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  ٤٢٣٨٠٢٦٦: الرقم اجلامعي 
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على سيد  ، علم اإلنسان ما لم يعلم ، والصالة والسالم          الحمد هللا الذي علم بالقلم         

  .أما بعد... ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين األولين واآلخرين نبين
جـل  -    فإن أفضل ما صرفت فيه األوقات ، وقضيت فيه األعمار ، كـالمُ  اهللا                

 تالوة وتعلماً وتعليماً ، ودراسة كل ما يعين على فهمه وتدبره ، ولما كانت               –وعال  
ات خاصـة    بموضوعاتها ، فإن الدراسات القرآنية عامة ، وعلم القراء         فالعلوم تشر 

أجل هذه العلوم وأشرفها ، لتعلقها المباشر بكتاب اهللا عز وجل ، والقراءات تعتبـر               
من أهم الينابيع والمصادر التي تكسب النصوص القرآنية ثراء للمعنى ، ولذلك كان             
علم القراءات على رأس العلوم التي ال بد أن يتضلع بها من يتصدى لتفسير كالم اهللا                

 اهللا بهم على البشرية العالمة ء المفسرين المعاصرين الذين منعز وجل ، ومن هؤال   
 ، ومن هنا أردت إبراز جهوده فـي تعاملـه مـع             ابن عاشور الشيخ محمد الطاهر    

  .هاً وتوظيفاً لثراء المعنى القرآني يالقراءات القرآنية عرضاً وتوج
 في   ومنهجه ربن عاشو اإلمام محمد الطاهر    "     وقد دفعني الختيار هذا الموضوع      

  :عدة أسباب من أهمها ما يلي "  من خالل تفسيره التحرير والتنويرتوجيه القراءات
في مواصلة البحث في علم القراءات ، من خالل أحـد تفاسـير القـرآن                رغبتي   -

  .الكريم 
   كثرة ذكر القراءات في هذا التفسير -
وصرف وبالغـة ،     من علوم اللغة العربية ، من نحو         ابن عاشور  تمكن الطاهر    -

  .وظهور آثار هذه العلوم عند توجيهه للقراءات 
 عن القراءات المتواترة ضد الطاعنين فيهـا مـن          ابن عاشور دفاع الطاهر    كثرة   -

  .اللغويين وغيرهم 
  . إبرازه إلعجاز القراءات اللغوي والبالغي والنحوي والصرفي والفقهي -
 ، فـأردت     في ثنايا هذا التفسير    ء القراءات إلى القرا    بعض زوع وجود أخطاء في     -

  .إبرازها والتنبيه عليها 
  . يعتبر خالصة وزبده لما في التفاسير السابقة ابن عاشور أن تفسير الطاهر -



 

 
٥

 بالدراسـة   توجيه القراءات لم يتطرق لـه أحـد   فيابن عاشور أن منهج الطاهر     -
  .هذا التفسير والبحث فيما أعلم ، على الرغم من كثرة الدراسات المتعلقة ب

  البحث خطة 
  

   يتألف هذا البحث من مقدمة وأربعة فصول وخاتمة 
  .ار الموضوع وخطة البحث فيه تيمل على أسباب اخت تش:المقدمة 

  :ويشتمل على  " ابن عاشورلعالمة اسيرة "  :الفصل األول 

  .نسبه وأسرته: أوالً 
  .مولده : ثانياً 
  .رحلته العلمية : ثالثاً 

  . شيوخه: رابعاً 
  .تالميذه : خامساً 
  .وظائفه وحياته العلمية : سادساً 
  .إجازاته في رواية الحديث : سابعاً 
  .مكانته العلمية وثناء العلماء عليه : ثامناً 
  .سماته الشخصية : تاسعاً 

  .قهي العقدي والفمذهبه: عاشراً 
  .أولياته : حادي عشر 
  .ونة  التعليم في جامع الزيتهإصالح: ثاني عشر 
  .مؤلفاته : ثالث عشر 
  . زوجه وأوالده: رابع عشر 

  .وفاته : خامس عشر 
وفيـه  " ابن عاشـور  مدخل إلى القراءات من خالل تفسير العالمة        : "الفصل الثاني 

  :أربعة مباحث

   .ابن عاشور العالمة دالتعريف بالقراءات وشروطها وفوائدها عن: المبحث األول 
  .القراءات  في مصادره: المبحث الثاني 
  .منهجه في عزو القراءات : المبحث الثالث 
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  .طريقته في عرض القراءات وتوجيهها : المبحث الرابع 
  

مصادره ومصطلحاته   : ابن عاشور توجيه القراءات عند العالمة     : " الفصل الثالث   

  : وفيه سبعة مباحث "وأنواعه 

  . مصادره في توجيه القراءات: المبحث األول 
  . في التوجيه تعبيراته: ني المبحث الثا

  .التوجيه اللغوي : المبحث الثالث 
  .التوجيه النحوي : المبحث الرابع 

  التوجيه الصرفي: المبحث الخامس 
  .التوجيه البالغي : المبحث السادس 
  .التوجيه الفقهي : المبحث السابع 
يه ثالثة  وف"  من بعض قضايا القراءات    ابن عاشور موقف العالمة   : " الفصل الرابع   

  :مباحث 

  . موقفه من الترجيح بين القراءات المتواترة: المبحث األول 
  .دفاعه عن القراءات المتواترة ضد الطاعنين فيها  : المبحث الثاني 
  .ة  قفه من القراءات الشاذة والموضوعمو: المبحث الثالث 

  :الخاتمة ، وتشتمل على 

  .لقراءات في ميزان البحث  في تعامله مع اابن عاشور منهج العالمة – أ
  . أهم نتائج البحث – ب

  الفهارس العامة

  . فهرس اآليات القرآنية-١
  . فهرس األحاديث النبوية– ٢
  . فهرس األشعار– ٣
  . فهرس األعالم– ٤
  . فهرس المصادر والمراجع– ٥
  . فهرس الموضوعات – ٦
  



 

 
٧

و عمل بـشري    ، وه بحث على توفيقه لي بإتمام هذا ال       أحمد اهللا تعالى    فإني     وبعد
،  فالكمـال هللا وحـده       ،العـصمة ال  عي الكمـال و   دأ، وال   يعتريه الصواب والخطأ  

  .لمن عصمه اهللا من األنبياء والرسل العصمة و
    هذا وأتوجه بخالص الشكر وعظيم االمتنان إلى فضيلة شيخي وأستاذي المشرف           

الذي أفـدتُ مـن أدبـه       محمد ولد سيدي ولد حبيب،      / على البحث األستاذ الدكتور     
ه ، والذي فتح لي صدره وبيته ، وأسأل اهللا له تمام الصحة والعافية وأن               موخلقه وعل 

  .يجعل ذلك في ميزان حسناته 
    كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى كل من قدم لي يـد العـون والمـساعدة                

  .والنصح والتوجيه 
جعله خالصاً لوجهه الكريم ويثقـل بـه        في هذا العمل ، وي        واهللا أسأل أن يبارك     

  .موازين حسناتنا يوم لقائه والعرض عليه 
    وصلى اهللا وسلم وبارك على خير البرية وأزكى البشرية سيدنا محمد ، وعلـى              

      .آله وصحبه ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 
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  نسبه وأسرته: أوًال
محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد بن          :  اإلمام خهو األستاذ الشي      

  .بن عاشورمحمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد 
فاطمة بنت الشيخ الوزير محمد العزيز بن محمد الحبيب بن محمد الطيب            : وأمه    

  .)١(بوعتوربن محمد بن محمد 
وأسرة آل عاشور التي ينتمي إليها مترجمنا هي أسرة أندلسية األصل، ولد محمد                 

 بالمغرب بعـد هجـرة      »سال«في مدينة   ) م  ١٦٢١ =هـ١٠٣٠(حوالي  بن عاشور   
 سـنة   »تـونس «والده من األندلس إلى المغرب فاراً بدينه، واسـتقر فـي مدينـة              

ت فـي أداء رسـالتها       نـشط  حدرت منه األسرة العاشورية، التـي     وان) هـ١٠٦٠(
واإلشراف على الزوايا ذات التوجيه القويم بدءاً من زاوية الجد محمد التـي كانـت               

سيدي داود السالوي في ضـاحية قرطـاج،        وزاوية   ،اويومعروفة  باسم على الز    
  .وزاوية سيدي المصطاري المكناسي في مدينة بنزرت

ة العلميـة والدينيـة فـي       وعلى كٍل فهذه األسرة قد اختص أفرادها في األنشط            
  .شراف على المساجداإلتدريس وال

 وتجاوزت شهرتها إلى العالمين العربـي       »تونس«واشتهرت بالعلم والفضل في         
واإلسالمي بما حققه رجالها من أثر خالد في الثقافة بمختلـف علومهـا الـشرعية               

لفاتهم تفخـر بهـا     واألدبية، وإن آثارها بين أيدينا ناطقة بعظمة أولئك الرجال، ومؤ         
  .)٢ (ر العصور على مالمكتبة اإلسالمية

 بن محمد بن محمد الشاذلي       الطاهر محمدوأعظم دليل على ذلك أن جد مترجمنا            
كـان مـن    ) هـ١٢٣٠سنة   ( الذي ولد بتونس     ابن عاشور القادر بن محمد    بن عبد   

دريس من الطبقة   كبار علماء عصره، حيث طلب العلم بجامع الزيتونة، وتولى فيه الت          
هـ واله أحمد باشا قاضياً للحـضرة       ١٢٦٧هـ ، وفي رجب سنة      ١٢٦٢األولى عام 

  . التونسية وكان معجباً بانتخابه إياه
                                                 

  .  ١/١٥٣ة محمد الحبيب بن الخوج: محمد الطاهر بن عاشور، تأليف الشيخ: شيخ اإلسالم اإلمام األكبر )١(
، ط الـدار الحـسينية      يعلى الرضا الحـسين   :، إعداد األستاذ  ٨محمد الطاهر بن عاشورص   :  مقاالت اإلمام  )٢(     

  .للكتاب
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ه محمد الصادق باشا خطة الفتيا ثم أسـند إليـه نقابـة             الهـ و ١٢٧٧وفي سنة       
         مي عـضواً   اإلشراف والحسبة على األوقاف الخيرية والنظارة على بيت المال، وس

  . بمجلس شورى الملك المؤسس بمقتضى قانون عهد األمان
حاشية علـى القطـر، وشـرحاً علـى بـردة           : وكان له عديد من المؤلفات منها         

ـ             يالبوص  ىري، وحاشية على المحلَّى على جمع الجوامع، وحاشية على ابن سـعيد عل
ما أقرأه من صحيح    األشموني، وحاشية على شرح العصام لرسالة البيان، وتعليقه على          

 في  ىومش) هـ١٢٨٤سنة( الحادي والعشرين من ذي الحجة       ،مسلم، وتوفي يوم اإلثنين   
جنازته الباي ورجال دولته وكاد أن ال يتخلف عن شهودها أحد في البالد ودفـن فـي                 

  . )١ ( بمدينة تونسابن عاشورزاوية جده محمد 
  

  مولده:ثانيًا 
ـ ، وهي ضـاحية ج    ى بالمرس  عاشور ابنمحمد الطاهر   : ولد العالمة      ة مـن   ميل

الضواحي الشمالية للعاصمة التونسية، تقع على شاطئ البحر األبيض المتوسط وتبعد           
) م  ١٨٧٩=هــ   ١٢٩٦(عشرين كيلو متراً عن مدينة تونس، وكانت والدته عـام           

  . )٢( محمد العزيز بوعتورالشيخ  ألمهبقصر جده
  

  رحلته العلمية:ثالثًا 
 في رحاب العلم والجاه، فقد خص منذ نشأته         ابن عاشور  محمد الطاهر    نشأ الشيخ     

يساً لجمعية  ئوالذي كان زيتوني التكوين ور    ) م١٩٢٠:ت(بعناية فائقة من والده محمد      
وكانت ) هـ١٩٠٧: ت(ومن جده لألم الوزير العالم محمد العزيز بوعتور          .األوقاف

  .ر األيامماد وثوقاً على هذه الصلة بين الجد العالم والحفيد النبيه تزد
وقد بدأ تعلُّم القرآن الكريم في سن السادسة من عمره، فقـرأ القـرآن الكـريم                    

محمد الخياري بمسجد أبي حديد المجاور لدار جده بنهج   : وحفظه على المقرئ الشيخ   
  .الباشا في مدينة تونس

                                                 
  . بتصرف٣١-٢٩هـ ص١٣٤٨ اآلخرة ى مجلة الهداية اإلسالمية، عدد جماد)١(

  . زمحاسم الغالي، ط دار ابن بلق: ، د٣٧محمد الطاهر بن عاشور ص:  من أعالم الزيتونة شيخ الجامع األعظم)٢(
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  فينحو، وابن عاشرثم حفظ مجموعة من المتون العلمية، كمتن اآلجرومية في ال     
الفقه المالكي وغير ذلك، وتلَقَّى الشيخ المبادئ األولى في قواعد اللغة العربية علـى              

  .)١( اآلجروميةعلىأحمد بن بدر الكافي اعتماداً على شرح خالد األزهري : الشيخ
ولما بلغ الشيخ أربعة عشر عامـاً التحـق بجـامع الزيتونـة األعظـم عـام                     

وأخذ العلم عن شيوخه، وتفوق في دراساته الدينية واللغويـة          ) م  ١٨٩٣=هـ١٣١٠(
 وشتى علومها مـن نحـو وصـرف          اللغة واألدبية، حيث درس في حلقاته العلمية     

وبالغة وعروض، كما درس علوم الشريعة من فقه وأصول وتفسير وحديث، ولـم             
  .) ٢(م١٨٩٦عام  يلبث أن صار أستاذاً فيه وشيخاً من أعالم شيوخه

 تخرجه وحصوله على شهادة التطويع عاد إلى حضور دروس الشيخ محمد            وبعد    
النخلي، فقرأ عليه الوسطى في العقيدة، وشرح المحلى على جمع الجوامع في أصول             

  .، واألشموني في النحوةالفقه، والمطول في البالغ
عمر ابن الشيخ   : كما حضر مع صديقه الشيخ محمد الخضر حسين درس األستاذ             
ر البيضاوي، ودرس األستاذ الشيخ محمد النجار لكتاب المواقف، ودرس الشيخ           لتفسي

  .)٣(سالم بو حاجب لكتابي البخاري والموطأ بشرحيهما
  

  :)٤(شيوخه:رابعًا 
  

 العلم بفروعه المختلفة على عدد كبير مـن         ابن عاشور تلقى الشيخ محمد الطاهر         
  :رهم ما يليذة األجالء، والعلماء الفضالء، ومن أشهاتاألس

  

، تلقى عليه المبادئ األولى في قواعد العربية، اعتماداً      )١(الشيخ أحمد بدر الكافي    - ١
  .على شرح خالد األزهري

                                                 
: له والتفسير وعلومـه لألسـتاذ  و، محمد الطاهر بن عاشور عالمة الفقه وأص     ٤١ دائرة المعارف التونسية ص    )١(

  . ط دار القلم. ٢٥ياد خالد الطباع صإ

  .المنعم خفاجيمحمد عبد  : للدكتور" الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: "هـ، مقال١٤٠٧ الربيعان ٤٤٩مجلة المنهل عدد  )٢(

  ٢٩إياد خالد الطباع ص: محمد الطاهر بن عاشور لألستاذ  )٣(

بتصرف ، شيخ اإلسالم اإلمام األكبـر  . ٣٩-٣٠محمد الطاهر بن عاشور لألستاذ إياد خالد الطباع ص:  انظر )٤(
  .  وما بعدها١/١٥٥محمد الطاهر بن عاشور، للشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة 



 

 
١٢

 فـي النحـو،     »قطر النـدى  « ابن عاشور ، قرأ عليه    )٢(الشيخ أحمد جمال الدين    -٢
 .في الفقه المالكي) يردالدر(و

 عليـه   ابـن عاشـور    محمد الطاهر    ، وقد قرأ الشيخ   )٣(الشيخ سالم بو حاجب    - ٣
ءة آ بشرح الشيخ الزرقـاني قـر      »الموطأ«، و   ي بشرح القسطالن  »صحيح البخاري «

 . تحقيق

 ابن عاشـور  ، وقرأ عليه الشيخ محمد الطاهر       )٤(محمد صالح الشريف  : الشيخ - ٤
المكودي علـى   (البن هشام، و  )  الندى قطر(، و   )يشرح الشيخ خالد األزهر   : (كتاب

ـ  عقمختصر السعد على ال   (في المنطق، و  ) السلم(في النحو، و  ) الخالصة ، )ةسفيائد الن
  .في الفقه) التاودي على التحفة(
  
  
 

                                                                                                                                               
  . رجمةلم أقف له على ت )١(

 خيار، وتلقى العلم بجامع الزيتونة، ودرس به، وكان من أبرز تالمذتـه           ببني ولد   - الفقيه –  أحمد جمال الدين      )٢(
أحد وهو من بني خيار و    (بلوغ األدب في مآثر الشيخ الذهب،       : الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، ومن مؤلفاته      

وغير ذلـك، وال يعـرف   )  بيان حديث المعراج  رسالة وجيزة في  (معرفة صاحب التاج    السراج في   و) شيوخه
 بتـصرف، معجـم     ٢/٥٠تراجم المؤلفين التونـسيين     .هـ١٣٢٣بالضبط تاريخ وفاته، إال أنه كان حياً سنة         

  .١/١٨٤المؤلفين 

ببنبلة من قرى الساحل الشمالي، تعلم بجـامع         ) هـ١٢٤٤(و حاجب البنبلي، ولد عام      سالم بن عمر ب   :  الشيخ )٣(
ار أستاذاً فيه، وهو فقيه محقق، لغوي أديب شاعر، له اليد الطولى في المعقوالت، ملم بطـرف                 الزيتونة، وص 

محمـد  : تراجم المؤلفين التونسيين لألسـتاذ    ) (م١٩٢٤= هـ١٣٤٢:ت(من التاريخ والجغرافيا والرياضيات،     
ة محمد محمد   ط دار الغرب اإلسالمي، و شجرة النور الزكية في طبقات المالكي          )  بتصرف ٨١-٢/٧٧محفوظ  

  .   ٤٢٨-٤٢٦مخلوف ص

، وأصل أسرته من بجاية في الجزائر، وتخرج على كوكبـة  )هـ١٢٨٥( مد صالح الشريف عام ولد الشيخ مح )٤(
عمر بن الشيخ، سالم بو حاجب وغيرهما، وانتصب للتدريس بالجامع األعظم بعد حصوله             : من العلماء، أمثال  

هـ في لجنة إصالح التعليم بجـامع الزيتونـة،         ١٣١٦ي سنة   هـ، وشارك ف  ١٣٠٤على شهادة التطويع عام     
  .    ٢١٢تراجم األعالم للفاضل ابن عاشورص: انظر) م١٩٢١=هـ١٣٣٨:ت(



 

 
١٣

 في تجويد القرآن الكريم،     ابن عاشور ، تخرج عليه    )١(الشيخ عبد القادر التميمي    - ٥
 . قالونةوعلم القراءات، وبخاصة في رواي

لإليجـي،  ) المواقف (ابن عاشور لشيخ  ، وقد أخذ عنه ا    )٢(الشيخ عمر ابن الشيخ    - ٦
 ).  تفسير البيضاوي(و

وشـروحها  ) المية األفعال  (ابن عاشور ، وأخذ عنه    )٣(ابن عاشور الشيخ عمر    - ٧
مختـصر  (البن هشام فـي النحـو، و      ) المغني(في الصرف، وتعليق الدمامني على      

 .في الفرائض) الدرة(في الفقه، و) يردالدر(في البالغة، و) السعد

 في مسجد أبـي حديـد       ابن عاشور مقرئ، قرأ عليه    : )٤(الشيخ محمد الخياري   - ٨
القرآن الكريم وحفظه على يديه، وكان قد توجه إليه في أول أمره، ويقـع مـسجده                

 .مجاوراً لبيتهم بنهج الباشا بمدينة تونس

 ).الدرير(، قرأ عليه )٥(الشيخ محمد صالح الشاهد - ٩

في ) شرح المحلَّى على جمع الجوامع(قرأ عليه  : )٦(يخ محمد طاهر جعفر     شال - ١٠
 .في السيرة النبوية) شرح الشهاب الخفاجي على الشفا للقاضي عياض(أصول الفقه و

في فقه )كفاية الطالب على الرسالة(قرأ عليه : )١(محمد العربي الدرعي: الشيخ - ١١
 .المالكية

                                                 
   على ترجمة له لم أقف)١(

، ولـد سـنة     )سيدي عمـر  (عمر بن أحمد بن علي بن حسن بن علي بن قاسم، المعروف بابن الشيخ أو                : هو)٢(
محمد بـن   : ، من عمل بنزرت، تلقى العلم على كبار األستاذة، مثل الشيخ          )تلينالما(هـ بقرية يقال لها     ١٢٣٩

محمد بن عاشور وغيـرهم،   :محمد بن الخوجة، والشيخ   : محمد الخضار، والشيخ  : مصطفى البارودي، والشيخ  
تونس وجامع الزيتونة للشيخ محمد الخضر      ) هـ١٣٢٩ت(هـ،  ١٢٦٦وكان مدرساً بجامع الزيتونة منذ سنة       

، ط  ١٦٨، تراجم األعالم لمحمد الفاضل بن عاشور ص       م١٩٧١، ط المطبعة التعاونية بدمشق      ١١٣حسين ص 
  .م١٩٧١الشركة التونسية عام 

   على ترجمة لهلم أقف )٣(

   على ترجمة لهلم أقف )٤(

    على ترجمة لهلم أقف )٥(

    على ترجمة لهلم أقف )٦(



 

 
١٤

المكـودي  (كتـاب    ن عاشور ابدرس عليه   : )٢(الشيخ محمد بن عثمان النجار     - ١٢
، )واقف في علم الكالم   مال(، ومختصر السعد في البالغة، و     )على الخالصة في النحو   

 ).البيقونية في المصطلح(باالشتراك مع الشيخ محمد الخضر حسين، و

المكودي على  (، و )قطر الندى  (ابن عاشور قرأ عليه   : )٣(محمد النخلي : الشيخ - ١٣
التهـذيب  (، و )مختصر السعد في البالغة   (،  )في النحو مقدمة اإلعراب   (و) الخالصة

، )الحطَّاب على الورقات  شرح  : (وتخرج به في أصول الفقه، فقرأ عليه      ) في المنطق 
كفاية الطالـب علـى     (، و )مياره على المرشد  (للقرافي، وفي الفقه المالكي   ) التنقيح(و

 ).رسالة ابن أبي زيد القيرواني

وغيـر  . ، شيخ اإلسالم، أجازه الـشيخ بالروايـة       )٤(الشيخ محمد ابن الخوجة    - ١٤
  . هؤالء كثيرون

  
  

  تالميذه:خامسًا 
      

 التدريس في جامع الزيتونة مدة طويلـة        ابن عاشور تولى العالمة محمد الطاهر         
 ابن عاشور ومن هنا فقد تتلمذ على الشيخ       ،  من الزمان، وكذا في المدرسة الصادقية     

                                                                                                                                               
   على ترجمة لهلم أقف )١(

هـ، مدرس في جامع الزيتونة، مـن مؤلفاتـه مجمـوع           ١٢٤٧، ولد  النجار  بن عثمان  أبو عبد اهللا محمد   :  هو )٢(
: انظـر . الفتاوى، وبغية المشتاق في مسائل االستحقاق، وشمس الظهيرة، وفقه أبي هريرة، تحريـر المقـال              

محمد بن محمد مخلوف، ط دار الكتاب       : ، تأليف ٤٢٢ترجمته في شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ص        
  .ربيعال

وكان الشيخ من    )م١٨٦٩=هـ١٢٨٦عام  ( ، ولد بالقيروان  زيتونةالخلي من أشهر علماء جامع      ن الشيخ محمد ال   )٣(
أشهر دعاة اإلصالح في تونس ، فكان عضواً بالجمعية الخلدونية ، والمدرسة الصادقية ، والجمعية الزيتونية                

أة المسلمة ، وتراجم بعض األعالم التونـسيين مـن   رسالة في الفقه المالكي، ورسالة في المر  : ، ومن مؤلفاته  
سيرة ذاتية وأفكار   : انظر كتاب آثار الشيخ محمد النخلي       ) م١٩٢٤= هـ١٣٤٢( أبناء عصره ، وتوفى عام      

  . بتصرف ،جمع عبد المنعم النخلي طبعة دار الغرب اإلسالمي  ) ٤٠-١٨( ص. إصالحية 

جة، أخذ العلم عن والده وعمر بن الشيخ وجماعة، وتولى التـدريس            أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن الخو       :  هو )٤(
شـجرة النـور    انظـر   ،  )هـ١٣٢٥ت(من الرتبة األولى واإلمامة والخطابة بجامع سيدي محرز، والفتوى،            

  . ، ط دار الكتاب العربي٤٤٠الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد بن محمد مخلوف ص



 

 
١٥

 أبرز أعالم النهضة العلمية والدينية      -فيما بعد –صار هؤالء   عدد كبير، وجم غفير، و    
  :في تونس ومنهم

  .ابن عاشورأبناء الشيخ محمد الطاهر  - ١

  .)١(ابن عاشوركان من أبرز المتخرجين على يديه ابنه الشيخ محمد الفاضل 
  .ابن عاشور  يديه ابنه الثاني األستاذ عبد الملك ىكما تخرج عل

  

  . باديسعبد الحميد بن - ٢

 يـوم   وهو عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكي بن باديس الجزائري، ولـد                
 وهو أحد أشهر علماء عـصر المجاهـدين،         ،)م١٨٨٩ديسمبر  ٤=هـ١١/٤/١٣٠٧

م إلى وفاتـه،    ١٩٣١وكان رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر منذ قيامها سنة          
ذي لكن ذلك لم يمنعه مـن       و وأُ   االستعمار، وقد اضطهد    ىوكان شديد الحمالت عل   

االستمرار في جهاده، وأنشأت جمعية العلماء في عهده كثيراً من المـدارس، ولـه              
 )هـ١٣٥٩ت(ابن باديس حياته وآثاره     : مجالس كثيرة جمعها عمار الطالبي، بعنوان     

)٢(.  
  .محمد الصادق الشطي - ٣

 فقيه من فضالء    هـ، وهو ١٣١٢  سنة محمد الصادق بن محمد الشطي، ولد     : وهو    
: ، وله عدة مؤلفات منها    )هـ١٣٦٤ت(تونس، قضى ربع قرن مدرساً بجامع الزيتونة،        

  .  )٣(لباب الفرائضوح التربية والتعليم، ور
  
  

                                                 
م، وتولى  التدريس بجامع الزيتونة، والقضاء، ثم عميداً         ١٩٠٩-هـ١٣٢٧ام  محمد الفاضل بن عاشور، ولد ع     )١(

بالكلية الزيتونة للشريعة وأصول الدين، ومفتياً للجمهورية التونسية، من مؤلفاته تـراجم األعـالم، الحركـة                
وأثره راجع كتاب محمد الفاضل ابن عاشور حياته        ) م  ١٩٧٠:ت(األدبية والفكرية في تونس، التفسير ورجاله       
  . ر التونسية للنشرا وما بعدها بتصرف، ط الد٢٢الفكري، لألستاذ المختار بن أحمد عمار ص

، عبد الحميد بن باديس العالم الرباني والزعيم السياسي تأليف مازن صالح مطبقاني             ٣/٢٨٩األعالم للزركلي   )٢(
  .،ط دار القلم دمشق ٢٧ص

  .٦/١٦٢ للزركلي ، األعالم٣/١٩٦ تراجم المؤلفين التونسيين )٣(



 

 
١٦

  .زين العابدين بن حسين - ٤

هـ، وهو شقيق الشيخ محمد الخضر حسين، وهو مـن          ١٣١٧  عام ولد بتونس     
  سـنة  شق وعمل مدرساً فيها إلـى أن تـوفي        خريجي جامع الزيتونة، ثم استقر بدم     

المعجم في النحو   : ، وكان آية في الذكاء مع صالح ووقار، ومن مؤلفاته         )هـ١٣٧٧(
  .)١ (والصرف، واألربعون الميدانية في الحديث

  . محمد بن خليفة المدني-٥

 محمد بن خليفة بن حسن بن الحاج عمر خلف اهللا المشهور بالمدني، ولـد           : وهو    
ة رتفـسير سـو   : ، من مؤلفاتـه   )هـ١٣٧٨ت( مفسر فقيه ،     وهـ، وه ١٣٠٧ سنة

  . )٢(الواقعة، وتفسير سورة الفاتحة، ومجموعة تفاسير آليات معينة
  . أبو الحسن بن شعبان-٦

هـ، وهو أديب شاعر، ذو شعر منساب فيـه         ١٣١٥ولد أبو الحسن بن شعبان عام           
دة من طلب العلم، وظل بعد تخرجـه  رقة وعذوبة، وكان ال يمل من المطالعة واالستزا  

   .)٣()هـ١٣٨٣ت( في الموطأ ابن عاشور دروس ريحض
، مما يصعب حـصرهم     ابن عاشور   الطاهر وهناك العديد من تالميذ الشيخ محمد          

 يمكن أن نسطره هنا أنه ما من عائلة تونسية أو جزائرية علـى              الذيفي هذا المقام، و   
ع الزيتونة، فقد يكون أحد أفرادها أو أقربائهـا درس          األخص إالَّ ولها صلة وثيقة بجام     
 أو على أحد تالميذه المتأثرين به المطبقين        ابن عاشور في الزيتونة، وتتلمذ على الشيخ      

  .)٤(إلصالحاته
  وظائفه وحياته العلمية: سادسًا

  

  : رحمه اهللا في حياته العلمية والوظيفية على النحو التاليابن عاشورتدرج الشيخ     
) م١٨٩٩-هـ١٣١٧التخرج من جامع الزيتونة عام      (ع  يحصل على شهادة التطو    -

  .بدرجة شرف وتفوق ال نظير له

                                                 
  .٢/١٣٦تراجم المؤلفين التونسيين )١(

  .بتصرف٢٩٦-٤/٢٩١تراجم المؤلفين التونسيين )٢(

  .بتصرف١٩٩-٣/١٩٨ تراجم المؤلفين التونسيين )٣(

  .٦٦محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره، بلقاسم الغالي ص )٤(



 

 
١٧

عين مدرساً في جامع الزيتونة من الدرجة الثانية بعد نجاحه في منـاظرة عـام                -
 .هـ١٣٢٠

 إلـى سـنة     ١٩٠٥الموافق  ) هـ١٣٢١(انتدب للتدريس بالمدرسة الصادقية عام       -
 .١٩٢٣-١٩١٣دة قيامه بمهام القضاء  ما عدا م١٩٣٢

بعد فوزه فـي المنـاظرة      ) العليا( مدرس من الطبقة األولى إلى        درجة ارتقى إلى  -
 ).م١٩٠٥(أيضاً، وكان ذلك في سنة 

 .م١٩٠٥عين عضواً في هيئة إدارة الجمعية الخلدونية سنة  -

واً وذلـك   شارك في اللجنة المكلفة بوضع فهرست للمكتبة الصادقية، بوصفه عض          -
 .م١٩٠٥عام 

عين نائباً للدولة لدى الهيئة المشرفة على التعليم الزيتـوني والمـسماة النظـارة               -
 .م١٩٠٩العلمية وعضواً بمجلس المدارس في سنة 

م ١٩١٠كما عين عضواً بلجنة النظر في إصالح التعليم الزيتوني الثانيـة عـام               -
 .م١٩٣٣-م١٩٢٤عة سنتي وولى نفس المهام في اللجنتين الثالثة والراب

 .م بمجلس األوقاف األعلى١٩١١عين عضواً في سنة  -

م بدأ نشاطه القضائي بصفة حاكم بالمجلس المختلط العقاري ثـم           ١٩١١وفي عام    -
م ١٩١٣أخذ يتدرج في الخطط الشرعية حيث شغل خطة القضاء المالكي من سـنة              

 .م١٩٢٣إلى سنة 

م وتدرج في هذا المجلـس حتـى        ١٩٢٤اً عام   عين بالمجلس الشرعي مفتياً مالكي     -
م وهـو بهـذه     ١٩٢٧ في سنة    )باش مفتي المالكية  (سمى رسمياً كبير أهل الشورى      

  .الصفة يعتبر في النظارة العلمية المشرفة على التعليم في جامع الزيتونة
 
م تولى ألول مرة في تاريخ الخطط الشرعية التونسية منذ الفـتح            ١٩٣٢وفي سنة    -

 منصب شيخ اإلسالم المالكي بعدما كان هذا المنصب ينفـرد بـه رئـيس               العثماني
كما انفرد في نفس    . المفتين من المذهب الحنفي متقدماً على زميله باش مفتي المالكية         

السنة بمسؤولية إدارة التعليم الزيتوني بعنوان شيخ الجامع األعظم وفروعـه، بعـد             
ه اإلصالحي بما فـي ذلـك ضـبط    حذف النظارة العلمية، فشرع في تحقيق برنامج  



 

 
١٨

برامج التعليم وإدخال إصالحات على أساليب االمتحانـات، إالَّ أن الـشيخ محمـد              
م بعد اضطرابات وقالقل    ١٩٣٣ ُأبعد عن مشيخة الجامع في سنة        ابن عاشور الطاهر  

مـن   موقف الشيخ محمد الطـاهر   عارضةظهرت بدون ترو بسبب دسائس ترمي لم      
اذها فيما يسمى بقضية فتوى التجنيس، وهي في الحقيقة قضية           اتهم باطالً باتخ   أمور

 بدليل أن الحملة  تةاصطنعها زعماء الحركة القومية آنذاك ألسباب سياسية تكتيكية بح        
ضد الشيخ محمد الطاهر وبقية أعضاء المجلس الشرعي بدأت وتفاقمـت وحيـرت             

ه الدسيـسة ذريعـة     وكانت هذ . العقول مع أن الفتوى لم تحرر ولم يعلم أحد فحواها         
 اإلصالحي فـشجعوا    ابن عاشور للمحافظين من أعيان الزيتونة المناهضين لبرنامج       

 .المدرسين والطلبة على التشويش والشغب

 ثانيـة شـيخاً للجـامع       ابن عاشور م عين الشيخ محمد الطاهر      ١٩٤٥وفي عام    -
 األعظم وفروعه واستأنف يواصل تطبيق برنامجه اإلصـالحي، فجعـل الفـروع           

الزيتونية تحت مراقبة إدارة مشيخة الجامع ووفر لها إمكانية تنظيم امتحان األهليـة             
منهـا اثنـان    (كما زاد في عدد الفروع الذي ارتقى من ثمانية إلى خمسة وعشرين             

ـ نه أسس فرعين فـي      إ، حتى   ١٩٥٦-١٩٤٩في مدة سبعة أعوام     ) للفتيات سنطينة ق
وبـسبب  . ف عـيش الطلبـة     وأحدث إدارة المدارس لتحـسين ظـرو       ١٩٤٧سنة  

م إبعاد الشيخ محمـد الطـاهر    ١٩٥٢االضطرابات السياسية قررت السلطة في سنة       
م إلـى مباشـرة     ١٩٥٦عن مباشرة وظيفته مع بقائه في خطته حتى عاد في سـنة             

 إلـى   ١٩٥٦من سنة   ) شيخ عميد للجامعة الزيتونة   (شؤون التعليم الزيتوني بعنوان     
 .م١٩٦٠سنة 

 ١٩٥٠ عضواً في مجمع اللغة العربية بالقاهرة سـنة          -حمه اهللا ر-: اختير الشيخ  -
م، كمـا شـارك فـي    ١٩٥٥بصفة مراسل، وفي مجمع اللغة العربية بدمشق سـنة       

 الفقهية التابعة لوزارة الشؤون اإلسالمية الكويتية بعدة مواضيع، وشـارك    ةالموسوع
  . )١(م١٩٥١في مؤتمر المستشرقين في استنبول سنة 

  
                                                 

ام محمد الطاهر بن عاشور، إعداد األسـتاذ         بتصرف، مقاالت اإلم   ٤٣-٤١راجع دائرة المعارف التونسية ص     )١(
  .هـ١٣٥١، مجلة الهداية اإلسالمية عدد شوال ١٩-١٨ ص ىعلى الرضا الحسين



 

 
١٩

  ته في رواية الحديثاإجاز:سابعًا 
  

ابن  الشيخ محمد الطاهر     أما بالنسبة لإلجازات في رواية الحديث النبوي فقد تلقى           
  . إجازات، مما تحصل له أربعة أسانيد أربععاشور
  .م١٩٠٤=هـ١٣٢١محمد العزيز بوعتور سنة : إجازة من الشيخ: األولى
  . ابن الخوجةدمحم: إجازة من الشيخ: الثانية
  .م١٩١١=هـ١٣٢٨سالم بو حاجب في سنة : إجازة من الشيخ: الثالثة
عمـر بـن أحمـد المعـروف بـابن الـشيخ سـنة              : إجازة من الـشيخ   : الرابعة
  . )١(م١٩٠٨=هـ١٣٢٥

  

  مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: ثامنًا
  

 علماً بارزاً من أعـالم      -رحمه اهللا - ابن عاشور لقد كان العالمة محمد الطاهر          
عربي اإلسالمي، وممن تبوأ مكانة عالية مرموقة، وقدم إصالحات عظيمـة،           الفكر ال 

 توالـت   مؤلفاته القيمة العظيمة، ومن هنا    وأثرى المكتبة اإلسالمية والساحة الفكرية ب     
اإلشادة والتنويه بأعماله العظيمة، وجهوده القيمة في حياته وبعد وفاته، وهاك بعض            

  :من أقرانه وتالميذهأقوال علماء عصره في الثناء عليه 
األستاذ األكبر الـشيخ محمـد      ": محمد البشير  اإلبراهيمي   :  عنه الشيخ  ومما قال     

فهو ..  علم من األعالم الذين يعدهم التاريخ الحاضر من ذخائره         ابن عاشور الطاهر  
تخرجتْ عليـه طبقـات ممتـازة فـي التحقيـق           . إمام متبحر في العلوم اإلسالمية    

  . )٢("العلمي
شب  األستاذ على ذكاء فـائق،       " :وقال عنه صديقه الشيخ محمد الخضر حسين          

وألمعية وقَّادة، فلم يلبث أن ظهر نبوغه بين أهل العلم، ولما كان بيني وبينـه مـن                 
وكنـتُ أرى  ...الصداقة النادرة المثال، كنا نحضر دروس بعض األساتذة جنباً لجنب       

ولألستاذ فصاحة  ... في لحظاته وبحوثه   شدة حرصه على العلم ودقة نظره متجليتين      

                                                 
بتصرف، مقاالت اإلمام محمد الطاهر بن عاشور، إعداد األستاذ علـى الرضـا             ٤١راجع دائرة المعارف ص    )١(

  .١٧ ص ىالحسين

  .م١٩١٤هـ مايو ١٤١٤الحجة  عدد ذو ٥٥ المجلد ٥١٥مجلة المنهل العدد  )٢(



 

 
٢٠

منطق، وبراعة بيان، ويضيف إلى غزارة العلم وقوة النظر صفاء الـذوق وسـعة              
سبع عشرة وثالثمائة وألف صداقة     سنة   وبينه   ياالطالع في آداب اللغة، وانعقدت بين     

 بلغت في صفائها ومتانتها الغاية التي ليس بعدها غاية، وصداقة بهذه المنزلة تقتضي            
أن نلتقي كثيراً، وأن يكون كل منا يعرف سريرة صاحبه ما يعرف مـن سـريرته،                
فكنت أرى لساناً لهجته الصدق، وسريرة نقية من كل خاطر سيء، وهمة طماحـة              
إلى المعالي، وجداً في العمل ال يمسه كلل، ومحافظة على واجبات الـدين وآدابـه،               

ابه بأقل من إعجابي بعبقريته في       أخالقه وسماحة آد   ةوباإلجمال ليس إعجابي بوضاء   
  . )١("العلم
 ابن عاشور وبحق كان اإلمام    ": محمد عبد المنعم خفاجي   : وقال األستاذ الدكتور      

من أئمة رجال الدين، وشيوخ اإلسالم متمكناً فـي علـوم الـشريعة واألدب وفـي                
األصول والفروع حتى عد إمام عصره وشيخ دهره، وتصدر جيله وصار مقـصد             

  . )٢ ("لناس وطالبي الفتيا في حياتها
هو رجل القرآن الكريم، وإمام     ": محمد الغزالي : وقال عنه الداعية المصلح الشيخ        

أقـرأ  ...الرجل بدأ يتكَّلم عن اللغة، ويتكلم بها أديباً،         ...الثقافة اإلسالمية المعاصرة،    
 وجعلهـا مألوفـة،      في التحرير والتنوير فأستغرب ألنه وطأ كلمات مستغربة        هكلمات

وحرر الجملة العربية من بعض الخبات الذي أصابها في أيام انحـدار األدب فـي               
 ال يمثل صورة من اللحم      ابن عاشور .. ةحظَّعصوره األخيرة، ولكن الرجل لم يلق       

  .)٣("اً علمياً عقائدياً أخالقياًبيوالدم، إنما يمثل تراثاً أد
وهو نمط فريد من الـشيوخ لـم        " : لخوجةوقال عنه الشيخ محمد الحبيب ابن ا          

  .نعرف مثله بين معاصريه أ و طالبه أو من كان في درجتهم من أهل العلم
إذ كان انكبابه على الدرس متميزاً، واشتغاله بالمطالعة غير منقطع، مع عنايـة                 

        من معـارف وعلـوم،      دائمة مستمرة بالتدوين والكتابة، وتقديم ما يحتاج إليه الناس 
                                                 

: للـشيخ ) شيخ جامع الزيتونة األعظم في تونس     : (هـ، مقال بعنوان  ١٣٥١ اإلسالمية عدد شوال      الهداية مجلة )١(
  . بتصرف١١٨محمد الخضر حسين ص

  .محمد عبد المنعم خفاجي.د" الشيخ ابن عاشور: "مقال بعنوان٤ مجلد ٤٤٩مجلة المنهل العدد  )٢(

  .٤٤م السنة الحادية عشرة ص١٩٨٦، إبريل ٢٨إلسالمي، عدد مجلة الوعي ا )٣(



 

 
٢١

طَّردت جهوده واستمر عطـاؤه     اذواق وآداب، ومالحظات، وتأمالت فال بدع إذا        وأ
في مختلف الدرس والثقافة في حقول المعرفة الدينية والشرعية، وفـي الدراسـات             

ة أوضاع التعليم بالزيتونة والعمل على إصالحها، مـع         جالعاللغوية واألدبية، وفي م   
 كل يوم إلى مزيد من المعرفة بكل ما يمكن          ذَبه عن اإلسالم أصوله وآدابه، وتطلُّعه     

  . )١("أن يقع تحت يده من كتب فريدة ومخطوطات ومصنفات في شتى العلوم والفنون
إنما كانت أخالقه هي مكـارم      " : يوأخيراً يقول عنه األستاذ علي الرضا الحسين          
 محمـد   خالق التي رسخها وأرساها سيد األخالق والفضائل، وسيد العالم سـيدنا          األ

  .صلى اهللا عليه وسلم
  

عالم عامل، وإنسان خلوق فاضل، ورجل مجتمع من الطراز األول، جمع إلـى                  
اذة إلى األمور، له    نفذخائر تراثه وغزارة علمه ونباهة عقله، ذاكرةً عجيبة، ونظرة          

الولد والصديق، وله مجالس خاصـة مـع كبـار          ومجالس رحمة ومحبة مع األهل      
يها أموراً ال تطرح أمام العامة، وقد حضرتُ بعضاً منها بصفتي           العلماء يطرحون ف  

مستمعاً في دار سيدي الوالد زين العابدين بن الحسين في مدينة دمشق بحي الميدان،              
عندما زار مدينة دمشق، فكان سيداً للمجالس بال منازع، شهد له بذلك علماء دمشق              

  . )٢("وفقهاؤها وأدباؤها
 ما نظمه فيـه     ابن عاشور اء على الشيخ اإلمام محمد الطاهر       هذا ومن قبيل الثن       

ر ع عيون الشعر، مشيدين بفضله ومكانته، وبهذا صـدق الـش          منأصدقاؤه وأحبابه   
ابـن  محمـد الطـاهر     : النثر في تصوير المكانة الرفيعة، والمنزلة المرموقة للشيخ       

ابن حمد الطاهر    م ه صديق ةمحمد الخضر حسين في مناسبة تهنئ     :  قال الشيخ  ،عاشور
  :هـ١٣٢٣ بتونس سنة ة عند واليته التدريس في جامع الزيتونعاشور

  
  

                                                 
  . ٣١٥/ ١محمد الحبيب ابن الخوجة ج: محمد الطاهر ابن عاشور، للشيخ: مقاالت شيخ اإلسالم)١(

 يعلـي الرضـا الحـسين     : محمد الطاهر ابن عاشور، لألستاذ    :  روائع مجلة الهداية اإلسالمية مقاالت اإلمام      )٢(
  . وما بعدها٢٠ص



 

 
٢٢

     مرمىمساعي الورى شتى وكلٌ له     
   له األمد األمسى  ابن عاشور  ومسعى   

هئشل ناآلداب أو سآن فىت    
  فكانت له روحا وكان هلا جِسما      

إالَّ عوائد اإلنسان وما أدب    
  تخطُّ له يف لَوحِ إحساسه رسما  

     فَتى شب يف مهد النعيمِ ومل تنلْ      
  ا ه من عزمه املنتضى ثَلْم زخارِفُ  

    ويف جة الدنيا وخضرة عيشها
   ماَغرورزح فُقد إن مل يلباغي ا  

   وشاد على التحقيق صرح علومه 
  )١(  ُء النبوغِ له هضما     فما اسطاع أعدا    

  

  : وقال األستاذ علي الرضا احلسيين
    إىل شيخِ الشيوخ أَتيت شوقًا

ا   م الَ س ل ا لِ  أله ا ن  م ه  ئ ر ق   ُأل
ما و أ من   ثم ل ا   أ ن ي جب      جده 
ا   م ا ق مل ا و ةَ  ر ا ه ط ل ا  شق ت ن أ   و

    األثوابِ فيه) طاهر(أحيي 
م   هلُما ا فَضل  ل ا  م ل ا ع ل ا )٢(  اأحيي 

  

                                                 
  .٢٩ي صينمحمد الطاهر بن عاشور، علي رضا الحس: مقاالت اإلمام )١(

  .٣٢ المرجع السابق ص)٢(

  



 

 
٢٣

    :    أمحد املختار الوزير: وقال الشاعر 
    بشرى ألهل العلم قَد       اكدوجدوا اهلداية من ه  

   ـد شعاع نورٍ من ضياك                     فَأَعد ملعهدنا العتيـ

آ واح  ألر ا ويف  ا  ن   مالُ السمو إىل عالك    إ

 ل وال كمال سوى رضاك                        نسعى لتحقيق الكما
  

 رحمه اهللا، وهي من الشخصيات العظيمـة        ابن عاشور يخ    تلك هي شخصية الش       
  . الفكر والعقل اإلسالميةرانوإالتي أبلت بالء حسناً في خدمة اإلسالم والمسلمين، 

وقدمت جهوداً عظيمةً في ميادين شتى، وآفاق واسعة ال تنـسى علـى مـدار                   
  . الزمان

  

  سماُته الشخصية: تاسعًا 
      

صفات حميدة وأخالق فاضلة جعلته في مصاف كبـار العلمـاء            ب ابن عاشور تميز      
  .الذين كان لهم تأثير على مجتمعاتهم بعلمهم وأخالقهم

ناً لهجته الصدق، وسريرة    افكنت أرى لس  «: يقول عنه صديقه محمد الخضر حسين         
  المعالي، وجداً في العمل ال يمسه كلـل،          ىنقية من كل خاطر سيء، وهمة طماحة إل       

ة على واجبات الدين وآدابه، وباإلجمال ليس إعجابي بوضاءة أخالقه وسماحة           ومحافظ
  .)١(«آدابه بأقل من إعجابي بعبقريته في العلم

هذه شهادة رفيق دربه وزميله في الدراسة، صديقه في الحياة، وهو أعلم بـه، وال                   
أبرز هذه ة، وإنما أستعرض قيأريد هنا أن أعرض جميع سماته الشخصية، وصفاته الخل

  : من أبرز سماته الشخصية التي تميز بهاو ،السمات بإيجاز
  . الصبر-١

ر واحتسب، وظهر من صـبره      ب بأنواع الباليا والمصائب، فص    -رحمه اهللا  –ابتلي      
وتجلده ما عرفه الخاص والعام، فابتلي بمحنة التجنيس وأوذي من قبل العامة بالـسب              

                                                 
  .٢٢٨صهـ  ١٣٥١  عام مجلة الهداية اإلسالمية، عدد شوال)١(



 

 
٢٤

راض الدنيئة بالهمز واللمز تارة، وبـاإلعالن       غ واأل والشتم، ومن ذوي األقالم الحاقدة    
  .)١(والتشهير تارة أخرى

 في ابن عاشوروفاة ابنه المناضل زين العابدين : كما ابتاله اهللا جلَّتْ قدرته بحادثتين    
م، ثم وفاة ابنه العالمة البحر مفتي الجمهورية التونـسية وعميـد الكليـة              ١٩٦٥سنة  

، فتلقـى االختبـارين     ابن عاشور الدين الشيخ محمد الفاضل     الزيتونة للشريعة وأصول    
  .قضاء اهللابرضا وين بكل إيمان وصبر ياإلله

  . )٢(وكان ذلك حديث المجالس والمنتديات، مما يؤكد الصلة اإليمانية القوية بربه العظيم
  . الحلم والصفح والعفو-٢

اً رفيقاً يعفـو عمـن      ، يجده حليم  ابن عاشور المتتبع لسيرة الشيخ محمد الطاهر          
  .ظلمه ويصفح عن حقه

الشيخ محمد الهاشمي الحفنـاوي     حدثني  : قال األستاذ عبد اهللا بن إبراهيم الريس          
وكان مـن   -إن أحمد الشطي  : ه تدل على مدى حلمه وسعة صدره وعفوه، يقول        بقص

 في الطريق ويتعرض له بالسباب والشتائم ولمـا         ابن عاشور  يلحق   -أركان الحزب 
 إدارة إحدى المدارس، وكان المرشح إلدارتها أحمد الشطي، طلبوا منـه أن             شغرت

، فجاء إليه، فأعطاه إذناً ولم يكلمه بشيء، مع ما تقدم من            ابن عاشور يأتي بإذن من    
  . )٣(إساءته إليه

  . عفَّةُ اللسان وعدم غمط غيره-٣

في نقده العلمـي     أعثر   ولم«: وصفه تلميذه محمد الحبيب ابن الخوجة بذلك فقال           
محب ألهل العلم ولطلبته    .  اللسان كريم   الذوق أو يخدش الكرامة، عف     على ما يمس  

ولمن كان أهالً للمحبة، وكان في مناقشاته العلمية ال يجرح أحداً وال يحط من قدره               
  ذلك تلميحاً ولم أجد في خصوماته الفكرية مـا           ىفإذا الحظ تهافتاً في الفكر لمح إل      

د قط، ورغم الحمالت التي شنت ضده في فتوى التجنس وغيرهـا            يمس شخصية أح  

                                                 
  . ١/١٣٩عبد اهللا بن إبراهيم الريس : ابن عاشور ومنهجه في التفسير، رسالة ماجستير مخطوطة إعداد:  انظر)١(

  .٢١ي صمحمد الطاهر بن عاشور، إعداد علي الرضا الحسين مقاالت اإلمام )٢(

  .١٤٠ ص١ ابن عاشور ومنهجه في التفسير، إعداد األستاذ عبد اهللا إبراهيم الريس ج)٣(



 

 
٢٥

 ولـم يـشك     يتصف به العلماء، بل لم يشر إليهم      لم ينزل عن المستوى الخلقي الذي       
  . )١(منهم قط

  . قوة الحفظ وحدة الذاكرة-٤

 الـذهن الوقـاد،     ابن عاشـور  مما أنعم اهللا تعالى به على الشيخ محمد الطاهر              
  . والنظرة الشمولية، والدقة المتناهية، وسرعة الحفظ واإلحاطةوالذكاء الحاد،

فحفظ القرآن وعمره ست سنوات، ثم أقبل على حفظ اآلجرومية وغيرهـا مـن                  
متون العلم، والتحق بجامع الزيتونة ولم يتجاوز الرابعة عشرة من عمـره، وحـاز              

لمبكـرة بـدأ    على شهادة التطويع وعمره واحد وعشرون عاماً، وفي هذه الـسن ا           
  .)٢(التدريس ألمهات الكتب

  : بقوة الذاكرة والحفظ ما يلي – رحمه اهللا –ومما يدل على تميز الشيخ 
: ابـن عاشـور   قال الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة عن شيخه محمد الطاهر            -أ  
 واستحضار ما يسأل عنه من مسائل،       ذهنكان فريداً مع تقدم  السن في  حضور ال         «

 بعد أن جلستُ إليه في زيارتي لـه بعـد           ١٩٦٣بتُ منه ذات يوم عام      أذكر أنني طل  
العصر عن وجه إعراب آية خفي علي فإذا اإلمام رحمة اهللا عليه يفيض في بيـان                

فـي  و) المغنـي (ذلك ويشرح الوجوه المختلفة فيستشهد بما أورد ابن هـشام فـي             
  .وكأنه يقرأ في كتاب) التصريح(

  .ا يسأل عنه من قضايا العلم اللغوي والشرعيوكذلك كان شأنه في كل م   
ه، أعانه على حصول ذلك وبلـوغ  كان خزانة علم تتنقل يجد لديه كل طالب بغيت          
بة العالية العجيبة فيه اشتغاله المتواصل بالمراجعة والتدريس والتحقيق والتأليف          ترالم

  .)٣(«مع صحة ذهن وجودة طبع وقوة عارضة وطالقة لسان
 مـن   ابن عاشور  الشيخ القاضي محمود شمام على ما تميز به الشيخ           استشهد -ب  

  :قوة الذاكرة والحفظ بأمور واقعية شاهدها بنفسه منها
                                                 

  .٢١م ص١٩٧٨-هـ١٣٩٨ عام ٤-٣ مجلة جوهر اإلسالم السنة العاشرة العدد )١(

رسالة مخطوطة بجامعة األزهـر كليـة اللغـة          وما بعدها،    ٥١على العطار ص  .  راجع االستعارة التمثيلية د    )٢(
  . العربية

  .٦٤بلقاسم الغالي ص. محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره، د)٣(
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ـ                     ىأنه إذا ألقى درسه يجلس مدة ساعتين وأكثر وهو يتحدث، دون أن ينظـر إل
صحيفة، وهو ينقل أقوال العلماء وأدلتهم ويناقـشها، ويـذكر النـصوص بلفظهـا،              

  .وأحسب أنه يحفظ ديوان الحماسة كله عن ظهر قلب: بيات وقائلها، يقولواأل
رحمـه   –خوجـة   الزرته يوماً قبل وفاته بأشهر بصحبة الخال علي بن          : ويقول    
 وتحدثنا في بعض المسائل وأثرت بعض اإلشكاالت، فوجدتُ الشيخ كما عهدته            -اهللا

  .افظته وذاكرته شيئاًقوي الحافظة، سريع البديهة، ولم تغير األيام من ح
خوجة بأبيات تمثل بها ناسباً إياها إلـى الـشيخ الطـاهر بـن              المله الشيخ   اوج    

مسعودة، فعلّق األستاذ على ذلك بقوله إن هذه األبيات لم تكن من نظم الـشيخ ابـن                 
مسعودة، وقد تكون نسبت إليه ألنه تمثل بها، ثم أنشد رحمه اهللا، نصها كامالً مـن                

 أن هذه األبيات مع قصتها موجودة في كتاب أزهار الريـاض فـي              حفظه، وأضاف 
، ) ٥٣٦-٤٥٣ (أخبار القاضي عياض، عند الحديث عن ترجمة اإلمـام المـازري          

: وذكر القصة وأعاد إنشاد األبيات وكأنه يطالعها من صحيفة منشورة أمامـه، قـال             
  .)١(ورجعت إلى كتاب أزهار الرياض، فوجدت األمر كما أخبر

  

   العقدي والفقهيهمذهب : عاشرًا
  

  مذهبه العقَدي - ١

ويتضح ذلك جلياً من     أشعري العقيدة على وجه العموم،       ابن عاشور ال ريب أن        
  :ينطريق

  .تصريحه بذلك : الطريقة األولى
تقريره لمذهب األشاعرة وترجيحه له عند عـرض المـذاهب فـي            : الطريقة الثانية 

  .)٢ (المسألة

                                                 
محمود شمام،  :  نقالً عن محاضرة الشيخ    ١/١٤١ ابن عاشور ومنهجه في التفسير، عبد اهللا بن إبراهيم الريس            )١(

  .  الطاهر بن عاشور الحافظ الحجةمحمد: والشيخ

منهج الطاهر بن عاشور في أصول االعتقاد دراسة وتقويماً، إعداد الطالب محمد بن حسين بن سـعيد                 :  انظر )٢(
  .، رسالة ماجستير مخطوط بمكتبة جامعة اإلمام محمد بن سعود بالرياض١/٥٣/٥٤العمري ج
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 بانتسابه إلى مذهب األشاعرة فهو      ابن عاشور لي من الطاهر    ومع التصريح الج      
يخالف األشاعرة أحياناً في تقرير بعض المسائل فيأخذ بمذهب الـسلف أو مـذهب              

  .)١(المعتزلة
 عند ذكر ابن عاشورومما يدل على ذلك ما أورده العالمة محمد الطاهر : أقول    

ß⎯≈uΗ÷q (: األقوال الواردة في تفسير قوله تعالى §9$# ’n?tã Ä¸ öyè ø9$# 3“ uθ tGó™$# ()٥: طه(. 

إن معنى االستواء : تهم إمام الحرمينمجمهور األشاعرة وفي مقد: قال ((: فقال
  : كما في قول األخطل))،القهر والغلبة واالستيالء

  

  دم مهراقومن غير سيف    قد استوى بشر على العراق
  :وقول اآلخر

  لناهم مرعى لنسرٍ وطائرجع   فلما علونا واستوينا عليهم
  

  . التأويل الشائع بين طلبة العلم هووهذا
وعندي أن معناه ضعيف إذ ال مناسبة ألن تستعمل غلبة العرش في معنى عظمة                  

اص حتى يعبر بغلبته عن عظمة      عاهللا تعالى إذ ليس العرش بمتوهم فيه خالقية وال ت         
عـرش الـذي هـو مـن عـالم           ال : وعلى هذا التأويل فـالمراد بـالعرش       .الغالب

  .)٢(...السماوات
  
   مذهبه الفقهي-٢

 في بيئة يعتنق معظم أهلها المذهب المالكي، وكان مـن           ابن عاشور نشأ العالمة       
ر لتحق بجامع الزيتونة متن ابن عاش     أوائل المتون التي حفظها وهو صغير قبل أن ي        

ب السائر في بلده والتفقه      على تعلم هذا المذه    ابن عاشور وسار  . )٣(في الفقه المالكي  

                                                 
  .١/٥٦ المرجع السابق )١(

  .، ط الشركة التونسية للتوزيع١٥ عاشور صمحمد الطاهر بن: للشيخ. تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة)٢(

  .١١راجع رحلته العلمية في هذا البحث ص) ٣(
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م، ثم كبير أهل الشورى المالكيـة عـام         ١٩٢٤فيه حتى صار مفتياً عاماً مالكياً عام        
  .)١(م١٩٣٢م، ثم شيخ اإلسالم للمذهب المالكي عام ١٩٢٧

ومع هذا كله لم يكن متعصباً لمذهب المالكية، بل كان ينظر في األقوال كلهـا،                   
موافقاً للدليل وإن خالف المذهب المالكي، ومـن هنـا       فينقد ويرجح، ويختار ما يراه      

مستقل الـرأي أحيانـاً، ناقـد آلراء        ومن كبار المجتهدين في الفتوى،      ((  يعتبر فهو
  . )٢()) لمختلف المسائل العلمية، معرض عن التقليدينالفقهاء، محقق من كبار المحقق

  

  أوَّلياته: حادي عشر 
 بأوليات سبق بها غيره، وتميز بها عمـن         شورابن عا انفرد الشيخ محمد الطاهر         

  . سواه، وهي أمارة على علمه وفضله، وعظم شخصيته، ورفيع مكانته
  :وقد حصر هذه األوليات األستاذ إياد خالد الطباع، وهي كما يلي   
، وذلك فـي    يأول من فسر القرآن كامالً في إفريقية، على نمط التفسير التحليل           - ١

  ).ير والتنويرالتحر(كتابه 
أول من جمع بين منصب شيخ اإلسالم المـالكي، وشـيخ الجـامع األعظـم                - ٢
 ).الزيتونة(

ـ ١٣٥١أول من سمي شيخاً للجـامع األعظـم سـنة            - ٣ م، ليتـولى   ١٩٣٢-هـ
اإلصالحات العلمية والتعليمية، فكان أول شيخ إلدارة التعليم بجامع الزيتونة عوضاً           

 .التي كانت هي المسيرة للتعليم به) فة على التعليمالهيئة المشر(عن النظارة 

خيمي تداولتْه الرئاسة الشرعية    ف، وهو لقب ت    بتونس أول من لُقِّب بشيخ اإلسالم     - ٤
وقد ُأطلق  . بتونس منذ القرن العاشر الهجري ولم يكن لدى المالكية بتونس هذا اللقب           

 .ة عليهعلى رئيس المجلس الشرعي األعلى للمالكية بصفة رسمي

أول من تقلَّد جائزة الدولة التقديرية للدولة التونسية، ونال وسـام االسـتحقاق              - ٥
 إلى كـل    هم وهو أعلى وسام ثقافي قررت الدولة التونسية إسناد        ١٩٦٨الثقافي سنة   

                                                 
  .١٧راجع وظائفه وحياته العلمية في هذا البحث ص) ١(

  .١٤٩بلقاسم الغالي ص.محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره، د) ٢(
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مفكر امتاز بإنتاجه الوافر ومؤلفاته العميقة األبحاث، ودعواته اإلصالحية ذات األثر           
ختلف األوساط الفكرية، وحصل على جائزة رئيس الدولـة فـي           البعيد المدى في م   
  .م١٩٧٣-١٩٧٢اإلسالميات عامي 

أول من أحيا التصنيف في مقاصد الشريعة في عصرنا الحالي بعد العز بن عبد الـسالم         - ٦
 .والشاطبي

 من أدخل إصالحات تعليمية وتنظيمية في الجامع الزيتـوني فـي إطـار               أول - ٧
كما أضـاف إلـى     ) أليس الصبح بقريب  (رية، صاغها في كتابه     منظومة تربوية فك  

الدراسة مواد جديدة كالكيمياء والفيزياء والجبر وغيرها، وأكثر من دروس الصرف،           
، ولعله أول مـن     )ديوان الحماسة ( بنفسه في تدريس     عومن دروس أدب اللغة، وشر    

  .     )١(درس ذلك في الزيتونة
  

  :امع الزيتونة التعليم في جهإصالح:ثاني عشر 
  

أن إصالح التعليم هو المقوم األساسي      "  ابن عاشور أدرك العالمة محمد الطاهر         
في كل دعوة جادة والمعبر أو الجسر الوحيد األكيد لكل أمة تـسعى إلـى المدنيـة                 

ين كيف تركوا هـذا     ح للمصل ابن عاشور والنهوض، وقد عجب الشيخ محمد الطاهر       
ـ          األمر المهم الخطير، وتوجه     هـذا   أووا بإصالحهم إلى معالجة قـضايا ال تبلـغ ش

  .  )٢(" العنصر اإليجابي المؤثر
ويبرز الشيخ محمد الحبيب بن الخوجة هذا الجانب من حياة الـشيخ رحمـه اهللا                   
 نظراءه وأقرانه فـي حلبـة       ابن عاشور وبقدر ما فاق الشيخ محمد الطاهر       «: فيقول

رة والعلم انفرد متميزاً بمنهجـه التربـوي         المحاض يالتدريس وجلى عليهم في ميدان    
  عليه اإلصالحي الذي حذا فيه حذو المصلح الشهير األستاذ اإلمام محمد عبده فعكف           

 مجاهداً في سبيله حتى حول الجامع األعظـم إلـى           هوعنى به وحرص على تطبيق    

                                                 
  . دار القلم بتصرف ، ط٨٠-٧٨طباع ص محمد الطاهر بن عاشور، تأليف إياد خالد ال)١(

بحث بعنوان منهج محمد الطاهر بن عاشور في إصالح التعليم اإلسالمي لألسـتاذ محمـد مـسعود جبـران                )٢(
  .م ١٩٨٨-هـ١٣٩٧، مجلة كلية الدعوية اإلسالمية بليبيا العدد الخامس ٢١٠ص
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ي جامعة إسالمية كبرى محكمة المناهج والبرامج مباهية سائر الجامعات والكليات ف          
 لعلوم الوسائل والمقاصـد ومـا       -رحمه اهللا -العالم اإلسالمي وغيره بما مكن فيها       

نصح به من تأصيل وبحث ومثابرة وجد وتدبر وابتكار في كل المواد مع اسـتخدام               
  .أحدث الطرق وأقوم األساليب

وقد ضم إلى ذلك في مراحل التعليم الثانوي العام كل ما يحتاجـه التلميـذ فـي                     
ف الرياضية والطبيعية واإلنسانية، فال يقدح بعد قادح في تكوينه وال يعوقـه             المعار

أي عائق عن مواصلة الدراسات العالية في أي مجال مـن مجـاالت االختـصاص               
 مواهبـه    مـن  الشرعي واإلنساني والعلمي التي يتجه إليها حسب اختياره وبتأهيـل         

  .ستعدادتهاو
م بها راحلنا األستاذ اإلمام شـيخ اإلسـالم          للحركة المباركة التي قا    وهكذا كان     

آثارها العجيبة، وكان لثورته اإلصالحية خطر أي خطر أفزع القوات االسـتعمارية            
  . )١( دتْ لهاالتي حاربتْ مناهجه وك

  

  مؤلفاته: ثالث عشر
  

ختلـف  م عدداً كبيراً من المؤلفات، فـي        ابن عاشور خَلَّف الشيخ محمد الطاهر         
والمعرفة، في الحديث، والتفسير، واللغة، والنحو، والبالغـة، واألدب،         نواحي العلم   

  .والدراسات اإلسالمية عموماً، والتاريخ وغير ذلك
  .وهذه المؤلفات تنبئ عن عظيم مكانته في العلم ورفعة شأنه   
ـ                 المطبـوع   اوقد بلغت هذه المؤلفات حوالي أربعين كتاباً تأليفـاً وتحقيقـاً، منه

  .والمخطوط
  :مؤلفاته في علم التفسير: أوالً

  ).مطبوع( تفسير التحرير والتنوير -١
  

                                                 
. ة للشريعة وأصول الـدين    محمد الحبيب بن الخوجة، النشرة العلمية للكلية الزيتوني       .  في الراحلين الخالدين، د    )١(

  .٢٢٥ صالسنة الثانية والثالثة
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  :مؤلفاته في الحديث النبوي الشريف: ثانياً

 )مخطوط(تعليقات وتحقيق على حديث أم زرع  - ١

 ).مطبوع(النظر الفسيح عند مضايق األنظار في الجامع الصحيح  - ٢

 ).مطبوع(ي الموطأ كشف المغطى من المعاني واأللفاظ الواقعة ف - ٣

 : مؤلفاته في الفقه وأصوله: ثالثاً

  ).مخطوط(آراء اجتهادية  - ١
 ).مخطوط(اآلمالي على مختصر خليل  - ٢

ول صقيح على شرح تنقيح الف    تنال(حاشية التوضيح والتصحيح لمشكالت كتاب       - ٣
 ).مطبوع(للقرافي ) في األصول

 ).مخطوط(الفتاوى  - ٤

 ).مخطوط (قضايا وأحكام فقهية - ٥

 ).مطبوع(مقاصد الشريعة اإلسالمية  - ٦

  :رابعاً مؤلفاته في الدراسات اإلسالمية

  ).مخطوط(أصول التقدم في اإلسالم  - ١
 ). مطبوع(أصول النظام االجتماعي في اإلسالم  - ٢

التعليم العربي اإلسالمي، دراسة تاريخية وآراء إصالحية       : أليس الصبح بقريب   -٣
 ). مطبوع(

 ). مطبوع(تحقيقات وأنظار في الكتاب والسنة  - ٤

 ). مطبوع(زقاعلي عبد الرلقد كتاب اإلسالم وأصول الحكم  ن- ٥

  :مؤلفاته في اللغة واألدب: خامساً

  ).مطبوع(أصول اإلنشاء والخطابة  - ١
 ). مخطوط(األمالي على دالئل اإلعجاز للجرجاني  - ٢

 ).مخطوط (تحقيق لشرح القرشي على ديوان المتنبي - ٣

ب البن السيد   اتب الك أدتحقيق وتصحيح وتعليق على كتاب االقتضاب في شرح          - ٤
 ).مخطوط(البطليوسي 

 ).مطبوع(تحقيق وتعليق على كتاب خلف األحمر المعروف بمقدمة في النحو  - ٥
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 ). مخطوط(تصحيح وتعليق على كتاب االنتصار لجالينوس للطبيب ابن زهر  - ٦

 ).مخطوط( المطول بحاشية السيالكوتي التعليق على - ٧

 ).مخطوط(حاس سجمع وشرح ديوان سحيم عبد بني الح - ٨

 ).مطبوع(ديوان بشار بن برد شرح وتحقيق  - ٩

 ).مطبوع(ديوان النابغة الذبياني  -١٠

 ).مطبوع (- تحقيق-ي ومشكل معانيه البن بسام النحوينبسرقات المت -١١

 ).مخطوط(شرح ديوان الحماسة  - ١٢

 ).مخطوط(شرح معلقة امرئ القيس  - ١٣

شرح المقدمة األدبية لشرح اإلمام المرزوقي على ديوان الحماسة ألبي تمـام             - ١٤
 ).مطبوع(

 ).مخطوط(غرائب االستعمال  -١٥

 ).مطبوع(قصيدة األعشى األكبر في مدح المحلّق  - ١٦

 ).مطبوع(زي مراجعات تتعلَّق بكتابي معجز أحمد والالمع العزي - ١٧

 ).مطبوع(موجز البالغة  - ١٨

 ).مطبوع(الواضح في مشكالت شعر المتنبي ألبي القاسم األصبهاني  - ١٩

  :مؤلفاته في التاريخ والتراجم: سادساً

  ).مخطوط(تراجم بعض األعالم  - ١
 ).مطبوع(قصة المولد النبوي الشريف  - ٢

 ).مطبوع) (تحقيق(ح ابن خاقان قالئد العقيان ومحاسن األعيان ألبي نصر الفت - ٣

  ).مخطوط(كتاب تاريخ العرب  - ٤
 

   في الدوريات ابن عاشورمقاالت الشيخ : سابعاً

 العديد من المقاالت في كثيـر مـن المجـالت           ابن عاشور للشيخ محمد الطاهر        
الـسعادة  : (والدوريات ففي تونس نُشرت مقاالته في الـصحف والمجـالت مثـل           

، )الـصباح (،  )العمل(،  )ديدجالعصر ال (،  )الوزير(،  )الزهرة(،  )النهضة(،  )العظمى
  .التونسية) الهداية اإلسالمية(



 

 
٣٣

، )الهدايـة اإلسـالمية   (،  )مجلة المنار (،  )مصباح الشرق (وفي القاهرة حرر في         
  .)مجلة مجمع اللغة العربية(، )الرسالة(، )هدى اإلسالم(

  .)١ ()لعربيمجلة المجمع العلمي ا(وفي دمشق كتب في    
  

  زوجه وأوالده:رابع عشر 
 سليلة المجد والشرف ابنة نقيب األشراف       ابن عاشور تزوج الشيخ محمد الطاهر         

  .بتونس محمد محسن
، والـسيدان   ابن عاشـور   بنين، هم العالمة البحر محمد الفاضل        ةوكان له ثالث      

  .)٢ ( اهللا، وبنتانمالجليالن عبد الملك، وزين العابدين رحمه
  
  

  وفاته:خامس عشر 
 في يوم األحد الثالث عشر من رجب عام         ابن عاشور توفي الشيخ محمد الطاهر         

، عن عمر يقارب سبعاً     )٣ (م١٩٧٣هـ الموافق الثاني عشر من أغسطس عام        ١٣٩٣
 في االستفادة واإلفادة، فاتسعت معارفه وتبحر في العلـوم           كلها وتسعين عاماً، شغلها  

 -ن قلم سيال عذب أتاح له أن ينشر معارفه وأفكاره في مؤلفاتـه            مع ما منحه اهللا م    
 ، وأجزل له المثوبة والعطاء جـزاء مـا قـدم لإلسـالم              - رحمة واسعة   اهللا رحمه

 .                                                والمسلمين
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
-٩٥إياد خالد الطبـاع ص : الفقه وأصوله والتفسير وعلومه، تأليف: محمد الطاهر ابن عاشور، عالمة :  انظر )١(

   بتصرف ١٥٥

  ١/١٦٨محمد الحبيب بن الخوجة : شيخ اإلسالم محمد الطاهر ابن عاشور، الشيخ)٢(

، ٥١٥  عـدد  -مجلـة المنهـل   ،  ٦٨بلقاسم الغالي ص  .  محمد الطاهر ابن عاشور، بقلم د       شيخ الجامع األعظم   )٣(
  .م١٩٩٤هـ مايو ١٤١٤ ذو الحجة ٥٥المجلد 
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  : التعريف بالقراءات: أوًال
  

جمع مؤنث سالم مفرده قراءة مصدر قرأ وتدل مادة القـاف،           : القراءات في اللغة      
الجمع واالجتماع، ومن ذلك القريـة، سـميت        "والراء والهمز في اللغة على معنى         

  )١(" الماء في المقراة، جمعتهتالجتماع الناس فيها، ويقولون قريقرية 
:  فقال )٢(أما القراءات في االصطالح فقد عرفها شمس الدين محمد ابن الجزري              

  )٣("ه لناقلاًعزومالقراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها "
ئمة القراء مخالفاً به غيره     مذهب يذهب إليه إمام من أ     " فقال   )٤(نيوعرفها الزرقا     

 سـواء أكانـت هـذه       ،في النطق بالقرآن الكريم، مع اتفاق الروايات والطرق عنه        
  )٥(.المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هيئاتها

 ،لتعريف الثاني طول عبارته واألصل فـي التعريـف اإليجـاز          اويالحظ على       
ية أداء كلمـات القـرآن الكـريم        علم بكيف : ( القراءات القرآنية هي   :ويمكن أن يقال  

  )٦().ه ومقرئيهيواختالف النطق بها معزوة إلى علماء القرآن ومجود
  

  شروط القراءات : ثانيًا
      

اشترط علماء القراءات ثالثة شروط تعرف بها القراءات المقبولة وتميـز عـن                 
  . وهيغيرها من القراءات الشاذة المردودة

  .لو بوجه من الوجوهموافقة اللغة العربية و - ١
                                                 

  .بيروت- ط دار الفكر٨٨٤-٨٨٣ص) قرأ( معجم مقاييس اللغة البن فارس مادة )١(

الدمـشقي الـشيرازي    هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف، أبو الخير ، شمس الـدين العمـري                   ) ٢(
النـشر فـي    : ، وهو شيخ القراء في زمانه ، من مؤلفاته        )هـ  ٧٥١( الشافعي الشهير بابن الجزري ، ولد عام        

غاية النهاية فـي    ) .[ هـ٨٣٣( القراءات العشر ، غاية النهاية في طبقات القراء ، منجد المقرئين ، توفي عام               
 ] .٧/٤٥ركلي ،واألعالم للز٢/٢٤٧طبقات القراء البن الجزري 

  . ط دار عالم الفوائد٤٩ المقرئين البن الجزري صد منج)٣(

هو محمد عبد العظيم الزرقاني ، من علماء األزهر في مصر تخرج بكلية أصول الدين وعمل بهـا مدرسـاً                    ) ٤(
      ) .هــ  ١٣٦٧( مناهل العرفان في علوم القرآن ، توفي بالقـاهرة عـام         : لعلوم القرآن والحديث ، من كتبه       

 ].٦/٢١٠األعالم للزركلي [ 

  . ط دار الفكر١/٤١٢ مناهل العرفان للزرقاني )٥(

  . ط دار القلم، دمشق٢٢١إبراهيم محمد الجرمي ص،  معجم علوم القرآن)٦(
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 .موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية - ٢

  .)١(صحة سندها - ٣
  :     وإلى ذلك يشير ابن الجزرى في طيبة النشر بقوله

  وكان للرسم احتماالً يحوي  فكل ما وافق وجه نحو

  فهذه الثالثة األركان   وصح إسناداً هو القرآن   

لسبعة      شذوذه لو        وحيثما يختل ركن أثبت          نه في ا   )٢(    أ

 . ) ٣(التواتر لقبول القراءة ولم يكتف بصحة السند :     وقد اشترط بعض المتأخرين 

وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخالف انتفـى           " قال ابن الجزري     
كثير من أحرف الخالف الثابت عن هؤالء األئمة السبعة وغيرهم ولقد كنت أجـنح              

  )٤("وموافقة أئمة السلف والخلف فساده ،ثم ظهرإلى هذا القول 
 أن الشروط الثالثة األولى هي شروط في قبول ابن عاشورويرى العالمة     

 بأن كانت صحيحة السند إلى النبي  القراءة إذا كانت غير متواترة عن النبي 

ترة فهي  الحديث الصحيح، وأما القراءة المتواهولكنها لم تبلغ حد التواتر فهي بمنزل
غنية عن هذه الشروط ألن تواترها يجعلها حجة في العربية، ويغنيها عن االعتضاد 

وا قرؤ المتواترة اتبموافقة المصحف المجمع عليه، أال ترى أن جمعاً من أهل القراء
$ ®: قوله تعالى tΒuρ uθ èδ ’ n? tã É= ø‹ tó ø9 $# &⎦⎫ ÏΨ ŸÒÎ/  〈]بظاء مشالة أي بمتهم، وقد   ]٢٤ :التكوير

)٥(".ت في المصاحف كلها بالضاد الساقطةكتب
  

وإن المصحف اإلمام ما رسموه إال اتباعاً ألشـهر القـراءات           : "ابن عاشور قال      
، وقراء أصحابه، فإن حفظ القرآن في صدور        المسموعة المروية من زمن النبي      

، وما كتب في أصول المصاحف إال من حفـظ          فالمصاحالقراء أقدم من كتابته في      

                                                 
   بتصرف١/٩النشر في القراءات العشر البن الجزرى ) ١(
  . توزيع مكتبة دار الهدى–يم الزعبي  تحقيق محمد تم٢٣ت العشر البن الجزري صا طيبة النشر في القراء)٢(

 ١/١٣ النشر في القراءات العشر )٣(

  .١/١٣  المرجع السابق)٤(

  .١/٥٢ التحرير والتنوير )٥(
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تبين، وما كُتب المصحف اإلمام إال من مجموع محفوظ الحفاظ وما كتبه كُتـاب              الكا
  )١(".الوحي في مدة نزول الوحي

ال "حيث يرى أنه    : )٢( ما ذكره العالمة أبو شامة المقدسي      ابن عاشور ويؤيد كالم       
، يشترط التواتر في القراءات، ويكفي ثبوت القراءة بالنقل الصحيح عن رسول اهللا 

فكل قراءة ساعدها خط المـصحف      . في اآلحاد الصحيحة وموافقة خط المصحف     فتك
  )٣(".مع صحة النقل فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب فهي قراءة معتبرة

إن التواتر  : " قال  حيث  أيضاً قرره ابن الجزري رحمه اهللا      ابن عاشور وما ذكره       
الرسم وغيره، إذ ما ثبت من أحرف        الركنين اآلخرين من      إلى إذا ثبت ال يحتاج فيه    

 وجب قبوله وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسـم أم           الخالف متواتراً عن النبي     
  )٤(".خالفه
 بمخالفـة بعـض القـراءات       ابن عاشور محمد الطاهر   العالّمة  ومن هنا ال يعبأ         

  .المتواترة لرسم المصحف
#) ® :قوله تعالىومن ذلك ما ذكره عند      þθä9$s% ÷βÎ) Èβ≡ x‹≈ yδ Èβ≡ t Ås≈ |¡ s9 〈]فقال  ]٦٣ :طه " :

 »هذين« بتشديد نون إن، وبالياء بعد ذال » هذينإن« وحده )٥(وأما قراءة أبي عمرو

                                                 
  .١٦/١٤٣ التحرير والتنوير )١(

مـؤرخ،  : عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي، أبو القاسم ، شهاب الدين، أبو شـامة                  هو   )٢(
من مؤلفاته  ) هـ٥٩٩( فقد ولد عام    . وبها منشأه ووفاته  . ث، أصله من القدس، ومولده في دمشق        محدث، باح 

          تـوفى فـي عـام     . المرشد الوجيز إلى علوم تتعلَّق بالكتاب العزيز ، إبراز المعاني في شـرح الـشاطبية                : 
 ]٣/٢٩٩األعالم للزركلى  . [)هـ٦٦٥( 

  بتصرف ط دار وقـف الديانـة       ١٧٣ بالكتاب العزيز ألبي شامة المقدسي ص       المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق     )٣(
  . أنقرة– التركي للطباعة والنشر

  .١/١٣شر ع النشر في القراءات ال)٤(

ـ ٦٨( هو زبان بن العالء بن عمار بن العريان، أبو عمرو التميمي المازني البصري، ولد سنة                ) ٥( وقيـل      ) هـ
ن أبو عمرو مقدماً في عصره، عالماً بـالقراءة عارفـاً بوجوههـا ، قـدوة                ونشأ في البصرة ، وكا    ) هـ٦٩( 

ـ ١٥٤( بالعربية ، توفي بالكوفة سنة     ، وكشف الضياء فـي تـاريخ     ١/٢٨٨غاية النهاية   .[ وقيل غير ذلك    )  ه
   ]. ١٢٦القراءات والقراء ص
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ذلك ال يطعن فيها ألنها رواية : وأقول )٢(.هي مخالفة للمصحف: )١(فقال القرطبي
  )٣(."صحيحة ووافقت وجهاً مقبوالً في العربية

χ ®:  ما ذكره عند قوله تعالى     ومن ذلك      Î) ©! $# ã≅ ½z ô‰ ãƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= Ïϑ tã uρ 

ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζ y_ “ Í øg rB ⎯ ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# šχ öθ ¯= ut ä† $ yγŠ Ïù ô⎯ ÏΒ u‘ Íρ$ y™ r& ⎯ ÏΒ 5= yδ sŒ 

# Zσ ä9 ÷σ ä9 uρ 〈]عطفاً  )٧( بالنصب )٦( وعاصم )٥(ويعقوب )٤( قرأه نافع  »ولؤلؤا«: "قال. ]٢٣:الحج 
  . أي يحلون لؤلؤا، أي عقوداً ونحوها»أساور«على محل 

                                                 
بد اهللا القرطبي، مـن كبـار       حمد بن أبي بكر بن فَرح األنصاري الخزرجى األندلسي أبو ع          أمحمد بن    هو   )١(

التذكرة في  و" ،الجامع ألحكام القرآن  " المفسرين رحل إلى المشرق واستقر في أسيوط، من أشهر مؤلفاته تفسير            
، معجم المفـسرين    ٩٢طبقات المفسرين للسيوطي ص    .[)هـ  ٦٧١( توفى سنة   . أحوال الموتى وأمور اآلخرة     

٢/٤٧٨.[ 

  .١١/١٩٥  الجامع ألحكام القرآن للقرطبي)٢(

  .١٦/١٤٤ التحرير والتنوير )٣(

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم مولى جعونة بن شعوب الليثى حليف حمزة بن عبد المطلب، أصـله                    هو   )٤(
قرأت على سـبعين    : من أصبهان، أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة ، حيث قال عن نفسه                 

وكان نافع عالماً بوجوه    : قال ابن مجاهد    . ورش وابن وردان وابن جماز    وقالون  : من التابعين، وممن روى عنه    
، ٢/٣٣٣غاية النهايـة    . [على الصحيح ) هـ١٦٩( توفى بالمدينة سنة    . القراءات ، متبعاً آلثار األئمة الماضين       

ألثر فـي تـاريخ      ، أحسن ا   ٧٠عبد الوهاب بن السالم ص    / طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءتهم تأليف        
 ].١٠القراء األربعة عشر للشيخ محمود خليل الحصري ص

يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد اهللا بن أبي إسحاق أبو محمد الحضرمي البصري، إمام أهل البـصرة                    هو   )٥(
وكان يعقوب من أعلم أهل     .ومقريها ، أخذ القراءة عرضاً عن سالم الطويل ومهدي بن ميمون ويونس بن عبيد               

 وما بعدها ، طبقات     ٢/٣٨٦غاية النهاية   . [)هـ٢٠٥( توفى في ذي الحجة سنة      . انه بالقرآن والنحو وغيره     زم
 ]. وما بعدها٩٩القراء السبعة ص

عاصم بن بهدلة أبي النجود أبو بكر األسدى الكوفي انتهت إليه رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد أبي عبد الـرحمن                   )٦(
قان والتحرير والتجويد وكان أحسن الناس صوتاً بالقرآن، أخذ القراءة عـن زر             السلمى جمع بين الفصاحة واإلت    

بن حبيش وأبي عبد الرحمن السلمى وأبي عمرو الشيبانى ، وروى القراءة عنه أبان بن تغلب وأبان بـن يزيـد                     
ومـا   ١/٣٤٧غاية النهاية   . [وقيل غير ذلك  ) هـ١٢٨( وحفص بن سليمان وأبو بكر شعبة بن عياش توفى سنة           

  ] .بعدها 
  .)٢/٣٢٦راجع النشر في القراءات العشر البن الجزرى (  وأبو جعفر)٧(
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أساور من ذهب وأسـاور مـن   :  والمعنى،وقرأه الباقون بالجر عطفاً على اللفظ     
  .لؤلؤ
وهي مكتوبة في المصحف بألف بعد الواو الثانية في هذه السورة ، فكانت قراءة                  
تباع الخط واجباً   انقل ورواية فليس    والقراءة  .  مخالفة لمكتوب المصحف   »لؤلؤ«جر  

ه ؤوعلى من يروي بما يخالفه وكتب نظيره في سورة فاطر بدون ألف، والذين قـر              
  )١(".بالنصب خالفوا أيضاً خط المصحف واعتمدوا روايتهم

 على من حاول التماس بعض الحجج والتعليالت عند مخالفة          ابن عاشور  رد   كما    
   : اهللا تعـالى   ، ومن ذلك ما ذكره عند قول       المصحف بعض القراءات المتواترة لرسم   

® (#θ à) ÏΡ r& uρ ⎯ ÏΒ $ ¨Β Ν ä3≈ sΨ ø% y— u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& z’ ÏA ù' tƒ ãΝ ä. y‰ tn r& ßN öθ yϑ ø9 $# tΑθ à) u‹ sù Éb> u‘ Iω öθ s9 û© É_ s?ö ¨zr& 

#’ n< Î) 5≅ y_ r& 5=ƒ Í s% s− £‰ ¢¹ r' sù ⎯ ä. r& uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ås Ï=≈ ¢Á9 مرو وحده من   وقرأ أبو ع   "]١٠: المنافقون[ 〉 #$
وإن كانت مخالفـة لرسـم      ( والقراءة رواية متواترة  .  بالنصب »وأكون«بين العشرة   

 ومـصحف   )٢(إنها يوافقها رسم مصحف أبي بن كعب      :  وقيل )المصاحف المتواترة   
واعتذر أبو عمرو عن مخالفة قراءته للمصحف بأن الواو حـذفت          ... )٣(ابن مسعود 

 صورة إشباع الضمة وهو الواو اعتماداً علـى         في الخط اختصاراً يريد أنهم حذفوا     
  .نطق القارئ كما تحذف األلف اختصاراً بكثرة في المصاحف

                                                 
  .١٧/١٦٨ التحرير والتنوير )١(

هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار األنصاري ، أبو المنذر                      ) ٢(
ية ، وشهد بدراً والمشاهد كلها ، أخرج لـه األئمـة فـي    وأبو الطفيل، سيد القراء ، كان من أصحاب العقبة الثان       

اإلصـابة فـي تمييـز      . [ على األرجح ) هـ٣٠( صحاحهم، وعده مسروق في الستة أصحاب الفتا، توفي سنة          
 ].  ١/١٨٠الصحابة البن حجر 

 بـن   هو عبد اهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث                    ) ٣(
تيم بن سعد بن هذيل الهذلي ، أبو عبد الرحمن ، أحد السابقين األولين ، هاجر الهجرتين ، وشهد بدراً والمشاهد                     

اإلصابة .[ على األرجح   ) هـ  ٣٢( بعدها ، والزم النبي صلى اهللا عليه وسلم ، وكان صاحب نعله ، توفي سنة                
  ]. ٤/١٩٨في تمييز الصحابة 



 

 
٤١

العرب قد تسقط الواو في بعض الهجاء كما أسقطوا األلف مـن            : )١(وقال الفراء     
قـال  . بكثرة يكتبونه داود  وسليمان وأشباهه، أي كما أسقطوا الواو الثانية من داوود          

  )٢(. بغير واو فَقُال»فقوال«بعض مصاحف عبد اهللا في رأيتُ و: "الفراء
وكل هذا ال حاجة إليه ألن القـرآن        : "ثم علق الطاهر على هذه التعليالت بقوله          

  )٣(".همتلقّى بالتواتر ال بهجاء المصاحف وإنما المصاحف معينة على حفظ
  

ابــن ة فوائــد االخــتالف فــي القــراءات  مــن وجهــة نظــر العالمــ: ثالثــًا 
  عاشور

  

 في ثنايا تعرضه للقراءات أثناء التفسير فوائد القراءات         ابن عاشور أبرز العالمة       
  :في القرآن العظيم، وذلك كما يلي

١ JאאאאF٤EK 
$ ®:  عند قوله تعالىابن عاشوروإلى ذلك أشار      tΡÏ‰ ÷δ$# xÞ¨u Å_Ç9 $# zΟ‹ É) tGó¡ ßϑø9 $# 〈 

الطريق، هو بالصاد وبالسين وقد قرئ بهما في المشهورة : والصراط: "فقال] ٦:الفاتحة[
وكذلك نطقت به بالسين جمهور العرب إال أن أهل الحجاز نطقوه بالصاد مبدلة عن 

   )٥("السين لقصد التخفيف في االنتقال من السين إلى الراء ثم الطاء
 )٦( بالصاد أبرزه مكي بن أبي طالب      »طالصرا«ووجه التخفيف قي قراءة     : أقول    

ل، واللفظ  عالسين حرف مهموس فيه تسفُّل، وبعدها حرف مطبق مجهور مست         : "فقال

                                                 
المصادر في  " و  " اللغات  " و  " معاني القرآن   " زياد الفراء ولد بالكوفة، من مؤلفاته       أبو زكريا يحي بن      هو   )١(

     توفى بطريـق مكـة سـنة       " المقصور والممدود " و  " الوقف واالبتداء " و  " الجمع والتثنيه في القرآن   " و  " القرآن
  ]. وما بعدها٩٩الفهرست ص  .[)هـ٢٠٧( 

  . بيروت- ط عالم الكتب٣/١٦٠كريا يحي بن زياد الفراء  راجع معاني القرآن تأليف أبي ز)٢(

  .٢٨/٢٢٨ التحرير والتنوير )٣(

  .  ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيع١٨١ مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص)٤(

   ١/١٨٧ التحرير والتنوير )٥(

وهو ) هـ  ٣٥٥( بالقيروان سنة   هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار األندلسي القرطبي، ولد              ) ٦(
مشكل إعراب القرآن ، الكشف عن وجوه القراءات وعللها ، توفي           : مقرئ عالم بالتفسير والعربية ، من مؤلفاته        

 ] . ٧/٢٨٦ ، واألعالم ٢/٣٠٩غاية النهاية ) . [ هـ٤٣٧( عام 



 

 
٤٢

بالمطبق المجهور بعد المستفل المهموس فيه تكلف وصعوبة، فأبدل من السين صاداً            
 لمؤاخاتها الطاء في اإلطباق والتصعد ليكون عمل اللسان في اإلطباق والتصعد عمالً           

واحداً فذلك أسهل وأخف، وعليه جمهور العرب وأكثر القراء وكانت الصاد أولـى             
بالبدل من غيرها لمؤاخاتها السين في الصفير والمخرج، فأبدل من الـسين حـرف              

  )١("يؤاخيها في الصفير والمخرج، ويؤاخي الطاء في اإلطباق والتصعد، وهو الصاد
Ÿω ® عند قوله تعالى -أيضاً–وقال      uρ (#θãè Î6 ®K s? ÏN¨uθ äÜ äz Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 وقرأ : "]١٦٨:البقرة[〉 #$

 )٢( بضم فسكون على أصل جمع السالمة، وقرأه ابن عامر»خطوات«الجمهور 
عن عاصم بضم الخاء والطاء على اإلتباع،  )٥( وحفص)٤( عن ابن كثير)٣(وقنبل

  .)٦("واإلتباع يساوي السكون في الخفة على اللسان
ã ®: تعالىوقال عند قوله       ÷κ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©! $# tΑ Í“Ρé& ÏµŠ Ïù ãβ# u™ ö à) ø9 : " ]١٨٥: البقرة[ 〉 #$

#ãβ ®وقرأ الجمهور  u™ ö à) ø9 بهمزة مفتوحة بعد الراء الساكنة وبعد الهمزة ألف،  〉 #$

                                                 
  .  ١/٣٤ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب )١(

عبد اهللا بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر اليحصبي إمام أهل الشام فـي القـراءة ، أخـذ                       هو  ) ٢(
القراءة عرضاً عن أبي الدرداء وعن المغيرة بن أبي شهاب صاحب عثمان بن عفان وقيل عرض على عثمـان                   

 بعدها ، تاريخ القـراء العـشرة         وما ١/٤٢٣غاية النهاية    .[)هـ  ١١٨( نفسه ، توفى بدمشق يوم عاشوراء سنة      
  ]. وما بعدها٢٤ورواتهم ص

هو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن محمد المكي المخزومي ، أبو عمـر الـشهير بقنبـل ، ولـد عـام                        ) ٣(
، من أعالم القراء ، كان إماماً متقناً ، انتهت إليه مشيخة اإلقراء بالحجاز في عصره، تـوفي بمكـة                    ) هـ١٩٥(

 ]. ٦/١٩٠، واألعالم ٢/١٦٥غاية النهاية .[ ) هـ٢٩١( سنة 

ولقـي  ) هـ٤٥( عبد اهللا بن كثير بن المطلب القرشي الداري، إمام أهل مكة في القراءة ولد بمكة سنة                  هو   )٤(
بها عبد اهللا بن الزبير وأبا أيوب األنصاري وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر ودرباس مولى عبد اهللا بن عبـاس                     

ه القراءة إسماعيل بن عبد اهللا القسط، وإسماعيل بن مسلم، وحماد بن سلمة ، والخليل بن             وروى عنهم، وروى عن   
 وما بعدها، طبقات القراء الـسبعة البـن         ٢/٤٤٣غاية النهاية   .   [ )هـ١٢٠( توفى سنة   . أحمد والبزى وقنبل    

 ]. وما بعدها ١٥، تاريخ القراء العشرة ورواتهم عبد الفتاح القاضي ص٦٥السالر ص

هو حفص بن سليمان بن المغيرة ، أبو عمر بن أبي داود األزدي الكوفي ، ويعرف بحفـيص ولـد سـنة                            ) ٥(
ـ ١٨٠( وأخذ القراءة عن عاصم ، وكان ربيبه ، نزل بغداد وجاور بمكة ، توفي عام                ) هـ٩٠(  غايـة  ).[ هـ

 ]. ٢/٢٦٤، واألعالم ١/٢٥٤النهاية

  .  ٢/١٠٢ التحرير والتنوير )٦(



 

 
٤٣

وقرأه ابن كثير براء مفتوحة بعدها ألف على نقل حركة الهمزة إلى الراء الساكنة 
  )١(".لقصد التخفيف

وقرأ ابن كثيـر علـى وجـه        :" إلى هذه الفائدة فقال    )٢(وقد أشار اإلمام المهدوي       
  .)٣("التخفيف، فألقى فتحة الهمزة على الراء وحذف الهمزة لكثرة استعمال هذا االسم

θ#) ®: ومن ذلك أيضاً ما ذكـره عند قول اهللا تعـالى     è?ù& uρ šVθ ã‹ç7 ø9$# ô⎯ÏΒ $ yγ Î/ üθ ö/r& 〈 
 في الموضعين في اآلية بكسر الباء على خالف »البيوت«وقرأ الجمهور : "]١٨٩:البقرة[

عل على فُعول فهي كسرة لمناسبة وقوع الياء التحتية بعد حركة الضم صيغة جمع فَ
AβθãŠ ®  قرؤواللتخفيف كما ãã uρ 〈]إلى )٥( وقد أشار العالمة ابن زنجلة)٤ ( ..."]٤٥:الحجر 

 بكسر الباء وحجتهم في ذلك أنهم استثقلوا »البيوت«ون وقرأ الباق: "هذه الفائدة فقال
الضمة في الباء وبعدها ياء مضمومة، فيجتمع في الكلمة ضمتان بعدها واو ساكنة 

 أثقل الكالم، فكسروا الباء لثقل الضمات  منفتصير بمنزلة ثالث ضمات وهذا
ءة بالكسر أن الكسرة ووجه القرا: " كما قال مكي أيضاً)٦ (..."ولقرب الكسر من الياء

     .)٧("مع الياء أخف من الضمة معها
  
  

                                                 
  . ٢/١٧٢حرير والتنوير  الت)١(

مقرئ أندلـسي أصـله مـن المهديـة     : أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوى التميمي ، أبو العباس         هو  ) ٢(
، وهو  " التفصيل الجامع لعلوم التنزيل   " هـ ، رحل إلى األندلس ، وصنَّف كتباً ، منها           ٤٤٠بالقيروان ولد عام    

 رى العاطش، الهداية في القراءات ، وكان مقدماً فـي القـراءات             تفسير كبير آليات ، التيسير في القراءات ،       
  ].٣٠، طبقات المفسرين للسيوطى ص١/١٨٤األعالم للزركلى .[ )هـ٤٣٠(والعربية وتوفى في عام 

  .  ط مكتبة الرشد١/١٩١ شرح الهداية  لإلمام أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي )٣(

  . ٢/١٩٥ التحرير والتنوير )٤(

عالم بالقراءات ، كان قاضياً مالكياً، قـرأ علـى ابـن    : نجلةزعبد الرحمن بن محمد ، أبو زرعة ابن  هو  ) ٥(
( توفى عـام  . ، وصنف كتباً منها حجة القراءات ، وشرف القراء في الوقف واالبتداء           " الصحابي" فارس كتابه 

 ].٣/٣٢٥األعالم للزركلى .[ )هـ٤٠٣

   . ١٢٧ حجة القراءات البن زنجلة ص)٦(

  .١/٢٨٤الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها )٧(



 

 
٤٤

٢ JאאאW 
 إلى هذه الفائدة عند المقدمة السادسة من مقدمات تفسيره ابن عاشوروقد أشار     

وألن اختالف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر : "أثناء حديثه عن القراءات فقال
 والهاء المشددة بفتح الطاء ]٢٢٢:البقرة[ 〉ن يطَّهرحتى®: واحدة نحوالمعاني في اآلية ال

ãΛ ®، وبسكون الطاء وضم الهاء مخففة، ونحو المشددة ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 〈]لمستم« و]٤٣:النساء« 

⎪⎦t ® مع قراءة ]١٩:الزخزف[ 〉 الرحمنِ ِإنَاثاًدنوجعلُوا الْمالِئكَةَ الَّذين هم ع®: وقراءة Ï% ©! $# 

öΝ èδ ß‰≈ t6 Ïã Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# $ ·W≈ tΡÎ) 〈، والظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر، تكثيراًً للمعاني 
 على إذا جزمنا بأن جميع الوجوه في القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي 

أنه ال مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مراداً هللا 
وجوه فتكثر من جراء ذلك المعاني، فيكون وجود الوجهين فأكثر تعالى ليقرأ القراء ب

جزئاً عن آيتين فأكثر، وهذا نظير التضمين في استعمال مفي مختلف القراءات 
العرب،  ونظير التورية والتوجيه في البديع، ونظير مستتبعات التراكيب في علم 

ف القراء في اللفظ المعاني، وهو من زيادة مالئمة بالغة القرآن ولذلك كان اختال
  .  )١("الواحد من القرآن

ö ®: ما ذكره عند قوله تعالى: ومثال ذلك     ÝàΡ$# uρ ’ n< Î) ÏΘ$sà Ïè ø9 $# y#ø‹ Ÿ2 $yδ ã” Å³⊥ çΡ 〈 
         بالراء مضارع أنْشر »نُنْشرها«وقرأ جمهور العشرة : " فقال]٢٥٩: البقرة[

             )٣( وعاصم والكسائي)٢(وقرأه ابن عامر وحمزة. بمعنى اإلحياءالرباعي 

                                                 
  . ١/٥٤ التحرير والتنوير )١(

أخذ القراءة عرضاً عن    ) هـ٨٠( حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات ، أبو عمارة الكوفي التيمى ولد سنة               هو   )٢(
هذا حبر القرآن،   :  يقول   األعمش وأبي إسحاق السبيعي وابن أبي ليلى ، وكان شيخه األعمش إذا رآه قد أقبل              

  ].٩٢ وما بعدها ، طبقات القراء السبعة ص١/٢٦١غاية النهاية. [وقيل غير ذلك) هـ١٥٦( توفى سنة 
علي بن حمزة بن عبد اهللا بن بهمن بن فيروز األسدي الكسائي كان عالماً بالعربية والقـرآن واآلثـار ،                    هو  )  ٣(

ما رأيت بعينى هاتين أصدق لهجة      : قال يحي بن معين   . ة الزيات وإليه انتهت رئاسة اإلقراء بالكوفة بعد حمز      
ـ ١٨٩( توفى سنة   . أخذ القراءة عرضاً عن حمزة أربع مرات وعن محمد بن أبي ليلى             . من الكسائي     )هـ

  ] . وما بعدها ٨٩ وما بعدها ، طبقات القراء السبعة ص١/٥٣٥غاية النهاية [



 

 
٤٥

$ ® )١(وخلف yδã” Å³⊥ çΡ 〈  بالزاي مضارع أنشزه إذا رفعه، والنشز االرتفاع، والمراد
ارتفاعها حين تغلظ بإحاطة العصب واللحم والدم بها، فتحصل من القراءتين معنيان 

  )٢(".لكلمة واحدة

©# ®: ومن ذلك ما ذكره عند قول اهللا تعالى     ®L xm # sŒ Î) x n= t/ t⎦ ÷⎫ t/ È⎦ ø⎪ £‰ ¡¡9 $# y‰ y` uρ ∅ ÏΒ 

$ yϑÎγ ÏΡρ ßŠ $YΒ öθ s% ω tβρ ßŠ% s3 tƒ tβθßγ s) ø tƒ Zω öθ s% 〈]بفتح - »يفقهون«وقرأ الجمهور : "]٩٣:الكهف
- )٣(وقرأ حمزة والكسائي.  أي ال يفهمون قول غيرهم–الياء التحتية وفتح القاف

والمعنيان . رهم قولهم أي ال يستطيعون إفهام غي–بضم الياء وكسر القاف 
  .)٤("متالزمان

٣ Jאאאאאאאאא 
Ÿω ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورومن ذلك ما ذكره  uρ öΝ èδθ è=ÏG≈ s) è? y‰Ζ Ïã 

Ï‰ Åfó¡ pR ùQ $# ÏΘ# u ut ù:$# 4© ®L xm öΝ ä.θ è=ÏF≈)ƒ ÏµŠ Ïù ( β Î* sù öΝ ä.θè= tG≈ s% öΝ èδθè=çF ø% $$ sù 3 y7 Ï9¨x‹ x. â™ !# u“ y_ z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 $# 〈 
Ÿω ®: وقرأ الجمهور: "]١٩١:البقرة[ uρ öΝ èδθè=ÏG≈ s) è? y‰Ζ Ïã Ï‰ Åfó¡ pR ùQ$# ÏΘ# u utù: $# 4© ®L xm öΝ ä.θè=ÏF≈ s) ãƒ ÏµŠ Ïù 〈  

لُوهم عنْد الْمسجِد الْحرامِ تُقوال تَ« )٥(ثالثتها بألف بعد القاف، وقرأ حمزة والكسائي
 بدون ألف بعد القاف، »لُوكُم فَاقْتُلُوهم كَذَِلك جزاء الْكَافرِينوكُم فيه فَِإن قَتيقتلحتَّى 

                                                 
حد القراء العشرة وأحد الرواة عن سليم عن حمـزة          أحمد األسدى   خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف أبو م         هو   )١(

وكان ثقة كبيراً زاهداً عابداً عالماً وكان يصلح في كل يوم أحد طعاماً ويجمع الكـسائي                ) هـ١٥٠(  ولد سنة 
 غاية النهايـة  .[ )هـ٢٢٩( توفى سنة   . والفراء وأمثالهما فيأكلون ويبحثون في العلم والنحو والغريب واللغة          

  ] وما بعدها٩٦، طبقات القراء ص١/٢٧٢

  . ٢/٥١٠ التحرير والتنوير )٢(

  .  )١/٤٤٩راجع إتحاف فضالء البشر للدمياطي (  وخلف)٣(

  . ١٥/١٣٢ التحرير والتنوير )٤(

  . )٣٠٢راجع تحبير التيسير البن الجزري ص(  وخلف)٥(



 

 
٤٦

 لحمزة أرأيت قراءتك هذه كيف يكون الرجل قاتالً بعد أن صار )١(فقال األعمش
  أهـ . إن العرب إذا قتل منهم رجل قالوا قتلنا: مقتوالً؟ فقال حمزة

  :)٢(ذف مضاف من المفعول كقولهيريد أن الكالم على ح
  

  غضبت تميم أن تقتل عامر   يوم النسار فأعتبوا بالصيلم
  

وال تقتلوا أحداً منهم حتى يقتلوا بعضكم فإن قتلوا بعضكم فاقتلوا مـن             : والمعنى    
 إلى ضمير جماعة المشركين فهو بمعنـى        »قتلوا«تقدرون عليه منهم، وكذلك إسناد      

 ألن العرب تسند فعل بعض القبيلة أو الملة أو الفرقة لما            قتل بعضهم بعض المسلمين   
 وهـذه   . قتلتنا بنـو أسـد     :يدل على جميعها من ضمير كما هنا، أو اسم ظاهر نحو          

القراءة تقتضي أن المنهي عنه القتل فيشمل القتل باشـتباك حـرب والقتـل بـدون                
  )٣(".ملحمة

(θà#) ®: ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى ¨?$# uρ ©! $# “ Ï% ©! $# tβθ ä9 u™ !$|¡ s? ⎯ Ïµ Î/ 

tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 〈 ]وقرأ .  قرأه الجمهور بالنصب عطفاً على اسم اهللا»واألرحام«:  ]١:النساء
فعلى قراءة الجمهور يكون األرحام .  عطفاً على الضمير المجرور- بالجر-حمزة 

مأموراً بتقواها على المعنى المصدري، أي اتقائها، وهو على حذف مضاف، أي 
اتقاء حقوقها، فهو من استعمال المشترك في معنييه، وعلى هذه القراءة فاآلية ابتداء 

,t ®: تشريع وهو مما أشار إليه قوله تعالى n= yz uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ y_ ÷ρy— 〈  وعلى قراءة حمزة
: يكون تعظيماً لشأن األرحام أي التي يسأل بعضكم بعضاً بها، وذلك قول العرب

 حين قرأ على عتبة بن أن النبي ) الصحيح(ما روى في ك" ناشدتك اهللا والرحم"
β÷ ®ربيعة سورة فصلت حتى بلغ  Î* sù (#θàÊ u ôã r& ö≅ à) sù ö/ ä3 è? ö‘ x‹Ρ r& Zπ s) Ïè≈ |¹ Ÿ≅ ÷W ÏiΒ Ïπ s) Ïè≈ |¹ 

                                                 
د الكوفي، تابعي مشهور كان ثقة ثبتـاً فـي          سليمان بن مهران األعمش األسدى الكاهلى موالهم أبو محم        هو  ) ١(

 وهو ابـن ثمـان      )هـ١٤٨(حديث مات سنة    ١٣٠٠ه روى نحو    ديث، وكان محدث أهل الكوفة في زمان      الح
  ].٣/١٣٥ ، األعالم للزركلى ٦٧طبقات الحفاظ للسيوطى ص.[ وثمانين سنة

  )عتب (  مادة ١٠/٢٢ البيت لبشر بن أبي خازم ،اللسان البن منظور )٢(
   . وما بعدها٢/٢٠٠ التحرير والتنوير )٣(



 

 
٤٧

7Š$ tã yŠθßϑ rO uρ 〈 ]وهو ظاهر . ناشدتك اهللا والرحم:  فأخذت عتبة رهبة وقال]١٣:فصلت
 بعوائد الجاهلية، إذْ يتساءلون بينهم بالرحم فتكون تعريضاً... محمل هذه الرواية

وأواصر القرابة ثم يهملون حقوقها وال يصلونها، ويعتدون على األيتام من إخوتهم 
 وظلموه، وهو وأبناء أعمامهم، فناقضت أفعالُهم أقوالهم، وأيضاً هم قد آذوا النبي 

‰ô ®:من ذوي رحمهم وأحق النَّاس بصلتهم كما قال تعالى s) s9 öΝ à2 u™ !% y` ×Αθß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ 

öΝ à6 Å¡ àΡ r& 〈]وقال] ١٢٨:التوبة :® ô‰ s) s9 £⎯ tΒ ª! $# ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# øŒ Î) y] yè t/ öΝ Îκ Ïù Zωθß™ u‘ ô⎯ÏiΒ 

ôΜ Îγ Å¡àΡr& 〈 ]وقال].١٦٤:آل عمران  :® ≅ è% Hω ö/ ä3 è=t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # · ô_ r& ω Î) nο ¨Š uθ yϑ ø9 $# ’ Îû 4’ n1ö à) ø9 $# 〈 
  . )١("على قراءة حمزة يكون معنى اآلية تتمة لمعنى التي قبلها و]٢٣: الشورى[

uθ ®: ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قول اهللا تعالى     èδ uρ ” Ï% ©! $# ã≅ Å™ ö ãƒ yx≈ tƒ Íh9 $# # M ô³ ç0 

š⎥ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ ⎯ Ïµ ÏG uΗ ÷q u‘ 〈]القراءات الواردة فيابن عاشور حيث ذكر ]٥٧:األعراف          

® yx≈ tƒ Íh9  بصيغة الجمع، وقرأ ابن كثير وحمزة »الرياح«وقرأ الجمهور : " م قالث 〉 #$
...  بصيغة المفرد باعتبار الجنس فهو مساوٍ لقراءة الجمع»الريح«والكسائي وخلف 

والتحقيق أن التعبير بصيغة الجمع قد يراد به تعدد المهاب أو حصول : ثم قال
 مدفوعة دفعة واحدة قويه ال فترة الفترات في الهبوب، وأن اإلفراد قد يراد به أنها

  .)٢("بين هباتها
# ®كما ذكر القراءات في كلمة      M ô³ ç0 〈 قرأه نافع وأبو عمرو وابن كثير، : "فقال

 بفتح النون - بضم النون والشين على أنه جمع نَشُور– )٤(نُشُراً :)٣(وأبو جعفر
                                                 

  .  وصححه ووافقه الذهبي ٢٥٤-٢/٢٥٣، والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/١١ التحرير والتنوير )١(

  . ٨/١٣٧ التحرير والتنوير)٢(

ار        هو  ) ٣( ى موال           يءيزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي المدني الق رآن عل در، عرض الق ر الق ابعي مشهور آبي ه  ت
ن ثابت        عبد اهللا بن عياش بن أبي ربيعة وعبد اهللا بن عباس وأبي هريرة وروى عنهم               د ب ى زي رأ عل ه ق ل إن .    ، وقي

لم وهو                           : قال سليمان بن مسلم    ه وس ي صلى اهللا علي ا زوج النب لمه رضي اهللا عنه ى أم س ه أت أخبرني أبو جعفر أن
ة             ه بالبرآ ة   . صغير فمسحت على رأسه ودعت ل وفي بالمدين ـ   ١٢٨(  سنة    ت ة     .[ )ه ة النهاي ات   ٢/٣٨٢غاي ، طبق

  ].١٠٤القراء السبعة ص
  .  ويعقوب)٤(



 

 
٤٨

ر شالحية الطيبة ألنها تنكرسول ورسل، وهو فعول بمعنى فاعل، والنَّشور الرياح 
السحاب، أي تبثه وتكثره في الجو كالشيء المنشور، ويجوز أن يكون فَعوالً بمعنى 
مفعول أي منشورة، أي مبثوثة في الجهات متفرقة فيها، ألن النشر هو التفريق في 

ومعنى ذلك أن ريح المطر تكون لينة، تجيء مرة من الجنوب ومرة . جهات كثيرة
فرق في الجهات حتى ينشأ بها السحاب ويتعدد سحابات مبثوثة، كما من الشمال وتت

  :)١( في السحابتقال الكمي
  

 ل  الشَّمأحلَّت عزاِليهو  مرتْه الجنوب بأنفاسها     

  
ومن أجل ذلك عبر عنها بصيغة الجمع لتعدد مهابها، ولذلك لم تجمع فيما ال     

⎦t ®: د المهاب كقولهديحمد فيه تع ø⎪ { y_ uρ Ν Îκ Í5 8xƒ Í Î/ 7π t6ÍhŠ sÛ 〈]من حيث جرى ] ٢٢:يونس

  .السفن إنما جيده بريح متصلة
 وهو تخفيف نُشُر  الـذي  -بضم النون وسكون الشين   - »نُشْراً«وقرأه ابن عامر        

  .رسل في رسل: هو بضمتين كما يقال
  

 على أنـه مـصدر،      -بفتح النون وسكون الشين   -وقرأ حمزة والكسائي وخلف         
ـ         بمعنـاه المجـازي أي      »أرسل«وانتصب إما على المفعولية المطلقة ألنه مرادف ل

أرسلها إرساالً أو نَشَرها نَشْراً، وإما على الحال من الريح، أي ناشرة أي السحاب،              
 أي أرسلها ناشراً أي محيياً بها األرض الميتة أي محيياً           »أرسل«أو من الضمير في     
  .بآثارها وهي األمطار

                                                 
   ـر حلت عزاليه الشمأل مرته الجنوب فلما اكفهـ: ونصه) عزل(  مادة ١٠/١٣٩ البن منظور اللسان)  ١(



 

 
٤٩

اء الموحدة في موضع النون مضمومة وبسكون الشين وبالتنوين         رأه عاصم بالب  وق    
 بضمها على أنه جمع بشير مثل نُذُر ونذير أي مبشرة للنـاس             »بشُرا«وهو تخفيف   
  .باقتراب الغيث

فحصل من مجموع هذه القراءات أن الرياح تنشر السحاب، وأنهـا تـأتي مـن                   
 امتالء األسحبة بالماء وأنها تحيـي األرض        جهات مختلفة تتعاقب فيكون ذلك سبب     

  .)١("بعد موتها وأنها تبشّر الناس بهبوبها، فيدخل عليهم بها سرور
$tΑ ®: ومن ذلك ما ذكره عند قول اهللا تعالى     s% ’ Ïn1 u‘ ãΝ n=÷è tƒ tΑ öθ s) ø9 $# ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( uθ èδ uρ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Ï= yèø9  بصيغة األمر، »قل«وقرأ الجمهور " :فقال] ٤:األنبياء[〉 #$
 بصيغة الماضي، وكذلك هي مرسومة »قال«وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف 
، أي قال الرسول لهم، حكى اهللا ما قاله )٢(في المصحف الكوفي قاله أبو شامة

قل ربي يعلم «الرسول لهم وإنما قاله عن وحي فكان في معنى قراءة الجمهور 
  .)٣("ر بأن يقوله فقد قاله ألنه إذا أم»القول
øŒ ®ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى      Î) uρ àM ø x Ÿ2 û© É_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™¨u ó  Î) y7Ζ tã øŒ Î) 

Ο ßγ tG ø⁄ Å_ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ tΑ$s) sù t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. öΝ åκ ÷] ÏΒ ÷βÎ) !# x‹≈ yδ ω Î) Ö ósÅ™ Ñ⎥⎫ Î7 –Β 〈]١١٠:المائدة[  

#!إن  ® :وقرأ الجمهور: "ابن عاشورقال      x‹≈ yδ ω Î) Ö ósÅ™ 〈 إلى »هذا«واإلشارة بـ 
 واإلشارة »إالساحر«مجموع ما شاهدوه في البينات، وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف 

 وال شك أن اليهود قالوا لعيسى كلتا ، قوله إذ جئتهم بالبينات إلى عيسى المفهوم من
  )٤("ات القولالمقالتين على التفريق أو على اختالف جماعات القائلين وأوق

٤ Jאא 
  :ومثال ذلك    

                                                 
  .٨/١٣٨التحرير والتنوير )١( 

 . ،ط الحلبي ٥٩٨ص. شامة الدمشقي إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع ألبي ) ٢( 

  ..١٧/١٢التحرير والتنوير )٣( 

  .٥/٢٦٢التحرير والتنوير )٤( 



 

 
٥٠

Ÿω ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورذكره اإلمام الطاهر   ما     uρ (# ûθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? ωÎ) ⎯ yϑ Ï9 

yì Î7 s? ö/ä3 sΨƒ ÏŠ ö≅ è% ¨βÎ) 3“ y‰ßγ ø9 $# “ y‰ èδ «! $# β r& #’ sA÷σ ãƒ Ó‰ tn r& Ÿ≅ ÷W ÏiΒ !$ tΒ ÷Λä⎢‹ Ï?ρé& ÷ρr& ö/ ä.θ•_!$ ys ãƒ y‰Ζ Ïã 

öΝ ä3 În/ u‘ 〈]حيث ذكر في المراد بجملة ]٧٣:آل عمران ® β r& #’ sA÷σ ãƒ Ó‰ tn r& 〈 معنيين:  

Ÿω ®أنهم أرادوا تعليل قولهم : أحدهما     uρ (# ûθ ãΖ ÏΒ÷σ è? ω Î) ⎯ yϑ Ï9 yì Î7 s? ö/ ä3 sΨƒ ÏŠ 〈  على تقدير
  .الم تعليل محذوفة قبل أن المصدرية

حد النبوة كمـا أوتيهـا أنبيـاء بنـي          أنهم أرادوا إنكار أن يؤتى أ     : الوجه الثاني     
إسرائيل فيكون الكالم استفهاماً إنكارياً، حذفت منه أداة االستفهام لداللـة الـسياق،             

  )٢(. بهمزتين»أأن يؤتى أحد«: في قوله تعالى )١(ويؤيده قراءة ابن كثير
وبهذا نرى أن الطاهر استدل بقراءة ابن كثير على بيان وتفسير القراءة األخرى                 

  .كما في الوجه الثاني
⎪⎥š ®: ومن ذلك ما أورده عند قول اهللا تعالى     Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# Ÿω 

tβθ à) è=øƒ s† $Z↔ ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθ à) n=øƒ ä† 〈 ]يدعون«وقرأ عاصم ويعقوب : "فقال] ٢٠:النحل« 
  )٣("روفيها زيادة تبيين لصرف الخطاب إلى المشركين في قراءة الجمهو. بالتحتية

  

٥ JאאאK 
  : ومثال ذلك ما يلي    

 tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ z⎯ÏΒ ÏM≈ysÏ=≈¢Á9$# uθèδuρ Ñ∅ÏΒ÷σãΒ Ÿξsù ß∃$sƒs† $YΗø>àß Ÿωuρ⎯ ®: قال اهللا تعالى – أ

$VϑôÒyδ  〈]بصيغة المرفوع »فال يخاف«وقرأ الجمهور : "ابن عاشورقال  ]١١٢:طه 
عد الخاء، على أن الجملة استئناف غير مقصود بها الجزاء، كأن انتفاء بإثبات ألف ب

وقرأه ابن كثير بصيغة الجزم بحذف . خوفه أمر مقرر ألنه مؤمن ويعمل الصالحات
                                                 

 ،ط  ٣٨٨راجع اإلقناع في القراءات السبع لإلمام أبي جعفر أحمد بن علي بن احمد بن خلف األنـصاري ص                 )  ١(
 .دار الكتب العلمية بيروت 

  .بتصرف٣/١٢٨التحرير والتنوير  )٢(

  .١٣/١٠١والتنويرالتحرير  )٣(



 

 
٥١

األلف بعد الخاء، على أن الكالم نهى مستعمل في االنتفاء، وكتبت في المصحف 
ن قراءة الجمهور توافق قوله  إلى أ)١(بدون ألف فاحتملت القراءتين وأشار الطيبي

‰ô ®: تعالى s% uρ šU% s{ ô⎯ tΒ Ÿ≅ uΗ xq $Vϑ ù=àß 〈 وقراءة ابن . )٢(في أن كلتا الجملتين خبرية
كثير تفيد عدم التردد في حصول أمنه من الظلم والهضم، أي في قراءة الجمهور 

  .)٣("خصوصية لفظية وفي قراءة ابن كثير خصوصية معنوية
β¨ ®: قال تعالى –ب  Î) ©! $# 3“ u yI ô© $# š∅ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# óΟ ßγ |¡àΡr& Ν çλ m;¨uθ øΒ r& uρ χ r' Î/ ÞΟ ßγ s9 

sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4 šχθ è=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# tβθ è=çG ø) uŠ sù šχθ è=tF ø) ãƒ uρ 〈]ابن عاشور قال ]١١١:التوبة :

=tβθè ®وقوله " çGø) uŠ sù šχθ è=tF ø) ãƒ uρ 〈 ني بصيغة المبني للفاعل وما بعده بصيغة المب
وفي قراءة الجمهور اهتمام بجهادهم بقتل . وقرأ حمزة والكسائي بالعكس. للمفعول

العدو، وفي القراءة األخرى اهتمام بسبب الشهادة التي هي أدخل في استحقاق 
 )٤("الجنة

tΠ ®:قال اهللا تعالى –ج  öθ tƒ “ ÈθôÜ tΡ u™ !$yϑ ¡¡9 $# Çc‘ sÜ Ÿ2 Èe≅ ÅfÅb¡9 $# É= çG à6 ù=Ï9 〈]قال] ١١٤: األنبياء 
 بصيغة اإلفراد، وقرأه حفص وحمزة »للكتاب«وقرأ الجمهور : "ابن عاشور

=É ®والكسائي وخلف  çGà6 ù=Ï9 〈 -ولما كان .  بصيغة الجمع-بضم الكاف وضم التاء
تعريف السجل وتعريف الكتاب تعريف جنس استوى في المعرف اإلفراد والجمع 

لنظير في الصيغة، وأما قراءة ما قراءتهما بصيغة اإلفراد ففيهما محسن مراعاة اأف
  .)٥("الكتب بصيغة الجمع مع كون السجل مفرداً ففيها حسن التفنن بالتضاد

  
 

                                                 
التبيان في المعـاني  :هو الحسين بن محمد بن عبد اهللا الطيبي من علماء الحديث والتفسير والبيان ، من مؤلفاته              ) ١(

   ] . ١/١٥٩، ومعجم المفسرين ٢/٢٥٦األعالم ) .[ هـ ٧٤٣( والبيان ، وحاشية على الكشاف ، توفي سنة 
  ،ط دار التراث العربي) ١٦/٧٦٥(لآللوسي ص  عظيم والسبع المثانيانظر روح المعاني في تفسير القرآن ال)  ٢(
  .١٦/١٨٦التحرير والتنوير ) ٣(

  .١٠/٢١٠التحرير والتنوير )٤(

  .١٧/١١٧التحرير والتنوير )٥(



 

 
٥٢

٦ Jאאאאאאאאאא 
øŒ ®: ومن ذلك ما أورده عند قوله تعالى    Î) uρ tΑ$s% ÞΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) ÏµŠ Î/{ u‘ y—# u™ ä‹ Ï‚ −G s?r& 

$·Β$ uΖ ô¹ r& ºπ yγ Ï9# u™ 〈 ]األظهر أن يكون : "ابن عاشور قال ]٧٤:األنعام® u‘ y—# u™   〈)في اآلية ) ١ 
 مضموماً، ويؤيده »آزر«عقوب ي، ويؤيد ذلك قراءة )٢(منادى وأنه مبني على الفتح

بهمزتين أوالهما مفتوحة والثانية - »َأِإزر«قرأه  )٣(أيضاً ما روى عن ابن عباس
 وبهذا يكون ذكر اسمه حكاية -)٤( بفتح الهمزتين–، وروى عنه أنه قرأه  - مكسورة

  .)٥("لخطاب إبراهيم إياه خطاب غلظة، فذلك مقتضى ذكر اسم العلم
٧ JאאאאאאK 

 ™ö≅è% βÎ) tβ%x. öΝä.äτ!$t/#u ®: عند قول اهللا تعالىابن عاشورومن ذلك ما ذكره        

öΝà2äτ!$sΨö/r&uρ öΝä3çΡ üθ÷zÎ)uρ ö/ä3ã_ üρø—r&uρ óΟä3è?uÏ±tãuρ îΑ üθøΒr&uρ $yδθßϑçGøùuyIø%$# ×οu≈pgÏBuρ tβöθt±øƒrB $yδyŠ$|¡x. 

ß⎯Å3≈|¡tΒuρ !$yγtΡöθ|Êös? ¡=xmr& Νà6ø‹s9Î) š∅ÏiΒ «!$# ⎯Ï&Ï!θß™u‘uρ 7Š$yγÅ_uρ ’Îû ⎯Ï&Í#‹Î7y™ (#θÝÁ−/uyIsù 4©®Lxm 

z’ÏAù'tƒ ª!$# ⎯ÏνÍö∆r'Î/ 3 ª!$#uρ Ÿω “Ï‰÷κu‰ tΠöθs)ø9$# š⎥⎫É)Å¡≈xø9$# 〈]وقرأ الجمهور :" فقال]٢٤:التوبة® 
óΟä3è?uÏ±tãuρ 〈 ٦(أن لكل واحد من المخاطبين عشيرة، وعن أبي الحسن األخفش: وجهه( :

                                                 
 يعني على قراءة الجمهور بفتح الراء )١(

  .أ مطبعيولعل هذا خط" أنه مبنى على الضم" ذآر األستاذ الدآتور المشرف أنَّ األصح )٢(
 هو عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ، أبو العباس ، ابن عم رسول                     ) ٣(

اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، أمه أم الفضل ، ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثالث سنين ، كان عمره عنـد                       
    ].٤/١٢١اإلصابة .[ على األرجح ) هـ٦٨( وفي سنة موت النبي صلى اهللا عليه وسلم ثالث عشرة سنة ، ت

  .١٧٠شواذ القراءات للكرماني ص: انظر. ما قراءتان شاذتان عن ابن عباسوه )٤(

  .٦/١٧١التحرير والتنوير )٥(

أبو الحسن سعيد بن مسعدة مولى لبنى مجاشع البلخى ثم البصرى ، المعروف باألخفش األوسـط، نحـوى                   هو) ٦(
تـوفى  . وغير ذلك   " المقاييس في النحو  " و" معاني القرآن   " ألدب، أخذ عن سيبويه من مؤلفاته       عالم باللغة وا  

  ].وما بعدها٣/١٠١ وما بعدها ، األعالم ٧٧لفهرست ص ا .[ )هـ٢١٥( سنة 



 

 
٥٣

، وهذه دعوى منه، "إنما تَجمع العرب عشيرة على عشائر وال تكاد تقول عشيرات"
  .  )١("والقراءة رواية فهي تَدفَع دعواه

٨ Jאאאאא 
θ#) ®: قال اهللا تعالى –أ  ä9$s% uρ ⎯ s9 š∅ ÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L xm u àf ø s? $ uΖ s9 z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# % ·æθ ç7 .⊥ tƒ ∩®⊃∪ 

÷ρ r& tβθ ä3 s? y7 s9 ×π ¨Ψ y_ ⎯ ÏiΒ 5≅Š Ïƒ ªΥ 5= uΖ Ïã uρ u Ådf x çG sù u≈ yγ ÷ΡF{ $# $ yγ n=≈ n=½z # ¶ Åf ø s? 〈 ]٩١-٩٠: اإلسراء[   

©4 ®:  اهللا تعالى أن في قولورابن عاشذكر      ®L xm u àf ø s? $ uΖ s9 z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# % ·æθç7 .⊥ tƒ 〈 
 بضم التاء وتشديد الجيم على أنه مضارع »تُفَجر« الجمهور ةاءوقر: " فقالقراءتين

  . المضاعف»فجر«
 بفتح التاء وسكون الفاء وضم الجيم )٢(وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف    

u ®: أما قوله تعالى.  كعضد»فجر«مضارع مخففة على أنه  Ådf x çG sù u≈ yγ ÷Ρ F{ $# $ yγ n=≈ n= ½z 

# ¶ Åf ø s? 〈  ٣ ()للتصريح بمصدرها تفجيرا(فلم يختلف القراء على أنها بالتثقيل( ،
 ألن الجنة »خاللها« بالتشديد هو المناسب لقوله »تفجر« بأن ابن عاشوروعلل ذلك 

 فجمع األنهار باعتبار تشعب ماء النهر إلى شعب تتخلها شعب النهر لسقي األشجار،
 هنا بالتشديد مع »فتفجر« القراء على قراءة إجماعويدل لهذا المعنى "ثم قال " عديدة

  فهياختالفهم في الذي قبله وهذا من لطائف معاني القراءات المروية عن النبي 
  )٤(".من أفانين إعجاز القرآن

β÷ ®: قراءات في قوله تعالىوقال الطاهر عن سر تنوع ال –ب  Î) Èβ¨x‹≈ yδ Èβ¨u Ås≈ |¡ s9  〈 

ونزول القرآن بهذه الوجوه الفصيحة في االستعمال ضرب من ضروب : " ]٦٣: طه[
 .)٥(إعجازه لتجرى تراكيبه على أفانين مختلفة المعاني متحدة المقصود

                                                 
  .١٠/٥٦التحرير والتنوير )١(

  .) ٤٩٥صإيضاح الرموز ومفتاح الكنوز للقراءات األربع عشرة للقباقبي (ويعقوب أيضاً )  ٢(
  .٧/٤٠٨الدر المصون  )٣(

  . بتصرف١٦٥-١٤/١٦٤التحرير والتنوير )٤(

  .١٦/١٤٤التحرير والتنوير )  ٥(



 

 
٥٤
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٥٥

 ما بين كتب السنة ابن عاشورتنوعت مصادر القراءات عند اإلمام محمد الطاهر       
  .وكتب القراءات وكتب التفسير

  .آتب السنة: أوًال
 في ذكر بعض القراءات على كتب السنة المشهورة ابن عاشوريعتمد اإلمام   

  :ومنها.ةالصحيح
  :)١( صحيح البخاري-١

’ ®: ى عند تفسير قول اهللا تعالابن عاشورمحمد الطاهر قال اإلمام     n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

… çµ tΡθà)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰Ïù ãΠ$yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ÏΒ 〈]عن »صحيح البخاري«وفي بعض روايات ] ١٨٤:البقرة 
  .)٢(وهي تفسير فيما أحسب»  فال يطيقونهوعلى الذين يطَوقونه«:ابن عباس قرأ

%tΑ$s ®: ى عند قول اهللا تعالن عاشورابقال اإلمام : مثال آخر     uρ “ Ï% ©! $# $ pg wΥ $ yϑ åκ÷] ÏΒ 

u x. ¨Š $# uρ y‰ ÷è t/ >π ¨Βé& O$ tΡr& Ν à6 ã⁄ Îm; tΡ é& ⎯ Ï&Í#ƒ Íρù' tG Î/ Èβθ è=Å™ ö‘ r' sù 〈]٤٥:يوسف[  ® u x. ¨Š $# uρ 〈  بالدال المهملة
اذتكر، وهو افتعال من الذكر، قلبت تاء االفتعال داالً لثقلها ولتقارب : أصله
 ليتأتي إدغامها في الدال ألن الدال أخف من الذال،  داالًهما ثم قلبت الذالمخرجي

  .وهذا أفصح اإلبدال في ادكر
 كما في ]١٥: القمر[ 〉 ö≅yγsù ⎯ÏΒ 9Ï.£‰–Β ®: وهو قراءة النبي صلى اهللا عليه وسلم في قوله تعالى 

  . )٣(الصحيح
                                                 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري أبو عبد اهللا شيخ اإلسالم وإمام الحفاظ صاحب                هو  مؤلفه  ) ١(
في طلب الحديث إلى سـائر محـدثي        ) هـ  ٢١٠( ببخارى ، رحل سنة     ) هـ  ١٩٤( الجامع الصحيح ولد سنة     

. األمصار، وسمع من نحو ألف شيخ وجمع نحو ست مائة ألف حديث، اختار منها في صحيحه ما وثق بروايتـه       
 ] .٢/٤٩٣معجم المفسرين . [)هـ٢٥٦( توفى سنة 

حدثنا زكريـا   : برنا روح أخ: حدثني إسحاق : قال اإلمام البخاري  : أما رواية البخاري  فهي    . ٢/١٦٤ التحرير والتنوير    )٢(
 قال ابـن    »وعلى الذين يطَوقونه فدية طعام مسكين       «:سمع ابن عباس يقول   : حدثنا عمرو بن دينار عن عطاء     : بن إسحاق 

" ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة ال يستطيعان أن يصوما، فليطعمان مكان كل يـوم مـسكيناً                 : "عباس  
  .، ط دار السالم٧٦٦ ص ٤٥٠٥رقم .. ) أياماً معدودات( باب قوله تعالى .فسير سورة البقرة صحيح البخاري كتاب الت

  .    لم أعثر على الرواية التي أوردها ابن عاشور في روايات البخاري، المذكورة عند ابن حجر: أقول

فكانوا كهشيم  ( باب  .  القمر سورة. كتاب التفسير   . ، والحديث أخرجه البخاري في صحيحة     ١٢/٧١ التحرير والتنوير    )٣(

  .٤٨٧٢ رقم ٨٦٢ ص)المحتظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر



 

 
٥٦

  :)١( سنن الترمذي- ٢

 عند توجيه القراءات الواردة في قول اهللا عاشورابن قال اإلمام محمد الطاهر     
Å7 ® :ىتعال Ï=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ È⎦⎪ Ïe$! بفتح الميم وكسر الالم -  »ملك«وقرأ الجمهور ] ٤:الفاتحة[〉 #$

 ورويت هذه القراءة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر -دون ألف
   )٢().كتاب الترمذي(وعمر في 

  

  آتب القراءات: ثانيًا
  

  : في تفسيره ما يليابن عاشورمن كتب القراءات التي نص عليها 

  : )٣(بن مجاهدالالسبعة  -١

 Ÿω ® عند بيان القراءات الواردة في كلمة ابن عاشورقال اإلمام محمد الطاهر     
(#ρß‰ ÷è s? 〈 من قول اهللا تعالى :® $ uΖ ÷è sù u‘ uρ ãΝ ßγ s% öθ sù u‘θ’Ü9 $# öΝ Îγ É)≈ sV‹ ÏϑÎ/ $ sΨ ù=è% uρ ãΝ ßγ s9 (#θè=äz ôŠ$# 

z>$ t7 ø9 $# # Y‰ ¯g à $ sΨ ù=è% uρ öΝ çλ m; Ÿω (#ρß‰ ÷è s? ’ Îû ÏM ö6¡¡9  وقرأه أبو جعفر بسكون العين ]١٥٤:النساء[〉 #$
  )٤(.وتشديد الدال وهي رواية عن نافع أيضاً رواها ابن مجاهد

                                                 
من أهل ترمـذ  . من أئمة علماء الحديث وحفاظه. محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك السلمى   مؤلفه هو    )١(
 الجـامع ، و العلـل ،        :لبخاري وشاركه في بعض شـيوخه ، مـن مؤلفاتـه            على ا تتلمذ  )  نهر جيحون  ىعل( 

  ] .٦/٣٢٢ ، األعالم للزركلى ٢٧٨طبقات الحفاظ للسيوطي ص.[ )هـ٢٧٩( توفى بترمذ عام . والتواريخ 
 وقال أبو ٦٥٨ ص٢٩٢٨، سنن الترمذي ، كتاب أبواب القراءات باب في فاتحة الكتاب رقم ١/١٧٣ التحرير والتنوير )٢(

  .هذا حديث غريب : عيسى 

 ، كـان شـيخ      )هـ٢٥٤( ة  ن بن موسى بن العباس بن مجاهد ، المقرئ ، أبو بكر ، ولد س              هو أحمد مؤلفه  ) ٣(
 وعلمه وديانته ومعرفته بالقراءات وعلوم القرآن       هالقراء في وقته والمقدم منهم على أهل عصره، وكان مع فضل          

ات الكبير ، كتاب القراءات     من مؤلفاته كتاب القراء   . حسن األدب رقيق الخلق كثير المداعبة ثاقب الفطنة جواداً          
، الفهرسـت البـن النـديم      ٢/٣٥معجم األدباء لياقوت الحموي     . [)هـ٣٢٤(توفى عام   . الصغير ، وغير  ذلك      

  ] .٤٧ص

    .٢٤٠، وانظر كتاب السبعة في القراءات البن مجاهد ص٤/٣٠٢ التحرير والتنوير )٤(



 

 
٥٧

β ® : قول اهللا تعالى ندوقال أيضاً ع     r& çν# u™ §‘ #© o_ øó tG ó™ ن أ" أ الجميع وقر(   ]٧:لعلقا[〉  #$
" رأه " ل أنه قرأه عن ابن كثير قنببألف بعد الهمزة ، وروى ابن مجاهد عن  " رءاه

 )١(.)بدون ألف بعد الهمزة 

  :يبحرز األماني ووجه التهاني للشاط – ٢

Ν ®:قال اهللا تعالى åκ ÷] ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ßì Ïϑ tG ó¡o„ y7 ø‹ s9 Î) #© ¨L ym # sŒ Î) (#θã_ t yz ô⎯ ÏΒ x8 Ï‰Ψ Ïã (#θä9$s% t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 

(#θè?ρé& zΟ ù= Ïèø9 $# # sŒ$tΒ tΑ$s% $̧ ÏΡ# u™ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& t⎦⎪ Ï% ©! $# yì t6 sÛ ª! $# 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θè=è% (# þθ ãè t7 ¨?$# uρ óΟ èδu™ !# uθ ÷δ r&  〈 
واتفق القراء على قراءته بصيغة فاعل، وشذت رواية  : ( ابن عاشور قال ]١٦ :محمد[

وزن كتف ، وقد أنكر بعض علماء ب" َأنفا "  عن ابن كثير أنه قرأ )٢(عن البزى
   ) ٤(.......) أثبتها في حرز األماني )٣(يبالقراءات نسبتها إلى ابن كثير ، ولكن الشاط

  

  )٥(وفي آنفاً خلف هدى: ي بقال الشاط
  . في القراءات الثالث المتممة للعشر البن الجزرى  الدرة المضيئة – ٣

≅ö ® قول اهللا تعالىد عنابن عاشور     قال è% ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®?$# öΝ ä3 −/ u‘ 4 t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 

(#θãΖ |¡ ôm r& ’ Îû Íν É‹≈ yδ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ×π uΖ |¡ ym 3 ÞÚ ö‘ r& uρ «! $# îπ yè Å™≡ uρ 3 $ yϑ ¯ΡÎ) ’ ®û uθ ãƒ tβρ ç É9≈ ¢Á9 $# Ν èδ t ô_ r& Î ö tó Î/ 

5>$ |¡Ïm  〈  ]وصل والوقف كما بدون ياء في ال" يا عباد " وقرأه العشرة  ((     ]١٠ :الزمر  
في القراءات الثالث ) الدرة المضيئة ( ألبي شامة ، وكما في " ابراز المعاني " في 

  .)٢( )))١(المتممة للعشر لعلي الضباع المصري

                                                 
 .٣٠/٣٩٢التحرير والتنوير )١(

ه فيها ، وهو صاحب     من أهل مكة، ووفات   . كبار القراء   بد اهللا البزى ، أبو الحسن من        أحمد بن محمد بن ع    هو  ) ٢(
   ].١/٢٠٤األعالم للزركلى . [)هـ٢٤٣( توفى . قراءة ابن كثير 

 مـن   ،)هـ٥٣٨( القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعينى الشاطبى األندلسي، ولد بشاطبة في آخر سنة                هو  )٣(
جه التهاني في القراءات السبع ، وهي المشهورة بالشاطبية ، وعقيلة أتراب القـصائد               حرز األماني وو   :مؤلفاته

. )هـ٥٩٠( توفى سنة   . في أسنى المقاصد وهي المشهورة بالرائية ، وناظمة الزهر في عد اآلي ، وغير ذلك                
  ] .٨٧، ١٨سيد القراء ، تأليف إبراهيم محمد الجرمى ص: اإلمام الشاطبى[

  ٢٦/٨٤تنوير  التحرير وال)٤(
 )١٠٣٩(  صدر البيت ٨٣حرز األماني ووجه التهاني للشاطي ص) ٥(



 

 
٥٨

  
" الدرة المضيئة "  الصواب في نسبة متن يالحظ على ابن عاشور عدم موافقته    

قام بشرحه على الضباع في للشيخ علي الضباع المصري ، وهو البن الجزرى ، و
  .)ئةالبهجة المرضية شرح الدرة المضي(كتابه

  
  
  . غيث النفع في القراءات السبع للشيخ على النورى الصفاقسي – ٤
  

“3 ®:  عند بيان القراءات في قوله تعالىابن عاشور    قال  uθ tFó™ $$sù 4’ n? tã Ïµ Ï%θß™ 〈 
.... أي همزة ساكنة بعد السين المضمومة بالهمزة ) سؤقه( ابن كثير  قرأ"   ]٢٩ :الفتح[

  . )٤()غيث النفع (  في كتاب )٣(ىروذكرها النو....   عن ابن كثير لوتنسب لقنب

 بهمزة ساكنة بعد السين بدل لرأ قنبق) سوقه ( قوله : " ي  الصفاقسىر    قال النو
   )  ٥("الواو

  

                                                                                                                                               
فتح الكريم المنـان    :" شيخ المقارىء المصرية من مؤلفاته      : هو على بن محمد بن حسن بن إبراهيم الضباع          )١(

األعالم . [)هـ١٣٨٠( توفى عام   . وغير ذلك   " إرشاد المريد " ، شرح الشاطبية المسمى     " في آداب حملة القرآن   
   ].٥/٢٠للزركلى 

 .٢٩٨، راجع إبراز المعاني من حرز األماني ألبي شامة ص٢٤/٤٠التحرير والتنوير )  ٢(

انتقـل إلـى    . فاضل مجاهد، من أهل سفاقس، مولده ووفاته فيها       : علي النورى بن محمد ، أبو الحسن         هو   )٣(
ن يبذل من ماله ما يجهز به الغزاة في البحر، وأنشأ           تونس ، ورحل إلى مصر ، ثم تصدر للتدريس في بلده، وكا           

سفناً لدفع ضرر القرصان األفرنج، وكانت داره زاوية ومدرسة لطالب العلم، وكان ال يأكل إالَّ من عمل يـده،                   
األعـالم للزركلـى    . [)م١٧٠٦( توفى عام   .  غيث النفع في القراءات السبع       : مؤلفاته من. يغزل بما يقتات به   

٥/٣٠. [  

   .٢٦/١٧٦التحرير والتنوير ) ٤(

  .  ط دار الكتب العلمية ٢٦٦غيث النفع في القراءات السبع للشيخ على النورى الصفاقسي ص)  ٥(



 

 
٥٩

Iω ãΝ ® : قول اهللا تعالى دعنوقال      Å¡ ø% é& ÏΘöθ u‹ Î/ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9  نسب إلى  وقد : "  )١القيامة ( 〉  #$
األول دون ألف ، وهي رواية عنه ذكرها ) ُألقسم ( البزى عن ابن كثير أنه قرأ 

  )١(" النورى في غيث النفع لىالشيخ ع
  

  

  آتب التفسير:ثالثًا
  

  :)٢( الكشاف للزمخشري-١

الواردة في قول اهللا  عند بيان القراءات ابن عاشورقال اإلمام محمد الطاهر     
$!‘§ Ÿω ®: ىتعال ŸÒ è? 8ο t$ Ï!¨uρ $ yδ Ï$ s! uθÎ/ Ÿω uρ ×Šθä9 öθ tΒ … çµ ©9 ⎯ Ïν Ï$ s! uθÎ/ 4 〈 ]وتحديداً عند ]٢٣٣:البقرة 

أنه قرأ بالسكون مع التشديد على نية الوقف ) الكشاف(ووقع في : قراءة أبي جعفر
  )٣(.أي إجراء للوصل مجرى الوقف ولذلك اغتفر التقاء الساكنين

  )٤( المحرر الوجيز البن عطية-٢

!ª ®: ى عند قول اهللا تعالابن عاشورقال اإلمام محمد الطاهر      $# uρ âÙ Î6 ø) tƒ äÝ +Á ö6 tƒ uρ 

Ïµ øŠ s9 Î) uρ šχθ ãè y_ ö è? 〈]٢٤٥:البقرة [.  

                                                 
   .٢٩٦، غيث النفع للنورى الصفاقسي ص ٢٩/٣١٤ التحرير والتنوير )١(

من أئمـة   :  أبو القاسم  محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، جار اهللا ،            هو   الزمخشري)٢(
وسافر إلى مكة فجاور    )هـ٤٦٧( عام) من قرى خوارزم  ( ولد في زمخشر    . العلم بالدين والتفسير واللغة واألدب    

: أشهر كتبه . فتوفى فيها) من قرى خوارزم( وتنقل في البلدان ، ثم عاد إلى الجرجانية       . بها زمناً فلقب بجار اهللا      
طبقات المفسرين . [)هـ٥٣٨( توفى عام .  البالغة، الفائق في غريب الحديث   الكشاف في تفسير القرآن ،  أساس      

   ] .٧/١٧٨ ، األعالم للزركلي ١٢٠للسيوطي ص

 بالسكون مع التشديد علـى نيـة        » ال تضار  «وقرأ أبو جعفر    : "قال الزمخشري . ٢/٤١٤ التحرير والتنوير    )٣(
شواذ القراءات للكرمـاني    : ينظر.  مع السكون شاذة   وقراءة أبي جعفر بالتشديد   : أقول. ١/٣٠٨الكشاف  . الوقف
  .     بالتشديد وسكونه في الوصل والوقف واألصح عنه بالتخفيف»ال تضار«: وعن أبي جعفر: حيث قال. ٩٣ص 

مفسر ، فقيه، أندلسي، ولـد      . بن عطية هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الغرناطي القاضي             ا)٤(
، وكان فقيهاً عارفاً باألحكام والحديث والتفسير، بارع فـي األدب ، بـصيراً              ) هـ٤٨١( وقيل   )هـ٤٨٠  (عام

 المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب       :إلنشاء والنظم والنثر، من مؤلفاته      ابلسان العرب، واسع المعرفة، له يد في        
األعـالم  ،  ٦٠طبقـات المفـسرين للـسيوطى ص       . [)هــ   ٥٤٢( وقيـل   ) هـ  ٥٤١(  وتوفى عام    ،العزيز  
  ].٣/٢٨٢للزركلي



 

 
٦٠

  

 عن نافع أنه ال يبالي كيف قرأ يبسط )٣( عن قالون)٢(عن الحلواني )١(وفي ابن عطية
  . )٤(ادوبسطة بالسين أو بالص

  
  
  
  
   
   
  

 
 
 

                                                 
   .٢/٣٥١المحرر الوجيز ) ١(
هو أحمد بن يزيد بن أزداذ ويقال يزداذ ، الصفار أبو الحسن الحلواني ، وهو إمام كبير عارف صدوق ) ٢(

 ] .   ١/١٤٩غاية النهاية . [متقن ضابط خصوصاً في قالون وهشام ، توفي سنة نيف وخمسين ومائتين 

يقال إنه ربيب نافع ) هـ١٢٠( ن وردان بن عيسى المدني ، مولى األنصار ، ولد سنة هو عيسى بن مينا ب) ٣(
، وهو الذي سماه قالون لجودة قراءته ، فإن قالون باللغة الرومية جيد ، وهو أحد القراء المشهورين من أهل 

  ] . ٥/١١٠، واألعالم ٦١٥/ ١غاية النهاية ) .[ هـ ٢٢٠( المدينة مولداً ووفاة ، توفي سنة 

  . ٢/٤٦١ التحرير والتنوير )٤(
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٦٢

 منهجاً واحداً في عزو القـراءات إلـى         ابن عاشور  لم يتبع اإلمام محمد الطاهر        
أصحابها، وإنما تنوعت عباراته وتعددت أساليبه في هذا الشأن، وتتلخص طريقتـه            

  : يما يليفي عزو القراءات إلى أصحابها ف
  

 يعزو آل قراءة    ابن عاشور الغالب الكثير أن اإلمام محمد الطاهر       : أوًال
  :إلى أصحابها وينص على ذلك

  

  :مثال ذلك

 ما ذكره عند بيان القراءات في حركة ميم الجمع  في الوصل إذا وقعت قبل -١
xÞ¨u ®: متحرك نحو قوله تعالى ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n=tã Î ö xî ÅUθ àÒøó yϑ ø9 $# óΟ Îγø‹ n=tæ 

Ÿω uρ t⎦⎫ Ïj9 !$Ò9 öΝ ®: فالجمهور قرؤوا:" فقال]٧:الفاتحة[〉 #$ Îγ ø‹ n= tã Î ö xî ÅUθ àÒøó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ 〈  
ö Î®بسكون الميم، وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون في رواية عنه بضمة مشبعة  ö xî 

ÅUθ àÒøó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ 〈 ١( قول لبيد العرب وعليها بعضوهي لغة( :  
  

  )٢(وهمو فوارسها وهم حكامها
  

Ν§ ®:  ما ذكره عند بيان القراءات في قول اهللا تعالى-٢  èO tΑ u“Ρ r& Ν ä3 ø‹ n= tæ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ 

ÉdΟ tó ø9 $# Zπ uΖ tΒ r& $U™$yè œΡ 4© y´øó tƒ Zπ x Í← !$ sÛ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ( 〈 ]وقرأ الجمهور يغشى  : " فقال]١٥٤:آل عمران
 عائد إلى نعاس، وقراءة حمزة والكسائي وخلف  بالفوقية  بالتحتية على أن الضمير

  . )٣ ("»منكم«بإعادة الضمير إلى أمنة، ولذلك وصفها بقوله 

                                                 
  هذا عجز بيت من معلَّقة لبيد ، وتمامه  )١(

  وهم السعاة إذا العشيرة ُأفظعت   وهم فوارسها وهم حكامها
  . ط دار ابن حزم ٦٣متون العروض والقوافي ومعها المعلَّقات السبع ص: أنظر 

  .١٩٨-١/١٩٧ التحرير والتنوير )٢( 

  .٣/٢٥٧تنوير  التحرير وال)٣( 



 

 
٦٣

=θè#) ®:  ما أورده عند بيان القراءات في قول اهللا تعالى-٣ yè y_ uρ ¬! $ £ϑ ÏΒ r& u‘ sŒ š∅ ÏΒ 

Ï^ ö ysø9 $# ÉΟ≈ yè ÷ΡF{ $# uρ $Y7Š ÅÁtΡ (#θä9$s) sù # x‹≈ yδ ¬! óΟ Îγ Ïϑ ôã u“ Î/ # x‹≈ yδ uρ $ sΨ Í←!% x. u à³ Ï9 ( 〈]فقال]١٣٦:األنعام  :
  .)١("-بضم الزاي- وقرأه الكسائي -بفتح الزاي- وقـرأ الجمهور "
  

  ي عزو القراءة إلى بعض القارئين بها ف االقتصار: ثانيًا
  

 يغلب عليه عزو القراءات إلى أصحابها ابن عاشورومع أن اإلمام محمد الطاهر          
 أنه يالحظ عليه أنه قد ال يعزو القراءات إلى أصحابها عزواً كـامالً               إال -كما تقدم –

  .فقد يقتصر على بعض القراء دون بعض
  :ومن أمثلة ذلك ما يلي

$ ®:  ما أورده عند بيان القراءات في قول اهللا تعالى-١ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$tΒ tΑ Í“Ρé& 

y7 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 În/ §‘ ( βÎ) uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø s? $ yϑ sù |M øó ¯=t/ … çµ tG s9$y™ Í‘ 4 ª!$# uρ y7 ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 3 ¨βÎ) 

©! $# Ÿω “ Ï‰÷κ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9  )٢(وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر: "حيث قال] ٦٧:المائدة[ 〉 #$
  )٣(. باإلفراد»رسالته« بصيغة الجمع وقرأه الباقون »رساالته«وأبو جعفر

  .)٤(إلى نافع ومن معه بقراءة الجمعيضاف يعقوب : أقول
≅ö ®:  ما ذكره عند بيان القراءات في قول اهللا تعالى-٢ è% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#θè=yϑ ôã $# 4’ n? tã 

öΝ à6 ÏG tΡ% s3 tΒ ’ ÏoΤ Î) ×≅ ÏΒ$tã ( t∃ öθ |¡ sù šχθ ßϑ n=÷è s? ⎯ tΒ Üχθ ä3 s? … çµ s9 èπ t7 É)≈ tã Í‘#¤$! $# 3 … çµ ¯ΡÎ) Ÿω 
ßx Ï=ø ãƒ šχθ ßϑ Ï=≈ ©à9  وقرأ -بتاء فوقية-  »من تكون«وقرأ الجمهور : "فقال] ١٣٥:األنعام[〉 #$

                                                 
  .٧/٧٢ التحرير والتنوير )١(

مـن مـشاهير    ) هـ  ٩٥( هو شعبة بن عياش بن سالم األسدي الكوفي اإلمام العلم راوي عاصم ، ولد سنة                ) ٢(
، األعـالم   ١/٣٢٥غايـة النهايـة     ) .[ هـ  ١٩٣( القراء ، كان عالماً فقيهاً في الدين ، توفي في الكوفة سنة             

٣/١٦٥.[ 

  .٥/١٥٦نوير  التحرير والت)٣(

  .٢/٢٥٤ النشر في القراءات البن الجزري )٤(



 

 
٦٤

حمزة والكسائي بتحتية، ألن تأنيث عاقبة غير حقيقي، فلما وقع فاعالً ظاهراً فيجوز 
  .)١(فيه أن يقترن بعالمة التأنيث وبدونها

  .)٢( إلى حمزة والكسائي في قراءة التحتية العاشريضاف خلف: أقول
θä9$s% !$tΒ $sΨ#) ®: ات في قول اهللا تعالى ما أورده عند بيان القراء-٣ ø n= ÷z r& x8 y‰ Ïã öθ tΒ 

$ uΖ Å3 ù= yϑ Î/ $ ¨Ζ Å3≈ s9 uρ !$ uΖ ù= ÏiΗ äq # Y‘# y— ÷ρr& ⎯ ÏiΒ Ïπ uΖƒ Î— ÏΘöθ s) ø9 $# $yγ≈ sΨ øù x‹ s) sù 〈]وقرأ نافع : "حيث قال] ٨٧:طه
بضم - »حملنا« عن يعقوب )٣(ابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم ورويسو

  .حملْنا من حملَنَا، أو حملْنا أنفسنا:  أي-لميم مكسورةالحاء وتشديد ا
 عـن يعقـوب      )٤(وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة وأبو عمرو والكسائي وروح             

  .)٥("بفتح الحاء وفتح الميم مخففة
  .يضاف أبو جعفر إلى نافع ومن معه في قراءة التشديد: أقول    
  .)٦(صم ومن معه في قراءة التخفيفويضاف كذلك خلف إلى أبي بكر عن عا    

  

  ذآر القراءات في غير موضعها من اآلية: ثالثًا
  

 في عزوه للقـراءات أنـه قـد    ابن عاشورمما يالحظ على اإلمام محمد الطاهر           
  .يخالفه الصواب فيذكر القراءات في غير موضعها من اآلية

                                                 
  .٧/٧٠ التحرير والتنوير )١(

  . ١٠٨عبد الفتاح القاضي ص. البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة)٢(

هو محمد بن المتوكل ، أبو عبد اهللا اللؤلؤي البصري ، المعروف برويس ، مقريء حاذق ضـابط مـشهور،             ) ٣(
) .    هــ   ٢٣٨( ة عرضاً عن يعقوب الحضرمي ، وهو من أحذق أصحابه ، توفي بالبصرة سـنة                أخذ القراء 

 ] . ٢/٢٣٤غاية النهاية [ 

هو روح بن عبد المؤمن ، أبو الحسن الهذلي البصري النحوي ، مقريء جليل ثقة ضابط مشهور مـن أجـل     ) ٤(
ـ  ٢٣٥( وقيـل ) هـ  ٢٣٤( أصحاب يعقوب وأوثقهم ، روى عنه البخاري في صحيحه ، توفي سنة              ) .      هـ

  ].١/١٨٧، النشر ١/٢٨٥غاية النهاية [ 
  .١٦/١٦٦ التحرير والتنوير )٥(

  .٢/٣٢٢البن الجزري .  العشر النشر في القراءات)٦(



 

 
٦٥

ـ          :مثال ذلك  šχθ ®: الىما ذكره عند بيان القراءات الواردة في قوله تع ãã Ï‰≈ sƒ ä† ©! $# 

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u™ $ tΒ uρ šχθ ãã y‰ øƒ s† Hω Î) öΝ ßγ |¡ àΡ r& $ tΒ uρ tβρ á ãè ô± o„ 〈]ــرة ــال] ٩:البق ــه : "فق وقول
 بألف بعد الخـاء،     »يخادعون« قرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وخلف         »يخادعون«

بفـتح  - »نيخدعو«وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب          
  .)١("-التحتية وسكون الخاء

، »يخـادعون « على قراءة  الموضع األول       القراء العشرة أجمعوا  أن  : الصواب    
  .)٢(»وما يخدعون« »ما«وإنما الخالف وقع في الموضع الثاني المقترن بـ

  
  

  . الصواب في  عزو بعض القراءات إلى القارئين بهامخالفته: رابعًا
  

  :ومن أمثلة ذلك

Ÿω ®: ا ذكره عند بيان القراءات الواردة في قوله تعالى م-١ uρ öΝ ä3 ¨Ζ tΒÍ øg s† ãβ$ t↔ sΨ x© BΘ öθ s% 

β r& öΝ à2ρ‘‰ |¹ Ç⎯ tã Ï‰Åf ó¡ yϑ ø9$# ÏΘ# u ut ù: $# β r& (#ρß‰ tG ÷è s? ¢ 〈]وقرأ الجمهور : "حيث قال] ٢:المائدة

® βr& öΝ à2ρ‘‰|¹ 〈  وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب  بكسر»أن«بفتح همزة ، 
  .)٣( الشرطية فجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبل الشرط»إن«الهمزة على أنها 

  .)٤( الهمزةفتح مع الجمهور في قراءة أن يعقوب:     الصواب
β ®:  ما أورده عند بيان القراءات في قول اهللا تعالى-٢ Î) uρ (#θßs uΖ y_ ÄΝ ù=¡¡=Ï9 ôx uΖ ô_ $$sù 

$ oλ m; 〈]ضد الحرب-بفتح السين وكسرها-والسلم : "حيث قال] ٦١:األنفال  .  
  

                                                 
  .١/٢٧٢ التحرير والتنوير )١(

     . ط دار المصحف٣٢٤-٣٢٣عبد الفتاح القاضي .  الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع)٢(

  .٥/١٩ التحرير والتنوير )٣(

  .١/١٧٩.محمد سالم محيسن.  المهذب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر)٤(



 

 
٦٦

وقرأه الجمهور بالفتح، وقرأه حمزة وأبو بكـر عـن عاصـم وخلـف بكـسر                   
  .)١(...."السين

، وأن حمزة وخلفـاً     -بكسر السين -أن أبا بكر عن عاصم قرأ وحده        : والصواب   
  .)٢(مع الجمهور

&ã ®: ومن ذلك ما أورده عند بيان القراءات في قول اهللا تعالى-٣ ù#Å™ ö‘ r& $ sΨ yè tΒ # Y‰ xî 

ôì s? ö tƒ ó= yè ù=tƒ uρ $ ¯ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ ys s9 〈]قرأه نافع وأبو جعفر »يرتع«و: "حيث قال] ١٢:يوسف 
 وقرأه ابن كثير بنون المتكلم المشارك وكسر -بياء الغائب وكسر العين-ويعقوب 

عى  وهو على قراءتي هؤالء األربعة مضارع ارتعى وهو افتعال من الر-العين
  ....للمبالغة فيه

 وقرأه عاصم وحمزة -بنون وسكون العين- وقرأه أبو عمرو وابن عامر     
 وهو على قراءتي هؤالء الستة -بياء الغائب وسكون العين -والكسائي وخلف 

  )٣(".قام في خصب وسعة من الطعامأع إذا تمضارع ر
الخطأ، وإنما فنالحظ أن ذكر يعقوب مع قراءة نافع وأبي جعفر على سبيل     

 »يرتع« هؤالء الخمسة  قرأيعقوب يضم إلى عاصم وحمزة والكسائي وخلف حيث
  )٤(.بياء الغائب وسكون العين

%šχ ®:  ومن ذلك ما أورده عند بيان القراءات الـواردة في قول اهللا تعالى-٤ x. uρ 

… çµ s9 Ö yϑ rO tΑ$s) sù ⎯ Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 uθ èδ uρ ÿ… çν â‘ Íρ$ut ä† O$ tΡr& ã nY ø. r& y7Ζ ÏΒ Zω$ tΒ –“ tã r& uρ # X x tΡ 〈 ]فقال] ٣٤:الكهف :
  . بضم المثلثة وضم الميم»ثُمر«وقرأ الجمهور " 

  .وقرأه أبو عمرو ويعقوب بضم المثلثة وسكون الميم    

                                                 
  .٩/١٤٨ التحرير والتنوير )١(

  . ١٩٠أحمد بن الحسين بن مهران األصبهاني ص.  المبسوط في القراءات العشر)٢(

  . ١٢/٢٩ التحرير والتنوير )٣(

، وغاية االختصار في قـراءات      ٣٧٩ ص  وتذكرة المنتهى في القراءات العشر للقالنسي       المبتدى إرشاد:  انظر )٤(
  .٢/١٤١اف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر ح، وإت٢/٥٢٧العشرة أئمة األمصار للهمذاني 



 

 
٦٧

  .)١(- بفتح المثلثة وفتح الميم-وقرأه عاصم     
  .وقرأ أبو عمرو وحده بضم المثلثة وسكون الميم : الصواب    
  .)٢ (عاصم وأبو جعفر ويعقوب بفتح المثلثة وفتح الميموقرأ     

  

  عدم استيعاب جميع القراءات الواردة في الموضع الواحد: خامسًا
  

ـ     ابن عاشور  أن اإلمام محمد الطاهر      -أيضاً-يالحظ       ي  يذكر بعض القراءات ف
 الكلمة دون القراءات األخرى، وهل يحدث ذلك منه نسياناً أو اعتماداً علـى شـهرة              

  .القراءة األخرى، وأميل إلى الثاني
  :ومن أمثلة ذلك ما يلي

 βÎ*sù uÏYãã #’n?tã $yϑßγ̄Ρr& !$¤)ystGó™$# $VϑøOÎ) Èβ#uyz$t↔sù Èβ$tΒθà)tƒ÷ ®:  ما ذكره عند قول اهللا تعالى-١

$yϑßγtΒ$s)tΒ š∅ÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# ¨,ystGó™$# ãΝÎκön=tã Ç⎯≈uŠs9÷ρF{$# Èβ$yϑÅ¡ø)ãŠsù «!$$Î/ !$sΨè?y‰≈pκy¶s9 ‘,xmr& ⎯ÏΒ 

$yϑÎγÏ?y‰≈uηx© $tΒuρ !$sΨ÷ƒy‰tFôã$# !$̄ΡÎ) #]ŒÎ) z⎯Ïϑ©9 t⎦⎫ÏϑÏ=≈©à9$# 〈]وقرأ حمزة وأبو بكر عن : " فقال]١٠٧:المائدة
 بتشديد الواو مفتوحة وبكسر الالم وسكون التحتية، جمع »األولين«عاصم، ويعقوب وخلف 

  .)٣(هأول الذي هو مجاز بمعنى المقدم والمبتدأ ب
 »األوليـان « لم يشر إلى القراءة الثانية وهي قراءة التثنيـة           ابن عاشور فاإلمام      

بإسكان الواو وفتح الالم وكسر النون، وبها قرأ نافع وابن كثير وأبو عمـرو وابـن                
  .)٤(عامر وحفص عن عاصم والكسائي وأبو جعفر

≅ö ®:  ما أورده عند قول اهللا تعالى-٢  è% ãβ èŒé& 9 ö yz öΝ à6 ©9 ß⎯ ÏΒ÷σ ãƒ «! $$Î/ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ 

š⎥⎫ ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9 ×π uΗ ÷q u‘ uρ z⎯ƒ Ï%©#Ïj9 (#θãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 〈]بجر –وقرأ حمزة : "  حيث قال]٦١:التوبة –  

 
 

                                                 
  .١٥/٦٦ التحرير والتنوير )١(

  .٢/٥٤٤عبد اهللا بن عبد المؤمن الواسطي.  الكنز في القراءات العشر)٢(

  .٥/٢٥٢ التحرير والتنوير )٣(

  .٢/٢٥٦ النشر في القراءات العشر البن الجزري )٤(



 

 
٦٨

»عطفاً على خير، أي»ورحمة  :١(أذن رحمة(.  
  .)٢(»ورحمةٌ« قراءة الجمهــور بالرفع ابن عاشورفهنا لم يذكر اإلمام     
‰ô ®: كره عند قول اهللا تعالى  ما ذ-٣ s) s9 uρ $ uΖ øù § |À ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# (#ρã ª. ¤‹ u‹ Ï9 $ tΒ uρ 

öΝ èδ ß‰ƒ Í“ tƒ ω Î) # Y‘θà çΡ 〈]ليذْكُروا«وقرأ حمزة والكسائي وخلف : " حيث قال] ٤١:اإلسراء« 
  .)٣("بسكون الذال وضم الكاف مخففة مضارع ذكر الذي مصدره الذَُكر بضم الذال

 بفتح الذال والكاف مع     »ليذَّكَّروا« لم يتعرض لقراءة الجمهور      ابن عاشور مام  فاإل    
  .)٤(تشديدهما

  

  .تنبيهه على بعض مواضع االتفاق بين القراء: سادسًا
  

  :ومن األمثلة على ذلك    

=ó ®:  ما أورده عند قول اهللا تعالى-١ çG ò2 $# uρ $ uΖ s9 ’ Îû Ïν É‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ xm ’ Îû uρ 

Ïο u ½zFψ $# $̄Ρ Î) !$ tΡô‰ èδ y7 ø‹ s9 Î) 4 〈 ]معناه تبنا، يقال هاد يهود »هدنا«و: " حيث قال]١٥٦:األعراف 
  .)٥(إذا رجع وتاب فهو مضموم الهاء في هذه اآلية باتفاق القراءات المتواترة

ôM ®:  ما ذكره عند قول اهللا تعالى-٢ s9$ s% #© tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ à$ Ï! r& u™ O$ tΡ r& uρ ×—θàf tã # x‹≈ yδ uρ ’ Ì? ÷è t/ 

$̧‚ ø‹ x© ( 〈]بفتحة مشبعة في آخره »ياويلتى«واتفق القراء على قراءة : " فقال] ٧٢:هود 
  .)٦("بألف

                                                 
  .١٠/١٣٥ التحرير والتنوير )١(

  .١٦٥ الغاية في القراءات العشر ألحمد بن الحسين بن مهران النيسابوري ص)٢(

  .١٤/٨٨ التحرير والتنوير )٣(

  .٢/١٩٨د بن محمد البناأحم. إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة العشر)٤(

  .٨/٣١٠ التحرير والتنوير )٥(

  .١١/٢٩٧ التحرير والتنوير)٦(



 

 
٦٩

y7 ®:  ما ذكره عند قول اهللا تعالى-٣ ¯ΡÎ) ÏŠ# uθ ø9 $$Î/ Ä¨ £‰ s) ßϑ ø9 $# “ YθèÛ 〈] فقال] ١٢:طه " :
 وهو بضم الطاء وبكسرها، ولم يقرأ في »طوى«واختلف المفسرون في معنى 

  .)١("هور إال بضم الطاءالمش
  .)٣( واألعمش)٢(ممن قرأ بكسر الطاء الحسن: أقول   

  

  .ذآره القراءات دون بيان القارئين بها: سابعًا
  

sΨ$ ®:   ما ذكره عند قول اهللا تعالى:ومثال ذلك ö; tFx. uρ öΝ Îκ ö n= tã !$ pκ Ïù ¨β r& }§ ø ¨Ζ9 $# Ä§ø ¨Ζ9 $$ Î/ 

š⎥ ÷⎫ yè ø9 $# uρ É⎥ ÷⎫ yè ø9 $$Î/ y#ΡF{ $# uρ É#ΡF{ $$Î/ šχ èŒ W{ $# uρ Èβ èŒ W{ $$Î/ £⎯ Åb¡9 $# uρ Çd⎯ Åb¡9 $$Î/ yyρã àf ø9 $# uρ 

ÒÉ$|Á Ï% 〈 ]٤٥:المائدة.[  
  .)٤("واألذن بضم الهمزة وسكون الذال، وبضم الذال أيضاً: "ابن عاشورقال     
أورد القراءتين ولكن بدون نسبتهما إلى القارئين بهما، وقد         : ابن عاشور فاإلمام      

  .)٥(ه  بإسكان الذال والباقون بضمهاقرأ نافع وحد
  

  .مجانبة الصواب في ذآر بعض  القراءات أحيانًا: ثامنًا
  

  بعـض   أنه قد يخالفه الصواب فـي ذكـر        ابن عاشور  العالمةمما يالحظ على        
القراءات فيعزو قراءة إلى بعض القراء في موضع من اآلية، وبعد التحقيق يتبين أنه              

  . هذا الموضعال توجد تلك القراءة في
  

                                                 
  .١٦/١٠٤ التحرير والتنوير )١(

أدركت : ولد لسنتين بقيتا من خالفة عمر، قال أبو بردة          . الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، أبو سعيد       هو  ) ٢(
: وسئل أنس بن مالك عن مسألة فقال      . شيخ أهل البصرة  وكان  . الصحابة فما رأيت أحداً أشبه بهم من الحسن         

        تـوفى فـي رجـب سـنة        . إنه قد سمع وسمعنا، فحفظ ونسينا     : سلوا موالنا الحسن ،فقيل له في ذلك، فقال         
  ].٢٨طبقات الحفاظ للسيوطى ص.[ )هـ١١٠( 

  .٢/٢٤٥ إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة العشر)٣(

  .٥/١١٨ر  التحرير والتنوي)٤(

  .٩١ البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة )٥(



 

 
٧٠

  ذكره ذلك ما مثالو
⎪⎦t ®:  اهللا تعالىعند تفسير قول     Î É9≈ ¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï™ !$ y™ ù' t7 ø9 $# Ï™ !# § œØ9 $# uρ t⎦⎫ Ïm uρ Ä¨ ù' t7 ø9 $# 3 〈 

  .]١٧٧:البقرة[
  )١(.»والموفون« بالرفع عطفاً على »والصابرون«وقرأ يعقوب     
، وإنمـا ورد الرفـع عـن        لم يقرأ أحد من القراء العـشرة بـالرفع        : الصواب    

  .)٣()٢(الجحدري
  

  .اإلجمال أحيانًا في ذآر بعض القراءات الصحيحة: تاسعًا
  

 في ذكر بعـض القـراءات       -أحياناً- اإلجمال   ابن عاشور  العالمةيالحظ على       
  .الصحيحة التي تحتاج إلى تفصيل

  :ومن ذلك ما يلي
$ ®:قال عند قول اهللا تعالى     yϑ ¯ΡÎ) â™û© Å¤ ¨Ψ9$# ×ο yŠ$ tƒ Î— ’ Îû Íøà6 ø9$# ( ‘≅ŸÒ ãƒ Ïµ Î/ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. 〈 

بفتح التحتية وقرأه حفص عن عاصم وحمزة »يضل«وقرأ الجمهور ]. ٣٧:التوبة[
  .)٤(والكسائي وخلف ويعقوب  بضم التحتية على أنهم يضلون غيرهم

  : وهي ثالث»يضل«فاألحسن هنا تفصيل القراءات في كلمة     
  .  بفتح التحتية وكسر الضاد، وبها قرأ الجمهور»يضّل«: ىاألول    
 بضم الياء وفتح الضاد، وبها قرأ حفص عـن عاصـم وحمـزة              »يضّل«: الثانية   

  . والكسائي وخلف
  .)٥( بضم الياء وكسر الضاد وبها قرأ يعقوب»يضل«: الثالثة   
  

                                                 
  .٢/١٣٣ التحرير والتنوير )١(

 نصر بن عاصـم ،      على  عاصم بن أبي الصباح العجاج ، وقيل ميمون أبو المجشر الجحدرى البصري، قرأ              )٢(
  ].١/٣٤٩غاية النهاية . [ وقيل غير ذلك)هـ١٢٨(يحي بن يعمر، توفى عام ووالحسن، 

  .٨١محمد بن أبي نصر الكرماني ص. شواذ القراءات )٣(

  .١٠/٩١التحرير والتنوير )٤(

  .١٣٤  للقاضي صالبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة )٥(



 

 
٧١

  .عزوه القراءة إلى القارئين بها إجماًال، وتفصيًال: عاشرًا
قـرأ  : فيقـول  – القراءة إلى القارئين بها مجمـالً        ابن عاشور تارة يعزو اإلمام        

  . و تارة يفصل-وهو الغالب-الجمهور كذا 
 على النحـو    ابن عاشور  العالمةوفي هذا العزو تنوعت عبارات      :  العزو المجمل  -أ

  :التالي
  :  يقول-١

  :مثال ذلك .يةن قرأ بالقراءة الثانم ثم يصرح ب-مجمالً–قرأ الجمهور 
<tΑ$s% Éb ®: الىـقال عند بيان القراءات في قول اهللا تع     u‘ ß⎯ ôf Åb¡9 $# = xm r& ¥’ n<Î) $£ϑ ÏΒ 

û© É_ tΡθãã ô‰ tƒ Ïµ ø‹ s9Î) (  〈]جن«الجمهور :  وقرأ".]٣٣:يوسفيعقوب :  بكسر السين، وقرأه»الس
  )١(."وحده بفتح السين

  :  يقول-٢
  .و القراءة األخرى إلى الباقين ممن عدا الجمهور قرأ الجمهور ثم يعددهم، ويعز    

  :مثال ذلك

β ®: قول اهللا تعالىقال عند       Î) ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρ ã ô³ Ïã tβρ ã É9≈ |¹ (#θç7 Ï=øó tƒ È⎦ ÷⎫ tG s ($ÏΒ 4 β Î) uρ 

⎯ ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ÏiΒ (#ûθ ç7 Ï=øó tƒ $Z ø9 r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. 〈]إن «هور وقرأ الجم: "]٦٥:األنفال
وقرأها الباقون ...  بالتاء المثناة الفوقية نافع وابن كثير وابن عامر وأبو جعفر »يكن

  .)٢("بالمثناة التحتية
  :مثال ذلك .وقرأ الباقون كذا... قرأ فالن وفالن كذا:  يقول-٣

≅ö ®: قال عند قول اهللا تعالى     è% šχθ ä↔ Îm6 uΖ è? r& ©! $# $ yϑ Î/ Ÿω ãΝ n= ÷è tƒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿω uρ ’Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# 4 … çµ sΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $£ϑ tã šχθ ä. Î ô³ ç„ 〈 ]وقرأ حمزة والكسائي وخلف  ": ]١٨:يونس
  . )٣("الباقون بالتحتية:  وقرأه- المثناة الفوقية- »تشركون«

                                                 
  .١٢/٥٧التحرير والتنوير )١(

  .٩/١٥٦التحرير والتنوير )٢(

  .١١/٤٧ التحرير والتنوير)٣(



 

 
٧٢

  :مثال ذلك .ثم ال يذكر القراءة األخرى... قرأ غير فالن كذا:  يقول-٤
⎪⎥βÎ) š¨ ®:  تعالىما ذكره عند قول اهللا     Ï% ©! $# ôM ¤) xm öΝ Îκö n=tã àM yϑ Ï=Ÿ2 y7 În/ u‘ Ÿω 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 〈 ]٩٦:يونس[.  
  )١(." على مراعاة الجنس»كلمةُ ربك« وقرأ غير نافع وابن عامر     "
 فـيخلص   »كلمة ربك «أن غير نافع وابن عامر وأبي جعفر قرؤوا           : والصواب    

 والبـاقين   »كلمـات ربـك   «فر قرؤوا بالجمع    مما سبق أن نافعاً وابن عامر وأبا جع       
   )٢(».كلمة ربك «قرؤوا باإلفراد

  .قرأ من عدا فالن كذا، وقرأ فالن وفالن كذا معدداً إياهم مصرحاً بهم:  يقول-٥
!¬ ®: قال عند قول اهللا تعـالى      :ومثال ذلك  uρ Ü= ø‹ xî ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î) uρ ßì y_ ö ãƒ 

ã øΒ F{ $# … ã& —# ä. 〈 ] ع«وقرأ من عدا نافعاً   : "]١٢٣:هـودرجببناء الفعل بـصيغة النائـب  »ي  ...
  .)٣("وقرأه نافع بصيغة الفاعل

  :مالحظتان هنا ابن عاشور  ما ذكرهيالحظ على    
  .  أنه عكس القراءتين-١
  . أن حفصاً مع نافع في قراءته-٢

لفاعل، وقرأه نـافع     بصيغة ا  »يرجع«قرأ من عدا نافعاً وحفصا      : فتصير العبارة     
  . )٤(وحفص ببناء الفعل بصيغة النائب

وقـرأ مـن    : " يصرح في البداية بمن قرأ بواحدة من القراءاتين ثم يقول          أحياناً و -٦
  ".عداهم كذا

                                                 
  .١١/١٧٨التحرير والتنوير )١(

  .١٤٩ الزاهرة في القراءات العشر المتواترة صالبدور )٢(

  .١١/٣٥٤التحرير والتنوير )٣(

  .٢/١٣٧ إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة العشر)٤(



 

 
٧٣

$ ®:  ومن ذلك ما أورده عند قول اهللا تعالى     tΒ uρ y7 š/ u‘ @≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ÷è s? 〈 
عما ((عامر وحفص عن عاصم وأبو جعفر ويعقوب  وقرأ نافع وابن ]١٢٣:هود[
  .)١(وقرأ من عداهم بالمثناة التحتية.. بتاء فوقية)) لونعمت
  ".البقية كذا: وقرأ: " تارة يصرح بمن قرأ بإحدى القراءات ثم يقول-٧

  : ذلك أمثلةومن

≅ã ®:  ما أورده عند قول اهللا تعـالى       -أ  sW ¨Β š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρ ã x x. óΟ Îγ În/ u Î/ ( óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& >Š$ tΒ u x. 

ôN £‰ tF ô© $# Ïµ Î/ ßw† Íh9 $# ’ Îû BΘ öθ tƒ 7# Ï¹% tæ ( 〈]وقـرأ نـافع وأبـو جعفـر        : "حيث قال ] ١٨:إبراهيم
  .)٢(" باإلفراد»اشتدت به الريح« وقرأه البقية »اشتدت به الرياح«
Ο¢ ®:  قال عند بيان القراءات في قول اهللا تعالى-ب èO tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# óΟ Îγƒ Í“ øƒä† ãΑθà) tƒ uρ 

t⎦ ø⎪ r& š” Ï™!$ Ÿ2 u à° t⎦⎪ Ï% ©! $# óΟ çGΨ ä. šχθ ’) ¯≈ t±è@ öΝ Îκ Ïù 4 〈 ]تشاقون«وقرأ نافع : "]٢٧:النحل« 
  .)٣(" بفتح النون»تشاقون«وقرأ البقية ...بكسر النون

ها إلى الجمهور أيـضاً ثـم        ورئين بها، ثم يعز   ا تارة يعزو القراءة إلى بعض الق      -٨
  . مصرحاً بهم وبقراءتهميعدد القراء الباقين
  :ومن أمثلة ذلك

$ ®:  اهللا عند بيان القراءات الواردة في قـول اهللا تعـالى           هقال رحم  -أ   tΒ t, n= yz ª! $# 

y7 Ï9¨sŒ ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ 4 ã≅ Å_Á x ãƒ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 tβθ ßϑ n= ÷è tƒ 〈]ل «فعلـى قـراءة     . ]٥:يونسنُفَـص« 
ات، فن ابن كثير ففي ضمير صاحب الحال الت       بالنون وهي لنافع والجمهور ورواية ع     

 بالتحتية وهي البن كثير في المشهور عنه وأبي عمرو وابـن            »يفصل«وعلى قراءة   
  :  عدة مالحظاتابن عاشورعلى ما ذكره ويالحظ . )٤(عامر ويعقوب أمرها ظاهر

                                                 
  .١١/٣٥٥ التحرير والتنوير)١(

  .١٢/٢٤١ التحرير والتنوير)٢(

  .١٣/١١٠ التحرير والتنوير)٣(

  .١١/٢١التحرير والتنوير )٤(



 

 
٧٤

  أن ابن كثير قرأ بالياء فقط وليس له رواية أخرى بالنون ال فـي المتـواتر وال                 -١
  .الشاذ
  . أن ابن عامر مع نافع والجمهور في قراءة النون-٢
  .)١( يضاف حفص إلى من قرأ بالياء وهم أبو عمرو ويعقوب وابن كثير-٣
$Üχ ®:  عند بيان القراءات في قول اهللا تعالىابن عاشور قال اإلمام -ب |¡Ïj9 “ Ï% ©! $# 

šχρß‰ Ås ù=ãƒ Ïµ øŠ s9 Î) @‘ Ïϑ yf ôã r& # x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡Ï9 @’ Ï1 u tã ê⎥⎫ Î7 –Β 〈]وقرأ نافع : "]١٠٣:النحل
بفتح – »يلحدون«وقرأ حمزة والكسائي. بضم الياء مضارع ألحد»يلحدون«والجمهور 

  .)٢(" من لحد مرادف ألحد-الياء
  .)٣(يضاف خلف إلى حمزة والكسائي  في قراءتهما: الصواب    
وقـرأ بـاقي    "ة   تارة يصرح بأصحاب  القراءة ثم يذكر القراءة األخرى بصيغ          -٩

  :ومثال ذلك ".العشرة كذا
≅ö ®:  ما أورده عند قول اهللا تعالى     è% ô⎯ tΒ tΠ § xm sπ sΨƒ Î— «! $# û© ÉL ©9 $# yl u ÷z r& ⎯ Ïν ÏŠ$t7 Ïè Ï9 

ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# uρ z⎯ ÏΒ É− ø— Íh9 $# 4 ö≅ è% }‘ Ïδ t⎦⎪ Ï%©#Ï9 (#θãΖ tΒ# u™ ’ Îû Ïο 4θ uŠ ys ø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Zπ |ÁÏ9% s{ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9$# 〈 
 ..وقرأه نافع وحده برفع خالصة) خالصة يوم القيامة(وقوله : " حيث قال]٣٢:األعراف[

  .)٤(."وقرأه باقي العشرة بالنصب

ثم يـذكر مـن قـرأ بـالقراءة         " في قراءة األكثر  :"  تارة يأتي بالقراءة ويقول    -١٠
  :مثال ذلك .األخرى

#) ®:  قال عند قول اهللا تعالى-أ ÿρ ã ÝàΡ$# 4’ n< Î) ÿ⎯ Ïν Í yϑ rO !# sŒ Î) u yϑ øO r& ÿ⎯ Ïµ Ïè ÷Ζ tƒ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû öΝ ä3 Ï9¨sŒ 

;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 〈 ]الذي يخرجه الشجر، وهو بفتح الثاء ىالجن: والثمر. ]٩٩:األنعام 

                                                 
  .٢/١٠٤إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة العشر. ٢/٢٨٢البن الجزري . العشر النشر في القراءات )١(

  .١٣/٢٣٢ التحرير والتنوير)٢(

  .١/٣٧٦محمد سالم محيسن .  المهذب في القراءات العشر)٣(

  .٨/٧٤التحرير والتنوير )٤(



 

 
٧٥

والميم في قراءة األكثر جمع ثَمرة  بفتح الثاء والميم، وقرأه حمزة والكسائي وخلف 
  . )١("سير وهو جمع تك-بضم الثاء والميم

$ ®:  اهللا عند قول اهللا تعالىه قال رحم-ب tΒ uρ öΝ ä. ã Ïè ô±ç„ !$ yγ ¯Ρ r& # sŒ Î) ôN u™!% y` Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 

$ ® وقوله "]١٠٩:األنعام[〉 tΒuρ öΝ ä. ã Ïèô± ç„ !$ yγ ¯Ρ r& # sŒ Î) ôN u™ !% y` Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 〈  بفتح »أنها«قرأ األكثر 
خلف وأبو بكر عن عاصم في  وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب و»أن«همزة

  . )٢ ("»إن«إحدى روايتين عن أبي بكر بكسر همزة 
.." ثم يقول وقرأ فـالن وفـالن كـذا        .. قرأ جمهور العشرة  : " وأخيراً قد يقول   -١١

  : أمثلة ذلك .مصرحاً بهم وبقراءتهم
#‘â ®: قال عند قول اهللا تعالى - ¤$# s9 uρ äο u ½z Fψ $# Ö ö yz t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 tβθà) −G tƒ 3 Ÿξ sù r& tβθ è=É) ÷è s? 

:  بالمين الم االبتداء والم التعريف وقرؤوا»وللدار«وقرأ جمهور العشرة  "]٣٢:األنعام[〉
  . بالرفع»اآلخرة«

 بالم االبتداء فقط وبإضـافة دار منكـرة إلـى           »ولدار اآلخرة «وقرأ ابن عامر        
   )٣(".اآلخره

›x ®:  اهللا عند قول اهللا تعـالى      ه قال رحم   - sƒ ªB $# uρ ãΠ öθ s% 4© y›θ ãΒ .⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Ï‰ ÷è t/ ô⎯ ÏΒ óΟ Îγ ÍhŠ Ï= ãm 

Wξ ôf Ïã # Y‰ |¡ y_ … ã& ©! î‘# uθ äz 〈 ]لّي  بضم الحاء وكسر الالم وتشديد المثناة         ]١٤٨:األعرافوالح 
 ووزن هـذا الجمـع      -التحتية جمع حلْيِ  بفتح الحاء وسكون الالم وتخفيف التحتية         

 مثل عـصي    -كسر الحاء مع الالم    ب -فُعول كما جمع ثدي، ويجمع أيضاً على حلي         
وقسي اتباعاً لحركة العين، وباألول قرأ جمهور العشرة وبالثاني حمزة والكـسائي،            

  . )٤( بفتح الحاء وسكون الالم على صيغة اإلفراد–وقرأ يعقوب حلْيهم 

                                                 
  .٦/٢٤٣التحرير والتنوير )١(

  .٦/٢٦٨ التحرير والتنوير)٢(

  .٦/٧٠ التحرير والتنوير)٣(

  .٢٩٢-٨/٢٩١التحرير والتنوير  )٤(



 

 
٧٦

  .ويقصد به أنه يذكر عند بيان القراءة من قرأ بها ويعددهم:  العزو المفصل-ب
  :  ذلكومن أمثلة

Ο¢ ®:  قال عند قـول اهللا تعالى-١ èO z>$ s? .⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Ï‰ ÷è t/ yx n= ô¹ r& uρ … çµ ¯Ρ r' sù Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm §‘   〈 

وقرأه نافع وابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف  "] ٥٤:األنعام[
 بفتح »فأنه« وقرأه ابن عامر وعاصم ويعقوب »فإنه غفور رحيم«بكسر همزة 

  .)١(الهمزة
öΝ ®:  قال رحمه اهللا تعالى عند قول اهللا تعالى-٢ ä3 Ï9¨sŒ χ r& uρ ©! $# ß⎯ ÏδθãΒ Ï‰ ø‹ x. 

z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9  بفتح »موهن«وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر : ]١٨:األنفال[ 〉 #$
 وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو »كيد«الواو وبتشديد الهاء وبالتنوين ونصب 

 بتسكين الواو وتخفيف الهاء ونصب -  »موهن«اصم وخلف ويعقوب بكر عن ع
»و« والمعنى على القراءتين سواء، وقرأ حفص عن عاصم بإضافة »كيدمنإلى »ه 
»٢(»كيد(.  
… ®:  قال رحمه اهللا تعالى عند قول اهللا تعـالى-٣ çµ ¯Ρ Î) ô⎯ ÏΒ $tΡ ÏŠ$ t6Ïã š⎥⎫ ÅÁ n=ø⇐ ßϑ ø9 $# 〈 

-   »المخلصين«صم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف وقرأ نافع وعا: ]٢٤:يوسف[
 . )٣ (...وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بكسر الالم. -بفتح الالم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٦/١٢٦التحرير والتنوير  )١(

  .٩/٥٤ التحرير والتنوير )٢(

  .١٢/٤٩ التحرير والتنوير )٣(
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٧٨

  :القراءات مع توجيهها فيما يلي عرض  فيابن عاشور ة    تتلخص طريقة العالم
  

 بقراءة قالون عن نافع ألنهـا قـراءة أهـل           ابن عاشور يبدأ العالمة   : أوًال
  .المدينة، والمشهورة في تونس

  

وأبني أول التفسير على قراءة نافع برواية عيسى بـن مينـا            : " ابن عاشور قال      
اً، وألنها التي يقرأ بها معظـم       المدني الملقب بقالون ألنها القراءة المدنية إماماً وراوي       
  )١(".أهل تونس، ثم أذكر خالف بقية القراء العشرة خاصة

  

  . القراءات األصولية والفرشيةابن عاشوريذآر : ثانيا
  

  )٢(. عليه غيرهىما يبتن: جمع أصل، وهو لغة: األصول    
  )٣(.ثيرةالقاعدة الكلية التي تنطبق على ما تحتها من الجزئيات الك: واصطالحاً    
وهي اختالف القـراء    " إلى هذه الحالة من القراءات بقوله        ابن عاشور وقد أشار       

في وجوه النطق بالحروف والحركات كمقادير المد واإلماالت والتخفيف والتـسهيل           
  )٤(".والتحقيق والجهر والهمس والغنة

تفسير لعـدم    أن القراءات من هذه الجهة ال عالقة لها بال          إلى ابن عاشور وأشار      
  )٥(.تأثيرها في اختالف معاني اآلي

  )٦(.مصدر فرش بمعنى بسط: الفرش لغة    
ما قل دورانه من حروف القرآن الكريم المختلف في طريقة أدائها           : واصطالحاً    

  )٧(.بين القراء، فنص على مواضعها دون تعميم حكمها

                                                 
  .١/٦٢ التحرير والتنوير )١(

  . ط دار النفائس٨٥جرجاني صلالتعريفات ل)٢(

  .١٩٨الوافي في شرح الشاطبية ص)٣(

  .١/٥٠ التحرير والتنوير )٤(

  .ر السابق المصد)٥(

  .) فرش( مادة ١١/١٥٥ لسان العرب )٦(

  .٢٠٤ معجم علوم القرآن، إبراهيم محمد الجرمي ص)٧(



 

 
٧٩

تلف فيها بين القراء    ى الكالم على كل حرف في موضعه من الحروف المخ         سم    و
فرشاً النتشار هذه الحروف في مواضعها من سور القرآن الكريم فكأنها انفرشت في             

  )١(.السور بخالف األصول فإن حكم الواحد منها ينسحب على الجميع
ء في حروف اهي اختالف القر: " إلى هذه الحالة بقولهابن عاشوروقد أشار 

Å7 ®: الكلمات مثل Ï=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ È⎦⎪ Ïe$!  »شرهانن« و»ملك يوم الدين« و]٤:الفاتحة[〉 #$

 ]١١٠: يوسف[»قد كُذبوا« بتشديد الذال أو » كذّبوا قدوظنوا أنهم« ]٢٥٩:البقرة[»ننشزها«و
$ ®بتخفيفه، وكذلك اختالف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل كقوله  £ϑs9 uρ z> Î àÑ 

ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒö tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ ÅÁ tƒ 〈]قرأ نافع بضم الصاد، وقرأ ] ٥٧:الزخرف
حمزة بكسر الصاد، فاألولى بمعنى يصدون غيرهم عن اإليمان، والثانية بمعنى 
صدوهم في أنفسهم وكال المعنيين حاصل منهم، وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق 

قراءة بالتفسير ألن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد يبين المراد من نظيره في ال
  )٢(.األخرى أو يثير معنى غيره

  :ومن األمثلة على الخالفات األصولية ما يلي
≅ö ®: قال اهللا تعـالى-١ è% / ä3 ã∞ Îm; tΡäτ r& 9 ö y‚Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 Ï9¨sŒ 〈]ابن عاشور قال ]١٥:آل عمران :
 بتسهيل »أؤنبئكم«: وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس عن يعقوب"

انية واواً وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وروح عن يعقوب الهمزة الث
  )٣(". الهمزتينحقيقبت: وخلف

β÷ ®:  قال اهللا تعالى-٢ Î* sù x8θ•_ !% tn ö≅ à) sù àM ÷Κn=ó™ r& }‘ Îγ ô_ uρ ¬! Ç⎯ tΒ uρ Ç⎯ yè t7 ¨? . ]٢٠:آل عمران[〉 #$
 وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف: "ابن عاشورقال 

                                                 
  ١٩٩في شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح القاضي ص الوافي )١(

  . ١/٥٤ التحرير والتنوير )٢(

  .٣/٤٢ التحرير والتنوير )٣(



 

 
٨٠

وقرأه الباقون بإثبات الياء في .  بإثبات ياء المتكلم في الوصل دون الوقف»اتبعني«
 )١(."الوصل والوقف

ßk ®: قال اهللا تعالى-٣ Ï9θè? Ÿ≅ øŠ ©9 $# ’ Îû Í‘$ yγ ¨Ψ9 $# ßk Ï9θè? uρ u‘$ yγ ¨Ψ9 $# ’ Îû È≅ øŠ ©9 $# ( ßl Í ÷‚ è?uρ ¢‘ y⇔ ø9 $# 

š∅ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 $# ßl Í ÷‚ è?uρ |M Íh‹ yϑø9 $# z⎯ ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9 وقرأ نافع : "ابن عاشورقال ] ٦٧: آل عمران[〉 #$
.  بتشديد التحتية»الميت«  وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر وخلف

 بسكون )٢(]ويعقوب[وقرأه ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم 
 .)٣("التحتية وهما وجهان في لفظ الميت

  )٤(.اإلطالة ذكرها خشية توهناك مواضع أخرى ترك   
  :ومن أمثلة القراءات التي تتعلق بالفرش ما يلي    

$ ®:قال اهللا تعالى - pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çF ö/ u ŸÑ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# (#θãΖ ¨Š u; tF sù Ÿω uρ 

(#θä9θà) s? ô⎯ yϑÏ9 #’ s+ ø9 r& ãΝ à6 øŠ s9Î) zΝ≈ n=¡¡9 $# |M ó¡ s9 $ YΖ ÏΒ÷σ ãΒ 〈]٩٤: النساء[.  
 بدون ألف بعد الالم وهو ضد »السلَم«عامر، وحمزة، وخلف  نافع، وابن قرأ"    

 »السالم«أظهره بينكم كأنه رماه بينهم، وقرأ البقية : الحرب، ومعنى ألقى السلَم
: باأللف وهو مشترك بين معنى السلم ضد الحرب، ومعنى تحية اإلسالم، فهي قول

  .المةً على أنه أسلمالسالم عليكم، أي من خاطبكم بتحية اإلسالم ع
M| ®وقوله      ó¡ s9 $YΖ ÏΒ÷σ ãΒ 〈 نية بصيغة اسم  بكسر الميم الثا»مؤمناً«:  قرأ الجمهور

وا عنه اإليمان وهو يظهره لكم، وقرأه ابن وردان عن أبي جعفر الفاعل، أي ال تنف

                                                 
 وأبو عمرو وأبو جعفر بإثبات الياء وصالً وحذفها وقفاً          قرأ نافع : ، والصواب ما يلي     ٣/٦١ التحرير والتنوير    )١(

  " ٥٩البدور الزاهرة ص" وقرأ يعقوب بإثباتها في الحالين والباقون بحذفها وصالً ووقفاً 

  .)٢/٤٢٠الكنز في القراءات العشر للواسطي ( وذكر يعقوب على سبيل السهو ، فهو مع قراءة نافع ومن معه )٢(

  ٣/٦٩ر  التحرير والتنوي)٣(

، ٦/٩٤،  )٤/٣٠٢(،  ٤/١٩٩،  ٣/٢٦٠،  )٣/٢٤٣(،  ٣/١٤٧،  ٣/١٢٠،  ٣/١٠٤ينظر علـى سـبيل المثـال        )٤(
١٦/٧، ١٢/١٤٩، ١٢/٢٨، ١٠/٣٦،١١/٧٨، ٨/٢٣٩.  



 

 
٨١

 بفتح الميم الثانية بصيغة اسم المفعول، أي ال تقولوا له لست محصالً تأميننا إياك،
  )١(."أي إنك مقتول أو مأسور

ö ®: قـال اهللا تعـالى   - ä. øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# #© y›θãΒ 4 … çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $TÁ n=øƒ èΧ tβ% x. uρ Zωθß™ u‘ 

$w‹ Î;̄Ρ 〈]٥١: مريم[.  
 إذا ر بكسر الالم من أخلص القاص»مخلصاً«وقرأ الجمهور : "ابن عاشورقال     

اإلتيان به غير مشوب بتقصير وال : ماكان اإلخالص صفته، واإلخالص في أمر 
: والمراد هنا. ق من الخلوص، وهو التمحض وعدم الخلطتتفريط وال هواده، مش

  .اإلخالص فيما هو شأنه، وهو الرسالة بقرينة المقام
   )٢(".وقرأه حمزة وعاصم والكسائي وخلف بفتح الالم من أخلصه إذا اصطفاه    
  .يوجههاثمَّ  القراءات ابن عاشور يورد اإلمام محمد الطاهر: ثالثًا

  

  :ومن أمثلة ذلك ما يلي    
uθ ®:  عند بيان القراءات في قول اهللا تعالى- رحمه اهللا تعالى- قال -١ èδuρ ü“ Ï% ©! $# 

Ν ä. r' t±Ρ r& ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰Ïn¨uρ @ s) tG ó¡ ßϑ sù ×í yŠ öθ tF ó¡ãΒ uρ 〈]مستقر«وقرأه الجمهور "] ٩٨:األنعام«  -
 فعلى - بكسر القاف–ابن كثير وأبو عمرو وروح عن يعقوب : هوقرأ. -بفتح القاف

 كذلك، ورفعهما على أنه مبتدأ »ومستودع«قراءة فتح القاف يكون مصدراً ميمياً، 
فأنتم : حذف خبره، تقديره لكم أو منكم، أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره

 فتفرع عن والوصف بالمصدر للمبالغة في الحاصل به، أي. مستقر ومستودع
  .كم استقرار واستيداع، أي لكمئإنشا
وعلى قراءة كسر القاف يكون المستقر اسم فاعل، والمستودع اسم مفعول مـن                 

منكم ودعناه   ومستودع منكم أقررناه فهو مستقر    أودعه، أي فمستقر  : استودعه بمعنى 
  )٣(.فهو مستودع

                                                 
  .٤/٢٢٦ التحرير والتنوير)١(

  .١٦/٥٤ التحرير والتنوير )٢(

  .٦/٢٣٧ التحرير والتنوير )٣(



 

 
٨٢

         :في قول اهللا تعالى عند بيان القراءات الواردة - رحمه اهللا تعالى- قال -٢
® y7 Ï9¨x‹ Ÿ2 uρ š⎥̈⎪ y— 9 ÏW x6 Ï9 š∅ ÏiΒ š⎥⎫ Å2 Î ô³ ßϑø9 $# Ÿ≅ ÷F s% öΝ Ïδ Ï‰≈ s9 ÷ρ r& öΝ èδäτ !$Ÿ2 u ä© 〈 
 على المفعولية »قتل« بفتح الزاي ونصب »زين«وقرأ الجمهور : " فقال]١٣٧: األنعام[

بإضافة قَتْل  »أوالدهم« وجر »زين« على أنه فاعل »شركاؤهم«، ورفع »زين«لـ
  .إليه من إضافة المصدر إلى مفعوله

 ببنـاء فعـل     »زين لكثير من المشركين قَتُْل أوالدهم شركائهم      «وقرأه ابن عامر      
 علـى أنـه     »أوالدهم« على أنه نائب الفاعل، ونصب       »قَتُْل« للنائب، ورفع    »زين«

ة المصدر إلـى     إليه من إضاف   »قتل« على إضافة    »شركائهم«، وجر   »قَتُْل «مفعول  
 في المصحف العثماني الذي بـبالد الـشام،         »شركائهم«فاعله وكذلك رسمت كلمة     

 بالكسر وهـم    »شركاِئهم«وذلك دليل على أن الذين رسموا تلك الكلمة راعوا قراءة           
 »شـركائهم «من أهل الفصاحة والتثبت في سند قراءات القرآن، إذ كتبـت كلمـة              

أن الهمزة مكسورة والمعنى على هذه القراءة َأن        بصورة الياء بعد األلف، وذلك يدل       
مزيناً زين لكثير من المشركين أن يقتل شركاُؤهم أوالدهم، فإسناد القتل إلى الشركاء             

ألن الشركاء سبب القتـل إذا كـان القتـل قربانـاً            : على طريقة المجاز العقلي إما    
انة الشرك مثل عمرو بن     ألن الذين شرعوا لهم القتل هم القائمون بدي       : لألصنام، وإما 

لحي ومن بعده وإذا كان المراد بالقتل الوأد فالشركاء سبب، وإن كان الـوأد قربانـاً     
فالشركاء سبب السبب، ألنه من     ) وهو المعروف (    لألصنام وإن لم يكن قرباناً لهم       

   )١(.شرائع الشرك
  

 يـورد   ثـم - وخاصـة إذا آـان متعلقـًا بـالنحو         –التوجيـه   بتارة يبدأ   : رابعًا
  :القراءة بعد الوجه الموافق لها

  

Ÿω ®: عند قول اهللا تعالىابن عاشور قال -١ uρ (#θè?÷σ è? u™ !$ yγ x ¡9 $# ãΝ ä3 s9¨uθ øΒr& © ÉL ©9 $# Ÿ≅ yè y_ 

ª! $# ö/ ä3 s9 $ Vϑ≈ uŠ Ï% öΝ èδθè% ã—ö‘ $# uρ $ pκÏù öΝ èδθÝ¡ ø. $# uρ (#θ ä9θè% uρ öΝ çλ m; Zω öθ s% $]ùρÞ ÷ê ¨Β 〈 ]فإن  "]٥:النساء
عوذ بمعنى عياذ، وهو من الواوي وقياسه : مثل: در على وزن فعال مص»مااقي«

                                                 
  .٧٧-٧/٧٦ التحرير والتنوير )١(



 

 
٨٣

 جمع جواد، وكما شذ طيال في لغة  فيقوم، إال أنه أعل بالياء شذوذاً كما شذ جياد
 بعد الكسرة كما فعلوه في قيام ونحوه، ياءاًضبة في جمع طويل، قصدوا قلب الواو 

ذ لكثرة فعال في المصادر، وقلة فعل وزن فعال مطرد، وفي غيره شافي إال أن ذلك 
 بوزن فعل، وقرأه »قيما«كذا قرأه نافع وابن عامر . فيها، وقيم من غير الغالب

  .١"»قياماً«الجمهور 
β¨ ®: عند قول اهللا تعالىابن عاشوروقال -٢ Î) ©!$# Ÿω ãΝ Ï= øà tƒ tΑ$s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ( β Î) uρ à7 s? 

Zπ uΖ |¡ xm $ yγ ø Ïè≈ ŸÒ ãƒ ÅV÷σ ãƒ uρ ⎯ ÏΒ çµ÷Ρ à$ ©! # · ô_ r& $ VϑŠ Ïà tã 〈]والمضاعفة إضافة : " ]٤٠: النساء
 أي المثل، يقال ضاعف وضعف وأضعف، وهي بمعنى -دبكسر الضا-الضعف 

 )٣(، وقال أبو عبيدة)٢(يواحد على التحقيق عند أئمة اللغة، مثل أبي علي الفارس
: بقوله تعالىضاعف يقتضي أكثر من ضعف واحد، وضعف يقتضي ضعفين، ورد 

® ô# yè≈ ŸÒãƒ $ yγ s9 Ü># x‹ yè ø9 $# È⎦ ÷⎫ x ÷è ÅÊ 〈]الصيغ الثالث على إحدىوأما داللة ] ٣٠: األحزاب 
 وقرأه »يضاعفها«وقرأ الجمهور . مقدار التضعيف فيؤخذ من القرائن لحكمة الصيغة

 بدون ألف بعد العين وبتشديد »يضعفها« )٤(ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر
 )٥(".العين

⎯ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال -٣ yϑ sù ÏŠ Í ãƒ ª! $# β r& … çµ tƒ Ï‰ ôγ tƒ ÷y u ô³ o„ … çν u‘ ô‰ |¹ 

ÉΟ≈ n=ó™ M∼ Ï9 ( ⎯ tΒ uρ ôŠ Í ãƒ β r& … ã&©# ÅÒãƒ ö≅ yè øg s† … çν u‘ ô‰ |¹ $ ¸) Íh‹ |Ê % [` u xm $ yϑ̄Ρ r'Ÿ2 ß‰̈è ¢Á tƒ ’ Îû 

Ï™ !$yϑ ¡¡9 بالغة في وصف الشيء بتشديد الياء بوزن فَيعل موالضيق ] ١٢٥:األنعام[〉 #$

                                                 
   ما بعدها٤/٢٦والتنوير التحرير ) ١(
   ولد في فـسا   . حمد بن عبد الغفار الفارسي األصل، أبو علي ، أحد األئمة في علم العربية             أالحسن بن   هو  ) ٢(
 وتجول في كثير من البلدان كبغداد وحلب ، وله شعر قليل، وكان متهمـاً               )هـ٢٨٨(عام  ) من أعمال فارس  ( 

  ].٢/٤١٣، معجم األدباء٢/١٧٩األعالم للزركلى . [)هـ٣٧٧( توفى عام،الحجة ، : باالعتزال، من كتبه 

 معاني القرآن   ، غريب القرآن    ، مجاز القرآن  :من مؤلفاته ) هـ١١٤( معمر بن المثنى التيمي ولد سنة       هو  ) ٣(
   ] .٧٩الفهرست ص. [)هـ٢١١( وقيل ) هـ ٢١٠( توفى سنة. و غريب الحديث 

  .١٥٩قراءات القرأة الثمانية أئمة األنصار الخمسة لألهوازي صراجع الوجيز في شرح ( ويعقوب أيضاً  )٤(

  .٤/١٢٩ التحرير والتنوير )٥(



 

 
٨٤

ضاق ضيقاً  بكسر الضاد، وضيقاً بفتحها واألشهر كسر الضاد في : يقال. بالضيق
بتخفيف الياء بوزن فَعل، وذلك مثل ميت وميت : المصدر واألقيس الفتح، ويقال

وهما وإن اختلفت زنتهما، وكانت زنة فَيعل في األصل تفيد من المبالغة في حصول 
واألظهر أن . ه زنة فَعل، فإن االستعمال سواء بينهما على األصحالفعل ماال تفيد

  .أصل ضيق بالتخفيف وصف بالمصدر، فلذلك استويا في إفادة المبالغة بالوصف
  )١(.وقريء بهما في هذه اآلية، فقرأها الجمهور بتشديد الياء، وابن كثير بتخفيفها

β¨uθôÊ× ®:  قال رحمه اهللا تعالى عند قول اهللا تعالى-٤ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «! $# ã y9 ò2 r& 4 y7 Ï9¨sŒ 

uθ èδ ã—öθ x ø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9  وكسر الراء لغة -بكسر الراء ويجوز ضمها-والرضوان ] ٧٢:التوبة[〉 #$
وقرأه أبو بكر عن عاصم . هاوقرأه الجمهور بكسر. أهل الحجاز، وضمها لغة تميم

  )٢(.النون قليل في المصادر ذات األلف و-بالكسر- ونظيره -بضم الراء-
  

  . بعض القراءات دون توجيههاابن عاشورتارة يورد اإلمام : خامسًا
  

  :ومن أمثلة ذلك ما يلي    
⎪⎦t ®: عند قول اهللا تعالىابن عاشور قال اإلمام محمد الطاهر -١ Ï%©! $# uρ ôN y‰ s) tã 

öΝ à6 ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& öΝ èδθè?$ t↔ sù öΝ åκ z: ÅÁ tΡ 4 ¨β Î) ©! $# tβ% Ÿ2 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ó© x« # ´‰‹ Îγ x© 〈]٣٣: النساء[ :
 بألف بعد العين، وقرأه حمزة وعاصم والكسائي وخلف »عاقدت«وقرأ الجمهور "

  )٣(" بدون ألف مع تخفيف القاف»عقدت«
β¨ ® :عند قول اهللا تعالى-رحمه اهللا تعالى-قال -٢ Î) nο £‰ Ïã Í‘θåκ’¶9 $# y‰Ζ Ïã «! $# $ sΨ øO $# u |³ tã 

# X ÷κ y−  〈]أبو جعفر : وقرأه. »عشر« بفتح شين »اثنا عشر« الجمهور: وقرأ  ]٣٦:التوبة
  )٤(. مع مد ألف اثنا مشبعاً»عشر« بسكون عين »اثنا عشر«

                                                 
  .٤٥-٧/٤٤ التحرير والتنوير )١(

  .١٠/١٥٣ التحرير والتنوير )٢(

  .٤/١١٢ التحرير والتنوير )٣(

  .١٠/٨٣ التحرير والتنوير )٤(



 

 
٨٥

$ ®:  عند قول اهللا تعالى- رحمه اهللا تعالى-  قال -٣ sΨ ÷ s?# u™ uρ yŠ… ãρ# yŠ # Y‘θç/ y— 〈]١٦٣: النساء[ 

  .)١(وقرأه حمزة وخلف بضم الزاي.  بفتح الزاي»زبورا«وقرأ الجمهور 
Λ÷ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشور قال اإلمام محمد الطاهر -٤ ä⎢ù= yè y_ r& sπ tƒ$ s) Å™ Ædl !$ ut ù:$# 

nο u‘$ yϑ Ïã uρ Ï‰ Åf ó¡ yϑø9 $# ÏΘ# u utù: $# ô⎯ yϑ x. z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/ ÏΘöθ u‹ ø9 $# uρ Í ½z Fψ $# y‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 

 »سقاة الحاج«نه قرأ  أنه روى عن أبي جعفر أ)٢(ونسب إلى ابن وردان"] ١٩:التوبة[〉
 بالعين المفتوحة وبدون ألف وبفتح الراء »وعمرة«، وقرأ بضم السين جمع ساق

  )٣(".جمع عامر، وقد اختلف فيهما عن ابن وردان
  

  إبراز القراءات التي تتفق في معنى واحد: سادسًا
  

يوجهها  القراءات الواردة في بعض اآليات القرآنية، ثم ابن عاشوريذكر العالمة     
ومآل القراءتين "علق عليها بقوله  كان معناها بعد التوجيه واحداً ال يختلف يإذاو

 في القراءات وهو أنه ابن عاشور وهذا يبرز منهج »المعنى ال يختلف«واحد، أو 
يحاول أن تكون ثمة وحدة معنوية وصناعية بين القراءات المتعددة للكلمة الواحدة، 

  .يما بينهاألن األصل هو التوافق ف
  :مثلة على ذلك ما يلياألومن     
$<z ®: قال اهللا تعالى-١ yf tFó™ $$ sù öΝ ßγ s9 öΝ ßγ š/ u‘ ’ ÏoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 5≅ Ïϑ≈ tã Ν ä3Ψ ÏiΒ ⎯ ÏiΒ @ x. sŒ 

÷ρ r& 4© s\Ρé& ( Ν ä3 àÒ ÷è t/ .⎯ ÏiΒ <Ù ÷è t/ ( t⎦⎪ Ï% ©! $$ sù (#ρã y_$ yδ (#θã_Í ÷zé& uρ ⎯ ÏΒ öΝ Ïδ Í≈ tƒ ÏŠ (#ρèŒρé& uρ ’ Îû ’ Ì?‹ Î6 y™ 

(#θè=tG≈ s% uρ (#θè=ÏFè% uρ ¨β u Ïe x. _{ öΝ åκ ÷] tã öΝ Îκ ÌE$ t↔ Íh‹ y™ öΝ ßγ ¨Ψ n=Ï{ ôŠ _{ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Í øg rB ⎯ ÏΒ $ pκÉJ øt rB ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# $\/# uθ rO 

ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# 3 ª!$# uρ … çν y‰Ψ Ïã ß⎯ ó¡ ãm É># uθ ¨W9   .]١٩٥: آل عمران[〉 #$

                                                 
  .٤/٣١٧ التحرير والتنوير )١(

، أبو الحارث المدني القاريء ، عرض على أبي جعفر وشيبة ثم عرض على هو عيس بن وردان الحذاء ) ٢(
، غاية النهاية ٦٦معرفة القراء الكبار للذهبي ص) . [ هـ ١٦٠( نافع ، وهو من قدماء أصحابه ، توفي سنة 

١/٦١٦. [  
  .١٠/٥١ التحرير والتنوير )٣(



 

 
٨٦

 وقرأ حمزة والكسائي وخلف »وقاتلوا وقتلوا«وقرأ الجمهور : "ابن عاشورقال     
  )١(". ومآل القراءتين واحد-عكس قراءة الجمهور-  »وقُتلوا وقاتلوا«
β ® قال اهللا تعالى-٢ Î) uρ Λ ä⎢Ψä. #© yÌ ó £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã @ x y™ ÷ρ r& u™ !$ y_  Ó‰ tn r& Ν ä3Ψ ÏiΒ  z⎯ ÏiΒ ÅÝ Í←!$ tó ø9 $# 

÷ρ r& ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$|¡ ÏiΨ9 $# öΝ n=sù (#ρß‰Åg rB  [™!$ tΒ (#θßϑ£ϑ u‹ tF sù # Y‰‹ Ïè |¹  $Y7 ÍhŠ sÛ (#θßs |¡ øΒ$$ sù öΝ ä3 Ïδθã_ âθÎ/ 

öΝ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ 〈  ]٤٣: النساء[
.  

: ، وقرئ-بصيغة المفاعلة- »المستم« قرئ »أوال لمستم النساء«: وقوله"    
  )٢(". بصيغة الفعل، وهما بمعنى واحد على التحقيق»لمستم«
$ ®: قال اهللا تعالى-٣ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹Ï‚ −G s? t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρä‹ sƒ ªB $# óΟ ä3 uΖƒ ÏŠ # Yρâ“ èδ $Y6 Ïè s9 uρ 

z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 Ï=ö6 s% u‘$ ¤ ä3 ø9 $# uρ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 〈]٥٧: المائدة[.  

$‘u ®وقرأ الجمهور"     ¤ ä3 ø9 $# uρ 〈  بالنصب عطفاً على® t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρä‹ sƒ ªB $# ó〈Ο ä3 uΖƒ ÏŠ لمبين ا

⎯z بقوله ÏiΒ® š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 Ï=ö6 s% 〈  وقرأ أبو عمرو، والكسائي، ويعقوب

⎪⎦t ® بالخفض عطفاً »الكفارِ« Ï% ©! $# (#ρä‹ sƒ ªB $# óΟ ä3 uΖƒ ÏŠ # Yρ â“ èδ $Y6 Ïè s9 uρ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è?ρé& 

|=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 Ï= ö6 s% 〈 ٣(.ومآل القراءتين واحد(  

öθ ®:ال اهللا تعالى ق-٤ s9 uρ #“ u s? øŒÎ) (#θà Ï% ãρ ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# (#θä9$ s) sù $ uΖ oK ø‹ n=≈ tƒ –Š u çΡ Ÿω uρ z> Éj‹ s3 çΡ 

ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ $ sΨ În/ u‘ tβθ ä3 tΡ uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9   .]٢٧: األنعام[ 〉 #$
 بنصب الفعلين على أنهما »وال نكذب ونكون« )٤(وقرأ حمزة والكسائي"    

  بالرفع كالجمهور، على »وال نكذِّب«وقرأ ابن عامر ،  التمنّيمنصوبان في جواب
معنى أن انتفاء التكذيب حاصل في حين كالمهم، فليس بمستقبل حتى يكون بتقدير 

                                                 
  .١٠/٥١ التحرير والتنوير )١(

  .٤/١٣٨ التحرير والتنوير )٢(

  .٥/١٤٠ التحرير والتنوير )٣(

 )ونكون( الصواب أن حمزة ويعقوب وحفصاً قرؤوا بالنصب في الفعلين ، ووافقهم ابن عامر في ) ٤(



 

 
٨٧

 بالنصب على جواب التمنّي، أي نكـون من »نكونو«وقرأ .  المفيدة لالستقبال»أن«
  )١(.القوم الذين يعرفون بالمؤمنين، والمعنى ال يختلف

⎪⎦t ®:قال اهللا تعالى - ٥ Ï%©! $# uρ ÞΟ ßγ≈ sΨ÷ s?# u™ |=≈ tG Å3 ø9 $# tβθ ßϑ n=÷è tƒ … çµ ¯Ρ r& ×Α ¨” t∴ãΒ ⎯ ÏiΒ y7 În/ §‘ Èd, ut ù:$$Î/ 〈 
 بتخفيف الزاي، وقرأ ابن عامر وحفص بالتشديد، »منزل«وقرأ الجمهور "] ١١٤:األنعام[

  )٢("دحوالمعنى متقارب أو مت
$ ®:قال اهللا تعالى - ٦ tΒ uρ öΝ ä3 s9 ω r& (#θè=à2 ù' s? $£ϑ ÏΒ u Ï. èŒ ÞΟ ó™ $# «! $# Ïµ ø‹ n= tã ô‰ s% uρ Ÿ≅ ¢Á sù Ν ä3 s9 

$̈Β tΠ § xm öΝ ä3 ø‹ n=tæ ω Î) $ tΒ óΟ è? ö‘Í äÜ ôÊ $# Ïµ ø‹ s9 Î) 3 ¨βÎ) uρ # [ ÏW x. tβθ =ÅÒ ã‹ ©9 Ο Îγ Í← !# uθ ÷δ r'Î/ Î ö tó Î/ AΟ ù= Ïæ 3 ¨β Î) 

y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n=÷æ r& t⎦⎪ Ï‰ tG ÷èßϑ ø9 $$Î/ 〈 ]١١٩: األنعام[.  
 »وقد فَصل« )٣(]ويعقوب[قرأ نافع وحمزة والكسائي وعاصم وأبو جعفر وخلف "    
وقرأ ، وابن عامر بالبناء للمجهول  للفاعل، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو الفعلببناء

 بالبناء للفاعل، وقرأه »ما حرم«] يعقوب[ونافع وحفص عن عاصم وأبو جعفر 
  )٤(.ا واحدماءات فيهالباقون بالبناء للمجهول، والمعنى في القر

 آله اختالف القراءات فيها م أنابن عاشوروهناك مواضع أخرى حرر العالمة     
  )٥(". مواضعها خشية اإلطالة بعض إلى في الحاشيةواحد، وأشير

  

        تعقيبه على أقوال بعض المفسرين في توجيه القراءات:سابعًا

القراءات على نقله عن من سبقه  في توجيه بعض ابن عاشورلم يقتصر الطاهر     
  :يعقب على ما ال يرتضيه من هذه األقوال، ومن ذلكوإنما 

                                                 
  .٦/٦١ التحرير والتنوير )١(

  .٧/١٣ التحرير والتنوير )٢(

  ١٠٧البدور الزاهرة ص  ) ٣(
  .٧/٢٧ التحرير والتنوير )٤(

ــوير  )٥( ــر والتن ، ٨/٣٨٨، ٨/٣٣٣، ٨/١٧٩، ٨/١٤٩، ٨/١٣٧، ٨/٧٤، ٧/١٤٤، ٧/٢٨، ٤/٢٧٩ التحري
١٦/١٣٢،  ١٦/٢٥،  ١٥/١٣١،  ١٥/١١٣،  ١٢/٢١٧،  ١٢/٨٣،  ١٢/٢٩،  ١١/١٦٥،  ١٠/١٩٧ ،٩/٩٥ ،
٢٧/٢٥٧، ٢٧/١٠٥، ٢٦/١٩٣، ١٧/٦٣، ١٦/١٣٨.  



 

 
٨٨

ρ÷ ®: ما ذكره عند توجيه قول اهللا تعالى-١ r& ×ο u≈ ¤ x. ßΘ$yè sÛ 〈]حيث قال] ٩٥: المائدة :
، »طعام« بالرفع بدون تنوين مضافاً إلى »كفارةُ «وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر "

 اسم مصدر عوضاً عن الفعل وأضيف إلى فاعله، »كفارة«نجعل أن  إما :والوجه فيه
يكفره طعام مساكين ، وإما أن نجعله من اإلضافة البيانية، أي كفارة من طعام، : أي

، فتكون الكفارة بمعنى المكفر به لتصح إضافة البيان، فالكفارة زثوب خ: كما يقال
بالكفارة تقع بأنواع، وجزم بهذا الوجه في نها الطعام، أي ال كفارة غيره، فإن ي

دل من ب على أنه »طعام« ورفع »كفارة«الكشاف، وفيه تكلف، وقرأه الباقون بتنوين 
  .)١(» كفارة«

 حكى قول الزمخشري في توجيه قراءة ابن عاشورومما سبق يتبين أن     
 من طعام وهذه اإلضافة بيانية، كأنه قيل أو كفارة" على اإلضافة »كفارةُ طعام«

  )٢(". فضة منمساكين، كقولك خاتم فضة بمعنى خاتم
  .وفيه تكلف:  على قول الزمخشري بقولهابن عاشوروعقب     
شرط اإلضافة بمعنى : ولعل وجه التكلف في توجيه الزمخشري أن يقال    

 »خاتم فضة«من أن يضاف جزء إلى كل بشرط صدق اسم الكل على الجزء، نحو 
  .»جزء« إلى »كل«س كذلك بل هي إضافة  لي»كفارة طعام«و

أن اإلضافة في هذه القراءة إضافة : ومن هنا يرى اإلمام ابن عطية    
تخصيص إذ كفارة هذا القتل قد تكون كفارة هدى، أو كفارة طعام، أو كفارة 

  )٣(.صيام
$ ®:  ما ذكره عند توجيه القراءات في قول اهللا تعالى-٢ tΡ ö |³ xm uρ öΝ Îκ ö n= tã ¨≅ ä. 

&™ ó© x« Wξ ç6 è%  〈]ال«: وقوله: "حيث قال] ١١١: األنعامبقرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر »ق 
بكسر القاف وفتح الباء وهو بمعنى المقابلة والمواجهة، أي حشرنا كل شيء من ذلك 

وقرأه الباقون بضم القاف والباء وهو لغة في قبل بمعنى المواجهة والمعاينة، . عياناً
المفسرين بتأويالت أخرى بعيدة عن االستعمال، وغير مناسبة وتأولها بعض 

  )٤(.للمعنى

                                                 
  ٥/٢١٧التحرير والتنوير ) ١(
  .٤/٤٢٦، الدر المصون ١/٧١٢ الكشاف )٢(

  .٥/٤٤المحرر الوجيز  )٣(

  .٦-٧/٥تحرير والتنوير  ال)٤(



 

 
٨٩

ω Óì ®:قال اهللا تعالى - ٣ øŠ t/ ÏµŠ Ïù Ÿω uρ Ø' ©# äz Ÿω uρ ×π yè≈ x x© 〈]٢٥٤: البقرة[.  
وإنما رفعت ثالثتها مع قصد التعميم ":  قراءة الرفع هنا فقال)١(وجه البيضاوي    

يعني المناسب لقصد التعميم " و خلة؟ أو شفاعة؟ألنها في تقدير جواب هل فيه بيع؟ أ
 ابن عاشور لنفي الجنس، فرفعها لهذه النكته، واعتبر »ال«أن يفتح الثالثة لتكون 

: من التكلف هنا قول البيضاويو" توجيه البيضاوي المذكور من قبيل التكلف فقال 
 فيه أو خلة أو هل بيع: إن وجه قراءة الرفع وقوع النفي في تقدير جواب لسؤال قائل

  )٢(".شفاعة؟
 بمعنى ليس والمراد »ال« في توجيه هذه القراءة أنابن عاشورويفهم من كالم     

بنفي البيع والخلة والشفاعة نفي الجنس ال نفي األفراد، ألن البيع والخلة والشفاعة 
 من أسماء المعاني التي ال آحاد لها في الخارج، فهي أسماء أجناس ال نكرات، ولذلك

ال يحتمل نفيها إرادة نفي الواحد حتى يحتاج عند قصد التنصيص على إرادة نفي 
  .ال رجل في الدار، وال إله إال اهللا: الجنس إلى بناء االسم على الفتح، نحو

زوجي كليل تهامة ال حر "لهذا جاءت الرواية في قول إحدى صواحب أم زرع     

  )٤(.ير، ألنها أسماء أجناس كما هذه اآليةبالرفع ال غ" )٣(ةسآم ر وال مخافة والوال ق
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
عبد اهللا بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي كان قاضياً، ومفسراً ، وعالماً بالفقـه والعربيـة                    هو   )١(

 وولي قضاء شيراز مـدة ،       - قرب شيراز  –والمنطق والحديث، من أعيان الشافعية ، ولد في مدينة البيضاء           
أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، المنهاج وشرحه       : من مؤلفاته   . وصرف عنه ، فرحل إلى تبريز وتوفى فيها         

   ] .١/٣٠٤، التفسير والمفسرون الذهبي ١/٣١٨معجم المفسرين . [)هـ٦٨٥(في أصول الفقه، توفى عام 
  .١/٥٥١تفسير البيضاوي  )٢(

ستاذ محمد فؤاد عبد اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لأل( جزء من حديث أم زرع، وهو متفق عليه ) ٣(
 )٢/٢٨٩الباقي 

  .٢/٤٩٠ التحرير والتنوير )٤(



 

 
٩٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
٩١

  
  تمهيد 

  

  تعريف التوجيه

علـى  :  ، وتدل مادة الواو والجيم والهاء في اللغة       )وجه( مصدر  :     التوجيه لغة   
  .اإلرسال والتشريف: والتوجيه :)١(مقابلة شيء لشيء

   ) ٢("أرسله ، وشرفه: ووجهه توجيهاً : " في القاموس قال     
  )٣("أرسلته في جهة واحدة : ووجهت الشيء :" وقال في المفردات     
علم يبحث فيه عن معاني القراءات والكـشف عـن          : والتوجيه في االصطالح        

وجوهها في العربية ، أو الذهاب بالقراءة إلى الجهـة التـي يتبـين فيهـا وجههـا                  
  . )٤(ناهاومع

  :    ومن أشهر الكتب المطبوعة في توجيه القراءات ما يلي 
 إعراب القراءات السبع وعللها ألبي عبد اهللا الحسين بن أحمـد بـن خالويـه                – ١

  .هـ ٣٧٠الهمذاني النحوي الشافعي المتوفى سنة 
  . الحجة في القراءات السبع البن خالويه – ٢
ن أحمد الهروى األزهري المتـوفى سـنة         علل القراءات ألبي منصور محمد ب      – ٣

  .هـ ٣٧٠
ار الفارسي المتوفى   غف عبد ال   الحجة للقراء السبعة ألبي على الحسن بن أحمد بن         – ٤

  ) .هـ ٣٧٧( سنة 
 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ، ألبي الفتح عثمـان              – ٥

  .هـ ٣٩٢بن جنى المتوفى سنة 
لـة المتـوفى سـنة      زنج زرعة عبد الرحمن بن محمد بن         حجة القراءات ألبي   – ٦

  .هـ ٤٠٣

                                                 
  .١٠٨٣معجم مقاييس اللغة البن فارس ص)  ١(

 ٤/٣١٢القاموس المحيط باب الهاء فصل الواو )  ٢(

  .٥٢٩ص) وجه( مادة . للراغب األصفهاني . المفردات في غريب القرآن )  ٣(

  .٦٥عبد العزيز الحربي ص/د.ية لغة وتفسيراً وإعراباً توجيه مشكل القراءات العشرية والفرش)  ٤(



 

 
٩٢

وحججها ألبي محمد مكى بـن أبـي         الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها        – ٧
  ) . هـ ٤٣٧( طالب القيسى ، المتوفى سنة 

(  شرح الهداية لإلمام أبي العباس أحمد بن عمـار المهـدوى المتـوفى سـنة                 – ٨
  ) .هـ ٤٤٠
القراءات لنـور    وإيضاح المعضالت في إعراب القرآن وعلل         كشف المشكالت  – ٩

  ).هـ ٥٤٣( المتوفى سنة . الدين أبي الحسن علي بن الحسين الباقولى 
 الموضح في وجوه القراءات وعللها لإلمام نصر بن علي بن محمد أبي عبـد               – ١٠

( اهللا الشيرازى الفارسى الفسوى النحوي المعروف بابن أبي مريم المتـوفى سـنة              
  ).هـ ٥٦٥
 طالئع البشر في توجيه القراءات العشر للشيخ محمـد الـصادق قمحـاوي              – ١١

  ) .هـ ١٤٠٥ (      المتوفى سنة
 قالئد الفكر في توجيه القراءات العشر لمحمد الصادق قمحاوي وقاسم أحمـد             – ١٢

  . الدجوى 
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٩٤

  
  

 في توجيهه للقراءات ما بين كتب التفـسير         ابن عاشور تنوعت مصادر الطاهر        
  :والقراءات واللغة وذلك على النحو التالي

  

   )١(آتب التفسير: أوًال
  

  : تفسير المحرر الوجيز البن عطية-١

Å7 ®: قال اإلمام الطاهر عند توجيه القراءات في قوله تعالى     Ï=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ È⎦⎪ Ïe$! $# 〈 
حكى أبو علي عن بعض القراء أن أول من قرأ : قال ابن عطية "]٤:الفاتحة[

 بأن األخبار الواردة تبطل ذلك )٣(فرده أبو بكر بن السراج )٢(مروان بن الحكم»ملك«
  .)٤("فلعل قائل ذلك أراد  أنه أول من قرأ بها في بلد مخصوص

  :مثال آخر

$ ®: ل اهللا تعالى عند قو- رحمه اهللا تعالى-وقال      tΒ uρ öΝ ä. ã Ïè ô± ç„ !$ yγ ¯Ρr& # sŒ Î) ôNu™ !% y` Ÿω 
tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 〈 ]وذكر ابن عطية أن أبا علي الفارسي جعل " :]١٠٩:األنعام® !$ yγ̄Ρ r& 〈  ًتعليال

y‰Ζ ®لقوله  Ïã «!   .)٥("أي ال تأتيهم بها ألنها إذا جاءت ال يؤمنون  〉 #$

                                                 
للمفسرين في توجيهها   أن  )) إن هذان لساحران   ((  العالمة ابن عاشور عند توجيه القراءات في قوله تعالى         ذكر)١(

  .)١٦/١٤٣التحرير والتنوير ( راء بلغت الستةآ

د مناف ، أبو عبد الملك ، خليفة أموي ، هو           هو مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عب             ) ٢(
، ولـد سـنة         " المروانية  " ودولتهم  " بنو مروان   " أول من ملك من بني الحكم بن أبي العاص ، وإليه ينسب             

 ] .  ٧/٢٠٧األعالم ) . [ هـ ٦٥( بمكة ونشأ بالطائف ، وسكن المدينة ، توفي سنة ) هـ ٢( 

كتاب في أصول النحو ، شرح :  سهل السراج ، له كتب في النحو مفيدة منها        هو أبو بكر محمد بن السري بن      ) ٣(
ما زال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج        : كتاب سيبويه ، الموجز في النحو ، وقد كان أديبا شاعراً ، يقال              

 ] . ٦/١٣٦ ، األعالم ١١٢طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص) .[ هـ ٣١٦( بأصوله ، توفي سنة  

 ألبـي علـى     الحجةو. ١٠٧-١/١٠٦  البن عطيه  تفسير المحرر الوجيز  : وينظر. ١/١٧٣ التحرير والتنوير    )٤(
  .  ١/٣٣ الفارسي

  .٢٧٢-٦/٢٧١ التحرير والتنوير )٥(



 

 
٩٥

أي أبو علي - وترجح عنده : "سيره في تفما أورده ابن عطية ك    ونص كالم
قال إنما اآليات «:  على بابها، وأن يكون المعنى»أن« في اآلية أن تكون - الفارسي

  . )١(»عند اهللا ألنها إذا جاءت ال يؤمنون 
   تفسير الكشاف للزمخشري-٢

  :ومن أمثلة ذلك

ن قول م »وِليحكم« عند الكالم عن قراءة حمزة ابن عاشورقال اإلمام الطاهر     
/ö ®   :اهللا تعالى ä3 ós u‹ ø9 uρ ã≅ ÷δ r& È≅Š ÅgΥM}$# !$ yϑÎ/ tΑ u“Ρr& ª! $# ÏµŠ Ïù 〈]وصاحب الكشاف : "]٤٧:المائدة

≈çµ ®قدر في هذه القراءة فعالً محذوفاً بعد الواو، أي  sΨ ÷ s?# u™ uρ Ÿ≅Š ÅgΥM}$# 〈  دّل عليه ،
  .)٢("كالمقوله قبله، وآتيناه اإلنجيل، وهو تقدير معنى وليس تقدير نظم ال

$ ®": عبارة صاحب الكشاف هي    و ]% Ïd‰ |Á ãΒ uρ 〈  عطف على محل® ÏµŠ Ïù “ Y‰ èδ 〈 
‰Y“ ®ومحله النصب على الحال  èδ uρ Zπ sà Ïã öθ tΒ uρ 〈 كقوله . صبا على الحالتيجوز أن ين

® $]% Ïd‰|Á ãΒ uρ 〈  وأن ينتصبا مفعوالً لهما، كقوله® ö/ ä3 ós u‹ ø9 uρ 〈 وللموعظة :  قيلهكأن
: فإن قلت.  آتيناه اإلنجيل، وللحكم بما أنزل اهللا فيه من األحكامموعظة والوللهدى

“ ®فإن نظمت  Y‰ èδuρ Zπ sà Ïã öθ tΒ uρ 〈  قلت»وليحكم«في سلك مصدقاً، فما تصنع بقوله  :
وليحكم أهل «: صنع به ما صنعت بهدى وموعظة حين جعلتهما مفعوالً لهما، فأقدرأ

  .)٣( " »اإلنجيل بما أنزل اهللا آتيناه إياه
 من قول اهللا »فجزاء مثل« عند بيان قراءة الجمهور باإلضافة في -رحمه اهللا تعالى-وقال     

   ]٩٥:المائدة[〉 tΒuρ …ã&s#tFs% Νä3ΖÏΒ #Y‰ÏdϑyètG–Β Ö™!#u“yfsù ã≅÷WÏiΒ $tΒ Ÿ≅tFs% z⎯ÏΒ ÉΟyè̈Ζ9$#⎯ ®: تعالى
  

                                                 
  .٢٠٠-٢/١٩٨الحجة ألبي علي الفارسي : وينظر. ٥/٣١٦ المحرر الوجيز البن عطية )١(

  .٥/١٢٢ التحرير والتنوير )٢(

  .١/٦٧٢شاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل للزمخشري  الك)٣(



 

 
٩٦

  .)١("ثَل ما قتَلوجعله صاحب الكشاف من إضافة المصدر إلى المفعول أي فليجز م" 
⎯ ®وقريء :"عبارة الزمخشري هي و tΒ uρ … ã& s# tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG –Β Ö™ !# u“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% 

z⎯ ÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9 فعليه :  بنصب مثل بمعنى،فجزاء مثَل ما قتل: على اإلضافة، وأصله 〉 #$
  .)٢("عجبت من ضرب زيد: ثل ما قتل ثم أضيف كما تقولمأن يجزي 

  م القرآن البن العربي أحكا-٣

Ÿω ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال اإلمام محمد الطاهر      uρ öΝ èδθè=ÏG≈ s) è? y‰Ζ Ïã 

Ï‰ Åfó¡ pR ùQ $# ÏΘ# u utù: $# 4© ®L xm öΝ ä.θè=ÏF≈ s) ãƒ ÏµŠ Ïù ( β Î* sù öΝ ä.θè=tG≈ s% öΝ èδθè=çF ø% $$ sù 〈]قال ابن : "]١٩١:البقرة

مقدس بمدرسة ابن عقبة الحنفي والقاضي حضرت في بيت ال:  في األحكام)٣(العربي
الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم الجمعة فبينا نحن كذلك إذ دخل رجل عليه 

من السيد؟ :  فسلم سالم العلماء وتصدر في المجلس، فقال القاضي الزنجاني)٤(أطمار
 أمس، ومقصدي هذا الحرم )٥(رجل من طلبة العلم بصاغان سلبه الشطار: فقال
سلوه عن العادة في مبادرة العلماء بمبادرة أسئلتهم، : س، فقال القاضي الزنجانيالمقد

ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يقتل أم ال؟ فأجاب بأنه ال 
Ÿω ®: قوله تعالى: يقتل، فسئل عن الدليل فقال uρ öΝ èδθ è=ÏG≈ s) è? y‰Ζ Ïã Ï‰ Åf ó¡ pR ùQ $# ÏΘ# u utù: $# 4© ®L xm 

                                                 
  .٥/٢١٥ التحرير والتنوير )١(

  .١/٧١١ الكشاف )٢(

محمد بن عبد اهللا بن محمد بن عبد اهللا بن أحمد المعافرى األندلسي اإلشبيلى ، أبو بكر ابـن العربـي ،                       هو   )٣(
رحل إلى المشرق فأخذ عـن      ) هـ٤٦٨( ية ولد في إشبيلية سنة      قاضٍ، حافظ للحديث ، من كبار فقهاء المالك       

 أنـوار    و  قانون التأويـل   ، الناسخ والمنسوخ  ، أحكام القرآن  :علماء مصر والشام وبغداد والحجاز، من مؤلفاته      
 ٥٥٩-٢/٥٥٨، معجم المفسرين    ١٠٥طبقات المفسرين للسيوطي ص   [ .)هـ  ٥٤٣(  توفى سنة    ،الفجر المنير 

. [  
 ط المركز ٢٩٦مختار الصحاح للرازي مادة طمر ص ( الخلق بالكسر ، وهو الثوب رع طمطمار جمأ) ٤(

   .العربي للثقافة والعلوم 
مادة شطر . مختار الصحاح ( الشطار جمع شاطر وهو الذي أعيا أهله خبثاً والمقود هنا قطاع الطريق ) ٥(

   ) .٢٥٢ص



 

 
٩٧

öΝ ä.θè=ÏF≈ s) ãƒ ÏµŠ Ïù 〈  وإن قرئ  فاآلية نص»وال تقتلوهم«فإن قريء ® Ÿω uρ öΝ èδθè=ÏG≈ s) è? 〈 
فهي تنبيه، ألنه إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليالً بيناً على النهي عن 

  .القتل
فاعترض عليه الزنجاني منتصراً لمالك والشافعي وإن لم ير مذهبهما على     

θ#)  ®:  هذه اآلية منسوخة بقوله تعالىالعادة، فقال è=çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ xm 

óΟ èδθßϑ ›?‰y` uρ 〈 ]هذا ال يليق بمنصب القاضي، فإن اآلية التي :"فقال الصاغاني: ]٥:التوبة
اعترضت بها عامة في األماكن، والتي احتججت بها خاصة وال يجوز ألحد أن يقول 

  . )١("لقاضي الزنجاني، وهذا من بديع الكالمفأبهت ا. إن العام ينسخ الخاص
   التفسير الوجيز للواحدي-٤

       عند بيان القراءات في قول اهللا تعالىابن عاشورقال اإلمام محمد الطاهر     
® (# ûθ ä9$s% ÷β Î) Èβ¨x‹≈ yδ Èβ¨u Ås≈ |¡ s9 〈]سأل : )٢(وفي التفسير الوجيز للواحدي: "]٦٣:طه

عن هذه المسألة، فقال  )٤( كيسانابن) )٣(حاق بن حمادهو ابن إس(إسماعيل القاضي 
في قولهم : أي"لما لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد وال في الجمع : ابن كيسان

فقال . جرت التثنية مجرى الواحد إذ التثنية يجب أالَّ تغير" هذا وهؤالء إذ هما مبنيان

                                                 
  .١/١٠٧ لعربيأحكام القرآن البن ا. ٢/٢٠٢ التحرير والتنوير )١(
مد بن محمد النيسابورى الواحدى كان إماماً في النحو واللغة وغيرهـا ، وأسـتاذ   أحأبو الحسن علي بن  هو  )٢(

 وأسباب النزول ، المغازى ،      و الوجيز الفقه والتفسير في عصره ، من مصنفاته في التفسير  البسيط  و  الوسيط                
-١٦٨ص   طبقات الشافعية للحـسيني   . [ )هـ  ٤٦٨( ر سنة  مات بنيسابو  ،ونفى التحريف عن القرآن الشريف      

   ] ٧٠ رقم ٧٨ ، طبقات المفسرين للسيوطي ص١٦٩
بالبـصرة  ) هـ٢٠٠( هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي األسدي ، ولد سنة                ) ٣(

القرآن ، الموطأ والرد على     أحكام  : واستوطن بغداد ، وهو فقيه على مذهب مالك ، جليل التصانيف، من مؤلفاته            
  ] .  ١/٣١٠األعالم ) . [ هـ٢٨٢( أبي حنيفة ، توفي سنة  

هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان ، أبو الحسن النحوي ، كان عالماً بالعربية نحواً ولغة ، من أهـل                      ) ٤(
معاني القرآن ، توفي سـنة               المهذب في النحو ، غريب الحديث ، و       : بغداد ، أخذ عن المبرد وثعلب ، من مؤلفاته        

 ] .٥/٣٠٨ ، األعالم ١/١٨بغية الوعاة للسيوطي ). [ هـ ٢٩٩( 



 

 
٩٨

فقال له ابن ! ه حتى يْؤنس بهما أحسن هذا لو تقدمك أحد بالقول في: له إسماعيل
  .)١("فليقل به القاضي حتى يؤنس به فتبسم: كيسان

   تفسير الزجاج-٥

 عند توجيه القراءات الواردة في قوله ابن عاشورقال اإلمام محمد الطاهر     
öΝ ®: تعالى åκ ®Ξ Î* sù Ÿω y7 tΡθ ç/ Éj‹ s3 ãƒ £⎯ Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# tβρ ß‰ ys øg s† 〈]وعن : "]٣٣:ألنعاما

أن أكذبه هو بمعنى كذب ما جاء به ولم ينسب المفعول إلى الكذب ، وأن : الكسائي 
 معنى كذبته، قلت له )٢(كذّبه هو نسبه إلى الكذب وهو معنى ما نقل عن الزجاج

  )٣("، أريته أن ما أتى به كذبأكذبتهكذبت، ومعنى 
#) ®: اءات في قول اهللا تعالى عند بيان القرابن عاشورقال اإلمام الطاهر      ûθ ä9$ s% ÷β Î) 

Èβ¨x‹≈ yδ Èβ¨u Ås≈ |¡ s9 〈]هذان لساحران«فأما قراءة الجمهور: "]٦٣:طه بتشديد النون في »إن 
»فللمفسرين في توجيهها آراء بلغت »لساحران« وكذلك في»هذان« وباأللف في »إن 

 استعمال من نعم وأجل، وهو:  حرف جواب مثل»إن«وأظهرها أن تكون . الستة
د اهللا بن ياتبعوا لما استقر عليه أمرهم بعد النجوى كقول عب:  أي»إن«استعماالت 
  :)٤(تقيس الرقيا

  

  )٥(ك وقد كبِرت فقلت إنَّه  ويقلْن شيب قد عال
                                                 

الوجيز فـي تفـسير     ( ولم أجد كالم الواحدي في تفسير الوجيز عند هذه اآلية         . ١٦/١٤٤ التحرير والتنوير    )١(
  ).٢/٦٩٨الكتاب العزيز للواحدى 

معاني : ري الزجاج ، أقدم أصحاب المبرد قراءة عليه، من مؤلفاته           هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الس       ) ٢(
طبقـات النحـويين    ) .[ هــ   ٣١٦( وقيـل   ) هـ  ٣١٠( القرآن ، االشتقاق ، شرح أبيات سيبويه ، توفي سنة           

  ] .  ٩٠، الفهرست ص١١١واللغويين ص

  .٦/٧٣ التحرير والتنوير )٣(

بني عامر بن لؤي ، شاعر قريش في العصر األموي ، كـان             هو عبيد اهللا بن قيس بن شريح بن مالك من           ) ٤(
مقيماً في المدينة ، وخرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروان ، ثم انصرف إلى الكوفة بعد مقتـل                      

فأقام سنة ثم استقر في الشام ، أكثر شعره الغزل والنسيب ، وله مدح وفخـر                ) مصعب وعبد اهللا    ( ابني الزبير   
وله ديوان شعر مطبوع ، توفي      .  قيس الرقيات ألنه كان يتغزل بثالث نسوه اسم كل واحدة منهن رقية            ولقب بابن 

   ]. ٤/١٩٦األعالم ) . [ هـ ٨٥( نحو 
 .١/١٧٩) أنن ( لسان العرب البن منظور مادة ) ٥(
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  .أي أجل أو نعم، والهاء في البيت هاء السكت    
لعن اهللا  : طه، فقال األعرابي   ألعرابي استجداه فلم يع    )١(وقول عبد اهللا بن الزبير        

وهذا التوجيه مـن مبتكـرات أبـي        . إن وراكبها : ناقة حملتني إليك قال ابن الزبير     
عرضته على عالمينا وشـيخينا وأسـتاذَينا       : إسحاق الزجاج ذكره في تفسيره وقال     

يعنـي القاضـي    (، وإسماعيل بن إسحاق بن حماد       ))٢(المبرد: يعني(محمد بن يزيد    
  . )٣("قباله وذكرا أنه أجود ما سمعاه في هذاف) الشهير

  
  

  آتب القراءات: ثانيًا
   إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع ألبي شامة-١

óΟ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      s9 uρ r& u tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. ¨β r& ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tF tΡ% Ÿ2 $Z) ø? u‘ $ yϑ ßγ≈ sΨ ø) tF x sù 〈 ]دون واو ب »ألم ير«وقرأ ابن كثير : "]٣٠:األنبياء
معناه أنها لم : قلت". ولم تثبت الواو في مصاحف أهل مكة: )٤(قال أبو شامة. عطف

                                                 
أسماء بنت أبي بكر    هو عبد اهللا بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي األسدي ، أمه                   ) ١(

، ولد عام الهجرة ، وحفظ عن النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو صغير ، وحدث عنه بجملة من األحاديث وعـن                      
عقب موت يزيد بن معاوية ، ولم يتخلف عنه         ) هـ  ٦٤( أبيه وعن أبي بكر وعمر وعثمان ، بويع بالخالفة سنة         

 ].٤/٧٨ة اإلصاب) . [ هـ ٧٣( إال بعض أهل الشام ، وقتل سنة 

وأخذ النحو  ) هـ  ٢١٠( هو محمد بن يزيد بن عبد األكبر األزدي البصري ، أبو العباس المبرد ، ولد سنة                 ) ٢(
الكامـل،  : عن المازني و أبي حاتم السجستاني والجرمي ، وكان إماماً للعربية ببغداد في زمانه ، من مؤلفاتـه                   

، ١٠١طبقـات النحـويين واللغـويين ص    . [  ببغداد   )هـ  ٢٨٥( المقتضب، وشرح شواهد سيبويه ، توفي سنة        
  ] .١/٢٦٩، بغية الوعاة ٨٧الفهرست ص

تأليف أبي القاسم عبد الـرحمن بـن        . راجع كتاب حروف المعاني والصفات      . ١٦/١٤٣ التحرير والتنوير    )٣(
لقلم  ط دار ا   ٢٠٤ ط دار العلوم ، رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ص            ٦١ص. إسحاق الزجاج   

   .دمشق

óΟs9uρ ®والواو في : " قال أبو شامة   )٤( r& utƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ÿρ ãxx. 〈            لم تكتب في مصاحف أهل مكة، فلم تثبت في قـراءة

  .٥٩٨إبراز المعاني من حرز األماني ص" ابن كثير، وفائدتها العطف



 

 
١٠٠

تثبت في المصحف الذي أرسل به عثمان إلى مكة فالتزم قراء مكة رواية عدم الواو 
  .)١("إلى أن قرأ بها ابن كثير، وأهملت غير قراءته

   الحجة للقراء السبعة ألبي علي الفارسي-٢

‰ô ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      s% ãΝ n=÷è tΡ … çµ ¯Ρ Î) y7 çΡ â“ ós u‹ s9 “Ï% ©! $# tβθä9θà) tƒ 〈 
 بضم الياء وكسر الزاي، وقرأه الباقون بفتح الياء »ليحزنك«وقرأ نافع "]: ٣٣:األنعام[

  .حزنْته أيضاً: ة لفعل حزِن، ويقالأحزنت الرجل بهمزة تعدي: وضم الزاي يقال
وأما التعديـة   . دهنته: أن حزنته، معناه جعلت فيه حزناً كما يقال       : وعن الخليل     

  .فليست إال بالهمزة
  .)٣("حزنت الرجل، أكثر استعماالً، وأحزنته أقيس: )٢(قال أبو علي الفارسي    
βr&uρ #x‹≈yδ ‘ÏÛ¨ ®:  قال عند قول اهللا تعالى    و üÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ çνθãèÎ7̈?$$sù 〈]١٥٣:األنعام[ :

: )٤(وعن أبي علي الفارسي. " بفتح الهمزة وتشديد النون〉 βr&uρ¨ ®وتحديداً عند من قرأ 

وألن :  والتقدير〉 çνθãèÎ7̈?$$sù ®تُعلَّق على قوله :  أي〉 &βr¨ ®أن قياس قول سيبويه أن تحمل

 {\É#≈n=ƒ  ® في قوله تعالى)٥(اس قول سيبويههذا صراطي مستقيماً فاتبعوه، على قي

C·÷ƒuè%  〈 ]وقال في قوله تعالى]١:قريش ،: ® ¨βr&uρ y‰Åf≈|¡yϑø9$# ¬! Ÿξsù (#θããô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr& 

   .)٦("وألن المساجد هللا فال تدعوا مع اهللا أحداً: المعنى] ١٨:الجن[〉

                                                 
  .١٧/٣٩ التحرير والتنوير )١(

  ٢/١٦٠ الحجة للفارسي )٢(

  .٦/٧٢  التحرير والتنوير)٣(

  .٢/٢٢٧ الحجة للفارسي )٤(

إمام النحاة، ولد في إحدى قرى      " سيبويه" عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب الملقب             هو   )٥(
أخذ النحو عن الخليل وهو أستاذه ، وعن عيسى بن عمر، وأخذ اللغات عـن األخفـش                 ) هـ١٤٨( شيراز سنة   

، واألعـالم  ٧٦الفهرسـت البـن النـديم ص    . [)هـ١٧٧( فى بفارس سنة    ، وتو " الكتاب" الكبير ، من مؤلفاته     
  ].٥/٨١للزركلى 

  . ٧/١٢٨ التحرير والتنوير )٦(



 

 
١٠١

öΝ ® :وقال عند توجيه القراءات في قول اهللا تعالى      ßγçΡ¨uθ ÷zÎ) uρ öΝ åκ tΞρ‘‰ ßϑ tƒ ’ Îû Äc© xö ø9 $# 〈 
عامة ما جاء في التنزيل : " )١(وقال أبو علي الفارسي في كتاب الحجة: ]٢٠٢:األعراف[

tβθç7  ®: مما يستحب أمددتُ على أفعلت كقوله |¡øt s† r&  $ yϑ̄Ρ r& / èφ ‘‰ ÏϑçΡ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ ÏΒ 5Α$̈Β 

t⎦⎫ ÏΖ t/ uρ 〈 ]و]٥٥:المؤمنون ،® Ν ßγ≈ tΡôŠ y‰øΒ r& uρ 7π yγ Å3≈ x Î/ 5Ο ós s9 uρ $ £ϑÏiΒ tβθ åκ yJô± o„ 〈]و] ٢٢:الطور® Ç⎯ tΡρ ‘‰ Ïϑ è?r& 

5Α$yϑÎ/ 〈]ت، قال تعالى]٣٦:النملددوما كان بخالفه يجيء على م ، :® ÷Λ èε ‘‰ ßϑ tƒ uρ ’ Îû 

öΝ Îγ ÏΨ≈ uŠ øó èÛ tβθ ßγ yϑ÷è tƒ 〈 ]٢ ("]١٥:البقرة(.  
  

  آتب اللغة : ثالثًا
  

  : الكتاب لسيبويه-١

⎯ θè=à2#) ®:  عند توجيه القراءات الواردة في قول اهللا تعالىعاشورابن قال      ÏΒ 

ÿ⎯ Ïν Í yϑ rO !# sŒ Î) u yϑøO r& (#θè?# u™ uρ … çµ ¤) xm uΘ öθ tƒ ⎯ Ïν ÏŠ$|Á xm 〈]بكسر الحاء -والحصاد : "]١٤١:األنعام
قال . وفتحها قطع الثمر والحب من أصوله، وهو مصدر على وزن الفعال أو الفَعال

وا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على مثال فعال وذلك جاء: ")٣(سيبويه
أي " "الصرام والجِزاز والجِداد والقطاع والحصاد وربما دخلت اللغة في بعض هذا

اختلفت اللغات فقال بعض القبائل حصاد بفتح الحاء، وقال بعضهم حصاد بكسر 
فَعلْت قالوا حصدته حصداً فكان فيه فعال وفَعال فإذا أرادوا الفعل على " الحاء

  .)٤("وقطعته قطعاً إنما تريد العمل ال انتهاء الغاية
  
  
  

                                                 
  .٢/٢٨٨ الحجة للفارسي )١(

  .٨/٤٠٧ التحرير والتنوير )٢(

  ١٢/٤الكتاب لسيبويه )  ٣(
  .٩١-٧/٩٠ التحرير والتنوير )٤(
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   معاني القرآن للفراء-٢

$Β Ö$! ®:  عند توجيه القراءات الواردة في قول اهللا تعالىعاشورابن قال      tΡ r& 

öΝ à6 ½z Î óÇ ßϑ Î/ !$ tΒ uρ Ο çFΡ r&  †Ê Î óÇ ßϑÎ/ 〈]بمصرخي«ف وقرأ حمزة وخل: "]٢٢:إبراهيم« 
بكسر الياء تخلصاً من التقاء الساكنين بالكسرة ألن الكسر هو أصل التخلص من 

تحريك الياء بالكسر ألنه األصل في التخلص من : ")١(قال الفراء. التقاء الساكنين
وأنشد في تنظير هذا التخلص . التقاء الساكنين، إال أن كسر المتكلم في مثله نادر

  :)٢(جليبالكسر قول األغلب الع
  

ي ف اَ ت ا  ي  ـك ل هل  ل  ا  ِما أنت بالمرضي: قالت له ق

  .)٣("أراد هل لك في ياهذه    
  

  نحاسمعاني القرآن لل -٣

≅ö ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      yè ô_$$ sù $ uΖ sΨ ÷ t/ y7 uΖ ÷ t/ uρ # Y‰Ïã öθ tΒ ω … çµ à Ï=øƒ éΥ 

ß⎯ øt wΥ Iω uρ |MΡ r& $ZΡ% s3 tΒ “ Yθ ß™ 〈]كسر : )٥( والنحاس)٤(وقال أبو عبيدة وأبو حاتم ":]٥٨:طه
  .)٦("السين هو اللغة العالية الفصيحة

  

                                                 
  .٢/٧٦ معاني القرآن للفراء )١(

  ٢/٣٦٩عراب القرآن للنحاس البيت في إ)  ٢(
  .١٢/٢٤٧ التحرير والتنوير )٣(

سهل بن محمد ، أبو حاتم السجستاني ، كان كثير الرواية عن أبي زيد وأبي عبيد واألصمعى، عالمـاً                   هو  ) ٤(
" اختالف المـصاحف  " و" كتاب القراءات " و" ما يلحن فيه العامة   " باللغة والشعر والعروض، من مؤلفاته كتاب       

 ]. وما بعدها ٨٦الفهرست البن النديم ص. [)هـ٢٥٥( ة توفى سن

مفسر ،أديـب ، مولـده ووفاتـه        : أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادى المصرى، أبو جعفر النحاس           هو  ) ٥(
وأخذ النحو عن علي بن سليمان األحوص، وأبي بكر األنبارى ، وأبي إسحاق             . ولقى أصحاب المبرد    . بمصر  

 ، وله مصنفات كثيرة منها، تفسير القرآن ، الناسخ والمنسوخ ، وشرح أبيات سيبويه               الزجاج ونفطويه وغيرهم  
  ] .١/٢٠٨، األعالم للزركلى ١١/١٨٦البداية والنهاية البن كثير . [)هـ ٣٢٨( توفى سنة . 

  .١٦/١٣٨ التحرير والتنوير )٦(



 

 
١٠٣

 )١("والكسر أشهر وأعرف: "قال النحاس    

   )٣(، واللسان البن منظور)٢(للجوهري)) الصحاح ((-٤

›ω É ®:  عند توجيه القراءات الواردة في قول اهللا تعالىابن عاشورقال      Ï‚ −G tƒ 

tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9$# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9 $# ( ⎯ tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ y7 Ï9¨sŒ }§ øŠ n= sù š∅ÏΒ «! $# ’ Îû 

>™ ó© x« HωÎ) β r& (#θà) −G s? óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ Zπ9 s) è? 〈]٢٨:آل عمران[ :® Zπ9 s) è? 〈بضم المثناة :  قرأ الجمهور
ء، وأصله وقَية فحذفت الواو الفوقية وفتح القاف بعدها ألف، وهو اسم مصدر االتقا

التي هي فاء الكلمة تبعاً لفعل اتقى إذ قلبت واوه تاء ليتأتي إدغامها في تاء االفتعال، 
 والتخْمة إذ ال وجه إلبدال الفاء ه كالتُّجاة والتكْلة والتوءدةتبعوا ذلك باسم مصدرأثم 

وقولهم : "ل الجوهرييدل لهذا المقصد قو. وشذَّ تراث. تاء في مثل تقاة إال هذا
ألنهم توهموا التاء : "وفي اللسان في تخْمة". تُجاهك بنى على قولهم اتجه لهم رأى

  .)٤("أصلية لكثرة االستعمال
šU ®: وقال أيضاً عند قول اهللا تعالى     Éj‹ yè ãƒ uρ t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ãΚø9 $# ÏM≈ s) Ï≈ sΨ ßϑ ø9 $# uρ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# uρ 

ÏM≈ x. Î ô³ ßϑø9 $# uρ š⎥⎫ ÏoΡ !$©à9 $# «! $$Î/  ∅ sß Ï™ öθ ¡¡9 $# 4 öΝ Îκ ö n= tã äο u Í← !# yŠ Ï™ öθ ¡¡9 $# ( |= ÅÒ xî uρ ª! $# öΝ Îκ ö n= tã 

óΟ ßγ sΨ yè s9 uρ £‰ tã r& uρ óΟ ßγ s9 zΟ ¨Ψ yγ y_ ( ôN u™!$ y™ uρ # [ ÅÁ tΒ 〈]و: "]٦:الفتحبفتح السين في قولهءوالس     

                                                 
  .٣/٤٢ معاني القرآن للنحاس )١(

ب الصحاح ، اإلمام أبو نصر الفارابي ، اصله من فاراب من بالد             هو إسماعيل بن حماد الجوهري ، صاح      ) ٢(
الترك ، وكان إماماً في اللغة واألدب ، أخذ العربية على أبي علي الفارسي والسيرافي ، ورحل إلى كثير مـن                     

) هــ   ٣٧٣( كتاب في العروض ، ومقدمة في النحو ، والصحاح في اللغة ، توفي سنة               : البالد ، من مؤلفاته   
   ] .١/٤٤٦ ، بغية الوعاة ٢/٢٠٥معجم األدباء ) . [ هـ ٤٠٠(  في حدود وقيل

" محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل ، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعي اإلفريقي، صاحب                 هو  )٣(
، وخـدم   )هـ٦٣٠( يفع بن ثابت األنصاري، ولد بمصر عام      اإلمام اللغوي الحجة، من نسل رو     ،  "لسان العرب 

وقد ترك بخطه نحـو  . ديوان اإلنشاء بالقاهرة ، ثم ولى القضاء في طرابلس ، وعاد إلى مصر فتوفى فيها               في  
    تـوفى عـام    . خمسمائة مجلد، وعمى في آخر عمره، من أشهر كتبه لسان العرب، مختار األغاني، وغير ذلك              

  ] ٧/١٠٨األعالم للزركلى .[ )هـ٧١١( 

  ).وخم ( مادة ١٥/١٧٥ العرب البن منظور ، لسان٣/٧٥ التحرير والتنوير )٤(
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®  ∅ sß Ï™öθ ¡¡9 öΝ ®في قراءة جميع العشرة، وأما في قولهم  〉 #$ Îκö n=tã äο u Í← !# yŠ Ï™öθ ¡¡9 $# 〈 
وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بضم السين، . فهو في قراءة الجمهور بالفتح أيضاً

 في أصل اللغة ومعناهما المكروه ضد السرور، فهما انوالمفتوح والمضموم مترادف
ؤس، هذا بأس والبلغتان مثل الكَره والكُره، والضعف والضعف، والضر والضر، وال

 بأن المفتوح مصدر والمضموم )١(سائي وتبعه الزمخشري وبينه الجوهريعن الك
   )٢("اسم مصدر

   )٣( الخليل بن أحمد الفراهيدي-٥

 (ô‰s% ãΝn=÷ètΡ …çµ̄ΡÎ ®:  عند توجيه القراءات الواردة في قول اهللا تعالىابن عاشورقال      

y7çΡâ“ósu‹s9 “Ï%©!$# tβθä9θà)tƒ 〈]وقرأ نافع : ]٣٣:األنعام»وقرأ .  بضم الياء وكسر الزاي»نكحزِلي
: أحزنت الرجل بهمزة تعدية لفعل حزِن، ويقال: الباقون  بفتح الياء وضم الزاي يقال

وأما . دهنته: أن حزنته، معناه جعلت فيه حزناً كما يقال: )٤(وعن الخليل. حزنْتُه أيضاً
  .)٥(التعدية فليست إال بالهمزة

   الكسائي-٦

‰ô ®:  عند توجيه القراءات الواردة في قـول اهللا تعـالى  عاشورابن  قال        s% ãΝ n= ÷è tΡ 

… çµ ¯Ρ Î) y7 çΡ â“ ós u‹ s9 “ Ï% ©! $# tβθ ä9θ à) tƒ ( öΝ åκ ®Ξ Î* sù Ÿω y7 tΡθ ç/ Éj‹ s3 ãƒ £⎯ Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# 

                                                 
  . باب األلف المهموزة فصل السين١/٥٥ الصحاح للجوهري )١(

  .١٢٦/١٢٩ التحرير والتنوير )٢(

الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي األزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن من أئمة اللغة واألدب ،                   هو   )٣(
كتاب و كتاب العين في اللغة ، معاني الحروف         :ويه النحوي، من مؤلفاته   وواضع علم العروض ، وهو أستاذ سيب      

  ] .٦٤، ٦٣، الفهرست البن النديم ص٢/٣١٤األعالم للزركلى . [)هـ١٧٠( توفى عام . العروض

 ز ن، ز ح ن، ن ز ح، ن ح ز،            حباب الحاء والزاي والنون معهمـا،       : لم أجد كالم الخليل في كتابه العين       )٤(
  .١٦١-٣/١٦٠مستعمالت 

  . ٦/٧٢ التحرير والتنوير )٥(



 

 
١٠٥

tβρ ß‰ ys øg s† 〈]م ينـسب   وعن الكسائي أن أكذبه هو بمعنى كَذَّب ما جاء به ول          : "]٣٣:األنعام
  .)١("المفعول إلى الكذب، وأن كذَّبه هو نسبه إلى الكذب

  :آتب السنة النبوية: رابعًا

(θà#) ®:  عند توجيه القراءات الواردة في قوله تعالىابن عاشورقال      ¨?$# uρ ©! $# “ Ï% ©! $# 

tβθ ä9 u™ !$|¡ s? ⎯ Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 〈]األرحام، وعلى قراءة حمزة يكون تعظيماً لشأن : "]١:النساء
كما روى " ناشدتك اهللا والرحم: "أي التي يسأل بعضكم بعضاً بها، وذلك قول العرب

 حين قرأ على عتبة بن ربيعة سورة فصلت حتى بلغ  أن النبي )٢(»الصحيح«في 
® ÷β Î* sù (#θàÊ u ôã r& ö≅ à) sù ö/ ä3 è?ö‘ x‹Ρ r& Zπ s) Ïè≈ |¹ Ÿ≅ ÷W ÏiΒ Ïπ s) Ïè≈ |¹ 7Š$tã yŠθßϑrO uρ 〈]فأخذت] ١٣:فصلت 

  . )٣("ناشدتك اهللا والرحم: عتبة رهبة وقال
  آتب البالغة: خامسا

  )٤(دالئل اإلعجاز لعبد القاهر الجرجاني

ÏM ®:  عند توجيه القراءات الواردة في قول اهللا تعالىابن عاشورقال      s9$s% uρ 

ßŠθßγ u‹ ø9 $# í ÷ƒ u“ ãã ß⎦ ø⌠ $# «! ين على وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب بالتنو: "]٣٠:التوبة[〉 #$
اعتباره عربياً بسبب التصغير الذي أدخل عليه، ألن التصغير ال يدخل في األعالم 

 )٥( » دالئل اإلعجاز«العجمية، وهو ما جزم به عبد القاهر في فصل النظم من 
  .)٦(وتأول قراءة ترك التنوين بوجهين لم يرتضهما الزمخشري

  
                                                 

  .٦/٧٣ التحرير والتنوير )١(

، ١٨١٨، وصححه ووافقه الذهبي وأبو يعلى في مسنده         ٢٥٤-٢/٢٥٣أخرجه الحاكم في المستدرك     : الحديث)٢(
  ).١٦/٢٩٦(الجامع ألحكام القرآن :  عن الذيال بن حرملة عن جابر به، انظر٤/٩٧والبغوي في تفسيره 

  .٤/١١ر والتنوير التحري)٣(

. واضع أصول البالغة كان من أئمة اللغـة       : عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانى ، أبو بكر            هو  ) ٤(
 دالئل اإلعجاز ، وغير     و أسرار البالغة    :من كتبه . له شعر رقيق    ) بين طبرستان وخراسان    ( من أهل جرجان    

  ] .٤/٤٨األعالم للزركلى [).هـ٤٧١( عام توفي. ذلك 

  . تعليق محمود محمد شاكر ، طبعة المدني٣٧٥ر الجرجاني صهدالئل اإلعجاز، عبد القا .)٥(

  .١٠/٦٩التحرير والتنوير )٦(



 

 
١٠٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אא 
אא 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
١٠٧

  

  : عند توجيهه للقراءات فقد تنوعت كما يليابن عاشورمام إل اتعبيراتوأما عن     
  

  ".جه ذلكوو:"التعبير بقوله: أوالً

  ومن ذلك ما ذكره عند توجيه قراءة حذف ياء المتكلم بعد نون الوقاية في قوله    
® }‘≈ §ƒ Î) uρ Èβθ ç7 yδ ö‘$$ sù 〈]وجه ذلك أنها وقعت فاصلةً فاعتبروها و: " حيث قال]٤٠: البقرة

  .)١("كالموقوف عليها
  

   )...الوجه أن و (التعبير بقوله : ثانياً 

بالم ] ١٣٥ : النساء[»واوإن تَلُ« ومن ذلك ما ذكره عند توجيه قراءة ابن عامر وحمزة -
 نقلت »تلْووا«والوجه أن هذه القراءة تخفيف : "مضمومة بعدها واو ساكنة، حيث قال

ركة الواو إلى الساكن قبلها فالتقى واوان ساكنان فحذف أحدهما ويكون معنى ح
  )٢(".القراءتين واحداً

  

  ..)ووجهه أن ( التعبير بقوله : ثالثاً 

uθ ®:  الهاء في قوله تعالىإسكان ومن ذلك ما ذكره عند توجيه قراءة - èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ 

>™ ó© x« ×Λ⎧ Ï=tæ 〈 ]أن الحروف التي هي على حرف واحد إذا ووجهه: "حيث قال] ٢٩: البقرة 
دخلت على الكلمة تنزلت منزلة الجزء منها فصارت الكلمة ثقيلة بدخول ذلك الحرف 

   )٣(".فيها فخففت بالسكون كما فعلوا ذلك في حركة الم األمر مع الواو والفاء
  )٤(.إلى غير ذلك من النماذج    

  
  
  
  
  

                                                 
  .١/٤٤٢التحرير والتنوير ) ١(

  .٢٧٩-٤/٢٧٨ التحرير والتنوير )٢(

  .١/٣٨١ التحرير والتنوير )٣(

  .١٦/١٥٦، ٨/٤٠٧، ٥/٢١٧التحرير والتنوير )٤(



 

 
١٠٨

  "وتوجيه"التعبير بقوله : رابعاً 

$ ®:لك ما ذكره عند توجيه كسر الهمزة في قول اهللا تعالىومن ذ tΒ uρ öΝ ä. ã Ïè ô± ç„ 

!$ yγ ¯Ρr& # sŒ Î) ôN u™ !% y` Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 〈]وعلى قراءة ابن عامر وحمزة : "...  حيث قال]١٠٩: األنعام
 بكسر الهمزة أن »إنها«" فتوجيه قراءة خلف الذي قرأ -بتاء المخاطبين-وخلف 

  )١(..." الخ خطاباً موجهاً إلى المشركين » جاءتأنها إذا«تكون جملة 
# ®:ومن ذلك أيضاً عند توجيه القراءات الواردة في قول اهللا تعالى     sŒ Î* sù u™ !% y` ß‰ôã uρ 

Ïο u ½zFψ $# (#θä↔ ÿ⏐ Ý¡ uŠ Ï9 öΝ à6 yδθ ã_ãρ 〈 ]وقرأ ابن عامر، وحمزة، وأبو بكر عن : "]٥: اإلسراء
  .ر هللا تعالى باإلفراد والضمي»ليسوء«عاصم، وخلف 

وتوجيه هاتين القراءتين من جهة موافقة .  بنون العظمة»لنسوء«وقرأ الكسائي     
 أن الهمزة المفتوحة بعد الواو قد ترسم بصورة ألف ، فالرسم يسمح رسم المصحف

تي اإلفراد على أن ء األلف ألف الفرق وبقرابقراءة واو الجماعة على أن يكون 
  )٢(".األلف عالمة الهمزة

 عن ابن عاشوروقد ورد هذا المصطلح في مواضع كثيرة أثناء حديث 
 )٣(.القراءات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٦/٢٧٢ والتنوير  التحرير)١(

  .١٤/٣٠ التحرير والتنوير )٢(

  .١٦/١٤٤، ١١/٣٣٨التحرير والتنوير )٣(



 

 
١٠٩

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אא 
אא 

 
 
 

 



 

 
١١٠

  

 للقراءات التي هـي     ابن عاشور إبراز الطاهر   : أعني بالتوجيه اللغوي للقراءات       
واالختالف في كثير   "في المعنى   من قبيل اختالف اللغات، وال يترتب عليها اختالف         

  .)١("من القراءات يرجع إلى اختالف اللغات
أنها حفظت  " فوائد القراءات من هذه الجهة، وهي        ابن عاشور وقد أبرز العالمة        

على أبناء العربية مالم يحفظه غيرها وهو تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف في             
لهجات النطق بتلقي ذلك عـن قـراء        مخارجها وصفاتها، وبيان اختالف العرب في       

القرآن من الصحابة باألسانيد الصحيحة، وفيها أيضاً سعة من بيان وجوه اإلعـراب             
  .)٢("في العربية، فهي لذلك مادة كبرى لعلوم اللغة العربية

  : على التوجيه اللغوي للقراءات ما يليابن عاشورومن األمثلة التي أوردها     
øŒ ®:  قول اهللا تعالى-١ Î) uρ tΑ$s% ÞΟ↵ Ïδ¨u ö/ Î) Éb> u‘ ‘ ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ósè? 4’ sA öθ yϑø9 $# ( tΑ$ s% öΝ s9 uρ r& 

⎯ ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$s% 4’ n? t/ ⎯ Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥ yϑ ôÜ uŠ Ïj9 © É< ù= s% ( tΑ$ s% õ‹ ã‚ sù Zπ yè t/ ö‘ r& z⎯ ÏiΒ Î ö ©Ü9 $# £⎯ èδ ö ÝÇ sù y7 ø‹ s9Î) 〈 
⎯£ ®وقرأ الجمهور : "ابن عاشور قال ]٢٦٠:البقرة[ èδ ö ÝÇ sù 〈  - بضم الصاد وسكون

 من صاره يصوره، وقرأ حمزة وأبو جعفر وخلف ورويس عن يعقوب -الراء
  .)٣( من صار يصير لغة في هذا الفعل-بكسر الصاد- »فَصرهن«

:  أن حجة من قرأ بضم الصاد أنه أتى به على لغة مـن قـال               ابن عاشور يعني      
 قرأ بالكسر أنه على لغة مـن        وحجة من . صار يصور على معنى أملهن أو قطعهن      

صرتُ الشيء أصيره بمعنى أملته أو قطعته، فكل واحد من الكسر والضم في             : قال
  .)٤(الصاد لغة في الميل والتقطيع، فالقراءتان بمعنى

                                                 
  .١٤٨ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للشيخ طاهر الجزائري ص)١(

  .١/٥٠التحرير والتنوير  )٢(

  .٢/٥١٣ التحرير والتنوير )٣(

  . وما بعدها٢/٤٢١ابن عطية  بتصرف، تفسير ١/٣١٣ الكشف عن وجوه القراءات السبع )٤(



 

 
١١١

، قراءة الجمهور من صار يصور على )١(فالقراءتان لغتان للعرب معروفتان    
في الماضي، وضمها في المضارع وهي اللغة بفتح العين ) يفْعل) (فَعل(وزن 

 أما قراءة حمزة ومن معه )٢(الكثيرة والشائعة التي نطق بها جمهور العرب
»نرهعلى وزن »فَص ل( بكسر الصاد فهي من صار يصيرفْعبفتح العين في ) فَعَل ي

 وعلى ذلك يكون )٣ ()هذَيل وسلَيم( الماضي، وكسرها في المضارع، وهي لغة 
  . باب نَصر، باب ضرب: للفعل بابان

Ο¢ ®:  قال تعالى-٢ èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 5≅ t6 y_ £⎯ åκ ÷] ÏiΒ # [™ ÷“ ã_ 〈]ابن عاشور قال  ]٢٦٠:البقرة :

# ®-وقرأ الجمهور " [™ ÷“ ã_ 〈-  ،بسكون الزاي، وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الزاي
  .)٤("وهما لغتان

 بضم الـزاي    »جزءاً«على األصل، وقراءة شعبة     فقراءة الجمهور بإسكان الزاي        
  .)٥("لمجانسة ضم الجيم

كتابه في   حول تسكين الزاي أو ضمها، ويذكر سيبويه في          انفالقراءتان هنا تدور      
 )٦(":هذا باب ما يسكن استخفافاً وهو في األصل متحـرك          "الباب الذي عقده بعنوان   

إذا تتابعت  " بني تميم، ولذا يقول عنهم       أن التسكين لغة بكر بن وائل وأناس كثير من        "
الضمتان فإن هؤالء يخففون، كرهوا ذلك كما يكرهون الواوين، وإنما الضمتان مـن            

  .)٧("الواوين، فكما تكره الواوان كذلك تكره الضمتان، ألن الضمة من الواو
وبناء على كالم سيبويه تكون قراءة تسكين الزاي هنا جاءت على لغة بكر بن     
ائل وبني تميم حيث استثقلوا توالي الضمتين، فخففوا بحذف الثانية، وتكون قراءة و

                                                 
  .٨٧ معاني القراءات لألزهري ص)١(

  .١/١٧٤ معاني القرآن للفراء )٢(

  .المرجع السابق )٣(

  . ٢/٥١٣ التحرير والتنوير )٤(

  . ٢/٣٠٠البحر المحيط ألبي حيان )٥(

  . ٤/١١٣لسيبويه  الكتاب )٦(

   ٤/١١٤ المرجع السابق )٧(



 

 
١١٢

# ®ضم الزاي جاءت على األصل ومما يدل على أن القراءتين في  [™ ÷“ ã_ 〈  لغتان
زعم عيسى بن عمر أن : "للعرب ما جاء في كتاب معاني القرآن لألخفش حيث يقول

عرب من يثقله، ومنهم من يخفِّفه نحو كل اسم على ثالثة أحرف أوله مضموم فمن ال
  . )١("الرجم واليسر، والعسر

ßl ®:  قال تعالى-٣ Í ÷‚ è?uρ ¢‘ y⇔ ø9 $# š∅ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑø9 وقرأ : " ابن عاشورقال ] ٢٧:آل عمران[〉 #$

ÏM ®: نافع، وحمزة، والكسائي،وحفص عن عاصم، وأبو جعفـر، وخلف Íh‹ yϑ ø9 $# 〈 
بن كثير، وابن عامر، وأبو عمرو، وأبو بكر عن عاصم، بتشديد التحتية، وقرأه ا

  .)٣(" بسكون التحتية، وهما وجهان في لفظ الميت)٢(ويعقوب
 ميـتٌ   رجٌل: "ر من العلماء، ففي اللسان     قد سبقه إليه كثي    ابن عاشور وما ذكره       
عنى، ألن ، فجمعوا بين اللغتين إيذاناً بأن كالً من القراءتين صحيح، وهما بم  )٤("وميت

هين، وهين، ولَين ولـين،     : فَيعل  يجوز تخفيفه في المعتل بحذف إحدى يائيه فيقال         
  :فجمع بين اللغتين) )٥(عدي بن الرعالء(وميت وميت ومنه قول الشاعر 

  ليس من مات فاستراح بميت    إنما الميت ميت األحياء

  )٦(يل الرجاء كاسفاً باله قل  إنما الميت من يعيش كئيباً    
  

                                                 
  . ١/١٠٣ معاني القرآن لألخفش )١(

إيضاح الرموز ومفتاح الكنـوز فـي       (  وذكر يعقوب هنا على سبيل السهو والخطأ، فهو مع من يقرأ بالتشديد            )٢(
 ، الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمـصار الخمـسة             ٢٩٢القراءات األربع عشرة للقباقبي ص    

    ).١٤٧لألهوازى ص

  . ٣/٦٩ التحرير والتنوير )٣(

  ). موت( مادة ١٤/١٤٧ لسان العرب )٤(

وهو صاحب القصيدة   . وضاع اسم أبيه  . اشتهر بنسبه إلى أمه     . شاعر جاهلي : سانيهو عدي بن الرعالء الغ     )٥(
  :التي منها البيت الشائع على كل لسان

  ليس من مات فاستراح بميت        إنما الميت ميت األحياء

   ] .٤/٢٢٠األعالم للزركلى [
 ١٤/١٤٧ور لسان العرب البن منظ) ٦(



 

 
١١٣

الذي مات، : الميت: "وهذا حجة على من فرق بين التخفيف والتشديد فقال    
الذي لم يمت بعد، وهذا خطأ، وإنما ميت يصلح لما قد مات، ولما سيموت، : والميت

y7 ®: قال اهللا تعالى ¯ΡÎ) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ ®Ξ Î) uρ tβθçF Íh‹ ¨Β 〈 )٣٠:الزمر [  )١[.      
من قرأ بالتشديد فألن أصله ميوِت، فقلبت : "ك اإلمام المهدوي فقالوقد قرر ذل    

 هين «في : ومن خَفَّفَ فهي لغة، كما قالوا. الواو ياء وُأدغمت الياء التي قبلها فيها
  .»ولين هين ولَين

  :وقال الشاعر    
 ن م يتمليس  م ب راح  است ف  ِإنما الميت ميتُ األحياء       ات 

  .  )٢(ء باللغتين في بيت واحدفجا    
] ٩٧:آل عمران[ 〉 ™uρ ’n?tã Ä¨$̈Ζ9$# kÏm ÏMøŠt7ø9$# Ç⎯tΒ tí$sÜtGó™$# Ïµø‹s9Î) Wξ‹Î6y!¬ ®: قال اهللا تعالى -٤

 ولم يقرأ في جميع مواقعه - فتح الحاء وكسرها–والحج فيه لغتان : "ابن عاشورقال 
 حمزة والكسائي وحفص عن عاصم قرأ:  إال في هذه اآلية-بكسر الحاء-في القرآن 
  .)٤("- بكسر الحاء– )٣(وأبو جعفر

وترجع القراءتان إلى كسر الحاء وفتحها، وهما لغتان، ويؤيد ذلـك قـول ابـن                   
k ®قرأ حمزة والكسائي وحفص     : "زنجلة Ïm ÏM øŠ t7 ø9 وقـرأ البـاقون    . بكسر الحاء  〉 #$
  . )٥("والكسر لغة أهل نجدالفتح ألهل الحجاز وبني أسد، : وهما لغتان. بالفتح

β ®:  قال اهللا تعالى-٥ Î) öΝ ä3 ó¡ |¡ôϑ tƒ Óy ö s% ô‰ s) sù ¡§ tΒ tΠ öθ s) ø9 $# Óy ö s% … ã&é# ÷VÏiΒ 〈] ١٤٠:آل عمران [

 الجرح، وبضمها في لغة -بفتح القاف في لغة قريش-والقرح : "ابن عاشورقال 

                                                 
  . ١٤/١٤٧، لسان العرب البن منظور ٣/١٠٤الدر المصون )١(

  . ١/٢١٦ شرح الهداية لإلمام أبي العباس المهدوي )٢(

  )٢٦٠شرح اإلمام الزبيدى على متن الدرة ص( . وخلف)٣(

  . بتصرف٣/١٦٦ التحرير والتنوير )٤(

  .١٧٠ حجة القراءات البن زنجلة ص)٥(



 

 
١١٤

بكر عن عاصم بفتح القاف، وقرأه حمزة والكسائي وأبو : وقرأه الجمهور. غيرهم
  .)١(بضم القاف: وخلف

 لغتان قد سبقه إليه كثيـر مـن         »القَرح، والقُرح « من أن    ابن عاشور وما ذكره       
وكذا . )٢("هما لغتان مثل الجهد والجهد    : فقال أكثر النحويين  "فقال ابن خالويه    . العلماء

 من فرق بينهمـا     ومنهم.)٤(والفتح لغة الحجاز، والضم لغة غيرهم     . ")٣(قال المهدوي 
  .)٥("األلم: اآلثار، وبالضم: القَرح بالفتح: "فقال
 ]١٥١:آل عمران[ 〉 &É)ù=ãΖy™ ’Îû É>θè=è% š⎥⎪Ï%©!$# (#ρãxx. |=ôã”9$# !$yϑÎ/ (#θà2uõ°r‘ ®: قال اهللا تعالى -٦

بضم - »الرعب« و-بسكون العين- »الرعب«: والرعب فيه لغتان: "ابن عاشورقال 
-" بضم العين- )٦( وقرأه ابن عامر والكسائي- بسكون العين-رأه الجمهور   وق-العين

)٧(.   
وهما لغتان أجودهما   : " سبقه إليه العلماء، فقال ابن زنجلة      ابن عاشور وما ذكره       

ضم العين وإسكانها لغتان، وكذلك الرحم والـرحم،       : "، وكذا قال المهدوي   )٨("السكون
  .)٩ ("»فُعل«عرب تخفّف ما جاء على والسحت والسحت، وال

⎦ ®:  قال اهللا تعالى-٧ È⌡ s9 uρ óΟ çF ù=ÏFè% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# ÷ρ r& óΟ šFãΒ ×ο u Ï øó yϑ s9 z⎯ ÏiΒ «! $# îπ yϑ ôm u‘ uρ Ö ö yz 

$£ϑ ÏiΒ šχθãè yϑ øg s† 〈]وقرأه نافع وحمزة والكسائي وخلف: "ابن عاشورقال ] ١٥٧:آل عمران :
 الحجاز ألنهم جعلوا ماضيه مثل خاف، اعتبروه  على لغة-بكسر الميم- »متم«

                                                 
  .٣/٢٢٨ التحرير والتنوير )١(

  .١/١١٩إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه )٢(

  .١/٢٣٢ شرح الهداية )٣(

  .٣/٤٠٢ الدر المصون للسمين الحلبي )٤(

  .١/٣٣٢ي دباآ القاموس المحيط للفيروز)٥(

   )٢/٤٥٤غاية االختصار في قراءات العشرة أئمة األمصار للهمذاني ( . وأبو جعفر ويعقوب)٦(

  .٣/٢٤٨ر التحرير والتنوي)٧(

  .١٧٦ حجة القراءات ص)٨(

  .١/٢٣٤ شرح الهداية للمهدوي )٩(



 

 
١١٥

يمات، فهو : يموت، ولم يقولوا: مكسور العين وجعلوا مضارعه من باب قام، فقالوا
قام، :  وأما سفلى مضر فقد جاءوا به في الحالين، من باب. من تداخل اللغتين

óΟ ®: فقرأوه šF ãΒ 〈 و جعفر وبها قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وعاصم وأب
  .)١(ويعقوب

مـات   اإلنسان يموتُ موتاً، ومات ي     مات: ")٢(ويدل لهذا ما ذكره العالمة الفيومي         
 لغة ثالثة وهي من باب تداخل اللغتـين،         »أموت«من باب خاف لغةٌ، ومتُّ بالكسر       

  .)٣("ومثله من المعتل دمتُ تدوم
$ ®:  قال تعالى-٨ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω ‘≅ Ït s† öΝ ä3 s9 β r& (#θèO Í s? u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# $\δ ö x. 〈 ]١٩:النساء [

δ\$ ®: وقرأ الجمهور: "ابن عاشورقال  ö x. 〈 -وقرأه حمزة، والكسائي، - بفتح الكاف 
  .)٤(" وهما لغتان-بضم الكاف- »كُرهاً«وخلف 

ائي  بالفتح والضم لغتـان الكـس      »كَرها« إلى بيان أن     ابن عاشور وسبق العالمة       
  .)٥(واألخفش وأبو علي الفارسي

β¨ ®:  قال تعالى-٩ Î) t⎦⎫ É) Ï≈ sΨ çR ùQ $# ’ Îû Ï8 ö‘ ¤$! $# È≅ x ó™ F{ $# z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 ابن قال ] ١٤٧:النساء[〉 #$
  بفتح الراء  على أنه اسم جمع دركة ضد »في الدرك«: وقرأ الجمهور: "عاشور

وهما لغتان، وفتح الراء الدرجة، وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بسكون الراء 
  .)٦("هو األصل، وهو أشهر

                                                 
  .٣/٢٦٤التحرير والتنوير  )١(

، ولـد   " المصباح المنيـر  " لغوى، اشتهر بكتابه    : أحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموى ، أبو العباس           هو  ) ٢(
    نثر الجمان في تـراجم األعيـان      : هفسكنها، ومن مؤلفات  ) بسوريا( ، ورحل إلى حماة     ) بمصر( ونشأ بالفيوم   

األعالم للزركلـى   . [)هـ٧٧٠( وقيل  ) هـ  ٧٦٠( وتوفى في حدود    ) مخطوط( ، ديوان خطب    ) مخطوط( 
١/٢٢٤. [  

  . ط دار الكتب العلمية٥٨٣ص) مات(المصباح المنير للفيومي مادة  )٣(

  .٤/٦٩التحرير والتنوير  )٤(

  .٣/٢٨٢، ط مكتبة طيبة، البحر المحيط ٥٦٨ص) كره(مختار الصحاح للرازي مادة )٥(

  .٤/٢٩٢التحرير والتنوير  )٦(



 

 
١١٦

قولـه  : "  فيقول )١( بفتح الراء وإسكانها لغتان العكبري     »الدرك« يؤكد أن    وممن    
  .)٢(" يقرأ بفتح الراء وإسكانها وهما لغتان»في الدرك«

ـ        : "وقال الزمخشري      ه، ومنـه درك    روبلَغَ الغواص درك البحر و دركه وهو قع
  . )٣("النار
  . )٤(" بفتحتين وسكون الراء لغةٌ اسم من أدركتُ الشيء»الدرك«: "وقال الفيومي    
 أصله، ألن التحريـك     لىكالم ع بال أنه أتى    »في الدرك «والحجةُ لمن حرك الراء       

  . )٥(والحجة لمن أسكن أنه أتى به على طريق التخفيف. فيه أيسر وأشهر
Ÿω ®:  قال اهللا تعالى- ١٠ uρ ÏŠ ã ôÜ s? t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰ tƒ Ο ßγ−/ u‘ Ïο 4ρ y‰ tó ø9$$ Î/ Äc© Å´ yè ø9 $# uρ 〈 ]٥٢:األنعام[ 

Ïο ®: وقرأ الجمهور: "ابن عاشورقال  4ρ y‰ tóø9 $$ Î/ 〈  -وقرأه -بفتح الغين وبألف بعد الدال 
 وهي لغة - بضم الغين وسكون الدال وبواو ساكنة بعد الدال- »بالغُدوة«ابن عامر 
  .)٦("في الغداة
  :  يذكر هنا قراءتينابن عاشورفالشيخ 

  .بفتح الغين وألف بعد الدال: الغداة - ١
 .بضم الغين وسكون الدال وبواو بعد الدال: الغُدوة - ٢

                                                 
أصله ) هـ  ٥٣٨( هو عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا أبو البقاء العكبري البغدادي النحوي الحنبلي، ولد سنة                 ) ١(

التبيـان فـي    : ، وكان عالماً باألدب واللغة والفرائض والحساب ، من مؤلفاته           ) بليدة على دجلة  ( من عكبر   
بغيـة الوعـاة    ) . [ هـ  ٦١٦( إعراب القرآن، إعراب الحديث وترتيب إصالح المنطق ، توفي ببغداد سنة            

 ] . ٤/٨٠ ، األعالم ٢/٣٨

  .١/١٩٩ع القرآن للعكبرييإمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جم )٢(

  .، ط دار الفكر١٨٧أساس البالغة للزمخشري ص )٣(

  .١٩٢ص) درك(المصباح للفيومي مادة  )٤(

  .، ط دار الكتب العلمية٦٥الحجة في القراءات السبع البن خالويه ص )٥(

  .١١٦-٦/١١٥التحرير والتنوير  )٦(



 

 
١١٧

 بضم الغين لغة في الغداة بفتحها وبذلك تكون القراءتـان           »الغُدوة«وقد ذكر أن        
ما ظرف ألول النهار، ويتبـين       لغتين للعرب بمعنى واحد وهو أنه      »الغداة والغدوة «

  .)١("ذلك من مقابلة الغداة بالعشي في اآلية
≅ö  ®: ى قال تعال- ١١ è% ⎯ tΒ / ä3Š Ådf uΖ ãƒ ⎯ ÏiΒ  ÏM≈ uΗ ä> àß Îh y9 ø9 $# Í ós t7 ø9 $# uρ … çµ tΡθãã ô‰ s? % Yæ • |Ø n@ 

Zπ uŠ ø äz uρ 〈 ]ضد الجهر-بضم الخاء وكسرها-والخُفية : "ابن عاشورقال  ] ٦٤:األنعام  .
وقرأه أبو بكر عن عاصم بكسر الخاء وهو لغة مثل .  الجمهور بضم الخاءوقرأه

  .)٢("ُأسوة وإسوة
  . وغيره)٣( إلى ذلك ابن خالويهابن عاشوروسبق     
وقـرأ  . بالكـسر  »وخفية«كر  بده في رواية أبي     قرأ عاصم وح  : "قال ابن خالويه      

Zπ ® الباقون uŠ ø äz   〈فْيةٌ وخُفْ: بالضم وهما لغتان٤("يةٌخ(.  
  . )٥("وهما لغتان مثل رِشوة، ورشْوة: "وقال ابن زنجلة    
$ ®:  قال اهللا تعالى- ١٢ tΡ ö |³ xm uρ öΝ Îκ ö n= tã ¨≅ ä. &™ ó© x« Wξ ç6 è% 〈]ابن عاشورقال ] ١١١:األنعام :

، وهو - بكسر القاف وفتح الباء– قرأه نافع، وابن عامر، وأبو جعفر »قبال«: وقوله"
  .المواجهة، أي حشرنا كل شيء من ذلك عياناًبمعنى المقابلة و

                                                 
  .بتصرف٢/٤٧محمد سالم محسين .المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، د )١(

  .٦/١٤٥التحرير والتنوير  )٢(

زار الـيمن وأقـام     . لغوي، من كبار النحاة أصله من همذان        : حمد بن خالويه ، أبو عبد اهللا        الحسين بن أ   هو   )٣(
وكانـت  . بذمار مدة ، وانتقل إلى الشام فاستوطن حلب ، وعظمت بها شهرته ، فأحله بنو حمدان منزلة رفيعة   

 مختصر  :ومن كتبه . دهوعهد إليه سيف الدولة بتأديب أوال     . له مع المتنبي مجالس ومباحث عند سيف الدولة         
.  فـي حلـب    )هـ  ٣٧٠(  سنة    الحجة في القراءات السبع ، توفى      وورة  س إعراب ثالثين    ،في شواذ القرآن    

   ] .٢/٢٣١األعالم للزركلى [
  .١/١٥٩إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه  )٤(

  . ط مؤسسة الرسالة٢٥٥حجة القراءات البن زنجلة ص )٥(



 

 
١١٨

 وهو لغـة فـي قبـل بمعنـى المواجهـة            - بضم القاف والباء   –وقرأه الباقون       
ة، وتأولها بعض المفسرين بتأويالت أخرى بعيدة عن االسـتعمال، وغيـر            ينوالمعا

  .)١("مناسبة للمعنى
  :»قبال«:  قراءتين في قولهابن عاشورذكر     
  .بكسر القاف وفتح الباء〉  قبالً ® :أولهما    
  .الباءو بضم القاف »قُبال«: وثانيهما    
: )٣(قال الخطابي . ومعناهما واحد . )٢(ووجه القراءتين أنهم أرادوا األخذ باللغتين         

لَقيتُ :  يقال »قُبال« إذا كُسرت القاف كان معناه المقابلة والعيان، وكذلك          »قبال«قوله  "
  .  )٤("مقابلة: أي: قُبالًوبالً الناً قف

$ ®: ى قال اهللا تعال- ١٣ tΡ ø—uθ≈ y_ uρ û© É_ t7 Î/ Ÿ≅ƒ Ï™¨u ó  Î) u ós t7 ø9 $# (# öθ s? r' sù 4’ n? tã 5Θ öθ s% tβθ à ä3 ÷è tƒ #’ n? tã 

5Θ$sΨ ô¹ r& öΝ çλ tβθ ®وقرئ : "ابن عاشور قال ]١٣٨:األعراف[ 〉 ;° à ä3 ÷è tƒ 〈–بضم الكاف  - 
  .)٥("ائي، وخلف وهما لغتان في مضارع عكفللجمهور، وبكسرها لحمزة والكس

: المهـدوي فقـال   :  بضم الكاف وكسرها لغتـان     »يعكُفُون«وممن ذهب إلى أن         
 بكسر الكاف   »يعكفون«، و )٦(» الضم والكسر فيهما جميعاً لغتان     »يعرشون ويعكفون «

  .)٧(لغة أسد، والضم لغة بقية العرب
  

                                                 
  .٧/٦ير التحرير والتنو )١(

  .١/٤٩٤الموضح في وجوه القراءات وعللها لإلمام ابن أبي مريم  )٢(

أخي عمـر بـن     ( هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب ، أبو سليمان الخطابي من ولد زيد بن الخطاب                  ) ٣(
ـ        : فقيه محدث أديب ، من تصانيفه     ) هـ  ٣١٩( ولد سنة   ) الخطاب   رح بيان إعجاز القرآن ، معالم السنن ، ش

   ] .٢/٢٧٣، األعالم ١/٥٤٦بغية الوعاة ) . [ هـ ٣٨٨( البخاري ، وغريب الحديث، توفي سنة 
عبد الكريم إبراهيم العزباوي، ط مركز البحـث العلمـي          . ، تحقيق د  ٢/١٥٧غريب الحديث لإلمام الخطابي      )٤(

  .وإحياء التراث اإلسالمي

  .٨/٢٦٤ التحرير والتنوير )٥(

  .٢/٣٠٩وي داية للمهد شرح اله)٦(

  .٢/٦١إتحاف فضالء البشر للدمياطي  )٧(



 

 
١١٩

  .)١("بي قَعد وضرببا، ويعكفُ من عكَفَ، يعكُفُ"وبناء على ذلك قيل     
(βÎ ® : قال تعالى- ١٤ uρ (# ÷ρ u tƒ Ÿ≅‹ Î6 y™ Ï‰ ô© ”9 $# Ÿω çνρ ä‹ Ï‚−G tƒ Wξ‹ Î6 y™ 〈]ابن قال ] ١٤٦:األعراف

‰Ï ®: وقرأ الجمهور: "عاشور ô© ”9 وقرأه حمزة، والكسائي، . بضم فسكون- 〉 #$
  .)٢(" بفتحتين، وهما لغتان فيه»الرشَد«: وخلف

  : »الرشْد« قراءتين في ابن عاشوركر ذ    
‰Ï ®: األولى     ô© ”9   .بضم الراء وسكون الشين 〉 #$
  .بفتح الراء والشين»الرشد«: الثانية    

ونص المهدوي على أن ذلك لغتان في قول الكسائي مثل الحزن والحزن، والسقْم                 
  . )٣(والسقَم

  .)٤(بن العالء كما ذكره النحاسوأيضاً هما لغتان عند أبي عمرو     
  . )٥("رجٌل راشد ورشيد، وفيه رشْد ورشَد ورشَاد: "ولذا قال الزمخشري    
öΝ ®:  قال اهللا تعال- ١٥ ßγ s9 r& ×≅ ã_ ö‘ r& tβθ à± ôϑ tƒ !$pκ Í5 ( ôΘ r& öΝ çλm; 7‰ ÷ƒ r& tβθ à±ÏÜ ö7 tƒ !$ pκ Í5 ( ôΘr& óΟ ßγ s9 

×⎦ ã⎫ ôã r& šχρã ÅÇö7 ãƒ !$ pκ Í5 〈]والبطش األخذ باليد بقوة، : "ابن عاشورقال ] ١٩٥:األعراف
واإلضرار باليد بقوة، وقد جاء مضارعه بالكسر والضم على الغالب، وقرأه 

      .)٦(بضم الطاء، وهما لغتان: الجمهور بالكسر، وقرأ أبو جعفر
أم لهم  ®وقرأ أبو جعفر وشيبة : "  قوُل النحاسابن عاشورومما يؤيد ما ذكره      

  .)٧(" وهي لغةٌ 〉 شون بها أيد يبطُ
                                                 

  .٤٢٤، المصباح المنير للفيومي ص٦٨٨ معجم مقاييس اللغة ص)١(

  .٨/٢٨٨ التحرير والتنوير )٢(

  . ٢/٣١٠ شرح الهداية للمهدوي )٣(

  .  بتصرف١٥٠-٢/١٤٩ إعراب القرآن للنحاس )٤(

  . ، ط دار الفكر٣٣٢ أساس البالغة للزمخشري ص)٥(

  .٨/٣٩٥التحرير والتنوير  )٦(

  . ٢/١٦٩ إعراب القرآن للنحاس )٧(



 

 
١٢٠

بطَشَ به بطْشاً من باب ضرب وبها قرأ السبعة، وفـي           : "ومن هنا قال الفيومي       
  .)١("لغة من باب قَتَل وقرأ بها الحسن البصري وأبو جعفر المدني

β¨uθôÊ× ®:  قال اهللا تعالى- ١٦ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «! $# ã y9 ò2 r& 〈 ]ابن عاشور قال ]٧٢:التوبة :
 وكَسر الراء لغة أهل الحجاز، وضمها -  ويجوز ضمها-بكسر الراء-ضوان والر"

 وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الراء -بكسر الراء-وقرأه الجمهور . لغة تميم
. وهو مصدر كالرضى. ونظيره بالكسر قليل في المصادر ذوات األلف والنون
  . )٢("نوزيادة األلف والنون فيه تدل على قوته، كالغفران والشكرا

 ما ذكره ابن أبي مريم عند توجيه القراءات الواردة في           ابن عاشور  كالمويؤكد      
β¨uθ× ®: قوله تعالى  ôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «! الرضوان بضم الراء مـصدر     : "فقال] ١٥:آل عمـران  [〉 #$

 )٣(كالرجحان والفُرفان والقُربان، والرضوان بالكسر مصدر على فعالن كالرئمـان         
رأكثروالح ٤("مان، وكلتاهما لغتان، والكسر(.  
β¨uθ× ® لغة قيس وتمـيم، وكـسر الـراء          »رضوان«وضم الراء        ôÊ Í‘ uρ 〈   لغـة

  . )٦(والرضوان بمعنى الرضا، وهو خالفُ السخط. )٥(الحجاز
©# ®: ى قال اهللا تعال- ١٧ ®L xm # sŒ Î) 3“ uρ$y™ t⎦ ÷⎫ t/ È⎦ ÷⎫ sù y‰¢Á9 $# tΑ$ s% (#θã‚àΡ$# 〈]ابن  قال ]٩٦:الكهف

.  في قراءة الجمهور وهو األشهر-بفتح الصاد وفتح الدال-والصدفان : "عاشور
   بضم الصاد والدال، –وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب 

  . )٧("- بضم الصاد وسكون الدال-وقرأه أبو بكر عن عاصم . وهو لغة

                                                 
  . ٥١ص) بطش( المصباح المنير مادة )١(

  .١٠/١٥٣التحرير والتنوير  )٢(

  ).مادة رأم.الصحاح(رِئمت النَّاقةُ ولدها رِئماناً : يقال )٣(

  . وما بعدها١/٣٦٣الموضح في وجوه القراءات وعللها البن أبي مريم  )٤(

  .٢٢٩، المصباح المنير للفيومي ص٣/٦٨در المصون للسمين الحلبي ال )٥(

  .٢٢٩ص) رضى(المصباح المنير مادة  )٦(

  .١٣٦-١٥/١٣٥التحرير والتنوير  )٧(



 

 
١٢١

ن العلماء الذين قرروا    مالمهدوى وابن أبي مريم ، وغيرهما        ابن عاشور وسبق      
⎦È# ®: أن قوله  ÷⎫ sù y‰ ¢Á9 ، وذكر  )١( لغتان -  بفتح الصاد والدال، وبضم الصاد والدال       〉  #$
، واللغة األخرى بفـتح     )٣( عن أبي عمرو أن المضمومة مرتين لغة قريش        ٢اليزيدي

  . )٤(الصاد والدال لغة الحجاز
وأتبع الضم الضم، والحجةُ    والحجة لمن قرأه بالضم أنه أتى باللفظ على األصل              

مر بِـصدف" :   أن النبي   :  ودليله »صدف«خفَّةُ الفتح، والواحد عنده     : لمن فتحهما 
  . )٥(الرواية بالفتح" مائٍل فأسرع

/ ®:  قال اهللا تعالى- ١٩ ä3 tG Åsó¡ ãŠ sù 5># x‹ yè Î/ 〈]وقرأ الجمهور : "ابن عاشور قال ]٦١:طه
. إذا استأصله، وهي لغةُ أهل الحجاز: ع سحتَه مضار-  بفتح الياء-  »فَيسحتَكم«

بضم الياء -وقرأ حمزة والكسائي، وحفص عن عاصم، وخلف، ورويس عن يعقوب 
  .)٦(" من أسحته، وهي لغة نجد وبني تميم، وكلتا اللغتين فصحى-التحيتة

القراءتـان  " قول المهدوي عن هاتين القـراءتين        ابن عاشور ويؤيد ما ذهب إليه         
، وذهب إلى ذلك أيضاً     )٧(سحتَ وأسحت بمعنى واحد   : اً لغتان مستعملتان، يقال   جميع

  .)٨(النحاس

                                                 
  .٢/٨٠٣، والموضح البن أبي مريم ٢/٤٠٤شرح الهداية للمهدوي  )١(

معـروف باليزيـدي ، ولـد سـنة                  هو يحيى بن المبارك بن المغيرة ، اإلمام أبو محمد العدوي البـصري ال             ) ٢(
، وهو نحوي مقريء عالمة ثقة ، نزل بغداد وعرف باليزيدي لصحبته يزيـد بـن منـصور                  ) هـ  ١٣٨( 

الحميري، أخذ القراءة عرضاً عن أبي عمرو ، وهو الذي خلفه بالقيام بها ، وأخذ أيضاً عن حمـزة ، تـوفي                      
 ] .  ٨/١٦٣م ، األعال٢/٣٧٥غاية النهاية ) . [ هـ ٢٠٢( سنة 

  .، ط مجلس النشر العلمي جامعة الكويت٣٣٢الملخص في إعراب القرآن للخطيب التبريزي ص )٣(

  .٢/٢٢٧ إتحاف فضالء البشر )٤(

  .١٣٨الحجة في القراءات السبع البن خالويه ص )٥(

  .١٦/١٤١التحرير والتنوير  )٦(

  .٢/٤١٧شرح الهداية للمهدوي  )٧(

  .٣/٤٣إعراب القرآن  )٨(



 

 
١٢٢

Ÿω ®:  قال اهللا تعالى- ٢٠ uρ ¨β £‰ßϑ s? y7 ø‹ t⊥ø‹ tã 4’ n<Î) $ tΒ $ uΖ ÷è−G tΒ ÿ⎯ Ïµ Î/ % [`¨uρ ø— r& öΝ åκ ÷] ÏiΒ nο u ÷δ y— Ïο 4θ uŠ ut ù:$# 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9 nο  ®وقرأ الجمهور: "ابن عاشورقال ] ١٣١:طه[〉 #$ u ÷δy— 〈-وقرأه . -بسكون الهاء
  .)١(" وهي لغة-بفتح الهاء- يعقوب 

والوجه أن الزهرة، : "ويؤيد ذلك ما ذكره ابن أبي مريم عن هاتين القراءتين فقال        
  . )٣(، وهما بمعنى واحد)٢("والزهرة باإلسكان والفتح لغتان

 ابـن عاشـور   تشهاد العالمة   من قبيل التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية اس      وهذا      
استشهاده بالشعر  وبأبيات من الشعر العربي كدليل على اللغة التي يوجه بها القراءة،            

  :في التوجيه قليل، ومن ذلك ما يلي
 عند بيان حركة ميم الجمع في الوصل إذا وقعت قبل متحرك ابن عاشور قال - أ 

xÞ¨u ®نحو  ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã Î ö xî ÅUθ àÒøó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ 〈 " فالجمهور قرؤوا :

® öΝ Îγ ø‹ n= tã Î ö xî ÅUθ àÒøó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ 〈  بسكون الميم، وقرأ ابن كثير وأبو جعفر 

Î ®: وقالون في رواية عنه بضمة مشبعة ö xî ÅUθ àÒøó yϑ ø9 $# óΟ Îγø‹ n=tæ 〈  وهي لغة بعض
  حكامهافوارسها وهم وهمو : )٤(العرب وعليها قول لبيد

 قطعفجاء باللغتين، وقرأ ورش بضم الميم وإشباعها إذا وقع بعد الميم همز     
Î ®: نحو ö xî ÅUθ àÒøó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ 〈 ٥(".وأجمع الكل على إسكان الميم في الوقف(  

                                                 
  .١٦/٢٠٦التحرير والتنوير  )١(

  .٢/٨٥٧ الموضح البن أبي مريم )٢(

  .٢٥٩إتحاف فضالء البشر ص )٣(

حد الشعراء الفرسان األشراف في الجاهلية ، مـن أهـل           أ: لبيد بن ربيعة بن مالك، أبو عقيل العامرى        هو   )٤(
ابة ، ومن المؤلفة قلوبهم، وترك      د من الصح  ى النبي صلى اهللا عليه وسلم ويع      عالية نجد، أدرك اإلسالم، ووفد عل     

  :الشعر، فلم يقل في اإلسالم إال بيتاً واحداً ، قيل هو 
  ما عاتب المرء الكريم كنفسه    والمرء يصلحه الجليس الصالح

 ].٥/٢٤٠األعالم للزركلى  . [)هـ٤١( توفي عام 

  .١٩٨-١/١٩٧التحرير والتنوير )٥(



 

 
١٢٣

 في توجيه قراءة ابن كثير وأبو جعفر  لبيد استشهد بقولابن عاشوررى هنا نف    
  .يات عنهوقالون في إحدى الروا

Ÿω ®:  أيضاً عند قول اهللا تعالىابن عاشور وقال -ب  uρ öΝ èδθè=ÏG≈ s) è? y‰Ζ Ïã Ï‰ Åf ó¡ pR ùQ $# 

ÏΘ# u utù: $# 4© ®L xm öΝ ä.θè=ÏF≈ s) ãƒ ÏµŠ Ïù 〈 ]ال تق«وقرأ حمزة والكسائي : "]١٩١:البقرةلوهمتو نْدع 
لف بعد القاف، فقال األعمش  بدون أ»  فإن قتلوكم فيهالْمسجِد الْحرامِ حتَّى يقتلوكم

أرأيت قراءتك هذه كيف يكون الرجل قاتالً بعد أن صار مقتوالً ؟ فقال : لحمزة
أهـ يريد أن الكالم على حذف .تلناقإن العرب إذا قُتل منهم رجل قالوا : حمزة

  :مضاف من المفعول كقوله
  يوم النسار فأعتبوا بالصيلم   غضبت تميم أن تقتل عامر   

  
  

قتلوا بعضكم فإن قتلوا بعضكم فاقتلوا من يوال تقتلوا أحداً منهم حتى : المعنىو    
  .)١(تقدرون عليه منهم

≈›βÎ) Èβ¨x÷ ® عند توجيه قراءة ابن عاشور قال -ج  yδ Èβ¨u Ås≈ |¡ s9 〈  ]ووجهت : "]٦٣: طه
 حرف توكيد، وإعراب اسمها المثنى جرى على لغة »إن«هذه القراءة أيضاً بجعل 

بِلْحارث بن كعب الذين يجعلون عالمة إعراب المثنى األلف في أحوال كنانة و
 لها شواهد كثيرة منها قول ياإلعراب كلها، وهي لغة مشهورة في األدب العرب

٢(المتلمس(:  
  

  )٤( )٣(فأطرق إطراق الشجاع ولودرى     مساغاً ِلنَاباه الشجاع لصمما
  

                                                 
  .٢٠١-٢/٢٠٠التحرير والتنوير  )١(

 جرير بن عبد العزى أو عبد المسيح ، من بني ضبيعة من ربيعة ، شاعر جاهلي من أهل البحرين ، وهو                      هو) ٢(
األعـالم  .[ تقريبـاً   )  قبل الهجـرة     ٥٠( خال طرفة بن العبد ، له ديوان شعر مطبوع ، توفي ببصرى سنة              

٢/١١٩.[   
  ).صمم( مادة ٨/٢٨٦لسان العرب البن منظور  )٣(

  .١٦/١٤٤ر التحرير والتنوي )٤(



 

 
١٢٤
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١٢٥

  تمهيد 
  

 نـشأ     شغلت القراءات أذهان النحاة منذ نشأة النحو ، ذلك ألن النُّحاة األول الذين            
راء كأبي عمرو بن العالء، وعيسى بـن عمـر الثقفـي ،             النحو على أيديهم كانوا قُ    

ويونس والخليل ، ولعل اهتمامهم بهذه القراءات وجههـم إلـى الدراسـة النحويـة               
القراءات والعربية ، بين ما سمعوا ورووا من القراءات وبـين   واللغوية ليالئموا بين    

  . )١(ما سمعوا ورووا من كالم العرب
 بها على القواعد النحوية ، بل على تأصيلها ،          ستشهادلالحب  ر   والقراءات مجال   

من أجل هذا أقوى في مجال االستشهاد       سندها الرواية ، وهي     ألن القراءات   " وذلك  
 والضبط واإلتقان ، ومن ثم كانـت        ةمن الشعر وغيره ، ألن شعار الرواة فيها الدق        

 واتخـاذ القـراءات     ...مصدراً لتقعيد القواعد ، وبناء األساليب ، وتصحيح الكالم          
مصدراً لالستشهاد يثري اللغة ، ويزيد من رصيدها ، ويجعلها غنية بأساليبها علـى              

   .)  ٢("يدها إلى تعريب أو إلى دخيل  الدوام ، فال تمد
 ابن عاشورللقراءات من خالل تفسير العالمة     ويمكن إبراز التوجيه النحوي 

  :فيما يلي
  

  :سماءالتوجيه النحوي في األ: أوًال
  

 في التوجيه النحوي للقراءات أنه ال يذكر أحياناً جميـع           ابن عاشور يالحظ على       
، ذي يرتـضيه ويرجحـه    الوجوه النحوية أثناء التوجيه، وإنما يقتصر على بعضها ال        

  .ويشير إلى أن هناك وجوهاً أخرى
$ ®:الواردة في قول اهللا تعالىما ذكره عند توجيه القراءات : ذلكمثال      pκš‰ r' ¯≈ tƒ 

â¨$̈Ζ9 $# $yϑ ¯ΡÎ) öΝ ä3 ãŠ øó t/ #’ n? tã Ν ä3 Å¡àΡr& ( yì≈ tG ¨Β Ïο 4θ u‹ ys ø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ¢Ο èO $ uΖ ø‹ s9 Î) öΝ ä3 ãèÅ_ ó tΒ Ν ä3 ã⁄ Îm7 t⊥ãΖ sù 

$ yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. šχθ è=yϑ ÷è s? 〈 ]مرفوع في قراءة الجمهور على أنه خبر »متاع«و: "]٢٣:يونس 
ا وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على لمبتدأ محذوف، أي هو متاع الحياة الدني

                                                 
  .١٠٧عبد العال سالم مكرم ص/ تأليف د. القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية )  ١(

 . بتصرف ١١٠-١٠٩المرجع السابق ص)  ٢(



 

 
١٢٦

ويجوز أن يكون انتصابه على الظرفية للبغي، ألن البغي مصدر . »بغيكم«الحال من 
مشتق فهو كالفعل فناب المصدر عن الظرف بإضافته إلى ما فيه معنى المدة، 
وتوقيت البغي بهذه المدة باعتبار أنه ذكر في معرض الغضب عليهم، فالمعنى أنه 

االً طويالً فهال تتذكرون؟ فال تحسبون اإلمهال رضى بفعلكم وال عجزاً أمهلكم إمه
  .)١("وفي كلتا القراءتين وجوه غير ما ذكرنا. وسيؤاخذكم به في اآلخرة

  : االسم بين الرفع والنصب-١

$ ®:  عند توجيه القراءات الواردة في قول اهللا تعالىابن عاشورقال      sΨ ö; tF x. uρ öΝ Îκ ö n= tã 

!$ pκ Ïù ¨β r& }§ ø ¨Ζ9 $# Ä§ ø ¨Ζ9 $$Î/ š⎥ ÷⎫ yè ø9 $# uρ É⎥ ÷⎫ yè ø9 $$Î/ y#ΡF{ $# uρ É#ΡF{ $$ Î/ šχ èŒ W{ $# uρ Èβ èŒ W{ $$Î/ 

£⎯ Åb¡9 $# uρ Çd⎯ Åb¡9 $$Î/ yyρã àfø9 $# uρ ÒÉ$|Á Ï% 〈]وما »والعين بالعين«وقرأ الجمهور : "]٤٥:المائدة 
ز إذا وذلك جائ. وقرأه الكسائي بالرفع. »أن«عطف عليها بالنصب عطفاً على اسم 

تكون الواو  أي أن .)٢("الجملة خبرها فيعتبر العطف على مجموع »أن«استكملت 
:  على جملة فعلية ، فتعطف الجمل كما تعطف المفردات ، يعني اسميةعاطفة جملة 

 عطف على الجملة االسمية خبره ، والجملة " بالعين "مبتدأ ، و " والعين " أن قوله 
 فيكون ذلك ابتداء تشريع وبيان حكم جديد غير مندرج  وعلى هذا" وكتبنا "الفعلية 

  .) ٣(فيما كتب في التوراة
β¨ ®: وقال رحمه اهللا تعالى عند توجيه القراءات الواردة في قول اهللا تعالى    Î) 

š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# Ï‰Åf ó¡ yϑ ø9$# uρ ÏΘ# u ys ø9 $# “ Ï% ©! $# çµ≈ uΖ ù= yè y_ Ä¨$̈Ψ= Ï9 

>™ !# uθ y™ ß#Å3≈ yè ø9 $# ÏµŠ Ïù ÏŠ$t7 ø9 $# uρ 〈 ]وقرأ الجمهور: "]٢٥:الحج»بالرفع على أنه مبتدأ»سواء  .
وقرأه حفص . »جعلناه« فاعل سد مسد الخبر، والجملة مفعول ثان لـ»العاكف فيه«و

  .)٤("»جعلناه«بالنصب على أنه المفعول الثاني لـ
                                                 

  . ٥٩-١١/٥٨ التحرير والتنوير)١(

  .٥/١١٨ التحرير والتنوير )٢(

   .٤/٢٧٣سمين الحلبي ، الدر المصون لل٢/١١٧الحجة للقراء السبعة ألبي على الفارسي )  ٣(
  .١٧/١٧٢ التحرير والتنوير )٤(



 

 
١٢٧

  : االسم بين الرفع والبناء على الفتح-٢

!tΑ$s% ª ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      $# # x‹≈ yδ ãΠ öθ tƒ ßì xΖ tƒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# 

öΝ ßγ è% ô‰ Ï¹ 〈 ]وقد قرأ غير نافع من العشرة : "]١١٩:المائدة»مضموماً ضمة رفع »يوم – 
 على أنه مبني على الفتح إلضافته إلى الجملة -  مفتوحاً- وقرأه نافع»هذا«ألنه خبر 

      .)١("الفعلية
‰ ®:  تعالىقولهوقال رحمه اهللا تعالى عند      s) s9 yì ©Ü s) ¨? öΝ ä3 sΨ ÷ t/ ¨≅ |Ê uρ Ν à6Ψ tã $ ¨Β 

öΝ çGΨ ä. tβθßϑ ãã ÷“ s? 〈]بفتح نون-وقرأ نافع والكسائي وحفص عن عاصم: "]٩٤:األنعام- 
 على هذه القراءة ظرف مكان دال على مكان االجتماع واالتصال »بين« فـ»بينكم«

  . يهفيما يضاف هو إل
 عن الظرفية فصار اسماً     »بين« على إخراج    »بينكم« -بضم نون - )٢(وقرأ البقية     

  .)٣ ("متصرفاً وأسند إليه التقطع على طريقة المجاز العقلي
  : االسم بين النصب والجر-٣

(θà#) ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      ¨? $# uρ ©! $# “ Ï% ©! $# tβθ ä9 u™ !$ |¡ s? ⎯ Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘ F{ $# uρ 

4 ¨β Î) ©!$# tβ% x. öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ Y6Š Ï% u‘ 〈]قرأه الجمهور بالنصب عطفاً على »واألرحام«: "]١:النساء 
      .)٤("وقرأه حمزة بالجر عطفاً على الضمير المجرور. اسم اهللا

Ο¢ ®: وقال رحمه اهللا تعالى عند قول اهللا تعالى     èO óΟ s9 ⎯ ä3 s? öΝ æη çF t⊥ ÷FÏù Hω Î) β r& (#θä9$ s% 

«! $# uρ $sΨ În/ u‘ $tΒ $ ¨Ζ ä. t⎦⎫ Ï. Î ô³ ãΒ 〈 ]بالجر على الصفة السم »ربنا«وقرأ الجمهور  " :]٢٣:األنعام 
  . )٥("الجاللة، وقرأه حمزة والكسائي وخلف بالنصب على النداء بحذف حرفه

                                                 
  ..٢٧٥-٥/٢٧٤ التحرير والتنوير )١(

  . ]١٠٤البدور الزاهرة ص[.  الصواب أن أبا جعفر مع من قرأ بفتح النون)٢(

  .٦/٢٢٨ التحرير والتنوير )٣(

  .٤/١١ التحرير والتنوير )٤(

  .٦/٥٤التحرير والتنوير  )٥(



 

 
١٢٨

  . االسم بين الرفع والجر-٤

‰ô ®:  عند قول اهللا تعالى-  رحمه اهللا تعالى–قال      s) s9 $ uΖ ù=y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n<Î) ⎯ Ïµ ÏΒöθ s% 

tΑ$s) sù ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ Ν ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ã ö xî 〈]وقرأ الجمهور : "]٥٩:األعراف»غير« 
 باعتبار محله، ألنه في محل رفع إذ هو مبتدأ، وإنما »إله« لـ بالرفع على الصفة

بجر :  الكسائي وأبو جعفرد بجره، وقرأهوال يعت. )١(جر لدخول حرف الجر الزائد
  .)٢(" نظراً لحرف الجر الزائد»إله« على النعت للفظ »غير«

$ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشوروقال      pκš‰r' ¯≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ#u™ Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −G s? t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρä‹ sƒ ªB$# 

óΟ ä3 uΖƒ ÏŠ # Yρâ“ èδ $ Y6Ïè s9 uρ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 Î= ö6s% u‘$¤ ä3 ø9 $# uρ u™ !$ u‹ Ï9 ÷ρr& 4 (#θ à)̈? $# uρ ©! $# βÎ) Λ ä⎢Ψ ä. 

t⎦⎫ ÏΖÏΒ ÷σ •Β  〈]وقرأ الجمهور : "]٥٧:المائدة»بالنصب عطفاً على»والكفار  ® (#ρä‹ sƒ ªB $# óΟ ä3 uΖƒ ÏŠ 

# Yρâ“ èδ $Y6 Ïè s9 uρ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 Ï=ö6 s% 〈 المبين بقوله:® z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θè?ρé& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 Ï=ö6 s% 〈  بالخفض »والكفارِ«وقرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب 

⎪⎥š ®عطفاً على  Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 Ï=ö6 s% 〈 ٣("، ومآل القراءتين واحد(.  

χ ®: وقال رحمه اهللا تعالى عند توجيه القراءات في قول اهللا تعالى     Î) ©! $# 

ã≅ ½z ô‰ãƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Ï=≈ ¢Á9 $# ;M≈ ¨Ζ y_ “Í øg rB ⎯ ÏΒ $yγ ÏF øt rB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# 

šχ öθ ¯=ut ä† $yγŠ Ïù ô⎯ ÏΒ u‘ Íρ$ y™ r& ⎯ ÏΒ 5= yδ sŒ # Zσ ä9 ÷σ ä9 uρ 〈]قرأه نافع ويعقوب »ولؤلؤاً«: " ]٢٣:الحج 
أي عقوداً  أي يحلون لؤلؤاً »أساور« عطفاً على محل - بالنصب– )٤(وعاصم

                                                 
هر بن عاشور يعني بالزيادة هنا الزيادة االصطالحية عند النحاة، وال يعني أنـه لفـظ                 لعل الشيخ محمد الطا    )١(

بمعنى خلوه من الفائدة، واألولى واألليق أن ينزه القرآن الكريم عن مثل هذه التعبيرات كالزيادة واللغو                ) زائد(
  .  والحشو واإلقحام ونحو ذلك

  .٨/١٤٦ التحرير والتنوير )٢(

  .٥/١٤٠تنوير  التحرير وال)٣(

  .]٢/٢٧٣إتحاف فضالء البشر [.  الصواب أن أبا جعفر قرأ بالنصب كذلك )٤(
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أساور من ذهب وأساور : وقرأه الباقون  بالجر عطفاً على اللفظ، والمعنى. ونحوها
  .)١("من لؤلؤ

  : االسم بين التنوين وعدمه-٥

ÏM ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      s9$ s% uρ ßŠθßγ u‹ ø9 $# í ÷ƒ u“ ãã ß⎦ ø⌠ $# «! $# ÏM s9$ s% uρ 

“ u≈ |Á̈Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑø9 $# Ú∅ ö/ $# «!$# ( y7 Ï9¨sŒ Ο ßγä9 öθ s% óΟ Îγ Ïδ¨uθøù r' Î/ ( šχθä↔ Îγ≈ ŸÒãƒ tΑ öθ s% t⎦⎪ Ï%©! $# 

(#ρã x Ÿ2 ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ÞΟ ßγ n= tG≈ s% ª!  ممنوعاً من -  »رعزي«قرأ الجمهور : "]٣٠:التوبة[〉 #$
وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب بالتنوين على اعتباره عربياً  لعجمةوا  للعلميةالتنوين

  .)٢("عليه، ألن التصغير ال يدخل في األعالم العجميةسبب التصغير الذي أدخل ب
šχθ ®: وقال عند قول اهللا تعالى     à) Î6≈¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρF{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í Åf≈ yγ ßϑ ø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ 

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ Ν èδθãè t7 ¨? $# 9⎯≈ |¡ôm Î* Î/ z© ÅÌ§‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θàÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã 〈 ]وقرأ الجمهور : "]١٠٠:التوبة
 بالخفض عطفاً على المهاجرين، فيكون وصف السابقين صفة »ارِواألنص«

 بالرفع، عطفاً على وصف »واألنصار«للمهاجرين واألنصار، وقرأ يعقوب 
  . )٣(" ويكون المقسم إلى سابقين وغيرهم خصوص المهاجرين»السابقون«
  : االسم بين اإلضافة وعدمها-٦

tΒ$ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      uρ äο 4θ u‹ ysø9 $# !$ uŠ ÷Ρ‘$! $# ω Î) Ò= Ïè s9 Óθôγ s9 uρ ( â‘# ¤$# s9 uρ 

äο u ½zFψ $# Ö ö yz t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 tβθà) −G tƒ 3 Ÿξ sùr& tβθè=É) ÷è s? 〈]وللدار«وقرأ جمهور العشرة : " ]٣٢:األنعام« 
  .- بالرفع- »اآلخرة«ا وؤ الم االبتداء والم التعريف، وقر- بالمين-

 بالم االبتداء فقط وبإضافة دار منكـرة إلـى          » اآلخرة   ولدار«وقرأ ابن عامر        
  .)٤(»اآلخرة«

                                                 
  بتصرف.١٧/١٦٨ التحرير والتنوير )١(

  .١٠/٦٩ التحرير والتنوير )٢(

  .١٠/١٩٢ التحرير والتنوير )٣(

  .٦/٧٠ التحرير والتنوير )٤(
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ôN ®: وقال عند قول اهللا تعالى     u™!% y` uρ ×ο u‘$ §‹ y™ (#θè= y™ ö‘ r' sù öΝ èδ yŠ Í‘# uρ 4’ n< ôŠ r' sù … çν uθ ø9 yŠ ( tΑ$s% 

3“ u ô³ ç6≈tƒ # x‹≈ yδ ÖΝ≈ n=äî 〈]وقرأ الجمهور : "]١٩:يوسف»ء  بإضافة البشرى إلى يا»يا بشراى
  .)١("المتكلم، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بدون إضافة

Îû’ ®:  عند قول اهللا تعالى- رحمه اهللا تعالى-وقال      uρ ÇÚ ö‘ F{ $# Óì sÜ Ï% ÔN¨u‘ Èθ≈ yf tG –Β 

×M≈ ¨Ζ y_ uρ ô⎯ ÏiΒ 5=≈ uΖ ôã r& ×íö‘ y— uρ ×≅Š Ïƒ wΥ uρ ×β# uθ ÷Ζ Ï¹ ã ö xî uρ 5β# uθ ÷Ζ Ï¹ 4’ s+ ó¡ ç„ &™!$ yϑ Î/ 7‰Ïn¨uρ ã≅ ÅeÒ x çΡ uρ 

$ pκ |Õ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ’ Îû È≅ à2 W{ $# 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9¨sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θöθ s) Ïj9 šχθè= É) ÷è tƒ 〈]وقرأ : "]٤:الرعد
 وقرأ ابن كثير وأبو عمرو »أعناب« بالجر عطفاً على »وزرعٍ ونخيٍل«الجمهور 

  .)٢("»جنات«وحفص ويعقوب بالرفع عطفاً على 
 »وغير« وجر   »صنوان« بجر   »نوانصنوانٍ وغيرِ ص  «وقرأ الجمهور : " ثم قال     

، وقرأهما ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب بالرفع عطفـاً           »زرع«عطفاً على   
  .)٣("»جنات«على 
þ’ÏoΤ ®: وقال رحمه اهللا تعالى عند قول اهللا تعالى     Î) O$ tΡr& y7 š/ u‘ ôì n=÷z $$sù y7 ø‹ n=÷è tΡ ( y7 ¯Ρ Î) 

ÏŠ# uθ ø9 $$Î/ Ä¨ £‰ s) ßϑ ø9 $# “ Yθ èÛ 〈 ]بال تنوين على منعه من »طوى«قرأ الجمهور ": ]١٢:طه 
خلف منوناً، ألنه اسم واد وقرأه ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي و. الصرف
  .)٤("مذكر

                                                 
  .١٢/٣٩ التحرير والتنوير )١(

  .١٢/١٤٢ التحرير والتنوير )٢(

  .١٢/١٤٣ التحرير والتنوير )٣(

  .١٦/١٠٤التحرير والتنوير )٤(



 

 
١٣١

#) ®: ومن ذلك أيضاً قوله تعالى      yŠθßϑ rO uρ !$ yϑ sù 4’ s+ ö/ r& 〈]وقرأ : "ابن عاشورقال ] ٥١:النجم
جد القبيلة عليها، وقرأه عاصم  بالتنوين على إطالق اسم »وثموداً«الجمهور 
  .)٢(" بدون تنوين على إرادة اسم القبيلة)١(وحمزة

  : االسم بين اإلفراد والجمع-٧

ôM ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      £ϑ s? uρ àM yϑÏ= x. y7 În/ u‘ $ ]% ô‰ Ï¹ Zωô‰ tã uρ 〈 
عاصم وحمزة  قرأه الجمهور بصيغة الجمع، وقرأه »كلمات ربك«وقوله : "]١١٥:األنعام[

  .  )٣(" باإلفراد»كلمة«والكسائي ويعقوب وخلف 
ÞΟ ®: وقال رحمه اهللا تعالى عند قول اهللا تعالى     n=÷è u‹ y™ uρ ã≈ ¤ ä3 ø9 $# ô⎯ yϑÏ9 © t< ø) ãã Í‘# ¤$! $# 〈 

وقرأه ابن عامر وعاصم . »الكافر« بإفراد »سيعلم الكافرو«وقرأ الجمهور " :]٤٢:الرعد[
 والمفرد والجمع سواء -بصيغة الجمع-  »وسيعلم الكفار« )٤(وحمزة والكسائي وخلف
  .)٥("في المعرف بالم الجنس

 ®: وقال أيضاً عند قول اهللا تعالى     !9# 4 ë=≈ tG Å2 çµ≈ sΨ ø9 u“Ρr& y7 ø‹ s9Î) yl Í ÷‚ çGÏ9 }¨$̈Ζ9 $# z⎯ ÏΒ 

ÏM≈ yϑ è=—à9 $# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9 $# Èβ øŒÎ* Î/ óΟ Îγ În/ u‘ 4’ n< Î) ÅÞ¨u ÅÀ Í“ƒ Í• yè ø9 $# Ï‰‹ Ïϑ utù: $# ∩⊇∪ «!$# “ Ï% ©! $# … ã& s! $ tΒ ’ Îû 

ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ×≅ ÷ƒ uρ uρ š⎥⎪ Í Ï≈ s3 ù=Ïj9 ô⎯ ÏΒ 5># x‹ tã >‰ƒ Ï‰ x© 〈 ]قرأ نافع ] ٢-١:إبراهيم
وقرأه ...  على أنه خبر مبتدأ محذوف- برفع اسم الجاللة- وابن عامر وأبو جعفر 

  ".ية من العزيز الحميدلبد على ال-بالجر- الباقون إال رويساً عن يعقوب 

                                                 
، تحبير التيـسير فـي القـراءات        ٢٨٩التلخيص في القراءات الثمان ألبي معشر الطبري ص       (أيضاً  .ويعقوب )١(

   ).٥٦٨العشر البن الجزرى ص

  .٢٧/١٥٢التحرير والتنوير )٢(

  .٧/١٥ التحرير والتنوير )٣(

   )٤٧٠يضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات األربع عشرة للقباقبي صإ(  يعقوب  يضاف إليهم)٤(

  .١٢/٢١٠ التحرير والتنوير )٥(
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 وابتدئ باسـم    »الحميد« إذا وقف على قوله      -بالرفع-وقرأه رويس عن يعقوب         
  .)١(" جر اسم الجاللة على البدلية»اهللا« باسم »الحميد«، فإذا وصل »اهللا«

y7 ®: وقال عند قول اهللا تعالى     Ï9$ uΖ èδ èπ u‹≈ s9 uθø9 $# ¬! Èd, ut ù: $# 4 uθ èδ Ö ö yz $ \/# uθ rO í ö yz uρ $Y6 ø) ãã 〈 
 قرأه الجمهور بالجر، على أنه وصف هللا تعالى، كما وصف »الحق«و: " ]٤٤:الكهف[

#) ®    :بذلك في قوله تعالى ÿρ–Š â‘ uρ ’ n< Î) «! $# ÞΟ ßγ9 s9öθ tΒ Èd, ysø9 وقرأ أبو عمرو . ]٣٠:يونس[〉 #$
  .)٣(" صفة للوالية- بالرفع- »الحقُّ« )٢(وحمزة والكسائي وخلف

      :بين التثنية والجمع االسم -٨
β÷ ®:  عند بيان القراءات في قول اهللا تعـالى        ابن عاشور قال       Î* sù u ÏY ãã #’ n? tã $ yϑ ßγ ¯Ρ r& 

!$ ¤) ys tG ó™ $# $ Vϑ øO Î) Èβ# u yz$ t↔ sù Èβ$ tΒθ à) tƒ $ yϑ ßγ tΒ$ s) tΒ š∅ ÏΒ t⎦⎪ Ï% ©! $# ¨, ys tG ó™ $# ãΝ Îκ ö n= tã Ç⎯≈ uŠ s9 ÷ρ F{ $# 

Èβ$ yϑ Å¡ ø) ãŠ sù «! $$ Î/ !$ sΨ è? y‰≈ pκ y¶ s9 ‘, xm r& ⎯ ÏΒ $ yϑ Îγ Ï? y‰≈ uη x© $ tΒ uρ !$ sΨ ÷ƒ y‰ tF ôã $# !$ ¯Ρ Î) # ]Œ Î) z⎯ Ïϑ ©9 t⎦⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à9 $# 〈 
 تثنية أولى، وهو األجدر واألحق أي األجدران بقبـول          »األوليان«وقوله   : "]١٠٧:المائدة[

  .قولهما

 بتـشديد الـواو     - »األولين«وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم ويعقوب وخلف             
 جمع أول الذي هو مجـاز بمعنـى المقـدم           -ر الالم وسكون التحتية   مفتوحة وبكس 
  .)٤( "والمبتدأ به

  : االسم بين الفاعلية والمفعولية-٩

$ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω ‘≅ Ït s† öΝ ä3 s9 β r& (#θèO Í s? 

u™ !$ |¡ÏiΨ9 $# $ \δö x. ( Ÿω uρ £⎯ èδθ è=àÒ÷è s? (#θç7 yδ õ‹ tGÏ9 ÇÙ ÷è t7 Î/ !$ tΒ £⎯ èδθ ßϑçF ÷ s?# u™ Hω Î) β r& t⎦⎫ Ï?ù' tƒ 7π t± Ås≈ x Î/ 

                                                 
  .١٢/٢١٧ التحرير والتنوير )١(

  )٤٤٥تحبير التيسير في القراءات العشر البن الجزرى ص(حمزة وخلف مع الجمهورالصواب )٢(

  .١٥/٧٤وير التحرير والتن)٣(

لم يشر رحمه اهللا إلى من قرأ بالتثنية، وهي قراءة نافع وابن كثيـر وأبـي                و ٢٥٢-٥/٢٥١ التحرير والتنوير    )٤(
  ].٩٦ البدور الزاهرة ص[.عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي وأبي جعفر



 

 
١٣٣

7π sΨ Éi t6 –Β 〈]نه وقرأ الجمهور : "]١٩:النساءاسم فاعل من بين الالزم بمعنى : بكسر التحتيةمبي
، وقرأه ابن كثير وأبو بكر »بين الصبح لذي عينين«: تبين، كما في قولهم في المثل

أي بينها وأظهرها : ديتعن المبفتح التحتية اسم مفعول من بي: )١(فعن عاصم وخل
  .)٢("بحيث أشهد عليهن بها

… ®: وقال رحمه اهللا تعالى عند قول اهللا تعالى     çµ ¯ΡÎ) ô⎯ ÏΒ $ tΡÏŠ$ t6 Ïã š⎥⎫ ÅÁ n=ø⇐ ßϑ ø9 $# 〈 
 بفتح »المخلَصين«وقرأه نافع وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف : "]٢٤:يوسف[
أي الذين أخلصهم اهللا واصطفاهم، وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر : المال

ويعقوب بكسر الالم على معنى، المخلصين دينهم هللا، ومعنى التعليل على القراءتين 
      . )٣("واحد
  : اللفظ بين صيغتي الحرف واسم الموصول-١٠

 ‘yγ1yŠ$sΨsù ⎯ÏΒ !$pκÉJøtrB ωr& ’ÏΤu“øtrB ô‰s% Ÿ≅yèy_ Å7š/u$ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشور    قال 

Å7tGøtrB $wƒÎ|  〈]وقرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص وأبو جعفر وخلف وروح : "]٢٤:مريم
 »ناداها« على أنها حرف ابتداء متعلق بـ»من« بكسر ميم »من تحتها«عن يعقوب 

عن عاصم ورويس ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر »تحتها«وبجر 
 على أنه ظرف »تحتها« بفتح الميم على أنها اسم موصول، وفتح »من«عن يعقوب 

  .)٤("جعل صلة، والمعنى بالموصول هو الغالم الذي تحتها
  : الضمير بين اإلفراد والتثنية-١١

$! ®:  عند قوله تعالىابن عاشورقال      tΒ uρ ⎯ àß r& sπ tã$¡¡9 $# Zπ yϑ Í←!$ s% ⎦ È⌡ s9 uρ ‘NŠ ÏŠ •‘ 4’ n<Î) ’ Ïn1 u‘ 

¨β y‰ É`{ # [ ö yz $yγ ÷Ψ ÏiΒ $ Y6 n=s)Ζ ãΒ 〈 ]للجنتين عوداً إلى أول »منهما«وضمير  : " ]٣٦:الكهف 

                                                 
   ]  ٧٥ البدور الزاهرة ص[.خلف مع قراءة الجمهور )١(

  ٤/٧٠التحرير والتنوير )٢(

  .١٢/٤٩التحرير والتنوير )٣(

  .١٦/٢٦رير والتنويرالتح )٤(



 

 
١٣٤

 بالتثنية، وقرأ أبو عمرو »منهما«الكالم تفنناً في حكاية كالمه على قراءة الجمهور 
ودخل « باإلفراد جرياً على قوله »منها«وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف 

β ® وقوله »جنته r& y‰Š Î6 s? ÿ⎯ Ïν É‹≈ yδ # Y‰ t/ r& 〈 ") ١(.  
  

  التوجيه النحوي في األفعال: ثانيًا
  : األمر والماضيتي الفعل بين صيغ-١

$tΑ ®: ومثال ذلك ما ذكره عند قوله تعالى     s% ’ Ïn1 u‘ ãΝ n= ÷è tƒ tΑ öθ s) ø9 $# ’ Îû Ï™!$ yϑ¡¡9 $# 

ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( uθ èδ uρ ßì‹ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Ï= yèø9  بصيغة األمر، »قل«وقرأ الجمهور : "فقال] ٤:األنبياء[〉 #$
  . )٢ (..." بصيغة الماضي»قال«وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف 

  : الفعل بين الخطاب والغيبة-٢

⎦ ®:  عند توجيه القراءات الواردة في قول اهللا تعالىابن عاشورقال      È⌡ s9 uρ óΟ çF ù=ÏFè% 

’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ÷ρ r& óΟ šF ãΒ ×ο u Ï øó yϑ s9 z⎯ ÏiΒ «! $# îπ yϑ ôm u‘ uρ Ö ö yz $£ϑ ÏiΒ šχθ ãè yϑ øg s† 〈]١٥٧:آل عمران[ :
وقرأ حفص عن عاصم بياء الغائب .  بتاء الخطاب»مما تجمعون«وقرأ الجمهور "

على أن الضمير عائد إلى المشركين أي خير لكم من غنائم المشركين التي جمعوها 
  .)٣("وطمعتم أنتم في غنمها

$ ®: هللا تعالى عند قول اهللا تعالىوقال رحمه ا     s) n= sÜΡ$$ sù #© ®L xm # sŒ Î) $t6 Ï. u‘ ’ Îû Ïπ uΖŠ Ï ¡¡9 $# 

$ yγ s% u yz ( tΑ$s% $pκ yJø% u yz r& s− Í øó çF Ï9 $ yγ n=÷δ r& ô‰ s) s9 |M ÷∞ Å_ $̧↔ ø‹ x© # X øΒÎ) 〈]وقرأ الجمهور : "]٧١:الكهف
ف  بمثناة فوقية مضمومة على الخطاب، وقرأه حمزة والكسائي وخل»لتغرق«
  . )٤(" على إسناد فعل الغرق لألهل»أهلها« بتحتية مفتوحة ورفع »ليغرق«
  

                                                 
  .٦٨-١٥/٦٧التحرير والتنوير )١(

     .١٧/١٢التحرير والتنوير )٢(

  .٣/٢٦٤التحرير والتنوير )٣(

  .١٥/١١١التحرير والتنوير )٤(



 

 
١٣٥

  : الفعل بين التوكيد وعدمه-٣

‰tΑ$s% ô ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      s% M t6‹ Å_ é& $ yϑ ä3 è? uθ ôã ¨Š $yϑŠ É) tGó™ $$ sù Ÿω uρ 

Èeβ !$ yèÎ7 −F s? Ÿ≅‹ Î6 y™ š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n=÷è tƒ 〈]ه وقول: "]٨٩:يونس»قرأ الجمهور »وال تتبعان 
. إحداهما نون المثنى واألخرى نون التوكيد: وهما نونان. بتشديد النون مكسورة

 بنون خفيفة مكسورة، وهي نون رفع »وال تتبعانِ« عن ابن عامر)١(وقرأ ابن ذكوان
  . )٢("المثنى ال نون التوكيد

  : الفعل بين المتكلم والغيبة-٤

∅ ®: بيان القراءات الواردة في قول اهللا تعالى عند ابن عاشورقال      tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ 

©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ ã& ù#½z ô‰ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ ” Í ôf s? ⎯ ÏΒ $ yγÏF ós s? ã≈ yγ ÷ΡF{ $# š⎥⎪ Ï$Í#≈ yz $ yγŠ Ïù 4 y7 Ï9¨sŒ uρ 

ã—öθ x ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9 $# ∩⊇⊂∪ ∅ tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ £‰ yè tG tƒ uρ … çν yŠρß‰ ãn ã& ù#½z ô‰ ãƒ # ·‘$ tΡ # V$ Í#≈ yz 

$ yγ‹ Ïù … ã& s! uρ ÒU# x‹ tã Ñ⎥⎫ Îγ –Β 〈]ندخله«وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر : "]١٤-١٣:النساء« 
 والضمير عائد -بياء الغيبة-، وقرأه الجمهور - بنون العظمة–في الموضعين هنا 

  .)٣("إلى اسم الجاللة
tΠ ®: وقال عند قول اهللا تعالى     öθ tƒ uρ öΝ èδ ã à³ øt s† β r( x. óΟ ©9 (# ûθ èV t6 ù=tƒ ω Î) Zπ tã$y™ z⎯ ÏiΒ Í‘$ pκ ¨]9 $# 

tβθ èù u‘$ yè tG tƒ öΝ æη uΖ ÷ t/ 〈 ]بنون العظمة، وقرأه حفص »نحشرهم«وقرأ الجمهور : "]٤٥:يونس 

β¨ ®عن عاصم بياء الغيبة، فالضمير يعود إلى اسم الجاللة في قوله قبله  Î) ©!$# Ÿω 
ãΝ Ï=øà tƒ }¨$ ¨Ψ9$# $ Z↔ ø‹ x© 〈 ")٤( .  

                                                 
وكان شيخ اإلقراء بالـشام ،      ) هـ  ١٧٣( ابن ذكوان ، ولد سنة      ) بشير(هو عبد اهللا بن أحمد بن بشر ويقال         ) ١(

 ، النـشر    ١/٤٠٤غاية النهاية   ) . [ هـ  ٢٤٢( وب بن تميم والكسائي ، توفي سنة        أخذ القراءة عرضاً عن أي    
١/١٤٥.[  

  .١١/١٦٨التحرير والتنوير )٢(

  .٤/٥٥التحرير والتنوير )٣(

  .١١/٩٣التحرير والتنوير )٤(



 

 
١٣٦

  :ناد إلى نون العظمة وتاء المتكلم الفعل بين اإلس-٥

(øŒÎ ®:  عند بيان القراءات في قول اهللا تعالىابن عاشورقال      uρ x‹ s{ r& ª!$# t,≈ sW‹ ÏΒ 

z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# !$ yϑ s9 Ν à6 çG ÷ s?# u™ ⎯ ÏiΒ 5=≈ tG Å2 7π yϑõ3 Ïm uρ 〈]وقرأ نافع وأبو جعفر " :]٨١:آل عمران
  .)١("م بتاء المتكلمآتيتك:  وقرأه الباقون- بنون العظمة–آتيناكم 

⎯ .θè=ä#) ®: قال عند قول اهللا تعالىو     ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝ ä3≈ sΨ ø% y— u‘ Ÿω uρ (# öθ tó ôÜ s? ÏµŠ Ïù ¨≅ Ås u‹ sù 

ö/ ä3 ø‹ n=tæ © É< ŸÒ xî ( ⎯ tΒuρ ö≅ Ï=øt s† Ïµ ø‹ n= tã © É< ŸÒ xî ô‰ s) sù 3“ uθ yδ 〈 ]ما «وقرأ الجمهور : "]٨١:طه
  .)٢(" بتاء  المفرد»ما رزقتكم«سائي وخلف وقرأه حمزة والك.  بنون العظمة»رزقناكم

  : الفعل بين إسناده إلى التكلم أو الخطاب-٦

Β öΝ̈$! ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال  åκ–E‰uη ô© r& t, ù= yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 

Ÿω uρ t, ù= yz öΝ Îκ Å¦ àΡ r& $tΒ uρ àMΖ ä. x‹ Ï‚−G ãΒ t⎦, Íj#ÅÒ ßϑø9 $# # Y‰ àÒ tã 〈]ما «أبو جعفر وقرأ : "]٥١:الكهف
  .)٣( بفتح التاء على الخطاب»وما كنتَ« بنون العظمة، وقرأ »أشهدناهم

  .)٤(" بضم التاء على التكلم»وما كنتُ« بتاء المتكلم، »ما أشهدتهم«وقرأ غيره     
  

  :إسناد الفعل إلى نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة-٧

$tΑ ®: قال رحمه اهللا تعالى عند قول اهللا تعالى     s% ßyθ ãΖ≈ tƒ … çµ ¯ΡÎ) }§ øŠ s9 ô⎯ ÏΒ y7 Ï=÷δ r& ( 

… çµ ¯ΡÎ) î≅ uΗ xå ã ö xî 8x Ï=≈ |¹ ( Ÿξ sù Ç⎯ ù= t↔ ó¡ n@ $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ ÏµÎ/ íΝ ù=Ïæ ( þ’ ÏoΤÎ) y7 Ýà Ïã r& β r& tβθ ä3 s? z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Ï=Îγ≈ yf ø9$# 〈]وقرأه نافع وابن عامر وأبو جعفر : "]٤٦:هود»بتشديد النون، »فال تسألن 
 »فال تسألن«أما ابن كثير فقرأ ...د الخفيفة، ونون الوقاية أدغمتا، وهي نون التوكي

وقرأه أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف . بنون مشددة مفتوحة
                                                 

  .٣/١٤٥التحرير والتنوير )١(

  .١٦/١٥٩التحرير والتنوير )٢(

  .١٥/٨٥التحرير والتنوير )٣(

  .١٩١لزاهرة صالبدور ا )٤(



 

 
١٣٧

 بسكون الالم وكسر النون مخففة، على أنه غير مؤكد بنون التوكيد »فال تسألْنِ«
  .)١("ومعدى إلى ياء المتكلم

  :لنصب الفعل بين الرفع وا-٨

#) ®:  عند توجيه القراءات في قول اهللا تعالىابن عاشورقال      ûθ ç7 Å¡ xm uρ ω r& 

šχθ ä3 s? ×π uΖ ÷G Ïù (#θßϑ yè sù (#θ ‘ϑ |¹ uρ ¢Ο èO z>$ s? ª!$# óΟ Îγ øŠ n= tæ §Ν èO (#θßϑ tã (#θ‘ϑ |¹ uρ Ö ÏV Ÿ2 öΝ åκ ÷] ÏiΒ 〈 
 بفتح نون »كونأال ت«وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وأبو جعفر : "]٧١:المائدة[

  . حرف مصدر ناصب للفعل»َأن«تكون على اعتبار 
 مخففة  »أن« بضم النون على اعتبار      )٢(وقرأ أبو عمرو وحمزة ويعقوب وخلف         
 المكسورة الهمزة، وأن إذا خففت يبطل عملها المعتاد وتصير          »إن« أخت   »أن«من  
  . )٣ (." على جملةةداخل
$ ®:  قول اهللا تعالىوقال رحمه اهللا تعالى عند     yϑ̄Ρ Î) $uΖ ä9 öθ s% >™ ó© y´ Ï9 !# sŒ Î) çµ≈ tΡôŠ u‘ r& β r& 

tΑθà) ¯Ρ … çµ s9 ⎯ ä. ãβθä3 uŠ sù 〈]وقرأ الجمهور : "]٤٠:النحل»بالرفع أي فهو يكون عطفاً »فيكون 
 وقرأ ابن عامر والكسائي بالنصب عطفاً على »أن نقول«على الخبر وهو جملة 

  .)٤ ("كون أي أن نقول له كن وأن ي»نقول«
  : الفعل بين الرفع والجزم-٩

© ®:  عند ذكر القراءات في قول اهللا تعالىابن عاشورقال      É_ èO Í tƒ ß^ Í tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ÉΑ# u™ 

z>θ à) ÷è tƒ 〈]وقرأه أبو »ولياً« قرأه الجمهور بالرفع على الصفة لـ»يرثني«و: "]٦:مريم 
 إلرادة التسبب، » ليهب«عمرو والكسائي بالجزم على أنه جواب الدعاء في قوله 

                                                 
  .١١/٢٧١التحرير والتنوير )١(

  .)٩٤البدور الزاهرة ص( يضاف إليهم الكسائي )٢(

  .١٧٠-٥/١٦٩التحرير والتنوير )٣(

  .١٣/١٢٦التحرير والتنوير )٤(



 

 
١٣٨

يعني أن الجزم جواب .)١("ألن أصل األجوبة الثمانية أنها على تقدير فاء السببية
  )٢(.األمر، ألنه أراد بالولي ولياً وارثاً فيصح الشرط

      : عند توجيه القراءات الواردة في قول اهللا تعالى- رحمه اهللا تعالى-وقال     
® ö≅ yèô_ $$ sù $ uΖ sΨ ÷ t/ y7 uΖ ÷ t/ uρ # Y‰ Ïã öθ tΒ ω … çµ à Ï=øƒ éΥ ß⎯ øt wΥ Iω uρ |MΡ r& $ZΡ% s3 tΒ “ Yθß™ 〈 ]وقوله  :"]٥٨:طه
 باعتبار معناه »موعدا« في قراءة الجمهور برفع الفعل صفة لـ»النخلفه«

 ناهية، والنهي »ال« على َأن »نخلفْه«وقرأه أبو جعفر بجزم الفعل من . المصدري
  .)٣("تحذير من إخالفه

 .البناء للمعلوم والمجهول الفعل بين -١٠

≅¨ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال  Ïmé& uρ Ν ä3 s9 $ ¨Β u™ !# u‘ uρ öΝ à6 Ï9¨sŒ β r& 

(#θäó tFö6 s? Ν ä3 Ï9¨uθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ ÏΨ ÅÁ øt’Χ u ö xî š⎥⎫ Ås Ï≈ |¡ãΒ 〈 ]وَأحلَّ لكم«وقرأ الجمهور : "]٢٤:النساء« 

≈=| ®ة من قوله بالبناء للفاعل، والضمير المستتر عائد إلى اسم الجالل tGÏ.    «! $# 

öΝ ä3 ø‹ n=tæ  〈 ...ل«وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفربضم »وُأح 
  . )٤("»حرمت عليكم أمهاتكم«الهمزة وكسر الحاء على البناء للنائب على طريقة 

Ÿω ®: وقال رحمه اهللا تعالى عند توجيه القراءات الواردة في قول اهللا تعالى     uρ 

ö≅ yf ÷è s? Èβ# u™ ö à) ø9 $$ Î/ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& #© |Ó ø) ãƒ y7 ø‹ s9 Î) … çµã‹ ôm uρ ( ≅ è% uρ Éb>§‘ ’ ÏΤ ôŠÎ— $Vϑ ù=Ïã 〈]١١٤:طه[ :
 على أنه نائب »وحيه« بتحتية في أوله مبيناً للنائب، ورفع »يقضى«وقرأ الجمهور "

 وبنصب »نقضي«وقرأه يعقوب بنون العظمة وكسر الضاد وبفتحة على آخر. الفاعل
  .)٥("»وحيه«

                                                 
  .١٦/١٢التحرير والتنوير )١(

   .٢٦٧مفاتيح األغاني في القراءات والمعاني ألبي العالء الكرماني ص) ٢(
  ١٦/١٣٨نويرالتحرير والت )٣(

  .٤/٨٦التحرير والتنوير )٤(

  .١٦/١٨٩التحرير والتنوير )٥(



 

 
١٣٩

 . الفعل بين التذكير والتأنيث-١١

≅ö ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      è% ÏΘ öθ s)≈ tƒ (#θè=yϑ ôã $# 4’ n? tã öΝ à6 ÏG tΡ% s3 tΒ ’ ÏoΤ Î) 

×≅ ÏΒ$tã ( t∃ öθ |¡ sù šχθ ßϑ n=÷è s? ⎯ tΒ Üχθ ä3 s? … çµ s9 èπ t7 É)≈ tã Í‘# ¤$! وقرأ الجمهور : "]١٣٥:األنعام[〉 #$
 بتحتية، ألن تأنيث عاقبة غير )١(رأ حمزة والكسائي بتاء فوقية، وق»من تكون«

ودل . )٢("حقيقي، فلما وقع فاعالً ظاهراً فيجوز فيه أن يقرن بعالمة التأنيث وبدونها
ذا كان الفاعل اسماً ظاهراً مؤنثاً غير إذلك على جواز تأنيث الفعل وتذكيره 

  .)٣(حقيقي
‰ ®: الواردة في قول اهللا تعالىوقال رحمه اهللا تعالى عند توجيه القراءات      s) ©9 

šU$̈? ª! $# ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9 $# š⎥⎪ Í Åf≈ yγ ßϑ ø9 $# uρ Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# çνθãè t7 ¨? $# ’ Îû Ïπ tã$y™ Ïο u ó¡ ãè ø9 $# .⎯ ÏΒ 

Ï‰ ÷è t/ $ tΒ yŠ$Ÿ2 àƒ Í“ tƒ Ü>θ è=è% 9,ƒ Í sù óΟ ßγ ÷ΨÏiΒ ¢Ο èO z>$ s? óΟ Îγ øŠ n= tæ 〈 ]وقرأ الجمهور : "]١١٧:التوبة
 بالمثناة التحتية، )٤( بالمثناة الفوقية، وقرأه حمزة وحفص عن عاصم وخلف»تزيغ«

ودل ذلك على جواز تأنيث . )٥("وهما وجهان في الفعل المسند لجمع تكسير ظاهر
) جاءت الزيود ( ، )جاء الزيود ( الفعل وتذكيره إذا كان الفاعل جمع تكسير ، نحو 

  )٦(.على معنى الجمع فمن أنَّث فعلى معنى الجماعة ، ومن ذكر ف
  : الفعل بين التمام والنقصان-١٢

$ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ Ÿω (# ûθ è=à2 ù' s? Ν ä3 s9¨uθ øΒ r& 

Μ à6 sΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ Hω Î) β r& šχθä3 s? ¸ο u≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# u s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 〈]وقرأ الجمهور : "]٢٩:النساء
.  برفع تجارة، على أنه فاعل لكان من كان التامة، أي تقع» أن تكون تجارةإال«

                                                 
  )١٥٠الغاية في القراءات العشر البن مهران ص( .يضاف خلف )١(

  .٧/٧٠التحرير والتنوير )٢(

 ٢٠٦شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام المصري ص)  ٣(

)٤( مع الجمهوراً خلفالصواب أن . ) ٥٢متن الدرة صراجع شرح السمنودى على(  

  .١٠/٢٢٠التحرير والتنوير )٥(

  .٢٠٦شرح قطر الندى وبل الصدى ص) ٦(



 

 
١٤٠

وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بنصب تجارة على أنه خبر كان الناقصة، 
  .)١(إال أن تكون األموال تجارة، أي أموال تجارة: وتقدير اسمها

%θä9$s#) ®: وقال رحمه اهللا تعالى عند قول اهللا تعالى     uρ $ tΒ ’ Îû Èβθ äÜ ç/ Ïν É‹≈ yδ ÉΟ≈ yè ÷ΡF{ $# 

×π |Á Ï9% s{ $ tΡ Í‘θ à2 ä% Ïk! îΠ § ut èΧ uρ #’ n? tã $ uΖ Å_¨uρø— r& ( β Î) uρ ⎯ ä3 tƒ Zπ tG ø‹ ¨Β óΟ ßγ sù Ïµ‹ Ïù â™ !% Ÿ2 u à° 〈]١٣٩:األنعام[ :
 »ميتة«وقرأ ابن كثير برفع . »ميتة« بالتحتية ونصب »وإن يكن«وقرأ الجمهور "

 أي إن »خالصة« تأنيث إتباعامر بالفوقية على وقرأ ابن ع... على أن كان تامة، 
  . )٢(" بالنصب، وقرأه أبو بكر عن عاصم بالتأنيث والنصب»ميتة«تكن األجنة، وقرأ 

  : المفاعلة وغيرهاتي الفعل بين صيغ-١٣

y7 ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      Ï9¨x‹ x. uρ ß∃ Îh |Ç çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# (#θä9θà) u‹ Ï9 uρ |M ó™ u‘ yŠ 

… çµ uΖ ÍhŠ u; ãΨ Ï9 uρ 5Θ öθ s) Ï9 šχθßϑ n=÷è tƒ 〈]تَ«وقرأ الجمهور : "]١٠٥:األنعامسربدون ألف وبفتح »د 
 على صيغة المفاعلة وبفتح التاء أي »دارستَ«وقرأه ابن كثير وأبو عمرو . التاء

قرأت وقريء عليك، أي دارست أهل الكتاب وذاكرتهم في علمهم، وقرأه : يقولون
 بصيغة الماضي وتاء التأنيث، أي اآليات، أي »ستْدر«ابن عامر ويعقوب 

  . )٣("تكررت
  

  .التوجيه النحوي في الحروف: ثالثًا
  

  . بين الفتح والكسر»إن« همزة -١

# ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال  sŒ Î) uρ x8 u™!% y` š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ ö≅ à) sù 

íΝ≈ n= y™ öΝ ä3 ø‹ n=tæ ( |= tG x. öΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? tã Ïµ Å¡ ø tΡ sπ yϑ ôm§9 $# ( … çµ ¯Ρr& ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã öΝ ä3Ψ ÏΒ # L™ûθ ß™ 7' s#≈ yγ pg ¿2 ¢Ο èO 

z>$ s? .⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Ï‰ ÷è t/ yx n=ô¹ r& uρ … çµ ¯Ρr' sù Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm وقرأه نافع وابن كثير وأبو : "]٥٤:األنعام[〉 ‘§
  على أن»فإنه غفور رحيم«عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بكسر همزة 

                                                 
  .٤/١٠١التحرير والتنوير )١(

  .٧/٨٤التحرير والتنوير )٢(

  .٦/١٥٨التحرير والتنوير )٣(



 

 
١٤١

الجملة مؤكدة بإن فيعلم أن المراد أن اهللا قد غفر لمن تاب ألنه كثير المغفرة 
 »أن« بفتح الهمزة على أنها »فأنه«وقرأه ابن عامر وعاصم ويعقوب . والرحمة

فغفرانه ورحمته، : والتقدير. ، فيكون ما بعدها مؤوالً بمصدر»إن«المفتوحة أخت 
. )١("ه، أي ثابت لمن عمل سوءاً ثم تابوهذا جزء جملة يلزمه تقدير خبر، أي ل

إذا وقعت بعد فاء الجواب جاز الفتح والكسر في ) إن( خذ النحاة أن أومن هنا 
من يأتني فإنه مكرم ، من كَسر جعل ما بعد الفاء جملة غير مؤولة : همزتها نحو 

ء في تأويل افلاومن فتح جعل ما بعد . من يأتني فهو مكرم : بمصدر كما لو قال 
    ) ٢(.ر محذوف بمصدر مرفوع باالبتداء والخ

$ ®: وقال رحمه اهللا تعالى عند قول اهللا تعالى     tΡø— uθ≈ y_ uρ û© É_ t7 Î/ Ÿ≅ƒ Ï™¨u ó  Î) u ós t7 ø9 $# 

óΟ ßγ yè t7 ø? r' sù ãβöθ tã ö Ïù … çν ßŠθãΨ ã_ uρ $ \‹ øó t/ # ·ρ ô‰ tã uρ ( #© ®L xm !# sŒ Î) çµ Ÿ2 u‘ ôŠ r& ä− u tó ø9 $# tΑ$s% àMΖ tΒ# u™ … çµ ¯Ρ r& Iω 
tµ≈ s9 Î) ω Î) ü“ Ï% ©! $# ôM uΖ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ (#ûθ ãΖ t/ Ÿ≅ƒ Ï™¨u ó  Î) O$ tΡ r& uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïϑ Ï=ó¡ßϑ ø9 وقرأ : "]٩٠:يونس[ 〉 #$

وقرأه حمزة .  على تقدير باء الجر محذوفة»أنه« بفتح همزة »آمنت أنه«الجمهور 
أن جملتها و.  واقعة في أول جملة»نأ«والكسائي وخلف بكسر الهمزة على اعتبار 

  .)٣(" ألن جملة البدل تدل عليه»آمنت« بحذف متعلق فعل »آمنت«بدل من جملة 
  : بين الفتح والكسر»َأن« همزة -٢

Ÿω ®:  عند بيان القراءات الواردة في قول اهللا تعالىابن عاشورقال      uρ öΝ ä3 ¨Ζ tΒÍ øg s† 

ãβ$ t↔ sΨ x© BΘöθ s% β r& öΝ à2ρ‘‰ |¹ Ç⎯ tã Ï‰ Åfó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# u utù: $# β r& (#ρß‰ tG ÷è s? 〈  ]وقرأ : "]٢:المائدة
 )٤(وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب. »أن« بفتح همزة »أن صدوكم«الجمهور 

                                                 
  .٦/١٢٦التحرير والتنوير )١(

    .٢/٢٢التسهيل البن مالك )٢(
  .١١/١٧٠التحرير والتنوير )٣(

القراءات العشر من الشاطبية والدرة للـشيخ محمـود خليـل           ( . مع الجمهور بفتح الهمزة    يعقوبالصواب أن    )٤(
  ).، وما بعدها ٢١٧الحصرى ص



 

 
١٤٢

 الشرطية فجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبل »إن«بكسر الهمزة على أنها 
  .)١("الشرط

  : الالم بين التعليل واألمر-٣

/ö ®: عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      ä3 ós u‹ ø9 uρ ã≅ ÷δ r& È≅Š ÅgΥM}$# !$ yϑÎ/ tΑ u“Ρr& ª! $# ÏµŠ Ïù 〈 
 على أن الالم الم - بسكون الالم وبجزم الفعل- »وليحكم«وقرأ الجمهور : "]٤٧:المائدة[

  .األمر
 علـى أن الـالم الم كـي         - ونـصب المـيم    »ِليحكم« بكسر الم    –وقرأ حمزة       

  .)٢("للتعليل
yì ®:  قول اهللا تعالىوقال رحمه اهللا تعالى عند     sΨóÁ çG Ï9 uρ 4’ n? tã û© É_ ø‹ tã 〈]وقرأ : "]٣٩:طه

 –وقرأه أبو جعفر . »تصنع« على أنها الم كي وبنصب فعل -بكسر الالم-الجمهور 
:   على أنها الم األمر وبجزم الفعل على أنه أمر تكويني، أي وقلنا-بسكون الالم

  . )٣("لتصنع
  : الالم بين القسم والتعليل-٤

øŒ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      Î) uρ x‹ s{ r& ª! $# t,≈ sW‹ ÏΒ z⎯↵ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $# !$ yϑ s9 

Ν à6 çG ÷ s?# u™ ⎯ ÏiΒ 5=≈ tGÅ2 7π yϑõ3 Ïm uρ ¢Ο èO öΝ à2 u™ !% y` ×Αθß™ u‘ ×− Ïd‰ |Á –Β $yϑ Ïj9 öΝ ä3 yè tΒ £⎯ ãΨ ÏΒ÷σ çG s9 

⎯ Ïµ Î/ … çµ ¯Ρ ã ÝÁΨ tG s9 uρ 4 tΑ$s% óΟ è? ö‘ u ø% r& u™ ôΜ è?õ‹ s{ r& uρ 4’ n? tã öΝ ä3 Ï9¨sŒ “ Í ô¹ Î) ( (# ûθä9$ s% $ tΡ ö‘ u ø% r& 4 tΑ$s% 

(#ρß‰ pκ ô− $$sù O$ tΡ r& uρ Ν ä3 yè tΒ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰Îγ≈ ¤±9  قرأ الجمهور »لما آتيناكم«وقوله : "]٨١:آل عمران[〉 #$
ه للقسم ألن أخذ الميثاق في معنى ئ بفتح الالم وتخفيف الميم، فالالم موط»لَما«

 صلته وحذف العائد المنصوب جرى على »كمآتينا« موصولة مبتدأ، و»ما«اليمين، و
 على »ثم جاءكم« وعطف ، بيان للموصول وصلته»من كتاب«الغالب في مثله، 

                                                 
  .٥/١٩التحرير والتنوير )١(

  .٥/١٢٢التحرير والتنوير )٢(

  .١٦/١١٩التحرير والتنوير )٣(



 

 
١٤٣

ولتؤمنن الالم فيه الم جواب . الذي آتيناكموه وجاءكم بعده رسول:  أي»آتيناكم«
 عائد على »به« خبر المبتدأ كما هو المعروف، وضمير دسالقسم والجواب سد م

 أي لتؤمنن بما آتيناكم وبالرسول، أو هو عائد على الرسول وحذف ما المذكور،
 فتكون الالم للتعليل  »لما«وقرأ حمزة بكسر الم . يعود على ما آتيناكم لظهوره

كم وعلى أن بعثت إليكم رسوالً  أي شكراً على ما آتيت»لتؤمنن به«متعلق بقوله 
 فأخذ ،بعد الم القسم فيما قبلهامصدقاً لما كنتم عليه من الدين، وال يضر عمل ما 

 ،ثم علل جواب القسم بأنه من شكر نعمة اإليتاء والتصديق، الميثاق عليهم مطلقاً 
 بفعل القسم المحذوف، ألن الشكر علة » لما آتيتكم«وال يصح من جهة المعنى تعليق 

  .للجواب، ال ألخذ العهد
 للقسم على الوجـه     ةوموطئ الم جواب القسم على الوجه األول،        »لتؤمنن«والم      
  .)١("الثاني

 
  

 

 
 

                                                 
  .٣/١٤٤التحرير والتنوير )١(



 

 
١٤٤

 
 
 

אא 
אא 

 
 
 

  
  
  



 

 
١٤٥

 في  ابن عاشور     يمكن إبراز التوجيه الصرفي لبعض وجوه القراءات عند العالمة          
  :النقاط التالية 

  

  : االسم بين جمعي القلة والكثرة-١

  . إلى العشرة كأحمالهو ما وضع للعدد القليل، وهو من الثالثة: جمع القلة    
  )١(.ما تجاوز الثالثة إلى ماال نهاية له كحمول: وجمع الكثرة    
%tΑ$s ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      uρ Ïµ ÏΨ≈ uŠ ÷G Ï Ï9 (#θ è=yè ô_ $# öΝ åκ yJyè≈ ŸÒ Î/ ’ Îû öΝ ÏλÎ;% tn Í‘ 

óΟ ßγ ¯=yè s9 !$ pκ tΞθèùÍ ÷è tƒ # sŒ Î) (# ûθ ç7 n= s)Ρ $# #’ n< Î) óΟ Îγ Ï=÷δ r& óΟ ßγ̄= yè s9 šχθ ãèÅ_ ö tƒ 〈]وقرأ الجمهور : "]٦٢:يوسف
  . مثل أخ وإخوة، بوزن فعلة جمع تكسير فتى»لفتيته«

  . بوزن إخوان»لفتيانه«وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف     
  )٢(.واألول صيغة قلة، والثاني صيغة كثرة، وكالهما يستعمل في اآلخر    
  :م الفاعل االسم بين صيغتي المصدرية واس-٢

!ª   ®:  عند قول اهللا تعـالىابن عاشورقال      $$sù í ö yz $Zà Ï≈ xm ( uθ èδ uρ ãΝ xm ö‘ r& 

t⎦⎫ ÏΗ ¿q¨ §9  مصدر منصوب على التمييز في قراءة الجمهور، »حفظا«و: "]٦٤:يوسف[ 〉 #$
 على أنه من اسم الجاللة وهي حال »حافظاً« )٣( وقرأه حمزة والكسائي وحفص

   )٤(".ةالزم
  :السم بين صيغتي اسم الفاعل والمبالغة ا-٣

š‚θ ®  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      è?ù' tƒ Èe≅ ä3 Î/ @ Ås≈ y™ 8Λ⎧ Î=tæ  〈]١١٢ :األعراف[  

   على»بكل سحار« ، وقرأ حمزة والكسائي وخلف  »بكل ساحر«وقرأ الجمهور :"
  

                                                 
  . ٢/٢٨ييني  جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغال)١(

  .١٢/٨٦ التحرير والتنوير )٢(

للشيخ الدكتور محمد سالم محيسن     . التذكرة في القراءات الثالث المتواترة وتوجيهها من طريق الدرة          ( . وخلف )٣(
    )٣٠٣ص

  .١٢/٨٧ التحرير والتنوير )٤(



 

 
١٤٦

   )١(".المبالغة في معرفة السحر
  :  اللفظ بين الجمع واسم الجمع-٤

M| ®: مثال ذلك ما قاله عند قول اهللا تعالى     ÷ƒ u™ u sù r& “ Ï% ©! $# u x Ÿ2 $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ tΑ$ s% uρ 

⎥ y⎫ s?ρ_{ Zω$ tΒ # µ$ s! uρ uρ 〈]لَد: "]٧٧:مريملَد المفرد، وكذلك قرأه الجمهور، : والوع لواسم جم
 الواو بضم - »وولْدا« - في هذه السورة في األلفاظ األربعة–وقرأ حمزة والكسائي 

  .)٢( فهو جمع ولد، كأسد وأسد-وسكون الالم
  : اللفظ بين االسم واسم المصدر-٥

“ ®: ومثاله ما ذكره عند قول اهللا تعالى     Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘F{ $# # Y‰ ôγ tΒ y7 n=y™ uρ 

öΝ ä3 s9 $ pκÏù Wξ ç7 ß™ tΑ u“Ρ r& uρ z⎯ ÏΒ Ï™!$ yϑ ¡¡9 $# [™ !$ tΒ $ sΨ ô_ u ÷z r' sù ÿ⎯ Ïµ Î/ % [`¨uρ ø—r& ⎯ ÏiΒ ;N$t7 ¯Ρ 4© ®L x© 〈]٥٣:طه[ 
 وهو اسم بمعنى - بكسر الميم وألف بعد الهاء- »مهادا«وقرأ الجمهور : "حيث قال

الممهود مثل الفراش واللباس، ويجوز أن يكون جمع مهد، وهو اسم لما يمهد 
ومعنى الجمع . للصبي، أي يوضع عليه ويحمل فيه، فيكون بوزن كعاب جمعاً لكعب

  .كثرة البقاععلى اعتبار 
 بفتح الميم وسـكون الهـاء، أي        - »مهداً«وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف        
مصدر مهده، على أن المصدر بمعنى المفعـول  المهد الذي يمهد للصبي، وهو اسم   ك

  . )٣(كالخلْق بمعنى المخلوق ثم شاع ذلك فصار اسماً لما يمهد
  :  القلب المكاني-٦

تقديم بعض حروف الكلمة    : واصطالحاً  . )٤(لشيء عن وجهه  تحويل ا : القلب لغةً     
  .)٥(على بعض

                                                 
  .٨/٢٣١ التحرير والتنوير )١(

  .١٦/٧٧التحرير والتنوير  )٢(

   .١٦/١٣٢ التحرير والتنوير )٣(

  ١٢/١٦٩) قلب (  مادة –لسان العرب البن منظور ) ٤(
   مكتبة الباز بمكة – تحقيق  محمد نور الحسن وآخرون ١/٢١شرح الشافية للرضى االستر آبادى ) ٥(



 

 
١٤٧

ϑ£$ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      n= sù (#θÝ¡ t↔ øŠ tFó™ $# çµ ÷Ψ ÏΒ (#θ ÝÁ n=yz $wŠ Åg wΥ 〈 
 بتحتية بعد الفوقية وهمزة بعد التحتية على »أسواتياس« وقرأ الجمهور : "]٨٠:يوسف[

ي عن ابن كثير بخلف عنه بألف بعد الفوقية ثم تحتية أصل التصريف، وقرأه البز
  .)١(على اعتبار القلب في المكان ثم إبدال الهمزة

#! ®وقال رحمه اهللا تعالى عند قول اهللا تعالى     sŒ Î) uρ $ sΨ ôϑ yè÷Ρ r& ’ n? tã Ç⎯≈ |¡ΣM}$# uÚ { ôã r& $ t↔ tΡ uρ 

⎯ Ïµ Î7 ÏΡ$pg   .النون وألف بعد الهمزة بهمزة بعد »أىون«وقرأ الجمهور : "]٨٣:اإلسراء[ 〉 2¿
 بألف بعد النـون ثـم       »وناء«وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان وأبو جعفر              
وهذا من القلب المكاني ألن العرب قد يتطلبون تخفيف الهمزة إذا وقعت بعد             . همزة

  .)٢(حرف صحيح وبعدها مدة فيقلبون المدة قبل الهمزة ألن وقوعها بعد المد أخف
  

  : اسم الجمع والمصدر اللفظ بين-٧

óΟ ®: ومثال ذلك ما ذكره عند قول اهللا تعالى     ßγ n=yè yf sù # ·Œ¨x‹ã` ωÎ) # [ Î7 Ÿ2 öΝ çλ °; 

óΟ ßγ ¯=yè s9 Ïµ ø‹ s9 Î) šχθ ãè Å_ö tƒ 〈 ]والجذاذ بضم الجيم في قراءة الجمهور: " فقال]٥٨:األنبياء :
 وكناسة، أي كسرهم اسم جمع جذاذة، وهي فُعالة من الجذِّ، وهو القطع مثل قُالمة

  .وجعلهم قطعاً
 على أنه مصدر، فهـو مـن اإلخبـار          -بكسر الجيم -  »جِذاذاً«وقرأه الكسائي       

  )٣(.بالمصدر للمبالغة
  :فعول اللفظ بين صيغتي اسم المكان واسم الم-٨

# ®: ومثال ذلك ما أورده عند قول اهللا تعالى     sŒ Î) uρ 4’ n? ÷Gè? óΟ Îγ øŠ n=tæ $ uΖ çF≈ tƒ# u™ ;M≈ sΨ Éi t/ tΑ$s% 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. t⎦⎪ Ï% ©# Ï9 (# ûθ ãΖ tΒ# u™ ‘“ r& È⎦ ÷⎫ s)ƒ Í x ø9$# Ö ö yz $YΒ$s) ¨Β ß⎯ |¡ ôm r& uρ $wƒ Ï‰ tΡ 〈]فقال]٧٣:مريم  :
  ...  بفتح الميم على أنه اسم مكان من قام، »مقاماً«وقرأ من عدا ابن كثير "

                                                 
  .١٢/١٠٥التحرير والتنوير  )١(

  .١٤/١٥٢التحرير والتنوير  )٢(

  .١٧/٧٢التحرير والتنوير  )٣(



 

 
١٤٨

تعمل في الكـون فـي       من أقام بالمكان، وهو مس     -بضم الميم -وقرأه ابن كثير        
  .)١(خير حياة: الدنيا، والمعنى

   الفعل بين المجرد والمزيد-٩

 ما كانت جميع حروفه أصلية ال يـسقط حـرف منهـا فـي              :الفعل المجرد هو      
  . تصاريف الكلمة بغير علّة

  )٢(. ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه األصلية:والمزيد    
$ ®: قال تعالى     tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρ r& $yγ Å¡Ψ çΡ ÏNù' tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$yγ Ï=÷W ÏΒ 〈]قال ]١٠٦:البقرة 

 بفتح النون األولى وفتح السين وهو أصل »ننسخ«وقرأ الجمهور : "ابن عاشور
، وقرأه ابن عامر بضم النون األولى وكسر السين على أنه مضارع »نسخ«مضارع 

  .)٣("يأمر بنسخ آية مهموزاً بهمزة التعدية أي »أنسخ«
$! ® :ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى     uΖ øŠ xm ÷ρr& uρ 4’ n< Î) #© y›θãΒ ÷β r& È, ø9 r& x8$|Á tã ( # sŒ Î* sù 

}‘ Ïδ ß# s) ù=s? $ tΒ tβθ ä3 Ïù ù'tƒ 〈]بقاف »تَلَقَّف«وقرأ الجمهور : "ابن عاشور قال ]١١٧:األعراف 
وقرأ حفص عن .  استطاعت أي تبالغ وتتكلف اللقف ما»تَتَلَقَّف«مشددة وأصله 

  .)٤(" بسكون الالم وتخفيف القاف على صيغة المجرد»تَلْقف«عاصم 
!¬ ®: ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قول اهللا تعالى     uρ â™ !$ oÿ ôœ F{ $# 4© o_ ó¡ çtù:$# çνθãã ôŠ$$ sù $ pκ Í5 ( 

(#ρâ‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρß‰ Ås ù=ãƒ þ’ Îû ⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 〈]عدا : "اشورابن ع قال ]١٨٠:األعراف نوقرأ م
 المهموز، وقرأه حمزة وحده »ألحد« بضم الياء وكسر الحاء من »يلْحدون«حمزة 

   )٥(". المجرد»لحد« بفتح الياء والحاء من »يلْحدون«

                                                 
  .١٦/٧٣التحرير والتنوير  )١(

  .٢٩ الصرف للحمالوي ص فنشذا العرفْ في )٢(

  ..١/٦٣٧التحرير والتنوير  )٣(

  .٨/٢٣٦ التحرير والتنوير)٤(

  .٨/٣٦٤ التحرير والتنوير)٥(



 

 
١٤٩

&ã ®: ومن ذلك ما ذكره عند قول اهللا تعالى     ù#Å™ ö‘ r& $sΨ yè tΒ # Y‰ xî ôì s?ö tƒ ó= yè ù= tƒ uρ 〈 
 بياء الغيب وكسر العين، »يرتع«قرأ نافع وأبو جعفر : "اشورابن ع قال ]١١٢:يوسف[

 بنون المتكلم وكسر العين، وهو على قراءتي هؤالء مضارع »نرتع«وقرأه ابن كثير 
  .ارتَعى وهو افتعال من الرعي للمبالغة فيه

وقـرأ عاصـم وحمـزة      . -بنون وسكون العـين   -وقرأ أبو عمرو وابن عامر          
  هـؤالء  قوب بياء الغائب وسكون العين، وهو علـى قراءتـي         والكسائي وخلف ويع  

  . )١(" إذا أقام في خصب وسعة من الطعام»رتَع«مضارع 
ω ®: ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قوله تعالى     Î) … çµ s? r& u øΒ$# !$ tΡö‘ £‰ s%   $ pκ ®Ξ Î) z⎯ Ïϑ s9 

š⎥⎪ Î É9≈ tó ø9  بتشديد الدال من »ناقَدر«وقرأ الجمهور : "ابن عاشورقال ] ٥٠:الحجر[ 〉 #$
  )٢(.وقرأه أبو بكر عن عاصم بتخفيف الدال من قَدر المجرد وهما لغتان. التقدير

(βÎ¨ ®: ومن ذلك ما ذكره عند توجيه القراءات الواردة في قوله تعالى     uρ ö/ ä3 s9 ’ Îû 

ÉΟ≈ yè ÷ΡF{ $# Zο u ö9 Ïè s9 ( / ä3‹ É) ó¡ Σ $®ÿ ÊeΕ ’ Îû ⎯ Ïµ ÏΡθ äÜ ç/ 〈 ]وقرأ نافع وابن : "عاشورابن  قال ]٦٦:النحل
وقرأه .  مضارع سقى- بفتح النون- »نسقيكم«عامر وأبو بكر عن عاصم ويعقوب 

 -  بضم النون–ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف 
  . )٣("على أنه مضارع أسقى

  

  : الفك واإلدغام-١٠

$ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال اإلمام الطاهر      pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ⎯ tΒ 

£‰ s?ö tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ t∃ öθ |¡ sù ’ ÏA ù'tƒ ª! $# 5Θöθ s) Î/ öΝ åκ ™: Ït ä† ÿ… çµ tΡθ™6 Ïtä† uρ 〈]وقرأ نافع : "]٥٤:المائدة
 على فك اإلدغام، وهو أحد وجهين - بدالين- »من يرتدد«وابن عامر وأبو جعفر 

                                                 
  .١٢/٢٩ التحرير والتنوير )١(

  .١٣/٥٠ التحرير والتنوير )٢(

  .١٣/١٦٢ تفسير التحرير والتنوير )٣(



 

 
١٥٠

هو مرسوم في مصحف المدينة ومصحف في مثله، وهو لغة أهل الحجاز، وكذلك 
  .الشام
 - وهو لغة تميم، وبفتح على الـدال       -بدال واحدة مشددة باإلدغام   -وقرأ الباقون       

فتحة تخلص من التقاء الساكنين لخفة الفتح، وكذلك هو مرسوم في مـصحف مكـة               
  )١(".ومصحف الكوفة ومصحف البصرة

©4 ®: وقال أيضاً عند قول اهللا تعالى     z ós tƒ uρ ô⎯ tΒ ¢© yr .⎯ tã 7π sΨ Íh‹ t/ 〈]وقرأ  ":]٤٢:األنفال
 والبزي عن ابن كثير، وأبو بكر عن عاصم، ويعقوب، وخلف )٢(نافع وأبو جعفر

»ييبإظهار الياءين، وقرأه البقية »ح »يبإدغام إحدى الياءين في األخرى على »ح 
  .)٣("قياس اإلدغام وهما وجهان فصيحان

© tΑ$s% $tΒ ®:  تعالىوقال عند قول اهللا     Éi_ ©3 tΒ ÏµŠ Ïù ’ Ïn1 u‘ Ö ö yz 〈]وقرأ الجمهور : "]٩٥:الكهف
  )٤(".وقرأه ابن كثير بالفك على األصل.  بنون مدغمة»مكَّنِّي«

  : االسم بين الصفة المشبهة و المصدر-١١

⎯ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      yϑ sù ÏŠ Í ãƒ ª! $# β r& … çµ tƒ Ï‰ôγ tƒ ÷y u ô³ o„ … çν u‘ ô‰ |¹ 

ÉΟ≈ n=ó™ M∼ Ï9 ( ⎯ tΒ uρ ôŠ Í ãƒ β r& … ã&©# ÅÒãƒ ö≅ yè øg s† … çν u‘ ô‰ |¹ $ ¸) Íh‹ |Ê % [` u xm $ yϑ̄Ρ r'Ÿ2 ß‰̈è ¢Á tƒ ’ Îû 

Ï™ !$yϑ ¡¡9 حرِج الشيء :  صفة مشبهة من قولهم-بكسر الراء- والحرِج : "]١٢٥:األنعام[〉 #$
ف وقَمن وفَرِق دن: ضاق ضيقاً شديداً، فهو كقولهم: حرجاً، من باب فرح بمعنى

وحذر، وكذلك قرأه نافع وعاصم في رواية أبي بكر وأبو جعفر، وأما الباقون فقرأوه 

                                                 
  .٥/١٣٤ التحرير والتنوير )١(

راجع السبيل الميسر في قراءة اإلمام أبي جعفر تـأليف الـشيخ            ( . أبا جعفر هنا وِلعلَّة سقَط من الكاتب        زدتُ )٢(
   ) .٦٩محمود خليل الحصرى ص

  .٩/١١٥ التحرير والتنوير )٣(

  .١٥/١٣٥التحرير والتنوير )٤(



 

 
١٥١

: بفتح الراء على صيغة المصدر فهو من الوصف بالمصدر للمبالغة فهو كقولهم
  )١(".رجل دنَفَ بفتح النون وفَرد بفتح الراء

  : الفعل بين صيغتي المضي والجمع السماعي-١٢

≅ö ®: الىقال تع è% ö≅ yδ Ν ä3 ã⁄ Îm; tΡ é& 9h |³ Î0 ⎯ ÏiΒ y7 Ï9¨sŒ ºπ t/θèW tΒ y‰Ψ Ïã «! $# 4 ⎯ tΒ çµ uΖ yè©9 ª! $# 

|= ÅÒ xî uρ Ïµø‹ n= tã Ÿ≅ yè y_ uρ ãΝ åκ ÷] ÏΒ nο yŠ u É) ø9 $# uƒ Î—$uΖ sƒù: $# uρ y‰ t7 tã uρ |Nθäó≈ ©Ü9 ابن قال ] ٦٠:المائدة[〉 #$
 وبفتح التاء »عبد« في  بصيغة فعل المضى»الطاغوتوعبد «وقرأ الجمهور: "عاشور

 tΒ⎯ ®، وهو معطوف على الصلة في قوله »عبد« على أنه مفعول »الطاغوت«من 

çµuΖyè©9 ª!$# 〈 ده. أي ومن عبدوا الطاغوتدة –وقرأ حمزة وحبفتح العين وضم الموح 
 وفتح الدال وبكسر الفوقية من كلمة الطاغوت على أن»دبجمع »ع »دبوهو جمع »ع 

  )٢(".〉 nοyŠuÉ)ø9$# uƒÎ—$uΖsƒù:$#uρ ®ليل، وهو على هذه القراءة معطوف علىسماعي ق
  : االسم بين الصفة المشبهة واسم الفاعل-١٣

  )٣(. لفظ مصوغ من مصدر الالزم للداللة على الثبوت:الصفة المشبهة  
   )٤(.هو ما اشتق من مصدر المبنى للفاعل لمن وقع منه الفعل أو تعلق به: اسم الفاعل  

 قرأه الجمهور بدون ألف بعد الميم، وقـرأه         »ملك«: " وقوله ابن عاشور قال اإلمام       
فاألول صفة مشبهة صارت اسـماً      .  باأللف »مالك«عاصم والكسائي ويعقوب وخلف     

 بكـسر   – والثاني اسم فاعل من ملك إذا اتصف بالملـك           -بضم الميم -لصاحب الملك   
ل مادة ملك في اللغة ترجع تصاريفها إلى معنـى          الميم، وكالهما مشتق من ملَك، فأص     

  .)٦)(٥("الشد والضبط كما قاله ابن عطية
                                                 

  .٧/٤٥ التحرير والتنوير )١(

  .٥/١٤٣ التحرير والتنوير )٢(

  .  ٩٧أحمد محمد الحمالوي ص.  الصرف شذا العرف في فن)٣(

  .  ٩٤المرجع السابق ص )٤(

  .١/١٠٥ المحرر الوجيز البن عطية )٥(

  .١/١٧٢ التحرير والتنوير )٦(



 

 
١٥٢

وثمرة الخالف بين القراءتين أن اهللا سبحانه وتعالى يوصف بالملك ويوصف     
، ويؤيد ذلك نصوص القرآن الكريم، )١(بالمالك، وكالهما من أسمائه الحسنى سبحانه

≅È ®: قال تعالى è% ¢Ο ßγ̄=9 $# y7 Ï=≈ tΒ Å7 ù= ßϑø9 ßx ®:  وقال عز شأنه]٢٦:آل عمران[ 〉 #$ Îm7 |¡ ç„ ¬! $ tΒ ’ Îû 

ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Å7 Ï= pR ùQ $# Ä¨ρ‘‰à) ø9 $# Í“ƒ Í“ yè ø9 $# ÉΟ‹ Å3 ut ù:$# 〈 ]١:الجمعة[.  
  : االسم بين المصدر الميمي واسم الفاعل-١٤

ويدل على الحدث المجرد من  هو المصدر المبدوء بميم زائدة :المصدر الميمي    
  )٢(. الزمان والذات، ويصاغ من الثالثي وغيره

uθ ®: قال اهللا تعالى èδ uρ ü“ Ï% ©! $# Ν ä. r' t±Ρ r& ⎯ ÏiΒ <§ ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn¨uρ @ s) tGó¡ ßϑ sù ×í yŠ öθ tFó¡ ãΒuρ 〈 
 وقرأه ابن كثير، -بفتح القاف- »مستقر«وقرأ الجمهور : "ابن عاشور قال ]٩٨:األنعام[

 يكون -فتح القاف-فعلى قراءة . - بكسر القاف-روح عن يعقوب وأبو عمرو، و
لكم :  كذلك، ورفعهما على أنه مبتدأ حذف خبره، تقديره»مستودع«مصدراً ميمياً، و

والوصف ، فأنتم مستقر ومستودع: أو منكم، أو على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره
  .ع أي لكمام استقرار واستيدبالمصدر للمبالغة في الحاصل به، أي فتفرع عن إنشائك

والمستودع اسم مفعـول    .  يكون المستقر اسم فاعل    - كسر القاف  –وعلى قراءة       
  .)٣ ("من استودعه بمعنى أوعده، أي فمستقِّر منكم أقررناه فهو مستقر

  

  : االسم بين اإلفراد والجمع-١٥

øŒ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال اإلمام      Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θãΖ ä3 ó™ $# Ïν É‹≈ yδ sπ tƒö s) ø9 $# 

(#θè=à2 uρ $ yγ ÷Ψ ÏΒ ß] ø‹ xm óΟ çG ø⁄Ï© (#θä9θè% uρ ×π©Ü Ïm (#θ è=äz ôŠ$# uρ z>$ t7 ø9 $# # Y‰ ¤f ß™ ö Ï øó ¯Ρ öΝ ä3 s9 

öΝ à6 ÏG≈ t↔ ÿŠ ÏÜ yz 4 ß‰ƒ Í” t∴ y™ š⎥⎫ ÏΖ Å¡ós ßϑ ø9 وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب "]: ١٦١:األعراف[〉 #$
 - بصيغة جمع السالمة للمؤنث- »خطيئاتكم«للمجهول،و بمثناة فوقية مبنياً »تُغفَر«

                                                 
  .، ط دار الفكر١٤٠محمد الحبش ص.  القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني واألحكام الشرعية ، د)١(

  .، ط دار الكتب العلمية١٠٧بد الغني صأيمن أمين ع:  الصرف الكافي تأليف)٢(

  .٦/٢٣٧التحرير والتنوير  )٣(



 

 
١٥٣

 -  بالنون مبنياً للفاعل- »نَغفر«وقرأه ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي وخلف 
 بالنون »نغفر« وقرأه أبو عمرو -بصيغة جمع المؤنث السالم أيضاً- »خطيئاتكم«و
 بالفوقية »تُغفر«: بصيغة جمع التكسير، مثل آية البقرة، وقرأ ابن عامر»خطاياكم«و
  .)١ (" باإلفراد»خطيئتكم«و

  : الفعل واسم الفاعلتي اللفظ بين صيغ-١٦

,ß ®:ومثال ذلك ما ذكره عند قول اهللا تعالى Ï9$ sù Çy$ t6 ô¹ M}$# Ÿ≅ yè y_ uρ Ÿ≅ øŠ ©9 $# $YΖ s3 y™ 

}§ ôϑ ¤±9 $# uρ u yϑ s) ø9 $# uρ $ ZΡ$t7 ó¡ ãm 4 y7 Ï9¨sŒ ãƒ Ï‰ø) s? Í“ƒÍ• yè ø9 $# ÉΟŠ Ï= yè ø9 وقرأه : " حيث قال]٩٦:األنعام[〉 #$
 لمناسبة الوصفين في االسمية -»الليل«الجمهور  بصيغة اسم الفاعل وجر 

  .واإلضافة
 بصيغة فعـل الماضـي وبنـصب        »وجعل«وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف      

   )٢(".»الليل«
  : اللفظ بين صيغتي االسم والحرف-١٧

$tΑ ® قال تعالى     s% # x‹≈ yδ îÞ≡ u ÅÀ ¥’ n? tã íΟŠ É) tG ó¡ ãΒ  〈]لَّي«وقرأ الجمهور "   ]٤١ :الحجرع« 
 اتصلت بها ياء المتكلم، وقرأه يعقوب بكسر »علي« الياء على أنها  الالم وفتحبفتح

 صراط:تنوينها على أنه وصف من العلو وصف به صراط، أيوالالم وضم الياء 
  . )٣("شريفٌ عظيم القدر

  : االسم بين صيغتي المصدر والمفعول-١٨

<tΑ$s% Éb ®: ال تعالىق     u‘ ß⎯ ôfÅb¡9 $# = xm r& ¥’ n< Î) $ £ϑÏΒ û© É_ tΡθãã ô‰ tƒ Ïµ ø‹ s9 Î) 〈]وقرأ : "]٣٣:يوسف
  .وقرأه يعقوب وحده بفتح السين.  بكسر السين»السجن«الجمهور 

 قياس مصدر سجنه، بمعنى الحبس في مكان محـيط ال           -بفتح السين -والسجن      
  .يخرج منه

                                                 
  .٨/٣٢٦التحرير والتنوير  )١(

  .٦/٢٣٣التحرير والتنوير  )٢(

  .١٣/٤٢التحرير والتنوير  )٣(



 

 
١٥٤

 اسم للبيت الذي يسجن فيه، كأنهم سموه بصيغة المفعول          - السين بكسر-جن      والس
  . )١("كالذبح وأرادوا المسجون فيه

  : المصدر والفعلية صيغتي اللفظ بين-١٩

$tΑ ®: قال تعالى     s% ßyθãΖ≈ tƒ … çµ ¯ΡÎ) }§ øŠ s9 ô⎯ ÏΒ y7 Ï=÷δ r& ( … çµ ¯Ρ Î) î≅ uΗ xå ã ö xî 8x Ï=≈ قال ] ٤٦:هود[〉 ¹|
 مصدر أخبر -بفتح الميم وتنوين الالم- في قراءة الجمهور »عمٌل«و: "ابن عاشور

  . »عمل« على أنه صفة »غير«به للمبالغة وبرفع 
 بـصيغة الماضـي وبنـصب       - بكسر الميم  - »عمَل«وقرأ الكسائي، ويعقوب        

»ر٢("»عمل« على المفعولية لفعل »غَي(.  
  : االختالف في االشتقاق-٢٠

tΒ$ ® :قال تعالى     uρ y71 u tΡ y7 yè t7 ¨? $# ωÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ $ sΨ ä9 ÏŒ# u‘ r& y“ ÏŠ$ t/ Ä“ ù& §9 قال ] ٢٧:هود[〉 #$
 أنه مشتق من لى ع-بياء تحتية في آخره- قرأه الجمهور »بادي« : "ابن عاشور

 منقلبة عن الواو لما تحركت وانفتح ما قبلها، فلما ه ظهر، وألفا المقصور إذ»بدا«
والمعنى فيما يبدو . او متطرفة إثر كسرة فقلبت ياءصيغ منه وزن فاعل وقعت الو

  .لهم من الرأي دون بحث عن خفاياه ودقائقه
 على أنه مشتق من البداء، وهـو أول         -بهمزة في آخره  -وقرأه أبو عمرو وحده         

فيما يقع أول الرأي، أي دون إعادة النظر لمعرفـة الحـق مـن              : والمعنى. الشيء
  .أي على اختالف االشتقاق. )٣("دالتمويه، ومآل المعنيين واح

 عند توجيه القراءات الواردة في قول اهللا ابن عاشورومثال ذلك أيضاً ما ذكره     
β¨ ®: تعالى Î) t⎦⎫ Ï% Ïd‰ ¢Áßϑ ø9 $# ÏM≈ s% Ïd‰ ¢Á ßϑø9 $# uρ (#θàÊ u ø% r& uρ ©!$# $ ·Ê ö s% $ YΖ |¡ xm ß# yè≈ ŸÒ ãƒ óΟ ßγ s9 

óΟ ßγ s9 uρ Ö ô_ r& ÒΟƒ Í x. 〈]قين«رأ الجمهور وق: " فقال]١٨:الحديددبتشديد الصاد على أن »والمص 

                                                 
  . بتصرف١٢/٥٧التحرير والتنوير  )١(

  .١١/٢٧١التحرير والتنوير  )٢(

  .١١/٢٤١التحرير والتنوير  )٣(



 

 
١٥٥

أصله المتصدقين فأدغمت التاء في الصاد بعد قلبها صاداً لقرب مخرجيهما تطلباً 
  .لخفة اإلدغام

وقرأه ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد على أنه من التـصديق، أي              
  .)١("رضوا اهللا قرضاً حسناً أي آمنوا وامتثلوا أمره فأقالذين صدقوا الرسول 

  : االسم بين صيغتي المصدرية واسم الزمان واسم المكان-٢١

وافني مطْلع  : " هو ما يْؤخَذُ من الفعل للداللة على زمان الحدث نحو          :اسم الزمان     
  .وقت طلوعها: أي" الشمس

: له عز وجلَّ هو ما يْؤخَذُ من الفعل للداللة على مكان الحدث، كقو:واسم المكان    
® #© ®L xm # sŒ Î) x n= t/ z> Í øó tΒ Ä§ ôϑ¤±9   . )٢ (أي مكان غروبها  〉 #$

$tΑ ®:قال تعالى     s% uρ (#θç7 Ÿ2 ö‘ $# $ pκ Ïù ÉΟ ó¡ Î0 «! $# $ yγ11 øg xΧ !$ yγ8 y™ ö ãΒuρ 〈 ]ابن قال  ]٤١:هود
وهما .  في قراءة الجمهور-ابضم الميم فيهم- »ومجراها ومرساها«: "عاشور
لسفينة إذا جعلها جاريةً، أي سيرها بسرعة، وأرساها إذا جعلها  أجرى امصدرا

  .ة على الشاطئفراسية، أي واق
 بفـتح   – فقـط    »مجراها«وقرأ حمزة، والكسائي، وحفص عن عاصم، وخلفٌ،            
 مثل  - فبضم الميم  - »مرساها«وأما  .  أنه مفْعل للمصدر أو الزمان أو المكان       -الميم

  . )٣("- بفتح الميم– مرساها :الجمهور، ألنه ال يقال
  : التخفيف والتشديد-٢٢

      : التخفيف والتشديد في الفعل-أ
$ ®: قال تعـالى   - tΒ z> x‹ x. ßŠ# xσ à ø9 $# $ tΒ #“ r& u‘ 〈] وقـرأ   ": قـال ابـن عاشـور      ]١١:الـنجم

 بتخفيف الذال، وقرأه هشام عن ابن عامر وأبو جعفـر بتـشديد             »ما كذب «الجمهور
  .)٤("مفعول على حالهما كما في قراءة الجمهورالذال، والفاعل وال

                                                 
  .٣٥٧-٢٧/٣٥٦نوير التحرير والت )١(

  .٢٠١مصطفى الغالييني ص: جامع الدروس العربية للشيخ )٢(

  .١١/٢٦١التحرير والتنوير  )٣(

  .٢٧/١٠٥التحرير والتنوير ) ٤(



 

 
١٥٦

⎢ãΛä ® :قال اهللا تعالى - ÷ƒ u™ u sù r& |M≈ ¯=9 $# 3“ ¨“ ãèø9 $# uρ 〈]وقرأ الجمهور  ":قال ابن عاشور ]١٩:النجم
وقرأه رويس عن يعقوب بتشديد التاء وذلك لغة في .  بتخفيف المثناة الفوقية»الالت«

أصل صخرته موضع كان يجلس عليه : هذا االسم ألن كثيراً من العرب يقولون
  .  )١(رجٌل في الجاهلية يلتّ السويق للحاج فلما مات اتخذوا مكانه معبداً 

     : عند بيان القراءات الواردة في قول اهللا تعالىابن عاشورقال اإلمام الطاهر  -
® $ £ϑ n=sù (#θÝ¡ nΣ $ tΒ (#ρã Åe2 èŒ ⎯ Ïµ Î/ $ sΨ ós tF sù óΟ Îγ øŠ n= tæ z>¨uθ ö/ r& Èe≅ à2 >™ ó© x« 〈]وقرأ : "]٤٤:األنعام

 وقرأه ابن عامر وأبو جعفر ورويس عن -بتخفيف المثناة الفوقية- »فتحنا«الجمهور 
  .)٢("»أبواب كل شيء«:  للمبالغة في الفتح بكثرته كما أفاده قوله- بتشديدها–يعقوب 

u” ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشوروقال اإلمام  - Ïϑ u‹ Ï9 ª!$# y]Š Î6 y‚ø9 $# z⎯ ÏΒ É= Íh‹ ©Ü9 $# 〈 
 بفتح التحتية األولى وكسر الميم وسكون التحتية »ليميز«وقرأ الجمهور : "]٣٧:األنفال[

بضم التحتية : الثانية مضارع ماز بمعنى فرز، وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف
األولى وفتح الميم وتشديد التحتية الثانية مضارع ميز إذا محص الفرز، وإذ أسند هذا 

  . )٣(" إلى اهللا تعالى استوت القراءتانالفعل
yγ$ ®: قال تعالى - n=¤ x. uρ $§ƒ Í x. y— 〈]وكفلها زكريا«وقرأ الجمهور " ]: ٣٧: آل عمران«  - 

: وقرأ حمزة، وعاصم، والكسائي، وخلف.  أي تَولّّى كفالتها-بتخفيف الفاء من كفَلها
  .)٤("هاوكفَّلها بتشديد الفاء أي أن اهللا جعل زكرياء كافالً ل

  : التخفيف والتشديد في االسم-ب

:  عند بيان القـراءات الواردة في قول اهللا تعالىابن عاشورقال اإلمام الطاهر     
® øŒ Î) ãΑθà) s? t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑ ù=Ï9 ⎯ s9 r& öΝ ä3 uŠ Ï õ3 tƒ β r& öΝ ä. £‰ Ïϑ ãƒ Ν ä3 š/ u‘ Ïπ sW≈ n= sW Î/ 7#≈ s9# u™ z⎯ ÏiΒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n=yϑ ø9 $# 

                                                 
  .١١٠-٢٧/١٠٩التحرير والتنوير ) ١(

  .١٠١-٦/١٠٠التحرير والتنوير ) ٢(

  .٩/٩٥التحرير والتنوير ) ٣(

  .٣/٨٨التحرير والتنوير  )٤(



 

 
١٥٧

t⎦⎫ Ï9 u”∴ ãΒ 〈]بسكون النون وتخفيف الزاي- »منزلين«وقرأ الجمهور "]: ١٢٤:آل عمران- ،
  .)١("، وأنزل ونزل بمعنى واحد- بفتح النون وتشديد الزاي-وقرأه ابن عامر 

Hω ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشوروقال اإلمام الطاهر      Î) tΑ# u™ >Þθä9 $̄ΡÎ) 

öΝ èδθ’f sΨ ßϑ s9 š⎥⎫ Ïè yϑ ô_r& 〈 ]بفتح النون وتشديد - »لمنجوهم«ر وقرأ الجمهو: "]٥٩:الحجر 
 بسكون النون – )٢(وقرأه حمزة والكسائي وخلف. ، مضارع نجى المضاعف-الجيم

  .)٣(" مضارع أنجى المهموز-وتخفيف الجيم
  : التخفيف والتشديد في الحرف-ج

tβ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال اإلمام      ©Œ r' sù 8β ÏiŒ xσ ãΒ öΝ æη uΖ ÷ t/ χ r& èπ uΖ ÷è ©9 «! $# 

’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ Ï=≈©à9 ، )٤(وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم وقنبل عن ابن كثير: "]٤٤:األعراف[〉 #$
 على »لعنةُ« ورفع »أذَّن« على أنها تفسيرية لفعل »أن« بتخفيف نون »أن لعنة اهللا«

 على أن »لعنة«بتشديد النون وبنصب : االبتداء والجملة تفسيرية، وقرأه الباقون
قائالً أن لعنة اهللا على :  لتضمنه معنى القول، والتقدير»أذن«ل الجملة مفعو

  .)٥("الظالمين
$ ®: وقال رحمه اهللا عند بيان القراءات في قول اهللا تعالى     yϑ t/ •‘ –Š uθ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#ρã x Ÿ2 öθ s9 (#θçΡ% x. t⎦⎫ ÏϑÏ= ó¡ ãΒ 〈 ]وقرأ نافع وعاصم وأبو جعفر بتخفيف الباء: "]٢:الحجر .
  .)٦("اقون بتشديدهاوقرأ الب

  

                                                 
  .٣/٢٠٨ير والتنوير التحر )١(

  )٤٩٤محمد خالد منصور وزمالؤه ص / راجع المزهر في شرح الشاطبية والدرة د(  إليهم يضاف يعقوب )٢(

  .١٣/٤٩التحرير والتنوير  )٣(

  )٤٨١راجع الكنز في القراءات العشر للواسطى ص.( يضاف يعقوب )٤(

  .٨/١٠٦التحرير والتنوير  )٥(

  .١٣/٩التحرير والتنوير  )٦(



 

 
١٥٨

  : همزة الوصل والقطع-٢٣

 هي التي يتَوصُل بها إلى النطق بالساكن، وتسقط عنـد وصـل             :همزة الوصل     
  .)١(الكلمة بما قبلها

 هي الهمزة التي تظهر في النطق دائماً سواء أكانـت فـي بـدء               :وهمزة القطع     
  .)٢(الكالم أم في وسطه

≈=θä9$s% äÞθè#) ®: قال اهللا تعالى     tƒ $̄Ρ Î) ã≅ ß™ â‘ y7 În/ u‘ ⎯ s9 (# ûθ è=ÅÁ tƒ y7 ø‹ s9 Î) ( Î ó  r' sù y7 Ï=÷δr' Î/ 

8ì ôÜ É) Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# Ÿω uρ ôM Ï tG ù= tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ î‰ tn r& ω Î) y7 s?r& z ö∆ قرأه : "ابن عاشورقال ] ٨١:هود[〉 #$
 وقرأه الباقون.  أمر من سرىه على أن-بهمزة وصل-نافع، وابن كثير، وأبو جعفر 
  .)٣("بهمزة قطع على أنه من أسرى

θçΡ#) ®: قال تعالى     sŒ ù' sù 5> ö ys Î/ z⎯ ÏiΒ «! $# ⎯ Ï&Ï!θß™ u‘ uρ 〈]وقرأ : "ابن عاشورقال : ]٢٧٩:البقرة
 أمراً من َأذن، وقرأه حمزة وأبو بكر -  بهمزة وصل وفتح الذال»فأذنوا«-الجمهور 

 أمراً من آذن بكذا إذا أعلم - بهمزة قطع بعدها ألف وبذال مكسورة- »فآذنُوا«وخلف 
  .)٤("به، أي فآذنوا أنفسكم ومن حولكم

θãèÏΗ#) ®: قال اهللا تعالى     ød r' sù öΝ ä. y‰ ø‹ Ÿ2 §Ν èO (#θçGø $# $y : ابن عاشورقال ] ٦٤:طه[〉 ¹|
أجمع أمره، إذا جعله :  بهمزة قطع وكسر الميم أمراً من»فأجمعوا«وقرأ الجمهور "

 -  بهمزة وصل وبفتح الميم- »جمعوااف«وقرأ أبو عمرو . همتفقاً عليه ال يختلف في
  .)٥("»فجمع كيده«أمراً من جمع، كقوله فيما مضى 

                                                 
  .١٧٩الصرف صشذا العرف في فن  )١(

  .٢٩١أيمن أمين عبد الغني ص: تأليف. الصرف الكافي )٢(

  .١١/٣٠٦التحرير والتنوير  )٣(

  .٢/٥٦١التحرير والتنوير  )٤(

  .١٦/١٤٦التحرير والتنوير  )٥(



 

 
١٥٩

⎪⎦t ®:قال تعالى     Ï%©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ öΝ åκ ÷J yè t7 ¨?$# uρ Ν åκ çJ§ƒ Íh‘ èŒ ?⎯≈ yϑƒ Î* Î/ $ uΖ ø) ut ù: r& öΝ Îκ Í5 öΝ åκ yJ §ƒÍh‘ èŒ !$ tΒ uρ 

Ν ßγ≈ sΨ ÷G s9 r& ô⎯ ÏiΒ Ο Îγ Ï= uΗ xå ⎯ ÏiΒ &™ ó© x« 〈]همتواتبع«وقرأ الجمهور : "ابن عاشور قال ]٢١:الطور« 
بهمزة وصل وبتشديد التاء األولى وبتاء بعد العين هي تأنيث ضمير الفعل، وقرأه 

  . )١(" بهمزة قطع وسكون التاء»وأتبعناهم«أبو عمرو وحده 
  : االسم بين القصر والمد-٢٤

  . كالهدى والمصطفىةم هو االسم المعرب الذي آخره ألف الز:المقصور    
 ألفـا زائـدة كـصحراء       همـزة تلـي    هو االسم المعرب الذي آخره       :الممدود    

  .)٢(وحمراء
yγ$ ®: ما ذكره عند قول اهللا تعالى: ومثاله     n=¬6 s) tF sù $yγ š/ u‘ @Αθç7 s) Î/ 9⎯ |¡ xm $ yγ tF t7 /Ρ r& uρ $ ·?$ t6 tΡ 

$YΖ |¡ xm $yγ n=¤ x. uρ $§ƒ Í x. y— 〈]بهمزة في »زكريا«وقرأ الجمهور : " حيث قال]٣٧: آل عمران 
: آخره، ممدوداً وبرفع الهمزة، وقرأه حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف

  .)٣("بالقصر، وقرأه أبو بكر عن عاصم بالهمز في آخره ونصب الهمزة
جواز قصر الممدود، ومد المقصور، وقد أجمـع البـصريون          : ويستفاد من هذا      

  : )٤(ممدود للضرورة كقولهقصر ال والكوفيون على جواز
  البد من صنعا وإن طال السفر

  

  . )٥(واختلفوا في مد المقصور فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون
  . )٦(وهذا الشاهد القرآني حجة للكوفيين على البصريين

                                                 
  .٦٢/-٢٧التحرير والتنوير )١(

  .١١٩ شذا العرف في فن الصرف الحمالوي ص)٢(

  .٣/٨٨ التحرير والتنوير )٣(

  )صنع (  مادة ٨/٢٩٣البيت في اللسان بدون نسبة )  ٤(
  .١٢١شذا العرف ص )٥(

ـ  ٨٧صبري المتولي المتـولي ص    . د. التوجيه اللغوي والبالغي لقراءة اإلمام عاصم      )٦( رف، دار غريـب للطباعـة   ص بت
  . والنشر



 

 
١٦٠

  :االسم بين المصدر واسم المصدر - ٢٥

 متضمناً أحرف فعله  هو اللفظ الدال على الحدث، مجرداً عن الزمان،    :المـصدر     
، أو معوضاً مما حذفَ بغيره، مثل »قاتل قتاالً «، أو تقديراً مثل     »علم علماً «لفظاً، مثل 

  .)١("»وعد عدة، وسلَّم تسليماً« :
 لفظاً  – ماساوى المصدر في الداللة على معناه وخالفه بِخُلُوه          :اسم المصدر هو      

كعطاء، فإنه مساوٍ إلعطـاء معنـى،       :  فعله دون تعويض    من بعض ما في    -وتقديراً
ومخالفٌ له بخلوه من الهمزة الموجودة في فعله، وهو خاٍل منها لفظاً وتقديراً، ولـم               

  .)٢(يعوض عنها شيء
β¨ ®: قال تعالى     r& uρ Ïµ ø‹ n= tã nο r'ô± ¨Ψ9 $# 3“ u ÷z W{ وقرأ  : "ابن عاشور قال ]٤٧:النجم[〉 #$

لَة وهو اسم مصدر أنشأ، وليس مصدراً، إذْ ليس نشأ  بوزن الفَع»النشأة«الجمهور 
  .أنشأ: المجرد بمتعد وإنما يقال

 بألف بعد الـشين المفتوحـة       »ءةآالنش« )٣(وقرأها ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب         
 وهو من أوزان المصادر لكنه مقيس في مصدر الفعل المضموم العين            ،بوزن الفَعالة 

 مثـل   )٥( ولذلك فالنشاءة بالمـصدر سـماعي      )٤(الجزالة والفصاحة في الماضي نحو    
  .)٦(الكآبة
y7 ®: ومن ذلك ما ذكره عند قول اهللا تعالى     Ï9$uΖ èδ èπ u‹≈ s9 uθ ø9 $# ¬! Èd, utù: $# 4 uθ èδ Ö ö yz $ \/# uθ rO 

í ö yz uρ $ Y6 ø) ãã 〈]ِلى إذا ثبت له : "  فقال]٤٤:الكهفوالوالية بفتح الواو مصدر و

                                                 
  .١/٦١مصطفى الغالييني ، : العربية للشيخجامع الدروس :  انظر)١(

  .  وما بعدها، ط المكتبة العصرية٩٢/ ٢بن عقيل على ألفية ابن مالك شرح ا )٢(

  )٣٦٢راجع التلخيص في القراءات الثمان ألبي معشر الطبري ص.( ذكر يعقوب  هنا على سبيل الوهم والخطأ )٣(

. ل سهولة، وعذُب عذُوبة   سه:  بضم العين، فاألول، مثلُ    »فَعل« مصدران للفعل الثالثي من باب       »فُعوله، فَعالة «ذلك أن    )٤(
  .  فَصح فَصاحة، وجزل جزالة: مثل: والثاني

  .  مصدر للثالثي المضموم العين ال للرباعي»فعالة«أي يحفظ وال يقاس عليه، إذ  )٥(

  .٢٧/١٤٨التحرير والتنوير  )٦(



 

 
١٦١

 وهي اسم للمصدر - بكسر الواو- »الوِالية«ه حمزة والكسائي وخلفأوقر...الوالء،
  . )١("أو اسم بمعنى السلطان والملك

  : اللفظ بين صيغتي المصدر الميمي واسم الزمان-٢٦

y7 ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      ù=Ï? uρ #” u à) ø9 $# öΝ ßγ≈ sΨ õ3 n= ÷δr& $£ϑ s9 (#θçΗ s> sß 

$ uΖ ù= yè y_ uρ Ν Îγ Å3 Ï=ôγ yϑÏ9 # Y‰Ïã öθ ¨Β 〈]مصدر ميمي -بضم الميم وفتح الالم-هلك والم": ]٥٩:الكهف 
 أي جعلنا إلهالكنا إياهم وقتاً معيناَ في علمنا إذا جاء حلَّ بهم الهالك، »أهلك«من 

  .هذه قراءة الجمهور
 على أنه اسم زمان علـى       – بفتح الميم وكسر الالم      –وقرأه حفص عن عاصم         

 فْععلى أنـه مـصدر      -بفتح الميم وفتح الالم   -، وقرأه أبو بكر عن عاصم       ل  وزن م 
 .       )٢(ميمي ِلهلك

 
 

 
 

                                                 
  .١٥/٧٤التحرير والتنوير  )١(

  .١٥/٧٩التحرير والتنوير  )٢(



 

 
١٦٢

 
 
 

אא 
אא 

 
 

  
  



 

 
١٦٣

ات ، فإن البحث فيها كفيل باستكشاف كنوز ال تبيـد           راءقغنى للبالغى عن ال       ال  
البديع ، كما أن القـراءات      المعاني والبيان و  : في كل ما يتعلق بعلوم البالغة الثالثة        

تلتقي مع البالغة في تحقيق أهم األهداف التي تهدف إليها البالغـة ، وهـو إدراك                
  ) .١(روعة النظم القرآني والوقوف على أسراره

التكامل في األداء   : أن من أغراض اختالف القراءات      " : وجاء في قواعد التدبر       
  :بأسلوب الحديث عن الغائب مثل ه مرة البياني ، كأن يراعى في النص تارة توجيه

وتوجيهه مرة أخـرى بأسـلوب الخطـاب الوجـاهي          " وما اهللا بغافل عما يعملون    " 
وهذا كثيـر فـي القـراءات ، ومثـل          " وما اهللا بغافل عما تعملون    : "المباشر مثل   

  ) ٢(."في الفصل بذكر حرف العطف في قراءة وحذفه في قراءة أخرىاالختالف 
 القراءات عناية فائقة من حيث اشتمالها على أفانين         ابن عاشور الطاهر      وقد أولى   

البالغة العربية ووجوه األداء البياني وال ريب في ذلك إذ كان من أهم أغراضه التي               
  .عقد تفسيره من أجلها هو تجلية وجوه اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم 

ـ     سيري ه ت في تف  موقد اهتم  : " ابن عاشور     قال    تذا ببيان وجوه اإلعجاز ونك
  )٣( "االستعمالساليب أالبالغة العربية و

 فيما  ابن عاشور ويمكن إبراز التوجيه البالغي للقراءات القرآنية عند العالمة             

  :يلي 
  اإليجاز في القراءات : أوًال 

  

المراد  التعبير عن    : وقيل.  إيراد المعاني الكثيرة في األلفاظ القليلة        هو: اإليجاز    
  . والتعريفان متقاربان)٤(بلفظ غير زائد، 

واإليجاز غرض أصيل وظاهرة مطردة في كل القراءات، وهو من أهم الوسائل                
التي تبرز دور القراءات في تحقيق اإلعجاز البالغي، وتجد العلماء وهـم يعـددون              

                                                 
   واإلعجاز في القراءات ١١صبري المتولي ص/للغوي والبالغي لقراءة اإلمام عاصم دالتوجيه ا: انظر ) ١(
 .٦٣فتحى عبد القادر فريد ص/ د

 . بتصرف٧٢٤-٧٢٢قواعد التدبر األمثل لكتاب اهللا عز وجل للشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني ص) ٢(

  ١/٨التحرير والتنوير ) ٣(
  . ط دار الكتب العلمية. ٢/١١٦اإلتقان في علوم القرآن ،٤٣ تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ص)٤(



 

 
١٦٤

 أغراض القراءات من تيسير وتخفيف وإجمال وتفصيل تجدهم يذكرون إلى جانـب           
ومنها ما  : "هذا غرض اإليجاز، كما قال ابن الجزري في حديثه عن فوائد القراءات           

في ذلك من نهاية البالغة، وكمال اإلعجاز وغاية االختصار وكمال اإليجاز، إذ كل             
قراءة بمنزلة اآلية، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام آيات ولو جعلت داللة كل لفظ    

  .)١(ان في ذلك من التطويلآية على حدتها لم يخف ما ك
اإليجاز في القراءات ناشئ من أن لكل قـراءة   "ومما ذكره ابن الجزري يفهم أن           

داللة واعتبار، فاللفظ المقروء بقراءتين يحمل داللتين واعتبارين ليسا بقدر اللفـظ،            
ءات ولكن تكون الداللة الواحدة بمقدار آية كاملة، والدالالت المترتبة على تعدد القرا           

  .)٢(كلها معتبرة ويتطلبها السياق والموقف
 على ذلك في أثناء حديثه عن القراءات فـي مقدمـة            ابن عاشور ويؤكد العالمة       

وألن اختالف القـراءات فـي ألفـاظ        :"تفسيره فيقول عن فوائد القراءات في الفرش      
©4 ®: القرآن يكثر المعاني في اآلية الواحدة نحو         ®L xm tβ ö ßγ ôÜ tƒ ( 〈 ]بفتح الطاء   ]٢٢٢:لبقرةا ،

ρ÷ ® المشددة والهاء المشددة، وبسكون الطاء وضم الهـاء مخففـة، ونحـو            r& ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 

u™ !$ |¡ ÏiΨ9 والظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر، تكثيراً       ... »لمستم النساء « و ]٤٣:النساء[ 〉 #$
تـين  فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات مجزئـاً عـن آي           ... للمعاني

فأكثر، وهذا نظير التضمين في استعمال العرب، ونظير التورية والتوجيه في البديع،            
ونظير مستتبعات التراكيب في علم المعاني، وهو من زيادة مالئمة بالغة القـرآن،             

وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختالف القراءات المتواترة ألن في اختالفهـا              ... 
  .)٣(باً فيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القرءانتوفيراً لمعاني اآلية غال

θ#) ®:  لهذا الغرض فوق ما تقـدم بقولـه تعـالى          ابن عاشور ومثّل اإلمام        è= yè y_ uρ 

sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ß‰≈ t6 Ïã Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# $ ·W≈ tΡ Î) 4 〈]قرأ نافع وابن كثير وابـن      : "فقال] ١٩:الزخرف
                                                 

  .١/٥٢ النشر في القراءات العشر )١(

  .٤٧محمد عبد العزيز شادي ص/ د.  مدخل القراءات القرآنية في اإلعجاز البالغي)٢(

  .   وما بعدها بتصرف١/٥٤ التحرير والتنوير )٣(



 

 
١٦٥

 بعين فنون ودال مفتوحة، والعندية عندية       »عند الرحمن «وب  عامر وأبو جعفر ويعق   
 هم معدودون في حضرة القدس المقدسة بتقديس اهللا فهـم يتلقـون             نتشريف أي الذي  

األمر من اهللا بدون وساطة، وهم دائبون على عبادته فكأنهم في حضرة اهللا، وهـذا               
… ®: كقوله تعـالى   ã& s! uρ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ô⎯ tΒ uρ … çν y‰Ζ Ïã 〈 ] وقولـه  ]١٩:األنبيـاء :     

® ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ Ÿω tβρ ã É9 õ3 tG ó¡ o„ ô⎯ tã ⎯ Ïµ Ï? yŠ$ t7 Ïã 〈 ]٢٠٦:األعراف[.  
 بعين وموحدة بعدها ألف ثم دال مضمومة علـى          »عباد الرحمن «وقرأ الباقون       

: تشريفهم، قال تعالى  معنى الذين هم عباد مكرمون، فاإلضافة إلى اسم الرحمن تفيد           
® ö≅ t/ ×Š$ t6 Ïã šχθ ãΒ u õ3 –Β 〈] والعبودية عبودية خاصة وهي عبودية القـرب،        ]٢٦:األنبيـاء ،

θ#) ®: كقوله تعالى  ç/ ¤‹ s3 sù $ tΡ y‰ ö6 tã 〈]٩: القمر[
 يرى أن ظـاهرة اإليجـاز       ابن عاشور  ف )١( 
  .متحققة في كل قراءات القرآن الكريم

  
  »ماالستفها«الخبر واالنشاء : ثانيًا

  

™u ®: قال اهللا تعالى       !% y` uρ äο u ys ¡¡9 $# šχ öθ tã ö Ïù (# ûθ ä9$ s% χ Î) $ uΖ s9 # · ô_{ β Î) $ ¨Ζ à2 ß⎯ øt wΥ 

t⎦⎫ Î7 Ï=≈ tó ø9 وقرأ نافع وابن كثير وحفص وأبو جعفـر        : " ابن عاشور  قال   ]١١٣:األعـراف [ 〉 #$
زة استفهام   دون همزة استفهام، وقرأه الباقون بهم      »إن« ابتداء بحرف    »إن لنا ألجراً  «

  .»إن«قبل 
ـ              ، وهمزة  )نعم(وعلى القراءتين فالمعنى على االستفهام، كما هو ظاهر الجواب ب

االستفهام محذوفة تخفيفاً على القراءة األولى، ويجوز أن يكون المعنى عليها أيـضاً             
 المخبر به عـن     حيزعلى الخبرية ألنهم وثقوا بحصول األجر لهم حتى صيروه في           

  .)٢("تقريراً لما أخبروا به عنه) نعم(ن جواب فرعون بـفرعون، ويكو

                                                 
  . وما بعدها٢٥/٢٢٩ التحرير والتنوير )١(

  .٨/٢٣٢ر والتنوير  التحري)٢(



 

 
١٦٦

 بدون همـزة اسـتفهام علـى        »إن لنا ألجراً  «:  قراءة   ابن عاشور وجه العالمة       
  :توجهين

  .وهمزة االستفهام محذوفة تخفيفاً) نعم( أنها استفهام بداللة الجواب بـ:األول    
 االستفهام في صورة الخبر إلبـراز        أنها خبر، وفائدة هذه القراءة إظهار      :الثاني    

التفاؤل الذي كان عليه السحرة بناء على ثقتهم في الغلبة و ثقتهم فيما يترتب عليهـا                
  . )١(من األجر

$tΑ ®: ومن ذلك أيضاً ما جاء في قـول اهللا تعـالى                s% ÷Λ ä⎢Ζ tΒ# u™ … çµ s9 Ÿ≅ ö6 s% ÷β r& tβ sŒ# u™ 

öΝ ä3 s9 〈 ]وابـن   )٢(قالون، وورش من طريـق األزرق     وقرأ   : "ابن عاشور  قال   ]٧١:طه ،
 بهمزة واحدة بعدها مدة »ءامنتم«عامر، وأبو عمرو، وأبو جعفر، وروح عن يعقوب     

  . وهي المدة الناشئة عن تسهيل الهمزة األصلية في فعل آمن، على أن الكالم استفهام
، وقنبل، وحفص عن عاصم، ورويس عن       )٣(وقرأه ورش من طريق األصفهاني        
  .قوب بهمزة واحدة على أن الكالم خبر، فهو مستعمل في التوبيخيع

 علـى   - بهمـزتين  -وقرأه حمزة، والكسائي، وأبو بكر عن عاصـم وخلـف               
  . )٤("االستفهام أيضاً

 علـى االسـتفهام،     »أأمنتم«، والثالثة   »ءامنتم« وجه القراءة األولى     ابن عاشور ف    
 على معناه الحقيقي وإنما مستعمل في معنـى         أن هذا االستفهام ليس   : وذكر اآللوسي 

  . )٥(مجازي وهو التوبيخ

                                                 
  .٣٧محمد إبراهيم شادي ص:مدخل القراءات القرآنية في اإلعجاز البالغي د )١(

هو يوسف بن عمرو بن يسار ، أبو يعقوب المدني ثم المصري المعروف باألزرق، ثقة محقق ضابط، أخـذ                   ) ٢(
في فـي حـدود سـنة       القراءة عرضاً وسماعاً عن ورش ، وهو الذي خلفه في القراءة واإلقراء بمصر ، تو              

 ] .١/١١٤، النشر ٢/٤٠٢غاية النهاية ). [ هـ ٢٤٠(

هو محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن شبيب بن يزيد بن خالد بن قرة بن عبد اهللا األصبهاني ، كان إمامـاً                       ) ٣(
، النشر  ٢/١٦٩غاية النهاية   ) . [ هـ  ٢٩٦( في رواية ورش ضابطاً لها مع الثقة والعدالة ، توفي ببغداد سنة             

١/١١٤. [  
  .١٦/١٥١ التحرير والتنوير )٤(

  .١٦/٧٢١  تفسير اآللوسي )٥(



 

 
١٦٧

 بهمزة واحدة على الخبر المـستعمل   »أمنتم« القراءة الثانية    ابن عاشور كما وجه       
أن التـوبيخ هـو     "وقد سبقه العالمة اآللوسي إلى تقرير ذلك، حيث ذكر        .في التوبيخ 

  .)١("دة بهمزة واح»أمنتم«المراد من الخبر على قراءة 
 بالشهاب اآللوسي في التوجيه البالغي لـبعض القـراءات          ابن عاشور وبهذا نرى تأثر        

  .القرآنية
  

  الفصل والوصل: ثالثًا
  

  . )٢(ترك عطف بعض الجمل على بعض بحروفه: الفصل هو    
  . )٣(عطف بعض الجمل على البعض: الوصل هو    
θ#) ®: قال اهللا تعـالى        ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# tΑθ ß™ §9 $# uρ öΝ à6 ¯= yè s9 šχθ ßϑ xm ö è? ∩⊇⊂⊄∪ * (# ûθ ãã Í‘$ y™ uρ 

4’ n< Î) ;ο u Ï øó tΒ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ قرأ نافع وابن عامر وأبو     : " ابن عاشور قال  ] ١٣٣-١٣٢:آل عمـران  [〉 ‘§
  . دون واو عطف»سارعوا«جعفر 

    وأطيعـوا اهللا   «مال لجملـة،    شت اال بدل منزلة البيان، أو     »سارعوا«ل جملة   تتنز
.  ألن طاعة اهللا والرسول مسارعة إلى المغفرة والجنـة فلـذلك فـصلت             »لرسولوا

ولكون األمر بالمسارعة إلى المغفرة والجنة يؤول إلى األمر باألعمال الصالحة جاز            
 بالعطف  »وسارعوا«فلذلك قرأ بقية العشرة     . عطف الجملة على جملة األمر بالطاعة     
  .)٤("صل والوصل في بعض الجمل باعتبارينوفي هذه اآلية ما ينبئنا بأنه يجوز الف

 مـستأنفة اسـتئنافاً     » سارعوا «وبهذا يعلم أن من قرأ بغير الواو فعلى أن جملة               
بيانياً بينها وبين ما قبلها شبه كمال اتصال فكأن سائالً سأل عن كيفيـة طاعـة اهللا                 

  .ورسوله؛ وجزاء ذلك
   » وأطيعوا اهللا والرسول« بدل اشتمال من جملة »سارعوا«أو على أن جملة 

                                                 
  .١٦/٧٢١  تفسير اآللوسي )١(

  .٢٤٥ التعريفات للعالمة علي محمد الشريف الجرجاني ص)٢(

  .٣٤٧ صالمرجع السابق)٣(

  ٣/٢٢٠ التحرير والتنوير )٤(
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  .)١ (وعلى هذا فبين الجملتين كمال اتصال    
  .)٢ (ومن قرأ بالعطف فمن باب عطف جملة أمرية على مثلها    
  :  وفي الجملة األمرية المعطوف عليها قوالن   

θ#) ® أنها جملة    :األول     ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# tΑθ ß™ §9 $# uρ 〈        حيث إن األمر بالمـسارعة إلـى
  .ابن عاشورفرة والجنة يؤول إلى األمر باألعمال الصالحة كما ذكر العالمة المغ
(θà#) ® أنها جملة :الثاني     ¨? $# uρ u‘$ ¨Ζ9 $# û© ÉL ©9 $# ôN £‰ Ïã é& t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ù=Ï9 〈  وذلك أن المؤمنين :

  . )٣("ة إلى أسباب المغفرة والجنةربادملما أمروا بتقوى النار أمروا بال"
فعلى قراءة ذكر الواو يكون العطف للتوسـط بـين          : " محمد شادي  قال الدكتور     

الكمالين، ألن الواو بين جملتين ال محل لها من اإلعراب، ويتحقق بينهما قدر مـن               
المناسبة وقدر من المغايرة بحيث يسوغ العطف، على أن المناسبة بينهما ال تـصل              

في االنقطاع، وإنما هي    درجة الكمال في االتصال، والمغايرة التصل درجة الكمال         
وسط بين هذين الكمالين، ولهذا كان من المناسبة الدقيقـة أن يـسمى هـذا الـربط                 

فعلى قراءة ترك الواو يكون الربط معنوياً مغنياً عن الـربط           . بالتوسط بين الكمالين  
الظاهر، ألن الجملة الثانية بمنزلة الجواب على سؤال قد يثيره األمر بالطاعة عـن              

 وعلى قراء ة ذكر الواو يكون الـربط         »سارعوا إلى مغفرة من ربكم    «: قيلكيفيتها ف 
قراءتين ألن قراءة ذكر الواو تشعر بتعدد ما     الظاهراً، وال تعارض بين داللة كل من        

يأمر به اهللا سبحانه على سبيل اإللزام، وإلجاء المؤمنين إلى الجهاد لتحقيق الطاعـة              
وجبها من الذنوب، أما قراءة     سترة كلما حدث ما ي    أوالً، ثم تحقيق المسارعة إلى المغف     

ترك الواو فتجعل الطاعة والمسارعة شيئاً واحداً، أو كالشيء الواحد، وتجعلهما أكثر            

                                                 
ماً، كأن تكون الثانية مؤكدة لألولى، أو بدل منها، أو عطـف            أن تكون الثانية متصلةً باألولى اتصاالً كامالً تا       )١ (

ط دار الفرقان   ).  وما بعدها بتصرف   ٤٢٠فضل حسن عباس ص   .علم المعاني د  . البالغة فنونها وأفنانها  (بيان  
  .للنشر والتوزيع

  .٣/٣٩٤الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي   )٢ (

  .٣/٨٥ن حيان األندلسي تفسير البحر المحيط الب )٣ (



 

 
١٦٩

التصاقاً واتصاالً على ما يشعر به االستئناف البياني من الحركة الفكرية والوجدانية            
  .)١()الناشئة من تقدير السؤال والجواب

(ãΑθà ®ند قول اهللا تعالىقال أيضاً ع     tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθãΖ tΒ# u™ Ï™ Iω àσ ¯≈ yδ r& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ |¡ ø% r& «! $$ Î/ 

y‰ ôγ y_ öΝ Îκ È]≈ yϑ ÷ƒ r&   öΝ åκ ®Ξ Î) öΝ ä3 yè pR mQ 4 ôM sÜ Î6 xm öΝ ßγ è=≈ yϑ ôã r& (#θßs t7 ô¹ r' sù t⎦⎪ Î Å£≈ yz 〈]وقوله ]٥٣:المائدة 
 أوله على أنه استنئاف  بدون واو في»يقول« قرأه الجمهور »يقول الذين آمنوا«

إذا جاء الفتح أو : ماذا يقول الذين آمنوا حينئذ، أي: بياني، جواب لسؤال من يسأل
  .أمر من قوة المسلمين ووهن اليهود يقول الذين آمنوا

 عطفـاً   »يقـول « بالواو، وبرفع    »ويقول«وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف          
  .»فعسى اهللا«على 
أن « عطفـاً علـى    »يقـول «يعقوب بالواو أيضاً وبنـصب       وقرأه أبو عمرو و       
  . )٢(»يأتي
 اعتمد في توجيه القراءات الواردة فـي        ابن عاشور ومما سبق نرى أن العالمة          

 بـدون   »يقول« على الفصل والوصل، فذكر أن قراءة الجمهور         »يقول«: قوله تعالى 
: لما تقدم قولـه تعـالى     جملة مستأنفة سيقت جواباً لسؤال مقدر، كأنه        "واو على أنها    

ماذا قال المؤمنون   : ، سأل سائل فقال   »نادمين«:  إلى قوله  »فعسى اهللا أن يأتي بالفتح    «
  .)٣(" إلى آخره، وهو واضح»يقول الذين آمنوا«:حينئذ؟ فأجيب بقوله تعالى

فعلى العطف، والمعطـوف    »ويقول«ا بإثبات الواو  ووأما قراءة الباقين الذين قرؤ        
، فعاصم وحمزة والكسائي وخلف قرؤا      »ويقول«حسب نصب أو رفع     عليه يختلف ب  
جملة ابتدئ باإلخبار بها، فـالواو اسـتئنافية        " وتوجيهها أنها    »ويقوُل«بالواو والرفع   

فعـسى  « على جملة    »ويقول«يعني عطف جملة    . )٤("لمجرد عطف جملة على جملة    
  .ابن عاشور كما قال »اهللا

                                                 
   ١٠٣محمد شادي ص/مدخل القراءات القرآنية في اإلعجاز البالغي د )١ (

  .٥/١٣٣ التحرير والتنوير )٢ (

  .٤/٣٠١ ينظر الدر المصون )٣ (

  .٤/٣٠٢ الدر المصون )٤ (
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:  عطفـاً علـى قولـه      »ويقول« بالواو والنصب    وأما قراءة أبي عمرو ويعقوب        
  .)١( أي فَعسى اهللا أن يأتي ويقول، وإلى ذلك ذهب الزمخشري»يأتي«

θ#) ®:  قال اهللا تعالى     ä9$ s% uρ ß‰ ôϑ ut ù: $# ¬! “ Ï% ©! $# $ uΖ1 y‰ yδ # x‹≈ yγ Ï9 $ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. y“ Ï‰ tF ÷κ s] Ï9 Iω öθ s9 ÷β r& 

$ uΖ1 y‰ yδ ª!  بدون واو   »ما كنا لنهتدي  «وقرأ ابن عامر     ":ابن عاشور  قال   ]٤٣:األعـراف [ 〉 #$
قبل ما، وكذلك كتبت في المصحف اإلمام الموجه إلى الشام وعلى هذه القراءة تكون              
هذه الجملة مفصولة عن التي قبلها، على اعتبار كونها كالتعليل للحمد، والتنويه بأنه             

  .)٢("حمد عظيم على نعمة عظيمة
 »ما كنا لنهتـدي   «: الواو محمولة على أن قوله     أن قراءة ترك     ابن عاشور يرى      

‰ß) ®ألن جملة قول المـؤمنين      . استئناف بياني الذي هو شبه كمال االتصال       ôϑ ut ù: $# ¬! 

“ Ï% ©! $# $ uΖ1 y‰ yδ 〈 ربما أثار لدى الكافرين المحرومين سؤاالً عن سبب الحمد السيما أن 

$  ®ن قول المؤمنين    بين أصحاب الجنة وأصحاب النار حواراً في هذا السياق فكا          tΒ 

$ ¨Ζ ä. y“ Ï‰ tF ÷κ s] Ï9 Iω öθ s9 ÷β r& $ uΖ1 y‰ yδ ª!  بمنزلة الجواب على هذا السؤال ووقوع الجملـة         〉 #$
الثانية بمنزلة الجواب على ما قد تثيره األولى من سؤال هو في ذاته رابط معنـوي                

  .قوي يغني عن الرابط الظاهر بالواو، إذ ال يعطف الجواب على السؤال
$  ®ما قراءة   وأ     tΒ uρ $ ¨Ζ ä. y“ Ï‰ tF ÷κ s] Ï9 Iω öθ s9 ÷β r& $ uΖ1 y‰ yδ ª!   بإثبات الـواو فعلـى أن        〉 #$

، وعلى هـذا فـالرابط      )٣(الواو للحال كما يذهب إليه أبو السعود والشهاب الخفاجي        
  .ظاهر ألن الواو حينئذ حالية

ونخلص إلى أن لكل قراءة مع ما يـستتبعها مـن           : "قال الدكتور محمد شادي   
 بحيـث تتعـاون تلـك الـدالالت         اً  داللة  وإيحاء خاص     -ظاهر أو معنوي  -ط  رب

                                                 
  .١/٦٧٧تفسير الكشاف  )١ (

  . ٨/١٠٢التحرير والتنوير  )٢ (

وحاشـية الـشهاب الخفـاجي علـى تفـسير          . المطبعة المصرية األولى  . ٢/١٦٧إرشاد العقل السليم    : انظر )٣ (
  .طبعة دار صادر بيروت. ٤/١٧٠البيضاوي 
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واإليحاءات في استيعاب المشاعر المفعمة باإلحساس بالنعمة والراحة لتحقق وعد اهللا           
 - أي الواو  -وجني الثمرة، فذكر الواو يشعر بإحساس أصحاب الجنة بالرضا، ألنها           

 وحذفها يلفت إلى تلك الحركة النفسية       توحي بتعدد ما يستوجب حمد المنعم سبحانه،      
خاطب المتتبع لكالمـه    م البياني المعلِّل، ألن المتحدث يستشعر حال ال       فاالستئنافي  

  .)١(فيأتي في بناء هذا الكالم بما يوافقه
⎪⎥š ®: ومن ذلك ما أورده عند تفسير قوله تعالى            Ï% ©! $# uρ (#ρ ä‹ sƒ ªB $# # Y‰ Åf ó¡ tΒ # Y‘# u ÅÑ 

# X ø à2 uρ 〈]فالجملة مستأنفة ابتدائية على قراءة من قرأها غير مفتتحة بـواو            "]١٠٧:وبةالت
العطف، وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر، ونكتة االستئناف هنا التنبيه علـى              
االختالف بين حال المراد بها وبين حال المراد بالجملة التي قبلها وهـم المرجـون               

في أولها، فتكون معطوفة على التي قبلها ألنها        وقرأها البقية بواو العطف     . ألمر اهللا 
مثلها في ذكر فريق آخر مثل من ذكر فيما قبلها، وعلى كلتا القراءتين فالكالم جملة               

  .)٢("أثر جملة وليس ما بعد الواو عطف مفرد
ل فريق ابتدأ   فجاءت قراءة الفصل على االستئناف النحوي فلما أخبر اهللا عن حا              

 خبر مبتدأ محـذوف  »الذين اتخذوا«:  فريق آخر، على أن قوله    لفي اإلخبار عن حا   
ال تقـم فـي     «:  مبتدأ والخبر محذوف تقديره    »والذين اتخذوا «، أو   »هم الذين «تقدير  

  . )٣( فال بد من إضمار إما في أول اآلية وإما في آخرها»مسجدهم
حدثه  لعطف قصة مسجد الضرار الذي أ      »الذين اتخذوا و«وجاءت قراءة الوصل        

، فقصد التشريك ومطلق الجمع، لذا جاء العطـف،         )٤(المنافقون على سائر قصصهم   
فهو معطوف  : " ومن هنا قال مكي بن أبي طالب في توجيه قراءة العطف المذكورة           

Ν ®: على قوله  åκ ÷] ÏΒ uρ ô⎯ ¨Β y‰ yγ≈ tã ©! منهم من عاهد اهللا، ومـنهم مـن        : " أي ]٧٥:التوبة[ 〉 #$

                                                 
  .١٠٢محمد شادي ص. مدخل القراءات القرآنية في اإلعجاز البالغي د)١ (

  .١٠/٢٠٢التحرير والتنوير)٢ (

  . بتصرف٣٠-٧/٢٩ تفسير ابن عطية )٣ (

  .٢/٢٩٤ الكشاف للزمخشري )٤ (
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ن النبي، ومنهم آخرون مرجون ومـنهم الـذين اتخـذوا           يلمزك، ومنهم الذين يؤذو   
  . )١ ("مسجداً

  
  االلتفات:رابعًا 

  

انتقال المتكلم من طريق التكلم أو طريق الخطاب أو طريـق الغيبـة إلـى               " هو    
  .)٣)(٢("طريق آخر منها انتقاالً غير ملتزم في االستعمال

ه في توجيه القراءات مـا       االلتفات وصور  ابن عاشور ومن أمثلة إبراز العالمة         
  :يلي
  . االلتفات من الغيبة إلى التكلم - ١

tΑ$s% Å7 ® قول اهللا تعالىعند الطاهر     قال Ï9¨x‹ Ÿ2 ª! $# ß, è=÷‚ tƒ $tΒ â™ !$ t± o„ 4 # sŒ Î) #© |Ó s% 

# X øΒ r& $ yϑ̄Ρ Î* sù ãΑθà) tƒ … çµ s9 ⎯ ä. ãβθä3 u‹ sù ∩⊆∠∪   çµ ßϑÏk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ù:$# uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $# uρ 

Ÿ≅‹ ÅgΥM}$# uρ 〈 ]بالتحتية، أي ويعلمه »ويعلمه« )٤(وقرأ نافع وعاصم: "]٤٨-٤٧:آل عمران 
  . )٥("وقرأه الباقون بنون العظمة على االلتفات.اهللا

أما قراءة الياء فإنها : " في هذه اآلية يحتاج إلى تفصيلابن عاشوروما ذكره     
بيرياً، وأما قراءة النون فعلى االلتفات من تجري على نسق ما قبلها فتحدث توافقاً تع

 على -الغيبة إلى التكلم، وفائدة االلتفات هنا في إشارته إلى أنه يكتفي في الجواب 
tΑ$s% Å7 ®  بقول الملك-استبعاد مريم عليها السالم Ï9¨x‹ Ÿ2 ª!$# ß, è=÷‚ tƒ $ tΒ â™!$ t± o„ 4 # sŒ Î) 

#© |Ó s% # X øΒ r& $ yϑ ¯ΡÎ* sù ãΑθà) tƒ … çµ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3 u‹ sù 〈  ولهذا استأنف بما ال يدخل في الرد على
                                                 

  .١/٥٠٧ الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي بن أبي طالب )١ (

  احتراز عما كان ملتزماً في االستعمال بحسب قياس الكالم مثل أنا زيد وأنت عمرو أو بحـسب الطريقـة                     )٢ (
المتبعة في نظائره مثل نحن الذين فعلوا كذا فإن طريقة العرب في ضمير الموصول أن يعود إليـه بطريـق                    

  .الغيبة

  .ط أضواء السلف.٤٣ موجز البالغة للطاهر ابن عاشور ص)٣ (

   )٣٢٩تأليف سبط الخياط ص.راجع االختبار في القراءات العشر ( . معهما أبو جعفر ويعقوب)٤ (

  . وما بعدها٣/٩٩ التحرير والتنوير )٥ (
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االستبعاد، وااللتفات يتعلق غرضه هنا إلى حد كبير بغرض الكالم المنقول إليه أو 
çµ ®المستأنف، والمفسرون يذهبون إلى أن  ßϑÏk= yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ù:$# uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $# uρ 

Ÿ≅‹ ÅgΥM}$# uρ 〈 وإزاحة لما أهمها من -عليها السالم-لب مريم كالم مبتدأ ذكر تطييباً لق 
  .خوف اللوم لما علمت أنها تلد من غير زواج

 عيـسى   -فالغرض من االلتفات إذاً مرتبط بهذا المعنى، وقد يكون مقصوداً به                
 إلى أن اهللا سبحانه يصنعه علـى        »ونعلمه« إذ يشير التعبير بالنون في       -عليه السالم 

 إلى لفت النصارى    - وهي نون العظمة   –، وقد تشير هذه النون      عينه ويتعهده بالتعليم  
 وإلى عبودية عيسى عليه السالم ألنـه يقـع          هووحدانيتوالناس عامة إلى عزة اهللا ،       

عليه ما يقع على سائر البشر من التعليم، وتأمل اجتماع النـون  مقترنـة بالفعـل                 
 ليلقي بـه    -لم في لفظ واحد    التعليم والمعلم والمتع   -والفاعل والمفعول في لفظ واحد      

دفعة واحدة في كل نفس تصورت لعيسى غير كونه بشراً كلفه اهللا بتبليـغ رسـالة،                
  .)١(فالتعبير يتسع إلشارات عدة، ومزية االلتفات مرتبطة بسياقه

ــالى      ــال اهللا تع ⎯ ®: ق tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ y7 Ï9¨sŒ u™ !$ tó ÏF ö/ $# ÏN$ |Ê ó s∆ «! $# t∃ öθ |¡ sù ÏµŠ Ï? ÷σ çΡ # · ô_ r& 

$ \Κ‹ Ïà tã 〈 ] بنون العظمة  - »نؤتيه«وقرأ الجمهور    "ابن عاشور  قال اإلمام    ]١١٤:النـساء - 

$ÏN ®: على االلتفات من الغيبة في قوله |Ê ó s∆ «! $# 〈 ")٢( .  
وذلك ليناسب ما بعده من : " فقال)٣(وسر االلتفات هنا أبرزه اإلمام أبو حيان    

⎯ ®: قـوله Ï& Ïk! uθ çΡ $ tΒ 4’ ¯< uθ s? ⎯ Ï&Í# óÁçΡ uρ zΝ ¨Ψ yγ y_ 〈  فيكون إسناد الثواب والعقاب إلى ضمير
  . )٤(المتكلم العظيم، وهو أبلغ من إسناده إلى ضمير الغائب

                                                 
  .٧١محمد شادي ص. مدخل القراءات القرآنية في اإلعجاز البالغي د)١ (

  .٤/٢٥٤نوير  التحرير والت)٢ (

) هـ  ٦٥٤( هو محمد بن يوسف بن علي بن حيان ، أثير الدين ، أبو حيان األندلسي الغرناطي ، ولد سنة                    ) ٣(
البحـر المحـيط   : بغرناطة ، وكان من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات ، من مؤلفاته        

 ] .٧/١٥٢، األعالم ٢/٢٨٥غاية النهاية . [ بالقاهرة ) ـ ه٧٤٥( وتحفة األريب في غريب القرآن ، توفي سنة 

  .٣/٤٩٦المحيط  البحر )٤ (



 

 
١٧٤

⎯ ®:  عند قول اهللا تعالى    ابن عاشور وقال       tΒ È≅ Ï= ôÒ ãƒ ª! $# Ÿξ sù y“ ÏŠ$ yδ … çµ s9 4 öΝ èδ â‘ x‹ tƒ uρ 

’ Îû öΝ Îκ È]≈ uŠ øó èÛ tβθ à‰ yϑ ÷è tƒ 〈]نـذرهم «: )١(فع وابن كثير وابن عـامر     وقرأ نا : "]١٨٦:األعراف« 

⎯ ®: بالنون والرفع، على أنه عطف جملة على جملة        tΒ È≅ Ï= ôÒ ãƒ ª!  على طريقـة     〉 #$
  ".االلتفات من الغيبة إلى التكلم

بالياء التحتية والجزم على أنه عطف على موضع        : وقرأ حمزة والكسائي وخلف       
® Ÿξ sù y“ ÏŠ$ yδ … çµ s9 4 〈 وهو جواب الشرط.  
  .)٢(بالياء التحتية وبالرفع، والوجه ظاهر: وقرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب    

  . ولعل سر االلتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة التخويف والتهديد    
uθ ®: قال اهللا تعـالى        èδ “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ }§ ôϑ ¤±9 $# [™ !$ u‹ ÅÊ u yϑ s) ø9 $# uρ # Y‘θ çΡ … çν u‘ £‰ s% uρ tΑ Î—$ sΨ tΒ 

(#θ ßϑ n= ÷è tF Ï9 yŠ y‰ tã t⎦⎫ ÏΖ Åb¡9 $# z>$ |¡ Ås ø9 $# uρ 4 $ tΒ t, n= yz ª! $# y7 Ï9¨sŒ ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ 4 ã≅ Å_Á x ãƒ ÏM≈ tƒ Fψ $# 

5Θ öθ s) Ï9 tβθ ßϑ n= ÷è tƒ 〈 ] بالنون، وهي لنافع    »نفصل« قراءة   ابن عاشور  وجه الطاهر    ]٥:يـونس 
  .)٣(والجمهور ورواية البن كثير على االلتفات

uθ ®لتكلم، ألن أول اآلية جاء بأسلوب الغيبة االلتفات من الغيبة إلى ا: أي     èδ 

“ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ }§ ôϑ ¤±9 $# [™ !$ u‹ ÅÊ u yϑ s) ø9 $# uρ # Y‘θçΡ … çν u‘ £‰ s% uρ tΑ Î—$sΨ tΒ (#θßϑ n=÷è tF Ï9 yŠ y‰ tã t⎦⎫ ÏΖ Åb¡9 $# 

z>$ |¡ Åsø9 $# uρ 4 $ tΒ t, n=yz ª! $# y7 Ï9¨sŒ ω Î) Èd, ys ø9 $$Î/ 〈 ولو جاء الكالم على سنن ما قبله لقال  :

® ã≅ Å_Áx ãƒ ÏM≈ tƒ Fψ   .كما في القراءة األخرى 〉  #$
ولعل سر االلتفات هنا على القراءة المذكورة االمتنان بالنعمة، إذ االمتنان           : أقول    

  .من المتكلم أبلغ من االمتنان بأسلوب الغيبة
  

                                                 
  )١٨٧راجع المبسوط في القراءات العشر البن مهران ص( . ومعهم أبو جعفر)١ (

  .٨/٣٧٤ التحرير والتنوير )٢ (

  .بتصرف.١١/٢١ التحرير والتنوير )٣ (



 

 
١٧٥

  االلتفات من الغيبة إلى الخطاب: ثانياً

zΝ ®: قال تعالى     õ3 ßs sù r& Ïπ ¨Š Ï= Îγ≈yf ø9 $# tβθ äóö7 tƒ 4 ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& z⎯ ÏΒ «! $# $ Vϑõ3 ãm 5Θ öθ s) Ïj9 

tβθ ãΖ Ï%θãƒ 〈]بياء الغائب، »يبغون«وقرأ الجمهور : "ابن عاشور قال اإلمام ]٥٠:المائدة 

⎯ ®:  من قوله»من«والضمير عائد لـ tΒ uρ óΟ ©9 Ν à6 øt s† !$yϑ Î/ tΑ u“Ρr& ª!$# 〈]وقرأ ]٤٧:المائدة ،

  .)١("ب لليهود على طريقة االلتفاتابن عامر بتاء الخطاب على أنه خطا
ليكون أبلغ في زجـرهم وردعهـم       "االلتفات من الغيبة إلى الخطاب، وسره       : أي    

  .)٢(" البصائروومباكتته لهم، حيث واجههم بهذا االستفهام الذي يأنف منه ذو
#‘â ®: قال اهللا تعالى       ¤$# s9 uρ äο u ½z Fψ $# Ö ö yz t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 tβθ à) −G tƒ 3 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? 〈]قـال   ]٣٢:األنعام 

أفـال  «وقرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفـر ويعقـوب           : " ابن عاشور اإلمام  
 فهـو   - بياء تحتية  –، وقرأه الباقون    - على طريقة االلتفات   - بتاء الخطاب    »تعقلون

على هذه القراءة عائد لما عاد إليه ضمائر الغيبة قبله، واالستفهام حينئذ للتعجب من              
  .)٣(لهمحا

Ÿξ ®فقراءة       sù r& tβθ è= É) ÷è s? 〈          التفات من الغيبة إلى الخطاب، وهو خطاب مواجهـة 
  . )٤("لمن كان بحضرة الرسول صلى اهللا عليه وسلم من منكري البعث

ولعل سر االلتفات هنا زيادة التوبيخ والتقريع على عدم التفكر فـي دالئـل اهللا                   
  . سورة الكريمةالدالة على البعث التي ساقتها ال

#‘â ®: قال تعالى      ¤$! $# uρ äο u ½z Fψ $# Ö ö yz š⎥⎪ Ï% ©# Ïj9 tβθ à) −G tƒ 3 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? 〈 ]قال ] ١٦٩:األعراف
وقد قرئ بتاء الخطاب على االلتفات من الغيبة إلى الخطـاب           : " ابن عاشور اإلمام  

                                                 
  .٥/١٢٨ التحرير والتنوير )١ (

  . وما بعدها٤/٢٩٨ون  الدر المص)٢ (

  .٧١-٦/٧٠ التحرير والتنوير )٣ (

  .٤/١٤٦ تفسير البحر المحيط )٤ (



 

 
١٧٦

ابن عامر وحفـص    ليكون أوقع في توجيه التوبيخ إليهم مواجهة، وهي قراءة نافع  و           
  . عن عاصم ويعقوب وأبي جعفر

  .)١(وقرأ البقية بياء الغيبة فيكون توبيخهم تعريضياً
Ÿξ ®:  قـراءة   أن ابن عاشور وبهذا أبرز الطاهر         sù r& tβθ è= É) ÷è s? 〈     بالخطـاب علـى

  .  وبين سره،االلتفات المذكور
óΟ ®: قال اهللا تعـالى        s9 uρ r& (# ÷ρ u tƒ 4’ n< Î) $ tΒ t, n= yz ª! $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« (# àσ ¨Š x tF tƒ … ã& é#≈ n= Ïß 〈  ] ٤٨:النحـل[ 

óΟ ®وقرأ الجمهور   : "ابن عاشور قال   s9 uρ r& (# ÷ρ u tƒ  〈        بتحتية، وقرأه حمـزة والكـسائي 
:  أي )٢( بالمثناة الفوقية على الخطاب علـى طريقـة االلتفـات          »أولم تروا «وخلف  

  . على عدم التفكرااللتفات من الغيبة إلى الخطاب لمزيد التقريع 
   االلتفات من الخطاب إلى الغيبة - ٣

’#  ®: قال اهللا تعـالى     sA r& ã øΒ r& «! $# Ÿξ sù çνθè=Åf ÷è tGó¡ n@ 4 … çµ sΨ≈ ysö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $£ϑ tã 

šχθ ä. Î ô³ ç„ 〈 ]وقرأ الجمهور : "ابن عاشورقال ] ١:النحل® šχθ ä. Î ô³ ç„ 〈  بالتحتية على
 الخطاب ليختص التبرؤ من شأنهم أن ينزلوا عن شرف طريقة االلتفات، فَعدل عن

 Ÿξsù ®:  بالمثناة الفوقية تبعاً لقوله)٣(الخطاب إلى الغيبة، وقرأ حمزة والكسائي

çνθè=Åf ÷è tGó¡ n@ 〈 ) ٤(.  

…  ®فقراءة      çµ sΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã šχθ ä. Î ô³ ç„ 〈ات من الخطاب إلى الغيبة بناء تف ال

Ÿξ ®ي قوله   على أن الخطاب ف    sù çνθ è= Åf ÷è tG ó¡ n@ 〈        هـذا االلتفـات ذم للمشركين، وسر 
  . المشركين بأنهم ليسوا أهالً لخطاب اهللا عز وجل

                                                 
  .٨/٣٤٢التحرير والتنوير  )١ (

  .١٣/١٣٥التحرير والتنوير  )٢ (

  )٢/٤٩٥اإلختيار في القراءات العشر لسبط الخياط (. وخلف)٣ (

  .١٣/٧٨ التحرير والتنوير )٤ (



 

 
١٧٧

!ª ®: قال اهللا تعالى     $# uρ Ÿ≅ Ò sù ö/ ä3 ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ’ Îû É− ø—Íh9 $# 4 $ yϑ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ è=ÅeÒèù 

“ ÏjŠ !# u Î/ óΟ ÎγÏ% ø—Í‘ 4’ n? tã $tΒ ôM x6 n= tΒ öΝ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& óΟ ßγ sù ÏµŠ Ïù í™!# uθ y™ 4 Ïπ yϑ ÷è ÏΖ Î6 sù r& «! $# šχρ ß‰ ysøg s† 〈 
بالياء، وعلى هذا يكون في قوله  »تجحدون«قرأ الجمهور : "ابن عاشور قال ]٧١: النحل[

®  šχρ ß‰ ys øg s† 〈  التفات من الخطاب إلى الغيبة، ونكتته أنهم لما كان المقصود من
موضع التوبيخ ناسب أن يعرض عن خطابهم، وينالهم االستدالل المشركين فكانوا 

  .المقصود من التوبيخ بالتعريض
على مقتضى  〉 جتحدون  ®وقرأ أبو بكر عن عاصم ورويس عن يعقوب     

  .〉 ª!$#uρ Ÿ≅Òsù ö/ä3ŸÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷èt/ ’Îû É−ø—Íh9$# ®: أي ظاهر الخطاب في قوله)١("ظاهرال
  

  : المجاز العقلي:خامسًا 
  

  )٢(له بتأول هو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو    
# ®: قال تعالى     x‹≈ yδuρ Ò=≈ tGÏ. ×− Ïd‰ |Á –Β $ ¸Ρ$|¡ Ïj9 $ w‹ Î/ u tã u‘ É‹Ζ ã‹ Ïj9 t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ßϑ n=sß 3“ u ô± ç0uρ 

t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑ ù=Ï9 〈]ي عن ابن كثير : "ابن عاشور قال ]١٢:األحقافوقرأ نافع وابن عامر والبز
 بأنه  فيحصل وصف الرسول  بالمثناة الفوقية خطاباً للرسول »لتنذر«ب ويعقو

 وقرأه الجمهور بالمثناة التحتية )٣( وفيه احتباك»بشرى«منذر ووصف كتابه بأنه 
  .)٤("على أنه خبر عن الكتاب فإسناد اإلنذار إلى الكتاب مجـاز عقلي

  

  : التشبيه البليغ:سادسًا 
  

      .)٥(هك البدروجر المشبه به خبراً عن المشبه نحو هو ما حذفت أداته فصا    
                                                 

  . بتصرف١٧٤-١٣/١٧٣ التحرير والتنوير )١ (

  . بتصرف٢٦ اإليضاح في علوم البالغة للخطيب القزويني ص)٢ (

 لداللة اآلخر عليـه، كقولـه       هوهو أن يجتمع في الكالم متقابالن ويحذف من كل واحد منهما مقابل           :  االحتباك )٣ (
  ). ٦٧التعريفات للجرجاني ص( أي علفتها تبناً وسقيتها ماء بارداً »علفتها تبناً وماء بارداً«

  .٢٦/٢٣ التحرير والتنوير )٤ (

  .٣٤ موجز البالغة للطاهر ابن عاشور ص)٥ (



 

 
١٧٨

$ ®: قال تعالى     £ϑn= sù 4’ ©? pg rB … çµ š/ u‘ È≅ t7 yfù= Ï9 … ã&s# yè y_ $y2 yŠ 〈 ]١٤٣:األعراف[  
 وهو والدق ، والدك مصدر- بالتنوين- »دكّاً«وقرأ الجمهور " قال ابن عاشور   

” ®: متردافان، وهو الهد وتفرق األجزاء كقوله Ïƒ rB uρ ãΑ$ t6 Ågù: $# # ƒ‰ yδ 〈]وقد أخبر ]٩٠:مريم ،
وقرأ . مدقوق مهدوم: عن الجبل بأنه جعل دكاً للمبالغة، والمراد أنه مدكوك أي

 والدكاء الناقة - بمد بعد الكاف وتشديد الكاف- »دكآء«الكسائي، وحمزة، وخلف 
لظاهر أن ذلك الذي ، وا١هتُالتي ال سنام لها، فهو تشبيه بليغ أي كالدكاء أي ذهبت قُنَّ
  .)٢(اندك منه لم يرجع ولعلَّ آثار ذلك الدك ظاهرة فيه إلى اآلن

  

  الكالم بين الحقيقية والمجاز :سابعًا 
  

øŒ ®: قال اهللا تعالى     Î) uρ $tΡ ô‰ tã¨uρ #© y›θãΒ z⎯Š Ïè t/ ö‘ r& Z' s#ø‹ s9 §Ν èO ãΝ è? õ‹ sƒªB $# Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# .⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Ï‰ ÷è t/ 

öΝ çFΡr& uρ šχθ ßϑ Ï=≈ sß 〈]٥١:بقرةال[ 

 بألف بعد الواو على صيغة »واعدنا«وقراءة الجمهور : "ابن عاشورقال     
المفاعلة المقتضية حصول الوعد من جانبين الواعد والموعود والمفاعلة على غير 

 وقاتله اهللا، فتكون ،سافر وعافاه اهللا، وعالج المريض: بابها لمجرد التأكيد على حد
علة تقتضي تكرر الفعل من فاعلين، فإذا أخرجت عن مجازاً في التحقيق ألن المفا

التكرر فقط من غير نظر للفاعل ثم أريد من التكرر الزمه وهو المبالغة قي ببابها 
واألشهر أن المواعدة لما كان غالب أحوالها . والتحقق فتكون بمنزلة التوكيد اللفظي

وقد شاع حصول الوعد من الجانبين شاع استعمال صيغتها في مطلق الوعد 
وواعده «استعمالها أيضاً في خصوص التواعد بالمالقاة كما وقع في حديث الهجرة 

  .»غار ثور
واستعملت هنا ألن المناجاة والتكلم يقتضي القرب فهو بمنزلة اللقاء على سبيل     

  . االستعارة ولذلك استغني عن ذكر الموعود به لظهوره من صيغة المواعدة

                                                 
  ) .٢١٨٤) /قن(الصحاح للجوهري مادة ( أي أعلى الجبل : قنتّه) ١(
  .٢٧٧-٨/٢٧٦ التحرير والتنوير )٢(



 

 
١٧٩

ى بابها بتقدير أن اهللا وعد موسى أن يعطيه الشريعة وأمره المفاعلة عل: وقيل    
بالحضور للمناجاة فوعد موسى ربه أن يمتثل لذلك، فكان الوعد حاصالً من الطرفين 
وذلك كاف في تصحيح المفاعلة بقطع النظر عن اختالف الموعود به، وذلك ال 

انبين ال سيما إذا  صيغة المفاعلة حصول فعل متماثل من جىينافي المفاعلة ألن مبن
لم يذكر المتعلق في اللفظ كما هنا لقصد اإليجاز البديع لقصد إعظام المتعلق من 

  ...الجانبين
  .)١ ( بدون ألف عقب الواو على الحقيقة»وعدنا«وقرأ أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب    

y7 ®: قال تعالى     tΡθè= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Í ôϑ y‚ ø9 $# Î Å£ ÷ yϑ ø9 $# uρ ( ö≅ è% !$ yϑÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) Ö Î7 Ÿ2 〈 ]البقرة :

ÖΝ ®وقرأ الجمهور : "ابن عاشور قال ]٢١٩ øO Î) Ö Î7 Ÿ2 〈  بموحدة بعد الكاف، وقرأه

 بالثاء المثلثة، وهو مجاز استعير وصف الكثير للشديد  »كثير«حمزة والكسائي 
  .)٢("تشبيهاً لقوة الكيفية بوفرة العدد

  
 وسكت عن توجيه »إثم كبير« قوله اهللا تين فيدار قراءتين وابن عاشورذكر     

أن الذنب في القمار : وتوجيهها. "وذلك لوضوحها. »إثم كبير«قراءة الجمهور 
وألن اإلثم إنما يوصف بالكبر،  ")٣("وشرب الخمر من الكبائر، فوصفه بالكبير أليق

⎪⎦t ®: نحو قوله تعالى Ï% ©! $# uρ tβθç7 Ï⊥ tG øg s† u È∝ ¯≈ t6 x. ÄΝ øO M}$# 〈]و]٣٧:الشورى ® βÎ) (#θç6Ï⊥ tF øg rB u Í←!$ t6 Ÿ2 $ tΒ 

tβ öθ pκ ÷] è? çµ÷Ψ tã 〈]ثم إنهم أجمعوا في قوله تعالى]٣١:النساء :® !$ yϑßγ ßϑ øO Î) uρ ã y9ò2 r& ⎯ ÏΒ $yϑ Îγ Ïè ø ¯Ρ 〈 
على الباء دون الثاء ، فإجماعهم عليه في الثاني يدل على أنه في األول أيضاً 

  .)٤("بالباء

                                                 
  . وما بعدها بتصرف١/٤٨٠ التحرير والتنوير )١ (

  .٢/٣٢٦ التحرير والتنوير )٢ (

  .٢/٢٣٧ية  تفسير ابن عط)٣ (

  .١/٣٢٥ الموضح في وجوه القراءات وعللها البن أبي مريم )٤ (



 

 
١٨٠

 من »كبير«ف الخمر والميسر على هذه القراءة  يرى أن وصابن عاشورولعل     
 بأنها من قبيل المجاز »كثير«قبيل الحقيقة، ولذلك وجه قراءة حمزة والكسائي 

باالستعارة، حيث استعير وصف الكثير للشديد تشبيهاً لقوة الكيفية بوفرة العدد، 
ن الخمر فبين بهذه القراءة أن ما يحدث م"في الخمر والميسر إثم شديد : يعني

  . )١("والميسر مضار كثيرة في باب الدين فدلَّ على أن كثرة اإلثم متقررة فيهما
  .)٢("وأيضاً فَجمع المنافع يحسن معه جمع اآلثام، وكثير بالثاء المثلثة يعطي ذلك"    

                    
  
  
  
  

      
       

   
  

 
 

 
                                                 

  .١/٣٢٥ الموضح البن أبي مريم )١ (

  .٢/٢٣٦ تفسير ابن عطية )٢ (



 

 
١٨١

 
 
 

אא 
אא 

 
 
 

  



 

 
١٨٢

  
  تمهيد 

 أن هناك عالقة وطيدة بين القراءات واألحكام الفقهية ، وذلك أن            ال شك فيه   مام    
لفقه اإلسالمي وتعدد األقوال في المـسألة       ااختالف القراءات سبب من أسباب ثراء       

 على علم كبيـر بـالقراءات ،        – رحمهم اهللا    – األئمة الفقهاء     كان (الواحدة ، لذلك    
 وذلك لكونهم يبحثون عن وجوهها لالستدالل بهـا          عظيماً اهتماماًوكانوا يهتمون بها    

على األحكام الشرعية وما يترتب على القراءات من أحكام فقهية ، وقد جمع بعضهم              
وأتقن كال العلمين الرتباطهما ببعضهما في بيان األحكام        بين علمي الفقه والقراءات     

البصري ، الذي قال    الشرعية ، ومن هؤالء الذين اهتموا بالعلمين معاً اإلمام الحسن           
 ، )١("ن القرآن نزل بلغة الحسن البصري لقلت لفصاحته         إلو أشاء أن أقول     " الشافعي  عنه  

ومنهم اإلمام المفسر أبو عبد اهللا القرطبي الذي جمع في كتابه بين القراءات القرآنية              
ماماً ا وكان الفقهاء رحمهم اهللا يهتمون بعلم القراءات اهت        مواألحكام الفقهية ، وغيره   

كبيراً مما جعلهم يستطيعون التمييز بين القراءة المتواترة وغير المتواترة ، والمقبولة            
وغير المقبولة من جهة ما يترتب على القراءة من أثر فقهي وحكـم ينبنـي عليـه                 

  . ٢)المذهب بسبب اختالف القراءة 
حكام الفقهية  في األ     ويؤيد ذلك كثرة المؤلفات المعاصرة التي تبرز أثر القراءات          

  :ومن أهمها
  . في التفسير واألحكام للدكتور محمد بن عمر بن سالم بازمولوأثرها القراءات – ١
 القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني واألحكام الشرعية للدكتور محمد           – ٢

  .الحبش
ظفـر   أثر اختالف القراءات في األحكام الفقهية للدكتور عبد اهللا بن برجس آل              – ٣

  .الدوسري 
 بالتوجيه الفقهي لبعض قراءات القرآن الكريم       ابن عاشور     هذا وقد اعتنى العالمة     

  : ومن األمثلة على ذلك ما يلي 
                                                 

 أحسن األثر في تاريخ القراء األربعة عشر للشيخ محمود خليل الحصري)  ١(

يل بـن محمـد بـن إبـراهيم آل اسـماعيل            نب/ علم القراءات نشأته وأطواره وأثره في العلوم الشرعية د        )  ٢(
  . بتصرف ) ٣٧١-٣٦٧(ص



 

 
١٨٣

   :أوالً
›ρä#) ®: وقوله: ابن عاشورقال      ÏƒªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵ Ïδ¨u ö/ Î) ’ ~? |ÁãΒ 〈]قرأه نافع ] ١٢٥:البقرة

 فيكون هذا االتخاذ من آثار ذلك »جعلناه« على وابن عامر بصيغة الماضي عطفاً
ألهمنا الناس أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أو أمرناهم بذلك : الجعل، فالمعنى

لوا واتخذوه فهو للداللة على حصول الجعل بطريق داللة ثتمعلى لسان إبراهيم فا
لخاء بصيغة األمر ا، وقرأه باقي العشرة بكسر اواالقتضاء فكأنه قيل جعلنا ذلك فاتخذ

عطوف محذوفاً معلى تقدير القول أي قلنا اتخذوا بقرينه الخطاب فيكون العامل ال
  :)١( كقول لبيد،بالقرينة وبقي معموله

  

  فعال فروع األيهقان وأطفلت    بالجلهتين ظباؤها ونعامها
  

 مفـاد  أراد وباضت نعامها فإنه ال يقال ألفراخ الطير أطفال، فمآل القراءتين إلى            
  . واحد
والقراءتان تقتضيان  أن اتخاذ مقام إبراهيم مصلى كان من عهد إبراهيم عليـه                  

السالم ولم يكن الحجر الذي اعتلى عليه إبراهيم في البناء مخصوصاً بصالة عنـده              
ولكنه مشمول للصالة في المسجد الحرام، ولما جاء اإلسالم بقي األمر على ذلك إلى              

  المسجد الحـرام ومعـه       داع أو عام الفتح دخل رسول اهللا        أن كان عام حجة الو    
  . ت الصالة عند المقام في طواف القدومعمر بن الخطاب ثم سنَّ

قلت يا : وافقت ربي في ثالث: " أنه قال)٢(روى البخاري عن عمر بن الخطاب    
›ρä#)  ® لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت  اهللارسول Ïƒ ªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵ Ïδ¨u ö/ Î) 

’ ~? |ÁãΒ 〈)وهذه الرواية تثير معنى آخر لآلية وهي أن يكون الخطاب موجهاً  )٣
                                                 

 ).١٧٢جمهرة أشعار العرب ألبي زيد محمد بن أبي الخطَّاب القرشي ص. ( هذا البيت في معلّقة لبيد )١(

هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي ن ولد بعد الفيل بثالث عشرة سنة ، وكانت إليه السفارة فـي                     ) ٢(
وكان عند المبعث شديداً على المسلمين ثم أسلم فكان إسالمه فتحاً على المسلمين وفرجـاً لهـم مـن                   الجاهلية ،   

   ] . ٤/٤٨٤اإلصابة ) . [ هـ ٢٣( الضيق ، وهو ثاني الخلفاء الراشدين ، توفي سنة 
 "واتخـذوا مـن مقـام إبـراهيم مـصلى         " باب. كتاب التفسير سورة البقرة     . أخرجه البخاري في صحيحه      )٣(

  . ٤٤٨٣ رقم ٧٦٢ص.



 

 
١٨٤

›ρä#) ®للمسلمين فتكون جملة  Ïƒ ªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵ Ïδ¨u ö/ Î) ’ ~? |Á ãΒ 〈 معترضة بين جملة   

® ø$ uΖ ù= yè y_ |M øŠ t7 ø9 $# Zπ t/$sW tΒ Ä¨$̈Ζ= Ïj9 〈  وجملة® !$ tΡô‰ Îγ tã uρ #’ n<Î) zΟ↵ Ïδ¨u ö/ Î) 〈  ًاعتراضا
) فنزلت(ثة في اآلية يكون تأويل قول عمر استطرادياً، وللجمع بين االحتماالت الثال

 شَرع الصالة عند حجر المقام بعد أن لم يكن مشروعاً لهم أنه نزل على النبي 
ليستقيم الجمع بين معنى القراءتين واتخذوا بصيغة الماضي وبصيغة األمر، فإن 

 تحتمل غير حكاية ما كان في زمن إبراهيم وصيغة األمر تحتمل صيغة الماضي ال
  .)١("ذلك وتحتمل أن يراد بها معنى التشريع للمسلمين

 يتبين أن ثمرة الخالف بين القراءتين أن مقـام إبـراهيم            ابن عاشور ومما ذكره       
عز وجـل   عليه السالم لم يزل مصلَّى، فقد اتخذه بنو إبراهيم بعد أبيهم، وقد أمر اهللا               

 بإقرار ذلك وجعله مصلَّى، وهذا المعنى بجملته ال يفهم من إحدى القراءتين             النبي  
  .دون األخرى، وال بد من إعمالهما معاً ليتضح ذلك

وليس لهذا الخالف ثمرة فقهية ظاهرة، ولكنه أفاد خبراً في أن مقام إبراهيم لـم                   
ريعة بإقرار ذلك ثم الحث عليه،      يزل مصلى يتخذه المتحنفون على ملَّته، فجاءت الش       

وفيه من الفوائد التربوية أن ليس كل قديم ينبذ، وأن اقتفـاء األبنـاء هـدى آبـائهم                  
ن ركوب أهل الباطل لبعض مراكب الحـق ال         أوتراثهم ليس مذموماً على إطالقه،و    

  .)٢("يشين الحق في ذاته
  

   :ثانياً
’ ®: قال تعالى     n? tã uρ š⎥⎪ Ï%©! $# … çµ tΡθà)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ ÏΒ 〈]ابن  قال ]١٨٤:البقرة

 بصيغة الجمع جمع مسكين، »مساكين«وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر : "عاشور
وقرأه الباقون بصيغة المفرد، واإلجماع على أن الواجب إطعام مسكين، فقراءة 

                                                 
  . وما بعدها بتصرف١/٦٩١ التحرير والتنوير )١(

  .٢٦٣محمد الحبش ص. القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني واألحكام الشرعية د)٢(



 

 
١٨٥

مثل ركب الجمع مبنية على اعتبار جمع الذين يطيقونه من مقابلة الجمع بالجمع 
  .)١(" وقراءة اإلفراد اعتبار بالواجب على آحاد المفطرين،بهمادوالناس 

’ ®وله قبلها ق »مساكين« أن حجة من قرأ ابن عاشوريرى      n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# 

… çµ tΡθà)‹ ÏÜ ãƒ 〈  من باب مقابلة الجمع بالجمع، ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة
ان ولم يقدر على اإلعادة كالشيخ الهرم والمرأة آحاداً، فعلى كل فرد أفطر في رمض
  . العجوز إطعام مسكين عن كل يوم

 قوله »مساكين«وحجة من قرأ "وقال اإلمام أبو زرعة في توجيه قراءة الجمع     
yγ$ ®قبلها  •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# $yϑ x. |= ÏGä. ’ n? tã š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ 

öΝ à6 Ï=ö7 s% öΝ ä3 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊇∇⊂∪ $YΒ$§ƒ r& ;N¨yŠρß‰÷è ¨Β 〈 قال:ف عبادإنما عرحكم من أفطر ه 

$ ®   :األيام التي كتب عليهم صومها بقوله YΒ$§ƒ r& ;N¨yŠρß‰ ÷è̈Β 〈  فإذا كان ذلك فالواجب
وعلى «:  اآلية على الجمع ال على التوحيد، وتأويُل»المساكين« في أن تكون القراءةُ

 »الطعام« وتقيم »أياماً« ثم تحذف » أيام يفطر فيها إطعام مساكينالذين يطيقونه فديةُ
  .)٢("مكانها
  .وقراءة اإلفراد لبيان حكم إفطار اليوم الواحد    
فأفادت قراءة اإلفراد أن الفدية إطعام مسكين واحد، فوجب حملها على الفدية عن        

  .كل يوم
فدية إطعام عدد من  المساكين، فوجب حملهـا علـى           وأفادت قراءة الجمع أن ال        

  .تعدد الفدية بتعدد األيام
ولكن ما الفائدة من تعدد القراءات هنا؟ الجواب أن قراءة اإلفـراد دلـت علـى                    

وجوب دفع الفدية للمسكين، فربما توهم متوهم بأنه ال يـصح توزيـع الفـديات إذا                
قراءة الجمع، أن دفع الفديات يصح إلى       تعددت األيام إال إلى مسكين واحد، فأخبرت        

                                                 
  .٢/١٦٥ التحرير والتنوير )١(

 مؤسـسة  سـعيد األفغـاني ط  : ، تحقيق١٢٥القراءات ألبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ص   حجة   )٢(
  .الرسالة



 

 
١٨٦

وهذا الـذي أدت إليـه القـراءات        . مسكين واحد، ويصح إلى جماعة من المساكين      
المتواترة يميزه البصير العارف، فرب مسكين ال تندفع غائلة الجوع عنـده بعطيـة              
يوم، فتواصل إعطاءه أياماً، ورب مسكين يقع في كرب يوماً فيجد عطيتك له عونـاً               

  . )١("ومدداً
  

   :ثالثاً
$ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=äz ôŠ$# ’ Îû ÉΟ ù=Åb¡9 $# 

Zπ ©ù!$ Ÿ2 〈]لم«: "]٢٠٨:البقرةبفتح السين وكسرها مع سكون الالم، قرأ نافع وابن »والس 
م لَسر السين، ويقال سوقرأ باقي العشرة بك. كثير والكسائي وأبو جعفر بفتح السين

Ÿω   ® :بفتح السين والالم، قال تعالى uρ (#θä9θà) s? ô⎯ yϑ Ï9 #’ s+ ø9 r& ãΝ à6 øŠ s9 Î) zملَالس |M ó¡ s9 $YΖ ÏΒ÷σ ãΒ 

  : )٢( وحقيقة السلم الصلح وترك الحرب، قال عباس بن مرداس]٩٤: النساء[ 〉

  )٣( والحرب تكفيك من أنفاسها جزع السلم تأخذ منها ما رضيت به 
  

  :)٤(شواهد هذا كثيرة في كالمهم، وقال زهيرو
  

  )٥( وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً
بكسر السين، واشتقاقه من السالمة وهي النجاة من ألم أو ضر أو عنـاد، يقـال                    

تـرك  : أعطاه إياها بدون مقاومة، واستسلم طلـب الـسلم أي         : أسلم نفسه لفالن أي   

                                                 
  .٢٦٦محمد الحبش ص.القراءات المتواترة وأثرها في الرسم القرآني واألحكام الشرعية د )١(

هو العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي ، من مضر ، شاعر فارس ، من سادات قومه، أمه الخنـساء                   ) ٢(
األعـالم  ) . [ هــ   ١٨(  عمر سنة    الشاعرة أدرك الجاهلية واإلسالم ، وأسلم قبيل فتح مكة ومات في خالفة           

٣/٢٦٧. [ 

 . ١/٢٨٠البيت في الكشاف  بدون نسبة )٣(

هو زهير بن أبي سلمى ، ربيعة بن رياح المازني ، من مضر ، حكيم الشعراء في الجاهلية ، ولد في بالد                      ) ٤(
  ] .٣/٥٢األعالم ) . [  قبل الهجرة ١٣( مزينة بنواحي المدينة له ديوان مطبوع ، توفي سنة 

  :البيت من معلَّقة زهير بن أبي سلمى ، وتمامه )٥(
 وقد قلتُما إن نُدرك السلَم واسعاً     بماٍل ومعروف من األمرِ نَسلَمِ



 

 
١٨٧

م حرب، أي أأنت مسالم أم محارب، وكلهـا معـان           أسلم أ : المقاومة، وتقول العرب  
متولد بعضها من بعض فلذلك جزم أئمة اللغة بأن الـسلم بكـسر الـسين وفتحهـا                 

  .وبالتحريك يستعمل كل واحد منها فيما يستعمل فيه اآلخر
قالوا ويطلق السلم بلغاته الثالث على دين اإلسالم ونسب إلـى ابـن عبـاس       

 فـي قـضية ردة      )١(مريء القيس بن عابس الكنـدي     اومجاهد وقتادة وأنشدوا قول     
  :)٢(قومه

  

  دعوت عشيرتي للسلم لما   رايتهمو تولوا مدبرينا

  فلست مبدال باهللا رباً    وال مستبدالً بالسلم دينا  
  

 فـي   )٣(وهذا اإلطالق انفرد بذكره أصحاب التفسير ولـم يـذكره الراغـب           
 وذكره في   ،"لسان العرب "صاحب  ال و "األساس" وال الزمخشري في     "مفردات القرآن "
 حكاية قول في تفـسير  )٤("الكشاف"وذكره الزمخشري في .  تبعاً للمفسرين "القاموس"

: السلم هنا فهو إطالق غير موثوق بثبوته، وبيت الكندي يحتمل معنى المسالمة، أي            
 بمعنى العادة الالزمـة كمـا قـال المثقـب           »دينا«المسالمة للمسلمين ويكون قوله     

  :)٥(عبديال
  )٦(تقول وقد أدرت لها وضيني   أهذا دينه أبداً وديني

                                                 
هو امرؤ القيس بن عانس بن المنذر بن امريء القيس بن السمط بن عمرو بن معاوية ، من كندة ، شاعر                     ) ١(

أسلم عند ظهور اإلسالم ووصول الدعوة إلى بالده ،         " تريم  " ة  مخضرم من أهل حضرموت ، ولد بها في مدين        
) هــ   ٢٥( ووفد إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم ، ثم لما ارتدت حضرموت ثبت على إسالمه ، توفي سـنة                    

 ] .  ٢/١٢األعالم . [ تقريباً 

  .١٤٢جمهرة أشعار العرب ص) ٢(

هاني المعروف بالراغب ، وهو أديـب مـن الحكمـاء           هو الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم األصف        ) ٣(
المفردات في غريب القـرآن     : العلماء ، من أهل أصبهان، اشتهر بالتفسير واللغة وعاش ببغداد ، من مؤلفاته              

  ] . ١/١٥٨، معجم المفسرين ٢/٢٥٥األعالم ) . [ هـ ٥٠٢( وأفانين البالغة ، توفي سنة 

  .١/٢٨٠الكشاف للزمخشري ) ٤(
العائذ بن محصن بن ثعلبه ، من بني عبد القيس ، من ربيعة، شاعر جاهلي من أهل البحرين ، شـعره   هو  ) ٥(

   ] . ٣/٤٣١األعالم ) . [  قبل الهجرة٣٥( جيد فيه حكمة ورقة ، جمع بعضه في ديوان مطبوع ، توفي نحو 
   دأبه أبداً ودينيتقول إذا دارت لها وضينى   أهذا : ولفظه) وضن (  مادة ١٥/٢٣٣لسان العرب ) ٦(



 

 
١٨٨

السلم بكسر السين هو اإلسالم، والسلم بفتح الـسين         : وعن أبي عمرو بن العالء        
 في هذه السورة بكسر السين ال غير، وقرأ         »دخلوا في السلم  ا «المسالمة، ولذلك قرأ    

  .  بفتح السيند التي في سورة األنفال والتي في سورة محم
  .)١(قال الطبري توجيهاً منه لمعناه هنا إلى أنه اإلسالم دون اآليتين األخريين    

اللغة ال تؤخذ هكذا وإنمـا تؤخـذ بالـسماع ال           : وأنكر المبرد هذه التفرقة وقال        
  .بالقياس ويحتاج من فرق إلى دليل

للغة فهو مراد من اآلية ال فكون السلم من أسماء الصلح ال خالف فيه بين أئمة ا    
محالة، وكونه يطلق على اإلسالم إذا صح ذلك جاز أن يكون مراداً أيضاً ويكون من 

فعلى أن يكون المراد بالسلم المسالمة كما يقتضيه . استعمال المشترك في معنييه
$ ®خطابهم بـ  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΖ tΒ# u™ 〈 هم الذي هو كاللقب للمسلمين كان المعنرى أم

 أن  من»ادخلوا«بالدخول في المسالمة دون القتال، وكما تقتضيه صيغة األمر في 
  .ن حاصالً، أو كان مفَرطاً في بعضهحقيقتها طلب تحصيل فعل لم يك

 :فالذي يبدو لي أن تكون مناسبة ذكر هذه اآلية عقب ما تقدم هي أن قوله تعالى    
® (#θè= ÏG≈ s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# óΟ ä3 tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ 〈]اآليات، تهيئة لقتال المشركين ]١٩٠:البقرة 

لصدهم المسلمين عن البيت وإرجافهم بأنهم أجمعوا أمرهم على قتالهم، واإلرجاف 
بقتل عثمان بن عفان بمكة حين أرسله رسول اهللا إلى قريش، فذكر ذلك واستطرد 

ذلك كله وألحق به ما أمر اهللا بوضعه  حق ىبعده ببيان أحكام الحج والعمرة فلما قض
ن في تلك اآليات، استؤنف هنا أمرهم بالرضا بالسلم والصلح الذي في موضعه بي

 مع أهل مكة عام الحديبية، ألن كثيراً من المسلمين كانوا آسفين عقده رسول اهللا 
باطل نا على الألسنَا على الحق وعدو: قد قالمن وقوعه ومنهم عمر بن الخطاب ف

 فتكون مدة ما بين نزول )٣()الصحيح(، رواه أهل )٢(فيكف نعطي الدنيه في ديننا
المسلمين بالحديبية وتردد الرسل بينهم وبين قريش وما بين وقوع الصلح هي مدة 

                                                 
 ٣/٥٩٧تفسير الطبري ) ١(

   دار ابن حزم٥٠٣السيرة النبوية البن هشام ص)٢(
، واإلمام مسلم في ٤٨٤٤ رقم ٨٥٦كتاب التفسير سورة الفتح ص. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ) ٣(

  . ٤٦٣٣ ح رقم ٧٩٦كتاب الجهاد باب صلح الحديبية ص. صحيحه 



 

 
١٨٩

θ#) ®: نزول اآليات من قوله تعالى è=ÏG≈ s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪ Ï% ©! $# óΟ ä3 tΡθè=ÏG≈ s) ãƒ 〈]إلى] ١٩٠:البقرة 
  . هنا

≅ö ® إذا كان الضمير في قوله تعالى  أنهواعلم     yδ tβρ ã ÝàΨ tƒ 〈]راجعاً إلى]٢١٠:البقرة       

® z⎯ ÏΒuρ Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ y7 ç6 Åf÷è ãƒ 〈]أو  ]٢٠٤:البقرة® š∅ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ “Í ô± o„ çµ |¡ ø tΡ 〈 
yγ$ ®: كما سيأتي يكون قوله] ٢٠٧:البقرة[ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=äz ôŠ $# ’ Îû ÉΟ ù=Åb¡9 $# 〈 

فأما إذا فسر السلم باإلسالم . اعتراضاً بين الجملة ذات المعاد والجملة ذات الضمير
$ ®أي دين اإلسالم فإن الخطاب بـ  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ 〈  وأمر المؤمنين بالدخول

ه ألنه يقال دخل اإليمان في ن منه والتغلغل فيفي اإلسالم يؤول بأنه أمر بزيادة التمكَّ
ϑ£$ ®: قلبه إذا استقر وتمكن، قال تعالى s9 uρ È≅ äz ô‰ tƒ ß⎯≈ yϑƒ M}$# ’ Îû öΝ ä3 Î/θ è=è% 〈 ]١٤:الحجرات[ 

  : )١(وقال النابغة
  

   تَحرك داء في فؤادي داخلُ         غفلتي أني إذا ما ذكرتُه              ى أب 
  

 ذلك، وقيل أريد بالذين  الدوام على»ادخلوا«وهذا هو الظاهر، فيراد باألمر في     
 بمعنى »الذين آمنوا«آمنوا الذين أظهروا اإليمان فتكون خطاباً للمنافقين فيؤول قوله 

قولهأظهروا اإليمان فيكون تهكماً بهم على حد  :® (#θä9$ s% uρ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ “ Ï% ©! $# tΑ Íh“ çΡ Ïµ ø‹ n= tã 

ã ø. Ïe%! $# y7 ¯Ρ Î) ×βθãΖ ôf yϑ s9 〈 ]وهذا تأويل بعيد ألن الذين ،للمنافقين فيكون خطاباً ]٦:الحجر 
تباعاً حقاً، وألن الظاهر على هذا أن يثبت اآمنوا صار كاللقب لمن اتبع الدين 

       :للمنافقين وصف اإلسالم ويطلب منهم اإليمان دون العكس، بدليل قوله تعالى
® ÏM s9$ s% Ü># { ôã F{ $# $ ¨Ψ tΒ# u™ ( ≅ è% öΝ ©9 (#θãΖ ÏΒ ÷σ è? ⎯ Å3≈ s9 uρ (# ûθ ä9θè% $sΨ ôϑ n=ó™ r& 〈]وقيل المراد ] ١٤:الحجرات

                                                 
ن ضباب الذبياني الغطفاني المضري أبو أمامة ، شاعر جاهلي من الطبقة األولى مـن           هو زياد بن معاوية ب    ) ١(

أهل الحجاز ، كانت تضرب له قبة من جلد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها ، وكـان    
 األعشى وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابغة ، وكان أبو عمرو بن العالء يفـضله علـى سـائر                   

   ] .٣/٥٤األعالم ). [  قبل الهجرة١٨( الشعراء ، توفي نحو 



 

 
١٩٠

 بمعنى شدة »ادخلوا«الذين آمنوا من اليهود كعبد اهللا بن سالم فيؤول : بالذين آمنوا
التلبس أي بترك ما لم يجئ به الدين، ألنهم استمروا على تحريم السبت وترك شرب 

أسباب «ا رواه أهل ألبان اإلبل وبعض ما اعتادوه من أحوالهم أيام تهودهم إذا صح م
  . أن طائفة  من مؤمني اليهود فعلوا ذلك»النزول

ويجوز أن يكون المراد من السلم هنا المعنى الحقيقي ويراد السلم بين المسلمين     
يأمرهم اهللا تعالى بعد أن اتصفوا باإليمان بأال يكون بعضهم حرباً لبعض كما كانوا 

قبائلهم من العداوات، ومناسبة ذكر هذا عقب عليه في الجاهلية، وبتناسي ما كان بين 
م أنهم لما أمروا بذكر اهللا كذكرهم آباءهم وكانوا يذكرون في موسم الحج ما تقد

لم، ، أمروا عقب ذلك بالدخول في الستَراثهم ويفخرون فخراً قد يفضي إلى الحمية
 يضرب ال ترجعوا بعدي كفاراً" في خطبة حجة الوداع ولذلك قال رسول اهللا 
فتكون اآلية تكملة لألحكام المتعلقة بإصالح أحوال العرب " )١(بعضكم رقاب بعض

التي كانوا عليها في الجاهلية، وبها تكون اآلية أصالً في كون السلْم أصالً لإلسالم 
وهو رفع التهارج كما قال الشاطبي أي التقاتل وما يفضي إليه، وإما أن يكون المراد 

سلم مع اهللا تعالى مع معنى المجاز، أي ادخلوا في مسالمة اهللا تعالى من السلم هنا ال
باتباع أوامره واجتناب منهياته كما أطلق الحرب على المعصية مجازاً في قوله 

θçΡ#) ® :تعالى sŒ ù' sù 5> ö ysÎ/ z⎯ ÏiΒ «! $# ⎯ Ï& Ï!θß™ u‘ uρ 〈]وفي الحديث القدسي الذي رواه ]٢٧٩:البقرة 

  . )٣("وِلياً فقد آذنته بالحرب لي ىمن عاد ")٢(الترمذي
أن ثمرة االختالف بين القراءاتين الـواردة فـي         :  يتبين ابن عاشور ما ذكره   مو    

  : إفادة ما يلي»السلم«

                                                 
باب .، كتاب الديات    ١٧٣٩ رقم   ٢٨٠باب الخطبة أيام منى ص    . كتاب الحج . أخرجه البخاري في صحيحه     ) ١(

⎯ô ® قوله تعالى    tΒ uρ $ yδ$ uŠ ôm r& 〈)   دة ، واخرجه أيضاً اإلمام مسلم في صحيحه كتـاب  ٦٨٦٨ رقم   ١١٨٣ص  )٠٣٢المائ

" ال ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعـضكم رقـاب بعـض          "باب معنى قول النبي صلى اهللا عليه وسلم         . مان  اإلي
   . ٢٢٣ رقم ٤٨ص

، وابن ماجه فـي     ٦٥٠٢ رقم   ١١٢٧كتاب الرقاق باب التوضع ص    . الحديث أخرجه البخاري في صحيحه      )٢(
 .ولم أقف عليه في سنن الترمذي ٣٩٨٩ رقم ٥٧٤ص. سننه كتاب الفتن باب من ترجى له السالمة من الفتن 

  .٢٦٢-٢/٢٦٠ التحرير والتنوير )٣(



 

 
١٩١

  .أمر المؤمنين بزيادة اإليمان والتغلغل - ١
أمر المؤمنين بالسلم فيما بينهم، بأال يكون بعضهم حرباً على بعض كما كـانوا               - ٢

 .ليةفي الجاه

 .أمر المؤمنين بالمسالمة مع اهللا بإتباع أوامره واجتناب نواهيه - ٣

 . الداللة على كون السلم أصالً لإلسالم - ٤

ابـن  استعمال اللفظ المشترك في معنييه الحقيقي والمجازي، وهذا من مـنهج             - ٥
لـذي  وا: " في التعامل مع ألفاظ القرآن وتراكيبه، حيث قال في مقدمة تفسيره           عاشور

يجب اعتماده أن يحمل المشترك في القرآن على ما يحتمله من المعاني، سواء فـي               
 ترك بين مختلف االسـتعماالت، سـواء      ذلك اللفظ المفرد المشترك، والتركيب المش     

 . )١("كانت المعاني حقيقة أو مجازية، محضة أو مختلفة

  : رابعاً
Ÿω ®: قال اهللا تعالى     uρ £⎯ èδθç/ u ø) s? 4© ®L xm tβ ö ßγ ôÜ tƒ 〈]قرأ : "ابن عاشورقال ] ٢٢٢:البقرة

 بصيغة الفعل المجرد، وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن »حتى يطهرن«الجمهور 
 ولما ذكر أن المحيض أذى ،ينت بتشديد الطاء والهاء مفتوح»يطهرن«عاصم وخلف 

 فإن وصف حائض يقابل  ،علم السامع أن الطهر  هنا هو النقاء من ذلك األذى
  :طاهر، وقد سميت األقراء أطهاراً، وقد يراد بالتطهر الغسل بالماء، كقوله تعالىب

® Ïµ‹ Ïù ×Α% y` Í‘ šχθ™7 Ït ä† β r& (#ρã £γ sÜ tG tƒ 〈 ]فإن تفسيره االستنجاء في الخالء ]١٠٨:التوبة 
  .بالماء
فإن كان األول أفاد منع القربان إلى حصول النقاء من دم الحيض بالجفوف،     

# ® تعالى وكان قوله sŒ Î* sù tβ ö £γ sÜ s? 〈  بعد ذلك شرطاً ثانياً داالً على لزوم تطهر آخر 
 تدل على طهارة معملة، وإن كان »تَطهر«وهو غسل ذلك األذى بالماء، ألن صيغة 

# ®الثاني كان قوله  sŒ Î* sù tβ ö £γ sÜ s? 〈 فأتوهن« عليه قوله ىتصريحاً بمفهوم الغاية ليبن«، 
بتشديد الطاء والهاء فيكون المراد  »حتى يطَّهرن«اني جاء قراءة وعلى االحتمال الث

                                                 
  .١/٩٧التحرير والتنوير )١(



 

 
١٩٢

الطهر المكتسب وهو الطهر بالغسل ويتعين على هذه القراءة أن يكون مراداً منه مع 
θä9#) ®معناه الزمه أيضاً وهو النقاء من الدم ليقع الغسل موقعه بدليل قوله قبله  Í” yI ôã $$ sù 

u™ !$ |¡ÏiΨ9 $# ’ Îû ÇÙŠ Ås yϑ ø9   . )١(وبذلك كان مآل القراءتين واحداً 〉 #$
 أنه يحاول الجمع بين القراءتين ويرى أن مآلهما ابن عاشورويتبين مما ذكره     

tβ ®واحد، وذلك أن قراءة  ö ßγôÜ tƒ 〈 –انقطاع الدم، وقوله بعد ذلك :  بمعنى- بالتخفيف

® # sŒ Î* sù tβ ö £γ sÜ s? 〈 ك أنه البد من شرطين أي اغتسلن بعد انقطاع الدم، ويفاد من ذل
  .انقطاع الدم واالغتسال: إلتيان المرأة الحائض وهما

 بالتشديد، فهي بمعنى يغتسلن، ويلزم من ذلك انقطاع  »يطّهرن«أما على قراءة     
الدم إذ ال يغتسلن إال بعد انقطاع الدم، وعلى هذا فالقراءة الثانية بالتشديد تفيد أنه البد 

 وبهذا يكون مآل ،انقطاع الدم والغسل:  وهماالحائض من شرطين أيضا إلتيان
tβ ®  قراءة أن كما سبق، إالاًالقراءتين واحد ö ßγ ôÜ tƒ 〈  بالتخفيف تدل على الشرط

ابن  بالتشديد تدل عليه لزوماً أو ضمناً، وينتهي »يطَهرن«األول نصاً وقراءة 
: يان المرأة الحائض أنه البد من شرطين إلت إلى من الجمع بين القراءتينعاشور

، وإليه ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة قال والغسلانقطاع الدم 
هور العلماء إلى أن الطهر الذي يحل به جماع مذهب مالك وج: "اإلمام القرطبي

ودليلنا أن اهللا سبحانه علق الحكم ...الحائض هو تطهرها بالماء بعد ذهاب الدم عنها
©4 ®: انقطاع الدم وهو قوله تعالى:  على شرطين أحدهمافي اآلية ®L xm tβ ö ßγôÜ tƒ 〈 
# ®: االغتسال بالماء وهو قوله تعالى: والثاني sŒ Î* sù tβ ö £γ sÜ s? 〈  أي يفعلن الغسل
  .)٢(بالماء

                                                 
  .٣٤٩-٢/٣٤٨ التحرير والتنوير )١(

  .ي بتصرف، دار الكتاب العرب٣/٨٦ الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  )٢(



 

 
١٩٣

أمرنا اهللا أال نقرب حائضاً حتى تطهر وال إذا طهرت حتى           : "وفي أحكام القرآن      
  . )١(تتطهر بالماء

# ®وذلك انقضاء الحيض  〉 حتى يطهرن ® قوله: " وقال أيضاً     sŒ Î* sù tβ ö £γ sÜ s? 〈 
  .      )٢(ألن السنة دلت على أن طهارة الحائض الغسل. يعني بالغسل

وال يباح الـوطء فـي الفـرج للحـائض إال           : "وجاء في العدة شرح العمدة    
  .)٣(انقطاع الدم والغسل: بشرطين
  

  : خامساً
$ ®: الىقال اهللا تع     pκ š‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çF ö/ u ŸÑ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# (#θãΖ ¨Š u; tF sù Ÿω uρ 

(#θä9θà) s? ô⎯ yϑÏ9 #’ s+ ø9 r& ãΝ à6 øŠ s9Î) zΝ≈ n= ¡¡9 $# |M ó¡ s9 $ YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ šχθäó tG ö; s? š⇓ u tã Ïο 4θ uŠ ys ø9$# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 

y‰Ζ Ïè sù «! $# ÞΟ ÏΡ$tó tΒ ×ο uŠ ÏV Ÿ2 4 y7 Ï9¨x‹ x. Ν çGΨ à2 ⎯ ÏiΒ ã≅ ö6 s%  ∅ yϑ sù ª! $# öΝ à6 ø‹ n= tã (# ûθ ãΖ ¨ t7 tF sù 4 

χ Î) ©! $# šχ% x. $ yϑ Î/ šχθ è=yϑ ÷è s? # [ Î6 yz 〈 ]قرأ نافع وابن : "ابن عاشور قال ]٩٤:النساء
 وهو ضد الحرب، ومعنى ألقى – بدون ألف بعد الالم »السلَم«عامر وحمزة وخلف 

 وهو مشترك - باأللف– »السالم«ة السلم أظهره بينكم كأنه رماه بينهم، وقرأ البقي
السالم عليكم، أي من : بين معنى السلم ضد الحرب ومعنى تحية اإلسالم، فهي قول

  .)٤("خاطبكم بتحية اإلسالم عالمةً على أنه مسلم
 أن إظهار اإلسالم واالستسالم من األعداء يحقق         يتبين ابن عاشور ومما ذكره   

ألن السالم بتحية اإلسـالم     " م لتحية اإلسالم    عصمة أموالهم، ودمائهم، وكذا إظهاره    
  .)٥("مْؤذن بالطاعة واالنقياد

  

                                                 
  .١/٦٩أحكام القرآن للشافعي  )١(

  .١/٧١أحكام القرآن للشافعي  )٢(

    .، دار الكتب العلمية١/٤٥في شرح العمدة البن قدامة  العدة )٣(

  .٤/٢٢٦ التحرير والتنوير )٤(

  .٥/٣٢١ الجامع ألحكام القرآن )٥(



 

 
١٩٤

  : سادساً

$ ®: قوله تعالى     pκš‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪Ï% ©!$# (# ûθãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çF ôϑè% ’ n<Î) Ïο 4θ n=¢Á9$# (#θè= Å¡ øî $$ sù 

öΝ ä3 yδθã_ãρ öΝ ä3 tƒÏ‰÷ƒ r& uρ ’n< Î) È, Ïù# u yϑø9$# (#θ ßs|¡ øΒ $# uρ öΝ ä3Å™ρ â™ ãÎ/ öΝ à6 n=ã_ö‘ r& uρ ’n< Î) 

È⎦ ÷⎫ t6 ÷è s3ø9 öΝ ® وقوله":ابن عاشور قال ]٦:المائدة[〉  #$ à6n= ã_ö‘ r& uρ 〈 ه نافع وابن عامر أقر

            ويعقوب بالنصب عطفاً على)١(والكسائي وحفص عن عاصم وأبو جعفر
® öΝä3 tƒ Ï‰÷ƒ r& uρ 〈   وتكون جملة® (#θ ßs|¡ øΒ $# uρ öΝ ä3Å™ρ â™ ãÎ/ 〈  معترضة بين

 ألن األصل ، وكأن فائدة االعتراض اإلشارة إلى ترتيب أعضاء الوضوء،المتعاطفين
في الترتيب الذكرى أن يدل على الترتيب الوجودي، فاألرجل يجب أن تكون 
مغسولة؛ إذ حكمة الوضوء وهي النقاء والوضاءة والتنظف والتأهب لمناجاة اهللا 

 أشد تعرضاً للوسخ فإن األرجل تالقي غبار تعالى تقتضي أن يبالغ في غسل ما هو
 يأمر بمبالغة الطرقات، وتفرز الفضالت بكثرة حركة المشي، ولذلك كان النبي 

ويل لألعقاب من «الغسل فيها، وقد نادى بأعلى صوته للذي لم يحسن غسل رجليه 
 – )٣(وأبو بكر عن عاصم وخلف  وقرأه ابن كثير وأبو عمرو وحمزة )٢(»النار

منهم من أخذ بظاهرها فجعل :  وللعلماء في هذه القراءة تأويالت»وأرجلكم«-بخفض
   )٤(كـمالن عباس وأنـس بن وروى هذا عن اب ، ح دون الغسلـحكم الرجلين المس

  

                                                 
البهجة المرضيه شرح الدرة المضيه للشيخ علي محمـد الـضباع ط الحلبـي               (  . لم يقرأ أبو جعفر بالنصب     )١(

  ).٤١ص

 ، كتاب العلم بـاب مـن        ٦٠ رقم   ١٤ من رفع صوته بالعلم ص     أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم باب      ) ٢(
، وأخرجه اإلمام مسلم في صحيحه كتـاب الطهـارة   ٩٦ رقم ٢١برك على ركبتيه عند اإلمام أو المحدث ص   

   .٥٦٦ رقم ١١٩ن بكمالهما صليباب وجوب غسل الرج
   ) .١٠٨ ص للشيخ محمد سالم محيسن العشرالمهذَّب في القراءات.(  ومعهم أبو جعفر)٣(

 هو أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجـار ،                         )٤(
أبو حمزة األنصاري الخزرجي خادم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، كان عمره عشر سنين حين مقدم النبي                   

  ] .١/٢٧٥اإلصابة . [ الث سنين وله مائة وث) هـ ٩٣( صلى اهللا عليه وسلم المدينة ، توفي سنة 



 

 
١٩٥

  .)٣( وقتادة)٢(والشعبي )١( وعكرمة
 خطب يوماً باألهواز فذكر الوضوء )٤(وعن أنس بن مالك أنه بلغه أن الحجاج    
نه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه فاغسلوا بطونهما إ: "فقال

صدق اهللا وكذب الحجاج، : "وظهورهما وعراقيبهما، فسمع ذلك أنس بن مالك فقال
: ورويت عن أنس رواية أخرى قال)٥(»وامسحوا برءوسكم وأرجلكم«: قال اهللا تعالى

ذه القراءة فيكون مسح نزل القرآن بالمسح والسنة بالغسل، وهذا أحسن تأويل له
  .الرجلين منسوخاً بالسنة

 رأى قوماً يتوضؤون وأعقـابهم تلـوح، فنـادى          ففي الصحيح أن رسول اهللا          
وقد أجمع الفقهاء بعد عصر التـابعين    . مرتين" ويل لألعقاب من النار   "بأعلى صوته   

يعة، على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، ولم يشذ عن ذلك إال اإلمامية من الـش              
رأى التخيير بين الغسل    : ليس في الرجلين إال المسح، وإال ابن جرير الطبري        : قالوا

حـداهما  إوالمسح، وجعل القراءتين بمنزلة روايتين في اإلخبار إذا لم يكن تـرجيح             
على رأي من يرون التخيير في العمل إذا لم يعرف المـرجح، واسـتأنس الـشعبي                

 فيه ما كان يمسح فـي  ىن يغسل في الوضوء ويلغ   لمذهبه بأن التيمم يمسح فيه ما كا      
 من تأول المسح في الرجلين بمعنى الغسل،        - بالخفض – ومن الذين قرأوا     ،الوضوء

      . وزعموا أن العرب تسمى الغسل الخفيف مسحاً

                                                 
، تـابعي   ) هـ  ٢٥( هو عكرمة بن عبد اهللا البربري المدني أبو عبد اهللا ، مولى عبد اهللا بن عباس ، ولد سنة                    ) ١(

ما بقي أحد أعلم بكتـاب اهللا       :" موثوق بعدالته ودينه ، كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازي قال عنه الشعبي              
   ] .١/٣٤٨ ، معجم المفسرين ٤/٢٤٤األعالم ) . [ هـ ١٠٥( في المدينة سنة ، توفي " من عكرمة 

وأدرك خمسمائة من الصحابة    ) هـ  ١٩( هو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري أبو عمرو الكوفي ، ولد سنة             ) ٢(
جـل  ما كتبت سوداء في بيضاء قط ، وال حدثني رجل بحديث فأحببت أن يعيده علي ، وال حدثني ر                  : ، وقال   

   ] .١/٢٥٢ ، معجم المفسرين٣٢طبقات الحفاظ ص) . [ هـ ١٠٣( بحديث إال حفظته ، مات سنة 
هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري ، مفسر حـافظ ضـرير ، ولـد سـنة                               ) ٣(

طبقـات  ) . [ هــ   ١١٧ ( ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة ، توفي سنة        : ، قال سعيد بن المسيب      ) هـ  ٦١( 
  ] . ٥/١٨٩ ، األعالم ٤٧الحفاظ ص

قائد داهية سفاك خطيب ، ولـد ونـشأ         ) هـ  ٤٠( هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي ، أبو محمد ولد سنة             ) ٤(
  ] .    ٢/١٦٨األعالم ) . [ هـ ٩٥( بالطائف وانتقل إلى الشام ، توفي سنة 

  .٨/١٩٥ جامع البيان البن جرير الطبري )٥(



 

 
١٩٦

وهذا اإلطالق إن صح ال يصح أن يكون مراداً هنا ألن القرآن فرق في التعبير                   
  .)١(بين الغسل والمسح

 أبرز ما في القراءتين الواردتين في قول اهللا ابن عاشور ومما سبق نرى أن    
öΝ ®: تعالى à6 n=ã_ö‘ r& uρ 〈 ا في ممن حكم فقهي يتعلق بغسل الرجلين أو مسحه

öΝ ® بالوضوء، فحمل قراءة النص à6 n= ã_ö‘ r& uρ 〈 على أنها معطوفة على قوله  :® 
öΝ ä3 tƒÏ‰ ÷ƒ r& uρ 〈 واستنتج من هذه القراءة أن األرجل البد أن .فاغسلوا أيديكم وأرجلكم 

وجل إنما أمر عباده بِغَسل األرجل  فاهللا عز"تكون مغسولة ألنها أشد تعرضاً للوسخ 
  .)٢("دون المسح بها

      : على ثالثة أوجه»وأرجلكَم«ووجه قراءة الخفض     

         قولـه  معطوف علـى الجـار والمجـرور فـي           »وأرجلكَم« أن قوله    :الوجه األول 
® öΝ ä3 Å™ρ â™ ã Î/ 〈    كَم، واسـتخلص مـن ذلـك أن        والتقدير وامسحوا برؤوسكم وأرجِل

واختـار هـذا    . الواجب مسح الرجلين دون الغسل، وعزا ذلك إلى بعض الصحابة         
الوجه في التأويل، ثم رأى أن هذا الحكم المدلول وهو وجوب مسح الرجلين منسوخ              

  . بالسنة
 في صفة   وقد تواترت األخبار عن النبي      : " فقال )٣(ن حجر وهذا الوجه ذكره اب       

 )٤(وضوئه أنه غسل رجليه وهو المبين ألمر اهللا، وقد قال في حديث عمرو بن عبسة              

                                                 
  . وما بعدها٥/٥١ التحرير والتنوير )١(

  .٨/١٨٩جامع البيان البن جرير الطبرى  )٢(

هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحمد الكناني العسقالني ثم المصري الشافعي                   ) ٣(
فـي زمانـه ، مـن       شيخ اإلسالم وإمام الحفاظ     ) هـ  ٧٧٣( ، أبو الفضل ، شهاب الدين ابن حجر ، ولد سنة            

طبقـات الحفـاظ    ) . [ هــ   ٨٥٢( شرح البخاري ، لسان الميزان ، تهذيب التهذيب ، توفي سـنة             : مؤلفاته  
  ] . ١/١٧٨ ، األعالم ٥٤٧ص

هو عمرو بن عبسة بن خالد بن عامر ، أسلم قديماً بمكة ثم رجع إلى بالده فأقام إلى أن هاجر بعد خيبـر                       ) ٤(
 ذر ألمه ، روى عن النبي صلى اهللا عليه وسلم ، توفي في أواخر خالفة عثمـان                  وقبل فتح ، وقد كان أخا أبي      

  ] .٨/٦١ ، تهذيب التهذيب ٤/٥٤٥اإلصابة . [ تقريباً 



 

 
١٩٧

ثم  يغسل قدميه كما أمره      " وغيره مطوالً في فضل الوضوء       )١(الذي رواه ابن خزيمة   
 وابن عباس وأنس،    )٢(ولم يثبت عن أحد من الصحابة خالف ذلك إال عن علي          ". اهللا

أجمع أصـحاب   : ")٣(وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى           
 وابـن   )٥( وادعى الطحاوي  )٤(رواه سعيد بن منصور   " رسول اهللا على غسل القدمين    

  .)٧( أن المسح منسوخ، واهللا أعلم)٦(حزم
ن، وعزا هذا الوجه إلى     التخيير بين الغسل والمسح جمعاً بين القراءتي      : الوجه الثاني 

وفي عزو هذا الوجه إلى ابن جرير نظر، ولما رجعـت           : أقول. ابن جرير الطبري  
تحقيق هذه المسألة وجدت غموضاً في التعبير وإبهامـاً فـي البيـان،             لإلى تفسيره   

فرجعت إلى تفسير الحافظ ابن كثير فظفرت فيه ببيان جلى لرأي ابن جريـر فـي                
  .توجيه هاتين القراءتين

                                                 
، ) هـ  ٢٢٣( هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري ، ولد سنة                  ) ١(

منها كتـاب التوحيـد   ) ١٤٠( داً عالماً بالحديث ، تزيد مصنفاته على إمام نيسابور في عصره ، كان فقيهاً مجته  
 ، األعـالم    ٣١٠طبقـات الحفـاظ ص    ) . [ هـ  ٣١١( وإثبات صفة الرب ، وصحيح ابن خزيمة ، توفي سنة           

٦/٢٩   . [  

 هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح ، شهد مع النبـي                    ) ٢(
صلى اهللا عليه وسلم المشاهد كلها إال غزوة تبوك ، قتل في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعين من                     

   ] . ٤/٤٦٤اإلصابة . [ الهجرة 
هو عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار ويقال بالل ، أبو عيسى الكوفي ، ولد لست بقين من خالفة عمر ، توفي                      ) ٣(

  ] .   ١٩ظ صطبقات الحفا) . [ هـ ٨٣( سنة 

هو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ، أحد األعالم صاحب كتاب السنن والزهد ، روى عـن مالـك                    ) ٤(
  ] .١٧٩طبقات الحفاظ ص) . [ هـ ٢٢٧( والليث ، وروى عنه أحمد ومسلم وأبو داود ، توفي في مكة سنة 

، كان ثقة فقيهاً ، مـن       ) هـ  ٢٣٩( سنة  هو أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي ، ابن أخت المزني ، ولد              ) ٥(
، األعـالم   ٣٣٧طبقـات الحفـاظ ص    ) . [ هـ  ٣٢١( شرح معاني اآلثار ، مشكل اآلثار ، توفي سنة          : مؤلفاته

١/٢٠٦. [   
) هــ   ٣٨٤( هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي األصل القرطبي الظاهري أبو محمد ، ولد سنة                  ) ٦(

طبقات الحفاظ  ) . [ هـ  ٤٥٦( صل في الملل والنحل ، وجمهرة األنساب ، توفي سنة           المحلى ، الف  : من مؤلفاته   
  ].٤/٢٥٤ ، األعالم ٤٣٦ص

  .١/٣٥٧ فتح الباري )٧(



 

 
١٩٨

إن كالم ابن جرير في تفسيره إنما يدل على أنه أراد : ")١(قال الحافظ ابن كثير    
ب دلك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء، ألنهما يليان األرض والطين جنه يأ

وغير ذلك، فأوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، ولكنه عبر عن الدلك بالمسح، ثم 
öΝ ®: القراءتين في قولهتأملت كالمه فإذا هو يحاول الجمع بين  à6 n=ã_ ö‘ r& uρ 〈  ًخفضا

على المسح وهو الدلك، ونصباً على الغسل، فأوجبهما أخذاً بالجمع على هذه 
  . )٢("وهذه

öΝ ® معطوف على »وأرجلكم«:  أن قوله:الوجه الثالث ä3 Å™ρâ™ ã Î/ 〈  فامسحوا 
ب تسمي برؤوسكم وأرجلكم، على تأويل المسح في الرجلين بمعنى الغسل، والعر

غسلت أعضائي، وحكى هذا : الغسل الخفيف مسحاً، ويقولون تمسحت للصالة أي
  .)٤( وابن عطية)٣(الوجه مكي ابن أبي طالب

وهذا اإلطالق إن صح ال يـصح  : " بقولهابن عاشور وضعف هذا الوجه الطاهر         
كـن  ويم:  أقول ،أن يكون مراداً هنا ألن القرآن فرق في التعبير بين الغسل والمسح           

 من أن المسح يكون لالبـس الخـف، وأن          الجمع بين القراءتين بما بينه الرسول       
  . )٥(الغسل يجب على من لم يلبس الخف

  

   :سابعاً
tβ ®: قال تعالى     ö s% uρ ’ Îû £⎯ ä3 Ï?θã‹ ç/ 〈]وقرأ نافع وعاصم : "ابن عاشورقال ] ٣٣:األحزاب

tβ ® وأبو جعفر ö s% uρ 〈 جهها أبو ع. بفتح القافوبيدة عن الكسائي والفراء والزجاج و

                                                 
، ) هـ  ٧٠١(هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ، أبو الفداء عماد الدين ولد سنة                  ) ١(

األعالم ) . [هـ  ٧٧٤( ية والنهاية واختصار علوم الحديث ، توفي سنة         تفسير القرآن العظيم ، البدا    : من مؤلفاته 
  ] .١/٩٢ ، معجم المفسرين ١/٣٢٠

  . بتصرف، طبعة دار السالم٢/٨٦١ تفسير القرآن العظيم البن كثير )٢(

  .١/٤٠٦ الكشف عن وجوه القراءات السبع )٣(

  .٤/٣٧٠ تفسير ابن عطية )٤(

  .١/١٤٩، ومناهل العرفان للزرقاني ١/٢٩ن الجزري  النشر في القراءات العشر الب)٥(



 

 
١٩٩

قَرِرتُ في المكان : أقام واستقر، يقولون:  بمعنى»قر«بأنها لغة أهل الحجاز في 
 اقْررن فحذفت »قرن«بكسر الراء من باب علم فيجيء مضارعه بفتح الراء، فأصل 
  .الراء األولى للتخفيف من التضعيف وألقيت حركتها على القاف

هو مـن القـرار، أصـله       :  بكسر القاف، قال المبرد    »وقرن«العشرة  وقرأ بقية       
  .ظَلْتَ ومستَ: اقرِرن فحذفت تخفيفاً وألقيت حركتها على القاف كما قالوا

:  بكسر القاف أمراً من الوقار، يقـال       »قرن«يصح أن يكون    : )١(وقال ابن عطية      
ثل عدن، أي فيكون كناية عن      وقر فالن يقر، واألمر منه قر للواحد، وللنساء قرن م         
  .)٢ (مالزمة بيوتهن مع اإليماء إلى علة ذلك بأنه وقارلهن

أمر )) وقَرن(( وحكاه عن بعض المفسرين يتبن أن قراءة         ابن عاشور ومما ذكره       
 بالقرار واالستقرار في البيوت وعدم الخروج منها إالَّ لـضرورة أو            لنساء النبي   

 بالكسر تفيد هذا المعنى، وتزيد عليه باإليماء إلـى          »وقرن«عذر، والقراءة األخرى    
  .    عله ذلك وهو أن قرار المرأة في بيتها وقار وشرف لها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .١٢/٥٩تفسير ابن عطية )١(

  . وما بعدها٢١/٢٤٢ التحرير والتنوير )٢(



 

 
٢٠٠

  
  

       
       

     
   
  

 
 
 
 
 
 



 

 
٢٠١
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٢٠٢

 وأخرى ال يرجح وذلك     ،فمرة يرجح  تجاه هذه القضية     ابن عاشور اختلف موقف       
  :على النحو التالي

  

  :الصحيحة القول بالترجيح صراحة بين بعض القراءات: أوًال
  

$ ®: ترجيحه قراءة الصاد على السين فـي قولـه تعـالى           ومن أمثلة ذلك       tΡ Ï‰ ÷δ $# 

xÞ¨u Å_Ç9 $# zΟ‹ É) tG ó¡ ßϑ ø9  جمهـور   »ادبالص«وقد قرأ باللغة الفصحى     : "حيث قال ] ٦:الفاتحة[〉 #$
القراء، وقرأ بالسين ابن كثير في رواية قنبل، والقـراءة بالـصاد هـي الراجحـة                

 .)١("لموافقتها رسم المصاحف وكونها اللغة الفصحى
  

  اإليماء إلى القول بالترجيح بين القراءات: ثانيًا
 

 إلى ترجيح قراءة صحيحة على أخرى دون أن يـصرح           ابن عاشور تارة يومئ       
  .بذلك
  :من أمثلة ذلك ما يليو    

uθ ®:  ما أورده عند بيان القراءات في قوله تعالى-١ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« ×Λ⎧ Ï=tæ 〈 ]٢٦:البقرة[ 
 بالضم على األصل، وقرأها قالون وأبو »وهو«وقرأ الجمهور هاء : "حيث قال

عمرو والكسائي وأبو جعفر بالسكون للتخفيف عند دخول العطف عليه، والسكون 
 الضم في كالمهم وذلك مع الواو والفاء والم االبتداء، ووجهه أن الحروف أكثر من

التي هي على حرف واحد إذا دخلت على الكلمة تنزلت منزلة الجزء منها فصارت 
الكلمة ثقيلة بدخول ذلك الحرف فيها فخففت بالسكون كما فعلوا في حركة الم األمر 

 إذا »هو« العرب إسكان الهاء من مع الواو والفاء، ومما يدل على أن أفصح لغات
دخل عليه حرف، أنك تجده في الشعر فال يتزن البيت إال بقراءة الهاء ساكنة وال 

  )٢(.تكاد تجد غير ذلك بحيث ال يمكن دعوى أنه ضرورة

                                                 
والذي اختاره اإلمام ابن عاشور هو ما اختاره اإلمام مكي بن أبي طالب في كتابه               . ١/١٨٧ التحرير والتنوير    )١(

  .١/٣٥الكشف عن وجوه القراءات السبع وحججها 

  .١/٣٨١ التحرير والتنوير )٢(



 

 
٢٠٣

 »هوو« يشير إلى أن القراءة بإسكان الهاء من ابن عاشورنالحظ أن : أقول    
نه األكثر في شعر العرب، وليست الكثرة من أفصح من التحريك، وحجته في ذلك أ

  .استعمال األفصحأجل الضرورة الشعرية وإنما هو من باب 
إسكان الهاء بعد كاف : وقد وجدت شاهدين على قوله من شعر العرب، فاألول    

  :)١(الجر كقول الشاعر
  يف لي   سلو وال أنفك صباً متيماًكي فا هن كهمفقلت لهم 

      
  :)٢(إسكانها بعد همزة االستفهام كقول الشاعر: والثاني    

  

   فقلت أهي سرت أم عادنى حلم   فقمت للطيف مرتاعاً فأرقنى 
  

 من أن اإلسكان هو األصل خالف ما عليه أكثـر علمـاء             ابن عاشور وما ذكره       
  .التوجيه

:  الهاء وحركهانقال اإلمام مكي بن أبي طالب القيسي بعد أن ذكر حجة من أسك    
واالختيار في ذلك حركة الهاء في جميعها ألنه األصل، وألن ما قبل الهاء زائـد،               "

وألن الهاء في نية االبتداء بها، وألن عليه جماعة القراء، واإلسكان لغـة مـشهورة               
  .)٣("حسنة
 وكـسرها مـن     »هو«من ضم الهاء من     : "وقال اإلمام أحمد بن عمار المهدوي         

 على األصل، وما جاء على األصل فقـد اسـتغنى            على كل حال فإنه جاء به      »هي«
  .)٤("عن االحتجاج

                                                 
همع الهوامـع فـي     "(فقلت لهم   "بدالً من   " وقد علموا   " ال يعرف قائله، وهو عند السيوطي في جمع  الجوامع            )١(

  .     )١/٢٤٦، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون١/٢١٠شرح جمع الجوامع للسيوطي 

  . )١/٢٤٦، والدر المصون ١/٢١٠همع الهوامع (.  البيت للمرار العدوى في الحماسة أو زياد بن همل)٢(

  . ١/٢٣٥إلمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ل.  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها)٣(

  . ١/١٥٧ شرح الهداية لإلمام أبي العباس أحمد بن عمار المهدوي )٤(



 

 
٢٠٤

ومـن لـم يـسكن أخرجهـا علـى          : ")١(وقال اإلمام علي بن الحسين الباقولي         
  .)٢("األصل

Π÷ ®: عند بيان القراءات في قوله تعالىابن عاشور ما ذكره -٢ r& óΟ çFö6 Å¡ xm β r& (#θè= äzô‰ s? 

sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ Ν ä3 Ï?ù' tƒ ã≅ sW ¨Β t⎦⎪ Ï%©! $# (# öθ n=yz ⎯ ÏΒ Ν ä3 Ï=ö6 s% 〈 ]وحسب بكسر : " حيث قال]٢١٤:البقرة
كسر : السين في الماضي فعل من أفعال القلوب أخوات ظن، وفي مضارعه وجهان

  .)٣("السين وهو أجود، وفتحها وهو أقيس وقد قرئ بهما في المشهور
وهمـا لغتـان    : "هاقال اإلمام مكي بن أبي طالب بعد أن ذكر كسر السين وفتح               

 في الماضي إنما يأتي مـستقبله  »فَعل«والفتح أقوى في األصول، ألن      ... مشهورتان
وروى أن النبي   ...  بالفتح في األكثر والكسر فيه لغة شذت عن القياس         »يفعل«على  
٤(" كان يقرأ بكسر السين وهي لغة حجازية وهو االختيار(.  

ما ذهب إليه من التصريح أو اإليمـاء فـي           على   ابن عاشور نوافق الطاهر    وال    
وقد أكثر المصنفون فـي القـراءات       : "الترجيح بين القراءت، ولذلك يقول أبو شامة      

، حتـى إن    »ملك يوم الدين  « و »مالك«والتفاسير من الكالم في الترجيح بين قراءتي        
 بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة األخرى، وليس هذا بمحمـود              

بعد ثبوت القراءتين وصحة اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهما، فهمـا صـفتان هللا              
  )٥(".تعالى يتبين وجه الكمال له فيهما فقط، وال ينبغي أن يتجاوز ذلك

  
  

                                                 
عالم باألدب ،ضرير ،    : ى ، ويقال له جامع العلوم     هاني الباقول بعلي بن الحسين بن علي، أبو الحسن األص        هو   )١(

            تـوفي نحـو   . فـي النحـو     " شـرح الجمـل   " ،و  " علل القراءات   " ، و   "البيان في شواهد القرآن   " من كتبه   
   ] .٤/٢٧٩األعالم . [)هـ٥٤٣( 

بـن  الحسن علـي    لنور الدين أبي ا   .  كشف المشكالت وإيضاح المعضالت في إعراب القرآن وعلل القراءات         )٢(
  .١/١٨٤الحسين الباقولي الملقب بجامع العلوم النحوي 

  .٢/٢٩٧ التحرير والتنوير )٣(

  .١/٣١٨لإلمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي .  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها)٤(

 تحقيق إبـراهيم    ٧٠مة المقدسي ص  تأليف اإلمام أبو شا   .  إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع        )٥(
  .ط الحلبي. عطوه عوض



 

 
٢٠٥

  :القول بعدم الترجيح: ثالثًا
مـا  بثم إن القراءات العشر الصحيحة المتواترة قـد تتفـاوت           : "ابن عاشور قال      
 من خصوصيات البالغة أو الفـصاحة أو كثـرة المعـاني أو             مل عليه بعضها  تيش

الشهرة، وهو تمايز متقارب، وقلَّ أن يكسب إحدى القراءات في تلك اآلية رجحانـاً،             
على أن كثيراً من العلماء كان ال يرى مانعاً من ترجيح قراءة على غيرهـا، ومـن                 

كثر ما رجح بـه     هؤالء اإلمام محمد بن جرير الطبري، والعالمة الزمخشري وفي أ         
   )١(".نظر سنذكره في مواضعه

Å7 ®:  قوله تعالى   عند ابن عاشور ومثال ذلك ما ذكره      Ï=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ È⎦⎪ Ïe$!  :"فقال.]٤:الفاتحـة [〉 #$
 صحيحة ثابتة كما هو شأن القراءات المتواترة، وقـد          »قراءة ملك ومالك  «: وكلتاهما

 بـدون   »لـك ام«من قراءة   تصدى المفسرون والمحتجون للقراءات لبيان ما في كل         
 باأللف من خصوصيات بحسب  قصر النظر على مفهوم كلمة           »مالك«ألف  وقراءة    

 وغفلوا عن إضافة الكلمة  إلى يوم الدين، فقد اسـتويا   »لكم« و مفهوم كلمة     »مالك«
 لغة  »مالك«في إفادة أنه المتصرف في شؤون ذلك اليوم دون شبهة مشارك على أن              

   )٣(".ذو الملك: وكأمير وكتف وصاحب: ")٢("موسالقا" ففي »ملك«في 
يـوم  ((أفاد كالم اإلمام الطاهر بأن معنى القراءتين عند إضافتهما إلى           : أقول

على –، كما أنهما    تينواحد ال يتغير، ومن هنا لم يلجأ إلى الترجيح بين القراء          )) الدين
  . لغة واحدة-بعض األقوال

  

اء الـسابقين مـن المفـسرين        على بعـض العلمـ     ابن عاشور رد  : رابعًا
وغيــرهم الــذين يرجحــون بــين القــراءات الــصحيحة الثابتــة ويطعنــون 

  :فيها
  :على اإلمام  الزمخشريه  رد-١

öΝ ®:د بيان القراءات في قوله تعالىعن ابن عاشورقال      ßγ s? ö‘ x‹Ρr& u™ 〈]وروى "  ]٦:البقرة
  ". أهل مصر عن ورش إبدال الهمزة الثانية ألفاً

                                                 
  ٦١-١/٦٠ التحرير والتنوير )١(

  . ط دار الكتب العلمية٣/٤٣٧ »ملك«القاموس المحيط للفيروز أبادي مادة )٢(

  . بتصرف١/١٧٣التحرير والتنوير )٣(



 

 
٢٠٦

وهـذا  " فقال بعد ذلـك      ابن عاشور  وقد رد عليه     ١"وهو لحن   :" الزمخشريقال      
  .)٢("اختالف في كيفية األداء فال ينافي التواتر

فإن قَلتَ ما تقول  "حيث قال   :  الزمخشري العالَّمةولعل من المناسب أن أذكر كالم          
ـ : حن خارج عن كالم العرب خروجين     الهو  : فيمن يقلب الثانية ألفاً؟ قلتُ     : دهماأح

 وحده أن يكون األول حرف لين والثاني        -اإلقدام على جمع الساكنين على غير حده      
  .الضالين:  نحو قوله-حرفاً مدغماً

إخطاء طريق التخفيف، ألن طريق تخفيف الهمزة المتحركة المفتوح ما          : والثاني    
المفتوح ما قبلهـا  قبلها أن تخرج بين بين؛ فأما القلب ألفاً فهو تخفيف الهمزة الساكنة         

  . )٣(كهمزة رأس
  : رده على اإلمام أبي بكر بن العربي-٢

:  قال ابن العربي   »البيوت«:  عند بيان القراءات الواردة في كلمة      ابن عاشور قال      
ختاره لنفسي إذا قرأت أكسر الحروف المنسوبة إلى قالون         أوالذي  )) "العواصم((في  

 يحيل المعنى أو يلبسه، وال أكسر باء بيـوت وال  إال همزة فإني أتركه أصالً إال فيما   
عين عيون، وأطال بما في بعضه نظر، وهذا اختيار لنفسه بترجيح بعض القراءات             

  . )٤(المشهورة على بعض
 :  رده على المبرد -٣

tβ ® عند بيان القراءات الواردة في كلمة ابن عاشور قال -أ ö ßγ ôÜ tƒ 〈 " : وقد رجح
ألن الوجه أن تكون الكلمتان بمعنى واحد :  بالتشديد قال»طَّهرنحتى ي«المبرد قراءة 

يراد بهما جميعاً الغسل، وهذا عجيب صدوره منه فإن اختالف المعنيين إذا لم 
  )٥(".يحصل منه تضاد أولى لتكون الكلمة الثانية مفيدة شيئاً جديداً

                                                 
   .١/٨٨الكشاف للزمخشري ) ١(
  .١/٢٤٨ التحرير والتنوير )٢(

  .  ١/٨٨زمخشري للالكشاف  )٣(

 مـن الجـزء     ءلم أجد كالم ابن العربي في المطبوع من العواصم، ألن المطبوع هو جـز             .٢/١٩٥التحرير والتنوير    )٤(
   .الثاني من الكتاب

  .  ٢/٣٤٩ التحرير والتنوير )٥(



 

 
٢٠٧

 قول المبـرد     بالجر »واألرحام« عند بيان توجيه قراءة حمزة       ابن عاشور  ذكر   -ب
 القراءة ألخذت نعلـي وخرجـت مـن         هلو قرأ اإلمام بهات   : "حتى قال المبرد  : "فقال

  )١(".وهذا من ضيق العطن وغرور بأن العربية منحصرة فيما يعلمه" الصالة
(θà#)   ® وقرأ حمزة : " )٢(قال المبرد في الكامل     ¨?$# uρ ©! $# “ Ï% ©! $# tβθä9 u™!$ |¡ s? ⎯ Ïµ Î/  

  :هذا مما ال يجوز عندنا إال أن يضطر إليه شاعر، كما قالو 〉 واألرحامِ

  ذهب فما بك واأليام من عجبافاليوم قربت تهجونا وتشتمنا      ف
  : رده على ابن جرير الطبري-٤

tβ ®: عند توجيه القراءات في كلمةابن عاشورقال      ö ßγ ôÜ tƒ 〈" ٣(ورجح الطبري( 
ى أنه حرام على الرجل أن يقرب امرأته بعد جماع األمة علإل: "قراءة التشديد قائالً

وهو مردود بأن ال حاجة إلى االستدالل بدليل اإلجماع " انقطاع الدم عنها حتى تطهر
وال إلى ترجيح القراءة به، ألن اللفظ كاف في إفادة المنع من قربان الرجل امـرأته 

# ®: حتى تطهر بدليل مفهـوم الشـرط في قوله sŒ Î* sù tβ ö £γ sÜ s? .〈)٤(  
واإلجماع من األمة :"ورد بعض الباحثين المعاصرين على الطبرى فيما ذكره فقال

على حرمة إتيان الرجل امرأته بعد انقطاع حيضها حتى تتطهر ال يرفع القراءة 
                                                 

وفي كتاب التذكرة المهدية عن : "وقد ذكر هذا القول القرطبي في تفسيره فقال. ٤/١١ التحرير والتنوير )١(
?̈(θà#) ® ].٢٢:إبراهيم[ 〉 وما أنتم بمصرخي ®: لو صليت خلف إمام يقرأ: الفارسي أن أبا العباس المبرد قال $# uρ ©! $# 

“ Ï% ©! $# tβθ ä9 u™ !$ |¡s? ⎯ Ïµ Î/ ِ٥/٧الجامع ألحكام القرآن "  ألخذت نعلي ومضيت 〉 واألرحام  .  

  .٣/٣١د الكامل في اللغة واألدب ألبي العباس محمد بن يزيد المبر )٢(

ولد في آمـل    . المؤِّرخ المفسر اإلمام  : جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري، أبو جعفر           بن  محمد   هو   )٣(
، واستوطن بغداد ، وتوفى فيها ، وعرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى ، مـن                )هـ٢٢٤ (طبرستان عام 

وكـان أوالً   . ، واختالف الفقهاء، وغير ذلـك       " آنجامع البيان في تفسيرآي القر    " ،  " تاريخ الطبري " مؤلفاته  
شافعياً ثم انفرد بمذهب مستقل وأقاويل واختيارات ، وله أتباع ومقلدون ، وله في األصول والفروع كتب كثيرة                  

 ] .٥/٢٤٢، معجم األدباء ٦/٦٩ ، األعالم للزركلى ٩٥طبقات المفسرين ص . [)هـ٣١٠( توفى عام . 

وأولى القراءتين بالصواب في ذلـك      : "أما عبارة الطبري كما في جامعه فهي      . ٢/٢٤٩  التحرير والتنوير  )٤(
حتى يغتسلن؛ إلجماع الجميع على أن حراماً علـى         :  بتشديدها وفتحها، بمعنى   »حتى يطَّهرن «: "قراءة من قرأ  

  . ٣/٧٣٢جامع البيان عن تأويل آي القرآن " الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع دم حيضها حتى تطهر



 

 
٢٠٨

ألن هذه القراءة وإن دلت على أن الغاية هو ) يطْهرن(  قراءة التخفيف –المتواترة 
إن الطهر انقطاع الدم والتطهر هو االغتسال أو : قيل  بناء على ما –انقطاع الدم 

صار ) فإذا تطهرن (  االَّ أنه لما ضم إليها قوله تعالى –الوضوء أو غسل الفرج 
المجموع هو الغاية، واآلية لما دلت على وجوب األمرين وجب أن ال تنتهي هذه 

ين واحد وال داعي الحرمة إال عند حصول األمرين فتبين من ذلك أن مرجع القراءت
  )١(" قراءة دون أخرىهإلنكار

  : رده على مكي بن أبي طالب-٥

 -قراءة الـصاد أي     : " قال مكي  »يقص الحقَّ « عند بيان قراءة     ابن عاشور قال      
عليها، وألنه لو كـان مـن       ) نافع وابن كثير  (  أحب إلي التفاق الحرميين      -المهملة

يقض بالحق، وتأويله بأنه نـصب      : ي أن يقال  القضاء للزمت الباء الموحدة فيه، يعن     
  ".على نزع الخافض نادر

 منصوب على المفعولية المطلقة، أي القضاء الحق،        »الحق«وأجاب الزجاج بأن        
وعلى هذه القراءة ينبغي أال يوقف عليه لئال يضطر الواقف إلى إظهار الياء فيخالف              

  .   )٢(الرسم المصحفي
  . مناً من إيراده لجواب الزجاج يؤخذ ضابن عاشوررد     و
وحجة من قرأ بالضاد    : "سأورد هنا عبارة اإلمام مكي بن أبي طالب حيث قال             و

 والفـصل ال    »خير الفاصلين «معجمة أنه جعله من القضاء، ودلَّ على ذلك أن بعده           
إن الحكـم   «يكون إال عن قضاء دون قصص، ويقوي ذلك أن في قراءة ابن مسعود              

 فدخول الياء يؤكد معنى القضاء، وال يوقف عليـه فـي هـذه              » بالحق إال هللا يقضي  
القراءة ألن أصله الياء، فإن وقفتَ بالياء على األصل خالفت الخط، وإن وقفت بغير              
ياء خالفت األصل، والقراءة بالصاد غير معجمة أحب إلي، التفاق الحرميين وعاصم            

                                                 
القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبرى في تفسيره والرد عليه من أول القرآن إلى آخر سورة ) ١(

 .١٩٦لألستاذ محمد عارف عثمان موسى الهررى ص. التوبة 

  .٦/١٣٤ التحرير والتنوير )٢(



 

 
٢٠٩

فيه، كما أتـت فـي قـراءة ابـن          على ذلك، وألنه لو كان من القضاء للزمت الياء          
  .)١(مسعود

  : رده على أبي عمرو بن العالء-٦

’ ®بعد بيان وجه القراءة في كلمة      ÏoΤ ûθ ’f ¯≈ utéB r& 〈 ] ابن بنون واحدة قال  ]٨٠:األنعام
وعن أبي عمرو بن العالء أن هذه القراءة لحن، فإن صح ذلك عنه فهو : "عاشور

  . )٢("يهمخطئ في زعمه، أو أخطأ من عزاه إل
  : رده على أبي على الفارسي-٧

⎪⎦t ®:  عند تفسير قوله تعالىابن عاشورقال      Ï%©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ öΝ s9 uρ (#ρã Å_$ pκ ç‰ $ tΒ /ä3 s9 ⎯ ÏiΒ 

Ν Îκ ÉJ u‹≈ s9 uρ ⎯ ÏiΒ >™ó© x« 4© ®L xm (#ρã Å_$ pκ ç‰ 〈]في المشهور -بفتح الواو- »الوالية«و: "]٧٢:األنفال 
لمصدر تواله، وقرأها حمزة وحده وكذلك قرأها جمهور القُر بكسر -اء، وهي اسم

الفتح أجود هنا، ألن الوالية التي بكسر الواو في : " قال أبو علي الفارسي-الواو
قد يجوز فيها الكسر، : " وقال الزجاج)٣("السلطان يعني في واليات الحكم واإلمارة

دة والخياطة، وتبعه ألن في تولّي بعض القوم بعضاً جنساً من الصناعة كالقصا
  . الفتح هنا أجود وأراد إبطال قول أبي علي الفارسي أن)٤(»الكشاف«في

وما قاله أبو علي الفارسي باطل، والفتح والكسر وجهان متساويان مثل الداللة     
  .)٥(بفتح الدال وكسرها

الية، والو« في اللسان ور قول ابن منظابن عاشورومما يؤيد ما ذهب إليه     
  .)٦(»النصرة: والوِالية

                                                 
  .١/٤٣٤ مكي بن أبي طالب القيسي.  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها)١(

 عن أبي عمرو بن العـالء أن هـذه          ىحكو: "وقد ذكر القرطبي في تفسيره فقال     . ٦/١٨٤التحرير والتنوير   )٢(
  .٧/٢٩الجامع ألحكام القرآن " القراءة لحن

  .٢/٣١٠ الحجة للقراءات السبعة )٣(

  . ٢/٢٢٧ تفسير الكشاف )٤(

  .٩/١٧١ التحرير والتنوير )٥(

  ).ولى(مادة .١٥/٢٨١ ور لسان العرب البن منظ)٦(



 

 
٢١٠

الداللة وقرئ بفتح الواو وكسرها فقيل هما بمعنى الداللة و: "وقول السمين الحلبي    
   )١("بالفتح النصرة، وبالكسر تولي األمر:  األمر، وقيلومعناهما تولي

   رده على األخفش -٨

$ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      pκš‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (# ûθ ç/θ è? ’ n<Î) «!$# Zπ t/ öθ s? 

% ·nθÝÁ̄Ρ 〈 ]بفتح النون على معنى الوصف كما »نصوحاً«وقرأ الجمهور : "]٨:التحريم 
 مثل القعود »نصح«وقرأه أبو بكر عن عاصم بضم النون على أنه مصدر . علمت
  )٢(".وزعم األخفش أن الضم غير معروف والقراءة حجة عليه. من قعد

  )٣(بي عبيد رده على أ-٩

<z ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      u ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Wξã_ §‘ ÏµŠ Ïù â™ !% x. u à° 

tβθ Ý¡Å3≈ t± tFãΒ Wξ ã_ u‘ uρ $ Vϑ n=y™ @≅ ã_ u Ïj9 ö≅ yδ Èβ$tƒ Èθ tF ó¡ o„ ¸ξ sW tΒ 〈]لَماً«وقرأ الجمهور: "]٢٩:الزمرس« 
  .ا خَلَصسلم له، إذ: بفتح السين وفتح الالم بعدها ميم وهو اسم مصدر

سلم، :  بصيغة اسم الفاعل وهو من»سالماً«وقرأه ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب     
  . إذا خلص واختار هذه القراءة أبو عبيد وال وجه له

"  فيه للرجلةشركال والحق أنهما سواء كما أيده النحاس وأبو حاتم، والمعنى أنه     
)٤(.  

:  صحةُ التفسير على هذه القراءة، قال»اًسالم«ووجه اختيار أبي عبيد لقراءة     
  .)٥(ألن السالم الخالص ضد المشترك، والسلَم ضد الحرب، وال موضع للحرب هنا

                                                 
  . ، ط دار السيد للنشر٦٤٤ص) ولى( عمدة الحفاظ للسمين الحلبي مادة )١(

  .٢٨/٣٣٠ التحرير والتنوير )٢(

، روى عن ابن عيينة ووكيع ،       ) هـ  ١٥٧( هو القاسم بن سالم الهروي األزدي البغدادي ، أبو عبيد ولد سنة             ) ٣(
طبقات الحفـاظ   ) . [ هـ  ٢٢٤( ، األمثال ، توفي بمكة سنة       الغريب المصنف ، فضائل القرآن      : من مؤلفاته   

  ] . ٥/١٧٦، األعالم ١٧٩ص
  .٢٤/٨١ التحرير والتنوير )٤(

  .١٥/٢٢٢حكام القرآن للقرطبي ألجامع ال )٥(



 

 
٢١١

وهذا االحتجاج ال يلزم ألن الحرفَ إذا كان له : "ورد عليه النحاس فقال
معنيان لم يحمل إال على أوالهما، فهذا وإن كان السلم ضد الحرب فله موضع آخر، 

  . كان لك في هذا المنزل شركاء فصار سلماً لك: كما يقال
شيء سالم ال عاهة :  في غيره، ألنه يقاللزمه ما »سالم«ويلزمه أيضاً في 

  . )١(به، والقراءتان حسنتان قد قرأ بهما األئمة
    

   

 
 
 
 

 
 

                                                 
  .١٥/٢٢٢ معاني القرآن للنحاس )١(



 

 
٢١٢
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٢١٣

الشك أن القراءات القرآنية المتواترة معين هائل للنحو العربي وشاهد أصيل فيه                
 المختلفة ، إذ القراءة سـنة متبعـة ،          هيجب االعتماد عليه ، والتلقي عنه في قواعد       

والقراء ال يأتون بشيء من عندهم ، وهم أهل ثقة وعدول ، بل كان يـضرب بهـم                  
ته من التحريف والتغيير ، ملتزمين ما       المثل في الحرص على سالمة القرآن وصيان      

نزل على محمد صلى اهللا عليه وسلم ، وهم ال ينظرون في القرآن بقراءاته المختلفة               
 في األثر ، واألصح في      الثابتعلى األفشى في اللغة واألقيس في العربية، بل على          

اساً للقياس  جعلها أس نهم بالقبول والتقدير ، و    رواية ، ويجب أن نتلقى ذلك عن      النقل وال 
و لغـة ، ألن     فـش ها قياس عربية وال     دثبتت عنهم ال يصح أن ير     العربي ، وطالما    

ولكننا نجد كثيراً من النحاة قد طعنوا فـي بعـض القـراءات             . القراءة سنة متبعة    
القرآنية وأداروا حولها جدالً كثيراً ، بحجة أنها تخالف القواعد التـي وضـعوها ،               

نحو في نظرهم ، وبالغ بعضهم في وصـفها بـالغلط أو             التي بنى عليها ال    سواألس
رعـاً  فبالرداءة ونحو ذلك ، مما ترتب عليه جعل القاعدة أساساً والقراءات الواردة             

يتبع القاعدة ويخضع لها ، والعربية هي التي ينبغي أن تتبـع القـراءات وتجعلهـا                
ن نبينا محمد   من أفصح العرب  م    المنهل العذب الستخالص قوانينها ، فهي مسموعة        

  .  )١(صلى اهللا عليه وسلم
  

≈t⎦⎪ÎÉ9 ®دفاعه عن قوله تعالى : أوالً ¢Á9$# uρ ’Îû Ï™!$ y™ù' t7 ø9 $# Ï™ !# §œØ9$# uρ 〈]١٧٧:البقرة[  

⎪⎦t ®أن " ابن عاشورذكر      Î É9≈ ¢Á9 $# uρ 〈  نصب على المدح أو االختصاص ونقل 

⎪⎦t ®وأخرج ": عبارة الكشاف Î É9≈ ¢Á9 $# uρ 〈 ى االختصاص والمدح، وإظهاراً منصوباً عل
  .)٢("لفضل الصبر في الشدائد ومواطن القتال على سائر األعمال

وعن بعض : "  رواية دخيلة على عثمان بن عفان فقالابن عاشور أبطلثم     
≈t⎦⎪ÎÉ9 ®المتأولين أن نصب  ¢Á9$# uρ 〈  وقع خطأ من كتّاب المصاحف، وأنه مما أراده

                                                 
صالح      /  والنحو ، دبين القراءات: مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة العدد السابع ، بحث بعنوان ) ١(

 .عبد العزيز علي السيد

  .١/٢٤٥ الكشاف للزمخشري )٢(



 

 
٢١٤

إني أجد به لحناً : " قال بعد أن قرأ المصحف الذي كتبوه فيما نقل عنه أنهعثمان 
ل على عثمان، ولو صح لكان يريد باللحن ما في قوتوهذا م" ستقيمه العرب بألسنتها 

رسم المصاحف من إشارات مثل كتابة األلف في صورة الياء إشارة إلى اإلمالة ولم 
  )١(".يكن اللحن يطلق على الخطأ

  : من تضعيف ما روى عن عثمانابن عاشورليه الطاهر ومما يؤيد ما ذهب إ    
إن حديث عثمان ضعيف واإلسناد فيه اضطراب وانقطـاع،         : ")٢(قول السخاوي  - ١

، جعل للناس إماماً يقتدون به، فكيف يرى في القرآن لحنـاً ويتركـه              فإن عثمان   
   )٣(".لتقيمه العرب بألسنتها

 قـال الفخـر     .آن إلينا متـواتراً   أن ما روى عن عثمان يعارض وصول القر        - ٢
 بعيد ألن هـذا المـصحف       -يعني ما روى عن عثمان    -علم أن هذا    او: ")٤(الرازي

  )٥(".، فكيف يمكن ثبوت اللحن فيهمنقول بالنقل المتواتر عن رسول اهللا 
 

ÿ⎯Ïν ® دفاعه عن قراءة: ثانياً ÏjŠ xσ ãƒ 〈 ]بإسكان الهاء- ]٧٥:آل عمران-.   

  .)٦(بة وحمزة وأبو جعفر بإسكان الهاءقرأ أبو عمرو وشع    
وهذا اإلسكان الذي روى عن هؤالء  " )٧(:وطعن الزجاج في هذه القراءة فقال    

غلط بين ألن الهاء ال ينبغي أن تجزم، وإذا لم تجزم فال يجوز أن تسكَّن في 
                                                 

  . بتصرف١٣٣-٢/١٣١ التحرير والتنوير )١(

 هو علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري السخاوى الشافعي ، أبو الحسن، علـم الـدين، عـالم القـراءات                       )٢(
جمـال  : من كتبه . وسكن دمشق، وتوفى فيها     ) هـ٥٥٨(  ولد سنة  بمصر) سخا( واألصول واللغة والتفسير، أصله من      

  ] ٤/٣٣٢األعالم للزركلى .[)هـ٦٤٣( توفى عام. القّراء وكمال اإلقراء و شرح الشاطبية 

  .٦/٢٥٨ روح المعاني لآللوسي )٣(

ذرية أبي بكر الصديق    من  . محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي اإلمام فخر الدين الرازي القرشي البكري                هو  ) ٤(
التفسير الكبير، المحصول في أصول الفقه،      : هـ ، من مؤلفاته     ٥٤٤الشافعي المفسر المتكلم ولد سنة      . رضي اهللا عنه    

 ، األعـالم    ١١٥طبقات المفسرين للـسيوطي ص    . [)هـ  ٦٠٦( وتوفى عام   . شرح األسماء الحسني ، إعجاز القرآن         
  ] .٦/٣١٣للزركلى 

  .٦/٨٩ الرازي  تفسير الفخر)٥(

  .٦٤ البدور الزاهرة ص)٦(

  .هـ١٤٠٨ ط المكتبة العصرية عام ١/٤٣٩ معاني القرآن للزجاج )٧(



 

 
٢١٥

  ه في وأما أبو عمرو فأراه كان يختلس الكسرة فَغُلط عليه، كما غُلط علي)١("الوصل
® öΝ ä3 Í← Í‘$ t/ 〈]أنه كان يكسر -وهو ضابط لمثل هذا- )٢( عنه سيبويهى وقد حك]٥٤:البقرة 

  ".كسراً خفياً
     على الزجاج بجوابينابن عاشورورد :  
أن هاء الضمير سكنت إجراء للوصل مجرى الوقف، وقد سبقه إلى ذلك            : األول    

  .)٣(العالمة السمين الحلبي
 هذه لغة ثابتة عن العرب حفظها األئمة األعالم كالفراء وغيره، ونقل            أن: الثاني    

مذهب بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرك ما قبلها،         "، وهو   )٤(قول الفراء في ذلك   
ابن  كما رد    )٥("ضربتُه ضرباً شديداً، كما يسكنون أنتم وقمتُم وأصلها الرفع        : يقولون
أبا عمرو كان يختلس الكسر فغلط عليه من         أيضاً على ما زعمه الزجاج أن        عاشور
وكالم الزجاج مردود ألنه راعى فيه المشهور من االستعمال المقـيس،           : "فقال. نقله

      .)٦("واللغة أوسع من ذلك، والقراءة حجة

  

⎫⎦t ®: دفاعه عن قوله تعالى في سورة النساء: ثالثاً ÏϑŠ É) çR ùQ $# uρ nο 4θ n= ¢Á9   ] ١٢٦:النساء[〉 #$

 بالنصب ثبت في المصحف اإلمام، وقرأه       »المقيمينو«وعطف  : "ن عاشور ابقال      
المسلمون في األقطار دون نكير، فعلمنا أنه طريقة عربية في عطف األسماء الدالـة              
على صفات محامد على أمثالها، فيجوز في بعـض المعطوفـات النـصب علـى               

لك فـي النعـوت     التخصيص بالمدح، والرفع على االستئناف لالهتمام، كما فعلوا ذ        
                                                 

أن جزم الجواب ال يظهر على هاء الضمير بل على آخر حرف من الفعـل                :-كما يقول ابن عاشور   – ومعناه   )١(
  .٣/١٣٣التحرير . هاءوال يجوز تسكينها  في الوصل كما في أكثر اآليات التي سكنوا فيها ال

  .م١٩٧٥ ط مطبعة السعادة ٢/٢٩٧ الكتاب )٢(

  .٣/٢٦٢الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  )٣(

  .٣/١٣٢التحرير والتنوير  )٤(

  .٤/١١٤، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ١/٢٢٣معاني القرآن للفراء  )٥(

  .١٣/١٣٢التحرير والتنوير  )٦(



 

 
٢١٦

⎯£ ®: كانت بدون عطف أم بعطف، كقوله تعـالى       أالمتتابعة، سواء    Å3≈ s9 uρ § É9 ø9 إلـى   〉 #$

⎪⎦t ®قوله Î É9≈ ¢Á9 $# uρ 〈 ] باب ما ينتصب في التعظـيم      )) كتابه(( قال سيبويه في     ]١٧٧:البقـرة
وذكـر  " وإن شئت جعلته صفة فجرى على األول، وإن شئت قطعته فابتدأته          "والمدح  
      ، ومثلـه  "فلو كان كله رفعاً كـان جيـداً       : "  ما نحن بصدده هذه اآلية فقال      من قبيل 

® šχθ èùθ ßϑ ø9 $# uρ öΝ Ïδ Ï‰ ôγ yè Î/ # sŒ Î) (#ρ ß‰ yγ≈ tã ( t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï™ !$ y™ ù' t7 ø9 $# Ï™ !# § œØ9 $# uρ 〈 ]١٧٧:البقــــرة[ 

  :)١(ونظيره قول الخرنق
  الجزرالَ يبعدن قومي الذين همو     سم العداة وآفة 

  )٢(  النــازلون بكـل معترك     والطيبين معـاقد األزر            

 لتكون نظير »الطيبين« ونصب »النازلون«برفع : في رواية يونس عن العرب    
والظاهر أن هذا مما يجرى على قصد التفنن عند تكرر المتتابعات، ولذلك . هذه اآلية

ات كما في سورة البقرة وفي هذه اآلية، تكرر وقوعه في القرآن في معطوفات متتابع
tβθ ®: وفي قوله ä↔ Î6≈¢Á9 $# uρ 〈 ]أن )٤( وأبان بن عثمان)٣( وروى عن عائشة]٦٩:المائدة 

 خطأ من كاتب المصحف وقد عدت من الخطأ في هذه اآلية، »المقيمين«نصب 
⎯£ ®: وقوله Å3≈ s9 uρ § É9 ø9 $# ô⎯ tΒ z⎯ tΒ# u™ «! $$Î/ 〈 إلى قوله :® t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï™ !$ y™ ù' t7 ø9 ] ١٧٧:البقرة[〉 #$

≈›βÎ) Èβ¨x÷ ®: وقوله yδ Èβ¨u Ås≈ |¡ s9 〈]وقوله]٦٣:طه  :® tβθ ä↔ Î6≈ ¢Á9 $# uρ 〈]وقرأتها عائشة  ]٦٩:المائدة

                                                 
فان بن مالك ، شاعرة من شواعر العرب في الجاهلية ، وهي أخت طرفـة بـن                 هي الخرنق بنت بدر بن ه     ) ١(

العبد ألمه ، وأكثر شعرها في رثائه ثم رثاء زوجها عمرو بن مرثد سيد بني أسد ، توفيت قبل الهجرة بخمسين                     
  ] .٢/٣٠٣، األعالم ١/٣٤٨أعالم النساء . [ سنة تقريباً 

- ١٣٩٦محمد على سلطاني مطبعة الحجاز دمشق :  تحقيق د،١٦- ٢/١٥شرح أبيات سيبويه للسيرافي  )٢(
١٩٧٦.  

هي عائشة بنت أبي بكر الصديق ، ولدت بعد المبعث بأربع أو خمس سنين ، تزوجها صلى اهللا عليه وسلم                    ) ٣(
ودفنـت  ) هـ  ٥٨( بعد موت خديجة قبل الهجرة بثالث سنين ، توفيت في السابع عشر من شهر رمضان سنة                 

  ] .٨/٢٣١صابة اإل. [ بالبقيع 

هو أبان بن عثمان بن عفان ، أول من كتب في السيرة النبوية ، مولده ووفاتـه بالمدينـة ، تـوفي سـنة                                ) ٤(
  ] . ١/٢٧األعالم ) . [ هـ ١٠٥( 



 

 
٢١٧

 والجحدري وسعيد بن )١(وعبد اهللا بن مسعود وأبي بن كعب والحسن ومالك بن دينار
 بالرفع، وال ترد قراءة »مقيمونوال«: )٤( وعمرو بن عبيد)٣( وعيسى بن عمر)٢(جبير

  .الجمهور المجمع عليها بقراءة شاذة
 ونحوه هو مظهر تأويل قول عثمـان        »المقيمين«ومن الناس من زعم أن نصب           

أحسنتم وأجملتم وأرى لحناً قليالً     : " لكتاب المصاحف حين أتموها وقرأها أنه قال لهم       
  . )٥("ستقيمه العرب بألسنتها

ئ خطوأخبار لم تصح عن الذين نسبت إليهم، ومن البعيد جداً أن يوهذه أوهام     
كاتب المصحف في كلمة بين أخواتها فيفردها بالخطأ دون سابقتها أو تابعتها، وأبعد 
منه أن يجيء الخطأ في طائفة متماثلة من الكلمات وهي التي إعرابها بالحروف 

، وال أحسب ما رواه عن النائبة عن حركات اإلعراب من المثنى والجمع على حده
عائشة وأبان بن عثمان في ذلك صحيحاً، وقد علمت وجه عربيته في المتعاطفات، 

≈›βÎ) Èβ¨x÷ ®وأما وجه عربية  yδ Èβ¨u Ås≈ |¡ s9 〈  ٦٣:طه[فيأتي عند الكالم في سورة .[
والظاهر أن تأويل قول عثمان هو ما وقع في رسم المصحف من نحو األلفات 

وهم كانوا أبعد همة في الغيرة على اإلسالم  ")٦():الكشاف (المحذوفة قال صاحب
وذب المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب اهللا ثلمة ليسدها من بعدهم وخرقاً يرفوه 

                                                 
هو مالك بن دينار البصري ، أبو يحيى ، من رواة الحديث كان ورعاً يأكل من كسبه ، توفي بالبصرة سنة ) ١(
  ] .٥/٢٦٠األعالم . [ )هـ ١٣١( 

، وهو حبشي   ) هـ  ٤٥( هو سعيد بن جبير بن هشام األسدي ، أبو عبد اهللا الكوفي التابعي الجليل ولد سنة                 ) ٢(
  ] . ٣/٩٣،األعالم ١/٣٠٥غاية النهاية ) . [ هـ ٩٥( األصل ، قتله الحجاج سنة 

الخليل وسيبويه وابـن العـالء ، مـن         هو عيسى بن عمر ، أبو عمر الثقفي النحوي البصري ، وهو شيخ              ) ٣(
   ] . ٥/١٠٦ ، األعالم ١/٦١٣غاية النهاية ) . [ هـ ١٤٩( الجامع واإلكمال ، توفي سنة : مؤلفاته 

، وردت عنه الرواية في حـروف       ) هـ  ٨٠( هو عمرو بن عبيد بن باب ، أبو عثمان البصري ، ولد سنة              ) ٤(
  ] .٥/٨١، األعالم ١/٦٠٢غاية النهاية [ ) . هـ١٤٤( القرآن ، توفي في ذي الحجة سنة 

ولعلك تلمح معي دليل سوق هذه الرواية عن عثمان، من حيث التناقض الظاهر، بين              : "قال العالمة الزرقاني   )٥(
للـذين  : وصف نساخ المصحف بأنهم أحسنوا وأجملوا، ووصف المصحف الذي نسخوه بأن فيه لحناً، وهل يقال              

 ٣٨٧-١/٣٨٦محمد عبد العظـيم الزرقـاني       : راجع مناهل العرفان للشيخ   "  وأجملتم لحنوا في المصحف أحسنتُم   
  .بتصرف

  .١/٦٢٣الكشاف  )٦(



 

 
٢١٨

⎪⎦t   ®: وقد تقدم نظير هذا عند قوله تعالى" من يلحق بهم Î É9≈ ¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï™ !$ y™ ù' t7 ø9 $# 

Ï™ !# § œØ9 $# uρ 〈 ]١٧٧:البقرة[ 
)١(.  

#!™Ö ® قراءة عندفاعه : اًرابع u“ yfsù ã≅÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% 〈 ]باإلضافة]٩٥:المائدة .  

وقد اجترأ  : " إلى اجتراء الطبري على هذه القراءة فقال       ابن عاشور أشار العالمة       
  .)٢(أن ال وجه لقراءة اإلضافة: الطبري فقال

™Ö ®وبالرجوع إلى تفسير الطبري نراه يرجح قراءة      !# u“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% 〈  بعدم
وأولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءةُ من : " اإلضافة على قراءة اإلضافة فيقول

™Ö ® قرأ  !# u“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $tΒ Ÿ≅ tF s% 〈  هو المثل، فال بتنوين الجزاء ورفع المثل، ألن الجزاء
  .)٣(وجه إلضافة الشيء إلى نفسه

وذلك وهم منه وغفلة من وجوه      : "بري فقال  على ما ذكره الط    ابن عاشور وعلق      
  ".تصاريف الكالم العربي

  : توجيهاتعدة -باإلضافة- »فجزاء مثِل« قراءة ابن عاشورووجه     
وقرأ جمهور القـراء    : "ابن عاشور أنه من قبيل إضافة المصدر إلى فاعله قال          - ١
 مـصدراً بـدالً   »ءجزا«، فيكون »مثل« إلى »جزاء« بإضافة   »فجزاء مثِل ما قتل     «

 »من الـنعم  « فاعل المصدر أضيف إليه مصدره و      »مثل ما قتل  «عن الفعل، ويكون    
فمثل ما قتل من النعم يجزئ جزاء مـا قتلـه، أي            :  والتقدير »ما قتل «بيان المثل ال    

يكافئ ويعوض ما قتله، وإسناد الجزاء إلى المثـل إسـناد علـى طريقـة المجـاز                 
  . )٤(العقلي

  

                                                 
  .٣١٣-٤/٣١٢التحرير والتنوير  )١(

  .٥/٢١٥التحرير والتنوير  )٢(

 .٨/٦٨٠تفسير الطبرى  )٣(

  . ٥/٢١٥التحرير والتنوير  )٤(



 

 
٢١٩

 ) ١ (.فجزاء هو مثل ما قتل، واإلضافة تكون ألدنى مالبسة: ة بيانية أيأن اإلضاف - ٢

أنه من قبيل إضافة المصدر لمفعوله تخفيفاً، واألصل فعليه جزاء مثُل ما قتل،  - ٣
 هذا التوجيه للزمخشري ابن عاشور وعزا )٢(.أي أن يجزي مثل ما قتل، ثم أضيف

 من إضافة المصدر إلى المفعول، )٣(كشافوجعله صاحب ال: "وأبدى تعقيباً عليه فقال
وهو يقتضي أن يكون النعم هو المعوض ال العوض ألن . فليجز مثَل ما قتل: أي

جزيت :  بالباء ويتعدى إلى المعوض بنفسه، تقول»جزى«العوض يتعدى إليه فعل 
جزيت كذا درهماً بما أتلفته فلذلك اضطر الذين : ما أتلفته، بكذا درهماً، وال تقول

، كما »مثلك ال يبخل«ونظروه بقولهم .  مقحماً»مثل«دروا هذا القول إلى جعل لفظ ق
 وهو معاصر للزمخشري وسكت صاحب الكشاف عن الخوض في )٤(قال ابن عطية

 مقحماً وأن الكالم على »مثل«ذلك، وقرر القطب كالم الكشاف على لزوم جعل لفظ 
§{ ã4 ® وجه الكناية، يعني نظير  øŠ s9 ⎯ Ïµ Î=÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( 〈]وكذلك ألزمه إياه   ]١١:الشورى

، واعتذر عن عدم التصريح به في كالمه بأن الزمخشري بصدد بيان )٥(التفتزاني
الجزاء ال بصدد بيان أن عليه جزاء ما قتل، وهو اعتذار ضعيف، فالوجه ال حاجة 

  . )٦("إلى هذا التقدير من أصله

 

  

م ه َأوالدن ِلكَثيرٍ من الْمشْرِكين قَتُْليذَِلك زوكَ« دفاعه عن قراءة ابن عامر: خامساً

 اعترض كثير من المفسرين وغيرهم على قراءة ابن ]١٣٧:األنعام[ »مهِِئشُركَا
 ومن هؤالء الطبري »مهِئم شُركَاه َأوالدن ِلكَثيرٍ من الْمشْرِكين قَتُْليوكَذَِلك ز«عامر

                                                 
  .٥/٢١٥التحرير والتنوير  )١(

  .٤/٤١٩مين الحلبي الدر المصون للس )٢(

  .١/٧١١الكشاف  )٣(

  . ٥/٣٩ المحرر الوجيز )٤(

هو مسعود بن عمر بن عبد اهللا التفتازاني ، سعد الدين ، من أئمة العربية والبيـان والمنطـق ، ولـد سـنة                                ) ٥(
.       ) هــ   ٧٩٣( تهذيب المنطق، المطول، شرح العقائد النسفية ، تـوفي سـنة            : ، من مؤلفاته    ) هـ  ٧١٢( 
  ] .٧/٢١٩األعالم [ 

  .٥/٢١٥التحرير والتنوير  )٦(



 

 
٢٢٠

 عطية، وحجتهم في تضعيف هذه القراءة الفصل بين المضاف  وابنوالزمخشرى
والمضاف إليه بالمفعول، ويرون أن الفصل بالظروف في مثل هذا ال يجوز إال في 

 .ضرورة الشعر فكيف بالمفعول في أفصح كالمٍ

y7 ®: والقراءة التي ال أستجيز غيرهـا     : "قال اإلمام الطبري   Ï9¨x‹ Ÿ2 uρ š⎥ ¨⎪ y— 

9 ÏW x6 Ï9 š∅ ÏiΒ š⎥⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ø9 $# Ÿ≅ ÷F s% öΝ Ïδ Ï‰≈ s9 ÷ρ r& öΝ èδ äτ !$ Ÿ2 u ä© 〈  ــزاي مــن ــتح ال  بف
»نيهم« عليه، وخفض    »زين« بوقوع   »القتل«، ونصب   »زالقتـل « بإضافة   »أوالد« 

 .)١(" بفعلهم، ألنهم هم الذين زينوا للمشركين قَتَل أوالدهم»شركاء«إليهم ورفع 

برفـع  - »قتُل أوالدهـم شـركائهم    «وأما قراءة ابن عامر     : "وقال الزمخشري     
 على إضافة القتل إلى الشركاء، والفصل       »الشركاء« وجر   »أوالد« ونصب   »القتل«

بينهما بغير الظرف، فشئ لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر، لكان سـمجاً              
مردوداً، كما سمج ورد :  
 زج القلوص أبي مزاده

.  القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته      فكيف به في   ؟فكيف به في الكالم المنثور        
  )٢(".والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف شركائهم مكتوباً بالياء

ال وهذه القراءة ضعيفة في استعمال العرب، ورؤساء العربية         : "وقال ابن عطية     
  :)٣(فصل بالظرف في مثل هذا إال في الشعر، كقولهيجيزون ال

  

   يوماً    يهودى يقارب أو يزيُلكما خُطَّ الكتاب بكَفِّ
  

وردت شاذة   أنها   -على ضعفها -الم؟ ولكن وجهها  فكيف بالمفعول في أفصح الك        
  :)٤(في بيت أنشده أبو الحسن األخفش وهو

                                                 
  .٩/٥٧٧تفسير الطبري  )١(

  .٢/٦٦الكشاف  )٢(

  " )عجم" مادة ١٠/٥٢، لسان العرب البن منظور ٢/٤٣٣شرح الشواهد للعيني .(البيت ألبي حية النميرى ) ٣(
رمح : الطعن، والمزجةُ بكسر الميم      : والزج هنا . ذكر أبو الحسن األخفش هذا البيت دون أن ينسبه ألحد         ) ٤(

إنه زج امرأته كما زج أبو مـزادة القلـوص ،           : يقول  . الناقة الفتية   : قصير كالمزاريق والقلوص بفتح القاف      
 ) .٢/٤٣١شرح الشواهد للعيني ( وأبو مزادة كنية رجل 



 

 
٢٢١

  

  بمزجة     زج القلوص أبي مزادة فَزججتُها
  

  :)٢( وهو قوله)١(وفي بيت الطِّرماح    
  

   الكَنَاِئن   بواديه من قَرعِ القسيلمراتع لم تَرع يطُفْن بحوزى ا
  

      لون وأد بنات الغير، فهم القـاتلون،          -على هذه القراءة  -والشركاءهم الذين يتأو 
       نُـونيزال القاتلــون، وذلـك مـضمن قــراءة         والصحيح من المعـنى أنهم الم

  .)٣(الجماعة
  :  فقالهالقراءة ورد على من أنكر هذه اابن عاشوروقد وجه هذا     
 ببناء »وكذلك زين لكثير من المشركين قتُل أوالدهم شركاِئهم      «: وقرأه ابن عامر  "    
 على أنه   »أوالدهم« على أنه نائب الفاعل، ونصب       »قتُل« للنائب، ورفع    »زين«فعل  

 إلـى    إليه من إضافة المـصدر     »قتل« على إضافة    »شركائهم«، وجر   »قتل«مفعول  
 في المصحف العثماني الذي بـبالد الـشام،         »شركائهم«فاعله، وكذلك رسمت كلمة     

 بالكسر وهـم    »شركائهم«وذلك دليل على أن الذين رسموا تلك الكلمة راعوا قراءة           
 »شـركائهم « كلمـة    بـت من أهل الفصاحة والتثبت في سند قراءات القرآن، إذ كت         

علـى هـذه     لهمزة مكسورة، والمعنى  بصورة الياء بعد األلف، وذلك يدل على أن ا        
أن مزينِّا زين لكثير من المشركين أن يقْتَُل شركاُؤهم أوالدهم، فإسناد القتل            : القراءة

إلى الشركاء على طريقة المجاز العقلي إما ألن الشركاء سبب القتل إذا كان القتـل               
مون بديانة الشرك مثل    هم القائ أوالدقُرباناً لألصنام، وإما ألن الذين شرعوا لهم قتل         

عمرو بن لُحي ومن بعده، وإذا كان المراد بالقتل الوأد، فالشركاء سـبب وإن كـان                
فالشركاء سبب السبب،   ) وهو المعروف (الوأد قرباناً لألصنام وإن لم يكن قرباناً لهم         

  .ألنه من شرائع الشرك
                                                 

إلى الكوفة ، لـه ديـوان شـعر         هو الطرماح بن حكيم بن الحكم ، شاعر إسالمي ولد ونشأ بالشام وانتقل              )١(
   ] . ٣/٢٢٥األعالم . [ تقريباً ) هـ ١٢٥( مطبوع ، توفي سنة 

   .٣/٢٧٧انظر شرح التسهيل البن مالك . البيت للطرماح)٢(
  .٣٦٢-٥/٣٦٠تفسير ابن عطية  )٣(



 

 
٢٢٢

              بين معاني الكلمات   وهذه القراءة ليس فيها ما يناكد فصاحة الكالم ألن اإلعراب ي
ـ           س فيـه، وكلماتهـا     بومواقعها، وإعرابها مختلف من رفع ونصب وجر بحيث ال ل

ظاهر إعرابها عليها، فال يعد ترتيب كلماتها على هذا الوصف من التعقيـد المخـل               
  :)١(بالفصاحة، مثل التعقيد الذي في قول الفرزدق

  )٢(هب أبوه يقاره في الناس إال مملَّكاَ    أبو أمه حيوما مثل
  

ألنه ضم إلى خلل ترتيب الكالم أنه خَلل في أركان الجملة وما حف به من تعدد                    
 وليس في اآلية مما يخالف متعارف االستعمال إال الفصل بـين            -الضمائر المتشابهة 

ألن المفعول ليس أجنبياً عن     : المضاف والمضاف إليه بالمفعول، والخطب فيه سهل      
إليه، وجاء الزمخشري في ذلك بالتهويل، والضجيج والعويـل،         المضاف والمضاف   

: فقال. كيف يفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول وزاد طنبور اإلنكار نغمة          
 مكتوبـاً باليـاء،     »شركائهم«:  في بعض المصاحف   ىوالذي حمله على ذلك أنه رأ     

خالفت ما دون   وهذا جرى على عادة الزمخشري في توهين القراءات المتواترة، إذا           
 من القراء وإنما هي روايـات       ةعليه علم النحو لتوهمه أن القراءات اختيارات وأقيس       

  .صحيحة متواترة، وفي اإلعراب داللة على المقصود ال تناكد الفصاحة
ومدوناتُ النحو ما قصد بها إال ضبط قواعد العربية الغالبـة ليجـري عليهـا                   

ست حاصرة الستعمال فصحاء العرب، والقراءة حجة       النّاشئون في اللغة العربية، ولي    
على النحاة دون العكس، وقواعد النحو ال تمنع إال قياس المولدين على ما ورد نادراً               
في الكالم الفصيح، والندرة ال تنافي الفصاحة وهل يظن بمثل ابن عامر أنـه يقـرأ                

ج على المبتدئين   ومثل هذا ال يرو   . القرآن متابعة لصورة حروف التهجي في الكتابة      
في علم العربية، وهالّ كان رسم المصحف على ذلك الشكل هاديـاً للزمخـشري أن               

هي قراءة ضعيفة فـي اسـتعمال       : "أما ابن عطية فقال   . يتفطن إلى سبب ذلك الرسم    
                                                 

، هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي المعروف بالفرزدق كان جده صعصعة عظيم القـدر بالجاهليـة                  ) ١(
كان يقال لوال شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب ولوال شعره لذهب نـصف أخبـار النـاس ، تـوفي سـنة                                

   ] .٨/٩٣ ، األعالم ٥/٦٠١معجم األدباء ) . [ هـ ١١٠( 
لسان العرب البن ( البيت للفرزدق في مدح خال هشام بن عبد الملك بن مروان ، أحد ملوك بني أمية ) ٢(

 ).٦، وفي اإليضاح في علوم البالغة للخطيب القزوينى ص١٤/١٢٦) ملك ( منظور مادة 



 

 
٢٢٣

يريد أن ذلك الفصل نادر، وهذا ال يثبت ضعف القراءة ألن الندور ال ينافي              " العرب
  . في الفصاحة

    عوتبعيد ابـن    »ليردوهم«د ابن عطية هذه القراءة بعدم مناسبتها للتعليل بقوله          وب 
إذ ال منافاة بين أن يزينوا لهم قتَل أوالدهم وبين التعليل، فإن التعليل             : عطية لها توهم  

…ÿ ®: يستعمل في العاقبة مجازاً مثل قولـه تعـالى         çµ sÜ s) tG ø9 $$ sù ãΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù tβθ à6 u‹ Ï9 

óΟ ßγ s9 # xρ ß‰ tã $ ¸Ρ u“ xm uρ 〈] والقراءة التـي ال أسـتجيز      "ومن العجيب قول الطبري     ] ٨:القـصص
، وذلك  »شركائهم« ورفع   »أوالدهم« وخفض   »القتل« ونصب   -بفتح الزاي -غيرها  

  .  )١("على عادته في نصب نفسه حكماً في الترجيح بين القراءات
  :كورة فيما يليويتلخص الرد على الطاعنين في قراءة ابن عامر المذ: "أقول    
أنها ثابتة بالتواتر، ومعزوة إلى موثوق بعربيته قبل العلم إنه من كبار التابعين،              - ١

 الذين لـم    هومن الذين يقتدى بهم في الفصاحة، كما يقتدى بمن في عصره من أمثال            
يعلم عنهم مجاورة للعجم يحدث بها اللحن، ويكفيه شاهداً على ذلك أن أحد شـيوخه               

  .)٢( " عليهم في قراءة القرآن عثمان بن عفان الذين عول
 للبـصريين   النظم والنثر، خالفاً  أن الفصل بين المتضايفين بالمفعول جائز في         - ٢

 .)٣(في تخصيصهم ذلك بالشعر مطلقاً

  . ومن جملة ذلك قول الشاعر)٤( في عدة أبيات العربوجود ذلك في لسان - ٣
  

  من قرع القسى الكنائنيطفن بحوزى المراتع لم ترع   بواديه
    
  .»قسى« بالمفعول وهو »الكنائن« و»رعق«فقد فصل بين المتضايفين   

                                                 
  .٧٨-٧/٧٧ التحرير والتنوير )١(

  .٣/٢٧٧ شرح التسهيل البن مالك )٢(

، المساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل       ، ط المكتبة العصرية   ٢/٧٨، شرح ابن عقيل     ٢/٤٣٠حاشية الصبان    )٣(
٢/٣٧٢  

  .٤/٢٩٧البحر المحيط  )٤(



 

 
٢٢٤

  . )١ (:وقول الشاعر    
  يفركن حب السنبل الكُنافج     في القاع فرك القطن المحالج

  

  .»القطن« بالمفعول به »المحالج« والمضاف إليه »فَرك«فقد فصل بين المضاف     
فهذه كلها  : "ن الشواهد الشعرية، ولذلك يقول ابن المنير اإلسكندري       وغير ذلك م      

نكت مؤيدة لقواعد منظرة بشواهد من أقيسة العربية تجمع شمل القوانين النحوية لهذه      
القراءة، وليس غرضنا تصحيح القراءة بقواعد العربية، بل تصحيح قواعد العربيـة            

  . )٢ ("بالقراءة
  

HωÎ) β ®دفاعه عن قراءة : سادساً r& šχθä3 tƒ ºπ tG øŠtΒ 〈 ]١٤٥:األنعام[.  

 بـالرفع،   »ميتةٌ«فأما قراءة   "أورد اإلمام الطبري إشكاالً على هذه القراءة فقال             
فإنه وإن كان في العربية غير خطأ فإنه في القراءة في هذا الموضع غير صـواب،                

 بالنـصب،   »الدم« فال خالف بين الجميع في قراءة        »أو دماً مسفوحاً  «ألن اهللا يقول    
 فإذا كان ذلك كـذلك،      »الميتة«وكذلك هو في مصاحف المسلمين، وهو عطف على         

 مرفـوعين،   »أو فـسقاً  « وقولـه    »الدم« لو كانت مرفوعة لكان      »الميتة«فمعلوم أن   
  .  )٣("ولكنها منصوبة، فيعطف بهما عليها بالنصب

ه القراءة علـى أن     وقد خرجت هذ  : "فقال ، على هذا اإلشكال   ابن عاشور وأجاب      
 وصلتها ألنه محـل نـصب باالسـتثناء         »أن« عطفاً على    »أو دماً مسفوحاً  «يكون  
 التام ارتفـع مـا كـان        »يكون«إال وجود ميتة فلما عبر عن الوجود بفعل         : فالتقدير

   .)٤("مضافاً إليه
  

                                                 
ل الطهوى فـي    جندأنشده ل :  وعزاه ألبي زيد حيث    ٤/٢٤٤) حندج(البيت في لسان العرب البن منظور مادة         )١(

  .السمين الممتلئ: والكافج. حنادج الرمال يصف الجراد وكثرته

  . ٢/٦٦البن المنير اإلسكندري .  االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال)٢(

  .٩/٦٣٧تفسير الطبري  )٣(

  .٧/١٠٥تحرير والتنوير  ال )٤(



 

 
٢٢٥

  . باإلسكان]١٦٢:األنعام[»ومحياي«دفاعه عن قراءة : سابعاً

  .كال مشهور حمل بعضهم على الطعن فيها وإنكارهافي هذه القراءة إش    
 ،الستعمالا شاذ عن القياس و    »محياي«إسكان الياء في    : " قال أبو علي الفارسي       

فشذوذه عن القياس أن فيه التقاء ساكنين، ال يلتقيان على هذا الحد في محياي وأمـا                
           عن االستعمال فإنك ال تكاد تجده في نثر وال نظم، ووج ها مع ما وصـفنا،     شذوذهه

  : وبعض البغداديين قد حكى أنه سمع، أو حكى له
له ثلثا :  وحكى غيره، بإسكان األلف مع سكون الم المعرفة    »التقت حلْقتا البطان  «    
  .)١("المال
وقد طعن بعض الناس على هذه القراءة بما ذكرت مـن           : ")٢(قال السمين الحلبي      

 ويسكن يـاء    »مماتي«ون هذا القارئ يحرك ياء      الجمع بين الساكنين، وتعجبت من ك     
  .)٣(" وقد نقل بعضهم عن نافع الرجوع عن ذلك»محياي«

  : شكال في هذه القراءة من ثالث جهاتإل وبهذا يعلم أن وجه ا   
  .وصل الكلمة مع بقاء السكون على آخرها، واألصل فيها الحركة: األولى    
  .لة الوصلالجمع بين الساكنين في حا: الثانية    
 بعـدها، حيـث قرأهـا       »مماتي«التفريق بينها وبين نظيرها، وهو كلمة       : الثالثة    

  .أصحاب هذه القراءة  بفتح الياء وصالً
وقرأ نافع  : " ن اعترض على هذه القراءة بقوله     م على   ابن عاشور ويرد الطاهر       

 .رثر في الن   إجراء للوصل مجرى الوقف وهو ناد      -بسكون الياء الثانية  - »ومحياي«
والرواية عن نافع أثبتته في هذه اآلية، ومعلوم أن الندرة ال تناكـد الفـصاحة، وال                

أنها شاذة عن القيـاس ألنهـا       : " عن أبي على الفارسي    )٤(يريبك ما ذكره ابن عطية    

                                                 
  . ٢/٢٣٠ الفارسي  عليالحجة للقراء السبعة ألبي )١(

القـول  : هو أحمد بن يوسف بن محمد الحلبي ، أبو العباس مفسر عالم بالعربية والقراءات ، مـن مؤلفاتـه                    ) ٢(
ة النهايـة   غاي) . [ هـ  ٧٥٦( الوجيز في أحكام الكتاب العزيز ، الدر المصون ، شرح الشاطبية ، توفي سنة               

  ] .١/٢٧٤ ، األعالم ١/١٥٢

  .٥/٢٣٩ الدر المصون )٣(

  .٥/٤١٧تفسير  ابن عطية  )٤(



 

 
٢٢٦

جمعت  بين ساكنين ألن سكون األلف قبل حرف ساكن ليس مما يثقل فـي النطـق                 
راء الوصل مجرى الوقف هنا إرادة التخفيف ألن        ، ووجه  إج   "نحو عصاي، ورؤياي  

توالى يائين مفتوحتين فيه ثقل، واأللف الناشئة عن الفتحة األولى ال تعد حاجزاً فعدل              
  . )١("عن فتح الياء الثانية إلى إسكانها

  

Ÿω ®دفاعه عن قراءة : ثامناً uρ ¨⎦ t⎤ |¡ øt s† t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρ ãx x. (# ûθ à) t7 y™ 〈]بالياء]٥٩:األنفال  

  .التحتية

:  فقالابن عاشورطعن أبو حاتم السجستاني في هذه القراءة ورد عليه العالمة     
Ÿω ®وقرأه ابن عامر، وحمزة، وحفص، وأبو جعفر " uρ ¨⎦ t⎤ |¡ øt s† 〈  -بالياء التحتية - 

وهي قراءة مشكلة لعدم وجود المفعول األول لحسب، فزعم أبو حاتم هذه القراءة 
اء منه على أولئك األئمة وصحة روايتهم، واحتج لها أبو علي ، وهذا اجتر)٢(لحناً

öΝ ®:  بإضمار مفعول أول يدل عليه قوله)٣(الفارسي åκ ®ΞÎ) Ÿω tβρ â“ Åf ÷èãƒ 〈  ال : أي
 »سبقوا« قبل »أن«: يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا، واحتج لها الزجاج بتقدير

: فاعل لداللة الفعل عليه والتقديرحذف ال: فيكون المصدر ساداً مسد المفعولين، وقيل
٤("وال يحسبن حاسب(    .  

  

  . بالخفض]٢٢:إبراهيم[»وما أنتم بمصرخي«دفاعه عن قراءة حمزة : تاسعاً

أن : طعن كثير من النحاة في هذه القراءة، ووجه الطعن فيها عندهم    
اً حركت وياء اإلضافة إذا كان ما قبلها ساكن: ياء إضافة، قالوا »بمصرخي«ياء

  .)٥("بالفتح ال غير

                                                 
  .٧/١٥١التحرير والتنوير  )١(

  . ٨/٣٥، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ٢/١٩٢ إعراب القرآن للنحاس : انظر قول أبي حاتم في)٢(

  .٢/٣٠٦الحجة ألبي على الفارسي  )٣(

  .٩/١٤٣ر التحرير والتنوي )٤(

  .٣١٣عبد العزيز الحربي ص. توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية د )٥(



 

 
٢٢٧

وقد تحامل عليه   : " إلى من طعن في هذه القراءة فقال       ابن عاشور وأشار الطاهر       
الزجاج وتبعه الزمخشري، وسبقهما في ذلك أبو عبيد واألخفش بـن سـعيد وابـن               

  .)١("النحاس
  .)٢("أما الخفض فإنا نراه غلطاً: "قال أبو عبيد    
ما سمعتُ هذا من أحد من العرب وال من : قال األخفش سعيد: "وقال ابن النحاس    

  .)٣("أحد من النحويين
  .)٤("وهذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذولة: "وقال الزجاج    
 بكسر الياء وهي ضعيفة، واستشهدوا لها       »بمصرخي«وقرئ  : "وقال الزمخشري     

  : ببيت مجهول
  ه ما أنت بالمرضىقال لها هل لك ياتا في    قالت ل

وكأنه قدر ياء اإلضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنة، فحركها بالكسر لما عليه أصـل                  
التقاء الساكنين، ولكنه غير صحيح ألن ياء اإلضافة ال تكـون إال مفتوحة، حيـث              

  )٥(".قبلها ألف في نحو عصاي، فما بالُها وقبلها ياء؟
    هذه القراءة بما يلي على الطاعنين فيابن عاشورورد :  
 .لتخلص من التقاء الساكنينأصل اأن الكسر  - ١

 تخلصاً مـن التقـاء      -بكسر الياء - »بمصرخي«وقرأ حمزة   : "ابن عاشور قال      
  . الساكنين بالكسرة، ألن الكسر هو أصل التخلص من التقاء الساكنين

 .أنها على لغة بعض قبائل العرب - ٢

  . )٦("وزعم قطرب أنه لغة في بني يربوع: "بي علي الفارسيونقل في ذلك قول أ    

                                                 
  . ١٢/٢٤٧التحرير والتنوير  )١(

  .٥٥٠أبي شامة المقدسي ص: إبراز المعاني من حرز المعاني في القراءات السبع لإلمام الشاطبي، تأليف )٢(

  المرجع السابق  )٣(

  .٣/١٥٩معاني القرآن وإعرابه للزجاج  )٤(

  .٢/٥١٧تفسير الكشاف للزمخشري  )٥(

  .٣/١٦الحجة ألبي علي الفارسي  )٦(



 

 
٢٢٨

والذي  يظهر لي أن هذه القراءة قرأ بها بنو يربوع من تمـيم،              : "ثم قال الطاهر      
واستقر األمر على قبول كل قراءة صـح        ... وبنو عجل بن لُجيم من بكر بن وائل         

وهذه الـشروط   .  اإلمام سندها ووافقت وجهاً في العربية ولم تخالف رسم المصحف        
  .)١("متوفرة في قراءة حمزة

تحريك الياء بالكسر ألنه األصل فـي الـتخلص مـن التقـاء              ")٢(:وقال الفراء     
الساكنين، إال أن كسر ياء المتكلم في مثله نادر، وأنشد في تنظيـر هـذا الـتخلص                 

  : بالكسر قول األغلب العجلي
  ت بالمرضىقال لها هل لك ياتا في    قالت له ما أن

  

واتفق الجميع على أن التخلص بالفتحة فـي مثلـه          ... هل لك في يا هذه      : أراد    
أشهر من التخلص بالكسرة وإن كان التخلص بالكسرة هو القياس، وقد أثبتـه سـند               

  )٣(".قراءة حمزة
  

   ]٦٣:طه[ »إن هذان لساحران«دفاعه عن قراءة : عاشراً

 وباأللف في هذان، وكـذا      -إن–بتشديد نون   »ن إن هذان لساحرا   «قرأ الجمهور       
  . لساحران

وهي قراءة نافع وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي وأبـي جعفـر ويعقـوب                  
  .)٤("وخلف

 عن هذه القراءة ليثبت صحتها، وعدم صحة ما روى من ادعاء            ابن عاشور دافع      
  .)٥( خطأ من كاتبِ المصحف»هذان«أن كتابة 

                                                 
  .١٢/٢٤٧التحرير والتنوير  )١(

  .٢/٧٦معاني القرآن  )٢(

  . بتصرف١٢/٢٤٧التحرير والتنوير  )٣(

  . ٣١٥محمد كريم راجح ص: ، القراءات العشر المتواترة بهامش المصحف للشيخ٢٠٣البدور الزاهرة ص )٤(

  .١١/١٩٦جع الجامع ألحكام القرآن را )٥(



 

 
٢٢٩

 أن للمفسرين في توجيه هذه القراءة آراء بلغت الستة،          بن عاشور اوذكر الطاهر       
  :واختار منها ثالثة آراء

  .وهو توجيه الزجاج، ووصفه الطاهر بأنه األظهر: األول    
 حرف جواب مثل نعم وأجـل وهـو اسـتعمال مـن             »إن«أن تكون   : وحاصله    

د اهللا بن   يلنجوى، كقول عب  اتبعوا لما استقر عليه أمرهم بعد ا      : ، أي »إن«استعماالت  
  :قيس الرقيات

  ويقلن شيب قد عال   ك وقد كبرت فقلت إنه
  

: أجل أو نعم، والهاء في البيت هاء السكت، وقول عبـد اهللا بـن الزبيـر               : أي    
قـال ابـن    . لعن اهللا ناقة حملتني إليك    : ألعرابي استجداه فلم يعطه، فقال األعرابي     

 التوجيه من مبتكرات أبي إسحاق الزجاج ذكـره فـي           ، وهذا )١(إن وراكبها : "الزبير
، )يعنـي المبـرد  (نا محمد بن يزيـد     يعرضته على عالمينا وشيخ   : وقال)) تفسيره((

 أنه أجـود مـا      افقباله وذكر ) يعني القاضي الشهير  (وإسماعيل بن إسحاق بن حماد      
  ".سمعاه في هذا

  . )٢("صدقا وحققالقد : "ن فقالان الشيخاوعلق الطاهر على ما ذكره هذ    
هو ابن  ( للواحدي ، سأل إسماعيل القاضي       )٣(وفي التفسير الوجيز  : "قال: الثاني    

لما لم يظهـر فـي      : ابن كيسان عن هذه المسألة فقال ابن كيسان       ) إسحاق بن حماد  
) أي في قولهم هذا وهؤالء إذ هما مبنيـان        (المبهم إعراب في الواحد وال في الجمع        

فقال له إسماعيل ما أحـسن      . جرى الواحد إذ التثنية يجب أن ال تغير       جرت التثنية م  
فليقل به القاضـي    : فقال له ابن كيسان   ! هذا لو تقدمك أحد بالقول فيه حتى يؤنس به        

  .حتى يؤنس به، فتبسم

                                                 
،  ط دار العلوم، رصف المباني في شروح حـروف           ٦١كتاب حروف المعاني والصفات للزجاج ص     : انظر )١(

  . ط دار القلم دمشق٣١١، ٢٠٤المعاني لإلمام أحمد بن عبد النور المالقي ص

  .١٦/١٤٣التحرير والتنوير  )٢(

  .د القول فيهوقد رجعت إلى التفسير الوجيز فلم أج )٣(



 

 
٢٣٠

 وإعـراب   ، حـرف توكيـد    »إن«وجهت هذه القراءة أيضاً بجعل      : "قال: الثالث    
نة وبلحارث بن كعب الذين يجعلون عالمة إعـراب        اسمها المثنى جرى على لغة كنا     

 ولهـا   ،المثنى األلف في أحوال اإلعراب كلها، وهي لغة مشهورة في األدب العربي           
  : شواهد كثيرة منها قول المتلمس

   )١(فأطرق إطراق الشجاع ولو دري   مساغاً لناباه الشجاع لصمما
  

ونزول القرآن بهذه : "لك بقوله على ذابن عاشوروبعد ذكر األوجه المتقدمة علق     
الوجوه الفصيحة في االستعمال ضرب من ضروب إعجازه لتجرى تراكيبه على 
   أفانين مختلفة المعاني متحدة المقصود فال التفات إلى ما روى من ادعاء أن كتابة

® ÷β Î) Èβ¨x‹≈ yδ 〈  خطأ من كاتب المصحف، وروايتهم ذلك عن أبان بن عثمان بن
 وعن عروة بن الزبير عن عائشة، وليس في ذلك سند صحيح حسبوا عفان عن أبيه،

أن المسلمين أخذوا قراءة القرآن من المصاحف وهذا تغفّل، فإن المصحف ما كتب 
إال بعد أن قرأ المسلمون القرآن نيفاً وعشرين سنة في أقطار اإلسالم، وما كتبت 

 من أفواه حفاظه قبل أن المصاحف إال من حفظ الحفاظ وما أخذ المسلمون القرآن إال
تكتب المصاحف، وبعد ذلك إلى اليوم، فلو كان في بعضها خطأ في الخط لما تبعه 
القراء، ولكان بمنزلة ما ترك من األلفات في كلمات كثيرة وبمنزلة كتابة ألف 

 في موضع األلف وما قرؤوها إال - بالواو–الصالة، والزكاة، والحياة، والربا 
  .)٢("بألفاتها

  

وكـذلك نُجـى    «دفاعه عن قراءة ابن عامر، وأبي بكر عن عاصـم           : عشري  دحا

   ]٨٨:األنبياء[ »المؤمنين

: الزجاج، وقاال ولم تسلم هذه القراءة من طعن النحاة فيها، فقد طعن فيها أبو حاتم                 
"٣("إنها لحن(.  

                                                 
  .١٦/١٤٤التحرير والتنوير  )١(

  .١٤٥-١٦/١٤٤التحرير والتنوير )٢(

  .٣/٤٠٣، معاني القرآن للزجاج ١١/٩٣ أحكام القرآن للقرطبي )٣(



 

 
٢٣١

  نصب اسم مـا لـم يـسم        –عند من يطعنون فيها     -ووجه اللحن في هذه القراءة          
  ".»نووكذلك نُجي المؤمن«:  أي نصب نائب الفاعل، وكان الظاهر أن يقال)١(فاعله
 عن هذه القراءة ليثبت صحتها، وعدم وجود الخطأ فيها فذكر           ابن عاشور ودافع      

  : للعلماء في توجيهها أربعة أوجه
لغة من  مبني للمجهول سكنت ياؤه ولم تحرك على  فعل ماضٍ»نُجي«أن : األول    
‘ρâ#) ® فيسكن الياء، كما في قراءة الحسن »رضى« و»بقى«: يقول sŒ uρ $ tΒ z’ Å+ t/ z⎯ ÏΒ 

(# #θ t/ Íh9   .)٢(»بقى« بتسكين ياء ]٢٧٨:البقرة[ 〉 #$
  . )٤()٣(وهذا قول أبي عبيد، والفراء وثعلب    
 الجيم،   ثم قلبت النون الثانية جيماً وأدغمت في       »نُنَجي« »نُجي«أن أصل   : الثاني    

  .)٦()٥(" هذا القول إلى أبي عبيد والقتبيابن عاشوروعزا 
بفتح النون الثانية وتشديد الجيم فحـذفت       - »نُنَجى«أن أصل هذه القراءة     : الثالث    

 )٧( هذا القول إلى ابن جني     ابن عاشور وعزا  . النون الثانية لتوالي المثلين فصار نُجي     
  .)٩()٨(متابعاً لألخفش الصغير

                                                 
  .٣/٧٨ إعراب القرآن للنحاس )١(

  .)٣٤القراءات الشاذة للشيخ عبد الفتاح القاضي ص. ( وهي قراءة شاذة)٢(

، وكان إمام الكـوفيين  ) هـ٢٠٠( ر الشيباني البغدادي ، أبو العباس ثعلب ولد سنة هو أحمد بن يحيى بن يسا   ) ٣(
) . هـ  ٢٩١( المصون في النحو ، معاني القرآن ، غريب القرآن ، توفي سنة             : في اللغة والنحو من مؤلفاته      

 ].١/٣٩٦بغية الوعاة [ 

  .١٧/٩٨ التحرير والتنوير )٤(

، كان رأساً في العربية واللغة واألخبار وأيـام         ) هـ  ٢١٣( الدينوري ولد سنة    هو عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة        ) ٥(
وقيـل غيـر    ) هـ  ٢٩٦( إعراب القرآن ، مختلف الحديث ، أدب الكاتب ، توفي سنة            : الناس ، من مؤلفاته     

   ] .٢/٦٣، بغية الوعاة ١٨٣طبقات النحويين واللغويين ص. [ ذلك 
  .١٧/٩٨ التحرير والتنوير )٦(

شرح ديوان المتنبي ، المحتسب     : هو عثمان بن جني الموصلي أبو الفتح من أئمة األدب والنحو من تصانيفه              ) ٧(
  ] .  ٤/٢٠٤األعالم ) . [ هـ ٣٩٢( في شواذ القراءات ، الخصائص ، توفي سنة 

: نيفه  هو علي بن سليمان بن الفضل النحوي أبو الحسن األخفش الصغير قرأ على ثعلب والمبرد مـن تـصا                  ) ٨(
   ] . ٢/١٦٧بغية الوعاة ) . [ هـ ٣١٥( شرح سيبويه ، المهذب ، التثنية ، توفي سنة 

  .١٧/٩٨التحرير والتنوير )٩(



 

 
٢٣٢

 فعل مضى بني للنائب، وأن نائب الفاعل ضمير يعود إلـى            »نُجي«أن  : الرابع    
  . اة المأخوذ من الفعلجالن

  .)١ ( هذا الوجه إلى بعض النحاة وإلى هذا ذهب الفراءابن عاشوروعزا     
 ثم  )٢(»أحسن الوجوه «ورجح السمين الحلبي القول الثالث هنا، حيث وصفه بأنه              
  .)٣("القراءة متواترة، وال التفات على من طعن على قارئهاوهذه : "قال

tβ ®دفاعه عن قراءة : ثاني عشر ö s% uρ ’ Îû £⎯ ä3 Ï?θ ã‹ ç/ 〈]٣٣:األحزاب[  

ابـن  تَكلَّم بعض علماء العربية في هذه القراءة، وضعفُوها، وقد أشار الطـاهر                 
  . حاتم السجستانيووأب )٤( إلى أن من هؤالء المازنيعاشور

  .)٥("أنكر هذه القراءة المازني وغيره"وفي الكشف     
فأما وقَرن فقد تكلَّم فيه جماعةٌ من أهل العربية، فزعم أبو حـاتم             : "وقال النحاس     

في كالم  و عبيد أن أشياخه كانوا ينكرونه       أنه ال مذهب له في كالم العرب، وزعم أب        
  .)٦("العرب

- أقر بـه     –بالفتح  -قَررتُ بالمكان   : "ه يقال ووجه إشكال القراءة عند هؤالء أن         
  .)٧(" بالفتح»وقَرن« وقَرتْ عينُه يقر بكسر القاف وفتحها، فيكف يقْرأ –بالكسر 

 عن هذه القراءة فذكر أن أبا عبيدة وجههـا عـن الكـسائي              ابن عاشور ودافع      
قَرِرتُ :  أقام واستقر، يقولون   :والفراء والزجاج بأنها لغة أهل الحجاز في قَر بمعنى        

 »قَـرن «فأصـل   . في المكان بكسر الراء من باب علم فيجيء مضارعه بفتح الراء          

                                                 
   .٢/٢١٠ معاني القرآن للفراء )١(

  .٨/١٩١ الدر المصون )٢(

  .٨/١٩٣ المرجع السابق )٣(

كتاب في القرآن ، : نحو ، من تصانيفه هو بكر بن محمد بن حبيب ، أبو عثمان المازني أحد األئمة في ال)  ٤(
  ] . ٢/٦٩ ، األعالم ١/٤٦٣بغية الوعاة ) . [ هـ ٢٤٩( علل النحو ، القوافي ، توفي بالبصرة سنة 

  .٢/١٩٨ الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي )٥(

  .٣/٣١٣ إعراب القرآن للنحاس )٦(

  .٩/١٢١ الدر المصون للسمين الحلبي )٧(



 

 
٢٣٣

، )١(قررن، فحذفت الراء األولى للتخفيف من التضعيف وألقيت حركتها على القـاف           
  .)٢("أحسن بمعنى أحسسن في قول أبي زبيد: نظير قولهم

  طايا    أحسن به فهن إليه شوسسوى أن الجياد من الم
وأنكر المازني وأبو حاتم أن تكون هذه لغـة، وزعـم أن            : "ابن عاشور ثم قال       

قَرِرت بكسر الراء في الماضي ال يرد إال في معنى قُرة العـين، والقـراءة حجـة                 
 هذه القراءة أنها من قـرة       لىوالتزم النحاس قولهما وزعم أن تفسير اآلية ع       . عليهما

،أي لكن في بيوتكن قرةُ عين فال       )٤("واقْررن عيوناً في بيوتكن   : ، وأن المعنى  )٣(لعينا
  .)٥("تتطلعن إلى ما جاوز، أي فيكون كناية عن مالزمة بيوتهن

 -قَرِرتُ  : " واردة على لغة العرب، وهي أمر من       »وقَرن«والخالصةُ أن قراءة        
الغريب "المكان، وهي لغة ذكرها أبو عبيد في         في   –بفتح القاف   - أقَر   –كسر الراء   ب

  .)٦("المصنَّف
. قَررتُ في المكان أقَر   : ويؤيد ذلك ما حكى عن الكسائي أن أهل الحجاز يقولون             

  .)٧("ولغة أهل الحجاز هي اللغة القديمة الفصيحة
  

  ) أن رأه ( دفاعه عن قراءة قنبل : ثالث عشر 

β ®     قال تعالى  r& çν# u™ §‘ #© o_ øó tG ó™    ]٧ :العلق[〉  #$

                                                 
  .٢/٣٤٢ للفراء  معاني القرآن)١(

  ).حسس( مادة ٤/١١٧ لسان العرب البن منظور )٢(

لم يؤمرن بأن تقر أعينهن في بيوتهن، إنما  . وليس المعنى على هذا   : "ضعفَ مكي بن أبي طالب هذا القول فقال       )٣(
  .٢/١٩٨الكشف عن وجوه القراءات السبع " أمرن بالقرار والسكون في بيوتهن

  .٢١/٢٤٢ التحرير والتنوير )٤(

  .٣/٣١٤ إعراب القرآن للنحاس )٥(

، ط مكتبة نزار مصطفى الباز، وتفـسير ابـن          ٢/٤٨٩ القاسم بن سالم الهروي       عبيد  الغريب المصنف ألبي   )٦(
  .١٢/٥٩عطية 

  .٣/٣١٤ إعراب القرآن للنحاس )٧(



 

 
٢٣٤

بألف بعد الهمزة ، وروى ابن مجاهد ) أن رآه ( وقرأ الجميع  :" ابن عاشور قال    
هذا : بدون ألف بعد الهمزة ، قال ابن مجاهد " رأه" عن قنبل أنه قرأه عن ابن كثير 

  .)٢(" قنبل عنوال يعبأ بكالم ابن مجاهد عن قنبل فيكون وجهاً غريباً.  )١(غلط
  

 
 
 
 
 
 

                                                 
 ٦٩٢كتاب السبعة البن مجاهد ص) ١(

 ٣٠/٣٩٣التحرير والتنوير ) ٢(



 

 
٢٣٥

 
 

 

אא 
 

אאאאא 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
٢٣٦

  

  القراءات الشاذة -أ 
  

  :القراءة الشاذةتعريف  -١

  . ما لم يثبت بطريق التواتر:الشاذ عند الجمهور هو    
 ما خالف الرسم أو العربية ولو كان منقوالً عن الثقـات،            :وعند مكي ومن وافقه       

 بالقبول ولم يبلغ    قَّ أو نقله ثقه ولكن لم يتل      العربية والرسم ونقله غير ثقة    أو ما وافق    
  .)١(درجة االستفاضة والشهرة

   في ذكر القراءات الشاذةابن عاشورمنهج الطاهر  - ٢

   طريقتان في ذكر القراءة الشاذة بن عاشورال    
  .التصريح بشذوذها:األولى

راءات الشاذة في هذه اآلية ما ذكره في ومن الق: "ابن عاشورومثال ذلك قول     
⎪⎦t ® أن علياً قرأ »الكشاف« Ï% ©! $# uρ tβ öθ©ù uθ tF ãƒ 〈]بفتح التحتية على أنه مضارع ]٢٣٤:البقرة

  .)٢("توفى، مبنياً للفاعل بمعنى مات بتأويل إنه توفى أجله أي استوفاه
  .ترك التصريح بشذوذها: الثانية

رد القراءات الشاذة في ثنايا حديثه عن  أنه قد يوابن عاشوريالحظ على     
tΠ ®: ومثال ذلك ما ذكره عند قول اهللا تعالى. القراءات دون التنبيه على شذوذها öθ tƒ uρ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# tβρ –Š u ãƒ #’ n<Î) Ïd‰ x© r& É># x‹ yè ø9 tβρ ®وقرأ الجمهور : "فقال ]٨٥:البقرة[〉 #$ –Š u ãƒ 〈  "  
  .)٣(..."تاء الخطاب ب»تردون«وقرأ عاصم في رواية عنه     
من قـراءة   «وهذه الرواية عن عاصم ليست من الروايات المعتبرة، ألنها          : أقول    

 أن يصرح   ابن عاشور  وهي قراءة شاذة، وكان ينبغي على        )٤(»المفضل عن عاصم  

                                                 
  . ٧٠توجيهها من لغة العرب للشيخ عبد الفتاح القاضي ص القراءات الشاذة و)١(

  . ٢/٤٢٨ التحرير والتنوير )٢(

  .١/٥٧٣ التحرير والتنوير )٣(

  . ٦٨ شواذ القراءات للكرماني ص)٤(



 

 
٢٣٧

بشذوذها لئال يغتر بها من ليس له علم بالقراءات ممن يطَّلعون على تفسيره، ولعلـه               
  .ب التفسيرنقلها عن كت

$! ®:  عند قوله تعالىابن عاشورومن ذلك أيضاً ما ذكره      tΒuρ tΑ Í“Ρé& ’ n? tã 

È⎦ ÷⎫ x6 n= yϑø9 ⎦È ®والقراءةُ المتواترة : " حيث قال]١٠٢:البقرة[ 〉 #$ ÷⎫ x6 n= yϑø9 بفتح  الم  〉 #$
  .)٣(" بكسر الالم)٢(والحسن وابن أبزى )١(الملكين، وقرأه ابن عباس والضحاك

 بشذوذ قراءة ابن عباس ومن معه لكنه يفهم تلميحـاً           ابن عاشور م يصرح   وهنا ل     
ولعلَّ األولى التصريح بشذوذها ليتنبه القـارئ       ) والقراءة المتواترة الملكَين  (من قوله   
  .إلى ذلك

  :ابن عاشورأغراض ذكر القراءات الشاذة عند العالمة  - ٣

  :ألغراض التالية القراءات الشاذة في تفسيره لابن عاشوريذكر     
  

  الشاذة على تفسير وبيان القراءة المتواترة االستشهاد بالقراءة: أوالً

§{ ®:  عند تفسير قوله تعالىابن عاشورقال      øŠ s9 öΝ à6 ø‹ n=tã îy$ sΨ ã_ β r& (#θ äó tGö; s? 

Wξ ôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ كانت عكاظ ومجنَّة وذو المجاز : عن ابن عباس:  "]١٩٨: البقرة[〉 ‘§

§{ ®اً في الجاهلية فتأثَّموا أن يتَّجِروا في المواسم فنزلت أسواق øŠ s9 öΝ à6 ø‹ n=tã îy$ sΨ ã_ 

β r& (#θäó tG ö; s? Wξ ôÒsù ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ أي قرأها ابن عباس بزيادة في . )٤(في مواسم الحج 〉  ‘§
  .)٥(مواسم الحج

                                                 
.         هو الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني أبو القاسم مفسر له كتاب فـي التفـسير ، تـوفي بخراسـان                     ) ١(
  ] .٣/٢١٥األعالم [ 

هو عبد الرحمن بن أبزى الكوفي روى عن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب ذكـره الـداني وقـال وردت                     ) ٢(
  ] .١/٣٦١غاية النهاية . [ الرواية عنه في حروف القرآن 

  ٧١شواذ القراءات للكرماني ص. ١/٦٢١ التحرير والتنوير )٣(

§{ ®باب  .  أخرجه البخاري كتاب التفسير    )٤( øŠ s9 öΝ à6 ø‹ n= tã îy$ sΨ ã_ β r& (#θ äó tG ö; s? Wξ ôÒ sù ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ فـتح   〉 ‘§

  .  ط دار الفكر٤٥١٩ رقم ٩/٤٣الباري بشرح صحيح البخاري 

  .٢/٢٣٣ التحرير والتنوير )٥(



 

 
٢٣٨

هداً بها   مستش ابن عاشور  أوردها   )١(قراءة ابن عباس المذكورة قراءة شاذة     : أقول    
قراءة ابن عباس   :"ومن ثم قال ابن حجر    . على تفسير اآلية الكريمة وبيان المراد منها      

  .)٢("تفسيرالقراءة شاذة، وحكمها عند األئمة حكم 
ξ ®: ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قول اهللا تعالى     y∞ Ïj9 zΟ n=÷è tƒ ã≅ ÷δ r& É=≈ tGÅ6 ø9 $# ω r& 

tβρ â‘Ï‰ ø) tƒ 4’ n? tã &™ó© x« 〈]وأن .  زائدة»ال«سرين إلى جعل فوذهب جمهور الم "]٢٩:دالحدي
، وقرأ .)٣ (»ليعلم«ألن يعلم، وهو قول ابن عباس، وقرأ أي المعنى على اإلثبات، 

  .)٥("»وقراءته تفسير«. )٤ (»لكي يعلم«أيضاً 
  

  :االستشهاد بالقراءة الشاذة على تفسير القرآن بالقرآن: ثانياً

©# ®: قال اهللا تعـالى     ®L xm # sŒ Î) ôM ysÏG èù ßlθ ã_ù' tƒ ßlθã_ù' tΒ uρ Ν èδ uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ à2 5> y‰ tn 

šχθ è=Å¡Ψ tƒ 〈 ]أحد الوجوه في المراد بيأجوج ومأجوج ابن عاشور ذكر ]٩٦: األنبياء 
أو يكون اسم يأجوج ومأجوج استعمل مثالً للكثرة كما في قول ذي : "فقال
  :)٧)(٦(الرمة

  

    عاد واستجاشُوا تُبعا         وعاد   لو أن يا جوج وما جوج معاً
  

                                                 
  .٨٦، شواذ القراءات للكرماني ص١٩٢ وما بعدها أثر رقم ١/٣٤١ كتاب المصاحف البن أبي داود )١(

  .٤/٤٢٩ فتح الباري )٢(

  .٤٦٦راءات  للكرماني ص شواذ الق)٣(

  .، ونسبها إلى عكرمة٤٦٦ المرجع السابق ص)٤(

  .٣٨٧-٢٧/٣٨٦ التحرير والتنوير )٥(

) هـ  ٧٧( هو غيالن بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي ، من مضر ،أبو الحارث ، ذو الرمة ، ولد سنة                     ) ٦(
األعـالم  ) .[ هــ   ١١٧(  سـنة      وختم بذي الرمة ، مـات       ء، قال أبو عمرو بن العالء فتح الشعر بامري        

٥/١٢٤. [ 

   مادة أجج ، ونسبه لرؤبة١/٥٨لسان العرب ) ٧(



 

 
٢٣٩

tβθ ®: حتى إذا أخرجت األموال كيأجوج ومأجوج على نحو قولـه تعالى: أي ã_ ã øƒ s† 

z⎯ ÏΒ Ï^# y‰ ÷` F{ $# öΝ åκ ®Ξ r( x. ×Š# u y_ Ö Å³ tFΖ –Β 〈]فيكون تشبيهاً بليغاً من تشبيه المعقول ]٧:القمر 
  .بالمعقول

بجيم ومثلَّثة، أي . )٢ (»جدث« )١(ويؤيده قراءة ابن عباس وابن مسعود ومجاهد    
# ®: من كل قبر في معنى قوله تعالى sŒ Î) uρ â‘θç7 à) ø9 $# ôN u ÏY ÷è ç/ 〈)٣(  .  

  :االستشهاد بالقراءة الشاذة على أحد األقوال الواردة في تفسير اآلية الكريمة: ثالثاً

 يورد القراءة الشاذة دون أن يصرح بشذوذها ليعضد بها قـوالً            ابن عاشور نرى      
  .من األقوال الواردة في معنى اآلية الكريمة

$! ®:  عند تفسير قوله تعالىابن عاشورقال      tΒ uρ tΑ Í“Ρé& ’ n? tã È⎦ ÷⎫ x6 n= yϑ ø9 $# Ÿ≅ Î/$ t6 Î/ 

|Nρã≈ yδ šVρã≈ tΒ uρ 〈]بفتح الم الملكين، وقرأه »الملَكَين«والقراءة المتواترة "] ١٠٢: البقرة 
، وكل هاته الوجوه تقتضي )٤(بكسر الالمابن عباس والضحاك والحسن وابن أبزى 

ت الذي يعنيه سياق اآلية إذ فَصلثبوت نزول شيء على الملكين ببابل وذلك هو 
 »الملكين«وفي قراءة ابن عباس والحسن ... كيفية تعليم هذين المعلمين علم السحر، 

ببابل قد  وهي قراءة صحيحة المعنى، فمعنى ذلك أن ملكين كانا يملكان ،بكسر الالم
ا رجالن علما علم السحر، وعلى فتح الالم فاألظهر في تأويله أنه استعارة وأنهم

بابل وكانا قد اطلعا على أسرار السحر التي كانت تأتيها صالحان كانا حكما مدينة 
السحرة ببابل، أو هما وضعا أصله ولم يكن فيه كفر فأدخل عليه الناس الكفر بعد 

 للناس يعلمانهم السحر لكشف أسرار لهما اهللا تعالى تشكال ملكان أنزذلك، وقيل هما
                                                 

، ) هـ  ٢١( هو مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج المكي ، أحد األعالم من التابعين واألئمة المفسرين ، ولد سنة                   ) ١(
لت وكيف كانت ، مـات      فيما نز : أخذ التفسير عن ابن عباس وقرأه عليه ثالث مرات يقف عند كل آية يسأله               

  ] . ٥/٢٧٨ ، األعالم ٢/٤١غاية النهاية ) . [ هـ ١٠٤( وهو ساجد سنة 

  .٣٢١شواذ القراءات ص)٢(

  .١٧/١٠٩التحرير والتنوير )٣(

، والمحتسب البن جنـي  ٨ صمختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع البن خالويه      ،  ٧١شواذ القراءات ص   )٤(
١/١٠٠.  



 

 
٢٤٠

السحرة ألن السحرة كانوا يزعمون أنهم آلهة أو رسل فكانوا يسخرون العامة لهم 
  . )١("فأراد اهللا تكذيبهم ذباً عن مقام النبوة فأنزل ملكين لذلك

  

  الداللة على تطور األساليب العربية: رابعاً

ß‰ôϑ ®: فسير قوله تعالى عند تابن عاشورقال      ys ø9$# ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# 〈 
إال أنها مجدية هنا ألنها دلت على )٢(واعلم أن قراءة النصب وإن كانت شاذة"]٢:الفاتحة[

اعتبار عربي في تطور هذا التركيب المشهور، وأن بعض العرب نطقوا به في حال 
 أبلغ من »الحمد هللا«بان أن قوله  ولم ينسوا أصل المفعولية المطلقة، فقد فتعريال
ر وإنما كان يبالتنك" حمداً هللا" بالنصب أبلغ من »الحمد هللا« بالنصب، وأن »الحمد هللا«
  .)٣(" بالرفع أبلغ ألنه دال على الدوام والثبات»الحمد هللا«
  

  االستدالل بالقراءة الشاذة على صحة بعض الوجوه النحوية: خامساً

β ®: عند قول اهللا تعالى ابن عاشورقال      Î) uρ (#ρß‰ö7 è? $tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ àΡr& ÷ρr& çνθ à ÷‚ è? 

Ν ä3 ö7 Å™$y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª! $# ( ã Ï øó u‹ sù ⎯ yϑÏ9 â™!$ t± o„ Ü> Éj‹ yè ãƒ uρ ⎯ tΒ â™!$ t± o„ 〈]وقرأ الجمهور " ]٢٨٤: البقرة
»عذِّّّّّبوي رأبو  بالجزم، عطفاً على يحاسبكم، وقرأه ابن عامر، وعاصم، و»فَيغْف

بالرفع على االستئناف بتقدير فهو يغفر، وهما وجهان فصيحان، : جعفر، ويعقوب
  .)٤("ويجوز النصب ولم يقرأ به إال في الشاذ

  . )٥( بالنصب فيهما»يعذِّب«، و»فيغفر«فعن األعرج وابن عباس 
  
 

                                                 
  . ١/٦٢٣  التحرير والتنوير)١(

  .٤٠شواذ القراءات للكرماني ص )٢(

  . ١/١٥٦ التحرير والتنوير )٣(

  .٢/٥٩٣ التحرير والتنوير )٤(

  .١٠٦ للكرماني صشواذ القراءات )٥(



 

 
٢٤١

االستدالل بالقراءة الشاذة على ترجيح أحد الوجوه النحوية الـواردة فـي            : سادساً

  :يه القراءة المتواترةتوج

øŒ ®:  عند قول اهللا تعالىابن عاشورقال      Î) uρ tΑ$s% ÞΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) ÏµŠ Î/{ u‘ y—# u™ 〈]٧٤:األنعام[ 

‘u ®فاألظهر أن يكون " y—# u™  〈ويؤيد ذلك قراءة . ضمفي اآلية منادى وأنه مبني على ال
 بهمزتين »َأإِِزر« أن ابن عباس قرأه:  مضموماً ويؤيده أيضاً ما روي»آزر«يعقوب 

 وبهذا )٢(- بفتح الهمزتين-، وروى عنه أنه قرأه )١(أوالهما مفتوحة والثانية مكسورة
 ذكر اسمه ىيكون ذكر اسمه حكاية لخطاب إبراهيم إياه خطاب غلظة، فذلك مقتض

  . )٣("العلم
  

  ذكر القراءة الشاذة لرد بعض الوجوه النحوية: سابعاً

 ليـرد بهـا علـى ابـن         )٤( الشاذة »السارقَ والسارقةَ « قراءة   ابن عاشور ذكر      
أشار إلى قراءة عيسى بـن      : " فقال »السارقُ والسارقةُ « في تجويز نصب     )٥(الحاجب

 بالنصب، وهي قراءة شاذّة ال يعتد بها فال يخَرج القرآن           »والسارقَ والسارقةَ «عمر  
  .)٦ ("»فالمختار النَّصب«وقد غلط ابن الحاجب في قوله . عليها

  

  : التنبيه على مخالفة القراءة الشاذة للناحية العقدية: ثامناً

Ÿω ®:  عند قوله تعالىابن عاشورقال      uρ y7Ρ â“ øt s† óΟ ßγ ä9 öθ s% ¢ ¨βÎ) nο ¨“ Ïè ø9 $# ¬! $·èŠ Ïϑ y_ 〈 
óΟ ®ويحسن الوقف  على كلمة  "]٦٥:يونس[ ßγ ä9 öθ s% 〈  لكي ال يتوهم بعض من يسمع جملة

                                                 
  .١٧٠ص شواذ القراءات  )١(

  .١/٢٢٣ المحتسب البن جني )٢(

  بتصرف.٦/١٧١التحرير والتنوير  )٣(

  .١٥٤ للكرماني صشواذ القراءات )٤(

 عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس ، أبو عمرو بن الحاجب الكردي النحوي المالكي األصولي الفقيـه،                    هو) ٥(
الكافية في النحو ، الشافية في الصرف ،        : كان أبوه حاجباً فعرف به ، من مؤلفاته         ) هـ  ٥٧٠( ولد بعد سنة    

  ] .٤/٢١١ ، األعالم ٢/١٣٤بغية الوعاة ) . [ هـ ٦٤٦( مختصر الفقه ، توفي سنة 
  .٥/٩٩التحرير والتنوير  )٦(



 

 
٢٤٢

® ¨β Î) nο ¨“ Ïè ø9 $# ¬! $ ·èŠ Ïϑ y_ 〈  ًفيحسبه مقوالً لقولهم فيتطلب لماذا يكون هذا القول سببا

β¨ ®  من قولهم وكيف يحزن الرسول  لحزن الرسول  Î) nο ¨“ Ïè ø9$# ¬! 〈  وإن كان في
  .المقام ما يهدى السامع سريعاً إلى المقصود

  
ذكر ) تيبةوهو عبد اهللا بن مسلم بن ق       ()١(ونظير هذا اإليهام ما حكى أن ابن قتيبة           

óΟ ® وأعرب بدالً من   »َأن« بفتح همزة    »)٣(َأن العزة هللا  « )٢(قراءة أبي حيوة   ßγ ä9öθ s% 〈 
وأشـار إلـى ذلـك فـي        . )٤(حكى ذلك عنه ابن عطية    . فحكم أن هذه القراءة كفر    

óΟ ®ومن جعله بدالً من : "فقال )٥(الكشاف ßγ ä9 öθ s% 〈 ثم أنكره فالمنكر هو تخريجه"  
ة أراد أن كسر الهمزة وإن كان محتمالً ألن تكون الجملة بعـدها             ولعل ابن قتيب      

ـ  óΟ ®   معمولة ل ßγ ä9 öθ s% 〈    ألن شأن»بعد فعل القول أن ال تكون بفـتح الهمـزة           »إن 
لكن ذلك احتمال غير متعين ألنه يحتمل أيضاً أن تكون الجملة اسـتئنافاً، والـسياق               

ة كما قرأ أبو حيوة فقد تعينت أن تكون         فأما إذا فتحت الهمز   . يعين االحتمال الصحيح  
óΟ ® لما ذكر قبلها وهو لفظ       ةمعمول ßγ ä9 öθ s% 〈           أي  –وال محمل لهـا عنـده إال أنهـا 

óΟ ® بدل من كلمة     -ك منها بالمصدر المنس  ßγ ä9 öθ s% 〈  أن اهللا نهى نبيـه     : فيصير المعنى
ا يدعوهم لذلك،   وكيف وهو إنم   »العزةُ هللا جميعاً  «عن أن يحزن من قول المشركين       

وإذا كان النهي عن شيء يقتضي تجويز تلبس المنهي بالشيء المنهي عنه اقتـضى              
ذلك تجويز تلبس النبي عليه الصالة والسالم بالحزن لمن يقول هـذا القـول وهـذا                

                                                 
 .٥٢تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ص) ١(

هو شريح بن يزيد أبو حيوة الحضرمي الحمصي ، صاحب القراءة الشاذة ومقريء الشام ، وهو والد حيـوة                   ) ٢(
  ] . ١/٣٢٥غاية النهاية ). [ هـ ٢٠٣( بن شريح الحافظ ، توفي في صفر سنة 

  .٧/١٧٨بن عطية المحرر الوجيز ال)٣(

  ٢/٣٤٠ الزمخشري في الكشاف هاذكر)٤(

  .٢/٣٤٠الكشاف للزمخشري  )٥(



 

 
٢٤٣

التجويز يؤول إلى كفر من يجوزه على طريقة التكفير بالالزم، ومقـصده التـشنيع              
  .على صاحب هذه القراءة

 »أن« على ظاهر لفظ القرآن دون تقدير حرف قبـل           هإنما بني ابن قتيبة كالم    و    
اعي أن التقدير خالف األصل أو أنه غير كاف في دفع اإليهـام، فالوجـه أن     رلعلَّه  

  . )١(ابن قتيبة هول ماله تأويل، ورد العلماء عليه رد أصيل
  

  عرب بيان أن القراءة الشاذة توافق إحدى لغات ال: تاسعاً

$ ®:  عند تفسير قوله تعالىابن عاشورقال      uΖ ÷è sù u‘ uρ öΝ åκ |Õ ÷è t/ s− öθ sù <Ù ÷è t/ ;M≈ y_ u‘ yŠ 

x‹ Ï‚ −G u‹ Ïj9 Ν åκ ÝÕ ÷è t/ $ VÒ÷è t/ $wƒ Í ÷‚ ß™ 〈]وهما )٢(والسخري بضم السين وبكسرها: "]٣٢:الزخرف 
 في )٣(وقرأ ابن محيصن. لغتان ولم يقرأ في القراءات المشهورة إال بضم السين

المجبور على عمل بدون اختياره، : اسم للشيء المسخَّر، أي: )٤(لشاذ بكسر السينا
  .)٥("واسم لمن يسخَر به أي يستهزأ به

  

  .ذكر القراءة الشاذة لقصة طريفة أو نكتة عربية تتعلّق بها: عاشراً

⎪⎦t ® عند قوله ابن عاشورقال      Ï% ©! $# uρ tβ öθ ©ù uθ tFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ 〈]من القراءات و"]٢٣٤:البقرة
 بفتح التحية »والذين يتوفون«ذكره في الكشاف أن علياً قرأ  الشاذة في هذه اآلية ما

. على أنه مضارع توفى، مبيناً للفاعل بمعنى مات بتأويل إنه توفى أجله أي استوفاه
وأنا وإن كنت التزمت أال أتعرض للقراءات الشاذة، فإنما ذكرت هذه القراءة لقصة 

                                                 
  .١٢٨-١١/١٢٧ التحرير والتنوير )١(

  .٧/١٤٤لسان العرب البن منظور  )٢(

هو محمد بن عبد الرحمن بن محيصن ، من بني سهم ، مقريء مكة مع ابن كثير ، كان عالماً بالعربية عارفاً                      ) ٣(
  ] .١٠٣، طبقات القراء السبعة ص٢/١٦٧غاية النهاية ) . [ هـ ١٢٢( غوية ، توفي بمكة سنة باألشعار الل

، القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب للشيخ عبـد الفتـاح القاضـي              ٤٢٧شواذ القراءات للكرماني ص    )٤(
  .٨١ص

  .٢٥/٢٤٥  التحرير والتنوير)٥(



 

 
٢٤٤

في  )٢(وفصلها السكاكي. )١ ())الكشاف((ها نكتة عربية، أشار إليها في طريفة في
؟ بلفظ اسم ي، وهي أن علياً كان يشيع جنازة، فقال له قائل من المتوف))المفتاح((

 »اهللا«فالن بل قال :  فلم يقل-  بفتح الفاء–أي بكسر الفاء سائالً عن المتوفى (الفاعل 
من المتوفَّى بلفظ اسم المفعول، : أنه يحق أن يقولمخطئاً إياه، منبهاً له بذلك على 

 لفظ المتوفى على الوجه الذي وردوما فَعل ذلك إال ألنه عرف من السائل أنه ما أ
والذين « - أي إلى علي-يكسوه جزالةً وفخامة، وهو وجه القراءة المنسوبة إليه 

  .)٣ (" أعمارهم مدةونوالذين يستف: بلفظ بناء الفاعل على إرادة معنى »يتَوفون منكم
ôM ®: ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قول اهللا تعالى     s9$s% #© tL n=÷ƒ uθ≈ tƒ à$ Ï! r& u™ O$ tΡ r& uρ ×—θàf tã 

# x‹≈ yδ uρ ’ Ì? ÷è t/ $ ¸‚ ø‹ x© ( χ Î) # x‹≈ yδ í™ ó© y´ s9 Ò=‹ Åf tã 〈]وقرأ ابن مسعود : " حيث قال]٧٢:هود
 خبر »شيخ« و»هذا«ان من  بي»بعلى« على أن -)٤( برفع شيخ– »وهذا بعلي شيخٌ«

  .ومعنى القراءتين واحد. المبتدأ
ما أخبرنا شيخنا األستاذ الجليل     : وقد جرت على هذه القراءة النادرة لطيفة وهي           

أن أبا العباس المبرد دعي عند بعض األعيان في بغداد إلى مأدبـة             : سالم بوحاجب 
  : المنزل بيتينفلما فرغوا من الطعام غنَّت من وراء الستار جارية لرب

  

أال إعراضه أهون الخطب        :  فقالت   وقالوا لها هذا حبيبك معرض   

  فتصطك رجاله ويسقط للجنب  فما هي إال نظرة وابتسامة 

     
: فطرب كل من بالمجلس إال أبا العباس المبرد فلم يتحرك، فقال لـه رب المنـزل                

  مالك لم يطربك هذا؟
                                                 

  .١/٣١٠ الكشاف للزمخشري )١(

كان عالمةً بارعاً في    ) هـ  ٥٥٥( بي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي ، ولد سنة            هو يوسف بن أ   ) ٢(
بغية الوعـاة   . [ مفتاح العلوم ، رسالة في علم المناظرة        : فنون شتى خصوصاً المعاني والبيان ، من مؤلفاته         

 ] .  ٨/٢٢٢، األعالم ٢/٣٦٤

  .٢/٤٢٨  التحرير والتنوير)٣(

  .ط دار البشائر. ١/٣١٩، المصاحف البن أبي داود ٢٣٧ صرمانيشواذ القراءات للك )٤(



 

 
٢٤٥

 ولم يعلم   -بالرفع-معرض  : بني لحنت في أن قلت    معذور، يحس : فقالت الجارية     
  .    )١(" فطرب المبرد لهذا الجواب»وهذا بعلي شيخٌ«أن عبد اهللا بن مسعود قرأ 

  إفادة بعض األحكام الفقهية:  عشرحادي

?θ‘ϑÏ#) ®:  عند تفسير قوله تعالىابن عاشورذكر      r& uρ ¢k ut ù:$# nο u ÷Κ ãè ø9 $# uρ ¬! 〈 ]١٩٦:البقرة [

  . ين شاذتين لالستدالل بهما على اختالف العلماء في حكم العمرةقراءت
 برفع التاء، وبها قرأ الشّعبي وأبو حيوة، وهي تدل على »والعمرةُ« قراءة :األولى

 -  يشير إلى من لم ير العمرة واجبة- ومن هؤالء : "ابن عاشور قال )٢(عدم الوجوب
ا شمله األمر باإلتمام بناء على أن األمر  بالرفع حتى ال تكون فيم»والعمرةُ«من قرأ 

  . )٣(للوجوب فيختص بالحج
 لالستدالل بها على رأي الشافعي الذي )٤ (»وأقيموا الحج والعمرة« قراءة :الثانية

ن أن المراد بإتمام الحج ييب »وأقيموا الحج والعمرة«: يرى وجوب العمرة، فقوله
?θ‘ϑÏ#) ®والعمرة  r& uρ ¢k ut ù:$# nο u ÷Κ ãè ø9$# uρ ¬! 〈   ين مستجمعي الشروطاإلتيان بهما تآم
  .واألركان

θ‘ϑ#) ®: وجعل الشافعية قوله: "ابن عاشورقال      Ï? r& uρ ¢k ut ù:$# nο u ÷Κ ãèø9 $# uρ ¬! 〈  دليالً على
وجوب العمرة كالحج، ووجه االستدالل له أن اهللا أمر بإتمامها فإما أن يكون األمر 

مين أي مستجمعي الشرائط واألركان، فالمراد  بهما تآباإلتمام مراداً به اإلتيان
 ليس هنا كالم على إذ: االستعمالين السابقين، قالواباإلتمام المعنى الشرعي على أحد 

وإما أن يكون  »وأقيموا الحج«الشروع حتى يؤمر باإلتمام، وألنه معضود بقراءة 
 األمر بالشروع، ألن اإلتمام  المراد باإلتمام هنا اإلتيان على آخر العبادة فهو يستلزم

                                                 
  .٢٩٨-١١/٢٩٧ التحرير والتنوير )١(

  .٨٥، شواذ القراءات للكرماني ص٢/٣٦٨الجامع ألحكام القرآن القرطبي  )٢(

  .٢/٢١٦التحرير والتنوير  )٣(

  .١/٣٠٠المصاحف البن أبي داود  )٤(



 

 
٢٤٦

يتوقف على الشروع، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب فيكون األمر باإلتمام 
  .)١("كناية عن األمر بالفعل

  

  : القراءات الموضوعة-ب
  

  )٢("ما نسب إلى قائله من غير أصل: "الموضوع من القراءات هو    
y7 ®: لى ومن أمثلة ذلك ما ذكره عند قول اهللا تعا    Ï9¨x‹ Ÿ2 z> ¤‹ x. š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ 

óΟ Îγ Ï=ö7 s% 〈]كذلك كذب الذين من « أنه قرئ )٣())الكشاف((ووقع في : " حيث قال]١٤٨:األنعام
  . بتخفيف ذال كذب»قبلهم
ـ     هي قراءة موضوعة أو شاذَّة يعني       : وقال الطيبي      ا شاذَّة شذوذاً شديداَ ولم يروه

ة، ولعلَّها من وضع بعض المعتزلة في المناظرة         من أهل القراءات الشاذ     أحد أحد عن 
  .)٤("كما يؤخذ من كالم الفخر

  .)٥(وقد صرح الرازي بعدم صحة هذه القراءة    
Ÿω ®:ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند قول اهللا تعالى     uρ (#θ à) ù=è? ö/ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ ’ n< Î) Ïπ s3 è= ÷κ−J9 $# 〈 

   ].١٩٥:البقرة[
 )٦(" بكسر الالم»التهلكة«أن الخليل قرأها :  العروسوفي تاج: "ابن عاشورقال     

وال أحسب الخليل قرأ كذلك، فإن هذا لم يرو عن أحد من : "ابن عاشورثم قال 
القراء في المشهور وال في الشاذ، فإن صح هذا النقل فلعل الخليل نطق به على وجه 

                                                 
  .٢/٢١٦ التحرير والتنوير )١(

  . ط دار الفكر١/٤٣٠العرفان في علوم القرآن للزرقاني  مناهل )٢(

  .٢/٧٣ الكشاف )٣(

  .٧/١١١ التحرير والتنوير )٤(

  .١٣/١٨٨ التفسير الكبير للرازي )٥(

: وينظر.٢/٣١٢، الدر المصون    ٢/١٤٧ باب الكاف، تفسير ابن عطية        من    فصل الهاء  ٧/١٩٤ تاج العروس    )٦(
  .لمجمع العلمى العراقى  ط ا١٤٠الشوارد في اللغة للصغاني ص



 

 
٢٤٧

القرآن أن يقرأ ضبط فإن الخليل أجّل من المثال، فلم يضبط من رواه عنه حق ال
  .)١("بحرف غير مأثور

β¨sŒ× ®: ومن ذلك أيضاً ما أورده عند قوله تعالى     r& uρ š∅ÏiΒ «!$# ÿ⎯ Ï& Ï!θß™ u‘ uρ ’ n< Î) 

Ä¨$̈Ζ9 $# tΠ öθ tƒ Ædk ut ù:$# Î y9 ò2 F{ $# ¨β r& ©! $# Ö™ ü“Í t/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $#   … ã&è!θß™ u‘ uρ 〈]وما يجب  "]٣:التوبة
 بالجر، ولم »ورسوِله«لتفاسير أنه روى عن الحسن قراءة بيه له مافي بعض انالت

  .)٢(» وال عامل يقتضي جره»ورسوله«يصح نسبتها إلى الحسن، وكيف يتصور جر 
 .)٣(وذكر الكرماني هذه القراءة في شواذه

           
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
                                                 

  .٢/٢١٠ التحرير والتنوير )١(

  .١٠/١٨  والتنوير التحرير)٢(

  .٢٠٩ ص  شواذ القراءات للكرماني)٣(



 

 
٢٤٨

         
          

     
  

 
 
 
 
 

 
 

  

  



 

 
٢٤٩

املـه مـع القـراءات فـي         فـي تع   ابن عاشور منهج العالَّمة    : أ
  ميزان البحث

 فترةً من الزمن قضيتها مع تفسيره ، أبحث         ابن عاشور     بعد أن صحبت العالمة     
 قراءات القرآن الكريم ، وقفت على كثير من الجوانب اإليجابيـة            منفيه عما ذكره    

ومـن  التي تستحق اإلشادة والثناء عليه بها، وبعض المالحظات الفرعية الثانوية ،            
  :أهم تلك اإليجابيات ما يلي

 اعتماده على القراءات المتواترة ، وذلك بخالف حال كثير من المفسرين الـذين              -١
  . بالقراءات المتعددة الصحيحة ، والشاذة تفاسيرهميشحنون 

 عزو القراءات إلى القارئين بها، وذلك أيضاً بخالف شأن كثير من المفـسرين              – ٢
  .قراءات إلى أصحابها الذين ال يهتمون بعزو ال

 الحاكمة علـى    إنهامن حيث    أدبه الجم مع القراءات المتواترة للقرآن الكريم ،          – ٣
  .قواعد النحاة وليست تابعة لها 

 سعة علمه الغزير مما يمكنه من التوجيه الشامل للقراءات القرآنية مـن حيـث       – ٤
  .اللغة والنحو والصرف والبالغة والفقه 

لمصادر األصيلة للقراءات ، والمؤلفات المختصة بها، بخـالف          اعتماده على ا   – ٥
 أو مـن    قلون القراءات منها  ن يعتمدون على كتب التفسير ، وين      بعض المفسرين الذي  

  . ، ومن هنا يقعون في أخطاء متعددة كتب اللغة
كتـب   توجيهه للقـراءات ، مـن        ابن عاشور   منها المصادر التي استقى   كثرة   – ٦

  .لقراءات ، واللغة ، والبالغة وغيرها  ، وكتب االتفسير
 أمانته العلمية في النقل عن الكتب المتقدمة أثناء بيانـه للقـراءات وتوجيهـه               – ٧

  .لمعناها 
 في تعامله مع القراءات فيمكن تلخيصها       ابن عاشور وأما أهم المالحظات حول منهج      

  :فيما يلي
 علم القراءات، ومـن    في كثير من مسائل    ابن عاشور  تناقض موقف العالمة      - ١

  :ذلك

  .، وسبق الحديث عن ذلك بالتفصيل»الترجيح بين القراءات« تناقضه في مسألة -أ



 

 
٢٥٠

اشتراط موافقة القراءة المتـواترة لرسـم المـصحف أو         « تناقضه في مسألة     -ب

 .»عدمه

 يرى أن التواتر يغني عن اشتراط الموافقة لرسم ابن عاشورسبق أن ذكرتُ أن     
ö ®: لك يشير إلى ضعف قراءة السوسي في قوله تعالىالمصحف ومع ذ Åe³ t6 sù ÏŠ$t7 Ïã 〈 

  .لمخالفتها لرسم المصحف
وقرأها السوسي بياء بعد الدال مفتوحة في الوصل وساكنة في الوقف، : "قال    

ونقل عنه حذف الياء في حالة الوقف، وهما وجهان صحيحان في العربية كما في 
ÏŠ$t7 ®صاحف على كتابة لكن اتفقت الم)) التسهيل(( Ïã 〈  هنا بدون ياء بعد الدال

   .)١(وذلك يوهن قراءة السوسي إال أن يتأول لها بأنها من قبيل األداء
β ®: ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند بيان القراءات في قول اهللا تعالى     Î* sù x8θç/ ¤‹ Ÿ2 

ô‰ s) sù z> Éj‹ ä. ×≅ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Ï=ö7 s% ρâ™ !% y` ÏM≈ sΨ Éi t6ø9 $$ Î/ Í ç/ –“9 $# uρ É=≈ tGÅ3 ø9 $# uρ Î ÏΨ ßϑø9  حيث ]١٨٤:آل عمران[ 〉 #$

≈=É ®: وقرأ الجمهور: "قال tGÅ3 ø9 $# uρ 〈 -وقرأه هشام عن ابن -بدون إعادة باء الجر 

≈=É ®عامر  tF Å3 ø9 $$Î/ uρ 〈 –إنه كتب :  وهذا انفرد به هشام، وقد قيل- بإعادة باء الجر
  .ليست في المصحف اإلمام، و)٢(كذلك في بعض مصاحف الشام العتيقة

ويوشك أن تكون هذه الرواية لهشام عن ابن عامر شاذة في هذه اآلية، وأن     
≈=É ®: المصاحف التي كتبت بإثبات الباء في قوله tFÅ3 ø9 $$Î/ uρ 〈]كانت ممالة من ]٢٥:فاطر 

  . )٣(حفاظ هذه الرواية الشاذة
  ؟»تعدد اآليات أوالًتعدد القراءات هل ينزل منزلة « تناقضه في مسألة -ج

 في المقدمة السادسة التي عقدها للحديث عن القراءات أن          ابن عاشور ذكر الشيخ       
وأنا أرى أن على المفسر أن يبـين        : "اختالف القراءات يقوم مقام تعدد اآليات فقال      

                                                 
  . ٢٤/٥١ التحرير والتنوير )١(

  .٢/٣٨٥مختصر التبيين لهجاء التنزيل لإلمام أبي داود سليمان بن نجاح )٢(

  .٣/٣٠٠ التحرير والتنوير )٣(
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اختالف القراءات المتواترة ألن في اختالفها توفيراًً لمعاني اآلية غالباً فيقـوم تعـدد           
  )١(.قراءات مقام تعدد كلمات القرآنال

  . نراه يرد على من يرى هذا الرأيابن عاشورومع هذا التقرير من     
Ÿω ®: ما جاء عند قول اهللا تعالى: ومثال ذلك     uρ £⎯ èδθ ç/ u ø) s? 4© ®L xm tβ ö ßγ ôÜ tƒ 〈 ]٢٢٢:البقرة[ 

©4 ®قال عبد الحكيم السلكوتي : "فقال ®L xm tβ ö ßγ ôÜ tƒ 〈 فيف والتشديد فتنزل قرئ بالتخ
القراءتان منزلة آيتين، ولما كانت إحداهما معارضة األخرى من حيث اقتضاء قراءة 
التخفيف الطهر بمعنى النقاء واقتضاء األخرى كونه بمعنى الغسل جمع بين 

  .أهـ" القراءتين بإعمال كل في حالة مخصوصة
هذا مدرك ضعيف إذ لم  و: " على كالم السلكوتي فقال    ابن عاشور ثم علق الطاهر        

  .)٢("يعهد عد القراءتين بمنزلة آيتين حتى يثبت التعارض
  . رجع عن رأيه في المقدمةابن عاشورولعل     
أنه إذا كان لكل    "وهناك قول ثالثٌ في المسألة اختاره أبو الليث السمرقندي، وهو               

 اءتان بمنزلة آيتين مثل   قراءة تفسير يغاير اآلخر فقد قال اهللا بهما جميعاً وتصير القر          

® 4© ®L xm tβ ö ßγ ôÜ tƒ 〈           وإن كان تفسيرهما واحد كالبيوت والبيوت، فإنما قال اهللا بأحدهما
  .)٣("وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة على ما تعود لسانهم

: والتحقيق ما ذهب إليه السيوطي حين تحدث عن فوائد القراءات القرآنية فقال    
إعجازه بإيجازه إذ تنوع القراءات بمنزلة اآليات، ولو جعلت داللة ومنها المبالغة في "

 〉 öΝà6n=ã_ö‘r&uρ ®كل لفظ آية على حدة لم يخف ما كان فيه من التطويل، ولهذا كان قوله
  . )٤("منزالً لغسل الرجل والمسح على الخف، واللفظ واحد لكن باختالف إعرابه

                                                 
  .١/٥٥وير  التحرير والتن)١(

  .٢/٢٥٠ التحرير والتنوير  )٢(

  .١/١٧٧ اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي )٣(

  .١/١٧٨ المرجع السابق )٤(
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والغرض من اختالف القراءات    : "قالوذهب بعض العلماء المعاصرين إلى ذلك ف          
في النص الواحد تأدية كل قراءة لمعنى ال تؤديه القراءة األخرى، فتقوم القراءتان أو              
األكثر مقام تعدد اآليات، وتؤدي القراءات المختلفات تكامالً في المعاني المقـصودة            

  .  وهذا ما أميل إليه)١("جميعاً
ض المفسرين في نسبتهم القراءات إلـى      عدم موافقته الصواب في تخطئته بع      - ٢

  .أصحابها

%∃ß ®:  عند قوله تعالىابن عاشورومثال ذلك ما ذكره      s{ r& uρ β r& ã& s#ä. ù' tƒ Ü= ø Ïe%! $# 

óΟ çFΡr& uρ çµ ÷Ψ tã šχθ è=Ï≈ xî ∩⊇⊂∪ (#θä9$s% ÷⎦ È⌡ s9 ã&s# x. r& Ü= ø Ïe%! $# ß⎯ ós tΡ uρ îπ t7 óÁ ãã !$ ¯ΡÎ) # ]Œ Î) tβρ ã Å£≈ y‚ ©9 〈 
وقرأه ورش عن .  على األصل»الذئب«وقرأ الجمهور بتخفيف همزة " ]١٤-١٣:يوسف[

  .نافع، والسوسي عن أبي عمرو، والكسائي بتخفيف الهمزة ياء
وفي بعض التفاسير نسب تخفيف الهمزة إلى خلف وأبي جعفر، وذلك ال يعرف فـي                   

  .)٢("كتب القراءات
خفيف الهمزة، وهذا معروفٌ في كتـب       والتحقيق أن خَلَفاً وأبا جعفر من الذين قرؤوا بت            

  . )٣(القراءات
  .ه للقراءات العشر المتواترة في كل موضع من القرآن الكريمئعدم استقرا - ٣

  :ومن أمثلة ذلك ما يلي    
çµ ®: قال اهللا تعالى     ø? yŠ$ sΨ sù èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑø9 $# uθ èδ uρ ÖΝ Í←!$ s% ’ Ìj? |Áãƒ ’ Îû É># u ósÏϑ ø9 $# ¨β r& ©! $# x8 ã Åe³ u; ãƒ 

4© zós u‹ Î/ $ P% Ïd‰ |Á ãΒ 7π yϑ Ï=s3 Î/ z⎯ ÏiΒ «! $# # Y‰ Íh‹ y™ uρ # Y‘θÝÁ xm uρ $wŠ Î; tΡ uρ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ås Ï=≈ ¢Á9 ] ٣٩:آل عمران[〉 #$

                                                 
  . ٧٢٢عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني ص:  قواعد التدبر األمثل لكتاب اهللا عز وجل، للشيخ)١(

  .١٢/٣٢ تفسير التحرير والتنوير )٢(

عبـد  : ، ، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتـواترة للـشيخ          ٢١٦ العشر ص  تحبير التيسير في القراءات    )٣(
محمد كريم راجح على هامش المصحف الشريف       : ، القراءات العشر المتواترة للشيخ    ١٥٩الفتاح القاضي ص  

  .٢٣٦ص
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çµ ®: حيث ذكر القراءات الواردة في قوله تعالى" ø? yŠ$sΨ sù 〈 وقوله  ® ¨β r& ©! بكسر  〉 #$

x8 ®: الهمزة وفتحها، ولم يتعرض لبيان القراءات في قوله تعالى ã Åe³ u; ãƒ 〈 .)١(  

Ÿω ®: قال اهللا تعالى     uρ (#θçΡθä3 s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θã_ u yz ⎯ ÏΒ Ν Ïδ Í≈ tƒ ÏŠ # X sÜ t/ u™ !$ s Í‘ uρ Ä¨$̈Ψ9 $# 

šχρ‘‰ ÝÁ tƒ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# 4 ª! $# uρ $ yϑÎ/ tβθè= yϑ ÷è tƒ ÔÝ‹ Ït èΧ 〈]ابن حيث تعرض ] ٤٧:األنفال
لم يذكر القراءات الواردة فيها  للحديث عن كلمة رئاء من الجانب الصرفي، وعاشور

 . )٢ (مع أنها متواترة

ه بعـض القـراءات بـأن       ه على توجي  يب عدم موافقة الصواب أحياناً في تعق       - ٤

  : ومثال ذلك: معناها واحد

$tΑ ®: قال تعالى     s% |M ù= tG s% r& $ T¡ø tΡ Oπ §‹ Ï. y— 〈]وقرأ نافع،  "ابن عاشور قال ابن ]٧٤:الكهف
بألف بعد - »زاكية«و، وأبو جعفر، ورويس عن يعقوب وابن كثير وأبو عمر

  .  اسم فاعل من زكا-الزاي
  .)٣("، وهما بمعنى واحد»زكية«وقرأ الباقون     
 بـألف   »زاكية«قرأ  : "وقد أورد السمين الحلبي الفرق بين هاتين القراءتين فقال            

  .لياء الباقونوبدون األلف وتشديد ا. وتخفيف الياء نافع وابن كثير وأبو عمرو
Oπ ®ومن قرأ     .  فهو اسم فاعل على أصله     »زاكية«فمن قرأ        §‹ Ï. y— 〈    فقد أخرجـه 

  . )٤("إلى فَعلية للمبالغة
عدم موافقته الصواب في استدراكه على الـشاطبى تـرك بعـض القـراءات              – ٥

  المتواترة

                                                 
  .٣/٩١ التحرير والتنوير )١(

  .٩/١٢٥  التحرير والتنوير )٢(

  .١٥/١١٣  التحرير والتنوير )٣(

  .٧/٥٢٨الدر المصون للسمين الحلبي   )٤(



 

 
٢٥٤

“3 ® في قوله تعالى ) سؤقه(  ما ذكره عن قراءة قنبل ك     ومن ذل uθ tFó™ $$ sù 4’ n? tã 

⎯ Ïµ Ï%θß™  〈]١("رز األماني حوتنسب لقنبل عن ابن كثير ولم يذكرها في :" فقال ]٢٩ :الفتح( 
    :والصواب أن الشاطبي ذكر هذه القراءة في الشاطبية عند سورة النمل فقال

  )٢( ووجه بهمز بعده الواو وكال    مع السوق ساقيها وسوق اهمزوا زكا 

ŸôM ® قرأ قنبل : أي      x t± x. uρ ⎯ tã $ yγ øŠ s%$y™ 4 〈]3  ®و  ]٤٤ :النمل“ uθ tF ó™ $$ sù 4’ n? tã ⎯ Ïµ Ï%θß™  〈 

Gs$ ® و ]٢٩: الفتح[ ó¡ tΒ É−θ¡9 $$Î/ É−$uΖ ôã F{ $# uρ  〈]٣(بالهمز في الثالث  ]٣٣  :ص(.   

شكال أن الشاطبي لم يذكر هذه القـراءة        إل في هذا ا   ابن عاشور     ولعل الذي أوقع    
  .لمكرها مع أمثالها في سورة النفي سورة الفتح ، وذ

Iω ãΝ ® في قوله تعالى ) ألقسم (     ومن ذلك أيضاً ما ذكره عن قراءة البزى  Å¡ ø% é& 

ÏΘöθ u‹ Î/ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 ) ألقسم ( وقد نسب إلى البزى عن ابن كثير أنه قرأ :"  فقال ]١  :القيامة[〉  #$
ولم " غيث النفع "  في األول دون ألف وهي رواية عنه ذكرها الشيخ على النورى

والتحقيق أن الشاطبى ذكر قراءة البزى المذكورة هنا في " )٤(يذكرها الشاطبى
  :الشاطبية فقال

  )٥(وقصر والهاد بِخُلْف زكا وفي الـ      قيامة ال األولى وبالحال ُأوال

   رأوهو البزى ق) هاد ( ليه بالهاء من إوفي هذا البيت أخبر الشاطبى أن المشار  
®  Iω uρ Ν ä31 u‘ ÷Š r& ⎯ Ïµ Î/ ( 〈 ]أول سورة القيامة  وفي   ]١٦ :يونس  ) بغير ) قسم بيوم القيامه أال  

    )٦("ألف فيهما بعد الالم بخالف عنه ، يعنى بإثبات األلف وحذفها فيهما
  
 

                                                 
 .٢٦/١٧٦التحرير والتنوير ) ١(

  .٧٥ ص٩٣٨فرش سورة النمل رقم البيت .متن الشاطبية ) ٢(

 .٥٢٨شرح شعلة على الشاطبية ص) ٣(

 .٢٩/٣١٤التحرير والتنوير ) ٤(

 .٣٤٤ البيت رقم ٥٩متن الشاطبية ص) ٥(

  . وما بعدها٢٤٢ى البن القاصح ص سراج القاري المبتدئ وتذكار المقرئ المنته) ٦(
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     والتوصيات نتائج البحثأهم: ب 
  :تتلخص أهم نتائج هذا البحث فيما يلي

  
، والتي  ابن عاشور وجوه المتعددة لتوجيه القراءات القرآنية عند العالمة        البيان   : أوالً

تتمثل في التوجيه اللغوي، والنحوى، والصرفي، والبالغي، والفقهي، وذلـك يبـرز            
  .إعجاز القراءات القرآنية في هذه العلوم المتعددة 

ترة ضـد    الدفاع عن القراءات القرآنيـة المتـوا       في ابن عاشور  إبراز جهود     :نياًثا
  .فيها من اللغويين وغيرهم الطاعنين 

رجحـون بـين القـراءات المتـواترة ،         ي رده على كثير من المفسرين الذين        :ثالثاً
كالزمخشرى ، والطبرى، وأبي بكر بن العربي، والمبرد، ومكى بن أبـي طالـب،              

  .وأبي عمرو بن العالء، وأبي على الفارسي، واألخفش وأبي عبيد 
جهـة  و القراءات الشاذة مـن      ةقيمائد القراءات القرآنية المتواترة ، و     بيان فو :  رابعاً
  .ابن عاشورنظر 
  .ة ، التي ال أصل لها  على بعض القراءات الموضوعابن عاشورتنبيه :  خامساً
جيه القراءات القرآنية    يبرز أهمية كتب التفسير في تو      ابن عاشور أن تفسير   : سادساً

  .ه القراءات  ما ليس في كتب توجيا، وأن فيه
أن تواتر القراءات القرآنية هو الشرط الرئيس لقبول القراءات عنـد العالمـة     :سابعاً

  .ابن عاشور
 فـي التعامـل مـع       ابن عاشور  منهج   هات والمالحظات حول  تنبي أهم ال   بيان  :ثامناً

  .قراءات القرآن الكريم
  :    وأما أهم التوصيات فتتمثل فيما يلي

  .نية من خالل كتب التفسير آدراسة القراءات القر دعوة الباحثين إلى – ١
 ضرورة استخراج موسوعة لتوجيه القراءات تستقي مادتها العلمية مـن كـالم             – ٢

  .المفسرين وتوجيهاتهم 
 أهمية البحث عن اإلعجاز للقراءات القرآنية من حيـث اإلعجـاز اللغـوي ،               – ٣

   .النحوي، الصرفي ، البالغي ، الفقهي  
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   فهرس اآليات القرآنية– ١
  

  ةـــــــــــــــــــــــــاآلي
ها
م
رق

  
  الصفحة

  سورة الفاتحة

® ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬! Éb> u‘ t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# 〈 ٢٤٠  ٢  

® Å7 Ï=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ È⎦⎪ Ïe$! $# 〈  ٥٦  ٤  

® $ tΡ Ï‰÷δ $# xÞ¨u Å_Ç9 $# zΟ‹ É) tGó¡ ßϑø9 $# 〈  ٤١  ٦  

® xÞ¨u ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |M ôϑ yè÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã Î ö xî ÅUθ àÒøó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ 

t⎦⎫ Ïj9 !$Ò9 $# 〈  
٦٢  ٧  

  بقرةسورة ال

® öΝ ßγ s?ö‘ x‹Ρ r& u™ 〈  ٢٠٥  ٦  

® šχθ ãã Ï‰≈ sƒ ä† ©! $# t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ $tΒ uρ šχθ ãã y‰øƒ s† HωÎ) 

öΝ ßγ |¡ àΡ r& $tΒ uρ tβρ á ãè ô± o„ 〈  
٦٥  ٩  

® ÷Λ èε ‘‰ßϑ tƒ uρ ’ Îû öΝ Îγ ÏΨ≈ uŠ øó èÛ tβθ ßγ yϑ ÷è tƒ 〈  ١٠١  ١٥  

® uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« ×Λ⎧ Ï= tæ 〈  ١٠٧  ٢٩  

® }‘≈ §ƒÎ) uρ Èβθ ç7 yδ ö‘ $$ sù 〈  ١٠٧  ٤٠  

® øŒ Î) uρ $ tΡ ô‰ tã¨uρ #© y›θãΒ z⎯Š Ïè t/ ö‘ r& Z' s# ø‹ s9 §Ν èO ãΝ è? õ‹ sƒªB $# Ÿ≅ ôf Ïèø9 $# .⎯ ÏΒ 

⎯ Ïν Ï‰ ÷è t/ öΝ çFΡr& uρ šχθ ßϑ Ï=≈ sß 〈  
١٧٨  ٥١  

® öΝ ä3 Í←Í‘$ t/ 〈  ٢١٥  ٥٤  

® tΠ öθ tƒ uρ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# tβρ –Š u ãƒ #’ n< Î) Ïd‰ x© r& É># x‹ yè ø9 $# 〈 ٢٣٦  ٨٥  
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® !$ tΒ uρ tΑ Í“Ρé& ’ n? tã È⎦ ÷⎫ x6 n=yϑ ø9 $# Ÿ≅ Î/$t6 Î/ |Nρã≈ yδ šVρã≈ tΒ uρ 〈  ٢٣٧ ١٠٢  

® $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô⎯ ÏΒ >π tƒ# u™ ÷ρr& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏNù' tΡ 9 ö sƒ ¿2 !$pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Ï=÷W ÏΒ 〈  ١٤٨ ١٠٦  

® (#ρä‹ ÏƒªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵ Ïδ¨u ö/ Î) ’ ~? |Á ãΒ 〈  ١٨٣ ١٢٥  

® Ÿω uρ (#θãèÎ6 ®K s? ÏN¨uθ äÜ äz Ç⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 〈  ٤٢ ١٦٨  

® t⎦⎪ Î É9≈ ¢Á9 $# uρ ’ Îû Ï™!$ y™ ù' t7 ø9 $# Ï™ !# § œØ9 $# uρ t⎦⎫ Ïm uρ Ä¨ ù' t7 ø9 $# 3 〈  ٧٠ ١٧٧  

® ’ n? tã uρ š⎥⎪ Ï% ©! $# … çµ tΡθà)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒô‰ Ïù ãΠ$yè sÛ &⎦⎫ Å3 ó¡ ÏΒ 〈  ٥٥ ١٨٤  

® ã ÷κ y− tβ$ŸÒ tΒ u‘ ü“Ï% ©! $# tΑ Í“Ρé& ÏµŠ Ïù ãβ# u™ ö à) ø9 $# 〈  ٤٢ ١٨٥  

® (#θ è? ù&uρ šVθ ã‹ç7ø9 $# ô⎯ ÏΒ $ yγ Î/ üθ ö/r& 〈  ٤٣ ١٨٩  

® (#θè=ÏG≈ s% uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# t⎦⎪ Ï%©! $# óΟ ä3 tΡθ è=ÏG≈ s) ãƒ 〈 ١٨٨ ١٩٠  

® Ÿω uρ öΝ èδθè= ÏG≈ s) è? y‰Ζ Ïã Ï‰ Åfó¡ pR ùQ $# ÏΘ# u ut ù:$# 4© ®L xm öΝ ä.θ è=ÏF≈)ƒ ÏµŠ Ïù ( β Î* sù 

öΝ ä.θè=tG≈ s% öΝ èδθ è=çFø% $$ sù 3 y7 Ï9¨x‹ x. â™ !# u“ y_ z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 $# 〈  
٤٥ ١٩١  

® Ÿω uρ (#θà) ù=è? ö/ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r'Î/ ’ n< Î) Ïπ s3 è=÷κ −J9 $# 〈 ٢٤٦ ١٩٥  

® (#θ‘ϑ Ï? r& uρ ¢k ut ù:$# nο u ÷Κ ãè ø9 $# uρ ¬! 〈 ٢٤٥ ١٩٦  

® }§ øŠ s9 öΝ à6 ø‹ n=tã îy$ sΨ ã_ β r& (#θäó tG ö; s? WξôÒ sù ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ 〈 ٢٣٧ ١٩٨  

® z⎯ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ y7 ç6 Åf ÷è ãƒ 〈  ١٨٩ ٢٠٤  

® š∅ ÏΒ uρ Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ “ Í ô± o„ çµ |¡ ø tΡ 〈 ١٨٩ ٢٠٧  

® $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=äz ôŠ$# ’ Îû ÉΟ ù=Åb¡9 $# Zπ ©ù !$Ÿ2 〈  ١٨٦ ٢٠٨  

® ö≅ yδ tβρ ã ÝàΨ tƒ 〈 ١٨٩ ٢١٠  

® ÷Π r& óΟ çFö6 Å¡ xm β r& (#θè= äzô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9$# $£ϑ s9 uρ Ν ä3 Ï?ù' tƒ ã≅ sW ¨Β t⎦⎪ Ï% ©! $# (# öθ n= yz ٢٠٤ ٢١٤  



 

 
٢٥٩

⎯ ÏΒ Ν ä3 Ï=ö6 s% 〈 
® y7 tΡθ è=t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Í ôϑ y‚ø9 $# Î Å£ ÷ yϑø9 $# uρ ( ö≅ è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) Ö Î7 Ÿ2 〈  ١٧٩ ٢١٩  

® Ÿω uρ £⎯ èδθç/ u ø) s? 4© ®L xm tβ ö ßγ ôÜ tƒ 〈  ٤٤ ٢٢٢  

® Ÿω §‘ !$ ŸÒè? 8ο t$ Ï!¨uρ $ yδÏ$ s! uθ Î/ Ÿω uρ ×Šθä9 öθ tΒ … çµ ©9 ⎯ Ïν Ï$ s! uθ Î/ 4 〈  ٥٩ ٢٣٣  

® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβ öθ ©ù uθ tFãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ 〈 ٢٣٦ ٢٣٤  

® ª! $# uρ âÙ Î6 ø) tƒ äÝ +Áö6 tƒ uρ Ïµ øŠ s9 Î) uρ šχθ ãè y_ ö è? 〈  ٥٩ ٢٤٥  

® ω Óì øŠ t/ ÏµŠ Ïù Ÿω uρ Ø' ©#äz Ÿω uρ ×π yè≈ x x© 〈 ٨٩ ٢٥٤  

® ö ÝàΡ$# uρ ’ n< Î) ÏΘ$sà Ïè ø9 $# y# ø‹ Ÿ2 $ yδ ã” Å³⊥ çΡ 〈  ٤٤،٧٩ ٢٥٩  

® øŒ Î) uρ tΑ$s% ÞΟ↵ Ïδ¨u ö/ Î) Éb> u‘ ‘ ÏΡ Í‘ r& y# ø‹ Ÿ2 Ç‘ ós è? 4’ sA öθ yϑø9 $# ( tΑ$s% öΝ s9 uρ r& 

⎯ ÏΒ ÷σ è? ( tΑ$ s% 4’ n? t/ ⎯ Å3≈ s9 uρ £⎯ Í≥ yϑôÜ uŠ Ïj9 © É< ù= s% ( tΑ$s% õ‹ ã‚ sù Zπ yè t/ ö‘ r& z⎯ ÏiΒ 

Î ö ©Ü9 $# £⎯ èδö ÝÇ sù y7 ø‹ s9 Î) 〈  

١١٠ ٢٦٠  

® ¢Ο èO ö≅ yè ô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 5≅ t6 y_ £⎯ åκ ÷] ÏiΒ # [™ ÷“ ã_ 〈  ١١١ ٢٦٠  

® (#ρâ‘ sŒ uρ $ tΒ z’ Å+ t/ z⎯ ÏΒ (# #θ t/ Íh9 $# 〈  ٢٣١ ٢٧٨  

® (#θçΡ sŒ ù' sù 5> ö ysÎ/ z⎯ ÏiΒ «! $# ⎯ Ï& Ï!θß™ u‘ uρ 〈  ١٥٨ ٢٧٩  

® β Î) uρ (#ρß‰ö7 è? $tΒ þ’ Îû öΝ à6 Å¡ àΡ r& ÷ρr& çνθà ÷‚è? Ν ä3 ö7 Å™$y⇔ ãƒ Ïµ Î/ ª! $# ( 

ã Ï øó u‹ sù ⎯ yϑ Ï9 â™ !$t± o„ Ü> Éj‹ yè ãƒ uρ ⎯ tΒ â™ !$ t± o„ 〈  
٢٤٠ ٢٨٤  

  آل عمرانسورة 

® ö≅ è% / ä3 ã∞ Îm; tΡ äτ r& 9 ö y‚Î/ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 Ï9¨sŒ 〈  

® ×β¨uθ ôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «! $# 〈 
٧٩  ١٥  



 

 
٢٦٠

® ÷β Î* sù x8θ•_ !% tn ö≅ à) sù àM ÷Κ n=ó™ r& }‘ Îγ ô_ uρ ¬! Ç⎯ tΒuρ Ç⎯ yè t7 ¨?$# 〈  ٧٩  ٢٠  

® È≅ è% ¢Ο ßγ ¯=9 $# y7 Ï=≈ tΒ Å7 ù=ßϑø9 $# 〈 ١٥٢  ٢٦  

® ßl Í ÷‚ è? uρ ¢‘ y⇔ ø9 $# š∅ ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 $# 〈 ١١٢  ٢٧  

® ω É‹ Ï‚ −G tƒ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9$# u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# ( 

⎯ tΒ uρ ö≅ yè ø tƒ y7 Ï9¨sŒ }§ øŠ n=sù š∅ ÏΒ «! $# ’ Îû >™ ó© x« HωÎ) β r& (#θà) −G s? 

óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ Zπ9 s) è? 〈 
١٠٣  ٢٨  

® $ yγ n= ¬6 s) tF sù $ yγ š/ u‘ @Αθç7 s) Î/ 9⎯ |¡ xm $ yγ tF t7 /Ρ r& uρ $·?$ t6 tΡ $ YΖ |¡ xm $yγ n=¤ x. uρ 

$§ƒ Í x. y— 〈  
١٥٦  ٣٧  

® çµ ø? yŠ$sΨ sù èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uθ èδuρ ÖΝ Í←!$ s% ’ Ìj? |Áãƒ ’ Îû É># u ósÏϑ ø9 $# ¨β r& ©!$# 

x8 ã Åe³ u; ãƒ 4© z ósu‹ Î/ $ P% Ïd‰ |ÁãΒ 7π yϑ Ï=s3 Î/ z⎯ ÏiΒ «! $# # Y‰Íh‹ y™ uρ # Y‘θÝÁxm uρ $wŠ Î; tΡ uρ 

z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ ÅsÏ=≈ ¢Á9 $# 〈 
٢٥٢  ٣٩  

® tΑ$ s% Å7 Ï9¨x‹ Ÿ2 ª! $# ß, è=÷‚ tƒ $ tΒ â™ !$ t± o„ 4 # sŒ Î) #© |Ó s% # X øΒ r& $ yϑ ¯ΡÎ* sù 

ãΑθà) tƒ … çµ s9 ⎯ ä. ãβθ ä3 u‹ sù ∩⊆∠∪ çµ ßϑ Ïk=yè ãƒ uρ |=≈ tG Å3 ø9 $# sπ yϑ ò6 Ït ù:$# uρ 

sπ1 u‘ öθ −G9 $# uρ Ÿ≅‹ ÅgΥM} $# uρ 〈 

٤٧  
٤٨  

١٧٢  

® Ÿω uρ (# ûθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? ωÎ) ⎯ yϑÏ9 yì Î7 s? ö/ ä3 sΨƒ ÏŠ ö≅ è% ¨β Î) 3“ y‰ ßγ ø9 $# “ y‰èδ «! $# 

β r& #’ sA ÷σ ãƒ Ó‰ tn r& Ÿ≅ ÷W ÏiΒ !$ tΒ ÷Λ ä⎢‹ Ï?ρé& ÷ρ r& ö/ä.θ •_!$ ys ãƒ y‰Ζ Ïã öΝ ä3 În/ u‘ 〈  
٥٠  ٧٣  

® ÿ⎯Ïν ÏjŠ xσ ãƒ 〈 ٢١٤  ٧٥  

® øŒ Î) uρ x‹ s{ r& ª! $# t,≈ sW‹ ÏΒ z⎯↵ÍhŠ Î;̈Ψ9 $# !$ yϑ s9 Ν à6 çG ÷ s?# u™ ⎯ ÏiΒ 5=≈ tGÅ2 

7π yϑ õ3 Ïm uρ ¢Ο èO öΝ à2 u™ !% y` ×Αθß™ u‘ ×− Ïd‰ |Á –Β $ yϑÏj9 öΝ ä3 yè tΒ £⎯ ãΨ ÏΒ ÷σ çG s9 ⎯ Ïµ Î/ 
١٣٦  ٨١  



 

 
٢٦١

… çµ ¯Ρã ÝÁΨ tG s9 uρ 4 tΑ$s% óΟ è?ö‘ u ø% r& u™ ôΜ è?õ‹ s{ r& uρ 4’ n? tã öΝ ä3 Ï9¨sŒ “ Í ô¹ Î) ( (# ûθ ä9$ s% 

$ tΡö‘ u ø% r& 4 tΑ$s% (#ρß‰ pκ ô− $$sù O$ tΡ r& uρ Ν ä3 yè tΒ z⎯ ÏiΒ t⎦⎪ Ï‰ Îγ≈¤±9 $# 〈  

® ¬! uρ ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9 $# k Ïm ÏM øŠ t7 ø9 $# Ç⎯ tΒ tí$ sÜ tG ó™ $# Ïµ ø‹ s9 Î) Wξ‹ Î6 y™ 〈  ١١٣  ٩٧  

® øŒ Î) ãΑθà) s? t⎦⎫ ÏΨÏΒ ÷σ ßϑù= Ï9 ⎯ s9 r& öΝ ä3 uŠ Ï õ3 tƒ β r& öΝ ä. £‰ Ïϑãƒ Ν ä3 š/ u‘ Ïπ sW≈ n= sW Î/ 

7#≈ s9# u™ z⎯ ÏiΒ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# t⎦⎫ Ï9 u”∴ ãΒ 〈 ١٥٧ ١٢٤  

® (#θãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# tΑθß™ §9 $# uρ öΝ à6 ¯=yè s9 šχθ ßϑ xmö è? ∩⊇⊂⊄∪ * 

(# ûθ ãã Í‘$ y™ uρ 4’ n<Î) ;ο u Ï øó tΒ ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ 〈 
١٣٢ 
١٣٣ 

١٦٧  

® β Î) öΝ ä3 ó¡ |¡ ôϑ tƒ Óy ö s% ô‰ s) sù ¡§ tΒ tΠ öθ s) ø9 $# Óy ö s% … ã& é#÷V ÏiΒ 〈 ١١٣ ١٤٠  

® ‘ É) ù=ãΖ y™ ’ Îû É>θè=è% š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. |= ôã ”9 $# !$ yϑ Î/ (#θà2 u õ° r& 〈 ١١٤ ١٥١  

® §Ν èO tΑ u“Ρr& Ν ä3 ø‹ n=tæ .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ ÉdΟ tó ø9 $# Zπ uΖ tΒ r& $U™$yè œΡ 4© y´øó tƒ Zπ x Í← !$ sÛ 

öΝ ä3Ζ ÏiΒ ( 〈 ٦٢ ١٥٤  

® ⎦ È⌡ s9 uρ óΟ çF ù=ÏF è% ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# ÷ρ r& óΟ šFãΒ ×ο u Ï øó yϑ s9 z⎯ ÏiΒ «! $# îπ yϑ ômu‘ uρ 

Ö ö yz $ £ϑ ÏiΒ šχθ ãè yϑøg s† 〈 ١١٤ ١٥٧  

® ô‰ s) s9 £⎯ tΒ ª! $# ’ n? tã t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# øŒ Î) y] yè t/ öΝ Îκ Ïù Zωθß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ 

ôΜ Îγ Å¡àΡr& 〈  
٤٧ ١٦٤  

® β Î* sù x8θç/ ¤‹ Ÿ2 ô‰ s) sù z> Éj‹ ä. ×≅ ß™ â‘ ⎯ ÏiΒ y7 Ï=ö7 s% ρ â™ !% y` ÏM≈ sΨ Éi t6ø9 $$Î/ 

Í ç/ –“9 $# uρ É=≈ tG Å3 ø9 $# uρ Î ÏΨ ßϑ ø9 $# 〈 
٢٥٠ ١٨٤  

® z>$ yf tF ó™ $$ sù öΝ ßγ s9 öΝ ßγ š/ u‘ ’ ÏoΤ r& Iω ßì‹ ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 5≅ Ïϑ≈ tã Ν ä3Ψ ÏiΒ ⎯ ÏiΒ 

@ x. sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρé& ( Ν ä3 àÒ ÷è t/ .⎯ ÏiΒ <Ù÷è t/ ( t⎦⎪ Ï% ©! $$ sù (#ρã y_$ yδ (#θã_ Í ÷z é& uρ 
٨٥ ١٩٥  



 

 
٢٦٢

⎯ ÏΒ öΝ ÏδÍ≈ tƒÏŠ (#ρèŒρé& uρ ’ Îû ’ Ì?‹ Î6 y™ (#θè= tG≈ s% uρ (#θè=ÏFè% uρ ¨β u Ïe x. _{ öΝ åκ ÷] tã 

öΝ Îκ ÌE$ t↔ Íh‹ y™ öΝ ßγ ¨Ψ n=Ï{ ôŠ _{ uρ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Í øg rB ⎯ ÏΒ $pκ ÉJ øt rB ã≈ yγ ÷ΡF{ $# $ \/# uθ rO ô⎯ Ï iΒ 

Ï‰Ψ Ïã «! $# 3 ª! $# uρ … çν y‰Ψ Ïã ß⎯ ó¡ ãm É># uθ̈W9 $# 〈  

  النساءسورة 

® (#θà) ¨? $# uρ ©! $# “ Ï% ©! $# tβθ ä9 u™ !$|¡ s? ⎯ Ïµ Î/ tΠ% tn ö‘F{ $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. 

öΝ ä3 ø‹ n=tæ $ Y6Š Ï% u‘ 〈 
٤٦  ١  

  

® Ÿω uρ (#θè?÷σ è? u™ !$ yγ x ¡9 $# ãΝ ä3 s9¨uθøΒ r& © ÉL ©9 $# Ÿ≅ yè y_ ª! $# ö/ ä3 s9 $Vϑ≈ uŠ Ï% 

öΝ èδθè% ã—ö‘ $# uρ $pκ Ïù öΝ èδθÝ¡ ø. $# uρ (#θä9θè% uρ öΝ çλ m; Zω öθ s% $ ]ùρÞ ÷ê ¨Β 〈  
٨٢  ٥  

® ∅ tΒ uρ Æì ÏÜ ãƒ ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ ã& ù#½z ô‰ãƒ ;M≈ ¨Ζ y_ ” Í ôf s? ⎯ ÏΒ 

$ yγ ÏFós s? ã≈ yγ ÷ΡF{ $# š⎥⎪ Ï$ Í#≈ yz $ yγŠ Ïù 4 y7 Ï9¨sŒ uρ ã—öθ x ø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9 $# ∩⊇⊂∪ 

∅ tΒ uρ ÄÈ ÷è tƒ ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ £‰ yè tG tƒ uρ … çν yŠρß‰ãn ã&ù# ½z ô‰ãƒ # ·‘$ tΡ # V$ Í#≈ yz 

$ yγ‹ Ïù … ã& s! uρ ÒU# x‹ tã Ñ⎥⎫ Îγ –Β 〈 

١٣  
١٣٥  ١٤  

® $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω ‘≅ Ït s† öΝ ä3 s9 β r& (#θèO Í s? u™ !$ |¡ ÏiΨ9$# $ \δ ö x. ( Ÿω uρ 

£⎯ èδθè=àÒ ÷è s? (#θ ç7 yδ õ‹ tGÏ9 ÇÙ ÷è t7 Î/ !$ tΒ £⎯ èδθßϑ çF÷ s?# u™ Hω Î) β r& t⎦⎫ Ï?ù' tƒ 

7π t± Ås≈ x Î/ 7π sΨ Éi t6 –Β 〈 

١١٥  ١٩  

® ¨≅ Ïmé& uρ Ν ä3 s9 $̈Β u™ !# u‘ uρ öΝ à6 Ï9¨sŒ β r& (#θäó tFö6 s? Ν ä3 Ï9¨uθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ ÏΨ ÅÁøt ’Χ 

u ö xî š⎥⎫ Ås Ï≈ |¡ ãΒ 〈 ١٣٨  ٢٤  

® $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨ tΒ# u™ Ÿω (# ûθè= à2 ù' s? Ν ä3 s9¨uθøΒ r& Μ à6 sΨ ÷ t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$Î/ 

Hω Î) β r& šχθ ä3 s? ¸ο u≈ pg ÏB ⎯ tã <Ú# u s? öΝ ä3Ζ ÏiΒ 〈 ١٣٩  ٢٩  



 

 
٢٦٣

® β Î) (#θç6 Ï⊥ tF øg rB u Í←!$ t6 Ÿ2 $ tΒ tβ öθ pκ ÷] è? çµ ÷Ψ tã 〈 ١٧٩  ٣١  

:® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ôN y‰ s) tã öΝ à6 ãΖ≈ yϑ÷ƒ r& öΝ èδθè?$ t↔ sù öΝ åκ z: ÅÁ tΡ 4 ¨β Î) ©! $# 

tβ% Ÿ2 4’ n? tã Èe≅ à2 &™ ó© x« # ´‰‹ Îγ x© 〈 ٨٤  ٣٣  

® ¨β Î) ©! $# Ÿω ãΝ Ï=øà tƒ tΑ$ s) ÷W ÏΒ ;ο §‘ sŒ ( β Î) uρ à7 s? Zπ uΖ |¡ xm $ yγ ø Ïè≈ ŸÒ ãƒ 

ÅV ÷σ ãƒ uρ ⎯ ÏΒ çµ ÷Ρà$ ©! # · ô_ r& $VϑŠ Ïà tã 〈  
٨٣  ٤٠  

® β Î) uρ Λä⎢Ψ ä. #© yÌó £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã @ x y™ ÷ρ r& u™ !$y_ Ó‰ tn r& Ν ä3Ψ ÏiΒ z⎯ ÏiΒ 

ÅÝ Í← !$ tóø9 $# ÷ρ r& ãΛ ä⎢ ó¡ yϑ≈ s9 u™ !$ |¡ ÏiΨ9 $# öΝ n= sù (#ρß‰ Åg rB [™ !$tΒ (#θßϑ£ϑ u‹ tFsù # Y‰‹ Ïè |¹ 

$Y7 ÍhŠ sÛ (#θßs |¡ øΒ$$ sù öΝ ä3 Ïδθã_ âθÎ/ öΝ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ 〈  

٤٤  ٤٣  
  

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΖ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFö/ u ŸÑ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# (#θãΖ ¨Š u; tF sù Ÿω uρ 

(#θä9θà) s? ô⎯ yϑÏ9 #’ s+ ø9 r& ãΝ à6 øŠ s9Î) zΝ≈ n=¡¡9 $# |M ó¡ s9 $ YΖ ÏΒ÷σ ãΒ šχθ äó tGö; s? 

š⇓ u tã Ïο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# y‰Ζ Ïè sù «! $# ÞΟ ÏΡ$tó tΒ ×ο uŠ ÏV Ÿ2 4 y7 Ï9¨x‹ x. 

Ν çGΨ à2 ⎯ ÏiΒ ã≅ ö6 s%  ∅ yϑ sù ª!$# öΝ à6 ø‹ n=tã (# ûθ ãΖ ¨ t7 tF sù 4 χ Î) ©! $# 

šχ% x. $ yϑ Î/ šχθ è=yϑ ÷è s? # [ Î6 yz 〈  

٩٤  
٨٠  
  

® ⎯ tΒ uρ ö≅ yèø tƒ y7 Ï9¨sŒ u™ !$ tó ÏFö/ $# ÏN$|Ê ó s∆ «! $# t∃ öθ |¡ sù ÏµŠ Ï? ÷σ çΡ # · ô_r& 

$\Κ‹ Ïà tã 〈  
١٧٣ ١١٤  

® t⎦⎫ ÏϑŠÉ) çRùQ $# uρ nο 4θ n=¢Á9$# 〈  ٢١٥ ١٦٢  

® 4 β Î) uρ (# ÿ… âθù= s? 〈  ١٠٧ ١٣٥  

® ¨β Î) t⎦⎫ É) Ï≈ sΨ çR ùQ $# ’ Îû Ï8 ö‘ ¤$! $# È≅ x ó™ F{ $# z⎯ ÏΒ Í‘$ ¨Ζ9 $# 〈 ١١٥ ١٤٥  

® $ uΖ ÷è sù u‘ uρ ãΝ ßγ s% öθ sù u‘θ’Ü9 $# öΝ Îγ É)≈ sV‹ Ïϑ Î/ $ sΨ ù=è% uρ ãΝ ßγ s9 (#θè=äz ôŠ $# z>$ t7 ø9 $# ٥٦ ١٥٤  



 

 
٢٦٤

# Y‰ ¯g à $ sΨù= è% uρ öΝ çλ m; Ÿω (#ρß‰ ÷è s? ’Îû ÏM ö6 ¡¡9 $# 〈  

$ sΨ ÷ s?# u™ uρ yŠ… ãρ# yŠ # Y‘θç/ y— 〈  ٨٥ ١٦٣  
  المائدةسورة 

® Ÿω uρ öΝ ä3 ¨Ζ tΒ Í øg s† ãβ$ t↔ sΨ x© BΘöθ s% β r& öΝ à2ρ‘‰ |¹ Ç⎯ tã Ï‰ Åfó¡ yϑ ø9 $# 

ÏΘ# u utù: $# β r& (#ρß‰ tG ÷è s? ¢ 〈  
٦٥،١٤١  ٢  

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΨ tΒ# u™ # sŒ Î) óΟ çFôϑ è% ’ n< Î) Ïο 4θ n=¢Á9 $# (#θè=Å¡ øî $$ sù 

öΝ ä3 yδθã_ãρ öΝ ä3 tƒÏ‰ ÷ƒ r& uρ ’ n< Î) È, Ïù# u yϑø9 $# (#θßs |¡ øΒ$# uρ öΝ ä3 Å™ρâ™ã Î/ 

öΝ à6 n=ã_ö‘ r& uρ ’ n< Î) È⎦ ÷⎫ t6 ÷è s3 ø9 $#  〈  

١٩٤  ٦  

® $ sΨ ö; tF x. uρ öΝ Îκ ö n= tã !$ pκ Ïù ¨β r& }§ ø ¨Ζ9 $# Ä§ ø ¨Ζ9 $$ Î/ š⎥ ÷⎫ yè ø9 $# uρ É⎥ ÷⎫ yèø9 $$Î/ 

y#ΡF{ $# uρ É#ΡF{ $$ Î/ šχ èŒW{ $# uρ Èβ èŒ W{ $$Î/ £⎯ Åb¡9 $# uρ Çd⎯ Åb¡9 $$Î/ yyρ ã àf ø9 $# uρ 

ÒÉ$|Á Ï% 〈  

٦٩  ٤٥  

® ö/ ä3 ósu‹ ø9 uρ ã≅ ÷δ r& È≅Š ÅgΥM}$# !$ yϑ Î/ tΑ u“Ρr& ª! $# ÏµŠ Ïù 〈 ٩٥  ٤٧  
  

® zΝ õ3 ßs sù r& Ïπ ¨Š Ï=Îγ≈ yf ø9 $# tβθ äó ö7 tƒ 4 ô⎯ tΒ uρ ß⎯ |¡ ôm r& z⎯ ÏΒ «! $# $ Vϑõ3 ãm 5Θöθ s) Ïj9 

tβθ ãΖ Ï%θãƒ 〈 
١٧٥  ٥٠  

® ãΑθà) tƒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ûθ ãΖ tΒ# u™ Ï™ Iωàσ ¯≈ yδ r& t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ |¡ø% r& «! $$Î/ y‰ ôγ y_ 

öΝ Îκ È]≈ yϑ ÷ƒ r&   öΝ åκ ®Ξ Î) öΝ ä3 yè pR mQ 4 ôM sÜ Î6 xm öΝ ßγ è=≈ yϑ ôã r& (#θßs t7 ô¹ r' sù t⎦⎪ Î Å£≈ yz 〈 ١٦٩  ٥٣  

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ ⎯ tΒ £‰s? ö tƒ öΝ ä3Ψ ÏΒ ⎯ tã ⎯ Ïµ ÏΖƒ ÏŠ t∃ öθ |¡ sù ’ ÏA ù' tƒ 

ª! $# 5Θöθ s) Î/ öΝ åκ ™: Ït ä† ÿ… çµ tΡθ™6 Ïtä† uρ 〈 
١٤٩  ٥٤  

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t⎦⎪ Ï%©! $# (#θãΖ tΒ# u™ Ÿω (#ρä‹ Ï‚ −G s? t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρä‹ sƒªB $# óΟ ä3 uΖƒ ÏŠ # Yρâ“ èδ ٨٦  ٥٧  



 

 
٢٦٥

$Y6 Ïè s9 uρ z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3 ø9 $# ⎯ ÏΒ óΟ ä3 Ï=ö6 s% u‘$ ¤ ä3 ø9 $# uρ u™!$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 〈 
® ö≅è% ö≅ yδ Ν ä3ã⁄ Îm; tΡ é& 9h |³Î0 ⎯ ÏiΒ y7 Ï9¨sŒ ºπ t/θèWtΒ y‰Ψ Ïã «!$# 4 ⎯ tΒ çµ uΖ yè©9 ª!$# 

|= ÅÒxî uρ Ïµ ø‹n=tã Ÿ≅yè y_ uρ ãΝ åκ÷]ÏΒ nο yŠu É)ø9 $# uƒ Î—$ uΖ sƒù: $# uρ y‰ t7tã uρ |Nθäó≈ ©Ü9 $# 〈 ١٥١  ٦٠  

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ãΑθß™ §9 $# õ Ïk=t/ !$ tΒ tΑ Í“Ρé& y7 ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y7 În/ §‘ ( β Î) uρ óΟ ©9 ö≅ yè ø s? 

$ yϑ sù |M øó ¯=t/ … çµ tG s9$y™ Í‘ 4 ª!$# uρ y7 ßϑ ÅÁ÷è tƒ z⎯ ÏΒ Ä¨$̈Ζ9 $# 3 ¨β Î) ©! $# Ÿω 
“ Ï‰÷κ u‰ tΠ öθ s) ø9 $# z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9 $# 〈  

٦٣  ٦٧  

® tβθ ä↔ Î6≈ ¢Á9 $# uρ 〈  ٢١٦  ٦٩  

® (# ûθ ç7 Å¡ xm uρ ω r& šχθ ä3 s? ×π uΖ ÷G Ïù (#θßϑ yè sù (#θ‘ϑ |¹ uρ ¢Ο èO z>$ s? ª! $# 

óΟ Îγ øŠ n= tæ §Ν èO (#θ ßϑ tã (#θ‘ϑ|¹ uρ Ö ÏV Ÿ2 öΝ åκ ÷] ÏiΒ 〈  
١٣٧  ٧١  

® ⎯ tΒ uρ … ã& s# tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG –Β Ö™ !# u“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z⎯ ÏΒ ÉΟ yè̈Ζ9 $# 〈  

® ÷ρ r& ×ο u≈ ¤ x. ßΘ$yè sÛ 〈  
٨٨  ٩٥،  

  

® ÷βÎ*sù uÏYãã #’n?tã $yϑßγ̄Ρr& !$¤)ystGó™$# $VϑøOÎ) Èβ#uyz$t↔sù Èβ$tΒθà)tƒ $yϑßγtΒ$s)tΒ 

š∅ÏΒ t⎦⎪Ï%©!$# ¨,ystGó™$# ãΝÎκön=tã Ç⎯≈uŠs9÷ρF{$# Èβ$yϑÅ¡ø)ãŠsù «!$$Î/ !$sΨè?y‰≈pκy¶s9 

‘,xmr& ⎯ÏΒ $yϑÎγÏ?y‰≈uηx© $tΒuρ !$sΨ÷ƒy‰tFôã$# !$̄ΡÎ) #]ŒÎ) z⎯Ïϑ©9 t⎦⎫ÏϑÏ=≈©à9$# 〈  

٦٧ ١٠٧  

® øŒ Î) uρ àM ø x Ÿ2 û© É_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™¨u ó  Î) y7Ζ tã øŒ Î) Ο ßγ tG ø⁄ Å_ ÏM≈ uΖ Éi t7 ø9 $$Î/ tΑ$ s) sù 

t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. öΝ åκ ÷] ÏΒ ÷βÎ) !# x‹≈ yδ ωÎ) Ö ós Å™ Ñ⎥⎫ Î7 –Β 〈  
٤٩ ١١٠  

® tΑ$ s% ª! $# # x‹≈ yδ ãΠ öθ tƒ ßì xΖ tƒ t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# öΝ ßγè% ô‰Ï¹ 〈  ١٢٧ ١١٩  

  االنعامسورة 

® ¢Ο èO óΟ s9 ⎯ ä3 s? öΝ æη çF t⊥÷F Ïù Hω Î) β r& (#θä9$s% «! $# uρ $sΨ În/ u‘ $tΒ $̈Ζ ä. t⎦⎫ Ï. Î ô³ ãΒ 〈 ١٢٧  ٢٣  



 

 
٢٦٦

® öθ s9 uρ #“ u s? øŒ Î) (#θà Ï% ãρ ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# (#θä9$s) sù $ uΖ oKø‹ n=≈ tƒ –Š u çΡ Ÿω uρ z> Éj‹ s3 çΡ 

ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ $ sΨ În/ u‘ tβθ ä3 tΡ uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# 〈  
٨٦  ٢٧  

® $ tΒ uρ äο 4θ u‹ ys ø9 $# !$ uŠ ÷Ρ‘$! $# ωÎ) Ò= Ïè s9 Óθ ôγ s9 uρ ( â‘# ¤$# s9 uρ äο u ½z Fψ $# Ö ö yz 

t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 tβθ à) −G tƒ 3 Ÿξ sù r& tβθ è=É) ÷è s? 〈  
٧٥  ٣٢  

  

® ô‰ s% ãΝ n=÷è tΡ … çµ ¯ΡÎ) y7 çΡ â“ ós u‹ s9 “Ï% ©! $# tβθ ä9θà) tƒ ( öΝ åκ ®Ξ Î* sù Ÿω y7 tΡθç/ Éj‹ s3 ãƒ 

£⎯ Å3≈ s9 uρ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ÏM≈ tƒ$t↔ Î/ «! $# tβρ ß‰ ys øg s† 〈  
٩٨  ٣٣  

  

® $£ϑ n=sù (#θÝ¡ nΣ $ tΒ (#ρã Åe2èŒ ⎯Ïµ Î/ $ sΨ óstF sù óΟÎγøŠ n=tæ z>¨uθö/ r& Èe≅à2 >™ó© x« 〈 ١٥٦  ٤٤  

® Ÿω uρ ÏŠ ã ôÜ s? t⎦⎪ Ï% ©! $# tβθ ãã ô‰ tƒ Ο ßγ −/ u‘ Ïο 4ρ y‰ tó ø9 $$Î/ Äc© Å´ yè ø9 $# uρ 〈  ١١٦  ٥٢  

® # sŒ Î) uρ x8 u™!% y` š⎥⎪ Ï% ©! $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ ö≅ à) sù íΝ≈ n= y™ öΝ ä3 ø‹ n=tæ ( 

|= tG x. öΝ ä3 š/ u‘ 4’ n? tã Ïµ Å¡ ø tΡ sπ yϑ ôm§9 $# ( … çµ ¯Ρ r& ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑ tã öΝ ä3Ψ ÏΒ # L™ûθ ß™ 

7' s#≈ yγ pg ¿2 ¢Ο èO z>$ s? .⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Ï‰ ÷è t/ yx n=ô¹ r& uρ … çµ ¯Ρ r' sù Ö‘θà xî ÒΟ‹ Ïm§‘ 〈  

٧٦  ٥٤  

® ö≅ è% ⎯ tΒ / ä3Š Ådf uΖ ãƒ ⎯ ÏiΒ ÏM≈ uΗ ä> àß Îh y9ø9 $# Í ós t7 ø9 $# uρ … çµ tΡθ ãã ô‰ s? % Yæ• |Ø n@ 

Zπ uŠ ø äz uρ 〈 ١١٧  ٦٤  

® øŒ Î) uρ tΑ$s% ÞΟŠ Ïδ¨u ö/ Î) ÏµŠ Î/{ u‘ y—# u™ ä‹ Ï‚−G s? r& $·Β$ uΖ ô¹ r& ºπ yγ Ï9# u™ 〈  ٥٢  ٧٤  

® ’ ÏoΤ ûθ ’f ¯≈ utéB r& 〈 ٢٠٩  ٨٠  

® ‰ s) s9 yì ©Ü s) ¨? öΝ ä3 sΨ ÷ t/ ¨≅ |Ê uρ Ν à6Ψ tã $ ¨Β öΝ çGΨ ä. tβθßϑ ãã ÷“ s? 〈 ١٢٧  ٩٤  

® ß, Ï9$sù Çy$ t6 ô¹ M} $# Ÿ≅ yè y_ uρ Ÿ≅ øŠ ©9 $# $YΖ s3 y™ }§ ôϑ ¤±9 $# uρ u yϑ s) ø9$# uρ 

$ZΡ$ t7 ó¡ãm 4 y7 Ï9¨sŒ ãƒ Ï‰ ø) s? Í“ƒ Í• yè ø9 $# ÉΟŠ Ï= yèø9 $# 〈 ١٥٢  ٩٦  

® uθ èδ uρ ü“ Ï%©! $# Ν ä. r' t±Ρ r& ⎯ ÏiΒ <§ø ¯Ρ ;ο y‰ Ïn¨uρ @ s) tG ó¡ßϑ sù ×í yŠ öθ tFó¡ ãΒ uρ 〈 ٨١  ٩٨  



 

 
٢٦٧

® (# ÿρ ã ÝàΡ$# 4’ n< Î) ÿ⎯ Ïν Í yϑ rO !# sŒÎ) u yϑ øO r& ÿ⎯ Ïµ Ïè ÷Ζ tƒ uρ 4 ¨β Î) ’ Îû öΝ ä3 Ï9¨sŒ ;M≈ tƒ Uψ 

5Θöθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 〈  
٧٤  ٩٩  

® y7 Ï9¨x‹ x. uρ ß∃ Îh |Ç çΡ ÏM≈ tƒFψ $# (#θä9θà) u‹ Ï9 uρ |M ó™ u‘ yŠ … çµ uΖ ÍhŠ u; ãΨ Ï9 uρ 5Θ öθ s) Ï9 

šχθ ßϑ n=÷è tƒ 〈 
١٤٠ ١٠٥  

® $ tΒ uρ öΝ ä. ã Ïè ô± ç„ !$yγ ¯Ρ r& # sŒ Î) ôN u™!% y` Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 〈 ٧٥ ١٠٩  
  

$ tΡö |³ xm uρ® öΝ Îκ ö n= tã ¨≅ ä. &™ ó© x« Wξ ç6è%  〈 ٨٨ ١١١  

® t⎦⎪ Ï%©! $# uρ ÞΟßγ≈ sΨ ÷ s?# u™ |=≈ tGÅ3ø9 $# tβθ ßϑ n=÷ètƒ …çµ ¯Ρ r& ×Α̈” t∴ ãΒ ⎯ ÏiΒ y7În/ §‘ Èd, utù: $$Î/ 〈 ٨٧ ١١٤  

® ôM £ϑ s?uρ àM yϑ Ï=x. y7 În/ u‘ $ ]% ô‰ Ï¹ Zω ô‰ tã uρ 〈 ١٣١ ١١٥  

® $ tΒ uρ öΝ ä3 s9 ω r& (#θè=à2 ù' s? $ £ϑÏΒ u Ï. èŒ ÞΟ ó™ $# «! $# Ïµ ø‹ n= tã ô‰ s% uρ Ÿ≅ ¢Á sù 

Ν ä3 s9 $̈Β tΠ § xm öΝ ä3 ø‹ n= tæ ω Î) $ tΒ óΟ è? ö‘ Í äÜ ôÊ $# Ïµø‹ s9 Î) 3 ¨β Î) uρ # [ ÏW x. 

tβθ =ÅÒ ã‹ ©9 Ο Îγ Í←!# uθ÷δ r' Î/ Î ö tóÎ/ AΟ ù=Ïæ 3 ¨βÎ) y7 −/ u‘ uθ èδ ÞΟ n=÷æ r& t⎦⎪ Ï‰ tG ÷èßϑ ø9 $$Î/ 〈 
٨٧ ١١٩  

®  ⎯ tΒ uρ ôŠ Í ãƒ β r& … ã& ©#ÅÒ ãƒ ö≅ yè øg s† … çν u‘ô‰ |¹ $ ¸) Íh‹ |Ê % [` u xm $ yϑ̄Ρ r' Ÿ2 

ß‰ ¨è¢Á tƒ ’ Îû Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# 〈  
٨٣،١٥٠ ١٢٥  

® ö≅ è% ÏΘöθ s)≈ tƒ (#θè=yϑ ôã $# 4’ n? tã öΝ à6 ÏG tΡ% s3 tΒ ’ ÏoΤ Î) ×≅ ÏΒ$ tã ( t∃ öθ |¡ sù 

šχθ ßϑ n=÷è s? ⎯ tΒ Üχθ ä3 s? … çµ s9 èπ t7 É)≈ tã Í‘# ¤$! $# 3 … çµ̄Ρ Î) Ÿω ßxÏ= ø ãƒ 

šχθ ßϑÏ=≈ ©à9 $# 〈  

٦٣،١٣٩ ١٣٥  

® (#θè= yè y_ uρ ¬! $£ϑ ÏΒ r& u‘ sŒ š∅ ÏΒ Ï^ ö ys ø9 $# ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $# uρ $Y7Š ÅÁtΡ (#θä9$ s) sù 

# x‹≈ yδ ¬! óΟ ÎγÏϑ ôã u“ Î/ # x‹≈ yδ uρ $ sΨ Í← !% x. u à³ Ï9 ( 〈  
٦٣ ١٣٦  

® y7 Ï9¨x‹ Ÿ2 uρ š⎥ ¨⎪ y— 9 ÏW x6 Ï9 š∅ ÏiΒ š⎥⎫ Å2 Î ô³ ßϑ ø9 $# Ÿ≅ ÷F s% ٨٢ ١٣٧  



 

 
٢٦٨

öΝ Ïδ Ï‰≈ s9 ÷ρ r& öΝ èδ äτ!$ Ÿ2 u ä© 〈  

® (#θä9$s% uρ $ tΒ ’ Îû Èβθ äÜ ç/ Ïν É‹≈ yδ ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $# ×π |Á Ï9% s{ $ tΡÍ‘θà2 ä%Ïk! îΠ § ut èΧ uρ 

#’ n? tã $ uΖ Å_¨uρø— r& ( βÎ) uρ ⎯ ä3 tƒ Zπ tG ø‹ ¨Β óΟ ßγ sù Ïµ‹ Ïù â™!% Ÿ2 u à° 〈 ١٤٠ ١٣٩  

® (#θè=à2 ⎯ ÏΒ ÿ⎯ Ïν Í yϑ rO !# sŒ Î) u yϑ øO r& (#θè?# u™ uρ … çµ ¤) xm uΘ öθ tƒ ⎯ Ïν ÏŠ$ |Á xm 〈 ١٠١ ١٤١  

® HωÎ) β r& šχθä3 tƒ ºπ tGøŠ tΒ 〈 ٢٢٤ ١٤٥  

® y7 Ï9¨x‹ Ÿ2 z> ¤‹ x. š⎥⎪ Ï% ©! $# ⎯ ÏΒ óΟ Îγ Ï=ö7 s% 〈 ٢٤٦ ١٤٨  

® ¨βr&uρ #x‹≈yδ ‘ÏÛ üÅÀ $VϑŠÉ)tGó¡ãΒ çνθãèÎ7̈?$$sù 〈  ١٠٠ ١٥٣  

® y“$ u‹ øt xΧ uρ 〈  ٢٢٥ ١٦٢  

  األعرافسورة 

® ö≅ è% ô⎯ tΒ tΠ § xm sπ sΨƒ Î— «! $# û© ÉL ©9 $# yl u ÷z r& ⎯ Ïν ÏŠ$ t7 Ïè Ï9 ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 $# uρ z⎯ ÏΒ 

É− ø—Íh9 $# 4 ö≅ è% }‘ Ïδ t⎦⎪ Ï%©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u™ ’ Îû Ïο 4θ uŠ ysø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Zπ |Á Ï9% s{ tΠ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 〈  

٧٤  ٣٢  

® (#θä9$s% uρ ß‰ ôϑ ut ù:$# ¬! “ Ï% ©! $# $ uΖ1 y‰ yδ # x‹≈ yγ Ï9 $tΒ uρ $̈Ζ ä. y“ Ï‰ tF ÷κ s] Ï9 Iω öθ s9 

÷β r& $ uΖ1 y‰ yδ ª! $# 〈 
١٧٠  ٤٣  

® tβ ©Œ r' sù 8β ÏiŒ xσ ãΒ öΝ æηuΖ ÷ t/ χ r& èπ uΖ ÷è ©9 «! $# ’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ Ï=≈ ©à9 $# 〈  ١٥٧  ٤٤  

® uθ èδ uρ ” Ï% ©! $# ã≅ Å™ ö ãƒ yx≈ tƒÍh9 $# # M ô³ ç0 š⎥ ÷⎫ t/ ô“ y‰ tƒ ⎯ Ïµ ÏG uΗ ÷q u‘ 〈  ٤٧  ٥٧  

® ô‰ s) s9 $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % ·nθçΡ 4’ n<Î) ⎯ Ïµ ÏΒöθ s% tΑ$s) sù ÏΘöθ s)≈ tƒ (#ρß‰ ç7 ôã $# ©! $# $tΒ 

Ν ä3 s9 ô⎯ ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ã ö xî 〈 ١٢٨  ٥٩  

® š‚θ è? ù'tƒ Èe≅ ä3 Î/ @ Ås≈ y™ 8Λ⎧ Î=tæ  〈  ١٤٥ ١١٢  



 

 
٢٦٩

® u™ !% y` uρ äο u ys ¡¡9 $# šχ öθ tã ö Ïù (# ûθ ä9$ s% χ Î) $ uΖ s9 # · ô_{ β Î) $̈Ζ à2 

ß⎯ øt wΥ t⎦⎫ Î7 Ï=≈ tó ø9 $# 〈 
١٦٥ ١١٣  

® !$ uΖ øŠ xm ÷ρ r& uρ 4’ n< Î) #© y›θãΒ ÷β r& È, ø9 r& x8$|Á tã ( # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ß# s) ù=s? $ tΒ 

tβθ ä3 Ïù ù'tƒ 〈 
١٤٨ ١١٧  

® $ tΡ ø—uθ≈ y_ uρ û© É_ t7 Î/ Ÿ≅ƒ Ï™¨u ó  Î) u ós t7 ø9 $# (# öθ s? r' sù 4’ n? tã 5Θöθ s% tβθ à ä3 ÷è tƒ #’ n? tã 

5Θ$sΨ ô¹ r& öΝ çλ °; 〈 ١١٨ ١٣٨  

® $ £ϑ n=sù 4’ ©? pg rB … çµ š/ u‘ È≅ t7 yf ù=Ï9 … ã& s# yè y_ $ y2 yŠ 〈 ١٧٨ ١٤٣  

® β Î) uρ (# ÷ρ u tƒ Ÿ≅‹ Î6 y™ Ï‰ ô© ”9 $# Ÿω çνρ ä‹ Ï‚ −G tƒ Wξ‹ Î6 y™ 〈 ١١٩ ١٤٦  

® x‹ sƒ ªB $# uρ ãΠ öθ s% 4© y›θãΒ .⎯ ÏΒ ⎯ Ïν Ï‰ ÷è t/ ô⎯ ÏΒ óΟ Îγ ÍhŠ Ï=ãm Wξôf Ïã # Y‰ |¡ y_ … ã& ©! 

î‘# uθ äz 〈  
٧٥ ١٤٨  

® ó= çG ò2 $# uρ $ uΖ s9 ’Îû Ïν É‹≈ yδ $u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Zπ uΖ |¡ xm ’Îû uρ Ïο u ½z Fψ $# $̄Ρ Î) !$ tΡ ô‰ èδ 

y7 ø‹ s9 Î) 4 〈  
٦٨ ١٥٦  

® øŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θãΖ ä3 ó™ $# Ïν É‹≈ yδ sπ tƒ ö s) ø9 $# (#θè=à2 uρ $ yγ ÷Ψ ÏΒ ß] ø‹ xm 

óΟ çG ø⁄Ï© (#θä9θè% uρ ×π ©Ü Ïm (#θè=äz ôŠ$# uρ z>$ t7 ø9 $# # Y‰ ¤fß™ ö Ï øó ¯Ρ öΝ ä3 s9 

öΝ à6 ÏG≈ t↔ ÿŠ ÏÜ yz 4 ß‰ƒ Í” t∴ y™ š⎥⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑ ø9 $# 〈  

١٥٢ ١٦١  

® â‘# ¤$! $# uρ äο u ½z Fψ $# Ö ö yz š⎥⎪ Ï% ©#Ïj9 tβθ à) −G tƒ 3 Ÿξ sù r& tβθè= É) ÷è s? 〈 ١٧٥ ١٦٩  

® ¬! uρ â™ !$oÿ ôœF{ $# 4© o_ ó¡ çtù: $# çνθãã ôŠ $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρâ‘ sŒ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# šχρß‰ Ås ù=ãƒ þ’ Îû 

⎯ Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 〈 ١٤٨ ١٨٠  

® ⎯ tΒ È≅ Ï= ôÒãƒ ª! $# Ÿξsù y“ ÏŠ$yδ … çµ s9 4 öΝ èδ â‘ x‹ tƒ uρ ’ Îû öΝ Îκ È]≈ uŠ øó èÛ ١٧٤ ١٨٦  



 

 
٢٧٠

tβθ à‰ yϑ÷è tƒ 〈 
® öΝ ßγ s9 r& ×≅ ã_ ö‘ r& tβθ à± ôϑ tƒ !$ pκ Í5 ( ôΘ r& öΝ çλm; 7‰ ÷ƒ r& tβθ à±ÏÜ ö7 tƒ !$ pκ Í5 ( ôΘ r& óΟ ßγ s9 

×⎦ ã⎫ ôã r& šχρ ã ÅÇ ö7 ãƒ !$ pκÍ5 〈 ١١٩ ١٩٥  

® öΝ ßγçΡ¨uθ ÷zÎ) uρ öΝ åκ tΞρ‘‰ßϑ tƒ ’ Îû Äc© xö ø9 $# 〈  ١٠١ ٢٠٢  

® ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# y‰Ζ Ïã y7 În/ u‘ Ÿω tβρ ã É9õ3 tGó¡ o„ ô⎯ tã ⎯ ÏµÏ? yŠ$ t7 Ïã 〈  ١٦٥ ٢٠٦  

  األنفالسورة 

® öΝ ä3 Ï9¨sŒ χ r& uρ ©! $# ß⎯ ÏδθãΒ Ï‰ø‹ x. z⎯ƒ Í Ï≈ s3 ø9$# 〈  ٧٦  ١٨  

® u” Ïϑ u‹ Ï9 ª! $# y]Š Î6 y‚ ø9$# z⎯ ÏΒ É= Íh‹ ©Ü9 $# 〈 ١٥٦  ٣٧  

® 4© z ós tƒ uρ ô⎯ tΒ ¢© yr .⎯ tã 7π sΨ Íh‹ t/ 〈 ١٥٠  ٤٢  

® Ÿω uρ (#θçΡθä3 s? t⎦⎪ Ï% ©! $% x. (#θ ã_ u yz ⎯ ÏΒ Ν Ïδ Í≈ tƒ ÏŠ # X sÜ t/ u™ !$ s Í‘ uρ Ä¨$̈Ψ9 $# 

šχρ‘‰ ÝÁ tƒ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷è tƒ ÔÝ‹ ÏtèΧ 〈 
٢٥٣  ٤٧  

® Ÿωuρ ¨⎦ t⎤ |¡ øt s† t⎦⎪Ï% ©! $# (#ρã x x. (# ûθà) t7 y™ 〈 ٢٢٦  ٥٩  

® β Î) uρ (#θßs uΖ y_ ÄΝ ù=¡¡=Ï9 ôx uΖ ô_ $$ sù $ oλ m; 〈  ٦٥  ٦١  

® β Î) ⎯ ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρ ã ô³ Ïã tβρ ã É9≈ |¹ (#θ ç7 Ï=øó tƒ È⎦ ÷⎫ tG s ($ÏΒ 4 β Î) uρ ⎯ ä3 tƒ 

Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s ($ ÏiΒ (# ûθç7 Ï=øó tƒ $ Z ø9 r& z⎯ ÏiΒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. 〈  
٧١  ٦٥  

® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ öΝ s9 uρ (#ρã Å_$ pκ ç‰ $tΒ / ä3 s9 ⎯ ÏiΒ Ν Îκ ÉJ u‹≈ s9 uρ ⎯ ÏiΒ >™ ó© x« 

4© ®L xm (#ρã Å_$ pκ ç‰ 〈  
٢٠٩  ٧٢  

  التوبةسورة 

® ×β¨sŒ r& uρ š∅ ÏiΒ «! $# ÿ⎯ Ï& Ï!θß™ u‘ uρ ’ n<Î) Ä¨$̈Ζ9 $# tΠ öθ tƒ Ædk ut ù:$# Î y9ò2 F{ $# ٢٤٧  ٣  



 

 
٢٧١

¨β r& ©! $# Ö™ü“ Í t/ z⎯ ÏiΒ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $#   … ã& è!θß™ u‘ uρ 〈 
® (#θè=çG ø% $$ sù t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑø9 $# ß] ø‹ xm óΟ èδθßϑ ›?‰ y` uρ 〈 ٩٧  ٥  

® ÷Λ ä⎢ ù= yè y_ r& sπ tƒ$ s) Å™ Ædl !$ ut ù:$# nο u‘$ yϑ Ïã uρ Ï‰Åf ó¡ yϑø9 $# ÏΘ# u ut ù:$# ô⎯ yϑ x. z⎯ tΒ# u™ 

«! $$Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Í ½z Fψ $# y‰ yγ≈ y_ uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# 〈 ٨٥  ١٩  

® ö≅ è% β Î) tβ% x. öΝ ä. äτ !$t/# u™ öΝ à2 äτ !$sΨ ö/ r& uρ öΝ ä3 çΡ¨uθ ÷zÎ) uρ ö/ ä3 ã_¨uρø— r& uρ 

óΟ ä3 è? u Ï± tã uρ îΑ¨uθ øΒ r& uρ $ yδθßϑ çGøù u yI ø% $# ×ο u≈ pg ÏB uρ tβ öθ t± øƒ rB $ yδ yŠ$|¡ x. 

ß⎯ Å3≈ |¡ tΒ uρ !$yγ tΡöθ |Ê ö s? ¡= xm r& Ν à6 ø‹ s9 Î) š∅ ÏiΒ «! $# ⎯ Ï& Ï!θß™ u‘ uρ 7Š$yγ Å_ uρ 

’ Îû ⎯ Ï& Í#‹ Î7 y™ (#θ ÝÁ−/ u yI sù 4© ®L xm z’ ÏAù' tƒ ª! $# ⎯ Ïν Í ö∆ r' Î/ 3 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ ÷κ u‰ 

tΠ öθ s) ø9 $# š⎥⎫ É) Å¡≈ x ø9 $# 〈  

٥٢  ٢٤  

® ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í ÷ƒ u“ ãã ß⎦ ø⌠ $# «! $# ÏM s9$s% uρ “ u≈ |Á̈Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑø9 $# 

Ú∅ ö/ $# «!$# ( y7 Ï9¨sŒ Ο ßγ ä9 öθ s% óΟ Îγ Ïδ¨uθøù r' Î/ ( šχθ ä↔ Îγ≈ŸÒ ãƒ tΑ öθ s% t⎦⎪ Ï% ©! $# 

(#ρã x Ÿ2 ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ÞΟ ßγ n= tG≈ s% ª! $# 〈 

١٠٥  ٣٠  

® ¨β Î) nο £‰Ïã Í‘θåκ’¶9 $# y‰Ζ Ïã «! $# $ sΨ øO $# u |³ tã # X ÷κ y−         〈  ٨٤  ٣٦  

® $ yϑ ¯ΡÎ) â™û© Å¤ ¨Ψ9$# ×ο yŠ$ tƒ Î— ’Îû Íøà6ø9$# ( ‘≅ ŸÒãƒ Ïµ Î/ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#ρ ã xx. 〈  ٧٠  ٣٧  

® ö≅ è% ãβ èŒé& 9 ö yz öΝ à6 ©9 ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ß⎯ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ š⎥⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑù=Ï9 ×π uΗ ÷q u‘ uρ 

z⎯ƒ Ï% ©#Ïj9 (#θãΖ tΒ# u™ öΝ ä3Ζ ÏΒ 4 〈  
٦٧  ٦١  

® ×β¨uθ ôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «! $# ã y9 ò2 r& 4 y7 Ï9¨sŒ uθ èδ ã—öθ x ø9 $# ÞΟŠ Ïà yèø9 $# 〈 ٨٤  ٧٢  

® Ν åκ÷] ÏΒ uρ ô⎯ ¨Β y‰ yγ≈ tã ©! $# 〈 ١٧١  ٧٥  

® šχθ à) Î6≈ ¡¡9 $# uρ tβθ ä9 ¨ρ F{ $# z⎯ ÏΒ t⎦⎪ Í Åf≈ yγßϑ ø9 $# Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ ١٢٩ ١٠٠  



 

 
٢٧٢

Ν èδθãè t7 ¨? $# 9⎯≈ |¡ ômÎ* Î/ z© ÅÌ§‘ ª! $# öΝ åκ ÷] tã (#θ àÊ u‘ uρ çµ ÷Ζ tã 〈 
® š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρä‹ sƒ ªB $# # Y‰ Åf ó¡ tΒ # Y‘# u ÅÑ # X ø à2 uρ 〈  ١٧١ ١٠٧  

® Ïµ‹ Ïù ×Α% y` Í‘ šχθ ™7 Ïtä† β r& (#ρã £γ sÜ tG tƒ 〈 ١٩١ ١٠٨  

® ¨β Î) ©! $# 3“ u yI ô© $# š∅ ÏΒ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# óΟ ßγ |¡àΡ r& Ν çλ m;¨uθ øΒr& uρ χ r' Î/ 

ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yfø9 $# 4 šχθ è=ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# tβθ è=çGø) uŠ sù šχθ è=tF ø) ãƒ uρ 〈  
٥١ ١١١  

® ‰ s) ©9 šU$̈? ª! $# ’ n? tã Äc© É< ¨Ζ9 $# š⎥⎪ Í Åf≈ yγ ßϑø9 $# uρ Í‘$ |ÁΡF{ $# uρ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# çνθãè t7 ¨? $# ’ Îû Ïπ tã$y™ Ïο u ó¡ ãèø9 $# .⎯ ÏΒ Ï‰÷è t/ $ tΒ yŠ$Ÿ2 àƒ Í“ tƒ 

Ü>θ è=è% 9,ƒ Í sù óΟ ßγ ÷Ψ ÏiΒ ¢Ο èO z>$ s? óΟ Îγ øŠ n=tæ 〈 
١٣٩ ١١٧  

® ô‰ s) s9 öΝ à2 u™ !% y` ×Αθß™ u‘ ô⎯ ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àΡ r& 〈  ٤٧ ١٢٨  

  يونسسورة 

® uθ èδ “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ }§ ôϑ ¤±9 $# [™!$ u‹ ÅÊ u yϑ s) ø9 $# uρ # Y‘θçΡ … çν u‘ £‰ s% uρ tΑ Î—$sΨ tΒ 

(#θßϑ n=÷è tFÏ9 yŠ y‰ tã t⎦⎫ ÏΖ Åb¡9 $# z>$ |¡Ås ø9 $# uρ 4 $ tΒ t, n= yz ª! $# y7 Ï9¨sŒ ωÎ) 

Èd, ys ø9 $$Î/ 4 ã≅ Å_Á x ãƒ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θöθ s) Ï9 tβθßϑ n=÷è tƒ 〈 

٧٣  ٥  

®  Iω uρ Ν ä31 u‘ ÷Š r& ⎯ Ïµ Î/ ( 〈  ٢٥٤  ١٦  

® ö≅ è% šχθ ä↔ Îm6 uΖ è? r& ©! $# $ yϑ Î/ Ÿω ãΝ n=÷è tƒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# Ÿω uρ ’Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# 4 … çµ sΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã šχθ ä. Î ô³ ç„ 〈 
٧١  ١٨  

® t⎦ ø⎪ { y_ uρ Ν Îκ Í5 8xƒ Í Î/ 7π t6 ÍhŠ sÛ 〈  ٤٨  ٢٢  

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# $ yϑ ¯ΡÎ) öΝ ä3 ãŠ øó t/ #’ n? tã Ν ä3 Å¡ àΡr& ( yì≈ tG ¨Β Ïο 4θ u‹ ysø9 $# 

$ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# ( ¢Ο èO $ uΖ ø‹ s9 Î) öΝ ä3 ãè Å_ó tΒ Ν ä3 ã⁄ Îm7 t⊥ ãΖ sù $ yϑÎ/ óΟ çFΖ ä. šχθ è=yϑ ÷è s? 〈  
١٢٥  ٢٣  



 

 
٢٧٣

® (# ÿρ –Š â‘ uρ ’ n<Î) «! $# ÞΟ ßγ9 s9 öθ tΒ Èd, ys ø9 $# 〈  ١٣٢  ٣٠  

® tΠ öθ tƒ uρ öΝ èδ ã à³ øt s† β r( x. óΟ ©9 (# ûθ èV t6 ù=tƒ ω Î) Zπ tã$y™ z⎯ ÏiΒ Í‘$ pκ ¨]9 $# tβθèù u‘$ yè tG tƒ 

öΝ æη uΖ ÷ t/ 〈  
١٣٥  ٤٥  

® Ÿω uρ y7Ρ â“ øt s† óΟ ßγ ä9öθ s% ¢ ¨β Î) nο ¨“ Ïèø9 $# ¬! $ ·èŠ Ïϑ y_ 〈 ٢٤١  ٦٥  

® tΑ$ s% ô‰ s% M t6‹ Å_é& $ yϑä3 è? uθ ôã ¨Š $ yϑŠ É) tG ó™ $$ sù Ÿω uρ Èeβ !$ yèÎ7 −F s? Ÿ≅‹ Î6 y™ 

š⎥⎪ Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n=÷è tƒ 〈 
١٣٥  ٨٩  

® $ tΡ ø—uθ≈ y_ uρ û© É_ t7 Î/ Ÿ≅ƒ Ï™¨u ó  Î) u ós t7 ø9 $# óΟ ßγ yè t7 ø? r' sù ãβöθ tã ö Ïù … çν ßŠθãΨ ã_uρ 

$\‹ øó t/ # ·ρô‰ tã uρ ( #© ®L xm !# sŒÎ) çµŸ2 u‘ ôŠ r& ä− u tóø9 $# tΑ$s% àMΖ tΒ# u™ … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) 

ω Î) ü“ Ï% ©! $# ôM uΖ tΒ# u™ ⎯ Ïµ Î/ (# ûθ ãΖ t/ Ÿ≅ƒ Ï™¨u ó  Î) O$ tΡ r& uρ z⎯ ÏΒ t⎦⎫ Ïϑ Ï=ó¡ ßϑø9 $# 〈 

١٤١  ٩٠  

® ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# ôM ¤) xm öΝ Îκ ö n= tã àM yϑÏ= Ÿ2 y7 În/ u‘ Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ÷σ ãƒ 〈  ٧٢  ٩٦  

  هودسورة 

® $ tΒ uρ y71 u tΡ y7 yè t7 ¨? $# ωÎ) š⎥⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ $sΨ ä9 ÏŒ# u‘ r& y“ ÏŠ$t/ Ä“ ù& §9 $# 〈  ١٥٤  ٢٧  

® tΑ$ s% uρ (#θç7 Ÿ2 ö‘ $# $ pκ Ïù ÉΟ ó¡ Î0 «! $# $ yγ1 1 øg xΧ !$ yγ8 y™ ö ãΒ uρ 〈 ١٥٥  ٤١  

® tΑ$ s% ßyθãΖ≈ tƒ … çµ ¯ΡÎ) }§ øŠ s9 ô⎯ ÏΒ y7 Ï=÷δ r& ( … çµ ¯ΡÎ) î≅ uΗ xå ã ö xî 8x Ï=≈ |¹ ( Ÿξ sù 

Ç⎯ ù= t↔ ó¡ n@ $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9 ⎯ Ïµ Î/ íΝ ù=Ïæ ( þ’ ÏoΤ Î) y7 Ýà Ïã r& β r& tβθä3 s? z⎯ ÏΒ 

t⎦⎫ Ï=Îγ≈ yf ø9$# 〈  

١٣٦  ٤٦  

® ôM s9$ s% #© tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ à$Ï! r& u™ O$ tΡ r& uρ ×—θàf tã # x‹≈ yδ uρ ’ Ì? ÷è t/ $̧‚ ø‹ x© ( χ Î) 

# x‹≈ yδ í™ó© y´ s9 Ò=‹ Åf tã 〈  
٦٨  ٧٢  

® (#θä9$s% äÞθè=≈ tƒ $ ¯ΡÎ) ã≅ ß™ â‘ y7 În/ u‘ ⎯ s9 (# ûθ è=ÅÁ tƒ y7 ø‹ s9 Î) ( Î ó  r' sù y7 Ï=÷δ r' Î/ ١٥٨  ٨١  



 

 
٢٧٤

8ì ôÜ É) Î/ z⎯ ÏiΒ È≅ ø‹ ©9 $# Ÿω uρ ôM Ï tG ù= tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ î‰tn r& ω Î) y7 s?r& z ö∆ $# 〈 
® ¬! uρ Ü= ø‹ xî ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Ïµ ø‹ s9 Î) uρ ßì y_ ö ãƒ ã øΒF{ $# … ã&—# ä. 〈  

® $ tΒuρ y7 š/ u‘ @≅ Ï≈ tó Î/ $£ϑ tã tβθ è= yϑ÷è s? 〈  
٧٢ ١٢٣  

  يوسفسورة 

® ã& ù# Å™ ö‘ r& $ sΨ yè tΒ # Y‰xî ôì s? ö tƒ ó= yè ù= tƒ uρ $ ¯ΡÎ) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ï≈ ys s9 〈  ٦٦  ١٢  

® ß∃% s{ r& uρ β r& ã& s#ä. ù' tƒ Ü= ø Ïe%! $# óΟ çFΡ r& uρ çµ÷Ψ tã šχθ è=Ï≈ xî ∩⊇⊂∪ (#θä9$s% 

÷⎦ È⌡ s9 ã& s# x. r& Ü= ø Ïe%! $# ß⎯ ós tΡ uρ îπ t7 óÁ ãã !$̄Ρ Î) # ]Œ Î) tβρ ã Å£≈ y‚ ©9 〈 

١٣  
١٤  

٢٥٢  

® ôN u™ !% y` uρ ×ο u‘$ §‹ y™ (#θè=y™ ö‘ r' sù öΝ èδyŠ Í‘# uρ 4’ n< ôŠ r' sù … çν uθ ø9 yŠ ( tΑ$ s% 3“ u ô³ ç6≈ tƒ 

# x‹≈ yδ ÖΝ≈ n=äî 〈 ١٣٠  ١٩  

® … çµ̄Ρ Î) ô⎯ ÏΒ $ tΡÏŠ$t6 Ïã š⎥⎫ ÅÁ n=ø⇐ ßϑ ø9 $# 〈  ٧٦  ٢٤  

® tΑ$ s% Éb> u‘ ß⎯ ôf Åb¡9 $# = xm r& ¥’ n< Î) $£ϑ ÏΒ û© É_ tΡθãã ô‰ tƒ Ïµ ø‹ s9Î) (  〈  ٧١  ٣٣  

® tΑ$ s% uρ “Ï% ©! $# $ pg wΥ $ yϑåκ ÷] ÏΒ u x. ¨Š$# uρ y‰ ÷è t/ >π ¨Βé& O$ tΡ r& Ν à6 ã⁄ Îm; tΡ é& ⎯ Ï&Í#ƒ Íρù' tG Î/ 

Èβθè= Å™ ö‘ r' sù 〈  
٥٥  ٤٥  

® tΑ$ s% uρ Ïµ ÏΨ≈ uŠ ÷G Ï Ï9 (#θè= yè ô_$# öΝ åκ yJ yè≈ ŸÒ Î/ ’ Îû öΝ Ïλ Î;% tn Í‘ óΟ ßγ ¯= yè s9 !$pκ tΞθèù Í ÷è tƒ 

# sŒ Î) (# ûθ ç7 n= s)Ρ $# #’ n< Î) óΟ Îγ Ï=÷δ r& óΟ ßγ ¯=yè s9 šχθ ãèÅ_ ö tƒ 〈 ١٤٥  ٦٢  

® ª! $$ sù í ö yz $ Zà Ï≈ xm ( uθ èδ uρ ãΝ xmö‘ r& t⎦⎫ ÏΗ ¿q¨ §9 $# 〈 ١٤٥  ٦٤  

® $ £ϑ n=sù (#θÝ¡ t↔ øŠ tFó™ $# çµ ÷Ψ ÏΒ (#θ ÝÁ n=yz $wŠ Åg wΥ 〈 ١٤٧  ٨٠  

® ô‰ s% (#θç/ É‹ à2 〈  ٧٩ ١١٠  

® ã& ù# Å™ ö‘ r& $ sΨ yè tΒ # Y‰xî ôì s? ö tƒ ó= yè ù= tƒ uρ 〈 ١٤٩ ١١٢  



 

 
٢٧٥

  الرعدسورة 

® ’ Îû uρ ÇÚ ö‘ F{ $# Óì sÜ Ï% ÔN¨u‘ Èθ≈ yf tG–Β ×M≈ ¨Ζ y_ uρ ô⎯ ÏiΒ 5=≈ uΖ ôã r& ×í ö‘ y— uρ 

×≅Š Ïƒ wΥ uρ ×β# uθ÷Ζ Ï¹ ã ö xî uρ 5β# uθ ÷Ζ Ï¹ 4’ s+ ó¡ç„ &™ !$yϑ Î/ 7‰ Ïn¨uρ ã≅ ÅeÒ x çΡ uρ 

$ pκ |Õ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ’ Îû È≅ à2 W{ $# 4 ¨βÎ) ’ Îû y7 Ï9¨sŒ ;M≈ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 

šχθ è=É) ÷è tƒ 〈  

١٣٠  ٤  

® ÞΟ n=÷è u‹ y™ uρ ã≈ ¤ ä3 ø9 $# ô⎯ yϑ Ï9 © t< ø) ãã Í‘# ¤$! $# 〈  ١٣١  ٤٢  

  إبراهيمسورة 

®  !9# 4 ë=≈ tG Å2 çµ≈ sΨ ø9 u“Ρr& y7 ø‹ s9 Î) yl Í ÷‚ çG Ï9 }¨$̈Ζ9 $# z⎯ ÏΒ ÏM≈ yϑè= —à9 $# ’ n< Î) 

Í‘θ–Ψ9$# Èβ øŒ Î* Î/ óΟ Îγ În/ u‘ 4’ n< Î) ÅÞ¨u ÅÀ Í“ƒ Í• yèø9 $# Ï‰‹ Ïϑ utù: $# ∩⊇∪ «!$# “ Ï% ©! $# … ã& s! 

$ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 3 ×≅ ÷ƒ uρ uρ š⎥⎪ Í Ï≈ s3 ù=Ïj9 ô⎯ ÏΒ 

5># x‹ tã >‰ƒ Ï‰ x© 〈  

١  
١٣١  ٢  

® ã≅ sW ¨Β š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. óΟ Îγ În/ u Î/ ( óΟ ßγ è=≈ yϑ ôã r& >Š$tΒ u x. ôN £‰tF ô© $# Ïµ Î/ 

ßw†Íh9 $# ’ Îû BΘ öθ tƒ 7#Ï¹% tæ ( 〈  
٧٣  ١٨  

® !$ ¨Β O$ tΡ r& öΝ à6 ½z Î óÇ ßϑÎ/ !$ tΒ uρ Ο çFΡ r&  † Ê Î óÇßϑ Î/ 〈  ١٠٢  ٢٢  
  الحجرسورة 

® $ yϑ t/ •‘ –Š uθ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x Ÿ2 öθ s9 (#θçΡ% x. t⎦⎫ Ïϑ Ï=ó¡ãΒ 〈  ١٥٧  ٢  

® (#θä9$s% uρ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ “ Ï% ©! $# tΑ Íh“ çΡ Ïµø‹ n=tã ã ø. Ïe%! $# y7 ¯ΡÎ) ×βθãΖ ôf yϑ s9 〈 ١٨٩  ٦  

® tΑ$ s% # x‹≈ yδ îÞ≡ u ÅÀ ¥’ n? tã íΟŠ É) tGó¡ ãΒ  〈  ١٥٣  ٤١  

® Aβθ ãŠ ãã uρ 〈  ٤٣  ٤٥  

® ω Î) … çµ s? r& u øΒ$# !$tΡ ö‘ £‰ s%   $ pκ ®Ξ Î) z⎯ Ïϑ s9 š⎥⎪ Î É9≈ tó ø9 $# 〈  ١٤٩  ٥٠  



 

 
٢٧٦

® Hω Î) tΑ# u™ >Þθä9 $ ¯ΡÎ) öΝ èδθ ’f sΨßϑ s9 š⎥⎫ Ïè yϑ ô_r& 〈  ١٥٧  ٥٩  

  نحلالسورة 

® #’ sA r& ã øΒ r& «! $# Ÿξ sù çνθè=Åf ÷è tGó¡ n@ 4 … çµ sΨ≈ ys ö7 ß™ 4’ n?≈ yè s? uρ $ £ϑ tã 

šχθ ä. Î ô³ ç„ 〈  
١٧٦  ١  

® š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «!$# Ÿω tβθ à) è=øƒ s† $Z↔ ø‹ x© öΝ èδ uρ 

šχθ à) n=øƒ ä† 〈  
٥٠  ٢٠  

® ¢Ο èO tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# óΟ ÎγƒÍ“ øƒ ä† ãΑθà) tƒ uρ t⎦ ø⎪ r& š” Ï™!$ Ÿ2 u à° t⎦⎪ Ï% ©! $# 

óΟ çGΨ ä. šχθ’) ¯≈ t± è@ öΝ Îκ Ïù 4 〈  
٧٣  ٢٧  

® $ yϑ ¯ΡÎ) $uΖ ä9 öθ s% >™ ó© y´Ï9 !# sŒ Î) çµ≈ tΡôŠ u‘ r& β r& tΑθ à) ¯Ρ … çµ s9 ⎯ ä. ãβθä3 uŠ sù 〈  ١٣٧  ٤٠  

® óΟ s9 uρ r& (# ÷ρ u tƒ 4’ n< Î) $ tΒ t, n= yz ª! $# ⎯ ÏΒ &™ ó© x« (# àσ ¨Š x tF tƒ … ã&é#≈ n=Ïß 〈    ١٧٦  ٤٨  

® ¨β Î) uρ ö/ ä3 s9 ’ Îû ÉΟ≈ yè÷Ρ F{ $# Zο u ö9Ïè s9 ( / ä3‹ É) ó¡ Σ $ ®ÿ ÊeΕ ’ Îû ⎯ Ïµ ÏΡθäÜ ç/ 〈 ١٤٩  ٦٦  

® ª! $# uρ Ÿ≅ Ò sù ö/ä3 ŸÒ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ ’ Îû É− ø—Íh9 $# 4 $ yϑ sù š⎥⎪ Ï% ©! $# 

(#θè=ÅeÒèù “ ÏjŠ !# u Î/ óΟ ÎγÏ% ø—Í‘ 4’ n? tã $ tΒ ôM x6 n= tΒ öΝ åκß]≈ yϑ ÷ƒ r& óΟ ßγ sù ÏµŠ Ïù í™!# uθ y™ 

4 Ïπ yϑ÷è ÏΖ Î6 sù r& «! $# šχρß‰ ys øg s† 〈 
١٧٧  ٧١  

® Üχ$ |¡ Ïj9 “ Ï% ©! $# šχρß‰ Ås ù=ãƒ Ïµ øŠ s9 Î) @‘ Ïϑ yf ôã r& # x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡ Ï9 

@’ Ï1 u tã ê⎥⎫ Î7 –Β 〈  
٧٤ ١٠٣  

  اإلسراءسورة 

® # sŒ Î* sù u™!% y` ß‰ ôã uρ Ïο u ½zFψ $# (#θä↔ ÿ⏐ Ý¡ uŠ Ï9 öΝ à6 yδθ ã_ãρ 〈 ١٠٨  ٥  

® ô‰ s) s9 uρ $uΖ øù§ |À ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u™ ö à) ø9 $# (#ρã ª. ¤‹ u‹ Ï9 $tΒ uρ öΝ èδ ß‰ƒ Í“ tƒ ω Î) ٦٨  ٤١  



 

 
٢٧٧

# Y‘θà çΡ 〈  

® !# sŒ Î) uρ $sΨ ôϑ yè ÷Ρ r& ’ n? tã Ç⎯≈ |¡ΣM} $# uÚ { ôã r& $ t↔ tΡ uρ ⎯ Ïµ Î7 ÏΡ$pg ¿2 〈 ١٤٧  ٨٣  

® (#θä9$s% uρ ⎯ s9 š∅ ÏΒ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L xm u àf ø s? $uΖ s9 z⎯ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{ $# % ·æθç7 .⊥ tƒ 

∩®⊃∪ ÷ρ r& tβθ ä3 s? y7 s9 ×π ¨Ψ y_ ⎯ ÏiΒ 5≅Š Ïƒ ªΥ 5= uΖ Ïã uρ u Ådf x çG sù u≈ yγ ÷ΡF{ $# $ yγ n=≈ n=½z 

# ¶ Åf ø s? 〈  

٩٠  
٥٣  ٩١  

  الكهفسورة 

® šχ% x. uρ … çµ s9 Ö yϑ rO tΑ$s) sù ⎯ Ïµ Î7 Ås≈ |Á Ï9 uθ èδ uρ ÿ… çν â‘Íρ$ utä† O$tΡ r& ã nY ø. r& 

y7Ζ ÏΒ Zω$ tΒ –“ tã r& uρ # X x tΡ 〈  
٦٦  ٣٤  

® !$ tΒ uρ ⎯ àß r& sπ tã$¡¡9 $# Zπ yϑÍ← !$ s% ⎦ È⌡ s9 uρ ‘NŠ ÏŠ •‘ 4’ n< Î) ’ Ïn1u‘ ¨β y‰ É`{ # [ ö yz 

$ yγ ÷Ψ ÏiΒ $ Y6 n=s)Ζ ãΒ 〈 
١٣٣  ٣٦  

® y7 Ï9$ uΖ èδ èπ u‹≈ s9 uθø9 $# ¬! Èd, ut ù:$# 4 uθ èδ Ö ö yz $ \/# uθ rO í ö yz uρ $ Y6ø) ãã 〈 ١٣٢  ٤٤  

® !$ ¨Β öΝ åκ–E‰ uηô© r& t, ù=yz ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Ÿω uρ t, ù= yz öΝ Îκ Å¦ àΡ r& $ tΒ uρ 

àMΖ ä. x‹ Ï‚−G ãΒ t⎦, Íj#ÅÒ ßϑø9 $# # Y‰ àÒ tã 〈 ١٣٦  ٥١  

® y7 ù=Ï? uρ #” u à) ø9 $# öΝ ßγ≈ sΨ õ3 n=÷δ r& $£ϑ s9 (#θçΗ s> sß $ uΖ ù= yè y_ uρ Ν Îγ Å3 Ï=ôγ yϑ Ï9 

# Y‰ Ïã öθ̈Β 〈 ١٦١  ٥٩  

® $ s) n=sÜΡ$$ sù #© ®L xm # sŒ Î) $ t6 Ï. u‘ ’ Îû Ïπ uΖŠ Ï ¡¡9 $# $ yγ s% u yz ( tΑ$s% $ pκ yJ ø% u yz r& 

s− Í øóçF Ï9 $ yγ n=÷δ r& ô‰ s) s9 |M ÷∞ Å_ $ ¸↔ ø‹ x© # X øΒÎ) 〈 
١٣٤  ٧١  

® tΑ$ s% |M ù=tG s% r& $T¡ ø tΡ Oπ§‹ Ï. y— 〈 ٢٥٦  ٧٤  

® #© ®L xm # sŒ Î) x n= t/ t⎦ ÷⎫ t/ È⎦ ø⎪ £‰ ¡¡9 $# y‰ y` uρ ∅ ÏΒ $ yϑ ÎγÏΡρ ßŠ $ YΒöθ s% ω ٤٥  ٩٣  



 

 
٢٧٨

tβρ ßŠ% s3 tƒ tβθ ßγ s) ø tƒ Zω öθ s% 〈 

® tΑ$ s% $ tΒ © Éi_ ©3 tΒ ÏµŠ Ïù ’ Ïn1 u‘ Ö ö yz 〈  ١٥٠  ٩٥  

® #© ®L xm # sŒ Î) 3“ uρ$y™ t⎦ ÷⎫ t/ È⎦ ÷⎫ sù y‰¢Á9 $# tΑ$ s% (#θã‚àΡ$# 〈  ١٢٠  ٩٦  

  مريمسورة 

® © É_ èO Í tƒ ß^ Í tƒ uρ ô⎯ ÏΒ ÉΑ# u™ z>θ à) ÷è tƒ 〈  ١٣٧  ٦  

® $yγ1yŠ$sΨsù ⎯ÏΒ !$pκÉJøtrB ωr& ’ÏΤu“øtrB ô‰s% Ÿ≅yèy_ Å7š/u‘ Å7tGøtrB $wƒÎ|  〈  ١٣٣  ٢٤  

® öä. øŒ$# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3ø9$# #© y›θãΒ 4 …çµ ¯ΡÎ) tβ% x. $TÁ n=øƒèΧ tβ% x. uρ Zωθß™u‘ $w‹ Î;̄Ρ 〈  ٨١  ٥١  

® # sŒ Î) uρ 4’ n? ÷G è? óΟ Îγ øŠ n= tæ $ uΖ çF≈ tƒ# u™ ;M≈ sΨ Éi t/ tΑ$s% t⎦⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. t⎦⎪ Ï%©# Ï9 

(# ûθ ãΖ tΒ# u™ ‘“ r& È⎦ ÷⎫ s)ƒ Í x ø9 $# Ö ö yz $YΒ$ s) ¨Β ß⎯ |¡ ôm r& uρ $ wƒ Ï‰ tΡ 〈 
١٤٧  ٧٣  

® |M ÷ƒ u™ u sù r& “ Ï% ©! $# u x Ÿ2 $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ tΑ$s% uρ ⎥ y⎫ s?ρ_{ Zω$ tΒ # µ$ s! uρ uρ 〈 ١٤٦  ٧٧  

® ” Ïƒ rB uρ ãΑ$ t6Åg ù:$# #ƒ‰ yδ 〈  ١٧٨  ٩٠  

  طهسورة 

® þ’ ÏoΤ Î) O$tΡ r& y7 š/ u‘ ôì n=÷z $$sù y7 ø‹ n=÷è tΡ ( y7 ¯ΡÎ) ÏŠ# uθ ø9 $$Î/ Ä¨ £‰ s) ßϑ ø9$# “Yθ èÛ 〈٦٩  ١٢  

® yì sΨ óÁ çGÏ9 uρ 4’ n? tã û© É_ ø‹ tã 〈 ١٤٢  ٣٩  

® “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# # Y‰ ôγ tΒ y7 n=y™ uρ öΝ ä3 s9 $ pκ Ïù Wξ ç7 ß™ 

tΑ u“Ρ r& uρ z⎯ ÏΒ Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# [™ !$tΒ $ sΨ ô_ u ÷z r' sù ÿ⎯ Ïµ Î/ % [`¨uρ ø—r& ⎯ ÏiΒ ;N$t7 ¯Ρ 4© ®L x© 〈 ١٤٦  ٥٣  

® ö≅ yè ô_$$ sù $uΖ sΨ ÷ t/ y7 uΖ ÷ t/ uρ # Y‰ Ïã öθ tΒ ω … çµ à Ï=øƒ éΥ ß⎯ øt wΥ Iω uρ |MΡr& $ZΡ% s3 tΒ 

“ Yθß™ 〈 ١٠٢  ٥٨  

® / ä3 tG Åsó¡ ãŠ sù 5># x‹ yè Î/ 〈  ١٢١  ٦١  



 

 
٢٧٩

® (# þθ ä9$s% ÷β Î) Èβ≡ x‹≈ yδ Èβ≡ t Ås≈ |¡ s9 〈  ٣٨  ٦٣  

® (#θãè ÏΗ ød r' sù öΝ ä. y‰ ø‹ Ÿ2 §Ν èO (#θçG ø $# $y |¹ 〈 ١٥٨  ٦٤  

® tΑ$ s% ÷Λ ä⎢Ζ tΒ# u™ … çµ s9 Ÿ≅ ö6 s% ÷β r& tβ sŒ# u™ öΝ ä3 s9 〈]  ١٦٦  ٧١  

® (#θè=ä. ⎯ ÏΒ ÏM≈ t6 ÍhŠ sÛ $ tΒ öΝ ä3≈ sΨ ø% y— u‘ Ÿω uρ (# öθ tó ôÜ s? ÏµŠ Ïù ¨≅ Ås u‹ sù ö/ ä3 ø‹ n=tæ 

© É< ŸÒ xî ( ⎯ tΒ uρ ö≅ Ï=øt s† Ïµ ø‹ n=tã © É< ŸÒxî ô‰ s) sù 3“ uθ yδ 〈  
١٣٦  ٨١  

® (#θä9$s% !$ tΒ $sΨ ø n=÷z r& x8 y‰ Ïã öθ tΒ $ uΖ Å3 ù= yϑÎ/ $ ¨Ζ Å3≈ s9 uρ !$ uΖ ù=ÏiΗ äq # Y‘# y— ÷ρr& ⎯ ÏiΒ 

Ïπ uΖƒ Î— ÏΘöθ s) ø9 $# $ yγ≈ sΨ øùx‹ s) sù 〈  
٦٤  ٨٧  

® ⎯tΒuρ ö≅yϑ÷ètƒ z⎯ÏΒ ÏM≈ysÏ=≈¢Á9$# uθèδuρ Ñ∅ÏΒ÷σãΒ Ÿξsù ß∃$sƒs† $YΗø>àß Ÿωuρ 

$VϑôÒyδ  〈  
٥٠ ١١٢  

® Ÿω uρ ö≅ yf ÷è s? Èβ# u™ö à) ø9 $$Î/ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& #© |Óø) ãƒ y7 ø‹ s9 Î) … çµ ã‹ ôm uρ ( ≅ è% uρ 

Éb> §‘ ’ ÏΤ ôŠ Î— $Vϑ ù=Ïã 〈  
١٣٨ ١١٤  

® Ÿω uρ ¨β £‰ßϑ s? y7 ø‹ t⊥ø‹ tã 4’ n< Î) $ tΒ $uΖ ÷è−G tΒ ÿ⎯ Ïµ Î/ % [`¨uρ ø—r& öΝ åκ ÷] ÏiΒ nο u ÷δ y— 

Ïο 4θ uŠ utù: $# $ u‹ ÷Ρ‘‰9 $# 〈  
١٢٢ ١٣١  

  
  األنبياءسورة 

® tΑ$ s% ’ Ïn1 u‘ ãΝ n= ÷è tƒ tΑ öθ s) ø9 $# ’ Îû Ï™ !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( uθ èδ uρ ßì‹ Ïϑ¡¡9 $# 

ÞΟŠ Ï= yè ø9$# 〈  
٤٩  ٤  

® … ã& s! uρ ⎯ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ô⎯ tΒ uρ … çν y‰Ζ Ïã 〈 ١٦٥  ١٩  

® ö≅ t/ ×Š$ t6Ïã šχθ ãΒu õ3 –Β 〈 ١٦٥  ٢٦  

® óΟ s9 uρ r& u tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (# ÿρ ã x x. ¨β r& ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tF tΡ% Ÿ2 $ Z) ø? u‘ ٩٩  ٣٠  



 

 
٢٨٠

$ yϑßγ≈ sΨ ø) tFx sù 〈 

® óΟ ßγ n=yè yf sù # ·Œ¨x‹ ã` ω Î) # [ Î7 Ÿ2 öΝ çλ°; óΟ ßγ ¯=yè s9 Ïµ ø‹ s9 Î) šχθ ãèÅ_ ö tƒ 〈 ١٤٧  ٥٨  

® 4 š Ï9≡ x‹ x. uρ © Å√G çΡ t⎦⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 $#  〈 ٢٣٠  ٨٨  

® #© ®L xm # sŒ Î) ôM ysÏG èù ßlθã_ ù'tƒ ßlθã_ ù' tΒ uρ Ν èδ uρ ⎯ ÏiΒ Èe≅ à2 5> y‰ tn 

šχθ è=Å¡Ψ tƒ 〈 
٢٣٨  ٩٦  

® tΠ öθ tƒ “ Èθ ôÜ tΡ u™ !$ yϑ¡¡9 $# Çc‘ sÜ Ÿ2 Èe≅ Åf Åb¡9 $# É= çG à6 ù=Ï9 〈  ٥١ ١١٤  

  الحجسورة 

® χ Î) ©!$# ã≅ ½z ô‰ãƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θè=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ysÏ=≈ ¢Á9 $# 

;M≈ ¨Ζ y_ “ Í øg rB ⎯ ÏΒ $yγ ÏF øt rB ã≈ yγ÷Ρ F{ $# šχ öθ ¯=ut ä† $yγŠ Ïù ô⎯ ÏΒ u‘ Íρ$y™ r& ⎯ ÏΒ 

5= yδ sŒ # Zσ ä9 ÷σ ä9 uρ 〈  

٣٩  ٢٣  

® ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#ρã x x. tβρ ‘‰ ÝÁ tƒ uρ ⎯ tã È≅‹ Î6 y™ «!$# Ï‰ Åfó¡ yϑ ø9 $# uρ 

ÏΘ# u ysø9 $# “ Ï% ©! $# çµ≈ uΖ ù=yè y_ Ä¨$̈Ψ= Ï9 >™!# uθ y™ ß# Å3≈ yè ø9 $# ÏµŠ Ïù ÏŠ$t7 ø9 $# uρ 〈  
١٢٦  ٢٥  

  ١٠١المؤمنونسورة 

® tβθ ç7 |¡øt s† r& $ yϑ̄Ρ r& / èφ ‘‰ ÏϑçΡ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ ÏΒ 5Α$̈Β t⎦⎫ ÏΖ t/ uρ 〈  ١٠١  ٥٥  

  النملسورة 

® Ç⎯ tΡρ ‘‰Ïϑ è? r& 5Α$yϑÎ/ 〈  ١٠١  ٣٦  

® ŸôM x t± x. uρ ⎯ tã $yγ øŠ s%$y™ 4 〈 ٢٥٤  ٤٤  

  القصصسورة 

® ÿ… çµ sÜ s) tGø9 $$ sù ãΑ# u™ šχ öθ tã ö Ïù tβθ à6 u‹ Ï9 óΟ ßγ s9 # xρ ß‰ tã $ ¸Ρ u“ xm uρ 〈  

  
٢٢٣  ٨  



 

 
٢٨١

  األحزابسورة 

® ô# yè≈ ŸÒãƒ $ yγ s9 Ü># x‹ yè ø9 $# È⎦ ÷⎫ x ÷è ÅÊ 〈  ٨٣  ٣٠  

® tβ ö s% uρ ’ Îû £⎯ ä3 Ï?θã‹ ç/ 〈  ١٩٨  ٣٣  

  صسورة 

® $ Gs ó¡tΒ É−θ ¡9 $$ Î/ É−$ uΖ ôã F{ $# uρ  〈  ٢٥٤  ٣٣  

  الزمرسورة 

® ö≅ è% ÏŠ$t7 Ïè≈ tƒ z⎯ƒ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (#θà) ®? $# öΝ ä3 −/ u‘ 4 t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#θãΖ |¡ ôm r& ’ Îû 

Íν É‹≈ yδ $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ×π uΖ |¡ ym 3 ÞÚ ö‘ r& uρ «! $# îπ yè Å™≡ uρ 3 $ yϑ ¯ΡÎ) ’ ®û uθãƒ tβρ ç É9≈ ¢Á9 $# 

Ν èδ t ô_ r& Î ö tó Î/ 5>$ |¡Ïm  〈  

٥٧  ١٠  

® z> u ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Wξã_ §‘ ÏµŠ Ïù â™!% x. u à° tβθ Ý¡Å3≈ t± tFãΒ Wξã_ u‘ uρ $Vϑ n=y™ 

@≅ ã_ u Ïj9 ö≅ yδ Èβ$ tƒÈθ tF ó¡ o„ ¸ξ sW tΒ 〈 
٢١٠  ٢٩  

® y7 ¯Ρ Î) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ®Ξ Î) uρ tβθ çF Íh‹ ¨Β 〈  ١١٣  ٣٠  

  فصلتسورة 

® ÷β Î* sù (#θàÊ u ôã r& ö≅ à) sù ö/ ä3 è? ö‘ x‹Ρ r& Zπ s) Ïè≈ |¹ Ÿ≅ ÷W ÏiΒ Ïπ s) Ïè≈ |¹ 7Š$tã 

yŠθßϑ rO uρ 〈  
٤٧  ١٣  

  الشورىسورة 

® ã4 }§ øŠ s9 ⎯ ÏµÎ=÷W Ïϑ x. Ö™ ï† x« ( 〈 ٢١٩  ١١  

® ≅ è% Hω ö/ä3 è= t↔ ó™ r& Ïµ ø‹ n= tã # · ô_ r& ω Î) nο ¨Š uθ yϑ ø9 $# ’Îû 4’ n1 ö à) ø9 $# 〈  ٤٧  ٢٣  

® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ tβθ ç7 Ï⊥ tGøg s† u È∝ ¯≈ t6 x. ÄΝ øO M} $# 〈  ١٧٩  ٣٧  



 

 
٢٨٢

  الزخرفسورة 

® (#θè= yè y_ uρ sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# t⎦⎪ Ï% ©! $# öΝ èδ ß‰≈ t6Ïã Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# $·W≈ tΡÎ) 4 〈 ١٦٤  ١٩  

® $ uΖ ÷è sù u‘ uρ öΝ åκ |Õ ÷è t/ s− öθ sù <Ù ÷è t/ ;M≈ y_ u‘ yŠ x‹ Ï‚ −G u‹ Ïj9 Ν åκ ÝÕ ÷è t/ $VÒ ÷è t/ 

$wƒ Í ÷‚ß™ 〈 
٢٤٣  ٣٢  

® $ £ϑ s9 uρ z> Î àÑ ß⎦ ø⌠ $# zΟ tƒ ö tΒ ¸ξsW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ‘‰ ÅÁ tƒ 〈  ٧٩  ٥٧  

  األحقافسورة 

® # x‹≈ yδuρ Ò=≈ tG Ï. ×− Ïd‰ |Á–Β $̧Ρ$ |¡Ïj9 $ w‹ Î/ u tã u‘ É‹Ζ ã‹ Ïj9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θßϑ n=sß 

3“ u ô± ç0 uρ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ósßϑ ù=Ï9 〈  
١٧٧  ١٢  

  محمدسورة 

:® Ν åκ ÷] ÏΒ uρ ⎯ ¨Β ßì Ïϑ tGó¡ o„ y7 ø‹ s9 Î) #© ¨L ym # sŒ Î) (#θã_ t yz ô⎯ ÏΒ x8 Ï‰Ψ Ïã (#θ ä9$s% 

t⎦⎪ Ï% ©#Ï9 (#θè?ρé& zΟ ù=Ïè ø9 $# # sŒ$tΒ tΑ$s% $ ¸ ÏΡ# u™ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t⎦⎪ Ï% ©! $# yì t6 sÛ ª!$# 

4’ n? tã öΝ Íκ Í5θè=è% (# þθ ãè t7 ¨?$# uρ óΟ èδ u™ !# uθ ÷δr&  〈  

٥٧  ١٦  

  الفتحسورة 

® šU Éj‹ yè ãƒ uρ t⎦⎫ É) Ï≈ uΖ ãΚ ø9 $# ÏM≈ s) Ï≈ sΨ ßϑ ø9 $# uρ t⎦⎫ Ï. Î ô³ ßϑ ø9 $# uρ ÏM≈ x. Î ô³ ßϑø9 $# uρ 

š⎥⎫ ÏoΡ!$ ©à9 $# «! $$Î/  ∅ sß Ï™ öθ¡¡9 $# 4 öΝ Îκ ö n= tã äο u Í←!# yŠ Ï™ öθ ¡¡9 $# ( |= ÅÒ xî uρ 

ª! $# öΝ Îκ ö n= tã óΟ ßγ sΨ yè s9 uρ £‰ tã r& uρ óΟ ßγ s9 zΟ ¨Ψ yγ y_ ( ôNu™ !$ y™ uρ # [ ÅÁ tΒ 〈 

١٠٣  ٦  

® 3“ uθ tF ó™ $$ sù 4’ n? tã ⎯ Ïµ Ï%θß™ 〈  ٥٨  ٢٩  

  الحجراتسورة 



 

 
٢٨٣

®  ÏM s9$s% Ü># { ôã F{ $# $̈Ψ tΒ# u™ ( ≅ è% öΝ ©9 (#θãΖ ÏΒ ÷σ è? ⎯ Å3≈ s9 uρ (# þθ ä9θè% $oΨ ôϑ n=ó™ r& 

$£ϑ s9 uρ È≅ äz ô‰ tƒ ß⎯≈ yϑƒ M} $# ’ Îû öΝ ä3 Î/θè=è% ( βÎ) uρ (#θãè‹ ÏÜ è? ©! $# … ã& s!θß™ u‘ uρ Ÿω 
Ν ä3 ÷G Î=tƒ ô⎯ ÏiΒ öΝ ä3 Î=≈ yϑôã r& $º↔ ø‹ x© 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θà xî îΛ⎧ Ïm§‘ ∩⊇⊆∪ 〈 

١٨٩  ١٤  

  الطورسورة 

® t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#θãΖ tΒ# u™ öΝ åκ ÷J yè t7 ¨?$# uρ Ν åκçJ §ƒ Íh‘ èŒ ?⎯≈ yϑƒ Î* Î/ $ uΖ ø) ut ù:r& öΝ Îκ Í5 öΝ åκ yJ§ƒ Íh‘ èŒ 

!$ tΒ uρ Ν ßγ≈ sΨ ÷G s9 r& ô⎯ ÏiΒ Ο ÎγÏ= uΗ xå ⎯ ÏiΒ &™ó© x« 〈  
١٥٩  ٢١  

® Ν ßγ≈tΡ ôŠ y‰ øΒr& uρ 7π yγ Å3≈ x Î/ 5Ο ós s9 uρ $£ϑ ÏiΒ tβθ åκ yJô± o„ 〈  ١٠١  ٢٢  

  النجمسورة 

® $ tΒ z> x‹ x. ßŠ# xσ à ø9 $# $ tΒ #“ r& u‘ 〈  ١٥٥  ١١  

® ãΛ ä⎢ ÷ƒ u™ u sù r& |M≈ ¯=9 $# 3“ ¨“ ãè ø9 $# uρ 〈 ١٥٦  ١٩  

® ¨β r& uρ Ïµ ø‹ n=tã nο r'ô± ¨Ψ9 $# 3“ u ÷z W{ $# 〈 ١٦٠  ٤٧  

® (# yŠθßϑ rO uρ !$ yϑ sù 4’ s+ ö/ r& 〈  ١٣١  ٥١  

  قمرالسورة 

® tβθ ã_ ã øƒ s† z⎯ ÏΒ Ï^# y‰ ÷` F{ $# öΝ åκ ®Ξ r( x. ×Š# u y_ Ö Å³ tFΖ –Β 〈 ١٣٩  ٧  

® (#θç/ ¤‹ s3 sù $ tΡ y‰ö6 tã 〈  ١٦٥  ٩  

® ö≅yγsù ⎯ÏΒ 9Ï.£‰–Β 〈  ٥٥  ١٥  

  الحديدسورة 

® ¨β Î) t⎦⎫ Ï% Ïd‰¢Á ßϑø9 $# ÏM≈ s% Ïd‰ ¢Áßϑ ø9 $# uρ (#θàÊ u ø% r& uρ ©!$# $ ·Ê ö s% $ YΖ |¡ xm 

ß# yè≈ ŸÒ ãƒ óΟ ßγ s9 óΟ ßγ s9 uρ Ö ô_ r& ÒΟƒ Í x. 〈  
١٥٤  ١٨  

® ξ y∞ Ïj9 zΟ n=÷è tƒ ã≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# ω r& tβρ â‘ Ï‰ ø) tƒ 4’ n? tã &™ ó© x« 〈  ٢٣٨  ٢٩  



 

 
٢٨٤

  الجمعةسورة 

® ßx Îm7 |¡ç„ ¬! $ tΒ ’ Îû ÏN¨uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Å7 Ï= pR ùQ $# Ä¨ρ‘‰ à) ø9 $# 

Í“ƒ Í“ yè ø9 $# ÉΟ‹ Å3 utù:$# 〈  
١٥٢  ١  

  المنافقونسورة 

® (#θà) ÏΡr& uρ ⎯ ÏΒ $̈Β Ν ä3≈ sΨ ø% y—u‘ ⎯ ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& z’ ÏA ù' tƒ ãΝ ä. y‰ tn r& ßNöθ yϑ ø9 $# 

tΑθà) u‹ sù Éb> u‘ Iω öθ s9 û© É_ s?ö ¨z r& #’ n< Î) 5≅ y_ r& 5=ƒ Í s% s− £‰ ¢¹ r' sù ⎯ ä. r& uρ z⎯ ÏiΒ 

t⎦⎫ ÅsÏ=≈ ¢Á9 $# 〈  

٤٠  ١٠  

  التحريمسورة 

® $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΖ tΒ# u™ (# ûθ ç/θè? ’ n< Î) «! $# Zπ t/ öθ s? % ·nθÝÁ ¯Ρ 〈  ٢١٠  ٨  

  الجنسورة 

® ¨βr&uρ y‰Åf≈|¡yϑø9$# ¬! Ÿξsù (#θããô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr& 〈  ١٠٠  ١٨  

  القيامةة سور

® Iω ãΝ Å¡ ø% é& ÏΘöθ u‹ Î/ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $#  〈  ٥٩  ١  

  التكويرسورة 

® $ tΒ uρ uθ èδ ’ n? tã É= ø‹ tó ø9 $# &⎦⎫ ÏΨ ŸÒ Î/  〈  ٣٧  ٢٤  

  العلقسورة 

® β r& çν# u™ §‘ #© o_ øó tG ó™ $#  〈  ٥٧  ٧  

  قريشسورة 

® É#≈n=ƒ\} C·÷ƒuè%  〈  ١٠٠  ١  

  
  



 

 
٢٨٥

   فهرس األحاديث النبوية– ٢
  
  

  الصفحة  الحديث

β÷ ® حين قرأ على عتبة بن ربيعة سورة فصلت حتى بلغ ن النبي أ Î* sù 

(#θàÊ u ôã r& ö≅ à) sù ö/ ä3 è? ö‘ x‹Ρr& Zπ s) Ïè≈ |¹ Ÿ≅ ÷W ÏiΒ Ïπ s) Ïè≈ |¹ 7Š$tã yŠθßϑ rO uρ 〈 ]١٣:فصلت[ 
  ناشدتك اهللا والرحم: فأخذت عتبة رهبة وقال

٤٦  

  ٨٩  زوجي كليل تهامة ال حر وال قر وال مخافة وال سآمة

  ١٩٠   لي وِلياً فقد آذنته بالحربىمن عاد

قلت يا رسول لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى : وافقت ربي في ثالث
›ρä#) ®فنزلت  ÏƒªB $# uρ ⎯ ÏΒ ÏΘ$s) ¨Β zΟ↵ Ïδ¨u ö/ Î) ’ ~? |ÁãΒ 〈  

١٨٣  

  ١٩٤  ويل لألعقاب من النار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
٢٨٦

   فهرس األشعار – ٣
  

  الصفحة  الشعر

  بميت    إنما الميت ميت األحياءليس من مات فاستراح 

  إنما الميت من يعيش كئيباً     كاسفاً باله قليل الرجاء
١١٢  

  ٢٠٧  ذهب فما بك واأليام من عجبافاليوم قربت تهجونا وتشتمنا      ف

أال إعراضه أهون الخطب: فقالت   وقالوا لها هذا حبيبك معرض  

  سقط للجنبفتصطك رجاله وي   فما هي إال نظرة وابتسامة 
٢٤٤  

  ٢١١  بمزجة     زج القلوص أبي مزادة فَزججتُها

  ٢٢٤  يفركن حب السنبل الكُنافج     في القاع فرك القطن المحالج

  ٢٧  جعلناهم مرعى لنسرٍ وطائر    فلما علونا واستوينا عليهم

  ن قومي الذين همو     سم العداة وآفة الجزرالَ يبعد

  ـازلون بكـل معترك     والطيبين معـاقد األزر         النـ
٢١٦  

    

  ٢٣٣  سوى أن الجياد من المطايا    أحسن به فهن إليه شوس

  ١٨٦  السلم تأخذ منها ما رضيت به   والحرب تكفيك من أنفاسها جزع

  ٢٣٨  وعاد عاد واستجاشُوا تُبعالو أن يا جوج وما جوج معاً   

  ٢٧  من غير سيف ودم مهراق    ققد استوى بشر على العرا

  ٤٨  لوحلَّت عزاِليه الشَّمأ   مرتْه الجنوب بأنفاسها

  ١٨٩  تَحرك داء في فؤادي داخُل    أبي غفلتي أني إذا ما ذكرتُه

  ٢٢٠  كما خُطَّ الكتاب بكَفِّ يوماً    يهودى يقارب أو يزيُل

  ٢٠٣  ت أم عادنى حلمفقمت للطيف مرتاعاً فأرقنى     فقلت أهي سر

  ٤٦ غضبت تميم أن تقتل عامر   يوم النسار فأعتبوا بالصيلم    

  ١٢٣  فأطرق إطراق الشجاع ولودرى     مساغاً ِلنَاباه الشجاع لصمما

  ٢٠٣  فقلت لهم ما هن كهي فكيف لي   سلو وال أنفك صباً متيماً

  ٢٢١   قَرعِ القسي الكَنَاِئنيطُفْن بحوزى المراتع لم تَرع    بواديه من



 

 
٢٨٧

  دعوت عشيرتي للسلم لما   رايتهمو تولوا مدبرينا

    فلست مبدال باهللا رباً    وال مستبدالً بالسلم دينا
١٨٧  

  ٢٢٢  هب   أبو أمه حي أبوه يقاروما مثله في الناس إال مملَّكا 

  ٩٨   ك وقد كبِرت فقلت إنَّه    ويقلْن شيب قد عال  

  ١٨٣  فعال فروع األيهقان وأطفلت    بالجلهتين ظباؤها ونعامها

  ٦٢  وهمو فوارسها وهم حكامها                                

  ٢٢٧  قال لها هل لك ياتا في    قالت له ما أنت بالمرضى

  ١٨٧  تقول وقد أدرت لها وضيني   أهذا دينه أبداً وديني

  ١٥٩  السفرالبد من صنعا وإن طال       

  ١٨٦   وقد قلتما إن ندرك السلم واسعاً    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
٢٨٨

   فهرس األعالم – ٤
  

  الصفحة  األعالم

  )أ ( حرف األلف 

  ٢١٦  أبان بن عثمان بن عفان

  ١٦  أبو الحسن بن شعبان

  ٤٢  أبي أيوب األنصاري

  ٩٨  إبراهيم بن محمد) الزجاج ( 

  ١٢  أحمد جمال الدين

  ١١  بدر الكافيأحمد 

  ١٩٦  أحمد بن علي العسقالني) ابن حجر( 

  ٤٣  أحمد بن عمار) المهدوي ( 

  ٥٧  أحمد بن محمد) البزي ( 

  ١٩٧  الطحاويأحمد بن محمد ) الطحاوي( 

  ١١٥  أحمد بن محمد) الفيومي ( 

  ١٠٢  أحمد بن محمد) النحاس ( 

  ٥٦  أحمد بن موسى) ابن مجاهد ( 

  ٢٣١  ىأحمد بن يحي) ثعلب ( 

  ٦٠  أحمد بن يزيد الحلواني

  ٢١٠  أحمد بن يوسف) السمين الحلبي ( 

  ٩٩  مادحإسماعيل بن إسحاق بن 

  ١٠٣  إسماعيل بن حماد الجوهرى) الجوهري ( 

  ١٩٨  إسماعيل بن عمر) ابن كثير ( 

  ١٩٤  أنس بن مالك

  ١٨٧  امرؤ القيس بن عانس الكندى

  )ب ( حرف الباء 



 

 
٢٨٩

  ٢٣٣  محمدبكر بن ) المازني ( 

  )ج ( حرف الجيم 

  ١٢٣  جرير بن عبد العزى) المتلمس ( 

  )ح ( حرف الحاء 

  ١٩٥  الحجاج بن يوسف الثقفي

  ٨٣  الحسن بن أحمد  ) يالفارس( 

  ٦٩  الحسن بن ابي الحسن يسار

  ١١٧  الحسين بن احمد ) ابن خالويه ( 

  ١٨٧  الحسين بن محمد األصفهاني) الراغب ( 

  ٥١   بن عبد اهللا الطيبيالحسين بن محمد

  ٤٢  حفص بن سليمان بن المغيرة

  ١١٨  حمد بن محمد بن الخطاب) أبو سليمان الخطابي ( 

  ٤٥  حمزة بن حبيب الزيات

  )خ ( حرف الخاء 

  ٢١٦  الخرنق بنت بدر

  ٤٥  خلف بن هشام

  ١٠٤   الفراهيديالخليل بن أحمد

  )ر ( حرف الراء 

  ٦٤  روح بن عبد المؤمن البصري 

  )ز ( حرف الزين 

  ٣٩  زبان بن العالء) أبو عمرو البصري ( 

  ١٨٦  زهير بن أبي سلمى

  ١٨٩  بن معاوية الذبيانيزياد ) النابغة ( 

  ١٥  زين العابدين بن حسين

  )س ( حرف السين 



 

 
٢٩٠

  ٢٤٤  سالم بوحاجب

  ٢١٧  سعيد بن جبير

  ٥٣  سعيد بن مسعدة) األخفش األوسط ( 

  ١٩٧  سعيد بن منصور الخراساني

  ٤٦  سليمان بن مهران) األعمش ( 

  ١٠٢  سهل بن محمد) أبو حاتم ( 

  )ش ( حرف الشين 

  ٢٤٢  شريح بن يزيد) أبو حيوة ( 

  ٦٣  شعبة بن عياش الكوفي

  )ض ( حرف الضاد 

  ٢٣٧  الضحاك بن مزاحم

  حرف الطاء

  ٢٢١  الطرماح بن حكيم

  )ع ( حرف العين 

  ١٨٧  العائذ بن محصن

  ٢١٦  أبي بكرعائشة بنت 

  ٧٠  عاصم بن أبي الصباح) الجحدري ( 

  ٤٠  عاصم بن بهدلة لن أبي النجود

  ١٩٥  عامر بن شراحيل الشعبى 

  ١٨٦  العباس بن مرداس السلمى

  ٥٩  عبد الحق بن غالب) ابن عطية ( 

  ١٥  عبد الحميد بن باديس

  ١٣  عبد القادر التميمي

  ١٠٥  عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني

  ١٩٧  عبد الرحمن بن أبي ليلى 



 

 
٢٩١

  ٢٣٧  عبد الرحمن بن أبزى

  ٣٨  عبد الرحمن بن إسماعيل) أبو شامة ( 

  ١٣٥  عبد اهللا بن أحمد بن بشر) ابن ذكوان ( 

  ١١٦  عبد اهللا بن الحسين العكبرى) العكبرى ( 

  ٩٩    عبد اهللا بن الزبير بن العوام

  ٤٢  عبد اهللا بن عامر اليحصبي

  ٥٢  عبد اهللا بن العباس عبد المطلب)ابن العباس ( 

  ٨٩  عبد اهللا بن عمر البيضاوى

  ٤٢  عبد اهللا بن كثير بن المطلب

  ٩٧  عبد اهللا بن محمد النيسابورى

  ٤٠  عبد اهللا بن مسعود الهذلى) ابن مسعود ( 

  ٣٣١  عبد اهللا بن مسلم) ابن قتيبة ( 

  ٩٨  عبيد اهللا بن قيس بن شريح) ابن قيس الرقيات ( 

  ٢٣١  عثمان بن جنى)  ابن جنى (

  ٢٤١  عثمان بن عمر) ابن الحاجب( 

  ١١٢  عدى بن الرعالء

  ١٩٥  عكرمة بن عبد اهللا البربري

  ١٩٧  علي بن أبي طالب

  ٩٨  علي بن أحمد ) الواحدى ( 

  ١٩٧  علي بن احمد) ابن حزم ( 

  ٢٠٤  علي بن الحسين الباقولى

  ٤٤  علي بن حمزة) الكسائي ( 

  ٢٣١  علي بن سليمان) لصغيراألخفش ا(

  ٥٨  علي النورى الصفاقسى

  ٢١٤  علي بن محمد) السخاوى ( 



 

 
٢٩٢

  ٥٨  على بن محمد) الضباع ( 

  ١٨٣  عمر بن الخطاب بن نفيل

  ١١  عمر ابن الشيخ

  ١٣  عمر ابن عاشور

  ١٩٦  عمرو بن عبسة

  ٢١٧  عمرو بن عبيد

  ١٠٠  عمرو بن عثمان) سيبويه ( 

  ٢١٧  عيسى بن عمر

  ٦٠  عيسى بن ميناين وردان) لون قا( 

  ٨٥  عيسى بن وردان الحذاء) ابن وردان ( 

  )غ ( حرف الغين 

  ٢٣٨  غيالن بن عقبة) ذو الرمة ( 

  )ق ( حرف القاف 

  ٢١٠  القاسم بن سالم ) أبو عبيد ( 

  ٥٧  القاسم بن فيره) الشاطبي ( 

  ١٩٥  قتادة بن دعامة السدوسى

  )ل ( حرف الالم 

  ١٢٢  يعةلبيد بن رب

  )م ( حرف الميم 

  ٢١٧  مالك بن دينار

  ٢٣٩  مجاهد بن جبر

  ٩٧  براهيم بن كيسانإمحمد بن احمد بن ) ابن كيسان( 

  ٣٩  محمد بن احمد) القرطبى ( 

  ١٩٧  سحاق بن خزيمةإمحمد بن ) ابن خزيمة (

  ٥٥  محمد بن إسماعيل) البخارى ( 



 

 
٢٩٣

  ٢٠٧  محمد بن جرير) الطبرى ( 

  ١٦  ة المدنيمحمد بن خليف

  ١٤  محمد ابن الخوجة

  ١٠  محمد الخيارى

  ٩٤  محمد بن السرى بن سهل السراج)أبو بكر السراج(

  ١٥  محمد الصادق الشطى

  ١٣  محمد صالح الشاهد

  ١٢  محمد صالح الشريف

  ١٣  محمد طاهر جعفر

  ٤٢  محمد بن عبد الرحمن المخزومي) قنبل ( 

  ٢٤٣  محمد بن عبد الرحمن) ابن محيصن ( 

  ١٦٦  محمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم) األصبهاني ( 

  ١٢  محمد عبد العظيم الزرقاني

  ٩٦  محمد بن عبد اهللا) ابن العربي ( 

  ١١  محمد عثمان النجار

  ١٣  محمد العربي الدرعي

  ٢١٤  محمد بن عمر) الرازي( 

  ٦٤  محمد بن المتوكل البصرى) رويس ( 

  ٥٨  مد بن علي بن يوسف محمد بن محمد بن مح)ابن الجزرى(

  ١٠٣  محمد بن مكرم) ابن منظور( 

  ١١  محمد النخلى

  ١٧٣  محمد بن يوسف بن على بن حيان)سيابو حيان األندل(

  ٩٩  محمد بن يزيد) المبرد ( 

  ٨٨  محمود بن عمر) الزمخشرى ( 

  ٩٤  مروان بن الحكم بن أبي العاص 



 

 
٢٩٤

  ٤٢  مكي بن أبي طالب

  )ن ( حرف النون 

  ٩٢  نصر بن علي) أبي مريم ابن ( 

  ٣٩  نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم

  )هـ ( حرف الهاء 

  ٢٢٢  همام بن غالب) الفرزدق ( 

  )ي ( حرف الياء 

  ٤١  يحيى بن زياد) الفراء ( 

  ١٢١  يحيى بن المبارك بن المغيرة) اليزيدي ( 

  ٤٨  يزيد بن القعقاع ) أبو جعفر ( 

  ٢٤٤  بكريوسف بن أبي ) السكاكى ( 

  ١٦٦  يوسف بن عمرو بن يسار) األزرق ( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
٢٩٥

   فهرس المصادر والمراجع – ٥
  القرآن الكريم 

   
  

  )أ ( حرف األلف 
  

 إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع تأليف اإلمام عبد الرحمن بن              -
 الشيخ إبـراهيم    ذ األستا تحقيق. بي شامة الدمشقي    أإسماعيل بن إبراهيم المعروف ب    

  . عطوه عوض ط الحلبي
حمد محمـد البنـا،     أ إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر تأليف الشيخ          -

/ هــ   ١٤٠٧( ١شعبان محمد إسماعيل ط عالم الكتـب بيـروت ط           / د.تحقيق أ 
  .)م ١٩٨٧

وطي ط   اإلتقان في علوم القرآن للحافظ أبي الفضل جالل الدين عبد الرحمن السي            -
  ).م ١٩٩٥=  هـ ١٤١٥(  ٣ية بيروت لبنان ط مدار الكتب العل

جمع وتقديم عبد المـنعم     .  سيرة ذاتية وأفكار إصالحية      يلنخ آثار الشيخ محمد ال    -
  .م ١٩٩٥ عام ١ط دار الغرب ط  . نخليال
 أحسن األثر في تاريخ القراء األربعة عشر تأليف الشيخ محمود خليل الحصرى             -

   .سنة الط مكتبة
جمعه اإلمـام أبـو     .  الشافعي   إدريس أحكام القرآن لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن          -

تعريف الشيخ محمد زاهد بن الحسن الكوثرى ط دار . بكر أحمد بن الحسين البيهقي   
  .١القلم بيروت ط 

اهللا بن على الحنبلى البغدادي     االختيار في القراءات العشر تأليف أبي محمد عبد          -
 ط. عبد العزيـز بـن ناصـر الـسبر          / ف بسبط الخياط دراسة وتحقيق د     المعرو

  .)هـ ١٤١٧ (
 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لإلمام أبي السعود محمد بن محمـد               -

  .العمادى الحنفى ط المصرية األولى 
 ط  محمد بن عوض زايـد الحربـاوى      :  إرشاد القراء إلى قراءة الكسائي تأليف        -

  ). م ١٩٩٨=هـ١٤١٩ (١ ط-مكتبة التوبة الرياض



 

 
٢٩٦

 إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهى في القراءات العشر لإلمام الحافظ المقرئ أبـي              -
تحقيق ودراسة عمر حمـدان     . العز محمد بن الحسين بن بندار الواسطى القالنسي       

  ). م ١٩٨٤=هـ ١٤٠٤( ١الكبيسي ط المكتبة الفيصلية  ط 
  .بي القاسم محمود بن عمر الزمخشرى ط دار الفكرأل  البالغة أساس-
  .فتحى عبد القادر فريد ط دار العلوم/  اإلعجاز في القراءات د-
 اإلصابة في تمييز الصحابة للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني ، تحقيـق               -

 ١عادل عبد الموجود وعلـي معـوض ، ط دار الكتـب العلميـة بيـروت ، ط                   
  ).م ١٩٩٥= هـ ١٤١٥( 
زهيـر  / بن محمد بن اسماعيل النحاس تحقيـق      إعراب القرآن ألبي جعفر أحمد      -

  ).م ١٩٨٨= هـ ١٤٠٩ ( ٣ بيروت ط –غازى زاهد ط عالم الكتب 
.  إعراب القراءات السبع وعللها تأليف أبي عبد اهللا الحسين بن أحمد بن خالويه               -

 ١ط/ لناشر مكتبة الخـانجى القـاهرة       عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ا     / تحقيق د 
  ).م١٩٩٢=هـ١٤١٣(
 األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجـال والنـساء مـن العـرب والمـستعربين               -

  .م١٩٨٠ عام ٢والمستشرقين تأليف خير الدين الزركلى ط دار العلم للماليين ط 
 ١٠ أعالم النساء لألستاذ عمـر كحالـة ، ط مؤسـسة الرسـالة بيـروت ، ط                 -
  ) .م١٩٩١= هـ ١٤١٢( 
علي بن أحمـد بـن    بن   اإلقناع في القراءات السبع تأليف اإلمام أبي جعفر أحمد           -

. ط دار الكتب العلمية بيروت      .خلف األنصاري تحقيق الشيخ أحمد فريد المزيدى        
  ).م ١٩٩٩=هـ١٤١٩ (  ،١لبنان ط 

ي جميع القرآن تـأليف     إمالء ماَ من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات ف          -
أبي البقاء عبد اهللا بن الحسين بن عبد اهللا العكبرى ط دار الكتب العلميـة بيـروت                 

  ) .م١٩٧٩=هـ١٣٩٩ ( ١لبنان ط 
البن المنيـر االسـكندرى علـى       . االنتصاف فيما تضمنه الكشاف في االعتزال       -

  .هامش تفسير الكشاف ط دار إحياء التراث العربي
ـ           إيضاح الرموز وم   - دين فتاح الكنوز في القراءات األربع عشرة تأليف شـمس ال



 

 
٢٩٧

  .أحمد خالد شكرى ط دار عمار / محمد بن خليل القباقبي تحقيق
عبد الحميد هنـداوى ط     /  اإليضاح في علوم البالغة للخطيب القزوينى تحقيق د        -

  ) .م١٩٩٩=١٤١٩( مؤسسة المختار القاهرة ط األولى 
  

  )ب ( حرف الباء 
  

 الزاهرة في القراءات العشر المتواترة للشيخ عبـد الفتـاح عبـد الغنـي               البدور -
   .)هـ١٤٠٤  (١القاضي ط مكتبة الدار بالمدينة ط 

 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، للحافظ جالل الدين السيوطي ، تحقيق              -
  ) .م ١٩٧٩= هـ ١٣٩٩ ( ٢محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط دار الفكر ، ط

فيصل حسن عبـاس ط دار الفرقـان        / علم المعاني د    . ها  نالغة فنونها وأفنا   الب -
  ).م٢٠٠٠=هـ١٤٢١ (٧ط . عمان . للنشر والتوزيع 

 البهجة المرضية شرح الدرة المضية للشيخ محمد على الضباع تحقيـق الـشيخ              -
  ) .م ١٩٨٤= هـ ١٤٠٤(  األولى –إبراهيم عطوة عوض ط الحلبى 

  

  )ت ( حرف التاء 
  

عمر محمد سعيد عبد العزيـز      / تأويل مشكل القرآن البن قتيبة إعداد ودراسة د        -
  ).م١٩٨٩=هـ١٤١٠ ( ١عبد الصبور شاهين ط / إشراف ومراجعة د

 التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للشيخ طاهر الجزائري الدمشقي تحقيـق            -
 ٤مية بيـروت ط     األستاذ عبد الفتاح أبو غـدة ط شـركة دار البـشائر اإلسـال             

   .)هـ١٤٢٥ (
شمس الدين محمد بن محمد بن محمد       :  التيسير في القراءات العشر تأليف        تحبير -

حمد محمد مفلح القـضاة ط      / بن علي بن يوسف المعروف بابن الجزرى تحقيق د        
  ).م ٢٠٠٠= هـ ١٤٢١ (١ األردن ط –زيع عمان ودار الفرقان للنشر والت

 ط مؤسسة التـاريخ بيـروت       ابن عاشور نوير الشيخ محمد الطاهر      التحرير والت  -
  ) .م٢٠٠٠=١٤٢٠ (١لبنان ط 

 ط الـشركة    ابن عاشور  تحقيقات وأنظار في القرآن والسنة للشيخ محمد الطاهر          -
  .التونسية للتوزيع 



 

 
٢٩٨

محمد / التذكرة في القراءات الثالث المتواترة وتوجيهها من طريق الدرة تأليف د           -
  .سن ط مكتبة القاهرة سالم محي

  .م ١٩٧١ ط الشركة التونسية عام ابن عاشور تراجم األعالم لمحمد الفاضل -
 .تراجم المؤلفين التونسيين تأليف األستاذ محمد محفوظ ط دار الغرب اإلسالمي             -

  .)م ١٩٨٢  (١بيروت لبنان ط 
محمد عبد  / دالتعريفات للعالمة علي بن محمد الشريف الجرجاني الحنفي تحقيق           -

  ). م ٢٠٠٣=هـ١٤٢٤ ( ١الرحمن المرعشلى ط دار النفائس بيروت ط 
ثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بـن           أفسير البحر المحيط تأليف     ت -

حيان الشهير بأبي حيان األندلسي الغرناطي تحقيق األستاذ عبد الرزاق المهـدى ط             
  ).م ٢٠٠٢= ـ ه١٤٢٣ ( ١دار إحياء التراث العربي بيروت ط 

تفسير البيضاوى المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل لإلمام القاضـي ناصـر             -
الدين أبي سعيد عبد اهللا بن عمر بن محمد الشيرازى البيضاوى تحقيق الشيخ عبـد               

هـ ١٤١٦( ط  . ط دار الفكر للطباعة والنشر بيروت        -حسونةالقادر عرفات العشا  
  ) .م١٩٩٦=
 بن عمر بن كثيـر      إسماعيلداء  ف العظيم للحافظ عماد الدين أبي ال       تفسير القرآن  -

  ).م٢٠٠١=هـ١٤٢١ ( ٥ط .  الرياض– ط دار السالم –القرشي الدمشقي 
الغيب لإلمام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بـن            مفاتيح   أو التفسير الكبير    -

البـارودى ط   تحقيق عماد زكي    . الحسن بن علي التميمي البكرى الرازى الشافعي      
  . القاهرة –المكتبة التوفيقية 

التلخيص في القراءات الثمان لإلمام أبي معشر عبد الكريم بـن عبـد الـصمد                -
تحقيق محمد حسن عقيل موسى ط الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم           الطبرى  
  ).م ١٩٩٢= هـ ١٤١٢ (  ١بجده ط 

  .لعسقالني ط دار الفكر  تهذيب التهذيب للحافظ أحمد بن علي بن حجر ا-
ط دار  . صـبرى المتـولى     /  التوجيه اللغوى والبالغي لقراءة اإلمام عاصـم د        -

  ) .م ١٩٩٦= هـ ١٤١٦( غريب للطباعة والنشر بالقاهرة 
عبـد  / توجيه مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة وتفسيراً وإعراباً تـأليف د           -



 

 
٢٩٩

  .العزيز بن على الحربي ط دار ابن حزم 
طبعة التعاونية بدمشق    تونس وجامعة الزيتونة للشيخ محمد الخضر حسين ط الم         -

  .م١٩٧١عام 
  

  )ج ( حرف الجيم 
  

تحقيق . القرآن ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي           الجامع ألحكام    -
ــان ط      ــروت لبن ــي بي ــاب العرب ــدى ط دار الكت ــرزاق المه ــد ال  ٥عب

  ).م ٢٠٠٣=هـ١٤٢٣( 
 جامع الترمذي لإلمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الترمـذي               -

  ) .م١٩٩٩=هـ١٤٢٠( ١ط .  الرياض–ط دار السالم للنشر والتوزيع 
 . بيروت –ينى ط المكتبة العصرية دروس العربية للشيخ مصطفى الغالي جامع ال-
الخطاب القرشي شرحه وضـبطه      جمهرة أشعار العرب ألبي زيد محمد بن أبي          -

 ١ لبنـان الطبعـة      –وقدم له األستاذ علي فاعور ط دار الكتب العلميـة بيـروت             
  ) .م ١٩٩٦= هـ ١٤١٦( 

  

  )ح ( حرف الحاء
  

 ه القاضي وكفاية الراضي على تفـسير البيـضاوى        ياعن حاشية الشهاب المسماه     -
  . ط دار صادر بيروتحمد بن محمد بن عمر الخفاجيألإلمام شهاب الدين 

ان على شرح األشمونى على ألفية ابن مالك ومعه شـرح الـشواهد         ب حاشية الص  -
هـ ١٤٢٥( ط المكتبة العصرية بيروت عام       –عبد الحميد هنداوى    / للعينى تحقيق د  

  ) .م ٢٠٠٤= 
. يـة  و الحجةُ في القراءات السبع تأليف أبي عبد اهللا الحسين بن أحمـد بـن خال          -

 ١ط  . بيروت لبنـان    . ط دار الكتب العلمية     . ستاذ أحمد فريد المزيدى     تحقيق األ 
  ).م١٩٩٩= هـ ١٤٢٠( 
. محمـد بـن زنجلـة       حجة القراءات لإلمام الجليل أبي زرعة عبد الرحمن بن           -

هــ  ١٤١٨ ( ٥ ط   – بيـروت    –تحقيق سعيد األفغـاني ط مؤسـسة الرسـالة          
  ).م١٩٩٧=



 

 
٣٠٠

. ي على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسـي         ء السبعة تأليف أب   ا الحجة للقر  -
= هـ  ١٤٢١ ( ١ط. تحقيق كامل مصطفى الهنداوي ط دار الكتب العلمية بيروت          

  ).م٢٠٠١
 حرز األمانى ووجه التهاني في القراءات السبع تأليف القاسم بن فيره بن خلـف               -

دينـة  الم/ ط دار الهـدى     . بن أحمد الشاطبى ضبط وتحقيق محمد تميم الزعبـى          
  ).م١٩٩٦= هـ ١٤١٧ (  ٣المنورة ط 

  

  )د ( حرف دال 
  

 الدرة المضيه لإلمام أبي الخير محمد بن محمد بن محمد ابن على بـن يوسـف                 -
هـ ١٤٢١ ( ٢الشهير بابن الجزرى تحقيق محمد الزعبى ط دار الهدى بالمدينة ط            

  ) .م٢٠٠= 
بن يوسف المعروف بالسمين    الدر المصون في علوم الكتاب المكنون تأليف أحمد          -

= هــ   ١٤٠٧ ( ١أحمد محمد الخراط ط دار القلـم دمـشق ط           / الحلبى تحقيق د  
  ) .م١٩٨٧

 دالئل اإلعجاز تأليف اإلمام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الـرحمن بـن محمـد                 -
  الثالثـة -تعليق األستاذ محمود محمـود شـاكر ط مكتبـة الخـارجي        . الجرجاني

  ) .م ١٩٩٢= هـ ١٤١٣( 
  

  )ر (  حرف الراء
  

رصفُ المباني في شرح حروف المعاني لإلمام أحمد بن عبـد النـور المـالقي       -
) م ٢٠٠٢= هـ ١٤٢٣ ( ٣ط. أحمد محمد الخراط ط دار القلم دمشق / د.تحقيق أ

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعالمة أبي الفضل شهاب          -
تحقيق محمد أحمد امد ، عمر عبد السالم        . ود األلوسي البغدادي  الدين السيد محم  

) م ٢٠٠٠= هـ ١٤٢١ ( ١بيروت ط . ط دار إحياء التراث العربي . السالمي
  
  
  

  



 

 
٣٠١

  

  )س ( حرف السين 
  

 السبيل الميسر في قراءة اإلمام أبي جعفر تأليف الشيخ محمود خليل الحصرى ط              -
  ) .م ٢٠٠٤= هـ ١٤٢٥( مكتبة السنة القاهرة ط األولى 

القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهى تأليف اإلمام أبي القاسم على بـن             سراج   -
مراجعة الشيخ على   . عثمان بن محمد بن أحمد بن الحسن القاصح العذرى البغدادي         

  ) .م١٩٨١= هـ ١٤٠١( محمد الضباع ط مكتبة الرياض الحديثة 
 اهللا محمد بن يزيد الربعـى ابـن ماجـه            سنن ابن ماجه لإلمام الحافظ أبي عبد       -

  ).م١٩٩٩= هـ ١٤٢٠(  الرياض –القزويبى ط دار السالم 
 سنن اإلمام أبي داود لإلمام الحافظ أبي داود سليمان بن األشـعث بـن إسـحاق          -

   .) م١٩٩٩= هـ ١٤٢٠ ( ١ ط دار السالم الرياض ط ياألزدى السجستان
عبـد  / من أحمد بن شعيب النسائي تحقيـق د       السنن الكبرى لإلمام أبي عبد الرح      -

 –سيد كسروى حسن ط دار الكتب العلميـة بيـروت     / د  الغفار سليمان البندارى و   
  ) .م ١٩٩١= هـ ١٤١١ ( ١لبنان ط 

 السيرة النبوية لإلمام أبي محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرى المعافرى              -
  ) .م٢٠٠١= هـ١٤٢٢( ط دار ابن حزم ط . 

  

  )ش ( ف الشين حر
  

 محمـد محمـد مخلـوف ط دار         لألستاذشجرة النور الزكية في طبقات المالكية        -
  .الكتاب العربي

نى عت شذا العرف في فن الصرف للشيخ أحمد محمد الحمالوى شرحه وفسره وا            -
= هــ   ١٤٢٣( ٥عبد الحميد هنداوى ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط           / به د 

  ).م٢٠٠٢
ن عقيل على ألفية ابن مالك تأليف بهاء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلـى                شرح اب  -

  ).م١٩٩٢= ١٤١٣( عام . بيروت . ط المكتبة العصرية صيدا . الهمدانى 
ط الحجاز دمشق   . محمد على سلطانى    / تحقيق د . شرح أبيات سيبويه للسيرافى      -
  ).م١٩٧٦=هـ١٣٩٦(  عام



 

 
٣٠٢

ان بن عمر بن أبي بكر الناشرى الزبيدى علـى          لشيخ عثم ل شرح اإلمام الزبيدى     -
ط المكتبـة العـصرية     . موسى إبراهيمتحقيق الشيخ عبد الرزاق على      . متن الدرة   

  ).م١٩٨٩=هـ١٤٠٩ (  بيروت ط عام
البن مالك جمال الدين محمد بن عبد اهللا بـن عبـد اهللا الطـائي                شرح التسهيل    -

محمد بـدوى المختـون ط دار       /  د عبد الرحمن السيد و   /الحياني األندلسي تحقيق د   
  ). م١٩٩٠=هـ١٤١٠(   ١هجر مصر ط 

 شرح السمنودى على متن الدره المتممة للقراءات العـشرة مكتبـة القـاهرة ط              -
  ).م ٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤( 
مام إلأليف ا تى كنز المعانى شرح حرز األماني       الشاطبية المسم شرح شعله على     -

. حمد بن محمد بن الحـسين الموصـلى   أ محمد بن   أبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن      
  .الناشر المكتبة األزهرية للتراث

 شرح قطر الندى وبل الصدى تأليف أبي محمد عبد اهللا جمال الدين بـن هـشام                 -
  ).م٢٠٠٢= هـ ١٤٢٣(  لبنان –األنصارى ط المكتبة العصرية بيروت 

حازم سـعيد   / ى تحقيق د  حمد بن عمار المهدو   أشرح الهداية لإلمام أبي العباس       -
  ).م١٩٩٥= هـ ١٤١٦( األول . حيدر ط مكتبة الرشد الرياض 

 الدين الحسن بن محمد الصغانى تحقيق عـدنان         رضي الشوارد في اللغة تأليف      -
  ).م١٩٨٣=هـ١٤٠٣(  مطبعة المجمع العلمى العراقي –عبد الرحمن الدورى 

/ أبي نـصر الكرمـانى تحقيـق د       مام أبي عبد اهللا محمد بن       إل شواذ القراءات ل   -
  ).م٢٠٠١=ه١٤٢٢ ( ١ط . شمران العجلى ط مؤسسة البالغ بيروت لبنان 

محمـد  :  ، تأليف الشيخ     ابن عاشور محمد الطاهر   : إلمام األكبر   ا شيخ اإلسالم    -
 الحبيب بن الخوجة ط وزارة األوقاف والـشؤون اإلسـالمية دولـة قطـر عـام               

  ) .م٢٠٠٤= هـ ١٤٢٥( 
  

  )ص ( حرف الصاد 
  

 تأليف إسماعيل بن حماد الجوهرى تحقيق       – الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية       -
  .األستاذ  أحمد عبد الغفور عطار طبع على نفقة السيد حسن عباس الشربتلى



 

 
٣٠٣

 –صحيح البخارى لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن اسماعيل البخارى ط دار السالم               -
  ).م١٩٩٩=١٤٢١ ( ٢الرياض ط 

ابورى س صحيح مسلم لإلمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى الني            -
  ).م ١٩٩٨= هـ ١٤١٩(  عام –ط دار السالم الرياض 

 – بيـروت    – الصرف الكافي تأليف أيمن أمين عبد الغنى ط دار الكتب العلمية             -
  ) . م ٢٠٠٠= هـ ١٤٢١ ( ١لبنان ط 

  

  )ط ( حرف الطاء 
  

بشر في توجيه القراءات العشر تأليف محمـد الـصادق قمحـاوى  ط               طالئع ال  -
  .١النصر ط 

 طيبة النشر في القراءات العشر البن الجزرى تحقيق الشيخ محمد تميم الزعبـى              -
  .توزيع مكتبة دار الهدى

 طبقات الحفاظ للحافظ جالل الدين السيوطي ، تحقيق علي محمد عمر ، الناشـر               -
  ) .م ١٩٧٣= هـ ١٣٩٣ ( ١مكتبة وهبة القاهرة ط 

 طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم ألبي محمد عبد الوهاب بن السالر             -
= هــ   ١٤٢٣ ( ١، تحقيق أحمد محمد عزوز ط المكتبة العـصرية بيـروت ط             

  ) م٢٠٠٣
 طبقات المفسرين للحافظ جالل الدين السيوطي ، تحقيق علي محمد عمـر ، ط               -

  ) .م ١٩٧٦= هـ ١٣٩٦ ( ١ة ، طمكتبة وهبة القاهر
 طبقات النحويين واللغويين ألبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ، تحقيق محمد أبو     -

  . الفضل إبراهيم ط دار المعارف مصر 
  

  )ع ( حرف العين 
  

تأليف مـازن صـالح     .  عبد الحميد بن باديس العالم الربانى والزعيم السياسي          -
  ).م١٩٩٩= هـ ١٤٢٠ ( ٢ ط .مطبقانى ط دار القلم دمشق 

تأليف اإلمام بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسـي           العدة في شرح العمدة      -
تحقيق أبو عبد الرحمن صالح بن محمد أبو عويضة ط دار الكتب العلمية بيروت              



 

 
٣٠٤

  ).م ١٩٩٥= هـ ١٤١٦(    ١ط . 
نبيـل بـن محمـد      /  د  علم القراءات نشأته ، أطواره ، أثره في العلوم الشرعية          -

= هــ   ١٤٢٣ ( ٢ط  . صة بدارة الملك عبد العزيـز       اإبراهيم آل إسماعيل ط خ    
  ).م ٢٠٠٢

حمد بن  أفاظ للحافظ أبي العباس شهاب الدين       األل عمدة الحفاظ في تفسير أشرف       -
تحقيق األستاذ محمود محمد    .يوسف بن محمد بن مسعود بن إبراهيم الحلبى الشافعى        

  ).م١٩٨٧=هـ١٤٠٧ ( ١ر السيد للنشر ط السيد الدغيم ط دا
  

  )غ ( حرف الغين 
  

 في القراءات العشرة أئمة األمصار تأليف اإلمام أبـي العـالء            االختصار غاية   -
شرف محمد فؤاد طلعـت     أ/ تحقيق د . الحسن بن أحمد بن الحسن الهمدانى العطار        
  ).م ١٩٩٤= هـ ١٤١٤ ( ١دة ط جط الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ب

حمـد بـن الحـسين بـن مهـران          أ الغاية في القراءات العشر للحافظ أبي بكر         -
 ط شـركة العبيكـان للطباعـة والنـشر          ز الجنبا ثتحقيق محمد غيا  ، ابورى  النيس

  ).م١٩٨٥= هـ١٤٠٥( ١بالرياض ط 
 غاية النهاية في طبقات القراء للحافظ بن الجزلي عني بنشره برجـستراسر دار              -

  ).م ١٠٨٢= هـ ١٤٠٢ ( ٣مية بيروت طالكتب العل
عبد الكريم إبراهيم العزباوى ط     /  غريب الحديث لإلمام سليمان الخطابي تحقيق د       -

  .مركز البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي بمكة المكرمة
م الهروى الناشر مكتبـة نـزار       بيد القاسم بن سال    ع يالمصنفَّ تأليف أب   الغريب   -

  ).م١٩٩٧= هـ ١٤١٨ ( ١مصطفى الباز ط 
 غيث النفع في القراءات السبع تأليف الشيخ على النـورى الصفاقـسى ضـبط               -

 ١ لبنان الطبعـة     –ن ط دار الكتب العلمية بيروت       يوتصحيح محمد عبد القادر شاه    
  ).م١٩٩٩=هـ ١٤١٩( 

  

  )ف ( حرف الفاء
  

النى ط   فتح البارى بشرح صحيح البخارى للحافظ أحمد بن على بن حجر العسق            -



 

 
٣٠٥

  ) .م١٩٩٦=هـ ١٤١٦( بيروت لبنان عام . دار الفكر للطباعة والنشر 
  

  )ق ( حرف القاف 
  

بـراهيم  إ القاموس المحيط تأليف اإلمام مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن              -
  .منشورات دار الكتب العلمية . الفيروزابادى الشيرازى الشافعى 

 العرب للشيخ عبد الفتاح القاضي ط دار إحياء          القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة     -
  .الكتب العربية

 القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة في هامش القرآن الكـريم             -
  ) .م١٩٩٢= هـ ١٤١٢( ١ط. للشيخ محمد كريم راجح ط دار المهاجر

 ط   القراءات العشر من الشاطبية والدرة تأليف الشيخ محمود خليـل الحـصرى            -
  ).م٢٠٠٣= هـ ١٤٢٤ ( ١ مصر ط –مكتبة السنة القاهرة 

عبد العال سالم مكرم    / د: في الدراسات النحوية تأليف      وأثرها القراءات القرآنية    -
  ).م١٩٩٦= هـ ١٤١٧( ٢ لبنان الطبعة –ط مؤسسة الرسالة بيروت 

ه مـن    القراءات المتواترة التي أنكرها ابن جرير الطبرى في تفسيره والرد علي           -
 ١أول القرآن إلى آخر سورة التوبة تأليف محمد عارف عثمان موسى الهروى ط              

  ).م١٩٨٦= هـ ١٤٠٦( 
محمد الحبش  /تواترة وأثرها في الرسم القرآني واألحكام الشرعية د        القراءات الم  -

  )م١٩٩٩=هـ١٤٢٠ ( ١ط . ط دار الفكر دمشق 
بد الرحمن حسن حبنكة الميداني     ل لكتاب اهللا عز وجل تأليف ع      مثقواعد التدبر األ   -

  ).م١٩٨٩=هـ١٤٠٩ ( ٢ط دار القلم ط 
  
  

  )ك ( حرف الكاف 
  

 الكافي في القراءات السبع تأليف اإلمام أبي عبد اهللا محمد بن شريح تحقيق جمال          -
  .الدين محمد شرف الناشر دار الصحابة للتراث بطنطا

تحقيق األستاذ محمد   . يد المبرد  الكامل في اللغة واألدب ألبي العباس محمد بن يز         -
  .ط المكتبة العصرية بيروت  . إبراهيمأبو الفضل 

كتاب حروف المعاني والصفات تأليف أبي القاسم عبد الـرحمن بـن إسـحاق               -



 

 
٣٠٦

  .حسن شاذلى فرهود طبعة دار العلوم / الزجاج تحقيق د
معـارف  شوقي ضيف ط دار ال  /  كتاب السبعة في القراءات البن مجاهد تحقيق د        -
   .٢ القاهرة ط–
أبي بشر عمرو بن عثمان قنبر تحقيق وشرح ، عبد السالم محمد          :  كتاب سيبويه    -

  . بيروت –هارون ط عالم الكتب 
مهـدى  /  الخليل بن أحمـد الفراهيـدى تحقيـق         كتاب العين ألبي عبد الرحمن     -

  .م١٩٨٠م إبراهيم السامرائي ط وزارة الثقافة واإلعالم العراقية عا/ المخزومى د
شـعث السجـستاني     الدين سليمان ابـن األ     لم كتاب المصاحف تأليف أبي بكر ع      -

محب الدين عبد السبحان واعـظ ط دار        /  داود تحقيق د   أبيالحنبلى المعروف بابن    
  ).م٢٠٠٢=هـ ١٤٢٣( البشائر اإلسالمة بيروت لبنان الثانية 

تأويل تأليف أبي القاسـم     وعيون األقاويل في وجوه ال     الكشاف عن حقائق التنزيل      -
محمود بن عمر الزمخشري تحقيق عبد الرزاق المهدى طبعة دار إحيـاء التـراث              

  ).م٢٠٠١=هـ ١٤٢١ (   ٢العرب بيروت ط 
 كشف الضياء في تاريخ القراءات والقراء تأليف صابر حسن أبو سليمان ط دار              -

  ).م ١٩٩٥= هـ ١٤١٦ ( ١عالم الكتب ط 
بي محمد مكى بـن أبـي       ألها  جءات السبع وعللها وحج    الكشف عن وجوه القرا    -

 ٥ط  . محي الدين رمضان ط مؤسسة الرسـالة بيـروت          / طالب القيسى تحقيق د   
  ).م١٩٩٧=هـ١٤١٨( 
 كشف المشكالت وإيضاح المعضالت في إعراب القرآن وعلل القراءات لنـور            -

/ تحقيـق .  النحوى   الدين أبي الحسن على بن الحسين الباقولى الملقب بجامع العلوم         
هــ  ١٤٢١ ( ١ عمـان ط     –عبد القادر عبد الـرحمن الـسعدى ط دار عمـار            

  ). م٢٠٠١=
دراسة . الكنز في القراءات العشر تأليف عبد اهللا بن عبد المؤمن الواسطى             -

 ١خالد أحمد المـشهدانى الناشـر مكتبـة الثقافـة الدينيـة ط              / وتحقيق د 
  ) .م٢٠٠٤=هـ١٤٢٥( 

  



 

 
٣٠٧

  

  )ل( حرف الالم
  

 لسان العرب ألبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بـن منظـور األفريقـي                -
  .م٢٠٠٠المصري ط دار صادر بيروت ط األولى 

 اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان لألستاذ محمد فؤاد عبد البـاقي ط دار               -
  .القلم 

  

  )م ( حرف الميم
  

  . مناع القطان ط مكتبة المعارف للنشر والتوزيعفي علوم القرآن للشيخ مباحث -
 المبسوط في القراءات العشر تأليف أحمد بن الحسين بـن مهـران األصـبهاني               -

ــاكمى ط    ــزة ح ــبيع حم ــق س ــالمية ط  تحقي ــة اإلس ــة للثقاف  ٢دار القبل
  ).م١٩٨٨=هـ١٤٠٨( 
  .دار ابن حزم متون العروض والقوافي ومعها المعلقات السبع ط -
تأليف أبـي الفـتح     .  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها          -

عبد الفتـاح   / عبد الحليم النجار، د   / عثمان بن جنى تحقيق على النجدى ناصف، د       
  . إسماعيل شلبى ط دار سزكين للطباعة والنشر

عبد الحق بن غالب     المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للقاضي أبي محمد           -
تحقيق عبد اهللا إبراهيم األنصارى ، السيد عبد العـال الـسيد            . يبن عطيه األندلس  

  . ٢ط إبراهيم ط دار الفكر العربي 
 مختار الصحاح للشيخ اإلمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازى ط المركز               -

  .العربي للثقافة والعلوم
 والتفسير وعلومه لألسـتاذ إيـاد       وأصولهفقه   عالمة ال  ابن عاشور  محمد الطاهر    -

  ). م٢٠٠٥=هـ١٤٢٦ ( ١دمشق ط . خالد الطباع ط دار القلم 
 حياته وأثره الفكرى لألستاذ المختار بن أحمد عمار ط          ابن عاشور  محمد الفاضل    -

  .م١٩٨٥الدار التونسية للنشر عام 
 بـدون  شادي العزيز محمد عبد /  مدخل القراءات القرآنية في اإلعجاز البالغي د       -

  ).م١٩٨٧=هـ١٤٠٨( ذكر الطبعة عام 
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المرشد الوجيز إلى علوم تتعلَّق بالكتاب العزيز تأليف شهاب الدين عبد الرحمن             -
طيار آلتي قوالج / تحقيق د. بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة المقدسي 

  . أنقرة– ط دار وقف الديانة التركي للطباعة والنشر .

محمد منصور وزمالئه طبعـة دار      / في شرح الشاطبية والدرة تأليف د     المزهر   -
  ).م٢٠٠٢=هـ١٤٢٢ ( ١ األردن ط –عمار عمان 

 المساعد على تسهيل الفوائد شرح منقح مصفى لإلمام الجليل بهاء الدين بن عقيل              -
 –محمد كامل بركات ط دار الفكر       / على كتاب التسهيل البن مالك تحقيق وتعليق د       

  ). م١٩٨٢=هـ١٤٠٢ ( ١دمشق ط 
ام الحافظ أبي عبد اهللا محمد بن عبد اهللا الحـاكم           لإلم المستدرك على الصحيحين     -
. مصطفى عبد القادر عطا ط دار الكتـب العلميـة           /سابورى دراسة وتحقيق د   نيال

  ).م١٩٩٠=١٤١١(  ١ لبنان ط –بيروت 
ف العالمة أحمد بن علـى       المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعى تألي        -

   . ط دار الكتب العلمية يومىفالمقرى ال
ط عالم الكتب بيـروت ط  ، راء ف معاني القرآن تأليف أبي زكريا يحي بن زياد ال      -

  .م١٩٨٠الثانية 
/ إعرابه للزجاج أبي إسحاق إبراهيم بن السرى شرح وتحقيـق د          ومعاني القرآن    -

) م١٩٨٨=هـ١٤٠٨ (١ لبنان ط  – بيروت   – عبد الجليل عبده شلبى ط عالم الكتب      
.  
 ١ معجم األدباء لياقوت بن عبد اهللا الحمـوي دار الكتـب العلميـة بيـروت ط                -
  ).م ١٩٩١= هـ ١٤١١( 
ط ٠ معجم علوم القرآن تأليف األستاذ إبراهيم محمد الجرمى ط دار القلم دمشق              -
  ).م٢٠٠١=هـ ١٤٢٢( ١
م حتى العصر الحاضر ، تأليف عادل نويهض         معجم المفسرين من صدر اإلسال     -

  ) .م ١٩٨٨=هـ ١٤٠٩ ( ٣، ط مؤسسة نويهض الثقافية ، ط
تحقيق شهاب  .  معجم المقاييس في اللغة ألبى الحسين أحمد بن فارس بن زكريا             -

  .و عمرو ط دار الفكر للطباعة والنشربالدين أ



 

 
٣٠٩

  .الذهبي  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار للحافظ -
عبـد  / مـانى تحقيـق د    كر مفاتيح األغاني في القراءات والمعاني ألبي العالء ال        -

  ).م٢٠٠١=هـ ١٤٢٢ ( ١الكريم مصطفى مدلج ط دار ابن حزم ط 
محمد خليـل   : المفردات في غريب القرآن للراغب األصفهاني ضبطه وراجعه          -

  .عيتاني ط دار المعرفة بيروت 
.  على الرضا الحسينى     ذاألستاعداد  إ ابن عاشور  الطاهر   محمد: مقاالت اإلمام    -

  ).م٢٠٠١=هـ١٤٢٢( ط الدار الحسينسة للكتاب عام 
فاطمة راشـد   / ي إعراب القرآن للخطيب التبريزى تحقيق ودراسة د       ف الملَّخص   -

  . م٢٠٠١جامعة الكويت . الراجحى ط مجلس النشر العلمي
 حياته وآثـاره    ابن عاشور  محمد الطاهر     من أعالم الزيتونة شيخ الجامع األعظم      -

  ).م١٩٩٦=١٤١٧ ( ١بلقاسم الغالى ط دار ابن حزم بيروت ط / تأليف د
  ط دار الفكـر بيـروت ط       نياهل العرفان للشيخ محمد عبد العظـيم الزرقـا         من -
  ).م١٩٨٨=هـ١٤٠٨( 
لجزرى تحقيق على   ن ا  محمد بن محمد ب    للحافظين ومرشد الطالبين    ئمنجد المقر  -

  . مكة المكرمة )هـ١٤١٩( ١ط .  ط دار عالم الفوائد بن محمد العمران
محمـد  /  المهذَّب في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر تـأليف د            -

  .زهرية ط الثانية سالم محيسن ط دار النوار للطباعة نشر مكتبة الكليات األ
  . ط أضواء السلف ابن عاشورلطاهر البالغة للعالمة محمد ا موجز -
 الموضح في وجوه القراءات وعللها لإلمام نصر بن علي بن محمد أبي عبد اهللا               -

عمر حمدان  / الشيرازى الفارسي النسوى النحوي المعروف بابن أبي مريم تحقيق د         
ــسي  ــى   . الكبي ــدة ط األول ــرآن بج ــيظ الق ــة لتحف ــة الخيري  ط الجماع

  ). م١٩٩٣=هـ١٤١٤ (
  

  )ن ( حرف النون 
  

 ١ بيـروت ط     – النحو الكافي تأليف أيمن أمين عبد الغنى ط دار الكتب العلمية             -
  ).م٢٠٠٠=هـ١٤٢١( 
 النشر في القراءات العشر تأليف الحافظ أبي الخير محمد بن محمـد الدمـشقى               -



 

 
٣١٠

ع د دار الفكـر     تحقيق األستاذ الشيخ على محمـد الـضبا       . الشهير بابن الجزرى    
  .للطباعة والنشر والتوزيع

  

  )هـ ( حرف الهاء
  

شـرح  . في شرح جمع الجوامع للحافظ جالل الـدين الـسيوطى            همع الهوامع    -
ط عـالم الكتـب     . عبد العال سالم مكرم ، األستاذ عبد السالم هارون          / وتحقيق أ 
  ).م٢٠٠١=هـ١٤٢١( القاهرة 

  

  )و ( حرف الواو
  

الشاطبية في القراءات السبع للشيخ عبد الفتـاح عبـد الغنـى             الوافي في شرح     -
شعبان محمد إسماعيل الناشـر دار المـصحف للطبـع          / القاضي تحقيق األستاذ د   

  ).م٢٠٠٤=هـ١٤٢٥( ٢ القاهرة ط –والنشر 
 الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تأليف أبي الحسن على بن أحمد الواحدى تحقيق              -

  ).م١٩٩٥=هـ١٤١٥ ( ١ القلم دمشق ط صفوان عدنان داودى ط دار
 الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار الخمسة لإلمام أبي علـى              -

دريـد حـسن أحمـد ط دار الغـرب     / الحسن بن على األهوازى المقرى تحقيق د 
  .م٢٠٠٢اإلسالمى بيروت ط األولى 

  

  المجالت والدوريات والرسائل
  

  .ية ط بيت الحكمة قرطاج دائرة المعارف التونس-
  ).م١٩٧٨=هـ ١٣٩٨(  عام٣،٤ العدد – مجلة جوهر اإلسالم السنة العاشرة -
تـصدر  ) م١٩٨٨=١٣٩٧(  العدد الخامس    – مجلة كلية الدعوة اإلسالمية بليبيا       -

  .عن كلية الدعوة اإلسالمية بليبيا
  ).م١٩٨٦= هـ ١٤٠٧(  العدد السابع –  بالمنصورة اللغة العربية كلية مجلة-
  .هـ١٣٤٨ مجلة الهداية اإلسالمية  القاهرة، عدد جمادى اآلخرة -
  .هـ١٣٥١ مجلة الهداية اإلسالمية   عدد شوال -
  .هـ١٤٠٧الربيعان ٤٤٩ مجلة المنهل عدد -
  .م١٩١٤هـ مايو ١٤١٤ عدد ذو الحجة ٥٥المجلد ) ٥١٥(  مجلة المنهل العدد-
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  .م١٩٨٦، إبريل  ٢٨عدد .ادية عشرة  مجلة الوعى اإلسالمى السنة الح-
  . للكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين السنة الثانية والثالثة  النشرة العلمية -
رسالة ماجستير مخطوطة بجامعة اإلمام محمد      .  ومنهجه في التفسير     ابن عاشور  -

  .بن سعود اإلسالمية إعداد الباحث عبد اهللا بن إبراهيم الريس 
دراسة وتقويماً رسالة ماجـستير     :  في أصول اإلعتقاد     ابن عاشور لطاهر   منهج ا  -

محمد بن حسن بن سعيد العمرى جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسـالمية             / للباحث
  .بالرياض
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  فهرس الموضوعات : ٦
  

 الصفحة  الموضــــــــــــــــــــــوع

  ٣  المقدمة

  ٨  ابن عاشورمة لعالاسيرة   الفصل األول

  ٩  نسبه وأسرته:أوًال 

  ١٠  .مولده : ثانيًا 

  ١٠  .رحلته العلمية : ثالثًا 

  ١١  . شيوخه: رابعًا 

  ١٤  .تالميذه : خامسًا 

  ١٦  .وظائفه وحياته العلمية : سادسًا 

  ١٩  .إجازاته في رواية الحديث : سابعًا 

  ١٩  .يه مكانته العلمية وثناء العلماء عل: ثامنًا 

  ٢٣  .سماته الشخصية : تاسعًا 

  ٢٦  .منهجه العقدي والفقهي: عاشرًا 

  ٢٨  .أولياته : حادي عشر 

ــاني عــشر   ــامع: ث ــي ج ــيم ف إصــالحه التعل
  ٢٩  .الزيتونة 

  ٣٠  .مؤلفاته : ثالث عشر 

  ٣٣  . زوجه وأوالده: رابع عشر 

  

  ٣٣  .وفاته : خامس عشر 

قـراءات مـن خـالل تفـسير        مدخل إلـى ال    الفصل الثاني
  ٣٤  ابن عاشورالعالمة 

التعريف بـالقراءات وشـروطها: المبحث األول     
  ٣٥  . ابن عاشوروفوائدها عند العالمة 
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  ٥٤  .مصادره في القراءات : المبحث الثاني 

  ٦١  .منهجه في عزو القراءات : المبحث الثالث 
طريقته فـي عـرض القـراءات: المبحث الرابع     

  ٧٧  .ا وتوجيهه

 ابن عاشـور  توجيه القراءات عند العالمة      الفصل الثالث
  ٩٠  "مصادره ومصطلحاته وأنواعه : 

  ٩٣ . مصادره في توجيه القراءات: المبحث األول 

  ١٠٦  . في التوجيه تعبيراته: المبحث الثاني 

  ١٠٩  .التوجيه اللغوي : المبحث الثالث 

  ١٢٤  .التوجيه النحوي : المبحث الرابع 

  ١٤٤  التوجيه الصرفي: المبحث الخامس 

  ١٦٢  .التوجيه البالغي : المبحث السادس 

  

  ١٨١  .التوجيه الفقهي : المبحث السابع 

 مـن بعـض     ابن عاشـور  موقف العالمة   "  الفصل الرابع
  ٢٠٠  "قضايا القراءات

موقفــه مــن التــرجيح بــين: المبحــث األول 
  ٢٠١  . القراءات المتواترة

ــث ــاني المبحـ ــراءات:  الثـ ــن القـ ــه عـ دفاعـ
    ٢١٢  المتواترة ضد الطاعنين فيها

موقفه من القراءات الـشاذة: المبحث الثالث   
  ٢٣٥  والموضوعة  

  ٢٤٨  الخاتمة

 فــي تعاملــه مــع عاشــورابــن مــنهج العالمــة – أ  
  ٢٤٩  .القراءات في ميزان البحث 

  ٢٥٥  . أهم نتائج البحث – ب  

  ٢٥٦  الفهارس  العامة

  ٢٥٧   فهرس اآليات القرآنية– ١  

  ٢٨٥   فهرس األحاديث النبوية– ٢  



 

 
٣١٤

  ٢٨٦   فهرس األشعار – ٣  

  ٢٨٨   فهرس األعالم – ٤  

  ٢٩٥   فهرس المصادر والمراجع – ٥  

  ٣١٢  فهرس الموضوعات : ٦  
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