلـك متَـاع احليـاة الـد�يا تَتَمتَّعو�َهـا             الناس الذين مل يوفوا بالعهد، إمنا وبالُ بغيكم وفسادِكم علـى          

  .) )1532 فَينبئَكُم بِما كُنتُم تَعملُون فقط، ثُم ترجعون بعده، وبعد املوت إىل ا يوم القيامة 
***  

ــه تعــاىل–3+4    ــا لِمهلِكِ  : يف قول لْنعجــواْ و ــا ظَلَم لَم مـــه لَكْنى أَهــر ــك الْقُ ــدا   وتِلْ ــم موعِ  هِ
(1533).  

  : يف هذه اآلية )1534( ا�ْفَرد عاصم بقراءتني      
بفـتح املـيم والـالم، علـى ا�ـه مصـدر ميمـي              ) لِمهلَكِهِـم ( قـرأ يف روايـة شـعبة عنـه           /  الْقِراءة األُولَـى        

  .)1535(الثالثي " فَعلَ"على وزن " هلَك" قياسي من 
بفتح امليم وكسر الالم، وهو مصدر ميمي مـن  ) لِمهلِكِهِم( قرأ يف رواية حفص عنه       /ا�ِيةُ   الْقِراءة الثَّ      

"لَكلَ"على وزن " ه1536(الثالثي " فَع(.  
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وهو متعد ملـا حكـي     " هلك  " بفتح امليم والالم، أ�ه مصدر من             ) لِمهلَكِهِم(  وتَوجِيه الْقِراءةِ األُولَى      
ويكـون مضـافًا إىل املفعـول،       " رجع زيـد، ورجعتـه    " جعلوه من باب    " هلكين ا : "ون  يقول" بين متيم "أن  

إىل مفعول فإ�ه " هلك"، فأما من مل جيز تعديه ) )1537 الَيسئَم اإلِ�ْسـن مِن دعآءِ الْخَيرِ : كقوله تعاىل 
، واملصـدر   " إياهم موعـدا     وجعلنا إلهالكنا : " يكون مضافا إىل الفاعل، ومن جعله متعديا يكون تقديره        

بكسر العني، لذلك كان " مفْعِل" يأتي على   –بفتح العني يف املاضي واملضارع      " فَعلَ، يفْعلُ "يف األصل من    
  .)1538(" هلك"مصدرا من " مهلِك"
والوجهان " "كهل"بفتح امليم وكسر الالم، هو أ�ه أيضًا مصدر من ) لِمهلِكِهِم(  أَما تَوجِيه القراءة الثا�ية   

" فَعلَ يفْعل"بكسر العني من " مفْعِل"يف إضافته جائزان على ماتقدم، لكنه خارج عن األصول، أتى �ادرا 
  .)1539(" كالرجوع" رجع، يرجع"من " املرجع: "بفتح العني فيهما، كما قالوا 

علـى وزن  " أهلـك "قياسـي مـن    بضم امليم وفـتح الـالم، وهـو مصـدر ميمـي             ) لِمهلَكِهِم(  وقَرأَ اجلمهور     
  .)1540(وجعلنا إلهالكهم موعدا : املزيد هبمزة، ومتعد، فهو مضاف إىل مفعوله، أي " أفعل"

  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ
ووقتَـه  ة    إِن القراءات الثالث مبعا�يها املتكاملة دلـت علـى ان ا عـز وجـل قـرر هـالك األمـم السـابق                        

  .�ه بأجل مسمى عنده عز وجلومكا
 فَإِ�َّنا الحنصل على هذه املعا�ي كلها إذا أخذ�ا بقراءة واحدة، وإمنا تظهر هذه املعا�ي من التأليف بني    

  .)1541(القراءات الثالث، وهي معان كمل بعضها بعضا، والتنافر أو تناقض بينها 
***  

ــاىل –5    ــه تع ــدعِ  :يف قول ــكِ بِجِ ي إِلَيــز هــا    و نِيــا ج طَبــكِ ر لَيــقِط ع ــةِ تُس   النخْلَ
(1542).  
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 بضـم التـاء، وختفيـف السـني، وكسـر           )1543() تُسـاقِطُ (    ا�ْفَرد عاصم يف روايـة حفـص عنـه بقـراءة            
" هـي : "الرباعي، والفاعل ضمري مسـترت ، تقـديره         " فاعل"على وزن   " ساقط"القاف، على ا�ه مضارع     

  .)1544(صفة ) جنِيا(مفعول به، و) ارطَب(، و"النخلة"يعود على 
وأصـله  " تَسـاقَطَ "بفتح التاء والقاف، وختفيف السني، على أ�ـه مضـارع           ) تَساقَطَ(   وقَرأَ محزة منفردا    

، "النخلـة "يعود على   " هي: "فحذفت إحدى التاءين ختفيفا، والفاعل ضمري مسترت، تقديره         " تَتَساقط"
ــاقط النخلــةُ عليــك مترهــاتُ: واملفعــول بــه مضــمر تقــديره  وجيــوز أن يكــون حــاال ،متييــز،) رطبــا(و. س  

  .)1545(صفة ) جنيا(و
بالياء التحتية مفتوحـة علـى التـذكري، وتشـديد،          ) يساقَطْ(   وقَرأَ عاصم يف رواية شعبة عنه، ويعقوب        

 ختفيفـا، والفاعـل     أدغمـت التـاء يف السـني      " يتَسـاقَطْ "، وأصـله    "تَسـاقَط "وفتح القاف، على ا�ه مضارع      
  :بوجهني " اجلذع"يعود على " هو: "ضمري مسترت تقديره 

  .ملَّا كان اجلذع معظمها) النخلة( أن يكون الفعل قد أسند إىل اجلذع، فرياد به /   أَحدهما
   رأن يكون سقوط الرطب من اجلذع آية النيب عيسى/ واآلخ - - فيكون ذلك أسكن لنفس مريم 

  .)1546( وأشد إزالة الهتمامها–سالم  عليها ال–
  :   وأَما املفعول به، فله ثالثة احتماالت 

فعـدي  " فاعل"أل�ه مطاوع   " يتَفَاعلُ"مفعول به، وعدي الفعل     ) رطَبا( أن يكون    /االِحتِمالُ األَولُ          
  .كما عدي

ه حمــذوفا، وتقــديره يســاقط اجلــذع عليــك متــرا، فتنصــب أن يكــون املفعــول بــ/   االِحتِمــالُ الثَّــا�ِي       
  .)1547(صفة هلا ) جنيا(على احلال، و) رطبا(
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        الُ الثَّالِثتِماقَطْ عليك :  أن يكون الفعلُ مسندا إىل الثمر، على حذف مضاف، تقديره /االِحسي
    النخلة، وتُنصب ا(مثرطَبمـر، وإن مل    وجـاز إضـمار الث    . على احلال أيضا  ) ر

  .)1548(جير هلا ذكر، ألن ذكر النخلة يدل عليه 
بفـتح التـاء، وتشـديد السـني، وفـتح القـاف،            ) تَسـاقَطْ (   وقَرأَ اجلمهور وعاصم يف الرواية الثا�ية لشعبة        

فأدغمت التاء يف السني، والفاعل ضمري مسترت يعود على         " تَتَساقَطُ"، وأصله   "تَساقَطُ"على أ�ه مضارع    
  .)1549(حال ) رطَبا(و" لنخلةا"

  / ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ    
  : على املعا�ي اآلتية – باجلملة –   دلَّتِ القراءات 

 . تُساقِطِ النحلةُ عليك رطبا جنيا–   أ 

  . تُساقِطِ النخلةُ عليك مثرها رطبا جنيا–  ب  
  .با جنيا، أو يساقط مثر النخلة عليك يساقَطِ اجلذع عليك مترا رط–  ج 
  . تَساقطِ النخلةُ عليك مترا رطبا جنيا–  د 

             الفارق يف هذه املعا�ي يف إسناد الفعـل إىل اجلـذع أو متـر النخلـة تـارة، وإسـناده إىل النخلـة تـارة رظْهي 
ريم طريـا �اضـجا لتأكـل       أخرى، ومراد هذه املعا�ي كلها واحد، وهو سقوط التمر الطازج على سـيدة مـ              

واليوجد تناقض بينها يف شيء، كما يظهر يف هذه املعا�ي أسلوب مجيل، وهو إطالق الكلِّ مع إرادة . منه
  .وا أعلم. اجلزء

***  
ــاىل  – 6      ــه تع ــكُم      :  يف قول ــن أَرضِ ِــاكُم م خْرِجانِ أَن يــد ـــحِرانِ يرِي ــذَانِ لَس ه ــالُواْ إِن  قَ

  . (1550)هِما ويدهبا بِطَرِيقَتِكُم الْمثْلَىبِسِحرِ
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 باأللف بعـدها �ـون     )1551() هذَانِ(بتخفيف النون، و  ) إِن(   ا�ْفَرد عاصم يف رواية حفص عنه بقراءة        
اخلرب، والـالم هـي الفارقـة       ) لَسـحِرانِ(مبتدأ، و ) هذَانِ(خمففة من الثقيلة مهملة، و    ) إِن(خفيفة، على أن    

  .)1552(املخففة والنافية ) إِن(بني 
، تعويضًـا عـن     )هـذَآن (   وقَرأَ ابن كثري مثل قراءة عاصم برواية حفص، إال أن النون عنده مشـددة مـن                 

  .)1553( .والفرق هنا بني الوجهني فرق فرشي صوتي. ألف املفرد اليت حذفت يف التثنية
ــرد أبــوعمرو بقــراءة  ـــذَين(، وبتشــديد النــون) إِن(   وا�ْفَ ه ( باليــاء علــى أن)ــدة العاملــة، ) إِن هــي املؤكَّ

  .)1554(خربها ) سـحِرانِ(امسها، والالم للتأكيد، و) هـذَينِ(و
) هـذَانِ (هـي الناصـبة أيضـا، و      ) إِن(بـاأللف، علـى أن      ) هـذَانِ (بتشديد النـون، و   ) إِن(   وقَرأَ اجلمهور   

  .)1555(بن كعب، إذ يلزمون املثنى األلف يف كل حال امسها، جار على لغة لبين احلارث 
  .   ومعنى القراءات كلها واحد

***  
ــاىل  – 7 ــه تعــ ـــواتِ واألَرضِ    :  يف قولــ ــق السمــ ـــتِهِ خلْــ ــن ءايــ  ومِــ

لَمِني  واختِالفِ تٍ لِلْعـ ألَيـ فِي ذَلِك إِن ا�ِكُمأَلْوو تَكُمأَلْسِن (1556).  
عاصم يف رواية حفص عنه بقراءة    ا�ْفَر د)ـلَمِنيلِلْع (  

***  
ــاىل  –8    ــه تع ــالُواْ إِ�َّــ     : يف قول ــثٍ فَقَ ــا بِثَالِ ــذَّبوهما فَعززْ�َ ــينِ فَكَ اثْن هِمــي ــلْنآ إِلَ سإِذَ أَر   ــلُون سركُم مــي ا إِلَ

)1557(.  
علـى وزن   " عززَ"بتخفيف الزاي األوىل من     )1558() فَعززْ�َا(   ا�ْفَرد عاصم يف رواية شعبة عنه بقراءة        

قويتهم وشددهتم، وهو متعـدٍّ إىل      : أي  " عززْت القوم، وأَعززْتُهم، وعززهتم   : "غلب يقال   : مبعنى  " فَعلَ"
  .)1559(حمذوف، أي فقوينا املرسلِين برسول ثالث مفعول، واملفعول 
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  .)1560(فقوينا : مضعف العني، مبعنى " عزز"بتشديد الزاي، من ) فَعززْ�َا(   وقَرأَ اجلمهور 
  .   والَ خِالف معنوي بني القراءتني

  )1561(ماا�ْفَرد بِهِ اإلِمام حمزة الزيات /    الْمطْلَب الثَّا�ِي
ولِيحكُم أَهلُ اإلِجنِيلِ بِمـآ أَ�ـزلَ اُ فِيـهِ ومـن لَّـم يحكُـم بِمـآ أَ�ـزلَ                    : يف قوله تعاىل   –1         

الْفَـسِقُون مه فَأُولَئِك ُا) 1562(.  
) يحكُـم (و " كَي"  بكسر الالم، و�صب امليم، على أن الالم الم          )1563() ولِيحكُم(   ا�ْفَرد محزة بقراءة    

  .)1564(" كي"فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد المِ 
بإسكان الالم، وجزم املـيم، علـى أن الـالم الم األمـر، وإمنـا سـكِّنت ختفيفًـا،                   ) ولْيحكُم(   وقَرأَ اجلمهور   

  .)1565(حيث أصلُها الكسر 
  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ

ءة محزة على سياق ماقبلها من حكايـة ا عـز وجـل عـن عيسـى عليـه الصـالة والسـالم،                          وردت قرا 
: وتصديقه ملا بني يديه، وإ�زال اإلجنيل عليه كذلك وفيه هدى و�ـور وموعظـةٌ للمـتقني، فكـأن ا تعـاىل                      

  .إمنا فعلت كلَّ ذلك لِكَي حيكم أهل اإلجنيل مبا أ�زل ا فيه من األحكام: يقول 
ولْيحكم أهلُ اإلجنيل مبا :  ودلَّت قراءة اجلمهور على أمره تعاىل ألهل اإلجنيل حبكم مافيه، فقال تعاىل            

  .أ�زل ا فيه من األحكام، وذلك على وجه اإللزام والوجوب
لُ    علَى أن هذا اإلخبار واألمر ألهل الكتاب كـان قبـل البعثـة النبويـة حقـا، وأمـا بعـدها، فعلـيهم العمـ            

بالقرآن، أل�ه �اسخ جلميع الكتب السماوية يف فروعها واألصـول، ومـن مل حيكـم مبـا أ�ـزل ا فأولئـك هـم              
  .)1566(اخلارجون عن طاعة ا تعاىل 

***  
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قُلْ هلْ أُ�َبئُـكُم بِشرٍّ من ذَلِك مثُويـةً عِنـد اِ مـن لَّعنـةُ اُ وغَضِـب                  :يف قوله تعاىل  –2
 هِ ولَيآءِ                عـوـن سأَضَـلُّ عكَا�ًـا وم رش أُولَئِك الطَّـغُوت دبعو ازِيرالْخَنو ةدالْقِر مهلَ مِنعج
  . (1567)السبِيلِ

) عبـد ( بضم الباء، وفتح الدال، وجبر التاء، علـى أن    )1568() وعبد الطَّـغُوتِ (  ا�ْفَرد محزة بقراءة        
جمـرور  ) الطَّــغُوتِ (، و "عبـد "فهو بناء للمبالغة، والكثرة، واملراد بـه ؛ واحـد، ولـيس جبمـع               " كَرم: "مثل  

  .)1569(باإلضافة
فعـل مـاض،   ) عبـد (بفـتح البـاء، والـدال، وبنصـب التـاء، علـى أن             ) وعبد الطَّــغُوت  (  وقَرأَ اجلمهور      
  .بالنصب، مفعول به) الطَّغُوت(و
    الْخِال ةرنِ ثَمتَياءالْقِر نيفِ ب/  
" فَعلَ"، ألن "وجعل منهم من بالغ يف عبادة الطاغوت: "على املعنى ) وعبد الطَّـغُوت(   دلَّ ا�فراد محزة  

  .)1570(" للتبليغ يف احلذر والفطنة" وفَطِن: حذِر "من صيغ املبالغة ك 
  .)1571(" وجعل منهم من عبد الطاغوت: " على املعنى )وعبد الطَّـغُوت(   ودلَّت قراءة اجلمهور 

يامعشر اليهود  : قل أيها الرسول    : "   فَقِراءة محزة منفردا تزيد معنى على قراءة اجلمهور يف اآلية الكرمية            
جبِ للَّعنة هل أخربكم مبا هو أَوىل من العيب الذي عيبتُمو�ا به باإلميان، وهو ماأ�تم عليه من الكفر املو! 

 ازِيرنوبعضهم خ ،ةدبعضَهم قِر حسوم ،لُ من لعنه امإ�ه ع ،ثابتًا عند ا وغضبه، وجزاء وهم –ا 
 أُولَئِك شر " وجعلَ منهم من عبد الطاغوت وبالَغَ يف عبادهتا " - )1572(اليهود، وكفار مائدة عيسى 

س نأَضَلُّ عكَا�ًا وبِيلِ مآء السو.  
***  

 ولَقَد أَوحينآ إِلَى موسى أَن أَسرِ بِعِبـادِي فَاضْـرِب لَهـم طَرِيقًـا               :  يف قوله تعاىل     –3         
  .) )1573فِي الْبحرِ يبسا الَّ تَخَـف دركًا والَ تَخْشى 
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 اخلـاء، وجـزم الفـاء، علـى أن فيـه وجهـني       حبـذف األلـف بعـد   ) 1574()الَتَخَـف (   ا�ْفَرد محزة بقراءة   
  :جائزين 

: ، أو قولـه تعـاىل  )أَن أَسـرِ بِعِبـادِي  : ( أ�ه جمزوم يف جواب األمر، وهـو قولـه تعـاىل    /الْوجـه األَولُ           
 اسبرِ يحطَرِيقًا فِي الْب ملَه فَاضْرِب.  

  .)1575( �اهيةٌ، والفعل جمزوم هبا، وحينئذٍ تكون اجلملة مستأ�فةً )الَ( أن تكون /الْوجه الثَّا�ِي         
  .)1576(" إن تَضْرِب الَ تَخَف"أو " إِن تَسرِ ياموسى التَخَف "/فَتَقْدِير األَولِ   
  ".بعد اإلسراء والضرب ؛ الَتَخَف ياموسى دركا "/وتَقْدِير الثَّا�ِي   

ــرأَ اجلمهــور  ـــف(   وقَ إثبــات األلــف، ورفــع الفــاء، علــى أن احلملــةَ مســتأ�فةٌ أو حــال مــن فاعــل   ب) الَتَخَ
"رِبا حالةَ كَو�ِك غري خائف، أو صفة لـ            : ، أي   "اصهلم طريقًا يف البحر يابِس والعائد  )طريقًا(فَاضْرِب ،

  .)1577(فاضرب هلم طريقًا الختاف فيه دركًا : حمذوف، أي
  /ءتَينِ   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِرا

 أَشارت قراءة اجلمهور إىل إرادة ا تعاىل أال خياف موسـى بعـد خروجـه يـبين إسـرائيل، وضـربه يف                         
ثم أفادت قراءة محزة منفردا بأمر ا تعاىل ملوسى باإلسراء وضربِ البحـر، وهنيـه               . البحر طريقا يابسا  

 يــموسى الَتَخَـف إِ�ِّـي الَيخَـاف لَـدى      : قوله تعاىل    إياه أال خياف دركًا والخيشى منه، ويؤيد هذا املعنى        
 لُونسرالْم )1578(.  

وهكـذا  .    فَاشتَملَت القراءتان على أمرٍ وإرادةٍ إِلَهِيينِ، الحنصـل عليهمـا يف اسـتعمال القـراءة الواحـدة                
  .جندد دائما التكامل والتناسب بني معا�ي القراءات املتواترة

  )1579(ما�ْفَرد بِهِ اإلِمام الْكِسائِي / لَب الثَّالِثالْمطْ
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 شهِد اُ أَ�َّه الَإِلَه إِالَّ هو والْملَئِكَةُ وأُولُوا الْعِلْمِ قَآئِما بِالْقِسطِ الَ إِلَـه إِالَّ   : يف قوله تعاىل–1  
  ــيم ـــزِيز الْحكِــــــ ــو الْعــــــ ــد ا ِهــــــ ــدين عِنــــــ   إِن الــــــ

لَــماإلِس)1580(.  
 بفـتح اهلمـزة، علـى أهنـا مـع      ) )1581 أَن الَّـذِين عِنـد اِ اإلِسلَــم       ا�ْفَرد اإلمـام الكسـائي بقـراءة          

" أن"، وحينئـذ تكـون       شـهِد اُ أَ�َّـه الَإِلَـه إِالَّ هـو            :  من قوله تعاىل قبـلُ      " كُلِّ"امسها، وخربها بدل    
 وأن …شهد ا أ�ـه الإلـه إال هـو    : "، والتقدير على هذه القراءة   )شهِد اُ ( حمل �صب بـ   ومابعدها يف 

  . )1582(" الدين عند ا اإلسالم
بكسر اهلمزة، وذلك علـى االسـتئناف، ألن الكـالم قـد تَـم              ) إِن الدين عِند اِ اإلِسلَـم    (   وقَرأَ اجلمهور   
) إِن( ، ثــم اســتأ�ف بكــالمٍ جديــدٍ فَكُســرت مهــزة ه إِالَّ هــو الْعزِيــز الْحكِــيم  الَإِلَــ: عنــد قولــه تعــاىل 

)1583(.  
  / ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ   
تَظْهر مثرة اخلالف يف أن الوحي قَد ورد من ا عز وجل بأكثر من صيغة توكيدٍ على أن الدين عنـد            

  . اإلسالم، وذلك خالل القراءتني املتواترتنيا هو
  .على أ�ه استئناف كالمٍ) إِن(فقد وردت قراءة اجلمهور تفيد هذه احلقيقة حبرف التوكيد     
  : ووردت قراءة الكسائي منفردا تُضِيف إىل هذه احلقيقة بثالث شهاداتٍ   

  . شهادة ا تعاىل على ذلك/الشهادة األُولَى   
  . شهادة املالئكة/   الشهادة الثَّا�ِيةُ
  . شهادة أويل العلم/   الشهادة الثَّالِثَةُ

   فَلَيس مثة تعارض أو تنافر بني القراءتني، ولكن الوجوه تتكامل يف الداللة علـى املعنـى بوسـائل التوكيـد                    
  .)1584(املتعددة 
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***  
حوارِيـون يــعِيسى بـن مـريم هـلْ يسـتَطِيع ربـك أَن ينـزلَ                  إِذْ قَالَ الْ   : يف قوله تعاىل     –3        

  مِننيــؤ إِن كُنــتُم م َــواْ ا ــمآءِ قَــالَ اتَّقُ الس ــن م ةآئِــدــا ملَينع 
(1585).  

ــرد الكســائي بقــراءة     ــتَطِيع( ا�ْفَ ــلْ( بتــاء اخلطــاب مــع إدغــام المِ )1586() تَس تَ" (تــاء"يف ) هــتَطِيع س (
ياعيسـى  : بالنصب على التعظيم، ومعناه ) ربك(واملخاطب سيد�ا عيسى عليه الصالة والسالم، وقرأ        

اسألْ لَنا ربك أن ينزل علينا : " ابن مريم هل تستطيع سؤالَ ربك؟ وهو استفهام فيه معنى الطلب، أي         
  .)1587(" مائدة من السماء

ــوم آخــر     فْهموا االســتطاعةَ أرادوا هبــا االحتجــاج للســيد املســيح عيســى  أن ا:  وــر حلــواريني حــني ذَكَ
وال يستقيم الكالم إال علـى تقـدير ذلـك، أال تـرى أ�ـه      " إِ�َّك مستطيع، فما مينعك؟   : "عليهم، كأهنم قالوا    

  .)1588(" هلْ تَستَطِيع أ�يفْعلَ غَريكَ: "اليصح أن يقول 
هـلْ  : (وإمنـا قـالوا   ). يسـتَطِيع (بالرفع، علـى أ�ـه فاعـل    ) ربك(بياء الغيبة، و ) تَطِيعيس( وقَرأَ اجلمهور      

 كبر تَطِيعسعِـي، أي         : وهم يعلمون أ�ه يستطيع، ولكن هذا كما تقول لصاحبك          ) يم أَن تَقُـوم لْ تَقْدِره :
 1589(قُم(.  
إهنم عرفوا ا عز وجـل معرفـةَ        : أويل لذلك أن يقال     ولعل أحسن ت  : "  ويقُولُ الدكتور حممد احلبش        

 رب أَرِ�ِي كَيـف تُحـي          : استداللٍ وأخبارٍ، فأرادوا علم معاينةٍ وشهودٍ، كما قال إبراهيم عليه السالم            
، فـإن إبـراهيم مـن أعظـم املـؤمنني بقـدرةِ ا سـبحا�ه وكمالِـه وواحدا�يتـه، ثـم سـأل                        ) )1590الْموتَى  

 �ُرِيـد   : ، وكذلك قال احلواريون     ) )1591 بلَى ولَكِن لِّيطْمئِن قَلْبِي    : اهيم اآلية، وعلَّل ذلك بقوله      إبر
ـهِدِينالش ا مِنهلَيع َكُون�ا وقْتَندص أَن قَد لَمَع�ا ونقُلُوب ئِنتَطْما وهأَن �َّأكُلَ مِن )1592(  
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 �َحن أَ�صـار اِ ءامنـا بِـا         ِ: ل احلسن قوله تعاىل حكايةً عن احلواريني حني قالوا            ويؤيد هذا التأوي    
    ونلِمسبِأَ�َّا م دهاشو                    ــهِدِينالش ـعـا منـولَ فَاكْتُبسـا الرنعواتَّب لـتـا أَ�زـا بِمنامـا ءنبر  )1593(   وهـو 

با إميا�ًا حتى تَوفَّى ا عيسى عليـه الصـالة والسـالم، واليطعـن أسـلوب      مايدل على أن احلواريني آمنوا     
  .هذا الطلب يف عقيدهتم إال ماكان من الوحي

   ا بأن اأ�كر كلٌّ من اإلمام القرطيب والزخمشري القولَ بفساد عقيدهتم لسبب قوهلم هذا، علم قَدو   
وهم خلفاء األ�بياء، ودخالئهم  وأ�صارهم، كما سبق ، )1594(قد وضعهم باإلسالم واإلميان واإلخالص

، والخيفـى أن  )1595(" إن لكـل �ـيب حواريـا، وحـواريي الـزبري      : " يف اآليتني السابقتني، وقد قـال الـنيب       
معرفة ا سبحا�ه وتعاىل أول الواجبات على كل مؤمن، فكيف يصبح هؤالء حواريني لعيسى بـن مـريم،           

  .)1596(اإلهلية؟ ثم اليعرفون صفة القدرة 
  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ  

   دلَّت قراءة الكسائي على معنى خيتلف عـن معنـى قـراءة اجلمهـور، فغايـة قراءتـه، إضْـمار مـا عادتُـه                
  ؟"هلْ تَستَطِيع سؤالَ ربك، أو هلْ تَستَطِيع أَن تَدعو ربك: "اإلظهار؛ أي 

  :  ودلَّت قراءة اجلمهور على األمور اآلتية  
  . جوازُ سؤال املؤمن ربه بعض آيات قدرته وهو مؤمن لِيزداد إميا�ًا، واليطْعن ذلك يف إميا�ه شيئا–   أ 

  . صِحةُ عقيدةِ احلواريني، وإخالصهم من أدلة كثرية من القرآن–   ب 
 سيد�ا إبراهيم اخلليل عليه الصالة والسالم من حيث املقصدِ العقدي،  سؤالُ احلواريني مثلُ سؤالِ–   ج 

  .)1598(  وتَطْمئِن قُلُوبنا : ، وقالوا ) )1597 لِيطْمئِن قَلْبِي : فقد قال 
 جوازُ سؤالنا آيات ا عز وجل بلفظ االستطاعة، كما �قل ذلك اإلمام القرطيب عـن ابـن العربـي                    –   د  

مل يـرِد بـه كتـاب والَ سـنةٌ          : يف أمسـاء ا تعـاىل، وقـال         " املستطيع"حيث أَدخلَ اسم    املفسر،  
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، ويظهـر أن هـذا هـو     هلْ يستَطِيع ربـك  : امسا، ولكن ورد فِعال، واستدل بقول احلواريني     
  .)1599(اختيار القرطيب 

  .تهم اخلالصة، وهو سؤال ا تعاىل آياتَه   ثُم إن ا�فراد الكسائي تدفع الشبهة عن مقصدهم و�ي
***  

  وقَـد مكَـرواْ مكْـرهم وعِنـد اِ مكْـرهم وإِن كَـان مكْـرهم لِتَـزولَ مِنـه الْجِبـالُ           : يف قوله تعـاىل  –3   
)1600(  

 : يف قوله تعـاىل  ) إن(ى أن  بفتح الالم األوىل، ورفع الثا�ية، عل   )1601() لَتَزولُ(   ا�ْفَرد الكسائي بقراءة    
    مهكْرم إِن كَانو :                والـالم األوىل هـي       : خمففةٌ مـن الثقيلـة، وامسهـا ضـمري الشـأن حمـذوف، أي ،أَ�َّـهو

) لَتَـزولُ (متعلـق بــ   ) ِمنـه (املخففة والنافية، والفعل مرفوع لتجرده من الناصـب واجلـازم، و          ) إن(الفارقة بني   
وامسهـا  ) كَـان (، واجلملـة مـن      )كَـان (يف حمـل �صـب خـرب        ) لَتَـزولُ مِنـه الْجِبـالُ     (ل، ومجلـة    فاعـ ) الْجِبالُ(و

  .)1602(املخففة ) إن(وخربها يف حمل رفع خرب 
، كمـا ورد يف تفسـري الزخمشـري،         )1603(" مِن هذه القراءة يوجب أن اجلبالَ قد زالـت لعظـم مكـرِهم               "

، ولكنـها مل    )1604("  حبيث تزول منه اجلبالُ، وتنقلع مـن أماكنـها         وإن كان مكرهم من الشدة    : "حيث قال   
  !تقع

، والـالم الم    "مـا "�افيـة مبعنـى     ) إِن(بكسر الالم األوىل، و�صب الثا�ية، علـى أن         ) لِتَزولَ(   وقَرأَ اجلمهور   
يقَه جضاحنًا  فارق طر : زال الشيء، يزول، زواالً     : يقال  . مضمرة" أَن"اجلحود، والفعل منصوب بعدها بـ    

كـان مكـرهم أضـعف مـن ان         : "أي  : ومعنـى القـراءة هـذه       . عنه، والزوال، يقال يف شيء كان ثابتًا قبلُ       
  .)1606(  وما كان ا ليضيع إميـنكم : ، كقوله تعاىل )1605(" تزول له اجلبال

  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَنيِ
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 ولكن )1607( مكر الكفار من القوة واتأثري حتى ليؤدي إىل زوال اجلبال دلَّتِ القراءتان معا على مدى بلوغ
، ألهنا مثل آليات ا تعاىل وشرائعه الثابتة على )1608(" مكرهم أضعف من أن تزول منه اجلبال"كان 

  ومكر أولئك هو يبور حاهلا مدى الدهر، وا عز وجل أبطل مكرهم وعصم دينه ووقاه منهم  
)1609(***   

ــه تعــاىل  – 4         ــرون     :  يف قول ــم  ينظُ هـــعِقَةُ و الص مــذَتْه فَأَخ ــم ــرِ ربهِ أَم ــن اْ عــو   فَعتَ
)1610(.  

ــراءة     ــائي بقـ ــرد الكسـ ــعقَةُ(  ا�ْفَـ ــني، علـــى وزن   )1611() الصـ ــكون العـ ــة" حبـــذف األلـــف، وسـ ، "فَعلَـ
  .)1612("الصاعقة"، على إرادة اصوت الذي يصحب "ضَربة:"مثل
، وذلـك   "�َاجِحـة :"مثـل   " فَاعِلَـة "بألف بعد الصاد، وكسر العني، على وزن        ) الصـعِقَةُ(  وقَرأَ اجلمهور     

  .)1613(على إرادة النار النازلة منالسماء للعقوبة 
  / ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ  
 اليت دلت عليها قـراءة اجلمهـور   –ازلة من السماء    يظْهر التناسب والتكامل بني القراءتني يف أن النار الن          
 تنــزل مصــاحبة بصــوت قــاس، دلــت عليــه قــراءة الكســائي، قــد أفادتنــا بــأن قــوم صــاحل عليــه الصــالة  –

والسالم، ملَّا تَكَبروا عن أمر ا تعاىل، وجتاوزوا احلديف الطغيان، وعقروا الناقة، فأخذهتم منـا القـوي                 
  .والتالزم بني القراءتني واضح. ) 1614(تصاحبها الصعقة املهلكة، وهم ينظرون إليها العزيز الصاعقة اليت 

***  
 وإِذَا أَسر النبِي إِلَـى بعـضِ أَزْواجِـهِ حـدِيثًا فَلَمـا �َبـأت بِـهِ وأَظْهـره ا         ُ:  يف قوله تعاىل  – 5

مـا �َبأَهـا بـهِ قَالَـت        علَيهِ عرف بعضَه وأَعرض عـن بعـضٍ فَلَ        
 الْخَبِري لِيمالْع أَ�ِيذَا قَالَ �َبأَكَ هأَ�ب نم )1615(.  
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 علـى بعـض،     الـنيب   " جـازى : " بتخفيـف الـراء علـى معنـى          )1616() عرف(   ا�ْفَرد الكسائي بقراءة    
: خمفَّفًا على معنى ) عرف بعضَه(واليستقيم أن يحملَ . وعفَا عن بعض تكرما مِنه عليه الصالة والسالم 

 "   ضَهعب لِمعليـه مل جيـز أن جيهـل منـه                       "ع ـهه عليه، وإذا أَطْلَعَبي� ه، قد أعلمنا أ�ه أَطَّلَعجل ذِكْر ألن ا ،
وذلك مستعمل يف اللغة العربية الفصحى، تقول       " جازَى: "على معنى   ) عرف(شيئا، إذًا جيب أن يحمل      

ال أقصـر يف جمـازاهتم   : أ�ـا أَعـرف ألهـل اإلحسـان، وأعـرف ألهـل اإلسـاءة، أي          : ن يسيء واليحسـن     مل
، ومنه العرفان   )1618(ألجازين عليه   : أما وا ألعرفن ذلك، أي    : وكما تقول للرجل يسيء إليك      . )1617(

  .واملعروف إىل الغري
 حفصـةَ بعـض     عـرف الـنيب     : عول األول حمـذوف، أي      بتشـديد الـراء، فـاملف     ) عرف(   وقَرأَ اجلمهور   

 ها مِنموأعرض عن بعضِه تَكَر ،لَتمافَع )1619(.  
  /   ثَمرة الْخِالفِ بين الْقِراءتَينِ

 يف بيت حفصة فزارت أباها، فلما رجعت        كان النيب    : "-  وقول املفسرين     )1620(   ذَكَر الواحدي   
 يف ، فلم تدخل حتى خرجـت ماريـةُ ثـم دخلـت، فلمـا رأى الـنيب                 تها مع النيب    أبصرت مارية يف بي   

الختــربي عائشــة ولــك علــي أال أَقْربهــا أبــدا، فــأخربت حفصــةُ : " وجـه حفصــة الغــرية والكآبــةَ قــال هلــا  
 فأ�زل ا هذه  حتى حلف أال يقرب مارية،عائشةَ، وكا�تا متَصافِيتَينِ، فَغَضِبت عائشة ومل تزل بالنيب 

  .)1622(أكثر املفسرين على أن اآلية �زلت يف حفصة :  وقال اإلمام القرطيب )1621(" السورة 
 حســب -    مِــن خــالل عــرض هــذا الســبب، جنــد بــني القــراءتني تالزمــا، حبيــث تفيــدان أن الــنيب  

 عنـد    سـرا، فأفشـته عليـه      – وهي حفصة بنت عمر      – أسر إىل بعض أزواجه      –مضمون سبب النزول    
 النيب عائشة، ومل تكتمه، فأطلع ا ،ف النيب "  على ذلكفعر1623("  حفصةَ بعض    مافعلت( " 

  وأعـرض عـن بعـض فلـم جيازهـا عليـه تكرمـا منـه                  )1624(" وجازاها عليـه بطالقهـا تطليقـة رجعيـة          
)1625(.  
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  .   فال تناقض بني القراءتني والتنافر بينهما، وا تعاىل أعلم
  اخلالصة

 هكَذَا، يتحصل أن اال�فرادات الختتلف عن اخلالفات اجلماعية يف آداء الوظيفـة اإلعرابيـة واملعنويـة،                  
والفرق أيضا بني خالف اال�فراد واجلماعة، وبني خالف االثنني أو اجلماعة واجلماعة، كما الجند تناقضًا               

 ا بني اخلالف اال�فراديكذلك ال–أوتنافر ،اجلماعي  ائي أواجلماعييوجد بني اخلالف الثُّن–اجلماعي .  
 ثُم يالحظ يف ثنايا هذه الدراسة أن القول بالتغاير بني القراءات القرآ�ية املتواترة فيه �ظر، إذ يتجلى لنا    

أن تعدد القراءات كتعدد اآليات يف دراسة أصول التفسـري، مـن حيـث مسـائل املطلـق واملقيـد، وامـل           
 والعـــام واخلـــاص ، وكـــذلك املناســـبة أو التناســـب ، والتكامـــل والـــتالزم ، ملـــبني، واملبـــهم واملفســـر،وا

 فإن هذه املسائل األساسية او األصول واردة بني القراءات كما ترد بني اآليات، فهـل ميكـن                  واالستقالل ، 
أو مالوجه يف القول بالتغاير بـني        إىل آخر ذلك،     …القول بالتغاير بني املطلق واملقيد، أو بني امل واملبني          

         كلمتني متالزمتني، أو بني كلمتني متكاملتني، أو بني �صين يستقل كل منهما حبكم خمتلف؟
فإن �ظرية وجود التغاير بني القراءات خطرية، وفيها تضييق لنطاق كثريٍ من أصـول التفسـري،                     وعلَيهِ،     

 إحــداث التضــاد بــني القــراءات املتــواترة، وإن كــان عــن حســن �يــة،  لــه، وقــد تكــون ذريعــةً إىل وتعطيــل
 أَفَال يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِـن عِنـدِ غَيـرِ ا       ِ: فقديأخذ به بعض املغرضني للطعن يف القرآن الكريم         

  .) )1626 كَثِريا لـــــفالَوجدوا فِيهِ اختِ
  قراء العشرة�فرادات ال اليامللحق املعجم
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  /توجيهات حول املعجم
، اهلدف منه قياس أو مقار�ـة اال�فـرادات باجلماعـة مـن جهـة املعنـى                 قياسي  إِن هذا املعجم، معجم       

كمـا يسـاعد القـراء      .والتفسري واللغة أو اللهجـة، فيسـتفيد بـه الطـالب والبـاحثون يف دراسـاهتم القرآ�يـة                 
 واالصــطالحية مــن خــالل دراســة أصــول القــراءات املتــواترة  املبتــدئني يف ضــبط بعــض األحكــام العقليــة

  .وفرشها
  ومعنــى كو�ــه تقــديريا، أل�ــي الأورد فيــه قــراءة اجلماعــة مــع اال�فــراد، وذلــك علــى ســبيل االختصــار     

والتقدير، معاو�ة للقارئ املبتدئ والباحثني و�ظـرا أيضـا لطبيعـة الدراسـة فعلـى القـارئ الكـريم أن يقـدر             
ة اجلماعة بناء على اال�فراد من خالل هذا املعجم، فمامل يتضح فيه لديه، فعليـه الرجـوع إىل الكتـب                قراء
 يف القـراءات املتــواترة، والخيفـى أ�ــه خـاص للمتخصصــني يف دراسـة القــراءات املتـواترة أو يكــاد      هـات األم

  .صعوبةفغريهم اليستوعبه إال يف 
ادات للقراء العشـرة، سـواء ماكـان لـه تعلـق بـاملعنى والتفسـري، أو                   ثُم إ�ين قد أوردت فيه مجيع اال�فر        

  .ماليس كذلك، وذلك لتعم الفائدة، إال مامل أذكره �سيا�ا، أومل أر إليراده فائدة
  ويعد كل وجهٍ خاليفٍ ثابتٍ للمقرئ ا�فرادا يف الوقف والوصل معا، أو يف الوصل فقـط، وأمـا ماثبـت                      

  .ه يف هذا املعجم، وإن كان ا�فرادا باعتبارٍ ما وذلك ملا سبق ذكرهوفقا فقط فلم اعترب
  ثُم رتبت فيه القراء على منهج القدماء وأكثر احملدثني، فبدأت بالسبعة املشهورين، وا�تـهيت بالثالثـة                  

  :املتممة للعشرة وهم 
  .   عاصم– 5.  ابن عامر– 4.    أبوعمرو– 3.   ابن كثري– 2.    �افع– 1
  . خلف– 10.     يعقوب– 9.    أبوجعفر– 8.   الكسائي– 7.   محزة– 6
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ثم إن اخلالف بني الراويني غري معترب يف هذا املعجم بالنسبة لإلمام القـارئ، أل�ـين أقصـد وأرمـي إىل                     
اســتجالء مجيــع ا�فــرادات األئمــة ولــيس الــرواة، ولكــين أورد اســم الــراوي إذا ا�فــرد بروايــة دون الــراوي 

  .خر، وإذا مل يكن خالف بني الراويني عن اإلمام أمهلت امسهااآل
وتَجدر اإلشارة إىل أن ترقيم اآليات يف هذا املعجم مبين على �ظام فواصل رواية حفص عن عاصم      

لكثرة تداوهلا حاليا يف األقطار اإلسالمية، وغرضي يف ذلك تسهيل استخدام املعجـم يف أيـدي الطـالب                  
  . جمل القراءات القرآ�يةوالباحثني يف

     كُلُّ ذلك، مع مراعاة الرسم القرآ�ي يف ضبط الكلمة املختلف فيها �قطًا وشكال.  
     وأخريا، فإ�ين ال أدعي أن هذا اإلحصاء كامل ، بل إ�ه شامل وشبه كامل خللـوه مـن بعـض األوجـه          

  .الدقيقة اليت مل أر فائدة إليراده يف هذه الدراسة 
  

  إسم السورة  رقم اآلية  قالون وورش: ا�فرادات اإلمام �افع املد�ي عن راويِيهِ -1 اوياسم الر
  بِيويقتلون الن ـِئـ ذلك بأهنم كا�وا يكفرون يـأيـت ا ني  61  
   من قبل إن كنتم مؤمنني ا قل فلم تقتلون أَ�بِئـآء   91  
  واليوم ا بِولكن الرب من ءامن باـآلخر وامللئكة والكتب والنيئني  177  
  ُولسقُولُ الرتَّى يمستهم البأساء والضراء وزلزلوا ح   214  
  بِيإذ قالوا لن ~ءٍ هلم أبعث لنا ملكا �قتل يف سبيل ا  246  
   قد بعث لكم طالوت ملكا م إن اوقال هلم �َبِيئُه   247  
  م إن ءاية ملكه، أن يأتيكم التابوت وقال هلم �َبِيئُه  248  
  سِيتُم إن كتب عليكم القتالقال هل ع   246  
  ٍةرسيوإن كان ذو عسرة فنظرة إىل م   280  

  
  
  
  البقرة

    يبءإن أوىل الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا الن  68    
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  الكتـب واحلكم وا مب يقول ماكان لبشر أن يوتيه ا ةوءبلن 79  
  أربابا بِيئِنيواليأمركم أن تتخذوا امللئكة والن  80  
  بِيئُون من رهبموما أوتي موسى وعيسى والن  84  
  ويقتلون اآل�بِئَآء ذلك بأهنم كا�وا يكفرون بـأيـت ا  112  
  وكأين من �َّبِىءٍ قتل معه ربيون كثريا فما وهنوا  146  
  َّغَلبىءٍ ان يوما كان لِن  161  
  الذين يسـرعون يف الكفر رِ�كحوالَ ي  176  
   م مبفازة منهنسِبتَح الذين يفرحون مبا أوتوا وحيبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا فَال نسِبحالَي 

 العذاب

  
188  
  

  
  
  
  
  
  
  

  آل عمران

ِبِيئعليهم من الن ني فأولئك مع الذين أتعم ا  69  
  وا يف السبتدوقلنا هلم الَ تَع  154  
  وقتلهم األَ�بِئَآء فبما �قضهم ميثـقهم وكفرهم بـأيـت ا  155  
  من بعده بِيئِنيإ�ا أوحينا إليك كما أوحينا إىل �وح والن  163  

  
  
  النسآء

   عليكم إذ جعل فيكم أَ�بِئَاء يـقوم اذكروا �عمة ا  20  
  الذين يسـرعون يف الكفر زِ�كحيـأيها الرسول الَي  41  
  ِبنـئـويـ إ�ا أ�زلنا التورـة فيها هدى و�ور حيكم هبا الن 44  
   نباألُذْنِ والس باأل�فِ واألُذْن بالنفسِ والعني بالعنيِ واأل�ف وكتبنا عليهم فيها أن النفس 

 واجلروح قصاص

45  

  ينفع الصـدقني صدقهم موهذا ي  119  

  
  
  املائدة

  الذي يقولون زِ�كحقد �علم إ�ه لَي  33  
  ةوءبأولئك الذين ءلتينـهم الكتـب واحلكم والن  89  
  اال�س واجلن وكذلك جعلنا لكل �َبِىءٍ عدوا شيـطني  112  

  
  
  األ�عام
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  ةٌ يوم القيـمةالِصقل هي للذين ءامنوا يف احليـوة الد�يا خ  32  
  وما أرشلنا يف قرية من �َّبِىءٍ إال أخذ�ا أهلها بالسراء والضراء  94  
  إال احلق أن الأقول على ا لَيحقيق ع  105  
  أبناءكم ويستحيون �ساءكم قْتُلُوني  141  
  يبِىءِ االمالذين يتبعون الرسول الن  157  
  ىبىءِ االمورسوله الن فـامنوا با  158  
   إن أَ�َا إِالَّ �ذير وبشري لقوم يؤمنون  188  
       وكُمعتْبوإن تدعوهم إىل اهلدى الَي  193  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  األعراف
  

   ومن اتبعك من املؤمنني حسبك ا بِىءيـأيها الن  64  
   حرض املؤمنني على القتال بِىءيـأيها الن  65  
   بِىءٍ أن يكون له أسرى حتة يثخن يف األرضماكان لِن  67  
   قل ملن يف أيديكم من االسرى بِىءيـأيها الن  70  

  
  األ�فال

  ٍخري قل اذْن ويقولون هو أُذْن بِىءومنهم الذين يوذون الن  61  
   جـهِد الكفار واملنـفقني واغلظ عليهم بِىءيـأيها الن  73  
   ةٌ هلمبأال إهنا قُر  99  
   بِىءِ والذين ءامنوا أن يستغفروا للمشركنيما كان الن  113  
  بِىءِ واملهـجرين واال�صارعلى الن لقد تاب ا  117  

  
  
  ةالتوب

   قوهلم إن العزة زِيكجالَ يمجيعا  و  65  يو�س  
   زِ�ُنِي أَن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذيبحقال إ�ي لَي  13  يوسف  
   ِونرشرمتو�ي على أن مسنى الكرب فبم تُبقال أبش  54  احلجر  
   ـقُّونِ فيهمالذين كنتم تُش ويقول أين شركائي  27  
  فْرِطُونالجرم أن هلم النار وأهنم م   62  

  النحل
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   على بعض بيئنيولقد فضّلنا بعض الن  55  اإلسراء  
  الكتـب وجعلين �َبِيئًا ءلتـين قال إ�ي عبدا  30  
  واذكر يف الكتـب إبراهيم إ�ه كان صديقا �َبِيئًا  41  
  جعلنا �َبِيئًا كُالو  49  
  سوال �َبِيئًا واذكر يف الكتـب موسى إ�ه كان خملصا وكا�ر 51  
  ووهبنا له من رمحتنا أخاه هـرون �َبِيئًا  53  
   مسـعيل إ�ه كان صادق الوعد وكان رسوالً �َبِيئًاإ واذكر يف الكتب 54  

  
  
  
  مريم

   واذكر يف الكتـب إدريس إ�ه كان صديقا �َبِيئًا  56  
  من ذرية ءادم بِيئِنيعليهم من الن أولئك الذين أ�عم ا   58  

  

   إ�ي أَ�َا ربك فاخلع �عليك  12  طه  
  وما أرسلنا من قبلك من رسول والَ �َبِيءٍ إال إذا متنى  52  احلج  
   ونجِرا تُهمستكربين به مسر  67  املؤمنون  
   عليها وإن كان من الصـدقني ُا واخلـمسة أن غَضِب  9  النور  
  رمني  وكذلك جعلنا لكل �َبِيءٍ عدوامن ا  31  الفرقان  

  الغاوون مهعتْبوالشعراء ي  224  الشعراء  
  ةوءبووهبنا له إسحـق ويعقوب وجعلنا يف ذريته الن  27  العنكبوت  
   هِ وقراوإذا تتلى عليه ءايـتنا وىل مستكربا كأن مل يسمعها كأن يف أُذْ�َي  7  
  زِ�كحي كفره  ومن كفر فَال  23  

  لقمان

   وال تطع الكـفرين واملنـفقني اتق ا بِيءيـأيها الن  1  
   أوىل باملؤمنني من ا�فسهم بِيءالن  6  
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   ميثـقهم ومنك بِيئنيوإذ أخذ�ا من الن  7  
   يقولون إن بيوتنا عورة يبءويستئذن فريق منهم الن  13  
  قل ألزواجك يـأيها الن بِيء 28  
  من يات منكم بفـحشة مبينة بِيئيـنساء الن  30  
  بِيءِ لسنت كأحد من النساء إن اتقنييـنساء الن  32  
  له بِيءِ من حرج فيما فرض اماكان على الن  38  
  بِييئِنيوخامت الن ماكان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ا 40  
  إ�ا أرسلنـك شـهدا ومبشرا و�ذيرا بِيءيـأيها الن  45  
  إ�ا أحللنا لك أزواجك بِيءيـأيها الن  50  
   بِيءبِيءِ ان اراد النوامرأة مؤمنة ان وهبت �فسها للن    
   يبءِ إال أ�يؤذن لكميـأيها الذين ءامنوا التدخلوا بيوت الن  53  
  فيستحي منكم  إن ذلكم ك بِيءان يوذي الن   
   ِبِيءوملئكته يصلون على الن أن ا  56  
  قل ألزواجك وبناتك و�ساء املومنني بِيءيـأيها الن  59  

  
  
  

  األحزاب

   قوهلم إ�ا �علم مايسرون وما يعلنون زِ�كحي فَال  76  يس  
   وبشر�ـه بإسحـق �َبِيئًا من الصـلحني  112  تالصافا  
   والشهداء بِيئِنيووضع الكـتـب وجاْىء بالن  69  الزمر  
  وكم ارسلنا من �َّبِيءٍ يف االولني  6  
  وما يأتيهم من �َّبِيءٍ إال كا�وا به يستهزءون  7  

  الزخرف

      
      
   ةوءبولقد ءاتينا بنى إسراءيل الكتـب واحلكم والن  16  اجلاثية  
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  بِيءِ  يـأيها الذين ءامنوا الترفعوا أصواتكم فوق صوت الن 2  احلجرات  
   والكتـب ةوءبولقد ارسلنا �وحا وإبراهيم وجعلنا يف ذريتهما الن  26  احلديد  
   الذين ءامنوا زِنحإمنا النجوى من الشيطـن لِي  10  ادلةا  
   اذا جاءك املومنـت يبايعنك بِيءيـأيها الن  12  املمتحنة  
   اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدهتن بِيءيـأيها الن  1  الطالق  
   لك مل حترم ما أحل ا بِيءيـأيها الن  1  
   إىل بعض أزواجه حديثا بِيءوإذ اسر الن  3  
  والذين ءامنوا معه بِيءالن يوم الجيزي ا  8  
   بِيءجـهد الكفار واملنـفقني واغلظ عليهم يـأيها الن 9  

  
  التحريم

  واعية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أُذْن  12  احلاقة  
   إال أن يشاء ا وناتَذْكُرمو  56  املدثر  
   جميد بل هو قرءان  ٌفُوظحيف لوحٍ م  22    
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   فتاب عليه من ربه كلمت مادفتلقى ء  37  
   لُونمعبغـفل عما ي وما ا  74  
   ِسوأيد�ـه بروح الْقُد  87  
   رِيلَ فإ�ه �زله على قلبكا لِجِبقل من كان عدو  97  
  وملئكته، ورسله و رِيلَ وميكائيل  من كان عدو اجِب 98  
   كُمأَذْكُر و�ِيفَاذْكُر  152  

  
  
  
  
  
  البقرة
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   هدى للناس انشهر رمضان الذي أ�زل فيه القُرء  185  
   تُم باملعروففال جناح عليكم إذا سلمتم ماأَتَي  233  
   طَةً يف العلم واجلسمصاصطفـهعليكم وزاده ب قال إن ا  247  
   سِ  وأيد�ـهبروح الْقُد 253  
   وا اخلبيث منه تنفقونممالَ تَّيو  267  

  

 تَى أحد مثل أوتيتمؤأن يء قل إن اهلدى هد ا  73  البزي  
 ْقُوامجيعا وال تَّفَر واعتصموا حببل ا  103  

  آل عمران

 يأتيـنها منكم فـاذومها والَّذَان  16  البزي  
امللئكة ظاملي أ�فسهم  ا مقَّـهتَّو لذِين 97  

  النساء

 ُوا على اإلثم والعدوان�اووالتُّع  2  البزي  
 سِ تكلم الناس يف املهد وكهالإذ أيدتك بروح الْقُد  110  

  املائدة

 نزِلَ ءاية ولكن أكثرهم اليعلمونقادر على أن ي قل إن ا  37  
 قًا حرجا  ومن يرد أنيضله جيعل صدره ضَي 125  

 يف السماء دعصكأمنا ي    

  
  

 تَةٌ فهم فيه شركاءيم كُنوإن ي  139  

  
  األ�عام

ماي تَّلَقَّف أفكون \ وأوحينا إىل موسى أن ألق عصاك فإذا هِي 117  البزي  
 فاستمعوا له وا�صتوا لعلكم ترمحون وإذا قرئ القُران  204  

  األعراف

   20 يـأيها الذين ءامنوا أطيعوا ا ورسوله وآل تُّولُّواْ عنه وأ�تم تسمعون   البزي
   46وأطيعوا ا ورسوله وال تَّنـزعواْ فتفشلوا وتذهب رحيكم   البزي

  األ�فال
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 بنا إال إحدى احلسنيني ونصبل تَّرقل ه  52  
ا األ�ْهـر خـلدين فيها أبدا  وأعد هلم جنـتَهرِي تَحت تَج 100  

  
  البزي

 ِانوعدا عليه حقا يف التورـة واإلجنيل والْقُر  111  

  
  التوبة

 والقمر �ورا وقدره منازل هو الذي جعل الشمس ضِئَآء  5  
 انٍ غري هذا أو بدلهقال الذين اليرجون لقاء�ا ائت بِقُر  15  

ـكُم به  قل لورألَدماتلوته عليكم و شاء ا  16  
 أن يفرتى من دون ا وما كان هذا الْقُران  37  

  
  
  البزي

 انٍ وال تعملون من عمل إال كنا عليكم شهوداوما تتلوا منه من قُر  61  

  
  
  يو�س

  لُّوا فإ�ي أخاف عليكم عذاب يوم كبريإِن تَّوو  3  
  لغتكم ما أرسلت به إليه  فإن تَّولُّوا فقد أب 57  
   فس إال بإذ�ه� يوم يأت آلتَّكَلَّم  105  

  
  هود

   ا�ًا عربيا لعلكم تعلمونإ�ا أ�زلنه قُر  2  
   حنن �قص عليك أحسن القصص مبا أوحينا إليك هذا القُران  3  
   للسائلني ـتايلقد كان يف يوسف وإخوته ء  7  
   12ه معنا غدا �َرتَعِ و�َلْعب وإ�ا له حلـفظون  أرسل  قنبل
   "   "     "       �َرتَعِي و�َلْعب   "    "     "      قنبل
   لك قال معاذ ا تيوقالت ه  23  
   آءوكذلك مكنا ليوسف يف األرض يتبوأ منها حيث �َش  56  
   80وا جنيا  فلما استَايسواْ منه خلص  البزي
   87 والَ تَايسوا من روح ا إ�ه الَيايس من روح ا  البزي
   90 إ�ه من يتَّقِّي ويصرب فإن ا اليضيع أجر احملسنني   قنبل

   110 حتى إذا استَايس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا   ابزي

  
  
  
  
  
  
  يوسف
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   ا�ًا سريت به اجلبالولو أن قُر  31  
    أفلم يايس الذين ءامنوا أن لويشاء ا هلدى الناس مجيعا   البزي

  الرعد

  
        

 انٍ مبنيالر تلك ءايـت الكتـب وقُر   1  
  لُ امللئكةُ إال باحلق وما كا�وا منظرينزماتَّن   8  
 أبصـر�ا بل حنن قوم مسحورون تكِرلقالوا إمنا س   15  
  ونرشالكرب فبم تُب قال أبشرمتو�ي على أن مسين  54  

  
  
  البزي

 انِ العظيمولقد ءاتينـك سبعا من املثا�ي والقُر   87  

  
  
  احلجر

   من الشيطـن الرجيم فاستعذ با انفإذا قرأت القُر   98  
   سِ من ربك احلققل �زله روح الْقُد   102  
  ِيقٍ مما ميكرون  وال حتزن عليهم والتك يف ض 127 

  
  النحل

   يهدي لليت هي أحسن إن هذا القُران  9 

   اكبري إن قتلهم كان خِطَآء  31 

   انِ ليذَّكَّروا ومايزيدهم إال �فورافنا يف هذا الْقُرولقد صر  41 

   جعلنا بينك وبني الذين اليؤمنون انوإذا قرأت الْقُر  45 

  انِ وحده ولوا على أدبـرهم   وإذا ذكرت ربك يف الْقُر 46 

  ِانوما جعلنا الرءيا اليت أرينـك إال فتنة للناس والسجرة امللعو�ة يف الْقُر 60 

   الفجر كان مشهودا انالفجر إن قُر انوقُر  78 

   ِانقل لئن اجتمعت  اإل�س واجلن على أن يأتوا مبثل هذا الْقُر  88 

   انِ من كل مثلولقد صرفنا للناس يف هذا الْقُر  89 

   ا�ًا فرقنـه لتقرأه على الناس على مكثقُرو  106 

  
  
  
  
  
  

  اإلسراء
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   انِ للناس من كل مثلولقد صرفنا يف هذا الْقُر  54 

   كَّتَنِي فيه ربي خريقال مام  95 

  الكهف

  كا�ت امرأتو ي عاقرا  وإ�ي خفت املواىل من ورائي 5 

   اقَامقال الذين كفروا للذين ءامنوا أي الفريقني خري م  73 

  مريم

  
        

 لتشقى انما أ�زلنا عليك القُر  2 

 لسـحران يريد أن خيرجاكم من أرضكم ـذَآنه قالوا إِن  63 

 ماصنعوا ك تَّلّقَّفوألق مايف ميين  69 

ظلما والهضما  وم خَفي ن يعمل من الصـلحـت وهو مؤمن فَال 112 

 ا�ًا عربيا وصرفنا فيه من الوعيدوكذلك أ�زلنـه قر  113 

  
  
  البزي

 والتعجل بالقُرانِ من قبل أن يقضى إليك وحيه  114 

  
  
  
  طه

   ير الذين كفروا أن السمـوات واألرض كا�تا رتقا ففتقنـهما أَلَم  30 األ�بياء  
   مان اختصموا يف رهبمخص ـذَآنه  19 احلج  
   ا�َتِهِم وعهدهم راعونوالذين هم ألَم  8 املؤمنون  
  2 والتأخذكم هبما رأَفَةٌ يف دين ا   البزي

   بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ماليس لكم به علم َه�إذ تَّلَقَو  15 

  40ج من فوقه سحاب ظُلُمـتٍ  يغشـه موج من فوقه مو  البزي

  سحاب ظُلُمـتٍ    "     "     "   "     "    "    "      قنبل

  54 فإن تَّولُّواْ فإمنا عليه مامحل وعليكم مامحلتم   البزي

  
  
  النور

   قًا مقر�ني دعوا هنالك ثبوراوإذا ألقوا منها مكا�ا ضَي  13   
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 فما تستطيعون صرفا وال�صرا  فقد كذبوكم قُولُونمبا ي 19 

 قَّق السماء الغمـم و�ُنزِلُ امللئكَةَ تنزيالويوم تَش  25 

 مهجورا انوقال الرسول يـرب إن قومي اختذوا هذا القُر  30 

 محلة واحدة انوقال الذينكفروا لوال �زل عليه الْقُر  32 

  
  قنبل

ا بني يدي رمحته  وهو الذي أرسل اَشر� يحلر 48 

  
  الفرقان

   مايأفكون فألقى موسى عصاه فإذا هي تَّلَقَّف  45 الشعراء  
   انِ وكتاب مبنيتلك ءايـت الْقُر  1 

   من لدن حكيم عليم انوإ�ك لتلقى الْقُر  6 

  نِي بسلطـن منأْتِيلَي بني  ألعذبنه عذابا شديدا أو ألذحبنه أَو 21 

  22 وجئتك من سبأْ بنبإ يقني   قنبل

  
  النمل

        
  36 قال أَتُمِدو�َنِي مبال فما ءاتَـنِ ا خري مما ءاتَـكُم   قنبل

   ارُش� يحأمن يهديكم يف ظلمت الرب والبحر ومن يرسل الر   63  
   والحتزن عليهم والتكن يف ضِيقٍ مما ميكرون  70 

  يقص على بين إسراءيل انإن هذا القُر  76 

  الدعاء إذا ولوا مدبرين مالص عمسإ�ك التسمع املوتى والَ ي  80 

  انوأن أتلوا الْقُر  92 

  
  النمل
  
  
  

   نـتَيه قال إ�ي أريد أن أ�كحك إحدى ابنيت  27 

  أعلم مبن جاء باهلدى من عنده    قال موسى ربي  37 

  71 من إلـه غري ا يأتيكم بضِئَاءٍ أفال تسمعون   قنبل

   لرادك إىل معاد انإن الذي فرض عليك الْقُر   85 

  
  القصص

   ا يف أموال الناس فال يربوا عند اتُم من ربا لريبووما أَتَي  39   
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  ال مالص عمسالَ يدعاء إذا ولوا مدبرين  فإ�َّك التسمع املوتى و 52 

   انِ من كل مثلولقد ضربنا للناس يف هذا الْقُر  58 
  الروم

   ي التشرك بانـبوإذ قال لقمـن البنه وهو يعظه ي  13 

  17 يـبني أقم الصلـوة   قنبل

  لقمان

  33 وقِرن يف بِيوتكن والَ تَبرجن تربج اجلـهلية األوىل   البزي

  52 الحيل لك النساء من بعد والَ أَن تَّبدلَ هبن من أزواج   البزي

  ألحزابا

  15 لقد كان لِسبأْ يف مسـكنهم ءاية   قنبل

   انِ وال بالذي بني يديهوقال الذين كفروا لن �ؤمن هبـذا الْقُر  31 

  سبأ

   انِ احلكيمالْقُرو  2 

  اقُرمبني  إن هو إال ذكر و ن 69 

  يس

  انِ ذي الذكر ~ صالْقُرو  1 

   قِ واألعناقؤا بالسفطفق مسح ردوها علي  33 

      "      "    "     "          ِقؤبِالس    "   
   َا إبرهيم وإسحـق ويعقوب�دبواذكر ع  45  

  ~ص

        
  أعبد أيها اجلـ و�ِّيرتَأْم هلون  قل أفغري ا 64 الزمر  
   أَستجب لكم و�ِيعوقال ربكم اد  60 غافر  
   انِ والغوا فيهوقال الذين كفروا التسمعوا هلذا الْقُر  26 

   أضال�ا من اجلن واإل�س نوقال الذين كفروا ربنا أر�ا الَّلذَي  29 

  قالوا ءاذ�ّـك مامنا من كَاءِيرشهيد  ويوم يناديهم أين ش  47 

  فصلت

   العزيز احلكيم ى إليك وإىل الذين من قبلك اوحكذلك ي  3 الشورى  
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   ا�ًا عربيا لتنذر أم القرى ومن حوهلاوكذلك أوحينا إليك قُر  7   
   ا�ًا عربيا لعلكم تعقلونإ�ا جعلنـه قُر  3 الزخرف  
   انا من اجلن يسمعون القُروإذ صرفنا إليك �فر  29 

   ٍمثل اجلنة اليت وعد املتقون فيها أهنـر من مآء غري آسِن  15 

  16 حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال أَ�ِفًا   البزي

   أم على قلوب أقفاهلا انأفال يتدبرون الْقُر  24 

  حممد

  29قِهِ  كزرع أخرج شطـه فـازره فاستغلظ فاستوى على سؤ  قنبل

      "       "       "        "        "     "      "     ِؤوقِهس  

  الفتح

  11 والَ تَّنابزوا باأللقـب   البزي

  12 والَ تَجسسواْ   البزي

  13 يأيها الناس إ�ا خلقنـكم من ذكر وأ�ثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لِتَّعارفُواْ  البزي

   لُونمعبصري مبا ي وا  18 

  احلجرات

  يد ~ قانِ االْقُرو  1 

   اب حفيظلكلِّ أو وندوعهذا ما ي  32 

   انِ من خياف وعيدفذكر بِالْقُر  45 

  ~ق

  21 وما أَلِتْنـهم من عملهم من شي   قنبل

    "  "     "    "  لِتْنـهم    "     قنبل

  الطور

  
        
   الثالثة األخرى ةآءنمو  20 

    22  
  النجم
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  ٍيوم يدع الداعي إىل شيءٍ �ُّكْر  6  
   كرللذكر فهل من مد انولقد يسر�ا الْقُر  17  
      "    "    "      "     "      "     "   22  
  "    "    "      "     "      "     "       32  
      "    "    "      "     "      "     "   40  

  القمر

   انعلم الْقُر  2  
   اظٌ من �ار وحناسٍ فال تنتصرانيرسل عليكما شِو  35  

  الرمحن

   َا بينكم املوت وما حنن مبسبوقني�رحنن قَد  60  
  وتَّفَكَّه لو �شاء جلعلنـه حطـما فَظَلْتُم  ن 65  
   كريم انإ�ه لَقُر  77  

  الواقعة

   27 وجعلنا يف قلوب الذين اتبعوه رأَفَةً ورمحةً  قنبل
  تِيهِ من يشاءؤي وأن الفضل بيد ا  29  

  

   على جبل لرأيته خـشعا متصدعا انولو أ�زلنا هذا الْقُر  21  احلشر  
  املمتحنة   9 وظـهروا على إخراجكم تَّولَّوهم   البزي
   جنـت خِلْهدويعمل صـلحا ي ومن يؤمن با  11  الطالق  
   رِيلُ وصـلح املؤمننيجِبهو مولـه و وإن تظـهرا عليه فإن ا  4  التحريم  
  امللك   8 تَكَآد تَّميز من الغيظ   البزي
   ونرفيه ملآ تَّخَي إن لكم  38  القلم  
  ُوِيهِ  وفصيلته اليت تؤ 13  
   راعون وعهدهم ـتِهِمنألَم والذين هم  32  

  املعارج

   ا�ًا عجبافقالوا إ�ا مسعنا قُر  1  اجلن  
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   ِانفاقرءوا ماتيسر من الْقُر  20  املزمل  
  

        
   بيوم القيـمة ألُقْسِم  1  
   ا�َهقُرإن علينا مجعه و  17  
  فإذا قرأ�ـه  ا�َهفاتبع قُر  18  

  القيامة

   تنزيال انإ�ا حنن �زلنا عليك القُر  23  اإل�سان  
   ىتَّلَه فأ�ت عنه  10  عبس  
   اليسجدون انوإذا قرئ عليهم القُر  21  اإل�شقاق  
   جميد انبل هو قُر  21  الربوج  
   ا تَّلّظَّىفأذرتكم �ار  14  الليل  
  لُ امللئكة والروح فيها   ليلة القدر خري منزألف شهرٍ تِّن  3 ،4  القدر  
   بٍ وتبثبت يد أبي لَه  1  املسد  

  
  اسم السورة  رقم اآلية  الدروي والسوسي:بوعمروالبصري عن راويِيهِأا�فرادات اإلمام  -3 اسم الراوي

  ُارِئْكارِئْكُم فاقتلوا أ�فسكم ذلكم خري لكم عند بم  فتوبوا إىل ب 54  
   هِم الذِّلَّةُ واملسكنةلَيوضربت ع  61  
   أن تذحبوا بقرة كُمريأم إن ا  57  
   به إميـنكم إن كنتم مؤمنني كُمأمرقل بئسما ي  93  
   ماال تعلمون بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على ا كُمرأمإمنا ي  169  

  
  
  
  
  البقرة
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  ويسئلو�ك ما  فْوذا ينفقون قل الْع 219  
   هِمِ القتال تولوا إال قليال منهملَيفلما كتب ع  246  
   كُم بالفحشاءرأْميالشيطـن يعدكم الفقر و  268  

  

   بالكفر كُمرأمأن تتخذوا امللئكة والنبيئني أربابا أَي كُمرأْمالَ يو  80  

  ِهِملَيضربت ع  وحبل من الناس وباءوا بغضب من ا الذِّلَّةُ أين ماثقفوا إال حببل من ا 
 وضربت علَيهِمِ الْمسكَنةُ 

112  

   الْقَتْلُ إىل مضاجعهم هِملَيقل لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب ع  154  

   كُم من بعدهرنصوإن خيذلكم فمن ذا الذي ي  160  

  
  

  آل عمران

  كُم أن تؤدوا األمنـت إىل أهلها  إن ارأْمي  58  
   هِمِ الْقِتَالُ إذا فريق منهم خيشون الناسلَيفلما كتب ع  77  

  النساء

   ابهِمِ الْبلَيعليهما  ادخلوا ع قال رجالن من الذين أ�عم ا  23  
   ا بالبينـتلُنسولقد جاءهتم ر  32  
  ـنِ  فـاخران يلَيهِمِ األَولَيع تُحِققومان مقامهما من الذين اس 107  

  املائدة

   ا وهم اليفرطونلُنسحتى إذا جاء أحدكم املوت توفته ر  61  
   كُمعِرشا يمو قل إمنا األيـت عند ا  109  
   لَئِكَة وكلمهم املوتىهِمِ الْمولو أ�نا �زلنا إِلَي  111  

  األ�عام

  
        
   ُهِمِ الضَّلَـلَةلَيفريقا هدى وفريقا حق ع  30  
   ا يتوفوهنملُنسحتى إذا جاءهتم ر  37  
   هلم أبواب السماء وا بـأيـتنا واستكربوا عنها الَتُفْتَحإن الذين كذَّب  40  

  
  
  



353 

   لِغُكُم رسـلـت ربي وأ�صح لكمأُب  62  
        لغُكموأ�ا لكم �اصح أمني "       "    أُب 68  
   م بالبينـت فما كا�وا ليؤمنوالُهسولقد جاءهتم ر  101  
   هِمِ الطَّوفَانلَيفأرسلنا ع  133  
   قالوا يـموسى ادع لنا ربك زجهِمِ الرلَيوملا وقع ع  134  
   م باملعروف وينهـهم عن املنكرهرأْمي  157  
   ـئِثهِمِ الْخَبلَيوحيل هلمالطيبـتوحيرم ع    
   طَيـكُموادخلوا الباب سجدا �غفر خ  161  
   قُولُوا ميو القيـمة إ�ا كنا عن هذا غـفلنيأن ي  172  
   قُولُوا إمنا أشرك ءاباؤ�ا من قبل وكنا ذرية من بعدهمأن ي  173  

   196 إن ولِي اُ الذي �زل الكتـب  زل الكتـب  إن ولِي اُ الذي �  السوسي

  
  
  

  األعراف

  ُقَّةهِمِ الشلَيلو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا التبعوك ولكن بعدت ع  42  
   م بالبينـتلُهسأتتهم ر  70  
   ضهِمِ األَرلَيوعلى الثلـثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت ع  118  

  
  التوبة

  
  الرأي  ومات ادِئرـك اتبعك إال الذين هم أراذ لنا ب 27  
   ا إبراهيم بالبشرىلُنسولقد جاءت ر  69  
  ا لوطا سىلُنسء هبم وضاق هبم ذرعا ~ وملا جاءت ر 77  

  هود

   م بالبينـت فردوا أيديهم يف أفواههملُهسجاءهتم ر  9  
  أيف ا ملُهسشك فاطر السمـوات واألرض  قالت ر  10  
   إن حنن إال بشر مثلكم ملُهسقالت هلم ر  11  
   الَنبوقد هدـنا س وما لنا أال �توكل على ا  12  

  
  
  
  إبراهيم
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   لِهِم لنخرجنكم من أرضناسوقال الذين كفروا لِر  13  
   ذَابأْتِيهِمِ الْعوأ�ذر الناس يوم ي  44  

  

  َلمن فرقهم  فخر ع قَفهِمِ السي 26  
   لَ إ�كم لكـذبونهِمِ الْقَوا إِلَيفَأَلْقَو  86  
   ُدِيهِمِ اهالَي إن الذين اليؤمنون بـأيـت ا  104  

  
  النحل

   تَّخِذُواْ من دو�ي وكيالأال ي  2  
   الِنسسنة من قد أرسلنا قبلك من ر  77  

  اإلسراء

  فقال لصـحبه وهو حياوره  وكا رن له ثُم 34  
   هِ فأصبح يقلب كفيه على ماأ�فق فيهاروأحيط بِثُم  42  

  الكهف

   نِ لسـحران يريدان أن خيرجاكما من أرضكمـذيه قالوا إِن  63  
   واْ كيدكم ثن ائتوا صفاعمفَاج  64  
   رمنييومئذ زرقا  يوم �َنفُخ يف الصور وحنشر ا 102  

  
  طه

   هِمِ العمرلَيبل متعنا هؤالء وءاباءهم حتى طال ع  44  
   لُؤٍ ولباسهم فيها حريرحيلون فيها منأساور من ذهب ولُؤ  23  

  األ�بياء

   ا ترتًالَنسثم أرسلنا ر  44  نواملؤمن  
   دينهم احلق فِّيهِمِ اويومئذ ي  25  النور  

  
  مع الرسول سبيال   ويوم يعض اتَّخَذت تَنِيـلَيالظامل علىيديه يقول ي  27  الفرقان  
    رمهِمِ الْعلَيولكنا أ�شأ�ا قرو�ا فتطاول ع  45  
    قِلُونعي خري وأبقى أَفَال وما عند ا  60  
  لُ ربنا هؤالء الذين أغويناهِمِ الْقَولَيقال الذين حق ع    63  

  
  

  القصص
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    يومئذ فهم اليتساءلون اءهِمِ األَ�بلَيفعميت ع  66    
    ا إبراهيم بالبشرى قالوا إ�ا مهلكوا أهل هذهلُنسوملا جاءت ر  31  
  لُنا لوطا سىسء هبم وضاق هبم ذرعا  ~ وملا أن جاءت ر 33  
    الَنبوالذين جـهدوا فينا لنهدينهم س  69  

  
  العنكبوت

   ليظلمهم م بالبينـت فما كان الُهسوجاءهتم ر  9  الروم  
    بصريا لُونمعمبا ي وكان ا  9  
    فريقا تقتلون وتأسرون فريقا بعوقذف يف قُلُوبِهِمِ الر  26  

  األحزاب

    م بالبينـت وبالزبر وبالكتـب املنريلُهسجاءهتم ر  25  
  لُؤلُؤٍ   جنـتا حيلون فيها من أساور من ذهبٍ ولُو�َهخدعدن ي  33  
    ى كلُّ كفورزجكذلك ي  36  

  
  فاطر

    نِ فكذبومهايهِمِ اثْنإذ أرسلن إِلَي  14  يس  
  الزمر   7 واليرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضَه لكم    السوسي

  م باللُهسذلك بأهنم كا�ت تأتيهم ر   بينـت فكفروا فأخذهم ا 22  
    لُكُم بالبينـت قالوا بلىسقالوا أومل تك تأتيكم ر  50  
    ا والذين ءامنوا يف احليـوة الد�يا ويوم يقوم األشهـدلَنسإ�ا لننصر ر  51  
    ا فسوف يعلمونلَنسالذين كذبوا بالكتـب ومبا أرسلنا به ر  70  
  م بالبينـت فرحوا مبا عندهم من العلم   فلمالُهسجاءهتم ر  83  

  
  
  غافر

    لُ يف أمم قد خلت من قبلهم من اجلن واإل�سهِمِ الْقَولَيوحق ع  25  
    ُلَئِكَةلَيهِمِ الْمثم استقـموا تتنزل ع إن الذين قالوا ربنا ا  30  

  فصلت
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  ئَل من أرسلنا من قبلك من رسا   ولِنس 45  
    ا لديهم يكتبونلُنسبلى ور  80  

  الزخرف

    واألرض وماكا�وا منظرين آءمهِمِ السلَيفما بكت ع  29  الدخان  
    هِمِ الْقَولُ يف أمم قد خلت من قبلهملَيأولئك الذين حق ع  18  
  لِغُكُم ما أرسلأُبو ت به   قال إمنا العلم عند ا 23  

  األحقاف

    هلم لِىأَمالشيطـن سول هلم و  25   حممد  
    لُونمعمبا ي وكان ا  24  الفتح  
    العمم يحهِمِ الرلَيويف عاد إذ أرسلنا ع  41  الذاريات  
    ذرايـتهِم بإمينٍ أحلقنا هبم ذرايـتهِم مـهنعأَتْبو  21  
  مهرأحلـمهم هبذا أم هم قوم طاغون   أم تَأْم  32  

  الطور

   والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أُخِذَ مِيثَـقُكُم ومالكم التؤمنون با  8  
    دهِمِ األَملَيواليكو�وا كالذين أوتوا الكتـب منقبل فطال ع  16  
    لكيال تأسوا على مافاتكم والتفرحوا مبا أَتَـكُم  23  
    ا بالبينـت وأ�زلنا معهمالكتـب وامليزانلَنسلقد أرسلنا ر  25  
    ا وقفينا بعيسى ابن مريملِنسثم قفينا على ءاثرهم بر  27  

  
  
  احلديد

    فأ�سـهم ذكر ا طَـنيهِمِ الشلَياستحوذ ع  19  ادلةا  
   بيوهتم ونبخري بعبأيديهم   وقذف يف قُلُوبِهِمِ الر 2  
    لعذهبم يف الد�يا ءالهِمِ الْجلَيع ولوال أن كتب ا  3  

  احلشر

    م بالبينـت فقالوا  أبشر يهدو�نالُهسذلك بأ�ه كا�ت تأتيهم ر  6  التغابن  
    كُم من دون الرمحنرنصأمن هذا الذي هو جند لكم ي  20  امللك  
  أغرقوا مـهطَـيفأدخلوا �ارا   مما خ  25  وح�  
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    قِّتَتوإذا الرسل و  11  املرسالت  
  

        
    اليسجدون انءهِمِ الْقُرلَيوإذا قرئ ع  21  اإل�شقاق  
    احليـوة الد�يا ونثِرؤبل ي    األعلى  

  
  سم السورة  رقم اآلية  هشام وابن ذكوان: راويِيهِنعامر عا�فرادات اإلمام ابن -4  اسم الراوي

   طَـيـكملكم خ وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطّة تُغْفَر  58  
   من ءاية أو �نسها ما�ُنسِخ  106  
   ولدا سبحـنه بل له مايف السمـوات واألرض قالوا اختذ ا  116  
   كُونوإذا قضى أمر فإمنا يقول له كن فَي  117  

   124 وإذ ابتلى إِبراهـم ربه بكلمـت فَأَتَمهن   خبلف عنهابن ذكوان 
   قليال ثم اضطره إىل عذاب النار هتِعقال ومن كفر فَأَم  126  

   127 وإذ يرفع إِبراهـم القواعد من البيت وإمسـعيل   ابن ذكوان خبلف عنه
   135 حنيفا وماكان من املشركني   قل بل ملة إِبراهـم  ابن ذكوان خبلف عنه

   ا فاستبقوا اخلرياتلَّـهوولكل وجهة هو م  148  
   مجيعا  إن القوة العذاب نورولو ترى الذين ظلموا إذ ي  165  
   184 وعلى الذين يطيقو�ه فِديةٌ طَعام مسـكِني   هشام

 حاج إِبراهـم يف ربه أن ءلتـه ا امللك إذ قال إِبراهـم فإن ا  أمل تر إىل الذي  ابن ذكوان خبلف عنه
يأتي بالشمس من املشرق فأت هبا من املغرب فبهت الذي كفر وا اليهدي القوم 

 الظـلمني 

258  

  
  
  
  
  
  
  
  
  البقرة
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   كُونإذ قضى أمر فإمنا يقول له كن فَي  47  
   إذ تقول للمؤمنني ألن يكفيكم أن   لِنيزنميدكم ربكم بثلـثة ءالـف من امللئكة م

 

124  

   ْالذين قالوا إلخواهنم وقعدوا لو أطاعو�ا ما قُتِّلُوا  168  
   169 والَيحسبن الذين قُتِّلُواْ يف سبيل ا أموات   هشام خبلف عنه

  ببِالْكِتَـبِ املنري   فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينـت وبِالزرِ و
 

184  

  
  

  آل عمران

  
        
   منهم ولو أ�ا كتبنا عليهم أن اقتلوا أ�فسكم أو اخرجوا من ديـركم مافعلوه إال قَلِيال 

 

66  

ابن ذكوان خبلف 
  عنه

  حنيفا ـماهروهو حمسن واتبع ملة إِب  ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه  125  

ابن ذكوان خبلف 
  عنه

 وامسـعيل واسحـق ويعقوب ـمهروأوحينا إىل إِب  163  

  
  
  النساء

    ؟غُونأفحكم اجلـهلية تَب  50  
   89 اليؤاخذكم ا باللغو يف أميـنكم ولكن يؤاخذكم مبا عـقَدتُم األميـن  ابن ذكوان

   ا للناسمالكعبة البيت احلرام قِي جعل ا  97  

  
  
  املائدة

  من املؤمنني  فقالوا َكُون�بـأيـت ربنا و يـليتنا �رد والَ �ُكَذِّب  27  
   األخرة للذين يتقون ارومااحليـوة الد�يا إال لعب وهلو ولَد  32  
   ةِ والعشيووالتطرد الذين يدعون رهبم بِالْغُد  52  
  الشيطـن فال تقعد بعد الذكر كنيسنا يى مع القوم الظـلمني  وإم 68  
   فبهداـهم اقْتَدِهِ قُل الأشئلكم عليه أجرا  90  

  
  
  
  
  األ�عام
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   لُونمولكل درجـت مما عملوا وماربك بغـفل عما تَع  132  
   كَائِهِمرش مهلَـدلكثري من املشركني قَتْلُ أَو نوكذلك زُي  137  
   139ميتَةٌ فهم فيه شركاء  وإن يكُن   إن تكن ميتَةٌ   هشام
  ٌتَةيم قل ال أجد فيما أوحى إىل حمرما على طاعم يطعمه إال أن تَكُون 145  
   مستقيما فاتبعوه اطِيوأن هذا صِر  153  

ابن ذكوان خبلف 
  عنه

 حنيفا اهـمرا ملة إِبقل إ�ين هد�ي ربي إىل صراط مستقيم دينا قيم  161  

  

  
 ق  ونتَذَكَّرليال ما ي 3  

   الذي هدا�ا هلذا  وقالوا احلمد  * اكنا لنهتدى لوال أن هدا�ا ام 43  
   بأمره اتسخَّرم ومجوالن روالْقَم سموالش  54  
   ا بني يدي رمحتهروهو الذي يرسل الريـح �ُش  57  
  جِئْهِ وأخاه وأرسل يف املدآئن حـشرين  قالوا أَر 111  
   وإِذ أَجنَـكُم من ءال فرعون يسومو�كم سوء العذاب  141  
   واألغلـل اليت كا�ت عليهم مهـراصويضع عنهم ء  157  
   طِيئَتُكُملكم خ وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا تُغْفَر  161  

   165ا بعذاب بِئْس مبا كا�وا يفسقون  وأخذ�ا الذين ظلمو  خبلف  عن راوييه

  
  
  
  

  األعراف

   فَّى الذين كفروا امللئكة يضربون وجوههمولو ترى إِذ تتَو  50  
   اليعجزون موالحيسنب الذين كفروا سبقوا أَ�َّه  59  

  األ�فال

   هلم لعلهم ينتهون ـنفقـتلوا أئمة الكفر إهنم الإِمي  12  التوبة  
  للن ولو يعجل ا  ملَهاس الشر استعجاهلم باخلري لَقَضَى إليهم أَج 11  يو�س  
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ابن ذكوان وهشام 
  خبلف عنه

انِ سبيلالَ تَتَّبعاليعلمون  الذين فاستقيما و  89    

   35 وإذ قال إِبراهـم رب اجعل هذا البلد ءامنا   ابن ذكوان خبلف عنه
   37الناس هتوى إليهم  فاجعل أَفْئِيدة من   هشام خبلفه

  إبراهيم

   بأمره اتخَّرسم ومجوالن روالقَم سموالش  12  
   وا ثم جـهدوا وصربواإن ربك للذين هاجروا من بعد مافَتَن  110  

   120 إن إِبراهـم كان أمة قا�تا  حنيفا ومل يك من املشركني   ابن ذكوان خبلف عنه
  حنيفا وماكان من املشركني  ثم أوحين ـماهرا إليك أن اتبع ملة إِب 123  

  
  
  النحل

  
        
   رِكْ يف حكمه أحداماهلم من دو�ه من ويل والَ تُش  26  
   ةِ والعشيوواصرب �فسك مع الذين يدعون رهبم بِالْغُد  28  

  الكهف

   كُونإذ قضى أمرا فإمنا يقول له كن فَي  35  
ذكوان خبلف ابن 

  عنه
 إ�ه كان صديقا �بيا ـمهرواذكر يف الكتـب إِب  41  

   58 ومن ذرية إِبراهـم وإسراءيل وممن هدينا واجتبينا   ابن ذكوان خبلفه
   لسوف أخرج حيا تويقول اإل�سـن إِذا مام  66  

  
  مريم

  الدعاء إذا مالص مِعالَتُسماينذرون  قل إمنا أ�ذركم بالوحي و  45  
ابن ذكوان خبلف 

  عنه
 صِفُونوربنا الرمحـن املستعان على ما ي  112  

  األ�بياء

   فُواْ بالبيت العتيقطَّولِيوفُواْ �ذرهم ولِيثم ليقضوا تفثهم و  29  
   58حسنا  والذين هاجروا يف سبيل ا ثم قُتِّلُواْ أو ماتوا لريزقنهم ا رزقا   ابن ذكوان

  احلج
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   ذَهِ أمتكم أمة واحدة وأ�ا ربكم فاتقونه وأَن  52  
   ربك خري وهو خري الرازقني جأم تسئلهم خرجا فَخَر  72  

  املؤمنون

   املؤمنون لعلكم تفلحون همجيعا أَي وتوبوا إىل ا  31  النور  
   ُقُولفَن وما يعبدون من دون ا مهرشءأ�تم أضللتم عبادي  ويوم �َح 17  
   ا بني يدي رمحته �ُ وهو الذي أرسل الريـحرش 48  
   فيه مها�ا خْلُديله العذاب يوم القيامة و فضَعي  69  

  
  الفرقان

   36 قالوا أَرجِئْهِ وأخاه وابعث يف املدائن حـشرين   ابن ذكوان
  ةٌ أن يعلمهايعلمـؤ بين إسراءيل  أومل تَكُن هلم ء  197  

  الشعراء

   ا بني يدي رمحتهرأمن يهديكم يف ظلمـت الرب والبحر ومن يرسل الريـح �ُش  63  النمل  
  

ابن ذكوان خبلف 
  عنه

بالبشرى قالوا إ�ا مهلكوا أهل هذه القرية ـماهروملا جاءت رسلنا إِب  31  

  على أهل هذه القر لُونزنية رجزا من السماء  إ�ا م 34  
   واسعةٌ فإيـي فاعبدون ضِييـعبادي الذين ءامنوا إن أَر  56  

  
  العنكبوت

   منهن أمهـتكم ونروماجعل أزواجكم الـئ تَظَّـه  4  األحزاب  
  سبإ   14 فلما قضينا عليه املوت مادهلم على موته إال دابة األرض تأكل مِنسأْتَهِ  هشام خبلف عنه

 و�َىِ أعبد أيها اجلاهلونرتَأْم قل أفغري ا  64  نابن ذكوا  
  "    "     "   و�ِىرتَأْم     "       "    "   

  الزمر

   قوة وءاثارا يف األرض كا�وا هم أشد مِنكُم  21  
   كُونفإذا قضى أمرا فإمنا يقول له كن فَي  68  

  غافر
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ابن ذكوان خبلف 
  عنه

وموسى وعيسى  والذي أوحي ـماهرنا إليك وماوصينا به إِب 13  

   الساحر ادع لنا ربك مبا عهد عندك إ�نا ملهتدون هوقالوا يـأَي  49  

  الشورى

  األحقاف   17 والذي قال لوالديه أُف لكما أَتَعِدآ�ِّى أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي   هشام
  الفتح   29فَأَزَره فاستغلظ فاستوى على سوقه  كزرع أخرج شطئه  هشام خبلف عنه
  الذاريات   24 هل أتـك حديث ضيف إِبراهـم املكرمني   ابن ذكوان خبلفه
  النجم   37 وإِبراهـم الذى وفَّى   ابن ذكوان خبلفه

   انحيذَا العصف والر بالْحو  12  
   الثقالن هسنفرغ لكم أَي  31  
   تبـرك اسم ربك ذُو اجللـل واإلكرام  78  

  
  الرمحن

  احلسنى كُلٌّ وعد اأولئك أعظم درجة من الذين أ�فقوا من بعد بعد وقتلوا و  10  
ابن ذكوان خبلف 

  عنه
 وجعلنا يف ذريتهما النبوة والكتـب ـماهرولقد أرسلنا �وحا وإِب  26  

  احلديد

  احلشر   7ون دولَةٌ بني األغنياء منكم  كي الَيكُ  هشام خبلفه
   3 يوم القيـمة يفَصلُ بينكم   هشام خبلفه

ابن ذكوان خبلف 
  عنه

 والذين معه ـماهرقد كا�ت لكم إسوة حسنة يف إب  4  
  املمتحنة

   يكُم من عذاب أليمجيـأيها الذين ءامنوا هل أدلكم على جتـرة تُن  10  الصف  
  اجلن   19 وأ�ه ملا قام عبدا يدعوه كادوا يكو�ون عليه لُبدا  ف عنههشام خبل

  املزمل   20 إن ربك يعلم أ�ك تقوم أد�ى من ثُلُثَيِ الليل و�صفِه وثُلُثِهِ   هشام
   ٍطِريسلست عليهم بِم  22  الغاشية  
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   إلِلَفِ قريش  رحلة الشتاء والصيف إِيلَـفِهِم  1 ،2  قريش  

  
  سم السورة  رقم اآلية   األسديحفصشعبة : ا�فرادات اإلمام عاصم عن راويِيهِ  -5  اسم الراوي

   67 قالوا أتتخذ�ا هزؤا؟   حفص
   97 قل من كان عدوا لِجبرِئِلَ فإ�ه �زله على قلبك بإذن ا   شعبة خبلف عنه

   231 والتتخذوا ءايـت ا هزوا   حفص
   له أضعافا كثرية ضَـعِفَهقرضا حسنا فَي من ذا الذي يقرض ا  245  
   260 ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا   شعبة
   قُوا خري لكم إن كنتم تعلموندوأن تَص  280  
   تديروهنا بينكم اضِرةح ةـرإال أن تكون تِج  282  

  
  
  
  البقرة

   15 خـلدين فيها وأزواج مطهرة ورضْوان من ا   ةشعب
   57 وأما الذين ءامنوا وعملوا الصـلحـت فَيوفِّيهِم أجورهم   حفص
   83 وله أسلم من يف السمـوات واألرض طوعا وكرها وإليه يرجعون   حفص
   157 ورمحة خري مما يجمعون ولئن قتلتم يف سبيل ا أومتم ملغفرة من ا  حفص
   162 أفمن اتبع رضْوان ا كمن باء بسخط من ا ومأوئه جهنم   شعبة
   174 فا�قلبوا بنعمة ا وفضل مل ميسسهم سوء واتبعوا رضْوان ا   شعبة

  
  
  

  آل عمران

  اءالنس   152 ومل يفرقوا بني أحد منهم أولئك سوف يؤتِيهِم أجورهم   حفص
   2 يبتغون فضال من رهبم ورضْوا�ًا وإذا حللتم فاصطادوا   شعبة
   16 يهدي به ا من اتبع رضْوا�َه سبل السلـم   شعبة
   57 يـأيها الذين ءامنوا التتخذوا الذين اختذوا دينكم هزوا ولعبا   حفص
   58ا ولعبا  وإذا �اديتم إىل الصلـوة اختذوها هزو  حفص

  
  
  
  املائدة
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   107 فـاخران يقومان مقامهما من الذين استَحق عليهم األوليـن   حفص
   استُحِق علَيهِم األَولِني   "    "      "        "        "       شعبة

  

   63 قل من ينجيكم من ظلمـت الرب والبحر تدعو�ه تضرعا وخِفْيةً    شعبة

   92 وهذا كتـب أ�زلنـه مبارك مصدق الذي بني يديه ولِينذِر أم القرى    عبةش

   135 قل يـقوم اعملوا على مكَا�َـتِكُم إ�ي عامل    شعبة

   139 وإن تَكُن ميتَةً فهم فيها شركاء    شعبة

  
  
  األ�عام

   38 قال لكل ضعف ولكن الَّ يعلَمون    شعبة
   55ادعوا ربكم تضرعا وخِفْيةً إ�ه الحيب املعتدين     شعبة
    ا بني يدي رمحتهرشوهو الذي يرسل الريـح ب  57  
   105 قد جيئكم ببينة من ربكم فأرسل معِي بين إسراءيل    حفص
   117 وأةحينا إىل موسى أن ألق عصاك فإذا هي تَلْقَف مايأفكون    حفص
   164عذِرة إىل ربكم ولعلهم يتقون   قالوا م  حفص

شعبة خبلف 
  عنه

  ئَسٍ مبا كا�وا يفسقونيوأخذ�ا الذين ظلموا بعذاب ب  165  

   170 والذين يمسِكُون بالكتـب وأقاموا الصلـوة    شعبة

  
  
  
  

  األعراف

   18 ذلكم وأن ا موهِن كيدِ الكـفرين    حفص
   59 الذين كفروا سبقوا إلهنم اليعجزون  والَ تَحسبن  شعبة
   61  وإن جنحوا لِلسلْمِ فاجنح هلا وتوكل على ا   شعبة

  
  األ�فال

   21 يبشرهم رهبم برمحة منه ورضْوانٍ وجنـت هلم فيها �عيم مقيم   شعبة
   24 قل إن كان ءاباؤكم وأبناؤكم وإخوا�كم وأزواجكم وعشِريِاتُكُم   شعبة
  ِضَـهقول الذين كفروا من قبل  ئُ ي ون 30  
   طائفة بأهنم كا�وا جمرمني ذِّبعن طائفة منكم �ُع فإن �َّع  66  

  
  
  
  التوبة
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   أكرب ذلك هو الفوز العظيم من ا انضْورو  72  
   83 فقل لن خترجوا معي أبدا ولن تقـتلوا معِي عدوا   حفص
   109نيا�ه على تقوى من ا ورضْوانٍ خري أم من   أفمن أسس ب  شعبة

  

  
        
   23 يـأيها الناس إمنا بغيكم على أ�فسكم متَـع احليـوة الد�يا   حفص
   35 أفمن يهدي إىل احلق أحق أن يتبع أَمن الَّيِهِدي إال أن يهدى      شعبة
   45إال ساعة من النهار يتعارفون بينهم   ويوم يحشرهم كأن مل يلبثوا   حفص
   78 قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجد�ا عليه ءاباء�ا ويكُون لكما كربياء   شعبة
   100 و�َجعلُ الرجس علىالذين اليعقلون   شعبة

  
  
  يو�س

   40 حتى إذا اء أمر�ا وفار التنور قلنا امحل فيها من كُلٍّ زوجني اثنني   حفص
   اركب معنا ينبو�ادى �وح ابنه وكان يف معزل ي  42  
   93 ويقوم اعملوا على مكَا�َـتِكُم إ�ي عـمل   شعبة
   111 وإِن كُال لَّما ليوفينهم ربك أعمـلهم إ�ه مبا يعملون خبري   شعبة
   121 قل للذين اليؤمنون اعملوا على مكَا�َـتِكُم إ�ا عـملون   شعبة

  
  
  هود

   5 قال يـبني التقصص رءياك على إخوتك فيكيدون لك كيدا   حفص
   109 وما أرسلنا من قبلك إال رجاال �ُوحِي إليهم من أهل القرى   حفص

  يوسف

  إبراهيم   22 وماكان لِي عليكم من سلطـن إال أن دعوتكم فاستجبتم يل   حفص
   8احلق وماكا�وا إذا منظرين  ما تُنزلُ الْملئِكَةُ إال ب  شعبة

   44 هلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم   شعبة

   60 إال امرأته قَدر�َا إهنا ملن الغـربين   شعبة

  احلجر
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   11 �ُنبِت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعنـب   شعبة
   12مر والنجوم مسخَّرات بأمره  وسخر لكم اليل والنهار والشمس والقَ  حفص
   43 وما أرسلنا من قبلك إال رجاال �ُوحِى إليهم   حفص

  النحل

  اإلسراء   64 وأجلب عليهم خبيلك ورجِلِك وشاركهم يف األموال واألولـد  حفص
  

        
   56 واختذوا ءايـيت وماأ�ذروا هزوا   حفص
   59أهلكنـهم ملا ظلموا وجعلنا لِمهلَكِهِم موعدا  وتلك القرى   شعبة
   "  لِمهلِكِهِم      "    "       "        "    "      "       حفص
   63 فإ�ي �سيت احلوت وما أَ�سـنِيه إال الشيطـن أن أذكره   حفص
   67 قال إ�ك لن تستطيع معِي صربا   حفص
   72لن تستطيع معِي صربا  قال أمل أقل إ�ك   حفص
   75 قال أمل أقل لك إ�ك لن تستطيع معِي صربا   حفص
   76 قد بلغت من لَّد�ِي عذرا   شعبة
   مفسدون يف األرض وجأْجمو وجقالوا يـذا القر�ني إن يأْج  94  
   96 حتى إذا ساوى بني الصدفَينِ قال ا�فخوا   شعبة
   106جزاؤهم جهنم مبا كفروا واختذوا ءايـيت ورسلي هزوا  ذلك  حفص

  
  
  
  
  
  الكهف

  مريم   25 وهزي إليك جبذع النخلة تُساقِطُ عليك رطبا جنيا   حفص
   63 قالوا إِن هـذَانِ لسـحران يريدان أن خيرجاكم من أرضكم   حفص
   69 وألق مايف ميينك تَلْقَف ماصنعوا   حفص

  طـه

   7قبلك إال رجاال �ُّوحى إليهم  وما أرسلنا   حفص
   24 هذا ذكر من معِي وذكر من قبلي   حفص
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   36 وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذو�ك إال هزوا   حفص
   وهم من كل حذب ينسلون وجأجمو وجأْجحتى إذا فتحت ي  96  
   112 قَـلَ ربِّ احكم باحلق   األ�بياء

  األ�بياء

   25 واملسجد احلرام الذي جعلنـه للناس سوآء العـكف فيه والباد   حفص
   29 ثُم لْقضوا تفثهم ولْيوفُّوا �ذورهم ولْيطوفوا بالبيت العتيق   شعبة

  احلج

  
        
   27 فإذا جاء أمر�ا وفار التنور فاسلك فيها من كُلٍّ زوجني اثنني   حفص
   29نزِالً مباركا وأ�ت خري املنزلني  وقل رب أ�زلين م  شعبة

  املؤمنون

   9 والْخَـمِسةَ أن غضب ا عليها إن كلن من الصـدقني   حفص
   55 ليستخلفنهم يف األرض كما استُخْلِف الذين من قبلهم   شعبة

  النور

   19 فقد كذبوكم مبا تقولون فما تَستَطِيعون صرفا وال�صرا   حفص
   41إذا رأوك إن يتخذو�ك إال هزوا أهذا الذي بعث ا رسوال  و  حفص
  ا بني يدي رمحتهوهو الذي أرسل الريـح بشر  48  
   69 يضَـعف له العذاب يوم القيـمة ويخْلُد فيه مها�ا   شعبة

  
  الفرقان

   45 فألقى موسى عصاه فإذا هي تَلْقَف مايأفكون   حفص
   62 إن معِي ربي سيهدين  قال كال  حفص
   187 فأسقط علينا كِسفًا من السماء إن كنت من الصـدقني  حفص

  
  الشعراء

   49 ثم لنقولن لوليه ماشهد�ا مهلَك أهله وإ�ا لصـدقون   شعبة
   "    "       "      مهلِك     "       "     "    "     حفص
   57مرأته قَدر�َـها من الغـربين  فأجنينـه وأهله إال ا  شعبة
   ا بني يدي رمحتهرشأمن يهديكم يف ظلمـت الرب والبحر ومن يرسل الريـح ب  63  

  
  النمل
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  ةٍ من النارذْوإ�ي ءا�ست �ار لعلى ءاتيكم منها خبرب أوج  29  
   32 واضمم إليك جناحك من الرهبِ فذا�ك برهـنان من ربك   حفص
   34 فأرسله معِي ردءا يصدقُنى إ�ى أخاف أن يكذبون      حفص

  القصص

  العنكبوت   57 كل �فس ذائقة املوت ثم إلينا يرجعون   شعبة
   ـلَمِنيإن يف ذلك أليـت لِلْع  22  الروم  

  
        
   6 ومن الناس من يشرتي هلو احلديث ليضل عن سبيل ا بغري علم ويتخذها هزوا   حفص
   13 وإذ قال لقمان البنه وهو يعظه يـبني التشرك با   حفص
   16 يـبني إهنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكون يف صخرة   حفص

  
  لقمان

   منهن أمهـتكم ونوما جعل أزواجكم الـئ تُظَهِر  4  
   13لكم فارجعوا  وإذ قالت طائفة منهم يـأهل يثرب الَ مقَام   حفص
   واليوم اآلخر حسنة ملن كان يرجو ا ةوأُس لقد كان لكم يف رسول ا  21  
   النبيني اتَموخ ماكان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ا  40  

  
  

  األحزاب

   9 إن �شأ خنسف هبم األرض أو �سقط عليهم كِسفًا من السماء   حفص
   12الريح غدوها شهر ورواحها شهر  ولسليمـن   شعبة

  سبإ

   14 إذ أرسلنا إليهم اثنني فكذبومها فَعززْ�َا بثالث   شعبة
   49 ماينظرون إال صيحة واحدة تأخذهم وهم يِخِصمون   شعبة خبلفه
   67 ولو �شاء ملسخنـهم على مكَا�َـتِهم فما استطـعوا مضيا واليرجعون   شعبة

  
  يس

  � 6ا ربنا السماء الد�يا بِزِينةٍ الْكَواكِب  إ  شعبة
   102 فلما بلغ معه السعى قال يـبني إ�ي أرى يف املنام أ�ي أذحبك   حفص

  الصافات
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  ~ص   69 ماكان لِى من علم باملإل األعلى إذ خيتصمون   حفص
  الزمر   39 قل يـقوم اعملوا على مكَا�َتِكُم إ�ى عـمل فسوف تعلمون   شعبة
  غافر   37 أسبـب السمـوات فَأَطَّلِع إىل إلـه موسى وإ�ي ألظنه كـذبا    شعبة
  الزخرف   15 وجعلوا له من عباده جزءا إن اإل�س لكفور مبني   شعبة
   28 ذلك بأهنم اتبعوا ما أسخط ا وكرهوا رضْوا�َه فأحبط أعمـلهم   شعبة
   31كُم حتى يعلَم اـهدين منكم والصـربين ويبلُوا أخباركم  ولَيبلُوَّ�  شعبة

  حممد 

   10 ومن أوفى مبا عـهد علَيه اَ فسيؤتيه أجرا عظيما   حفص
   29 ترـهم ركعا سجدا يبتغون فضال من ا ورضْوا�ًا   شعبة

  الفتح

  
        
  الواقعة    66 أَءِ�َّا ملغرمون   شعبة
   له وله أجر كريم  من ذا ضَعِفَهفرضا حسنا فَي الذي يقرض ا 11 

  20 ويف األخرة عذاب شديد ومغفرة من ا ورضْوانِ ا   شعبة

  27 ورهبا�ية ابتدعوها ما كتبنـها عليهم إال ابتغاء رضْوانِ ا   شعبة

  احلديد

  منكم من �سائهم ماهن أمهـت ونظَـهِرهم  الذين ي 2 

   من �سائهم ثم يعودون ملا قالوا ونظَـهِروالذين ي  3 

   ـلِسِ فافسحواجيـأيها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا يف الْم  11 

  
  اادلة

  ورسوله شعبة ا�ًا وينصرون اضْورو يبتغون فضال من ا  8 احلشر  
  حسنةٌ يف إب ةوراهيم والذين معه  قد كا�ت لكم أُس 4 

   واليوم اآلخر حسنة ملن كان يرجو ا ةولقد كان لكم فيهم أُس  6 

  املمتحنة

  املنافقون  11 وا خبري مبا يعملُون   شعبة
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  الطالق  3 ومن يتوكل على ا فهو حسبه إن ا بـلِغُ أَمرِه   حفص
  4 هو مولـه وجبرِئِلُ وصلح املؤمنني  وإن تظهرا عليه فإن ا  شعبة خبلفه

  8 يـأيها الذين ءامنوا توبوا إىل ا توبة �ُصوحا   شعبة

  التحريم

  املعارج  16 �َزاعةً للشوى   حفص
   الذكرى هفَتَنفَع أو يذّكّر  4 عبس  
   الَةَ احلطبموامرأته ح  4 املسد  
  اإلخالص  4أحد  ومل يكن له كُفُوا   حفص

  
   السورة  رقم اآلية  خالدخلف : ا�فرادات اإلمام محزة الزيات الكويف عن راويِيهِ-6  اسم الراوي

   ا الشيطـن عنها فأخرجهما مما كا�ا فيهمفَاَزَالَه  36 

   الذي حيى ومييت يبإذ قال إبراهيم ر  258 

  والهم حيز�ون  هلم أجرهم عند رهبم والخ مهلَيوف ع 262 

   إحداـهما األخرى إِن تَضِلَّ إحداـهما فَتُذَكِّر  282 

  
  لبقرة

   الذين يأمرون بالقسط قـتِلُونيـن بغري حق وويقتلون النبي  21 

   ا ءاتيتكم من كتـب وحكمةميثـق النبيـن لِم وإذ أخذ ا   81 

  لَيوالهم حيز�ون  أال خوف ع مه  170 

   الذين كفروا أمنا منلي هلم خري أل�فسهم نبسالَ تَحو   178 

   من فضله هو خري هلم الذين يبخلون مبا ءاـهم ا نبسالَ تَحو   180 

  
  
  

  عمران

   فيه أهل اإلجنيل مبا أ�زل ا كُمحلِيو  47  
   وغضب عليه غُوتِ من لعنة ا    60وجعل منهم القردة واخلنازير وعبد الطـَّ

  ملائدة

   الشيـطني يف األرض جريان ـهوتَهكالذى اس  71    
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   126 وهذا صِراطُ ربك مستقيما   خلف
   153 وأن هذا صِراطِي مستقيما فاتبعوه   خلف
   161 ملة إبراهيم  قل إ�ين هدا�ى ربي إىل صِراطٍ مستقيم دينا قِيما  خلف

  
  أل�عام

   الفواحش ماظهر منها ومابطن يبقل إمنا حرم ر  33  ألعراف  
   ن شىءتِهِم موالذين ءامنوا ومل يهاجروا مالكم من وِلَـي  72  أل�فال  
   رهبم برمحة منه ورضوان وجنـت هلم فيها �عيم مقيم مهرشبي  21  
  خريٍ لكم ي ةٍ للذين ءامنوا منكم  قل أذُنمحرويؤمن للمؤمنني و ؤمن با 61  

  التوبة

   أجلهم مهإِلَي للناس الشر استعجاهلم باخلري لَقُضِي ولو يعجل ا  11  
   25 وا يدعوا إىل دار السلـم ويهدي من يشاء إىل صِراطٍ مستقيم   خلف

  يو�س

  هود   56 إن ربى على صِراطٍ مستقيم   خلف
   رِخيصماأ�ا مبصرخكم وما أ�تم بِم  22  راهيم  

        
   كَ بغلـم عليمرشقالوا التوجل إ�ا �َب  53  حلجر  
   ـتِكُم التعلمون شيئاهطُونِ أُمأخرجكم من ب وا  78  
   121 شاكر األ�عمة اجتبـه وهدـه إىل صِراطٍ مستقيم   خلف

  لنحل

  ُالذين زعمتم  ويوم �َق ولُ �ادوا شركاءي 52  
   وا أن يظهروه وما استطـعوا له �قباطَّـعفما اس  97  

  كهف

   كَ بغلـم امسه حيي مل جنعل له من قبل مسيارشيـزكريا إ�ا �َب  7  
   ـقَطْ عليك رطبا جنياوهزي إليك جبدع النخلة تَس  25  
  ءاتَـ الكتـب وجعلين �بيا  قال إتين عبدا نِى 30  
   43 يـأبت إ�ي قد جاء�ى من العلم مامل يأتك فاتبعين أهدك صِراطًا سويا   خلف

  مريم
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   لِهِ امكثوا إ�ي ءا�ست �اراإذ رءا �ارا فقال ألَه  10  
   فاستمع ملا يوحى َـك�تَرأَ�َّا اخو  13  
  َّا الدركا والختشى  فاضرب هلم طريقا يف البحر يبس تَخَف  77  

  
  طه

   وأ�ت أرحم الرامحني الضُّر نِىسوأيوب إذ �ادى ربه أ�ى م  83  
   الصـلحون ادِىولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عِب 105  

  أل�بياء

   اطِ احلميدوهدوا إىل الطيب من القول وهدوا إىل صِر  21  احلج  
   73إ�ك لتدعوهم إىل صِراطٍ مستقيم  و  خلف

خالد خبلف 
  عنه

 اطِ لنـكبونروإن الذين اليؤمنون باألخرة عن الص  74  
  ملؤمنون

   46 وا يهدي من يشاء إىل صِراطٍ مستقيم   خلف
   ـتِكُمهوتِ أِمبِي أَو  61  

  النور

  عن ضلـلتهم ىمدِى الْعوما أ�ت تَه   81  لنمل  
   امكثوا إ�ىء ءا�ست �ارا لِهقال ألَه  29  
   إ�ى أخاف أن يكذبون قُنىصدا يردء عِىفأرسله م  34  

  قصص

   عن ضلـلتهم ىدِى الْعموما أ�ت تَه  53  الروم  
  

        
   ةٌ للمحسننيمحرى وده  3  لقمان  
   6ميد  ويهدى إىل صِراطِ العزيز احل  خلف
   الشكور ادِىوقليل من عِب  13  
   فَتِ ءامنونالضعف مبا عملوا وهم يف الْغُر فأولئك هلم جزاء  37  

  
  سبإ
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   ستقيماطٍ معلى صِر  4  
   ونخصِمتأخذهم وهم ي ماينظرون إال صيحةً واحدة  49  
   61 وأن اعبدو�ى هذا صِراطٌ مستقيم   خلف
خالد 
خبلف 
  عنه

 اطَ فأ�ى يبصرونرولو�شاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الص  66  

  
  
  ~يس

   23 فاهدوهم إىل صِراطِ اجلحيم   خلف
   زِفُّونفأقبلوا إليه ي  94  

خالد 
خبلف 
  عنه

اطَ املستقيمروهدينـهما الص   118  

  
  الصافات

  ب وعذاب  واذكر عبد�ا أيوب إذ �ادى ربه أ�ىالشيطـن بنص نِىسم  41  ص~  
   ـتِكُم خلقا من بعد خلقهطُون إِمخيلقكم يف ب  6  
   ٍّبضر ا ِى�ادإن أَر قل أفرءيتم ماتدعون من دون ا  38  

  الزمر

 ستقيماطٍ موإ�ك لتهدى إىل صِر  52  خلف  
الذي له مايف السمـوات اطِ اوالرض  صِر  53  

  الشورى

   43 فاستمسك بالذي أوحى إليك إ�ك على صِراطٍ مستقيم   خلف
   61 وإ�ه لعلم الساعة فال مترتن هبا واتبعون هذا صِراطٌ مستقيم   خلف
   64 إن ا هو ربى وربكم فاعبدوه هذا صِراطٌ مستقيم   خلف

  
  الزخرف

  َةاعحق والس الريب فيها قلتم ما�درى  وإذا قيل إن وعد ا  32  اجلاثية  
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   م والحيز�ونهلَيثم استقـموا فال خوف ع إن الذين قالوا ربنا ا  13  األحقاف  
   2 ويتم �عمته عليك ويهديك صِراطًا مستقيما   خلف
   20 ولتكون ءاية للمؤمنني ويهديكم صِراطًا مستقيما   خلف

  الفتح

  ـتِكُم  هو أهطُونِ إِمعلم بكم إذ أ�شأكم من األرض وإذ أ�تم أجنة يف ب 32  النجم  
  يوم يقول املنـفقون واملنـفقـت للذين ءامنوآ أَ�ظِرو�َا �قتبس من �وركم 13  احلديد  
   22 أفمن ميشى مكبا على وجهه أهدى أمن ميشى على صِراطٍ مستقيم   خلف
  َأورمحنا فمن جيري الكـفرين من عذاب أليم  قل أرءيتم إن أ عِىومن م ا لَكَنِىه 28  

  امللك

خلف وخالد 
  خبلفه

 ٍطِريصلست عليهم بِم  22  الغاشية  

  
  اسم السورة  رقم اآلية   الدوريحفصالليث : ا�فرادات اإلمام الكسائي عن راويِيهِ -7  اسم الراوي

   اإلسلـم نالدي أَن عند ا  19  
   اليضيع أجر املؤمنني نبنعمة م يستبشرون ا وفضل وإِن ا  171  

  آل عمران

   ـتِ فمنصِنحأميـنكم تما ملك ومن مل يستطع منكم طوال أن ينكح الْم  25  
  ـتٍ غري مسصِنحفحـت ـ وءاتوهن أجورهن باملعروف م -  

  النساء

  من املؤمنـت و ـتصِنحمن الذين أوتوا الكتـب  والْم ـتصِنحالْم 5  
   باألذن باأل�ف واألُذُن بالعني واألَ�ف نيبالنفسِ والْع النفس وكتبنا عليهم فيها أن 

 والسن بالسن والْجروح قصاص 

45  

  نواألحبار عنيون ـ لوال ينهـهم الربحالس ماإلثم وأَكْلِه ملِهقَو  ت 63  
   َلزنأن ي كبر تَطِيعإذ قال احلواريون يـعيسى ابن مريم هل تَّس  112  

  
  املائدة
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   وهذا الشر كائنا مِهِمعبِز فقالوا هذا ا  136  
   اال يطعمه وقالوا هذه أ�عـم وحرث حجر مِهِمعإال من �شاء بِز  138  

  األ�عام

   ربكم حقا دما وع فهل وحدمت  قالوا �َعِم 44  
  ملن املقربني  وإ�كم قل �َعِم  114  

  األعراف

   عن ربك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء زِبعوما ي  61  يو�س  
   ٍودا لِثَمدعأَالَ ب  68  هود  
   ِأخرجكم من بطون التعلمون شيئا إ وا ـتِكُمهم 78  النحل  
  لِمما أ�زل هؤالء إال رب السمـوات واألرض بصائر  قال لقد ع ت 102  اإلسراء  
   لَّ عليكمحكلوا من طيبـت مارزقنـكم وال تطغوا فيه فَي  81  

   لُلْ عليه غضبى فقد هوىحغضبى ومن ي  -  
  طه

  ًيرجعون إال كبريا هلم لعلهم إليه ا فجعلهم جِذَاذ  58  األ�بياء  
  

        
  ـتِ ثم مليأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم والذين يصِنحرمون الْم 4  
   ـتِ الغـفِلَـتِ املؤمنـت لُعنوا يف الد�يا واآلخرةصِنحإن الذين يرمون الْم  23  
    ـتِكُمهأوبيوت إِم  61  

  
  النور

   وإ�كم إذا ملن املقربني قال �َعِم  42  الشعراء  
  مفريقا تقتلون وتأسرون فريقا  وقذف يف قُلُوبِه بعالر  26  األحزاب  
   عنه مثقال ذرة يف السمـوات وال يف األرض زِبعالَي  3  سبإ  
   وأ�تم داخرون قل �َعِم  18  الصافات  
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   تِكُم خلقا من بعد خلقهخيلقكم يف بطون إِم  6  الزمر  
   أ�ت العزيز احلكيم ذق أَ�َّك  49  الدخان  
   قَةُ وهم ينظرونعفعتوا عن أمر رهبم فأخذهتم الص  44  الذاريات  
   ـتِكمههو أعلم بكم إذ أ�شأكم من األرض وإذ أ�تم أجنة يف بطون إِم  32  النجم  
   إ�س قبلهم والجان نثْهطْمي فيهن قـصرات الطرف لَم  56  
  إ�س قبلهم والج نثْهطْمي ان  لَم 74  

  الرمحن

   بعضه وأعرض عن بعض فرعليه ع فلما �بأت به وأظهره ا  3  التحريم  
   من هو يف ضلـل مبني ونلَمعيفَس  29  امللك  
  املل جرعكة والروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة ـئـ ي 4  املعارج  
   ا نال يسمعوالَ كِذَابفيها لغوا و  35  بأالن  
   مسك ويف ذلك فليتنافس املتنافسون هـتَمخ  26  املطففني  
   فهدى والذي رقَد  3  األعلى  

  
  اسم السورة  رقم اآلية  مجاز ابن وردان وابن: عن راويِيهِيجعفر املد�أبي  ا�فرادات اإلمام-8 اسم الراوي

   ونزتَهسقالوا إ�ا معكم إمنا حنن م  14  

   و�ى بأمساء هؤالء إن كنتم صـدقنيفقال أ�ب  31  

ابن وردان 
  خبلف عنه

 جدوا آلدم فسجدوا إال إبليسلَـئِكةُ اسوإذ قلنا لِلْم  34  

   وإن هم إال يظنون أما�ي الكتـب إال نال يعلمو ومنهم أميون  78  

  قل هاتوا برها�كم إن كنتم صـد ا�ِيهِمقني  تلك أَم 111  
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   تَةَ والدم وحلم اخلنزير وما أهل به لغري اإمنا حرم عليكم الْمي  173  

   غفور رحيم غري باغ والعاد فال إثم عليه إن ا اضْطِر نفَم  -  
   رسبكم الي دوال يري يريد ا رسبكم الع  185  

  ُولَ ف فَتر الٌ يف احلج  فمن فرض فيهن احلج فَالالَ جِدوقٌ وس 197  

  لَـئِكَةِ وقضى األمرالْميف ظلل من الغمام و هل ينظرون إال أن يأتيهم ا 210  

   بني الناس فيما اختلفوا فيه كَمحوأ�زل معهم الكتـب باحلق لِي  213  

   233ثل ذلك  الَتضَآر والدة بولدها والمولود له بولده وعلى الوارمث  خبلف عنه

   اتينك سعياا ثم ادعهن يزثم اجعل على كل جبل منهن ج  260  

   واليوم األخر اليؤمن باالناس و آءكالذي ينفق ماله رِي  264  

   رةسيةٍ فنظرة إىل مرسوإن كان ذو ع  280  

   282 والَ يضَآر كاتب والشهيد   خبلف عنه

  
  
  البقرة

  بينهم  أمل تر إ كَمحلِي ىل الذين أوتوا �صيبا من الكتـب يدعون إىل كتـب ا 23  

   ةِ الطَّـئِرِ فا�فخ فيهيأ�ى أخلق لكم من الطني كَه  49  

     -  
   الذين اتقوا رهبم هلم جنـت جترى من حتتها األهنـر لَكن  198  

  
  

  آل عمران

  
 احِدأو  فإن خفتم أال تعدلوا فَو أميـنكم تما ملكة  3  

   َفَظَ افالصـلحـت قـنتـت حـفظـت للغيب مبا ح  34  
   انموم لست لـموالتقولوا ملن ألقى إليكم الس  94  
   أهل الكتـب ا�ِىالَ أَمو كُما�ِيليس بأم  123  

  
  النساء
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   تَةُ والدم ولحرمت عليكم الْمِي  3  
   غفور رحيم يف خممصة غري متجا�ف إلثم فإن ا ن اضطِرفَم  -  
   لِ ذلك كتبنا على بنىإسرائيل مِنِ اُج  32  
   تحالس اإلثم وأكلهِم لوال ينهـهم الربـنيون واألحبار عن قَولشهم  63  
  ةِ الطَّـئرِ بإذ�ى فتنفخ فيها فتيا بإذ�ى  وإذ ختلق من الطري كَهكون طـئِر 110  

  
  
  ةاملائد

   ونزتَهسفسوف يأتيهم أ�بـؤا ماكا�وا به ي  5  
   ونزتَهسبرسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ماكا�وا به ي زِىتُهولقد اس  10  
  مما تشركون رِىقل إمنا هو إلـه واحد وإ�نى ب  19  
   مما تشركون  فلما أفلت قال يـقوم رِىإ�ى ب 78  

ابن وردان 
  خبلف عنه

 إليه  ما اضطررمت إال مما حر وقد فَضَّل لكم  119  

   تَةٌ فهم فيها شركاءيوإن تكن م  139  
   و�ِى بعلم إن كنتم صـدقنيَب�  143  
  يم تَةٌ  قل ال أجد يف ما أوحى إىل حمرما على طاعم يطعمه إال أن تَكون 145  
   غري باغ والعاد فإن ربك غفور رحيم اضطِر نفَم  -  

  
  
  
  
  األ�عام

   لَـئِكَةُ اسجدوا آلدمولقد خلقنـكم ثم صور�ـكم ثم قلنا لِلْم  11  
ابن وردان 
  خبلف عنه

 اإالَّ �َكَد خْرِجوالبلد الطيب خيرج �باته بإذن ربه والذى خبث الَ ي  58  

   هبا  أم هلم ونطُشبأيد ي195 ؟  

  
  األعراف

        
   القرءان فاستمعوا له وأ�صتوا لعلكم ترمحون وإذا قُرِى  204  األعراف  
   إىل إال متحرفا لقتال أو متحيزا ةٍ فقد باء بغضب من افِي  16    
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   مع املؤمنني تُكُم شيئا ولو كثرث أن اولن تغنى عنكم فِي  19  
   ًةكثريا لعلكم تفلحون فاثبتوا يـأيها الذين ءامنوا إذا لقيتم فِي واذكروا ا  45  
   الناس اوال تكو�و اءرِيكالذين خرجوا من ديـرهم بطرا و  47  

ابن وردان 
وابن مجاز 
  خبلف عنه

 منكم رِىتَانِ �كص على عقبيه وقال إ�ى بفلما تراءت الْفِي  48  

  نِ  إن يكتَية صابرة يغلبوا ماْينِ وأن تكن منكم ماْيتَياْين منكم عشرون صـربون يغلبوا م 65  
   ِنتَيفإن تكن منكم مِاْيةٌ صابرة يغلبوا مِاْي فَآءعنكم وعلم أن فيكم ضُع األن خفف ا  66  
   ى حتى يثخن يف األرضـرماكان لنيب أن تكون له أُس  67  

  
  
  
  
  األ�فال

   3 أن ا برِى من املشركني ورسولُه   نهخبلف ع
ابن ودان 
  خبلف عنه

 واليوم األخر املسجد احلرام كمن ءامن با ةرمعاحلاج و قَاةأجعلتم س  19  

   إال أن يتم �وره بأفواههم ويأبى ا طْفُواْ �ور ايريدون أن ي  32  
  إن عدة الشهور عند ا  شهرا يف كتـب ا رشآ عاثْن  36  
  اطُواْ عدة ماحرم اوضِلُّ به الذين كفروا حيلو�ه عاما وحيرمو�ه عاما لِيي 37  
   خمرج ماحتذرون واْ إن ازتَهقُلِ اس  64  
   ونزتَهوءايـته ورسوله كنتم تَس قل أبا  65  
   ةِ من بعد ماكان تزيغ قلوب فريق منهم  الذين اتبعوه يف ساعةرسالع 117  

ابن وردان 
  خبلف عنه

 ا يغيظ الكفار والينالون من عدو �يالطِيوم نطَوالَ يو  120  

  
  
  
  
  
  التوبة
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   حقا أَ�ه يبدؤا اخللق ثم يعيده إليه مرجعكم مجيعا وعد ا  4  
   مبا اليعلم يف ا ونبالسمـوات وال يف األرض  قل أَتُن 18  

ابن وردان 
  خبلف عنه

 ى إال أن يهدىدهأفمن يهدى إىل احلق أحق أن تبع أمن الَي  35  

   مما تعملون رِىأ�تم بريئون مما أعمل وأ�ا ب  41  
   أحق هو قل إى وربى إ�ه حلق وما أ�تم مبعجزين و�َكبتَنسيو  53  

  
  
  يو�س

  أال يوم يأتي  ونزتَهسهم مصروفا عنهم وحاق هبم ماكا�وا به ي 8  
   مما جترمون رِىقل إلن افرتينـه فعلى إجرامى وأ�ا ب  35  

   54 قال إ�ى أشهد ا واشهدوا أ�ى برِى مما تشركون   خبلف عنه
   زُلُفًا من الليلوأقم الصلـوة طرفى النهار و  114  

   116لوال كان من القرون من قبلكم أولوا بِقْيةٍ ينهون عن الفساد  ف  ابن مجاز

  
  
  هود

   اكوكب رشع دإ�ى رأيت أّح إذ قال يوسف ألبيه يـأبت  4  
   اكَ على إخوتك فيكيدوا لك كيدايالتقصص ر نىـبي  5  
  ا على يوسف وإ�ا له حلـفنظون  قالوا يـأبا�ا مالك الَ تام 11  
   إ�كِ كنت من الْخَاطِني  29  
   تَّكًافلما مسعت مبكرهن أرسلت إليهن واعتدت هلن م  31  
   ا بتأويله إ�ا �رئك من احملسننيينَب�  36  
   ا تعربونإن كنتم للري اىييـأيها املأل افتو�ى يف ر  43  
  علينا وإن كنا ا خلَـطِني  قالوا لقد اثرك ا 91  
   ـطِنيقالوا يـأبا�ا استغفر لنا ذ�وبنا إ�ا كنا خ  97  

  
  
  
  
  يوسف

   برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا زِىتُهولقد اس  32  الرعد  
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  ونزتَهسوما يأتيهم من رسول إال كا�وا به ي  11  

   مقسوم زهلا سبعة أبواب لكل باب منهم ج  44  
   عبادى أ�ى أ�ا الغفور الرحيم ىَب�  49  
   زِينتَهإ�ا كفينـك املُس 95  

  
  احلجر
  
  

   األ�فس قوحتمل أثقالكم إىل بلد مل تكو�وا بـلغيه إال بِش  7  
   ونزتَهسفأصاهبم سيئات ماكا�وا به ي  34  
  نيوبمن بعد ماظلموا لَن يف الد�يا حسنة  والذين هاجروا يف ا مه 41  
   طُونفَرالجرم أن هلم النار وأهنم م  62  
   قِيكُم مما يف بطو�هوإن لكم يف األ�عـم لعربة تَس  66  
   غري باغ به فمن اضطِر تَةَ والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اإمنا حرم عليكم الْمي 

 والعاد فإن ا غفور رحيم 

115  

  
  
  
  النحل

  له يوم القيـمة كتـبا جخْريوكل إ�سـن ألزمنـه طـئره يف عنقه و  13  
  ا كتـبك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبااقْر  14  
  ا التى أرينـك إال فتنة للناسيوما جعلنا الر  60  

   69رمت فريسل عليكم قاصفا من الريـحِ فَتُغَرقَكُم مبا كف  ابن وردان

  
  

  اإلسراء

  لنا من أمر�ا رشدا يهفقالوا ربنا ؤاتنا منلد�ك رمحة و  10  
   ةٍ سنني وازدادوا تسعاولبثوا يف كهفهم ثلـث مِاْي  25  
   فيها على األرائك تَّكِنيويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستربق م  31  
  ةٌ ينصرو�ه من دون اوماكان منتصرا  ومل تكن له فِي  43  

ابن وردان 
  خبلف عنه

 وا ألدم فسجدوا إال إبليسدجلَئِكَةُ اسوإذ قلنا لِلْم  50  

  
  
  
  
  الكهف
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   م خلق السمـوات واألرض والخلق أ�فسهمَـه�دهاأَشم  51  
   متخذا املضلني عضدا اكُنتمو  -  

  

  
 اخذّ�ى مبا �سيت والترهقنى من أمرىا  قال الَتُورسع  73  

   ارسوسنقول له من أمر�ا ي  88  
  الكهف

   على عينى عنلْتَصو  39  
   حنن وال أ�ت مكا�ا سِوى ا الَّ �ُخْلِفْهفاجعل بيننا وبينك موعد  58  
   أفعصيت أمرى نِىأالَّ تتبِع  93  

   97 لَنحرقَنه ثم لننسفنه  وا�ظر إىل إلـهك الذى ظلت عليه عاكفا  ابن وردان
  - "    "    لَنحرِقَنه    "     "     "     "      "    "     "       ابن مجاز

ابن وردان 
  خبلف عنه

 جدوا ألدم فسجدوا إال إبليس أبىلَئِكَةُ اسوإذ قلنا لِلْم  116  

  
  
  
  طـه

  برسل من قبلك فحاق بالذين سخ زِىتُهروا منهم  ولقد اس 41  
    ونزتَهسماكا�وا به ي  -  
   عاصفة جترى بأمره إىل األرض التى بـركنا فيها ـحيولسليمـن الر  81  
   م الفزع األكرب وتتلقـهم امللئكةزِ�ُهحالَي  103  
   كطى السجل للكتب ى السماءيوم تُطْو  104  
  احكم بباحلق  قل ر  112  

  
  
  
  األ�بياء

   وأ�بتت ـتبوترى األرض هامدة فإذا أ�زلنا عليها املاء اهتزت ور  5  
   يف مكان سحيق ـحيفتَخَطَّفه الطري أو هتوى به الر  31  
   مايلقى الشيطن تِهِ فينسخ انِيإال إذا متنى ألقى الشيطـن يف أُم  52  

  
  احلج

  قِيكُم مما يف بطوهنا  وإن لكم يف األ�عـم لعربة تَس 21  املؤمنون  
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   اتِ ملا توعدونهياتِ ههيه  36    
   ةَ جلدةالزا�ية والزا�ى فاجلدوا كل واحد منهما مِاْي  2  
   تَأَلَّ أولوا الفضل منكم والسعة أن يوتوا أ؟وىل القربىالَ يو  22  

  النور

  
        
  باأل ذْهِببصـر  يكاد سنا برقه ي 43  
   بينهم إذا فريق منهم معرضون كَمحورسوله لِي وإذا دعوا إىل ا  48  
   بينهم أن يقولوا مسعنا وأطعنا :  إمنا كان قول املؤمنني كُمحورسوله لِي إذا دعوا إىل ا 51  

  
  النور

   قالوا سبحـنك ماكان ينبغى لنا أن �َّتَّخَذَ من دو�ك من أولياء  18  
   تًا و�سقيه مما خلقنا أ�عـما وأ�اسى كثريالنحى به بلدة مي  49  

  الفرقان

   ونزتَهسفقد كذبوا فسيأتيهم أ�بـؤا ماكا�وا به ي  6  
   216 فإن عصوك فقل إ�ى برِى مما تعملون   خبلف عنه

  الشعراء

   ـطِِنيإن فرعون وهـمـن وجنودمها كا�وا خ  8  
  بالذى هو عدو هلما قال يـموسى أتريد أن تقتلنى طُشبفلما أن أراد أن ي  19  
   ةٍ ينصرو�ه من دون افخسفنا به وبداره األرض فما كان له من فِي  81  

  صالقص

   م من اجلنة غرفاهنيبووالذين ءامنوا وعملوا الصـلحـت لَن  58  العنكبوت  
   ثم كان عـقبة الذين ونزتَهسوكا�وا هبا ي أسـوا السوأى أن كذبوا بـايـت ا 10  الروم  
   اهوأورثكم أرضهم وديـرهم وأمواهلم وأرضا مل تَطَو  27  
   تُووِى إليك من تشاءترجى من تشاء منهن  و  51  

  األحزاب

   غدوها شهر ورواحها شهر حيـولسليمـن الر  12  سبإ  
  ْتَذ عليم مبا يصنعون  فَال عليهم حسرات إن ا كَفْس� به 8  فاطر  
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   الرمحـن بضر التغن عنى شفـعتهم ِى�رِدءأختذ من دو�ه ءاهلة إن ي  23  
   فإذا هم خـمدون ةاحِدةٌ وحيإن كا�ت إال ص  29  
   ونزتَهسمايأتيهم من رسول إال كا�وا به ي  30  
  فإذا هم مجيع لدينا حمضرون  إن ك ةاحِدةٌ وحيا�ت إال ص 53  
   ونإن أصحـب اجلنة اليوم يف شغُل فَـكِه  55  
   تَّكُونهم وأزواجهم يف ظلـل على األرائك م  56  

  
  
  ~يس

        
   منها البطون الُونفإهنم ألكلون منها فَم  66  
  ا إ�ا كذلكيقت الرجنزى احملسنني  قد ص  105  

  الصافات

   واْ ءايـته وليتذكرو أولوا األلبـبربكتـب أ�زلنـه إليك مبـرك لِتَد  29  
   جترى بأمره رخاء حيث أصاب يـحفسخر�ا له الر  36  
   بٍ وعذابصالشيطـن بِن واذكر عبد�ا أيوب إذ �ادى ربه أى مسنى  41  
  فيها يدعون تَّكِنيفيها بفـكهة كثرية وشراب  م  51  
   ا أ�اْ �ذير مبنيإن يوحى إىل إِ�َّم  70  

  
  
  ~ص

   الذين اتقوا رهبم هلم غرف من فوقها غرف مبنية جترى من حتتها األهنـر لَكِن  20  
   زونتَهسوبداهلم سيئات ماكسبوا وحاق هبم ماكا�وا به ي  48  

ابن وردان 
  بوجهه الثا�ى

 على مافرطت يف جنب ا تَـىرسـحأن تقول �فس ي  56  

  
  
  الزمر

   ونزتَهسوحاق هبم ماكا�وا به ي  83  غافر  
   للسائِلني آءووقدر فيها أقواهتا يف أربعة أيام س  10  فصلت  
   ـتبرومن ءايـته أ�ك ترى األرض خـشعة فإذا أ�زلنا عليها املآء اهتزت و  30    
    ونزتَهسومايأتيهم من �بى إال كا�وا به ي 7    
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   تًا كذلك تُخرجونيالذى أ�زل من السماء ماء بقدر فأ�شر�ا به بلدة م  11  
   ا إن اإل�سـن لكفور مبنيزوجعلوا له من عباده ج  15  
   ـكُم بأهدى مما وجدمت عليه ءاباءكمجِين لَوقُل أَو 24 ؟  
   تَّكُونا عليها يولبيوهتم أبوابا وسرار  34  
   ا يومهم الذي يوعدونلْقَوفذرهم خيوضوا ويلعبوا حتى ي  83  

  
  

  الزخرف

   البطشة الكربى إ�ا منتقمون طُشيوم �َب  16  
   و�عمة كا�وا فيها فَـكِهِني  27  

  الدخان

  
        
  ا مبا كا�وا يكسبون  قل للذين ءامنوا يغفروا للذين اليرجون أى قومزجلِي يام ا 14  
   ونزتَهسوبداهلم سيئات ماعملوا وحاق هبم ماكا�وا به ي  33  

  اجلاثية

   ونزتَهسوحاق هبم ماكا�وا به ي إذ كا�وا جيحدون بـأيـت ا  26  األحقاف  
  هم  ولوال رجال مومنون و�ساء مومنـت مل تعلموهم أن تَطَو 25  
   ا باحلقيورسوله الر لقد صدق ا  27  

  الفتح

   اتِ أكثرهم اليعقلونرجإن الذين ينادو�ك من وراء الْح  4  احلجرات  
   تًا كذلك اخلروجيم رزقا للعباد وأحيينا به بلدة  11  ق~  
   ارسفاجلـريـت ي  3  الذاريات  
  مباءاتـهم رهبم ووقـهم رهبم عذاب اجلحيم  فَكِهِني  18  
   ا مبا كنتم تعملوننِيكلوا واشربوا ه  19  
   على سرر مصفوفة وزوجنـهم حبور عني تَّكِنيم  20  
   اْ يومهم الذي فيه يصعقونلْقَوفذرهم حتى ي  45  

  
  
  الطور
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   ا مبا يف صحف موسىنبأم مل ي  36  النجم  
  تَقِرٍّ  وكذبوا واتبعواسرٍ مأهواءهم وكلُّ أَم  3  القمر  
   على فرش بطائنها من إستربق وجنى اجلنتني دان تَّكِنيم  54  
   على رفرف خضر وعبقرى حسان تَّكِنيم  76  

  الرمحن

   عليها متقـبلني تَّكِنيم  16  
   منها البطون الُونفَم  53  
  رأ�تم أ�شأمت ش  ونشنجرهتا أم حنن الْم 72  

  
  الواقعة

   الغرور وغركم با حتى جاء أمر ا ا�ِىوغرتكم األَم  14  احلديد  
   من جنوى ثلـثة إال هو رابعهم ماتَكُون  7  ادلةا  

  احلشر   16 كمثل الشيطـن إذ قال لإل�سـن اكفر فلما كفر قال إ�ى برِى منك   خبلف عنه
  ِمتم �وره ولو كره الكـفرون يريدون ل بأفواههم وا طْفُواْ �ور اي 8  الصف  

  
        
   ارسجيعل له من أمره ي ومن يتق ا  4  
   ارسرٍ يسبعد ع سيجعل ا  7  

  الطالق

   ِةلَه واملوتفكـت بِالْخَاطِيوجاء فرعون ومن قَب  9  
  ا مبنِيا أسلفتم يف األيام اخلالية  كلوا واشربوا ه 24  
   اليأكله إالَّ الْخَـطُون  37  

  احلاقة

   ِوفصيلته التى تُووِيه  13  
    اْ يومهم الذى يوعدونلْقَوفذرهم خيوضوا ويلعبوا حتى ي  42  

  املعارج

   رشعليها تسعةَ ع  30  املدثر  
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  فيها على األرائك اليرون فيها مشسا تَّكِنيوال زمهريرا  م  13  اإل�سان  
   قِتَتوإذا الرسل و  11  
   ا مبا كنتم تعملوننِيكلوا واشربوا ه  43  

  املرسالت

  يقولون إِ�َّا ملردودون يف احلافرة  أَءِذَا كنا عظـما خنرة  10 ،11  
   ن خيشـهام نذِرإمنا أ�ت م  45  

  النازعات

   بأى ذ�ب قُتِّلَت  9  التكوير  
   بالدين ونكَذِّبكال بل ي  9  اإل�فطار  
   عليهم القرءان اليسجدون وإذا قُرِى  21  اال�شقاق  
   ىرسو�يسرك لِلْي  8  األعلى  
   مهابإن إلينا إِي  25  الغاشية  
   اديقول أهلكت ماال لُب  6  البلد  
   ىرسفسنيسره لِلْي  7  
         "    ىرسلِلْع 10  

  الليل

  
        
   اْ باسم ربك الذى خلقاقْر  1  
   اْ وربك األكرماقْر  3  
   ٍةاطِياصية كـذبة خ�  16  

  
  العلق

   فِ قريشالِيال  إِلَفِهِم رحلة الشتاء والصيف  1 ،2  قريش  
    هو األبرت ا�يكإن ش  3  الكوثر  
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  اسم السورة  رقم اآلية  رويس وروح: رادات اإلمام يعقوب احلضرمي عن راويِيهِ ا�ف-10 اسم الراوي

    ونجِعثم مييتكم ثم حيييكم ثم إليه تَر  28  
   م والهم حيز�ونعليه وفخ فمن تبع هداى فَال  38  
   ِونبهفَار ـىوأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وإِي  40  
    ِفَاتَّقُون ـىوالتشرتوا بـأيـتى مثنا قليال وإِي  41  
    م والهم حيز�ونعليه فوالَ خفلهم أجرهم عند رهبم و  62  
    ثم يقولون هذا من عند ا مدِيهفويل للذين يكتبون الكتـب بِأَي  79  
  م وويل هلم مما كسبوادِيهفويل هلم مما كتبت أَي      
    لُونمبصري مبا تَع وا  96  
    م والهم حيز�ونعليه وفالَ خفله أجره عند ربه و  112  
    ِونالَ تَكْفُرفاذكرو�ى أذكركم واشكروا ىل و  152  
    وهلم عذاب أليم مكِّيهزالَ ييوم القيـمة و وال يكلمهم ا  174  
  نوالفسوقٌ والجدالَ يف احلج   فمن فرض فِيه احلج فال رفت  197  
         ما إثم كبري ومنـفع للناس وإمثهما أكرب من �فعهماقل فِيه  219  
    عزيز حكيم درجة وا نهلَيوللرجال ع  228  
    ا فيما افتدت بهمهلَيفال جناح ع فإن خفتم أال يقيما حدود ا  229  
  ا   فمهلَيإن أراد فصاال عن تراض منهما وتشاور فال جناح ع 233  
    ونجِعيقبض ويبصط وإليه تَر وا  245  
    وماخلفهم مدِيهيعلم مابني أَي  255  
   م والهم حيز�ونعليه فوالَ خهلم أجرهم عند رهبم و  262  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  البقرة
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  ؤتِ احلكمة فقد أوتى خريا كثريا  ومن ي 269  
   م والهم حيز�ونعليه فوالَ خفلهم أجرهم عند رهبم و  274  
   م والهم حيز�ونعليه فوالَ خهلم أجرهم عند رهبم و  277  
   قُ بني أحد من رسلهفَروملئكته وكتبه ورسله الَ ي كل ءامن با  285  

  

  
        
  وأخرى كافرة رأي العني   فئة تقـتل يف سبيل ا مهثْلَييروهنم م  13  
    ًةيف شىء إال أن تتقوا منهم تَقِي ومن يفعل ذلك فليس من ا  28  
    ِونأَطِيعو فاتقوا ا  50  
    أجورهم مفِّيهووأما الذين ءامنوا وعملوا الصـلحـت فَن  57  
  والينظر إلي م وهلم عذاب أليم   واليكلمهم اكِّيهزالَ يهم يوم القيـمة و 77  
    ونجِعروله أسلم من فى السمـوات واألرض طوعا وكرها  وإليه ي  83  
    م والهم حيز�ونعليه فوأال خ  170  
    تقلب الذين كفروا فى البلـد ْك�غُرالَي  195  

  
  
  
  

  آل عمران

  أربعة منكم   والـتى يأتني الفـحشة من �سائ نهلَيكم فاستشهدوا ع 15  
    صف ماعلى احملصنـت� نهلَيفإذا أحصن فإن أتني بفـحشة فَع  25  
    سبيال نهلَيفإن أطعنكم فال تبغوا ع  34  
    ارا� ملِيهإن الذين كفروا بـأيـتنا سوف �ُص  56  
  ثم جاءوك   فكيف إذا أصـبتهم مصي مدِيهبة مبا قدمت أَي 62  
    صدورهم أن يقـتلوكم أو يقـتلوا قومهم ةصِرأو جاءكم ح  90  
    فأقمت هلم الصلـوة فلتقم طائفة منهم معك موإذا كنت فِيه  102  
    ومايعدهم الشيطـن إال غرورا ميهنمييعدهم و  120  

  
  
  
  
  
  
  
  النساء
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   ويستفتو�ك يف النساء   نيفتيكم فِيه قل ا 127  
    صـلحا بينهما صلحاا أن يمهلَيفال جناح ع  128  
    أجورهم متِيهأولئك سوف �ُؤ  152  
    أجرا عظيما متِيهؤنأولئك س  162  
    أجورهم مفّيهوفأما الذين ءامنوا وعملوا الصـلحـت فَي  173  
  مدِيههيإليه صراطا مستقيما   و  175  

  

  
        
    إىل صراط مستقيم مدِيههيو  16  
   ا ادخلوا عليهم البابمهلَيع م اقال رجالن من الذين خيافون أ�ع  23  
    وأرجلهم من خلـف أو ينفوا من األرض مهدِيأو تقطَّع أَي  33  
  فرتى الذين يف قلوهبم   ممرض يسـرعون فِيه  52  
    م ولعنوا مبا قالوادِيهمغلولة غلت أي وقالت اليهود يد ا  64  
  م والهم حيز�ونعليه فوخ واليوم األخر وعمل صلحا فَال منءامن با 69  
    مم شهيدا مادمت فِيهوكنت عليه  117  
  ملك السمـوات واألرض وما فِيه    وهو على كل شىء قدير ن 120  

  
  
  
  
  املائدة

  قُولُ للذينم مجيعا ثم يهرشأشركوا أين شركاؤكم    ويوم �َح 22  
    ونجِعرثم إليه ي إمنا يستجيب الذين يسمعون واملوتى يبعثهم ا  36  
    م والهم حيز�ونعليه فوخ فمن ءامن وأصلح فَال  48  
  نجِيكُم من ظلمـت الرب والبحر تدعو�ه تضرعا وخفية   قل من ي 63  
   أتتخذ أصناما ءاهلة ازَروإذ قال إبراهيم ألبيه ء 74 ؟  
  ِاندوقد ه و�ِّى يف اقال أحتـج <   80  

  
  
  
  
  األ�عام
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  ـئـ ولو ترى إذ الظـلمون يف غمرات املوت واملل  مدِيهكة باسطوا أَي 93  
   ا بغري علم  والتسبواودع فيسبوا ا الذين يدعون من دون ا 108  
     اثَالُهأَم من جاء باحلسنة فله عشرة  160  

  

    ـنهم وعن مشائلهمم ومن خلفهم وعن أميدِيهثم ألتينهم من بني أَي  17  
  مهلَيا من ورق اجلنة   فلما ذاقا الشجرة بدت هلما سوءاهتما وطفقا خيصمان ع 22  
     م والهم حيز�ونعليه فوخ فمن اتقى وأصلح فَال  35  
   38 قالت أخراـهم ألولـهم ربنا هؤالء أضلو�ا فَـاتـِهم عذابا ضعفا من النار  رويس

  
  األعراف

  
        
    عليكم وال أ�تم حتز�ون فوادخلوا اجلنة الَخ  49  
  عجال جسدا له خوار   واختذ قوم موس لْيِهِمى من بعده من ح 148  
    كذلك �بلوهم مبا كا�وا يفسقون مويوم اليسبتون الَ تَأتِيه  163  
    م عرض مثلهأْتِهيأخذون عرض هذا األد�ى ويقولون سيغفر لنا وإن ي  169  
   195  > قلِ ادعوا شركاءكم ثم كيدو�ى فَال تنظرون  رويس
    م بـاية قالوا لوال اجتبيتهاوإذا مل تَأْتِهِه  203  

  
  
  

  األعراف

    م خريا ألمسعهمفِيه ولو علم ا  23  
    مليعذهبم وأ�ت فِيه وما كان ا  33  
   39 فإن ا�تهوا فإن ا مبا تَعملُون بصري    رويس
   60يل تُرهبون به عدو ا   وأعدوا هلم مااستطعتم من قوة ومن رباط اخل  رويس

  
  
  األ�فال

   14 قـتلوهم يعذهبم ا بأيديكم ويخْزهم وينصركم عليهم   رويس
    أ�فسكم نفال تظلموا فِيه  36  
    ضِلُّ به الذين كفرواإمنا النسىء زيادة يف الكفر ي  37  
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  َةكَلِمهى العليا   وجعل كلمة الذين كفروا السفلى و ا  40  
    لولوا إليه وهم جيمجون الخدلو جيدون ملجـا أو مغـرات أو م  57  
    كَ يف الصدقـتزلْمومنهم من ي  58  
    عني من املؤمنـت يف الصدقـتاملُطو ونزلْمالذين ي  79  
    من األعراب ليؤذن هلم ونذِروجاء اْملُع  90  
     والذين اتبعوهم اراألَ�صوالسـبقون األولون من املهـجرين و 100  
    موصل عليه مكِّيهتُزرهم وخذ من ألمواهلم صدقة تطه  103  
    اليزال بنيـنهم الذي بنوا ريبة يف قلوهبم إِلَى أن تقطع قلوهبم  110  

  
  
  التوبة

  
        
  دِيههم رهبم بإميـنهم   إن الذينء امنوا وعملوا الصلحـت ي 9  
    ملَهم أَجللناس الشر استعجاهلم باخلري لَقَضَى إليه ولو يعجل ا  11  
   21 إن رسلنا يكتبون ما يمكُرون   روح
   39 بل كذبوا مبا مل حييطوا بعلمه وملَّا يأْتِهم تأويله   رويس
  وجِعهو حيى ومييت وإليه تَر   ن 56  
   58 قل بفضل ا وبرمحته فبذلك فَلْتَفْرحوا هو خري مما جتمعون   رويس
   م وال هم حيز�ونعليه وفالَخ أال إن أولياء ا  62  
   71 فعلى ا توكلت فَاجمعوا أمركم وشركَاءكُم ثم اقضوا   رويس
  ونوالَ تُنظِر إىل <    -  
  ببد�ك لنكون ملنخلفك ءاية   فالي وم �ُنجِيك 92  
    ثم �ُنجِى رسلنا والذين ءامنوا  103  

  
  
  
  
  
  يو�س

   ليس مصروفا عنهم مأْتِيهأال يوم ي  8    



393 

   ونجِعهو ربكم وإليه تَر  34  
  ِونفكيدو�ى مجيعا ثم الَ تُنظِر <  55  
  مردود عذاب غري ماتِيهوأهنم ء  76  
     ونِ يف صيفىالَ تُخْزو فاتقوا ا  78  

  
  هود

   نهفلما مسعت مبكرهن أرسلت إِلَي   نهلَيوقالت اخرج ع  31  
   هنأحب إىل مما يدعو�نى إليه وإال تصرف عنى كيدهن أصب إِلَي نجقال رب الس  33  
   سِلُونِ وقال الذى جنا منهما وادكر بعد أمةأ�ا أ�بئكم بتأويله فَأَر<  45  
  الَ تقربونفإن مل تأتو�ى به فال كيل لكم عندى و <  60  
   قالوا يـأبا�ا منع منا الكيل فأرسل معنا أخا�ا مفلما رجعوا إىل أَبِيه  63  

  
  
  
  يوسف
  
  
  

  
        
  ـتِ مجرد فَعري ما كان ليأخذ أخاه يف دين امللك إال أن يشاء ا  آءشن ي 76  
  ِوندوملا فصلت العري قال أبوهم إ�ى ألجد ريح يوسف لوال أن تُفَن <  94  

  
  يوسف

    ِتَابقل هو ربى الإله إال هو عليه توكلت وإليه م  30  
  ِفكيف كان عِقَاب <   32  
  ابـإليه أدعوا وإليه م <ِ 36  

  
  الرعد

  ِعيد ذلك ملن خاف مقامى وخاف و< ِ 14  
  ِونكْتُمرإ�ى كفرت مبا أش <  22  

  إبراهيم

   م من رسول إال كا�وا به يستهزءونأْتِيهايمو  11  
   مستقيم لِىقال هذا صراطٌ ع  41  

  
  احلجر
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  ونتَفْضَح قال إن هؤالء ضيفي فَال <  ِ 68  
  ِونالَ تُخْزو واتقوا ا <  69  

  

  زلَ تَنكةُ بالروح من أمره على من يشاء من عباده ـئـلُ الْم 2  
  - ِ > إن أ�ذروا أ�ه الإله إال أ�ا فَاتَّقُون  روح
   مالذين كنتم تشـقُّون فِيه م ويقول أين شركاءىزِيهجثم يوم القيـمة ي  27  
  ونبهإمنا هو إلـه واحد فإيـى فَار < ِ 51  

  
  
  النحل

  له يوم القيـمة كتـبا يلقـه منشورا  وكل جخْريإ�سـن ألزمنـه طـئره يف عنقه و  13  
   فيها ففسقوا فيهاتْرَا م�راموإذا أرد�ا أن هنلك قرية ء  16  
   نتسبح له السمـوات السبع واألرض ومن فِيه  44  

  
  اإلسراء

  ِم إال مراء ظـهرا وال تستفت فمنهم أحدا  فال متار فِيه ميه 22  
   حسنا مقلنا يـذا القر�ني إما أن تعذب وإما أن تتخذ فِيه  86  

  الكهف

  
        
   ونجِعرإ�ا حنن �رث األرض ومن عليها وإلينا ي  40  
   63 تلك اجلنة التى �ُورث من عباد�ا من كان تقيا   رويس

  مريم

  ليك رب لرتضى  قال هم أوالء على إِثْرِى وعجلت إ 84  
   وماخلفهم والحييطون به علما مدِيهيعلم مابني أَي  110  
   هيحإليك و قْضِىوال تعجل بالقرءان من قبل أن ي  114  
   ا من ورق اجلنةمهلَيفأكال منها فبدت هلما سوءاهتما وطفقا خيصفان ع  121  
  احليـوة الد�يا  وال متدن عينيك إىل ما مت ةرعنا به أزواجا منهم زَه 131  
   م بينة مايف الصحف األوىلأومل تَأْتِه  133  

  
  
  
  طـه

   م من ذكر من رهبم حمدث إال استمعوا وهم يلعبونأْتِيهايم  2    
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  ِوندبوماأرسلنا من قبلك من رسول إال يوحى إليه أ�ه الإله إال أ�اْ فَاع <   25  
   وما خلفهم واليشفعون إال ملن ارتضى مدِيهيعلم مابني أَي  28  
   ونجِعو�بلوكم بالشر واخلري فتنة وإلينا تَر  35  
  جِلُونتَعتَس سأوريكم ءايـتى فَال < ِ 37  
  عليه فنادى يف الظلمـت رقْدوذا النون إذ ذهب مغـضبا فظن أَن لن ي  87  
   ون إندبهذه أمتكم أمة واحدة وأ�ا ربكم فَاع< ِ 92  

  
  
  األ�بياء

   الُه التقوى منكملَكِن تَنحلومها وال دماؤها و الَ الَن تَن  37  
   لن خيلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له من دون ا ونعدإن الذين ي  73  
  ا جِعتَر وما خلفهم وإىل ا مألمور   يعلم مابني أيدِيه 76  

  
  احلج

  ِونقال رب ا�صر�ى مبا كَذَّب <  26  
   مالكم من إلـه غريه رسوال منهم أنِ اعبدوا ا مفأرسلنا فِيه  32  
  ِونقال رب ا�صر�ى مبا كَذَّب <  39  
  وأ�ا ربكم فَاتَّقُون وأَن هذه أمتكم أمةً واحدة < ِ 52  

  
  املؤمنون

        
  م بالعذاب إذا هم جيرءون  حتى إذا أخذ�افِيهتْرم  64  
   نولو اتبع احلق أهواءهم لفسدت السمـوات واألرض ومن فِيه  71  
   ِونضُرحوأعوذبك رب أَن ي  98  
  ِونجِعحتى إذا جاء أحدهم املوت قال رب ار <    
   ِونالَ تُكَلِّمقال اخسئوا فيها و    

  
  

  املؤمنون

  عليها إن كان من الصـدقني  وا ِا خلـمسةُ أَن غَضَب 9  
   منهم له عذاب عظيم ةروالذى توىل كُب  11  
   وأرجلهم مبا كا�وا يعملون مدِيهم ألسنتهم وأَييوم تشهد عليه  24  

  
  
  النور
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   م خرياوالذين يبتغون الكتـب مما ملكت أميـنكم فكاتبوهم إن علمتم فِيه  33  
  إليه فينبئهم مبا عملوا ونجِعرقد يعلم ما أ�تم عليه ويوم ي  64  

  

   م من ذكر من الرمحن حمدث إال كا�وا عنه معرضنيأْتِيهايمو  5  
   أ�بـؤا ماكا�وا به يستهزءون مأْتِيهيفقد كذّبوا فَس  6  
   ِونكَذِّبقال رب إ�ى أخاف أَن ي  12  
  لسا�ى فأرسل إ نطَلِقالَ يصدرى و ضِيقيهـرون ىل  و 13  
  ِقْتُلُونذ�ب فأخاف أَن ي وهلم على <  14  
  دِينهيكال إن معى ربى س < ِ 62  
  دِينهالذى خلقنى فهو ي < ِ 78  
  ِقِنيسيوالذى هو يطعمنى و <  79  
  ِفِنيشوإذا مرضت فهو ي <  80  
  ِيِنيحوالذى مييتنى ثم ي <  81  
  ِأطيعونو فاتقوا ا <   108  
  ِونطِيعو فاتقوا ا <   110  
   األرذلون كـعأَتْبقالوا أ�ؤمن لك و  111  

  
  
  
  
  
  
  

  الشعراء

  
        
  ِونقال رب إن قومى كَذَّب<  117  
  ِونأَطِيعو فاتقوا ا<  144  
  ِونأَطِيعو فاتقوا ا <  150  
  ِونأَطِيعو فاتقوا ا <  163  
  ِونأَطِيعو فاتقوا ا <  179  

  
  

  الشعراء
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    سليمـن نكُمخْطِميـأيها النمل ادخلوا مسـكنكم الَي  18  
   َماكنت قاطعةً أمرا حتى تونشده<  ِ 32  

  النمل

  قْتُلُون قال رب إ�ى قتلت منهم �فسا فأخاف أَن ي< ِ 33  
  ِونكَذِّبإ�ى أخاف أَن ي <  34  
   مدِيهولوال أن تصيبهم مصيبة مبا قدمت أَي  47  
   الذين كنتم تزعمون فيقول أين شركاءى مادِيهنويوم ي  62  
   فيقول ماذا أجبتم املرسلني مادِيهنويوم ي  65  
  ون وله احلكم وجِعإليه تَر< َ 70  
  ونجِعه له احلكم وإليه تَركل شىء هالك إال وجه < َ 88  

  
  
  

  القصص

   ألف سنةٍ إال مخسني عاما مولقد أرسلنا �وحا إىل قومه فلبث فِيه  14  
  ونجِعالرزق واعبدوه واشكروا له إليه تَر فابتغوا عند ا <  َ 17  
  51 ؟هم أ�ا أ�زلنا عليك الكتـب يتلى عليهم  أومل يكْفِ  رويس
  ِوندبواسعة فإيـى فَاع يـعبادى الذين ءامنوا إن أرضى <  56  
  ونجِعكل �فس ذائقة املوت ثم إلينا تَر <  57  

  
  

  العنكبوت

   11َ > ا يبدؤ اخللق ثم يعيده ثم إليه تَرجِعون  رويس
  - َ >يرجِعون   "    "  "     "   "     "    "   روح
   إذا هم يقنِطون مدِيهوإن تصيبهم سيئة مبا قدمت أَي  36  
   60 والَ يستَخِفَنك الذين اليوقنون   رويس

  
  الروم

  
        
   ونجِعقل يتوفـكم ملك املوت الذى وكل بكم ثم إىل ربكم تَر  11  السجدة  
  عن أ�بائكم  وإن يأت األحزاب يودوا لو أهن ـلُونسم بادون يف األعراب ي 20    
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  م وقذفاصِيهيوأ�زل الذين ظـهروا هم من أهل الكتـب من ص  26  
   فريقا تقتلون وتأسرون فريقا بعيف قُلُوبِهِمِ الر  -  
   من عدة تعتدوهنا نهلَيفما لكم ع  49  
   يف نهلَيءابائهن  الجناح ع 55  
   من جلَبيبهن نهلَييـأيها النبى قل ألزواجك وبناتك و�ساء املؤمنني يد�ني ع  59  
   68 ربنا ءاتِهم ضعفني من العذاب والعنهم لعنا كثريا   رويس

  
  

  األحزاب

   وماخلفهم من السماء واألرض مدِيهأفلم يروا إىل مابني أَي  9  
   14ينتِ اجلِن أن لو كا�وا يعلمون الغيب مالبثوا يف العذاب املهني فلما خر تُب  رويس
   بني أسفار�ا وظلموا أ�فسهم دـعا بنبفقالوا ر  19  
   ا من شرك وماله منهم من ظهريموماهلم فِيه  22  
   مبا عملوا وهم يف الغرفـت ءامنون فالضِّع آءزفأولئك هلم ج  37  

   46 قل إمنا أعظكم بواحدة أن تقوموا  مثنى وفرادى ثُم تَّفَكَّروا   ويسر

  
  
  
  سبإ

  من عمره نقُضالَ يال يف كتـب   إ وما يعمر من معمر و 11  
  ِثم أخذت الذين كفروا فكيف كان �َكِري <  26  

  فَاطر

  ونجِعوماىل الأعبد الذى فطر�ى وإليه تَر < َ 22  
  نقِذُونِ الالَ يتغن عنى شفـعتهم شيئا و<  23  
  ِونعمإ�ى ءامنت بربكم فَاس <  25  
   م من رسول إال كا�وا به يستهزءونأْتِيهايم  30  

  
  ~يس

  
        
   أفال يشكرون مدِيهليأكلوا من مثره وماعملته أَي  35  
   62 تعقلون  ولقد أضل منكم جبال كثريا أفلم تكو�وا  روح
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   وتشهد أرجلهم مدِيهاليوم خنتم على أفواههم وتكلمنا أَي  65  
   على أن خيلق مثلهم بلى قْدِرأوليس الذى خلق السمـوات واألرض ي  81  
   ونجِعفسبحـن الذي بيده ملكوت كل شىء وإليه تَر  83  

  ~يس

   11نا إ�ا خلقنـهم من طني الزب  فَاستَفْتِهم أهم أشد خلقا أم من خلق  رويس
  ِدِينإن كدت لَتُر قال تا <  56  
   منذرين مولقد أرسلنا فِيه  72  
  دِينهيوقال إ�ى ذاهب إىل ربى س < ِ 99  
   ا يف األخرينمهلَيوتركنا ع  119  
   149 فَاستِفْتِهم ألربك البنات وهلم البنون   رويس

  
  
  

  الصافات

  ذَاببل هم يف شك من ذكرى بل ملا يذوقوا ع < ِ 8  
  إن كل إال كذَّب الرسل فحق عِقَاب <ِ 14  
   بٍ وعذابصالشيطـن بِن واذكر عبد�ا أيوب إذ �ادى ربه أ�ى مسنى  41  

  ~ص

   م يوم القيـمةلِيهقل إن اخلـسرين الذين خسروا أ�فسهم وأَه  15  
   16ِ > ذلك خيوف ا به عباده ويـعباد فَاتَّقُون  لف عنهرويس خب

   ونجِعالشفـعة مجيعا له ملك السمـوات واألرض ثم إليه تَر  قال  44  
   الذين اتقوا مبفازهتم نجِى ايو  61  
      

  الزمر

 وجـدلوابالبـطل ليدحضوابه احلق فأخذهتم فكيف كان عِقَاب <ِ  5  
    7 فاغفرللذين تابواواتبعواسبيلك وقِهم عذاب اجلحيم   رويس
   رسلهم بالبينـت فكفروافأخذهم ا مذلك بأهنم كا�ت تأْتِيه   22  
   ونجِعرفإما �رينك بعض الذى �عدهم أو�توفينك فإلينا ي   77  

  
  
  غافر

  آءٍ للور فيها أقواهتا فى أربعة أيام سسائلني  وبـرك فيهما وقد  10    
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   ومن خلفهم أالتعبدوا إالا مدِيهإذ جاءهتم الرسل من بني أَي   14  
  ونجِعالدى أ�طق كل شئ وهو خلقكم أول مرة وإليه تَر قالوا أ�طقنا ا   21  
  أين شركاءى قالواء اذ�ـك مامنا من شهيد  مادِيهنويوم ي   47  
  م ءايـرِيهنتنا فى األفاق وفى أ�فسهم حتى يتبني هلم أ�ه احلق س  53  

  
  فصلت

  ا من دابهمومن ءايته خلق السموات واألرض ومابث فِيه   29  
  يوم القيمة  ملِيهأَهوقال الذين ءامنوا إن اخلـسرين الذين خسروا أ�فسهم و   45  
  فإن اإل�سـن ك مفور وإن تصبهم سيئة مباقدمت أَيدِيه  48  

  
  الشورى

  من �بى إالكا�وا�ه يستهزءون مأْتِيهايمو   7  
  دِينهيإال الذى فطر�ى فإ�ه س <ِ  27  
    41 فإما �َذْهبن بك فإ�ا منهم منتقمون  رويس
    42 أو�ُرِينك الذى وعد�ـهم فإ�ا عليهم مقتدرون  رويس
  ونأَطِيعو فاتقواا <ِ  63  
  عليكم اليوم والأ�تم حتز�ون فويـعباد الَخ   68  
    85 وعنده علم الساعة وإليه تَرجِعون  روح
  ـ   وعنده علم الساعة وإليه يرجِعون  رويس

  
  
  
  

  الزخرف

  ونجِعوإ�ى عذت بربى وربكم أَن تَر <َ  20  
  تَزِلُونوإن مل تؤمنواىل فَاع <ِ  21  

  الدخان

  
        
  من عمل صل ونجِعحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إىل ربكم تَر  15  
  وترى كل أمة جاثيةً كُلُّ أمة تدعىإىل كتـبها   28  

  اجلاثية

   على أن حيى قْدِرالذى خلق السموات واألرض ومل يعى خبلقهن ي األحقاف  33 أومل يروا أن ا  
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  املوتى
  ويصلح باهلم  مدِيههيس   5  
    22 فهل عسيتم إن تُولِّيتُم أن تفسدوا فى األرض وتَقْطَعواْ  أرحامكم  رويس
  لِى هلمأَمالشيطـن سول هلم و   25  
    31 ولنبلو�كم حتى �علم اـهدين منكم والصـربين و�َبلُوا أخباركم  رويس

  
  حممد

  دِيهفوق أَي يد ا إن الذين يبايعو�ك إمنا يبايعون ا م  10  
  أبدا ملِيهبل ظننتم أن لن ينقلب الرسول واملؤمنني إىل أّه   12  

  الفتح

  ورسوله واتقواا واْ بني يدى اميـأيها الذين ءامنوا الَتَقَد   1  
  لعلكم ترمحون واتقواا تِكُموإمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني إِخ   10  
  الَتَلْمواْ أ�فسكم والتنابزوا باأللقـب وز  11  

  
  احلجرات

  عِيدكل كذّب الرسل فحق و <ِ  14  
  عِيدفذكِّر بالقرءان من خياف و <ِ  45  

  ق

  وندبعوما خلقت اجلن واإل�س إال لِي <ِ  56  
  ونطْعِمماأريد منهم من رزق وما أريد أن ي <ِ  57  
  جِلُون فإن للذين ظلموا ذ�وبا مثتَعسي ل ذ�وب أصـحبهم فَال<ِ  59  

  الذاريات

  النجم    19 افرءيتم اللَّـت والعزى  رويس
  

        
  ا عينان جتريانمفِيه   50  
  ا من كل فـكهة زوجانمفِيه   52  
  ا عينان �ضاختانمفِيه   66  

  
  
  الرمحن
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  ا فـكهة وخنل ورمانمفِيه   68  
  خريات حسان نفِيه   70  

  

  ورحيان وجنت �عيم وحفَر   89  الواقعة  
  وبأميـنهم مدِيهيوم ترى املؤمنني واملؤمنـت يسعى �ورهم بني أَي   12  
    16 والَ تَكُو�ُواْ كالذين أوتوا الكتـب من قبل فطال عليهم األمد  رويس

  احلديد

  إال هو معهم أين ما كا  الَأَكْثَروا وال أذ�ي من ذلك و�  7  
    9 يـأيها الذين ءامنوا إذا �نـجيتم فَال تَنتَجواْ باإلثم العدوان  رويس

  اادلة

  وأيدى مدِيهخيربون بيوهتم بِأَي  بعوقذف فى قُلُوبِهِمِ الر   2  
  املؤمنني فاعتربوا يـأوىل األبصـر   ـ  

  احلشر

  إسوة حسنة ملن كان يرجو مواليوم األخريلقد كان لكم فِيه ا ا  6  
  وأرجلهن ندِيهوال يأتني ببهتـن يفرتينة بني أَي   12  

  املمتحنة

  مكِّيهزيم ءايـته وهو الذى بعث فى األميني رسوال منهم يتلوا عليه   2  

  عليم بالظـلمني وا مدِيهوال يتمنو�ه أبدا مباقدمت أَي   7  
  اجلمعة

   وهن لتضيقوا أسكنوهن منوالتضار دِكُمحيت سكنتم مِن وِج  6  
  حتى يضعن محلهن نهلَيوإن كن أولـت محل فأ�فقوا ع  نهلَيع   ـ  

  الطالق

  ـنِهموبأمي مدِيهورهم يسعى بني أَي�   8  التحريم  
  فستعلمون كيف �َذِير <ِ  17  
  َ� كِري ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان<ِ  18  
  ونعوقيل هذا الذي كنتم به تَد <َ  27  

  امللك
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  ونأَطِيعواتقوه و أنِ اعبدوا ا <ِ  3  
  ورا وجعل الشمس سراجا� نوجعل القمر فِيه   16  

  �وح

  كذبا لَ اإل�س واجلن على اوأ�ا ظننا أَن لَّن تَقُو   5  
    28وا رسـلـت رهبم وأحاط مبالديهم لِيعلَم أن قد أبلغ  رويس

  اجلن

    6 عذُرا أو �ُذُرا  روح
    30 ا�طَلَقُواْ إىل ظل ذى ثلـث شعب  رويس
  صفر ـلَـتمكأ�ه ج   33  
  ونفإن كان لكم كيد فَكِيد <ِ  39  

  
  

  املرسالت

  م حبجارة من سجيلمِيهتَر   4  الفيل  
  دِين لكم دينكم وىل <ِ  6  كافرونال  
  الفلق    4 ومن شر النـفِثَـتِ يف العقد  رويس

  
  اسم السورة  رقم اآلية  *إدريس : ا�فراد اإلمام خلف البزار عن راويهِ  -10  اسم الراوي
  األ�فال    59 والَ يحسِبن الذين كفروا سبقوا إهنم اليعجزون   إدريس خبلف
  النور    57روا معجزين يف األرض ومأوـهم النار  الَيحسِبن الذين كف  إدريس خبلف
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  الْخَامتةُ
  و�َتَائِج الدراسةِ

   هذَا ختام هذه الدراسة العلمية بذلت خالهلا كلَّ جهودي ملعاجلة إشكالية موضوعها، مع حماولـةحتري              
علميـة، وقـد راعيـت اإلجيـاز        الدقة والتعمق يف إحالة األفكار واألقوال إىل مصادرها حِفاظًا على املا�ـة ال            

 إليهـا اهنـها تغلغـل   وابهـا علـى ع  وبأيف سرد اجلا�ب التارخيي، و�اقشت بعص املصطلحات التى إن فُتِحـت       
 مـن األحـرف السـبعة علـى رأي اجلمهـور املتمثِّـل يف       د املـرا أن أطبـق  املغرضون للنيل من القرآن، وحاولت      

ل الرازي، مع �قـد الـرأي املخـالف، كمـا أثبتـت الدراسـة �ـزول                 األوجه السبعة التى أوردها اإلمام أبوالفض     
 وال مـن    من عند ا، وأهنـا ليسـت مـن اجتـهاد الـنيب              ) وهو القراءات املتواترة  (هذه األحرف السبعة    

غريه، ولَـم أَذَر �قـد بعـض اآلراء يف املسـألة ويف غريهـا، وتصـحيح بعـض األخطـاء يف الكتـب احلديثـة يف              
ــوم القــرآن وال  ــيت يثريهــا      عل ــت دحــض بعــض الشــبهات واألباطيــل ال ــة، وحاول ــة �قليــة وعقلي قــراءات بأدل

املشككون يف سالمة النص القرآ�ى، من خالل عرض مجع القرآن ورمسِه وحتليل بعض املواقف املعقَّدة ف               
ءات ، وبينــت ســبب �ســبة القــرا- رضــى ا عنــهما -  )أبــو بكــر وعثمــان (ذلــك علــى عهــد اخلليفتَــين

القرآ�ية إىل األئمة العشرة ورواهتم، ودفعت يف ذلك شبهةَ اجتـهادهم يف وضـع القـراءات أو اختالقهـا مـن                      
تلقاء أ�فسهم، مع بيان اتصال الروايـات والقـراءات مـن خـالل األسـا�يد املوثَّقـة، منتـهيا إىل أطـوار طباعـة                      

  .ر�ا هذارسم املصحف العثما�ي، والقراءات أو الروايات املطبوعة يف عص
   وفِي جا�ب توجيه القراءات، وتوضيح طبيعة اختالفها يف الفصل الثا�ي، فقد حلَّلت مصطلح الطبيعـة             
مبينا حقيقتها وتركيبها مع اختالف القراءات املتواترة، وعقدت مقار�ة مقار�ة قيمةً بني تناسـب القـراءات                 

ن القراءات ماله الصلة باملعنى، وماليس له تعلق باملعنى، وتناسب السور واآليات القراءات، وأَوضَحت م    
ــحا عالقــة القــراءات بالتفســري، وخصائصــها،      مــع تركيــز علــى أمهيــة القــراءات يف أصــول التفســري، موضِّ
وعرضت مناذج من احتجاج املفسرين والعلماء للقراءات منتقـدا بعـض مـواقفهم بإجيـاز، وقـد أشـرت إىل                    
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 يف االحتجاج للقراءات قدميا وحديثًا، ثـم حتـدثت عـن حكـم الرتجـيح بـني القـراءات                    بعض الكتب املؤلَّفة  
عند احملققني، كما توجت هذا الفصلَ بنماذج مـن أثـر اخـتالف القـراءات املتـواترة يف األحكـام الشـرعية،                      

ــزا علــى عالقــة القــراءات املتــواترة باألحكــام الشــرعية، واحملكــم واملتشــابه، فــاخرتت     بعــض املســائل مركِّ
العقدية والفقهية، واستنتجت منها مثـراتِ اخلـالف، وذلـك ملعاجلـة اإلشـكالية الـواردة يف طبيعـة اخـتالف                     

  .القراءات املتواترة، مع مثرات موجزة يف جداول إحصائية مصممة، تفيد القارئ بفوائد جديدة
هــوم اال�فــراد، ثــم استقصــيت عــدد    وفِــي جا�ــب ا�فــرادات القــراء العشــرة يف الفصــل األخــري، بينــت مف

اال�فرادات، ووقفت على امهيـة دراسـتها، مسـردا بعضَـها بالدراسـة والتحليـل واالسـتنتاج، كمـا طبقـت                     
ذلك يف الفصل قبلَه، وقـد اقتصـرت يف دراسـة اال�فـرادات علـى بعـض مالـه تعلـق بـاإلعراب والتفسـري أو                          

  .املعنى
جما إحصائيا جلميع ا�فرادات القراء العشرة، مبا فيه مالـه تعلـق بـاملعنى،              وأخرياً أحلقت هبذا الفصل مع    

  . مع ترك ما مل أر فائدة كبرية يف ذكره .وماليس له تعلق باملعنى، وذلك لتَعم الفائدة
    ومِن خالل هذا كله، فقد سجلت ماتَوصلَت إليه هذه الدراسة من �تائج هامـة تُـربز السـمات العلميـة                   

  :هلذا البحث، وقد ذكرت أمهها يف النقاط التالية
 إِن القراءات القرآ�ية املتواترة الفضل بني بعضها، إذ مصدرها الوحي السـماوي، وقـد �زلـت كلُّهـا                   – 1   

 القـراءات، ألن الـنص القرآ�ـي     علـم من عند ا، والدليل ا�في �زوهلا ينظُر إليه من يعتَـرب قولُـه يف    
  .ثبتان ذلكوالنبوي ي

 إِن األحرف السبعة يراد هبا اختالف القراءات املتـواترة، وليسـت هـي القـراءات السـبع، ومل يقـل                     – 2   
  .بذلك أحد من احملققني
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 إِن القول بنزول القرآن على األوجه السبعة الـيت قمـت بتطبيقهـا علـى القـرآن اليتعـارض مـع القـول              – 3   
إن األوجه السبعة هذه، جامعة بني خمتلف اللغـات واللـهجات           بنزوله على سبع لغات أو أكثر، ف      

  . القرآن على لسان عربي مبني �زولالعربية، كما اليطعن ذلك يف
 خيتلف تعدد القراءات يف القرآن الكريم عـن مسـألة تعـدد األ�اجيـل أو روايـات التـوراة املتناقضـة                 – 4   

       د اآليات، فالقراءات ثـروةة لعلمـاء اللغـة والنحـو والتفسـري والفقـه             واملتضاربة، بل هو كتعدعزيـر 
، فليس هناك وجه مقار�ة بني القرآن واأل�اجيل ملن حياول ذلك ، وأي دراسة من هـذا           والعقيدة

  .القبيل تعترب باطال ومهيا
 تظهر أمهية القراءات يف أصول التفسري يف قسمة الذي له تعلق بـاملعنى، مـن حيـث تنوعِهـا بتنـوع         – 5   

ائل أصول التفسري، فـإن مـن أ�ـواع هـذا القسـم مـايكون بـني القـراءتني عالقـةُ امـل واملـبني،                         مس
زمنــها مــايكون بينــها عالقــة املبــهم واملفســر، ومنــها مــايكون بينــها عالقــة العــام واخلــاص، ومنــها 

، مايكون بينها عالقة املطلـق واملقيـد، ومنـها مـاتكون بينـها عالقـة التناسـب والتكامـل والـتالزم            
                   ،هِـمم بالغـي ويف ذلـك القليـلِ جا�ـب ،ا للتغـاير إال قلـيالواسـع القـراءات جمـال واليرتك اختالف

  .علما بأن فن التغاير من املسائل البالغيةِ الواردة يف القرآن
 لــيس معنــى �ســبة القــراءة إىل القــارئ، أ�ــه واضــعها أوِ اجتهــد يف تغــيري شــيءٍ منــها، وإمنــا كــان   – 6   

ــ ــد بعــض املصــطلحات       م ــراءات، ويف حتدي ــف الق ــوهم، االخــتالف يف تعري ــذا الت غــري دخلُ ه
مجـال، أو عـدم اختيـار املصـطلح األ�سـب، فـإن إمهـالَ الدقضـةِ يف ذلـك، فَـتَح بابـا                        لل املناسبة

ألولئك املستشـرقني للطعـن يف القـرآن مـن حيـث سـالمة �صـه، وأَوحـى إىل بعـض املتـوهمني أن                       
  .ر هذه القراءات هي القُراء، وليست وحي السماءمصاد

   7 –                تا من دراسات املستشرقني القرآ�ية، وخاصة يف القراءات، ألن تطاولَهم إمنا غُـذِيمل أتناول جا�ب 
 يف القراءات، حيث رموا القُراء يف كتُبهم بألهنـم          والنحاة واللغويني من �قد الطاعنني من املفسرين      
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ببعض  القراءات من عنـد أ�فسـهم، وأهنـم قـد زادوا شـيئا يف رسـم املصـحف، ويصـفون           قرأوا  
 جهلوا بعضَهم، لذا، تركت طعن املستشرقني، إىل طعنِ العلماء املفسرين           لقد بعضَهم باللحن، بل  

  .والنحاة وغريهم لألولوية
واهليئـة الخيرجـان عـن حقيقـة     يئـة، فالشـكل   هل إن القراءات بالنسـبة إىل القـرآن مبنزلـة الشـكل وا        – 8   

  .اجلوهر، بل مها حقيقة واحدة
  .ألستاذ العقيدة والفقهعنه  الختالف القراءات أثره الرائع يف األحكام الشرعية، والغنى – 9   
 اجلمـاعي، وإمنـا     – اجلماعي، وبني اخلالف الثنائي أو اجلمـاعي         – الفرقَ بني اخلالف اال�فرادي      – 10   

  .ماثبت من األفكار الواردة يف هذه الدراسة حول طبيعة اختالف القراءات كلَّ  ذلكيؤكِّد
 إن القول بالتغاير بني القراءات أمنا يقبل بشرطه البالغي، واليستقيم من خالل مقار�ةٍ جمـردةٍ بـني                  – 11   

ة كلمــتني خمتلفَتَــين فقــط، بــل جيــب مراعــاة الضــوابط الــيت وضــعها علمــاء اللغــة العربيــة يف مســأل
  .للداللة عليهالتغاير
  : مقرتحات وتوصيات تَمثَّلت فيما يلي  عن النتائج هذه   وقَد أَسفَرت

أَدعو اجلامعات والكليات واملعاهد اإلسالمية، وعلى رأسها كلية الدعوة اإلسالمية إىل االهتمـام             /    أَوالً
صصـص القـرآن الكـريم وعلومـه،     مبادة القراءات القرآ�يـة يف مناهجهـا الدراسـية، وخاصـة يف خت          

  .وختصص اللغة العربية وآداهبا، ملا ظهر يل من أمهيتها يف الدراسات القرآ�ية والعربية
ــا ــدعوة         /    ثَا�ِي ــة ال ــى رأســها مجعي ــامل اإلســالمي، وعل ــوتي إىل املؤسســات اإلســالمية يف الع ــه دع أوج

، أو إصدار مصحف القراءات املتـواترة،       اإلسالمية العاملية، إىل طباعة القراءات العشر املتواترة      
  .ولست بدعا ممن يقول هبذا االقرتاح، فقد اقرتحه كثري من الباحثني قبلي

كما اُوصي اجلهات املسؤولة بإعادة كتابةِ مصحف عثمان بن عفان رضـي ا عنـه، أل�ـه كتـب                 /    ثالثًا
           ا علـى األمصـار اإلسـالمية، فلـو جههزَّعومضـامني هـذه املصـاحف يف       هذه املصاحف و ـتمِع
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وقد . طبعةٍ واحدةٍ، وِفْق الكَتْبة األوىل، الستفاد منها املتعلِّمون واملتخصصون يف خدمة القرآن
 إىل أماكن مصاحِف ثالثةٍ يف كـل مـن مصـر، وتركيـا،     – أيده ا –أشار الدكتور حممد احلبش    

كتابــة املصــحف العثمــا�ي يف طبعــة واحــدة وأوزبكســتان، فــيمكن مراجعتــها يف إجنــاز مشــروع 
  .بشكل متقن

والدارســـني يف جمـــال   اإلســـالمية إىل تشـــجيع البـــاحثني واجلمعيـــاتأدعـــو مجيـــع املؤسســـات/    رابعـــا
الدراسات القرآ�ية، وحتريضهم على البحث يف القراءات القرآ�يـة وصـالهتا بالدراسـات القرآ�يـة               

شــرعية، إلحيــاء هــذا الــرتاث القرآ�ــي الــذي قــلَّ يف جمالــه   اللغــة العربيــة، وأثرهــا يف األحكــام ال 
  .املتخصصون احملققون

أدعوها كذلك إىل تسجيل القراءات املتـواترة علـى األشـرطة املسـموعة واملرئيـة، لنشـر هـذا                   /    خامِسا
الرتاث األصيل يف أوساط املختصني يالدراسات اإلسـالمية والعربيـة يف العـامل اإلسـالمي، حتـى         

ــكًا بأحكامــه       تَع ــه ومتس ــا ب ــزداد إميا�ً ــهِ خصائصــها، فت ــم األمــةُ اإلســالمية مــن كتاهبــا ومــن كُن لَ
  .الشرعية

أوصي اجلهات املسؤولة بإ�شاء أقسامٍ خاصة للدراسات القرآ�يـة مـع الرتكيـز علـى القـراءات                 /    سادسا
م إىل املعاهـد واملراكـز   القرآ�ية �ظريةً وتطبيقًا، وتكوين أساتذة متخصصني يف القراءات وإرسـاهل  

  .واجلامعات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي
ــابِعا ــدعوة        /    س ــة ال ــة، وكلي ــدعوة اإلســالمية العاملي ــة ال ــى رأســها مجعي ــات املســؤولة، وعل ــرتح للجه أق

ــةٍ، حديثـــةِ املنـــاهج لتحفـــيظ القـــرآن    . اإلســـالمية أن تُســـهم يف بنـــاء مـــدارس قرآ�يـــةٍ منوذجيـ
 يف بعض األماكن اليت يغيب فيهـا العلـم بـالقراءات القرآ�يـة، سـيعا خلدمـة                  يةوالدراسات اإلسالم 

  .القرآن واللغة العربية الفصحى و�شرها
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  سورة البقرة

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
9 ،194 ،237  222  وال تقربوهن حتى يطهرن   
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183 ،322  214  وزلزلوا حتى يقول الرسول  

196  28  م إليه ترجعون ث 

199  259  كيف �نشزها ثم �كسوها حلما  

206 ، 207  10   وهلم عذاب أليم مبا كا�وا يكذبون  

213 ،258 ،259  36  فأزهلما الشيطـن عنها فأخرجهما مما كا�ا فيه  

217 ،334  37  فتلقى ءادم من ربه كلمـت فتاب عليه  

223 ،252 ،254  106   نسها �أت خبري منها أو مثلها ما�نسخ من ءاية أو� 

226 ،355  210    يف ظلل من الغمام وامللئكة هل ينظرون إال أن يأتيهم ا  

227  246   هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أال تقتلوا  

227  271   إن تبدو الصدقـت فنعما هي  

229  282  أن تضل إحدـهما فتذكر إحدـهما األخرى  

230  58  لوا حطة �غفر لكم خطـيـكم  وقو 

239  25   وأتوا به متشابه علينا  

239  70   إن البقر تشابه علينا  
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   آل عمرانسورة

241 ،403 148  وجهة هو موليها ولكل  

248 251  الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ولوال دفع ا  

266 91  ؤمن مبا أ�زل إلينا ويكفرون مباوراءه وهو احلق قالوا�  

266 85  ببعض وتكفرون ببعض أفتؤمنون  

273 ،274 219  ماذا ينفقون قل العفو ويسألو�ك  

283 273  الشيطـن يأكلون الربـوا اليقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الذين  
283 287  وذروا مابقى من الربـوا إن كنتم يـأيها مؤمنني الذين ءامنوا اتقوا ا 

283 229  لكم أن تأخذوا مما ءاتيتموهن شيئا لوالحي  

290 219  عن اخلمر وامليسر قل فيهما إثم كبري ومنـفع للناس يسألو�ك  

298 191  عند املسجد احلرام حتى يقـتلوكم فيه والتقـتلوهم  

302 208  الذين ءامنوا ادخلوا يف السلم كافة يـأيها  

312  12  اليشعرون  أال أهنم هم املفسدون ولكن  

312  13   أال أهنم هم السفهاء ولكن التعلمون  

329  15   يستهزئ هبم وميدهم يف طغياهنم يعمهون ا  

335 ،336  74   بغـفل عما تعملون وماا  

335  71   قالوا الـن جئت باحلق فذحبوها وماكادوا يفعلون  

336  233  املعروف  فال جناح عليكم إذا سلمتم ماءاتيتم ب 

355  233   التضار والدة بولدها والمولود له بولده  

356 282  كاتب والشهيد واليضار  

404 44 – 150  ماكنتم فولوا وجوهكم شطره وحيث  

414 282  أن تكون جتـرة حاضرة تديروهنا بينكم إال  

426 260  أر�ي كيف حتي املوتى رب  

428 – 429 260  ن ليطمئن قليب  ولكبلى 

431 143  ليضيع إميـنكم وماكان ا  



412 

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
162 ،163  133   وسارعوا  إىل مغفرة من ربكم وجنة  

182 ،240  7   يقولون ءامنا به كل من عند ربنا  

210 ،229  80   أيأمركم بالكفر  واليأمركم أن تتخذوا امللئكة والنبيني أربابا 

228  21   ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس  

229  169   أمواتا والحتسنب الذين قتلوا يف سبيل ا  

246  26   قل اللهم مـلك امللك  

270  43  يـمريم اقنيت لربك واسجدي واركعي مع الراكعني  

283  287  ضعـفا مضـعفة  يـأيها الذين ءامنوا التأكلوا الربـوا أ 

333  73   هو اهلدى قل إن هدى ا  

356  198   لكن الذين اتقوا رهبم هلم جنـت جتري من حتتها األهنـر  

402  143   وملا يعلم الذين جـهدوا منكم ويعلم الصـربين  

426  19  اإلسلـم إن الدين عند ا  

428  52 – 53  وأشهد ءامنا با بأ�نا مسلمون  حنن أ�صار ا واتبعنا   ربنا ءامنا مبا أ�زلت
 الرسول فاكتبنا مع الشـهدين

  النساءسورة

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

36 ،185 ،313 ،
435  

82  لوجدوا فيه اختلـفا كثري أفال يتدبرون القرءان ولو كان من عند غري ا  

126  19   إال أن يأتني بفـحشة مبينة  

194  12   وإن كان رجل يورث كلـلة أو امرأت وله أخ أو أخت  
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195 ،237  43   أو لـمستم النساء فلم جتدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا  

227  58   عما يعظكم به� إن ا  

229  154   التعدوا يف السبت  

22 ،305  1   الذي تساءلون به واألرحام واتقوا ا  

239  157  م  ولكن شبه هل 
265  77   واآلخرة خري ملن اتقى والتظلمون فتيال  

265  49   يزكى من يشاء واليظلمون فتيال بل ا  

279  33   والذين عقدت أميـنكم فئاتوهم �صيبهم  

279 ،280  33   ولكل جعلنا موايل مما ترك الوالدان واألقربون  

286  34  فالصـلحـت قـنتـت حـفظـت للغيب مبا حف  ظ ا 

290  31   إن جتتنبوا كبائر ماتنهون عنه �كفر عنكم سيئاتكم 

291 ،292  25   فإذا أحصن فإن أتني بفـحشة فعليهن �صف ماعلى احملصنـت  

292  24   واحملصنـت من النساء إال ماملكت أميـنكم  

270 ،299 ،302  94  فتبينو ا يـأيها الذين ءامنوا إذا ضربتم يف سبيل ا 
300 ،308  94   عليكم فتبينوا كذلك كنتم من قبل فمن ا  

346  58   يأمركم أن تؤدوا األمـنـت إىل أهلها إن ا  

357  3   فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ماملكت أميـنكم  

357  94   والتقولوا ملن ألفى إليكم السلـم لست مؤمنا  

378  19   وألمنينهم  
378  20    ا يعدهم الشيطن إالّ غروراوميعدهم مينيهم  



414 

388  95   هدونال يستوي القعود من املؤمنني غري أويل الضرروا   
 سورة املائدة

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
6  48   وأ�زلنا إليك الكتـب مصدقا ملا بني يديه ومهيمنا عليه  

180  120  ملك السمـوات واألرض ومافيه   ن وهو على كل شيء قدير 

196 ،306  89   باللغو يف أميـنكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت األميـن اليؤاخذكم ا  

207  2 - 8   والجيرمنكم شنئان قوم  

195 ،237  6   أو لـمستم النسـاء  

290  90  يـأيها الذين ءامنوا إمنا اخلمر وامليسر واأل�صاب واألزلـم رجس  

324  119   قال هذا يوم ينفع الصـدقني صدقهم  

387  48  مرجعكم مجيعا فينبئكم مبا كنتم فيه ختتلفون فاستبقوا اخلريات إىل ا  

422  47   فأولئك هم الفـسقون فيه ومن مل حيكم مبا أ�زل ا وليحكم أهل اإلجنيل مبا أ�زل ا 
 

423  60  وت  وجعل منهم القردة واخلنازير وعبد الطـغ 
427  112   يـعيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء  

428 - 429  113   ريد أن �أكل منها وتطمئن قلوبنا و�علم أن قد صدقتنا�  

  

  سورة األ�عام
 

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
46  141   هو الذي أ�شأ جنـت معروشـت وغري معروشـت  

46 – 47  98   هو الذي أ�شأكم من �فس واحدة  

125  57   يقص احلق  إن احلكم إال  
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180  1   الذي خلق السمـوات واألرض وجعل الظلمـت والنور  احلمد  

180  45   رب العـلمني  فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد  

217 – 218  32   وللدار اآلخرة خري للذين يتقون  

221  33   جيحدون فإهنم اليكذبوك ولكن الظـلمني بـايـت ا  

226  158   هل ينظرون إال أن يأتيهم امللئكة  

230  137   وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم  

266  159   إن الذين فرقوا دينهم وكا�وا شيعا لست منهم يف شيء  

323  43 - 44  قبلك فأخذ�ـهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد أرسلنا إىل أمم من  فلوال 
 إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوهبم  

328  31   حتى إذا جاءهتم الساعة بغتة قالوا يـحسرتنا على مافرطنا فيها  

336  125   ومن يرد من يضله جيعل صدره ضيقا حرجا كأمنا يصعد يف السماء  

338  125   الرجس على الذين اليؤمنون  كذلك جيعل ا 

  

  

 سورة األعراف

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
126  64   يغشى الليل النهار  

183  59   إ�ي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم  

219  26   ولباس التقوى ذلك خري  

258  21   وقامسهما إ�ي لكما ملن الناصحني  

259  24  عدو  قال اهبطوا بعضكم لبعض  

323  95  وما أرسلنا من قرية من �يب إال أخذ�ا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون  

324  32   قل هي للذين ءامنوا يف احليـوة الد�يا خالصة يوم القيـمة  
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325  105   إال احلق حقيق على أال أقول على ا  

326  86   والتقعدوا بكل صراط توعدون  

377  183  أملي هلم إن كيدي متني  و 

404  57   وهو الذي يرسل الريـح بشرا بني يدي رمحته  

  سورة األ�فال
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

249  17   رمى وما رميت إذ رميت ولكن ا  

279  75   وألوا األرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتـب ا  

301  61   وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا  

319  59   والحيسنب الذين كفروا سبقوا إهنم اليعجزون  

358  66   عنكم وعلم أن فيكم ضعفا اآلن خفف ا  

398  32   اللهم إن كان هذا هو احلق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
  بعذاب أليم 

  سورة التوبة
 

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
126 - 407  12  هنم الأميـن هلم  إ 

166  3   برئ من املشركني ورسوله إن ا  

299 ،408  13   أال تقـتلون قوما �كثوا أميـنهم ومهوا بإخراجكم  

329  67   فنسيهم سوا ا�  

329  30   خري املـكرين وا وميكرون وميكر ا  

381  37  ا  إمنا النسيء زيادة يف الكفر يضل به الذين كفرو 
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381  36   اثنا عشر شهرا يف كتـب ا إن عدة الشهور عند ا  

383  40   هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة ا  

384  90   وجاء املعذرون من األعراب ليؤذن هلم  

386  100   والسـبقون األولون من املهـجرين واأل�صار والذين اتبعوهم  

407  10  رقبون يف مؤمن إال والذمة  الي 

408 - 409  4   إال الذين عـهدهتم من املشركني  

  
  سورة يو�س

  

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
10 ،259  30   هنالك تبلوا كل �فس ماأسلفت  

125  22   هو الذي يسريكم يف الرب والبحر  

414 - 415  23  ع احليـوة الد�يا  يـأيها الناس إمنا بغيكم على أ�فسكم متـ 

  
 سورة هود

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
240  1 - 2   الـم  كتـب أحكمت ءايـته ثم فصلت من لدى حكيم خبري  

254 - 255  46   قال يـنوح إ�ه ليس من ؟أهلك إ�ه عمل غري صـلح  

255  45   رب إن ابين من أهلي  

  سورة يوسف
  ية�ص اآل  رقم اآلية  رقم الصفحة
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20  90    إ�ه من يتق ويصرب فإ�ه اليضيع أجر احملسنني  

126  33   قال رب السجن أحب إيل  

208  24   إ�ه من عبـد�ا املخلصني  

242  110   حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أهنم قد كذبوا  

250 – 251  65   خري حـفظا وهو أرحم الرامحني فا  

  "-"    "   وحنفظ أخا�ا  

268  86   إمنا أشكو بثي وحز�ي إىل ا  

338  23   وراوته اليت هو يف بيتها عن �فسه وعلقت البواب وقالت هيت لك  

  
 سورة إبراهيم

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
230  22   ماأ�ا مبصرخكم وماأ�تم مبصرخي  

337  17   يتجرعه واليكاد يسيغه  

430  46  مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه اجلبال وقد مكروا مكره م وعند ا 

 سورة احلجر

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
214 ،340  15   لقالوا إمنا سكرت أبصـر�ا  بل حنن مسحورون  

5 ،135 ،141 ،156 ،
170 ،176 ،213 ،

250 ،261  

9   إ�ا حنن �زلنا الذكر وإ�ا له حلـفظون  

  41   مستقيم  هذا صراط علي 

  39 - 40   رب مبا أغويتين ألزينن هلم يف األرض وألغوينهم أمجعني  إال عبادك منهم  
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 املخلصني 

  سورة النحل
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

38  43   فسئلوا أهل الذكر إن كنتم التعلمون  

254  101  أعلم مبا ينزل قالوا إمنا أ�ت �فرت  وإذا بدلنا ءاية مكان ءاية وا  

290  67   ومن مثرات النخيل واألعنـب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا  

300  87   يومئذ السلم وألقوا إىل ا  

307  91   عليكم كفيال والتنقضوا األميـن بعد توكيدها وقد جعلتم ا  

326  27  م  ثم يوم القيامة خيزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيه 
328  62   الجرم أن هلم النار وأهنم مفرطون  

349  2   ينزل امللئكة بالروح من أمره  

351  120   حنيفا وماكان من املشركني  إن إبراهيم كان أمة قا�تا  

409  110   ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد مافتنوا ثم جـهدوا وصربوا  

410  106  باإلميـن  إال من أكره وقلبه مطمئن  

  سورة اإلسراء
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

6 ،131  106   وقرءا�ا فرقنـه لتقرأه على الناس على مكث و�زلنـه تنزيال  

8 ،234  36  والتقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال  

17  85   وما أوتيتم من العلم إال قليال  

27  78   وقرءان الفجر  

157 ،185  88   قل لئن اجتمعت اجلن واإل�س على أن يأتوا مبثل هذا القرءان اليأتون مبثله ولو كان بعضهم 
 لبعض ظهريا 
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212  62   أريتك هذا الذي كرمت علي  

223  31   إن قتلهم كان خطـا كبريا  

259  14   اقرأ كتـبك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا  

260 ،361  13   وخنرج له يوم القيـمة كتـبا يلقـه منشورا  

343  79   عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا  

360  7   وحتمل أشكالكم إىل بلد مل تكو�وا بـلغيه إال بشق األ�فس  

361  13   وكل إ�سـن ألزمنـه طئره يف عنقه  

367  44   تسبيحهم  وإن من شيء إال يسبح حبمده ولكن التفقهون 

389  16   وإذا أرد�ا أن هنلك قرية أمر�ا مرتفيها ففسقوا فيها  

  سورة الكهف
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

7  56  وجيـدل الذين كفروا بالبـطل ليدحظوا به احلق واختذوا ءايـيت وما أ�ذروا هزوا  

11  5   كربت كلمة خترج من أفواههم  

362  51  السمـوات واألرض وماكنت متخذ املضلني عضدا  ماأشهدهتم خلق  

362  50   وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا ألدم  

363  50   أفتتخذو�ه وذريته أولياء من دو�ي  

415  59   وتلك القرى أهلكنـهم ملا ظلموا وجعلنا ملهلكهم موعدا  

  سورة مريم
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

208 ،215  19  ل ربك ألهب لك غلـما زكيا  أ�ا رسو 

342  73   قال الذين كفروا للذين ءامنوا أي الفريقني خري مقاما وأحسن �ديا  

417  20   وهزي إليك جبزع النخلة تسـقط عليك رطبا جنيا  
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  سورة طـه

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
131  114  زد�ي علما  والتعجل بالقرءان من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب  

343  112   ومن يعمل من الصـلحـت وهو مؤمن فال خيـف ظلما والهضما  

364  39   ولتصنع على عيين  

365  58   واصطنعتك لنفسي  

376  64   فأمجعوا كيدكم ثم ائتوا صفا  

376  60   فجمع كيده ثم أتى  

419  63  ضكم  قالوا إن هذان لسـحران يريدان أن خيرجاكم من أر 
424  77   وأوحينا إىل موسى أن أسر بعبادي فاضرب هلم طريقا يف البحر يبسا الختـف 

 دركا وال ختشى 

  
  سورة األ�بياء

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
164  4   قل ربي يعلم القول يف السماء واألرض وهو السميع العليم  

242  87  در عليه وذا النون إذ ذهب معـضبا فظن أن لن �ق 

222  80   لتصنكم من بأسكم  

222  91   واليت أحصنت فرجها  

344  30   أومل ير الذين كفروا أن السمـوات واألرض كا�تا رتقا ففتقنـهما  

345  24  أم اختذوا من دو�ه ءاهلة  
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  سورة احلج
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

51  11  على حرف ومن الناس من يعبد ا  

221  2   وترى الناس سكـرى وماهم بسكـرى  

248  40   الناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع ولوال دفع ا  

249  28   يدافع عن الذين ءامنوا إن ا  

  سورة املؤمنون
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

211  1   قد أفلح املؤمنون  

246  116   املك احلق الإلـه إال هو رب العرش الكريم  فتعلى ا 

330  67   مستكربين به سـمرا هتجرون  

330  66   قد كا�ت ءايـيت تتلى عليكم فكنتم على أعقـبكم تنكصون  

345  8   والذين هم ألمـنـتهم وعهدهم راعون  

398  35   أيعدكم أ�كم إذا متم وكنتم ترابا وعظـما أ�كم خمرجون  

  سورة النور
  �ص اآلية  آليةرقم ا  رقم الصفحة

331  9  عليها إن كان من الصـدقني واخلـمسة أن غضب ا  

319  57   الحتسنب الذين كفروا يف األرض ومأوـهم النار  

346  40   أو كظلمـت يف حبر جلي يغشـه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمـت بعضها 
 فوق بعض 

367  41  علي م مبا تفعلون  كل قد علم صالته وتسبيحه وا 
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  سورة الفرقان
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

131 ،156  32   وقال الذين كفروا لوال �زل عليه اتلقرءان مجلة واحدة 

330  30   وقال الرسول يـرب إن قومي اختذوا هذا القرءان مهجورا  

342  76   حسنت مستقرا ومقاما  

347  19  ا تستطيعون صرفا وال�صرا  فقد كذبوكم مبا تقولون فم 

348  17   فيقول ءأ�تم أضللتم عبادي هؤالء أم هم ضلوا وحيشرهم  ومايعبدون من دون ا 
 السبيل 

348 ،366  18   قالوا سبحـنك ماينبغي لنا أن �تخذ من دو�ك من أولياء ولكن متعتهم وءاباءهم 

349  25  نزيال  ويوم تشقق السماء بالغمـم و�زل امللئكة ت 

349  23   وقدمنا إىل ماعملوا من عمل فجعلنـه هباء منشورا  

380  74   يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريـتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني إماما  

  سورة الشعراء
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

130  193 – 194    زل به الروح األمني�  

230  86   واغفر ألبي  

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
130  6   وإ�ك لتلقي القرءان من لدن حكيم عليم  

237  25   الذي خيرج اخلبء يف السمـوات واألرض  أال يسجدوا  

425  40   يـموسى الختف إ�ي الخياف لدي املرسلون  
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  سورة النمل
  سورة القصص

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
218  83  لدار األخرة  تلك ا 

367  38  وقال فرعون يـأيها املأل ماعلمت لكم من إلـه غريي  

  
  سورة العنكبوت

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
218  64  وإن الدار األخرة هلي احليوان  

219  25   أوثـنا مودة بينكم يف احليـوة الد�يا وقال إمنا اختذمت من دون ا  

420 - 421  43  عقلها إال العـلمون  وماي 

  
  سورة الروم

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
7  6   وعده ولكن أكثر الناس اليعلمون الخيلف ا وعد ا  

281 ،282 ،283 ،336 39   وماءاتيتم من ربوا لريبوا يف أموال الناس فال يربوا عند ا  

406  46   ومن ءايـته أن يرسل الريـح مبشرات  

420  22   إن يف ذلك أليـت للعـلمني  

  سورة لقمان
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

405  11   هذا خلق ا  
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  سورة األحزاب
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

10  40   وخامت النبيني ولكن رسول ا  

287  33  وقرن يف بيوتكن  

342  13   المقام لكم فارجعوا  

390  20  دوا لو أهنم بادون يف األعراب يسألون عن أ�بائكم  يو 

  سورة سبأ
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

180  54   وحيل بينهم وبني مايشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل  

200  10   يـجبال أوبي معه والطري  

392  14   فلما خر تبينت اجلن  

393  19   فقالوا ربنا بـعد بني أسفار�ا  

  سورة فاطر
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

180  1   فاطر السمـوات واألرض  احلمد  

337  10   إليه يصعد الكلم الطيب  

431  10   ومكر أولئك هو يبور  

  سورة يس
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

354  78   من حيي العظـم وهي رميم  

365  82  ه كن فيكون  إذا أراد شيئا أن يقول ل 
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368  55   إن أصحـب اجلنة اليوم يف شغل فـكهون  

421  14   إذ أرسلنا إليهم اثنني فكذبومها فعزز�ا بثالث  

  سورة الصافات
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

326  31   فحق علينا قول ربنا إ�ا لذائقون  

369  41 – 42   أولئك هلم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون   
390 ،404  96   خلقكم وماتعملون وا  

  سورة ص
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

29  1  والقرءان ذي الذكر ~ ص  

214  50   جنـت عدن مفتحة هلم األبواب  

351  45   واذكر عبـد�ا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أويل األيدي واألبصـر  

  سورة الزمر
  ية�ص اآل  رقم اآلية  رقم الصفحة

29 ،240  23   زل أحسن احلديث كتـبا متشـبها مثا�ي� ا   
180  75   رب العـلمني  وقضي بينهم باحلق وقيل احلمد   

382  7  واليرضى لعباده الكفر   
421  9    قل هل يستوي الذين يعلمون والذين اليعلمون إمنا يتذكر أولو األلبـب   

  سورة غافر
  �ص اآلية  ةرقم اآلي  رقم الصفحة

163  21   كا�وا هم أشد منهم قوة   
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246  16   الواحد القهار  ملن امللك اليوم   
 سورة فصلت

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
176 ،
261  

42  اليأتيه البـطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد   

369  10  ائلني وقدر فيها أقواهتا يف أربعة أيام سواء للس  
415  49  اليسئم اإل�سـن من دعاء اخلري   

  سورة الشورى
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

242  14   يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر   
368  9   هو الويل أم اختذوا من دو�ه أولياء فا   

  
 سورة الزخرف

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
47  18   يف اخلصام غري مبني  أومن ينشؤ يف احللية وهو  

370  24   قـل أولو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه ءاباءكم   
372  25   فا�تقما منهم فا�ظر كيف كان عـقبة املكذبني   

  
  سورة اجلاثية

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
372  14  ليجزي قوما مبا كا�وا يك سبون  قل للذين ءامنوا يغفروا للذين اليرجون أيام ا  
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 سورة األحقاف

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
163  15   ووصينا اإل�سـن بوالديه إحسـنا   

  
  سورة حممد 

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
163 ،
301  

35   فال هتنوا وتدعوا إىل السلم وأ�تم األعلون   

227 ،
394  

22  أرحامكم  فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا يف األرض وتقطعوا   

377  25   الشيطـن سول هلم وأملى هلم   
396 ،
400  

31    ـهدين منكم والصـربين و�بلوا ألخباركموليبلو�كم حتى �علم ا   

 سورة احلجرات

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
255  1   ورسوله واتقوا ا يـأيها الذين ءامنوا التقدموا بني يدي ا   
308 - 

309  
6   يـأيها الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبغ فتبينوا   

 سورة ق

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
127  19  وجاءت سكرة املوت باحلق   

  سورة الذاريات
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
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431  44  فعتوا عن أمر رهبم فأخذهتم الصـعقة وهم ينظرون   
  سورة الطور

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
373  45   فذرهم خيوضوا ويلعبوا حتى يلـقوا يومهم الذي فيه يصعقون   
379  21  والذين ءامنوا واتبعتهم ذريـتهم بإميـن أحلقنا ذريـتهم وما ألتنهم من عملهم من شيء  
379  20    وزوجنـهم حبور عني   

  سورة النجم
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

352  20  لثالثة األخرى  ومناة ا  
368  38   أال تزر وازرة وزر أخرى   

  سورة القمر
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

44 ،185  17   ولقد يسر�ا القرءان للذكر فهل من مدكر   
  سورة الرمحن

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
410 ،
411  

12   واحلب ذو العصف والرحيان    

411  11   فيها فـكهة   
  ورة الواقعةس

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
127  29  وطلح منضود   
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181  96  فسبح باسم ربك العظيم   
354  75 – 76   فال اقسم مبواقع النجوم إ�ه لقسم لو تعلمون عظيم   
387  10 - 11   والسـبقون السـبقون   أولئك املقربون  

  سورة احلديد
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

164  24  هو الغين احلميد فإن ا   
181  1  مايف السمـوات واألرض وهو العزيز احلكيم  سبح   
218  10   احلسنى وكال وعد ا  

267 ،
387  

23  الحيب كل خمتال فخور والتفرحوا مبا ءاتـكم إن ا  

400  25  من ينصره ورسله بالغيب وليعلم ا  

  سورة اادلة
  �ص اآلية  رقم اآلية  م الصفحةرق

222  11  لس فافسحواإذا قيل لكم تفسحوا يف ا  

  سورة اجلمعة
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

374  8  قل إن املوت الذي تفرون منه فإ�ه مالقيكم  

  سورة املنافقون
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

206 - 207  1  يشهد إن املنـفقني لك ـذبون  وا 
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  سورة الطالق
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

243  7  ومن قدر عليه رزقه   
  سورة التحريم

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
432  3   عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما �بأت به وأظهره ا   

  سورة امللك
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

383  2   ليبلوكم أيكم أحسن عمال خلق املوت واحليـوة  
398  27  فلما رآه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون   

  سورة القلم
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

260  17  إ�ا بلو�ـهم كما بلو�ا أصحـب اجلنة   
  سورة احلاقة

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
49 ،326  44 – 45 - 

46  
 تقول علينا بعض األقاويلولو ألخذ�ا منه باليمني ثم لقطعنا منه الوتني   

260  19 – 20 - 
21  

 فيقول هآؤم اقرءوا كتـبيه  إ�ي ظننت أ�ي ملـق حسابيه  فهو يف عيشة 
  راضية 

260  25 - 26   فيقول يـليتين مل أوت كتـبيه ومل أدر ماحسابيه   
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  سورة �وح
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

224  21  واتبعوا من مل يزده ماله وولده إال خسارا   
  سورة اجلن

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
241 ،242 ،400  28   ليعلم أن قد أبلغوا رسـلـت رهبم   

399  5  كذبا وأ�ا ظنننا أن لن تقول اإل�س واجلن على ا   
  سورة املزمل

  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
5 ، 158 ،186 ،192 ،

235  
20  فاقرءوا ماتيسر من القرءان   فاقرءوا ماتيسر منه   

277  20  إن ربك يعلم أ�ك تقوم أد�ى من ثلثي اليل و�صفه وثلثه   
  1 - 2   يـأيها املزمل  قم اليل إال قليال   

  سورة املدثر
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

332  56   وماتذكرون إال أن  يشاء ا  
332  53   كال بل الخيافون اآلخرة   
332  55  فمن شاء ذكره   

  سورة القيامة
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

27 ،49  17 – 18  إن علينا مجعه وقرءا�ه فإذا قرأ�ـه فاتبع قرءا�ه  
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49 ،130  16–17–
18   الحترك به لسا�ك لتعجل به  إن علينا مجعه وقرءا�ه  

353  1  الأقسم بيوم القيامة  

  سورة النبأ
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

247  38  اليتكلمون إال من أذن له الرمحن وقال صوابا  

391  1  عم تتساءلون  

  سورة النازعات
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

327  23 - 24  فحشر فنادى فقال أ�ا ربكم األعلى  

  سورة عبس
  �ص اآلية  رقم اآلية  حةرقم الصف
199  22  ثم إذا شاء أ�شره  

411  31  وفـكهة وأبا  

  سورة الربوج
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

176 ،261 ،333  21 - 22  بل هو قرءان جميد يف لوح حمفوظ  

  سورة الطارق
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

260  9  يوم تبلى السرائر  
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  سورة األعلى
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

135 ،253  6 - 7   سنقرئك فال تنسى إال ماشاءا  

  سورة الفجر
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

226  22  وجاء ربك وامللك صفا صفا  

  سورة البلد
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

388  10  وهدينـه النجدين  

  سورة الضحى
  �ص اآلية  يةرقم اآل  رقم الصفحة

267  11  وأما بنعمة ربك فحدث  

  سورة العلق
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

256  1  اقرأ باسم ربك الذي خلق  

  سورة القارعة
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

127  5  وتكون اجلبال كالعهن املنفوش  

  سورة اهلمزة
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة
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376  2  ي مجع ماال وعدده الذ 

  سورة املاعون
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

211  1  أرأيت الذي يكذب بالدين  

  سورة الناس
  �ص اآلية  رقم اآلية  رقم الصفحة

200  1 - 2   قل أعوذ برب الناس ملك الناس  

  

  فهرس/ ثا�يا
  األحاديث النبوية

  األلف
  �ص احلديث  رقم الصفحة

  ".…اقرأ القرآن على حرف واحد: يل فقال أتا�ي جرب"   42
  "…احفظ ا حيفظك"   287
204   "إذا ز�ت أمة أحدكم فليجلدها كتاب ا…"  
  "…إذا ز�ت فاجلدوها، ثم إن ز�ت فاجلدوها"   294
301   "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا الإله إال ا…"  

  "…رف فاقرؤوا ماتيسر منهإن هذا القرآن أ�زل على سبعة أح"   175، 154، 32
  "…إن ا يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف"   48، 42

271   " أ�ه رأى رسول اأتى كظامة قوم بالطائف …"  
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  "…إن الوالة جياء هبم يوم القيامة فيقومون على جسر جهنم"   396
  "…إن لكل �يب حواريا، وحواريي الزبري"   429

  الثاء
  ديث�ص احل  رقم الصفحة

  ".قيام الليل، واوتر، والسواك: ثالثة على فريضة وألميت "   276
  "…ثم أخذ غرفة من املاء، فرش على رجله اليمنى"   272

  الفاء
  �ص احلديث  رقم الصفحة

  ".…>والذين عقدت أميـنكم<�سختها : قال > ولكل جعلنا موايل< فلما �زلت "   280
  الكاف

  �ص احلديث  رقم الصفحة
  ".…فقتلوه! السالم عليكم : ان رجل يف غنيمة له، فلحقه املسلمون، فقال ك"   300

  امليم
  �ص احلديث  رقم الصفحة

  "…مامن إمام وال وال بات ليلة سوداء غاشا لرعيته"   396
  النون

  �ص احلديث  رقم الصفحة
   ".�سخ قيام الليل إال عن النيب "   275
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  الواو
  �ص احلديث  رقم الصفحة

  ".ضوء غسلتان ومسحتانالو"   270

  ".ويل لألعقاب من النار، مرتني أو ثالثا"   272
  الياء

  �ص احلديث  رقم الصفحة
  ".…ياأبي إن ربي أرسل إيل أن أقرأ القرآن على حرف"   41

  ".…ياأباذر إ�ك تسأل اإلمارة، إ�ك ضعيف وإهنا أما�ة"   396
  

  

  ابن عباس  22  )الشامي(ابن عامر   33
  ابن عبدالرب  1  )املفسر(ابن عاشور   6
  ابن عصفور  1  )املفسر(ابن عطبة   5
  ابن قتيبة  1  )املفسر(ابن كثري   1
  )النحوي(ابن مالك   1
  ابن جماهد  7
  ابن مسعود  14

46    
  )املكي(ابن كثري 

  ابن مقسم  1  ابن منظور  1
  )الراوي(ابن وردان   2  أبي بن كعب  19
  أمحد بن حيي  1    
  األخفش  1  خفش بن شريقاأل  1
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  )أ (األعـــــالم فهرس/ ثالثا
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  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده
  آدم عليه السالم  6  )األ�صار(أبوأيوب   2
  )الدؤيل(أبو األسود   2  )السبيعي(أبو إسحاق   1
  أبو األشهب  1  أبوبكرة األ�صاري  2

    أبوبكر الصديق  5
18  

  
  )الواسطي(أبوبكر   1  )شعبة(أبوبكر 

  )األ�صاري(أبوجهم   1  ر األ�صاريأبوجعف  1
  أبوجعفر النحوي  1  55
  أبوجعفر املنصور  1  
  أبوجعفر النحاس  8  
  

  
  

  أبوجعفر املد�ي
  أبوجهل  1

  )الليث(أبواحلارث   1  أبوحامت السجستا�ي  6

        
  أبوالدرداء  4  )احملدث(أبوداود   2
  )األ�صاري(أبوزيد   2  أبوزر بن حبيش  3
  أبوزرعة ابن زجنلة  4  أبوسعيد اخلدري  2
  أبوطلحة األ�صاري  2  أبوعبدالرمحن السلمي  2
  أبوعبدا املوصلي  1  أبوعبيدالقاسم بن سالم  5
  أبوعبيدة النحوي  1  أبوالفضل الرازي  2
  أبوقالبة اجلرمي  1  أبوعلي الفارسي  1
4  
3  
8  
1  

  أبوعمروالدا�ي
  أبوموسى األشعري

  )الدوسي(أبوهريرة 
   أبان بن تغلب

  
35  

  
  أبوعمرو البصري

  إبراهيم عليه السالم  5  إبراهيم النخعي  2
  إبراهيم عبدا رفيدة  2  إبراهيم املارغين  1
  )السجستا�ي(ابن أبي حامت   2  ابن أشتة  2
  1  )مشس الدين( ابن اجلزري  11

  
  ابن األ�باري

  ابن جزي الغر�اطي  2  ابن حجر العسقال�ي  1
  ابن خالويه  4  ابن دريد  1
  )الراوي(ابن ذكوان   3  سكيتابن ال  1
  ابن سريين  1  ابن شهاب الزهري  1

  )الباقال�ي(ابن الطيب   2  ابن عامر الشامي  



440 

  
  
  

  
  

  )ب (
  

  )ت (
  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده

  الرتمذي  2  متيم الداري  1
  )ث(

  العلم  عدد وروده

  )الراوي(إدريس احلداد   2  األزهري  1
  إسحاق عليه السالم  2  )علي(األشعري   2
  )ابن قيس(األعرج   1  )ابن هرمز(األعرج   1
  األعمش  2  )املفسر(األلوسي   2
  )أم املؤمنني(أم سلمة   1  أ�س بن مالك  2
  أوس بن ابي أوس  1  أيوب اهلاليل  1

  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده
  البخاري  7  )الراوي(البزي   3
  بالل بن رباح  1  )احملدث(البيهقي   1
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  ن زيدثابت ب  2

  
  
  
  

  )ج (
  

  )ح(
  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده

  احلجاج بن يوسف  1  حذيفة بن اليمان  2
  احلسن البصري  6  احلسني البغدادي  1

  حفص األسدي  22  حفص الدوري  3
  مرحفصة بنت ع  3

  محران بن أعني  1
  حواء عليها السالم  2

  محزة الزيات  38

  
  )خ (

  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده
1    

  جعفر الصادق
10  

 
6  

  

  جربيل عليه السالم
  جالل الدين السيوط
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  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده
  خالد بن أبي اهلياج  1  )الراوي(خالد   1
  خلف البزار  34  اخلليل بن أمحد  2

  
  ) ذ–د (

  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده
  درباس موىل ابن عباس  1  )حممد(الذهيب   2

  )ر(
  العلم  عدد وروده  العلم   ورودهعدد

  الربيع املرادي  2  )فخرالدين(الرازي   1
  )اجلصاص(الرازي   1  )هارون(الرشيد   1
  )الراوي(رويس   9  )الراوي(روح   3

  )ز(
  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده

  الزجاج  5  الزركشي  10
  )عبدالعظيم(الزرقا�ي   4  )امرأة العزيز(زليخا   2
  شريالزخم  9  الزهري  1
  زيد بن أرقم  1  زياد بن أبيه  2

  زيد بن ثابت  16    
  

  )س(
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  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده
  السائح علي حسني  3  سامل موىل أبي حذيفة  2
  السدي  1  سعد بن أبي وقاص  2
  سعد بن عبيد  1  سعيد بن العاص  1
  سعيد بن املسيب  1  سعيد بن جبري  4
  )الراوي(سليم   2  سليما بن صرد  1
  مسرة بن جندب  1  )الراوي(السوسي   1

  
  )ش(

  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده
  )اإلمام(الشافعي   4  )أبوالقاسم(الشاطيب   6
  )نأبو احلس(شريح   3  شعبان حممد إمساعيل  2
  الشعيب  1  شهاب بن شر�فة  1
  )اإلمام(الشوكا�ي   9  شيبة بن �صاح  2

  
  

  )ص (
  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده

  صابر حسن  1  صاحل حممد صاحل عطية  1
  صربي األشوح  1  صبحي الصاحل  6

  الصفاقسي  1    
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  )ض(
  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده

  )املفضل(الضيب   1  الضحاك  2
  

  )ط(
  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده

  )حسني(طباطبائي   1  الطربي  19
1  ف  1  طلحة بن عبيداصرطلحة مب م  

  سنيطه ح  1    
  )ع(

  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده
  )أم املؤمنني(عائشة   1
  عبادة بن الصامت  1
   املطرودينعبد الرمح  1

  عاصم الكويف  43

  عبدالرمحن بن عوف  1
  عبدالرمحن بن أبي ليلى  1  عبدالرمحن اجلزيري  2
  عبدالرمحن بن عبدالقارئ  1  عبدالرمحن بن احلارث  1
  عبدالسالم حممد أبوسعد  1  نيعبدالصبور شاه  1
  عبدالفتاح القاضي  4  عبدالفتاح شليب  1
  عبدالقادر اهلييت  2  عبدا بن زياد  1
  عبدا الكيش  2  عبدا السائب  4
  عبدا بن الزبري  2  عبدا السلمي  2
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  عبدا املز�ي  1  عبدا بن عمرو  1
  عبدا بن عياش  2  عبدا بن عمر  4
  عبدامللك بن مروان  1   �ضلةعبيد بن  1

1  بن عبدا عثمان بن عفان  17  عبيدا  
  عزيز عليه السالم  1

  عطاء بن أبي رباح  1  عطاء بن يسار  1
  عقبة بن عامر  1  عكرمة  1
  علقمة النخعي  1  علي الضباع  2
  علي بن أبي طالب  5  عمر بن اخلطاب  11
  عمر بن أبي سلمة  2  عمر بن عبدالعزيز  1
  عمرو بن العاص  3  ويفالع  1
  عيسى عليه السالم  7  عيسى بن عمر الثقفي  2

  )ف(
  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده

  الفراء  2  فلوجل  1
  فهد بن عبدالعزيز  1    

  )ق(
  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده

  قاسم بن ثابت  2  )الراوي(قالون   8
  )أبوالقاسم(القاصح   1  القرطيب  9

  قتادة  7    
  )ك(
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  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده
  الكليب  2
  الكواشي  1

  الكسائي الكويف  1

  )ل(
  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده

  لبيب السعيد  1  الليث بن سعد  1
  
  
  

  
  )م(

  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده
  مارية القطية  1  املأمون  1
  املربد  1  جماهد بن جرب  5

 15  يةجممع بن جار  1
  

  حممد 
  حممد علي احلسن  1

  حممد بن فهد خاروف  1  حممد إمساعيل إبراهيم  1
  حممد سامل حميسن  12  حممد علي الصابو�ي  1
  حممد كبري يو�س  1

  حممد إبراهيم عبدالرمحن  1  حممد عبدالدائم مخيس  1
  حممد بن عبدالرمحن أبي ليلى  2
  حممد بن السائب  1

  حممد احلبش  14
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  حممد بن يزيد األزدي  1  ححممود أمحد مرو  1
  حمي الدين الدرويش  1  مراكي  1
  مريم عليها السالم  1  مسعود الواز�ي  1
  مسلم بن جندب  2  )احملدث(مسلم   2
  املسور بن خمرمة  1  معاذ بن جبل  4

  معاوية بن أبي سفيان  165  املغرية بن أبي شهاب  147
  مقاتل  401  مكي بن أبي طالب  231، 22

  مناع القطان  54  عتمرمنصور بن امل  148
326 ،364 ،365 ،

424.  
  مهدي بن ميمون  150  موسى عليه السالم

  موالي عثمان  171    
  
  

  )ن( 
  

  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده
  �صر بن عاصم الليثي  2
  �وح عليه السالم  2
  )أبوالقاسم(النويري   1

48.    
  �افع املد�ي

  
  

  )هـ(
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  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده

  هشام الدمشقي  6  هشام بن حكيم  8
  هنكلمان  1

  
  

  )و(
  

  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده
  الواحدي  2  )الراوي(ورش   5

  الوليد بن عبدامللك  2  الوراق  1
  وهبة الزحيلي  3

  
  

  
  )ي(

  العلم  عدد وروده  العلم  عدد وروده
  حيي بن آدم  1  حيي بن وثاب  1
  بن يعمرحيي   2  يزيد بن رومان  2
  اليزيدي  2  يعقوب عليه السالم  4

  يعقوب احلضرمي  36  يعقوب األعشى  1
  يو�س عليه السالم  1
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  يوسف عليه السالم  4    

  فهرس/ رابعا
  الطوائف واملذاهب

   املذاهب-الطائفة   عدد وروده   املذاهب-الطائفة   عدد وروده
  أ  اإلمامية  2  ج  اجلهمية  1
  ح  احلنفية ابلةاحلن  8  ش  الشيعة املالكية  3
  ن  النصارى  2  ي  اليهود  4

  األماكن والبلدان واملدن واملؤسسات فهرس/ خامسا
  )أ(

  املؤسسة- املدينة–البلد   عدد الورود  املدينة- البلد–املكان   عدد الورود
  اآلستا�ة  1  أذربيجان  1
  أرمينية  1  أريرتيا  1
  األزهر الشريف  3  أضاءة بين غفار  4
  األ�دلس  1  إيران  1

  )ب (
   املدينة-البلد   عددالورود   املدينة-املكان   عدد الورود

  بادو  1  بئر معو�ة  1
  البحرين  1  البصرة  6
  بغداد  2  البندقية  1

  بين إسرائيل  2    
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  )ت (
   املدينة-البلد   عدد الورود  البلد  عدد الورود

  تشـاد  1  تربير  1
  تو�س  1

  )جـ(
   املؤسسة-البلد   ودعدد الور   املؤسسة-البلد   عدد الورود

  جامعة أفريقيا  1  اجلزائر  2
مجعية الدعوة اإلسالمية   2

  العاملية
  اجلماهريية  2

  )حـ(
  البلد  عدد الورود  املدينة  عدد الورود

  احلجاز  1  حلوان  1
  )خـ(

  املدينة  عدد الورود  املدينة  عدد الورود
  خراسان  2  اخلرطوم  2

  )د(
  ينةاملد  عدد الورود  املكان  عدد الورود

  دمشق  2  د�قلة  1
  )ر(

   البلد-املدينة   عدد الورود   البلد-املدينة   عدد الورود
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  ر�بوية  1  رواسيا  1
  الروم  1  الري  1

  )س(
   البلد-املدينة   عدد الورود  البلد  عدد الورود

  السعودية  1  سا�ت برتسبورغ  1
  السودان  1

  ) ص–ش (
  البلد  عدد وروده  البلد  عدد وروده

  الشام  5  الصومال  1
  )ط(

  املدينة  عدد ورودها  املدينة  عدد ورودها
  طرابلس  1  الطائف  1
  طهران  1

  )ع(
  البلد  عدد وروده  املكان  عدد وروده

  العراق  6  العقبة  2
  )ق(

  املدينة  عدد ورودها  املدينة  عدد ورودها
  قازان  1  القاهرة  1

  )ك(
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   املدينة-املكان   عدد ورودمها  املكان  عدد ورودمها
  كظامة  1  كسال  1
  الكوفة  3

  )ل(
  املدينة  عدد وروده

  ليبزيغ  1
  )م(

   املدينة–البلد -املؤسسة  عدد وروده  املكان  عدد وروده
جممع امللك فهد لطباعة   1  املدينة املنورة  9

  املصحف الشريف
  مصر  4  املغرب  3
  مكة املكرمة  6  موريتا�يا  1

  )هـ(
  املدينة  عدد ورودها

  ها�بورغ  1
  )ي(

  املدينة  عدد ورودها  البلد  دد ورودهاع
  اليمامة  2  اليمن  2

  فهرس/ سادسا
  القبائل العربيـة
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  )أ(
  القبيلة  عدد ورودها  القبيلة  عدد ورودها

  أزد  3  أسـد  3
  أشعر  1  أ�صار  1
  أمنار  1  أوس  1

  )ب(
  القبيلة  عدد ورودها  القبيلة  عدد ورودها

  بلي  1  بنوحنيفة  1
  بنواحلارث  1  بنوعبس  1
  بنوغفار  2  بنواملصطلق  1

  بنوهالل  1    
  )ت (

  القبيلة  عدد وروده  القبيلة  عدد ورودها
  تغلب  1  متيم  3

  
  )ث(

  القبيلة  عدد ورودها  القبيلة  عدد ورودها
  تعلب  1  ثقيف  1

  )جـ(
  القبيلة  عدد ورودها  القبيلة  عدد ورودها

  جذام  1  جرهم  1
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  )حـ(
  القبيلة  عدد ورودها  القبيلة  عددورودها

  احلجاز  1  حضرموت  1
  محري  2    

  )خ(
  القبيلة  عدد ورودها  القبيلة  عدد ورودها

  خثعم  1  اخلزرج  1
  خزاعة  2    

  
  )ر(

  القبيلة  عدد ورودها
  ربيعة  3

  )س(
  القبيلة  عدد ورودها  القبيلة  عدد ورودها

  سبأ  3  سدوس  1
  سعد بن بكر  2  سعد العشرية  1

  سليم  1    
  )ض(

  القبيلة  عدد ورودها
  بةض  2

  )ط(
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  القبيلة  عدد ورودها
  طي  1

  )ع(
  القبيلة  عدد ورودها  القبيلة  عدد ورودها

  عامر  2  عذرة  1
  العراق  1  عمارة  1
  العمالقة  1  عمان  1

  )غ(
  القبيلة  عدد ورودها  القبيلة  عدد ورودها

  غسان  1  غطفان  1
  غيالن  1    

  )ق(
  القبيلة  عدد ورودها  القبيلة  عدد ورودها

  قريش  6  قضاعة  1
  قيس  3    

  
  )ك(

  القبيلة  عدد ورودها  القبيلة  عدد ورودها
  كنا�ة  3  كندة  1

  )ل (
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  القبيلة  عدد ورودها
  خلم  1

  )م (
  القبيلة  عدد ورودها  القبيلة  عدد ورودها

  مدين  1  مذحج  1
  مزينة  1  مضر  3

  )ن(
  القبيلة  عدد ورودها  القبيلة  عدد ورودها

  النخع  1  منرية  1
  النمر  1    

  )هـ(
  القبيلة  عدد ورودها  القبيلة   ورودهاعدد

  هذيل  6  هوازن  3
  )ي (

  القبيلة  عدد ورودها  القبيلة  عدد ورودها
  اليمامة  1  اليمن  1
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  فهرس/ سابعا
  املصادر واملراجع

  
  القرآن الكريم/ أَوالً      

المية العامليـة، طـرابلس   إصدار مجعية الدعوة اإلس( املصحف الشريف بالرسم العثما�ي برواية حفص عن عاصم،        - 1
  ). اجلماهريية–

إصـدار  ( مصحف اجلماهريية برواية اإلمام قالون عن �افع، والرسم العثما�ي على مااختاره احلافظ أبـوعمرو الـدا�ي             - 2
 - ر .  و1370 اجلماهرييــة العظمــى، –مجعيــة الــدعوة اإلســالمية العامليــة، الطبعــة السادســة، طــرابلس 

   .. م. م2002
 –طبعــة مجمــع امللــك فهــد لطباعــة املصــحف الشــريف (حف املدينــة املنــورة، بروايــة ورش عــن �ــافع املــد�ي  مصــ– 3

  ). هجرية1416املدينة املنورة، 
 – اخلرطـوم    –طبعـة دار جامعـة إفريقيـا العامليـة          ( مصحف إفريقيا برواية اإلمـام الـدوري عـن أبـي عمـرو البصـري                 - 4

  ). هجرية1416السودان، 
إعــداد األســتاذ الــدكتور حممــد حســن ) قــالون، ورش، شــعبة، الــدوري، السوســي( القــراءات والتجويــد  مصــحف– 5

  ). لبنان–طبعة مؤسسة اإلميان، بريوت (احلمصي 
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  كتب األحاديث النبوية/ ثا�يا     
الطبعـة الثا�يـة،   عبـدالعزيز ربـاح، وأمحـد يوسـف الـدقاق،      :  رياض الصاحلني، لإلمام أبي زكريا حيي النووي، حتقيق       – 6

  .م1997 – هـ 1417 سورية –دار الثقافة العربية، دمشق 
  ].بدون[ سنن أبي داوود، لإلمام ابن ماجه، طبعة بيت األفكار الدولية، التاريخ – 7
  ].بدون[ سنن ابن ماجه، لإلمام ابن ماجه، طبعة بيت األفكار الدولية، التاريخ – 8
حمب الـدين   :  لإلمام احلافظ أمحد بن علي بن حجر العسقال�ي، حتت عناية             فتح الباري، بشرح صحيح البخاري،     – 9

 – هـــ 1407اخلطيــب، حممــد فــؤاد عبــدالباقي، وقصــي حمــب الــدين، الطبعــة األوىل، دار الــديان للــرتاث،          
  .م1986

  ].بدون[ صحيح مسلم، مشكول، طبعة مكتبة ومطبعة حممد علي صبيح وأوالده، مبيدان األزهر، التاريخ – 10
 – خمتصر صحيح البخاري، املسمى التجريد الصريح، لإلمام الزبيـدي، الطبعـة األوىل، مكتبـة اإلميـان، املنصـورة                    – 11

  .م1994 –هـ 1415القاهرة، 
  كتب القراءات والتجويد والرسم/ ثالثًا       

 الريـاض،  –وىل، دار عـامل الكتـب    األحرف القرآ�ية السبعة، للدكتور عبدالرمحن بن إبراهيم املطرودي، الطبعة األ  – 12
  .م1991 –هـ 1411

 اإلدغام الكبري يف القرآن، ألبـي عمـرو الـدا�ي، حتقيـق وتقـديم الـدكتور زهـري غـازي زاهـد، الطبعـة األوىل، عـامل                            – 13
  .م1993 –هـ 1414الكتب، 

  .م1998 – هـ 1419 القاهرة، – إعجاز القراءات القرآ�ية، لصربي األشوح، الطبعة األوىل، مكتبة وهبة – 14
 اإلقناع يف القراءات السبع، لإلمام أبي جعفر أمحد األ�صاري، حتقيق وتعليق الشيخ أمحـد فريـد املزيـدي، الطبعـة                     - 15
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  193...............................عالقة القراءات القرآ�ية بالتفسري  : املطلب الثا�ي 
  196................................من خصائص القراءات وأمهيتها: املطلب الثالث 

  201.................................العلماء واالحتجاج للقراءات  : لرابع املطلب ا
  203 ........................ التأليف يف االحتجاج للقراءات ومناذج من الكتب املؤلفة فيه-

  206...............................املفسرون واالحتجاج للقراءات : املطلب اخلامس 
  207...............................جاجات بعض املفسرين للقراءات   مناذج من احت-

  225.... ......................الرتجيح بني القراءات املتواترة وحكمه : املطلب السادس 
  231 .................. ........... حكم الرتجيح بني القراءات املتواترة عند احملققني -
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  235.............اذج من أثر اختالف القراءات املتواترة يف األحكام الشرعيةمن: املبحث الثالث -*
  236 ..........................عالقة القراءات املتواترة باألحكام الشرعية: املطلب األول 
  237.........................باحملكم واملتشابه :   "       "         "     املطلب الثا�ي 

  242.....................أثر اختالف القراءات املتواترة يف األحكام العقدية : ب الثالث ملطلا
  244.........................................مناذج من مسائل اإلهليات / أوالً
  250........................................النبوات /  "     "    "     ثا�يا
  256.......................................الغيبيات  "    "     /  "    ثالثًا
  263.....................................العمل واجلزاء / "     "    "     رابعا

  268......................أثر اختالف القراءات املتواترة يف األحكام الفقهية : املطلب الرابع 
  260......................................من مسائل العبادات مناذج /      أوالً
  277....................................املعامالت  /        "    "     "    ثا�يا
  282......................................النكاح /        "    "     "    ثالثًا
  287 ......................................دوداحل/      "    "     "    رابعا

  294......................................اجلهاد /     "    "     "    خامسا
  300.....................................األميان /     "    "     "    سادسا
  303......................................األقضية  "     "   منوذج   / سابعا

  اخلالصة
*     *     *  

  بيان ماا�فرد بقراءته كل من القراء العشرة/ الفصل الثالث
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  421-307...................................من خالل إعراب القرآن وتفسريه
  308...... ........أوصوالً وفرشا مفهوم اال�فراد، وعدد ا�فرادات كل إمام: املبحث األول -*

  309................................معنى اال�فراد لغة واصطالحا: املطلب األول 
  310 ....................................أمهية دراسة اال�فراد: املطلب الثا�ي 

  312 ........................بيان ماا�فرد بقراءته كل من أئمة احلرمني: املبحث الثا�ي -*
  315 .................................ماا�فرد به اإلمام �افع املد�ي: طلب األول امل

  327 ..............................ابن كثري املكي:    "    "    "    املطلب الثا�ي 
  347 .............................أبوجعفر املد�ي:    "    "    "    املطلب الثالث 

  365 ...............بيان ماا�فرد بقراءته كل من إمامي البصرة وإمام الشام:  الثالث املبحث-*
  367 ..............................ماا�فرد به اإلمام أبوعمرو البصري: املطلب األول 
  372 .............................يعقوب احلضرمي:   "     "     "   املطلب الثا�ي 

  392 ............................ابن عامر الشامي:   "     "     "   ثالث املطلب ال
  400 .........................بيان ماا�فرد بقراءته كل من أئمة الكوفة: املبحث الرابع -*

  401 ...............................ماا�فرد به اإلمام عاصم الكويف: املطلب األول 
  409 ...............................محزة الزيات:    "    "     "    املطلب الثا�ي 
  412 ................................الكسائي:    "    "     "    املطلب الثالث 

  اخلالصة
*     *     *  

  494-422 ...............................امللحق املعجمي ال�فرادات القراء العشرة
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 423 ............................................يهات حول املعجمتوج-

  499-495.......................................اخلامتة و �تائج الدراسة 

*     *     *  
  501 ..............................................فهرس اآليات القرآ�ية

  526................................... ..........األحاديث النبوية"    
  528...................................................األعالم"    
  539............................................الطوائف واملذاهب"    
  540.........................................األماكن والبلدان واملدن"    
  544............................................... القبائل العربية"   

  549.............................................املصادر واملراجع"     
  566-562............................................املوضوعات"     

  
  

 

  


