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 امللخص

الم عىل رسول اهللاحلمد  الة والسَّ ا بعد: هلل، والصَّ  ، وعىل آله وصحبه وَمن وااله، أمَّ

الفاعل يف القراءات العشريَّة وأثره يف تعدُّد معىن  "  عنوان البحث:  اختالف 
 . "اآلية )دراسًة نظريًَّة تطبيقيًَّة( 

البحث امل  :أهداف  غري  املعلوم  للفعل  املسند  الفاعل  بتاء  قرتاستخراج  ن 

أثره يف  اخلطا العرشيَّة ومجعه يف بـحٍث واحٍد، وبياُن  القراءات  الغيبة من  ياء  أو  ب 

بط بني معاين القراءات؛ لبيان املعنى الكامل لآلية.  د معنى اآلية، وبذل الُوسع يف الرَّ  تعدُّ

معت يف هذا البحث بني املنهج االستقرائيِّ واملنهج التَّحلييلِّ  ـج   منهج البحث:

.صلوا  فيِّ

اختالف   ُيظهر  بـام  وتوجيُهها  بـها،  قرأ  ملن  عزُوها  حيث  من  القراءة  وتناولت 

الفاعل يف القراءتني، وبياُن معنى اآلية عىل كلِّ قراءٍة عىل حدٍة، وبياُن أال تعارض  

بـجملة   ذلك  ًرا  مصدِّ فيها،  القراءتني  معاين  بـجمع  اآلية  وتفسرُي  القراءتني،  بني 

 ع القراءتني(. اجتام نم )واملعنى الـحاصل

   أهمُّ النَّتائج:
عدد املواضع التي اختلف فيها الفاعُل املسنُد للفعل املعلوم غري املقرتن بتاء   -1

 ( موضًعا. 33اخلطاب أو ياء الغيبة من القراءات العرشيَّة: ) 

من حيث داللتهام عىل الفاعل: التَّباين، أو   -يف اآلية-النِّسبة بني القراءتني    -2

 خلصوص املطلق.موم واعال

د معاين اآلية يف مجيع املواضع.  -3  كان اختالف الفاعل سببًا مؤثًِّرا يف تعدُّ

التَّوصيات: البحث،    أهمُّ  هذا  يتناوله  مل  الذي  الفاعل  ودراسة  مجع  إىل  عوة  الدَّ

معنى  يف  يكون  الذي  النَّحوي  االصطالح  غري  يف  الفاعل  وكذلك  الفاعل،  كاسم 

 الفعل الذي مل ُيسمَّ فاعله، ويف اسم املفعول. عه يف ووقاآلية، ويكثر 

 ل. ـى، احلاصـالف، معن ـة، اخت ــالفاعل، اآلي الكلمات املفتاحيَّة:
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 املقدِّمة
ٍة  عدَّ بقراءاٍت  البياَن  جامًعا  وآياٍت،  ُسَوٍر  يف  القرآن  أنزل  الذي  هلل  الـحمد 

الم عىل رسول اهلل،   الة والسَّ ا بعد:   وصحبه   ه ىل آل وع ولـهجاٍت، ُثـمَّ الصَّ  وَمن وااله، أمَّ

تيسرًيا   عظيمٍة،  وِحَكٍم  عديدٍة،  لغاياٍت  دٍة؛  متعدِّ بقراءاٍت  القرآُن  نزل  فقد 

 لقارئيه، وزيادًة يف أجر عالِـميه، وإظهاًرا إلعجازه يف ألفاظه ومعانيه.

 .  ى ر ٍة أخ آي : تكثري معاين اآليات، فتكون القراءة يف اآلية بـمنزلة  ومن بني هذه احِلَكم

اآلية  وه معرفة  لتوقُّف  معرفتها؛  عن  املفِّسِّ  يستغني  ال  القراءات  من  النَّوع  ذا 

 بكامل معناها عىل القراءات الواردة فيها. 

لآلية   جديٍد  معنًى  ظهور  يف  أثٌر  هلا  كان  التي  القراءات  يف  -ومن  ذلك  واطَّرد 

مواضعها ا  -مجيع  اختالف  عىل  مبنيًَّة  فيه  القراءة  كانت  الفما  لملاعل  لفعل  سند 

 املعلوم غري املقرتن بتاء اخلطاب أو ياء الغيبة من القراءات العرشيَّة. 

وقد كانت عناية أهل العلم بـهذه القراءات التي اختلف الفاعل فيها ظاهرًة من  

ومن جهة  توجيهها،  ومن جهة  بـها،  قرأ  ملن  وهي: من جهة عزوها  ٍة،  عدَّ جهاٍت 

 ٍة. ىل حدع راءةٍ ق بيان معنى اآلية عىل كلِّ 

لتكتمل  أخرى؛  جهات  من  عنايٍة  ملزيد  بـحاجٍة  القراءات  هذه  أنَّ  ووجدت 

الكامل   املعنى  وبيان  القراءتني،  بني  تعارض  أالَّ  بيان  وهي:  هبا،  العناية  جوانب 

لآلية باجتامع القراءتني فيها، ومجع املواضع كلِّها يف بـحٍث واحٍد مشتمٍل عىل مجيع  

 هذه اجلوانب.

يته:  اهللَ  تنتعاس   دقو وسـمَّ البحث،  هذا  يف  بذلك  القيام  يف  تعاىل  اختالف " 
 " )دراسًة نظريًَّة تطبيقيًَّة(الفاعل يف القراءات العشريَّة وأثره يف تعدُّد معىن اآلية  

وأن   منِّي،  يتقبَّله  وأن  وعمٍل،  قوٍل  كلِّ  يف  اإلخالص  يرزقني  أن  أسأل  واهللَ 

 . يوفِّقني لِـام يـحبُّ ويرىض
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 البحث: ة أمهي •
ًقا بالقرآن العظيم، الذي هو أعظم الكتب وأرشفها.  -1  كونه متعلِّ

ٍق بعلم توجيه القراءات، وعلم التَّفسري.   -2 غبة يف كتابة بـحٍث متعلِّ  الرَّ

غبة يف خدمة كتاب اهلل تعاىل من حيث بيان تفسري اآلية باجلمع بني معاين    -3 الرَّ

 القراءات املذكورة يف اآلية. 

 بحث:الف داهأ •
الكشف عن مجيع املواضع التي اختلف الفاعل فيها؛ ألنَّه اتَّضح من خالل    -1

 قراءيت يف كتب التَّوجيه غموُض اختالف الفاعل عيلَّ يف بعض املواضع.

الفاعل املسند للفعل املعلوم غري املقرتن بتاء اخلطاب أو ياء الغيبة من    -2 مجع 

 .دٍ حاالقراءات العرشيَّة يف بـحٍث و 

د معنى اآلية. -3  بيان أثر اختالف الفاعل يف تعدُّ

بط بني معاين القراءات؛ لبيان املعنى الكامل لآلية.  -4  بذل الُوسع يف الرَّ

ا   -5 علم  بني  العالقة  كلٍّ  إظهار  تناول  ووجُه  القراءات،  توجيه  وعلم  لتَّفسري 

 منهام للقراءة. 

ان موضوعيَّان: حدود البحث: •   هلذا البحث حدَّ

 أن يكون الفاعل من طرٍف واحٍد مسنٍد إىل فعٍل مبنيٍّ للمعلوم. :األوَّل دُّ ـحلا

قوله   نـحو  املفاعلة،  باب  من  فيه  القراءة  كان  ما  الواحد(  )الطرف  بقيد  فخرج 

 بدون –، ففيها قراءتان، األوىل: )َلـَمْسُتم(  [6]املائدة:    ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ﴿  ىل:تعا

وج  هو  والفاعل  ،-ألٍف  )رىخألا  ةءوالقرا.  الزَّ   عىل   ، -باأللف–(  اَلَمْسُتم: 

 .(1) الطَّرفان  مها فالفاعل املفاعلة،

إىل  وخرج   )املسند  تعاىل:بقيد  قوله  ومثاله  الفاعل،  اسم  نحُو:  ی  ﴿   فعٍل( 

 
 (.2/250 )نَّرش البن اجلزريِّ (، ال2/203ُينظر: املختار البن إدريس )( 1)
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اد،  [18]احلديد:    ﴾یی  الصَّ بتشديد  األوىل:  قراءتان:  ففيها   ،

اد، و قني. والقراءة األخرى: بتخفيف الصَّ  . (1) قنياملصدِّ لها: صأ وأصلها: املتصدِّ

االصطالح   يف  ال  فقط،  اآلية  معنى  يف  الفاعُل  للمعلوم(  )املبني  بقيد  وخرج 

نـحو:   فاعله،  ُيسمَّ  مل  الذي  الفعل  مثل   ، تعاىل:النَّحويِّ ژ   ڈ﴿  قوله 

، ففيها قراءتان: األوىل: )ُيْدَخُلون( فالفعل [124]النساء:  ﴾ڑ  ڑ  کژ 

فاعله ُيسمَّ  لـام مل  أنَّ ملعن او  .مبنيٌّ  فـــهو   اهلل  ى:  ُيدخلهم اجلنَّة،  الفاعل يف   تعاىل 

تعاىل:   كقوله  اآلية  فهذه  اإلعراب،  حيث  من  فاعاًل  يكن  مل  وإن  اآلية،  معنى 

. والقراءة األخرى: )َيْدُخُلون( فالفاعل ضمري  [22]املجادلة:    ﴾ڦ ڦ﴿

   .(2)يدلُّ عىل املؤمنني، فهم الفاعلون

  ﴾ ں ڱ    ڱ  ڱ ڱ ﴿ يف قوله تعاىل:  كام ،  لوعف ومثله أيًضا: اسم امل

)ُمَبيَّناٍت(  [34]النور:   األوىل:  قراءتان:  ففيها  مفعول-،  اسم  ـه  أنَّ الياء عىل  ،  -بفتح 

الفاعل يف معنى اآلية، ال من حيث اإلعراب.    هو  واملعنى: أنَّ اهلل تعاىل بيَّنها، ف 

(   اآليات   أنَّ :  واملعنى  عل،ا فلا  هي  فاآليات:  -الياء  بكِّس–ُمَبيِّناٍت(   واألخرى: 

 . (3)للمؤمنني احلقَّ  تبنيِّ 

 ومل ُأدخل هذه القراءات يف البحث ألمرين: 

كثرُة هذه املواضع، حيث زاد عددها عىل ضــعف املواضع التي درستها يف    :األوَّل

 هذا البحث. 

 لف.تخي فيه الفاعل، وما ال فٍة؛ ملعرفة ما خيتلحاجُتها إىل دراسٍة مستقلَّ  :الثَّاين

أالَّ تكون القراءة دائرًة بني الغيب والـخطاب؛ لكثرتـها، وحاجتها   :الـحدُّ الثَّاين

، حيث قارب عددها مئة موضٍع، وذلك بَِعدِّ القراءات الواردة يف   إىل بـحٍث مستقلٍّ

 
اس )إعراب القرآن للنَّ ُينظر: (1)  (.2/384(، النَّرش البن اجلزريِّ )4/240حَّ

 (.2/522(، النَّرش البن اجلزريِّ )1/397طالب ) يب أي بن نظر: الكشف ملكِّ يُ  (2)

 (.2/248(، النَّرش البن اجلزريِّ )2/291ُينظر: الآللئ الفريدة للفايس ) (3)
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ال باعتبار عدد  ا  وأمَّ واحًدا.  واحٍد موضًعا  الوسياٍق  املوضع  يف  ـها  اقراءات  فإنَّ حد 

أك ذل  رثتكون  ومثمن  تعاىل:  ك.  قوله  ی  ی  ی   ی  ىئ  ىئ  ىئ   ﴿اله: 

هو   [70]يس:    ﴾جئ والفاعل  الغيب،  األوىل:  قراءتان،  فيه  )لُِينِذَر(  فقوله: 

 . (1)   ×القرآن. واألخرى: اخلطاب، والفاعل هو النَّبيُّ 

 الد ِّراسات السَّابقة:  •
ني مل  بعد البحث يف مواقع الشبكة العنكبوتية مجع  من    عىل  فقأ  وسؤال املختصِّ

د معنى اآلية.ود  رس: اختالف الفاعل يف القراءات العرشيَّة، وأثره يف تعدُّ

طَّة البحث: •  خِّ
علميَّني،   وفهرسني  ومبحثني،  مٍة،  مقدِّ من  ن  يتكوَّ أن  البحث  طبيعة  اقتضت 

 وذلك عىل النَّحو التَّايل:

 وتشتمل عىل:   ،قد ِّمةامل

يَّة ا -1  بحث. لأهـمِّ

 . أهداف البحث -2

 بحث. د الحدو -3

ابقة.  -4 راسات السَّ  الدِّ

 ِخطَّة البحث.  -5

 منهج البحث.  -6

األوَّل: معىن   املبحث  تعدُّد  يف  وأثره  العشريَّة  القراءات  يف  الفاعل  اختالف 
 )دراسًة نظريًَّة(، وفيه ثالثة مطالب:    اآلية

 . داللتهما على الفاعل  الن ِّسبة بني القراءتني من حيث وَّل: املطلب األ
 أحوال تفسري اآلية ابلقراءات الواردة فيها.   اين:الثَّ  طلبملا

 
 (.2/355يِّ )النَّرش البن اجلزر (،2/220)  بن أيب طالب ُينظر: الكشف ملكي (1)
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  ابلنَّظر جلميع اآلية  تفسرييان أتثري الفاعل يف معىن اآلية عند  ب املطلب الثالث:

 القراءات الواردة فيها. 
 ة اختالف الفاعل يف القراءات العشريَّة وأثره يف تعدُّد معىن اآلي  املبحث الثَّاين: 

 . (ة)دراسًة تطبيقيَّ 
 وفيها أهمُّ النَّتائج، والتَّوصيات.  ة:ات خلا

 فهرس املصادر واملراجع.
 وضوعات. فهرس امل

 منهج البحث:   •
 ، الوصفيِّ التَّحلييلِّ  واملنهج  االستقرائيِّ  املنهج  بني  البحث  هذا  يف  مجعت 

أُ  مل  كام  قيم،  والرتَّ اإلمالء،  قواعد  َوفق  ضبٍط  إىل  حيتاج  ما  فيه وضبطت  ترجم 

 البحث، وذلك عىل النَّحو اآليت: م إطالةولعدم،  هتر شهل؛ لألعالم 

تلف فيها الفاعل املسند إىل الفعل غري املقرتن  استخرجت املواضع التي اخ  -1

 بتاء اخلطاب أو ياء الغيبة من كتب توجيه القراءات، ورقَّمتها.

سم العثامينِّ    -2 ادر عن مصحف اكتبت اآليات عىل قراءة حفٍص َوفق الرَّ لصَّ

يف. لطباعة فهد لك ملاع م م   املصحف الرشَّ

السورة    -3 اسم  بذكر  القرآنّية  اآليات  بني  عزوت  مبارشًة  بعدها  اآلية  ورقم 

 قوسني معقوفني يف املتن؛ لئال أثقل احلوايش.

دون    -4  )  ( هكذا  عاديني،  قوسني  بني  الواردة  العرشيَّة  القراءات  ضبطت 

، فلم أحتْج للتَّمييز  ا البحث هذة يفذَّ الشَّ وجود القراءات ا  ماألقواس املزخرفة؛ لعد

 بينهام. 

ة ا -5 ًة إىل َمن قرأ هبا.  ذكرت القراءات العرشيَّ  ملتعلِّقة باختالف الفاعل معزوَّ

خيدم    -6 ما  عىل  مقترًصا  البحث  بـموضوع  املتعلِّقة  القراءات  توجيه  ذكرت 
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غال التَّوجيه  كتب  من  ذلك  ووثَّقت  بالنَّصِّ بً البحث،  وقمت  عالفا  عىل  ا.  ند  عل 

هذه العبارة،   ونحو  كذا،  والفاعل  أو  الفاعل،  وهو:  -مثاًل –ه القراءة، فأقول  توجي

ته باألسود العريض عنايًة به؛ ألنَّه املقصود بالبحث.  كام حَّبَّ

ًرا ذلك بـجملة: )ومعنى    -7 ذكرت معنى اآلية عىل كلِّ قراءٍة عىل حدٍة، مصدِّ

التَّعليل لعدم  فسري  التَّ   كتب  ن مك  لذ  اءة ...( ووثَّقتراآلية عىل ق بيَّنت  ُثـمَّ  غالًبا، 

 ني. بني القراءتالتَّعارض 

بـجملة   -8 ذلك  ًرا  مصدِّ بينها،  وربطت  الواردة،  القراءات  معاين  بني  مجعت 

املعنى  بيان  القراءتني يف  أثر  بذلك  مبيِّنًا  القراءتني(؛  اجتامع  الـحاصل من  )واملعنى 

 ل اآلية.مالكا
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 املبحث األوَّل
 اختالف الفاعل يف القراءات العشريَّة وأثره يف تعدُّد معنى اآلية  

 ًة نظريًَّة()دراس
 وفيه ثالثة مطالب: 

 املطلب األوَّل: الن ِّسبة بني القراءتني من حيث داللتهما على الفاعل 
 ني:  قسم ىلإ ل اعبني القراءتني من حيث داللتهام عىل الف (1) تنقسم النِّسبة

تدلُّ    :القسم األوَّل فاعٍل ال  اللة عىل  الدِّ تنفرد كلُّ قراءٍة يف  أن  التَّباين، وذلك 

]البقرة:   ﴾ىئ  يئمئ  حئ جئ ی ی ﴿عليه القراءة األخرى، نحو قوله تعاىل: 

األوىل[37 قراءتان:  ففيها  )آدم(  ،  أنَّ  )كلامت( عىل  ونصب  )آدم(  رفع  هو    : 

والقراءة أنَّ  )آدنصب    :-كسعلبا-  ىخراأل  الفاعل.  عىل  )كلامت(،  ورفع  م( 

 ، فدلَّت كلُّ قراءٍة عىل فاعٍل مل تدلَّ عليه القراءة األخرى.(2) )كلامت( هي الفاعل

اآلخر يف    :القسم  القراءتان  تشرتك  أن  وذلك  املطلق،  واخلصوص  العموم 

فا عىل  اللة  الدِّ يف  إحدامها  وتنفرد  واحٍد،  فاعٍل  عىل  اللة  ه  ولق  وحنـ  ،رآخٍل  عالدِّ

، ففيها قراءتان: [80]آل عمران:  ﴾گ کک ک  کڑ ڑ ﴿:  تعاىل

تعاىل  اهلل  بعثه  الذي  البرشيُّ  هو  والفاعل  الراء،  بنصب  يأمَركم(  )وال  األوىل: 

قوله:   يف  املالئكة ﴾ڦڦ  ڦ ﴿املذكور  تتخذوا  أن  البرشيُّ  يأمركم  وال  أي:   ،

والق أرباًبا.  األخ روالنَّبيني  والفاعل  ع عىلالرفب  م(ك رُ يأم  رى: )والاءة  االستئناف،   

 
أ  (1) الشيئني  بني  التَّطالنَِّسب  والتَّباين،  ربٌع:  وووالعمابق،  واخلصوص م  والعموم  املطلق،  اخلصوص 

. فال يدخل    ذكور منها يف هذا املطلب اثنان، أحدمها: التَّباين: وهو االختالف من كلِّ وجٍه،وامل  الوجهيُّ

الشَّ  اآل أحد  يف  واآلخخريئني  ا.  واخلصوص  العموم  مندرًجا  ر:  الشيئني  أحد  يكون  أن  وهو  يف  ملطلق: 

ائع للفناريِّ ) أيفدائع . ُينظر: فصول الببعض اآلخر  (. 52صول الرشَّ

ة الفريدة البن النَّجيبني ) الدُّ  ُينظر: (2)  (. 2/211(، النَّرش البن اجلزريِّ )3/18رَّ
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اهلل   أو  البرشيُّ  وهو  (1) هو  واحٍد  فاعٍل  عىل  اللة  الدِّ عىل  القراءتان  فاتَّفقت   .

، وانفردت إحدامها بفاعٍل آخر وهو اهلل   . البرشيُّ

 الثَّاين: أحوال تفسري اآلية ابلقراءات الواردة فيها املطلب 
 :حاالن ا لههية فردراءات الوالقبالنَّظر ل تفسري اآلية

دون  واحدٍة،  لقراءٍة  بالنَّظر  اآلية  تفسري  وهو:  االنفراد،  حال  األوىل:  احلال 

 غريها من القراءات يف اآلية. 

بالنَّ  اآلية  تفسري  وهو:  االجتامع،  حال  األخرى:  القراءات  واحلال  جلميع  ظر 

 الواردة فيها. 

ه ، في[73:  رة]البق  ﴾ىئ  يئ مئ    جئ  حئ  ی  ی ﴿  مثال ذلك: قوله تعاىل:

األوىل: نصب  قر )آدُم(، اءتان:  رفع  بالعكس،  )كلامٌت(. واألخرى:  ورفع  )آدَم(، 

 . (2) ونصب )كلامٍت(

اتَّ  الكلامت  أنَّ  وحدها:  آدَم(  ى  )فتلقَّ قراءة  عىل  اآلية  بآدَم  فمعنى    صلت 

   آدم  وحدها: أنَّ ى آدُم(  قَّ وبلغته، فتاب اهلل عليه. ومعنى اآلية عىل قراءة )فتل

 .(3) امت بقبوٍل حسٍن، وعمل هبا، فتاب اهلل عليه الكل ىقَّ تل

 واملعنى الـحاصل من اجتامع القراءتني: 

هلام: امتنان اهلل تعا  بيان أنَّ توبة آدم    -1 ىل عليه  حصلت باجتامع سببني: أوَّ

ل ا  ا، فـهو  اٍت يتوُب هببأن علَّمه كلمـ ما دلَّت عليه قراءة    وهذاتـــداًء،  بالـمتفضِّ

آدتلقَّ )ف من  ى  كلمٌت(.  َم  آدم  ربِّه  ي  تلــقِّ بالقبول   وثانيهام:  الكلامت  هذه 

 ، فلم ُيعرض عنها. ﴾ مئ    حئ    جئ    ی  ی ﴿ وهذا ما دلَّت عليه قراءة  والعمل بـها، 

 
خمُين (1) رُّ  (،1/377رشيِّ )ظر: الكشاف للزَّ مني الدُّ  (.3/279احللبيِّ ) املصون للسَّ

 (. 2/211)بن اجلزريِّ ُينظر: النَّرش ال  (2)

خمرشيِّ )  شافكر: الُينظ  (3) (. واختُلف يف تعيني  1/323للقرطبيِّ ) رآن  (، اجلامع ألحكام الق1/128للزَّ

 ذكورين.الكلامت عىل أقواٍل، ُتنظر يف املصدرين امل
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آدم    بيانُ   -2 ذنبه   فضيلِة  عىل  ُيرصَّ  ومل  هبا،  وعمل  الكلامِت  ى  تلقَّ  بأن 

وبياُن .  ﴾ىئ  يئ مئ  جئ  حئ  ی    ی ﴿  ءةعليه قرا  ا ما دلَّتإبليس، وهذك

اهلل   جعلها  التي  الكلامت  هذه  نبيِّه    فضيلِة  لتوبة  ذنبه،  سبًبا  من  وإنقاذه   ،

ى آدَم من ربِّ   ه كلمٌت(.وهذا ما دلَّت عليه قراءة )فتلقَّ

 ءاتران غريها من القواحدٍة، دو  ظر لقراءةٍ ة بالنَّــر اآلي ـفسيـت  ةــيَّ ـر أهـمِّ ـهـظـوت

 تني:  جهن م

 األوىل: تعيني املعنى املراد من اآلية عىل كلِّ قراءٍة.  

يعني عىل  أنَّ واألخرى:   قراءٍة عىل حدٍة  اآلية عىل كلِّ  اجلمع بني   معرفة تفسري 

 .جلمع بينهايسبق ا؛ ألنَّ معرفة آحاد املعاين معاين القراءات يف تفسري اآلية

أهـمِّ  بت  ـيَّةـ وتظهر  اآلية  جلالنَّفسري  فا  يعم ظر  الواردة  جهة  يهالقراءات  من   :

القراءات  مجيع  ملعاين  بالنَّظر  اآلية  بتفسري  وذلك  كاماًل،  اآلية  معنى  عىل  الوقوف 

 الواردة فيها. 

بتو اآلية  التَّفسري  مستفيٌض   واحدةٍ   لقراءةٍ ظر  النَّفسري  إيراد(1) يف كتب  م  ه؛ ألنَّ 

 .كثرٍي من املواضع ءة يفالقرا هذههو لبيان معنى اآلية عىل  اهيالقراءة ف

ا   بالنَّوأمَّ اآلية  فيها  ظرتفسري  الواردة  القراءات   كالم   يف  ابارزً   وجدي  فال  جلميع 

ين لفهم   بشكلٍ   منها  يستفيده  أن  القارئ  يـمكن  بـحيث  املفِّسِّ مبارٍش، وإنَّـام يرجع 

 ية.اردة يف اآلالوت لقراءااالقارئ بعد فراغه من قراءة معاين مجيع 

هات راعيت  تالنيحلا  نيوقد  يف  األوىل   فسري  احلال  ًرا  البحث مصدِّ هذا  يف  اآلية 

بـجملة: )واملعنى   احلال األخرى  ًرا  ...(، ومصدِّ قراءة  اآلية عىل  بـجملة: )ومعنى 

 تامع القراءتني(، واحلمد هلل عىل توفيقه وإعانته.الـحاصل من اج

 
جُتنظر    (1) ذلك:  البياامأمثلة  )ع  للطََّّبيِّ  )6/547ن   ،)7/315( خمرشيِّ  للزَّ الكشاف   ،)2/485 ) ،

 (.  10/223(، )9/139) طبيِّ جلامع ألحكام القر(، ا1/377)
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ب الثالث:  أتثري ي املطلب  يف الف   ان  عند  اعل  اآلية  معىن  ظر  لنَّ اب   يةآل ا  تفسري  
 .يع القراءات الواردة فيها جلم

املطلب األول: أنَّ  هذا املطلب له ارتباٌط باملطلب األول والثاين، حيث سبق يف  

تكون  وقد  متباينًة،  تكون  قد  الفاعل  عىل  داللتهام  حيث  من  القراءتني  بني  النِّسبة 

املطلق. واخلصوص  أاملطيف    ق وسب  العموَم  الثاين:  اآللب  تفسري  ظر  نَّبالية  نَّ 

 ردة له حاالن: حال انفراٍد، وحال اجتامع.ات الواللقراء

املذكو بالقسمني  مرتبٌط  املطلب  باحلال فهذا  ومرتبٌط  األول،  املطلب  يف  رين 

األخرى من املطلب الثاين، وهي حال: تفسري اآلية بالنَّظر جلميع القراءات الواردة 

القرا  نيِّ سُأب  حيث  فيها، كان، حتى  ماًل اكية  اآلءات عىل معنى  تأثري  العالقة وإن  ت 

اندرا فإنَّ  املطلق،  واخلصوص  العموم  القراءتني  القربني  إحدى  معنى  يف ج  اءتني 

 األخرى ال يلزم منه عدم إفادتـها.

القراءتني بني  فيه  النِّسبة  كانت  ملا  كاماًل  اآلية  معنى  يف  القراءتني  تأثري   فمثال 

  ﴾ ھ   ھ ھ  ھ  ہ    ہ   ہ  ۀ  ۀ    ہ   ﴿  وُله تعاىل:ين قباتَّ ال

ار.  ، ففيها قراءتان: األوىل:[8]الفرقان: الكفَّ بالنون، والفاعل هم  والقراءة    )نأكل(: 

 . (1) ×األخرى: )يأكل( بالياء، والفاعل هو النَّبيُّ 

الـحاصل من   املعنى  أنَّ  اآلية  فاعٍل يف معنى  تأثري كلِّ  تني:  اءالقر  عجتاماووجه 

ةبنيف  ني   تشكيك املرشكهو بيانُ  ا،  ، وأنَّـها ال تالئم حاله التي هو عليه×  بيِّ النَّ  وَّ

َثـمَّ اقرتحوا عليه اقرتاحني زاعِمني أنَّـهام مالئامن له، ويستحقُّ بتحصيلهام أن   ومن 

 يكون نبيًّا متبوًعا:

ب فيستغني  منها،  يأكل  جنٌَّة  له  تكون  أن  هلام:  عـأوَّ ألسواقهم، زالنُّ  نها    ول 

 ل منها(. ًعا كامللوك، وهذا ما دلَّت عليه قراءة الياء )يأك و ب مت   ن و يك   أن   فيستحقُّ بذلك 

 
 (. 2/333(، النَّرش البن اجلزريِّ )4/1142خاويِّ )للسَّ ُينظر: فتح الوصيد  (1)
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ل عليهم فيأذن هلم باألكل من جنَّته، فيستحقُّ بذلك أن يكون   ثانيهام: أن يتفضَّ

له عليهم  نبيًّا متبوًعا؛ لتفضِّ
 (1). 

زل لألسواق مثلهم.  أال ين، وهو × نفسه فاالقرتاح األول متعلٌِّق بوصٍف له يف

له عليهلِّق بوصٍف له  ر: متعاآلخ حرتاالقوا م باألكل من جنَّته،  متعدٍّ هلم، وهو تفضُّ

وبـهذا حتصل له الفضيلة عليهم من هذين الوجهني؛ فيستحقُّ أن يكون نبيًّا متبوًعا،  

 حسب زعمهم. 

تشا مل  معنًى  عىل  دلَّت  قراءٍة  كلَّ  أنَّ  الفكها  رفُيالحظ  األخرى،قريه  فصار   اءُة 

 ًرا يف املعنى الكامل اآلية.ثِّ مؤ ةٍ ءقرا فاعُل كلِّ 

القرا تأثري  القراءتني  ومثال  بني  فيه  النِّسبة  كانت  ملا  كاماًل  اآلية  معنى  يف  ءتني 

ی  ی  ی  جئ  حئ مئ  ىئ  ﴿العموم واخلصوص املطلق قوله تعاىل:  

قرا  .[63:  ]يوسف ﴾يئ  جب )نكتل(  قوله:  اءففي  )ألتان:  -نكتل(  وىل: 

هم-النونب والفاعل  )يكتل(    يعقوب  ناءأب  ،  األخرى:  والقراءة    ، -بالياء–. 

 . (2)هو أخوهم ألبيهم، أي: شقيق يوسف  والفاعل

اآلية-فاألخ   يف  أبناء    -املذكور  يف  لدخوله  القراءتني؛  بني  املشرتك  الفاعل  هو 

يف    يعقوب   املقصود  وألنَّه  األوىل؛  القراءة  لعود األخرى    لقراءةايف  )يكتل(؛ 

مري عليها اللة عليه هم بل العاالف. ولضَّ اقي أبناء ذي انفردت إحدى القراءتني بالدِّ

 ؛ لدخوهلم يف القراءة األوىل، دون الثَّانية.يعقوب 

برشطني،  إال  منهم  لواحٍد  كيل  أالَّ  هو:  القراءتني  مموع  من  احلاصل  واملعنى 

عليه    تدلَّ    ال كيل له، وهذا ماالغائُب سه؛ إذ  فكيل بنلأن حيرض من يريد ا  :أحدمها

)نكتل(قراءة   أخيهم معهم  :واآلخر.  النُّون  له وال  حضور  فإن مل حيرض فال كيل   ،

 
 (.313/ 3جلوزيِّ )ُينظر: زاد املسري البن ا (1)

 (.2/295نَّرش البن اجلزريِّ )(، ال1/419ن إدريس )تار البخُينظر: امل (2)
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 . (1) للباقني وإن حرضوا، وهذا ما دلَّت عليه قراءة الياء )يكتل( 

 فصارت كلُّ قراءٍة مؤثِّرًة يف املعنى الكامل لآلية، واهلل أعلم.

 

 

 

 

 
 

 

 

 
التنز  ُينظر:  (1) )معامل  للبغويِّ  ا625/ 4يل  )كشال(،  خمرشيِّ  للزَّ البن  2/485ف  املسري  زاد  زيِّ  اجلو(، 

(2/454.) 
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 الثَّانيحث بملا
 ل يف القراءات العشريَّة وأثره يف تعدُّد معنى اآلية الفاع الفاخت 

 )دراسًة تطبيقيَّة(
عدد املواضع التي اختلف فيها الفاعل الواحد املسند إىل الفعل املبنيِّ للمعلوم 

وع ان الرشُّ و( موضًعا، وهذا أ33: ) -تكن القراءة دائرًة بني الغيب واخلطاب  ومل–

 : ق وفيتَّ قصود، وباهلل اليف امل

 .[37]البقرة:  ﴾ ىئ  يئ ی  ی  جئ  حئ  مئ   ﴿ قال هللا تعاىل: -1
)آدُم(:  بالعكس،  والباقون:  فع.  بالرَّ بالنَّصب. و)كلامٌت(:  )آدَم(:  ابن كثري  قرأ 

فع. و)كل  . (1) امٍت(: بالنَّصب بالرَّ

الف اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  يفوالتَّوجيه  القراء  اعل  انيتكال  قراءة  فتوجيه  بن ؛ 

الفاعل، وآدم  للكلامتالفعل  إسناد  ري:  ثك فهي  القراءة   ،  به. وتوجيه  مفعوٌل 

 . (2)فهو الفاعل، والكلامت مفعوٌل به   آلدماألخرى: إسناد الفعل 

قراءة   عىل  اآلية  بآدَم  ومعنى  اتَّصلت  الكلامت  أنَّ  آدَم(:  ى  وبلغته،   )فتلقَّ

اهلل عليفتاب  اآل  ه.  )فتلقَّ يومعنى  قراءة  الكلامت    م  آدأنَّ    ُم(:دآى  ة عىل  ى  تلقَّ

 . (3) بقبوٍل حسٍن، وعمل هبا، فتاب اهلل عليه

ي يكون بني طرفني، فيصلح أن يكون  وال تعارض بني القراءتني؛ ألنَّ فعل التَّلقِّ

 . (4) منهام فاعاًل، أو مفعواًل به كلٌّ 

 : راءتنيواملعنى الـحاصل من اجتامع الق

 
 (. 2/211ُينظر: النَّرش البن اجلزريِّ ) (1)

ة القر (2) رَّ 49اءات البن زنجلة ) ُينظر: حجَّ  (.18/ 3البن النَّجيبني ) الفريدة ة (، الدُّ

خمرشيِّ )  (3) (. واختُلف يف تعيني  1/323)   يِّ لقرطبع ألحكام القرآن ل(، اجلام1/128ُينظر: الكشاف للزَّ

 ، ُتنظر يف املصدرين املذكورين.والٍ الكلامت عىل أق

 (. 5/260)ة البن فارس (، مقاييس اللغ 9/227ُينظر مادة )لقي(: هتذيب اللغة لألزهريِّ ) (4)



 (ه1442اآلخرة  ادىمج)     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ راسللداطيب ـلشام اـماإل دـهـة معـلـجـم

137 

هلام: امتنان اهلل تعاىل عليه  سبامع  تجبا  حصلت  م   توبة آدنَّ بيان أ  -1 بني: أوَّ

ل ابتـــداًء، وهذا ما دلَّت عليه قراءة    ا، فـهو  ٍت يتوُب هببأن علَّمه كلام الـمتفضِّ

ى آدَم من ي آدم  )فتلقَّ هذه الكلامت بالقبول والعمل،  ربِّه كلمٌت(. ثانيهام: تلــقِّ

 ، فلم ُيعِرض عنها.﴾ىئ  يئ    ی  ی  جئ  حئ  مئ ﴿عليه قراءة  لَّتما د اوهذ

آدم    -2 فضيلِة  ذنبه   بياُن  عىل  ُيرصَّ  ومل  هبا،  وعمل  الكلامِت  ى  تلقَّ بأن 

وبياُن .  ﴾ی  ی  جئ  حئ  مئ         ىئ  يئ ﴿كإبليس، وهذا ما دلَّت عليه قراءة  

اهلل   جعلها  التي  الكلامت  هذه  لتو  فضيلِة  ذنبه،  ه  نبيِّ بة  سبًبا  من  وإنقاذه   ،

ى آدَم من ر قراءة عليه تلَّ وهذا ما د  بِّه كلمٌت(.)فتلقَّ

ة وت  ، منها: (1) بنيَّ بنزول هاتني القراءتني أنَّ لنزول القراءات فوائد عدَّ

ٍة. -1  أنَّ كلَّ قراءٍة بـمنزلة آيٍة مستقلَّ

ملعاين يكتمل اه  هذع  جتام أنَّ كلَّ قراءٍة دلَّت عىل معنًى لآلية من وجٍه، وبا  -2

 معنى اآلية. 

تالف بني القراءتني مل القرآن من جهة قراءاته، حيث إنَّ االخ  ازعجإ  راإظه  -3

له   عالقة  ال  صحيٍح  معنًى  إلفادة  وال  بل  األخرى،  ملعنى  إحدامها  إبطال  إىل  يؤدِّ 

الق معنى  مع  يأتلف  معنًى  إظهار  إىل  أدَّى  وإنَّـام  األخرى،  القراءة  ة  راءبـمعنى 

 .ىخرألا

ت  -4 القراءات  نزول  األمَّ ا عىليسريً أنَّ يف  كتاب  نز  ة يف حفظ  لو  إذ  لت  ربِّـها، 

ٍة لكثرت اآليات، ولشقَّ عىل املسلمني حفُظها.  كلُّ قراءٍة بآيٍة مستقلَّ

ال  -5 ال ـمسلميـحثُّ  عىل  ريـقـمسابـن  يف  وتوجيًها، ـة  حفًظا،  القراءات  اض 

 وتفسرًيا، وتعلياًم. 

 
ر مع كلِّ قراءٍة يف هذا البحث؛ لذا  هذه الفوائد تت  (1) وضٍع؛ منًعا   ميف كلِّ ا هنا عن تكرارها  أستغني بذكرهكرَّ

 لإلطالة ودفًع للـسآمة.
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 .[521: ]البقرة  ﴾ې  ې  ې   ې  ۉ ﴿ :اىلتع  قال هللا  -2

 . (1)والباقون بكِّسهان عامر )واتَّـَخذوا( بفتح اخلاء. ع وابأ نافرق

القراءتني كال  يف  الفاعل  اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  قراءة  والتَّوجيه  فتوجيه  ؛ 

، ﴾ ۉۅ ۅ  ۋۋ ٴۇ﴿ )واتَّـَخذوا(: عىل اخلَّب، وموافقًة لسياق ما قبله

فاعل ، فالاخلَّب  عىل  إذ كلُّه، ﴾ەئ  ەئ  وئ  وئ       ائ   ائى  ﴿  بعده  وما

الُّ عىل    لضمريا . وتوجيه قراءة )واتَّـِخذوا(: عىل   ِمن ولد إبراهيم  َمن قبلناالدَّ

الُّ عىل  مري الدَّ دٍ   نبيِّنااألمر، والفاعل الضَّ تِه   × حممَّ  .(2) وأمَّ

وا  اتَّـخذ  ولد إبراهيم    نمنا  َمن قبلومعنى اآلية عىل قراءة )واتَّـَخذوا(: أنَّ  

مقا إمن  ومعمصىلًّ   راهيم بم  اآل.  أن  نى  ة  األمَّ هلذه  أمٌر  )واتَّـِخذوا(:  قراءة  عىل  ية 

 . (3) تتَّخذ من مقام إبراهيم مصىلًّ 

أن   قبلنا  أمر َمن  القراءتني؛ ألنَّ كالًّ منهام واقٌع، فاهلل تعاىل قد  وال تعارض بني 

 ك. بذل انرموأ، هيم  يتَّخذوا من مقام إبرا

عند اهلل تعاىل،    راهيم  نزلة إبياُن متني: بلقراءاع  صل من اجتامواملعنى الـحا

ة، ومن إمامته ما رشعه اهلل لنا  حيث جعله إماًما ملن بعده من األمم، وإماًما هلذه األمَّ

َذوا( عىل إمامته ، حيث دلَّت قراءة )واِّتَّ اذ مقامه مصىلًّ   ، لناملن قب  وملن قبلنا ِمن اِّتِّ

 ِ  .ه لناتمامذوا( عىل إودلَّت قراءة )واِّتَّ

 . [37]آل عمران:   ﴾ېئېئ  ﴿   تعاىل:ال هللا ق  -3

لها( بتشديد الفاء. والباقون: بتخفيفها  . (4)قرأ الكوفيون: )وكفَّ

 
 (. 2/222: النَّرش البن اجلزريِّ )نظريُ  (1)

ي بن أيب  (، ال113ُينظر: حجة القراءات البن زنجلة )  (2)  .(1/263طالب )كشف ملكِّ

 (.1/109 )(، زاد املسري البن اجلوزيِّ 2/30َّبيِّ )ظر: جامع البيان للطَّ ُين (3)

 (. 2/239زريِّ )اجل البن ُينظر: النَّرش (4)
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القراءتني كال  يف  الفاعل  اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  قراءة  والتَّوجيه  فتوجيه  ؛ 

مضاع أنَّه  لها(:  الفعل  )وكفَّ هلامَل فَ )كَ ف  أوَّ ملفعولني:  ى  فيتعدَّ املم لضَّ ا:  (،  صل  تَّ ري 

ا   زكريَّ وثانيهام:  ملريم.  إىل  العائد  مسنٌد  والفعل  الفاعل.   اهلل.  فهو  تعاىل، 

العائد  املتَّصل  مري  الضَّ وهو  واحد،  ملفعوٍل  ي  متعدِّ أنَّه  )وكَفلها(:  قراءة  وتوجيه 

ا ل مسنٌد  ملريم، والفع  . (1) فاعلو ال، فه  لزكريَّ

لها )وكفَّ قراءة  عىل  اآلية  اأ(:  ومعنى  تعنَّ  جعهلل  عليها اىل  مريَم  كافاًل  ا  زكريَّ   ل 

ا   . (2) كفل مريم السالم، ومعنى اآلية عىل قراءة )وكَفلها(: أنَّ زكريَّ

و الذي جعل  وال تعارض بني القراءتني: فقراءة التَّشديد تدلُّ عىل أنَّ اهلل تعاىل ه

ا   مريم  ة  ال كفبارش    ادلُّ عىل أنَّ زكريَّ التَّخفيف تة  اءروقيم، ل مريكف زكريَّ

الم.   عليها السَّ

 واملعنى الـحاصل من اجتامع القراءتني: 

ا  -1  من وجهني:  إظهاُر فضل اهلل تعاىل عىل زكريَّ

منازعي  أنَّه    :األوَّل سهام  دون  سهُمه،  خيرج  أن  عىل  األقدار  يف أجرى  ه 

من   ن غريههو دو  :أيالتَّخفيف )وكَفلها زكريَّا(،  ة  اءرق   ت عليهكفالتها، وهذا ما دلَّ 

 منازعيه.  

ة إال بإعانة اهلل له، وهذا ما    :واآلخر أن أعانه عىل كفالتها؛ إذ ال حول له وال قوَّ

التَّشديد:   قراءة  عليه  ا  ﴾ېئېئ ﴿ دلَّت  زكريَّ جعل  تعاىل  اهلل  أنَّ  أي:   ،  

 ا.كافاًل هل

ت  -2 اهلل  عىل  إظهاُر فضل  يِّسَّ    يم  رمعاىل  بأن  مهدها  يف  َمن    هلاحيث حفظها 

ٌة  ،  ﴾ ېئ﴿ة التَّشديد  ها، وهذا ما دلَّت عليه قراءويرعا   كُفلهاي يادة يف املبنى دالَّ فإنَّ الزِّ

 
مني احللبيِّ )1/368ريم )يب مُينظر: املوَضح البن أ (1) رُّ املصون للسَّ  (.3/141(، الدُّ

 (. 2/32غويِّ )زيل للب تن(، معامل ال6/534ن للطََّّبيِّ )ُينظر: جامع البيا( 2)
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من   لنبيٍّ  كفالتها  بإسناده  هلا،  ورعايته  اهلل  حفظ  هي  يادة  الزِّ وهذه  املعنى،  يف  يادة  الزِّ عىل 

 أنبياء بني إرسائيل. 

 .[ 80ان: عمر ل  آ ]   ﴾ گ   ک    ک   ک ک   ڑ    ڑ ﴿   ىل: تعا   قال هللا   -4

يأمَركم )وال  ويعقوب:  وخلف  ومحزة  وعاصم  عامر  ابن  الراء،  قرأ  بنصب   )

 . (1)والباقون: )وال يأمُركم( بالرفع

؛ فتوجيه قراءة النَّصب: والتَّوجيه اللغويُّ ُيَبنيِّ اختالف الفاعل يف كال القراءتني

قوله عىل  )ثـمَّ   ن )أ  تعاىل:  العطف  تعاىل:  قوله  عىل  أو  مقوَل(ي  يؤتيه(،  أو  وًبا  نص، 

النَّافية، والفاعل يف الُّ عىل    بـ)أْن( مضمرة بعد )ال(  الدَّ مري  النَّصب: هو الضَّ قراءة 

قراءة   البرشيِّ  يف  والفاعل  االستئناف،  فع:  الرَّ قراءة  وتوجيه  تعاىل.  اهلل  بعثه  الذي 

مري ال فع: هو الضَّ الُّ الرَّ  .(2) هالذي بعث البرشيِّ ىل  ، أو ع هللا عىل   دَّ

لبية  اآلنى  ومع النَّصب: ما كان  يأمركم أن تتخذوا  عىل قراءة  أن  رشيٍّ بعثه اهلل 

أن  يأمركم  ال  تعاىل  اهلل  أنَّ  فع:  الرَّ قراءة  عىل  اآلية  ومعنى  أرباًبا.  والنَّبيِّني  املالئكة 

اببيِّني أرتتخذوا املالئكة والنَّ  النَّ.  (3) كم بذلك يأمر   اللبرشيَّ اًبا، أو أنَّ   بيِّ ووصف 

 قام دالٌّ عىل عدم استحقاقه العبادة.ذا املة يف هبرشيَّ بال

للنَّبيِّ   قالوا  قوًما  أنَّ  اآلية  هذه  نزول  تعاىل، ×وسبب  اهلل  مع  نعبُدك  أاَل   :

 .  (4) فنهاهم عن ذلك 

ى لذي هنهو ا  أنَّهتعاىل باعتبار    بار عن اهللوال تعارض بني القراءتني؛ ألنَّ اإلخ

 تبار أنَّه هو املبلِّغ عن اهلل رشعه. عثه باعالذي برشيِّ ن الب ع ار ك. واإلخبعن الرشِّ 

ك    واملعنى الـحاصل من اجتامع القراءتني: بيان أنَّ األنبياء   ينهون عن الرشِّ

 
 (. 2/242نظر: النَّرش البن اجلزريِّ )يُ  (1)

خمرشيِّ شاف ُينظر: الك (2) مني احللبيِّ )(، 1/377)للزَّ رُّ املصون للسَّ  (.3/279الدُّ

 (. 1/555َزيٍّ )(، التَّسهيل لعلوم التَّنزيل البن ُج 299/ 1ُينظر: زاد املسري البن اجلوزيِّ ) (3)

 (.112أسباب نزول القرآن للواحديِّ )(، 6/547لطََّّبيِّ )لبيان لا ُينظر: جامع (4)
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 نَّبيِّ الفعل تارًة لل  دلذلك ُأسنِ كام هنى اهلل عنه، فال يرضون أن ُيعبدوا مع اهلل تعاىل،  

 قال اهلل تعاىل. ويف هذا ردٌّ بليٌغ ولون كامـهم يقن أنَّ لبيا  ؛اىلىل اهلل تعل وتارًة إـُمرَس ال

للنَّبيِّ   قالوا  الذين  املرشكني  األنبياء  ×عىل  هني  عن  واخلَّب  اهلل.  مع  نعبدك  أال   :

القراءتان، واخلَّب   ك دلَّت عليه  أنَّه هنى عناعن اهلل تعأقواَمهم عن الرشِّ ك  الرشِّ   ىل 

فع. عليه قراءة لَّت د  الرَّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ﴿  : تعاىلل هللااق   -5

 .[154]آل عمران:  ﴾ڀ

 . (1)قرأ محزة، والكسائي وخلف )تغشى(: بالتَّاء. والباقون: بالياء

القراءتني كال  يف  الفاعل  اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  قر  ؛والتَّوجيه  ءة  افتوجيه 

الفمنةاأل ملؤنٍَّث، وهي    لعالف  سناد)تغشى(: إ شى(: ءة )يغيه قراوتوج  .اعل، فهي 

ٍر، وهو  إ  ، فهو الفاعل. (2) النُّعاس سناد الفعل ملذكَّ

ومعنى اآلية عىل قراءة )تغشى(: أنَّ اهلل تعاىل أنزل أمنة تغشى املؤمنني يف غزوة 

 .(3) ؤمنني هو الذي يغشى امل  النُّعاسأحد. ومعنى اآلية عىل قراءة )يغشى(: أنَّ 

بني تعارض  ألوال  القراءتني؛  الفعإسنا  نَّ   للنُّد  بابل  من  الفعل    عاس  إسناد 

بب، وإسناده لألمنة من باب إسناده للمسبَّب.  للسَّ

القراءتني:   اجتامع  من  الـحاصل  عىل واملعنى  وامتنانه  اهلل  قدرة  عظيم  بيان 

ذي  َمن الكة، فاملعرة البأس يف أرض  وهم يف شدَّ   املؤمنني حيث أنزل عليهم األمن،

دلَّت  وهذ  ؟نٍب اج  من كلِّ   به  ن واملوت حمدٌق يأم ما  )تغشى( ا  التَّأنيث  قراءة   عليه 

أيًضا   النَّازل عليهم حصل بسبٍب عجيٍب  األمن  إنَّ هذا  ُثـمَّ  األمنة.  -أي: تغشى 

الباهرة اهلل  قدرة  عىل  يف    -يدلُّ  الفاعل  فهو  النُّعاس،  التَّ هو  )يغشى(، قراءة  ذكري 

 
 (. 2/242)بن اجلزريِّ رش ال ُينظر: النَّ (1)

ي بن أيب طالب ) ( 2)  (.424رشح اهلداية للمهدويِّ ) (،1/603ُينظر: الكشف ملكِّ

ر الوجيز البن ع(، املح7/315ُينظر: جامع البيان للطََّّبيِّ ) (3)  (. 1/527طيَّة )رَّ
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ال وو يفجه  هذا عجب  بب    الـُمحاالسَّ أنَّ  أرضيف  رب:  بـحاملعر    ةكة  لشدَّ  اجٍة 

النُّعاس  اليقظة، ورسعة البدهية؛ لينجو من املوت، فكيف ينجو منه بضدِّ ذلك، وهو 

عور كلِّه أو بعِضه، والغفلَة عامَّ حوله، فسبحان اهلل العظيم.  ن فقَد الشُّ  املتضمِّ

 . [ 55]األنعام:    ﴾ ڌ ڌ ڍڍ ڇ  ڇ﴿   : تعاىل   قال هللا   -6

 فعل، ونصب )سبيَل(.بالـتاء يف ال بيَل(:تبني س ولِتس ) ر:قرأ نافع وأبو جعف

بالياء يف الفعل، ورفع   وقرأ محزة والكسائي وخلف وشعبة: )وليستبني سبيُل( 

 )سبيُل(. 

 . (1) ع )سبيُل(وقرأ الباقون: )ولتستبني سبيُل( بالتَّاء يف الفعل، ورف

اللغويُّ  ُيبَ والتَّوجيه  القراءاتاختالف    نيِّ   يف  قو تف  ؛الفاعل  )جيه  ستبني  ولِتراءة 

املفعوليَّة، والفاعل هو   الـ)سبيل( عىل  التَّاء للخطاب، ونصب  .  ×  النَّبيُّ سبيَل(: 
بيل،  السَّ لتذكري  الياء  سبيُل(:  )ولتستبني  وقراءة  سبيُل(  )وليستبني  قراءة  وتوجيه 

لتأنيوالتَّ  تثاء  وه  مازيًّا،  اأنيًثا  فيهاملـ)سب رفع  فيل(  الفاعليَّة،  عىل  هفاال  و  عل: 

 .(2) بيل السَّ 

عىل  تنا  حجَّ لك  لنا  فصَّ وكام  أي:  سبيَل(:  )ولتستبني  قراءة  عىل  اآلية  ومعنى 

كلِّ   يف  تنا  أدلَّ نبنيِّ  نا  فإنَّ املوضع  هذا  إىل  ورة  السُّ ل  أوَّ من  لك  حناها  ووضَّ املرشكني 

 تنبه. َلهم فتـجا سبيبيَّنلباطل؛ لتستبني يا نا ل ينكره أهحقٍّ 

لنا بيُل(، وقتبني س )وليس قراءة عىلومعنى اآلية  راءة )ولتستبني سبيُل(: وكام فصَّ

تنا  نا نبنيِّ أدلَّ ورة إىل هذا املوضع فإنَّ ل هذه السُّ لك احلقَّ وبينَّا ضالل املرشكني من أوَّ

 .  (3) يُلهم لك وللمؤمننيسب ل؛ لتستبنييف كلِّ حقٍّ ينكره أهل الباط

 
 (. 2/258جلزريِّ )نظر: النَّرش البن ايُ  (1)

 (. 469 )مهدويِّ ح اهلداية لل(، رش259ن إدريس )ُينظر: املختار الب (2)

 (.3/148(، معامل التنزيل للبغويِّ )349 /11)ُينظر: جامع البيان للطََّّبيِّ  (3)
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اهلل ألنَّ  القراءات؛  بني  تعارض  بنيَّ عاىل  ت  وال  سبيقد  للنَّبيِّ    املجرمني    ×ل 
 وللمؤمنني، فاستبانت هلم.

واملعنى الـحاصل من اجتامع القراءات: أنَّ التَّبيني املذكور يف اآليات حاصٌل يف  

 جهتني: 

ا  ، وهذجهم، وبيان فساد دينهم ج، بإبطال حتبيني سبيل املجرمني  :اجلهة األوىل

 . ﴾ڍ  ڌ ﴿ راءة، وقيُل()وليستبني سب قراءةدلَّت عليه  ما

النَّبيِّ    :واجلهة األخرى يتبيَّنون سبيَل املجرمني؛ إذ ال يلزم   ×جعُل  واملؤمنني 

بيل يف نفسه أن يتبيَّنه كلُّ أحٍد، وهذا ما دلَّت عليه ق راءة )ولتستبني  من اتِّضاح السَّ

 (. سبيَل 

:ها ني يفع التبيمن اجتام والغرض  تني اجلهتني عامٌّ وخاصٌّ

واملؤمنون سبيل املجرمني؛ إذ هذه ثـمرة   ×نب النَّبيُّ  ـجتن يو أفه  :عامُّ ا الفأمَّ 

بيل هلم.    تبيني السَّ

النَّبيِّ    :وأمَّا اخلاصُّ  تعليُم  املرشكني،    ×فهو  دَّ عىل شبه  الرَّ ودحض واملؤمنني 

تبي باطلهم، وهذا م بيل هلم  ني ن كامل  السَّ  ال  إذ  ؛-سابقتها  من  درجةً   أعىل  :وهي– 

 . العلامء من املسلمني خلواصِّ  فهي وعلَّمه، اهلل اصطفاه من بل ،لمنياملس مجيع هلاينا

 .[11]األنفال:  ﴾ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڄ﴿ قال هللا تعاىل: -7

النعاُس  )َيغَشاكم  عمرو:  وأبو  كثري  ابن  فقرأ  النعاس  يغشيكم  القرأ  بفتح  اء ي( 

 (: عاَس النشيكم  ُيغْ )ر:  جعف  اس(. وقرأ نافع وأبو)النع  ورفع  عدها،والشني وألف ب

بضم الياء وكِّس الشني، وياء بعدها، ونصب )النعاَس(. وقرأ الباقون كذلك، غري 

 . (1) يكم النعاَس( أهنم فتحوا العني وشددوا الشني )ُيَغشِّ 

 
 (. 2/627ُينظر: النَّرش البن اجلزريِّ ) (1)



 د. ايسر بن عوض العويف                       اآلية يف تعدد معىن اءات العشرية وأثرهختالف الفاعل يف القر ا

144 

الفا اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  القروالتَّوجيه  يف  قراءاتاعل  فتوجيه  )يَ ؛   كم غَشاءة 

َيْغَش  َغِِشَ  من  والنعاُس(:  مسنالفعى،  قراءة عاس للن ٌد  ل  وتوجيه  الفاعل.  فهو   ،

إىل   مسنٌد  والفعل  ُيْغِش،  َأْغشى  الفعل  من  النعاَس(:  فهو   اهلل)ُيْغشيكم  تعاىل، 

، واالفاع ُيَغِشِّ ى  النعاَس(: من َغشَّ يكم    اهلل إىل    لفعل مسندٌ ل. وتوجيه قراءة )ُيَغشِّ

 ، فهو الفاعل. (1) أيًضاتعاىل 

ق النعغَشاك)يَ   راءةومعنى اآلية عىل  النعاس يغشاكماُس(:  م  أمنًة   أنَّ  يف احلرب 

)ُيَغشِّ  وقراءة  النعاَس(  )ُيْغشيكم  قراءة  عىل  اآلية  ومعنى  تعاىل.  اهلل  يكم من 

أمنً النعاس يف احلرب؛  يلقي عليكم  أنَّ اهلل تعاىل  لئال يغلبكم  ىلا منه تعاالنعاَس(:   

كع  . (2) م دوُّ

ر له عىلهلل تعإىل ا  الفعلسبة   نوال تعارض بني القراءتني؛ ألنَّ   اىل باعتباره الـُمقدِّ

 احلقيقة، ونسبة الفعل للنُّعاس؛ ألنَّه هو الذي غشيهم. 

ا من  الـحاصل  القراءتني:  واملعنى  عىل جتامع  وامتنانه  اهلل  قدرة  عظيم  بيان 

ةاألمن، وهم يف    مأنزل عليه   املؤمنني حيث أرض املعركة، فَمن الذي  س يف  البأ  شدَّ

  )ُيْغشيكم النعاَس( وهذا ما دلَّت عليه قراءة    نٍب؟اجلِّ  من ك  دٌق بهوت حم ملوان  مأي

يكم النعاَس( هلل تعاىل. ُثـمَّ إنَّ هذا األمن النَّازل ؛ ألنَّ الفاعل فيها هو اوقراءة )ُيَغشِّ

اد ي- أيًضا  عليهم حصل بسبٍب عجيٍب  الُّ عىل قدرة  النُّعاس، فهو  ه  -ةلباهرهلل  و 

بب: أنَّ الـُمحارب  اُس(عكم الن َشاغ)يَ ة  قراء  الفاعل يف ، ووجه العجب يف هذا السَّ

من لينجو  البدهية؛  ورسعة  اليقظة،  ة  لشدَّ بـحاجٍة  املعركة  أرض  فكيف    يف  املوت، 

ن فقَد ا عور كلِّ ينجو منه بضدِّ ذلك، وهو النُّعاس املتضمِّ  َة عامَّ الغفله أو بعِضه، ولشُّ

 حوله، فسبحان اهلل العظيم. 

 
ي بنُينظر: الك (1)  (.1/340بن إدريس )(، املختار ال 1/489)  يب طالبأ شف ملكِّ

 (.3/333للبغويِّ )يل التنز (، معامل31/419 )ان للطََّّبيِّ ُينظر: جامع البي (2)
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 . [ 12:  ]يوسف   ﴾ ائ   ى   ى    ې   ې  ې  ې     ۉ﴿ : عاىل  ت ال هللا ق   -8
 قرأ نافع وأبو جعفر )يرتِع ويلعْب(: بالياء فيهام، وكِّس العني. 

قنبوقرأ   وأثبت  العني،  وكِّس  فيهام،  بالنُّون  ونلعْب(:  )نرتِع  كثري  الياء  ابن  ل 

 ٍف عنه. لبخ

 لعني. ون اون فيهام، وسكونلعْب(: بالنُّ نرتعْ امر )ابن عرو ووقرأ أبو عم 

 . (1) ون )يرتْع ويلعْب(: بالياء فيهام، وسكون العني الباقوقرأ 

ُيَبنيِّ اختالف الفاعل يف   ؛ فتوجيه اجلزم يف )نرتْع(:  القراءاتوالتَّوجيه اللغويُّ 

تعا  قوله  يف  األمر  جواب  االتِّ (ه)أرسلىل:  أنَّه  تعة:  والرَّ اخلساع  ،  وتوجيه صب.  يف 

ال يف  كِّس  أنَّ )نرتِع(عني  األاجو  ه:  أيًض ب  وُح مر  ووزنه  ا،  للجزم.  الياء  ذفت 

عي، فالتَّاء زائدة. أي: نرعى اإلبل والغنم. أو يرعى ب عضنا بعًضا،  )نفتعل( من الرَّ

بعًضا بعضنا  الف(2)ويكلؤ  إسناد  الياء:  قراءة  وتوجيه  لنبيِّ  .  ،    يوسفهلل  اعل 

 . (3) عةاجلام  عل همالفاعل جلامعتهم، ف ون: إسناد الفة النُّ قراء توجيهل. وفهو الفاع

عىل   ب  يتدرَّ غًدا  معنا  يوسَف  أرسل  ويلعْب(:  )يرتِع  قراءة  عىل  اآلية  ومعنى 

 . (4) رعي اإلبل وحفظها، ويلعب

ن غًدا  معنا  أرسله  ونلعْب(:  )نرتِع  قراءة  عىل  اآلية  إبَلناومعنى  ويرعى   ،رعى 

 .(5) ونلعب حلفظ،سة واحلرابعضنا بعًضا با

اآل قرومعنى  )ية عىل  ونلنرتعْ اءة  بـأرسله  عْب(:    م  نتنعَّ غًدا  األكل  معنا  ات  ملذَّ

ب، ونلعب  . (6) والرشُّ

 
 (. 2/293زريِّ )ن اجلُينظر: النَّرش الب (1)

 (.2/620زيل البن ُجَزيٍّ )(، التَّسهيل لعلوم التَّن1/413ُينظر: املختار البن إدريس ) (2)

مني احللبيِّ 1/413ختار البن إدريس )نظر: امليُ  (3) رُّ املصون للسَّ  (.6/449 )(، الدُّ

 (. 3/224ة )(، املحرر الوجيز البن عطيَّ 4/220بغويِّ )لل لتنزيلنظر: معامل ايُ  (4)

 (.3/224ُينظر: املحرر الوجيز البن عطيَّة ) (5)

 (.9/139للقرطبيِّ )  القرآن اماجلامع ألحك  (،4/220للبغويِّ ) ُينظر: معامل التنزيل (6)
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األكل  يف  ع  يتوسَّ غًدا  معنا  أرسله  ويلعْب(:  )يرتْع  قراءة  عىل  اآلية  ومعنى 

ب، ويلهو ويلعب   .(1) والرشُّ

ألخذ    ف  إخوة يوس   أعذار عن  خَّبٌ   نَّـهاذه القراءات؛ ألهض بني  تعاروال  

 منهم. درت ها صيهم، وكلُّ أخ

 يف ذكر  بيان اجتهاد إخوة يوسف    :تاالقراءـحاصل من اجتامع  نى الواملع

َثـمَّ  األسباب التي ذكروها ألبيهم يعقوب   حراء، ومن  ؛ ألخذ أخيهم إىل الصَّ

 إلقاؤه يف البئر. 

 طراف: أ ثالثةبها فعتا ألبيهم تتعلَّق منهروالتي ذك واألسباب

ل:الطَّ   ور: ثة أمع بثالينتف، حيث يوسف   رف األوَّ

عي. -أ  بتعلَّم رعي اإلبل وحفظها، وهذا ما دلَّت عليه قراءة )يرتِع( من الرَّ

تعة   -ب  ب، وهذا ما دلَّت عليه قراءة )يرتْع( من الرَّ ات األكل والرشُّ ع يف ملذَّ  . ويتوسَّ

 يلعب(.وقوله ) عليه دلَّ  و ماهو املباح، وهع يف اللويتوسَّ  -ج

 مجيًعا حيث ينتفعون: قوب د يعأوال لثَّاين:رف ا والطَّ 

ب.  -أ ات األكل والرشُّ عون يف ملذَّ  يتوسَّ

عون يف اللهو املباح.  -ب  ويتوسَّ

حراء، وهو ما د عي يف الصَّ لَّ عليه  والطَّرف الثَّالث: هي ماشيتهم، وتنتفع: بالرَّ

عي.وق  له )نرتِع( من الرَّ

القراءض  راأغ  ومن إنزول  بياُن  القرآن  تني:    اخترصت ، حيث  اءاته قريفعجاز 

إخ حواَر  القراءات  يوسف  هذه  كانوا    وة  أنَّـهم  ظاهره  والذي  أبيهم،  مع 

 اضه. اعرت يه عن نـْ َيعرضون عليه هذه األسباب واحًدا تلو اآلخر؛ لِـَحلِّ ُعَقد امتناعه، وَثـ 

 
 (. 2/620َزيٍّ )ن ُج يل البلعلوم التَّنزهيل (، التَّس15/569ُينظر: جامع البيان للطََّّبيِّ ) (1)
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عدمإلعجااومن   أيًضا  البياينِّ  الإطا  ز  بلة  أفصل  التني  ة  القصَّ سبقت  حداث  ي 

احل أعقبوالت  وارهذا  إذ ي  بال  ته؛  األسباب  هذه  ُأفردت  طريف لو  بني  ما  لبُعَد  كر  ذِّ

ف إىل معرفة نتيجة احلوار.  امع الذي يتشوَّ ة، وتسلَّل امللل إىل السَّ  القصَّ

 ﴾ ڌ  ڌ  ڎ  ڍڍ   ڇ  ڇڇ   ڇ ﴿   قال هللا تعاىل:  -9

 . [56:]يوسف 

يُّ ري املن كثقرأ اب  .(1) ءيابالون: ن. وقرأ الباق: )حيث نشاء( بالنوكِّ

القراءتني الفاعل يف كال  اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  النُّون: والتَّوجيه  قراءة  ؛ فتوجيه 

إىل   الفعل  الي  اهللإسناد  قراءة  وتوجيه  الفاعل.  فهو  التَّعظيم،  عىل  إسناد تعاىل  اء: 

 .  (2)  اعلفهو الف،  يوسف لفعل للنَّبيِّ  ا

نم  ىل تعاهلل  نُّون: أنَّ اومعنى اآلية عىل قراءة ال –يف أرض مرص    ليوسف    كَّ

يق   بعد   أنَّ :  الياء  قراءة  عىل  اآلية  ومعنى.  تعاىل  اهلل  يشاء  فيها  ينزل  -واحلبس  الضِّ

 . (3) ينزل يف أرض مرص حيث يشاء هو  يوسف

بني تعارض  القراءتنيوال  املشيئة  إسناد  ألنَّ  تعاىل  ؛  با هلل  املعتبار  لألشياء قدِّ ه  ر 

 نَّ له مشيئًة تابعًة ملشيئة اهلل تعاىل. أل؛  سفيو ل لالفعقيقة، ونسبة عىل احل

ليوسف  احلاصل  التَّمكني  ة  قوَّ بيان  القراءتني:  اجتامع  من  الـحاصل  واملعنى 

ة ذا ما دلَّت عليه قراءها ظلاًم، ويف أرض مرص، بعد أن كان مستعبًدا مسجونً   

؛  يوسف    يِّه نبل  فظه وحاية اهلل تعاىللتَّمكني هو من رعا ا  هذان أنَّ وبي  )يشاء(.

 جزاء حفظه أمر اهلل تعاىل، وهذا ما دلَّت عليه قراءة )نشاء(. 

 ﴾ جب  يئىئ حئ مئ جئ ی ی ی ﴿   قال هللا تعاىل:   -10

 . [ 63:  ]يوسف 

 
 (. 2/295ريِّ )اجلزُينظر: النَّرش البن  (1)

ي بن أيب طالب )  (2)  (. 551 )(، رشح اهلداية للمهدويِّ 2/11ُينظر: الكشف ملكِّ

 (.13/10حرير والتَّنوير للطَّاهر ابن عاشور )(، التَّ 16/151يِّ )للطََّّب انر: جامع البيُينظ (3)
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 . (1)ياء. وقرأه الباقون: بالنونل)يكتل( با قرأ محزة والكسائي وخلف:

اوالتَّوج يُ للغويُّ يه  الفاعلَب   اختالف  القرا  نيِّ  كال  فءتنييف  قرجتو؛  ايه  لياء: اءة 

الِّ عىل   الدَّ مري  للضَّ الفعل  وتوجيه  أخيهم إسناد  الفاعل.  فهو  إسناد  ،  النُّون:  قراءة 

 . (2)نالفاعلوهم ، فأنفسهم الفعل لضمري اجلامعة املتكلِّمني، واملراد:  

فأرسل الياء:  قراءة  عىل  اآلية  أخامعن   ومعنى  يكا  عنَّ نا  ويرفع  لنفسه،  منع  تل  ا 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ    ۋ  ﴿  كام يف قوله:  م حضوره،ب عد سب ب  حصللذي  كيل اال

ىل قراءة النُّون: فأرسل معنا أخانا نكتل مجيعُنا؛  . ومعنى اآلية ع ﴾ۋ  ۅ  ۅ

 . (3) إذ الكيل للحارضين 

 . نَّـها حكايُة أقواٍل قيلتالقراءتني؛ أل تعارض بني وال

القراءال  عنىملوا اجتامع  من  أنـحاصل  بياُن  إال حٍد  وال  كيلال    تني:   منهم 

ل له، سواٌء كان يل بنفسه؛ إذ الغائُب ال كيبرشطني، أحدمها: أن حيرض من يريد الك

قيق أو إخوته من أبيه، وهذا ما دلَّت عليه ون )نكتل(. قراءة النُّ  الغائب أخاهم الشَّ

إن حرضوا،  فال كيل للباقني، و حيرض فإن ملهم،  والرشط اآلخر: حضور أخيهم مع

 . (4) قراءة الياء )يكتل( عليهت دلَّ  ما اذوه

 .[8]احلجر:  ﴾ڑ  ک  ک  ک    ک﴿ قال هللا تعاىل: -11
ل امللئكَة( بنوٍن مضمومٍة، ثـ مَّ بنوٍن  قرأ محزة والكسائي وخلف وحفص: )ما ُننَزِّ

وم )امللئكَة(.  وبنصب  الزاي،  وبكِّس  بت)ما    شعبة:قرأ  فتوحٍة،  امللئكُة(  ل    ُتنزَّ
ٍ
اء

 
 (. 2/295) يِّ اجلزر نظر: النَّرش البنيُ  (1)

ينِّ )1/194)ُينظر: املختار البن إدريس ( 2)  (.6/2524(، لطائف اإلشارات للقسطالَّ

للبغويِّ   (3) التنزيل  معامل  ل256/ 4)  ُينظر:  الكشاف  خمرشيِّ  (،  اجل(،  2/485)لزَّ البن  املسري  وزيِّ  زاد 

(2/454.) 

التنزيل  (4) معامل  )  ُينظر:  للزَّ 256/ 4للبغويِّ  الكشاف  اجلوزيِّ  2/485)  يِّ خمرش(،  البن  املسري  زاد   ،)

(2/445.) 
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بثـمَّ مومٍة،  مض )ما وحٍة،  مفت  نٍ نو  الباقون:  وقرأ  )امللئكُة(.  وبرفع  مفتوحٍة،  وزاٍي 

د البزيُّ التَّاء وصاًل َتنزَّ   . (1) ل امللئكُة(، وشدَّ

اختال  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  يفوالتَّوجيه  الفاعل  ل القراءات   ف  ُننَزِّ )ما  قراءة  فتوجيه  ؛ 

إلئكةَ امل إىل  سناد  (:  فهو  تعاىل  اهلل الفعل  مفةَ ئكمللو)ا  الفاعل،،  به.(  وتوجيه    عوٌل 

ل امللئكُة(: بناء الفعل إىل مقر ا مل ُيسمَّ فاعله، ورفع )امللئكُة( عىل أنَّه نائب اءة )ما ُتنزَّ

ل امللئكةُ   . (2)، فهم الفاعلوناملالئكة لفعل إىل ا(: إسناد فاعل. وتوجيه )ما َتنزَّ

ل املىل  ية عى اآلومعن ُننَزِّ أنَّ اهلل تعاىل    لئكُة(:ل املنزَّ تُ   )ما   لئكَة( وقراءةقراءة )ما 

لرسالة لرسله، أو بالعذاب ألعدائه. ففي اآلية ق، أي: باهو الذي ينزل املالئكة باحل

الطَّال  املرشكني  عىل  تعاىل  اهلل  من  اردٌّ  نزول  صدق ملبني  عىل  لنبيِّه  هادة  للشَّ الئكة 

اآليـنومعه.  ـتـالـرس  قـى  عىل  )مـة  امللئتَ ا  ـراءة  ل  أنَّ كُة(نزَّ ال:  هيـالئم ـ  ي ـالت  كة 

 . (3)زل باحلقِّ ـنـت

إسناد ألنَّ  القراءتني؛  بني  تعارض  به،    وال  اآلمر  باعتباره  تعاىل  اهلل  إىل  الفعل 

ر له، وإسناده للمالئكة؛ ألنَّـهم ا  ، الفاعلون له عىل احلقيقة.هملبارشون لالـُمقدِّ

القرانى الملعاو أنَّ الئكة امل ءات: بيان عظم ـحاصل من اجتامع هذه  ـها ال ة، وهو 

من   دلَّت  تنزل  ما  وهذا  هلا،  تعاىل  اهلل  بأمر  بل  نفسها،  ل  تلقاء  ُننَزِّ )ما  قراءة  عليه 

لأل سالة  الرِّ وهو  به  تنزل  ما  عظمة  وبيان  باحلق(.  إال  أو  امللئكَة  ذاب عنبياء، 

ل امللئكُة إال)ما    قراءةليه  األعداء، وهذا ما دلَّت ع (. ويب  َتنزَّ املالئكة   تعظيمأيت  احلقِّ

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ﴿  يًدا للمرشكني يف قوهلم:به هتد  ما تنزلو

 . ﴾ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ        ژ ژ ڍ  ڌ 

 
 (. 2/301ُينظر: النَّرش البن اجلزريِّ ) (1)

 . (3/87للفايس ) (، الآللئ الفريدة 1/644إدريس )ُينظر: املختار البن  (2)

رُّ املصون للسَّ 17/67لطََّّبيِّ )نظر: جامع البيان ليُ  (3)  (.7/144 )مني احللبيِّ (، الدُّ
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 . [ 2النحل:  ]   ﴾ گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ﴿   قال هللا تعاىل:   -12

ل امللئكُة(    قرأ َروح: )َتنزَّ
ٍ
دٍة    وحٍة، مفتبتاء  كُة(.مللئوبرفع )ا  حٍة،مفتو وزاٍي مشدَّ

البا )يُ وقرأ  املقون:  ل  مضمومةٍ نزِّ  
ٍ
بياء وبنصب لئكَة(  مكسورٍة،  دٍة  مشدَّ وزاٍي   ،

اي فوا الزَّ  . (1) )امللئكَة(، إال ابن كثري، وأبا عمرو، ورويًسا، فإنَّـهم خفَّ

ا والتَّ  اختاليُّ للغووجيه  ُيَبنيِّ  يف    الفاعل  )ُينزِّ   ؛ اءاتالقرف  قراءة  ل  فتوجيه 

الئكةَ امل من  والفا)نزَّ   لفعل (:  هو  ل(،  امللئكُة(:    اهللعل  ل  )َتنزَّ قراءة  وتوجيه  تعاىل. 

ل(، فُحذفت إحدامها ِّتفيًفا، و)  . (2) ( فاعل مرفوعاملالئكةأصل الفعل بتاءين )تتنزَّ

قراء عىل  اآلية  )ُينِزل  ومعنى  واملخفَّف -مللئكَة(  اة  د  ينزل   اهلل  أنَّ :  -املشدَّ تعاىل 

با   من   يشاء  من  عىل  -هموأخرا  همدنيا  يف  لق للخ  ةحيا  هو  الذي–لوحي  املالئكة 

ل)  قراءة  عىل  اآلية  ومعنى.  له  رشيك  ال  وحده  اهلل  بعبادة  النَّاس  ليأمروا  رسله؛   َتنزَّ

 .(3) لخ ئكة تنزل بالوحي ...إاملال أنَّ (: امللئكةُ 

إس تعار  وال ألنَّ  القراءتني؛  بني  باعتبارهإىل    الفعلناد  ض  تعاىل  به،    اهلل  اآلمر 

 ـهم املبارشون له، الفاعلون له عىل احلقيقة.ة؛ ألنَّ للمالئك ه، وإسنادهر لُمقدِّ الـ

ينز الذين  الـحاصل من اجتامع القراءتني: اإلخبار بأن املالئكة هم  لون واملعنى 

املرسل عىل  مبالوحي  وهذا  امل  اني،  ل  )َتنزَّ قراءة  عليه  بأنَّ  واإل(.  ةُ كلئدلَّت  خبار 

ال بأاملالئكة  إال  تنزل  ا  تمر  أهلل  هلا  تنزل،  عاىل  ما  ن  )ُينِزل وهذا  قراءة  عليه  دلَّت 

ا هذان  ووقع  وهو  امللئكَة(.  لرسله  تعاىل  اهلل  يوحيه  ما  أعظم  يدي  بني  خلَّبان 

[ 2]النحل:    ﴾ۀڻ    ڻ    ڻں  ڻ   ں  ڱ  ﴿  ر يف قوله تعاىل:التَّوحيد املذكو

 ، واهلل أعلم.  لهتعظياًم 

 
 (. 2/302رش البن اجلزريِّ )لنَّنظر: ايُ  (1)

مني احللبيِّ )1/455ر البن إدريس )ختاُينظر: امل( 2) رُّ املصون للسَّ  (.7/188(، الدُّ

 (. 2/593خمرشيِّ )شاف للزَّ لك(، ا4/8يِّ )عامل التنزيل للبغوُينظر: م (3)
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 .[66 ]النحل: ﴾ڤڤ    ٹ  ڤ ٹٹ   ٹ    ٿٿ  ٿ  ﴿ اىل:قال هللا تع  -13

عامر   وابن  نافع  وقرأ  املوضعني،  يف  مفتوحٍة   
ٍ
بتاء )َتسقيكم(  جعفر:  أبو  قرأ 

 . ( 1)   مضمومةٍ   قيكم( بنونٍ . وقرأ الباقون: )ُنس ويعقوب وشعبة: )َنسقيكم( بنوٍن مفتوحةٍ 

ون: نسبة  ة النقراء؛ فتوجيه  عل يف القراءاتختالف الفا اُيَبنيِّ والتَّوجيه اللغويُّ  

إىلا مضارع   اهلل   لسقي  وبالضم  )سقى(،  مضارع  وبالفتح  الفاعل،  فهو  تعاىل، 

أسقيناهم   فيقال:  دائاًم،  رِشًبا  كان  إذا  )أسقى(  وقيل:  لغتان،  مها  قيل:  )أسقى(، 

رشبةً   وأسقيناهم  نـهًرا، أعطوه  إذا  فيام  و)سقى(  وتلبنًا.  إسناد وجيه  .  التَّاء:  قراءة 

 عل.الفا ، فهي(2) اماألنع   يمة هب   ل إىل عفال

ى اآلية عىل قراءة )ُنسقيكم( و)َنسقيكم(: أنَّ اهلل تعاىل يـمتنُّ عىل عباده أن ومعن

عىل ذلك    نَّ القادرسقاهم من بطون األنعام لبنًا خالًصا خيرج من بني فرٍث ودٍم، وأ

املس هو  به  عليهم  عىل  (3)ادةللعب  تحقُّ واملنعَم  اآلية  ومعنى  )تَ .  مسقيكقراءة  ا م(: 

 عل السقي لبهيمة األنعام.اد ف، مع إسن سبق ذكره

له،   ر  الـُمقدِّ باعتباره  تعاىل  اهلل  إىل  الفعل  نسبة  القراءتني؛ ألنَّ  بني  تعارض  وال 

 عها. خيرج من رض ونسبة الفعل لألنعام؛ ألنَّ اللبن

هذ اجتامع  من  الـحاصل  القواملعنى  السَّ راءاته  فعل  إضافة  هو  ل:  بب قي   لسَّ

ر يف عجيب خلِق اللََّبن يف رضعها من بني فرٍث  فتَّ لل  ؛-عاماألن  هيمةـب  وهي–رةً تا كُّ

  ؛ -وهو اهلل تعاىل -وإضافة الفعل لـُمسبِّبه  ودٍم، وهذا ما دلَّت عليه قراءة )َتسقيكم(.  

نه بالنَّظر إىل  فلة عم الغوذلك بعبادته وحده ال رشيك له، وعد  عىل نعمته،لشكره  

بب  سقيكم( و)َنسقيكم(، واهلل أعلم. ة )نُ ليه قراءما دلَّت عوهذا به،  دون مسبِّ  السَّ

 
 (. 2/304ُينظر: النَّرش البن اجلزريِّ ) (1)

ينِّ )17/237 )َّبيِّ : جامع البيان للطَّ ُينظر (2)  (.6/9265(، لطائف اإلشارات للقسطالَّ

 (. 41/199اهر ابن عاشور )تَّنوير للطَّ (، التَّحرير وال443ُينظر: تيسري الكريم الرمحن البن ِسعدي ) (3)
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 . [ 7اء:  رس ]اإل   ﴾ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇ ﴿   قال هللا تعاىل: -14
با بكر: )ليسوَء(  ابن عامر ومحزة وشعبة وخلف وأبو  اهلمزة.    لياء، ونصبقرأ 

بالن  )لنسوَء(  الكسائي:  اون، ووقرأ  كذلك. وقرأ  نصب  )ليسوالباقونهلمزة  ا(  ءو: 

 . (1) ا واو اجلامعةدهمزة، وبع، وبضم اهلالياءب

القراءات  يف  الفاعل  اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  )ليسوَء(:  والتَّوجيه  قراءة  فتوجيه  ؛ 

. وتوجيه قراءة البعث ، أو إىل  دالوع و إىل  تعاىل، فهو الفاعل، أ  اهلل إسناد الفعل إىل  

ري  ضم ل  (: مسندٌ سوءوا)لي  راءةجيه ق. وتو  اهلل فاعل هو  ، فال: نحن(: أي)لنسوء

 .(2)، فهم الفاعلونالعباد ائد إىل او العالو

ة اآلخرة بعثنا عليكم عباًدا   ومعنى اآلية عىل قراءة )ليسوَء(: فإذا جاء وعد املرَّ

اهلُل وجوَهكم  ليسوَء  وجوهكع  عىل  باديًة  السوء  آثار  جيعل  أي:  لكم،  أو قوبة   م. 

البعُث ليسو ليسوء  أو  الوعُد.  ومعنى  ء  عىلاآلي.  لسوءَ )لناءة  قر  ة  نحن نسوء  (: 

بعثناهم  الذين  العباُد  ليسوء  )ليسوءوا(:  اآلية  ومعنى  العظمة.  عىل  وجوهكم، 

 .(3) عليكم وجوَهكم 

هذه   بني  تعارض  فنسبتاالقراءوال  لل؛  الفعل  حصلتعة  الذين  م  ألهنَّ  باد 

ر ذلك. عل هلل تعاىل؛ ألنَّه الـُمقلف ا سبةون العقوبة عىل أيدهيم،  دِّ

ااجتام من    لـحاصلاعنى  وامل بني لقراع  ستصيب  التي  العقوبة  أنَّ  بيان  ءتني: 

قراءة   دلَّت عليه  ما  وأنَّـها عقوبة عظيمة، وهذا  تعاىل،  اهلل  بتقدير من  إرسائيل هي 

يه قراءة ت علا دلَّ جعلها عىل يد عباٍد له، وهذا م  (، وأنَّ اهلل  ( و)لنسوءَ )ليسوءَ 

 )ليسوءوا(. 

 
 (. 2/306) نَّرش البن اجلزريِّ نظر: اليُ  (1)

رُّ 3/95) ن النَّجيبنيُينظر: الآللئ الفريدة الب (2) مني احللبيِّ )ن لاملصو (، الدُّ  (.7/316لسَّ

خمرشيِّ )5/80لتَّنزيل للبغويِّ )مل اُينظر: معا( 3)  (.2/650(، الكشاف للزَّ
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چ   ڇ  ڇ    چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ﴿  :تعاىلقال هللا    -15

 . [69]اإلرساء:  ﴾ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

بالنون. )فنغرقكم(  عمرو:  وأبو  كثري  ابن  ورويس:    قرأ  جعفر  أبو  وقرأ 

وقرأ   بالتاء.  ))فتغرقكم(  ابن فالباقون:  إال  اء  الرَّ بتخفيف  وكلهم  بالياء.  يغرقكم( 

 .(1) الوجهاننه عفردان و

الفاع اخ َبنيِّ  يُ والتَّوجيه اللغويُّ  ؛ فتوجيه قراءة )فنغرقكم(  راءاتل يف القتالف 

تعاىل، فهو الفاعل، والنُّون للعظمة، والياء:   اهلل وقراءة )فيغرقكم(: إسناد الفعل إىل 

لقوله:   الذي مناسبًة  الفعل    )ربكم  إسناد  )فتغرقكم(:  قراءة  وتوجيه  يزجي(. 

 . (2) ، فهي الفاعلح ي ر ال ري لضم 

هيا الناس أن نعيدكم  أمنتم أ   قكم(: أمكم( و)فيغر فنغرق ءة )قرا  ومعنى اآلية عىل

كفركم.  إىل بسبب  فنغرقكم  الريح،  من  قاصًفا  عليكم  فنرسل  أخرى،  ًة  مرَّ البحر   

 . (3) م الريح بسبب كفركم ككم(: فتغرقومعنى اآلية عىل قراءة )فتغرق 

يح باعتبارها السَّ ة الفعل للنسب  ألنَّ   وال تعارض بني القراءات؛  رقهم،يف غبب  رِّ

ر هلذه هلل تعاىلعل إىل ا ونسبة الف يح أن ُتـهلكهم.  باعتباره الـُمقدِّ  العقوبة، اآلمر للرِّ

اكبني الرَّ املرشكني  ِّتويف  القراءتني:  هاتني  نزول  من  بعذ  والغرض  ب  ا البحر 

و بـهبوبـها  ينتفعون  التي  يح  بالرِّ تعاىل  ش وح  ، اسكوهناهلل  يف  وجنوًبا،  ركتها  ـاماًل 

لَّت عليه ارها سبًبا للغرق، وهذا ما دا؛ باعتبالفعل هللك بإسناد  ا، وذغربً ا وورشقً 

للريح،   اآلمر  باعتباره  أخرى  تارًة  تعاىل  اهلل  إىل  الفعل  وإسناد  )فتغرقكم(.  قراءة 

عوهذا   دلَّت  الذي  لما  العذاب  تعظيم  يف  وزاد  )فيغرقكم(،  قراءة  به دتوعَّ يه  ه م 

 (.  فنغرقكم) قراءة  يف -له  أهٌل  وهو– عظيملتَّ عىل وجه ا فعل إليه إسناد ال

 
 (. 439اجلزريِّ ) البن سري، حتبري التي(2/308ن اجلزريِّ )النَّرش البُينظر:  (1)

مني احللبيِّ  (2) رُّ املصون للسَّ  (.6/2716ينِّ )سطالَّ ات للق(، لطائف اإلشار863، 7/385 ) ُينظر: الدُّ

 (.3/39(، زاد املسري البن اجلوزيِّ )2/679يِّ )خمرشللزَّ ُينظر: الكشاف  (3)
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  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې   ې  ې  ې ۋۋ ﴿  قال هللا تعاىل:  -16

 . [102]اإلرساء:  ﴾ى

 .(1) اقون: بفتحهقرأ الكسائي: )لقد علمُت( بضم التاء. والبا

اللغويُّ   الفاعل يفوالتَّوجيه  :  ءتني قرالاكال    ُيَبنيِّ اختالف  مِّ الضَّ ؛ فتوجيه قراءة 

،  لفرعون وجيه قراءة الفتح: إسناد الفعل وت عل.الفا ، فهو ىوس ملعل الف سنادإ

 . (2) فهو الفاعل

: أنَّ موسى   مِّ  موسى قال لفرعون لـامَّ زعم أنَّ   ومعنى اآلية عىل قراءة الضَّ

يت عىل    ًة يلهؤالء اآليات التِّسع حجَّ   وٌر: لقد علمُت ما أنزلسحم   صدق نبوَّ

ه، كام تزعم. ومعنى  ال أعيقول قواًل مسحوًرا أ  فلسُت رض، واألربُّ الساموات إال  

 عىل  ال  له،  التَّوبيخ   وجه  عىل –قال لفرعون    اآلية عىل قراءة الفتح: أنَّ موسى  

ظاهًرا  ا  التِّسع  اآليات  هذه  نَّ أ  فرعون  يا   علمَت   لقد:  -اخلَّب  وجه هبا  بت  كذَّ لتي 

ا، وأنَّ  الساموات واألر ربِّ  نـها مأنَّ  يتٌة عدالَّ ـها ض حقًّ  . (3)صدًقا ىل نبوَّ

 وال تعارض بني القراءتني؛ ألنـهام ذكرتا قولني وقعا يف املايض.

اهلل نبيِّ  اجتهاد  بياُن  القراءتني:  اجتامع  من  الـحاصل    يف  موسى    واملعنى 

ة عىل فرعونإقام  تان: ْريــا فِ هنا، وم، وردِّه مزاعمه التي يفرتهية احلجَّ

دُّ  يقول، واا  ال يعي م  حورٌ مس  وسى  زعمه أنَّ م  :األوىل يه حاصٌل يف عللرَّ

علُمه   كُمل  من  حال  وهذه  فيه،  شكَّ  ال  يقينًا  أيقنت  أي:  علمُت(،  )لقد  قراءة 

 تخبِّط.وعقله، ال حال املسحور امل

تك  :ىخر ألوا أن  فرعون  تعإنكار  اهلل  عند  من  التِّسع  اآليات  ه خَّبأفاىل،  ون 

نفسه    موسى   يف  وقر   اآليات   منزل  نَّ أ  معرفته  نم  -ونفرع  نفس  :أي-بـام 

 
 (. 2/309 )ُينظر: النَّرش البن اجلزريِّ  (1)

رَّ 2/52 )خمرشيِّ لزَّ نظر: الكشف ليُ ( 2)  (. 4/294ة الفريدة البن النَّجيبني )(، الدُّ

 (. 7/121، البحر املحيط أليب حيَّان )(17/685) البيان للطََّّبيِّ ُينظر: جامع  (3)
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ةٌ   ذلك  ويف   تعاىل،  اهلل  هو  التِّسع بأمر      موسى  أخَّبه  إذ  فرعون؛  عىل  بليغةٌ   حجَّ

ب به، وهو   لَّت عليه  وقر يف نفسه، وهذا ما د  إخباره بـامال يـمكن لفرعون أن يكذِّ

 قراءة )لقد علمَت(.

 . [51:]الكهف ﴾ۉ  ې  ې  ې  ې ﴿ تعاىل:  هللاقال  -17

 .(1) التاء. وقرأ الباقون: بضم التاء  حتخذ( بفتا كنَت م)ومجعفر:  أبوأ قر

القراءتني  الفاعل يف كال  ُيَبنيِّ اختالف  اللغويُّ  مِّ ؛ فتوجيه قراءوالتَّوجيه  الضَّ   : ة 

اد الفعل إىل ـح: إسنـتالف  راءةـه ق ـيـل. وتوجـاعـو الفـاىل، فهـتع  اهللل إىل  ـاد الفعـإسن

 . (2) لالفاعو فه، ×  النَّبيِّ 

اآلومعن متَّخَذ  عىل  ية  ى  اهلل  كان  وما   : مِّ الضَّ يف قراءة  يعينونه  أعواًنا  املضلِّني 

بوبيَّ  ون به العبادة. ة يستحقُّ اخللق، فلامذا تعبدوهنم من دوين، وليس هلم حظٌّ يف الرُّ

ما الفتح:  قراءة  عىل  اآلية  ن  كنَت   ومعنى  أعوانً يا  املضلِّني  متَّخَذ  وبيَّنا  بل    ًرا،أنصاا 

 . (3) ٌأ من ذلكَّبَّ ٌه ومُ أنت منزَّ 

 . ×؛ ألنَّ فيهام خًَّبا عن اهلل تعاىل، وعن رسوله وال تعارض بني القراءتني
 تعاىل مل جيعل الظَّاملني أعواًنا ان أنَّ اهللواملعنى الـحاصل من اجتامع القراءتني: بي

فيستحقون عل  كبذل  له  دلَّت  ما  وهذا  العبادة،  من  قشيًئا  متخذ   )وما   راءةيه   كنُت 

عُضدً املضلِّ  سوُل  ني  الرَّ جيعلهم  ومل  ما  أنصارً   ×ا(.  وهذا  سالة،  الرِّ تبليغ  يف  له  ا 

وإنَّ  عُضًدا(،  املضلِّني  متخذ  كنَت  )وما  قراءة  عليه  أدلَّت  هم  ورسوله،  عـام  هلل  داٌء 

دون بالنَّار.  ُمتَوعَّ

 . [19 م: ري ]م   ﴾ گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱگ  گ  ﴿   عاىل: ت   هللا   قال   -18

أ قالون:  وبو عمرو  قرأ ورش  والباقون غري  الالم.  بعد  بالياء  )ليهب(  يعقوب: 

 
 (. 2/311ر: النَّرش البن اجلزريِّ )ُينظ (1)

مني احللبيِّ  (2) رُّ املصون للسَّ  (.6/2770) ينِّ طالَّ إلشارات للقس(، لطائف ا7/508 ) ُينظر: الدُّ

خمرشيِّ )ُينظ( 3)  (. 7/191يَّان )ملحيط أليب ح(، البحر ا2/728ر: الكشاف للزَّ
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 .(1) )ألهب( باهلمز بعد الالم. وعن قالون الوجهان

ُيَبنيِّ  اللغويُّ  ا والتَّوجيه  اختالف  القراءتنيل  كال  يف  قراءة  فاعل  فتوجيه  ؛ 

إسن ال)ليهب(:  إعفاد  وتو  اهللىل  ل  الفاعل.  فهو  )ألقراءجيه  تعاىل،  إسناد ة   هب(: 

ل أنا   جَّبيل تكلم، وهو  لم الفعل  ـام  إنَّ أو هو عىل احلكاية، أي:  الفاعل،  ، فهو 

 . (2)  اهللرسول ربِّك قال: أرسلُت إليك ألهب لك، فيكون الفاعل هو 

أنعىل قراءة )ليهب(: قال جَّبيل  اآلية    ومعنى إنَّـام  ليهب   كربِّ   لا رسو: 

زكيًّا. غالًما  لك  اومع  اهلل  قراءة    آليةنى  أنا جَّبيل    قال)ألهب(:  عىل  إنَّـام   :

ـ  .( 3) ك ألهـب لك ...رسول ربِّ

ألنَّ  تعاىل؛  اهلل  إىل  ُأسند  الفعل  ألنَّ  القراءتني؛  بني  تعارض  الواهب  وال  ىل  عه 

 .ةاهلب ؛ ألنَّه الـُمرَسل بـهذهاحلقيقة، وُأسند الفعل جلَّبيل 

القراء لـأنَّ   ني:تواملعنى الـحاصل من اجتامع  جَّبيل    نم مريمامَّ فزعت  ه 

 أخَّبها بأمرين:  [18]مريم:  ﴾ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک﴿وقالت له:  

إليها،    :أوَّهلما ميئه  رسول  سبب  أنَّه  أوهو  غالًما  رربِّـها،  هلا  ليهب  إليها  سله 

ه ت عليدلَّ ما    يقة، وهذاه الواهب هلا عىل احلق نَّ ألاىل؛  زكيًّا، وأضاف اهلبة إىل اهلل تع 

)ل لك(.قراءة  مر  يهب  اهلل  فكون  هو  الطمأنينة،   سله  عىل  يبعث  سبٌب  هذا 

 دئة روعها. وكونه مرَسٌل بـهبٍة هذا سبٌب آخر يبعث عىل األمن وهت

وح يف درعها،  بأنَّه ال   إخباره  :خرواآل ، وإنَّـام ينفخ الرُّ
ٍ
ها بسوء ا سببً   نفيكو  يـمسُّ

من  هلبة إليه  فإضافة اهب لك(،  قراءة )أل  عليه  لَّتدما  ذا  ـالم، وهـا بالغـملهـيف ح

بب.   باب السَّ

 
 (. 2/317النَّرش البن اجلزريِّ )ر: ُينظ (1)

ة الفريدة البن النَّجيبني )440ة القراءات البن زنجلة ) : حجنظريُ  (2) رَّ  (.4/348(، الدُّ

 (.5/223يِّ )معامل التنزيل للبغو(، 18/164للطََّّبيِّ )نظر: جامع البيان يُ  (3)
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 . [ 80]األنبياء:    ﴾ ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ ۆ  ﴿   قال هللا تعاىل:   -19

ن.  بالتاء. وشعبة ورويس: بالنو )لتحصنكم(:وابن عامر وحفص قرأ أبو جعفر 

 . (1) والباقون: بالياء

ُيَبنيِّ اختالف التَّ وال التَّاء: إسناد   ه قراءة؛ فتوجيءاتالقرايف    فاعلوجيه اللغويُّ 

نعةالفعل   ا للصَّ تعاىل، فهو    هلل، فهي الفاعل. وتوجيه قراءة النون: إسناد الفعل إىل 

 . ( 2)   ، فهو الفاعل اللَّبوس تعاىل، أو إىل    اهلل   ىل اد الفعل إ قراءة الياء: إسن وتوجيه  الفاعل. 

وعلَّمنايآلاعنى  مو )لتحصنكم(:  قراءة  عىل  لب    داود  نانبيَّ   ة  وس صنعة 

لتحصنكم من بأسكم. ومعنى اآلية عىل قراءة )ليحصنكم( أي: ليحصنكم   احلرب

 . (3)   حن كم( أي: لنحصنكم ن ومعنى اآلية عىل قراءة )لنحصن .  اللبوس، أو داود 

اللبوس من باب  ة وعنالصَّ ض بني هذه القراءات؛ ألنَّ إسناد الفعل إىل  تعار  وال

ر له. ىل؛ ألنَّ اهلل تعاالفعل إىل سناد ، وإبهسبإضافة الفعل إىل   ه الـمسبِّب الـُمقدِّ

اهلل   امتـنان  القراءات:  هذه  اجتامع  من  الـحاصل  عبعـ  واملعنى  أن ىل  اده 

  اثنني: رزقهم شيئني

 كم(. حصنتلاء )ِعلم صنعة لبوس احلرب، وهذا ما دلَّت عليه قراءة التَّ  :هلماوَّ أ

 صنكم(. ياء )ليح ه قراءة الت عليدلَّ ما  اللبوس نفسه، وهذا :واآلخر

 وحُسن االمتنان بكلٍّ منهام ألمرين: 

بـم   :أوَّهلما يوجد  ال  الَّلبوس  مألنَّ  ُيصنع  بأدوات  بل  بصنعته،  العلم  د  نها، جرَّ

اهلل    وآالت هـو  واآلالت  األدوات  هذه  وموجد  بـها،  مـم ُيصنَع  فصار    تنًّا ، 

 م بـكلٍّ منهام. عليه

 طناب. يناسبه اإل متناناال مقامألنَّ  :واآلخر

 
 (. 2/432زريِّ )ُينظر: النَّرش البن اجل (1)

 . (613 )(، رشح اهلداية للمهدويِّ 1/566ن إدريس )البختار ُينظر: امل (2)

 (. 3/161ُجَزيٍّ )(، التَّسهيل لعلوم التَّنزيل البن 18/480ُينظر: جامع البيان للطََّّبيِّ ) (3)
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ينشغلوا  لئالَّ  احلقيقة؛  عىل  بأسهم  من  حيصنهم  الذي  هو  بأنَّه  عليهم  وامتنَّ 

 يكفرونه. الفيشكرونه عىل نعمه و باب عن مسبِّبها، بل يقبلون عىل اهلل باألس 

  ﴾ ھ ھ    ھ  ھ ہ   ہ   ہ ہ ۀ  ۀ ﴿  قال هللا تعاىل:  -20

 .[8]الفرقان: 

 . (1) لياء: )يأكل(أكل(: بالنون. والباقون بالف )ني وخكسائقرأ محزة وال

اللغويُّ   القراءتنيوالتَّوجيه  الفاعل يف كال  اختالف  النون: ُيَبنيِّ  قراءة  ؛ فتوجيه 

الِّ عىل  إسن ار اد الفعل للضمري نحن، الدَّ ء: ، فُهم الفاعلون. وتوجيه قراءة الياالكفَّ

 ل.، فهو الفاع(2) × للنَّبيِّ لفعل د اانإس 

للنَّبيِّ  ة عىل قراءاآلي  عنىمو ار قريش أن يكون  الياء: طلُب كفَّ  يأكل  جنَّةٌ   ×ة 

اءة النون: طلُبهم منه  منها، فيستغني هبا عن النُّزول ألسواقهم. ومعنى اآلية عىل قر

 . (3) أن تكون له جنٌَّة يأكلون هم منها

 ني.وا كال القول ار قد قال الكفَّ ألنَّ  ؛اءتنيوال تعارض بني القر

اجـصالـحامعنى  ـوال من  القـتم ـ ل  ة  ـاع  نبوَّ يف  املرشكني  تشكيك  بياُن  راءتني: 

رزقَ ×لنَّبيِّ  ا يطلب  كونه  من  عليها،  هو  التي  حاله  تالئم  ال  وأنَّـها  يف  ،  مثلهم  ه 

أنَّـهام م َثـمَّ اقرتحوا عليه اقرتاحني زاعِمني  ويستحقُّ هبام    له،   نالئاماألسواق. ومن 

 ًعا:متبويكون نبيًّا أن 

فيستحقُّ    :هلماأوَّ  لألسواق،  النُّزول  هبا عن  يستغني  جنٌَّة  له  تكون  يكون  أن  أن 

 (. متبوًعا كامللوك، وهذا ما دلَّت عليه قراءة الياء )يأكل منها

ل عليهم فيأذن هلم باألكل من جنَّته، فيستحقُّ بذلك أ  :اثنيهما  ن يكون أن يتفضَّ

 
 (. 2/333ن اجلزريِّ )رش البنَُّينظر: ال (1)

خاويِّ )فتح الوصيد  (،2/617ُينظر: املختار البن إدريس ) (2)  (. 4/4211للسَّ

 (. 3/313املسري البن اجلوزيِّ )زاد (، 19/240ُينظر: جامع البيان للطََّّبيِّ ) (3)
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 .(1) له عليهم ا متبوًعا؛ لتفضِّ نبيًّ 

 .[193]الشعراء:  ﴾ڳ  ڳ     ڱ     ڱ﴿  تعاىل:ل هللاقا -21

ل(: بتشديد الزاي،   قرأ ابن عامر ومحزة والكسائي وخلف وشعبة ويعقوب )نزَّ

 .(2) مني(، والباقون: بالتخفيف، ورفعهامونصب )الروح( و)األ

اختال ُيَبنيِّ  اللغويُّ  يف  والتَّوجيه  الفاعل  القراءتنيف  فكال  قراءة  ؛  توجيه 

إسن ـديـالتش الفعـد:  إىل  ـاد  فـعـ ت  اهللل  الفـهـ اىل،  )اـاع ـو  ونصب    وهو –لروح(  ل، 

إسناد   -  لـريـجب التخفيف:  قراءة  وتوجيه  نعته.  و)األمني(  املفعوليَّة،  عىل 

 . (3) الفاعل، و)األمني( نعته ، فهو جَّبيللـ)الروح(، وهو  الفعل 

أنَّ ومعنى   التشديد:  قراءة  اهلل  اآلية عىل  ج    ل  الكريم     َّبيلنزَّ بالقرآن 

نزل بالقرآن عىل    تخفيف: أنَّ جَّبيل  . ومعنى اآلية عىل قراءة ال×عىل النَّبيِّ  

 . (4) ×النَّبيِّ 

نسبة   ألنَّ  القراءتني؛  بني  تعارض  جَّبيل  وال  إىل  املبارش  باعتباره    الفعل 

احل له عىل  الفاعل  اهلل  للنُّزول،  إىل  الفعل  اقيقة، ونسبة  باعتباره  ر   آلمر تعاىل  الـُمقدِّ

 لذلك. 

بيا  القراءتني:  الـحاصل من اجتامع  القرآن مجع وصفني عظيمني دالَّني عىل  واملعنى  ن أنَّ 

 :  أنَّه احلقُّ

،   تعاىل، ال من عند غريه، وكفىأنَّه نزل من عند اهلل    :أوَّهلما هبذا دلياًل أنَّه احلقُّ

ل به الروَح دلَّت عليه قراءة التَّشديد  وهذا ما ل اهلُل.  األ )نزَّ  منَي(، أي: نزَّ

 
 (.313/ 3ُينظر: زاد املسري البن اجلوزيِّ ) (1)

 (. 2/336) بن اجلزريِّ ُينظر: النَّرش ال  (2)

ة القراء2/230لقراءات لألزهريِّ )ُينظر: معاين ا (3)  (.520ة )ات البن زنجل(، حجَّ

 (. 2/581لنَّسفيِّ )يل ل(، مدارك التَّنز19/396لبيان للطََّّبيِّ )ا عر: جامُينظ (4)
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ب  :اثنيهما نزل  الذي  سول  الرَّ األمني  أنَّ  جَّبيل  هو  هبذا القرآن  وكفى   ،

زياد أو  نقٍص  كاماًل، من غري  القرآن  بلَّغ  أنَّه  دلَّتدلياًل  ما  وهذا  تبديٍل،  أو  عليه    ٍة 

 . ﴾ڱ    ڳ  ڳ     ڱ ﴿قراءة التَّخفيف 

پ      پ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿   قال هللا تعاىل:  -22

 .[6]القصص:   ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ

بياء مفتوحٍة،   فرعوُن وهاماُن وجنوُدمها(:  )وَيرى  قرأ محزة والكسائي وخلف 

ال الثالثة. وقرأ    وألٍف ممالٍة، ورفع األسـامء 
ٍ
بنوٍن مضمومٍة، وراء مكسورٍة،  باقون: 

 مفتوحٍة، ونصب األسـ
ٍ
 . (1) امء الثالثةوياء

ا ُيَبنيِّ والتَّوجيه  القراءتنياخت  للغويُّ  الفاعل يف كال  توجيه قراءة )وُنري ؛ فالف 

تعاىل، فهو الفاعل، ومراعاة لسياق   اهللفرعوَن ومهن وجنودمها(: إسناد الفعل إىل  

وُن وهاماُن وجنوُدمها(: إسناد  . وتوجيه قراءة )وَيرى فرع...(ونريد  قوله تعاىل: )

إىل  الفع وهامان وجنودمهال  الفاعلون،    ،فرعون  تعاىل  وألنَّ فُهم  اهلل  أراهم  إذا  ـهم 

م يرونف  . (2) إهنَّ

ُيري  تعاىل  اهلل  أنَّ  وجنودمها(:  ومهن  فرعوَن  )وُنري  قراءة  عىل  اآلية  ومعنى 

و الذي كانوا وقومه يف األرض، وه  كنَي موسى  فرعوَن وهاماَن وجنوَدمها مت

ع اآلية  ومعنى  وهاما حيذرون.  فرعوُن  )وَيرى  قراءة  أىل  وجنوُدمها(:  فرعون  نَّ  ُن 

وجنودهـوه تـم ـامان  من  يرون  موسى  ـم ـا  كان  كني  ما  األرض  يف  وا ـوقومه 

 . (3) ذرونـح ـي

تـمكني موسى   أراهم  إذا  تعاىل  اهلل  القراءتني؛ ألنَّ  وَمن   وال تعارض بني 

م سريمعه، ف  ونه. إهنَّ

 
 (. 2/341ُينظر: النَّرش البن اجلزريِّ ) (1)

بُينظر: احلجَّ  (2) اء السَّ  (.649داية للمهدويِّ )(، رشح اهل5/411 )الفاريسِّ   عة أليب عيلٍّ ة للقرَّ

 (. 3/374البن اجلوزيِّ )ري د املس(، زا19/519يِّ )للطََّّبلبيان ُينظر: جامع ا( 3)
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الق اجتامع  من  الـحاصل  تـم رواملعنى  كان  لـامَّ  أنَّه  املستكاءتني:  يف ني    ضعفني 

د اهلل  األ ذلك بقراءتني، تدلُّ كلٌّ منهام عىل    رض مما تستبعده العقول عادًة = أكَّ

ٻ  پ  پ  پ    ﴿  حتقيق وقوع املراد من وجٍه: فدلَّت قراءة النُّون

وقومه كائٌن بقدر اهلل   ى  تـمكني موس عىل أنَّ  :  ﴾پ  ڀ  ڀ  ڀ

وهامان    وتدبريه، فرعون  ُيري  الذي  التَّ جنودمها  وفهو  اهلل مكذلك  ره  يقدِّ وما  ني، 

 تعاىل فإنَّه نافٌذ واقٌع، ال حمالة.

إسناُد  ذلك:  عىل  وجنوُدمها(  وهاماُن  فرعوُن  )وَيرى  الياء  قراءة  داللة  ووجه 

وية إىل فرعون وهاما  أعلم.   ىل حقيقة وقوع هذا التَّمكني، واهلل وجنودمها؛ تأكيًدا ع ن الرُّ

 . [12: افات]الص ﴾ ڱ   ڱ   ڳ﴿ قال هللا تعاىل: -23

ا وقرأ  التاء.  بضم  )عجبُت(  وخلف:  والكسائي  محزة  )عجبَت( قرأ  لباقون: 

 . (1) بفتحها

القراءتني كال  يف  الفاعل  اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  قوالتَّوجيه  فتوجيه  راءة  ؛ 

جيه قراءة )عجبَت(: إسناد وتعاىل، فهو الفاعل. وت  اهللفعل إىل  )عجبُت(: إسناد ال

 . (2) فهو الفاعل ،× لنَّبيِّ ا عل إىل  فال

اهلل أنَّ  )عجبُت(:  قراءة  عىل  اآلية  املرشكني،  ومعنى  رشك  من  عجب  تعاىل   

النَّبيَّ   أنَّ  )عجبَت(:  قراءة  عىل  اآلية  ومعنى  رسله.  م  ×وتكذيبهم  ن  عجب 

 . (3) القرآن و  ما آتاه اهلل من الفضل العظيم، وهسخرية املرشكني به عىل

حقي صفٌة  قاقوالعجب  بايٌَّة  تعطيٍل،  هلل  ئمٌة  وال  حتريٍف  غري  من  له  ُتثبُت  تعاىل، 

ب من خروج الِشء عن نظريه؛ تعظياًم    ييٍف وال تـمثيل، وهو  ومن غري تك يتعجَّ

 
 (. 2/356بن اجلزريِّ ) ال ُينظر: النَّرش (1)

 .(606ت البن زنجلة )(، حجة القراءا2/317ُينظر: معاين القراءات لألزهريِّ ) (2)

اج )21/22يان للطََّّبيِّ )امع البج ُينظر:( 3) جَّ  (.4/299(، معاين القرآن للزَّ
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ب منه، ال   يتعجَّ  عن ذلك، فهو    مع جهله به، تعاىل اهللله، مع علمه بسبب ما 

و عليٌم،   
ٍ
يشء خلروجتبكلِّ  هنا؛  الكافر  من  به  الطا  هعجُّ بعن  من  س عة  ائر ني 

عيَّ  ة عىل استحقاق اهلل تعاىل لـلعبادة، دون املخلوقات، مع قيام األدلَّة الكونيَّة والرشَّ

 . (1) ما سواه

وكذلك  رشكني،  امل  ب منـ جـى عـالـعـن؛ ألنَّ اهلل تـ يـ راءتـن القـارض بيـعـوال ت

 عجب منهم.  ×رسوله 

 حاصل من اجتامع القراءتني: ـ واملعنى ال

رشكني، حيث أرشكوا مع اهلل خلَقه يف عبادته وكفروا به،  ل امل م فِعبيان ِعظَ   -1

بذ  الفخرجوا  عن  ال لك  هلا  انقاد  التي  كـطَّاعة  اهلل  لُّ خلق  ب  فتعــــجَّ منهم،    هم، 

دلَّ  ما  قراءة )بل عجبُت(. واست وهذا  عليه  ٍد  ت  برسوله مـحمَّ الذي هو    ×هزؤوا 

ا  خري بالقرآن  بوا  وكذَّ سل،  ُأرسل  الرُّ الذي  ب  لذي  به،  تعجَّ حتى  الكالم،  أبلغ  هو 

 وهذا ما دلَّت عليه قراءة )بل عجبَت(.  ، ×منهم رسوله 

 كلمٍة  يف سياٍق واحٍد، بل يف  ×أنَّ إثبات صفة العجب هلل تعاىل ولرسوله    -2

فة عىل احلقيقة، ال املجاز،  عىل اتِّصاف اهلل تعاىل بـهذه الصِّ واحدٍة بقراءتني = تأكيدٌ 

م أنَّ اهلل تعاىل ال يتَّصف بصفٍة يتَّ ن يعىل مَ ففيه ردٌّ   صف هبا املخلوق، زاعاًم أنَّ  توهَّ

فةَ  اتِّصافه هبذه الصِّ فة للخالق يلزم منه ما يلزم املخلوَق عند  ، وأنَّ هذا إثبات الصِّ

جيب ٌم  حمرَّ عليه  تشبيٌه  وبناًء  عنه،  تعاىل  اهلل  ذلك  امتنزيه  من  خمرج  فال    هذا  عند– 

ما فة حملب إال  -ملتوهِّ  . ظاهرها غري عىل الصِّ

نَّة واجلامعة هو إثبات صفة العجب هلل  واحلقُّ الذي علي   من   كغريها–ه أهل السُّ

فات   عن   واجلواب  تـمثيٍل،  وال  تكييٍف   غري  ومن  تعطيٍل،  وال  حتريٍف   غري  من  -الصِّ

فة لوازم نَّ إ: ُيقال أن يذكرونـها التي اللوازم  : قسمني  إىل تنقسم الصِّ

 
 (.6/123ة )تيميَّ موع الفتاوى البن ظر: مُين (1)
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األالق  ملوصوف  :لوَّ سم  إضافتها  قبل  فَة  الصِّ تلزم  تلزم  لوازم  اللَّوازم  وهذه  ها، 

بَّ   سان  أو املخلوَق؛ ألنَّه املعنى الذي دلَّ عليه اللِّ   كلَّ موصوٍف، سواء كان الرَّ

، وال حمظور يف اال ٌر  العريبُّ  األذهان، ال حقيقة له يف يفشرتاك هاهنا؛ ألنَّه يشٌء مقدَّ

وما  اخل مـارج،  وُيقخالٍف من  إال  فات  الصِّ باب  يف  نَّة  السُّ ألهل  فيام    القسم  هبذا  رُّ 

بِّ   أصاًل.  يثبته من صفاٍت، كالعلم واحلياة، وإال وقع يف إنكار وجود الرَّ

اآل إض  :خروالقسم  بعد  فَة  الصِّ تلزم  فَة لوازم  الصِّ لزم  فام  ملوصوفها،  افتها 

ا ال تلز إل فة إلضافتها للمخلوق فإنَّـها لزم  وما    م املخلوق،ضافتها للخالق فإهنَّ الصِّ

تلزم ذاوت    ال  تـامثل  ال  ذاًتا  هلل  أنَّ  فكام  ذاهتا،  تناسب  صفٍة  كلَّ  ألنَّ  الـخالق؛ 

 تـامثل صفات املخلوقني.   املخلوقني = فكذلك له صفات ال

ل صار معطِّاًل، وم فمن عطَّ   بًِّها.عطَّل القسم الثَّاين صار مش نل القسم األوَّ

اللواالذ  لـخطأوا يـجعلون  أنَّـهم  لة  املؤوِّ فيه  وقع  فة  ي  الصِّ تلزم  التي  زم 

يقولون: ال  ُثـم  فة من حيث هي،  الصِّ تلزم  لوازَم  يـجعلونـها  للمخلوق  إلضافتها 

فة للخالق إال بإثباتيـمكن    يلزمنا  ذٍ هذا الالزم الذي ال يليق به، وحينئ  إثبات الصِّ

ظا عن  فة  الصِّ ويزوتأويل  هذاهرها.  ما  الو  ل  نـحو  عىل  اللوازم  بني  بالتَّفريق  هم 

 ، واهلل أعلم. (1)سبق 

ٺ  ٿ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀ   پ    ﴿  قال هللا تعاىل:  -24

 . [26]غافر:  ﴾ٿ

نافع وأبو  وأبو   قرأ  )ُيظهِ   جعفر  وحفص  ويعقوب  الياء  عمرو  بضم  وكِّس ر(: 

 .(2) ورفع )الفساُد( ر(،ظهَ )يَ  واهلاءاء ساَد(. وقرأ الباقون بفتح اليفاهلاء، ونصب )ال

 
تيميَّ   (1) البن  التدمرّية  )ُينظر:  القيِّم  30-02ة  البن  واملعطِّلة  اجلهميَّة  عىل  دِّ  الرَّ يف  املرسلة  الصواعق   ،)

بدائع  1220  -4/2161) البن(،  العقيد1/165)لقيِّم  ا  الفوائد  رشح  العزِّ  (،  أيب  البن  ة  الطَّحاويَّ ة 

دقمذيِّ الرتِّ نظر أيًضا: كالم  (. ويُ 1/915)  احلنفيِّ  بعد حديث ة(،   يف سننه يف )باب ما جاء يف فضل الصَّ

 (.90-1/64(، التَّوحيد البن خزيـمة )662رقم )

 (. 2/365اجلزريِّ )ُينظر: النَّرش البن  (2)
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؛ فتوجيه قراءة )ُيظِهر(:  والتَّوجيه اللغويُّ ُيَبنيِّ اختالف الفاعل يف كال القراءتني

َظَهر، متعدي  َأْظَهَر  مضارع  الفعل    أنَّه  ونص  ملوسىوأسند  الفاعل،  فهو  ب  ، 

سنٌد  هو م، و زمٌ َر، الهَ وجيه قراءة )َيظَهر(: مضارع ظَ تىل أنَّه مفعوٌل به. و )الفساَد( ع

 .(1) ، فهو الفاعل للفساد 

ومعنى اآلية عىل قراءة )أن ُيظِهر يف األرض الفساَد(: أنَّ فرعون أخَّب مأله أنَّه  

ُيظِهر موسى   يَ الفساَد    خيشى أن  ظَهر يف األرض. ومعنى اآلية عىل قراءة )أن 

 .(2) خِش من ظهور الفساد يف األرض نرض الفساُد(: أنَّ فرعو يف األ

ملوسى  بني  رض  تعاوال   الفعل  إسناد  ألنَّ  دعوى -  القراءتني؛  عىل 

 ألنَّه ُمظهر الفساد. وإسناد الفعل للفساد نفسه؛ ألنَّه هو الذي ظهر. -فرعون

الـحاصل   فرعون  واملعنى  حرص  بياُن  القراءتني:  اجتامع  موسى  من  قتل  عىل 

بتخوُّ    مأله  أخَّب  األرض؛  حيث  يف  الفساد  ظهور  من  رو ليتفه  خصوَّ ، طرها 

وهذوي كان،  ا  أيًّ فاعله  عقوبة  عىل  يف وافقوه  َيظَهر  أن  )أو  قراءة  عليه  دلَّت  ما  ا 

ملوسى   الفعل  وأسند  الفساُد(.  أظاألرض  الذي  هو  أنَّه  ليبنيِّ  يف  ؛  الفساد  هر 

فيست بـحـ األرض،  قراــوبـالعقذلك  ـقُّ  عليه  دلَّت  ما  وهذا  يف  ءة،  ُيظهر  أن  )أو  ة 

 اَد(.األرض الفس

 . [ 64]غافر:    ﴾ ھ    ھ   ہ   ہ    ہ   ہ ۀ     ۀ﴿   تعاىل:   قال هللا   -25

وبضم  وصٍل،  هبمزة  )ادُخلوا(:  وشعبة  عامر  وابن  عمرو  وأبو  كثري  ابن  قرأ 

وق اهلمزة.  بضم  ويبدؤون  هباخلاء،  )َأدِخلوا(:  الباقون  يفرأ  مفتوحٍة  قطع   مزة 

 . (3)خلاءااحلالني، وبكِّس 

 
مني احللبيِّ )3/1123بن أيب مريم )وَضح الملُينظر: ا (1) رُّ املصون للسَّ  (.9/471(، الدُّ

ر الوجيز البن عطيَّ 21/374 )َّبيِّ للطَّ  نظر: جامع البيانيُ  (2)  (. 555/ 4ة )(، الـمحرَّ

 (. 2/365ُينظر: النَّرش البن اجلزريِّ ) (3)
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اللغويُّ  اختال  والتَّوجيه  يف فاعال  فُيَبنيِّ  القراءتنيل  كال  قراءة    فتوجيه  ؛ 

أ عىل  )ادُخلوا(:  منصوٌب  فرعون(  و)آَل  َيْدُخُل(،  )َدَخَل  الثُّالثيِّ  الفعل  من  مٌر 

يف اجلامعة  ضمري  والفاعل  الُّ   النِّداء،  الدَّ )ادُخلوا(  عىل  قوله:  فرعون  وتوجيه آل   .

)َأدِخ  باعقراءة  الرُّ الفعل  من  أمٌر  بالوا(:  ى  املعدَّ ممزهليِّ  )ة  )ُيْدِخُل(  ن  َأْدَخَل( 

ف و)آَل  )َأدِخلوا(  )إِْدَخااًل(،  قوله:  يف  اجلامعة  ضمري  والفاعل  به،  مفعوٌل  رعون( 

الُّ عىل    . (1)   املالئكةالدَّ

اآلية عىل اهلل  ومعنى  أنَّ  )ادُخلوا(:  أش     قراءة  َيْدُخلوا  أن  فرعون  آل    دَّ يأمر 

عـىل   اآلية  ومعنى  )َأدِخـــالعذاب.  اهلل  أنَّ (:  ـوالقراءة  أن     مالئكتــــه  يأمر 

 . (2) فرعــــون أشدَّ العذابُيدِخلوا آل 

وال تعارض بني القراءتني؛ ألنَّ توجيه األمر للمالئكة بإدخال آل فرعون أشدَّ  

با لني  املوكَّ لكوهنم  األلعذاب  النَّار. وتوجيه  ار  الكفَّ فرعون بدخول مإدخال  ر آلل 

 ا.خوهلن دونَّـهم املبارشالنَّار؛ أل

اُن ما اجتمع عىل آل فرعون من سوء  واملعنى الـحاصل من اجتامع القراءتني: بي

  ، واملعنويِّ  ِّ احلِّسِّ العذاب العذاب  ا  بـمعا  فأمَّ الـحاصل  فهو   ُّ املالئكة  احلِّسِّ ينتهم 

َعظُ  والذين  السل،  بالسَّ هم  وبـجرِّ خلقتهم،  النَّارس مت  إىل  وجوههم  عىل  ، حبِهم 

دلَّت ما  قعلي  وهذا  أش راءه  فرعون  آل  أدخلوا  اعة  السَّ تقوم  )ويوم  العذاب(، ة  دَّ 

للمالئكة.   ٌه  موجَّ املعنويُّ فاألمر  العذاب  ا  بتوجيه   وأمَّ بإذاللـهم  الـحاصل  فهو 

بد هلم  النَّار  األمر  نيا  يف  دةً سا  كانوا  وقد–خول    عليه   تلَّ د  ما  وهذا  ،-يأمرون  الدُّ

اعةال تقوم ويوم) قراءة  (. العذاب دَّ أش  عونفر لآ ادخلوا سَّ

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ   چ  چ ﴿   قال هللا تعاىل:  -26

 
 (.3/1271يم )مرح البن أيب (، املوَض 690دويِّ )ُينظر: رشح اهلداية للمه ( 1)

 (.7/151ويِّ )ل للبغ تَّنزي(، معامل ال21/395مع البيان للطََّّبيِّ )ُينظر: جا (2)
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 . [38]الزخرف:  ﴾ڍ  ڌ

بأل )جاءانا(  عامر وشعبة:  وابن  كثري  وابن  وأبو جعفر  نافع  اهلمزة. قرأ  بعد  ف 

 .(1) اءنا( بغري ألفوالباقون: )ج

اللغ ُيَبنيِّ ويُّ والتَّوجيه  يف     الفاعل  القراءتني  اختالف  قوجيفت  ؛كال  راءة  ه 

. وتوجيه قراءة )جاءنا(:  الكافر، وقرينه الشيطان)جاءانا(: عىل التَّثنية، فالفاعل هو  

 . (2) الكافر عىل اإلفراد، والفاعل هو  

قراء عىل  اآلية  املومعنى  جاء  إذا  حتى  )جاءانا(:  اهلل  ة  ذكر  عن    وهو –عرض 

  عدَ بُ   كبينو  ينبي  ليت  يا:  ينهلقر  الكافر   قال  -شيطانه  وهو–  نهوقري   -الكافر

املرشقني. ومعنى اآلية عىل قراءة )جاءنا(: حتى إذا جاء الكافر قال لقرينه: يا ليت 

ياق عليهبيني وبينك ُبعَد املرشقني، ومل ُيذكر ميء القرين؛ لداللة ا  . (3)لسِّ

تعارض م   وال  اإلخبار عن  القراءتني؛ ألنَّ  )جاءنا( ال يبني  قراءة  يف  الكافر    ء 

ياق عىل ميئهام يف قولهال  لةلداله؛  نينفي ميء قري چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ﴿  سِّ

 ودلَّت القراءة األخرى )جاءانا( عىل ذلك. ، ﴾ ڍ  ڍ  ڌ

كِ  دلَّت  القراءتني:  اجتامع  من  الـحاصل  الكواملعنى  ميء  عىل  القراءتني  افر ال 

ب يكون  وما  القيامة،  يوم  وأُ ينوقرينه  والبغضاء.  العداوة  من  الكافهام  ميء   رفرد 

ياق   داللة  مع–قراءة )حتى إذا جاءنا(    يف  كرلذِّ با   الكافر   أنَّ   لبيان  ؛ -ميئهام  عىل  السِّ

 سبب  اؤهإلق  هـعـفـين  ال  وأنَّه  ه،ـانـوعصي  رهـفـك  عىل  دـالوعيـب  ودـمقصـال  وـه

   . (4) هـن ـريـق عىل ةـلغواي ا

 
 (. 2/369لنَّرش البن اجلزريِّ ): اُينظر (1)

ي بن أيب طالب ) الك ُينظر: (2) مني احللبيِّ )2/258شف ملكِّ رُّ املصون للسَّ  (.9/589(، الدُّ

 (.4/78وزيِّ )زاد املسري البن اجل (،7/214) زيل للبغويِّ ُينظر: معامل التن  (3)

ة الف (4) رَّ  (.5/80نَّجيبني ) بن الريدة ال ُينظر: الدُّ
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 .[45]الدخان:  ﴾ڄ  ڄ  ڃ  ڄ  ﴿ قال هللا تعاىل: -27

 . (1)باقون: بالتَّاءواللياء. يس )يغيل(: باورو ابن كثري وحفص قرأ

القراءتني كال  يف  الفاعل  اختالف  ُيَبنيِّ  اللغويُّ  الياء: والتَّوجيه  قراءة  فتوجيه  ؛ 

الفعل   الفاعللطَّعام إسناد  فهو  وتـ،  قــوجيـل.  إسن  راءةـه  الفعل  ـالتَّاء:  جرة اد  ،  للشَّ

 . (2) الفاعل هيف

عىل   اآلية  أومعنى  الياء:  بطنَّ  قراءة  يف  يغيل  الفاالطَّعام  جهنَّم.  جر  ن  نار  يف 

جـومعنى اآلية عىل ق ر يف نار جهنَّم يغيل  ـه الفاجـل منـأك ـر الذي يـراءة التَّاء: أنَّ الشَّ

 . (3) يف بطنه

ألنَّ  القراءتني؛  بني  تعارض  اوال  هو    بطوهنم  يف  يغيل  الذي  شجرة    منلطَّعام 

قُّوم.   الزَّ

ال  من العذاب  فر   الكاقراءتني: بيان ما اجتمع عىلع الـحاصل من اجتامواملعنى 

 يف بطنه، وذلك من وجهني:  

أي:    :أوَّهلما )يغيل(  الياء  قراءة  عليه  دلَّت  ما  وهذا  بطنه،  يف  يغيل  طعامه  أنَّ 

 ه.ليًة لبدنه، بل هو عذاٌب ووباٌل عقوَّ الطَّعام، فليس طعامه غذاًء و

قُّ هو من شجرٍة خبيثٍة، وهي    بطنهالذي يغيل يف    ذا الطَّعامأنَّ ه  :واآلخر م،  والزَّ

جرة.   وهذا ما دلَّت عليه قراءة التَّاء )تغيل( أي: الشَّ

 فاجتمع عليه عذاب غليان الطَّعام يف بطنه، وخبث هذا الطَّعام يف أصله.

 .[52: ]مـحمد ﴾ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ﴿  :اىلقال هللا تع  -28

ا القرَّ أ  م. وقرمىَل( بفتح اهلمزة، والال)وأَ    عمرو ويعقوب:ء العرشة غري أيبقرأ 

 
 (. 2/371: النَّرش البن اجلزريِّ )نظريُ  (1)

اء )ظر: ُين (2) ة الفريدة البن النَّجيبني )3/43معاين القرآن للفرَّ رُّ  (.5/89(، الدُّ

 (.16/149قرطبيِّ ) مع ألحكام القرآن لل (، اجلا4/812خمرشيِّ )نظر: الكشاف للزَّ يُ  (3)
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لكن  أ يعقوب  ومثله  الياء.  وفتح  الالم،  وكِّس  اهلمزة،  بضم   ) )وُأميِلَ عمرو:  بو 

)  .(1) بإسكان الياء )وُأميِلْ

َأمىَل(: )و؛ فتوجيه قراءة عل يف كال القراءتني اوالتَّوجيه اللغويُّ ُيَبنيِّ اختالف الف

إىل  إسن الفعل  ا  اهللاد  فهو  الفعل  لفاعتعاىل،  إسناد  أو  يط ل.  فهانللشَّ ا،  لفاعل.  و 

إىل   الفعل  إسناد   :) )وُأميِلْ قراءة  قراءة   اهلل وتوجيه  وتوجيه  الفاعل.  فهو  تعاىل، 

للشَّ  الفعل  إسناد  ليقطع  للمفعول؛  الفعل  بناء   :) الِفعل  )وُأميِلَ له  ُأسند  الذي  يطان 

ابق  )الشيطـوه،  السَّ وين  او  هلم(،  ل  الذ سوَّ الفاعل  لكون  يُ ـي  فسمَّ ـم  ( ـ  )وُأميِلَ ي 

 . (2) ىلاـ تعو اهللـه

ل هلم ارتدادهم عىل أدبارهم،  يطان سوَّ ومعنى اآلية عىل قراءة )وَأمىَل(: أنَّ الشَّ

  هلم، أي: مدَّ هلم يف األمل.   لشيطانواهلل أمىل هلم، أي: مدَّ هلم يف آجاهلم. أو أمىل ا

ة ى اآليىل مدَّ هلم يف آجاهلم. وكذلك معنتعا  (: أنَّ اهللءة )وُأميِلْ معنى اآلية عىل قراو

(ع  . (3) ىل قراءة )وُأميِلَ

بـحسب   معناه  خيتلف  الفعل  ألنَّ  القراءتني؛  بني  تعارض  كان  وال  فإن  فاعله، 

مدَّ   الفعل:  فمعنى  تعاىل  اهلل  هو  آجاالفاعل  الشَّ يف  هو  الفاعل  كان  وإن  ان يطهلم. 

 قٌع. ا واآماهلم. وكالمهفمعنى الفعل: مدَّ هلم يف 

ا اجتامع  من  الـحاصل  عىل    ني:لقراءتواملعنى  ين  املرتدِّ عاقب  تعاىل  اهلل  أنَّ  بيان 

بع اهلدى  هلم  تبنيَّ  ما  بعد  من  ليسوء  أدبارهم  األمل؛  طول  عقوبة  األوىل:  قوبتني: 

ما   وهذا  أي: دلَّت  عملهم،  هلم(  )وَأمىَل  قراءة  عقوبة ا  عليه  واألخرى:  لشيطان. 

)وَأمىَل هلم( أي:   اءةليه قرـيِّئ، وهـــذا ما دلَّت عم السَّ مُلهل؛ ليكُثر عـاألجول  ـط

 وقراءة )وُأميَل هلم(.، وكذلك دلَّت عليه قراءة )وُأميْل( هلم، اهلل 

 
 (. 2/374)زريِّ بن اجلُينظر: النَّرش ال  (1)

 (. 3/1184)ريم (، املوَضح البن أيب م2/832ر البن إدريس )ختار: املُينظ (2)

 (.7/288)(، معامل التنزيل للبغويِّ 22/181ُينظر: جامع البيان للطََّّبيِّ )( 3)
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 . [ 21]الطور:    ﴾ ژ  ڑ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ﴿   قال هللا تعاىل:   -29

)وَأْتب عمرو:  أبو  ققرأ  بـهمزة  اتِـهم(  ذريَّ وبسْعناهم  مفتوحٍة،  التاء كون  طٍع 

 مكسورٍة. ريَّ رأ: )ذوالعني، ثـمَّ نون وألف. وق
ٍ
 اتِـهم( بألٍف، وتاء

بـه  بَعْتهم(  )واتَّ الباقون:   وقرأ 
ٍ
تاء ثـمَّ  مفتوحٍة،  وعنٍي  دٍة،  مشدَّ  

ٍ
وتاء وصٍل،  مزة 

ل بعدها  ساكنٍة  التَّ يس  بضمِّ  )ذريتُّهم(  وقرؤوا:  عامر ألف.  ابن  إال  ألٍف،  بغري  اء 

 . (1) ُتـهم( يَّاويعقوب بألٍف )ذر 

اللغويُّ   اَبنيِّ يُ والتَّوجيه  القراءتني  كال  يف  الفاعل  قراءة  ختالف  فتوجيه  ؛ 

مسندٌ  والفعل  باهلمزة،  ى  معدًّ )َتبَِع(  الفعل  من  أنَّه  اتِـهم(:  ذريَّ  لِـ)نـا(   )وَأْتبْعناهم 

ا ف  اهللـدالِّ عــىل  لالفاعلني  الفـ،  الـمتصاعل. والضميـ هو  أوَّ ل مفعــر  به  ل، ول 

وتوجيه)ذرياتـهم(  و ثاٍن.  به  الفعل )و  قراءة  مفعول  من  أنَّه  ذريتُّهم(:  بَعْتهم  اتَّ

ة )اتَّبع(، وهو مسنٌد   يَّ رِّ  . (2)، فهي الفاعلللذُّ

يَّة اومعنى اآلية عىل ك  اهلل ملؤمن إن كانت دونه يف اجلنَّة فإنَّ ال القراءتني: أنَّ ذرِّ

تكر إليه  يرفعهم  قوتعاىل  ومعنى  له.  بَعتْ له:  مًة  ال)واتَّ أنَّ  ذريتُّهم(:  رِّ هم  نفسها يَّ ذُّ ة 

فقد   بالغني  كانوا  إن  أنَّـهم  ذلك  وبيان  آمنت.  التي  فهي  اإليـامن،  عىل  أبيها  اتَّبعت 

إلسالم؛ م بإيـامٍن؛ ألنَّه حمكوٌم عليهم باصغاًرا فقد اتَّبعوه اوإن كانوآمنوا بأنفسهم. 

فص أبيهم،  لدين  احلكم  تبًعا  هبذا  متَّبعنيمؤمناروا  اآل  .(3) آباءهم  ني  عىل ومعنى    ية 

جعلهم  قر بأن  املؤمن  ذريَّة  عىل  امتنَّ  تعاىل  اهلل  أنَّ  اتِـهم(:  ذريَّ )وَأْتبْعناهم  اءة 

ِّسَّ هلم اإليـامن، فعملوا به. وإن نَّـهم إن كانوا بالغني فقد ي . وبيان ذلك أ(4) مؤمنني

 م. بائه حكاًم تبًعا آلكانوا صغاًرا فقد جعلهم مؤمنني

 
 (. 2/377 )اجلزريِّ  بن: النَّرش ال ُينظر (1)

 (. 3/1211يم )البن أيب مر (، املوَضح2/851إدريس )ظر: املختار البن ُين (2)

 (.7/432العظيم البن كثري )  قرآن(، تفسري ال7/388امل التَّنزيل للبغويِّ )مع  ُينظر: (3)

 (.3/1211ح البن أيب مريم )(، املوَض 3/33ُينظر: معاين القراءات لألزهريِّ ) (4)
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ا إسناارض بني القراءتني؛ ألنَّ وال تع الـُمنعم عىل د  لفعل إىل اهلل تعاىل باعتباره 

يَّة باعتبارها الت رِّ يَّة باإليـامن، وإسناد الفعل للذُّ رِّ  ي آمنت.الذُّ

 جتامع القراءتني: اجلمع بني أمرين:  واملعنى الـحاصل من ا

اٌر وعمٌل، حيث أس أنَّ العبد له اختيا  :أحدمها يَّة،  هلل تعاىل ند  رِّ فهي    اإليـامن للذُّ

بَعْتهم ذريتُّهم بإيـامن(.  لتيا  آمنت، وهذا ما دلَّت عليه قراءة )واتَّ

يَّة مؤمنًة من اهلل تعاىل، فهو الذي جعل  أنَّ اإليـامن توفيٌق وتيسرٌي    :واثنيهما رِّ الذُّ

منه ونعم  العبد وإرادتهفضاًل  ا  ة، وأنَّ مشيئة  دلَّت  ، وهبِّ  لرَّ تابعٌة ملشيئة  ما  ذا 

اتِـهم بإيـامن(.  بعْ )وَأتْ عليه قراءة   ناهم ذريَّ

فالعبد له  نَّة واجلامعة؛  السُّ الذي عليه أهل    واجلمع بني هذين األمرين هو احلقُّ 

ومع    ، حقيقيٌّ وعمٌل  واختياٌر  وقدرته  اهلل  مشيئة  عن  خيرج  ال  خالًفا  ذلك  خلقه، 

بَعْتهم  اتَّ اءة )وخالفوا ما دلَّت عليه قرختياره، ف ه واسلبوا العبد قدرتللجَّبيَّة الذي  

ذريتُّهم(، وخالًفا للمعتزلة الذين جعلوا العبَد يـخلق فِعله، فخالفوا ما دلَّت عليه 

اتِـهم(قراءة )وَأْتبعْ   . (1) ناهم ذريَّ

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ    ڭ  ۇ   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ ال هللا تعاىل:ق  -30

 . [16ديد: ]احل ﴾ۈ

ن ايافع  قرأ  الزَّ بتخفيف  نزل(:  )وما  والبوحفص  واخُتلف اقو.  بالتَّشديد.  ن: 

ع الطَّيِّب  أبو  عنه  فروى  رويس،  التَّخفي ـ عن  ر:  التَّامَّ البـن  وروى  عنـاقـف،  ه:  ـون 

 . (2) د ـديـشالتَّ 

ُيَبنيِّ اختالف الفاعل يف كالوالتَّوجيه اللغ َزَل(، ؛ فتوجيه قراءة )نَ القراءتني   ويُّ 

. وتوجيه  القرآنملراد به:  وا  وصولة،زٌم، والفاعل: ضمرٌي يعود إىل )ما( املال  أنَّه فعٌل 

 
ة البن أ (، رشح الع 49م )اء العليل البن القيِّ نظر: شفيُ  (1)  (.2/639يب الِعزِّ )قيدة الطحاويَّ

 (. 2/384البن اجلزريِّ ) رش: النَُّينظر (2)



 (ه1442اآلخرة  ادىمج)     ونــثالـثالو  احلادي ددـــعال ة   ــيـنرآـلقت ااـ راسللداطيب ـلشام اـماإل دـهـة معـلـجـم

171 

ي بالتَّضعيف، والفاعل ضمري إىل  َل(: أنَّه متعدِّ  .(1)  اهللقراءة )َنزَّ

هبم لذكر اهلل  أمل يأِن للذين ءامنوا أن ِّتشع قلو  ية عىل قراءة التَّخفيف:ومعنى اآل

ن الذي  اآلية  وللقرآن  ومعنى  لذكر  عىل  زل.  قلوهبم  ِّتشع  أن  التَّشديد:  اهلل،  قراءة 

، وهو القرآن وما له اهللُ من احلقِّ  . (2) نزَّ

ت بيـعـوال  القـ ارض  نـ يـراءتـن  الذي  القـزل هـن؛ ألنَّ احلقَّ  ل رآن، والذي  ـو  ه ـنزَّ

 اىل. ـعـ تو اهللـه

اجتام من  الـحاصل  املؤمنني  واملعنى  حثُّ  القراءتني:  قلوبع  ِّتشع  أن  ـهم  عىل 

هلل وصفني    لذكر  القرآن؛ ألنَّه مجع  سـامع  عند  ل ا :  عظيمنيتعاىل  األوَّ أنَّه لوصف   :

، وهذا باعتبار صفته يف نفسه.   : أنَّ الذي أنزله هو اهلل تعاىل، والوصف اآلخراحلقُّ

 تكلِّم به. باعتبار امل وهذا

  ﴾ ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ   ې﴿  قال هللا تعاىل:  -31

 . [23]احلديد: 

 .(3) دهام( بـم )بام أتاكم(: بقرص اهلمزة. والباقون: )ءاتيك  بو عمرورأ أق

القرص: ؛ فتوجيه قراءة  والتَّوجيه اللغويُّ ُيَبنيِّ اختالف الفاعل يف كال القراءتني

يقابل اإلتيان.  ، فالفوات    ﴾ ى  ائ  ائ﴿لقوله تعاىل:  م، ومقابلًة  أنَّه بمعنى: جاءك

الُّ والفاعل هو ال مري الدَّ ې   ى  ى  ائ   ﴿، املفهوم من قوله تعاىل:  اخلري  عىل  ضَّ

م  ﴾ ائ   الـأي:  وتــخيـ ن  قــيـوجـر.  الـه  أنَّ ـم ـراءة   : بمعـدِّ أعـنـه  اكم،  ـطـى: 

 . (4)  اهلل و ـل ه ـاعـوالف

ر األقدار ءة )أتاومعنى اآلية عىل قرا وكتبها؛ لكيال حتزنوا   كم(: أنَّ اهلل تعاىل قدَّ

 
ة الفريدة البن النَّجيبني )3/1248بن أيب مريم )ح الُينظر: املوَض  (1) رَّ  (.5/156(، الدُّ

اس )إعراب القرآن للنَُّينظر:  (2) رُّ  (،4/239حَّ مني الدُّ  . (10/247احللبيِّ ) املصون للسَّ

 (. 2/384 )البن اجلزريِّ ُينظر: النَّرش  (3)

 (. 3/1250م )مري (، املوَضح البن أيب2/883تار البن إدريس )ملخنظر: ايُ  (4)
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ال  عىل ما نفاتكم من خري  ومعنى اآلية عىل قراءة يا، وال تفرحوا بام جاءكم منها.  دُّ

 . (1) ال تفرحوا بـام أعطاكم اهللُ فرَح املختال الفخور: واتيكم()ء

ذا  ـ ًئا، فإنَّ هـاده شي ـ عب ى  ط ـ اىل إذا أع ـ ع ـ ن؛ ألنَّ اهلل تـيـ راءت ـن القـ ارض بيـ عـ وال ت

 . يأتيهمالِشء 

ا الـحاصل من  القراءتني:واملعنى  ـام بيا  جتامع  إنَّ النَّاس  الذي يصيُب  أنَّ اخلري  ُن 

أن يشكروه عليها بإنفاقها فيام أذن هلم فيه،    يهماجب علو من عند اهلل تعاىل، فالوه

بالفخر واالختيال، حيث دلَّت قر النِّعمة  يقابلوا  أتاكم( عىل ميء اخلري، اءة )وأالَّ 

 ىل.تعا ي اخلرَي هو اهللقراءة )ءاتيكم( عىل أنَّ معط ودلَّت

 . [1ارج: ]املع ﴾ڭ  ڭ  ۇ  ۇ﴿  قال هللا تعاىل: -32
جع وأبو  نافع  وابقرأ  ع فر  الباقون:  ن  وقرأ  مهز.  غري  من  باأللف  )سال(:  امر 

 . (2)هبمزة مفتوحة )سَأل(

جيه قراءة )سأل(:  ؛ فتوالفاعل يف كال القراءتني  ختالفوالتَّوجيه اللغويُّ ُيَبنيِّ ا

ال ؤال، والفاعل  أنَّه من  نبيٌّ ائٌل س هو  سُّ املراد منه: فقيل: هو  ، وقيل:  ، واخُتلف يف 

ا فعىل  كافٌر.  لهو  قألوَّ نبيُّنا  :  هو  دٌ يل:  أو  ×  مـحمَّ الثَّاين:    نوٌح ،  وعىل   .

هم   هل  فيه،  قريشٍ اخُتلف  ار  كفَّ من  أم  مجاعٌة  ق  أنَّه،  الثَّاين  فعىل  بعينه؟  يل: واحٌد 

 . أبو جهل . وقيل: الفهريُّ   عامن احلارث بن النُّ   وقيل:  .النَّرض بن احلارث

وُيقال   )سأل(،  يف  لغة  )سال(:  قراءة  الفوتوجيه  القراءة    اعليف  يف  قيل  ما 

يالن، والفاعل هو   ابقة، أو أنَّ الفعل من السَّ  . (3) ، أي: الذي يسيل سائٌل السَّ

عذاًبا واقًعا   : دعا داعٍ -فاعل هو النَّبيُّ إن كان ال-ية عىل قراءة )سأل(  ى اآلومعن

 
ر الوجيز البن عطَّ  (1)  (.17/258رآن للقرطبيِّ )(، اجلامع ألحكام الق5/268ة )يُينظر: الـمحرَّ

 (. 2/390رش البن اجلزريِّ )ر: النَّنظيُ  (2)

ة الفريدة الب(، الدُّ 2/915: املختار البن إدريس )ُينظر (3)  (.5/195بني )جين النَّرَّ
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اع مضمَّ ىل  )سأل(  فالفعل  صلة لكافرين.  )بعذاٍب(  يف  والباء  الدعاء،  معنى  ن 

فاملعنى: د،  تَّأكيلل الكافر  هو  الفاعل  كان  وإن  بمعنى: عىل.  )للكافرين(  يف  والالم 

واقٍع،   عذاٍب  عن  مستفهٌم  هاستفهم  بالنَّملن  استهزاًء  يكون؟  ومتى    ×بيِّ  و؟ 
خوَّ  لـامَّ  له  اهلل  وتكذيًبا  عذاب  ميًباتعاىلفهم  تعاىل  اهلل  فقال  للكافرين.    .  هو  هلم: 

)س ـفالفع أصأل(  ـل  لـلـعىل  يُ ـه  فـمعن   نمَّ ـض ـم  آخ ـعـ ى  )بعذاٍب( ـٍل  يف  والباء  ر، 

 بمعنى: عن.

لكافرين. وقيل: إن جهنَّم بالعذاب لومعنى اآلية عىل قراءة )سال(: سال واٍد يف 

واٍد يف بأنَّه  القول  فاملرادمل يصحَّ  نف جهنَّم  ل:  فاستعار  بالعذاب،  تعاىل  اهلل  قدر  ه وذ 

يل(؛ لنفوذه وتصميمه  . (1))السَّ

تعارض   الوال  عىل  قرابني  دعوا  فاألنبياء  واقٌع:  كلُّه  فيها  املذكور  ألنَّ  ءتني؛ 

ار سألوا عنه   ار. والكفَّ  بهالكفَّ
ٍ
اع العذاب، منها هذا  . وجهنَّم فيها أنوسؤال استهزاء

يل   املذكور. السَّ

مجلةٍ الـ   واملعنى بيان  القراءتني:  اجتامع  من  وقعت  حاصل  التي  األحداث  من   

 لتَّأيل:و االنَّحوالتي ستقع، وهي عىل 

سل دعت عىل أقوامها بنزول العذاب عليهم؛ جزاء تكذيبهم، وهذا    -1 أنَّ الرُّ

سول. ل( عىل أنَّ الفاعلت عليه قراءة )سأما دلَّ   هو الرَّ

امل  -2 سل، حيث سألوا عنه ذي ترشكني بالعذاب الاستخفاف  دتـهم به الرُّ   وعَّ

، وهـهـ تـٍب واس ـكذيـؤال تـس 
ٍ
الف أـ)س راءة  ـق ه  ـا دلَّت عليـذا م ـزاء أنَّ  ل  ـاعـل( عىل 

 ر. ـو الكافـه

ق نزول العذا   -3 ار، وأنَّه سيٌل ال دافأنَّ اهلل تعاىل أخَّب بتحقُّ م منه، ع هلب بالكفَّ

 لم.  أعراءة )سال(، واهللوهذا ما دلَّت عليه ق

 
 (.18/278(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبيِّ ) 8/216ويِّ )للبغ ُينظر: معامل التَّنزيل  (1)
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 . [91]االنشقاق:  ﴾ۇ  ۆ  ۆ  ۈ﴿  قال هللا تعاىل: -33

)لرتكبَ  وخلف  والكسائي  ومحزة  كثري  ابن  بفقرأ  الباقون:  تح  ن(:  وقرأ  الباء. 

 .(1) )لرتكُبن( بضمها

اخ ُيَبنيِّ  اللغويُّ  القراءتنيوالتَّوجيه  كال  يف  الفاعل  قراءة  فتوج؛  تالف  يه 

 ، واملراد به حيتمل ثالثة أوجه: ضمري اخلطاب فاعل  وال   املخاَطب واحٌد،   )لرتكَبن(: عىل أنَّ 

ل: أن يكون الفاعُل هو ا  نزل عليه.ن مالقرآ ؛ ألنَّ × النَّبيُّ ألوَّ

ل الاإلنسانالثَّاين: أن يكون الفاعُل هو   م ذكره يف أوَّ ورة يف قوله تعاىل: ؛ لتقدُّ   سُّ

 . ﴾ڦ   ڄ﴿

هو  الثَّ  الفاعُل  يكون  أن  امءال الث:  للتَّأنيثقوله  يف    والتَّاء-  سَّ ؛ ألنَّ -)لرتكَبن( 

ٍة، وهي قوله تع ابقة يف القسم بـمخلوقاٍت سـامويَّ ھ   ھ   ھ  ﴿  اىل:اآليات السَّ

 . ﴾ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

املخاطَ  أنَّ  عىل  )لرتكُبن(:  قراءة  والفاعل  وتوجيه  مجٌع،  اخلطاب ب  ، ضمري 

م جنس اإلنسانراد به وامل ل ال؛ لتقدُّ وذكره يف أوَّ  .(2) رة سُّ

(: خيتلف باختالف الفاعل، وذلك كاآليت:   ومعنى اآلية عىل قراءة )لرتكَبنَّ

اخلطاُب   -1 كان  للنَّإن  يف    ×  بيِّ   نبيَّنا  يا  لرتكبَّن  أحدمها:  معنيني:  فيحتمل 

ار حااًل  يا  التَّمكني. واآلخر: لرتكبَّن  ة وبعد حاٍل، وهو وعٌد له بالنُّرص  ماهدة الكفَّ

 ليلة اإلرساء طبقًة بعد طبقٍة. امءَ نبيَّنا السَّ 

ح   -2 من  اإلنسان  ا  أهيُّ ستنقلب  فاملعنى:  لإلنسان  اخلطاُب  كان  إىل وإن    اٍل 

نيا، أي:  اٍل،  ح ا يف الدُّ من     رصوف احلياة من حاٍل إىل حاٍل يف اخِللقة والتَّكوين، أو يف إمَّ

ا يف ٍة وسقٍم،  صحَّ غنًى وفقٍر، و  هت  ل يف مواقفها نقَّ  اآلخرة، أي: تت ونحو ذلك. وإمَّ  ا.وشدَّ

 
 . (2/399ن اجلزريِّ )ُينظر: النَّرش الب (1)

 (. 4/421اجلوزيِّ )زاد املسري البن  (،2/966البن إدريس )ملختار ا ُينظر: (2)
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القيام  -3 يوم  امُء  السَّ لرتكَبنَّ  فاملعنى:  امء  السَّ عن  اخلَُّب  كان  حااًل وإن  بة  عد   

، وُتطوى.حا هان، وتتفطَّر، وتنشقُّ  ٍل، فتكون كاملهل، وكالدِّ

اآلية ل  ومعنى  أي:   :) قراءة )لرتكُبنَّ بعدرتكبُ عىل  النَّاس حااًل  ا  أهيُّ حاٍل، عىل   نَّ 

 .(1) كر يف تفسري القراءة األوىلا ذُ نحو م

ح حاٍل،  إىل  حاٍل  من  ل  التَّنقُّ ألنَّ  القراءتني؛  بني  تعارض  لإل وال  ان  نساصل 

ولنبيِّنا  ع واآلخرة،  نيا  الدُّ يف  ماهدت×موًما  يف  ويف  ـخصوًصا،  قومه،  صعوده  ه 

ـامء ليلة اإلرساء و امء يو املعالسَّ يف اآلية  كور  م القيامة. فاملذراج، وكذلك حاصٌل للسَّ

 وقع بعضه، وسيقع البعض اآلخر منه يوم القيامة. 

ب القراءتني:  اجتامع  من  الـحاصل  ُس واملعنى  منَّياُن  وهي ٍة  الكونيَّة،  اهلل  سنن  ن 

لني من طوٍر إىل طوٍر،   لك  ، وذوعدم استقرارهم عىل حاٍل واحدةٍ َجْعُل الـخلق متنقِّ

ي يف ِخلقتهم، وحياهتم الدُّ   ة، واألُخرويَّة. نيَّ نيويَّة، والدِّ

نيويَّة ففي قراءة )لرتكُبنَّ طبًقا ا تقرير ذلك يف ِخلقتهم وحياهتم الدُّ  ٍق(عن طب  فأمَّ

بنيعىل   احلياة  رصوف  يف  ل  والتَّنقُّ والتَّكوين،  اخللقة  يف  ل  التَّنقُّ ة   معنى  حَّ الصِّ

قم، والغنى وا  ، ونحوها.لفقروالسَّ

يف ذلك  تقرير  ا  ين وأمَّ الدِّ حياهتم  من  يَّة  املسلمني  حال  عن  به  أخَّب  ما  فهو   :

ة، ومن اهلزيـمة عف إىل حال القوَّ لِـهم من حال الضَّ وهذا ما دلَّت رص،  لنَّإىل ا  تـحوُّ

 . ×هو النَّبيُّ عليه قراءة )لرتكَبنَّ طبًقا عن طبٍق(، عىل أنَّ الفاعل 

تقرير   ا  مذلك  وأمَّ فهو  األُخرويَّة:  حياهتم  أحويف  عن  به  أخَّب  اا  يوم ال  امء  لسَّ

، وُتطوى، وهذا ما دلَّت عليه هان، وتتفطَّر، وتنشقُّ   القيامة، فتكون كاملهل، وكالدِّ

ل النَّارتكبَ )ل  قراءة امء. وكذلك تنقُّ س يوم  نَّ طبًقا عن طبٍق(، عىل أنَّ الفاعل هي السَّ

 أعلم.  اهللبًقا عن طبٍق(، ولَّت عليه قراءة )لرتكُبنَّ طما دالقيامة يف املواقف، وهو 

 
 (.19/827(، اجلامع ألحكام القرآن للقرطبيِّ )421/ 4 )ملسري البن اجلوزيِّ ُينظر: زاد ا (1)
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 اخلامتة

   أهمُّ النَّتائج:
بتاء   قرتن امل وم غريعدد املواضع التي اختلف فيها الفاعُل املسنُد للفعل املعل -1

 ( موضًعا. 33اخلطاب أو ياء الغيبة من القراءات العرشيَّة: ) 

لتَّباين، أو ن حيث داللتهام عىل الفاعل: ام  -ةيف اآلي-لنِّسبة بني القراءتني  ا  -2

 واخلصوص املطلق.موم الع

د معاين اآلية يف مجيع املواضع.  -3  كان اختالف الفاعل سببًا مؤثًِّرا يف تعدُّ

 يات:  وصلتَّ همُّ اأ
ا كاسم  البحث،  هذا  يتناوله  مل  الذي  الفاعل  ودراسة  مجع  إىل  عوة  لفاعل، الدَّ

ا غري  يف  الفاعل  معنىصطالال وكذلك  يف  يكون  الذي  النَّحوي  ويكثر    ح  اآلية، 

 يف الفعل الذي مل ُيسمَّ فاعله، ويف اسم املفعول. وعه وق
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 اجعفهرس املصادر واملر
القرآننزو   بابأس -1 الواحدي،    ،ل  عيل  بن  حممد  بن  أمحد  بن  عيل  احلسن  أليب 

ا عبد 468ت   لشافعي،النيسابوري  بن  عصام  حتقيق:  د  هـ،  احلميدان،    اراملحسن 

 . م1992–ـه4121،  2، الدمام، ط ح اإلصال

اس  أليب جعفر    ،إعراب القرآن -2 النحوي    أمحد بن حممد بن إسامعيل بن يونس املرادي النَّحَّ

 . ـ ه 1421،  1عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط عليق:  ، ت ـ ه 338  ت 
الفوائد، بدائ -3 أيو   ع  بن  بكر  أيب  بن  الدين  ملحمد  سعد شمس  بن  اابب  قيم  جلوزية  ن 

 لكتاب العريب، بريوت، د.ط، د.ت. ار ا، دـه751ت 
بن حممد  مد  بن حم  ، البن اجلزري شمس الدين حممدالتَّيسري يف القراءات العشر   حتبري -4

ت   يوسف  بن  عيل  الفرقانـه833بن  دار  القضاة،  مفلح  حممد  حتقيق: أمحد  األردن،  ،   ،

 م. 2000-ـه1421، 1ط
والتنويرالتحري  -5 ا   ر  العقلالس  عىنمل)حترير  وتنوير  اجمليداجل  ديد  الكتاب  تفسري  من    (، ديد 

ال  ت  لـمحمد  التونِّس  عاشور  بن  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن    الدار   ، ـه1393طاهر 

 م. 1984تونسية، تونس، د.ط،  ال
وحقيقة   -6 والصفات  لألمساء  اإلثبات  )حتقيق  والشرعالتدمرية  القدر  بني  أليب    (،اجلمع 

، حتقيق الدكتور: حممد بن  ـه287ت   السالم بن تيمية عبدبن   يماس أمحد بن عبد احللالعب

 . ـه1431،  1، مكتبة دار املنهاج، الرياض، طعودة السعوي 
لعل -7 التالتسهيل  املالكي   ،لنزيوم  الغرناطي  الكلبي  جزي  بن  حممد  بن  أمحد  بن    ملحمد 

ت ـ ه 741ت  ب ق:  ـ حقي ـ ،  حـ عيل  الص ـ م ـ ن  ا ـ د  طيبة  دار  ط احلي،  املكرمة،  مكة  ،  1خلرضاء، 

 م. 8201-ـ ه 9314
احمليطالب  تفسري -8 يوسف    ،حر  بن  عيل  بن  يوسف  بن  حممد  حيان  أثري  أليب  حيان  بن 

األنـالدي ت  ـدلسـن  تـ ه745ي  صدقي  ـيـحقـ،  جـمق:  بريوت،  لـميـحمد  الفكر،  دار   ،

 . ـه1420د.ط،  
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العظيم -9 القرآن  أليب تفسري  ال  ،  كثري  بن  عمر  بن  إسـامعيل  ثم  الفداء  البرصي  قريش 

 م. 1999-هـ 1420،  2مد سالمة، دار طيبة، د.م، ط حم   بن ق: سامي  قي هـ، حت 774ت  الدمشقي  
:  قيق ، حتـه370يب منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ت  أل  ،هتذيب اللُّغة  -10

 م. 2001،  1حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط 
  عدي لسد اهلل اعببن   ، لعبد الرمحن بن نارصاملنان تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم -11

د. ـ ه1367ت   الرسالة،  مؤسسة  اللوحيق،  معال  بن  الرمحن  عبد  حتقيق:  ط ،  ،  1م، 

 م. 2000-ـه1420
حمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل، أيب  ، مل القرآن جامع البيان يف أتويل   -12

الطَّبي   مؤ ـ ه310ت  جعفر  شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق:  ط،  د.م،  الرسالة،  ،  1سسة 

 م. 0020-ـه1420
بن فرح األنصاري  لقرآنم ا حكامع ألاجلا -13 بن أيب بكر  بن أمحد  ، أليب عبد اهلل حممد 

لَّبدوين وإبراهيم أطفيش، دار  د اق: أمحهـ، حتقي671خلزرجي شمس الدين القرطبي ت ا

 م. 1964-هـ1384،  2الكتب املرصية، القاهرة، ط 
،  ـه403  ّيًا سنةح  ن الرمحن بن حممد بن زنجلة، كا  أليب زرعة عبد   حجة القراءات -14

 م. 2001-ـ ه1422،  5حمققه: سعيد الفغاين، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط كره ذ
للقرَّاء السَّبعة احلح  -15 الغفار ت    بن  احلسن  ، أليب عيلجَّة  ، حتقيق:  ـه377أمحد بن عبد 

جوجيايب  بشري  قهوجي،  الدين  رباح،بدر  العزيز  عبد  ومراجعة:  تدقيق  يوسف    ،  أمحد 

 م. 1993-ـه1413،  2طريوت،  ب-، دمشق ون الدقاق، دار املأم
الالدر املصون يف علوم الكتاب املكنون -16 دين أمحد بن يوسف  ، أليب العباس شهاب 

هـ، حتقيق: الدكتور أمحد حممد اخلراط،  756السمني احللبي، ت  ف ب املعروبن عبد الدائم  

 م، دمشق، د.ط، د.ت. دار القل
ققه وقدم له  ، حـ ه  436ت    اهلمذاين جيَبني  نَّالبن ال  دة يف شرح القصيدة،الدُّرَّة الفري -17

ا السيد، مكتبة  الدكتور: مجال حممد طلبة  الرياض وعلَّق عليه  والتوزيع،  للنرش  ،  ملعارف 

 م. 2012-ـه3143، 1ط
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التفسري  -18 علم  يف  املسري  ازاد  عبد  الفرج  أيب  الدين  جلامل  حممد  ،  بن  عيل  بن  لرمحن 

 . ـ ه 1422  ، 1بريوت، ط يب،  تاب العر دار الك   ي، ، حتقيق: عبد الرزاق املهد ـ ه 597ت  اجلوزي  
واملعلول،    الصحيح   معرفة و ،  ×  رسول هللا سنن الرتمذي )اجلامع املختصر من السنن عن    -19
 ، اعتنى به ـ  ه279لإلمام احلافظ حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي ت   عمل(،ال  ا عليه وم 

 م. 8002-ـ ه 1429،  2عارف، الرياض، ط مشهور بن حسن آل سليامن، مكتبة امل 
، حتقيق  ـه440ن عامر املهدوي، املتوىف نحو سنة  العباس أمحد ب   أليب   ، اهلداية   شرح -20

ستري، يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة  اجرجة امل ودراسة: الدكتور حازم سعيد حيدر، لنيل د 

ن، ط   م. 2007-ـ ه1427، 1النبوية، دار عامر، عامَّ
مسائل -21 يف  العليل  و   شفاء  واحلكمة  والقدر  أل  ليل، تع الالقضاء  بن  بـمحمد  بيب  ن  كر 

سعد بن  ت    أيوب  اجلوزية  قيم  ابن  الدين  د.ط،  751شمس  بريوت،  املعرفة،  دار  هـ، 

 م. 1978-هـ1398
الشرائع،ئع  البدا   فصول  -22 أصول  الدين    يف  شـمس  مـحمد،  بن  محزة  بن  لـمحمد 

ن إسـامعيل، دار الكتب  ، حتقيق: مـحمد حسني مـحمد حسـ ه834  الفناري الرومي ت

 . م2006  – ـه4271  ،1ط ان،لبن  –بريوت ة،  لميَّ لعا
، أليب بكر حممد بن إسحاق بن خزيمة ت    كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب -23

حـ ه311 و،  أمني    خرجققه،  بن  سمري  الدكتور:  عليه  وعلَّق  نصه،  وضبط  أحاديثه، 

 م. 2011-ـه1432، 2غني، الرياض، طالزهريي، دار امل 
ن إدريس  ر أمحد بن عبيد اهلل ب بك، أليب األمصار   أهل اءات قر تاب املختار يف معاين  الك -24

رشد،  ال  مكتبة  ، حتقيق: عبد العزيز محيد حممد اجلهني، لنيل درجة الدكتوراه،ـه377ت  

 م. 2007-ـه1428،  1الرياض، ط 
وعللها  -25 القراءات  وجوه  يف  املوضح  حممد  ،  الكتاب  بن  عيل  بن  نرص  اهلل  عبد  أليب 

مريم  ا أيب  بابن  د ـ ه565ت  ملعروف  وحتقيق:  ،  درجة  عمر  راسة  لنيل  الكبيِّس،  محدان 

 م. 0102-ـ ه 3114، عام  1الدكتوراه من جامعة أم القرى، مكتبة التوعية اإلسالمية، د.م، ط 
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خاوي  ، لعلم الدين أيب احلسن عيل بن حممد الس كتاب فتح الوصيد يف شرح القصيد   -26

الدكتو ـ ه 643ت   وحتقيق:  دراسة  اإلدريِّس ر:  ،  حممد  درجة    ري، الطاه   موالي  لنيل 

 م. 2005-ـ ه 1426،  2مكتبة الرشد، الرياض، ط لرباط،  راه من جامعة حممد اخلامس با دكتو ال 
القراءات -27 معاين  ت  منصأليب    ،كتاب  األزهري  أمحد  بن  حممد  حتقيق  ـه370ور   ،

درويش، مصطفى  عيد  الدكتور:  بمط   ودراسة:  الَقوزي،  محد  بن  عوض  ابع  والدكتور: 

 . ـه1214، 1.ن، د.م، ط د
حقائقلا -28 عن  التنزيل غوا  كشَّاف  حممود  مض  القاسم  أليب  أمحد  ،  بن  حممد  بن 

 . ـه1407،  3، دار الكتاب العريب، بريوت، ط ـه538الزخمرشي ت  
، أليب حممد مكي بن أيب طالب  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -29

ت  ال رمـه437قيِّس  الدين  حميي  حتقيق:  مؤسس،  الرسالةضان،  ط ،  ة  ،  5بريوت، 

 م. 1997-ـه1418
القصيدة الآل -30 شرح  يف  الفريدة  علئ  أليب  الفايس  ،  حممد  بن  احلسن  بن  حممد  اهلل  بد 

عـه656ت  وعلق  حققه  ع،  الرشد،  بد  ليه:  مكتبة  موسى،  إبراهيم  بن  عيل  بن  ازق  الرَّ

 م. 2010-ـه1431،  2الرياض، ط 
ر القسطالين  بكبن أيب    مدبن حملعباس أمحد ، أليب ائف اإلشارات لفنون القراءات لطا -31

ممع  ،ـه392ت   القرآنية،  الدراسات  مركز  املصحف    حتقيق:  لطباعة  فهد  امللك 

 .ـه4143الرشيف، املدينة املنورة،  
، مجع  ـ ه728أليب العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين ت    وع الفتاوى، جمم -32

عبد وترت وسا  يب  قاسم،  بن  حممد  بن  حممد،  الرمحن  ابنه  امللك معده  لطباعة  فه   مع  د 

 . ـه1425يف، املدينة املنورة، د.ط،  الرش املصحف 
لب بن عبد الرمحن  غا  حلق بن، أليب حممد عبد االوجيز يف تفسري الكتاب العزيز   احملرر -33

عبد الشايف حممد، دار  ، حتقيق: عبد السالم  ـ ه542بن متام بن عطية األندلِّس املحاريب ت 

 . ـه2421،  1، بريوت، ط الكتب العلمية
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حافظ الدين  ، أليب الَّبكات عبد اهلل بن أمحد بن حممود  ل تأوي لتنزيل وحقائق الارك امد -34

ت   أحاديثه ـه710النسفي  وخرج  حققه  يوسف،  الطيب،  عيل   :  الكلم  دار  بديوي،   

 م. 1998-ـه 1419،  1بريوت، ط 
القر  -35 تفسري  يف  التنزيل  البغ  آن، معامل  مسعود  بن  احلسني  حممد  تأليب  ،  ـه510وي 

وخرج  ققح اهلل  حاديثه أه  عبد  حممد  مسلم  النم:  وسليامن  ضمريية،  مجعة  وعثامن  ر، 

 م. 1997-ـ ه1417، 4ر طيبة، د.م، ط احلرش، دا
ال -36 ت  أليب ،  قرآنمعاين  الفراء  الديلمي  منظور  بن  اهلل  عبد  بن  زياد  زكريا  ،  ـه207 

ة،  يدار املرص، عيل الشلبي ، حممد عيل النجار، عبد الفتاح إسام حتقيق: أمحد يوسف النجايت 

 ، د.ت. 1، طمرص
،  ـ ه311ل الزجاج ت أليب إسحاق إبراهيم بن الِّسي بن سه  قرآن وإعرابه، المعاين -37

 م. 1988-ـ ه1408،  1عامل الكتب، بريوت، ط   بي،بده شلحتقيق: عبد اجلليل ع
اللغة  -38 مقاييس  أليب  معجم  فارس  ،  بن  أمحد  الرازي  احلسني  القزويني  زكريا  بن 

 م. 1979-ـ ه1399، د.ط دار الفكر، د.م،  مد هارون،لسالم حما قيق: عبد ، حتـه395ت 
  ، ـه  338تزري  ري حممد بن حممد بن حممد بن اجل، أليب اخلالنَّشر يف القراءات العشر  -39

 تصحيح: عيل حممد الضباع، دار الفكر، د.م، د.ط، د.ت. 
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