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 لخص امل

 نبيه املصطفى، وبعد:احلمدهلل وكفى، والصالة والسالم عىل 

  ، ( العلوم العربية والشرعية  ف وع القراءات القرآنية ــ تن  ر ــ أث )  بحث بعنوان:فإن هذا 
  ، وتعلق بالعلوم العربية والرشعية ، ودور،ءات القرآنية من أمهيةقرالل بينت فيه ما

قرحية  تستفز، يف استنباطاته وأحكامه قيهفللو يف تأويله، لمفرسفهي خري معني ل

  الفريش الوارد  من خالل تتبع مواضع اخلالفوذلك ، الفصيحكتب تثري و غ،البلي

 ة، واخلالف األصويل. يف سورة احلج، مع استثناء ماسبق يف السور املتقدم

 مباحث، وخامتة، وفهارس علمية. ةءت هذه الدراسة يف: مقدمة، وسبعاوج

وضوع، واخلطة التي اتبعتها يف تقسيمه،  مهية هذا املة: أاملقدم وقد حوت

لتي سلكتها يف مجع مادته وكتابته، كذلك حوت متهيدا عن مصطلحي  واملنهجية ا

 )األثر(، و)القراءات(. 

 .مباحث سبعةة يف موضوعي الدراسة دراسةوقد جعلت تلك 

 من املسائل إن استلزم األمر ذلك.  يئاوجعلت حتت بعض املباحث ش  

 . أبرز النتائج والتوصيات نتهاا اخلامتة، فقد ضم مأ

 واشتمل البحث عىل ثالثة فهارس: 

 لقراءات الواردة يف البحث. ا فهرس  -

     ملصادر واملراجع. فهرس او -

 .ملوضوعاتا فهرسو -

 واهلل ويل التوفيق. 

 العربية.  - الرشعية – العلوم – القراءات – تنوع -أثر تاحية:الكلمات املف
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 محن الرحيمبسم اهلل الر

 دمةاملق

الم عىل امل، وااحلمد هلل رب العاملني الة والسَّ بعوث رمحة للعاملني، وعىل آله  لصَّ

ا بعد:  ين. أمَّ  وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدِّ

راءاته قد تقرر إحكامه، وظهرت بعض فإنَّ هذا الكتاب العزيز بتنوع وجوه ق

ية، من أعظم مقاصده ء، فهو كتاب هدا ه، أنزله اهلل تبيانًا لكل يشأوجه إعجاز

 العمل به. ال واالمتث

كانت الغاية العظمى من إنزاله، والثَّمرة املرجوة من ترتيله، العمل  ولـّمَّ 

شأن من األمة ببيان مراده، اته، واإليّمن بظاهر متشاهباته، قصده أئمة ال بمحكم آي

 والعناية بوجوه قراءاته.واستنباط أحكامه، 

يوطي يقول اإلمام ر العلوم  القرآن هلو ابناوإن كت»:  هـ(191)ت:السُّ ُمَفجِّ

تعاىل علم كل يشء، وأبان وَمنَْبُعها، ودائرة شْمسها وَمطَلُعها، أودع فيه سبحانه و

 . (1)«ى كل ذي فنٍّ منه يسَتِمدُّ وعليه َيْعتمدفيه كل هدى وغّي، فرت

وء عىل بعض ج ه، أال وهو تِ وانب ُمتعلَّقاوإين يف هذا البحث الوجيز أللقي الضَّ

، مقترصة يف دراسته والرشعية ع وجوه قراءاته ورواياته عىل العلوم العربيةتنو أثر

، خمترصة مسائله، لئال يطول  ما جاء يف سورة احلج من املتواتر، مقتضبة جوانبهعىل 

 يكفيه، وال بعض الوريقات تسده.ويتسع، فليس املقام 

عىل  املرتتبة عية م الدراسات الرشهأن األصل يف ف  ومن املقرر عند علّمء األمة

فاالرتباط علوم العربية، ب تعلق غوي املللاباألداء  نو رتنوع القراءات القرآنية مق

وال يمكن بحال الفصل ، -العلوم العربية والرشعية يأ- وثيق ال خيفىهّم بين

 
 .(1/16) يالسيوط، اإلتقان يف علوم القرآن (1)
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 راسة األثرور دملذكا نحوالبحث عىل الهذا وألجل ذا كان الدافع يف تقسيم بينهّم، 

 .املطروحة رةفكللاألكثر إيضاحًا 

 وأسباب اختياره: أمهية املوضوع،

 القرآنية وربطها بالعلوم املتنوعة بطريقة بحثية جديدة. توجيه القراءات  -1

 حاجة الدارسني إىل الدراسات التي تربط بني العلوم يف الثقافة اإلسالمية. -2

 ندرة الدراسات االستقصائية يف هذا املجال.  -3

 القرآنية والعلوم املختلفة.ءات اوثيقة بني القرلإثبات الصلة ا -4

 والدارسني إىل مثل هذه املّمرسات البحثية اجلديدة. لفت أنظار املهتمني  -5

 الدراسات السابقة: 
 : منها، وستفاد البحث من الدراسات السابقةا

بد الكريم إبراهيم  ، لألستاذ الدكتور عاإلعجاز يف تنوع وجوه القراءات -6

 م. 0720، رةدثني بالقاهاملح دار ، صدر عنلحصا

، لألستاذ الدكتور  تقرير مسائل العقيدةات وأثره يف االختالف يف القراء -1

 . ـه1437دينة امل –راق الثقافية، جدة الرحييل، نرش دار األو إبراهيم بن عامر

، للدكتور عدنان عبد الرزاق احلموي، أثر اختالف القراءات يف التفسري -2

، العدد عربية املتحدةمارات الة اإلجامع ،والقانون ةجملة الرشيع يف بحث منشور 

 . م2008يوليو -هـ  1429جب ( ر35)

كتور أمحد قاسم عبد قرآنية يف توجيه املعنى التفسريي، للدأثر القراءات ال -3

 .ر يف جملة كلية العلوم اإلسالمية، جامعة األنبارمنشو، بحث الرمحن

كتور الد ، لألستاذألحكاما واستنباط فسريالتاختالف القراءات وأثره يف  -4

للشؤون اإلسالمية بمملكة ، صدر عن املجلس األعىل عبد اهلل محيتو بندي عبد اهلا

 م .2010  -هـ 1431،  البحرين
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، مطبوعات سالمي، للدكتور صربي عبد القوياءات يف الفقه اإلالقرأثر  -5

 . م 1997  -هـ 1418، السلف، الرياضمكتبة أضواء 

ور عبد اهلل بن برجس كتلدل ،م الفقهيةألحكااالقراءات يف ف الأثر اخت -6

 . م2005 -هـ  1426اهلدي النبوي، املنصورة، ، دار الدورسي

 ، للدكتور عزت شحاتهاألحكام الفقهيةأثر القراءات القرآنية يف استنباط  -7

 . م2006 -هـ 1427املختار، القاهرة، ، مؤسسة كرار

للدكتور حسن  ة، يالرشعية والعربوصلته بالعلوم  علم توجيه القراءات -8

، املجلد شارقة للعلوم الرشعية والقانونيةمنشور يف جملة ال، بحث هبشان سامل

 . م 2016  -هـ 1437(  1( العدد )13)

، للدكتور عبد الرمحن اءات القرآنية يف الرسم العثّمينرالف القأثر اخت -9

دد  عال( 13املجلد ) جملة اجلامعة اإلسالمية يف غزة، بحث منشور يف ،يوسف اجلمل

 . م0520( يونيو 2)

، للدكتور ف القراءات عدم التنقيط أنموذجاأثر الرسم القرآين يف اختال -10

 م .2014( 22) دالبي، جامعة الكوفة، العدالغعصام كاظم 
عمر حمد بن ( مل)رسالة دكتوراهالقراءات وأثرها يف التفسري واألحكام،   -11

 (. ـه1413)ى، ر ، جامعة أم القالدعوة وأصول الدين كليةسامل بازمول، 
ين واألحكام الرشعية، ملحمد  تواترة وأثرها يف الرسم القرآات امل اءقرال -12

 (. م1999 -هـ  1419)1، طدمشق  –دار الفكر حبش، 
 األحكام الفقهية، خلري الدين سيب،القراءات القرآنية وأثرها يف اختالف   -13

 م(. 2008بريوت، ) -حزمدار ابن 
ىل بنت  للي( ستري)رسالة ماجة، دىل مسائل العقيأثر تنوع القراءات ع  -14

السلمي، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى،  كويران بن هويمل 

 (. ـه1434)
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واترة وأثره يف املعنى، )رسالة ماجستري( ءات القرآنية املتاللتفات يف القراا -15

   . 108م( ص  2012-هـ 4341)الكريم نياز، جامعة أم القرى،  ألمل بنت عبد
تناولت املوضوع بالطريقة التي  -علمّم أفي -توجد دراسات الف ومع كل هذا

توجيه ة جديدة يف اتبعتها، وذلك بالربط بني العلوم املختلفة، وهي طريقة بحثي

أن بعض  علًّم ، والناظر بإنصاف يدرك اجلهد املبذول يف هذه الدراسةءات، القرا

أو  ،(1)  باحثيهاىلتي استدركتها عالدراسات املذكورة أمهلت بعض املوضوعات ال

، إىل جانب تسهيل العبارة وبسط (2)بعد التي مل ختصص هلا دراسات املوضوعات

 .عىل طالبه املوضوع وتقريبه

  اهلل  رمحة-ملحمد سامل حميسن  ءات وأثرها يف علوم العربية(القرا) أما كتاب

  ه خالف ما انتهجت فلم تبتعد طريقته عن طريقة كتب توجيه القراءات، وهي  -عليه

 دته.وأر يف هذا البحث

 خطة البحث:
 علمية.  وثالثة فهارسمباحث، وخامتة،  ةسبعقسمت البحث إىل مقدمة، و

باب اختياره، وخطة البحث،  ة املوضوع، وأس فتضمنت: أمهي  املقدمة  أما

 متهيد. وومنهجه، 

 ة يف مباحثها السبعة، وهي عىل النحو اآليت:ثم الدراسة املوضوعي

 نية يف حفظ لغات العرب. لقرآوع القراءات انأثر ت ول:ث األاملبح -

أثر تنوع القراءات القرآنية يف تنوع دالالت االشتقاقات  املبحث الثاين:  -

 الرصفية. 

 أثر تنوع القراءات القرآنية يف اختالف األوجه النحوية.  حث الثالث:بامل -

 
 هتا. كاملسألة الفقهية يف حكم بيع الدور بمكة أو أجار (1)

 و)ختطفه(. )سكرى(، و)تنال، تناله(،  : ات يفلقراءيف اختالف القول كا  (2)
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ونقله من  ابنية يف توجيه اخلطآأثر تنوع القراءات القر  املبحث الرابع: -

 . احية البالغيةنال

 لقراءات القرآنية يف تقرير النواحي العقدية. أثر تنوع ا حث اخلامس:بامل -

آنية يف اختالف األوجه  أثر تنوع القراءات القر املبحث السادس: -

 التفسريية. 

 أثر تنوع القراءات القرآنية يف االستنباطات الفقهية.  املبحث السابع: -

 يات. يل ذلك من توصيئج البحث، وما ثم اخلامتة، وتضمنت نتا

فهرس   ّماملصادر واملراجع، يليهوفهرس  ،دةالقراءات الوار ثم فهرس 

 املوضوعات.

 منهج البحث: 
، متبعة التحلييل االستنتاجيالستقرائي ذا البحث املنهج ااتبعت يف ه       

 اخلطوات التالية: 

 ،ثم الرشعيةباملباحث اللغوية،  ةمبتدئموضوعات البحث  رتتيبقمت ب -1

 .مناسباً حسب ما أراه كل فرع  اتهحتاملسائل  حترطو

 لتشعب أبواهبامل ألتزم بتتبع ما يف القراءة الواحدة من آثار لغوية  -2

 .باملقصود وكان االكتفاء بّم يفي ؛وتداخلها

 عالم الوارد ذكرهم يف البحث. مل ألتزم برتمجة األ -3

  روف حلوردت يف فرش ا عىل القراءات العرش املتواترة التي االقتصار -4

عن األصول املطردة، أو ما سبق ذكره يف السور املتقدمة،  واإلعراض، جلسورة احل

يف حرزه، وما انتهجه اإلمام ابن اجلزري   عىل نحو ما انتهجه اإلمام الشاطبي 

 .درتهيف 

 . وجه لقارئهسورة نسبة كل ألتزم يف ذكر القراءات الواردة يف ال -5
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مصادرها األصيلة، وفق  ا منيقهث ص عن األئمة توألتزم يف نقل النُّصو -6

 املتبعة. مناهج البحث 

السنة  ألتزم يف بيان املسائل العقدية، واألوجه التفسريية منهج أهل -7

 السلف الصالح.واجلّمعة، وفهم 

بتّممه، إنه عىل ذلك قدير، وباإلجابة  واهلل أسأُل أن يمدين بتوفيقه، وأن يمن عيلَّ 

 جدير. 
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 متهيد

 (اصطالًحاالقراءات لغة و-اصطالًحا)األثر لغة و
 : اصطالًحاأوال: األثر لغة و 

، ما بقي من رسم اليشء، وءاليش بقية: عىل عدة معان، منها -لغة -األثريطلق 

 . (1) ، والتأثريواخلرب

 .(2) : ما يروى عن الصحابةعند علّمء احلديث اصطالًحاو

ن املعنى اللغوي، فهو بمعنى ال يبعد ع فإنهحث بالهذا يف ثر ألباأما املراد 

 .(التأثري)

 :اصطالًحا: القراءات لغة و اثنيا
أي ضم بعضه إىل  ؛ عه وضمهاليشء: مج رأمجع قراءة، وق -لغة -القراءات 

، والقراءة مصدر من  بعض، وقرأت اليشء قرآنا: مجعته وضممت بعضه إىل بعض

لفظت به ( قرأت القرءان)ى معن ،ناآقرواءة( رأ )قرقرأ يقالفعل )قرأ( يقال: 

 .(3) جمموعا، أي ألقيته

القراءات علم بكيفية أداء »فقال ابن اجلزري : اصطالًحاالقراءات علم أما 

 .(4) «القرآن واختالفها بعزو الناقلةت كلّم

فهم  منه اتفاق الناقلني لكتاب اهلل تعاىل واختال مُ علَ يُ  لم  عِ »قال البنا الدمياطي: و

والتحريك والتسكني والفصل والوصل وغري ذلك من هيئة   ثباتاإلو يف احلذف

 . (5) «من حيث السّمع ،وغريه النطق واإلبدال

 
 .(14-10/12)  وس من جواهر القاموستاج العرانظر:  (1)

 .(1/317) لصالحالنكت عىل مقدمة ابن اانظر:  (2)

 .(10/370) تاج العروسانظر:  (3)

 .(9ص ) بنيمنجد املقرئني ومرشد الطالانظر:  (4)

 .(67ص ) عرش عةت األرباءابرش يف القرء الفضالإحتاف ر: انظ (5)
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 ةالدراسة املوضوعي
 لاملبحث األو

 أثر تنوع القراءات القرآنية يف حفظ لغات العرب
 املسألة األوىل: 

 ىل:تعا هللا ويتمثل يف قول وهي يف تغاير القراءات بني اجلمع عىل َفعىل وُفعاىل،

 . [2احلج:] ﴾ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ﴿

يف املوضعني؛ فقرأ محزة والكسائي   ﴾ڤ﴿ اختلف القراء يف كلمة: 

، والباقون بضمِّ  (َسْكَرى) تح السني وإسكان الكاف بدون ألف بعدهاوخلف بف

ني وفتح الكاف وألٍف بعدها السِّ
 . (2) أصوهلم، وهم يف اإلمالة عىل(1)

سني وفتح الكاف وألف بعدها فواضحة ال خالف فيها بني اءة بضم الالقرا مَّ أ

وندامى، وعطشان  أهل اللغة، إذ أنَّ فعالن جتمع عىل ُفعاىل مجع تكسري؛ كندمان

 . (4)«وهو األصل يف مجع سكران»، قال مكي: (3)وعطاشى

؛ غةللاهل مشكلة عىل أأما القراءة بفتح السني وسكون الكاف بال ألف بعدها ف

 :أموريها خالف مشهور، ووجهت بوف

، وتابعه مكي يف (5) أنه لغة يف مجع السكران، ذكره ابن جني يف منصفه :ولاأل

 . (6) الكشف

 
  املعاين يف رشح حرز األماين ووجه التهاين كنز ، ( 119ص )اين، للد ،لتيسري يف القراءات السبعاانظر:  (1)

 .(2/244)اجلزري، البن  النرش يف القراءات العرش، (1992ص) للجعربي

 .(2/244) عرشالنرش يف القراءات الانظر:  (2)

 . (8/225 ) ني احللبيللسم ،كنوناملوم الكتاب ملصون يف عللدر اا: انظر (3)

 .(2/220)يس، ملكي بن أيب طالب القي، ع وعللها وحججهاالكشف عن وجوه القراءات السبانظر:  (4)

   .(158ص ) البن جني ،لترصيف أليب عثّمن املازيناملنصف رشح كتاب اانظر:  (5)

 .(2/220) الكشفانظر:  (6)
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، بمعنى وأنتم  (2)لجمعبنيت عىل التأنيث ل ،(1) لواحدة املؤنث صفة أهنا :والثاين

 .(3)مجاعة سكرى

  .(4)عم اجل مجع وسكارى سكرى، اجلمع :الثالث

 . (5) مجعان لسكران وسكرانة كّم يف حجة ابن خالويهمها  قيل: :عالراب

 ما عظيم من حممد يا الناس وترى» ومعنى اآلية عىل ما ذكره الطربي يف تفسريه:

 رشب من بسكارى هم وما الفزع من ُسكارى وشّدته الكرب من هبم نزل

رهم عند أم نمن وما يكو ،مةالقيا، وسياق اآلية يف ذكر حال الناس يوم (6)«اخلمر

 هم ألهواهلا.معاينت

اخلالف بني أرباب  حمل  (عىلفَ ) سكران عىل الويظهر مما سبق حتريره أن مجع 

اق عىل أهنا لفظة أريد هبا  ؛ واالتفجلمع املتقارب وإحلاق املتشابه حماوالت اللغة يف

 .اجلمع

 قد  راءالفاإلمام إال أن  حسن صحيح؛إن كان كل ما ورد يف توجيهه و

وجرت عليه العادة  ،يف جميئها عىل ما ألفته العرب يف كالمها ه هذه القراءةجلوطن ف

   ق به عىل: )َفعىل(.ت والباليا التي تدخل عىل اإلنسان وتلحمن مجع العلل واآلفا

  وال  وهالك،  ،ورضر ،زمانة ذي كل جلمع عالمة ىلعْ فَ  جتعل  والعرب»قال: 

 .(7)   «عالنفَ  وأ  ،يالً عف كان  أو ،فاعالً  واحدهُ  أكان يبالون

 
 .(3/649 )  حيانيبأل، التفسرياملحيط يف  البحر ر:انظ (1)

 .(2/523) البن أيب مريم ،راءات وعللهااملوضح يف وجوه القر: انظ (2)

 .(1/514) للزخمرشي ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلر: انظ (3)

 ثرياألالبن ، بيةيف علم العربديع ال ،(2/596) للجرجاين ،الدرر يف تفسري اآلي والسور درجانظر:  (4)

(2/152). 

 .(252ص  ) البن خالويه ،بعة يف القراءات الساحلجانظر:  (5)

 .(18/565 ) للطربي، ويل آي القرآنجامع البيان عن تأانظر:  (6)

 .(2/214) لفراءل معاين القرآنانظر:  (7)
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ح ااهلالك واملرض واجلر منزلة -وهو آفة تلحق بالعقل- يف اآلية السكرأنزل ف

سكرى  قول:فجاز ال ،وتعرتيه يف كوهنا من امللّمت التي تعرتض اإلنسان والكسل

عدَّ  ، ف(1) مجاعة الناسوصف وكسىل يف  ،رحىجو ،ومرىض ،لكىالقول هبكّم جاز 

 . ةيلعربا يفوجهًا أقوى 

   ة الثانية:لأ سامل 
مثل يف مواضع من  سكوهنا، ويتو الم األمر بني كرس القراءاتي يف تغاير وه

 : السورة

 .[15احلج:] (2)   ﴾  خت  مت  ىت    يت  جث  مث ﴿ يف قوله تعاىل: األول: 

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﴿  يف قوله تعاىل: والثاين:

 .[29احلج:] ﴾ڭ  ڭ

بن عامر ورويس  رو وام ع ورش وأبفقرأ و األمر، يف المات القراءف تلاخ

، قنبل يف الثاين فقط وافقهمو، ﴾ھھ﴿و ،﴾جث  مث ﴿ بكرس الالم يف:

 . (3)، والباقون باإلسكان﴾ۓ﴿ ،  ﴾ے﴿ابن ذكوان بكرس وانفرد 

والقراءة بالكرس عىل األصل يف الم األمر، ليفرق بينها وبني الم االبتداء التي 

،  (4) تخفيفالنها فكس أن (، وممن عمرو سم نحو: )َلزيد أفضُل  االتدخل عىل

 
 وما بعدها. (2/214املصدر السابق ) (1)

بط حبالً يف سقف بيته؛ ثم  اهلل رسوله؛ فلري ينرص لن أنن كان يظن اق معناه: م يف سية يواملقطع من اآل  (2)

 مر املفرسين، وهوكالذا األمر غيظه. وعليه مجهوليختنق به حتى يموت، ثم لينظر بعد ذلك هل يذهب ه

ظر:  ه. انكنمي ماال  األمر من يريد للذي يقال فاختنق، احلبل دونك السائر: ملثلا من قبيل اختصار، حلقه

،  (6/15) نثورالدر امل، (8/2478) البن أيب حاتم ، القرآن العظيمتفسري، (16/794) بيانجامع ال

 .(4/111) البن عطية ،ر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاملحر، (2/754) غرائب التفسري

 .(2/524) النرش، (1996، 1993ص ) كنز املعاين ، ومابعدها، (19ص ) التيسريانظر:  (3)

  .(2/524) املوضحعدها، اب، وم(2/220) الكشفانظر:  (4)
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 . (1)«ملتصلللمنفصل منزلة ا تنزياًل »و

عىل إسكان الم األمر بعد )ثم(، وعلل ابن  من أرباب اللغة  وقد اعرتض قوم

وذلك أن )ثم( حرف عىل ثالثة أحرف يمكن الوقوف عليه، وإذا »بقوله: جني 

  ه حب تق، واس (2)«مجاعالساكن، وهذا غري جائز بإاء بأمكن الوقف لزمك االبتد

بعدها فتصري معه كاجلزء الواحد،   كذلك يف اخلصائص؛ لئال ختتلط )ثم( مع ما

 وتبعه مجاعة.  (4)املربد، وأول من طعن يف هذه القراءة (3) يقةوهي منفصلة عنه حق

ال  وال خالف بينهم يف جواز إسكاهنا بعد الواو والفاء، ألهنّم حرف عطف

 . (5)الواحدة ةم كللة العده بمنزينفرد بنفسه، فصار مع ما ب

هات اللغ ظهر حمل اخلالف ( ثم)الم األمر بعد  ني يفيوبعد استعراض َتَوجُّ

 أمرين: يف ويمكن حرصه ، وموضع اإلشكال

معه كاجلزء الواحد كّم هو احلال  كون تعدها فب مع ما (ثمَّ )احتاد  خشية األول:

لة زنم ب بعدها  مع ما، فإهنا تصريخاصة الفاء()و ،(اومع حروف العطف )الو

  .لكلمة من غريمها، وال االبتداء بايمكن الوقف عليهّم ال ،الكلمة الواحدة

( واستئناف القراءة  ف ،ساكنالباالبتداء  يمكن أنه ال الثاين: عند الوقف عىل )ثمَّ

متحرك كّم   عىل وال تقف، فالعرب ال تبتدئ بساكن يصح ال ساكنة بالم أمربعدها 

 هو مقرر معلوم.

 جيدها مردودة من وجوه: نعامل  ججيف حتمعن ملار اظنَّإنَّ ال

لفظًا  جيوز انفصاله  ثالثة أحرفمستقل من عطف أن )ثم( حرف  األول:

 
 .(1994ص ) ،اينكنز املع انظر:  (1)

 .(2/63) البن جني ،رس صناعة اإلعرابانظر:  (2)

 .(2/332) البن جني ائصاخلصانظر:  (3)

 .(2/134)لمربد، ل ضبتاملقانظر:  (4)

 .(5/269) احلجة للقراء السبعةانظر:  (5)
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 بغض النظر عّم بعده ساكنًا كان أم متحركًا.، رسّمً و

( ال يمنع يف  لثاين:ا  عودهتااالبتداء حال يف حني وصل الم األمر الساكنة بـ)ثمَّ

فال   ليهاحلاجة إانتفت قد وتخفيف اإلسكان ال لة منعل ا أنوة خاص ،(1) إىل األصل

 االبتداء بساكن.  امتناع هي  حاجة أهم ه، وتعقبتمسوغ له

 .عىل قراءة اإلسكانومن وافقه نسلم من اعرتاض ابن جني القول  وهبذا

:  مجياًل يهًا معنويًا توج يف اختالف القراءتنيالدكتور حممد حبش ورد أوقد 

يف قراءة إسكان رة هنا حتمل معنى آخر غري األمر اجليل وسكامللالم بأن اهر وظا»

اية؛ أي أن من مقاصد حجتهم  الالم، ويتجه معنى الالم املكسورة هنا إىل الغ

واعتّمرهم، ومن غايات ذلك قضاء الّتفث، ووفاء النّذور، والّطواف بالبيت، وإنّم 

 ، ودفعا الستيحاشهم. مهل ساوإينارين، عتم املنه هذه الغايات إلطافا بسبحاذكر اهلل 

ك عىل األمر، ويقوي مذهبهم إمجاع ان الالم محلوا ذلوالذين قرءوا بإسك

، وقوله  [110الكهف:] ﴾  جح  مج    حج﴿اجلميع عىل اإلسكان يف قوله تعاىل: 

  ائ ﴿، وقوله سبحانه: [13النّور: ] ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ں ﴿سبحانه: 

 . (2)   «[19 الكهف:]  ﴾ وئ  وئ   ەئ  ەئ

أن القرآن قرر أن قضاء الّتفث مقصد يسعى إليه  وثمرة اخلالف» ل:إىل أن قا

الّتفث نسكا ضاء بذلك، فأصبح ق احلجاج، وذلك قبل أن ينزل فيه ترشيع، ثم أمر

 . إبراهيم عن  جيج من العرب فيّم توارثوه عىل كونه عادة احل مأمورا به، زيادة رشعّيا

رب، ثم جاءت الثانية علا ا بّم تعودتهفكأنّم القراءة األوىل جاءت تذكري

وآنس لالستجابة، وأدنى إىل  مر أوقع يف النفوس، بالتكليف به ليكون األ

 . (3) «القبول

 
 .(2/74) ب والتفسريراللغة واإلعا ستنري يف ختريج القراءات من حيثاملانظر:  (1)

 .(274ص )،  ام الرشعيةالقراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآين واألحكانظر:  (2)

 . (275ص ) يةآين واألحكام الرشعالقراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القر (3)
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جاء هبا  ول، آلخر عن األعة يأخذها اسنة متب القراءات القرآنيةنَّ وهبذا يتأكد أ

قراءة  أنَّ  كّم، عربيةواملحجة عىل علوم الجة وهي احلة، القرآن لتقرير معان عظيم 

لويه عىل جواز نص ابن خا ن هي األشهر وأكثر القراء عليها، يف حنياكس اإل

 .(1)   «العربوكل من كالم »: الوجهني فقال 

 لثة: الثااملسألة  
   تعاىل: الفعل وتأنيثه، ويتمثل يف قول اهللوهي يف تغاير القراءات بني تذكري 

 . [37احلج:] ﴾ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ  وئ ې  ې  ﴿

فقرأمها يعقوب   ﴾ەئ ائ ﴿ ،﴾ ېې﴿تعاىل:  هلو قف القراء يفتلاخ

 .(2) التذكري بالتاء عىل التأنيث، والباقون بالياء عىل 

من تقطيعهم   ليتهم األوىلل اجلاهلية يفعلونه يف جاهن أهواآلية تشري إىل ما كا

 إىل اآلهلة عليها الدماء، تقرًبانضخهم عبة، وحلوم األنعام ونرشها حول الك

جل  هلم عنه، وبني  ذلك هلل تعاىل بعد إسالمهم، فنهاهم اهلل عصني ، فأرادوامةاملزعو

 ال رضاه أنَّ و عه، يرف  شأنه أنه ال يصعد إليه إال القصد اخلالص، والعمل الصالح

 . (3) والعادات اجلاهليةثنية س الوالطقومثل هذه ينال ب

ي ت العبادة هصد الصحيح، ومتابعة الرشع يف كيفياة إىل أن القويف ذلك إشار

 بول العمل. ق ةدعم 

ووجه تأنيث األول أن فاعله مجاعة وهي اللحوم، ذكر ابن عاشور: أن القراءة 

اين أن فاعله ووجه تأنيث الث، (4) ري العاقلمري مجع غيف ضجيوز  بالتاء عىل مراعاة ما

 
 .(235ص ) احلجة يف القراءات السبع (1)

 .(2/275) نَّاللب ربعة عرشاألت  بالقراءاضالء البرشإحتاف ف، (2/245) النرش: انظر (2)

 .(285 /11) زيرالل مفاتيح الغيب، (2/152)املحرر الوجيز، (9/508) جامع البيانانظر:  (3)

 .(17/269) البن عاشور التحرير والتنويرانظر:  (4)
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 . (1) عىل فعىل ، وهي مصدر مؤنث ملجيئه﴾ەئ﴿

وأكد  »ملوضح: ا ل يفا قووفاعله،  للفصل بني الفعلفجه تذكري الفعل أما و 

، وألن التقوى والتقى (2) «التذكري أن تأنيث اللحوم تأنيث مجع، فيجوز تذكريه

 .(3) زاد املسري ه يفواحد جاز تذكريه، قال

عىل  هتأنيث تذكريه وجيوز  الفعل جيوزأنَّ الواردتني تنوع القراءتني  ويظهر من

 يف حاالت عديدة: من كالم العربعهود امل

 .إذا كان الفاعل غري حقيقي التأنيثالفعل  ثيتأن جيوز :وىلألا

 . (4) جيوز التأنيث يف مجع غري العاقل :ةالثاني

 فاعله بفاصل.  إذا فصل بينه وبني لفعلجيوز تذكري ا :ةالثالث

 ،منه كاملذكراللفظ املؤنث املشتق الفاعل بجيوز التذكري يف حال كان  :ةالرابع

  التذكري والتأنيث كن أن يكون ويم  ع،يف والشوالشفاعة ، : التقوى والتقىذلك لامث

 . يف القرآن كثري  اونظائرمهعىل اللفظ واملعنى، 

 هاحلومدماء األنعام املهراقة بالنحر، و كيدأتتة لف اختالف القراءتني هنايف و

تقوى العبد ووجله أنَّ و ،ولن تبلغ رضاه إىل اهلل تعاىل تصعدلن  املتصدق هبا

 تعظيم  اجلليلة لفتةويف هذه الل االعتبار، وحم  للقبوه هي عمدة اوخشيته وإخالص

وىل  أُ  هبااية فالعن ،جتاهها، وما ينبغي عىل العبد ا من الدينألمر النية ومكاهن

 
 للنحاس رآنراب القإع، (3/294) هيم بن الرسي بن سهلللزجاج، إبرا معاين القرآن وإعرابهنظر: ا (1)

(3/70). 

 .(2/952) املوضحانظر:  (2)

 .(3/239) زيللجو ،زاد املسري يف علم التفسري (3)

مجع  ل مجع تكسري ولو كان عاقال، كذلك جيوز معمع ك جيوز بل  ؛ري العاقلصا بغ خاتأنيث الفعل ليس و (4)

 يمد سلحمم صطفى بنمل(لعربيةدروس اجامع الانظر: . ذكر الساملاملؤنث السامل، وامللحق بجمع امل

(2/402). 
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واألعّمل له نيته، مل من عم فحظ العا، ملكلف اعىل الرشعية ليفاتالتكالواجبات و

وبحسب  ، ةدإلرالقصد وامن انوع هي صحيحة ومقبولة ومعتربة بالنيات، والنية 

، وحصول املكرمات ورفعة كانت املفارقات بني العباد أعّمل القلوب

 . (1) الدرجات

يف حفظ لغة العرب، فالتذكري  ءات لقراسبق يتضح دور ا ومن عرض ما

القبائل العربية رغم تباين   كانت سائرة يفكالمية  وجهةثل يف الفعل يم والتأنيث 

النَّص القرآين   منا يف مواضع عهيووتط تسخريها مَّ ت ، وكيفولغاهتم هلجاهتم

 .فادة وتقرير معان عظيمةإل

 

 

 

 

 
 . البالغية أيضاً  لقرآنية عىل العلومءات اراويعد هذا من أثر تنوع الق (1)
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 املبحث الثاني

 الشتقاقات الصرفيةالقرآنية يف تنوع دالالت اوع القراءات تن أثر
 املسألة األوىل: 

تعاىل:  هموز، من قول اهللاملغري القراءات بني الفعل املهموز، و وهي يف تغاير

ۆئ    ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ى  ائ ى   ې﴿

 .[5احلج:] ﴾ۈئ

وهو فعل   صلت،هبمزة مفتوحة بعد الباء هنا ويف ف ﴾وئ﴿جعفر  قرأ أبو

،  (1)ي: يرتفع هبا عنهأ بنفسه عن كذا، أيربن مهموز بمعنى: ارتفعت، يقال فال

 . (2) وذلك أن النبت إذا هم أن يظهر ارتفعت له األرض 

 من رشفا علوت إذا ؛القوم ربأت من تكون أن اووجهه»ية: طقال ابن ع

 . (3)«وتعلو تتطاول باملاء األرض فكأن ،طليعة األرض

،إذا زاد (5)ربا يربو نم، ووجه القراءة بغري مهز (4) ّم ف اهلمزة فيهبحذ والباقون

 املاء من يتداخلها ملا وانتفخت ازدادتوربت » قال األلويس:. (6) عىل أي اجلهات

 . (7)   «اتبوالن

ح ابن جني وجه التّميز بني القراءتني بكالم يف غاية اللطافة، فذكر أن ضود أقو

  اع والعلو، وهذا إنّم فيه الشخوص واالنتصاب، رتفالقراءة باهلمز دالة عىل اال

 
 .(7/487) البحر املحيط، (3/145) الكشافانظر:  (1)

 .(4/388) معاين القرآن وإعرابهانظر:  (2)

 .(4/109) املحرر الوجيز (3)

 .(2/271) ء البرشإحتاف فضال، (2/244) النرشظر: ان (4)

 .(7/874) البحر املحيط، (7/9) البيانالكشف ور: انظ (5)

 . (3/413) قرآن وإعرابهمعاين الانظر:  (6)

 .(9/115 ) لأللويس فسري القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين يف ت (7)
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، وهذا إنّم فيه الوفور ربا يربو إذا ذهب يف جهاته زائًدابغري مهز من والقراءة 

 . (1)واالنبساط

أن الزيادة قد شاعت يف مجيع جهاته، وعمت كل  اءتنيجتّمع القرافعلم من  

 . (2) أجزائه

 املسألة الثانية: 
ل مشدني ف تغاير القراءات بوهي يف نيني:  ملع، واملوازنة بني اًداَعل خمفًفا، وفعَّ

 ني من السورة:ويتمثل يف موضع 

ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ﴿تعاىل:  هيف قول األول:

 .[29احلج:] ﴾ڭ  ڭ

، مضارع شعبة بفتح الواو وتشديد الفاءف ﴾ ے﴿ : اء يفالقر فاختل

سكون ل أوَف، وللفع، مضارع (3) ، وباقي القراء باإلسكان، والتخفيفللفعل َوَفَّ 

 . (4) يهالالم قد تقدم الكالم ف 

ي بني القراءتني أهنّم لغتان من وَف يويف توفية إذا  ذكر ابن زنجلةحيث  ؛ وقد ُسوِّ

، وعليه أكثر  (8)ومكي ،(7) وابن أيب مريم  ،(6) يل الفاريس عوبه قال أبو ،(5) أكمل

 . (9) املفرسين 

 
 .(2/47) البن جني ءات واإليضاح عنهااذ القرااملحتسب يف تبيني وجوه شوانظر:  (1)

 .ضاً التفسري أيالقراءات عىل علم  هذا من أثر تنوعو (2)

 .(2/245) لنرش يف القراءات العرشا، (6199ص ) كنز املعاين، (120ص ) يسريالتانظر:  (3)

 ملسألة الثانية من املبحث األول.انظر: ا (4)

 .(475 ص) البن زنجلة اتلقراءا حجةانظر:  (5)

 ومابعدها. (2/275) احلجة للقراء السبعةانظر:  (6)

 .(2/527) املوضحر: انظ (7)

 .(2/212) الكشف انظر: (8)

 .(8/268) الدر املصونانظر:  (9)
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الوجه  رة بعد مرة، وجوز هذا موقال بعضهم وَفَّ بناء مبالغة وتكثري، أي: وَفَّ 

 .(1) ن النذور مجع ابن أيب مريم؛ أل

فإذا  .(2) البدن يف يوم النحر  من نذروا ما نحر هو ،عباس: النذور ابن نقل عن

 .(4) احلج أيام يف الرب أعّمل من نذروا ما يعني: آخرون  لاق، و(3) َف بنذرهونحر فقد أ

قال: نذور احلج، فكل من  هم، نذوروليوفوا »قال سفيان فيّم نقله ابن كثري: 

اف بالبيت، وبني الصفا واملروة، وعرفة، العمل فيه، الطو دخل احلج فعليه من

 .(5)«واملزدلفة، ورمي اجلّمر، عىل ما أمروا به

أو الكثري، وأريد به هنا الكثري، بدليل قع للقليل  أوَف قد ينَّ أذا، ويتضح من ه

خمرج املبالغة يف التأكيد عىل وجوب  ديد التشمجع النذور بعده، فتخرج القراءة ب

  لكل  َتقول َواْلعرب»أداء حق اهلل يف مناسك احلج، بالنذور، ويكون ذلك ب اإليفاء

 .(6)   «رهبنذ وَفَّ   :َعَلْيهِ  اْلَواِجب َعن خرج من

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ﴿ يف قول اهلل تعاىل: الثاين:املوضع  

 .[40ج:احل] ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

وابن كثري بتخفيف الدال،   ملدنيانفقرأه ا ﴾ڦ﴿اختلف القراء يف قوله تعاىل: 

   .من َهدم الثالثي املجرد، ويقع للقليل والكثري

هاد أهل احلق هلُدم يف زمان كل نبي املكان جبفر  أهَل الك لوال دفع اهلل واملعىن:

ليه  عيسى ع د عه يف نصارىهدم صوامع الرهبان، وبيع ال الذي يصىل فيه، فت 

 
 .(2/527) املوضح (1)

 .(2/405) للقشريي لطائف اإلشاراتانظر:  (2)

 .(2/457) للسمرقندي بحر العلوم= تفسري السمرقندي (3)

معامل ، (733ص )حديللوا تفسري الكتاب العزيزالوجيز يف ، (2/540) اتإلشارئف الطاانظر:  (4)

 .(5/381) يللبغو قرآنلتنزيل يف تفسري الا

 .(5/367) البن كثري تفسري القرآن العظيم (5)

 .رآنية عىل العلوم البالغية أيضاً ويعد هذا من أثر تنوع القراءات الق .(3/435) عاينللسم رآنتفسري الق (6)
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يف عهد موسى عليه السالم،  (1) كنائسهمالسالم، وصلوات اليهود، واملراد هبا 

كر وجاء ذ ،(2) ×يف زمن النبي   التي يذكر فيها اسم اهلل كثرًياومساجد املسلمني

ن ذلك  واملراد م»النيسابوري: قال  ،لإلشارة إىل اليهود والنصارىيع وامع والبصلا

. (3) رشيعتهم قائمة وقت أن كانت؛ أي: «يعتهمم رشأيا يف

  إىل  رشيف من لالنتقال النسق؛ هذا عىل املتعبدات هبذه جيء ّمإن»قال األلويس: 

 للرهبان  معبد افإهن فيها، دّباع ال لكثرة الصوامع من أرشف البيع فإن أرشف،

 ألن  يع؛الب من فأرش اليهود وكنائس فقط، للرهبان معبد والصوامع وغريهم،

 اهلل ألن يع؛اجلم  من أرشف واملساجد أطول، فيها العبادة وزمان أقدم، حدوثها

 . (4)«غريها يف به  يعبد مل بّم فيها عبد قد تعاىل

ل ؛(5) والباقون بالتشديد  ابن أيب مريم:   ل، قامضعف العني عىل أنه من فعَّ

لصوامع والبيع رة ا، وذلك لكث(6) «اوالوجه أن التفعيل خيتص بالكثرة فاختري ههن»

مْت شيئًا بعد يشء، مثل ، وذكر ابن زنجلة أهنا بمعنى هُ (7) والصلوات واملساجد دِّ

وذبَّْحتت، ذَبحْ 
 ووقوع  الفساد، ظهور يف ولعل املراد من ذلك املبالغة، (8) 

ذا ـن، ك ـ املبطلي عىل نـقيـ محـال اىلـتع اهلل طـليـتس لوال اد،ــبـع لا رـمأ يف اللـتخاال

 
معاين  . انظر: ("ُصُلوثا" انيةى بالعرب هي كنائس اليهود، تدع)ات وقال رجل من رواة احلسن: صل (1)

 . (2/451) ريزهلأل قراءاتال

 .(3/542) للشوكاين فتح القدير، (6/58) للسيوطي الدر املنثور، (5/436) تفسري القرآن (2)

 .(2/580) وريللنيساب نإجياز البيان عن معاين القرآ (3)

 .(9/155) روح املعاين (4)

 .(2/245) لقراءات العرشيف ا النرش، (2001ص ) املعاين كنز، (120ص ) التيسريظر: ان (5)

 .(2/531) املوضح (6)

الكشف عن وجوه  ا، بعده وما (2/530) املوضح ا،بعده وما (5/279) احلجة للقراء السبعةانظر:  (7)

 .(2/225) القراءات السبع

 .(479ص ) حجة القراءات (8)
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 . (1) روح املعاينيف 
عل، والفعل ا سبق الفارق بني الفعل الذي يدل عىل جمرد حدوث الف ر ممويظه

لغرض   ؛التكرار عىل الفعل، كإضافة معنى الكثرة، أو عنى زائًداالذي يضيف م

 .(2)  حصول الفعلإظهار املبالغة يف

 ثة: لاالث   املسألة
ل، ويتمثل يف ق پ   ﴿ ول اهلل تعاىل:وهي يف تغاير القراءات بني تفَعل وتفعَّ

  ﴾    پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  پ

 . [31احلج:]

جعفر بفتح اخلاء  فقرأه نافع وأبو ﴾ٺ﴿اختلف القراء يف قوله تعاىل: 

، والباقون باإلسكان افيفً ين ختءالتا ، وحذفت إحدىوتشديد الطاء، من تتفعَّل

عة الطري كّم يف  مجا لالستقبال، ولتأنيثفيه ، والتاء (4) من خيطف (3) والتخفيف 

 .  (5) الكشف

، غري أن كل زيادة يف (6) ء برسعة بمعنى، وهو تناول اليش واخلطف والتخطف

 .ية مقرر يف قواعد العرباملبنى تدل عىل زيادة يف املعنى كّم هو 

تي  ن البليغ لكل معاين التيه والتخبط واخلرسا تصوير ةياآليف باخلطف  والتعبري

زقه، كّم تتخطف  ، فاألهواء تتخطفه، والشهوات متبربهتعرتي اإلنسان حني يرشك 

، وهذه الصورة املخيفة جتسد حقيقتها، (7) لضعيف البايلالطري ذلك اجلسد ا

 
 .(9/515) روح املعاين (1)

 . وم البالغية أيضاً العل تنوع القراءات القرآنية عىلمن أثر ويعد هذا  (2)

 .(2/452) عرشالالنرش يف القراءات ، (1996ص ) ز املعاينكن ،(120ص ) ريالتيسانظر:  (3)

 .ومابعدها (2/527) املوضح، (5/276) احلجة للقراء السبعةانظر:  (4)

 .(2/223) لكشف عن وجوه القراءات السبعا (5)

 .(3/339) نزيلمعامل الت، (7/21) لبيانالكشف وا انظر: (6)

 .(5/420)  القرآن العظيمسريتف، (7/505) حيطالبحر امل، (23/223) مفاتيح الغيبانظر:  (7)
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ويف ذلك   ،ثًراأة، وأعظم أأشد وط معها األمروتوحي ببشاعتها قراءة التشديد، إذ 

 ه الرشك عىل صاحبه.تِّم تقرير هلذا املصري املحقق الذي حُيَ 

دلت قراءة التخفيف  وجها بالغيًا دقيقًا، حيث كشفان الواردتان تتان والقراء

دلت قراءة التشديد عىل التمزق وشدة اخلطف، فكأن   رسعة الفعل، يف حني عىل

زمن رسيع ال الكيفية، فال عىل خرى دالةاألو عىل الزمن القراءتني إحدامها دالة

 . (1)ن كل جانبك مصري، والكيفية شديدة تفتك باملرشيسمح باهلروب من امل

 املسألة الرابعة: 
 اهلل تعاىل: صدر واسم املكان، ويثمثل يف قولوهي يف تغاير القراءات بني امل   

 ﴾ ژ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڇ  ڇ﴿

 .[67احلج:]  ﴾ چ  ڇ  ڇ چ    چ   چ ﴿ تعاىل: ، وقوله[43ج:احل]

وخلف بكرس  سائيفقرأ محزة والك  ﴾چ﴿ىل: قراء يف قوله تعااختلف ال

، قال ابن جرير: (2)من نسك ينِسك، أي: موضع النسك ومكانههّم، السني في 

 وهلذا»؛ (3) وأصل املنِسك يف كالم العرب؛ املوضع الذي يعتاده الرجل، ويألفه 

 . (4) ابن كثريقاله «عليها  وعكوفهم إليها، ناسلا اددلرت بذلك؛ جاحل مناسك يتسم 
 وُعلِّل  الكريِم، لوجهه ذلك خالًصا ُلواعجي أي: ،﴾ڍ  ڍ   ڌ ﴿»ومعنى: 

رُ  املناسِك  من األصيلَّ  املقصودَ  أنَّ  عىل تنبيًها به اجلعُل  ڌ  ڎ  ڎ  ﴿ ِاملعبود تذكُّ

 . (5) يم كذا يف إرشاد العقل السل، «﴾ڈ  ڈ  ژ

 
 . راءات القرآنية عىل العلوم البالغية أيضاً من أثر تنوع القيعد هذا و (1)

 جوه القراءات السبعن والكشف ع، (2/528) وضحامل، (5/278) احلجة للقراء السبعةانظر:  (2)

(2/223). 

 .(18/679) ع البيانجامانظر:  (3)

 .(5/145) تفسري القرآن العظيمانظر:  (4)

 .(6/106) يلعّمدأليب السعود ا ب الكريمتاالسليم إىل مزايا الكالعقل  ادإرش (5)
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وقيدنا ألداء النسك زمنًا : حددنا اسم زمان، واملعنى ا(كً منِس يكون ) ز أنوجيو

وأعظم، ملا فيه من إظهار شعائر   اهلل يف هذه األزمان آكدذكر  كونيو. (1)خمصوًصا

 يها، ومحده عىل نعّمئه وفضله.اهلل ف

ميمي،  ، عىل املصدر من نسك ينَسك، واملنَْسك مصدر(2) ومجهور القراء بالفتح

 . (3) نقل ذلك عن جماهد وقتادة وعكرمةبه الذبح كّم دااملره: النسك، ومعنا

وملًة ورشيعة يف إهراق  األمم السابقني متعبًداة من أم لكجعلنا ل :واملعنى

 ،  (4) قرابنيالدماء، وذبح ال

 .«وأمر الذبائح مل ختل منها أمة»: (5)قال ابن أيب حاتم يف تفسريه

،  (6) م إياهاحه بذعند ، أي: ﴾ڎ  ڎڍ   ڌ ڌ    ڍ ﴿ويدل عليه قوله 

 .  (7) فعلأي: ذابحوه، فدل عىل ال ﴾چ    چ  چ  ڇ  ڇ  چ﴿ وقوله: 

لقراءة وجيوز أن يكون ظرف مكان، والفتح هو القياس، والكرس سّمعي فيه، وا

نه املصدر والداللة بالفتح هي االختيار عند أكثر األئمة؛ لكونه األصل، وتضم 

 .(8)املكانية مًعا

أن اهلل جل ذكره جعل لكل أمة من األمم من  تقرر: ام عىل اً ة بناءآليومعنى ا

 
توجيه القراءات  املغني يف، (9919ص ) عاينكنز امل، ( 14/87) للنعّمين لكتاباللباب يف علوم اانظر:  (1)

 .(54/ 3) سامل حميسنملحمد  ةرالعرش املتوات

 .(2/245) ت العرشلنرش يف القراءاا بعدها، وما (1996ص ) اينكنز املع ، (120 ص) يسريالتانظر:  (2)

 .(7/508) املحيط البحر، (5/424) تفسري القرآن العظيم، (18/677) لبيانجامع اانظر:  (3)

 .(3/454)  للسمعاين سري القرآنتف، (740ص ) زيزكتاب الع لا الوجيز يف تفسريانظر:  (4)

(5)  (13/707). 

 .(7/22) الكشف والبيان، (477ص ) حجة القراءاتانظر:  (6)

 . (477ص ) حجة القراءات،  (8/5042) البن أيب حاتم تفسري القرآن ر:انظ (7)

 القراءات السبع عن وجوه فشالك، (477ص ) حجة القراءات، (5/278) ء السبعةاحلجة للقراظر: ان (8)

(2/223). 
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يألفونه الم إىل أن اختتم رشائعه برسالة خري الرسل، مألفًا الس عهد إبراهيم عليه

يعرفون  يه، وزمنًا خمصوًصايعتادونه يؤدون شعائر اهلل ف  فيه، ومكاًنايعبدون اهلل

ل هذه املعاين أوحت هبا وك ،هبا مون اهلليعظيلزموهنا  ه، وأعّماًل ابتداءه وانتهاء

 . (1)دالالت املعنى االشتقاقي للكلمة القرآنية

 كلمةيف  الواردتان املعاين التي أوحت هبا القراءتان يف البيانيظهر وهبذا 

ا  ا إعجازيً بالفتح والكرس؛ حيث اختالف االشتقاق فيها يعد وجهً  ﴾چ﴿

وقراءة  ،بح(وهو )الذ لع الف تح تعطيالف راءةقفمنه؛ جلمعه بني الفعل ومكانه وز 

 . (2) روعة اإلعجازمن غة والبالوهذا قمة ومكانه،  الكرس بينت زمن الفعل

 املسألة اخلامسة: 
يف  ذلك ويتمثل  لمفعول،بنائه لالفعل للفاعل و وهي يف تغاير القراءات بني بناء

 .[39احلج:]  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿وعال:  قول اهلل جلَّ 

كثري وابن عامر ومحزة والكسائي  ابنقرأ ف ﴾ٱ ﴿ء يف كلمة: اختلف القرا

 عليه قوله  املضمر الذي يدل لهناد الفعل لفاع إس اهلمزة عىل بفتح وخلف العارش

يف  ﴾ٻ ﴿ ، وهو اهلل جل جالله، و ﴾مئ ی  ی   ی  جئ  حئ  ﴿: تعاىل

 . (3) موضع نصب تعدى إليه الفعل بحرف اجلر

املأذون فيه  ، و(4)اعلهم فسمل يُ  أنه فعل   زة عىلم اهلمراء بضالق باقيقرأ و

واملعنى: )أذن   ،(5) يهلع ﴾ ٻ ﴿حمذوف، وهو القتال، ُحذف لداللة 

 
 .(18/679) جامع البيانانظر:  (1)

 . يضاً أويعد هذا من أثر تنوع القراءات القرآنية عىل العلوم البالغية  (2)

ه القراءات الكشف عن وجو، (530ص) املوضحبعدها،  وما (5/280) بعةاحلجة للقراء السنظر: ا (3)

 .(2/224) السبع

 .(2/245) النرش يف القراءات العرش، (2000ص ) كنز املعاين، (120ص ) سريالتيانظر:  (4)

 .(8/812) الدر املصون، (23/228) مفاتيح الغيب، (3/178) الكشافنظر: ا (5)
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 . (1)للمؤمنني الذين يقاتلون القتال بأهنم ظلموا(

وهو أنَّ  ، جليلةة بالغي ف االشتقاق يف املوضع السابق نكتةمن اختال هريظو

حة وهو اهلل  القتال رصاب  ذناآل بغرض إبراز كانحلقيقة ىل فاعله عىل اعل إالف إسناد

 وآكد  وأثبتيف الداللة أقوى ملعلوم ىل اوإسناده إذن الترصيح باإلإذ ، جل يف عاله

 فأذن هلم بالقتال بعد أن كانوا ،ه املستضعفنيئيف إظهار رمحة اهلل وعنايته بأوليا

ومجاعة من   ن عباسن ابصح ع وقد ، (2) ن آيةممنوعون من مقاتلة الكفار بأكثر م

 . (3) أهنا أول آية نزلت يف القتال ةباحالص

الربانية، وحتقيقًا وإثباتًا والرمحة إظهارًا للعناية ذن فناسب هذا املقام االهتّمم باآل

زمن أصبح فيه املسلمون أقوى لبالقتال  ناإلذ خرأُ ، حيث اإلهلي ملعاين االمتنان

 .عتاداً عدة و

، ملا فرض واإلجيابلال قب ،االستحبابو يل احلضسب عىلجاء اإلذن بالقتال و

مستقبل يف  عليها فرضههيئة ل والتربية األمة اإلسالمية، يف ذلك من التدرج يف ت

 . (4)الزمان

  ، الوعظ عىل واالقتصار ،بالرفق  أواًل  رَ مَ أَ : األصفهاين يف تفسريه الراغبقال 

  ك ل ذو ب،باحلر احلق  يأبى من البقت أمر ثم القتال، يف مهل أذن ثم احلسنة، واملجادلة

 . (5)السياسة مقتىض حسب عىل ،أمر بعد أمرا كان

 
القراءات الكشف عن وجوه ، (530ص ) املوضحبعدها،  وما (5/280) ةلسبع ا جة للقراءاحلانظر:  (1)

 .(2/224) السبع

 ةيملالع دار الكتب  اللباب يف علوم الكتاب، (2/443) فيللنس ق التأويليل وحقائزنالت مداركانظر:  (2)

(3/340). 

 .(3/342) معامل التنزيل، (154ص ) زاد املسري، (421ص ) تفسري سفيان الثورينظر: ا (3)

 . (13/218) للروياين ذهب الشافعير املذهب يف فروع املحبانظر:  (4)

 .(405ص ) تفسري الراغب (5)
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ا  ذين نائبه )الي عله، وجعل مجلة الصلة هىل مامل ُيسم فاعل إيف بناء الفأمَّ

 وجعله ه،وشأن املقاتلني لشأن املؤمنني تعظيّمً ذون هلم فيه، وأ للم إبرازاً فيقاتلون( 

ممنوعني من نوا اك آليةهذه ا نزول  قبلسلمنيذلك أن امل ه،الكالم ومقصد مراد

بني مرضوب ومشجوج، وما زال   ×مقاتلة الكفار، فال زالوا جييئون إىل النبي 

هم حتى   . (1) جاء األذن بقتاهلمُيَصربِّ

فاهتم به ، نتظراً كونه أمرًا مرتقبًا مفيه ام االهتّمم باملأذون فناسب هذا املق

ا كَد هذا املعنى مأو ،فنياملستضعلوب ضميدًا لقتوتفرجيًا وانرصفت العناية إليه 

 قدير(. هم ل عىل نرص)وإن اهلل بعده: جاء

 ، أو ماالفعل إىل فاعله تراد عند إسنادالتي البالغية هذه بعض األغراض ف

 . (2)الختالف السياق، وما يقتضيه من معان ينوب عنه، ختتلف تبًعا

 

 

 

 
 

 
التنزيل وحقائق  كمدار، (23/228) مفاتيح الغيب، (309ص ) للواحدي  نزول القرآن أسبابانظر:  (1)

 .(2/443) التأويل

تري يف دالسالم، رسالة ماجسعبابر بن ج دهلند بنت فؤا ،ات اجلهاد والغزواتأثر القراءات يف آيانظر:  (2)

 ات القرآنية عىلع القراءونمن أثر ت . ويعد هذا(38-33ص)هـ(، 9143-هـ1438)جامعة الطائف 

 .العلوم البالغية أيضاً 
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 املبحث الثالث

 ختالف األوجه النحويةا يف يةنآالقرءات ع القرار تنوثأ

 املسألة األوىل: 
راءات بني النصب واجلر، ويتمثل يف قول اهلل تعاىل:  غاير القيف توهي 

 .[23احلج:] ﴾ی  جئ  حئ  یی  ی ىئ   ىئ    ېئ  ېئ  ىئ  ﴿

  افقهم ونصب هنا، ويف فاطر، والب ﴾ی﴿قرأه نافع وعاصم وأبوجعفر 

 . (1)صوهلم يف إبدال اهلمزأ  عىلوهم  عني،فض يف املوضن باخليعقوب هنا، والباقو

، ألن )من( زائدة، وعليه ﴾ىئ ىئ ﴿ب عطفه عىل حمل النصووجه القراءة ب

 ويؤتون»قال ابن جني:  ب، وحيلون لؤلًؤا؛ور من ذهفيها أسافاملعنى: حيلون 

ىل فدلت عىل أن حليتهم باللؤلؤ ليست مقصورة ع ،(2)  «لؤلؤا ويلبسون لؤلؤا،

 . (3)د األساورجمر

ور من ذهب، أسا ، أي: حيلون﴾ی﴿ءة باجلر عطفه عىل لفظ: رالقجه اوو

ز اجلعربي أن تكون األساور من ذهب ولؤلؤ، بت(4) لؤلؤ ومن  أويل ترصيع ، وجوَّ

 . (5) اللؤلؤ يف الذهب 

 ﴾ ی﴿إليه: أن الوقف يف قراءة اجلمهور ال جيوز عىل حتسن اإلشارة ومما 

  أن عن أيب حاتم  ا األنصاريير كز قلنوى، ومعن الفظً  ه بهلقدون ما بعده؛ لتع

 
 .(2/244) النرش يف القراءات العرش، (1996ص ) كنز املعاين، (119ص ) التيسريانظر:  (1)

 .(2/78) املحتسبانظر:  (2)

 .(2/604) لبازمول  واألحكاميف التفسري هاات وأثرراءلقاانظر:  (3)

 الكشف عن وجوه القراءات السبع، (2/526) وضحامل، (5/267) عةاحلجة للقراء السب انظر: (4)

(2/221). 

 .(1997ص ) عاينكنز املانظر:  (5)
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 لؤلؤا،  وحيلون أي: بالنصب، ﴾ولؤلؤا﴿ قرأ ملن ﴾ی  ىئ﴿ كاف عىل الوقف

بأي حال ؛ لكن كره زكريا األنصاري الوقف عليه باجلر قرأه ملن وقفب وليس

 .(1) رباجل قرأه ملن وقبيح  بالنصب، ﴾ولؤلؤا﴿: قرأ ملن جائز  ورأى أن الوقف عليه

 .ات عىل علم الوقف واالبتداء أيًضا ءاالقر تنوعذا من أثر هو

ا، وجاء ه النحوية يف املوضع السابق إىل معان لطيفة جدً ف األوجاختالأدى 

واملعنى وع النعيم يف اجلنة، ف مناسب ملقام تناملرتتب عىل االختال تنوع املعنى

 أخرىذهب وحلية  حلية مناملتحصل من اجتّمع القراءتني: أن أهل اجلنة يلبسون 

أهل اجلنة  فإنتنوع النعيم باب أفادته قراءة النصب، وكذلك من  وهو ماؤ لؤمن ل

ة يف نفسه  ال يكون اللؤلؤ حلي ر خملوطة بالذهب؛ إذحيلون باللؤلؤ عىل هيئة أساو

واللؤلؤ ال ُخلط بذهب أو فضة وهذا ما تفيده قراءة اجلر، وهذا الذهب  إال إذا

ٻ   ﴿ عىل نحو قوله تعاىل: )تقريب لا  باب ننه مالدنيا؛ لك لؤ وذهبيقاس عىل لؤ

وهبذه املعاين العظيمة يتجىل دور القراءات   [35الرعد:]  ﴾پٻ   ٻ  ٻ 

وتعددها، مع مجال يف  يف توسعة املعاين -نحويةا من اختالفات وما فيه -القرآنية

 . (2) اإلجياز، وكّمل يف اإلعجاز

 املسألة الثانية: 
ڀ   ﴿، ويتمثل يف قول اهلل تعاىل: عفر وال بالنصقراءات بني غاير الوهي يف ت

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

 . (3) قون بالرفعبالنصب، والبا ﴾ٹ﴿، قرأ حفص [ 25احلج:]  ﴾ڤ  ٹ ٹ

له،  ، فصار مفعواًل ثانًيا﴾ ٿ﴿ووجه القراءة بالنصب أنه مصدر، عمل فيه 

 
 .(1/58) لألنصاري املرشد يف الوقف واالبتداءيف  ماد لتلخيص املقص (1)

 .اً  علم التفسري أيضىلع ع القراءاتذا من أثر تنوويعد ه (2)

 .وما بعدها (2/244)  القراءات العرشالنرش يف، (1996ص ) عاينكنز امل ، (120ص ) التيسريانظر:  (3)
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 ف والباد، واكعله ايف الناس مستويً جعلناه ل ، كأنه قال:وسواء بمعنى مستوٍ 

عنى اسم الفاعل، فعمل مصدر بم  نه؛ أل﴾ٹ﴿ وهويرتفع بفعله،  ﴾ٹ﴿

ناه يستوي فيه العاكف  نى: جعلفصار فاعله، واملععمل فعله، وارتفع به العاكف 

 .  (1) والبادي

 . (2)العاكف: هو املقيم، والبادي: من نزع إليه حلج أو عمرة قال أهل التأويل:

من  أو حااًل ، ﴾ٿ﴿حااًل من اهلاء يف  كوني  ن أيسفاريل العز أبووجوَّ 

 .(3) ؛ ألن اجلار واملجرور يتضمن معنى الفعل ﴾ٹ﴿ : ر يف قولهملضم ا

 . (4) كونه سواء، ذكره ابن أيب مريم للناس يف حال وهواملعنى: استقر 

  ﴾ ٹ ﴿ لـ خرًبا ُجِعل يه حيث فقد اختلف النحاة فه القراءة بالرفع وجأما 

ذه  ون هباستدل البرصيقد ، و(5) والباد سواء فيهلعاكف ا :ديرقالتعليه، و ًمامقد

 . (6) جواز تقديم اخلرب عىل املبتدأ ومنعه الكوفيونالقراءة عىل 

، وتبعه ابن  (7)خربه ﴾ ٹ﴿وهو املبتدأ أن يكون خالويه  بنا ورأى

 غ،مسو غري نم بنكرة ابتداء   إنه حيث، كثريون، وعارض هذا الوجه (8) زنجلة

 .  (9) املبتدأ  املعرفة جعلت ونكرة ةرفعم معاجت ومتى

 
 .(2/222) الكشف عن وجوه القراءات السبع (2/526) املوضح، (3/420) معاين القرآنانظر:  (1)

 .(3/333) التنزيلمل معا، (18/596) جامع البيان، (2/221)  القرآنمعاينر: ظنا (2)

 .(5/272) لقراء السبعةاحلجة ل (3)

 .(2/527) املوضح (4)

 املوضح ، (2/222) كشف عن وجوه القراءات السبعال، (5/270) عةاحلجة للقراء السبانظر:  (5)

(2/527). 

ية  لغن ذجًا(ية قراءة أيب عمرو البرصي أنمواللغوية والرشع الدراسات القراءات القرآنية وأثرها يفانظر:  (6)

 .(258ص ) وحوشب

 .(253ص ) عاحلجة يف القراءات السب (7)

 .(475ص ) حجة القراءات (8)

 .(8/257) املصون ردال (9)
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 ين: بأمر ُردَّ و

ن يف ادة العموم، فكاصلح االبتداء بالنكرة هنا؛ ألنه كاجلنس يف إف إنّم األول:

   .(1) فةمعنى املعر

  قال الفراء: أن االستئناف بـ)سواء( عىل األخص جائز يف لغة العرب،  الثاين:

 . (2) (الكالم ِبِه تم قد حرف دعب تءجا إذا بسواء ايستأنفو نأ العرب شأن ومن)

 الذي، أي: (3) ﴾ ٿ  ٿ  ٹ﴿يكون وقف التّمم:  فعلرباالقراءة  وعىل

وقف   ﴾ڤ﴿، وعىل قراءة النصب (4)عطية قاله ابنومتعبًدا،  قبلة للناس ناهجعل

 ء. ، وهذا من أثر تنوع القراءات القرآنية عىل علم الوقف واالبتدا(5) التّمم

 امأي يف إجارهتا وكرهوا مّكة، دور كراء اآلية ه ذهب اومرّ وح»ي: لثعلبقال ا

  .(7) تعاىل إن شاء اهللة الفقهي، وسيأيت بيان هذه املسألة (6)«وسمملا

، وقد أثر اختالف النحاة يف األوجه النحوية تنوعتنوع القراءات إىل  أدى

ف  الوق  مواضع وحتديد عالقة اجلمل ببعضها ونوع الربط بينها، عىلتوجيهه 

املعاين التي تؤكد إعجاز  د منم، مما جيعل املعنى أكثر ثراء ينعم بالعدي ّمتلن ااكمو

  .ه النحويةجو إثراء ناتج عن اختالف األوهو ،الكريم القرآن

 
 

 .بعدها وما (2/572) از البيانإجي (1)

 .(2/222) آنالقرمعاين  (2)

 .(137ص ) واالبتدااملكتفى يف الوقف ، و(3/421) معاين القرآنانظر:  (3)

 .(4/151)الوجيز، مرجع سابق ة، املحررابن عطي (4)

 األشموين دألمح منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا، و(713ص) واالبتدا  الوقفيف ىاملكتفنظر: ا (5)

(2/49). 

 .(7/15) لبيانالكشف وا (6)

 .(37ص ) سابعانظر املسألة األوىل من  املبحث ال (7)
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 الرابعاملبحث 

 أثر تنوع القراءات القرآنية  

 الغيةالبيف توجيه اخلطاب ونقله من الناحية 

 : ألوىلالة  املسأ 
مثل يف موضعني من ويت  يف تغاير القراءات من الغيب إىل اخلطاب، يهو

 : السورة

  : احلج] ﴾ ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    پ  پ  ﴿ يف قوله تعاىل: :األول

47]. 

فقرأ ابن كثري ومحزة والكسائي وخلف بالياء  ﴾ٺ﴿ اختلف القراء يف: 

  ، ﴾ٻ  ٱ ﴿ : عاله يف جل هقول حممول عىل ما قبلهوهو عىل الغيب، 

 .(1) عنىامل والقراءة بالغيب أوفق هلذا روح املعاين: يف قال

 ون خطاًباىل العموم الحتّمل أن يكإجراء ع ،(2) والباقون بالتاء عىل اخلطاب 

فالقراءة  ،﴾ٱ﴿ ومن معه من املؤمنني، ومن ذكروا يف قوله:  × للنبي

ع تم جاإذا ر، والكفلمسلمني وااب ل؛ ألنه من املحتمل أن يكون اخلط(3) بالتاء أعم

 . (4) طابب اخلوالغيبة غل اخلطاب

ه تعميم اخلطاب لكافة  من الغيب إىل اخلطاب، فائدت وعليه فااللتفات هنا

ل الكفار للعذاب  وذلك ملا كان من استعجاة الغيبة التخصيص، اخللق، وفائد

 
 .(9/161) روح املعاين (1)

 .(2/245) عرشلاالنرش يف القراءات  ،(2002ص ) ز املعاينكن، (120 ص) ريالتيس: رظان (2)

 .(480ص ) حجة القراءات (3)

 .(2/262) ف عن وجوه القراءات السبعالكش، (2/532) املوضحانظر:  (4)
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لتحرير يف ا، قال (1) ، أكد اهلل وقوعه، وخصهم فيه بالوعيدواستبعادهم إياه

خرب مستعمل يف  ﴾ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ  ڀ       پ پ  ﴿»ر: يتنو وال

 . (2)  «يدالتعريض بالوع

 . [ 62احلج: ]    ﴾ ڭ  ڭ ۓ ۓے ے        ھ    ﴿  يف قول اهلل تعاىل: والثاين:

فقرأ البرصيان ومحزة والكسائي وخلف  ﴾ ے  ے  ﴿اختلف القراء يف: 

 .(3)خلربادة الغيب إلفا وحفص بالياء، هنا ويف لقّمن، ووجهه: محله عىل

   . ( 5)   أي: قل هلم يا حممد إنّم تدعون ،  ه خطاب للمرشكنينأ ىلع(4) لباقون بالتاءاو

، لعبادهتم غري (6) يتبك ع، وأدعى يف الته أقوى يف التقريأن: هنا وفائدة اخلطاب

يملك من  ، وانرصافهم عن خالقهم الذي بيده مجيع أمورهم إىل عبادة من الاهلل

هو إال  ان مدعويعاله أن ذلك الذي  يف م جلخربهي، فوال رشداً  أمرهم رضاً 

هبذه احلقيقة  كاشفهم، ثم يوجه اخلطاب هلم ويمهمرليس بيده يشء من أ باطل

 .  تقريعاً توبيخًا و

 املسألة الثانية:  
، ويتمثل يف قول اهلل تعاىل:  وهي يف تغاير القراءات من اخلطاب إىل الغيب

 .[37ج:احل] ﴾  ٺ  ٺ  ٺپ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿

 
ص )  دراسة رصفية تطبيقية، لغمبو حسن ،بع الشهريةظواهر ترصيف األفعال يف القراءات السانظر:  (1)

عبدالكريم نياز )رسالة ت بنل ألم اترة وأثره يف املعنىالقراءات القرآنية املتويف  تفاتاالل، (161

 .  (108ص ) (ماجستري

 .(17/291) رالتحرير والتنوي (2)

 .(3/550) رتح القديف، (18/676) انجامع البيانظر:  (3)

 .(2/245) رشالنرش يف القراءات الع  ،(0052ص ) كنز املعاين، (121ص ) التيسريانظر:  (4)

 .(2/335) املوضح، (482ص ) ءاتلقراحجة اانظر:  (5)

ة االلتفات يف القراءات القرآني، (162ص ) يف األفعال يف القراءات السبع الشهريةرصاهر تظو: انظر (6)

 .(108 ص) املتواترة
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فقرأه يعقوب بالغيب، والباقون  ﴾ڀ ﴿: ىلتعاف القراء يف قوله لتخا

ووجه اخلطاب  ، ووجه الغيب أن الكالم عن املرشكني وهم غيب،(1)باخلطاب

ويراد به العموم، قال  ،﴾ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ ﴿مناسبة أول اآلية 

 مل × اهلل لرسو زمان يف  اسالن كل أن العلم أحاط وقد»الشافعي يف تفسريه: 
 أريد  فإنّم ،عاما لكالم خَمَرجاجاء و املؤمن، فيهم ألن ؛شيًئا دونه من يدعون يكونوا

 .(2) «هكذا كان من

؛ حيث إن ا عظيًّم يضفي معنى بالغيً من اخلطاب إىل الغيب  تافااللتوعليه ف

كون، وملا االنتقال من اخلطاب إىل الغيب أفاد العموم وهو عموم مقصود به املرش

هم عن  وإسقاط هموا االلتفات عنهم، فهو بمثابة احتقارحقستا نيكمرش اوكان

، بل هم عىل رد ما لعبادهتم من انتفت قدرته عىل خلق أقل األشياء»االعتبار  درجة

 . (3) «تصار عليه أعجز، ويف ذلك جتهيل عظيم هلمأخذه ذلك األقل منهم واالن

 

 

 

 

 
 

 
 .(401ص ) البرشإحتاف فضالء ، (2/245) النرش يف القراءات العرشنظر: ا (1)

 .(3/0921) مام الشافعيتفسري اإل  (2)

 .(109ص ) ة املتواترةتفات يف القراءات القرآنياالل (3)



 حلارثيد اد.سلوى أمح           ية لسورة احلجدراسة موضوع:  ربية والشرعيةالقراءات ف العلوم الع تنوع أثر

78 

 امسث اخلبحامل
 واحي العقديةير النقرت يفالقرآنية  ءاتاقرلاوع نتر أث

ی  ی   ی  جئ  حئ   ﴿ من قوله تعاىل:  ﴾ی ﴿اختلف القراء يف لفظ: 

و عمرو ويعقوب بفتح الياء والفاء وإسكان أ ابن كثري وأب، فقر[38احلج:] ﴾مئ

هذا  وعىل  ،(1) يدفع السوء  :الدال من غري ألف بعدها، مضارع للفعل َدَفع، واملعنى

، إذ ال يستطيع أحد جلب خري أو دفع (2) وحدههلل هو ااحلقيقة ىل عل عالفا كوني

 رش إال ما كان وفق إرادته وقدرته.

، عىل املفاعلة (3) ع كرس الفاءتح الدال وألف بعدها موالباقون بضم الياء وف

 ىلوهي حُتمل هنا ع، فليست كل مفاعلة تقتيض املشاركة الكائنة من طرف واحد

  -جلها يبنى الفعل لفاعلهعاين التي ألى املوهذه إحد-فعل ال رريتكو ةغالإرادة املب

متكررة من قبل   كان يقع من اعتداءاتّمَّ ، وَلـ(4)أي: يدفع عنهم مرة بعد مرة

  قوله تعاىل:  ومثله، (5) املبطلني عىل أهل احلق حسن اإلخبار بلفظ املدافعةأولئك 

[ 30]التوبة:   ﴾ ڭۓ ﴿ 
 . ( 7) «لةوى يف الدالأق ةلب ملغاا علوف » كشاف: ال   يف   قال  ، ( 6) 

وجيوز أن تكون املفاعلة جمردة، وعليه فإن فاعل بمعنى فعل عىل حد داويت 

، (9) ، ذكر اجلعربي أن إسناده إليه عىل حد سافرت(8) العليل، وعاقبت اللص

 
 .(952ص ) وضحاملانظر:  (1)

 .(2001ص ) كنز املعاين وما بعدها،  (475ص ) تاءاحجة القرانظر:  (2)

 .(2/245) قراءات العرشالنرش يف ال، (2000ص ) كنز املعاين، (120ص ) لتيسريا: انظر (3)

 .(0200ص ) ز املعاينكن  (4)

 .(6/518) فاتيح الغيبمانظر:  (5)

 .(2/224) ف عن وجوه القراءات السبعالكشانظر:  (6)

 .(3/915) لكشافاظر: ان (7)

 .(14/98) باب يف علوم الكتابالل، (2/224) الكشف عن وجوه القراءات السبعانظر:  (8)

 .(2000ص ) كنز املعاينينظر:  (9)
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 عىل اآلية.  األول أحسن؛ إلضافته معنى جديًدا فتكون القراءتان بمعنى، والتوجيه

يكون الدفع من جهتني من   حتّمل أن، الثننياا عىل نة هفاعلامل  جيوز محلالو

 . (1) الكشف دافع ومن مدفوع عنه، واملدفوع عنه ال حظ له يف الدفع، قاله مكي يف

  املدافعني  من لواحد كونك  عن عبارة ن املدافعة مفاعلة، وهيإ»ويقول الرازي: 

 . (2) «حمال ىلتعا هللا حق  يف  العبد نم وذلك ،فعله من له مانًعاو لصاحبه دافًعا

، هو أنَّ اهلل من يدفع عن الناس ال أحد القراءة بغري ألف حتمل معنى خاًصاو

، وتابعه اجلعربي ملوافقتها (3)وقع عليها اختيار مكييدافعه، وألجل هذا املعنى 

 . (4) رصيح الرسم كذلك 

 ابً د كساعبللدل عىل أن فتلصحيحة؛ قيدة اأما عالقة هذه القراءات القرآنية بالع

ملن زعم من أصحاب الفرق الضالة كاجلربية وغريهم من  ل، خالًفاللفع تياًرا واخ

، وإال ملا كان ملدافعة اهلل عن (5) هلل فيهم عل امن فوونة هبم، أن أعّمل العباد غري مره

 ديه جل شأنه لكل من عاداهم أي معنى وفائدة. عباده املؤمنني وتص

ال خترج عن   فهي هلم؛ ااختيارً  تكانوإن  بادن أفعال العأ : عىلأيًضا دلتو

مشيئة اهلل وقدرته، فليس كل ما يسعى له اإلنسان يكون، ولو كان ذلك لتمكن 

 من النيل من عباده املخلصني، واإلطاحة هبم عىل مر العصور، فللباطل  أعداء اهلل 

 هنوأ خيلق فعله، بدملن زعم أن الع خالف الكثرة الغالبة، وهذاهم أهله جلجلة، و

 . (6) هلل وخلقه وقدرته كالقدرية وغريهمئة اعموم مشي نمرج خا

 
(1) (2/223) . 

 .(6/518) فاتيح الغيبم (2)

 .(2/224) لسبعالكشف عن وجوه القراءات اانظر:  (3)

 .(2000ص ) كنز املعاين انظر:  (4)

 . (243ص)ن بن نارصالرمحللرباك عبد العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيميةد صاوضيح مقتانظر:  (5)

 .(489ص ) عبدالرمحن بن نارص رباك،لل رشح الرسالة التدمرية انظر: (6)
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 خلقه، جيب كّم تدل اآلية عىل سنة من سنن اهلل الكونية وأقداره الرشعية يف

قيم  بعباده املؤمنني، وقد أحسن ابن والية اهلل اخلاصة وعنايته هي التسليم هبا، 

  عنه،  لدفعوا -منملؤاي -أ ظهفح يتوىل واهلل»: آلية فقالتفسريه هلذه ا اجلوزية يف

 وبحسب والبد، عنه يدافع فاهلل باهلل مؤمنا كان فإن آمنوا، الذين عن يدافع اهلل فإن

  مزج  مزج وإن دفع، أتم عنه اهلل دفع كان إيّمنه كمل عنه، فإن  اهلل دفاع يكون إيّمنه

 ه نع  هللا  ضأعر بكليته اهلل عن  أعرض ومن مجلة، يهلع أعرَض اهلل مرة كان وإن له،

  ولن  خلقه، يف اهلل سنة هذه»إىل أن قال  «ومرة مرة له فاهلل  ومرة مرة كان ومن. لةمج

الربانية وإن قيلت يف سياق خاص إال أهنا من  العناية، وهذه (1) «تبديال اهلل لسنة جتد

 سنن اهلل يف الكون معروفة. 

  ن أ عىل نيءتراإحدى الق لت، فقد دةعظيم  تةالقراءتني لفن اجلمع بني يظهر م

ا األخرى عىل أن كسب العباد واختيارهم ال خيرج أبدً ا، ودلت ا واختيارً كسبً  عبادلل

بسببه   ترب واالختيار خاض فيه كثريون ووقععن إرادة اهلل ومشيئته، وموضوع اجل

وأن  ،اختيارليس له ن إلنساالبعض إىل أن خمالفات عديدة يف العقيدة؛ حيث ذهب ا

الق لفعله، ويف  ن العبد خون: إ ل آخروقا ،تهرادإب سحن اسإلنيسري االذي و اهلل ه

بني سبيل ذلك حارت عقول، ولكن اهلل عز وجل مل يرتك عباده يف احلرية، حيث 

، والتوسط [30اإلنسان:] ﴾ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ ﴿األمر فقال سبحانه وتعاىل: 

 نوعيف توة، جمموع األدله ج الذي عليه سلف األمة، وتقرربني األمرين هو املنه

 . (2) تقرير للنواحي العقدية جيمع بني األمرينيف هذا املوضع ءات القرا

 

 
 

 .(656ص ) بن قيم اجلوزيةال  الكريم( نري القرآ)تفس (1)

 .شتقاق الرصيف أيضاً ية عىل دالالت اال آنوهذا من أثر تنوع القراءات القر (2)
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 السادسملبحث ا

 أثر تنوع القراءات القرآنية يف اختالف األوجه التفسريية

  ڍڇ  ڇڇ  ﴿، من قوله تعاىل: ﴾ڍ﴿اختلف القراء يف كلمة: 

قرص رو بالأبو عم و ريكثبن رأ اق، ف[51احلج:] ﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

 . (1) والباقون بالتخفيف واملد  [،38، 5]وتشديد اجليم هنا ويف موضعي سبأ 

 القراءتني:  يف معنى لأويالت أهل واختلف  

زوا أهنم أي:فعىل قراءة القرص يكون التعجيز بمعنى التثبيط،    الناس  عجَّ

هذا  وقد روي ،رآنالق من هب ءاج بّم واإليّمن ، × اهلل رسول اتباع عن موثبطوه

 كالطربي،عنى عن جماهد، وعروة بن الزبري، وتبعه يف ذلك مجاعة من املفرسين امل

 . (2) ين، والسيوطي، وغريهموالشوكا

  عن  عجزة بالتثبيط جاعلوهم أي: الناس، معجزين ومعناه»قال ابن عطية: 

 . (3)«اإليّمن

  ، وذلك  ×ي نبالاتبع  من زالعجينسبون إىل  وقيل: معنى معجزين، أي: أهنم

ْقته، أي نسبته إىل ذلك. نح ْلُته وَفسَّ  و قوله: جهَّ

،  احلزم  ضد هو الذي العجز إىل نسبه إذا بالتضعيف ...ن: )واء البياجاء يف أض

 احلزم غري أمرا ارتكبوا حيث هلم، عقول ال سفهاء املسلمني حيسبون أهنم: يعنون

املنافقني:   ماهنإخو عن تعاىل قال ّمك م،هفيزعم  اإلسالم نيد اعاتب وهو والصواب،

 .  (4)  ﴾ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ    ۓۓ  ے ھ  ھ  ھ  ھ  ے ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ    ﴿ 

 
 .(2/245) النرش يف القراءات العرش، (2004ص ) كنز املعاين ، (012ص ) التيسريانظر:  (1)

 .(6/64) الدر املنثور، (4/359) القدير حفت، (18/662 )جامع البيانانظر:  (2)

 .(4/128) املحرر الوجيز (3)

 .(5/283) أضواء البيان (4)
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و مغالبني، أي: جاهدين ليهبطوا آيات اهلل أ  فعىل معنىأما قراءة اجلمهور 

 . (1)   ﴾  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ ﴿يبطلوها، ومنه قوهلم: 

  تعجيزهم،  تقتيض آلياتاو يات،آلا حبصا عجز ابولط كأهنم »عطية:  ناب قال

 . (2)«مفاعلة فصارت

،  (4) «معاندينمعاجزين أي: »، وقال الفراء: (3) هلل وعن ابن عباس: مشاقني 

سعى  من أن والوجه: ن عىل قول ابن عطية،واحلق أن قول ابن عباس والفراء يعودا

 ه.عانداهلل و ق شا دفق  التهم عليها، لقاءيف آيات اهلل بالتشكيك فيها، وإ

ون ، أي: ظانني أهنم يفوت(5) ملفرسين املعاجزة من الفوت والسبق بعض اوجعل 

، ُروي هذا التفسري عن  بعثهم يف ال يقدر عليهم أن اهلل باعتقادهم وذلك ،عىل اهلل

وهذا ». قال ابن عطية: ( 6) [39العنكبوت:] ﴾ ٺ  ڀ  ڀ﴿سن، وقرأ احل

 . (7)  «اللفظةخارج عن  فسريت

  فقد  اهلل، آيات عن عجز من أن وذلك املعنى ربتاقامت» ءتانلقراربي: واطال لقا

 وخالف  بمعاصيه، والعمل اهلل، آيات عن التعجيز اهلل معاجزة ومن ،اهلل عاجز

  الناس  يبطِّئون كانوا أهنم فيهم اآليات هذه اهلل أنزل الذين القوم منصفة وكان أمره،

 يعجزونه  أهنم بونحيس ،× اهلل رسول ونبلغاي و رسوله، واتباع باهلل، نّمياإل عن

 
 .(3/346) معامل التنزيل، (18/661 ) جامع البيانانظر:  (1)

 .(4/128) يزاملحرر الوج (2)

 .(18/661) جامع البيانانظر:  (3)

 .(2/229) معاين القرآنر: انظ (4)

)ع ج ز( مادة  البن منظور، العرب لسان، (1/219)مادة )ع ج ز(  وي،رلله  غةلهتذيب الظر: ان (5)

(5/370). 

 .(4/359) فتح القدير، (8/70) نلبياالكشف وا، (1/383) تفسري حييى بن سالمظر: ان (6)

 .(4/812) يزجاملحرر الو (7)
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 ذلك كان افإذ ،اهلل معاجزهتم ذلك فكان عليهم، نرصه له اهلل ضمن وقد ويغلبونه،

 . (1) «ذلك يف  الصواب فمصيب قارئلا قرأ  القراءتني فبأي كذلك،

كالم  كّم ظهر من  آليةلتفسريي لنى ااملع تغاير وجوه القراءات تنوع ترتب عىل

ا عهواجتّم تعاىل مقصود، ذلك من اهللن مجيع فرسين أمل ا ورليه مجهعذي ، والاألئمة

أي   القراءات القرآنية مدلوالتوليس بني ، ووارد فعل أعداء الدين حاصليف 

 . (2) من الكتاب والسنة جمموع األدلة اتؤكده الواردةكل املعاين ف، تضادوتباعد 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 .(18/662) جامع البيان (1)

 . ضاً ت ومعاين االشتقاق الرصيف أياءات القرآنية عىل دالال القرويعد هذا من أثر تنوع  (2)
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 السابعاملبحث 

 ستنباطات الفقهيةية يف االت القرآناءقراال تنوع أثر

 وىل: املسألة األ
ڀ  ڀ  ڀ         ﴿، من قول اهلل تعاىل: ﴾ٹ﴿وهي من اختالف القراء يف: 

 ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ 

يف مسألة  هنا عن اختالف الفقهاء كالموال ،(1)اسابقً مسائله ، وقد بينت [25احلج:]

 هتا. رإجا كة أوبم  دوربيع ال

 :، كالتايلل العلّمء يف املسألةواأقو

، (3) ، ومالك (2) ال يصح البيع، وهو مذهب اإلمام أيب حنيفة ول:ل األالقو 

 . (4) واملشهور عند احلنابلة

ول عند  قهو ، و (5)يكره البيع، وبه قال اإلمام مالك يف رواية عنه :الثاينالقول 

 . (6) الشافعية

، وقول أليب (7) شافعية مذهب الو وه، دور مكة بيعيصح  ل الثالث:قو ال

 
 .(72ص)ث املبحث الثالنية من انظر: املسألة الثا (1)

 .(4/619) للكاساين بدائع الصنائع (2)

 .(3/366)للحطاب الرعيني يف رشح خمترص خليل يلمواهب اجلل (3)

 املقديس مةاالبن قد نياملغ ، (4/345) البن قاسم ستقنعاد املحاشية الروض املربع رشح زانظر:  (4)

(4/196). 

 .(5/423) ليلاجلمواهب  (5)

 ية ملالع  للرشبيني، حممد بن أمحد اخلطيب، دار الكتب هاجاملحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املن مغني (6)

(2/395). 

 .(7/466)، و (3/190) للنووي موع رشح املهذبملجاانظر:  (7)
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، وهو مذهب (3) ، ورواية عن اإلمام أمحد(2) ام مالكعن اإلم ، ورواية(1) حنيفة

 . (5) ، ورجحه ابن تيمية وابن القيم(4) الظاهرية

ية، فقال يف معنى اآل أويلأهل التىل اختالف الفقهاء يف املسألة عائد إف واختال 

حق اهلل الواجب عليهّم وأداء  النسك، اءقضو ة،احلرم يمظعإهنّم سواء يف تقوم: 

 . (6) يه ذهب جماهد، وتبعه بعض املفرسينفيه، وإل

اآلخر إال  من فيه حّق أب أحدمها فليس به، النزول يف سواء ّمهنوقال آخرون: إ 

 . (8) جبري وابن زيد وباذان وابناملعنى ذهب ابن عباس ، وإىل هذا (7)من سبق 

 احلرم أرض أن عىل داللة فيه ادي؛والب كفعاال ءواستوا» يس:قال أبوعيل الفار

 بحّق  البادي من هبا أوىل فيها العاكف وصار افيه، يستوي مل ملكت ولو ،لكمت ال

 لسبقه  باملكان أوىل كان إليها سبق  من التي املساجد سبيل سبيلها ولكن ملكه،

 . (9) «إليها

، (10)لرفعة اراءبقارهتا جو أبيع الدور بمكة أتحريم استدل القائلون بلقد و

 .(11) سوية يف ذلك كله الصحيح عموم الترأى ابن العريب أن و

 
 .(4/196) بدائع الصنائعانظر:  (1)

 .(5/423) لياجلل مواهب (2)

 .(4/20) يعملقديس، دار الكتاب العريب للنرش والتوزقدامة االبن  متن املقنع الرشح الكبري عىل (3)

 .(7/554) للظاهري املحىل باآلثار (4)

 . (3/383) البن قيم اجلوزية لعبادري ا هدي خيف عادامل زاد (5)

 .(732ص ) وجيزال، (7/15) الكشف والبيان، (478ص ) للمخزومي تفسري جماهدانظر:  (6)

    .(18/596) يانجامع البانظر:  (7)

 .(3/333) معامل التنزيل، (7/16) الكشف والبيانظر: ان (8)

 .(5/271) للقراء السبعة احلجة (9)

 .(2/573) إجياز البيان، (3/333) معامل التنزيل (10)

 ًا. ت القرآنية عىل علم التفسري أيض ا راء نوع الق ت   د هذا من أثر ويع  .(3/276)يبالعر البن أحكام القرآن (11)
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جد احلرام من اآلية، ومنشأ اخلالف يف املسألة عائد إىل اختالفهم يف املراد باملس

هد، وعمر بن عبد جما املسجد احلرام فقط؟ وإىل األول ذهب هو مجيع احلرم أمأ

احلسن ومجاعة، وعىل القول ين ذهب الثا ىلني، وإعتابمن ال اء، ومجاعة العزيز، وعط

 . (1) وإجارهتا، وعىل القول الثاين جيوز ز بيع دور مكةاألول ال جيو

فكان »ام بداللة أول اآلية، ريه أن املقصود املسجد احلرورجح الطربي يف تفس

ن رب عي ابتدأ اهلل اخلاكف فيه والباد يف املعنى الذالع معلومًا أن خربه عن استواء

ضاء مناسكهم به،  نه املؤمنني به، وذلك ال شك طوافهم، وقأهنم صدوا ع ارالكف

 . (2)  «إياه، وغري ملكهم واملقام، ال اخلرب عن ملكهم

 أن  لظهور ماذا؛ يف االستواء يبني  مل ﴾ ٹ﴿: وقوله»وقال ابن عاشور: 

 ه؛قاتملح ومن منه، قصودةملا العبادة يف هي إنّم مسجداً  هكون بصفة فيه االستواء

 .(3)   «عرفة ووقوف السعي،و  الطواف،: يوه

  جد املس لفظ إطالق  م؛ ألناالبلد احلرملراد مكن أن يكون اوقال بعضهم: ي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿تعاىل:  لقوله جائز احلرام البلد وإرادة احلرام

 : هانئ، كّم أنقوله اء من بيت أمإلرس، وكان ا[1اإلرساء: ] ﴾ پ  پ

 .(4) املنازل  يف بل املسجد يف تكون ال وإقامته م،يقامل منه دراامل «الَعاكُِف »

: وجل عز بقوله إال مكة أرض بيع من املانعون يستدل مل»يف السيل اجلرار:  جاء

 يراد  أن أحدمها: ألمرين، حمتملة اآلية وهذه ،[25احلج:] ﴾ ڤٹ  ٹ ٹ ﴿

  ذلك،  من أعم وه ما ادري  أن الثاين: واألمر لمستدل،ل  دليل فيها يكون فال دسجملا

   .(5)«احلجة به ومتق وال به، االستدالل يصلح ال ملواملحت

 
 .(3/432) معاينسلل نتفسري القرآ (1)

 .(18/597) جامع البيان (2)

 .(17/237) رير والتنويرالتح (3)

 فسري أيضًا. نوع القراءات عىل علم التر ت وهذا من أث   .(14/61) تاباللباب يف علوم الك (4)

 .(493ص ) شوكاينلل ارق األزهائتدفق عىل حدالسيل اجلرار امل (5)
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أجارهتا،  و ، أو بيعهارمل هبا عىل حتريم متلك أرض احلقلت: بل يصح االستال

أن احلرمة ول ب، فال يمكن القنزل عىل وجه من التخصيصتواآلية فيها عموم ي

نَّ د احلرام خاصة، ذلك أجسباملها تعلق القول بامة، والأرض احلرم عمتعلقة ب

  مواضع نزول احلجيج مواهتا وحممول عىل »والباد  اإلخبار باستواء العاكف فيه 

واملطاف ومكان السعي  -شأنه شأن املساجد–فأرض املسجد احلرام  ،(1)«منها

فجميع  ، اعربأداء املناسك ومالزمة املشتعلقة م هاكلوالرمي وعرفة ومزدلفة ومنى 

 وفق ما رشائع اإلسالمويظهرون  ا،هب مناسك احلجؤدون ي ،فيها سواء اخللق 

 . فرتضه اهلل عليهما

، وهذا الرأي املشاعر املقدسةال م وااحلرأرض املسجد  يصح متلكوعليه فال 

د به املعمول به يف شهوقوم عىل أدلة الفريقني، وهو امليقولني وهو اجلامع بني ال

نة ال واهدش وواقع األمر،  حلرم فاألمر وما خال ذلك من أرض ا ،هنبوية تؤكدالسُّ

 .(2) علّمء يح من أقوال الالصحعىل  فيه باجلواز

 املسألة الثانية: 
ٻ    ٻٱ  ﴿من قوله جل ذكره: ﴾ٻ ﴿اختلف القراء يف كلمة:

أنه فعل عىل تح التاء بفاملدنيان وابن عامر وحفص فقرأ ، [39احلج:]  ﴾ٻ  ٻ

املرشكون فعله ياهلل جل وعال بّم كان  منخبار إاءة هذه القر يفو له، فاع  يسممل

واملتمثل يف شتى ألوان »جمازًا،  لقتالذي عربت عنه اآلية باالاألذى  من باملؤمنني

)أذن اآلية يف تقدير الفيكون  ،(3) «الظلم واألذى الواقع عليهم من قبل املرشكني

   .ذين يقاتلهم الكفار(لل

  الكفار قبل من املؤمنني  عىلوالتجاوز  حصول التعديإىل  شارةويف ذلك إ

 
 .(9/251) ملهذبا املجموع رشح (1)

 . (7/320) البن عثيمنيزاد املستقنع ح املمتع عىل الرش (2)

 . (38ص ) أثر القراءات يف آيات اجلهاد والغزوات (3)
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ٻ  ﴿ : ويقوي هذه القراءة قوله»، قال مكي: واناً عد وبالقتل ظلًّم ابتداًء 

 . (1)  «، فدل ذلك عىل أهنم قوتلوا؛ فأتى الفعل عىل مامل يسم فاعله﴾ٻ

ة لقراءذه ا ه ويف. (3) الفعل لفاعله بإسناد (2)لون(يقاتِ قون بكرس تاء )قرأ الباو

ذن ففيم أبكرس التاء  (لونيقاتِ )بقوله: لو كانت  مصعااإلمام  دهأور إشكال

 . (5) ، ألن املؤمنني كانوا َمنِْهيني عن قتال الكفار حتى أذن اهلل هلم هبذه اآلية(4) هلم؟

 واجلواب عنه بأحد أمرين:  

 . (6) إليه من قتال يؤولون اعتبار مابه سّمهم مقاتلني جمازا؛ أن األول:

م كانوا لقتال(؛ ألهنن يريدون قتال عدوهم بايذلل: )أذن ديرأنه عىل تق ثاين:ال

 . (7) فيهم ×حينون قتاهلم، وينتظرون إذن رسول اهلل يت

ل مهدت اإلذن واحلاصل من اجتّمع القراءتني: أن القراءة عىل البناء للمفعو

 ذاية،باإلواملؤمنون  ×فقد كان الكفار يتعمدون النبي »ت سببه، للقتال وبين

خرى بالبناء والقراءة األ، (8)«لقتالاء بعد ذلك االنتصار باجف  نكاية،بال ويعاملوهنم

 . (9)للفاعل دلت عىل املأذون فيه هو القتال داللة ظاهرة بينة

 
 .(2/422) لسبعت ااالكشف عن وجوه القراء (1)

 .(2/245) اءات العرشر القالنرش يف، (2000ص ) كنز املعاين، (120ص) التيسري: انظر (2)

 عالسب الكشف عن وجوه القراءات، (2/530) املوضحدها، ومابع  (478ص ) راءاتحجة الق (3)

 بعدها. وما (2/224)

 .(479ص ) حجة القراءاتانظر:  (4)

 بن فرامرز بن عيل، دار إحياء الكتب العربية مدحم ، للمال  غرر األحكام درر احلكام رشحانظر:  (5)

(1/282). 

 .(1/345) نموذج جليلأ (6)

ثر تنوع . وهذا من أ(6/178) لقادر بن مال حويش السيد حممود آل غازيين، عبداللعا املعاين بيانانظر:  (7)

 .يفرصتقاق الشوع دالالت االقراءات القرآنية عىل تنال

  .(38ص ) أثر القراءات يف آيات اجلهاد والغزوات (8)

شتقاق قرآنية يف تنوع دالالت اال ع القراءات الن أثر تنو. وهذا م(9/154)لآللويس  روح املعاينانظر  (9)

 أيضًا. لرصيفا
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لتي كثر فيها اخلوض بني الفقهاء، هي مسألة من أعظم املسائل ا هذه اآلية حتررو

 ني:  رأي ف يفاملقاتلة يف اإلسالم، وحرص اخلالعلة 

 . (1) لكية، وبه قال احلنفية واملااملقاتلة هي رد العدوان لةأن ع ل:ألو الرأي ا

أن علة املقاتلة الكفر، ولو مل يظهر من الكفار اعتداء، وبه قال  الرأي الثاين:

 . (2)ابلةالشافعية، ومجاعة من احلن

ع اإلسال واختالف القراءات يف هذا  ن وأذ م دفعهم،املوضع بيان ملن رشَّ

داء من  ن بحصول االعتو ر لكفار مقاإلذن يف قتال ا ء تفيدالتاءة بفتح االقرف :اهلمبقت

 قبلهم باملقاتلة. 

سواء كان بقتل أو  كّم تفيد القراءة بكرس التاء اقرتان اإلذن فيه بمجرد االعتداء؛

  ُبنيِّ  سبيل اهلل تعاىل، وإحلاق األذى باملسلمني، وقددونه، ملا فيه من الصد عن ما هو 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿بعده: ي رشع له القتال بقوله ذالاالعتداء  وع من أنواعن

 .[40احلج:]  ﴾ٿ     ٿ   ٿ  ٹ  ٹٺٿ  

  وهو مبني عىل اختالف يكون باجلمع بني األدلة وعليه فالرتجيح يف هذه املسألة 

 هو مناط ِقتال ق األذى باملسلمني والتعدي عليهمن إحلافإ ،اءتني الواردتنيالقر

مل حيصل منهم قتال،  وإن  اهنم عىل املسلمنيوعدفيقاتلون ل  اإلسالم،يففار الك

ا ما قرره مجهور الفقهاء من مالكية وحنفية وحنابلة، وتدل عليه جمموع األدلة وهذ

    .   ( 3) ملجرد كفره وغري املعتدي بظلم ال جيوز قتاله  غري املقاتللسنة، وأنَّ كتاب وا يف ال

 
 .(7/101) بدائع الصنائع البن عابدين املختار حاشية رد املحتار عىل الدرانظر:  (1)

حيح  صوما بعدها،  (3/274)  أليب إسحاق، إبراهيم الشريازي م الشافعياإلماقه  فاملهذب يفانظر:  (2)

 ميحرلا دبع نب دمحم لعزيز بنا للسلّمن، عبد قهيةالف األجوبةو سئلةألاووي، للن، نوويالسلم برشح م

(3/87). 

، ( 326-324ص ) ملحمد حبش،  واألحكام الرشعيةالقراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآينانظر:  (3)

 . (222-219ص ) سيبن خلري الدي ة(وأثرها يف اختالف األحكام الفقهي )القراءات القرآنية
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 امتةاخل

ريم، لتكزينه بحلل السؤدد واالقبول، وأن يله أسأل اهلل ث م هذا البحيف ختا

  .ذا البحث ببعض النتائج والتوصياتوختم اخلتام تذييل ه

 : فكانت كالتايل النتائج أما

 مظاهر التيسري عىل األمة املحمدية. منىل سبعة أحرف ع رخصة القراءة عدتُ  -

 ترشيع اإلسالمي.للصدر األول كوهنا امل رآن يفكالقالقراءات القرآنية  -

يتصور   قة بينهّم عالقة اجلزء من الكل، إذ اللعال القرآنية والقرآن ا القراءات -

 رواياته. أن يقرأ القرآن إال بإحدى

 إغناءان هلا األثر الواضح يف م التأصيلية التي كقراءات القرآنية من العلوال - 

 لتفسري. دية واوالعققهية الف اللغة العربية، والعلوم

وإما مبينة وموسعة  رة، مؤكدة ومقرآلية إما زلة القراءات القرآنية من امن -

  ة جديدة.رباني حكاممؤسسة ألللمعاين القرآنية، وإما 

ة تلحق ليَّ علة وبَ ّمعة الذكور يف كل عىل )َفعىل( و)ُفعاىل( جلاجلمع  زجوا -

 .ونحوها لكسل ض واباإلنسان وتدخل عليه، كالسكر واملر

كان إلس يلزم القول بأن ا الم األمر بعد ثم وختفيفها، والواز إسكان ج -

 بعدها النفصاهلا عنه لفظًا ورسًّم. مع ما (ثم)حتاد ال موجب

 .ائل العربيةسائرة يف القب هلجة فعاللتأنيث والتذكري يف األ ا -

غراض مرة أعول ويف بناء الفعل للفاعل مرة وللمف يف االلتفات بأنواعه، -

 . ةالقرآني املعاينمن د وتزيجتدد  بالغية

  املعاين القرآنية وتوسيعها.و اللغة  إثراءة يفت القراءات القرآنيسامه -

وم ويف حال إفادهتا للعم ، اً خربعتبار النكرة يف اجلملة االسمية وجوب ا -
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 مبتدأ.  جوزفت

 عني الفعل ال ي يد يفلتشد املفاعلة ليس بالرضورة أن تكون بني اثنني، كّم أن ا  -

 ملبالغة. ا دائّمً 

 ير املسائل العقدية ألمهيتها.تقرقرآنية دور عظيم يف كان للقراءات ال -

دة يف املسائل االحتّمالت الوارودفع ة يف ترجيح سامهت القراءات القرآني -

 الفقهية. 

 فهي:  التوصياتأما و

اء بجانب الكتفدم االعناية بعلم الدراية يف مسائل القراءات، وع وجوب  -

 ة. ايوالروتلقي ال

 . البحثذي جاء عليه ال عىل النحو املتنوعة وجوب الربط بني العلوم -

ة عمل مرشوع كبري يضم القرآن الكريم بقراءاته املتواترة مع إظهار كاف -

 قراءاته.  اءة منيف كل قر اإلثراءجوانب 
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 ةلواردية افهرس القراءات القرآن
 الصفحة  دة فيه ار قراءات الو ال املوضع 

 53 )َسْكَرى( -2  ﴾ڤ﴿ -1 ﴾ ڤ﴿
 55 )ثم لَِيْقَطْع( -2       ﴾جث  مث ﴿ -1 ﴾جث  مث ﴿
 55 ) ثم لِيَْقُضوا( -2  ﴾ھ  ھ﴿-1 ﴾ ھ ھ﴿
 55 وُفوْا()َولِيُ  -3)َوْلُيَوفُّوْا(  -2﴾ ے﴿ -1 ﴾ ے﴿ 
ُفوا(-2 ﴾ ۓ﴿  -1 ﴾ ۓ﴿  55 )َولَِيطَّوَّ
 58 (هُ الُ نَ)تَ -2ناله( )ي-1،نَاَل( )تَ  -2﴾ ې﴿  -1 ﴾ ەئ ﴿ ﴾ې﴿
 61 )َوَرَبَأْت(-2    ﴾وئ﴿  -1 ﴾ وئ﴿
 63 ْت( )َلـُهِدمَ -2  ﴾ڦ﴿  -1 ﴾ ڦ﴿
 65 )َفَتَخطَُّفُه( -2 ﴾ ٺ﴿  -1 ﴾ ٺ﴿
 66 )َمنِسًكا(  -2  ﴾چ﴿ -1 ﴾ چ﴿ 
 68 )َأِذَن( -2    ﴾ ٱ ﴿ -1 ﴾ٱ ﴿
 71 ٍؤ( )َوُلْؤلُ -2  ﴾ی﴿  -1 ﴾ ی﴿
 84 ، 72 ()َسَواء  -2    ﴾ٹ  ﴿ -1 ﴾ ٹ ﴿
 75 َن( و)َيُعدُّ  -2 ﴾ ٺ﴿ -1 ﴾ ٺ﴿ 
  ﴾ے  ے  ﴿

 ﴾  ڀ﴿

)َتْدُعوَن،  -)ما َتْدُعوَن( ، ﴾ے ے﴿ -1

 وَن( َيْدعُ 

76 

 78 )َيْدَفُع( -2    ﴾ ی ﴿ -1 ﴾ی ﴿
ِزيَن(-2       ﴾ڍ﴿  -1 ﴾ ڍ﴿   81 )ُمَعجِّ

 87 (ُيَقاتِلونَ ) -   ﴾ ٻ ﴿ -1 ﴾ ٻ ﴿
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 املصادر واملراجع فهرس
 القرآن الكرمي. 

 )أ(
، حققه (ـه 1117)ت:نَّا، ب، ألمحد بن حممد العة عشرربقراءات األء البشر ابلفضال حتافإ-

 م. 1987-هـ1407وت، عامل الكتب،  عيل، بريحممد إسّم شعباند. 

،  ( هـ911ت:) السيوطي ينالد جالل بكر، أيب  بن الرمحن عبد، لالقرآن  علوم ف  اإلتقان-

:  بعة لطا، للكتاب  العامة  رصيةامل  ة هليئ ا: النارش ، إبراهيم الفضل أبو  حممد : حققامل

 . م 1974 -هـ1394

السالم، رسالة   د بن جابر عبدبنت فؤا هلند  د والغزواتالقراءات ف آايت اجلها أثر  -

 . هـ1439-هـ 1438ف، ماجستري يف جامعة الطائ

  حممد : ، املحقق (هـ370ت:) احلنفي اصاجلص الرازي أبوبكر عيل نب أمحد ،القرآن أحكام-

  إحياء  دار :الرشيف، النارش باألزهر حفصا امل  مراجعة جلنة عضو – حاويالقم صادق

 هـ.  1405:  الطبع  بريوت، تاريخ   –  العريب  الرتاث

  ، الدين  بعّمد امللقب  الطربي،  احلسن أبو  عيل،  بن حممد بن عيل: ، املؤلف القرآن  أحكام -

عطية،   عبد  وعزة عيل حممد موسى: ، املحقق (هـ504 ت:) الشافعي اهلرايس  بالكيا املعروف

 هـ.  1405 الثانية، : ة بريوت، الطبع  العلمية، لكتبا دار:  لنارشا

 ت: ) املالكي االشبييل املعافري  العريب  بن  أبوبكر  اهلل  عبد  بن حممد  يضالقا  ، القرآن  حكام أ-

  دار : عطا، النارش القادر عبد  حممد: عليه  وعلَّق ثه أحادي وخرج  أصوله  ، راجع(هـ543

 م.   2003 - هـ 1424 ة، الثالث : عة لبنان، الطب  – وت بري  العلمية، الكتب

  بن  حممد بن حممد العّمدي ودالسع يب ، ألالكرمي  الكتاب مزااي إىل  السليم  العقل  إرشاد -

 العريب، بريوت.  الرتاث إحياء دار:  النارش  ، (هـ982 ت:) مصطفى

ّمن،  السل حسنامل  الرمحن بن عبد بن حممد بن عبد العزيز عبد، لسئلة واألجوبة الفقهية األ-

 هـ(. 2142)ت:

  وري، النيساب الواحدي، عيل بن  حممد  بن أمحد بن  عيل سناحل أبو ،القرآن  نزول  ابأسب-

  – اإلصالح دار: احلميدان، النارش املحسن  عبد  بن  عصام: املحقق ،( هـ468 ت: ) شافعي ال

 م.  9219  - هـ 1412  الثانية،: ةالطبع  الدمام 
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از  حممد ني عبد الكريم نت، أمل بعىن أثره ف املترة و تواااللتفات ف القراءات القرآنية امل-

 م. 0122-هـ 4341جستري، جامعة أم القرى،  كستاين، رسالة ماالرت

  أيب  بن حممد أبوعبداهلل الدين ، لزينالتنزيل  آي غرائب عن وأجوبة  أسئلة  ف  جليل  أمنوذج-

  هيم إبرا بن نالرمح عبد. د: حتقيق  ،(هـ666 ت:) الرازي ياحلنف القادر عبد بن بكر

  األوىل، : الرياض، الطبعة – السعودية بيةالعر  ملكةامل الكتب عامل ارد :ى، النارش املطرود

 م.  1991-هـ  4131

  م، القاس أبو النيسابوري احلسني بن احلسن أبى بن حممود : القرآن معاين عن البيان إجياز -

  دار  : نارش، الالقاسمي  حسن بن  حنيف  الدكتور : املحقق، (ـه550 نحو ت:)الدين نجم

 هـ. 1415  -  ىلاألو : وت، الطبعة بري  اإلسالمي، الغرب 

 )ب(
 . (هـ373 ت:) السمرقندي إبراهيم بن  محدأ بن  مدحم  بن  نرص الليث أبو: لعلوم ا حبر -

  حيان  بن  يوسف بن عيل بن يوسف  بن حممد حيان ، أليب التفسي  ف  احمليط  البحر -

بريوت   ،الفكر دار: لنارشل، امجي حممد صدقي: املحقق ، (هـ745 ت:) ندليساأل

 هـ.  1420: عةطبال

  الكاساين  أمحد بن مسعود نب أبوبكر الدين، لعالء: ائعالشر  ترتيب ف الصنائع عبدائ -

 م. 1986  -  هـ1406 الثانية، : العلمية، الطبعة  الكتب دار :  ، النارش (هـ587 ت:) احلنفي

  حممد  بن حممد بن حممد بن  كاملبار السعادات أبو الدين ملجد ،العربية  علم ف البديع -

لدين،  ا عيل  أمحد  فتحي . د: ودراسة  حتقيق  ، (هـ 066 ت:) ثري األ ابن اجلزري  ين باالشي

األوىل،  : السعودية، الطبعة العربية اململكة  – املكرمة  مكة القرى، أم جامعة: لنارشا

 هـ.  1420

  ( هـ3981 ت:) اين الع  غازي آل حممود السيد حويش  ماّل  بن درالقا لعبد  ، املعاين بيان-

 م. 2961  -  هـ 1382  ،األوىل : عةدمشق، الطب  –  رتقيال مطبعة: رشالنا 

 )ت(
 ، ملحمد بن حممد الزبيدي، دار اهلداية. لقاموسجواهر ا اتج العروس من  -

: ت ) نيسالتو  عاشور بن الطاهر  مدحم بن حممد  بن الطاهر ملحمد  ،والتنوير  التحرير-

 م. 1984: نرشتونس، سنةال – رشللن  التونسية  الدار: النارش  ، (هـ1393
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  عثّمن  بن العباس بن  إدريس بن حممد وعبداهللأب الشافعي : لف، املؤفعيالشا اإلمام تفسي-

  وحتقيق  ، مجع( هـ204 ت:) املكي  القريش  املطلبي  مناف عبد بن املطلب عبد  بن شافع بن

ان مصطفى بن أمحد. د: دراسةو   اململكة  – ريةلتدما دار: ، النارش (دكتوراه رسالة) الفرَّ

 م.   2006-1427:األوىل  ية، الطبعةود السع عربيةال

  ت: ) الكويف الثوري مرسوق بن سعيد بن فيانس أبوعبداهلل: ، املؤلف ثوريال تفسي-

 م. 1983  هـ 1403  األوىل: لبنان، الطبعة  –  بريوت العلمية، الكتب دار:  النارش  (هـ161

  بن  إدريس بن دمحم بن لرمحنا عبد حممد أبو: ؤلف ، املحامت أيب البن العظيم القرآن تفسي-

  الطيب  حممد أسعد : حققامل ،(هـ327 ت:) حاتم أيب  ابن  رازيال احلنظيل، تميمي،ال ذر املن

 هـ. 1419-  الثالثة :الطبعة السعودية، العربية اململكة –  الباز مصطفى نزار  مكتبة: النارش

  ثم  يبرص ال القريش كثري بن  عمر بن لّمعي إس الفداء أبو: ، املؤلفالعظيم  القرآن  يتفس -

والتوزيع،   نرشلل طيبة دار: سالمة، النارش مدحم بن سامي: املحقق ،(هـ477 ت:) الدمشقي

 م. 1999  -  هـ1420  الثانية: الطبعة

  قيم  ابن لدين ا شمس سعد بن أيوب بن  بكر أيب  بن حممد: ، املؤلفالكرمي القرآن تفسي-

  بإرشاف  واإلسالمية  ة العربي حوث والب دراسات ال  تبمك: املحقق ،( هـ751 ت:) اجلوزية 

 هـ. 1410  -األوىل : الطبعة بريوت،-  اهلالل ومكتبة دار: رشالنا ، رمضان  إبراهيم شيخال

  ت: ) املخزومي  لقريش ا املكي التابعي جرب بن جماهد احلجاج  أبو : املؤلف جماهد،  تفسي-

  مي اإلسال فكرال دار: ارش، الن لنيل ا أبو السالم عبد حممد  الدكتور: املحقق  ( هـ104

 م.  1989  -  هـ 1410  األوىل، : مرص، الطبعة  احلديثة،

  ( هـ370 ت:) منصور أبو  اهلروي،  األزهري بن أمحد بن مد حم : ؤلف، املاللغة  هتذيب -

  األوىل،  :ت، الطبعة بريو – العريب  الرتاث ياءإح دار: مرعب، النارش عوض  حممد : املحقق

 م. 2001

الرباك،   ن عبد الرمح، الشيخ تيمية  بنخ اإلسالم لواسطية لشي يدة االعق توضيح مقاصد -

 م. 2006-هـ2714وىل،  لتدمرية، الطبعة: األالنارش: دار ا

علق   هـ(،444)ت: عمرو عثّمن بن سعيد الداين  ، املؤلف: أبوالتيسي ف القراءات السبع-

 نطا. حممد رشف، النارش: دار الصحابة للرتاث بط مجال الدين عليه: أ. 
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 )ج(
  غالب  بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد: املؤلف ، القرآن يآ  عن أتويل نالبيا جامع-

  مؤسسة : النارش ، شاكر  حممد  أمحد : املحقق  ، (هـ310 ت:) لطربيا جعفر أبو  اآلميل، 

 . م 2000  -  هـ 1420  األوىل،: الطبعة ، الرسالة

، ط  ريوتالعرصية، ب كتبةامل، صطفى بن حممد سليم الغاليينى ملالعربية(  )جامع الدروس-

 . (م1993  -هـ   4141) 28

  بن  بكر أيب  بن أمحد بن حممد وعبداهللأب : ، املؤلف القرطيب  تفسي =  القرآن ألحكام عم اجلا-

 الربدوين  محدأ : حتقيق ،(هـ671 ت:) القرطبي الدين شمس اخلزرجي األنصاري فرح

  - هـ3841 الثانية،  : طبعة، ال القاهرة – املرصية الكتب  دار : النارش،  فيش أط وإبراهيم

 م.  6419

 )ح(
  العاصمي  قاسم  بن حممد  نب  الرمحن عبد : ، املؤلف عاملستقن زاد شرح  ربع امل  الروض  حاشية -

 هـ.  1397  -  األوىل: الطبعة ،(هـ1392ت:) النجدي احلنبيل

  أمحد بن خالويه، حتقيق ورشح: د.عبد  ، املؤلف: احلسني بن السبعاحلجة ف القراءات -

 م.  2007مل الكتب،  عاالقاهرة،  رم، النارش:مل مكل ساالعا 

حتقيق: سعيد   هـ(،403:)تجلة، بن حممد بن زن بد الرمحنعأيب زرعة ، القراءات جة ح-

 م. 9971-هـ1418-اخلامسة   األفغاين، بريوت، مؤسسة الرسالة، الطبعة: 

  وعيل أب ل،األص  ريّس الفا الغفار  عبد بن أمحد بن احلسن: ، املؤلفالسبعة  للقراء  جة احل -

  العزيز  عبد: قه ودق جوجيايب، راجعه  بشري – قهوجي  الدين بدر: قق املح ، (هـ737 ت:)

:  بريوت، الطبعة /  دمشق - للرتاث املأمون دار: الدقاق، النارش فيوس محدأ – رباح

 . م1993 -  هـ 1413 الثانية، 

 خ()
  ية املرص  اهليئة : ارشالن  ،(هـ392 ت:) املوصيل  جني بن عثّمن الفتح أبو : اخلصائص، املؤلف -

 عة. الراب : لكتاب، الطبعة ل العامة
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 )د(
 أو  منال أو – بمال الشهري عيل  بن فرامرز بن مدحم:  ، املؤلفاألحكام  غرر شرح احلكام درر-

 العربية.  الكتب إحياء دار: النارش ،(هـ885 ت:) خرسو  -  املوىل

  بن  أمحد الدين، شهاب اس،العب  أبو : املؤلف، املكنون  الكتاب علوم ف املصون  الدر-

  حممد  أمحد  الدكتور: املحقق ،( هـ756 ت:) احللبي منيالس ب املعروف الدائم عبد  نب يوسف

 دمشق.   القلم، دار: النارش  خلراطا

:  النارش  (هـ911 ت:) السيوطي الدين جالل بكر، أيب  بن الرمحن عبد: ، املؤلف املنثور  الدر-

 بريوت.  –  الفكر دار

 دحمم بن الرمحن عبد بن هرالقا عبد بكر أبو: لف ؤ، املسَُّوروال  ِ اآلي  ِفسِي تَ  ف  الدُّرر  َدْرج  -

 أمحد بِن َوليد( والبقرة الفاحتة: )وحتقيق دراسة ،(هـ471 ت:) رالدا يناجلرجا األصل، الفاريس

 ، احلكمة جملة: القييس، النارش اللطيف  عبد إياد(: األجزاء بقية يف ه وشارك) احُلَسنْي، َصالِح  بن

 م. 2008-ـه9142 ألوىل،ا :الطبعة ايطانيبر

 )ر(
ن عابدين، بريوت، دار الفكر،  أمني ب ، حممد شرح تنوير األبصارتار على الدر املختار رد احمل-

 م. 1989

  اهلل  عبد بن حممود الدين شهاب: ملؤلف ، ااملثاين  والسبع  العظيم القرآن  تفسي   ف  املعاين  روح-

  الكتب  دار: نارشالعطية،  اريعبدالب عيل :حقق امل ،(هـ1270 ت:) األلويس احلسيني

 هـ.  1415 ، األوىل: الطبعة  بريوت –ميةالعل

 )ز(
  حممد  بن  عيل بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال: ، املؤلفالتفسي  علم ف سيامل زاد-

،  بريوت –العريب  الكتاب دار: ي، النارشاملهد الرزاق عبد: املحقق ،(هـ597 ت:) اجلوزي

 . هـ1422  -  ىلاألو :بعةالط

  دين ال شمس  سعد بن أيوب بن  ر بك أيب  بن  حممد : املؤلف  ،العباد  خي  هدي  ف  د عاامل زاد -

  اإلسالمية،  املنار مكتبة- بريوت  الرسالة،  مؤسسة: النارش ، (هـ751 ت:) اجلوزية  قيم  ابن

 م. 1994/   هـ1415،  والعرشون السابعة :طبعة ال  الكويت
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 )س(
  دار : نارشلا ، (هـ392 ت:) وصيلامل جني  بن  ن عثّم الفتح  وأب: ف ملؤل، ااإلعراب  صناعة  سر -

 م. 2000  -هـ4211 ألوىل ا: لبنان، الطبعة-بريوت  العلمية الكتب

  اهلل  دعب  بن حممد بن عيل بن حممد: ، املؤلف األزهار حدائق على املتدفق  اجلرار السيل-

 األوىل.  طبعةال : حزم، الطبعة   ابن دار: النارش ،(هـ1250 ت:) اليمني الشوكاين 

 )ش(
  رمحن عبد ال، رشح: الشيخ يمية الم تقي الدين أمحد بن تسة التدمرية لشيخ اإل الشرح الرس-

نارص الرباك، النارش: كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع، الرياض، الطبعة: األوىل،   بن

 م. 2004-هـ1425

  يل اجلّمعي ديساملق دامةق بن أمحد بن حممد بن الرمحن ، لعبدملقنع ا منت على الكبي الشرح-

  لنرش ل العريب  الكتاب دار: رش النا  ، (هـ682: املتوَف) ن الدي شمس  الفرج،  أبو  ،احلنبيل

 لتوزيع. وا

  هـ(، 1421)ت:، للشيخ حممد بن صالح بن حممد العثيمني الشرح املمتع على زاد املستقنع -

 هـ.  1422ألوىل، دار ابن اجلوزي، الطبعة ا

 )ص(
لطبعة  ا، املطبعة املرصية، رصزكريا، م  وى بن رشف أبليحي ،ووي صحيح مسلم بشرح الن -

 الرتاث العريب، الطبعة الثالثة. إحياء  بريوت، دار م، لبنان، 9721-هـ1392الثانية، 

 )ظ(
بو  رصفية تطبيقية، تأليف غم ، دراسة ظواهر تصريف األفعال ف القراءات السبع الشهية-

 م. 1120-هـ 1432، لطبعة األوىل يع، التوز حسن، القاهرة: مؤسسة املختار للنرش وا

 )غ(
  برهان  القاسم أبو  رص،ن  بن  محزة  بن حممود : ؤلف، املالتأويل وعجائب  سي ف الت غرائب -

  ثقافة لل  القبلة دار: النرش  دار ،(هـ505 نحو ت:) القراء بتاج  ويعرف الكرماين، الدين

 بريوت.   – القرآن علوم ؤسسةم جدة،  -  اإلسالمية

،  ( هـ1250 ت:) منييال الشوكاين  اهلل  بد ع بن حممد بن  عيل بن مدحم: لف املؤ، القدير  فتح -

 هـ. 1414  األوىل: الطبعة بريوت،  دمشق،  -  بالطي  لمالك دار  كثري، ابن دار:  النارش
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 )ق(
دين سيب، بريوت:  خري ال  ، املؤلف:الفقهية  القراءات القرآنية وأثرها ف اختالف األحكام -

 . م(0820-هـ1429دار ابن حزم، ) 

:  حبش، النارش حممد: ، املؤلفالشرعية  حكاماألو  القرآين الرسم ف هاوأثر  واترةاملت قراءاتال-

 م. 1999  - هـ 1419  األوىل،: مشق، الطبعةد  الفكر دار

دار اهلجرة  بن سامل بازمول، النارش: حممد بن عمر ، ءات وأثرها ف التفسي واألحكامالقرا-

 م. 9619-هـ 1417،  ألوىلعة اللنرش والتوزيع، الرياض، الطب 

 )ك(
  د، أمح  بن عمر بن حممود اسمالق أبو: ، املؤلفلتنزيلا غوامض  حقائق عن كشافال-

  - الثالثة: بريوت، الطبعة – العريب  الكتاب  دار: النارش ، (هـ538 ت:) جاراهلل  خمرشيالز

 هـ.  1407

ن أيب  مكي بمد ، تأليف اإلمام أيب حمالسبع وعللها وحججهاالكشف عن وجوه القراءات -

دار احلديث   :الرحيم الطرهوين، النارش  بدالشيخ عحتقيق  هـ(،743)ت:القييس طالب 

 م.  2007، هـ1428  القاهرة،

  أبو  الثعلبي، إبراهيم بن حممد  بن أمحد : ، املؤلفالقرآن تفسي  عن والبيان الكشف -

  نظري  ستاذ األ: وتدقيق  عاشور، مراجعة بن حممد أيب  اإلمام: حتقيق ،(هـ427 ت:) سحاقإ

  - هـ1422 األوىل : عةلبنان، الطب – بريوت  يب، عرال  الرتاث إحياء دار : النارش ، دي الساع

 م.  0220

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم اجلعربي  ، شرح حرز األماين ووجه التهاين  كنز املعاين ف -

يخ  الش سيد عرباوي، النارش: اجليزة، مكتبة أوالد دراسة وحتقيق: أ.فرغيل ،هـ( 732)ت:

 م. 0112  ة: األوىل،رتاث، الطبع لل

 )ل(
  احلنبيل  عادل نب عيل نب عمر الدين رساج حفص وأب : ، املؤلفالكتاب علوم  ف اللباب-

  حممد  يلع والشيخ املوجود عبد أمحد عادل الشيخ: املحقق ،(هـ775 ت:) النعّمين  الدمشقي

 . م 9981-هـ 1419  وىل، األ   : لبنان، الطبعة   ، بريوت -  العلمية الكتب  ر دا: النارش، معوض 
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  ر منظو  ابن  الدين  المج الفضل،  أبو عىل، بن  رممك بن حممد : ، املؤلف العرب  ن لسا-

  الثالثة : بريوت، الطبعة  – صادر  دار : النارش  ،( هـ711 ت:) ياإلفريق ي الرويفع ارياألنص 

 هـ.  1414  -

  امللك  عبد بن هوازن بن الكريم عبد: ، املؤلف لقشييا  تفسي=  اإلشارات لطائف -

  – للكتاب  لعامة ا املرصية  اهليئة : لنارشوين، االبسي إبراهيم: حققامل  ،(هـ465 :ت) القشريي

 الثالثة. : ة ، الطبع مرص

 )م(
  حييى  الدين حميي زكريا أبو: املؤلف ،(واملطيعي السبكي تكملة  مع) املهذب شرح اجملموع-

 الفكر.  دار: النارش ،(هـ676 ت:) ي النوو رشف  بن

  جني  بن عثّمن لفتحا أبو: ف ، املؤلعنها  يضاحاإلو  القراءات شواذ  وجوه تبيني ف احملتسب-

اإلسالمية،   للشئون األعىل املجلس -األوقاف  وزارة : لنارش ا ، (هـ392 ت:) يلاملوص 

 م. 1999 -هـ1420: الطبعة

  عبد  بن غالب بن احلق عبد  حممد أبو: ف، املؤل العزيز  الكتاب سيتف  ف الوجيز احملرر-

  الشايف  عبد السالم بدع: ملحققا ، (هـ542 ت:) ريب حاامل ندليساأل  عطية بن  متام  بن  نالرمح

 هـ.  1422األوىل : بريوت، الطبعة  –  لعلميةا الكتب دار:  مد، النارش حم

  رطبي الق األندليس  حزم  بن  سعيد  بن  أمحد بن  عيل  حممد أبو: ، املؤلف ابآلاثر  احمللى -

 . بريوت  – رالفك دار:  النارش ،( هـ456 ت:) الظاهري

  حافظ  حممود نب أمحد بن اهلل عبد كاتالرب أبو :، املؤلفالتأويل ئقوحقا تنزيلال مدارك-

:  له  وقدم بديوي، راجعه  عيل  يوسف: أحاديثه  وخرج حققه  ،(هـ710 ت:) فيالنس ينالد

  - هـ 1419 األوىل،: وت، الطبعة بري الطيب،  الكلم دار: ارش ديبمستو، الن الدين حميي

 م. 1998

ة،  يسن، القاهرحمحممد سامل ، لتفسياللغة واإلعراب واث ن حياءات م ختريج القر  ي ف ستن امل-

 م. 2003- هـ1424لنرش والتوزيع، الطبعة: اخلامسة،  باعة وادار حميسن للط

  بن  احلسني حممد  أبو السنة، حميي: ، املؤلف بغويال تفسي =  القرآن تفسي ف  التنزيل  معامل-

  املهدي،  الرزاق عبد: ملحققا ، (ـه516: ت) الشافعي  يالبغو راءالف بن حممد بن  مسعود 

 هـ. 1420 األوىل، : ة ، الطبعبريوت - العريب  اث الرت إحياء دار:  النارش
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  ت: ) منصور أبو اهلروي، األزهري بن أمحد بن حممد: ، املؤلفلألزهري  القراءات معاين-

  بية العر ململكةود، اسع كاملل  جامعة – اآلداب كلية يف البحوث  مركز :النارش  (هـ370

 م. 1991 - هـ 1412  األوىل،: ، الطبعةية السعود 

 ت: ) الفراء الديلمي منظور بن اهلل عبد بن زياد بن ىحيي  ريازك أبو: املؤلف ،القرآن  معاين-

الشلبي،   سّمعيلإ  الفتاح عبد / النجار  عيل حممد  /النجايت  يوسف أمحد : ملحققا (هـ207

 مرص.  –  مجةوالرت أليف للت املرصية  دارال : النارش

  عيل  د حمم: املحقق  ،(ـه338 ت:) حممد بن أمحد سالنحا  فرجع أبو: املؤلف آن،قر ال معاين-

 . 1409  األوىل،: الطبعة  رمة، كامل مكة –  القرى أم جامعة:  لصابوين، النارشا

  الزجاج  إسحاق  أبو سهل، بن رسيال  بن إبراهيم: ، املؤلف به وإعرا القرآن  معاين-

:  الطبعة بريوت،  – الكتب عامل: نارشالشلبي،  بدهع اجلليل بدع: قق املح ،( هـ311ت:)

 م. 1988  -  هـ 1408  األوىل

  قدامة  بن  حممد  بن أمحد  بن  اهلل  عبد  الدين موفق  حممد أبو : ، املؤلف قدامة  البن  املغن -

:  ، النارش ( هـ620 ت:) املقديس قدامة  بابن  الشهري  احلنبيل، الدمشقي م ث املقديس اجلّمعييل

 م. 1968  -  هـ8813:  النرش  تاريخ اهرة، الق ةمكتب

سن، النارش: مكتبة أوالد الشيخ  امل حميحممد س  . د ، اترةيه القراءات العشر املتو  ف توجاملغن -

 ، اجليزة. للرتاث

  اخلطيب  أمحد بن دحمم  الدين، شمس: ، املؤلف ج املنها  ألفاظ معاين معرفة  إىل احملتاج  مغن-

  - هـ 4151 األوىل،: الطبعة ة،العلمي كتب ال دار: ارش الن ، (هـ797 ت:) الشافعي الرشبيني 

 م. 1994

 احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد أبوعبداهلل: املؤلف  ،الكبي  التفسي =  الغيب مفاتيح-

  إحياء  دار: النارش ،(هـ606 ت:) الري خطيب الرازي الدين بفخر امللقب  الرازي التيمي

 هـ.  1420 - الثةالث :الطبعة  .بريوت   – العريب  الرتاث

  عروف امل  العباس، أبو األزدي، الثّميل األكرب عبد بن يزيد بن حممد: ؤلف امل املقتضب،-

 بريوت.  –. الكتب عامل: عظيمة، النارش  اخلالق  عبد حممد: املحقق  ، (هـ285 ت:) ملربدبا
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  ن ب  د أمح بن حممد  بن زكريا: املؤلف  واالبتداء، ف الوق ف املرشد  ف ما لخيصلت  املقصد -

املصحف،   دار : النارش ،(هـ926 :ت ) السنيكي حييى  أبو ن الدي زين ، األنصاري  يا زكر 

 م.  1985  -  هـ 1405  ،الثانية : الطبعة

  عمرو  أبو عمر بن عثّمن بن سعيد بن عثّمن: ، املؤلف واالبتدا الوقف  ف  املكتفى-

:  لطبعة ر، اعّم ردا: رمضان، النارش الرمحن عبد  الدين حميي :املحقق  ، (هـ444 ت:)الداين 

 م.  2001  -  هـ 1422  ىلاألو

  بن  حممد بن الكريم بدع بن دأمح : اهلدى  منار ، مؤلفواالبتدا الوقف  انبي ف اهلدى  منار-

  العال  وأب رشيف: املحقق ، (هـ1100 نحو ت:) الشافعي املرصي  األشموين  الكريم  عبد

 م.  2002  -  هـ 2214  ،األوىل : بريوت، الطبعة  –  العلمية الكتب ارد: العدوي، النارش 

  1لكتب العلمية، ط ن حممد بن اجلزري، دار احمد بمل ، ني ومرشد الطالبنيرئ منجد املق -

 . 9م( ص  1999-هـ 1420)

  بن  عثّمن الفتح أبو: ، املؤلفاملازين عثمان  أليب  التصريف  كتاب  شرح جن، البن  املنصف -

  احلجة  ذي يف األوىل :طبعة، الالقديم الرتاث إحياء دار: النارش ،( هـ392 ت:) املوصيل جني

 م. 1954  سنة أغسطس -  هـ1373  نةس

اهيم الشريازي، بريوت، دار الكتب  حاق إبرإس  ، أبوالشافعياملهذب ف فقه اإلمام -

 م.  1995-هـ1416العلمية، الطبعة األوىل، 

  بن  حممد بن حممد أبوعبداهلل الدين مسش: ، املؤلف خليل  خمتصر شرح ف  اجلليل مواهب-

عيني باحلطاب فرواملع غريب،امل طرابليسال نالرمح عبد ، املحقق:  (هـ954 ت:) ياملالك الرُّ

الرضوان، الطبعة األوىل،   دار:  اليعقويب الشنقيطي، النارشد األمنيمد حييى بن حممحم

 م. 2010-هـ1431

  الكويت –اإلسالمية  والشئون األوقاف وزارة: عن ، صادرالكويتية  الفقهية  املوسوعة  -

  الطبعة : 23-1 ، األجزاء(هـ1427 -4401 من: )بعة الطجزءا،  54: اءألجزا عدد

  ، الصفوة  دار مطابع  األوىل،  الطبعة : 38 - 24 اءاألجزالكويت،  – السل الس دار  الثانية، 

 الوزارة.  ةطبع  الثانية،  الطبعة: 45  -  39 مرص، األجزاء



 (ه1440 ذو احلجة)         ون  عشر وال ثامنالعدد ال     نية   لقرآهد اإلمام الشاطيب للدراسات ا مع لةجم
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فاريس  العبد اهلل أيب  د بن، تصنيف: نرص بن عيل بن حممالقراءات وعللها  املوضح ف وجوه-

بدر،  اهيم إبر عبد الرمحن ق: حتقي هـ(، 565)ت:ريم، ابن أيب مالنحوي، املعروف ب ويالفس

الرشيد، النارش، دار الصحابة بطنطا، الطبعة األوىل،   مراجعة: وليد بن رجب بن عبد

 م. 2009-هـ1429

 )ن(
ي،  بابن اجلزر  لشهريي، اأيب اخلري حممد بن حممد الدمشق ،راءات العشر النشر ف الق -

 . م2006-هـ 1427، ، بريوت، الطبعة الثالثةب العلميةالنارش: دار الكت  ،ـ( ه833)ت:

أليب عبد اهلل حممد بن مجال الدين عبد اهلل بن هبادر،  ، نكت على مقدمة ابن الصالحال-

هـ  1419)1الرياض، ط  –اء السلف فريج دار أضوزين العابدين بن حممد بال حتقيق: د. 

 . م(8199  -

 )و(
  عيل  بن حممد بن  أمحد  بن عيل  سناحل أبو: ف ، املؤلالعزيز كتاب ال تفسي  ف  الوجيز-

  داوودي، دار  عدنان صفوان: حتقيق  ، (هـ468 ت:) الشافعي  نيسابوري،ال ي، الواحد 

 هـ. 1415  األوىل،: ةبريوت، الطبع   دمشق،  -  اميةالش الدار، القلم  دار: النرش 
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