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ملخص باللغة العربية

 وقد،بين البحث أثر القراءات العشر المتواترة في الترجيح بين المعاني
 إذا تعارض معنى قراءة متواترة مع معنى: واشتمل على.تضمن أربعة مطالب
آخر لقراءة شاذة رجح العلماء المعنى المؤيد بقراءة متواترة؛ ألنها األصح وبمنزلة
 أما إذا تعارضت معاني قراءتين متواترتين اعتمد العلماء.آية فال يمكن ردها
 دون أي نكران،معنى قراءة العامة؛ ألنها بمثابة إجماع العلماء في اعتمادها
.للقراءة األخرى
 معاني،  قراءات، أثر:الكلمات المفتاحية
Ass. Prof. Dr. Ahmad J. Mahmood
Mrs. Maha J. Uthman
Summary.
It shed light in my search the effect of the ten successive reading
in weighting between the meanings, it includes four sections. If the
meaning of the successive reading apposes another meaning of an
irregular reading, the scholars prefer the meaning supported
successive reading because it is the most correct and connect be
rejected, but if the meaning of two successive readings, the scholars
count on the common reading because the scholars agree upon it
without ignoring the other reading.
Keywords: Effect, readings, meanings
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املقدمة

ِ
الحكيم الذي ال يدانيه في العدل َخْلقُه،
وحده،
الحمد هلل المتفرِد في الكمال َ
مخلوق من إر ِ
ِ
ادته،
ينفد
المتصف بالرحمن الذي ال
ٌ
رحيم مثلَه ،المريد الذي ال ُ
َ
خاتم المرسلين ،وعلى ِ
والصالةُ والسالم على ِ
الغ ِر الميامين ،وبعد:
آله ُ

ِ
ٍ
إعجاز القر ِ
ِ
علوم في شتى المجاالت التي
اءه
فإن من
ان الكريم احتو َ
ِ
ِ
ِ
علم
اإلنسان ،وقد ألف
خدمة
تقوم في
ُ
العلماء فيها كتباً جمةً ،ومن هذه العلوم ُ
ُ
بركته أنه يأتينا ٍ
ِ
القر ِ
ِ
ٍ
رسول اهلل  ،وقد كرس
متصل إلى
بسند
اءات ،الذي من

الصحيحة ومعر ِ
ِ
لحصر القر ِ
ٍ
ِ
ِ
السقيم
فة
اءات
مؤلفات
جهودهم ،وألفوا فيه
العلماء فيه
َ
ُ
ِ
الملل واألهو ِ
ِ
عزمت على الكتابة في الموضوع
وتجنبه؛ لذلك
اء
الذي أدخله أه ُل
ُ

بعد توكلي على اهلل ،فكان عنوان بحثي (أثر القر ِ
الترجيح بين
اءات المتواترة على
ِ

المعاني).

بكتاب ِ
اهلل تعالى ،والر ِ
وقد آثرت هذا الموضوع على غيره ِ
ِ
ِ
غبة
المتين
لتعلق ِه

ِ
ِ
ِ
اب من األقو ِ
ظهار الصو ِ
كتابه الكر ِيم ،وا ِ
خدمة هذا ِ
ال في
بخدمة
الدين
الملحةُ في

وبيان األقو ِ
ِ
ِ
ِ
ال التي
ين،
وبيان
تفسير القرآ ِن
القول الر ِ
أكثر المفسر َ
ُ
اجح الذي قال به ُ
اب ونابعةٌ عن األهو ِ
تجنبها المفسرون؛ ألنها بعيدةٌ عن الصو ِ
تخضع
اء لكي؛
َ
َ
النصوص ألقوالِهم الز ِ
ائفة.
ُ
وتشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وأربعة مطالب وخاتمة:

المطلب األول :االختالف في المعنى الذي تؤديه الكلمة القرآنية .
المطلب الثاني :االختالف في عود الضمير.
المطلب الثالث :االختالف في المشار إليه.
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المطلب الرابع :االختالف في تعلق الجار والمجرور.
أما الخاتمة فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها ،وأهم
التوصيات .وحسبي أني بذلت ما استطعت في تقديم هذا العمل المتواضع في
خدمة هذا العلم وأهله ،وأرجو من اهلل أن ننتفع من هذا العلم الجليل وأن يكون في
ميزان حسناتنا.
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التمهيد

يضع كل مفسر منهجاً يسير على أساسه في الترجيح سواء أكام في أوجه

القراءات أم في غيرها من الوجوه ويكون ذلك في مقدمة كل كتاب.
"فمنهم من اعتنى بجمع األقوال وسردها من غير ذكر األدلة والمرجحات
()1

غالباً كصنع الماوردي

()2

وابن الجوزي

رحمهم اهلل تعالى ،ومنهم من اعتنى

بالترجيح من غير ذكر األدلة غالباً كسائر كتب التفسير التي تقتصر على قول
واحد على سبيل االختيار والترجيح ،كتفسير الجاللين ،ومنهم من سلك مسلك
الترجيح بين األقوال مع بيان األدلة كالطبري وابن عطيه والقرطبي وغيرهم رحمهم
اهلل"(.)3
وسلك الباحث مسلك العلماء المفسرين ونهج نهجهم ،فاعتمد أقوالهم في
الترجيح بالقراءات بين المعاني ،حتى ال يكون الترجيح نابعاً من الهوى ويكون
منضبطاً وال يأتي من الباطل.
بناء على هذه األقوال قمت بالجمع بين معنى القراءتين إن أمكن ،وحمل
و ً
معنى القراءة على معنى قراءة أخرى ،فإن لم يكن قمت بالترجيح بين المعاني
خر مثل السياق أو
على وفق القراءة المؤيدة ألحد الوجهين مع ذكر مرجحات أُ َ
أسباب النزول ،أو وجوه أخرى لالستئناس والخروج بالرأي الراجح ،وان كانت
) )1أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري المعروف بالماوردي ،الفقيه الشافعي ،توفي سنة
444هـ .ينظر :وفيات األعيان 282/3 :الترجمة (.)428
) )2أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن ابن الجوزي ،توفي سنة 494ه .ينظر :وفيات األعيان:
 144/3الترجمة .344
) )3الترجيح بالقراءات عند المفسرين :لسعاد الفيفي ،مقال منشور على موقع أعضاء هيئة التدريس
على الرابط./https://faculty.psau.edu.sa/s.alfaifi/research :
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القراءتان إحداهما متواترة واألخرى شاذة أخذت بمعنى القراءة المتواترة؛
ألنها حازت على إجماع األمة بالقبول ،واذا قمت بالترجيح فال أرجح بين
القراءتين -والعياذ باهلل -فقد ذكرت أن كل قراءة بمنزلة آية مستقلة ،إنما الترجيح
هو بين معاني القراءات وبمرجحات قوية مؤيدة لها دون غيرها للخروج بالمعنى
السليم والعدول عن غيرها.
وهذا البحث يحتوي على قراءات متواترة إال ما ندر من ذكر قراءة شاذة
مؤيدة لمعنى معارض لمعنى القراءة المتواترة ،وقلت إنه يحتوي على قراءات
متواترة؛ ألنه يحتوي على القراءات العشر التي جمعت أركان الصحة الثالثة.
كما ذكر ابن الجزري(" :)1والذي جمع في زماننا هذه األركان الثالثة هو
قراءة األئمة العشرة التي أجمع الناس على تلقيها بالقبول ،وهم :أبو جعفر ونافع
وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ،أخذها
الخلف عن السلف إلى أن وصلت إلى زماننا ،كما سنوضح ذلك ،فقراءة أحدهم
كقراءة الباقين في كونها مقطوعا بها"(.)2
وقال بعضهم بعدم تواتر القراءات العشر ،ومثال ذلك قول الشوكاني في
تفسيره" :إن دعوى التواتر باطلة يعرف ذلك من يعرف األسانيد التي رووها
بها"(.)3

) )1محمد بن محمد بن يوسف ،أبو الخير شمس الدين الشيرازي ،الشهير بابن الجزري ،شيخ اإلقراء
في زمانه ،توفي سنة 833هـ .ينظر :األعالم ،للزركلي.44/4 :
) )2منجد المقرئين :ص .18
) )3فتح القدير ،للشوكاني.484/1 :
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()1

وللرد على هذا القول ،أورد تعريف الخطيب البغدادي

للتواتر" :فهو َما

اد ِة أ َّ
اق
َن اتِّفَ َ
ُي ْخبُِر به اْلقوم الذين يبلغ عددهم حداً يعلَم عند مشاهدتهم بِ ُم ْستَقَِّر اْل َع َ
اْل َك ِذ ِب ِم ْنهُ ْم ُم َحا ٌلَ ،وأ َّ
َن التََّواطُ َؤ ِم ْنهُ ْم ِفي ِم ْق َد ِار اْل َوْق ِت الَِّذي ْانتَ َش َر اْل َخ َب ُر َع ْنهُ ْم
ِف ِ
س و ُّ
َّ ِ
الش ْبهَ ِة ِفي ِم ْثلِ ِهَ ،وأ َّ
يه ُمتَ َع ِّذٌرَ ،وأ َّ
َن
َن َما أ ْ
َخ َب ُروا َع ْنهُ َال َي ُج ُ
وز ُد ُخو ُل الل ْب َ
الد ِ
ِ
ور َّ
ُم ِ
اع َي ِة إِلَى اْل َك ِذ ِب ُم ْنتَِف َيةٌ َع ْنهُ ْم ،فَ َمتَى تََواتََر اْل َخ َب ُر
َس َب َ
أْ
اب اْلقَ ْه ِر َواْل َغلََبة َو ْاأل ُ
ص ْد ِق ِه ،وأَوجب وقُو َ ِ
عن قَوٍم ه ِذ ِه سبِيلُهم قُ ِطع علَى ِ
ورةً"(.)2
ع اْلعْلِم َ
َ َ
ض ُر َ
َ ْ ْ َ َ ُْ
ََْ َ ُ

"وهذا المعنى متحقق في قراءات األئمة العشرة ،فقد رواها معظم الصحابة

عن رسول اهلل  ورواها عن الصحابة التابعون وأتباع التابعين فمن بعدهم،
ورواها عنهم أمم ال يحصون كثرةً وال عدداً في العصور واألجيال جميعاً ،ولم

تخل أمة من األمم وال عصر من العصور وال مصر من األمصار من الكثرة
والجم الغفير ،ممن يروي القراءات وينقلها لغيره إلى وقتنا هذا"(.)3
قال الزرقاني(" :)4إن القراءات العشر كلها متواترة وهو رأي المحققين من
األصوليين والقراء"( ،)4فالطعن في تواتر القراءات الثالث مردود؛ فهي ثابتة
كالقراءات السبع؛ لما ذكره ابن الجزري من َّ
أن" :القراءات السبع التي اقتصر
عليها الشاطبي والثالث التي هي قراءة أبي جعفر ،وقراءة يعقوب ،وقراءة خلف،
) (1أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ،ولد سنة 394ه ،وتوفي سنة 443هـ.
ينظر :تاريخ بغداد وذيوله.4/1 :
) )2الكفاية في علم الرواية.14/1 :
) )3القراءات أحكامها ومصادرها :ص.99
) )4محمد بن العظيم الزرقاني :من علماء األزهر بمصر ،توفي سنة 1344هـ ،ينظر :األعالم:
.214/4
) )4ينظر :مناهل العرفان.441/1 :
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متواترة معلومة من الدين بالضرورة ،وكل حرف انفرد به واحد من العشرة متواتر
معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على رسول اهلل  ال يكابر في ذلك إال
جاهل ،ليس التواتر في شيء منها مقصو اًر على من ق أر بالروايات ،بل هي
متواترة عند كل مسلم يقول أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن محمداً رسول اهلل،
ولو كان مع ذلك عامياً جلفاً ال يحفظ من القراءات حرفاً ،وحظ كل مسلم وحقه
أن يدين اهلل تعالى ويجزم نفسه ،بأن ما ذكرنا متواتر معلوم باليقين ال تتطرق
الظنون واالرتياب إلى شيء منه ،واهلل تعالى أعلم ،كتبه عبد الوهاب السبكي
الشافعي(.)2(")1
وبعد أن ثبت أن القراءات الثالث متواترة ،فهذا البحث يحتوي على قراءات
متواترة صحيحة مجمع عليها إال ما ندر من غير العشرة.

) )1تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ،توفي سنة 441هـ .ينظر :معجم الجرح والتعديل.241/1 :
) )2النشر في القراءات العشر :ص.44
44
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املطلب األول:
االختالف يف املعنى الذي تؤديه الكلمة القرآنية
ومن أمثلة ذلك ما يأتي:

المثال األول :قوله تعالى ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ،)1(اختلف المفسرون في معنى «المضعفون» على قولين:
القول األول :قال الفراء( :)2معنى «المضعفون» "أهل للمضاعفة ،كما تَقُو ُل
ِ
معطشين ،إِ َذا عطشت إبلهم أو َسمنت .وسمع
العرب :أصبحتم ُم ْس ِمنين
()3
ِ
ضعفًا ،أي:
ويا ،أي :إبلك قوية ،وأصبحت ُم ْ
اْلك َسائي العرب تَقُو ُل :أصبحت ُم ْق ً
()4
إبلك ضعاف تريد ضعيفة من َّ
ض ِعفُون» بكسر
«
اءة
ر
ق
ويؤيده
،
الضعف
الم ْ
ُ
العين جمع اسم فاعل"(.)4

القول الثاني :ذكر الزجاج

()4

معنى آخر ،هو" :هم الذين يضاعف لهم
()8

الثواب"( ،)4ويؤيده قراءة محمد بن كعب

المفعول(.)9
))1
))2
))3
))4
))4
))4
))4
))8

المضعفون» بفتح العين ،باسم
«
َ

سورة الروم ،اآلية .39
أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء ،أوسع الكوفيين علماً ،توفي في طريق مكة سنة 244هـ ،ينظر:
تاريخ العلماء النحويين 184/1 :الترجمة (.)49
علي بن حمزة بن عبد اهلل ،أبو الحسن الكسائي ،توفي سنة 189هـ .ينظر :غاية النهاية:
 434/1الترجمة (.)2212
معاني القرآن ،للفراء.324/2 :
ينظر :معجم القراءات 143/4 :ومعاني القرآن واعرابه.188/4 :
هو إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق النحوي ،توفي سنة 311هـ .ينظر :معجم األدباء:
 41/1الترجمة (.)9
معاني القران واعرابه.188/4 :
ِ
ٍ
ِ
َسد ا ْلقَُرظ ُّي ،توفي 114هـ .ينظر :الطبقات الكبرى،
ُم َح َّم ُد ْب ُن َك ْع ِب ْب ِن َحب َ
َّان ْب ِن ُسلَْيم ْب ِن أ َ
 344/4الترجمة (.)1434

القرن من كتاب البديع.188 :
) )9ينظر :مختصر شواذ آ
41
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وذكر هذين القولين أكثر المفسرين(.)1
ويرى الباحث ترجيح قول الفراء؛ ألنه مؤيد بقراءة صحيحة ،ويؤيده في ذلك
ما ذكره الزمخشري()2الذي يقول" :والمعنى :المضعفون به ،ألنه ال بد من ضمير
يرجع إلى ما ،ووجه آخر :وهو أن يكون تقديره :فمؤتوه أولئك هم المضعفون،
والحذف لما في الكالم من الدليل عليه ،وهذا أسهل مأخذا ،واألول أمأل
بالفائدة"(.)3

المثال الثاني :قوله تعالى ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ
ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ،)4(وأقوال المفسرين في معنى «تبينت الجن» متعددة.
()4

فقد ذكر الزجاج والسمين الحلبي

تأويالت عدة لـ«تبينت» في قراءة العامة
()4

وقراءة ابن عباس ،ومعنى قراءة العامة «تبينت» على بنائه للفاعل

مسندا

للجن:

) )1ينظر :تأويالت أهل السنة ،281/8 :والهداية الى بلوغ النهاية ،4494/9 :والنكت والعيون:
 ،314/4والجامع ألحكام القرآن.39/14 :
) )2أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري ،توفي سنة 438هـ .ينظر :وفيات األعيان:
 143/4الترجمة (.)411
) )3الكشاف.481/3 :
) )4سورة سبأ ،اآلية .14
) )4أحمد بن يوسف بن عبد الدايم الحلبي ،أبو العباس ،شهاب الدين ،المعروف بالسمين :مفسر،
عالم بالعربية والقراءات  ،شافعي من أهل حلب ،توفي سنة 444ه ـ .ينظر :األعالم.244/1 :
) )4ينظر :المبسوط في القراءات العشر.341/1 :
42
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"أ .أنه على حذف مضاف تقديره تبينت أمر الجن ،أي :ظهر وبان،
و«تبين» يأتي بمعنى بان ولزم ،كقول أنيف بن حكيم الطائي(:)1

أن القَماءةَ ِذلَّةٌ  ...و َّ ِ
ِ
تََبَّي َن لي َّ
الرجال ِطيالُها
اء
أن أَع َّز َ
َ
فلما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه ،وكان مما يجوز تأنيث فعله
()2

أُلحقت عالمة التأنيث ،وقوله« :أن لو كانوا» بتأويل مصدر مرفوعاً بدالً من
الجن ،والمعنى :ظهر كونهم لو علموا الغيب لما لبثوا في العذاب ،أي :ظهر
جهلهم.
ب .أن «تبين» بمعنى بان وظهر أيضاً ،والجن فاعل وال حاجة إلى حذف
مضاف و«أن لو كانوا» بدل ،كما تقدم تحريره ،والمعنى :ظهر الجن جهلهم
يد جهله.
للناس؛ ألنهم كانوا يوهمون الناس بذلك ،كقولك :بان ز ٌ
ٍ
وحينئذ يكون المراد بالجن
ج .أن «تبينت» هنا متعد بمعنى :أدرك وعلم،
ض َعفتهم ،وبالضمير في «كانوا» كبارهم ومردتهم ،و«أن لو كانوا» مفعول به،
َ
وذلك أن المردة والرؤساء من الجن كانوا يوهمون ضعفاهم أنهم يعلمون الغيب،
فلما خر سليمان عليه السالم ميتاً ،مكثوا بعده عاماً في العمل ،تبينت السفلة من
الجن أن الرؤساء منهم لو كانوا يعلمون الغيب كما أدعوا ما مكثوا في العذاب،
ومن مجيء «تبينت» متعدياً بمعنى أدرك قوله:

ِ
ِ
ِّت فَتََبيَّني  ...وال تَ ْج َزعي ُّ
يموت
األنام
كل
أفاط ُم ِّإني َمي ٌ
ُ

()3

) (1أنيف بن حكيم الطائي النبهاني ،شاعر إسالمي ،من الشعراء المغمورين .ينظر :معجم شعراء
العرب.944/1 :
) (2ينظر :الحماسة البصرية 34/1 :الترجمة (.)48
) )3البيت أنشده المفضل ينظر :تاج العروس.4944/1 :
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أي :تبيني ذلك.
()1

وفي كتاب أبي جعفر

ما يقتضي أن بعضهم ق أر «ال ِج َّن» بالنصب(،)2

وهي واضحة ،أي :تبينت اإلنس الجن ،ويدل على صحة هذا التأويل ما رواه
()3

معبد

عن قتادة ،قال :في مصحف عبد اهلل ( تبينت اإلنس أن الجن لو كانوا

يعلمون الغيب ما لبثوا)( ،)4وق أر رويس عن يعقوب« :تُُبيِنت الجن» برفع التاء

والباء ومكسورة الياء على البناء للمفعول( ،)4وهي مؤيدة لما ذكر النحاس"(.)4
وقد ذكر هذه األقوال أكثر المفسرين(.)4

ويرى الباحث أن هذه األقوال ترجع إلى معنى واحد ،وهو :البيان
واالنكشاف؛ لما ذكره الطبري" :فلما خر تبين وانكشف ،أن لو كان الجن يعلمون
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين"()8؛ "فإن موت سليمان عليه السالم قبل هذه
المدة الطويلة من سقوط العصا وال يعلم به أحد أثبت للجن واإلنس أن الجن مع
) )1أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو جعفر النحاس ،توفي سنة 338هـ .ينظر :الوافي بالوفيات:
 234/4الترجمة (.)3
) )2ينظر :معجم القراءات ،349/4 :والبحر المحيط.442/8 :
) )3هو معبد بن سيرين ،كان ثقة وقد روى أحاديث وسمع ،ابن أبي سعيد الخدري .ينظر :الطبقات
الكبرى 144/4 :الترجمة (.)3448
) )4ينظر :المحتسب في تبيين وجوه القراءات.188/2 :
) )4ينظر :الوجيز في شرح القراءات الثمانية 229/1 :و تحفة البررة في القراءات الثالثة المتممين
للعشرة :ص.494
) )4الدر المصون ،148/9 :وينظر :معاني القران واعرابه.244/4 :
) )4ينظر :غريب القرآن ،البن قتيبة ،344/1 :ومعالم التنزيل ،444/3 :والكشاف،444/3 :
والمحرر الوجيز.412/4 :
) )8جامع البيان.344/24 :
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ما لهم من القدرة على التنقل السريع بين أماكن نائية ،واالنطالق في آفاق
فسيحة ،فإنهم ال يعلمون الغيب"( ،)1مع أن الطبري رد قراءة البناء للمفعول،
بقوله" :وأما على التأويل الذي تأوله ابن عباس من أن معناه :تبينت اإلنس
الجن ،فإنه ينبغي أن يكون في موضع نصب بتكريرها على الجن ،وكذلك يجب
أحدا من قراء
على هذه القراءة أن تكون الجن منصوبة ،غير أني ال أعلم ً
األمصار يق أر ذلك بنصب الجن ،ولو نصب كان في قوله (تَبيَّ ِ
نت) ضمير من
َ

ذكر اإلنس"( ،)2والطبري رد هذه القراءة؛ ألنها مخالفة لقراءة األئمة لكن المعنى
موجود وال يمكن إهماله؛ ألنه إذا تبين للجن عدم علمهم فإنه تبين لإلنس من باب
أولى.

المثال الثالث :قوله تعالى ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ.)3(
واختلف المفسرون في معنى «باعد» أهي في معنى الخبر أم في معنى
بعد»( ،)4على وجه الدعاء والسؤال من
الدعاء" :فق أر ابن كثير وأبو عمرو «ربنا ِّ
()4

اع َد بفتح الباء والعين والدال)
التبعيد ،وق أر يعقوب (رُبنا –برفع الباء– َب َ

على

) )1ما تلقيه الجن إلى اإلنس :لعلوي عبد القادر ،مقال منشور على الدرر السنية– الموسوعة
العقدية ،على الرابط .: http://www.dorar.net/enc/aqadia/4373
) )2جامع البيان.344/24 :
) )3سورة سبأ ،اآلية .19
) )4ينظر :الحجة في القراءات السبع.294/1 :
) )4ينظر :تحفة البررة.491 :
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الخبر ،وق أر الباقون «رَّبنا» بفتح الباءِ « ،
باع ْد» باأللف وكسر العين وجزم الدال
على الدعاء( ،)1ففعل اهلل ذلك بهم"(.)2
وذكر الرازي

()3

ما يرجح معنى الخبر ،بقوله" :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛَ وقَ ْد

ُّ ِ ِ
َّد»
فَ َع َل َذلِ َ
اءةُ ابن عباس « َرُّب َنا َبع َ
كَ ،وَي ُدل َعلَ ْيه ق َر َ
وذكر هذه األقوال أكثر المفسرين(.)4

()4

َعلَى اْل ُم ْبتَ َدِأ َواْل َخ َب ِر"(.)4

وأما الطبري فقال" :إن القراءتين «ربنا باعد– وبعِّد» معروفتان في قراءة
األمصار ،وما عداهما فغير معروف فيهم ،على أن التأويل من أهل التأويل أيضاً
يحقق قراءة من قرأه على وجه الدعاء ،والمسألة ،وذلك أيضاً مما يزيد القراءة
األخرى ُبعداً عن الصواب ،فإذا كان هو الصواب من القراءة ،فتأويل الكالم:
فقالوا :يا ربنا باعد بين أسفارنا؛ فاجعل بيننا وبين الشام فلوات ومفاوز ،لنركب
فيها الرواحل ،ونتزود فيها األزواد ،وهذا من الداللة عل بطر القوم نعمة اهلل
عليهم واحسانه إليهم ،وجهلهم بمقدار العافية ،ولقد عجل لهم ربهم اإلجابة ،كما

عجل للقائلين  ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

ﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡ

) )1ينظر :إتحاف فضالء البشر.444/1 :
) )2والكشف والبيان ،84/8 :وينظر :أنوار التنزيل وأسرار التأويل.244/4 :
) )3أبو عبد اهلل فخر الدين القرشي التيمي البكري ،ابن خطيب الري الشافعي األشعري ،توفي سنة
444هـ .ينظر :معجم األدباء 2484/4 ،الترجمة (.)1493
) )4ينظر :المحتسب.189/2 :
) )4مفاتيح الغيب.241/24 :
القرن ،للفراء 349/2 :و معاني القران واعرابه ،241/4 :والكشاف،449/3 :
) )4ينظر :معاني آ
والجامع ألحكام القرآن.291/14 :
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ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

()1

أعطاهم ما رغبوا إليه فيه

وطلبوا من المسألة"(.)2
وان ما قاله الرازي من أن قراءة « َب َّعد» بتشديد وفتح العين مؤيدة لمعنى

الخبر دون الدعاء ،قول مردود؛ لما قاله سيبويه(" :)3إن فاعل وفَعل يجيئان
بمعنى ،كقولهم ضاعف وضعف وقارب وقرب واللفظان جميعاً على معنى الطلب

والدعاء ولفظهما األمر"(.)4
ويرى الباحث أن هذه األقوال ترجع إلى معنى واحد؛ وذلك أن القوم بطروا
حالهم من النعم التي أنعمها اهلل عليهم ،فدعوا اهلل يجعل بينهم وبين الشام فلوات
ومفاوز ليركبوا فيها الرواحل ،ويتزودوا األزواد ،فجعل اهلل لهم اإلجابة ،وبعد
إجابتهم وتبديل حالهم شكوا ذلك وقالوا  ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ،وهو معنى قول
الطبري ،وهو ذا حال اإلنسان ،فاهلل منعم عليه بكل شيء وهو ال ينظر إلى تلك
النعم ،ويريد غيرها مع أن غيرها قد تكون نقمة عليه ،ولو كانت خير له لجعلها
اهلل له من غير سؤال ،وحسبنا قوله تعالى  ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ،)4(
واهلل أعلم.

) )1سورة األنفال ،اآلية .32
) )2جامع البيان.389/24 :
) )3أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ،كان مولى بني الحارث بن كعب  ،وكان من أهل فارس،
توفي سنة 141هـ .ينظر :نزهة األلباء في طبقات األدباء.44/1 :
) )4حجة القراءات.488/1 :
) )4سورة البقرة ،اآلية .214
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املطلب الثاني:

االختالف يف عود الضمري

وهي من أكثر المسائل التي حصل فيها اختالف بين العلماء؛ ألن الضمير
يعود على متأخر غير محدد ومتعدد ،وبكليهما يصح المعنى ،فيلتبس على
المفسر والقارئ أي المعنيين أريد به" ،والقاعدة الواردة فيه :أن الضمير يعود إلى
أقرب مذكور( ،)1لكنها قاعدة غير مطردة وال مطلقة ،واألحوط واألصوب أن
نقول :أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور ما لم يمنع مانع ،وما لم تقم قرينة على
غير ذلك ،وما لم يرد دليل بخالف ذلك ...واذا كانت عود الضمير إلى أقرب
مذكور تؤدي إلى تفكيك النظم من غير ضرورة فال تلزم هذه العودة ،ويكون
األولى أن يعود الضمير إلى أول مذكور"( ،)2ومن األمثلة التي سيوردها الباحث
ستتضح هذه القواعد في ترجيحات العلماء والمفسرين.

المثال األول :قوله تعالى  ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ،)3(اختلف المفسرون في
عود الضمير في قوله «يحيي األرض» على أقوال عدة:
أ" .فاعل اإلحياء ضمير يعود إلى اهلل سبحانه وتعالى.

) )1لباب التأويل ،23/2 :واللباب في علوم الكتاب ،232/4 :ومختصر شرح الصفدي،84/1 :
والسراج المنير.189/2 :
) )2رجوع الضمير ألقرب مذكور (تعزروه توقروه) :لمنذر أبو هواش ،مقال منشور على موقع
الجمعية الدولية للمترجمين واللغوين العرب ،على موقع:
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?7631-29 .
) )3سورة الروم ،اآلية .44
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ِ
ِِ
ص ٍب بِـ« ْانظُ ْر»،
ب .هو ضمير يعود إلى األثرَ ،و َهذه اْل ُج ْملَةُ في َم َح ِّل َن ْ
اإل ْحي ِ
ِِ
يع لِ ْأل َْر ِ
ض.
أِ
اء اْل َب ِد ِ
َيْ :انظُ ْر إِلَى َك ْيفَّية َه َذا ِْ َ
ي( )1وأَبو ح ْيوةَ(« )2تُ ْحيِي» بِاْلفَوِقَّي ِة()3علَى أ َّ ِ
ض ِميٌر
َن فَاعلَهُ َ
َ
ْ
جَ .وقَ َأَر اْل َج ْح َد ِر ُّ َ ُ َ َ
الر ْح َم ِة.
ود إِلَى َّ
َي ُع ُ
ِ
اء ِة َم ْن قَ َأَر «آثار»(.)4(")4
د .الضمير عائد إِلَى ْاآلثَ ِار َعلَى ق َر َ
وذكر هذه األقوال أكثر المفسرين(.)4

ويؤيد مذهب أصحاب القول األول قراءة الجمهور «يحيي» بالياء( ،)4ويؤيد
مذهب أصحاب القول الثاني قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وعاصم في رواية
أبي بكر «أثر» باإلفراد(.)8

) )1عاصم بن العجاج أبو مجشر الجحدري ،روى عن عقبة بن ضبان ،يعد من البصريين ،قال ابن
معن :عاصم الجحدري ثقة .ينظر :الجرح والتعديل ،البن أبي الحاتم 349/4 :الترجمة
(.)1924

ِ ِ
ضرمي الشامي ،توفي سنة 243هـ .ينظر :التاريخ الكبير:
يوة ،الحمصيَ ،
الح َ
)ُ )2ش َريح ،أَبو َح َ
 243/4الترجمة .2414
) )3ينظر :المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات.144/2 :
) )4ينظر :الوجيز في شرح قراءة القراء الثمانية ،291/1 :والنشر في القراءات العشر.344/2 :
) )4فتح القدير ،للشوكاني.244/4 :
) )4ينظر :معالم التنزيل ،482/3 :والكشاف ،484/3 :والجامع ألحكام القرآن ،44/14 :وأنوار
التنزيل ،214/4 :والبحر المديد.341/4 :
) )4ينظر :معجم القراءات ،142/4 :والبحر المحيط.444/8 :
) )8ينظر :الحجة للقراء السبعة.448/4 :
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وللعلماء توجيه لهذه القراءات ،قال ابن خالويه(" :)1فالحجة لمن وحد :أنه
اكتفى بالواحد من الجمع ،لنيابته عنه .ودليله قوله  :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

()2

ولم يقل آثاري .والحجة لمن جمع :أنه أراد به :أثار المطر في األرض مرة بعد
مرة ،والمراد بهذا من اهلل عز وجل تعريف من ال يقر بالبعث ،وال يوقن بحياة ،بعد
موت ،فأراهم اهلل تعالى إحياء بعد موت ،ليعرفوا ما غاب عنهم بما قد شاهدوه
عيانا ،فتكون أبلغ في الوعظ لهم ،وأثبت للحجة عليهم"( ،)3وقال أبو علي(" :)4وان

يكن الفاعل الذكر العائد إلى اسم اهلل تعالى أولى؛ لقوله تعالى  :ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ،)4(وقوله  :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ،)4(ونحو هذا من اآلي ،ومن
رد الذكر الذي في يحيي إلى األثر لزمه إذا قال :إلى آثار رحمة اهلل أن يقول:
«تحيي» بالتاء ،إذا جعل الفعل لآلثار"(.)4
ويرى الباحث :أن القول الراجح هو األول ،أي :أن الضمير يعود إلى اهلل
سبحانه؛ ألنه مؤيد بقراءة متواترة ومجمع عليها ،ولما بينه أبو علي الفارسي ،وان
سلمنا أنه يعود إلى غير اسم اهلل تعالى ،أي :إلى األثر أو الرحمة فهو يرجع إلى
) )1الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان أبو عبد اهلل اللغوي النحوي ،توفي سنة 341هـ .ينظر:
معجم األدباء 1434/3 :الترجمة .344
) )2سورة طه ،اآلية .84
) )3الحجة في القراءات السبع.283/1 :
) )4الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان أبو علي الفارسي النحوي صاحب كتاب الحجة في
القراءات ،توفي سنة 344هـ .ينظر :تاريخ بغداد 214/8 :الترجمة (.)3414
) )4سورة الحديد ،اآلية .14
) )4سورة الفرقان ،اآلية .49
) )4الحجة للقراء السبعة.448/4 :
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اهلل تعالى؛ ألنه هو الموجد لهذا كله( ،)1إذن معاني القراءات متوافقة وترجع إلى
المعنى األول.

المثال الثاني :قوله تعالى  :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ،)2(وقوله تعالى  :ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ،)3(إذ اختلف المفسرون في عود الضمير
في(لينذر) على أقوال عدة:

وق أر الجمهور «لينذر»( ،)4على معنى" :لُِي ْن ِذ َر اهللُ َع َّز َو َج َّل ،أ َْو لُِي ْن ِذ َر ُم َح َّم ٌد
اء و َّ
ِ
 ،أَو لِي ْن ِذر اْلقُرآن .ورِوي ع ِن ْاب ِن الس (ِ )4
الذ ِ
(ِ )4
ال"(.)7
ْ ُ َ ْ ُ َُ َ َ
َ
َّم ْيف ِع «لُي ْن َذ َر» بفَتْ ِح اْل َي َ
وذكر هذه األقوال أكثر المفسرين(.)8

) )1ينظر :جامع البيان.114/24 :
) )2سورة يس ،اآليتان .4–4
) )3سورة األحقاف ،اآلية .12
) )4ينظر :السبعة في القراءات.444/1 :
) )4عبد الرحمن بن السميقع ،ويقال ابن السميقع ابن وعلة السيناني المصري .ينظر :تاريخ دمشق،
البن عساكر 244/34 :الترجمة (.)3449
) )4ينظر :السبعة في القراءات ،444/1 :والمكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر:
.344/1
) )4الجامع ألحكام القرآن ،44/14 :وينظر :البحر المديد في تفسير القرآن المجيد.483/4 :
) )8ينظر :جامع البيان ،11/22 :ومعاني القرآن واعرابه ،294/4 :وتأويالت أهل السنة:
 ،323/14وبحر العلوم ،131/3 :والكشف والبيان.14/9 :
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والحجة لقراءة المخاطب قوله تعالى :ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ،)1(وقوله تعالى  :ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ،)2(والحجة لقراءة الغيبة قوله تعالى  :ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ،)3(
وألن قبله قوله تعالى  :ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ" ،)4()4(وق أر البزي

()4

في

موضع األحقاف «لتنذر ،لينذر» بالخطاب والغيبة"(.)4
وقال النحاس في هذه األقوال" :واختيار أبي عبيد لتنذر بالتاء ،واحتج بقوله
جل وعز :ﭲ ﭳ ﭴ ،)8(قال أبو جعفر :والمعنى في القراءتين واحد( ،)9وال
اختيار فيهما من ق أر «لينذر» جعله للقرآن أو هلل جل وعز ،واذا كان للقرآن فالنبي
 هو المنذر به ،وكذا إن كان هلل عز وجل ،فإذا عرف المعنى لم يقع في ذلك

) )1سورة البقرة ،اآلية .119
) )2سورة األعراف ،اآلية .2
))3سورة فصلت /اآليتان .4–3
) )4سورة يس ،اآلية .49
) )4ينظر :السبعة في القراءات 494/1 :والهادي شرح طيبة النشر.144/3 :
) )4أحمد بن محمد بن عبد اهلل بن أبي بزة ،توفي سنة 244هـ .ينظر :غاية النهاية124/1 :
الترجمة (.)443
) )4الهادي شرح طيبة النشر.144/3 :
) )8سورة الرعد ،اآلية .4
) )9ينظر :جامع البيان.111/22 :
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اختالف ،كما قال عز وجل :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ،)1(فقد علم إن الغفار هو اهلل عز وجل ،والقراءة نغفر ويغفر واحد"(.)2
ويرى الباحث ترجيح عود الضمير للرسول ؛ ألنه مؤيد بقراءة ابن عامر
ونافع «لتنذر»( ،)3وهما قراءتان سبعيتان ،ولما ذكره النحاس من أن هذه األقوال
تؤدي إلى معنى واحد أن الرسول  هو المنذر به.

) )1سورة األنفال ،اآلية .38
) )2إعراب القرآن ،للنحاس.144/4 :
) )3ينظر :السبعة في القراءات.444/1 :
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املطلب الثالث:

االختالف يف املشار إليه

ومثاله :قوله تعالى :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ،)1(اختلف
المفسرون في المشار إليه بـ«هذا سحر» على قولين:
اولا" :فقراءة الجمهور «هذا ِس ْحر»( )2تدل على اإلشارة للبينات.
ثانيا :وقراءة حمزة والكسائي «هذا س ِ
احر»
َ

()3

تدل على اإلشارة إلى عيسى،

أو على الرسول -عليهما السالم–"(.)4
()4

وقد رجح البيضاوي

القول الثاني بقوله" :وتسمية سحر للمبالغة ،ويؤيده

قراءة حمزة والكسائي «هذا ساحر» على أن اإلشارة إلى عيسى عليه السالم"(.)4
ِ
يسى عليه السالم
وقال الشوكانيَ " :ه َذا ِس ْحٌر ُمبِ ٌ
ين أ ْ
اء ُه ْم ع َ
َي :لَ َّما َج َ
اض ٌح ظَ ِ
ات قَالُوا ه َذا الَِّذي جاء َنا بِ ِه ِس ْحر و ِ
بِاْلمع ِج َز ِ
اد ُم َح َّم ٌد 
اهٌرَ ،وِقي َل :اْل ُم َر ُ
َ
ُْ
َ َ
ٌ َ
()4
ك قَالُوا َه ِذ ِه اْل َمقَالَةََ ،و ْاأل ََّو ُل أ َْولَى" .
اء ُه ْم بِ َذلِ َ
أْ
َي لَ َّما َج َ
وقد ذكر الخالف في المشار إليه أكثر المفسرين(.)8

ويرى الباحث ترجيح أن المشار إليه هو البينات؛ ألنهم لم يصفوا عيسى بل

وصفوا ما ظهر عليه وهو البينات ،ويؤيد هذا القول قراءة الجمهور.
))1
))2
))3
))4
))4
))4
))4
))8

سورة الصف ،اآلية .4
ينظر :حجة القراءات ،444/1 :والمكرر فيما تواتر من القراءات السبع.439/1 :
المصدر نفسه.439/1 :
التحرير والتنوير.184/28 :
عبد اهلل بن عمر بن محمد ،ناصر الدين أبو الخير الشيرازي الشافعي ،توفي سنة 484هـ.
ديوان اإلسالم.244/1 :
أنوار التنزيل.249/4 :
فتح القدير ،للشوكاني.243/4 :
ينظر :بحر العلوم ،443/3 :والمحرر الوجيز ،343/4 :ومفاتيح الغيب ،429/29 :والجامع
ألحكام القرآن.84/18 :
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املطلب الرابع:

االختالف يف تعلق اجلار واجملرور

ومثاله :قوله تعالى  :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ،)1(ويبحث في
هذه اآلية مسألتان:
المسألة األولى :اختلف المفسرون في تعلق «عم» بـ«يتساءلون» وعدمه
على قولين ،ذكرهما السمين الحلبي وابن عادل(:)2

ِ
الظاهر...
ق بـ(يتساءلون) هذا
أحدهما :وهو
الظاهر َّأنه متعلِّ ٌ
" ُ
ُ
ِ
ٍ
ٍ
الفعل
ق « َع ِن النبإ العظيم» بهذا
بفعل
ق
والثانيَّ :أنه متعلِّ ٌ
مقدر ويتعلَّ ُ
كثير أنه ق أر «ع َّم ْه»(ِ )3
الظاهر .قال الزمخشري :وعن ابن ٍ
ِ
الس ْك ِت .وال
بهاء َّ
َ
يقف ِ
ِ
ون َع ِن
َي ْخلوَّ :
ي الوص ُل َم ْجرى الوقف ،وا َّما أ ْ
إما أ ْ
َن َ َ
وي ْبتَدئ بـ« َيتَ َسا َءلُ َ
َن يجر َ
ٍ
ض َم َر «يتساءلون»؛ َّ
كشيء ُي ْبهَ ُم ثم
ِّره
َن ُي ْ
النبإ العظيم» على أ ْ
ألن ما بعده ُيفَس ُ

ُيفَس َُّر"(.)4

وذكر هذين القولين أكثر المفسرين(.)4
ويرى الباحث الذي يترجح أن «عم» متعلق بمضمر مفسر به؛ ألنه مؤيد

بقراءة ابن كثير ،وهو ما يراه األلوسي( ،)4الذي يقول" :وجهه أنه على الوقف وهو
) )1سورة النبأ :اآليتان .2 –1
) )2عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي ،توفي سنة 884هـ .ينظر :األعالم.48/4 :
) )3ينظر :البدور الزاهرة.334/1 :
) )4الدر المصون ،444/14 :واللباب في علوم الكتاب.91/24 :
) )4ينظر :مفاتيح الغيب ،4/31 :والجامع ألحكام القرآن ،144/19 :وأنوار التنزيل،248/4 :
والبحر المحيط.383/14 :
) )4محمود بن عبد اهلل الحسيني اآللوسي ،توفي سنة 1214هـ .ينظر :األعالم.144/4 :
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يدل على أنه غير متعلق بالمذكور؛ ألنه ال حسن الوقف بين الجار والمجرور
ومتعلقه لعدم تمام الكالم ،ولعل من ذهب إلى األول يقول إن إلحاق الهاء مبني
على إجراء الوصل مجرى الوقف وقيل عن األولى للتعليل وهي والثانية متعلقتان
ون» المذكور كأنه قيل لم يتساءلون عن النبأ العظيم"(.)1
ساءلُ َ
بـ« َيتَ َ
والمسألة الثانية :واختلف المفسرون بمتعلَّق «عن النبإ العظيم» على قولين،
()2

ذكرهما ابن عطية

وأبي حيان(:)3

ِِ
أوال" :قال أكثر النحاة قولهَ :ع ِن َّ
ون» الظاهر،
ساءلُ َ
الن َبِإ اْل َعظيم ،متعلق بـ« َيتَ َ
كأنه قال :لم يتساءلون عن هذا النبأ.

ون ،ثم كان مقتضى
ساءلُ َ
ثانياً :وقال الزجاج :الكالم تام في قولهَ :ع َّم َيتَ َ
القول أن يجيب مجيب؛ فيقول :يتساءلون َع ِن النَّ َبِإ اْل َع ِظ ِيم ،فاقتضى إيجاز القرآن
وبالغته أن يبادر المحتج بالجواب الذي تقتضيه الحال والمجاورة اقتضابا للحجة

واسراعا إلى موضع قطعهم ،وهذا نحو قوله تعالى :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ،)4(وأمثلة كثيرة ،وقد وقع التنبيه عليها في مواضعها"(.)4
وهذه األقوال ذكرها أكثر المفسرين(.)4
) )1روح المعاني.243/14 :
) )2عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية ،توفي سنة 442هـ .ينظر :بغية الملتمس:
 389/1الترجمة (.)1143
) )3محمد بن يوسف بن علي بن حيان الغرناطي ،توفي سنة 444هـ .ينظر :األعالم.142/4 :
) )4سورة األنعام ،اآلية .19
) )4المحرر الوجيز ،423/4 :والبحر المحيط.383/14 :
) )4ينظر :جامع البيان ،149/24 :والجامع ألحكام القرآن ،144/19 :وأنوار التنزيل،248/4 :
والتسهيل لعلوم التنزيل ،444/2 :والدر المصون.444/14 :
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ويؤيد مذهب أصحاب القول األول قراءة الجمهور «عم يتساءلون»(.)1

ِِ
ورجح القرطبي( )2القول الثاني ،بقولهَ «" :ع ِن َّ
ون
اءلُ َ
الن َبِإ اْل َعظيم» أ ْ
َي َيتَ َس َ
َِّ ِ
ِ
َع ِن َّ
ان َيْل َزُم
الن َبِإ اْل َع ِظ ِيم فَ َع ْن لَ ْي َس تَتَ َعلَّ ُ
ون» الذي في التِّ َال َوِة ،ألََّنهُ َك َ
ساءلُ َ
ق بِـ« َيتَ َ
ِ ِ ِ ِ
ون أ َْم
كَ :ك ْم َمالُ َ
ون َع ِن النَّ َبِإ اْل َع ِظ ِيم َكقَ ْولِ َ
ك أَ ثَ َالثُ َ
ُد ُخو ُل َح ْرف اال ْست ْفهَام فََي ُك ُ

أَربعون؟ فَوج ِ
َْ ُ َ َ َ َ
ب ل َما َذ َك ْرَناهُ
آخ ُر
يتعلق بـ«يتساءلون» َ
َه ِل
ض أْ
َوَذ َك َر َب ْع ُ
ون
اءلُ َ
قَا َل َع َّم َيتَ َس َ

ِمن امتَِن ِ ُِّ ِ
ون» الَِّذي ِفي التِّ َال َوِةَ ،وِانَّ َما
ساءلُ َ
اع تَ َعلقه بِـ« َيتَ َ
َ ْ
ضمر .و َحسن َذلِ َ ِ ِ
ون ،قَالَهُ اْل َم ْه َد ِويُّ.
اءلُ َ
ُم ْ َ ٌ َ ُ َ
ك لتَقَ ُّدم َيتَ َس َ

اْل ِعْلِم أ َّ ِ ِ
ام ِفي قَ ْولِ ِهَ :ع ِن ُم َك َّرٌر إِ َّال أََّنهُ ُم ْ
ض َمٌرَ ،كأََّنهُ
َن اال ْست ْفهَ َ
النبِأ اْلع ِظ ِيم؟ فَعلَى ه َذا ي ُكون متَّ ِ
ص ًال بِ ْاآل َي ِة ْاألُولَى"(.)3
أْ
َع ِن َّ َ َ
َ َ َ ُ ُ

يرى الباحث :الذي يترجح أن «عن النبأ العظيم» متعلق بما قبله «عم

يتساءلون»؛ ألنه مؤيد بقراءة الجماعة ،وهي ال تدل على وقف أو عدم تعلق،
وهو عين ما ذهب إلى ترجيحه الرازي ،يقول" :أن المجيب هو اهلل تعالى ،وذلك
يدل على علمه بالغيب ،بل بجميع المعلومات ،والفائدة من ذكر الجواب معه ،أي
أن يكون الكالم في معرض السؤال والجواب أقرب إلى التفاهم واإليضاح ،ونضيره
ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ.)4(")4(

) )1ينظر :معاني القراءات ،114/3 :ومعجم القراءات.249/14 :
) )2محمد بن أحمد بن أبي بكر ،أبو عبد اهلل القرطبي ،توفي سنة 441هـ .ينظر :األعالم.322/4 :
) )3الجامع ألحكام القرآن.144/19 :
) )4سورة غافر ،اآلية .14
) )4مفاتيح الغيب.4/31 :
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اخلامتة

الحمد هلل الذي من علينا بصفاء العقيدة والمعرفة ،وبفضله ،وكرمه جعل

اإلنسان طموحاً ليصل إلى أعلى الدرجات من العلم الذي جعله طريقاً للوصول
إليه سبحانه ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمداً عبده ورسوله ،صلى اهلل عليه
وعلى آله وصحبه وسلم ،وبعد:
وبعد إتمام البحث بفضل اهلل ومنه استخلصت هذه النتائج:
 -1إذا تعارض معنى قراءة متواترة مع معنى آخر لقراءة شاذة رجح العلماء
المعنى المؤيد بقراءة متواترة؛ ألنها األصح وبمنزلة آية فال يمكن ردها.
 -2أما إذا تعارضت معاني قراءتين متواترتين اعتمد العلماء معنى قراءة
العامة؛ ألنها بمثابة إجماع العلماء في اعتمادها ،دون أي نكران للقراءة
األخرى.
أما التوصيات :فأوصي الباحثين الكتابة في هذا العلم الجليل؛ لقلة من
كتب فيه ،ولمعرفة األقوال الراجحة ،ونبذ األقوال الزائفة التي أدخلها أهل األهواء.
وختاماً :أسأل رب العرش تقبل هذا العمل المتواضع ،وأن ينتفع فيه الناس،
وأن يجعله اهلل في ميزان حسناتي ،وأن يكون حجة لي يوم الدين ،فإن أصبت
فمن اهلل تعالى ،وان أخطأت فمن نفسي ،وأسأل اهلل تعالى أن يكتب األجر لكل
من أعانني في هذا العمل ليكون ثمرة مجنية.
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املصادر واملراجع

إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر :أحمد بن محمد بن
أحمد بن عبد الغني الدمياطي ،شهاب الدين الشهير بالبناء (ت
1114هـ) ،تحقيق :أنس مهرة ،دار الكتب العلمية ،لبنان ،ط،3
1424هـ2444-م.

.2

إعراب القرآن للنحاس :أبو جعفر َّ
الن َّحاس أحمد بن محمد بن إسماعيل
بن يونس المرادي النحوي (ت 338هـ) ،وضع حواشيه وعلق عليه:
عبد المنعم خليل إبراهيم ،منشورات محمد علي بيضون ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط1421 ،1هـ.

.3

أنوار التنزيل وأسرار التأويل :ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن
محمد الشيرازي البيضاوي (ت 484هـ) ،تحقيق :محمد عبد الرحمن
المرعشلي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1418 ،1هـ.

.4

بحر العلوم :أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي
(ت 343هـ) ،د.ط ،د.ت.

.4

البحر المحيط في التفسير :أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن
يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي (ت 444هـ) ،تحقيق :صدقي
محمد جميل ،دار الفكر ،بيروت1424 ،هـ.

.4

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد :أبو العباس أحمد بن محمد بن
المهدي بن عجيبة الحسني األنجري الفاسي الصوفي (ت 1224هـ)،
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تحقيق :أحمد عبد اهلل القرشي رسالن ،الدكتور حسن عباس زكي،
القاهرة ،ط1419 ،2هـ.
.4

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الشاطبية ُّ
والدرة،
اءات الشاذةُ وتوجيهها من لغة العرب :عبد الفتاح بن عبد الغني بن
القر ُ

محمد القاضي (ت 1443هـ) ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان،
د.ط ،د.ت.
.8

تاج العروس من جواهر القاموس :محمد بن محمد بن عبد الرزاق
الحسيني ،أبو الفيض ،الملقب بمرتضى َّ
الزبيدي (ت 1244هـ)،
تحقيق :مجموعة من المحققين ،دار الهداية ،الكويت ،د.ط ،د.ت.

.9

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم :أبو المحاسن
المفضل ابن محمد بن مسعر التنوخي المعري (ت 442هـ) ،تحقيق:
الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن ،القاهرة ،ط1412 ،2هـ1992-م.

 .14تاريخ بغداد وذيوله :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي
الخطيب البغدادي (ت 443هـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا،
دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1414 ،1هـ.
 .11تاريخ بغداد :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي
الخطيب البغدادي (ت 443هـ) ،تحقيق :الدكتور بشار عواد معروف،
دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1422 ،1هـ2442-م.
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 .12تأويالت أهل السنة :محمد بن محمد بن محمود ،أبو منصور الماتريدي
(ت 333هـ) ،تحقيق :د .مجدي باسلوم ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان ،ط1424 ،1هـ2444-م.

 .13التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير
الكتاب المجيد» :محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور
التونسي (ت 1393هـ) ،الدار التونسية للنشر ،تونس1984 ،هـ.
 .14تحفة البررة بقراءة الثالثة المتممين للعشرة :محمد بن مصطفى خوجة
التونسي الشهير بقاره بطاق (ت 1194هـ) ،تحقيق :الهادي روشو،
دار ابن حزم ،بيروت ،لبنان ،ط1433 ،1هـ2412-م.
 .14الترجيح بالقراءات عند المفسرين :لسعاد الفيفي ،مقال منشور على موقع
أعضاء

هيئة

التدريس

/research

على

الرابط:

https:

//faculty.psau.edu.sa/s.alfaifi

. /rs0000000568lrhg
 .14جامع البيان في تأويل القرآن :محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن
غالب اآلملي ،أبو جعفر الطبري (ت 314هـ) ،تحقيق :أحمد محمد
شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1424 ،1هـ2444-م.
 .14الجامع ألحكام القرآن «تفسير القرطبي» :أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن
أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي
(ت 441هـ) ،تحقيق :أحمد البردوني وابراهيم أطفيش ،دار الكتب
المصرية ،القاهرة ،ط1384 ،2هـ1944-م.
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 .18الجرح والتعديل :أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر
التميمي ،الحنظلي ،الرازي ابن أبي حاتم (ت 324هـ) ،طبعة مجلس
دائرة المعارف العثمانية ،بحيدر آباد الدكن ،الهند ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت ،ط1241 ،1هـ1942-م.
 .19حجة القراءات :عبد الرحمن بن محمد ،أبو زرعة ابن زنجلة (ت
443هـ) ،محقق الكتاب ومعلق حواشيه :سعيد األفغاني ،دار الرسالة،
د.ط ،د.ت.
 .24الحماسة البصرية :علي بن أبي الفرج بن الحسن ،صدر الدين ،أبو
الحسن البصري (ت 449هـ) ،تحقيق :مختار الدين أحمد ،عالم
الكتب ،بيروت ،د.ط ،د.ت.
 .21الدر المصون في علوم الكتاب المكنون :أبو العباس ،شهاب الدين ،أحمد
بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (ت 444هـ)،
تحقيق :الدكتور أحمد محمد الخراط ،دار القلم ،دمشق ،د.ط ،د.ت.
 .22رجوع الضمير ألقرب مذكور «تعزروه توقروه» :لمنذر أبو هواش ،مقال
منشور على موقع الجمعية الدولية للمترجمين واللغوين العرب ،على
موقع:

http: //www.wata.cc/forums/showthread.php?7631-29

.

 .23روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني :شهاب الدين محمود
بن عبد اهلل الحسيني األلوسي (ت 1244هـ) ،تحقيق :علي عبد الباري
عطية ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1414 ،1هـ.
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 .24زاد المسير في علم التفسير :جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي
بن محمد الجوزي (ت 494هـ) ،تحقيق :عبد الرزاق المهدي ،دار
الكتاب العربي ،بيروت ،ط1422 ،1هـ.
 .24السبعة في القراءات :أحمد بن موسى بن العباس التميمي ،أبو بكر بن
مجاهد البغدادي (ت 324هـ) ،تحقيق :شوقي ضيف ،دار المعارف،
مصر ،ط1444 ،2هـ.

 .24السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا الحكيم الخبير:
شمس الدين ،محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت 944هـ)،
مطبعة بوالق األميرية ،القاهرة 1284 ،هـ.
 .24الطبقات الكبرى :أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالوالء،
البصري ،البغدادي المعروف بابن سعد (ت 234هـ) ،تحقيق :محمد
عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1414 ،1هـ-
1994م.
 .28غريب القرآن :أبو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري
(ت 244هـ) ،تحقيق :أحمد صقر ،دار الكتب العلمية «لعلها مصورة
عن الطبعة المصرية»1398 ،هـ1948-م.
 .29فتح القدير :محمد بن علي بن محمد بن عبد اهلل الشوكاني اليمني
(ت 1244هـ) ،دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب ،دمشق ،بيروت ،ط،1
1414هـ.
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 .34قاموس تراجم األعالم :خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن
فارس ،الزركلي الدمشقي (ت 1394هـ) ،دار العلم للماليين ،ط،14
2442م.
 .31القراءات أحكامها ومصادرها :شعبان محمد أسماعيل ،دعوة الحق ،د.ط،
د.ت.
 .32الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل :أبو القاسم محمود بن عمرو بن
أحمد ،الزمخشري جار اهلل (ت 438هـ) ،دار الكتاب العربي ،بيروت،
ط1444 ،3هـ.
 .33الكشف والبيان عن تفسير القرآن :أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي،
أبو إسحاق (ت 424هـ) ،تحقيق :اإلمام أبي محمد بن عاشور،
مراجعة وتدقيق :األستاذ نظير الساعدي ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت ،لبنان ،ط1422 ،1هـ2442-م.
 .34الكفاية في علم الرواية :أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن
مهدي الخطيب البغدادي (ت 443هـ) ،تحقيق :أبو عبداهلل السورقي،
إبراهيم حمدي المدني ،المكتبة العلمية ،المدينة المنورة.
 .34لباب التأويل في معاني التنزيل :عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن
عمر الشيحي أبو الحسن ،المعروف بالخازن (ت 441هـ) ،تحقيق:
تصحيح محمد علي شاهين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط،1
1414هـ.
 .34اللباب في علوم الكتاب :أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن
عادل الحنبلي الدمشقي النعماني (ت 444هـ) ،تحقيق :الشيخ عادل
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أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان ،ط1419 ،1هـ1998-م.
 .34ما تلقيه الجن إلى اإلنس :لعلوي عبد القادر ،مقال منشور على الدرر
السنية

–

الموسوعة

العقدية،

على

الرابط:

http:

.//www.dorar.net/enc/aqadia/437

 .38المبسوط في القراءات العشر :أحمد بن الحسين بن ِم ْهران النيسابورى،
أبو بكر (ت 381هـ) ،تحقيق :سبيع حمزة حاكيمي ،مجمع اللغة

العربية ،دمشق1981 ،م.
 .39المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها :أبو الفتح عثمان
بن جني الموصلي (ت 392هـ) ،و ازرة األوقاف ،المجلس األعلى
للشئون اإلسالمية1424 ،هـ1999-م.
 .44المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز :أبو محمد عبد الحق بن غالب
بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي المحاربي (ت 442هـ)،
تحقيق :عبد السالم عبد الشافي محمد ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
ط1422 ،1هـ.
 .41مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع :البن خالويه ،مكتبة المتنبي،
القاهرة ،د.ط ،د.ت.
 .42معاني القراءات لألزهري :محمد بن أحمد بن األزهري الهروي ،أبو
منصور (ت 344هـ) ،مركز البحوث في كلية اآلداب ،جامعة الملك
سعود ،المملكة العربية السعودية ،ط1412 ،1هـ1991-م.
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 .43معاني القرآن وإعرابه :إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج
(ت 311هـ) ،تحقيق :عبد الجليل عبده شلبي ،عالم الكتب ،بيروت،
ط1448 ،1هـ1988-م.
 .44معاني القرآن :أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي
الفراء (ت 244هـ) ،تحقيق :أحمد يوسف النجاتي ،محمد علي النجار،
عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ،دار المصرية للتأليف والترجمة ،مصر،
ط ،1د.ت.
 .44معجم األدباء «إرشاد األريب إلى معرفة األديب» :شهاب الدين أبو عبد
اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي (ت 424هـ) ،تحقيق :إحسان
عباس ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1414 ،1هـ1993-م.

ِ
إضافية لمنهج
رجا ِل ُّ
اسة َ
ُ .44م ْع َج ُم َ
السنَن ال ُك ْب َرىَ ،مع در َ
الج ْرح والتّ ْعديل ل َ
السنَن ال ُك ْبرى :نجم عبد الرحمن خلف،
ض ْوء ُّ
الرَواة في َ
البَ ْي َهقي في نَ ْقد ّ
َد ُار الراية للنشر والتوزيع ،ط1449 ،1هـ1989-م.
 .44معجم الشعراء العرب :تم جمعه من موقع الموسوعة الشعرية ،د.ط،
د.ت.
 .48معجم القراءات :عبد اللطيف الخطيب ،دار سعد الدين ،دمشق ،ط،1
1422هـ2442-م.
 .49مفاتيح الغيب «التفسير الكبير» :أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسن
بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (ت
444هـ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1424 ،3هـ.
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 .44المكرر في ما تواتر من القراءات السبع وتحرر ويليه موجز في ياءات
اإلضافة بالسور :عمر بن قاسم بن محمد بن علي األنصاري أبو
حفص ،سراج الدين َّ
النشار الشافعي المصري (ت 938هـ) ،تحقيق:
أحمد محمود عبد السميع الشافعي الحفيان ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،ط1422 ،1هـ2441-م.
 .41مناهل العرفان في علوم القرآن :محمد عبد العظيم ُّ
الزْرقاني
(ت 1344هـ) ،مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ،ط ،3د.ت.

 .42منجد المقرئين ومرشد الطالبين :شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،
محمد بن محمد بن يوسف (ت 833هـ) ،دار الكتب العلمية ،ط،1
1424هـ1999-م.
 .43نزهة األلباء في طبقات األدباء :عبد الرحمن بن محمد بن عبيد اهلل
األنصاري ،أبو البركات ،كمال الدين األنباري (ت 444هـ) ،تحقيق:
إبراهيم السامرائي ،مكتبة المنار ،الزرقاء ،األردن ،ط1444 ،3هـ-
1984م.
 .44النشر في القراءات العشر :شمس الدين أبو الخير ابن الجزري ،محمد
بن محمد بن يوسف (ت 833هـ) ،تحقيق :علي محمد الضباع
(ت 1384هـ) ،المطبعة التجارية الكبرى «تصوير دار الكتاب
العلمية» ،د.ط ،د.ت.
 .44الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر :محمد محمد محمد سالم
محيسن (ت 1422هـ) ،دار الجيل ،بيروت ،ط1414 ،1هـ1994-م.
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 .44الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار الخمسة :أبو علي
َه َوازي (ت 444هـ) ،تحقيق:
الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد األ ْ
دريد حسن أحمد ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط2442 ،1م.
 .44وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :أبو العباس شمس الدين أحمد بن
محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي األربلي
(ت 481هـ) ،تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،د.ت.
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