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ِعنوان البحث ُالتوجیه التفسیري للقراءات القرآنیة العشر سورة محمد صلى اهللا «: ُ َُّ ٍ ِ ِ ِ َِ ُ ََّ َ ُُ َ ِ ْ ُ َ َِ

ًعلیه وسلم أنموذجا َََّ َِ َ ٍ، واشتملَ البحث على مقدمة، ومبحثین، وخاتمة، ویتلخص بما »َ ٍِ ُ
 :یأتي

ُالقراءات المفسرة هي منهج في التفسیر، یعتمد   - ١ ٌ ِّ ُ ِالقراءة التي تهدف إلى الكشف عن ُ

 .أسرار التنزیل

ٍاالختالف في القراءات القرآنیة هواختالف تنوع وتغایر، ال اختالف تناقض في   - ٢ ٍ ٍ ُ ُِ ِ

ِالمقروء وتضاد، كما یحصل في اختالف الفقهاء ٍُ. 

ًإن المصحف الذي اشتهر بین أیدینا الیوم، والذي نتعبد اهللا تعالى به، مطبوعا   - ٣ َ ُ ََ َّ

ٍة حفص عن عاصم رحمهما اهللا، لیس إال روایة واحدة لقراءة من عشر بروای ً ً َّ

ِقراءات متواترات، كلها قرآن منزل من عند اهللا تعالى، ضمن األحرف السبعة التي  ِ ٍ ٍَ ِ ٌ ُ ٌ
 .نزل بها القرآن الكریم

ٌالتوجیه التفسیري للقراءات القرآنیة، وسیلة مهمة تساعد على فهم مراد اهللا تعالى   - ٤ ٌ ِ ِ ُ
ٌ كتابه، كما أنها وسیلة فاعلة في إحیاء اللغة العربیة عند أهلهامن ٌ َّ. 
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Abstract 
The title of this research is " The interpreting guide of the ten  

readings ways  or  recitation of Surat Mohammed peace be up on him 

as a sample "  

This research included: an introduction ، two  parts of discussions  

and a conclusion. Here  is in a brief: 

1-  The interpreting recitation or reading is a way in interpreting 

.This way of reading depends on or aims to discover the secrets 

of the Holy Qur'an revelation. 

2-  The differences of reciting the Holy Qur'an is a differences of 

linguistics structures not a kind of contrast nor changing into 

against  meanings  as it happened with  some scientists or 

mullahs. 

3-  The well known copy of The Holy Qur'an which is between our 

hands ، that we worship Allah in recitation. This copy  has been 

written on the form of Haffs from Asim  the mercy of Our God 

"Allah" for them. It  is just one way of reading or recitation from 

the ten ways were followed in Arabic language to The Holy 

Qur'an  Readings، all of these ten ways of reading are from 

Allah، which comes from the way of revelation of The Holly 

Qur'an. 

4-  The interpreting guide of these ten  readings ways  or  recitation 

of The Holy Qur'an, are important means that help us to 

understand the real or right meaning of the Holy Qur'an. It is an 

active device in Arabic language among its people . 

. Keyword : Guidance , intepretation , readings
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ِالحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه  ِ ٍ َّ ُ ِّ ُِّ ُ َ ِ ُ

ُوسلم تسلیما كثیرا إلى یوم الدین، أما بعد ْ َ َّ ِ ِ ً ً ََّ:  
ًلم التفسیر لما كان متعلقا بكتاب اهللا تعالى فهما واستنباطا وبیاناَّفإن ع ً ً ِ ِ ً َ َّ ِ َ كان من ،َ

ِأشرف العلوم وأعظمها ِ بل هو رأس العلوم ورئیسها،ِ ِ وقد حاز علم تفسیر القرآن هذا ،ُ ِ ُ َ
ِالشرف من جهة موضوعه ِ ِ وغرضه،َ ِ وشدة الحاجة إلیه،َ ِ ِ فهو أشد العلوم تعلقا بكتاب ،َّ ً ِ ِاهللا ُّ

ِ بل هو سبیل علمه ومنهج فهمه،تعالى ُِ ِ وكل العلوم الشرعیة متوقفة علیه وراجعة ،ُ ِ ُ
  .)١(إلیه

ِولما كان منهج المفسرین یقوم أساسا على بیان األحكام والمسائل الشرعیة  ِ ِ ِ ً ُ َ ُ
ِالمستنبطة من النصوص القرآنیة، فإن القراءات أثبتت حضورها في خدمة هذا الهدف  ِ ِ َِّ ِ

ُفاالهتمام بالقراءات في التفسیر نابع من كونها آثارا رویت في الحروف،  لذلك م،العا ً ٌ ِ ُ
ُوهي التي حملت األحكام، فهي اآلثار المترتبة عن وجوه القراءات واختالفها، مثلها مثل 
ِاآلثار الصادرة عن األحكام الفقهیة، وهي سنة یأخذ فیها اآلخر عن األول، وقد قام بها  ُ ُ ٌ َُّ

ُخذوا عن التابعین الذین انتهى إلیهم أمرها، وأجمعت العامة والخاصة على رجال أ ُ
  .)٢(قراءاتهم

                                                 
 .١٩٩ / ٤: اإلتقان في علوم القرآن، للسیوطي: ینظر )١(

  :موقع مكتبة الجامع الكبیر اإلسالمیة/ ١: رةالقراءات المفس: ینظر )٢(
 http://www.3lsooot.com/book /.  
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ِولذلك صنف علماء التفسیر والعربیة والقراءة كتبا كثیرة على مر العصور في  ِ َِّّ ً ً ُ ِ ِ ُ ََ
َّتوجیه القراءات واإلحتجاج لها، وبیان معانیها، والكشف عن وجوهها، وهذا ال یعني أن 

ً مبدؤه في عصر التدوین ولم یكن موجودا من قبل، بل كان موجودا أیام العهد َالتوجیه ً ْ
  .ُالذي نزل فیه القرآن الكریم بتلك القراءات

ِومن هنا كانت أهمیة دراسة هذا الموضوع للوقوف على أوجه القراءات وبیانها،  ِ ُ
  .ًوكیفیة توجیهها والتعامل معها تفسیریا

ِة في خدمة كتاب اهللا تعالى، طلبا لمرضاته، وطمعا في ثوابه وعطائهالرغب )١ ِ ً ً ِ ِ ُ.  
ْقرئت التي ُبیان معنى اآلیة )٢  هو ذلك على الباعث فیكون وتفسیرها، وجه من بأكثر ُِ

ِّالمفسر مقصد القراءة ِّیوجه ْمن ومقصد واإلفهام، التوضیح َ  .كعمله وعمله ُ
ٕبیان أهمیة القراءات القرآنیة، وابرا )٣  .ز أثرها في تفسیر القرآن الكریم وبیان معانیهُ

ُفلهذه األسباب، وبعد االستخارة واالستشارة، استعنت باهللا تعالى واخترت هذا 
  :َالموضوع بعنوان

ِالتوجیه التفسیري( َ َُ ِللقراءات القرآنیة العشر  ِ ْ َ ِ ِ ََّسورة محمد صلى اهللا علیه وسلم  -ُِ ََّ َ َ ُِ ٍَ َ َُ َّ ُ ُ َ
  )ًأنموذجا

ٍقسمت البحث إلى مقدمة، ومبحثین، وخاتمة، وذلك على النحو التالي ٍِ َ ُ َّ:  
 وفیها بیان أهمیة الموضوع، وأسباب اختیاري له، وخطة البحث، :ُالمقدمة ُ

  .ومنهجي فیه
 التعریف بمفردات العنوان، وفیه مطالب:األول ُالمبحث ُ: 
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 وفیه مطالبآیات القراءات القرآنیة وتوجیهها :الثاني ُالمبحث ،: 
 وفیها أهم النتائج والتوصیات:ُالخاتمة . 

ُلقد رسمت منهجا لهذا البحث أسیر علیه، ویتبدى ذلك من خالل ما یلي ِ ً ُ:  
َّسورة محمد صلى في العشر ِالقرآنیة ِالقراءات ِبدراسة ُاكتفیت )١ ٍ َّ ُ َّاهللا علیه وسلم؛ ِ  ِلما ُ

ِالغنیة عن ذكر القراءا من فیها  .ت الشاذة في السورة واختالفاتهاُ
ٌاآلیات التي جاءت فیها قراءات عشریة حسب ترتیب المصحف ُّأثبت )٢ ٌ ِ. 
ِالقراءات العشریة الواردة في اللفظة القرآنیة إلى أصحابها، وتوثیقها من  ُعزوت )٣ ِ

 .كتب القراءات
ِقراءة من القراءات الواردة، وتوثیقه من كت لكل التفسیري َالتوجیه ُذكرت )٤ ِب التفسیر ٍ

 .ِوالقراءات واللغة
ِّالجمع بین معاني القراءات، وهو من أهم محاور دراسة التوجیه التفسیري )٥ ِ ُ 

 .للقراءات
ِالقرآنیة الواردة في صلب البحث إلى سورها مع ذكر رقم اآلیة،  ِاآلیات ُعزوت )٦

 .والتزمت برسم المصحف العثماني
ِلألعالم الوارد ذكرهم في صلب ُترجمت )٧ ِ ً ترجمة مختصرة، واستثنیت ِالبحث ِ ً

 .المشهورین
ِالمؤلف اسم بذكر ُاكتفیت )٨ َ َ ِوالمؤلف ُ ِ َ  ِالكتب بیانات أذكر ْولم والصفحة، الجزء مع ُ

ِتفادیا من إثقال الهوامش، واكتفیت بذكرها مفصلة في ثبت  طباعتها؛ وتفاصیل ً َّ ُ ُ ً
ِالمصادر والمراجع ِ.  

ِواهللا أسأل أن ینفع بهذا العمل وأن ی َ ِّتقبله بقبول حسن، وأن یثقل به موازیني، وأن َُ ُ ٍَ َ ََّ
  .هـًیجعله حجة لي، إنه ولي ذلك والقادر علی
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ٍوفیه خمسة مطالب ُ:  
ًتعریف التوجیه لغة واصطالحا: األول ُالمطلب - ً ِ ُ.  
ًتعریف التفسیر لغة واصطالحا: الثاني ُالمطلب - ً ِ ُ.  
ًتعریف القراءات القرآنیة لغة واصطالحا: الثالث ُالمطلب - ً ِ ُ. 
ِالتعریف بالقراء العشرة وأشهر: الرابع ُالمطلب - ِ ِ َُّ  .رواتهم ُ
َّالتعریف بسورة محمد صلى: الخامس ُالمطلب - ٍ َّ َ ُ ِ َّاهللا علیه وسلم ُ ُ.  

ِإن العلوم تشرف بشرف موضوعاتها، وتتفاضل بمدى فضل بحوثها، ومس ُ ِ ُ ُ َ ائلها، َّ
ِوعلوم القراءات موضوعها كتاب اهللا، وبحوثها حول أسانیده، وطرق أدائه، ووجوه قراءته، 
ِونظام رسمه، واالحتجاج له، وألجل هذا فهي بین العلوم في الذروة والسنام، وال عجب  ِ
فكل العلوم اللسانیة ما كانت إال من أجله وفي سبیل الحفاظ علیه، والعلوم اإلسالمیة ما 

  .)١( إال على أساسه، تنهل من نبعه وتستمد من صافي معینهوجدت
ِولقد اعتنى المفسرون األولون باختالف القراءات في ألفاظ القرآن الكریم؛ لما له  ِ ِ ِ َ َ
ِمن أهمیة في توضیح المعنى وبلوغ المراد من كالم اهللا تعالى، وألن ثبوت أحد اللفظین  ِ ٍَ َّ ِ ِ ِ

َفي قراءة قد یبین المقصود من ُ ُ ُ نظیره في القراءة األخرى، أو یثیر معنى غیرهٍ ُ ِ ِ.  

                                                 
 .٩: مدخل في علوم القراءات، للسید رزق الطویل: ینظر )١(
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ِویمكن تنویع القراءات من حیث صلتها بالتفسیر وأثرها فیه إلى نوعین ُ ِ ُ:  
ِال تعلق له بالتفسیر وال تأثیر ٌنوع - ١ ِباختالف القراء في وجوه ُ وهو مایتعلق،َ ِ ِالنطق  ِ

ُبالحروف من حیث مخارجها مقادیر حركاتها في  و، واختالف لهجاتها، وصفاتها،ِ
ِالمد واالمالة، والتخفیف والتسهیل والتحقیق ِ ِ ِ ِ والهمس والجهر والغنة،ِّ ُّ ِ ْ ِ  وهذا النوع ،ْ

له أثره في الصوتیات، لكن ال عالقة له بالتفسیر؛ لعدم تأثیره في اختالف معاني 
 .)١(اآلیات

ِله تعلق به وأثر فیه، وهو اختالف القراء في حروف الكلما ٌنوع - ٢ ِ ُ ٌ أواختالف ،ِتٌ
ً وكثیرا ما یستتبع هذا النوع غنى في معاني ،الحركات الذي یختلف معه المعنى ً

ِودالالت اآلیات، ًومن ثم یكون سببا في اختالف التفسیر تبعا الختالف  ِ ِ ِ ً ُ َّ
  .)٢(القراءة

ِوهذا ما جعل المفسرین یعتمدون اختالف القراءات في الكشف عن معاني القرآن  ِ ِ َ َ َ َ
ِریبه، ومن هنا كانت للقراءات بمختلف أنواعها قیمة كبیرة بالنسبة للمفسرِوتفسیر غ ٌ ٌ.  
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َّوجه ُمصدر هو: ُالتوجیه ًیوجه توجیها، َ ِّ  ىن نن من زنُّ :تعالى قال َ

  .)٣(َّين

                                                 
 .٥١ / ١: التحریر والتنویر، البن عاشور: ینظر )١(

 .٥٥ / ١: المصدر نفسه: ینظر )٢(

 .٧٦: سورة النحل، من اآلیة )٣(
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ٌأصل واحد یدل على مقابلة : ءالواو والجیم والها" :رحمه اهللا )١(فارس ابن قال ٌ
وجه الرجل وغیره، وربما عبر عن الذات : لشيء، والوجه مستقبل لكل شيء، یقال

ُوأصل جهته وجهته. جعلته على جهة: وجهي إلیك، ووجهت الشيء: بالوجه فتقول ُ َ َْ َ ِ ِ ِ ُ")٢(.  

  .)٤("السبیل الذي تقصده به: ووجه الكالم" :رحمه اهللا )٣(منظور ابن وقال

ِیقة التوجیه في العلوم هيوحق ِ ٍأنه إذا وقعت صعوبة في فهم كالم ما من قرآن : ُ َّ
ٍأو حدیث أوأثر ُأو غیر ذلك، یقف الشارح عند ذلك الكالم الذي قد یفهم على  ٍشعر أو ٍ ُ ُ

ُال یفهم أصال، أو یفهم مع انقداح في النفس یوجب استغرابه، فییسر الوجه الصحیح، أو َُ ُ ٍُ ً 
  .)٥(ٍغموض َّكل حلوی الصعوبة تلك
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ُهو علم یبحث فیه عن معاني القراءات" ُ هو  أو العربیة، في وجوهها عن والكشف ٌ

  .)٦("ِالذهاب بالقراءة الى الجهة التي یتبین فیها وجهها ومعناها

                                                 
 بن فارس بن زكریا الرازي، إمام من أئمة اللغة األعالم، ومن أعیان أهل العلم وأفراد أبو الحسین أحمد )١(

/ ١: إنباه الرواة، للقفطي: ه، ینظر٣٧٥: ، توفي سنة)جامع التأویل في التفسیر( :الدهر، من تصانیفه
 .١٩٣/ ١: ، واألعالم، للزركلي١٢٧

 .٨٩ – ٨٨ / ٦، )وجه: (معجم مقاییس اللغة، مادة )٢(

ًأبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن علي بن منظور األنصاري، كان صدرا رئیسا فاضال في  )٣( ً ً
بغیة الوعاة، : ینظر ه،٧١١: ًاألدب، ملیح اإلنشاء، عارفا بالنحو واللغة والتأریخ والكتابة، توفي سنة

 .١٠٨/ ٧: ، واألعالم٢٤٨/ ١: یوطيللس

 .٥٥٦ / ١٣، )وجه: (مادة العرب، لسان )٤(

 .١٨٦: الفوز الكبیر في أصول التفسیر، للدهلوي: ینظر )٥(

 .٦٤: توجیه مشكل القراءات العشریة، لعبد العزیز الحربي )٦(
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َّالتعریف منطلق من المعنى اللغوي للفظ التوجیه الذي تقدم وهذا ٌ ُ.  
ٌیه هذا له استعماالت أخرى منهاُوعلم التوج معاني القراءات، وتعلیل القراءات، : ِ

  .وحجة القراءات، واالحتجاج بالقراءات ولها، واعراب القراءات، وغیرها
َّوالتعریف االصطالحي ال یؤثر فیه هذا االختالف في األسماء؛ ألن الفحوى  ُ ُ

ُواحدة، والمقصود ال یختلف، َ   .)١(ٍواحد ٍْوعلم ٍواحد لمسمى ٌاسماء إذهي ٌ


 

�����
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ُمشتق من الفسر، وهو الكشف والبیان، یقال هو ُ ِ ْ َ ُفسر الشيء یفسره، أي: ٌ ِ َ َ أبانه، : َ

ُوالتفسیر مثله، وكل شيء یعرف به تفسیر الشيء ومعناه، فهو تفسرته، والفسر كش َ ُْ َ ُ َِ ِ ٍْ ُ ُف ُ
ْالمغطى، والتفسیر المراد عن اللفظ المشكل ُ ُ ُ

)٢(.  
  . )٤("واإلظهار الكشف هو ِاألصل في ُالتفسیر: "رحمه اهللا )٣(الجرجاني قال

ِیدور علیه فلك مادته،هو الذي َالمحور َّإن: "وقیل ُ ٌالكشف مطلقا، سواء أكان هذا  ُ ً ُ
ِالكشف لغموض لفظ أم لغیر ذلك ٍ ِ ُ")٥(.  

                                                 
 .نفسه المصدر: ینظر )١(

َفسر :( معجم مقاییس اللغة، مادة: ینظر )٢( َ ، ومقدمة جامع التفسیر، ٦٣٦: ، والمفردات، للراغب٤/٥٠٤، )َ
َفسر : ( عرب، مادة، ولسان ال٤٧: للراغب َ َ( ،٥/٣٤١٢. 

أبو الحسن علي بن محمد بن علي السید الزین الحسیني الجرجاني، فیلسوف من كبار علماء العربیة، له  )٣(
 .٧/ ٥: األعالم: ه، ینظر٨١٦: ، توفي سنة)شرح المواقف: (تصانیف كثیرة منها

 .٦٣: التعریفات )٤(

 .١٠: إبراهیم بن عبد الرحمن: دراسات في مناهج المفسرین، للدكتور )٥(



 

 

 
٤٦    

 

ُسبق یتبین ومما  لنا معنى التفسیر في اللغة، وهو التوضیح والبیان، وهذا یقتضي َ
إعمال العقل والتفكیر، فهي عملیة عقلیة بال ریب؛ ألنها كشف ما ُأبهم في نص من 

ِالنصوص، وارشاد القارئ أو السامع إلى ما عناه صاحب النص من نصه ُ ٕ)١(.  
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 بعضها على سأقتصر التفسیر، ماهیة بیان في ٍكثیرة ٍریفاتتع ِالعلم ُأهل َذكر

 :اإلطالة خشیة
ِالتفسیر علم یبحث فیه عن كیفیة النطق بألفاظ " :رحمه اهللا )٢(قال أبو حیان - ِِ ُ َ ُ ٌ ُ

القرآن ومدلوالتها، وأحكامها اإلفرادیة والتركیبیة، ومعانیها التي تحمل علیها حالة 
 . )٣("التركیب، وتتمات ذلك

ََالتفسیر علم یعرف به فهم كتاب اهللا المنزل على : " رحمه اهللا )٤(الزركشي لوقا - ُ ِ ُ ُ ٌ ُ
ٍمحمد ِّنبیه َّ ََّصلى اهللا علیه وسلم، ُ ِ َ وبیان معانیه، واستخراج أحكامه وحكمهَُّ ِ ِ")٥(. 

                                                 
 .٨ – ٧: مناهج المفسرین، لمساعد مسلم، ومحیي هالل السرحان: ینظر )١(

من  محمد بن یوسف بن علي األندلسي النحوي، كان واسع المعرفة، عالم بالعربیة والقراءة والتفسیر، )٢(
: ويلألدنه لمفسرین،طبقات ا: ه، ینظر٧٥٤: ، توفي سنة)رتشاف الضرب من لسان العربا: (مؤلفاته
٢٧٨. 

 .١٢١ / ١: البحر المحیط )٣(

تركي األصل، مصري المولد والوفاة، كان  أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي، )٤(
ًفقیها أصولیا أدیبا،من مؤلفاته ً  .٦٠/ ٦: األعالم: ه، ینظر٧٩٤: ، توفي سنة)تصحیح العمدة: (ً

 .١٣ / ١: م القرآنالبرهان في علو )٥(



 

 

 
٤٧    

 

ِوأما التفسیر في العرف،: " رحمه اهللا )١(الكافیجي وقال ُ ُفهوكشف معاني القرآن،  ُ
  .)٢("دوبیان المرا

ُوعرفه - ِیبحث فیه عن أحوال القرآن الكریم، من  ٌعلم: "بقوله رحمه اهللا )٣(الزرقاني َّ ِ ُ ُ
 . )٤("ُحیث داللتها على مراد اهللا تعالى، بقدر الطاقة البشریة

ُمحور العرض السابق للمعنى اللغوي، وما ذكره العلماء رحمهم اهللا في  فمن ِ ِ ِ
ًستخلص معنى مختار یكشف عن حد التفسیر ُالمعنى االصطالحي لكلمة التفسیر، ی ُ ْ َ

 ٕوازالة أحكامه، عن والكشف معانیه، وبیان القرآن، فهم به ُیتم ٌهو علم: "فیقالومفهومه، 
  .)٥("آیاته عن والغموض اإلشكال

ٌووجه اختیار هذا التعریف دون غیره، ُأمور ِ ُ:  
فسیر، وهو البیان ٌمنطلق من األصل اللغوي لكلمة الت َالتعریف هذا َّأن: األول

  .والكشف واإلیضاح
ِمشترك في جمیع تعریفات أهل العلم االصطالحیة  المعنى هذا َّأن: الثاني ِ ِ ِ ٌ
ًلزوما، فلیس هو محل خالف بینهم أو ًالسابقة، نصا

)٦(.  

                                                 
أبو عبد اهللا محمد بن سلیمان بن سعد المعروف بالكافیجي، لقب بذلك؛ لكثرة اشتغاله بكتاب الكافیة في  )١(

ًالنحو، وكان فقیها أصولیا محدثا نحویا مفسرا، ًً  .١٥٠/ ٦: األعالم: ینظر ه،٨٧٩: توفي سنة ًً

 .١٢٥ – ١٢٤: التیسیر في قواعد علم التفسیر )٢(

ًمد بن عبد العظیم الزرقاني، من علماء األزهر بمصر، تخرج من كلیة أصول الدین، وعمل بها مدرسا مح )٣(
 .٢١٠/ ٦: األعالم: ه، ینظر١٣٦٧: لعلوم القرآن والحدیث، توفي بالقاهرة في سنة

 .٦ / ٢: مناهل العرفان )٤(

 .٢٤: صالح الخالدي: تعریف الدارسین بمناهج المفسرین للدكتور )٥(

 .٣٢: نایف الزهراني: استدراكات السلف في التفسیر، للدكتور: ینظر )٦(



 

 

 
٤٨    
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ِعلما بالغلبة على شيء بعینه، ال ِقبیل ما قد صار  من هذا، المفسرین َاسم َّإن ً

  :رحمه اهللا )١(یتجاوزه عند اإلطالق والتجرد عن القرینة إلى ما سواه، فلذلك قال ابن مالك
ِوقد یصیر علما بالغلبة" ً ْمضاف أو مصحوب أل كالعقبة..... ُ ُ ُ ٌ")٢(.  

ُوعلمیته الغالبة هذه، إنما هي لمفسري القرآن الكریم بوجه خاص ُ
)٣(.  

ٍن جمع مفسرفالمفسرو ِ َ ُ ُ ْ َ ِوهو الذي وجدت لدیه أهلیة الكشف والبیان عن معاني : َ ُ َ ِ ُ
 ٌرأي له وكان التفسیر، أهلیة فیه كانت من هو" أو ،)٤(القرآن الكریم حسب الطاقة البشریة

  .)٥(له ًومتصدیا فیه،
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ًالقراءات جمع قراءة، وهي مصدر قرأ قراءة وقرآنا بمعنى ًُ ُ ٍ ُ ًتال تالوة، وهي في : ْ

ِقرأت الماء في الحوض أي: األصل بمعنى الجمع والضم، تقول َ جمعته فیه، وسمي : ُ
ٍقرآنا؛ ألنه یجمع اآلیات والسور ویضم بعضها إلى بعض" القرآن" ِ ِ ً)٦(.  

                                                 
جمال الدین أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عبد اهللا بن مالك الطائي الشافعي، نزیل دمشق، إمام  )١(

 .٢٣٣/ ٦: األعالم: ه، ینظر٦٧٢: النحاة وحافظ اللغة، توفي سنة

 .ئةْاالم، البیت الحادي عشر بعد ١٦: األلفیة )٢(

 .٢: إبراهیم بن عبد الرحمن: دراسات في مناهج المفسرین، للدكتور: ینظر )٣(

 .١٥: مصطفى مسلم: مناهج المفسرین، للدكتور: ینظر )٤(

 .٣٠: عبد العزیز الضامر: تنزیل اآلیات على الواقع عند المفسرین، للدكتور )٥(

، والقاموس المحیط، للفیروز آبادي، باب ٧٩ – ٧٨ / ٥، )قري: (معجم مقاییس اللغة، مادة: ینظر )٦(
 .٣٧٠ – ٣٦٣ / ١، )قرأ: (، وتاج العروس، للزبیدي، مادة٤٩: الهمزة، فصل القاف



 

 

 
٤٩    
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ِلقد عرفها العلماء بتعاریف متعددة ومختلفة، سأذكر بعضها خشیة اإلطالة ٍ ٍ ٍَ ُ ُ َّ ْ:  

اختالف ألفاظ الوحي المذكور في كتبة :ُالقراءات هي:" اهللا قال الزركشي رحمه
ِ، ویفهم من تعریفه أن علم القراءات )١("الحروف أو كیفیتها من تخفیف وتثقیل وغیرهما َ َّ

ِیهتم بكلمات الق ِرآن التي وردت في قراءتها صور مختلفة دون الكلمات المتفق على ُ
  .قراءتها، فاقتصر على عنصر االختالف

: " وقد أضاف الزرقاني رحمه اهللا عنصر اإلسناد إلى عنصر االختالف، فقال
ِمذهب یذهب إلیه إمام من أئمة القراء مخالفا به غیره في النطق بالقرآن : ُالقراءات هي ِ ً ُُ ِ َِّ ٌ ُ ٌ

ِالكریم مع اتفاق الروایات والطرق عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم  ِ

  .)٢("في نطق هیئاتها
َومنهم من نظر إلیها نظرة عامة تشمل الفروع أو العلوم التي تنضوي تحتها،  ُ ً ً َ
َفأضافوا عنصرا ثالثا إلى التعریف، وهو الكلمات المتفق على قراءتها، كما فعل ابن  ِ ً ً

ِرحمه اهللا حیث قال معرفا للقراءات )٣(لجزريا ً ِهو علم بكیفیة أداء كلمات القرآن : "ُ ِ ِ ِ ٌِ
  .)٤("واختالفها بعزو الناقلة

                                                 
 .٣١٨ / ١: القرآن علوم في البرهان )١(

 .٤١٢ / ١: مناهل العرفان )٢(

ّأبو الخیر شمس الدین، محمد بن محمد بن محمد بن علي بن یوسف الدمشقي الشافعي )٣( ، شیخ اإلقراء في ّ
: ه، ینظر٨٣٣: سنة توفي ،)النشر في القراءات العشر(  :مصنفاته من ومن حفاظ الحدیث، زمانه،

 .٤٥ / ٧: ، واألعالم٥٤٩: طبقات الحفاظ، للسیوطي

 .٩: الطالبین ومرشد المقرئین منجد )٤(



 

 

 
٥٠    

 

: ًرحمه اهللا بكالم قریب من ذلك إال أنه أكثر تفصیال فیقول )١(ویعرفها الدمیاطي
ِهو علم یعلم منه اتفاق الناقلین لكتاب اهللا تعالى، واختالفه" ِ ُ َ ْ ُ ٌ ْ ِم في الحذف واإلثبات ِ ِ

ِوالتحریك والتسكین، والفصل والوصل، وغیر ذلك من هیئة النطق واإلبدال وغیره، من  ِ ِ ِِ ِ ِِ
ِ، فشمل هذان التعریفان المتفق على قراءته من كلمات القرآن، والذي )٢("ُحیث السماع ِ ِِ ِ َ

ِوردت قراءته على صور وكیفیات مختلفة اإلسناد ِ ٍ ٍ ُ.  
ِریفات نخلص إلى تعریف جامع، أن القراءات هيِضوء هذه التع وفي ٍَّ ٍ ُ ٌعلم :" ُ

ًیعرف به كیفیة النطق بالكلمات القرآنیة، وطریق أدائها اتفاقا واختالفا مع عزو كل وجه  ً ُ ُ
  .)٣("لناقله


 

ًعتبر أي قراءة منها قرآنا ُوت ٌومتواترة، ٌكلهاصحیحة العشر القرآنیة ِالقراءات َّإن ٍ ُّ ُ
ِیتعبد بتالوته في الصالة وغیرها، وقد ِ ُ ٍنسبت هذه القراءات الى عشرة من األئمة  ُ ُ ُْ

ِاألخیار، الذین اعتبروا منارات یهتدى بهم في علم القراءات، وهذا المطلب یلقي الضوء  ٍِْ ُ ُِ
ِالتعریف بأشهر راویی بهم،وكذلك التعریف ُعلى حیاتهم من حیث ٍن عن كل واحد منهمُ ِّ ِ.  



َ أبو رویم ًنافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم المدني، كان عالما بوجوه القراءات  ُ
                                                 

لم بالقراءات، أخذ عن علماء ّهو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغني الدمیاطي، الشهیر بالبناء، عا )١(
، وهدیة ٢٤٠ / ١: األعالم: ه، ینظر١١١٧: ًالقاهرة والحجاز والیمن، توفي بالمدینة حاجا سنة

 .١٦٧ / ١: العارفین، للباباني

 .٦: البشر فضالء إتحاف )٢(

 .٧: البدور الزاهرة، لعبد الفتاح القاضي )٣(



 

 

 
٥١    

 

ًمتبعا آلثار األئمة الماضین ببلده، انتهت إلیه رئاسة اإلقراء بالمدینة المنورة، قال اإلمام 
، )١(هـ١٦٩توفي سنة  نعم،: قراءة نافع؟ قال: قیل له. ُّقراءة أهل المدینة سنة: مالك

  :وأشهر رواته اثنان
لشدة بیاضه،  هو عثمان بن سعید بن عدي المصري، ولقب بورش؛ :ورش -١

 .)٢(هـ١٩٧: توفي سنة انتهت إلیه ریاسة اإلقراء بالدیار المصریة،
 بقالون؛ لجودة قراءته، نافع َّسماه هو عیسى بن مینا بن وردان المدني،: قالون -٢

  .)٣(ه٢٢٠: سنة وكان من المهرة النابهین، توفي


ًأبو معبد عبد اهللا بن كثیر بن عمرو بن عبد اهللا المكي، كان فصیحا بلیغا،  هو ً
وكان إمام الناس في القراءة بمكة المكرمة  َعلیه سكینة ووقار، وقد رأى بعض الصحابة،

  :اثنان رواته وأشهر ،)٤(ه١٢٠: ي سنةلم ینازعه فیها منازع، توف
ُهو أحمد بن محمد بن عبد اهللا بن أبي بزة، مقرئ مكة، ومؤذن المسجد : البزي -١

 .)٥(هـ٢٥٠: الحرام، توفي سنة
محمد بن عبد الرحمن بن خالد المكي، الملقب بـ قنبل؛ ألنه من بیت  هو: قنبل -٢

 .)٦(هـ٢٩١: ز، توفي سنةالقنابلة، انتهت إلیه رئاسة اإلقراء بالحجا: یقال لهم

                                                 
 .٣٣٠ / ٢: الجزري البن القراء، طبقات في النهایة ایة، وغ٦٤: معرفة القراء الكبار، للذهبي: ینظر )١(

 .٥٠٢ / ١ :، وغایة النهایة٩١: معرفة القراء: ینظر )٢(

 .٦١٥ / ١ :، وغایة النهایة٩٣: معرفة القراء: ینظر )٣(

 .٤٤٣ / ١ :، وغایة النهایة٤٩: معرفة القراء: ینظر )٤(

 .١١٩ / ١ :، وغایة النهایة١٠٢: معرفة القراء: ینظر )٥(

 .١٦٥ / ٢ :، وغایة النهایة١٣٣: معرفة القراء: ینظر . )٦(



 

 

 
٥٢    

 



أكثر القراء  وهو َّهو أبو عمرو زبان بن العالء بن عمار بن العریان البصري،
: توفي سنة والزهد، كان أعلم الناس بالقرآن والعربیة مع الصدق والثقة ًشیوخا،
  :اثنان رواته وأشهر ،)١(هـ١٥٤
ًعبد العزیز الدوري، كان ثقة، ثبتا، وهو أول من هو حفص بن عمر بن : الدوري -١ ً

 .)٢(ه٢٤٦: جمع القراءات في بلده، مات سنة
هو صالح بن زیاد بن عبد اهللا السوسي، نسبة إلى السوس، كورة : السوسي -٢

ًباألهواز، كان ضابطا، محررا،   .)٣(هـ٢٦١: توفي سنة ً



ًبن عامر بن یزید بن تمیم الدمشقي، كان إماما ثقة فیما هو أبو عمران عبد اهللا 
ًأتاه، حافظا لما رواه، متقنا لما وعاه، لم یتعد فیما ذهب إلیه األثر، ولم یقل قوال یخالف  َّ ً ً

  :اثنان رواته وأشهر ،)٤(هـ١١٨: فیه الخبر، توفي سنة
إلقراء عبد اهللا بن أحمد بن بشیر بن ذكوان الدمشقي، شیخ ا هو: ذكوان ابن -١

 .)٥(هـ٢٤٢: بالشام، توفي سنة
 

                                                 
 .٢٨٨ / ١ :، وغایة النهایة٥٨: معرفة القراء: ینظر )١(

 .٢٥٥ / ١ :، وغایة النهایة١١٣: معرفة القراء: ینظر )٢(

 .٣٣٢ / ١ :، وغایة النهایة١١٥: معرفة القراء: ینظر )٣(

 .٤٢٣ / ١ :یة، وغایة النها٤٦: معرفة القراء: ینظر )٤(

 .٤٠٤ / ١ :، وغایة النهایة١١٧: معرفة القراء: ینظر )٥(



 

 

 
٥٣    

 

ًهشام بن عمار بن نصیر بن میسرة الدمشقي، كان ثقة، ضابطا،  هو :هشام -٢
 .)١(هـ٢٤٥: سنة ُعرف بالروایة والدرایة، توفي



قال عبد اهللا بن  بكر عاصم بن أبي النجودالكوفي، شیخ اإلقراء بالكوفة، أبو هو
َسألت أبي أي القراءة َأحب إلیك؟ قال: حمداإلمام أ ُّ ِ قراءة أهل المدینة، فإن لم تكن : ُّ

  :اثنان رواته وأشهر ،)٢(ه١٢٧: سنة توفي فقراءة عاصم،
كان أعلم أصحاب عاصم  الكوفي، حفص بن سلیمان بن المغیرة هو :حفص -١

 .)٣(ه١٨٠: ًبقراءته، وكان ثقة ثبتا توفي سنة
ً سالم الكوفي، كان عالما عامال، ثقةهو شعبة بن عیاش بن: شعبة -٢ منقطع  ً

 .)٤(ه١٩٣: توفي سنة القرین،



ُإلیه صارت اإلمامة في  هو أبو عمارة حمزة بن حبیب بن عمارة الزیات الكوفي،
ًالقراءة بعد عاصم، كان قیما بكتاب اهللا، بصیرا بالفرائض خبیرا بالعربیة، حافظا  ً ً ً ِّ

  :اثنان رواته وأشهر ،)٥(ه١٥٦: ي سنةللحدیث، توف

                                                 
 .٣٥٤ / ٢ :، وغایة النهایة١١٥: معرفة القراء: ینظر )١(

 .٣٤٦ / ١ :، وغایة النهایة٥١: معرفة القراء: ینظر )٢(

 .٢٥٤ / ١ :، وغایة النهایة٨٤: معرفة القراء: ینظر )٣(

 .٣٢٥ / ١ : النهایة، وغایة٨٠: معرفة القراء: ینظر )٤(

 .٢٦١ / ١:، وغایة النهایة٦٦: معرفة القراء: ینظر )٥(



 

 

 
٥٤    

 

: توفي سنة إمام في القراءة، ثقة، مجود، هو خالد بن خالد، الكوفي،: َّخالد -١
 .)١(ه٢٢٠

ِأحد القراء العشرة، هو خلف بن هشام بن ثعلب البغدادي، :خلف -٢ َُّ : توفي سنة ُ
 .)٢(ه٢٢٩



 الكوفي، قارئ أهل الكوفة ومقرئهم، هو أبو الحسن علي بن حمزة بن عبد اهللا
َانتهت إلیه ریاسة اإلقراء بالكوفة بعد حمزة، أخذ القراءة عرضا عن حمزة أربع مرات،  ًَ

  :، وأشهر رواته اثنان)٣(هـ١٨٩: توفي سنة
: توفي سنة من أجل أصحاب الكسائي، ٌاللیث بن خالد البغدادي، ثقة هو: اللیث -١

 .)٤(هـ٢٤٠
ًعمرو وقراءة الكسائي جمیعا ، فهو یروي قراءة أبيسبقت ترجمته :الدوري -٢

)٥(. 



ُهو أبو جعفر یزید بن القعقاع المدني القارئ، تابعي مشهور كبیر القدر، رفیع  ِ ُ ٌ ٌ
: قرأ على بعض الصحابة انتهت الیه رئاسة القراءة بالمدینة النبویة، توفي سنة ِالمنزلة،

  :اثنان رواته هروأش ،)٦(ه١٣٠

                                                 
 .٢٧٤ / ١:، وغایة النهایة١٢٤: معرفة القراء: ینظر )١(

 .٢٧٢ / ١:، وغایة النهایة١٢٣: معرفة القراء: ینظر )٢(

 .٥٣٥ / ١:، وغایة النهایة٧٢: معرفة القراء: ینظر )٣(

 .٣٤ / ٢:ایة النهایة، وغ١٢٤: معرفة القراء: ینظر )٤(

 .٥٢ :صفحة:  ینظر)٥(

 .٣٨٢ / ٢:، وغایة النهایة٤٠: معرفة القراء: ینظر )٦(



 

 

 
٥٥    

 

ٍهو عیسى بن وردان المدني، مقرئ حاذق، وراو محقق، توفي سنة: وردان ابن -١ ٌ ٌ :
 .)١(ه١٦٠

َّهو سلیمان بن مسلم بن جماز: َّجماز ابن -٢ : ٌضابط، توفي بعد سنة ٌمقرئ المدني، َ
  .)٢(ه١٧٠



 البصري، انتهت إلیه ریاسة ّأبو محمد یعقوب بن إسحاق بن زید بن عبد اهللا هو
: القراءة بعد أبي عمرو، وكان أعلم الناس بمذاهب النحویین في القراءات، توفي سنة

  :اثنان رواته وأشهر ،)٣(ه٢٠٥
ْروح -١ ٌهو روح بن عبد المؤمن البصري، مقرئ جلیل ثقة، توفي سنة: َ ٌ ٌ ُ ُ ْ  .)٤(ه٢٣٤: َ
ْرویس -٢ َ ٌالبصري، مقرئ حاذق َّهومحمد بن المتوكل: ُ ٌ : ٌ ضابط، توفي سنةُ

  .)٥(ه٢٣٨


ًهو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البغدادي، كان إماما في القراءة، وله اختیار  ُ َ َ ّ
ِخالف فیه حمزة في مائة وعشرین حرفا؛ ومن ثم عد من القراء العشرة، توفي سنة َُّ َّ ُ ََّ ً :

  :اثنان رواته وأشهر ،)٦(ه٢٢٩

                                                 
 .٦١٦ / ١:، وغایة النهایة٦٦: معرفة القراء: ینظر )١(

 .٨ / ١: سالم لمحمد الدهر، وفریدة ،٣١٥ / ١:غایة النهایة: ینظر )٢(

 .٣٨٦ / ٢:، وغایة النهایة٩٤: معرفة القراء: ینظر )٣(

 .٢٨٥ / ١:، وغایة النهایة١٢٦: معرفة القراء: ینظر )٤(

 .٢٣٤ / ٢:، وغایة النهایة١٢٦: معرفة القراء: ینظر )٥(

 .٢٧٢ / ١:، وغایة النهایة١٢٣: معرفة القراء: ینظر )٦(



 

 

 
٥٦    

 

ًهواسحاق بن إبراهیم بن عثمان البغدادي، كان ثقة ضابطا، توفي سنة: إسحاق -١ ً ُ ٕ :
 .)١(ه٢٨٦

ًإدریس بن عبد الكریم البغدادي، كان ثقة هو: إدریس -٢ : توفي سنة ًضابطا، ُ
 .)٢(هـ٢٩٢

ّوقد رتبهم المؤلفون على هذا الترتیب حسب أهمیة المدن اإلسالمیة المشهورة 
فأول من أبتدئ بذكره من أئمة " :ابن مجاهد رحمه اهللاُالتي حملت القراءات منها، قال 

ٕاألمصار من قام بالقراءة بمدینة رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، وانما بدأت بذكر أهل 
ََّالمدینة؛ ألنها مهاجر رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم، ومعدن األكابر من صحابته،  َُّ ُِ ِ ُ

 .)٣("وبها حفظ عنه اآلخر من أمره


 

ْمدنیة على األرجح، وهي ثمان وثالثون آیة، وخمسمائة وتسع وثالثون  ُالسورة ِ ٌ
ًكلمة، وألفان وثالثمائة وتسعة وأربعون حرفا، نزلت بعد سورة الحدید ْ)٤(.  

ٍمحمد؛ ُ سمیت بسورة:ُتسمیتها َّ ٍمحمد على افیه القرآن تنزیل ِلبیان ُ َّ ُالله ّصلى ُ َّ 

ٌمحمد ُیذكر ولم ،)٥(َّمه جه ين ىن منُّ :لقوله َّوسلم؛ علیه َّ ََّاهللا علیه وسلم َّصلى ُ ُ 

                                                 
 .٩ / ١: الدهر وفریدة ،١٥٥ / ١ :غایة النهایة: ینظر )١(

 .١٥٤ / ١:، وغایة النهایة١٤٥: معرفة القراء: ینظر )٢(

 .٥٣: مجاهد البن القراءات، في السبعة )٣(

 .٤١٤ / ٢: مراح لبید، للجاوي: ینظر )٤(

 .٢: سورة محمد، من اآلیة )٥(



 

 

 
٥٧    

 

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ : في قولهاألولى مرات، أربع إال الكریم القرآن في باسمه

 مع جع مظ حط مض خضُّ : في قولهوالثانیة ،)١(َّزب رب يئ ىئ

 ،)٣(َّ حي جي يه ىه مه جه ين ىن منُّ : في قولهوالثالثة ،)٢(َّجغ

 فیذكر األربعة المواضع هذه غیر في وأما ،)٤(َّىل مل خل ُّ  : في قولهوالرابعة

 ِالكفار ِقتال ِأحكام لبیان القتال؛ بسورة ًأیضا ُوسمیت العبودیة، أو النبوة أو الرسالة بصفة
  .)٥(انتهائها وبعد المعارك أثناء فیها،

 األحقاف سورة بآخر ًقویا ًتباطاار أولها یرتبط  هذه السورة:ُمناسبتها لما قبلها
 قبله بما مباشرة ًمتصال الكالم لكان بینهما، ُالبسملة ُأسقطت لو إنه حتى قبلها التي

  .)٦(بعض بحجز ًآخذا بعضه ولكان الواحدة، كاآلیة فیه، تنافر ال ًاتصاال
 التشریع، بأحكام ٌمعنیة فهي ٌمدنیة، َالسورة َّأن بما :ُما اشتملت علیه السورة

 في الفریقین وجزاء والمؤمنین، الكافرین ووصف والغنائم، واألسرى القتال أحكام السیما
ِووعدهم المنافقین وأحوال واآلخرة، الدنیا   .)٧(ووعیدهم ْ

                                                 
 .١٤٤: سورة آل عمران، من اآلیة )١(

 .٤٠: سورة األحزاب، من اآلیة )٢(

 .٢: سورة محمد، من اآلیة )٣(

 .٢٩: سورة الفتح، من اآلیة )٤(

 .٧٥ / ٢٦: المنیر، للزحیليالتفسیر : ینظر )٥(

 .٧٥ / ٢٦: ، والتفسیر المنیر٤٣ / ٢٦: تفسیر المراغي: ینظر )٦(

 .٧٥ / ٢٦: التفسیر المنیر: ینظر )٧(



 

 

 
٥٨    

 

 

ٍوفیه سبعة مطالب ُ:  



  .)١(خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي :قوله تعالى

 َُّّمي:  

بضم القاف ) ُُِقتلوا ( اهللا  رحمهم عمرو، وحفص عن عاصم، ویعقوب أبو قرأ .١
ٍوكسر التاء من غیر ألف بینهما ِ. 

َقاتلوا ( وقرأ باقي العشرة رحمهم اهللا  .٢ ٌبفتح القاف والتاء وألف بینهما) َ ِ)٢(. 

 

ٍبغیر ألف، هو) ُِ قتلوا (قراءة  في التوجیه -١ َّإخبار عمن ِ َقتل ٌ  تعالى، اهللا سبیل في ُِ
ُلى جنته، ویصلح حاله بالنعیم المقیم الدائم، وأنه یجزى إَاهللا تعالى سیهدیه  َّوأن َّ

ٍعلى عمله وسعیه الجزاء األوفى، من غیر خسران وال بطالن، وفي هذه القراءة 

                                                 
 .٤: اآلیة من محمد، سورة )١(

/ ٢:  القراءات العشر، البن الوجیه، والكنز في٤٠٨: المبسوط في القراءات العشر، البن مهران: ینظر )٢(
، واتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة ٣٧٤/ ٢:  القراءات العشر، البن الجزري في، والنشر٦٥٤

، ٢٩٦: ، والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، لعبد الفتاح القاضي٥٠٦: عشر، للدمیاطي
 .٢٣١ / ٣: والهادي شرح طیبة النشر في القراءات العشر، لمحمد سالم محیسن



 

 

 
٥٩    

 

ْقوة وزیادة في المعنى، وذلك أن من  َ َقتل في سبیل اهللا تعالىَّ  قاتل، حتى ُیقتل لم ُِ
ٍالقتال والقتل في سبیل اهللا تعالى، فكان كل من قتل في قتال في  له فاجتمع َِ ُ ُ ُُِ ْ َ ُ ِ ْ

َسبیل اهللا تعالى فقد قاتل، ولیس كل من قاتل قتل َُِ ْ َ ُّ ِ ِ)١(.  

َّإخبار عمن هو باأللف،) قاتلوا ( قراءة  في والتوجیه -٢ هللا تعالى، َقاتل في سبیل ا ٌ
ُوأنه ال یحبط َ ُ ُعمله، َّ َثم یدخله الجنة بعد  الدنیا، في حاله ویصلح یهدیه َّوأنه ُ َّ ُ َّ

ْذلك، ویقوي ذلك أن اإلخبار بهذا ال یكون عن حي لم یقتل فقاتل، أو ُ ٍ  ممن َّألنه َّ
 في أقوى) ُِقتلوا ( قراءة  لكان باأللف،) قاتلوا ( الجمهور  قراءة َّأن ولوال ُقتل،

ِوأعم في الفضل، المعنى، ِللمخبر وأمدح ُّ َ   .)٢(عنه ُ

 

َّاهللا تعالى وعد جمیع من قاتل في سبیله سواء قتلوا أم لم یقتلوا، بأنه لن  َّإن َ ُ َُِ َ ْ َ َ ََ َ
َّیضیع أعمالهم ولن یبطلها، بل یجازیهم علیها في الدنیا واآلخرة؛ ألن الجزاء من  ُِّ ُ َُ

ًأكثر ترغیبا،) قاتلوا ( عمل، فتكون قراءة جنس ال ًأعظم ترجیة في ) ُِقتلوا ( وقراءة  َ
  .)٣(سبیل اهللا تعالى

                                                 
، ومعاني ٣٠١: ، والحجة في القراءات السبع، البن خالویه١٥٨ / ٢٢: بیان، للطبريجامع ال: ینظر )١(

، ٦٦٦: ، وحجة القراءات، البن زنجلة١١٩ / ٤: ٕ، واعراب القرآن، للنحاس٣٨٥/ ٢: زهريالقراءات، لأل
، ٣٧٥: ، ومفاتیح األغاني، للكرماني٢٧٦: والكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي بن أبي طالب

 .١٣٦ / ٢٧: ، وتفسیر حدائق الروح والریحان، للهرري١١٨٣: ن أبي مریمبوضح، الوالم

 .نفسها المصادر: ینظر )٢(

 .٢٠٦ / ١٨: للبقاعي الدرر، نظم: ینظر )٣(



 

 

 
٦٠    

 



  .)١(َّلك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رثُّ  :قوله تعالى

َُّّلك 

ٍَأسن ( قرأ ابن كثیر رحمه اهللا  .١ ٍبقصر الهمزة على وزن فعل) ِ ِ َ. 
ٍءاسن ( وقرأ باقي العشرة رحمهم اهللا  .٢ ِ ٍبمد الهمزة على وزن فاعل) َ ِ)٢(. 

 

 ٍأسن ( قراءة  في التوجیه ٍفعل ( صیغة  َّبالقصر، أنهاعلى) ِ ِ ٍ؛ ألنه غیر متعد )َ

ُالى مفعول كحذر، وهو قلیل، وتقول العرب ٌَ َ ِ َأسن الماء إذا تغیر، وَأسن ال: ٍ َِ َِّ ُرجل ُ
ٍیأسن إذا غشي علیه من ریح خبیثة، َ ُ ُ َفَأسن َ  فیها: المعنى فیكون للحال، بالقصر ِ

ُماء غیر متغیر في حال جریه، فأخبر اهللا من ٌأنهار ِ ٍ َّ ِتعالى أن أنهار الجنة ال  ٍ َّ َ َّ
ُتتغیر رائحة مائها َُّ

)٣(.  
                                                 

 .١٥: اآلیة من محمد، سورة )١(

وان في ، والعن١٥٩١/ ٤: ان في القراءات السبع، للداني، وجامع البی٦٠٠: السبعة في القراءات: ینظر )٢(
، والمكرر فیما تواتر ٣٧٧: ، واإلقناع في القراءات السبع، البن الباذش١٧٦: القراءات السبع، للسرقسطي

 .٥٤٣: ، وغیث النفع في القراءات السبع، للصفاقسي٣٩٠: ّمن القراءات السبع وتحرر، للنشار

/ ٢: ، ومعاني القراءات٣٢٨:  السبع، والحجة في القراءات١٦٦ / ٢٢: جامع البیان، للطبري: ینظر )٣(
، والكشف عن وجوه ٣٢ / ٩: ، والكشف والبیان عن تفسیر القرآن، للثعلبي٦٦٧: ،  وحجة القراءات٣٨٥

، ٢١٢/ ٤: ، ومعالم التنزیل، للبغوي٢٣٤ /٢٠: ط، للواحدي، والتفسیر البسی٢٧٧ / ٢: القراءات السبع
/ ١٦: جامع الحكام القرآن، للقرطبي، وال١١٨٣/ ٣: ، والموضح١١٤/ ٥:  البن عطیةوالمحرر الوجیز،

: ، والهادي شرح طیبة النشر٢٠٤ /١٣: لوسي، وروح المعاني، لأل٥٠٦ :، واتحاف فضالء البشر٢٣٦
 .١٤٧/ ٢٧: الروح والریحان، وتفسیر حدائق ٢٣١/ ٣



 

 

 
٦١    

 

 ٍءاسن( قراءة في ُوالتوجیه َّبالمد، أنها) ِ وهو األكثر في ) ٍلالفاع اسم(صیغة  على ِّ
ُفعل یفعل( ََ َ ِ ٌجهل یجهل، فهو جاهل، وعلم یعلم، فهو عالم، فهذا بناء لما : نحو) َ ٌ ُ ََ َ َ َ َِ ٌ ُ ََ ِ

ُیستقبل، فیكون المعنى َّالمكث كما تتغیر كثرة على َُّیتغیر ال ٍماء ٌفیها أنهار من: ُ ِ ُ 
ُمیاه الدنیا

)١(.  
 

ِصفة ماء أنهار الجنة، عن ِتكشفان ًمعا نالقراءتی َّ     إن  َّمتغیر غیر ٌثابت ٌماء َّبأنه َِّ
َّاللون والطعم والرائحة حال جریه، ولن یتغیر َ ِ ِ َالمكث، وان ُأضیف إلیه  طول مع ًمستقبال ِ ْ ٕ ِ

َّغیره فإنه ال یقبل التغیر بوجه ُ َّ ُ ُ
)٢(.  



 ىت نت  مت زت رت يب ىب نب :قوله تعالى
  .)٣(رث يت

: َُّّيت ُّ :وقوله َّرت :  

ْرویس عن یعقوب رحمهما اهللا  قرأ .١ َ ُتولیتم(ُ ُِّْ بضم التاء والواو وكسر الالم ) ُ
 .المشددة

ُتولیتم(وقرأ الباقون رحمهم اهللا  .٢ ََّْ  .)٤(بفتح التاء والواو والالم المشددة) َ

                                                 
 .المصادر نفسها: ینظر )١(

 .٢٢٠ -٢١٩ / ١٨: الدرر نظم: ینظر )٢(

 .٢٢: اآلیة محمد، سورة )٣(

 القراءات في ، والنشر٦٥٤ /٢: العشر القراءات في ، والكنز٦٣٨: العشر القراءات في الكامل: ینظر )٤(
 .٢٩٧: الزاهرة ، والبدور٥٠٧: البشر فضالء ٕ، واتحاف٣٧٤/ ٢: العشر



 

 

 
٦٢    

 

َتقطعوا ( وقرأ یعقوب رحمه اهللا  .٣  .التاء وسكون القاف وفتح الطاء المخففةبفتح ) َْ
ِّتقطعوا(وقرأ الباقون رحمهم اهللا  .٤  .)١(بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء المشددة) َُ

 

ِالتوجیه في قراءة  .١ ُتولیتم ( ُ ََّ َّبفتح التاء والواو والالم المشددة، بمعنى اإلعراض، ) َ ُ
فارقتم أحكامه، وأن تفسدوا في األرض، تعودوا إلى ما أعرضتم عن القرآن و: أي

ِكنتم علیه في الجاهلیة فتفسدوا في األرض بالمعصیة والبغي وسفك الدماء،  ِ ِِ ِ
ُوترجعوا إلى الفرقة بعد ما جمعكم اهللا باإلسالم ِ)٢(. 

ُوالتوجیه في قراءة  .٢ ُتولیت(ُ ُِّ ن الوالیة َّأنه م َّبضم التاء والواو وكسر الالم المشددة،) ْمُ
َألمور الناس، فهو على ما لم یسم فاعله، والمعنى ٍإن ولي علیكم والة جور : ُ ْ َ َ ِّ ُ ْ

 تحركتم معهم في الفتنة وعاونتموهم على ظلمهم، فعلى هذا یكون معنى اإلفساد
كیف رأیتم القوم : رحمه اهللا )٣(لذلك قال قتادة بالجور والظلم،: هو األرض في

ألم یسفكوا الدم الحرام، وقطعوا األرحام، وعصوا حین تولوا عن كتاب اهللا 
 .)٤(الرحمن؟

ْوأما توجیه من قرَأ  .٣ َ َتقطعوا(ُ  القطع ال للرحم القطع مطلق تفید َّبدون تشدید، فإنها) َْ
 .الهجران ُمجرد وهو المطلق،

                                                 
 .نفسها المصادر: ینظر )١(

 .١٢٠ / ٤: المسیر ، وزاد٢١٦ / ٤: معالم التنزیل: ینظر )٢(

دة بن دعامة بن عزیز بن عمرو بن ربیعة السدوسي البصري، كان من أوعیة العلم، أبو الخطاب قتا )٣(
، ١٤٦/ ٣: صفة الصفوة، البن الجوزي: ه، ینظر١١٧: وقدوة المفسرین والمحدثین في زمانه، توفي سنة

 .٣٥١/ ٨: یب، البن حجر العسقالنيوتهذیب التهذ

، ٢١٦/ ٤: ، ومعالم التنزیل٣٨٨/ ٢: قراءات، ومعاني ال١٧٧/ ٢٢: جامع البیان، للطبري: ینظر )٤(
 .١٢٠/ ٤: المسیر ، وزاد١١٨/ ٥: الوجیز والمحرر



 

 

 
٦٣    

 

ْمن قرَأ  ُوتوجیه .٤ ِّتقطعوا ( َ ُبالتشدید، فهي تفید المبالغة في قطع الرحم مع ) َُ ُ
ِباب  في َّ؛ ألن الزیادة في المبنى تدل على الزیادة في المعنى، وهذا أبلغالتكثیر

 .)١(قطیعة الرحم
  :القراءات بین معاني الجمع

ُاهللا تعالى یخاطب المنافقین على سبیل التوبیخ والتأنیب، َّإن ُ  أیها عرضتم أفإن َ
َّمحمد صلى به جاء الذي اإلسالم دین عن المنافقون ٌ َّ َأمور  تولیتم أو ََّلم،ُاهللا علیه وس ُ

ِالناس وأعمالهم وظلمتم في األرض، أو اتبعتم والة الجور والظلم ودخلتم الى دنیاهم، فإن 
في األرض، والتناحر والمقاتلة بین األقارب، وهجران الرحم  ذلك یؤدي الى اإلفساد

ِوقطعها، كما كان ذلك سائدا أیام الجاهلیة، وفیه أن الواقع في حیز الش ِّ ََّ رط في مثل هذا ً
ُالمقام، البد أن تكون محذوریته باعتبار ما یستتبعه من المفاسد ال باعتبار ذاته، وال ریب 
ِفي أن اإلعراض عن اإلسالم رأس كل شر وفساد، فحقه أن یجعل عمدة في التوبیخ ال  ً َ ُ ٍ ٍّ ِّ َّ

  .)٢(وسیلة للتوبیخ بما دونه من المفاسد

                                                 
 .٣٨٨ / ٢: معاني القراءات: ینظر )١(

، والتسهیل لعلوم ١٢٠ / ٤: ، وزاد المسیر١١٨ / ٥: ، والمحرر الوجیز٢١٦ / ٤: معالم التنزیل )٢(
 .١٨٥ / ٢٧:  وتفسیر حدائق الروح والریحان،٩٨ / ٨: ، وارشاد العقل السلیم٢٨٣ / ٢: التنزیل



 

 

 
٦٤    

 



 ين ىن نن من زن رن مم ام :تعالى قوله
  .)١(جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

 ُّ َّجئ يي:  

َُأملي ( قرأ أبو عمرو رحمه اهللا  .١ ِ  .بضم الهمزة وكسر الالم وفتح الیاء) ْ
ُْأملي ( وقرأ یعقوب رحمه اهللا  .٢ ِ  .بضم الهمزة وكسر الالم وسكون الیاء) ْ
ََأملى ( وقرأ الباقون رحمهم اهللا  .٣   .)٢(ٍلهمزة والالم وألف بعدهابفتح ا) ْ

 

ِالتوجیه في قراءة .١ َبني للمفعول به؛ أل الفعل أن اهللا، رحمه عمرو أبي ُ َإسناد  َّنُ
َفقطع تعالى، اهللا من هو َّإنما ِالفعل فیما تقدم الى الشیطان، واإلمالء ِ  الى ُاإلسناد ُ

ِوبنى الفعل للمفعول به ل ِالفاعل، ُ َ  .ذلكُ
ُوالتوجیه في قراءة یعقوب رحمه اهللا، أنه مضارع أملیت له، أي .٢ ُ َُّ َأطلت له المدة، : ِ ُ

ُِوالمخبر هو اهللا عز وجل النفس، عن فهو على اإلخبار ْ ُ. 
ِوالتوجیه في قراءة الجمهور رحمهم اهللا، أن الفعل هللا تعالى، فیكون المعنى .٣ َ َّ ِ ُ :

ُالشیطان سول لهم، فاهللا تعالى أمل َ َّ َّوانما عمرهم، في ووسع أمهلهم: ى لهم، أيُ ٕ 
ُالمملي هو اهللا تعالى، ومعنى إمالء اهللا لهم َّأن ٌمعلوم َّألنه ذلك؛ جاز ُ َّأنه تعالى : ُ

                                                 
 .٢٥: اآلیة محمد، سورة )١(

 في التیسیر ، وتحبیر٦٥٥/ ٢:  العشرالقراءات في ، والكنز٤٠٨: العشر القراءات في المبسوط: ینظر )٢(
 .٢٣٣/ ٣:  النشرطیبة شرح ، والهادي٢٩٧: الزاهرة ، والبدور٥٥٩: العشر القراءات



 

 

 
٦٥    

 

ُلم یعاجلهم بالعقوبة، وحینئذ یحسن الوقف على قوله تعالى ُْسول لهم: (ٍ َ َ َّ َّثم یبتدئ ) َ
ُْوُأملي لهم: (القارئ بقوله تعالى َ ِ ْ ِرق بین الفعل المنسوب إلى الشیطان، وفعل ؛ لیف)َ ّ

ًاهللا عز وجل، ویجوز أن یكون نائب الفاعل ضمیرا تقدیره  ِ ُ َّ یعود على » هو«ِ
وسوسته لهم، فبعدت آمالهم : الشیطان، فیكون معنى إمالء الشیطان لهم هو

ُْسول لهم«حتى ماتوا على كفرهم، وحینئذ ال یجوز الوقف على  َ َ َّ بل یجب وصل » َ
 .)١(كالم بعضه ببعضال

 

َالقراءات یبین أن اهللا تعالى بین الجمع َّ ُ ُ ُیخبر عن نفسه، ِ ِویخبر عن الشیطان، ُ ُ ُ 
َّأن الذین ارتدوا عن اإلیمان باهللا تعالى وعادوا الى الكفر من بعد ما عرفوا الحق،  وذلك

َالشیطان سول لهم كفرهم وارتدادهم عن دین اهللا َّ  تعالى، وأملى لهم بأن شغل قلوبهم ُ
ُبالمعاصي عن اإلیمان، وَأملهم بطول البقاء في الدنیا وتحقیق األماني، واهللا تعالى أملى  ِ ِ َّ

 فیعذبهم یفلتهم، َلهم بأن أمهلهم ولم یعجل العقوبة لهم في الدنیا، حتى إذا أخذهم لم
َّشدیدا بما عملوا، إن ًعذابا َإن اإلمالء واإلمهال ال یكونان إال : قیل فإن ٌشدید، ٌألیم أخذه ً َ َّ

ٌمن اهللا تعالى؛ ألنه الفاعل المطلق، ولیس للشیطان فعل قط، فما معنى هذه القراءة؟ ُ ُ ُ َّ 
َأن المسول: الجواب ِّ ُ ٌوالمملي هو اهللا تعالى في الحقیقة ولیس للشیطان فعل َّ َخارج قدرة  ُ

َاهللا تعالى، وانما ُأسند إلیه ذلك، من  ِ َّ َأن اهللا تعالى قدر ذلك على یده ولسانه،  ُحیثٕ َّ َ َّ

                                                 
الكشف ، و٦٦٨: ، وحجة القراءات٣٨٦ / ٢: ، ومعاني القراءات٣٢٨: قراءات السبعالحجة في ال: ینظر )١(

: وضح، والم٣٧٥: ، ومفاتیح األغاني٢٥٧ / ٢٠: ، والتفسیر البسیط٢٧٨/ ٢: عن وجوه القراءات السبع
 تفسیر ،٤٧/ ٥: ، وفتح القدیر٢٤٦/ ١٨:  ونظم الدرر٢٤٩/ ١٦: ، والجامع ألحكام القرآن١١٨٥/ ٣

 .١٨٩/ ٢٧: لروح والریحانحدائق ا



 

 

 
٦٦    

 

ُفالشیطان یمنیهم ویزین لهم القبیح، ویقول لهم َ ُ ُُ ُِّ ٌفي آجالكم فسحة فتمتعوا بدنیاكم : َ
  .)١(ورئاستكم إلى آخر العمر

ٌوكون التسویل من الشیطان واإلمهال من اهللا تعالى، قد تشهد له آیات من كتاب 
، )٢(َّىئ نئ مئ زئ رئ ُّ :زیین الشیطان لهماهللا تعالى كقوله في ت

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف ُّ :وقوله تعالى
  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميل  ىل
 مب خب حب جب  هئ مئ خئحئ جئ يي ىي نيمي زي
 ،)٣(َّجخ مح جح مج حج مثهت مت خت حت جت هب

 خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ مع ُّ :تعالى وقوله
 من ُّ  :ً، وقوله في إمالئه تعالى لهم استدراجا)٤(َّخل حل جل مك لك

 ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهمه جه ين ىن
 ينىن نن من زن رن  مم ام يل ىلُّ :، وقوله تعالى)٥(ٍَّّ

  .)٧(اآلیات من ذلك وغیر )٦(َّحئ جئ يي  ىيني مي زي ري ٰى
                                                 

، ومحاسن ١٤٨/ ٤: باب التاویل في معاني التنزیل، ول٦٩١٢/ ١١: الهدایة الى بلوغ النهایة: رینظ )١(
 .١١٦/ ٢٦: ، والتحریر والتنویر٤٧٦ / ٨ :التاویل

 .٤٨: اآلیة من األنفال، سورة )٢(

 .٢٢: اآلیة إبراهیم، سورة )٣(

 .٦٣: اآلیة النحل، سورة )٤(

 .٤٥ – ٤٤: ورة القلم، اآلیتانس )٥(

 .١٧٨: اآلیة عمران، آل سورة )٦(

 .٣٨٠ / ٧: البیان أضواء: ینظر )٧(



 

 

 
٦٧    

 



 هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ :تعالى قوله
  .)١(مج حج مث هتمت خت حت جت

 َُّّمج:  

ُإسرارهم ( هللا قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم رحمهم ا .١ َ َ ْ بكسر ) ِ
 .الهمزة

ُأسرارهم ( وقرأ الباقون رحمهم اهللا  .٢ َ َ  .)٢(بفتح الهمزة) ْ

 

َمصدر َأسر یسر إسرارا، ولكونه مصدرا ُأفرد َّأنه ُاألولى، القراءة في التوجیه .١ ِ ً ً ُْ ُّ َِّ ُ  ولم َ
َیجمع؛ ُاهللا تعالى یعلم ما أسروه في  َّأن: المعنى فیكون الجنس، معنى ألدائه ُ َ

 .َّمت خت حت جتُّ  :أنفسهم، وما قالوه للیهود في الخفاء

ُجمع َّأنه ة،ــالثانی راءةــالق في هــوالتوجی .٢ ْ ٍر، كحملــــِس َ ْ ٍوسعر وأسعار،  ٍوأحمال، ٍّ ٍ ْ
َوانما جمع الختالف ض ِ ُ َّ  تعالى اهللا َّأن: المعنى فیكون آدم، بني من اإلسرار روبــٕ

                                                 
 .٢٦: اآلیة محمد، سورة )١(

:  والتذكرة في القراءات الثمان،٣٨١: ، والمبسوط في القراءات العشر٦٠١: السبعة في القراءات: ینظر )٢(
: ، واالقناع في القراءات السبع٣٩١:  القراءات العشرٕ، وارشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في٥٥٨/ ٢

 فضالء ، واتحاف٣٧٤/ ٢:  العشرالقراءات في ، والنشر٦٥٥/ ٢:  العشرالقراءات في ، والكنز٣٧٧
 .٢٩/ ٩:  القراءات، ومعجم٢٩٨: الزاهرة ، والبدور٥٠٨: البشر



 

 

 
٦٨    

 

 لفضحهم تعالى اهللا أظهره الذي هذا قولهم ومنها أخفوها، لتيا أسرارهم جمیع یعلم
 .)١(حقیقتهم وبیان

 

ِالجمع بین القراءتین یبین المعنى المشترك من الجمع واإلفراد على المصدر، وهو ِ ِْ ُ ِّ ُ ِ 
ُوأنه یعلم للمنافقین، والوعید التهدید سبیل على تعالى اهللا من ُاإلخبار ُ جمیع ما یسرون َّ َ

ِمن أقوال وأفعال، ومن جملة ذلك ٍ َّإسرارهم للیهود ببغض وعداوة النبي صلى: ٍ ِّ ِ ُاهللا علیه  ِ
  .)٢(به جاء ما ِقبول وعدم ََّوسلم،



 جي يه ىه مه جه ين :تعالى قوله

  .)٣(خي حي

 َُّّحيُّ  وَّمهُّ   وَّين:  

ْولیبلونكم ( ُشعبة عن عاصم رحمهما اهللا  قرأ .١ ُ َّ َ َُ ََیعلم (  ،)ََْ ْ َویبلوا (  ،)َ َُ بالیاء في ) َْ
 .ًالثالثة جمیعا

                                                 
/ ٥: اج، ومعاني القرآن، للزج١٨٢/ ٢٢: ، وجامع البیان، للطبري٦٣/ ٣: معاني القرآن، للفراء: ینظر )١(

/ ٢:  القراءات، ومعاني٣٢٩: ، والحجة في القراءات السبع١٢٥/ ٤: ٕ، واعراب القرآن، للنحاس١٤
لكشف عن وجوه القراءات ، وا٢٣٤/ ٣: ، والهادي شرح طیبة النشر٦٦٩ :، وحجة القراءات٣٨٧

، ١١٩/ ٥: لوجیز، والمحرر ا٢١٧/ ٤: ، ومعالم التنزیل٢٥٨/ ٢٠: ، والتفسیر البسیط٢٧٨/ ٢: السبع،
 .١٩١/ ٢٧: وتفسیر حدائق الروح والریحان، ١١٨٦/ ٣: والموضح

 .١٢١ / ٤: المسیر زاد: ینظر )٢(

 .٣١: اآلیة محمد، سورة )٣(
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ثة بنون العظمة في الثال) نبلوا (  ،)نعلم (  ، )نبلونكم( وقرأ الباقون رحمهم اهللا  .٢
ًجمیعا

)١(.  
 

َالتوجیه في قراءة شعبة رحمه اهللا هو .١ ِ ِأن ما قبله على إسناد الفعل الى اهللا : ُ ِ ِ َّ

ِتعالى، فحمل على لفظ الغیبة التي قبله في قوله َ  ،)٢(َّمن خن حن ُّ :ُ

 .تعالى اهللا عن اإلخبار باب من فیكون
تعالى عن نفسه،  اهللا من ٌإخبار َّأنه: هو اهللا رحمهم الجمهور ِءةقرا في ُوالتوجیه .٢

ًلذلك جاء بنون العظمة؛ وألن قبله إخبار أیضا في قوله ٌ  مل خل ُّ :َّ

ُسلوب بالغي، وهواإللتفاتأ، وفي هذه القراءة )٣(َّىل ِلفظ الغیبیة  من ٌ ِ

ِالى لفظ التكلم بنون العظمة؛ ِ  .)٤(وتعالى انهسبح له ًتعظیما ِ

                                                 
: ، والتیسیر في القراءات السبع٤٠٩: ، والمبسوط في القراءات العشر٦٠١: السبعة في القراءات: ینظر )١(

، واإلقناع في القراءات ٦٣٨: ، والكامل في القراءات العشر١٧٦:  في القراءات السبع، والعنوان٢٠١
 ، والمكرر٣٧٥ / ٢: العشر القراءات في ، والنشر٦٥٥ / ٢: العشر القراءات في ، والكنز٣٧٧: السبع
 القراءات في النفع ، وغیث٥٠٨: البشر فضالء تحافٕا، و٣٩١: وتحرر السبع القراءات من تواتر فیما

 .٢٩٨: الزاهرة ، والبدور٥٤٦: السبع

 .٣٠: اآلیة من محمد، سورة )٢(

 .٣٠: اآلیة من محمد، سورة )٣(

 / ٢: ، ومعاني القراءات٣٢٩: ، والحجة في القراءات السبع١٧٦ / ٢٢: جامع البیان، للطبري: ینظر )٤(
: الكتاب علوم في اب، واللب٢٧٨ / ٢: السبع القراءات وجوه عن ، والكشف٦٧٠: ، وحجة القراءات٣٨٩
، ٣٨٤ / ٧: البیان ، وأضواء١١٨٦ / ٣: ، والموضح٢٦٧ / ٢٠: البسیط ، والتفسیر٤٦٧ / ١٧

 .٢٣٤ / ٣: النشر طیبة شرح والهادي
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َّ     القراءتان جمیعا أفادتا اإلخبار من اهللا وعن اهللا سبحانه بالخبر الصادق، إال أن  ّ ً ِ
ِإسناد الفعل الى اهللا تعالى بنون العظمة فیه مزید تأكید على حقیقة ٍ ُِ َِ ِ االبتالء ودوامه،  ِ

َّلنختبرنكم : فیكون المعنى المشترك هو ّباألمر بالجهاد، وسائر التكالیف الشاقة، حتى ََ
ّیتبین المجاهد الصابر من غیره، ویعرف ذو البصیرة في دینه من ذي الشك والحیرة فیه،  ُ ُ ّ
والمؤمن من المنافق، ونبلوا أخباركم، فنعرف الصادق منكم في إیمانه من الكاذب، وفیه 

ِإشارة إلى أنه بنار البالء یخلص إبریز الوالء ُِ ُ ِ ِ، والبالء للوالء كاللهب للذهب، فإن بالبالء َّ َِّ ِ ِ ُ
ِتتبین جواهر الرجال، فیظهر المخلص، ویفتضح المنافق، وعند االمتحان  ِواالمتحان، ُ ُ ُ ُ ِ ُ ُ َّ

ِیكرم الرجل أو یهان، واهللا تعالى عالم بخصائص جواهر اإلنس ِ ٌ ُ ُ ُ ُُ ِان من األزل إلى األبد؛ ُ ِ ِ
ِألنه خلقها على أوصافها من السعادة والشقاوة َّ)١(.  



 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن :تعالى قوله

  .)٢(يي ىي ني

 ُّ ين َّ:  

ِْالسلم ( عن عاصم، وحمزة وخلف رحمهم اهللا ُشعبة  قرأ .١ بكسر السین ) ِّ
 .َّالمشددة

                                                 
 .١٩٥ / ٢٧: تفسیر حدائق الروح والریحان: ینظر )١(

 .٣٥: اآلیة محمد، سورة )٢(
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ِْالسلم ( ن رحمهم اهللا وقرأ الباقو .٢  .)١(َّبفتح السین المشددة) َّ

 

ُالتوجیه في قراءة الكسر یراد به اإلسالم، وهو المعروف في اللغة، فحضوا .١ ُ َُ ُ ِ ِ 
َیحضواعلى ولم اإلسالم في الدخول على ِالدخول في الصلح ُ ُ ِ. 

ْوالتوجیه في قراءة الفتح یراد به الصلح، وهو من دواعي اإلسالم؛ ألن من  .٢ َ َّ ُ ُ ُُ ُ
َدخل في اإلسالم فقد دخل في الصلح، فیكون المعنى  ُادخلوا في الصلح: َ

ٌصلح على الحقیقة فهو اإلسالم، هو الذي ُ
)٢(. 

 

ِالمعني بالصلحَّإن  ْ ُ َهو اإلسالم؛ ألن اإلسالم صلح، أال ترى أن القتال والحرب  َّ َ َّ ٌَّ ْ ُ َ
ِبین أهله موضوع، وأنهم أهل اعتقاد واحد، وید واحدة في نصرة بعضهم لبعض، فإذا  ٌ ٌ ٌَ ٍ ٍ ُِ َّ

ًكان ذلك موضوعا بینهم وفي دینهم، كان صلحا في المعنى، فكأنه قیل ًْ ادخلوا في : ُ
ْالصلح، و ُالمراد به اإلسالم، فسماه صلحا لما ذكرنا، وهذا الوجه أوجه من أن یكون السلم ُّ ْ ِّْ َ ْ ً ُ ُ َّ

ُلغة في السلم الذي یراد به اإلسالم، إال أن یقال ُْ ّ ُ ِ ِّ ُإن الفتح لغة في الكسر الذي یراد به : ً ُ َِ ٌ َّ

                                                 
: ، والتیسیر في القراءات السبع٤٠٩: راءات العشر، والمبسوط في الق٦٠١: السبعة في القراءات: ینظر )١(

، والكنز في القراءات ٣٧٧: ، واإلقناع في القراءات السبع١٧٦: ، والعنوان في القراءات السبع٢٠١
، والمكرر في ما تواتر من القراءات السبع ٣٧٥ / ٢: ، والنشر في القراءات العشر٦٥٥ / ٢: العشر
: ، والبدور الزاهرة٥٤٧: ، وغیث النفع في القراءات السبع٥٠٨ :، واتحاف فضالء البشر٣٩١: وتحرر
٢٩٨. 

/ ١:  السبعالقراءات وجوه عن ، والكشف٦٧٠: ، وحجة القراءات٩٥: الحجة في القراءات السبع: ینظر )٢(
:  المصون، والدر٣١٧/ ٢:  المحیط، والبحر٣٢١/ ١: ، والموضح١٢٢/ ٥:  الوجیز، والمحرر٢٨٧

٣٥٨/ ٢. 
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ُأن اإلسالم صلح على نحو ما ذكرنا، والذي یرا: ُالتأویل ُالصلح، فیكون ٌ ُ َ ُد به الصلح، فیه َّ ُ ُ
ٍثالث لغات َالسلم والسلم والسلم: ُ َّ َّْ ْ ِّ)١(.  

ِفالدعاء إلى السلم المنهي عنه، هو طلب المسالمة من العدو في حال قدرة  ُ ِ ِ ِ ُ ِ ّ
ٌالمسلمین، وخوف العدو منهم، فهو سلم مقید بكون المسلمین داعین له، وبكونه عن  ٌ ّ

ٍوهن في حال قوة، ُولكن هذا ال ینافي  لطائفتین ضرعت إلى صاحبتها،َفال تكونوا أول ا ٍ
َالسلم المأذون فیه بقوله  حن جن ممخم حم جم هل مل خل  حل جلُّ :ّ

ِ، فإنه سلم طلبه العدو، فإذا كان للمسلمین مصلحة في السلم، أو )٢(َّمن خن ّ ٌّ ٌ َّ

ْكان َأخف ضرا علیهم، فلهم أن یبتدئوا إذا احتاجوا إلیه ً ُ، وأن یجیبوا إلیه إذا دعوا إلیه،فقد َّ ُ ْ
ٍصالح النبي صلى اهللا علیه وسلم المشركین یوم الحدیبیة؛ لمصلحة ظهرت فیما بعد َّ َُّ َ َ ُ ُّ)٣( ،

  .واهللا أعلم

                                                 
 .١٣١ / ٢٦: ، والتحریر والتنویر٨٨ / ٤:  التفسیر البسیط:ینظر )١(

 .٦١: اآلیة األنفال، سورة )٢(

 .١٣١ / ٢٦: والتنویر ، والتحریر٨٨ / ٤: البسیط التفسیر: ینظر )٣(
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َالحمد هللا على إتمام النعمة، واكتمال هذا البحث، وأسأله تعالى المزید من فضله  ُُ ِ ِِ ِ ِ

  :ُوتوفیقه، وبعد
ُقد خلصت إلى جملة من النتائج أذكر أبرزها فیما یليف ِ ٍ ُ:  

ُإن القراءات المفسرة هي منهج في التفسیر، یعتمد القراءة التي تهدف إلى البیان  -١ ٌ ِّ ُ ِ َّ
 .والكشف عن أسرار التنزیل

ُیعد علم القراءات أخصب میدان للدراسات الشرعیة والعربیة، فهو المعین الذي  -٢ َ ِ ُ ُ ُ
ء، وهو قطب الرحى للمفسرین في تفاسیرهم، والفقهاء في ِتتزاحم عنده الدال

 .مسائلهم، والنحاة في مذاهبهم
ٍاالختالف في القراءات القرآنیة هو اختالف تنوع وتغایر، ال اختالف تناقض في  -٣ ٍ ٍ ُ ُِ ِ

ِالمقروء وتضاد، كما یحصل في اختالف الفقهاء ٍُ. 
ُالقراءات القرآنیة من حیث تأثیرها وتعلقها بالتفسی -٤ ٌ نوع له تعلق :ر على نوعینُ ٌ

ِكاختالف القراء في حروف الكلمات ٌبالتفسیر وله تأثیر على معاني اآلیات، ِ ِ  أو، ُ
ٌ، ونوع لیس له تعلق وال تأثیر فیه، اختالف الحركات الذي یختلف معه المعنى ٌَ

ِباختالف القراء في وجوه ُوهو مایتعلق ِ ُالنطق بالحروف من حیث مخارجها ِ ِ ِ، 
وهذا النوع له أثره في الصوتیات، لكن ال عالقة له ،  واختالف لهجاتها،وصفاتها

 .بالتفسیر؛ لعدم تأثیره على معاني اآلیات
َإن المصحف الذي اشتهر بین أیدینا الیوم، والذي نتعبد اهللا -٥ ُ ََ ًتعالى به، مطبوعا  َّ

ٍاهللا، لیس إال روایة واحدة لقراءة من عش بروایة حفص عن عاصم رحمهما ً ً ر َّ
ٌقراءات متواترات، كلها قرآن ٍ ِمنزل من عند اهللا ٍ ٌ ِتعالى، ضمن األحرف السبعة  ُ ِ َ
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 .التي نزل بها القرآن الكریم
ًإن توجیه القراءات القرآنیة تفسیریا، -٦ َِ ٌوسیلة مهمة َّ  على تساعد التي الوسائل من ٌ

 عند العربیة ةاللغ إحیاء في ٌفاعلة ٌوسیلة َّأنها تعالى من كتابه، كما اهللا مراد فهم
 .أهلها

ُوأما أهم التوصیات فتتلخص فیما یلي َّ:  
ِاإلهتمام بعلم التوجیه للقراءات القرآنیة؛ لما له من األهمیة .١ ِ ِ الكبرى في علوم  ُ

 .الشریعة عامة، وعلم التفسیر خاصة
ِهتمام بالجانب التفسیري للقراءات القرآنیة،اال .٢ البیانیة والعقدیة  المعاني وأثرهاعلى ُ

  .  الجلیل العلم هذافي فقهیة والنحویة والبالغیة وغیرها؛ من أجل ترغیب الناس وال
ُهذه هي أهم النتائج والتوصیات التي خلص إلیها البحث، وهناك غیرها من النتائج  ِ ِ ُ
ُالجزئیة التي ال یعدم الناظر في هذا البحث من الوقوف علیها، وأرجو أن أكون قد وفقت  ْ ِ ُ ِ ُ

َضوع، وابراز كثیر من معالمه، ولست أدعي اإلحاطة بكل جوانبه، ِفي خدمة هذا المو ُ ٕ ِ
ِولكني اجتهدت وحاولت اإللمام بأهم ُأسسه ومسائله، مع االعتراف بجهلي وقلة البضاعة  ِ ِ َ ُ ُ
ًفي هذا العلم، واهللا أسأل أن یسد خللي، ویتم علي نعمته، ویجعل هذا العمل خالصا  َ َ َُ َّ َّ َِ َ َّ َ ِ

ُ ینفع به، وأن یكون في میزان حسناتي یوم ألقاه، وآخر دعواي أن ْلوجهه الكریم، وأن ِ َ ِ ْ َ
ِالحمد هللا رب العالمین، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه  ٍ َّ ََّّ ُ ُِّ َ َ ِ ِ ُ

  .َأجمعین
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  .القرآن الكریم -

دین أحمد بن محمد ، لشهاب الإتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر -١
أنس : ، تحقیق)ه١١١٧: ت(ّبن أحمد بن عبد الغني الدمیاطي الشهیر بالبناء 
 .م٢٠٠٦ -ه١٤٢٧مهرة، دار الكتب العلمیة، لبنان، الطبعة الثالثة، 

، ألبي السعود العمادي محمد بن إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم -٢
 .لتراث العربي، بیروت، دار إحیاء ا)ه٩٨٢: ت(محمد بن مصطفى 

،لمحمد بن الحسین بن إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر -٣
عمر الكبیسي، : ، رسالة ماجستیر، تحقیق ودراسة)ه٥٢١: ت(ُبندار القالنسي 
السید رزق الطویل، جامعة أم القرى، كلیة اللغة العربیة، قسم : بإشراف الدكتور

 .ه١٤٠٤ة، الدراسات العلیا، فرع اللغ

، استدراكات السلف في التفسیر في القرون الثالثة األولى دراسة نقدیة مقارنة -٤
لنایف بن سعید الزهراني، رسالة ماجستیر، جامعة ُأم القرى، كلیة الدعوة 
وُأصول الدین، قسم التفسیر وعلوم القرآن، دار ابن الجوزي، الطبعة األولى، 

 .ه١٤٣٠

، لمحمد األمین بن محمد المختار بن  بالقرآنأضواء البیان في إیضاح القرآن -٥
 - ه١٤١٥، دار الفكر، بیروت، لبنان، )ه١٣٩٣: ت(عبد القادر الشنقیطي 

 .م١٩٩٥
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َّ، ألبي جعفر النحاس أحمد بن محمد بن إسماعیل بن یونس إعراب القرآن -٦ َّ
عبد المنعم خلیل، دار الكتب العلمیة، بیروت، : تعلیق ،)ه٣٣٨: ت(النحوي 

 .ه١٤٢١ولى، الطبعة األ

، لخیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي األعالم -٧
 .م٢٠٠٢، دار العلم للمالیین، الطبعة الخامسة عشر، )ه١٣٩٦: ت(

، ألبي جعفر أحمد بن علي بن أحمد ابن الباذش اإلقناع في القراءات السبع -٨
عة أم القرى، كلیة عبد المجید قطامش، جام: الدكتور: ، تحقیق)ه٥٤٠: ت(

ٕالشریعة والدراسات اإلسالمیة، مركز البحث العلمي واحیاء التراث اإلسالمي، 
 .ه١٤٠٣دار الفكر، دمشق، الطبعة األولى، 

: ت(، لجمال الدین محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي ألفیة ابن مالك -٩
 .دار التعاون،)ه٦٧٢

ل الدین علي بن یوسف ، ألبي الحسن جماإنباه الرواة على أنباه النحاة -١٠
 .ه١٤٢٤، المكتبة العصریة، بیروت، الطبعة األولى، )ه٦٤٦: ت(القفطي 

، ألبي حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف البحر المحیط في التفسیر -١١
صدقي محمد جمیل، دار الفكر، : ، تحقیق)ه٧٤٥: ت(بن حیان األندلسي 

 .ه١٤٢٠بیروت، 
، المتواترة من طریقي الشاطبیة والدرةالبدور الزاهرة في القراءات العشر  -١٢

، دار الكتاب )ه١٤٠٣: ت(لعبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي 
 .العربي، بیروت، لبنان



 

 

 
٧٧    

 

: ت(، ألبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الزركشي البرهان في علوم القرآن -١٣
د أبي الفضل، دار المعرفة، بیروت، الطبعة األولى، محم: ، تحقیق)ه٧٩٤

 .م١٩٥٧ -ه١٣٧٦

، لجالل الدین عبد الرحمن بن أبي بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة -١٤
، المكتبة محمد أبي الفضل إبراهیم: ، تحقیق)ه٩١١: ت(بكر السیوطي 

 .العصریة، لبنان، صیدا

، ألبي الفیض محمد بن محمد بن عبد تاج العروس من جواهر القاموس -١٥
مجموعة من المحققین، : ، تحقیق)ه١٢٠٥: ت(الرزاق الحسیني الزبیدي 

 .دار الهدایة

، لشمس الدین أبي الخیر محمد بن محمد تحبیر التیسیر في القراءات العشر -١٦
أحمد محمد : الدكتور: ، تحقیق)ه٨٣٣: ت(بن یوسف ابن الجزري 

 .م٢٠٠٠ -ه١٤٢١القضاة، دار الفرقان، األردن، عمان، الطبعة األولى، 

لطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور ، لمحمد االتحریر والتنویر -١٧
 .ه١٩٨٤ ، الدار التونسیة للنشر، تونس،)ه١٣٩٣: ت(التونسي

، ألبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون التذكرة في القراءات الثمان -١٨
أیمن رشدي سوید، بإشراف : ، رسالة ماجستیر، تحقیق)ه٣٩٩: ت(

لیة اللغة العربیة، قسم محمود الطناحي، جامعة أم القرى، ك: الدكتور
 .م١٩٩٠ -ه١٤١٠الدراسات العلیا، فرع اللغة، 



 

 

 
٧٨    

 

، ألبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا التسهیل لعلوم التنزیل -١٩
عبد اهللا الخالدي، شركة دار األرقم، : ، تحقیق)ه٧٤١: ت(بن جزي الكلبي 

 .ه١٤١٦، ١بیروت، ط

ر صالح عبد الفتاح الخالدي، ، للدكتوتعریف الدارسین بمناهج المفسرین -٢٠
 .م٢٠٠٨ -ه١٤٢٩دار القلم، دمشق، الطبعة الثالثة، 

، )ه٨١٦: ت(، لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني التعریفات -٢١
جماعة من العلماء، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة : تحقیق

 .م١٩٨٣ -ه١٤٠٣األولى، 

بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، ، البي الحسن علي التفسیر البسیط -٢٢
رسالة دكتوراة ) ١٥(، أصل تحقیقه في )هـ٤٦٨: ت(النیسابوري، الشافعي 

بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، عمادة البحث العلمي، الطبعة 
 .هـ١٤٣٠األولى، 

، شركة مكتبة )ه١٣٧١: ت(، ألحمد بن مصطفى المراغي تفسیر المراغي -٢٣
 -ه١٣٦٥بي الحلبي وأوالده، مصر، الطبعة األولى، ومطبعة مصطفى البا

 .م١٩٤٦

، للدكتور وهبة بن مصطفى التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج -٢٤
 .ه١٤١٨الزحیلي، دار الفكر المعاصر، دمشق، الطبعة الثانیة، 



 

 

 
٧٩    

 

، لمحمد األمین بن تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن -٢٥
، ١هاشم محمد علي، دار طوق النجاة، بیروت، ط: ، إشرافعبد اهللا الهرري

 .م٢٠٠١ -ه١٤٢١

عبد العزیز بن عبد : ، للدكتورتنزیل اآلیات على الواقع عند المفسرین -٢٦
الرحمن، سلسلة محكمة تصدر عن جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم، الطبعة 

 .م٢٠٠٧ -ه١٤٢٨األولى، 

ي بن محمد بن أحمد بن حجر ، ألبي الفضل أحمد بن علتهذیب التهذیب -٢٧
، مطبعة دار المعارف النظامیة، الهند، الطبعة )ه٨٥٢: ت(العسقالني 

 .ه١٣٢٦األولى، 

ًتوجیه مشكل القراءات العشریة الفرشیة لغة وتفسیرا واعرابا -٢٨ ٕ ، رسالة ً
محمد سیدي : عبد العزیز الحربي، إشراف الدكتور: ماجستیر للطالب

: یة الدعوة وُأصول الدین، قسم الكتاب والسنةالحبیب، جامعة ُأم القرى، كل
 .ه١٤١٧

: ت(، ألبي عمر عثمان بن سعید الداني التیسیر في القراءات السبع -٢٩
اوتوتریزل، دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة الثانیة، : ، تحقیق)ه٤٤٤

 .م١٩٨٤ -ه١٤٠٤



 

 

 
٨٠    

 

: یق، لمحمد بن سلیمان الكافیجي، تحقالتیسیر في علوم قواعد علم التفسیر -٣٠
ناصر بن محمد المطرودي، دار القلم، دمشق، ودار الرفاعي، الریاض، 

 .ه١٤١٠الطبعة األولى، 

، رسالة )ه٤٤٤: ت(، ألبي عمرو الداني جامع البیان في القراءات السبع -٣١
محمد : خالد بن علي الغامدي،بإشراف الدكتور: ماجستیر، دراسة وتحقیق

صول الدین، قسم الكتاب والسنة، ولد سیدي، جامعة أم القرى،كلیة الدعوة وأ
 .م١٩٩٥ -ه١٤١٥

، ألبي جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر جامع البیان في تأویل القرآن -٣٢
أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة : ، تحقیق)ه٣١٠: ت(الطبري 
 .م٢٠٠٠ -ه١٤٢٠األولى، 

رطبي ، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر القالجامع لألحكام القرآن -٣٣
ٕأحمد البردوني، وابراهیم أطفیش، دار الكتب : ، تحقیق)ه٦٧١: ت(

 .ه١٣٨٤المصریة، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

حوالي : ت(، ألبي زرعة عبد الرحمن بن محمد ابن زنجلة حجة القراءات -٣٤
 .سعید األفغاني، دار الرسالة: ، تحقیق)ه٤٠٣

: ت(بن أحمد بن خالویه ، ألبي عبد اهللا الحسین الحجة في القراءات السبع -٣٥
الدكتور عبد العال سالم، دار الشروق، بیروت، الطبعة : ، تحقیق)ه٣٧٠

 .ه١٤٠١الرابعة، 



 

 

 
٨١    

 

، ألبي العباس أحمد بن یوسف بن الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -٣٦
أحمد : الدكتور: ، تحقیق)ه٧٥٦: ت(عبد الدائم المعروف بالسمین الحلبي 

 .الخراط، دار القلم، دمشق

إبراهیم بن عبد الرحمن خلیفة، : ، للدكتورراسات في مناهج المفسریند -٣٧
 .أستاذ ورئیس قسم التفسیر في كلیة أصول الدین، جامعة األزهر، القاهرة

، ألبي الفضل أحمد بن علي بن الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة -٣٨
محمد عبد : ، تحقیق)ه٨٥٢: ت(محمد بن أحمد بن حجر العسقالني 

 - ه١٣٩٢معید، مجلس دائرة المعارف العثمانیة، الهند، الطبعة الثانیة، ال
 .م١٩٧٢

،لمحمود بن عبد اهللا روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني -٣٩
علي عبد الباري، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیق)ه١٢٧٠: ت(اآللوسي 

 .ه١٤١٥، ١ط بیروت،

: ت(فرج عبد الرحمن بن علي الجوزي ، ألبي الزاد المسیر في علم التفسیر -٤٠
عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة : ، تحقیق)ه٥٩٧

 .ه١٤٢٢األولى، 

، ألبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد السبعة في القراءات -٤١
شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، الطبعة : ، تحقیق)ه٣٢٤: ت(التمیمي 
 .ه١٤٠٠الثانیة، 



 

 

 
٨٢    

 

، ألبي الفرج جمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد  الصفوةصفة -٤٢
، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، لبنان، الطبعة )ه٥٩٧: ت(الجوزي 
 .م١٩٩٢ -ه١٤١٢الثانیة، 

: ت(،لعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي طبقات الحفاظ -٤٣
 .ه١٤٠٣األولى، : ، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة)هـ٩١١

، ألحمد بن محمد األدنه وي، من علماء القرن الحادي طبقات المفسرین -٤٤
سلیمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم : ، تحقیق)ه١١ق : ت( عشر

 .م١٩٩٧ -ه١٤١٧والحكم، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى، 

، ألبي طاهر إسماعیل بن خلف بن سعید العنوان في القراءات السبع -٤٥
زهیر زاهر،وخلیل : الدكتور: ، تحقیق)ه٤٥٥: ت(رقسطي المقرئ الس

 .ه١٤٠٥عطیة، عالم الكتب، بیروت، 

، لشمس الدین أبي الخیر محمد بن محمد بن َّغایة النهایة في طبقات القراء -٤٦
، دار ابن تیمیة، الطبعة األولى، )ه٨٣٣: ت(یوسف ابن الجزري 

 .ه١٣٥١

: ت(بن سالم الصفاقسي لعلي بن محمد  ،غیث النفع في القراءات السبع -٤٧
أحمد محمود، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة : ، تحقیق)ه١١١٨
 .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥ ،األولى



 

 

 
٨٣    

 

: ت(، لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني فتح القدیر -٤٨
، دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب، دمشق، بیروت، الطبعة )ه١٢٥٠

 .ه١٤١٤األولى، 

: ت(لمحمد إبراهیم محمد سالم  ،وجمع القراءاتفریدة الدهر في تأصیل  -٤٩
 -  هـ ١٤٢٤األولى، : ، دار البیان العربى، القاهرة، الطبعة)هـ١٤٣٠
 .م٢٠٠٣

: ت(،ألحمد بن عبد الرحیم الدهلوي الفوز الكبیر في أصول التفسیر -٥٠
 - هـ ١٤٠٧ -الثانیة :  القاهرة، الطبعة–دار الصحوة : ، الناشر)هـ١١٧٦
 . م١٩٨٦

، ألبي طاهر مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي  المحیطالقاموس -٥١
مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بیروت، : ، تحقیق)ه٨١٧: ت(

 .م٢٠٠٥ -ه١٤٢٦الطبعة الثامنة، 

 مكتبة الجامع الكبیر اإلسالمیة،: موقع ،القراءات المفسرة -٥٢
book/com.lsooot3.www://http/ 

،لیوسف بن علي بن جبارة الكامل في القراءات واألربعین الزائدة علیها -٥٣
جمال الشایب،مؤسسة سما، الطبعة األولى، : ، تحقیق)ه٤٦٥: ت(الیشكري 

 .م٢٠٠٧ -ه١٤٢٨



 

 

 
٨٤    

 

، ألبي محمد مكي بن الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -٥٤
 .أبي طالب القیسي، مؤسسة الرسالة

، ألبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهیم الكشف والبیان عن تفسیر القرآن -٥٥
أبي محمد بن عاشور، دار إحیاء التراث : ، تحقیق)ه٤٢٧: ت(الثعلبي 

 .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٢العربي، بیروت، الطبعة األولى، 

، ألبي محمد عبد اهللا بن عبد المؤمن بن الوجیه الكنز في القراءات العشر -٥٦
: ، تحقیق)ه٧٤١: ت(لي ابن المبارك التاجر الواسطي بن عبد اهللا بن ع

خالد المشهداني، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة، الطبعة األولى، : الدكتور
 .م٢٠٠٤ -ه١٤٢٥

، البي الحسن عالء الدین علي بن محمد بن لباب التأویل في معاني التنزیل -٥٧
لمیة، بیروت، دار الكتب الع،)هـ٧٤١: ت(إبراهیم بن عمرالمعروف بالخازن 

 .هـ١٤١٥الطبعة األولى، 

: ت(، ألبي حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي اللباب في علوم الكتاب -٥٨
عادل أحمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األولى، :،تحقیق)ه٧٧٥

 .م١٩٩٨ -ه١٤١٩

، ألبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن علي المعروف لسان العرب -٥٩
 .ه١٤١٤، دار صادر، بیروت، الطبعة الثالثة، )ه٧١١: ت(بابن منظور 



 

 

 
٨٥    

 

، ألبي بكر أحمد بن الحسین بن مهران المبسوط في القراءات العشر -٦٠
سبیع حمزة حاكیمي، مجمع اللغة : ، تحقیق)ه٣٨١: ت(النیسابوري 

 .م١٩٨١العربیة، دمشق، 

: ت(، لمحمد جمال الدین بن محمد بن سعید القاسمي محاسن التأویل -٦١
محمد باسل، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة : یق، تحق)ه١٣٣٢

 .ه١٤١٨األولى، 

، ألبي محمد عبد الحق بن غالب المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز -٦٢
: ، تحقیق)ه٥٤٢: ت(بن عبد الرحمن بن تمام بن تمام بن عطیة األندلسي 

ولى، عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة األ
 .ه١٤٢٢

: الناشر ،)هـ١٤١٩: ت(،للسید رزق الطویل مدخل في علوم القراءات -٦٣
 .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥األولى : المكتبة الفیصلیة، الطبعة

، لمحمد بن عمر نوري الجاوي إقلیما مراح لبید لكشف معنى القرآن المجید -٦٤
محمد أمین، دار الكتب العلمیة، : تحقیق ،)ه١٣١٦: ت(التناري بلدا 

 .ه١٤١٧، الطبعة األولى، بیروت

، ألبي محمد الحسین بن مسعود بن محمد معالم التنزیل في تفسیر القرآن -٦٥
دار إحیاء التراث،  عبد الرزاق المهدي، :، تحقیق)ه٥١٠: ت( البغوي

 .ه١٤٢٠بیروت، الطبعة األولى، 



 

 

 
٨٦    

 

، )ه٣٧٠: ت(بي منصور محمد بن أحمد األزهري ، ألمعاني القراءات -٦٦
یة اآلداب، جامعة الملك سعود، السعودیة، الطبعة مركز البحوث في كل

 .م١٩٩١ -ه١٤١٢األولى، 

: ت(، ألبي إسحاق إبراهیم بن السري بن سهل الزجاج ٕمعاني القرآن واعرابه -٦٧
عبد الجلیل عبده شلبي، عالم الكتب، بیروت، الطبعة : ، تحقیق)ه٣١١

 .م١٩٨٨ -ه١٤٠٨األولى، 

، )ه٢٠٧: ت(د بن عبد اهللا الفراء ، ألبي زكریا یحیى بن زیامعاني القرآن -٦٨
أحمد النجاتیوآخرون، دار المصریة للتألیف والترجمة، مصر، الطبعة : تحقیق
 .األولى

عبد اللطیف الخطیب، دار سعد الدین للطباعة : ، للدكتورمعجم القراءات -٦٩
 .م٢٠٠٢ -ه١٤٢٢والنشر، دمشق، الطبعة األولى، 

فارس بن زكریا القزویني الرازي ، ألبي الحسین أحمد بن معجم مقاییس اللغة -٧٠
 - ه١٣٩٩عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، : ، تحقیق)ه٣٩٥: ت(

 .م١٩٧٩

، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار -٧١
، دار الكتب العلمیة، الطبعة )ه٧٤٨: ت(بن عثمان بن قایماز الذهبي 

 .م١٩٩٧ -ه١٤١٧األولى، 



 

 

 
٨٧    

 

، ألبي العالء محمد بن أبي المحاسن  األغاني في القراءات والمعانيمفاتیح -٧٢
، )ه٥٦٣: ت(محمود بن أبي الفتح محمد بن أبي شجاع أحمد الكرماني 

عبد الكریم مصطفى،دار ابن حزم، بیروت، لبنان، الطبعة األولى، : تحقیق
 .م٢٠٠١ -ه١٤٢٢

المعروف ، ألبي القاسم الحسین بن محمد المفردات في غریب القرآن -٧٣
صفوانالداودي، دار القلم، : ، تحقیق)ه٥٠٢: ت(بالراغب األصفهاني 

 .ه١٤١٢، ١دمشق، ط

، للراغب األصفهاني مقدمة جامع التفسیر مع تفسیر الفاتحة ومطالع البقرة -٧٤
أحمد حسن فرحات، دار الدعوة، الكویت، الطبعة : ، تحقیق)ه٥٠٢: ت(

 .ه١٤٠٥األولى، 

، ألبي حفص عمر بن قاسم راءات السبع وتحررالمكرر في ما تواتر من الق -٧٥
أحمد محمود، دار الكتب العلمیة، : ، تحقیق)ه٩٣٨: ت(َّبن محمد النشار 

 .م٢٠٠١ -ه١٤٢٢بیروت، الطبعة األولى، 

مصطفى مسلم، دار المسلم للنشر، الریاض، : ، للدكتور مناهج المفسرین -٧٦
 .ه١٤١٥الطبعة األولى، 

د مسلم والدكتور محي هالل السرحان، ، للدكتور مساعمناهج المفسرین -٧٧
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، وزارة التعلیم العالي، الطبعة األولى، 

 .م١٩٨٠



 

 

 
٨٨    

 

: ت(، لمحمد عبد العظیم الزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن -٧٨
 .، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة الثالثة)ه١٣٦٧

الخیر شمس الدین، محمد بن محمد  ألبي ،منجد المقرئین ومرشد الطالبین -٧٩
األولى : ، دار الكتب العلمیة، الطبعة)هـ٨٣٣: ت(بن الجزري  بن یوسف

 .م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠

لنصر بن علي بن محمد ابن أبي مریم  ،الموضح في وجوه القراءات وعللها -٨٠
عمر حمدان الكبیسي، بإشراف : ، رسالة دكتوراه، تحقیق)ه٥٦٥بعد : ت(

تاح إسماعیل، جامعة أم القرى، كلیة اللغة العربیة، قسم عبد الف: الدكتور
 .ه١٤٠٨الدراسات العلیا، فرع اللغة، 

، ألبي الخیر شمس الدین محمد بن محمد بن النشر في القراءات العشر -٨١
: ت(علي محمد الضباع : ، تحقیق)ه٨٣٣: ت(یوسف ابن الجزري 

 .، دار الكتب العلمیة)ه١٣٨٠

، إلبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن  والسورنظم الدرر في تناسب اآلیات -٨٢
 .، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة)ه٨٨٥: ت(علي بن أبي بكر البقاعي 

، لمحمد محمد محمد سالم الهادي شرح طیبة النشر في القراءات العشر -٨٣
 - ه١٤١٧، دار الجیل، بیروت، الطبعة األولى، )ه١٤٢٢: ت(محیسن 
 .م١٩٩٧



 

 

 
٨٩    

 

ة في علم معاني القرآن وتفسیره وأحكامه وجمل من الهدایة إلى بلوغ النهای -٨٤
، ألبي محمد مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار فنون علومه

مجموعة رسائل جامعیة بكلیة الدراسات : ، تحقیق)ه٤٣٧: ت(القیرواني 
الشاهد البوشیخي، : العلیا والبحث العلمي، جامعة الشارقة، بإشراف الدكتور

 .م٢٠٠٨ -ه١٤٢٩الطبعة األولى، 

،إلسماعیل بن محمد أمین هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین -٨٥
، وكالة المعارف الجلیلة في )هـ١٣٩٩: ت(بن میر سلیم الباباني البغدادي 

  .م١٩٥١: مطبعتها البهیة، استانبول




