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في ھذا البحث دراسة للتوجی�ھ البی�اني لأللف�اظ القرآنی�ة عن�د ال�دكتور فاض�ل                  
بالغ��ة (ال��سامرائي ف��ي ض��وء الق��راءات المت��واترة، وذل��ك م��ن خ��الل اس��تقراء كتاب��ھ  

لمعرف��ة موقف��ھ م��ن الق��راءات القرآنی��ة، وح��صر األلف��اظ ) الكلم�ة ف��ي التعبی��ر القرآن��ي 
ت مت�واترة، واس�تقراء م�ا كتب�ھ العلم�اء      القرآنیة التي درس�ھا والت�ي نقل�ت بع�دة ق�راءا           

والمفسرون حول ھذه األلفاظ والقراءات المتواترة الواردة فیھا، ثم تحلیل التوجیھات    
البیانیة للدكتور السامرائي لأللفاظ محل الدراسة، والموازنة بینھا وبین أقوال العلماء 

عرفة مدى تواف�ق ھ�ذه   والمفسرین في توجیھ القراءات المتواترة لھذه األلفاظ وذلك لم  
التوجیھات البیانیة مع القراءات المتواترة، ومعرف�ة  أث�ر دراس�ة الق�راءات المت�واترة        

  .في مجال الدراسات البیانیة واإلعجاز القرآني

الق��راءات المت��واترة ،  الق��راءات التوجی��ھ البی��اني ، األلف�اظ القرآنی��ة،  :الكلم�ات المفتاحی��ة  
  .األعجاز القرآني،  القرآنیة
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Abstract: 

In this research a study is a study of the graphic orientation of 
the Qur’anic expressions by Dr. Fadel al-Samarrai in light of 
the frequent readings, through extrapolating his book 
(Rhetoric of the Word in Qur’anic Expression) to know his 
position on the Qur’anic readings, and limiting the Qur’anic 
expressions that he studied that were transmitted with several 
frequent readings, and extrapolating what scholars wrote And 
the commentators on these expressions and the frequent 
readings contained in them, then analyzing the graphical 
directions of Dr. Al-Samarrai for the terms under study, and 
weighing them with the sayings of scholars and 
commentators in directing the frequent readings of these 
words in order to find out the compatibility of these indicative 
directions with the frequent readings, and to know the effect 
of studying the frequent readings in the field of studies 
Graphic and Quranic miracles. 

key words: graphic guidance, Quranic expressions, frequent 
recitations, Quranic readings, Quranic miracles. 

 



 - ٢٩١٩ -

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  املقدمة

 الحمد هللا رب العالمین، والصالة والسالم على النبي األمین، وعلى آل�ھ وص�حبھ            
  ...ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد

فاضل السامرائي بغزارة إنتاجھ العلم�ي ف�ي مج�ال الدراس�ات البیانی�ة             .    امتاز د 
ھ مكان��ة ل��دى المتخص��صین وغی��رھم م��ن المھتم��ین القرآنی��ة، بأس��لوبھ المبتك��ر ال��ذي أك��سب

بمجال البیان القرآني، ومما رفع من شأنھ ظھوره اإلعالمي في القنوات التلفزیونیة حی�ث    
قرب بأسلوبھ الممیز البالغة القرآنیة إل�ى عام�ة الن�اس، وی�سلط ھ�ذا البح�ث ال�ضوء عل�ى                 

 البیانی�ة لأللف�اظ القرآنی�ة    فاضل السامرائي من القراءات المتواترة ف�ي توجیھات�ھ   . موقف د 
  .في دراسة تحلیلیة نقدیة) بالغة الكلمة في التعبیر القرآني(من خالل كتابھ 

  :مشكلة الدراسة

  :یحاول ھذا البحث اإلجابة عن األسئلة اآلتیة

فاضل السامرائي من القراءات في توجیھاتھ البیانیة لأللف�اظ  . ما موقف د  -
 القرآنیة؟

القراءات المتواترة في توجیھاتھ البیانی�ة لأللف�اظ        السامرائي  . ھل تناول د   -
 القرآنیة في كتابھ بالغة الكلمة في التعبیر القرآني؟

ال�سامرائي لأللف�اظ القرآنی�ة    . ھل تتوافق التوجیھات البیانیة التي ذكرھا د     -
 مع القراءات المتواترة الواردة فیھا؟

البیانی���ة م���ا أھمی���ة دراس���ة الق���راءات المت���واترة ف���ي مج���ال الدراس���ات      -
 واإلعجاز القرآني؟

  :أھمیة الدراسة

  :تكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا من النقاط التالیة

  .أنھا تتعلق بدراسة البیان القرآني الذي یعد وجھًا من وجوه اإلعجاز
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أنھ���ا تتعل���ق ب���القراءات القرآنی���ة المت���واترة الت���ي تمث���ل أبع���اض الق���رآن   
  )١(.الكریم

القرآن الكریم، وھو إعج�از الق�راءات   أنھا ترتبط بوجھ من وجوه إعجاز       
  .القرآنیة

فاضل السامرائي التي امتازت بالتنوع واالبتكار، . أنھا تتعلق بدراسات د
  .مع أھمیتھا العلمیة لدى المتخصصین وغیرھم من المھتمین بالبیان القرآني

  :الدراسات السابقة

الدراس��ة        ل��م أج��د ف��ي ح��دود بحث��ي واطالع��ي م��ن تن��اول ھ��ذا الموض��وع ب     
فاض�ل ال�سامرائي   . التحلیلیة النقدیة، لكني وجدت بعض األبحاث المتعلقة بدراسة م�نھج د    

بشكل عام أو في جوانب محددة أخرى مختلفة عن موض�وع ھ�ذا البح�ث، وھ�ذه األبح�اث             
  :ھي

الدراس��ات البیانی��ة للق��رآن الك��ریم عن��د فاض��ل ال��سامرائي س��مات  -١
 عب�د الق�ادر للعل�وم اإلس�المیة، مجل�ة            جامع�ة األمی�ر    -ومرتكزات، الیزی�د یلعم�ش    

 .٢٠٩ -١٧٧، ص٢١، العدد ١١اآلداب والعلوم اإلنسانیة، المجلد

الم��نھج البی��اني ف���ي تف��سیر الق���رآن الك��ریم عن���د فاض��ل ص���الح       -٢
 الجزائ�ر، مجل�ة دراس�ات    - جامعة ط�اھر محم�د ب�شار   -السامرائي، سمیرة شادلي 

 .١١١ -١٠٦، ص٢م، المجلد٢٠١٨، ینایر ٣معاصرة، العدد

دالالت التق����دیم والت����أخیر ف����ي الق����رآن الك����ریم عن����د فاض����ل         -٣
 الجزائ�ر، مجل�ة الب�در،     -السامرائي، سمیرة ال�شاذلي، جامع�ة ط�اھر محم�د ب�شار           

 .١٢١ -١١٤، ص٨، المجلد ٤العدد 

النح��و والمعن��ى عن��د فاض��ل ال��سامرائي، مق��ال، ع��صمان ن��سیم،    -٤
، ٢١، مجل��د ٤٨د جامع��ة الح��اج لخ��ضر، الجزائ��ر، مجل��ة اللغ��ة العربی��ة، الع��د      

 .١٥٩ص

                                                           

 ملسو هيلع هللا ىلصفالقراءات القرآنیة بمجموعھا تمثل الوحي المنزل على سیدنا محمد «: فضل عباس.  قال د)١ (
 واإلعجاز، وكل قراءة متواترة تمثل صورة صادقة وكاملة عن وجھ من وجوه أداء ھذا القرآن للبیان

 ).١١٢ص/ ٢ج(عباس، فضل حسن، إتقان البرھان .  »ملسو هيلع هللا ىلصكامًال كما أنزل على سیدنا محمد 
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التف��سیر البی��اني لل��نص القرآن��ي عن��د فاض��ل ال��سامرائي، مق��ال        -٥
، ٥سمیرة شادلي، الحسن كرومي، إدری�س قرق�وة، حولی�ات جامع�ة ب�شار، الع�دد               

  .٤٧-٤٥م، ص٢٠٠٩

 :منھجیة الدراسة

  :یعتمد ھذا البحث على المناھج التالیة

الكلم��ة ف��ي التعبی��ر  بالغ��ة (م��ن خ��الل اس��تقراء كت��اب   : الم��نھج االس��تقرائي 
للدكتور فاضل ال�سامرائي، لمعرف�ة موقف�ھ م�ن الق�راءات القرآنی�ة، وح�صر          ) القرآني

واس�تقراء م�ا كتب�ھ      . األلفاظ القرآنیة الت�ي درس�ھا والت�ي نقل�ت بع�دة ق�راءات مت�واترة               
 .العلماء والمفسرون حول ھذه األلفاظ والقراءات المتواترة الواردة فیھا

م���ن خ���الل تحلی���ل التوجیھ���ات البیانی���ة لل���دكتور  : ديالم���نھج التحلیل���ي النق���
السامرائي لأللفاظ محل الدراسة، والموازنة بینھا وبین أقوال العلماء والمفسرین ف�ي      
توجی��ھ الق��راءات المت��واترة لھ��ذه األلف��اظ وذل��ك لمعرف��ة م��دى تواف��ق ھ��ذه التوجیھ��ات 

  . البیانیة مع القراءات المتواترة

  :خطة البحث

  :بحث تقسیمھ إلىاقتضت طبیعة ال

وھ���ي الت���ي ب���ین أی���دیكم، واش���تملت عل���ى م���شكلة الدراس���ة وأھمیتھ���ا،     : مقدم���ة
  .والدراسات السابقة، ومنھجیة البحث وخطتھ

التعری���ف بال���دكتور فاض���ل ال���سامرائي وموقف���ھ م���ن الق���راءات   : المبح���ث األول
  .القرآنیة

  ات المتواترةالتوجیھ البیاني لأللفاظ القرآنیة في ضوء القراء: المبحث الثاني

  . الخاتمة وفیھا أھم النتائج والتوصیات
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  املبحث األول

  التعريف بالدكتور فاضل السامرائي وموقفه من القراءات القرآنية

  اطب اول

رال ا ورد فر١. ا  

مھ�دي ب�ن خلی�ل الب�دري م�ن ع�شیرة الب�دري          أبو محمد فاضل بن ص�الح ب�ن  ھو
عائل���ة متوس���طة الحال���ة  م ف���ي١٩٣٣ول���د ف���ي س���امراء ع���ام  ،إح���دى ع���شائر س���امراء

نعومة أظفاره إلى مسجد  االجتماعیة والدینیة أخذه والده منذ االقتصادیة، كبیرة في الحالة
ذكائھ حی�ث تعل�م    وكشف ذلك عن حدة سامراء لتعلم القرآن الكریم حسن باشا أحد مساجد

  .في مدة وجیزة الكریم القرآن

بغ�داد ف�ي    دائیة والمتوسطة والثانویة في سامراء، ثم انتقل إلىأكمل الدراسة االبت
وك�ان   م،١٩٥٣ لیدخل دورة تربویة إلعداد المعلم�ین، وتخ�رج فیھ�ا ع�ام     مدینة األعظمیة

أكم�ل   م، وبع�دھا  ١٩٥٣ ُعّین معلمًا في مدینة بلد ع�ام . متفوقًا في المراحل الدراسیة كافة
منھا  م وتخرج١٩٥٧كلیة التربیة عام  اللغة العربیةدراستھ في دار المعلمین العالیة بقسم 

البكالوریوس بتقدیر امتیاز، ورج�ع إل�ى الت�دریس ف�ي      حاز درجة. م١٩٦١-م ١٩٦٠عام 
  .الث������������������������������������������������������������انوي 

ق�سم اللغ�ة العربی�ة     أول من حاز درجة الماج�ستیر ف�ي كلی�ة اآلداب وُع�ّین ُمعی�دًا ف�ي       كان
م م�ن جامع�ة ع�ین ش�مس     ١٩٦٨دكتوراه ع�ام  بكلیة التربیة بجامعة بغداد، ثم نال شھادة ال   

وُع�ّین ف�ي كلی�ة اآلداب ف�ي      الع�راق  اآلداب ف�ي ق�سم اللغ�ة العربی�ة، ث�م ع�اد إل�ى        كلی�ة  ف�ي 
جامعة بغداد، وُعّین عمی�دًا لكلی�ة الدراس�ات اإلس�المیة الم�سائیة ف�ي ال�سبعینات إل�ى ح�ین                     

  .الكلیات األھلیة في العراق إلغاء

م ث�م  ١٩٧٩اللغ�ة العربی�ة ع�ام     ویت للتدریس في ق�سم  بعدھا ُأعیر إلى جامعة الك
المجم��ع العلم��ي العراق��ي ع��ام  رج��ع إل��ى الع��راق، أص��بح خبی��را ف��ي لجن��ة األص��ول ف��ي  

م، وُأحی�ل إل�ى   ١٩٩٦ع�ام   وع�ین ع�ضوًا ع�امًال ف�ي المجم�ع العلم�ي العراق�ي        م،١٩٨٣
 جامع�ة بغ�داد   أستاذًا للنح�و ف�ي   بعد ما قضى ما یقارب أربعین عاما م،١٩٩٨التقاعد عام 

جامعة عجمان التي أمضى فیھ�ا س�نة    لیعمل أستاذًا في في التدریس، ثم رحل إلى الخلیج 

                                                           

نظرا لعدم توفر ترجمة للدكتور فاضل السامرائي في المراجع المطبوعة فھذه الترجمة مستمدة من  ١
   االلكترونیة اآلتیةالمواقع
 net.odabasham.www://http/موقع رابطة أدباء الشام  -
 com.albayanalqurany://http/موقع روائع البیان القرآني  -
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م إل�ى ص�یف   ١٩٩٩النحو والتعبیر القرآن�ي ع�ام    ثم انتقل إلى جامعة الشارقة أستاذًا لمادة
  . العراق وعاد للتدریس في جامعة بغدادبلده م حیث عاد الدكتور فاضل إلى٢٠٠٤عام 

 رزأؤ  

  .التعبیر القرآني_ ١

  .على طریق التفسیر البیاني _ ٢

  .كتاب نبوة محمد من الشك إلى الیقین -٣

  . أسئلة بیانیة في القرآن الكریم-٤

  . لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل-٥

  . بالغة الكلمة في التعبیر القرآني-٦

  .نداء الروح في اإلیمان باهللا والیوم اآلخر -٧

  .تألیفھا وأقسامھا): ة العربیةالجمل( -٨

  .الجملة العربیة والمعنى -٩

  .أسرار البیان القرآني -١٠

  .في اللغة) معاني النحو (-١١

  .معاني األبنیة في العربیة -١٢

  .تحقیقات نحویة -١٣

  ).رسالة دكتوراه(الدراسات النحویة واللغویة عند الزمخشري  -١٤

  .ھ النحویةأبو البركات ابن االنباري ودراسات -١٥

  ).رسالة ماجستیر(ابن جني النحوي  -١٦

  .دراسة المتشابھ اللفظي من آي التنزیل في كتاب مالك التأویل -١٧

  .ولھ برنامج لمسات بیانیة على قناة الشارقة
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ب اطا  

  ل ارا ن اراءات ارآ .وف د

نی�ة وعالقتھ�ا بم�ا ی�ذكره م�ن          فاضل السامرائي موقفھ من القراءات القرآ     . فّصل د 
، حیث  )بالغة الكلمة في التعبیر القرآني    (توجیھات بیانیة لأللفاظ القرآنیة في مقدمة كتابھ        

وھناك أمر مھم جدیر بأن أنّب�ھ علی�ھ وم�ا كن�ت ألذك�ره ل�وال أن�ي رأی�ت جمل�ة م�ن                     «: قال
وع عل��ى وذل��ك أن ف��ي أثن��اء إلق��اء محاض��رات م��ن ھ��ذا الموض�� . حمل��ة العل��م أش��اروا إلی��ھ

جماعة من أھل العلم وعلى طلبة الدكتوراة وفي مواقف أخرى طرح سؤال وھ�و أن ھ�ذه            
التعلیالت قد تكون مقبولة بموجب الرسم القرآني الذي بین أی�دینا فكی�ف یك�ون التعلی�ل إذا         

  كان الرسم مختلفًا على قراءات أخرى؟

لق�د عللن�ا فی�ھ س�بب     ] ٥٤:القم�ر [} رِإنَّ اْلُمتَِّقیَن ِفي َجنَّاٍت َوَنھَ  {فمثًال قولھ تعالى    
إن المتق�ین ف�ي جن�ات     (دون الجمع، فكیف إذا كان�ت ھن�اك ق�راءة أخ�رى             ) نھر(التعبیر بـ   

ِإنَّ الَِّذیَن َتَوفَّاُھُم اْلَمآلِئَكُة َظاِلِمي َأْنُفِسِھْم َقاُلوْا ِفیَم ُكنُتْم َقاُلوْا ُكنَّ�ا    {؟ وقولھ تعالى    )وأنھار
 اَألْرِض َقاْلَوْا َأَلْم َتُكْن َأْرُض الّلِھ َواِسَعًة َفُتَھ�اِجُروْا ِفیَھ�ا َفُأْوَل�ـِئَك َم�ْأَواُھْم             ُمْسَتْضَعِفیَن ِفي 

؟ )تتوف��اھم(فكی��ف إذا كان��ت ھن��اك ق��راءة أخ��رى  ] ٩٧:الن��ساء[} َجَھ��نَُّم َوَس��اءْت َم��ِصیًرا
بحذف الیاء فكیف  ] ٦٤:الكھف[} َقَصًصاَقاَل َذِلَك َما ُكنَّا َنْبِغ َفاْرَتدَّا َعَلى آَثاِرِھَما         {وقولھ  

َق�اُلوا اطَّیَّْرَن�ا ِب�َك      {؟ وقولھ تعالى    )ذلك ما كنا نبغي   (إذا كانت ھناك قراءة بإثبات الیاء أي        
فكیف إذا كان�ت ھن�اك   ] ٤٧:النمل[} َوِبَمن مََّعَك َقاَل َطاِئُرُكْم ِعنَد اللَِّھ َبْل َأنُتْم َقْوٌم ُتْفَتُنون     

  ؟)قالوا إنا تطیرنا بك(قراءة إبدال أي 

مَّا َجَعَل اللَُّھ ِلَرُجٍل مِّ�ن َقْلَب�ْیِن ِف�ي          {تعالى  وكاستعمال الآلتي والآلئي وذلك كقولھ      
َجْوِفِھ َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الالَِّئي ُتَظاِھُروَن ِمْنُھنَّ ُأمََّھاِتُكْم َوَما َجَعَل َأْدِعَیاءُكْم َأْبَناءُكْم َذِلُكْم 

  ]٤:األحزاب[} م ِبَأْفَواِھُكْم َواللَُّھ َیُقوُل اْلَحقَّ َوُھَو َیْھِدي السَِّبیلَقْوُلُك

َوالالَِّتي َیْأِتیَن اْلَفاِحَشَة ِمن نَِّسآِئُكْم َفاْسَت�ْشِھُدوْا َعَل�ْیِھنَّ َأْرَبع�ًة مِّ�نُكْم َف�ِإن            {وقولھ  
} ُھنَّ اْلَم���ْوُت َأْو َیْجَع���َل الّل���ُھ َلُھ���نَّ َس���ِبیال َش���ِھُدوْا َفَأْم���ِسُكوُھنَّ ِف���ي اْلُبُی���وِت َحتَّ���َى َیَتَوفَّ���ا  

  .وما إلى ذلك] ١٥:النساء[

  :والجواب أن أركان القراءة الصحیحة كما ھو مقرر ثالثة

  .صحة الّسند

  .موافقة خط المصحف العثماني

  .موافقة العربیة



 - ٢٩٢٥ -

 ومتى اختل ركن من ھذه األركان الثالثة أطل�ق علیھ�ا ض�عیفة أو ش�اذة أو باطل�ة                  
ھذا ھو الصحیح عن�د أئم�ة    . سواء كانت عن السبعة أم عن العشرة أم عمن ھو أكبر منھم           

  .التحقیق من السلف والخلف

فموافقة رسم المصحف العثماني شرط من شروط القراءة الصحیحة ومت�ى اخت�ل      
وبھذا . ھذا الشرط فخالفت القراءة رسم المصحف دخلت في الضعف والشذوذ أو البطالن

وبھ�ذا یت�ضح   . ل فإن كل قراءة تخالف رسم المصحف ال تدخل في ال�صحیح    یزول اإلشكا 
فإن كلمة أنھار تخالف رسم ) إن المتقین في جنات وأنھار(أن لیست ھناك قراءة صحیحة 

فإن توّفاھم ُتكتب بتاء واحدة وتتوفاھم ) تتوفاھم(و ) توّفھم(وكذلك ما ورد في . المصحف
  .ن األخرى آلن ذلك مخالف لرسم المصحفُتكتب بتاءین فال تكون إحداھما مكا

فإنھ لیست ھناك قراءة معتمدة بإثبات الیاء ألنھا رسمت  ) ما كنا نبغ  (وكذلك قولھ   
فإن�ھ ال ی�صح أن ُتق�رأ ف�ي الموض�ع نف�سھ              ) اّطیرن�ا ( ونح�و قول�ھ      ١.في الم�صحف ب�ال ی�اء      

  .ألنھا مخالفة لرسم المصحف) تطیرنا(

ف��الّالئي ُترس��م ب��ال : س��م العثم��اني مختلفت��انونح��و الآلئ��ي والآلت��ي فإنھم��ا ف��ي الر 
  ).اّلتي(أما الّالتي فُترسم فیھا للتاء صورة ) اّلئ(صورة للھمزة 

وكذلك سائر ما ذكرناه فإنھ ال یصح أن ٌیقرأ بما یخالف رسم الم�صحف ف�سقطت              
  .٢»الشبھة أصًال

ي، السامرائي م�ن حی�ث التأص�یل العلم�     . ولي وقفة في ھذا المطلب مع ما ذكره د        
  .أما من حیث األمثلة التطبیقیة فھو موضوع المبحث الثاني من ھذا البحث

ال��سامرائي ف��ي كالم��ھ ال��سابق ل��م ت��رد فیھ��ا ق��راءات     . إن األمثل��ة الت��ي ذكرھ��ا د 
َق�اَل َذِل�َك َم�ا ُكنَّ�ا َنْب�ِغ َفاْرَت�دَّا َعَل�ى آَثاِرِھَم�ا         {متواترة، إال مثاًال واحد وھو في قول�ھ تع�الى       

، فقد قرئت بإثبات الیاء وبحذفھا، وسیأتي تفصیل ذلك في المبح�ث        ]٦٤:لكھفا[} َقَصًصا
  .الثاني

أم��ا م��ا ذك��ره م��ن ش��روط الق��راءة المقبول��ة فھ��و ص��حیح، لك��ن فات��ھ أن علم��اء           
 ٣القراءات قرروا في شرط موافقة الرسم قبول القراءة الموافق�ة للرس�م العثم�اني احتم�اًال،               

                                                           

بو عمرو والكسائي وأبو جعفر بأثبات الیاء وصًال،  ھناك قراءات متواترة بإثبات الیاء، فقد قرأ نافع وأ١
خاروف، المیسر في القراءات . وقرأ ابن كثیر ویعقوب بإثباتھا وصًال ووقفًا، وقرأ الباقون بحذفھا

 ). ٣٠١ص(األربع عشرة 
 ). ١٠-٨ص(السامرائي، بالغة الكلمة في التعبیر القرآني  ٢
 ).١٧ص/ ١ج(ابن الجزري، النشر  ٣
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 أح�د الم�صاحف، ألن�ھ كم�ا ھ�و معل�وم أن الم�صاحف                وكذلك قبول القراءة الموافق�ة لرس�م      
  ١.العثمانیة اختلفت فیما بینھا في رسم بعض األلفاظ

ال��سامرائي ع��دة ألف��اظ قرآنی��ة بالتوجی��ھ البی��اني دون أن یتط��رق     . ل��ذلك تن��اول د 
للقراءات المتواترة فیھا بناًء على ما قرره في المقدمة م�ن ع�دم اعتم�اد أي ق�راءة مخالف�ة                 

السامرائي البیانی�ة لھ�ذه    . ي المبحث الثاني دراسة تحلیلیة نقدیة لتوجیھات د       للمصحف، وف 
  . األلفاظ

ویح��سن قب��ل الب��دء بالمبح��ث الث��اني ع��رض ملخ��ص ألن��واع الق��راءات وحقیق��ة        
  .االختالف بینھا

 :أقسام القراءات

  ٢.متواترة، وشاذة: تنقسم القراءات القرآنیة إلى قسمین

ق���راءة وافق���ت العربی���ة مطلق���ا، ووافق���ت أح���د    ھ���ي ك���ل  : ف���القراءات المت���واترة 
 وتمثلھا القراءات العشر الت�ي اس�تقر رأي         ٣المصاحف العثمانیة ولو تقدیرا، وتواتر نقلھا،     

  .العلماء على تلقیھا بالقبول

الت�واتر،  : أما القراءات الشاذة فھي ما اختل فیھ�ا رك�ن م�ن أرك�ان الق�راءة الثالث�ة        
  ٤.العربیة ولو بوجھ من الوجوهوموافقة الرسم العثماني، موافقة 

  :حقیقة االختالف بین القراءات

  : یرجع االختالف بین القراءات إلى ثالثة أحوال

اخ��تالف اللف��ظ والمعن��ى واح��د مم��ا یرج��ع إل��ى اخ��تالف اللغ��ات،   -١
  ).الصراط(كالقراءات في لفظ 

اخ��تالف اللف��ظ والمعن��ى م��ع ج��واز اجتماعھ��ا ف��ي ش��يء واح��د،      -٢
 .٤: الفاتحة) ملك یوم الدین(و) نمالك یوم الدی(كقراءة 

                                                           

 ).١٦ص/ ١ج(سابق المرجع ال ١
ھذا رأي جمھور القراء واألصولیین والفقھاء، وخالف مكي بن أبي طالب، وابن الجزري في اشتراط  ٢

ابن الجزري، منجد المقرئین . (التواتر، وقسم ابن الجزري القراءات إلى متواترة وصحیحة وشاذة
، حیث ذكروا )٧٠ص(، وینظر القضاة، وشكري، ومنصور، مقدمات في علم القراءات )٨٣- ٨٠ص(

 ).أن ھذا الخالف مؤداه واحد
 ).٨٠ص(ابن الجزري، منجد المقرئین  ٣
 ).١٥، ص١ج( ابن الجزري، النشر في القراءات العشر  ٤
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اختالف اللفظ والمعنى مع امتناع اجتماعھ�ا ف�ي ش�يء واح�د ب�ل                 -٣
) وظن���وا أنھ���م ق���د ك���ذبوا  (یتفق���ان م���ن وج���ھ آخ���ر ال یقت���ضي الت���ضاد كق���راءة     

  ١.، بالتشدید والتخفیف١٠:یوسف

  :فوائد اختالف القراءات القرآنیة

  :وتنوعھا، من أھمھاذكر العلماء فوائد عدة لتنوع الختالف القراءات 

 .التھوین والتسھیل على األمة بتنوع طرق األداء -١

إظھار فضل األمة التي اختصت ب�إنزال كتابھ�ا عل�ى أوج�ھ ع�دة            -٢
 .بخالف كتب األمم السابقة

تعظ��یم أج��ور ھ��ذه األم��ة بم��ا یبذلون��ھ م��ن جھ��د ف��ي تتب��ع ھ��ذه           -٣
 .القراءات وتحقیقھا وبیان معانیھا واستنباط أحكامھا

البالغ��ة وكم��ال اإلعج��از بتن��وع مع��اني الق��راءات،    بل��وغ نھای��ة   -٤
 .وداللة األلفاظ القلیلة على المعاني الكثیرة

 فیم��ا ج��اء ب��ھ، فھ��ذه الق��راءات ملسو هيلع هللا ىلصالدالل��ة عل��ى ص��دق النب��ي  -٥
 )٢(.على تنوعھا لم یتطرق إلیھا تضاد وال تناقض، بل یصدق بعضھا بعضا

 م��ن وق��د ف��ّصل عب��د ال��رحمن حبنك��ة المی��داني أربع��ة أغ��راض تتحق��ق       
اختالف القراءات القرآنیة، وھي تمثل إحدى وج�وه اإلعج�از ف�ي الق�رآن الك�ریم،          

  :وھي

التكامل الفكري حیث تؤدي الق�راءات المختلف�ة ف�ي اآلی�ة تك�امًال               -١
 .في المعاني المقصودة جمیعًا

التكام��ل ف��ي األداء البی��اني، م��ن خ��الل اس��تعمال ع��دة أس��الیب،        -٢
واس��تعمال المبن��ي للمعل��وم   . ط��بكاس��تعمال ص��یغة الغائ��ب أو ص��یغة المخا   

 .والمبني للمجھول

                                                           

 ). ٤٥ص/ ١ج(ابن الجزري، النشر في القراءات العشر  ١
 ). ٢٤٦-٢٤٥ص/ ١ج(والسیوطي، اإلتقان ). ٤٨-٤٧ص/ ١ج( ابن الجزري، النشر )٢(
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التنوع في األداء الفني الجم�الي، م�ع م�ا ق�د یت�ضمنھ م�ن دالالت          -٣
فكری���ة وبیانی���ة، مث���ل اس���تعمال فع���ل ال���شرط ب���صیغة الماض���ي ف���ي ق���راءة،  

 .وبصیغة المضارع في قراءة أخرى

إثب���ات وج���وه عربی���ة متكافئ���ة ف���ي اللغ���ة والنح���و والت���صریف      -٤
  ١.أثبتت القراءات ھذه الوجوه فكانت أمثلة یقاس علیھاوالبالغة، ف

                                                           

 ).٧٢٤ - ٧٢٢ص(ني، قواعد التدبر األمثل لكتاب اهللا عز وجل المیدا ١
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 املبحث الثاني

 التوجيه البياني لأللفاظ القرآنية يف ضوء القراءات املتواترة

ال�سامرائي بالتوجی�ھ البی�اني    . یعرض ھذا المبحث األلفاظ القرآنی�ة الت�ي تناولھ�ا د        
دة ق�راءات مت�واترة، حی�ث یب�دأ     في كتابھ بالغة الكلمة في التعبیر القرآني، والتي نقلت بع�     

بعرض ملخص للتوجیھ البیاني الذي ذكره الدكتور السامرائي لأللف�اظ مح�ل الدراس�ة، ث�م                
یعرض القراءات المتواترة في كل لفظ منھا، مع بیان آراء العلماء والمفسرین ف�ي توجی�ھ        

ئي م��ع ھ��ذه الق��راءات، وذل��ك لمعرف��ة م��دى تواف��ق التوجیھ��ات البیانی��ة لل��دكتور ال��سامرا      
الق�راءات المت��واترة ف��ي ھ��ذه األلف��اظ، وك��ذلك معرف��ة أث��ر دراس��ة الق��راءات المت��واترة ف��ي  

  . إثراء الدراسات البیانیة لأللفاظ القرآنیة وتوسیع آفاق النظر والبحث فیھا

  اطب اول

  .ذف اءات ازواد  ض ات

  ):نبغ(و) نبغي(أوًال 

َق�اَل َذِل�َك َم�ا ُكنَّ�ا َنْب�ِغ َفاْرَت�دَّا            { ف�ي قول�ھ تع�الى     ) نبغ(قارن الدكتور بین حذف یاء      
َقاُلوْا َیاَأَباَنا َم�ا َنْبِغ�ي َھ�ـِذِه    {وإثباتھا في قولھ تعالى ، ]٦٤:الكھف[} َعَلى آَثاِرِھَما َقَصًصا  

} ِعی���ٍر َذِل���َك َكْی���ٌل َی���ِسیرِب���َضاَعُتَنا ُردَّْت ِإَلْیَن���ا َوَنِمی���ُر َأْھَلَن���ا َوَنْحَف���ُظ َأَخاَن���ا َوَن���ْزَداُد َكْی���َل بَ 
  ]٦٥:یوسف[

حیث بّین أن حذف الیاء في الكھف ج�اء متناس�بًا م�ع ق�صة موس�ى علی�ھ ال�سالم،                     
ألن نسیان الحوت لیس ھو ما یبغیھ لكن یبغي ال�شخص ال�ذي یبح�ث عن�ھ، بخ�الف ق�صة            

  ١.یوسف علیھ السالم فإن ما یبغون ھو الطعام

َیاَأَباَن�ا َم�ا    (ى أحد المعنیین في تف�سیر قول�ھ         السامرائي ھذا التوجیھ عل   . وقد بنى د  
ل�م نج�اوز الح�د فیم�ا قلن�اه ل�ك ول�م نك�ذب أو           (، فھ�ي إم�ا بمعن�ى مج�اوزة الح�د، أي             )َنْبِغي
، وإما بمعنى اإلرادة، وفي ھذه الحالة إما أن یكون الكالم على االستفھام اإلنكاري، )نتزید
إلح�سان، أو أي ش�يء نری�ده أكث�ر م�ن          أّي شيء نریده وراء ما فعل بنا یوس�ف م�ن ا           (أي  

ال نرید شیئا (وإما أن یكون الكالم على النفي أي ) الشاھد على صدقنا أن ردت بضاعتنا؟

                                                           

 ).٢٤-٢٣ص(السامرائي، بالغة الكلمة في التعبیر القرآني  ١
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ال�سامرائي  .  وق�د بن�ى د  ١ ).وراء ما فعل بنا من اإلحسان، أو ال نرید منك بضاعة أخ�رى   
  . بمعنى نرید) نبغي(توجیھھ على أن 

ف�ي  ) نب�غ (وسف إال على وجھ واح�د، أم�ا كلم�ة       في سورة ی  ) نبغي(ولم تقرأ كلمة    
  :الكھف، فقد اختلف القراء فیھا

 .فأثبت الیاء وصًال ووقفًا ابن كثیر ویعقوب -

 .وأثبت الیاء وصًال فقط نافع، وأبو عمرو والكسائي، وأبو جعفر -

 ٢.وحذف الیاء في الحالین الباقون -

  .وقد اتفقت المصاحف على رسمھا من غیر یاء

اطلع�ت علی�ھ م�ن كت�ب التف�سیر وتوجی�ھ الق�راءات م�ن تط�رق إل�ى             ولم أج�د فیم�ا      
اإلشارات المعنویة لحذف الیاء في آیة الكھف، فمن العلماء من ذكر القراءات دون توجیھ 

 أما الرازي، فیرى أن حذف الیاء خ�الف القی�اس وج�اء طلب�ًا           ٤ وأبي السعود،  ٣كابن عطیة 
فأرجع حذف الیاء في الرسم لمراعاة حال�ة         أما ابن عاشور     ٥للتخفیف لداللة الكسرة علیھ،   

 في حین أشار مك�ي ب�ن أب�ي طال�ب إل�ى ھ�ذه اآلی�ة            ٦الوقف أو لإلشارة إلى قراءة الحذف،     
في باب الیاءات الزوائد المحذوفات، وھو یرى أن من قرأ بحذف الیاءات في الوقف دون 

ن أثبتھ�ا  الوصل فالتباع خط المصحف ف�ي الوق�ف، ومراع�اة األص�ل ف�ي الوص�ل، أم�ا م�             
وصًال ووقف�ًا فالتب�اع أص�ل الكلم�ة، أم�ا م�ن ق�رأ بح�ذف الی�اء وص�ًال ووقف�ًا فالتب�اع خ�ط                           
المصحف، واختار مكي قراءة الحذف في الحالین، طلبًا للتخفیف واتباعًا للمصحف وألن             

  . أن إثبات الیاء أحسن١٠ واآللوسي٩ وأبو حیان٨ ویرى الزمخشري٧علیھ أكثر القراء،

                                                           

 ).٤٩ص/ ٣ج(الشوكاني، فتح القدیر ). ٤٦٧ص/ ٣ج(الزمخشري، الكشاف  ١
 ).٣٠١ص(خاروف، المیسر في القراءات األربع عشر  ٢
 .)٥٢٩ص/ ٣ج(ابن عطیة، المحرر الوجیز  ٣
 ).٢٠٣ص/ ٤ج(أبو السعود، إرشاد العقل السلیم  ٤
 ).١٤٨/ ٢١ج(الفخر الرازي، مفاتیح الغیب  ٥
 ).٣٦٨ص/ ١٥ج(ابن عاشور، التحریر والتنویر  ٦
 )٣٣٣ص(القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع  ٧
 ).٧٠٥ص/ ٢ج(الزمخشري، الكشاف  ٨
 ).١٣٩ص/ ٦ج(أبو حیان، البحر المحیط  ٩

 ).٤٢٤ص/ ١٦ج(روح المعاني اآللوسي،  ١٠



 - ٢٩٣١ -

فاضل السامرائي في توجیھھا لق�راءة ح�ذف      . ال حماد فتبنت رأي د    أما الباحثة آم  
الی��اء ف��ي س��ورة الكھ��ف، وأض��افت أن ق��راءة الح��ذف ج��اءت مبین��ة لق��راءة اإلثب��ات عل��ى    

  ١ .خالف القاعدة المشھورة عند أھل اللغة بأن زیادة المبنى زیادة في المعنى

 ال یج��وز رد ش��يء وال��صواب أن الق��راءة بح��ذف الی��اء وإثباتھ��ا ق��راءات مت��واترة
منھ��ا، أو ت��ضعیفھ، وم��ع ذل��ك ف��إن اتف��اق الم��صاحف عل��ى ح��ذف الی��اء فی��ھ إش��ارة إل��ى         
خصوصیة ھذا الموضع، وأرى أنھ یرجع إل�ى توجی�ھ ظ�واھر الرس�م العثم�اني باإلض�افة                

ال�سامرائي ال یتع�ارض م�ع الق�راءات ال�واردة ف�ي       .إلى توجیھ القراءات، لذا ف�إن توجی�ھ د        
ق��ال إن الق��راءات وردت ب��الوجھین فق��راءة اإلثب��ات للدالل��ة عل��ى أص��ل  اآلی��ة، ف��یمكن أن ی

ال�سامرائي م�ن اإلش�ارة      . الكلمة، وقراءة الحذف ففیھا إشارات معنویة، ومنھ�ا م�ا ذك�ره د            
إلى أن نسیان الحوت لم یكن مقصدًا أصلیًا لموسى علیھ السالم، ویمكن أن یقال أیضا أن                 

 م�ع فق�دان الح�وت، وإثب�ات الی�اء ف�ي آی�ة س�ورة                 حذف الی�اء ف�ي آی�ة الكھ�ف ج�اء متناس�باً            
یوس��ف ج��اء متناس��بًا م��ع رد الب��ضاعة إل��یھم، باإلض��افة إل��ى تناس��ب الح��ذف م��ع اإلیق��اع     

َقاَل َذِلَك َما ُكنَّا َنْب�ِغ َفاْرَت�دَّا َعَل�ى    {تعالى السریع في أحداث قصة موسى علیھ السالم، قال    
ْن ِعَباِدَن��ا آَتْیَن��اُه َرْحَم��ًة ِم��ْن ِعن��ِدَنا َوَعلَّْمَن��اُه ِم��ن لَّ��ُدنَّا       آَثاِرِھَم��ا َقَص��ًصا َفَوَج��َدا َعْب��ًدا مِّ��    

  .كما یشعر بھ التعبیر بحرف العطف الفاء الدال على التعقیب] ٦٥-٦٤:الكھف[}ِعْلًما

  ):اخشون(و) اخشوني(ثانیًا 

حی�ث  السامرائي بین آیة البقرة التي أثبتت الیاء في الفعل، وآیتي المائ�دة             . قارن د 
َوِم�ْن َحْی�ُث َخَرْج�َت َف�َولِّ َوْجَھ�َك َش�ْطَر اْلَم�ْسِجِد        {حذفت الیاء فیھما، وذلك في قولھ تعالى      

اْلَح�َراِم َوَحْی��ُث َم�ا ُكن��ُتْم َفَولُّ��وْا ُوُج�وَھُكْم َش��ْطَرُه ِل�َئالَّ َیُك��وَن ِللنَّ��اِس َعَل�ْیُكْم ُحجَّ��ٌة ِإالَّ الَّ��ِذیَن      
  ]١٥٠:البقرة[} َشْوُھْم َواْخَشْوِني َوُألِتمَّ ِنْعَمِتي َعَلْیُكْم َوَلَعلَُّكْم َتْھَتُدونَظَلُموْا ِمْنُھْم َفَال َتْخ

اْلَیْوَم َی�ِئَس الَّ�ِذیَن َكَف�ُروْا ِم�ن ِدی�ِنُكْم َف�َال َتْخ�َشْوُھْم َواْخ�َشْوِن اْلَی�ْوَم              {وقولھ تعالى   
  ]٣:المائدة[} ِتي َوَرِضیُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِدیًناَأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْیُكْم ِنْعَم

ِإنَّا َأنَزْلَنا التَّْوَراَة ِفیَھا ُھًدى َوُنوٌر َیْحُكُم ِبَھا النَِّبیُّوَن الَِّذیَن َأْس�َلُموْا            {وقولھ تعالى   
 الّل�ِھ َوَك�اُنوْا َعَلْی�ِھ ُش�َھَداء َف�َال         ِللَِّذیَن َھاُدوْا َوالرَّبَّاِنیُّوَن َواَألْحَباُر ِبَما اْسُتْحِفُظوْا ِمن ِكَتابِ       

َتْخَشُوْا النَّاَس َواْخَشْوِن َوَال َتْشَتُروْا ِبآَیاِتي َثَمًنا َقِلیًال َوَمن لَّْم َیْحُكم ِبَما َأنَزَل الّلُھ َفُأْوَلـِئَك 
  ]٤٤:المائدة[} ُھُم اْلَكاِفُرون

رة ج��اء متناس��بًا م��ع مق��ام ال��سامرائي أن إثب��ات الی��اء ف��ي آی��ة س��ورة البق��. وذك��ر د
، أما ١٥٠ إلى اآلیة١٤٢اإلطالة والتفصیل، حیث یبدأ الحدیث عن تحویل القبلة من اآلیة       

                                                           

 ).١٩٣ص/٦ج( حماد، تفسیر القرآن بالقراءات العشر من خالل سور اإلسراء والكھف ومریم ١
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في س�ورة المائ�دة فھ�و ف�ي آی�ة واح�دة ف�ي األطعم�ة المحرم�ة، واآلی�ة األخ�رى ف�ي س�یاق                           
  ٤٥.١-٤٤الكالم عن التوراة في آیتین 

ی��ل القبل��ة ال��ذي أث��ار فتن��ة   كم��ا أن الح��دیث ف��ي س��ورة البق��رة ع��ن موض��وع تحو   
وإرجافا من المشركین والیھود، أما آیة األطعمة فل�یس فیھ�ا مالح�اة وال إرج�اف، ث�م ھ�ي                
بعد انتصار المسلمین وعزة اإلسالم، واآلیة األخرى المتعلقة بالتوراة لیس فیھا إثارة وال             

  ٢.خصومة

 توكی���دات وھ���ي ) ١٥٩، ١٤٩، ١٤٧، ١٤٥، ١٤٣(كم���ا أن ف���ي آی���ات البق���رة    
  ٣.تتناسب مع إظھار الیاء في الكلمة

 لك��نھم ٤ف��ي س��ورة البق��رة بإثب��ات الی��اء،) اخ��شوني(وق��د اتف��ق الق��راء عل��ى ق��راءة 
  :اختلفوا في قراءتھا في آیتي المائدة

 یعق��وب أثب��ت الی��اء وقف��ًا وح��ذفھا وص��ًال، وق��رأ الب��اقون       ٣:آی��ة المائ��دة  -
 ٥.بالحذف وصًال ووقفًا

 وأب�و جعف�ر بإثب�ات الی�اء وص�ًال وح�ذفھا             قرأ أب�و عم�رو    : ٤٤:آیة المائدة  -
 ٦.وقفًا، وأثبت الیاء وصًال ووقفًا یعقوب، وقرأ الباقون بالحذف وصًال ووقفًا

أم�ا علم�اء توجی�ھ    ٧ولم یتطرق كثیر من المفسرین إلى توجی�ھ ھ�ذه الق�راءات،    
القراءات فبعضھم تناولھا في باب األصول كمكي بن أبي طالب حیث ذكرھا في باب 

 وأش��ار اب��ن خالوی��ھ إل��ى أن ق��راءة الح��ذف ج��اءت اتباع��ًا لخ��ط          ٨ت الزوائ��د، الی��اءا 
 وح��ّسن أب��و عل��ي الفارس��ي  ٩الم��صحف، وق��راءة اإلثب��ات ج��اءت عل��ى أص��ل الكلم��ة،  

قراءتي الحذف واإلثبات ألن فواصل اآلیات كالقوافي وھي ق�د ت�أتي عل�ى الح�ذف أو             
 الق�راءات عل�ى المعن�ى وم�ا          وبذلك یتبین أنھم لم ینظروا إلى أث�ر اخ�تالف          ١٠اإلثبات،

                                                           

 ).٢٥-٢٤ص(السامرائي، بالغة الكلمة  ١
 ).٢٦- ٢٥ص(المرجع السابق  ٢
 ).٢٧ص(المرجع نفسھ  ٣
 )٢٣ص(خاروف، المیسر في القراءات األربع عشر  ٤
 .)١٠٧ص(المرجع السابق  ٥
 ).١١٥ص(المرجع نفسھ  ٦
رجعت إلى عدة تفاسیر كالزمخشري، وابن عطیة، وأبي حیان، وأبي السعود، والشوكاني، واآللوسي،  ٧

 .وابن عاشور
وقد سبق ذكر توجیھھ للحذف واإلثبات ) ٣٣٣-٣٣١ص(القیسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع  ٨

 )١٤ص(في الیاءات، ینظر البحث 
 ).١٣٠ص(ة في القراءات ابن خالویھ، الحج ٩

 ).٤١١- ٤٠٩ص / ٢ج(الفارسي، الحجة في علل القراءات  ١٠
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یتضمنھ من إشارات ومناسبات، وإنما نظ�روا إل�ى الق�راءات م�ن حی�ث تعلی�ل أص�لھا                   
  .اللغوي أو موافقتھا للرسم، أو من حیث الجرس واإلیقاع الصوتي

أما الباحث عزت السویركي فلم یتناول ھ�ذه الق�راءات بالتوجی�ھ والتف�سیر، ولع�ل                 
ق�سم ل�ھ   : م�ة حی�ث ب�ّین أن الق�راءات تنق�سم إل�ى ق�سمین       ذلك راجع إلى م�ا أص�لھ ف�ي المقد     

  ١.تعلق بالتفسیر وقسم ال تعلق لھ بالتفسیر

ال��سامرائي لح��ذف الی��اء ف��ي آیت��ي المائ��دة     . وال أرى ف��ي التوجی��ھ ال��ذي ذك��ره د   
تعارضًا مع القراءات ال�واردة فیھ�ا، ف�یمكن أن یق�ال إن الق�راءات ف�ي إثب�ات الی�اء ج�اءت                      

كلم��ة، والق��راءة بح��ذف الی��اء لمناس��بة ال��سیاق، واجم��اع الق��راء عل��ى لإلش��ارة إل��ى أص��ل ال
. إثب��ات الی��اء ف��ي آی��ة البق��رة ك��ان اتباع��ًا لرس��م الم��صحف ولمناس��بة ال��سیاق كم��ا ف��ّصل د   

  .السامرائي

  ):أخرتن(و) أخرتني(ثالثًا 

ف��ي إح��داھما بإثب��ات الی��اء وف��ي   )أخرتن��ي(ال��سامرائي آیت��ین ج��اء فع��ل   . تن��اول د
َقاَل َأَرَأْیَتَك َھـَذا الَِّذي َكرَّْمَت َعَليَّ َلِئْن َأخَّْرَتِن ِإَلى َیْوِم {ا، وھما قولھ تعالى األخرى بحذفھ

  ]٦٢:اإلسراء[} اْلِقَیاَمِة َألْحَتِنَكنَّ ُذرِّیََّتُھ َإالَّ َقِلیال

 اْلَم�ْوُت َفَیُق�وَل َربِّ      َوَأنِفُقوا ِمن مَّا َرَزْقَناُكم مِّن َقْبِل َأن َیْأِتَي َأَحَدُكمُ        {وقولھ تعالى   
  ]١٠:المنافقون[} َلْوَال َأخَّْرَتِني ِإَلى َأَجٍل َقِریٍب َفَأصَّدََّق َوَأُكن مَِّن الصَّاِلِحین

  :السامرائي حذف الیاء في آیة اإلسراء إلى أمرین، وھما. وأرجع د

إن طلب إبلیس لم یكن یریده من أجل نفسھ، فھ�و ال یع�ود علی�ھ بنف�ع وال            -
عنھ ضرًا وإنما یریده لیضل ذریة آدم، بخالف الطلب اآلخ�ر ف�إن ال�سائل یری�ده       یدفع  

 ٢.لنفسھ، وفیھ مصلحة لھ

إن طلب إبلیس لم یكن طلب�ًا ص�ریحًا وإنم�ا ھ�و ش�رط دخ�ل علی�ھ الق�سم،           -
 ٣.فھو من باب الطلب الضمني

وقد اتفق القراء على إثبات الیاء في آی�ة س�ورة المن�افقون، واختلف�وا ف�ي ذل�ك        
  :آیة سورة اإلسراءفي 

 .فقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بإثبات الیاء وصًال -

                                                           

 ).٥٧-٥٦ص/ ٢ج(السویركي، تفسیر القرآن بالقراءات العشر من خالل سورتي النساء والمائدة  ١
 ).٢٧ص(السامرائي، بالغة الكلمة  ٢
 ).٢٨ص(السامرائي، بالغة الكلمة  ٣
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 .وقرأ ابن كثیر ویعقوب بإثبات الیاء وصًال ووقفًا -

 ١.وقرأ الباقون بحذف الیاء وصًال ووقفًا -

 ٢وقد رجعت إلى تفاسیر عدة فلم أجد من تناول القراءات في ھذه اآلیة بالتوجی�ھ،              
ل قراءة إثبات الیاء وصًال ووقفًا، وبین أن ھ�ذا الموض�ع        إال ما ذكره ابن عطیة حیث فض      

ال یح���سن فی���ھ الح���ذف ألن���ھ ل���یس كالقافی���ة، وذك���ر أن م���ن ح���ذف ش���بھ الكلم���ة بی���اء           
والح���ق أن الق���راءة بح���ذف الی���اء أو إثباتھ���ا ق���راءات مت���واترة ال ینبغ���ي رد أو  ٣).ق���اٍض(

  .تضعیف شيء منھا

 لھ��ذه الق��راءات بمراع��اة أص��ل أم��ا علم��اء توجی��ھ الق��راءات فق��د اقت��صر ت��وجیھھم
 ولم ٤في قراءة الحذف،) قاض(الكلمة في قراءة اإلثبات، وبتشبیھھا بالفاصلة أو یاء كلمة     

  .یتطرقوا إلى اإلشارات المعنویة التي تضمنتھا القراءات

ال��سامرائي لق��راءة ح��ذف الی��اء، وقال��ت ف��ي  . وتبن��ت الباحث��ة آم��ال حم��اد توجی��ھ د
دعاء من إبلیس هللا أن یستجیب لطلبھ بإمھال�ھ إلغ�واء بن�ي آدم    «: توجیھ قراءة إثبات الیاء  

  ٥.»لیدلل على أفضلیة آدم وذریتھ وأنھ یستطیع أن یتسلط علیھم إال قلیًال منھم

وف��ي نظ��ري أن ھ��ذا التوجی��ھ ل��م یب��رز دالالت ق��راءة اإلثب��ات وعالقتھ��ا بق��راءة      
  . الحذف

ء اآلی�ات الت�ي وردت باإلثب��ات   ولمعرف�ة العالق�ة ب�ین الق��راءتین ال ب�د م�ن اس��تقرا     
لم ی�رد م�ضافًا إل�ى ض�میر المف�رد الم�تكلم إال ف�ي الموض�عین              ) أخرتني(والحذف، فالفعل   
في سیاق قصة إبلیس ورد في ث�الث      ) أنظرني( ولكن الفعل    ٦.السامرائي.اللذین ذكرھما د  

  :آیات وھي

  ]٧٩:ص] [٣٦:جرالح] [١٤:األعراف[} َقاَل َفَأنِظْرِني ِإَلى َیْوِم ُیْبَعُثون{

ال�سامرائي، حی�ث   . وجاءت كلھا بإثبات الیاء، رسمًا وقراءة، وھذا یؤكد توجی�ھ د         
  .جاء اللفظ في ھذه اآلیات طلبًا صریحًا فلم تقرأ إال باإلثبات

                                                           

 ).٢٨٨ص(ع عشر خاروف، المیسر في القراءات األرب ١
كالكشاف للزمخشري، والبحر المحیط ألبي حیان، وإرشاد العقل السلیم ألبي السعود، وروح المعاني  ٢

 . لآللوسي، والتحریر والتنویر البن عاشور
 ).٤٦٩ص/ ٣ج(ابن عطیة، المحرر الوجیز  ٣
/ ٣ج(ءات الفارسي، الحجة في علل القرا). ٢١٨ص(ابن خالویھ، الحجة في القراءات السبع  ٤

 ). ٤٠٩ص
 ).٧٣ص/٦ج(تفسیر القرآن بالقراءات العشر من خالل سور اإلسراء والكھف ومریم حماد،  ٥
 ).٢٤ص(عبد الباقي، المعجم المفھرس أللفظ القرآن الكریم  ٦
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ج�اءت متناس�بة م�ع س�یاق     ) أخ�رتن (لذا یمك�ن أن یق�ال إن ق�راءة ح�ذف الی�اء ف�ي            
  .ة اإلثبات فللداللة على أصل الكلمةالكالم الذي لم یكن طلبًا صریحًا، أما قراء

السامرائي ال یتعارض مع الق�راءات ف�ي اآلی�ة، ب�ل إن     . وبناء على ذلك فتوجیھ د 
  .  دراسة القراءات في ھذه اآلیة واآلیات المشابھة أیدت التوجیھ الذي ذكره

  ):اتبعن(و) اتبعني(رابعًا 

َف��إْن {م��ا قول��ھ تع��الى ال��سامرائي ب��ین ح��ذف الی��اء وإثباتھ��ا ف��ي آیت��ین وھ . ق��ارن د
َحآجُّوَك َفُقْل َأْسَلْمُت َوْجِھَي ِلّل�ِھ َوَم�ِن اتَّ�َبَعِن َوُق�ل لِّلَّ�ِذیَن ُأْوُت�وْا اْلِكَت�اَب َواُألمِّیِّ�یَن َأَأْس�َلْمُتْم                 

آل [}  ِباْلِعَب���ادَف���ِإْن َأْس���َلُموْا َفَق���ِد اْھَت���َدوْا وَِّإن َتَولَّ���ْوْا َفِإنََّم���ا َعَلْی���َك اْل���َبَالُغ َوالّل���ُھ َب���ِصیرٌ     
ُقْل َھـِذِه َسِبیِلي َأْدُعو ِإَلى الّل�ِھ َعَل�ى َب�ِصیَرٍة َأَن�ْا َوَم�ِن اتََّبَعِن�ي         {وقولھ تعالى   ] ٢٠:عمران

  ]١٠٨:یوسف[} َوُسْبَحاَن الّلِھ َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمْشِرِكین

فیھ�ا،  ویرى أن كًال من الحذف واإلثبات ج�اء متناس�بًا م�ع س�یاق اآلی�ة الت�ي ورد                
ِإنَّ {فحذفت الیاء في اآلیة األولى المتعلقة بالدخول في اإلسالم، فقد جاء قبلھا قولھ تع�الى            

الدِّیَن ِعنَد الّلِھ اِإلْسَالُم َوَما اْخَتَلَف الَِّذیَن ُأْوُتوْا اْلِكَت�اَب ِإالَّ ِم�ن َبْع�ِد َم�ا َج�اءُھُم اْلِعْل�ُم َبْغًی�ا                     
أم�ا اآلی�ة الثانی�ة    ] ١٩:آل عم�ران [} اِت الّلِھ َفِإنَّ الّلِھ َس�ِریُع اْلِح�َساب    َبْیَنُھْم َوَمن َیْكُفْر ِبآیَ   

فھي في الدعوة إلى اهللا وھي خصوصیة بعد الدخول إلى اإلسالم، وتتطلب علم�ًا وب�صرًا             
  بأحكام اإلسالم أكثر من مجرد الدخول في اإلسالم لذا ناسبھا إثبات الیاء،

یوسف داخلون في اآلیة األولى فھ�م م�سلمون،         وذكر أیضًا أن المذكورین في آیة       
أما الم�ذكورون ف�ي آی�ة آل عم�ران ف�ال ی�شترط أن یكون�وا داخل�ین ف�ي آی�ة یوس�ف، ل�ذلك                        

  ١.فاتباع الرسول في آیة یوسف أكثر فھو یشمل االتباع األول وزیادة

  :وقد اتفق القراء على إثبات الیاء في آیة یوسف لكنھم اختلفوا في آیة آل عمران

 .أ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بإثبات الیاء وصًالفقر -

 .وقرأ یعقوب بإثبات الیاء وصًال ووقفًا -

  ٢.وقرأ الباقون بالحذف وصًال ووقفًا -

واختل���ف المف���سرون ف���ي عرض���ھم لھ���ذه الق���راءات، فم���نھم م���ن ل���م ی���شر إلیھ���ا، 
كالزمخ��شري، وأب��ي ال��سعود، وم��نھم م��ن ح��ّسن ق��راءة الح��ذف ك��ابن عطی��ة وأب��ي حی��ان،  

                                                           

 ). ٢٩-٢٨ص(السامرائي، بالغة الكلمة  ١
 ).٥٢ص(خاروف، المیسر في القراءات األربع عشر  ٢
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 ومنھم من حم�ل ق�راءة اإلثب�ات    ٢ ومنھم من ذكرھا دون توجیھ كابن عاشور،  ١آللوسي،وا
   ٣.على اتباع األصل، وقراءة الحذف على اتباع رسم المصحف كالشوكاني

 أم��ا علم��اء توجی��ھ الق��راءات فم��نھم م��ن ل��م ی��ذكر ھ��ذه الق��راءات بالتوجی��ھ، ك��ابن  
فتن�درج ھ�ذه الق�راءة تح�ت أص�ل       أم�ا مك�ي ب�ن أب�ي طال�ب            ٥ وأبي علي الفارسي،   ٤خالویھ

  ٦.حذف الیاءات الزوائد، وقد سبقت اإلشارة إلى توجیھھ لقراءة الحذف

ولم یتناول الباحث عبد المالحي ھذه القراءات بالتوجیھ، ولعل ذلك راجع إلى م�ا              
قسم لھ تعلق بالتفسیر وقسم ال : أصلھ في المقدمة حیث بّین أن القراءات تنقسم إلى قسمین

  ٧.بالتفسیرتعلق لھ 

ومن خالل االستقراء والتحلیل تبین أنھ یمكن الجمع بین القراءات المتواترة لآلیة 
السامرائي من توجیھات لحذف الیاء فیھا، فیقال إن قراءة إثب�ات الی�اء ج�اءت         .وما ذكره د  

. لإلشارة إل�ى أص�ل الكلم�ة أم�ا ق�راءة الح�ذف فج�اءت مناس�بة ل�سیاق الك�الم كم�ا ف�ّصل د                  
  .السامرائي

جاءت في عدة مواضع من القرآن الكریم، اتفق        ) اتبعني(ومما یؤید ذلك أن كلمة      
القراء في مواضع منھا على إثبات الیاء، واختلف القراء في مواض�ع أخ�رى ف�ي قراءتھ�ا                
بین اإلثب�ات والح�ذف، وق�د وج�دت أن ك�ًال م�ن اإلثب�ات والح�ذف ج�اء متناس�بًا م�ع س�یاق                      

  .اآلیات التي ورد فیھا

  :باتفاق القراء في أربعة مواضع) اتبعني( الیاء مثبتة في فعل فقد جاءت

 السامرائي.  والتي تناولھا د١٠٨:یوسف -

َیاَأَب�ِت ِإنِّ�ي َق�ْد َج�اءِني ِم�َن اْلِعْل�ِم َم�ا َل�ْم َیْأِت�َك َف�اتَِّبْعِني                   {وفي قول�ھ تع�الى       -
علی�ھ، فناس�بھا   وھي في س�یاق دع�وة األب وال�شفقة     ] ٤٣:مریم[} َأْھِدَك ِصَراًطا َسِویا  

  .إثبات الیاء

                                                           

اآللوسي، روح ). ٤٢٨ص/ ٢ج(أبو حیان، البحر المحیط ). ١/٤١٤ج(لوجیز  ابن عطیة، المحرر ا١
 ).١٤٧/ ٣ج(المعاني 

 ).٢٠٥ص/ ٣ج( ابن عاشور، التحریر والتنویر ٢
 ). ٤٤٢/ ١ج( الشوكاني، فتح القدیر ٣
 )١٠٧ص( ابن خالویھ، الحجة في القراءات السبع ٤
 ).١٦١ص/ ٢ج( الفارسي، الحجة في علل القراءات ٥
 )١٤ص( البحث ینظر٦
 ). ٣٦ص/ ١ج(المالحي، تفسیر القرآن بالقراءات القرآنیة العشر  ٧
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ُقْل ِإن ُكنُتْم ُتِحبُّ�وَن الّل�َھ َف�اتَِّبُعوِني ُیْحِب�ْبُكُم الّل�ُھ َوَیْغِف�ْر               {وفي قولھ تعالى     -
والخط�اب فیھ�ا للم�ؤمنین والم�ؤمن     ] ٣١:آل عم�ران [} َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوالّلُھ َغُفوٌر رَِّح�یم  

  . فناسب ذلك إثبات الیاء ١غایة قصده تحصیل رضا اهللا عنھ ومحبتھ إیاه،

َوَلَقْد َقاَل َلُھْم َھاُروُن ِمن َقْبُل َیاَقْوِم ِإنََّما ُفِتن�ُتم ِب�ِھ َوِإنَّ          {وفي قولھ تعالى     -
وھن�ا الخط�اب م�ن ھ�ارون ال�ذي          ] ٩٠:ط�ھ [} َربَُّكُم الرَّْحَمُن َفاتَِّبُعوِني َوَأِطیُعوا َأْمِري    

م الرحمن، وھو سیاق یتناسب مع إثبات  عرف بلین الجانب، ویؤكده إیثار التعبیر باس      
 .الیاء

  :أما حذف الیاء في الرسم فقد جاء في ثالثة مواضع، وھي

 .السامرائي.  والتي تناولھا د٢٠:آل عمران -

} َوَق�اَل الَّ�ِذي آَم�َن َی�اَقْوِم اتَِّبُع�وِن َأْھ�ِدُكْم َس�ِبیَل الرََّش�اد              {وفي قولھ تع�الى      -
ون ال�ذي ك�ان یخف�ي إیمان�ھ، فناس�بھ ح�ذف            وھي في قصة مؤمن آل فرع     ] ٣٨:غافر[

 .الیاء في قراءة من قرأ بالحذف، مع داللة قراءة اإلثبات على أصل الكلمة

َوِإنَُّھ َلِعْلٌم لِّلسَّاَعِة َفَال َتْمَتُرنَّ ِبَھا َواتَِّبُع�وِن َھ�َذا ِص�َراٌط            {وفي قولھ تعالى     -
 اإلس��الم فناس��بھا ق��راءة وھ��ي ف��ي س��یاق دع��وة عام��ة إل��ى، ]٦١:الزخ��رف[} مُّ��ْسَتِقیم

 .الحذف، مع داللة قراءة اإلثبات على أصل الكلمة

  ):تسألن(و) تسألني(خامسًا 

َق�اَل َی�اُنوُح ِإنَّ�ُھ َل�ْیَس ِم�ْن        {ف�ي قول�ھ تع�الى       ) ت�سألن (حذفت الیاء رسمًا من الفعل      
ِعْل��ٌم ِإنِّ��ي َأِعُظ��َك َأن َتُك��وَن ِم��َن  َأْھِل��َك ِإنَّ��ُھ َعَم��ٌل َغْی��ُر َص��اِلٍح َف��َال َت��ْسَأْلِن َم��ا َل��ْیَس َل��َك ِب��ِھ   

 ]٤٦:ھود[} اْلَجاِھِلین

َقاَل َفِإِن اتََّبْعَتِني َفَال َتْسَأْلِني َعن َشْيٍء َحتَّى ُأْحِدَث {في حین أثبتت الیاء في اآلیة 
  ]٧٠:الكھف[} َلَك ِمْنُھ ِذْكًرا

، فإثبات الیاء السامرائي ذلك إلى اختالف السیاق في اآلیتین والقصتین . وأرجع د 
في الكھف ألن سؤال موس�ى علی�ھ ال�سالم ك�ان یتوقع�ھ الخ�ضر، والق�صة ت�دور ح�ول م�ا                 

  .یفعلھ الخضر واعتراضات موسى علیھ السالم علیھ، فاقتضى المقام اإلطالة

. كما أن موسى علیھ السالم سأل عن ثالثة أمور، في حین سأل نوح أم�رًا واح�داً                
رة ھود أش�د مم�ا ف�ي الكھ�ف، ب�ل ألم�ح الخ�ضر إل�ى أن�ھ            باإلضافة إلى أن التحذیر في سو     

                                                           

 ).٢٢٥ص/ ٣ج(ابن عاشور، التحریر والتنویر  ١
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، فف�ي الح�ذف   }َحتَّى ُأْح�ِدَث َل�َك ِمْن�ُھ ِذْك�ًرا    {سیعلم موسى علیھ السالم بما یقوم بھ فیما بعد    
كما أن سؤال موسى علیھ ال�سالم ك�ان      . في سورة ھود إشارة إلى النھي عن أصل الحدث        

  ١.و سؤال طلبسؤال استفھام، أما سؤال نوح علیھ السالم فھ

وقد اتفق القراء على قراءة اآلیة في سورة الكھف بإثبات الیاء، أما في س�ورة              
  :ھود فاختلفوا

 .قالون، وابن ذكوان وھشام) َتْسَأَلنِّ(فقرأ  -

 .ورش وأبو جعفر، مع إثبات الیاء وصًال) َتْسَأَلنِّ(وقرأ  -

 .ابن كثیر وھشام بوجھھ الثاني) َتسَأَلنَّ(وقرأ  -

أب��و عم��رو وأثب��ت الی��اء وص��ًال فق��ط، وأثب��ت الی��اء ف��ي     ) ْلنيت��سَأ(وق��رأ  -
 .الحالین یعقوب

 ٢.الباقون) َتْسَألِن(وقرأ  -

للمفرد مضافًا إلى ضمیر المتكلم إال في ھذین        ) تسأل(ولم یرد ھذا الفعل      -
 ٣.الموضعین

  ٤.وقد عرض كثیر من المفسرین ھذه القراءات دون توجیھ لمعانیھا
ت فركزوا على جانب التركی�ب النح�وي واإلع�راب،    أما علماء توجیھ القراءا 

  .واألصل اللغوي للكلمة
مجزوم للنھ�ي والی�اء كنای�ة ع�ن اس�م اهللا            ) تسَأْلني(فبین ابن خالویھ أن قراءة      

خزل�ت ی�اء اإلض�افة واجت�زئ     ) َت�ْسَألنِ (تأكید للنھي، وق�راءة  ) َتْسَأَلنِّي(تعالى، وقراءة   
  ٦.مكي بن أبي طالبوذكر قریبًا من ذلك ٥.منھا بالكسرة

وذكر أب�و عل�ي الفارس�ي أن ق�راءة ف�تح ال�الم الفع�ل فیھ�ا یتع�دى إل�ى مفع�ول                   
واحد في اللفظ والمعنى عل�ى التع�دي إل�ى ث�اٍن، أم�ا ق�راءة ك�سر الن�ون فت�دل عل�ى أن             

                                                           

 ). ٣٠-٢٩ص(السامرائي، بالغة الكلمة في التعبیر القرآني  ١
 ). ٢٢٧ص(خاروف، المیسر في القراءات األربع عشر  ٢
 ). ٤١٣ص(لقرآن الكریم عبد الباقي، المعجم المفھرس أللفاظ ا ٣
أبو حیان، البحر ). ١٧٧/ ٣ج(ابن عطیة، المحرر الوجیز ). ٣٨٤/ ٢ج(الزمخشري، الكشاف  ٤

/ ١٢ج(اآللوسي، روح المعاني ). ٣١٩/ ٣ج(أبو السعود، إرشاد العقل السلیم ). ٢٣٠/ ٥ج(المحیط 
 . ٨٧-٨٦/ ١٢ج(ابن عاشور، التحریر والتنویر ). ٣٦٥

 ).١٨٨-١٨٧ص (ة في القراءات السبع ابن خالویھ، الحج ٥
 ). ٥٣٢ص(القیسي، الكشف  ٦
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الفعل یتع�دى إل�ى مفع�ولین، وق�راءة إثب�ات الی�اء ج�اءت عل�ى األص�ل، وق�راءة ح�ذف              
  ١.الیاء فللتخفیف
حمد المحیسن فأرجع حذف الیاء وإثباتھا إلى اختالف لغ�ات الع�رب،            م. أما د 

  ٢.فالحذف لغة ھذیل، واإلثبات لغة الحجازیین
وجمعت الباحثة ھیفاء رضوان بین ھ�ذه الق�راءات المتنوع�ة ف�ي س�ورة ھ�ود                  

وعلیھ فإن اهللا تعالى نھى نوحًا عن أن یسأل ما ل�یس ل�ھ ب�ھ     «: جمعًا لطیفًا حیث قالت   
طلقًا سواء أك�ان ھ�ذا ال�سؤال هللا ع�ز وج�ل أم لغی�ره ف�ي ھ�ذا المق�ام أم فیم�ا           علم نھیًا م  

یستقبل، وقد تنوع أسلوب التعبیر عن ھذا النھي تنوعًا ناسب تعدد صور السؤال عما        
لیس للمرء بھ عل�م فق�د تك�ون أم�ورًا عظیم�ة فناس�بھا الت�شدید وق�د تك�ون أم�ورًا ھین�ة                         

لى دالل�ة ح�ذف الی�اء وإثباتھ�ا، ویمك�ن أن یق�ال           لكنھا لم تتطرق إ    ٣.»فناسبھا التخفیف 
فیھا مثل ما قیل في القراءات األخرى، ففي اختالف القراءات إشارة إلى عموم النھي   

  .عن السؤال ما لیس لإلنسان بھ علم
ال���سامرائي ال یتناس���ب م���ع تن���وع . وب���ذلك یتب���ین أن التوجی���ھ ال���ذي ذك���ره د

ن یق�ال إن إثب�ات الی�اء ف�ي س�ورة الكھ�ف          القراءات الواردة في سورة ھود، واألولى أ      
جاء على األصل، ومتناسبًا مع السیاق، فھو نھ�ي خ�اص لموس�ى علی�ھ ال�سالم، بینم�ا                 
تنوعت القراءات في سورة ھود بالتشدید والتخفیف، وإثبات الیاء وحذفھا، واإلض�افة            

، التي إلى نون ضمیر المتكلم وعدمھا، لتناسب جمیع األحوال التي تنطبق علیھا اآلیة  
صیغت لتكون كقاعدة عامة في النھي عن سؤال ما لیس لإلنسان بھ علم، واهللا تع�الى           

  . أعلم
   

ب اطا  

   ض وال ات) اف(زدة رف اد 

  :في سورة األحزاب) الظنونا(و) السبیال(، و)الرسوال(أوًال 

زیادة ألف المد ف�ي  السامرائي ثالث كلمات رسمت في سورة األحزاب ب       . تناول د 
ِإْذ َج��اُؤوُكم مِّ��ن َف��ْوِقُكْم َوِم��ْن َأْس��َفَل ِم��نُكْم َوِإْذ َزاَغ��ْت    {أواخرھ��ا، وھ��ي ف��ي قول��ھ تع��الى   

  ]١٠:األحزاب[} اَألْبَصاُر َوَبَلَغِت اْلُقُلوُب اْلَحَناِجَر َوَتُظنُّوَن ِباللَِّھ الظُُّنوَنا

َی��ْوَم ُتَقلَّ��ُب ُوُج��وُھُھْم ِف��ي النَّ�اِر َیُقوُل��وَن َیاَلْیَتَن��ا َأَطْعَن��ا اللَّ��َھ َوَأَطْعَن��ا   {وقول�ھ تع��الى 
  ]٦٧-٦٦:األحزاب[} الرَُّسوَال َوَقاُلوا َربََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدَتَنا َوُكَبَراءَنا َفَأَضلُّوَنا السَِّبیَال

                                                           

 ). ٢٤٥ص(الفارسي، الحجة في علل القراءات  ١
 ). ٢٥٥ص(المحیسن، المستنیر في تخریج القراءات المتواترة  ٢
رضوان، تفسیر القرآن بالقراءات القرآنیة العشر من خالل سور ھود ویوسف والرعد وإبراھیم  ٣

 ).٤٤ص/ ٥ج(والحجر والنحل 
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ألنھ من ق�ول أھ�ل      ) السبیال(و) الالرسو(السامرائي أن زیادة األلف في      . ویرى د 
الن��ار وھ��م ی��صطرخون فیھ��ا، ویم��دون أص��واتھم بالبك��اء، وذل��ك بخ��الف قول��ھ تع��الى ف��ي  

مَّ��ا َجَع��َل اللَّ��ُھ ِلَرُج��ٍل مِّ��ن َقْلَب��ْیِن ِف��ي َجْوِف��ِھ َوَم��ا َجَع��َل َأْزَواَجُك��ُم الالَِّئ��ي       {ال��سورة نف��سھا  
 َجَع�َل َأْدِعَی�اءُكْم َأْبَن�اءُكْم َذِلُك�ْم َق�ْوُلُكم ِب�َأْفَواِھُكْم َواللَّ�ُھ َیُق�وُل                 ُتَظاِھُروَن ِمْنُھنَّ ُأمََّھاِتُكْم َوَم�ا    

حیث ج�اءت الكلم�ة بغی�ر أل�ف الم�د، ألنھ�ا م�ن               ،  ]٤:األحزاب[} اْلَحقَّ َوُھَو َیْھِدي السَِّبیل   
  ١.قول اهللا تعالى مقررًا حقیقة عقلیة معلومة فال یقتضي المد

شارة إلى أنھم ظنوا ظنونًا كثیرة مختلفة فأطلقھا في الصوت فلإل) الظنونا(أما مد 
  ٢.مناسبة لتعددھا وإطالقھا

  :واختلف القراء في قراءة ھذه الكلمات

 .نافع، وابن عامر، وشعبة، وأبو جعفر: فأثبت األلف وصًال ووقفًا -

 .ابن كثر، وحفص، والكسائي، وخلف: وأثبت األلف وقفًا فقط -

 ٣.الباقون: وحذف األلف في الحالین -

أما المفسرون وعلماء توجیھ الق�راءات فیرجع�ون ق�راءة إثب�ات األل�ف إل�ى اتب�اع                  
رسم المصحف ومراعاة الفاصلة تشبیھًا لھا ب�القوافي، أم�ا ق�راءة الح�ذف فیرجعونھ�ا إل�ى               

 ولم یربطوا زیادة األل�ف ف�ي ھ�ذه الكلم�ات بالمع�اني ع�دا م�ا ذك�ره                    ٤مراعاة أصل الكلمة،  
ف�ي ق�راءة م�ن قرأھ�ا ب�ذلك ف�ي            -) الظنون�ا (البقاعي أن زیادة األلف ف�ي       البقاعي، فقد ذكر    

 فلإلشارة إلى اتساع ھذه األفك�ار وت�شعب تل�ك الخ�واطر، أم�ا م�ن أثبتھ�ا              -الوصل والوقف 
 أم�ا   ٥.في الوقف دون الوص�ل فلإلش�ارة إل�ى اخ�تالف الح�ال ت�ارة ب�القوة وت�ارة بال�ضعف                    

 ٦إیذانھم بأنھم یتلذذون بذكره ویعتقدون عظمتھ،فیرى أن فیھا إشارة إلى ) الرسوال(قراءة 

                                                           

 ).٣٨ص(السامرائي، بالغة الكلمة  ١
 ).٣٨ص(المرجع السابق  ٢
 ). ٤٢٧، ٤١٩ص(خاروف، المیسر في القراءات األربع عشر  ٣
/ ٤ج(الفارسي، الحجة في علل القراءات السبع ). ٢٨٩ص(ابن خالویھ، الحجة في القراءات ٤

). ٣٧٣ص/ ٤ج(رر الوجیز ابن عطیة، المح). ٥١١ص/ ٣ج(الزمخشري، الكشاف ).  ١٧٢-١٧١ص
اآللوسي، روح ). ٣٦٦، ٣١٨ص/ ٤ج(الشوكاني، فتح القدیر ). ١١٢/ ٧ج(أبو حیان، البحر المحیط 

). ١١٨- ١١٦ص/ ٢٢ج) (٢٨٢/ ٢١ج(ابن عاشور، التحریر والتنویر ). ٢٠٦ص/ ٢١ج(المعاني 
 ). ٢٣٥/ ٢ج(المحیسن، المستنیر 

 ).٣٠٣/ ١٥ج(البقاعي، نظم الدرر  ٥
 ).٤١٨ص/ ١٥ج(السابق المرجع  ٦
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لإلش�ارة إل�ى أن�ھ س�بیل واس�ع وواض�ح وأن�ھ مم�ا یتل�ذذ ب�ذكره           ) ال�سبیال (وكذلك في قراءة  
  ١.ویجب تفخیمھ

اخ�تالف ف�ي    ) الظنون�ا (أما الباحثة وف�اء ح�سونة فت�رى أن االخ�تالف ف�ي ق�راءة،                
 لكنھ�ا ناق�ضت نف�سھا    ٣،)الرس�وال (ة  وكذلك كان رأیھا في ق�راء    ٢األداء ال في لفظ القرآن،    

حی��ث قال��ت إن ف��ي ھ��ذه الق��راءة إش��ارة إل��ى أن��ھ س��بیل واس��ع  ) ال��سبیال(ف��ي توجی��ھ ق��راءة 
  ٤.وواضح وإنھ مما یتلذذ بذكره ویجب تفخیمھ

السامرائي ال یتعارض مع الق�راءات المت�واترة ف�ي اآلی�ات،     . وأرى أن ما ذكره د  
ف�یمكن أن یق�ال     ٥ة ألف المد إال في ھ�ذه المواض�ع،        خصوصًا أن ھذه الكلمات لم تقرأ بزیاد      

إن قراءة حذف األلف جاءت على أص�ل الكلم�ة، أم�ا ق�راءة إثب�ات األل�ف فج�اءت مناس�بة                
  .السامرائي.للسیاق، كما ذكر البقاعي ود

  ):قواریرا(ثانیًا ألف التنوین في كلمة 

ِبآِنَی�ٍة مِّ�ن ِف�ضٍَّة      َوُیَط�اُف َعَل�ْیِھم     {م�رتین ف�ي قول�ھ تع�الى         ) ق�واریر (ذكرت كلم�ة    
 َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقَواِریَرا

  ]١٦ -١٥:اإلنسان[} َقَواِریَرْا ِمن ِفضٍَّة َقدَُّروَھا َتْقِدیًرا

السامرائي ق�راءة الكلم�ة األول�ى ب�ألف التن�وین دون الكلم�ة الثانی�ة إل�ى                . وأرجع د 
یحدد نوعھا وال م�ن أي  االختالف من حیث اإلطالق والتقیید، فالقواریر األولى مطلقة لم         

جنس ھي، أما الثانیة فقد قیدت بأنھا من فضة، لم تطلق بألف التنوین، ھذا باإلض�افة إل�ى             
  ٦.رعایة الفاصلة في األولى فزادھا حسنًا على حسن

ال��سامرائي ق��د خ��الف منھج��ھ ف��ي مراع��اة رس��م الم��صحف،     . ویالح��ظ ھن��ا أن د 
ھا في قراءة حفص، وھذا یؤكد عدم دقة ما     فالكلمة الثانیة رسمت باأللف لكنھا قرئت بدون      
  . قرره في المقدمة في شروط القراءة المتواترة

                                                           

 ). ٤١٩ص/ ١٥ج(المرجع نفسھ  ١
حسونة، تفسیر القرآن بالقراءات القرآنیة العشر من خالل سور القصص والعنكبوت والروم ولقمان  ٢

 ).١٨٩ص/ ٩ج(والسجدة واألحزاب 
 ).٢٠٥ص/ ٩ج(المرجع السابق  ٣
 ).٢٠٥ص/ ٩ج(المرجع نفسھ  ٤
 ).٤٢١، ٣٨٨، ٥٤٠ص(عبد الباقي، المعجم المفھرس  ٥
 ).٣٩ص(السامرائي، بالغة الكلمة  ٦
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  :وقد اختلف القراء في قراءة ھاتین الكلمتین

فقرأ بالتنوین في الكلمتین وإبدالھ ألف�ًا ف�ي الوق�ف ن�افع وش�عبة والك�سائي                  -
 .وأبو جعفر

في الث�اني وع�دم   وقرأ بتنوین األول والوقف علیھ باأللف، وترك التنوین      -
 .الوقف علیھ باأللف مع إسكان الراء ابن كثیر وخلف

وقرأ بغیر تنوین في األول والث�اني والوق�ف عل�ى األول ب�األلف والث�اني                 -
ب��دونھا أب��و عم��ر واب��ن ع��امر وحف��ص وروح، م��ا ع��دا ھ��شام ورد عن��ھ الخ��الف ف��ي   

 .الثاني وقفًا باأللف وبدونھا

والوق�ف بغی�ر أل�ف فیھم�ا م�ع إس�كان        وقرأ بغیر تنوین في األول والثاني        -
 ١.الراء حمزة ورویس

وأرجع أغلب العلماء والمفسرین قراءة إثبات األلف في الكلمة األولى إلى موافقة        
 ٢رسم المصحف، ولكونھ�ا رأس آی�ة، ولمناس�بة فواص�ل ال�سورة الت�ي بنی�ت عل�ى األل�ف،             

ألفًا ج�اءت عل�ى لغ�ة م�ن        وأشار بعضھم إلى أن قراءة التنوین في الكلمتین والوقف علیھا           
  وأرجع��وا ق��راءة التن��وین ف��ي الث��اني إل��ى اتب��اع الكلم��ة  ٣ی��صرف جمی��ع م��ن ال ین��صرف،

 أما قراءة ترك التنوین في الكلمة الثانیة والوقف علیھا ب�دون أل�ف فعللوھ�ا بأنھ�ا                ٤.األولى
    ٥.كلمة ممنوعة من الصرف، مع عدم مراعاة اتباع الكلمة األولى

ء ھذه القراءات بالمعاني إال ما ذكره البقاعي حیث بّین أن ق�راءة             ولم یربط العلما  
من قرأ بتن�وین الكلمت�ین ت�شیر إل�ى عظم�ة الق�واریر وامت�داد كثرتھ�ا وعلوھ�ا ف�ي الف�ضل                        

  ٦.والشرف

  

                                                           

 ).٥٧٩ص(خاروف، المیسر في القراءات األربع عشر  ١
-٤٩٥/ ٤ج(الفارسي، الحجة في علل القراءات ). ٣٥٩-٣٥٨ص(ابن خالویھ، الحجة في القراءات  ٢

أبو حیان، ). ٤١٢ص/ ٥ج(ابن عطیة، المحرر الوجیز ). ٦٥٨ص/ ٤ج(الزمخشري، الكشاف ). ٤٩٦
/ ٢٩ج(اآللوسي، روح المعاني ). ٤١٤-٤٠٩/ ٥ج(الشوكاني، فتح القدیر ). ٣٨٩/ ٨ج(البحر المحیط 

 ). ٣٩٣ص/ ٢٩ج(ابن عاشور، التحریر والتنویر ). ٢٢٦ص
 ).٤١٤-٤٠٩/ ٥ج(الشوكاني، فتح القدیر  ٣
ابن عاشور، ). ٢٢٦ص/ ٢٩ج(اآللوسي، روح المعاني ). ٦٥٨ص/ ٤ج(الزمخشري، الكشاف  ٤

 ). ٣٩٣ص/ ٢٩ج(ر والتنویر التحری
 ).٣٩٣ص/ ٢٩ج(ابن عاشور، التحریر والتنویر ). ٢٢٦ص/ ٢٩ج(اآللوسي، روح المعاني  ٥
، وقد أشار أیضا إلى بعض العلل األخرى التي ذكرھا )١٤٦-١٤٥ص/ ٢١ج(البقاعي، نظم الدرر  ٦

 .العلماء مثل كونھا رأس آیة لقراءة إثبات األلف
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السامرائي في توجیھھ البیاني الخ�تالف الكلمت�ین ال یتواف�ق    . وأرى أن ما ذكره د   
، فقد قرئت كلتا الكلمتین ب�التنوین وب�األلف وب�دونھما،           مع القراءات المتواترة في الكلمتین    

واألفضل أن یقال إن قراءة التنوین والوقف علیھا باأللف فیھا إشارة إلى عظمة الق�واریر            
وكثرتھا، مع ما فیھا م�ن مراع�اة الفواص�ل، أم�ا ق�راءة ح�ذف األل�ف والتن�وین فھ�ي عل�ى                    

  .أصل الكلمة

  اطب اث

  إدال اروف

ال��سامرائي األلف��اظ المبدل��ة ف��ي الق��رآن الك��ریم دراس��ة بیانی��ة، وم��ن ھ��ذه  . درس د
  :األلفاظ

 ).یبصط(و) یبسط( -

 ).بصطة(و) بسطة( -

مَّن َذا الَِّذي ُیْقِرُض الّلَھ َقْرًضا َحَسًنا َفُیَضاِعَفُھ َل�ُھ َأْض�َعاًفا            {وھي في قولھ تعالى     
بالصاد في ھذه اآلیة، وس�ائر  ] ٢٤٥:البقرة[} َجُعون َوِإَلْیِھ ُتْر َوَیْبصطُ َكِثیَرًة َوالّلُھ َیْقِبضُ  

  .ما في القرآن بالسین

َوَق�اَل َلُھ�ْم َنِب�یُُّھْم ِإنَّ الّل�َھ َق�ْد َبَع�َث َلُك�ْم َط�اُلوَت َمِلًك�ا َق�اُلَوْا َأنَّ�ى                   {وفي قولھ تع�الى     
ْؤَت َس��َعًة مِّ��َن اْلَم��اِل َق��اَل ِإنَّ الّل��َھ  َیُك��وُن َل��ُھ اْلُمْل��ُك َعَلْیَن��ا َوَنْح��ُن َأَح��قُّ ِباْلُمْل��ِك ِمْن��ُھ َوَل��ْم ُی��  

ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َوالّل�ُھ ُی�ْؤِتي ُمْلَك�ُھ َم�ن َی�َشاء َوالّل�ُھ َواِس�ٌع        ْسَطًة  اْصَطَفاُه َعَلْیُكْم َوَزاَدُه بَ   
 ]٢٤٧:البقرة[} َعِلیم

ھ بالسین ف�ي ھ�ذه اآلی�ة، وف�ي األع�راف بال�صاد ف�ي قول�         ) بسطة(حیث جاء اللفظ    
َأَوَعِجْب�ُتْم َأن َج��اءُكْم ِذْك�ٌر مِّ�ن رَّبُِّك��ْم َعَل�ى َرُج�ٍل مِّ��نُكْم ِلُین�ِذَرُكْم َواذُك�ُروْا ِإْذ َجَعَلُك��ْم        {تع�الى  

} َف��اْذُكُروْا آالء الّل��ِھ َلَعلَُّك��ْم ُتْفِلُح��ونَب��ْصَطًة ُخَلَف��اء ِم��ن َبْع��ِد َق��ْوِم ُن��وٍح َوَزاَدُك��ْم ِف��ي اْلَخْل��ِق 
 ]٦٩:األعراف[

بال�صاد ف�ي البق�رة ألن الب�سط فیھ�ا      ) یبصط(السامرائي أن التعبیر بلفظ   . رى د وی
ف���ي س���ائر الق���رآن فق���د ج���اء ) یب���سط(مطل���ق ع���ام ال یخ���ص ش���یئًا دون ش���يء، بخ���الف  

ونقل عن الزركشي تفریقھ بین ح�روف متقارب�ة تختل�ف ب�اللفظ الخ�تالف المعن�ى،                 ١مقیدًا،

                                                           

 ).٥٨ص(ة السامرائي، بالغة الكلم ١
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الجزئی��ة، وبال��صاد ت��دل عل��ى ال��سعة  ت��دل عل��ى ال��سعة ) یب��سط(حی��ث ذك��ر أن ال��سین ف��ي  
  ١.العلویة بدلیل علو معنى اإلطالق وعلو الصاد مع الجھارة واإلطباق

بال��صادر ف��ي س��ورة  ) ب��صطة(ف��ي ال��سین ف��ي س��ورة البق��رة و  ) ب��سطة(أم��ا لف��ظ 
ال�سامرائي أن�ھ ج�اء بال�سین ف�ي وص�ف ط�الوت وھ�و ش�خص واح�د،                    .األعراف، فی�رى د   

 وال��صاد أق��وى م��ن ال��سین وأظھ��ر، فك��ان ألی��ق    وج��اءت بال��صاد ف��ي وص��ف قبیل��ة ع��اد،  
  ٢.بوصف القبیلة

 إح�داھا  ٣في القرآن الكریم بالم�ضارع ف�ي ع�شرة مواض�ع،       ) یبسط(وقد ورد لفظ    
في سورة البق�رة، وھ�و الموض�ع الوحی�د ال�ذي رس�م اللف�ظ فی�ھ بال�صاد، وس�ائر المواض�ع               

 اتفاقھم على قراءتھ بالسین رسم بالسین، لكن القراء اختلفوا في قراءة اللفظ في البقرة، مع
  :٤في باقي المواضع

  .دوري أبي عمرو، وھشام، وخلف عن حمزة، ورویس، وخلف) یبسط( فقرأ -

  .نافع، والبزي، وشعبة والكسائي، وأبو جعفر، وروح) یبصط( وقرأ -

  ٥. والباقون بالسین والصاد-

. ین ذكرھم�ا د   فلم یرد في الق�رآن الك�ریم إال ف�ي الموض�عین الل�ذ             ) بسطة(أما لفظ   
  :وقد اختلف القراء في قراءتھما في الموضعین٦السامرائي،

  :ففي آیة البقرة

 ).بصطة(قرأ قنبل بخلف عنھ  -

 ٧).بسطة(وقرأ الباقون  -

                                                           

 ).٥٩-٥٨ص(والسامرائي، بالغة الكلمة ). ٢٨٨ص(الزركشي، البرھان  ١
 ).٥٨ص(السامرائي، بالغة الكلمة  ٢
في موضع واحد ) یبسطھ(وورد ). ١٤٥ص(عبد الباقي، المعجم المفھرس أللفاظ القرآن الكریم  ٣
مت بالسین واتفق القراء ، وكلھا رس)٢:الممتحنة(و) ١١:المائدة(في موضعین ) یبسطوا(و). ٤٨:الروم(

 ).٥٤٩، ١٠٩، ٤٠٩ص (خاروف، المیسر في القراءات األربع عشر . على قراءتھا بالسین
، ٤٦٤، ٤٣٢، ٤٠٨، ٢٩٥،٤٠٣، ٢٨٥، ٢٥٢ص(خاروف، المیسر في القراءات األربع عشر  ٤

٤٨٤.( 
 ).٣٩ص(خاروف، المیسر في القراءات األربع عشر  ٥
 ).١٤٦ص(لفظ القرآن الكریم عبد الباقي، المعجم المفھرس أل ٦
 ).٤٠ص (خاروف، المیسر في القراءات األربع عشر ٧
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  :أما في آیة األعراف

فق��رأ قنب��ل، وال��سوسي، واب��ن ذك��وان، وحف��ص، وخ��الد بخلفھ��م، ودوري   -
 ).بسطة(سھ أبي عمرو وھشام، وخلف عن حمزة، ورویس، وخلف عن نف

 ١.، وھو الوجھ الثاني لمن قرأ بالخالف)بصطة(وقرأ الباقون  -

وأرجع علماء توجیھ الق�راءات ھ�ذا االخ�تالف إل�ى التركی�ب اللغ�وي للكلم�ة، ول�م             
یربطوه بمعنى الكلمة، فالقراءة بالسین جاءت على أصل الكلمة، والق�راءة بال�صاد ج�اءت      

وبین�وا أن الخ�الف ب�ین ال�سین وال�صاد      لتناسب حرف الطاء في مخرج الح�رف والنط�ق،       
یسیر لذلك تستخدم الحروف المتقاربة في الروي في الشعر، ونقل بعضھم عن قالون عن          

  ٢.نافع أنھ ال یفرق بین قراءتھا بالسین أو بالصاد

وأغل��ب التفاس��یر الت��ي رجع��ت إلیھ��ا ل��م تتط��رق إل��ى توجی��ھ الق��راءات ف��ي ھ��ذه        
وأش��ار أب��و ال��سعود ف��ي توجی��ھ  ٣ءات دون توجی��ھ،المواض��ع، وقلی��ل م��نھم م��ن ذك��ر الق��را 

 أما ابن عاشور ٤إلى علة قراءة الصاد وھي مجاورتھا للطاء،) ٢٤٥:البقرة(القراءات في 
) ب�صطة (وذك�ر أن لف�ظ    ٥فذكر أن االختالف في ھذه القراءات من ب�اب اخ�تالف اللغ�ات،   

  ٦.في األعراف ثبتت بالصاد في المصاحف

تفسیر القرآن ب�القراءات القرآنی�ة الع�شر ل�م یتن�اولوا       وكذلك الباحثون في مشروع     
 وفي ھذا إشارة إلى أنھ�م ال ی�رون الخ�تالف الق�راءات              ٧ھذه القراءات بالتوجیھ والتفسیر،   

  .في ھذه المواضع أثرًا على المعنى

ومن خالل استقراء اآلیات والقراءات التي وردت في ھذه األلفاظ وتحلیلھا یتب�ین     
مَّ�ن َذا الَّ�ِذي ُیْق�ِرُض الّل�َھ     {ف�ي  ) یبصط(السامرائي للفظ   .  الذي ذكره د   أن التوجیھ البیاني  

}  َوِإَلْی���ِھ ُتْرَجُع���ون  َوَیْب���صُطَقْرًض���ا َح���َسًنا َفُی���َضاِعَفُھ َل���ُھ َأْض���َعاًفا َكِثی���َرًة َوالّل���ُھ َیْق���ِبضُ    
 ال یتع��ارض م�ع الق��راءات المت��واترة، فھ�و الموض��ع الوحی�د ال��ذي اختل��ف    ]٢٤٥:البق�رة [

                                                           

 )١٥٩ص(المرجع السابق  ١
/ ٢ج(أبو علي الفارسي، الحجة في علل القراءات ). ٩٩، ٦٢ص(ابن خالویھ، الحجة في القراءات  ٢

 ).١٣٩ص(ابن زنجلة، حجة القراءات ). ١٦٧-١٦٥
، ٢٦٢ص/ ٢ج(أبي حیان، البحر المحیط ). ٣٣٢، ٣٣٠ص / ١ج(مثل وابن عطیة، المحرر الوجیز  ٣

 . ٢٤٧، ٢٤٥:في توجیھھما آلیتي البقرة) ٢٦٧
 ).٢٨٥ص/ ١ج(أبو السعود، إرشاد العقل السلیم  ٤
 ).٤٨٣ص/ ٢ج (ابن عاشورة، التحریر والتنویر  ٥
 ).٢٠٦-٢٠٥ص / ب٨ج(المرجع السابق  ٦
/ ١ج(یة العشر من خالل سور الفاتحة والبقرة وآل عمران المالحي، تفسیر القرآن بالقراءات القرآن ٧

السكني، تفسیر القرآن بالقراءات القرآنیة العشر من خالل سور األنعام واألعراف ). ٢٣١، ٢٢٧ص
 ). ٢٤٤ص/ ٣ج(
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لقراء فیھ، وھو ی�شیر إل�ى خ�صوصیة ھ�ذا الموض�ع، ف�یمكن أن یق�ال أن الق�راءة بال�سین                ا
تشیر إلى أصل الكلمة، والقراءة بالصاد تشیر إلى إطالق البسط في ھذا الموضع بخ�الف           

  .اآلیات األخرى التي جاء البسط فیھا مقیدًا

ع�راف، ف�أرى    ف�ي البق�رة واأل    ) ب�سطة (السامرائي للفظ   . أما التوجیھ الذي ذكره د    
أن ال یتوافق مع القراءات المتواترة، فقد قرئت بالسین والصاد في الموضعین، واألف�ضل     

ال�سامرائي ع�ن الزرك�شي ق�د     . أن یكون ھذا التوجیھ مرتبطًا برسم المصحف، وما نقل�ھ د     
حی�ث ی�رى الزرك�شي    ) عل�م مرس�وم الخ�ط   (ذكره الزركشي في النوع الخامس والعشرین    

 تمیز بھا رسم المصحف كالزیادة وال�نقص والكتاب�ة عل�ى اللف�ظ حكم�ًا           أن في الوجوه التي   
خفی����ة وأس����رارًا بھی����ة، فیختل����ف حالھ����ا ف����ي الخ����ط، بح����سب اخ����تالف أح����وال مع����اني  

ف�ي الق�رآن إل�ى      ) یب�سط (و) یب�صط (وكذلك یمكن أن یرجع االختالف ب�ین كلم�ة          ١الكلمات،
  . علم رسم المصحف

راب اطا  

  ا ول

السامرائي مجموعة من ألفاظ القرآن الكریم جاءت مرة مبنیًة للمعلوم،    . عرض د 
وذل�ك  ) ُیْنَزف�ون، ُیْنِزف�ون  (ومرة مبنیًة للمجھول ودرسھا دراسة بیانیة، وم�ن ھ�ذه األلف�اظ            

َال  { وقول�ھ تع�الى  ،]٤٧:ال�صافات [} َال ِفیَھ�ا َغ�ْوٌل َوَال ُھ�ْم َعْنَھ�ا ُینَزُف�ون         {في قولھ تعالى    
  ].١٩:الواقعة[}  َعْنَھا َوَال ُینِزُفونُیَصدَُّعوَن

وتساءل عن سبب اختالف اآلیتین بالبناء للمجھ�ول والبن�اء للمعل�وم، وھ�ل ی�صح                
. ینف�د ش�رابھ، أو ی�ذھب عقل�ھ فی�سكر     : وضع أحدھما مكان اآلخر؟ ثم بّین أن معنى ینِزف   

أن ھ��ذا : أم��ا معن��ى ین��َزف فھ��و ی��ذھب عقل��ھ م��ن ال��سكر، وب��ذلك یك��ون معن��ى آی��ة الواقع��ة 
أن ھ�ذا ال�شراب ال ی�ذھب      : ومعن�ى آی�ة ال�صافات     . الشراب ال ینفد، وأنھم ال یسكرون منھ      

  ٢.عقولھم

ووض��ح أن ك��ل مف��ردة منھم��ا وض��عت ف��ي مكانھ��ا المناس��ب، فف��ي س��ورة الواقع��ة  
ال��سیاق ف��ي ال��سابقین المق��ربین، وھ��م أعل��ى الخل��ق، وف��ي س��ورة ال��صافات ال��سیاق ف��ي          

ثم قارن بین الج�زاء الم�ذكور للف�ریقین     . قون أعلى من ھؤالء   المؤمنین المخَلصین، والساب  
في السورتین، وخل�ص إل�ى أن ج�زاء ال�سابقین المق�ربین ف�ي الواقع�ة أعل�ى وأكث�ر، ومن�ھ            
وصف الشراب، ففي الواقعة نفى عنھ السكر والنفاد، وفي الصافات نفى عنھ السكر فقط،   

                                                           

 ). ٢٦١-٢٥٨ص(الزركشي، البرھان في علوم القرآن  ١
 ).٧٨ص(السامرائي، بالغة الكلمة  ٢
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وض�عھا المناس�ب حی�ث ال ت�صلح إال     وما ُذكر في الواقعة أتم، لذا فكل كلمة وضعت في م 
  ١.في الموضع الذي ذكرت فیھ

  :وقد اختلف القراء في قراءة الكلمتین في الموضعین

  :ففي الصافات

 .بالكسر) ینِزفون(قرأ حمزة والكسائي وخلف  -

 ٢.بالفتح) ینَزفون(وقرأ الباقون  -

  :وفي الواقعة

 .بالكسر) ینِزفون(قرأ عاصم وحمزة الكسائي وخلف  -

 ٣.بالفتح) ینَزفون(باقون وقرأ ال -

ویالحظ ھنا أن كل قارئ قرأ الكلمتین ف�ي الموض�عین عل�ى وج�ھ واح�د، م�ا ع�دا            
عاصم الذي فرق بین الكلمتین فقرأ التي في الصافات بالفتح، والت�ي ف�ي الواقع�ة بالك�سر،        
ونق�ل اب�ن خالوی�ھ االخ��تالف ف�ي توجی�ھ ق��راءة عاص�م، فقی�ل إن�ھ جم��ع ب�ین اللغت�ین ل��ُیعلم           

ال (زھما، وقیل إن�ھ ف�رق ب�ین داللت�ي اللفظ�ین، فق�رأ ب�الفتح ف�ي ال�صافات ألن معن�اه                 بجوا
وھ�و ك�ل م��ا اغت�ال اإلن�سان فأھلك��ھ     ): ال فیھ�ا غ��ول (وھ�و مناس��ب لقول�ھ   ) ت�ذھب عق�ولھم  

، وھ�و مناس�ب لقول�ھ       )ال ینف�د ش�رابھم    (وذھب بعقلھ، وقرأ بالكسر في الواقعة، ألن معن�اه          
  ٤.والمعین ال ینفد] ١٨:الواقعة[} َوَكْأٍس مِّن مَِّعین{

واختلف العلماء والمفسرون في داللة اللفظین، فذكر ابن خالویھ أن قراءة الك�سر             
أم�ا أب�و    ٥تعن�ي ال ت�زول عق�ولھم،      ) ینَزف�ون (تعني ال ینفد شرابھم، وقراءة الفتح       ) ینِزفون(

اب، ف�ي  عل�ى ال�سكر وعل�ى نف�اد ال�شر     ) ینِزف�ون (علي الفارسي وابن زنجلة فج�وزا دالل�ة     
  ٧.وھو ما ذكره الزمخشري وأبو السعود كذلك٦.على السكر) ینَزفون(حین تدل قراءة 

                                                           

 ).٨٤ - ٧٩ص(المرجع السابق  ١
 ).٤٤٧ص(خاروف، المیسر  ٢
 ).٥٣٥ص(المرجع السابق  ٣
 ).٣٠٢ص(ابن خالویھ، الحجة في القراءات  ٤
 ). ٣٠٢ص(المرجع السابق  ٥
 ). ٦٠٩-٦٠٨ص(ابن زنجلة، حجة القراءات ). ٢٢٤ص/ ٤ج(الفارسي، الحجة في علل القراءات  ٦
 ).٣٢٦ص/ ٥ج(لسلیم أبو السعود، إرشاد العقل ا). ٤٢-٤١ص/ ٤ج(الزمخشري، الكشاف  ٧
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 وی�رى اب�ن عاش�ور    ١ومن المفسرین من لم یفرق بین معنیي الكلمتین كابن كثیر،      
أن أح���دھما فع���ل متع���د واآلخ���ر الزم، لك���ن مؤداھم���ا بمعن���ى واح���د وھ���و ذھ���اب العق���ل   

  ٢.واختالطھ

مف��سرین ف��ي دالل��ة اللفظ��ین ف��إن ثب��وت الق��راءات   وبغ��ض النظ��ر ع��ن اخ��تالف ال 
المتواترة بالوجھین في آیتي الصافات والواقعة یدل عل�ى إرادة المعنی�ین ف�ي الموض�عین،                

السامرائي مع الق�راءات المت�واترة،      . وبذلك یتبین عدم توافق التوجیھ البیاني الذي ذكره د        
  .حیث ذكر أنھ ال یصح أن توضع كلمة في موضع األخرى

ا فالتوجیھ البیاني األنسب لھذین اللفظین أن یقال إن تن�وع الق�راءات ف�ي ھ�اتین            لذ
اآلیتین فیھ توسیع لدالالت األلفاظ ووصف أكمل لخمر الجنة فنفى عنھ السكر ونف�ى عن�ھ            
النفاد وھذا من كمال النعیم في الجنة، وھو التوجی�ھ ال�ذي ذك�ره الباح�ث ع�ادل الھ�ور ف�ي                 

  ٣.اءات القرآنیة العشربحثھ تفسیر القرآن بالقر

  اطب اس

رار ا را  

ال��سامرائي بع��ض األلف��اظ القرآنی��ة وردت  . ف��ي ھ��ذا الج��زء م��ن الكت��اب تن��اول د  
َق�اَل َأَرَأْی�َت ِإْذ َأَوْیَن�ا ِإَل�ى ال�صَّْخَرِة      {محركة بغیر الحركة المألوف�ة، وذل�ك ف�ي قول�ھ تع�الى         

}  ِإالَّ ال�شَّْیَطاُن َأْن َأْذُك�َرُه َواتََّخ�َذ َس�ِبیَلُھ ِف�ي اْلَبْح�ِر َعَجًب�ا       ن�َسِنیھُ َأَفِإنِّي َن�ِسیُت اْلُح�وَت َوَم�ا       
ِإنَّ الَِّذیَن ُیَباِیُعوَنَك ِإنََّما ُیَباِیُعوَن اللََّھ َیُد اللَِّھ َفْوَق َأْیِدیِھْم َفَمن {وقولھ تعالى ] ٦٣:الكھف[

اللَّ���َھ َف���َسُیْؤِتیِھ َأْج���ًرا   َعَلْی���ُھ َم���ْن َأْوَف���ى ِبَم���ا َعاَھ���َد    نََّك���َث َفِإنََّم���ا َینُك���ُث َعَل���ى َنْف���ِسِھ وَ    
  ]١٠:الفتح[}َعِظیًما

م��ع أن ) أن��سانیھ(و) علی��ھ(وذك��ر أن الق��راءة الم��شھورة ج��اءت ب��ضم الھ��اء ف��ي    
وأش�ار إل�ى أن ض�م الھ�اء ف�ي مث�ل ھ�ذه الم�واطن ھ�و لغ�ة           . المشھور ف�ي ھ�ذا ك�سر الھ�اء      
وأش�ار أی�ضًا إل�ى أن ال�ضم أق�وى الحرك�ات وأثقلھ�ا ف�ي                  ٤.الحجاز، أم�ا غی�رھم فیك�سرھا      

) أن�سانیھ (النطق، فج�اء ض�م الھ�اء ف�ي ھ�ذین الموض�عین متناس�بًا م�ع س�یاق الك�الم، فف�ي                        
ناسب الضم قوة النسیان، كما أن ندرة الحركة في مثل ھذا الموطن مناسب لندرة الن�سیان     

  .في مثل ھذا الموطن

                                                           

 ).٢٦٣، ٧ص/ ٤ج(ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم  ١
 ).٢٩٥ -٢٩٤ص/ ٢٧ج). (١١٤ص/ ٢٣ج(ابن عاشور، التحریر والتنویر  ٢
/ ١٢ج(الھور، تفسیر القرآن بالقراءات القرآنیة العشر من خالل سور الفتح وحتى آخر المنافقون  ٣

 ). ٢٣٢-٢٣١ص
 ).١١٥ -١١٤ص(السامرائي، بالغة الكلمة  ٤
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 العھد وعظمتھ، كما أن الضم أدى إلى تفخیم فناسب ثقل) علیھ(أما ضم الھاء في 
  ١.لفظ الجاللة إشارة إلى تفخیم العھد أیضًا

السامرائي أش�ار إل�ى الق�راءات ف�ي ھ�ذین اللفظ�ین، وذل�ك ألن         . ویالحظ ھنا أن د   
الق��راءات فیھم��ا ل��م تخ��الف ظ��اھر الرس��م العثم��اني، فتغیی��ر الحرك��ة ال ی��ؤثر عل��ى رس��م      

  .الكلمة

  : قراءة ھذین اللفظینوقد اختلف القراء في

 .فقرأ حفص بالضم في الموضعین -

 .وقرأ الباقون بكسر الھاء في الموضعین -

 ٢ .بالكسر ووصل الھاء بیاء على قاعدتھ) أنسانیھ(وقرأ ابن كثیر  -

  .فأغلب القراء قرأ اللفظین بكسر الھاء

ءات ولم یربط أكثر العلماء والمفسرین ھذه القراءة بالمعاني، فمنھم من ذكر القرا         
 ومنھم من علل قراءة الكسر بأنھا لمجاورة الیاء، وھي أخف، وعل�ل ق�راءة             ٣دون توجیھ، 

  ٤.الضم بأنھا على أصل الضمیر، وھي لغة من لغات العرب

أدت إل�ى تفخ�یم   ) علی�ھ (أما أبو السعود واآللوسي فأشارا إلى أن قراءة ال�ضم ف�ي             
ی��ضًا إل��ى أن ن��درة ال��ضم ف��ي قول��ھ  وأش��ار اآللوس��ي أ٥.لف��ظ الجالل��ة المالئ��م لتفخ��یم العھ��د

ال�سامرائي  . وق�د ع�زا د    ٦.جاءت متناسبة م�ع ن�درة ال�ضم ف�ي مث�ل ھ�ذا الم�وطن               ) أنسانیھ(
  .توجیھاتھ إلى بعض ھذه المراجع

 ٧.بال�ضم ) علی�ھ (السامرائي الباحث عادل الھور ف�ي تف�سیر ق�راءة        . وتبنى رأي د  
، وأض�افت أن ق�راءة   )أن�سانیھ  (وكذلك فعلت الباحث�ة آم�ال حم�اد ف�ي تف�سیر الق�راءات ف�ي          

                                                           

 ).١١٩ -١١٥ص(المرجع السابق  ١
 ).٥١٢، ٣٠١ص (خاروف، المیسر في القراءات األربع عشر  ٢
) ٥٢٩ص/ ٣ج(ابن عطیة، المحرر الوجیز ). ٤٥٠ص/ ٣ج(الفارسي، الحجة في علل القراءات  ٣
/ ٥ج(الشوكاني، فتح القدیر ).. ١٣٩ -١٣٨ص / ٦ج(أبو حیان، البحر المحیط ). ١٣٠ص/ ٥ج(

 ).٥٨ص
ابن عاشور، ). ٤٢٢ص(ابن زنجلة، حجة القراءات ). ٢٢٦ص(ابن خالویھ، الحجة في القراءات  ٤

 ).٣٦٧ص/ ١٥ج(التحریر والتنویر 
 ).٣٤٣/ ٢٥ج(اآللوسي، روح المعاني ). ١٠٠ص/ ٦ج(أبو السعود، إرشاد العقل السلیم  ٥
 ).٤٢٣ص / ١٥ج(اآللوسي، روح المعاني  ٦
/ ١٢ج(قراءات القرآنیة العشر من خالل سور الفتح حتى آخر المنافقون تفسیر القرآن بال الھور، ٧

 ).٢٢ص
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كسر الھ�اء فیھ�ا إش�ارة إل�ى اس�تحیاء یوش�ع م�ن موس�ى علی�ھ ال�سالم ب�سبب الن�سیان، أم�ا                          
  ١.قراءة الكسر مع مد ھاء الصلة فتدل على طول مدة النسیان

ال���سامرائي للفظ���ین ال یتع���ارض م���ع  . وب���ذلك یتب���ین أن التوجی���ھ ال���ذي ذك���ره د 
  . القراءات المتواترة

ِإن {سامرائي مث��اًال ثالث��ًا للحرك��ة غی��ر اإلعرابی��ة وھ��و قول��ھ تع��الى      ال��. وذك��ر د
ُضرُُّكْم َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة َت�ُسْؤُھْم َوِإن ُت�ِصْبُكْم َس�یَِّئٌة َیْفَرُح�وْا ِبَھ�ا َوِإن َت�ْصِبُروْا َوَتتَُّق�وْا َال َی�                    

 ]١٢٠:آل عمران[} َكْیُدُھْم َشْیًئا ِإنَّ الّلَھ ِبَما َیْعَمُلوَن ُمِحیط

بف�تح  ) ی�ُضرَّكم (حیث نقل كالم أبي حیان ف�ي تف�ضیل ق�راءة غی�ر مت�واترة وھ�ي                  
. بضم ال�راء ألنھ�ا األكث�ر ف�ي االس�تعمال، وب�ّین د             ) یُضرُّكم(الراء على القراءة المتواترة     

ال��سامرائي أن��ھ ال یج��وز تف��ضیل ق��راءة غی��ر مت��واترة عل��ى ق��راءة مت��واترة، ب��ل ال یج��وز  
 ثبوتًا قطعی�ًا ال  ملسو هيلع هللا ىلصلى أخرى متواترة فھي كلھا ثابتة عن الرسول تفضیل قراءة متواترة ع   

ثم وّضح أن لق�راءة ال�ضم وجھ�ًا ح�سنًا ف�ي أداء المعن�ى، ففیھ�ا إش�ارة إل�ى ثق�ل                      . تردد فیھ 
الحالة التي ھم فیھا، وأنھ وإن لم یضرھم الكی�د إال أنھ�م ق�د ین�الھم األذى، كم�ا ق�ال تع�الى                  

] ١١١:آل عم�ران [}  َوِإن ُیَقاِتُلوُكْم ُیَولُّ�وُكُم اَألُدَب�اَر ُث�مَّ َال ُین�َصُرون           َلن َیُضرُّوُكْم ِإالَّ َأًذى   {
  ٢.أما قراءة الفتح فتخفف األمر وتھونھ وذلك لخفة الفتحة

ال��سامرائي ق��ارن ب��ین ق��راءة مت��واترة ف��ي اآلی��ة وأخ��رى غی��ر       . ویالح��ظ أن د
، فق�د اختل�ف الق�راء    )كمی�ضر (متواترة، لكنھ لم یتعرض لقراءة أخرى متواترة ف�ي لف�ظ     

  :في قراءتھا على وجھین

 ).َیِضْركم(فقرأ نافع وابن كثیر وأبو عمرو ویعقوب  -

 ٣).َیُضرُّكم(وقرأ الباقون  -

وأرج���ع العلم���اء والمف���سرون ھ���ذه الق���راءات إل���ى اخ���تالف التركی���ب النح���وي      
ن��ھ واإلع��راب، أو إل��ى أص��ل تركی��ب الكلم��ة، ف��القراءة األول��ى الفع��ل فیھ��ا مج��زوم عل��ى أ  

جواب شرط، والقراءة الثانیة الضم جاء اتباعًا لضمة الضاد والجزم مقدر، وقال بع�ضھم             

                                                           

/ ٦ج(حماد، تفسیر القرآن بالقراءات القرآنیة العشر من خالل سور اإلسراء والكھف ومریم  ١
 ). ١٩١-١٩٠ص

 ).١٢١-١١٩ص(السامرائي، بالغة الكلمة  ٢
 ).٦٥ص(خاروف، المیسر في القراءات األربع عشر  ٣
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ال (إن��ھ م��ضموم عل��ى تق��دیر إض��مار الف��اء، وق��ال بع��ضھم مرف��وع عل��ى نی��ة التق��دیم أي      
  ١).یضركم أن تصبروا

لق��د ذھ��ب أكث��ر العلم��اء إل��ى أن الق��راءتین   «: ل��ذا ق��ال الباح��ث عب��د اهللا المالح��ي  
  ٢.»إال أن في التشدید معنى الكثرة...نى واحد باعتبار أنھما لغتان للعربترجعان لمع

ال�سامرائي وب�ین    . وبذلك یتبین أنھ ال تعارض ب�ین التوجی�ھ البی�اني ال�ذي ذك�ره د               
الق��راءات المت��واترة ف��ي اآلی��ة، ف��القراءات ت��شیر إل��ى درج��ات مختلف��ة م��ن األذى ال��ذي ق��د 

دید ت�دل عل�ى ح�االت یك�ون فیھ�ا األذى ش�دیدًا،       یتعرض لھ المؤمنون، فقراءة الضم والت�ش  
وقراءة التخفیف تدل على حاالت یكون فیھا األذى أخف، مع حف�ظ الق�راءات للع�دة أوج�ھ           

  . فصیحة في اللغة

  

                                                           

ابن ). ٣٠١ص/ ٢ج(، الفارسي، الحجة في علل القراءات )١١٣ص(خالویھ، الحجة في القراءات ابن  ١
ابن عطیة، المحرر ). ٤٠٠ص/ ١ج(الزمخشري، الكشاف ). ١٧٢-١٧١ص(زنجلة، حجة القراءات 

أبو السعود، إرشاد العقل السلیم  ).٤٦ص/ ٣ج(أبو حیان البحر المحیط ). ٤٩٩-٤٩٨ص/ ١ج(الوجیز 
ابن ). ٣٥٦ص/ ٤ج(اآللوسي، روح المعاني ). ٥٠٧ص/ ١ج( الشوكاني، فتح القدیر ).٢٤ص/ ٢ج(

 ).٦٩-٦٨ص/ ٤ج(عاشور، التحریر والتنویر 
 ).٢٩٩ -٢٩٨ص/ ١ج(المالحي، تفسیر القرآن بالقراءات القرآنیة العشر  ٢
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 الخاتمة

فاضل . بعد ھذه الدراسة التحلیلیة النقدیة للتوجیھات البیانیة لأللفاظ القرآنیة عند د
  : أخلص إلى النتائج التالیة) كلمة في التعبیر القرآنيبالغة ال(السامرائي في كتابھ 

الختالف القراءات المتواترة في األلفاظ القرآنیة فوائد كثیرة من أھمھا الداللة       -١
عل��ى إعج��از الق��رآن الك��ریم، حی��ث تمث��ل وجھ��ًا م��ن وج��وه اإلعج��از البی��اني، ففیھ��ا إث��راء 

اء البی�اني والفن�ي الجم�الي لآلی�ات،     للمعاني یحق�ق تك�امًال فكری�ًا، وفیھ�ا تع�دد أس�الیب األد           
 . وفیھا إثبات لوجوه عربیة فصیحة متكافئة أسھم في حفظ اللغة العربیة

فاض��ل ال��سامرائي ف��ي ش��روط . تب��ین م��ن خ��الل البح��ث ع��دم دق��ة م��ا ذك��ره د  -٢
القراءة المقبولة، حیث ع�د ك�ل ق�راءة مخالف�ة لرس�م الم�صحف ق�راءة ش�اذة أو ض�عیفة أو             

م��ا وض��حھ العلم��اء حی��ث اش��ترطوا ف��ي الق��راءة المقبول��ة أو تك��ون  باطل��ة، وھ��ذا مخ��الف ل
 .موافقة ألحد المصاحف العثمانیة ولو تقدیرًا

السامرائي للقراءات القرآنیة في األلفاظ التي درس�ھا ف�ي كتاب�ھ            . لم یتعرض د   -٣
حی�ث وردت ق�راءات   ) أن�سانیُھ، علی�ُھ، ی�ضرُّكم   (إال في مواض�ع قلیل�ة، وھ�ي ف�ي األلف�اظ          

ال�سامرائي بالدراس�ة   . الحركات غی�ر اإلعرابی�ة ف�ي ھ�ذه األلف�اظ، وق�د تناولھ�ا د         باختالف  
ألن اختالف الحركات ال یؤثر على رسم الكلمة، وذلك وفق الشرط الذي اعتمده في قبول 

 .القراءات

ال�سامرائي ال�شرط ال�ذي اعتم�ده لقب�ول الق�راءة القرآنی�ة، وھ�و ع�دم                . خالف د  - ٤
 قراءة حذف األلف في كلمة ق�واریر الثانی�ة ف�ي قول�ھ              مخالفة رسم المصحف، حیث اعتمد    

ِم�ن ِف�ضٍَّة َق�دَُّروَھا    َق�َواِریَرْا  َوُیَطاُف َعَلْیِھم ِبآِنَیٍة مِّن ِفضٍَّة َوَأْكَواٍب َكاَنْت َق�َواِریَرا          {تعالى  
 . على الرغم من أنھا رسمت بزیادة األلف في المصحف] ١٦ -١٥:اإلنسان[} َتْقِدیًرا

فاض�ل ال�سامرائي ف�ي كتاب�ھ     . خمسة عشر لفظًا قرآنی�ًا درس�ھا د       تناول البحث    -٥
 :نقلت بعدة قراءات متواترة، وتبین من خالل الدراسة التحلیلیة النقدیة ما یأتي

السامرائي من توجیھات لھذه األلفاظ ال یتعارض مع القراءات . أكثر ما ذكره د  -  أ
 أك�دت ھ�ذه التوجیھ�ات، وأض�افت       المتواترة فیھا، بل إن دراسة القراءات المتواترة أحیان�اً        

 :إلیھا جوانب بالغیة وبیانیة وأخرى، وذلك في األلفاظ اآلتیة

 ).نبغي(و) نبغ( -١

 ).اخشوني(و) اخشون( -٢

 ).اتبعني(و) اتبعن( -٣

 .الرسوال -٤
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 .السبیال -٥

 .الظنونا -٦

 ).یبصط(و) یبسط( -٧

 .أنسانیُھ -٨

 .علیُھ -٩

 .یضرُّكم -١٠

 األلفاظ القرآنیة ال تتواف�ق    السامرائي لبعض . التوجیھات البیانیة التي ذكرھا د      -  ب
 :مع القراءات المتواترة الواردة فیھا، وذلك في األلفاظ التالیة

 ).تسألني(و) تسألن( -١

 .قواریرا -٢

 ).بسطة(و) بصطة( -٣

 . ینزفون -٤

حیث كان لدراسة القراءات المتواترة في ھذه األلفاظ أثر ف�ي معرف�ة             
 .التوجیھ البیاني األنسب لھا

لقراءات القرآنی�ة المت�واترة ف�ي مج�ال الدراس�ات            یوصي البح�ث باالھتم�ام ب�ا       -٦
البیانیة القرآنیة، لما لھا من أھمیة في الك�شف ع�ن مظھ�ر م�ن مظ�اھر اإلعج�از القرآن�ي،           

 .وألھمیتھا في الوصول إلى فھم أدق وأشمل لآلیات

  

  

  وصلى اهللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم
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  المراجع

، دار الح��دیث، )م٢٠٠٥(، روح المع��اني، اآللوس��ي، ش��ھاب ال��دین ال��سید محم��ود  -١
  .القاھرة

البقاعي، برھان الدین أبو الحسن إبراھیم بن عمر، نظم الدرر في تناسب اآلی�ات         -٢
 .والسور، دار الكتاب اإلسالمي، القاھرة

، دار )م٢٠٠٦(، ٣ط. النشر في القراءات العشر.. ابن الجزري، محمد بن محمد     -٣
 .الكتب العلمیة، بیروت

علي ب�ن   : ي، محمد بن محمد، منجد المقرئین ومرشد الطالبین، تحقیق        ابن الجزر  -٤
  .محمد العمران

حسونة، وفاء مصباح، تفسیر الق�رآن ب�القراءات القرآنی�ة الع�شر م�ن خ�الل س�ور               -٥
من�شورات الجامع�ة اإلس�المیة،      القصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة واألح�زاب،        

  .غزة

لقراءات الع��شر م��ن خ��الل س��ور اإلس��راء  حم��اد، آم��ال خم��یس، تف��سیر الق��رآن ب��ا  -٦
  .والكھف ومریم، منشورات الجامعة اإلسالمیة، غزة

، )م٢٠١٠(، ٣أبو حیان، أثیر الدین محمد بن یوسف األندلسي، البحر المحیط، ط -٧
  . دار الكتب العلمیة، بیروت

، دار )م٢٠٠٦(، ٤خاروف، محمد فھد، المی�سر ف�ي الق�راءات األرب�ع ع�شرة، ط            -٨
  . روتابن كثیر، بی

ابن خالویھ، الحسین بن أحمد، الحجة في القراءات السبع، تحقیق عبد العال س�الم       -٩
  .، دار الشروق، بیروت)م١٩٧٩(، ٢مكرم، ط

رضوان، ھیفاء عبد الرؤوف، تفسیر القرآن بالقراءات القرآنیة العشر م�ن خ�الل              -١٠
میة،  من��شورات الجامع��ة اإلس��الس��ور ھ��ود ویوس��ف والرع��د وإب��راھیم والحج��ر والنح��ل، 

 .غزة

، )م٢٠٠٦(الزركشي، بدر الدین محمد ب�ن عب�د اهللا، البرھ�ان ف�ي عل�وم الق�رآن،                   -١١
 .دار الحدیث، القاھرة

، ٢ط. الزمخ���شري، أب���و القاس���م ج���ار اهللا محم���ود ب���ن عم���ر، تف���سیر الك���شاف       -١٢
  .، دار الكتب العلمیة، بیروت)م١٩٩٥(
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، )م١٩٩٧(، ٥ابن زنجلة، أبو زرعة عبد الرحمن بن محمد، حج�ة الق�راءات، ط          -١٣
 . مؤسسة الرسالة، بیروت

، )م٢٠٠٧(، ٤ال��سامرائي، فاض��ل ص��الح، بالغ��ة الكلم��ة ف��ي التعبی��ر القرآن��ي، ط -١٤
 .دار عمار، األردن

أب��و ال��سعود، محم��د ب��ن محم��د العم��ادي، إرش��اد العق��ل ال��سلیم إل��ى مزای��ا الكت��اب     -١٥
  .، دار الكتب العلمیة، بیروت)م١٩٩٩(، ١الكریم، ط

تف�سیر الق�رآن ب�القراءات القرآنی�ة الع�شر م�ن خ�الل س�ور                السكني، فاتن�ة توفی�ق،       -١٦
 .منشورات الجامعة اإلسالمیة، غزةاألنعام واألعراف، 

ال��سویركي، ع��زات أحم��د، تف��سیر الق��رآن ب��القراءات الع��شر م��ن خ��الل س��ورتي      -١٧
 .منشورات الجامعة اإلسالمیة، غزةالنساء والمائدة، 

عل�وم الق�رآن، تحقی�ق أحم�د ب�ن          ف�ي   السیوطي، جالل الدین عبد الرحمن، اإلتق�ان         -١٨
  . ، دار الحدیث، القاھرة)م٢٠٠٤(علي، 

 .الشوكاني، محمد بن علي، فتح القدیر، دار الحدیث، القاھرة -١٩

، الدار التونسیة للنشر،   )م١٩٨٤(ابن عاشور، محمد الطاھر، التحریر والتنویر،        -٢٠
 . تونس

 .ألردن، دار النفائس، ا)م٢٠١٠(، ٢عباس، فضل حسن، إتقان البرھان، ط -٢١

، دار )م٢٠٠١(عبد الباقي، محمد فؤاد، المعج�م المفھ�رس أللف�ظ الق�رآن الك�ریم،         -٢٢
 . الحدیث، القاھرة

ابن عطیة، أبو محمد عبد الحق األندل�سي، المح�رر ال�وجیز ف�ي تف�سیر كت�اب اهللا                -٢٣
 .، بیروت، دار الكتب العلمیة)م٢٠٠١(، ١ط. عبد السالم عبد الشافي: العزیز، تحقیق

ارس��ي، الح��سین ب��ن عب��د الغف��ار، الحج��ة ف��ي عل��ل الق��راءات ال��سبع،   أب��و عل��ي الف -٢٤
، دار )م٢٠٠٧(، ١ع��ادل أحم��د، وعل��ي محم��د مع��وض، وأحم��د المع��صراوي، ط: تحقی��ق

  .الكتب العلمیة، بیروت

، دار الكت��ب  )م٢٠٠١(، ١الفخ��ر ال��رازي، محم��د ب��ن عم��ر، مف��اتیح الغی��ب، ط       -٢٥
 .العلمیة، بیروت

 شكري، ومحمد خالد منصور، مقدمات في علم  القضاة، أحمد محمد، وأحمد خالد     -٢٦
 .، دار عمار، األردن)م٢٠٠١(، ١ط. القراءات



 - ٢٩٥٦ -

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللھا .. القیسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب -٢٧
 .، مؤسسة الرسالة، بیروت)م١٩٨٤(، ٣محیي الدین رمضان، ط: تحقیق. وحججھا

، )م١٩٩٩(، ١تف�سیر الق�رآن العظ�یم، ط    ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عم�ر،          -٢٨
  .دار الكتب العلمیة، بیروت

، )م١٩٨٩(، ١المحیسن، محمد سالم، المستنیر في تخریج القراءات المتواترة، ط     -٢٩
 .دار الجیل، بیروت

المالحي، عبد اهللا علي، تفسیر القرآن بالقراءات القرآنیة الع�شر م�ن خ�الل س�ور                 -٣٠
  . الجامعة اإلسالمیة، غزة منشوراتالفاتحة والبقرة وآل عمران،

، دار القل���م، )م٢٠٠٤(المی���داني، عب���د ال���رحمن حبنك���ة، قواع���د الت���دبر األمث���ل،   -٣١
 .دمشق

الھور، عادل عبد القادر، تفسیر القرآن بالقراءات القرآنیة العشر من خالل س�ور              -٣٢
   .منشورات الجامعة اإلسالمیة، غزةالفتح وحتى آخر المنافقون، 

 net.odabasham.www://http/موقع رابطة أدباء الشام  -٣٣

  com.albayanalqurany://http/موقع روائع البیان القرآني  -٣٤
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