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املستخلص
تقوم فكرة البحث على دراسة مظهر بالغي من مظاهر اإلعجاز القرآين الـمتمثل يف
القراءات القرآنية ،يف إحدى صورها وهي االلتفات ،حيث سيدرس الباحثان االلتفات من الغيبة
إىل اخلطاب أو التكلم ،ووقع االختيار على الربع األول من القرآن الكرمي ،ويهدف البحث إىل
تناول هذا الـمظهر لبيان مجال القراءات القرآنية وتكاملها ،يف اختالف ألفاظها واتفاق معانيها،
وأثر ذلك يف فهم الـمتلقي للخطاب القرآين ،وهو ما يعكس حيوية القراءات القرآنية ،وقدرهتا
على اخلطاب الـمتجدد ،الذي يرتك آثارا نفسية وقيمية وأخالقية وتشريعية وعقدية يف فهم
الـمتدبر لكتاب اهلل تعاىل ،كما يظهر قدرة القرآن على اإلتيان بشيء ال تستطيعه البشرية حىت
قيام الساعة ،ويبني كذلك متكن القراءات القرآنية من اخلطاب ،حيث ختتلف األلفاظ يف
الـموضع الواحد ،وتبقى الداللة متفقة غري متعارضة ،وقد التزم الباحثان الـمنهج االستقرائي يف
مجع الـمادة من الربع األول يف القرآن الكرمي ،والـمنهج التحليلي االستنباطي؛ لبيان قيمة القراءات
القرآنية يف هذا الـموضوع ،والـمنهج النقدي يف بيان األقوال البعيدة عن التوجيه ،وقد خرج
البحث بنتائج من أبرزها :أن التكامل الداليل بني القراءات القرآنية عنصر حيتاج إىل مزيد عناية
والتفات ،وأن القراءات القرآنية تكشف عن كثري من القيم الرتبوية والوعظية واهلدائية يف السياق
القرآين ،وأن االلتفات مظهر حيوي يدعو الفكر إىل مزيد تأمل وتنبه ويقظة للمراد.
الكلمات الدالة "الـمفتاحية"( :توجيه القراءات القرآنية – بالغة االلتفات – الغيبة
واخلطاب والتكلم – األبعاد الداللية).
أعد هذا البحث بدعم من عمادة البحث العلمي يف اجلامعة اإلسالمية بالـمدينة الـمنورة
1441هـ.
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Abstract
The research idea is based on studying a rhetorical aspect of the
qur’anic miracle represented in the Qirā’āt (different Qur’anic readings), in
one of its forms, which is Al-Iltifāt (Reference Switching), where the two
researchers will study Al-Iltifāt in one of its types, which is switching from
the third person pronoun to the second person or the first person pronoun,
the choice was made on the first quarter of the Qur’an, the research aims to
address this aspect to show the beauty and complementarity of the Qirā’āt,
in its different terms and meanings, and the effect of this on the recipient’s
understanding of the qur’anic speech, which reflects the vitality of the
qur’anic readings, and its ability to revitalize speech that leaves
psychological, value, ethical, legislative and belief effects on the
understanding of the one who ponders the Qur’an, as it also reflects the
ability of the Qur’an to deliver something that humankind cannot do
forever, and it also shows that Quranic readings are able to address, where
the words differ in one place, and the significance remains inconsistent, the
researcher has committed to the inductive method in collecting the material
from the first quarter in the noble Quran and the deductive analytical
approach to demonstrate the value of the qur’anic readings in this matter,
and the critical approach in explaining the sayings which are far from
directing, the researcher concluded with a number of findings, the most
prominent of which are: that the semantic coronation between the qur’anic
readings is an element that needs more attention and concern, the qur'anic
readings reveal many educational, moral and guidance values in the context
of the Qur’an, and that Al-Iltifāt is a vital aspect that calls for thought to be
more contemplative, and alert for what is needed.
Keywords:
(Quranic Readings, Eloquence Of Al-Iltifāt, third person pronoun,
second person pronoun, first person pronoun).
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الـمقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين،
وبعد؛ فإن هذا البحث يسعى لبيان مظهر من مظاهر القراءات القرآنية يف أبعادها الداللية
القائمة على حسن التوجيه؛ الستكشاف كنه الـمعىن القرآين وأثره يف إبراز الـمعاين اخلفية اليت
حتتاج إىل تأمل وتدبر للوصول إىل فهم سليم ،ومعىن سديد.
وموضوع البحث هو القراءات القرآنية من حيث كون االختالف يف قراءهتا يشكل مظهرا
داال على إعجاز القرآن ،وعجز البشر عن اإلتيان بسورة من مثله ،فالبحث سيتناول – ضمن
مطالبه  -عددا من الكلمات الفرشية ،مبينا ما يف كل منها من القراءات الثابتة ،وتوجيهها،
للكشف عما فيها من البيان واإلعجاز.
أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية:
 -1الكشف عن كون اختالف القراءات من حيث الغيب واخلطاب والتكلم مظهرا من
مظاهر اإلعجاز القرآين.
 -2تأكيد إحدى خصائص األسلوب القرآين الـمعجز( :القصد يف اللفظ والوفاء حبق
الـمعىن).
 -3بيان التكامل الداليل بني القراءات القرآنية على ضوء عمل منهجي موحد.
 -4دراسة أسلوب االلتفات يف الغيبة واخلطاب والتكلم ،وأثره يف ثراء الـمعىن.
الـمشكلة البحثية:
جييب البحث عن السؤال الرئيس اآليت :هل هناك أثر داليل واضح الختالف الغيبة
واخلطاب والتكلم يف القراءات القرآنية يف موضوع االلتفات؟ ويتفرع عليه :هل هناك مجال
أسلويب واضح يف هذا الـمظهر؟ وهل نستطيع أن نضع خطوات منهجية يف دراسة هذا الـمظهر؟
حدود البحث:
الكلمات اليت اختلف القراء يف قراءهتا ،فقرأها بعضهم بالغيب وبعضهم باخلطاب أو
التكلم ،يف الربع األول من القرآن الكرمي (سورة :البقرة ،آل عمران ،النساء ،الـمائدة ،األنعام).
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أسباب اختيار البحث:
 -1حتقيق األهداف العلمية الـمرجوة يف البحث ،السابق ذكرها.
 -2الرغبة يف دراسة هذه الـموضوعات لبيان إعجاز القرآن.
 -3عدم وجود دراسة سابقة تغطي هذا اجلانب.
الدراسات السابقة:
نشرت عدة دراسات سابقة يف جوانب من هذا الـموضوع ،ومنها:
 االلتفات يف القراءات القرآنية ،د .حممد الزغول ،الـمجلة األردنية يف الدراساتاإلسالمية ،سنة 2006م.
عمان،
 االلتفات حنويا يف القراءات القرآنية ،د .شوكت علي درويش ،منشورات أمانة ّسنة 2008م.
 فن االلتفات يف القراءات السبع ،سورة البقرة أمنوذجا ،أمحد عامر الدليمي ،جملةآداب الرافدين ،العدد  ،55سنة 2009م.
 ظاهرة االلتفات يف القراءات القرآنية ،مقاربة بالغية ،كرمي بويامري ،كلية اآلدابوالعلوم اإلنسانية باجلديدة ،سنة 2011م.
 االلتفات يف القراءات الـمتواترة وأثره يف الـمعىن والوقف واالبتداء ،مجعا ودراسة ،أمحدخلف عبد الكرمي ،جامعة الـمنيا ،كلية اآلداب ،سنة 2018م.
 االلتفات يف القراءات القرآنية ،أثره على املعىن – دراسة حتليلية ،غزالة أبو محيد ،رسالةماجستري.
منحى خمتلفاً ،فمنها اليت
ورغم أمهية هذه الدراسات ،فقد وجدنا أن كالً منها قد أخذت ً
مل حتصر مجيع مواضع االلتفات ،بل اقتصرت على أمثلة هلا ،ومنها ما مل تقتصر على ما يف
القراءات املتواترة ،بل تناولت كثرياً من القراءات الشاذة ،ومنها ما تناولت ما ليس فيه خالف يف
القراءات ،ومنها دراسة قدمت جدوالً بالقراءات اليت فيها التفات ،وقسمتها على املكي واملدين،
كما أهنا قامت بربط القراءات اليت درستها بأغراض االلتفات ،دون أن تلتزم ترتيب الكلمات
كما هي يف املصحف ،ومنها دراسة اقتصرت على األمثلة الواردة يف سورة البقرة.
أما هذا البحث فامتاز مبا يلي:
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أوالً :حصر القراءات اليت فيها اخلالف بني الغيبة واخلطاب والتكلم ،يف الربع األول من
القرآن ،مث استخراج ما محله املفسرون والعلماء على االلتفات دون سواه.
ثانياً :ترتيب تناول هذه املواضع يف سورها وفق ترتيب املصحف.
ثالثاً :االقتصار على ما يف القراءات العشر املتواترة.
رابعاً :التقدمي لكل موضع بتفسري اآلية اليت فيها اخلالف ،لربط الكالم عن أسرار االلتفات
باملعىن التفسريي.
خامساً :بيان التكامل الداليل بني القراءات القرآنية ،واألثر الداليل الختالف الغيبة
واخلطاب والتكلم.
منهج البحث:
الـمنهج الذي سيقوم عليه البحث يتمثل يف اآليت:
الـمنهج االستقرائي :وذلك بتتبع ومجع اختالف القراءات بني الغيبة واخلطاب والتكلم
شريطة أن يكون أحد األوجه حمموال على االلتفات ،وذلك يف الربع األول من القرآن الكرمي،
وسيكون الـمنهج االستقرائي تاما.
الـمنهج التحليلي :وذلك بتحليل أقوال علماء التفسري والتوجيه ،لبيان خالصة أقواهلم
يف توجيه هذه القراءات بيانيا وبالغيا.
الـمنهج النقدي :وذلك من خالل تقومي األقوال ،ودراستها وبيان أقرهبا إىل توجيه
القراءة.
الـمنهج االستنباطي :وذلك باستنباط الـمعاين واللفتات البيانية اليت تشري إليها كل قراءة.
خطة البحث:
يأيت هذا البحث يف مقدمة ومبحث متهيدي ،ودراسة تطبيقية ،وخامتة.
الـمبحث التمهيدي ،نتناول فيه :القراءات القرآنية والقراء العشرة ،ومفهوم االلتفات،
واختالف القراءات القرآنية بني الغيبة واخلطاب والتكلم.
الدراسة التطبيقية ،فيها مخسة عشر موضعا مرتبة حسب ترتيب الـمصحف .مث اخلامتة
فالـمصادر.
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وفيه ثالثة مطالب:

الـمبحث التمهيدي

الـمطلب األول :القراءات القرآنية ،والقراء العشرة
القراءات القرآنية اليت سنعتمدها يف هذا البحث هي القراءات العشر الـمتواترة ،اليت
تلقاها العلماء بالقبول لصحتها وثبوهتا ،وهي قراءات األئمة العشرة :عبد اهلل بن كثير الداري
(ت120:هـ) من مكة الـمكرمة ،وأبي جعفر يزيد بن القعقاع (ت130:هـ) ونافع بن أيب
نعيم (ت169:هـ) كالمها من الـمدينة الـمنورة ،وعبد اهلل بن عامر اليحصيب (ت118:هـ)
من الشام ،وأبي عمرو بن العالء (ت154:هـ) ويعقوب بن إسحاق احلضرمي
(ت205:هـ) كالمها من البصرة ،وعاصم بن أيب النجود (ت127:هـ) وحمزة بن حبيب
الزيات (ت156:هـ) وعلي بن محزة الكسائي (ت189:هـ) وخلف بن هشام البزار
(ت229:هـ) أربعتهم من الكوفة(.)1
وقد اختري عن كل إمام من هؤالء العشرة راويان انتهت إليهما قراءات هؤالء القراء
أصوال وفرشا ،وهؤالء الرواة هم :قالون (ت220:هـ) وورش (ت197:هـ) عن نافع،
البزي (ت250 :هـ) وقنبل (ت291:هـ) بأسانيدمها عن ابن كثري ،وال ّدوري
و ّ
(ت246:هـ) والسوسي (ت261:هـ) عن حيىي اليزيدي (ت202:هـ) عن أيب عمرو
البصري ،وهشام (ت245:هـ) وابن ذكوان (ت242:هـ) بأسانيدمها عن ابن عامر ،وشعبة
ّ
(ت193:هـ) وحفص (ت180:هـ) عن عاصم ،وخلف (ت229:هـ) وخالد
(ت220:هـ) عن سليم (ت188:هـ) عن محزة الزيات ،وأبو الحارث (ت240:هـ)
والدوري (ت246:هـ) عن الكسائي ،وابن وردان (ت :حنو160هـ) وابن جماز (ت:
بعد170هـ) عن أيب جعفر ،ورويس (ت238:هـ) وروح (ت234:هـ) عن يعقوب،

( )1انظر :احلسن بن أمحد العطار" ،غاية االختصار يف قراءات العشرة أئمة األمصار" .حتقيق :أشرف حممد
طلعت( ،ط .1جدة :اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي)4 :1،؛ وحممد بن اجلزري" ،النشر يف
القراءات العشر" .بعناية :علي الضبّاع( ،القاهرة :املكتبة التجارية الكربى).56-54 :1 ،
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وإسحاق (ت286:هـ) وإدريس (ت292:هـ) عن خلف البزار(.)1
ومل يشرتط العلماء أن يكون الرواة من التالميذ الـمباشرين للقراء ،بل الـمهم أن يكونوا ممن
اشتهروا بضبط الروايات وإتقاهنا ،والقيام بتعليمها بعد أئمة القراءة .وتتابع العلماء على هذه
الطريقة يف ذكر قراءات القراء العشرة وراويني عن كل منهم .وقد ألف العلماء كتبا كثرية يف
القراءات العشر ،منها الغاية البن مهران األصبهاين ،واإلرشاد أليب العز القالنسي ،وحتبري التيسري
البن اجلزري ،والنشر البن اجلزري أيضا .ودرج الـمقرئون الـمتخصصون على اإلقراء بالقراءات
والروايات إفرادا لكل رو ٍ
اية أو قراءة ،ويف الـمراحل التالية صار اإلقراء باجلمع للقراء العشرة
ورواهتم ،سعيا إىل اختصار الوقت ،وقد أعان على ذلك نظم الـمنظومات اليت سهلت على
الطلبة ضبط القراءات ،ويف مقدمتها (حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع) الـمعروفة
فريه الشاطيب األندلسي (ت590:هـ) ،و(طيبة
بالشاطبية ،نسبة لناظمها أيب حممد القاسم بن ُّ
النشر يف القراءات العشر) لناظمها أيب اخلري حممد بن اجلزري الدمشقي (ت833:هـ).
تنقسم القراءات القرآنية إىل أصول وفرش ،فاألصول هي القواعد الكلية اليت يندرج حتت
كل قاعدة منها مجيع ما تنطبق عليه شروط القاعدة ،مثل باب اهلمز الـمفرد ،وباب اهلمزتني من
كلمة ومن كلمتني ،وباب اإلمالة والفتح ،..أما الفرش فالـمقصود به الكلمات القرآنية اليت
تنفرش وتتناثر يف سور القرآن حبيث يكون يف الكلمة منها قراءتان أو أكثر ،ولكنها ال تندرج
ُ َُ
ُ َُ
َ َ ُ َُ
نِشها
نِشها بالزاي ،ون ز
نِشها قرئت :ن ز
حتت قاعدة معينة ،كقوله تعاىل :كيۡـف ۡن ز
َ َُ ُ َ َ َ
َ
َ
َ ُ
َُ ُ
حدۡۡم ُّ
قۡ
قۡبالنون ،وَل ُۡيف زر ۡ
زنۡر ُسلزهزۦ قرئتَ :لۡنف زر ۡ
ۡيۡأ َۡ
بالراء ،وقوله تعاىلَ :لۡنف زرقۡب
بالياء .وتقدم أن ميدان هذا البحث هو الكلمات الفرشية اليت قرئت بوجهني أو أكثر ،وكان
أحد الوجهني بالغيب واآلخر باخلطاب أو التكلم ،ومحل علماء التوجيه أحد األوجه على مناسبة
السياق ،واآلخر على االلتفات ،وهذا يقتضي أن نقف وقفة يسرية لتوضيح الـمقصود بااللتفات.

( )1انظر :ابن اجلزري" ،النشر".56-54 :1 .
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الـمطلب الثاني :االلتفات
(لفت) وهو مبعىن اللّ ّي وصرف الشيء عن جهته ،يقال :لفت
االلتفات لغة :من الفعل َ
يل
وجهه عن القوم
أي صرفه ،وتلفت إىل الشيء والتفت إليه :صرف وجهه إليه ،واللفت ّ
()1
الشيء عن جهته .
االلتفات في اصطالح البالغيين :هو نقل الكالم من أسلوب إىل آخر – أعين من
التكلم أ و اخلطاب أو الغيبة إىل آخر منها ،وشريطة أن يكون املسند إليه يف احلالني واحدا،
وأن يكون التعبري الثاين معدوال به عن ظاهر الكالم(.)2
ينقسم االلتفات إلى ستة أقسام أصيلة ،وهي:
َ
ذ
َ
َ
ٓ
َ
 -1االلتفات من التكلم إىل اخلطاب ،كقوله تعاىلَ  :و َم ز َ
اِۡلَۡلۡأع ُب ُدۡٱَّلزيۡف َط َر زِنِۡإَوَلهزۡ
َ
ُ
ون[ يس ،]22:واألصل :وإليه أرجع ،فالتفت من التكلم إىل اخلطاب.
تر َج ُع ۡ
َ
ذ ٓ َ َ َ َٰ َ َ َ
َ
َ
 -2االلتفات من التكلم إىل الغيبة ،كقوله تعاىلۡ  :إزنا ۡأعطينك ۡٱلكوثر ۡۡ ١فص زلۡ
فصل لنا.
ل َزرب ز َك َۡوٱۡنَرۡ[ الكوثر ،]2-1:حيث مل يقل:
ِّ
ُ ذُ َ َ ُ
ۡمك ًراۡإ ذنۡ ُر ُسلَناَۡ
ع َ
 -3االلتفات من اخلطاب إىل التكلم ،كقوله تعاىل :ق زلۡٱَّللۡأۡس
ۚ ز
َ ُُ َ َ َ ُ َ
ون[ يونس ،]21:على أنه سبحانه نزل نفسه منزلة
ۡما ۡتمك ُر ۡ
يكتبون
الـمخاطب ،فالضمري يف (قل) للمخاطب ،ويف (رسلنا) للمتكلم.
ُ ُ ْ َ ذ َ َ ُ َ َ َ َٰ ُ ُ
 -4االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة ،كقوله تعاىل :ٱدخلواۡٱۡلنةۡأنتمۡوأزوجكمۡ
َ
َُ ُ ََ
َ
ُ َُ َ
ۡعليۡ زهم ۡب ز زص َحاف ۡمزن ۡذ َهب َۡوأك َوابۡ[ الزخرف-70:
َبون ۡۡ ٧٠يطاف
ُت
 ،]71فانتقل من اخلطاب إىل الغيبة ،ومل يقل :يطاف َ عليكم.
َ
ٓ
ُ
َ
َ َ
َح ِۡف ۡك َ
ۡس َما ٍء ۡأم َرها ۚۡ ۡ
 -5االلتفات من الغيبة إىل التكلم ،كقوله تعاىل :وأو َٰ ز ز
ٗ
ۡٱلس َما ٓ َء ُّ
َو َز ذي ذنا ذ
ۡٱدلن َيا ۡب َم َصَٰب َ
يح َۡوحزفظا[ فصلت ،]12:فانتقل من الغيبة إىل
ز ز
التكلم ،ومل يقل :وزين.
( )1انظر :حممد بن مكرم بن منظور" ،لسان العرب"( .ط ،3بريوت :دار صادر) ،84 :2 .لفت.
( )2انظر :جالل الدين السيوطي" ،اإلتقان يف علوم القرآن"( .القاهرة :مطبعة املشهد احلسيين)253 :3 ،؛
د .نزيه فراج" ،أسلوب االلتفات دراسة تارخيية فنية"( ،ط 1سنة 1983م) ،ص11:؛ د .أسامة البحري،
"حتوالت البنية يف البالغة العربية"( ،ط ،1دار احلضارة ،سنة 2000م) ،ص.304-300:
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 -6االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب ،كقوله تعاىلَ  :و َس َقى َٰ ُهم َ
ۡر ُّب ُهم َ َ
َۡش ٗاباۡ ۡ
ذ َ َٰ َ َ َ َ ُ َ ٓ
َط ُه ً
ۡج َزا ٗۡء[ اإلنسان ،]22-21:ومل يقل :كان هلم(.)1
وراۡۡۡ٢١إزنۡهذاَۡكنۡلكم

والذي سنتناوله يف حبثنا هو االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب أو التكلم ،وعكسه.

أغراض االلتفات وفوائده:
يرى كثري من علماء البالغة أن لاللتفات غرضا رئيسا واحدا ،هو :تنشيط الـمتلقِّي،
ورفع السآمة الـم توقعة من االستمرار على ضمري متكلم أو ضمري خماطب ،فينتقلون من
اخلطاب إىل الغيبة ،ومن الـمتكلم إىل اخلطا ب أو الغيبة ،فيحسن االنتقال من بعضها إىل
بعض؛ ألن الكالم إذا تواىل على ضمري واحد ال يستطاب( .)2ولعل هذا الغرض هو أهم
األغراض؛ ألن النفوس تسرتيح ويتجدد نشاطها بانتقال السياق من حال إىل حال ،وتغري
لون الكالم ،لكن الـمتتبع لاللتفات -وخصوصا يف القرآن الكرمي -جيد له أغراضا كثرية
متعددة ،مما جيعل االلتفات موضوعا بالغ األمهية يف علم البالغة.
وممن تنبه هلذا األمر واستنبط أغراضا أخرى لاللتفات ابن جين يف كتابه:
َ
ذُ ْ
َ
ُ
(الـمحتسب) ،ففي تعليقه على قراءة احلسن لقوله تعاىلَ  :وٱتقوا ۡيَو ٗۡما ۡتر َج ُعون ۡفزيهز ۡإزِلۡ
َ
ذ
ونۡ يقول« :إنه ترك اخلطاب إىل الغيبة..،
ٱَّلل ز[ البقرة ،]281:بياء مضمومة يُر َج ُع ۡ
ۡ
َ
ونۡ بالياء؛ رفقا
وكأنه  -واهلل أعلم  -إمنا عدل فيه عن اخلطاب إىل الغيبة ،فقال :يُر َج ُع ۡ
من اهلل – سبحانه -بصاحلي عباده الـمطيعني ألمره...فصار كأنه قال( :اتقوا أنتم يا
مطيعون يوما يعذب فيه العاصون»( ،)3فالسر البالغي يف هذا االلتفات ..ترفُّق اهلل بالـمؤمنني
( )1عقد ابن األثري بابا يف كنز الرباعة ،بعنوان :باب شجاعة العربية ،ذكر فيه االلتفات وأقسامه بتفصيل.
انظر :أمحد بن األثري احلليب" ،جوهر الكنز تلخيص كنز الرباعة" ،ص .122-119:واألقسام
الـمذكورة هنا تلخيص ألهم ما فيه.
( )2حازم القرطاجين" ،منهاج البلغاء وسراج األدباء" .ص111:؛ بدر الدين الزركشي" ،الربهان يف علوم
القرآن" .حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم( .ط .1القاهرة :دار إحياء الكتب العربية1376 ،هـ):3.
314؛ عبد الواحد ابن الزملكاين" ،التبيان يف علم البيان" .حتقيق :د .أمحد مطلوب ،ود .خدجية
احلديثي( .ط .1بغداد :مطبعة العاين1383 ،هـ) .ص.174:
( )3عثمان بن جين الـموصلي" .الـمحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها"( .ط القاهرة:
وزارة األوقاف-الـمجلس األعلى للشئون اإلسالمية1420هـ).145 :1.
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بدال من صريح خماطبتهم يف جمال الوعيد واإلنذار.
اك َۡنع ُب ُد ِۡإَويذ َ
ويقول اإلمام النسفي عن االلتفات عند تفسريه لقوله تعاىل :إيذ َ
اكۡ
ز
َ
ۡي[ۡ الفاحتة..« :]5:وقد ختتص مواقعه بفوائد ولطائف قلما تتضح إال للحذاق
نس َت زع ُۡ
الـمهرة والعلماء النحارير ،وقليل ما هم»(.)1
وقد ذكر مجاعة من علماء البالغة والـمفسرين أغراضا أخرى كثرية لاللتفات ،منها:
َ
ََ ٞ
ذ
وِلزۦٓ ۡإزِل ۡٱنلذ ز
 -1التهديد والتخويف ،كما يف قوله تعاىلَ  :وأذَٰن ۡم َزن ۡٱَّللزۡ َو َر ُس ز
اس ۡيَو َمۡ
َ
َ َ َ ُ ُُ َ ُ
َ ذ ُ
ٱۡلجۡٱۡلَك ََبۡأَ ذن ذ َ
يءۡٞم َزنۡٱل ُ
ۡٱَّللۡبَر ٓ
وِل ۚۥۡفإزنۡتبتُمۡف ُه َوۡخۡيۡٞلكمِۖۡۡإَونۡ
ِشك زۡيۡورس
م
َز
ز
ز
َ ز
ذ
َ
َ َُ ْ َ َ
ذ
ََذ ُ َ َ ُ ْٓ ذ ُ
ۡوب َ
ۡي ُ
ۡغ ُ
ۡٱَّللزِۗ َ
ۡٱَّل َ
ابۡ
ذ
ۡ
ع
ب
ۡ
وا
ر
ف
ۡك
زين
ِش
ي
ز
ج
ع
ۡم
م
ك
توَلتم ۡفٱعلموا ۡأن
ز
ز
ز
ز
ٍ
ز
َ
ذ
َ
َ
ُ ُ َُ َ ُ ٞ
كمۡ ،ولو مل يلتفت
م[ التوبة ،]3:وحمل االلتفات هوۡ:فإزنۡتبتمۡفهوۡخۡيۡل
أ زَل ٍۡ

لقال( :فإن تابوا) ،والغرض من هذا االلتفات التهديد والتخويف( .)2ومنهم من
َ
جعل غرض االلتفات هنا الرتغيب يف التوبة ،ولعل غرض االلتفات يف قوله فإزنۡ
ُ ُ ََُ َ  ٞذ ُ
كمۡ ،أقرب إىل الرتغيب يف التوبة ،وااللتفات الثاين يف قوله:
تبتم ۡف ۡهو ۡخۡي ۡل
َ
ْ
َ
َ
ذ
ذ
ُ
ُ ُ
ََذ ُ َ ُ ٓ
يۡٱَّلل ز أقرب إىل التهديد.
ۡ
ِإَونۡتوَلتمۡفٱعلمواۡأنكمۡغۡيۡمع ز
جزز
َ
َ َ َ
ُ َ
يبا ۡم ذزماۡ
 -2التوبيخ والتقريع ،كما يف قوله تعاىلَ  :و َيج َعلون ۡل َزما َۡل َۡيعل ُمون ۡن زص ٗۡ
َ َ َ َٰ ُ َ ذ َ ُ َ ُ ذ َ ذ ُ ُ َ َ ُ َ
ون[ النحل ،]56:فالتفت يف
ُر ۡ
رزقنهمِۗ ۡتٱَّلل ز ۡلتسۡلن ۡعما ۡكنتم ۡتف
َُ َُ
قوله :لتسۡل ذنۡ من الغيبة إىل اخلطاب لتوبيخهم وتقريعهم(.)3
ذ ُ َ َ َ َ ذ ٓ َ َٓ ذ ََ ٓ
ۡوَلۡ
ِۡفۡءابائ ز زهن
 -3التشديد على طلب الشيء ،كما يف قوله تعاىلَ :لۡجناحۡعلي زهن ز
َ ذ ََٓ َ َٓ َ ََ ذ ََ
ٓ
َ َٓ ذ ََٓ َ ذ ََٓ َ ٓ
ۡو ََل َ
ۡماۡ
ۡوَل ۡن َزسائ ز زه ذن َۡ
ۡوَل ۡأبنَاءز ۡإزخوَٰن ز زهن ۡوَل ۡأبناءز ۡأخوَٰت ز زهن
أبنائ ز زهن ۡوَل ۡإزخوَٰن ز زهن
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ َ َ َ َ َٰ ُ ُ ذ َ ذ َ ذ َ ذ ذ َ َ
ً
َٰ
ۡك َۡشءۡ ۡشهزيدا[ۡ األحزاب.]55:
ملكت ۡأيمنهنِۗۡوٱتقزۡي ۡٱَّللۚ ۡإزن ۡٱَّلل َۡكن ۡلَع ز
َ ذ َ ذ
ۡٱَّللۡ التفات من الغيبة إىل اخلطاب ،كأنه قيل :واتقني اهلل فيما
ۡي َۡ
فقوله :و ۡٱتقز

( )1عبد اهلل بن أمحد النسفي" ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل" .حتقيق :يوسف بديوي( .ط .1بريوت:
دار الكلم الطيب1419 ،هـ).7 :1.
( )2حممد بن علي الشوكاين" .فتح القدير"( .ط .1بريوت :دار الكلم الطيب1414 ،هـ)484 :2.؛
أبو السعود" ،مراقي الصعود"42 :4 .؛ اآللوسي" ،روح الـمعاين".48 :10 .
( )3الشوكاين" ،فتح القدير".242 :3 .
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أمرت َّن به من االحتجاب والتسرت ،واالحتياط يف ذلك ،ويف السياق فضل تشديد يف
مطالبتهن بالتقوى(.)1
ّ
َ ذ ٗ ذ ُ َ َٰ َ َ َ َ
ُ
اماۡمعدودتۡ ۡفمنَۡكن ۡمزنكمۡ
 -4التخفيف من شدة األمر ،كما يف قوله تعاىل :أي ۡ
َذ ُ َ َ َ ََ ذ َ ُ ُ
ذ ً َ َ َ َٰ َ َ َ ٞ
ۡط َع ُ
يقونَ ُهۥۡف زديَةَ ٞ
زۡينۡ
ام ۡمزسك ۡ
ۡسفرۡ ۡف زع ذدة ۡمزنۡأيا ٍم ۡأخر ۚۡولَع ۡٱَّلزين ۡي زط
م زريضاۡأو ۡلَع
َ
ذ
ْ
ُ
ذ
ُ َ َ َ
ََ ََ ذ َ َ ٗ ََُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ٞ
ُ
ونۡ
نتم ۡتعل ُم ۡ
وموا ۡخۡيۡ ٞلكم ۡإزن ۡك
ۡيا ۡفهو ۡخۡي ِۡل ۚۥ ۡوأن ۡتص
فمن ۡتطوع ۡخ ۡ

[البقرة .]184:ومل يقل :وأن يصوموا خري هلم ،يعين« :وأن تصوموا أيها الـمطيقون
الـمقيمون األصحاء ،أو الـمطوقون من الشيوخ والعجائز ،أو الـمرخصون يف اإلفطار
من الطائفتني والـمرضى والـمسافرين .ففيه التفات من الغيبة إىل اخلطاب ،جربا
لكلفة الصوم بلذة الـمخاطبة»(.)2
َ ٗ ََ َ َ
َ
َ َ ذ ذ ُّ َ
ِبۡإ ز َِٰل َۡبع زضۡأز َو زَٰ
زۦۡحدزيثاۡفل ذماۡن ذبأتۡ
جه
 -5العتاب ،كما يف قوله تعاىلِ :إَوذۡأۡسۡٱنل ز

َ َ
ََ َ َُ ذُ َ َ َ ذ َ َ َ ُ ََ َ َ َ
ََذ َذََ
َ
َ
ۢ
بزهزۦۡوأظهرهۡٱَّللۡعليهزۡعرفۡبعضهۥۡوأعرضۡعنۡبعضنۡفلماۡنبأهاۡبزهزۦۡقالتۡمنۡ
َ ََ َ َ َ َ َ َذَ
َُ َٓ َ ذ ََ َ َ ُُ ُ ُ
زيم َ
ۡٱۡلب ُ
ِن ۡٱل َعل ُ
َ
وبك َماۖۡۡ
ۡي ۡۡ ٣إزنۡتتوبا ۡإزِل ۡٱَّللزۡفقد ۡصغت ۡقل
أۢنبأك ۡهَٰذاۖۡۡقال ۡنبأ ز
ز
َ َ َ َ َٰٓ َ ُ
ُ َ َ
ََ ََ َ َ َ ذ ذَ َُ َ َ ُ َ
لئزكة َۡبع َدۡ
ۡوصَٰل ُزح ۡٱل ُمؤ زمن زۡي ۖۡۡوٱلم
جَبزيل
ِإَون ۡتظَٰهرا ۡعليهز ۡفإزن ۡٱَّلل ۡهو ۡمولىَٰه ۡو ز
َ َ َ
ۡظه ٌ
ۡي ۡ[ التحرمي ،]4-3:فانتقل السياق من الغيبة يف اآلية األوىل إىل
ذَٰل زك ز
َُ َٓ
وبۡا ،ويف هذا االلتفات يلمح معىن
اخلطاب يف بداية اآلية الثانية فقال :إزن ۡتت

العتاب(.)3

ُ ذ َ َ َ َٰ ُ َ ً َ َ َ َ َ َ َ َ ذ
ۡٱَّللُۡ
 -6التخويف والتذكري ،كما يف قوله تعاىل :ثم ۡأنشأنه ۡخلقا ۡءاخر ۚ ۡفتبارك
َ
َ
ۡي[ الـمؤمنون ،]15-14:فانتقال السياق من الغيبة إىل اخلطاب
أح َس ُن ۡٱلخَٰلزقز َۡ
ُ ذ ذ ُ َ َ َ َٰ َ َ َ ُ َ
ون ۡ ألن التخويف والتذكري بالـموت إمنا
يف قوله :ثم ۡإزنكم ۡبعد ۡذل زك ۡلميزت

يناسبه اخلطاب(.)4
َ ُ َ
ۡقَٰص َر َٰ ُ
تۡ
 -7التشريف والرفع من شأن الـمخاطب ،كما يف قوله تعاىلَ  :وعزندهم ز
( )1الزخمشري" ،الكشاف"1007 :1 .؛ اآللوسي" ،روح الـمعاين".75 :22 .
( )2اآللوسي" ،روح الـمعاين".59 :2 .
( )3اآللوسي" ،روح الـمعاين".152 :28 .
( )4ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".2822 :1 .
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َ
َ َٰ َ َ ُ َ ُ َ
ذ
َ
ٌ
َ
َ
ز
اب[ ص ،]53-52:فااللتفات
َۡلوم ۡٱۡل زس زۡ
ٱلطر زف ۡأتراب ۡۡ ٥٢هذا ۡما ۡتوعدون ز
َ َٰ َ َ ُ َ َ
ون لتشريف الـمتقني ورفع
ۡما ۡتوع ُد ۡ
من الغيبة إىل اخلطاب يف قوله :هذا

قدرهم هبذا اخلطاب(.)1
َ َ ََ َ ُ
ك ُم ذ
 -8االمتنان ،كما يف قوله تعاىلُ  :ث ذم َ
ۡو َن َف َخۡفزيهزۡم ُّ
ۡس ذوى َٰ ُه َ
ۡٱلسم َعۡ
حهۖۡزۦۡوجعلۡل
زنۡرو ز
َ َ َ َٰ َ َ َ َ َ َ ٗ ذ َ ُ َ
ون[ السجدة ،]9:فالتفت من الغيبة يف:
ۡما َۡشك ُر ۡ
وٱۡلبصر ۡوٱۡلفۡزدة ۚ ۡقل ۡ
زيا
َ
َ
ُ
ك ُم ۡ ،والغرض هو االمتنان والتذكري
َ س ذوى َٰ ُۡهۡ إىل اخلطاب يف قولهَ  :و َج َعل ۡل
بالنعم(.)2
ذ َ َ
 -9االختصاص واالستحقاق ،كما يف قوله تعاىلَ  :مَٰل ز َ
اك ۡنعبُ ُدۡ
زين ۡۡ ٤إزي
زك ۡيو زم ۡٱدل ز
ذ َ َ
اك مع االنتقال إىل اخلطاب
ۡي[ الفاحتة ،]5-4:فتقدمي الضمري :إزيذ َۡ
اكۡنس َتعز ُۡ
ِإَوي
يدل على الـمبالغة يف االستحقاق واالختصاص(.)3

( )1ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".3639 :1 .
( )2ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".3298 :1 .
( )3الزخمشري" ،الكشاف"7 :1 .؛ أبو السعود العمادي" ،إرشاد العقل السليم".16 :1 .
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الـمطلب الثالث :اختالف القراءات القرآنية بني الغيبة واخلطاب والتكلم
وقع االختالف يف القراءات القرآنية بني الغيبة واخلطاب والتكلم يف عشرات الـمواضع،
وكان توجيه العلماء هلا يف كثري من األحيان مستندا إىل السياق؛ سباقا وحلاقا ،حيث محلوا
الغيب على ٍ
غيب تقدم يف اآليات أو تأخر ،وكذلك فعلوا مبا جاء خطابا أو تكلما ،ويف بعض
األحيان جندهم يتحدثون عن االلتفات ،حيث كان السياق يقتضي الغيب ،ولكن حصل
االلتفات ٍ
لنكتة أو فائدة ،أو كان السياق يقتضي اخلطاب ،لكن جاء االلتفات إىل الغيبة لنكتة
أو فائدة ،وبعضهم يذكر هذه الفائدة.
واقتضت طبيعة هذا البحث تناول ما وقع منها يف الربع األول من القرآن الكرمي ،مقتصرا
على ما فيه التفات دون غريه .وإن دراسة هذه الـمواضع ،وبيان ما فيها من االلتفات وفوائده،
وفق ذلك ستبني للقارئ جانبا من إعجاز هذا القرآن وبيانه الرفيع ،وتفتح الباب
وتوجيه القراءات َ
لدراسة سائر وجوه االختالف بني القراءات القرآنية ،للوقوف على إعجاز القرآن وبيانه ،وأن كل
قراءة يف اآلية الواحدة سدت َّ
مسد آية ،ويف هذا ما فيه من إظهار إحدى خصائص أسلوب
القرآن؛ وهي :االقتصاد يف األلفاظ مع الوفاء حبق الـمعىن.
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الدراسة التطبيقية
سنتناول يف هذه الدراسة مجلة ما وقع فيه االلتفات من الغيبة إىل اخلطاب أو التكلم
وعكسه يف الربع األول من القرآن الكرمي ،وهذا أوان الشروع يف الـمطلوب:

َ َٰ َ َ َ َ
َ َ َ ََ
ُُ ُ ُ
َ
ُ َ َ
ارة زۡأو ۡأش ُّدۡ
ِه ۡكٱۡل زج
الـموضع األول :قوله تعالى :ث ذم ۡقست ۡقلوبكمۡمز ۢن ۡبع زد ۡذل زك ۡف ز
َ
َ
ذ ذ َ
ذ
َ َٗ ذ
ارة زۡل َ َما َۡيتَ َف ذ
ِإَون ۡم َزن ۡٱۡل َزج َ
ج ُر ۡمزن ُه ۡٱۡلن َه َٰ ُر ِۚۡإَون ۡمزن َها ۡل َما ۡيَشق ُق ۡفيَخ ُر ُج ۡمزن ُهۡ
قسوۡة ۚۡ
َ
ُ
َُٓ ذ
َ
َ َ
َ َ ذ ََ ذُ َ
ِۡإَونۡمزن َهاۡل َم َ
ون[ۡاآلية.]74:
لۡع ذماۡتع َمل ۡ
اۡٱَّللۡبزغَٰفز ٍۡ
اۡيهب ز ُطۡمزنۡخشيةزۡٱَّللزِۗۡوم
ٱلماء ۚ

الـمعنى اإلجمالي لآلية:
«يقول تعاىل توبيخا لبين إسرائيل على عدم استجابتهم ،رغم ما شاهدوه من آيات اهلل
تعاىل وإحيائه الـموتى :مث قست قلوبكم من بعد ذلك كله ،فهي كاحلجارة اليت ال تلني ،أو أشد
قسوة ،إذ رفضت قبول احلق بعد رؤية اآليات والـمعجزات ،فهي يف قسوهتا كاحلجارة اليت ال
عالج للينها ،أو أشد قسوة منها ،فإن من احلجارة ما يتفجر منها العيون باألهنار اجلارية ،ومنها
ما يشقق فيخرج منه الـماء وإن مل يكن جاريا ،ومنها ما يهبط من رأس اجلبل من خشية اهلل،
فكثري من احلجارة ألني من قلوبكم»(.)1
القراءات:

ُ َ
ونۡبالياء.
 -1قرأ ابن كثريَ  :يع َمل ۡ
َ ُ َ
ونۡبالتاء(.)2
 -2قرأ الباقون :تعۡ َمل ۡ

توجيه القراءات:

َ ُ َ
ونۡ بالتاء :أن اخلطاب يف اآلية لبين إسرائيل؛ ملناسبة اآلية
وجه قراءة :تعۡ َمل ۡ

السابقة ،وكلها يف خطاب بين إسرائيل ،فناسب ذلك ختصيص اخلطاب هبم ،ووجه قراءة:
ُ َ
ونۡبالياء االلتفات من اخلطاب إىل الغيبة إعراضا عنهم ،ألجل ما هم فيه من الغفلة
َ يع َمل ۡ
وقسوة القلوب.
القراءة بالتاء جارية على ما تقدم يف اآلية من خماطبة بين إسرائيل ،وتوبيخهم على ما كانوا
( )1انظر :ابن كثري" ،تفسري القرآن العظيم".198 :1 .
( )2انظر :ابن جماهد" ،السبعة" .ص.160:
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فيه من قسوة القلوب ورفض احلق بعد رؤية اآليات الباهرات ،كما تتضمن هذه القراءة هتديد
الـمخاطبني بأن اهلل عليم بأعماهلم ،ال خيفى عليه منها شيء ،وأنه سيجازيهم هبا .أما القراءة
احلق وتشبثوا بالباطل
بالياء ففيها التفات غرضه اإلعراض عن هؤالء الذين قست قلوهبم؛ فأنكروا َّ
رغم ظهور بطالنه.
يظهر التكامل الداليل يف الـمعىن بني القراءتني ،من حيث إن قراءة اخلطاب فيها توبيخ
وتقريع لبين إسرائيل ،بسبب قسوة قلوهبم وإنكارهم احلق ،وقراءة الغيب فيها إعراض عنهم وإمهال
هلم ،ووضعهم يف رتبة من ال يستحق اخلطاب ،فكل قراءة قامت مقام آية برأسها.

َ َ َ َ َٰ َ َ ٓ َ َٰٓ َ َ َ ُ ُ َ
ۡوبٱل َو َٰ ز َ
ونۡإ ذَل ذ َ
ۡٱَّلل َ
دلي زنۡ
الـموضع الثاني :قوله تعالىِ :إَوذۡأخذناۡمزيثقۡب زِنۡإزسرء ۡ
زيلَۡلۡتعبد ز
ز
َ
ْ
َُ ُ ْ
َ
ٗ
ذ َ
اس ُ
ۡحس ٗۡنا َ
َم َ
َب َ
انا َ
ۡوأق ُ
ۡوٱل َم َ َٰ
ۡوذزي ۡٱل ُقر َ َٰ
ۡوٱَلَ َت َٰ َ َٰ
ۡوقولوا ۡل ذزلن ز
ۡٱلصل َٰوةۡ
زيموا
زۡي
إزح َس ۡ
سك ز
ذ َ ٗ
ََ ُ ْ ذ َ َ ُ َ ذ
ُ َ َ ُ ُّ ُ َ
ون[ اآلية.]83:
مۡمعرزُ ۡ
زياۡمزنكمۡوأنت
ۡٱلزك َٰوةۡث ذمۡت َوَلتُمۡإزَلۡقل ۡ
وءاتوا

الـمعنى اإلجمالي لآلية:
اذكروا أيها الـمؤمنون وقت أن أخذنا ميثاق بين إسرائيل ،وعاهدناهم عهدا مؤكدا يف
التوراة ،قائلني هلم :ال تعبدون إال اهلل ،والـمقصود :هنيهم عن عبادهتم لغريه تعاىل ،فهو نفي مبعىن
النهي ،أي ال تعبدوا غريه تعاىل ،وهو أبلغ من صريح النهي ،ملا فيه من اإليذان بأنه ينبغي أن
نهي إىل االمتثال ،حىت خي َرب عنه بأنه امتثل فعال ،وانتهى عما هني عنه ،وألن اخلرب
يسارع الـم ّ
مستعمل يف غري معناه لعالقة مشاهبة األمر الـموثوق بامتثاله بالشيء احلاصل حىت إنه خيرب عنه.
والـمراد من أخذ اهلل الـميثاق عليهم باألمور الـمذكورة :توصيتهم بالعمل هبا توصية مؤكدة يف
التوراة اليت أنزهلا على موسى عليه السالم(.)1
القراءات:

َ
َ
ون بالياء.
 -1قرأ ابن كثري ومحزة والكسائيَ :ل َۡيع ُب ُد ۡ
َ
َ َ
ون بالتاء(.)2
 -2قرأ الباقونَ :لۡتع ُب ُد ۡ

( )1انظر :أبا السعود العمادي" ،إرشاد العقل السليم"123 :1 .؛ ابن عاشور" ،التحرير والتنوير"582 :1 .؛
جممع البحوث" ،التفسري الوسيط".124 :1 .
( )2انظر :ابن غلبون" ،التذكرة يف القراءات الثمان"255 :2 .؛ ابن اجلزري" ،النشر".218 :2 .
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توجيه القراءات:
حجة من قرأ بالياء ،أن األمساء الظاهرة حكمها الغيبة « َّ
ألن بين إسرائيل اسم ظاهر،
فيكون الضمري وحرف الـمضارعة بلفظ الغيبة؛ ألن األمساء الظاهرة كلها غيب ،فأول اآلية
إخبار عن غيب ،فإجراء الكالم على ما ابتدئ به أول اآلية وافتتح به الكالم أوىل من
االنصراف عنه إىل اخلطاب ،فالـمعىن عند من قرأ بالياء :وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل بأن ال
يعبدوا إال اهلل .ومن قرأ بالتاء فمعناه :وإذ أخذنا ميثاق بىن إسرائيل وقلنا هلم :ال تعبدوا إال
اهلل ،أي :ال توحدوا إال اهلل»( ،)1ويف هذه القراءة التفات من الغيبة إىل اخلطاب ،محال على
ُ ُ ْ
اس ُ
ما بعده من اخلطاب يف قوله تعاىلَ  :وقولوا ۡل ذزلن ز
ۡحس ٗۡنا إىل آخر القصة« ،فلما تكرر
اخلطاب محل عليه ،ليجري صدر الكالم يف ذلك على حكم آخره ،أو على معىن اخلطاب
واحلكاية ،كأنه قيل :قلنا هلم :ال تعبدون إال اهلل»(.)2
وعليه فإن القراءة بالياء جارية على السباق ،ألن قبلها االسم الظاهر (بين إسرائيل)
وهو يعامل كالغائب ،أما القراءة بالتاء فعلى اخلطاب هلم ،كأمنا قيل :قلنا هلم :ال تعبدون إال
ُ ٗ ََ ُ ْ
ُ ُ ْ
اهلل ،فهي وصية هلم برتك عبادة غري اهلل سبحانه ،وألن بعدهَ  :وقولواۡل ذزلن ز
اسۡحس ۡناۡوأقزيمواۡ
ذ َ َٰ َ َ َ ُ ْ ذ َ
ۡٱلزك َٰوۡةَ ،وغرض االلتفات هنا التأكيد على توصية الـمخاطبني بتوحيد اهلل
ٱلصلوة ۡوءاتوا
وسائر األمور الـموصى هبا ،تنبيها على أمهيتها.
يظهر التكامل الداليل بني القراءتني ،من حيث إ ّن قراءة الغيب خترب عن بين إسرائيل
وأخذ الـميثاق عليهم ،وقراءة اخلطاب فيها التفات إليهم ،فكأهنم حاضرون واآلية تتلى
عليهم وتوصيهم مبا تضمنته من تعاليم.

( )1ابن زجنلة" ،حجة القراءات"103-102 :1 .؛ السمرقندي" ،حبر العلوم"69 :1 .؛ العكربي،
"التبيان يف إعراب القرآن".83 :1 .
( )2انظر :اهلمذاين" ،الـمفيد يف شرح القصيد"41 :3 .؛ الزجاج" ،معاين القرآن وإعرابه".163 :1 .
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َ َٰ َ
َ َُ ُ َ ذ
يل ِۡإَوس َ
ۡويَع ُق َ
ََٰٰ َق َ
وبۡ
الـموضع الثالث :قوله تعالى :أم ۡتقولون ۡإزن ۡإزب َرَٰهزۡۡۧ َم ِۡإَوسمعز
َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ً َ َ َ َٰ َ َٰ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ ز ذ ُ َ َ َ َ ُ ذ َ َ َ َ َ َٰ َ ً
وٱۡلسباط َۡكنوا ۡهوداۡأو ۡنصرىِۗۡقل ۡءأنتم ۡأعلم ۡأم ۡٱَّلل ِۗۡومن ۡأظلم ۡمزمنۡكتم ۡشهدةۡ
َ َ ُ َ
َُ َ ذ ََ ذُ َ
ون[ۡاآلية.]140:
اۡٱَّللۡبزغَٰفز ٍلۡع ذماۡتع َمل ۡ
عزندهۥۡمزنۡٱَّللزِۗۡوم

الـمعنى اإلجمالي لآلية:
االستفهام للتوبيخ ،فقد كان اليهود يقولون :إن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب
واألسباط كانوا هودا ،وكان النصارى يقولون :إهنم كانوا نصارى .فأمر اهلل تعاىل نبيه أن يرد
عليهم ،قل :يا حممد أأنتم أعلم بدينهم أم اهلل؟ وقد أخرب اهلل تعاىل أن إبراهيم مل يكن
يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما .ومن أظلم ممن أخفى شهادة عنده من اهلل
تعاىل ،وهي علمهم بأن إبراهيم وبنيه كانوا مسلمني ،وأن حممدا صلى اهلل عليه وسلم حق
ورسول ،أشهدهم اهلل عليه يف كتبهم(.)1
القراءات:

َُ ُ َ
ونۡبالتاء.
 -1قرأ ابن عامر ومحزة والكسائي وحفص ورويس وخلف :تقول ۡ
ُ ُ َ
ونۡبالياء(.)2
 -2قرأ الباقونَ  :يقول ۡ

توجيه القراءات:

ُ َ ُ َ ٓ ُّ َ
ون َ
اِۡفۡ
ن
وجه القراءة بالتاء أنه خطاب لليهود والنصارى ،ألن قبله قوله تعاىل :قلۡأُتاج
ز
ُ ََ ُ َ َ ُ َز ذ
ذ
ُ
ۡٱَّلل ،فالـمعىن :أحتاجوننا يف اهلل؟ أم تقولون إن األنبياء
ٱَّلل ز ،وبعده :قل ۡءأنتم ۡأعلم ۡأم ۡ
ۡ

كانوا على دينكم؟ فهي (أم) الـمتصلة ،ووجه القراءة بالياء أنه على الغيب ،و(أم) منقطعة(.)3
ورد على السباق يف قوله
فهذا إخبار عن اليهود والنصارى ،أي :أم يقول اليهود والنصارى؟ ٌّ
ََ ْ
َ َُ ْ
َ
َ
ََ
ََذ ْ َ ذَ ُ
َٓ َ َ ُ
اقنۡ
ِۡف ۡشزق ۡ
تعاىل :فإزن ۡءامنوا ۡب ز زمث زل ۡما ۡءامنتم ۡبزهزۦ ۡفق زد ۡٱهتد ۖۡوا ِۡإَّون ۡتولوا ۡفإزنما ۡهم ز
َ
َ
ذ
ۡٱَّللۚ فاآلية السابقة كلها بلفظ الغيب ،فحمل عليه ليكون على لفظ واحد(.)4
ف َس َيكفزيك ُه ُم ُۡ
( )1انظر :البغوي" ،معالـم التنزيل".174 :1 .
( )2انظر :ابن اجلزري" ،النشر" (.)223/2
( )3انظر :ابن زجنلة" ،حجة القراءات" .ص.115:
( )4انظر :ابن زجنلة" ،حجة القراءات" .ص115:؛ القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن"146 :2 .؛
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وعليه فإن القراءة باخلطاب ملواجهة أهل الكتاب ،وإلزامهم احلجة ،ألهنم يقولون بغري
عل ٍم وال دليل ،ويكون سباق الكالم وحلاقه على نسق و ٍ
احد يف خطاهبم وتوبيخهم .ويف قراءة
الغيب التفات عن خطاهبم إىل اإلخبار عنهم بضمري الغائب ،بعد أن سجل عليهم ظلمهم
َ َ َ َ ُ ذ َ َ َ َ َ َٰ َ ً َ ُ َ ذ
ۡٱَّلل ز ،فهؤالء
بكتماهنم الشهادة ،وعدم اإلدالء ومن ۡأظلم ۡمزمن ۡكتم ۡشهدة ۡعزندهۥ ۡمزن ۡ
الظالـمون بكتماهنم الشهادة ليس اهلل بغافل عما يعملون ،بل هو مطلع عليه ،وسيجازيهم به.

ُ ُ َ َُ ُ َ َُ ٓ
ُ ْ ذ َ َ
ت ۡفَنزعز ذم ز َ
اۡوتؤتوهاۡٱلفق َرا َءۡ
اۡه ِۖۡۡإَونُۡتفوه
الـموضع الرابع :قوله تعالى :إزنۡتب ُدوا ۡٱلصدق َٰ ز
ََُ َ  ٞذ ُ َ َ
َ َ ُ
َ ُ
زكمۡۡ[اآلية.]271:
ۡويُكفز ُرۡعنكمۡمزنۡس زيۡات
فهوۡخۡيۡلكمۚ

الـمعنى اإلجمالي لآلية:
سأل بعض الصحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم :صدقة السر أفضل أم صدقة
العالنية؟ فنزلت هذه اآلية .والـمفسرون على أن هذه اآلية يف صدقة التطوع ال يف الفرض ،فإن
الفرض إظهاره أفضل ،وألن الزكاة من شعائر الدين ،فإذا كان أظهر كان أفضل ،كالصلوات
اخلمس واجلمعة والعيدين ،وألن يف ذلك ترغيبا لغريه يف أداء الزكاة .ويرى بعضهم أن اآلية عامة
َ
َ َ ُ
َ ُ
زكمۡ أي يغفرها لكمَ  .و ذ ُ
ٱَّلل ۡب ز َماۡ
يف كل صدقة .وقولهَ  :ويُكفز ُر ۡعنكم ۡمزن ۡس زيۡات
َ ُ َ َ
ۡي ٞيعين فيما تصدقتم به يف السر والعالنية يتقبل منكم ،ويكون يف ذلك كفارة
تع َملون ۡخب ز ۡ
(.)1
سيئاتكم ،ويعطيكم ثوابكم يف اآلخرة
القراءات:

َُ َ
كفز ُۡر بالياء والرفع.
 -1قرأ ابن عامر وحفص :وي
َُ َ
كفز ُۡر بالنون والرفع.
 -2قرأ ابن كثري وأبو عمرو وشعبة ويعقوب :ون
َُ َ
كفز ْۡر بالنون واجلزم(.)2
 -3قرأ الباقون :ون

=

الثعليب" ،الكشف والبيان".7 :2 .
( )1انظر :السمرقندي" ،حبر العلوم"180-179 :1 .؛ " الواحدي ،الوجيز".190 .
( )2انظر :ابن اجلزري" ،النشر".236 :2 .
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توجيه القراءات:

َ ذ ذَ َ
َُ َ
كفز ُۡر بالياءَّ ،
ۡٱَّلل َۡيعل ُم ُه ِۗۥ ۡ وبعده قوله
أن قبله قوله تعاىل :فإزن
وجه قراءة :وي
ُ
َ
َ
َ
تعاىلَ  :و ذ ُ
ۡي ،ٞفلما كان السباق واللحاق بلفظ الغيب ،محل عليهما
ٱَّلل ۡب ز َماۡتع َملون ۡخب ز ۡ

ليكون الكالم على نظام واحد ،فالفعل على هذا إلخفاء الصدقة أو إليتائها( .)1والـمعىن:
ويكفر اهلل عنكم بصدقاتكم  -على ما ذكر يف اآلية  -من سيئاتكم .ووجه الرفع أنه على
االستئناف ،ويكون إخبارا عن اهلل عز وجل أنه يكفر السيئات.
َُ َ
كفز ُۡر بالنون والرفع أنه يف موضع خرب مبتدأ حمذوف ،تقديره :وحنن
ووجه قراءة :ون
نك ّفر عنكم سيئاتكم .أو على االستئناف وقطع الكالم عما قبله.
َُ َ
كفز ْۡر بالنون واجلزم أنه معطوف على جواب الشرط ،يعين :وإن
ووجه قراءة :ون
ختفوها وتؤتوها الفقراء يكن خريا لكم ،ونكفر عنكم سيئاتكم ،فاهلل سبحانه جيزي خمفي
الصدقة بتكفري سيئاته بصدقته اليت أخفاها(.)2
القراءة بالياء والرفع على أن الفاعل ضمري عائد على اهلل سبحانه ،والواو لالستئناف،
ويف هذا وعد من اهلل سبحانه أن يكفر عن الـمتصدقني خفيةً سيئاهتم ،والقراءة بالنون والرفع
على االلتفات من الغيبة إىل التكلم ،فاهلل سبحانه ينسب الوعد بتكفري السيئات إىل نفسه،
متحدثا بضمري اجلمع تعظيما لنفسه ،ليكون ذلك أوقع يف نفوس الـمخاطبني .والقراءة
بالنون واجلزم على أنه عطف على جواب الشرط ،فاجلزم ُّ
أدل على خلوص معىن اجلزاء،
فحني يعلم الـمتصدق خفي ًة أن له أجرين؛ أحدمها أن عمله يكون خريا وأفضل من صدقة
العال نية ،وثانيهما أن يثاب بتكفري سيئاته ،يكون ذلك أدعى إىل إقباله على أداء الصدقة
خفيةً ،طيبةً هبا نفسه.
وهكذا جند يف كل من القراءات الثالث إضافة معىن جديد ،يعضد الـمعاين الواردة
يف القراءتني األخريني ويقويها ،دون أن يكون هناك تعارض أو تنافر.
( )1انظر :اهلمذاين" ،الـمفيد يف شرح القصيد".179 :3 .
( )2انظر :الطربي" ،جامع البيان"585-584 :5 .؛ الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"401 :2 .؛ ابن
زجنلة" ،حجة القراءات".148-147 :1 .
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َ َ َ َ ُ َ َٞ
ََ َ َ ُ َُ ٞ
ََ
َ
يلۡ
ۡي ۡٱۡلقتاۖۡۡف زئة ۡتقَٰتزل ز
الـموضع الخامس :قوله تعالىۡ  :قد َۡكن ۡلكم ۡءاية ز
ِۡف ۡف زئت ز
ِۡف ۡسب ز ز
ذ َ ُ َ َٰ َ
َۡكف َزرةۡٞيَ َرو َن ُهمۡمزثلَيهم َ
ۡرأ َ
ۡي[ آل عمران ،اآلية.]13:
يۡٱل َع زۡ
ٱَّلل زۡوأخرى
ز

الـمعنى اإلجمالي لآلية:
عن ابن عباس قال :ملا أصاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قريشا ببدر ،فقدم
الـمدينة ،مجع اليهود وقال« :يا معشر اليهود ،احذروا من اهلل مثل ما نزل بقريش يوم بدر،
وأسلموا قبل أن ينزل بكم ما نزل هبم ،فقد عرفتم أين نيب مرسل ،جتدون ذلك يف كتابكم»...
فقالوا :يا حممد ،ال يغرنك أنك لقيت قوما أغمارا ال علم هلم باحلرب ،فأصبت فيهم فرصة! أما
ُ ذ َ َ َُ ْ َ َ َ
ۡس ُتغل ُبونۡ
واهلل لو قاتلتنا لعرفت أنا حنن الناس ...فأنزل اهلل تعاىل :قل ۡل زَّلزين ۡكفروا
َ ُ َ ُ َ
ُ
ون ۡإ َ َِٰل َ
ۡج َه ذن َمۖۡ َ
اد والـمعىن :قل للذين كفروا -اليهود -ستغلبون يف الدنيا،
ۡوبزئ َس ۡٱل زم َه ۡ
وُت
ِش ز
()1
عز دينه،
وحتشرون إىل جهنم يف اآلخرة  .قد كان لكم أيها اليهود آية وداللة على أن اهلل م ٌّ
وناصر رسوله ،ومظهر كلمته ،يف طائفتني التقتا للقتال ،فئة تقاتل يف سبيل اهلل وأخرى كافرة وهم
مشركو قريش يوم بدر ،يروهنم مثليهم رأي العني .أي :يرى الـمشركون يوم بدر الـمسلمني مثليهم
يف العدد رأي أعينهم ،أي جعل اهلل ذلك فيما رأوه سببا لنصرة اإلسالم عليهم ،مث ملا وقع القتال
أمدهم اهلل بألف من الـمالئكة .وجيوز أن يكون معىن يَ َرو َن ُهم ۡمزثلَيهم َ
ۡي يرى
ۡرأ َي ۡٱل َع زۡ
ز
الـمسلمون الكافرين مثليهم ،أي ضعفيهم يف العدد ،ومع هذا نصرهم اهلل عليهم ،وهذا ال
إشكال فيه ألن الـمؤمنني كانوا يوم بدر ثالمثئة وثالثة عشر رجال ،وكان الـمشركون بني التسعمئة
واأللف ،فكانوا ثالثة أمثال الـمسلمني ،ووجهه ابن جرير بقوله« :كما يقول الرجل :معي ألف،
وأحتاج إىل مثليه ،فهو حمتاج إىل ثالثة»( ،)2وعليه فال إشكال.
ُ ُ ُ
وهم ۡإزذزۡٱۡلَ َقي ُتم ز ٓ
ِۡفۡ
واجلمع بني هذه اآلية وبني قوله تعاىل يف قصة بدرِ :إَوذ ۡيُرزيكم
َ
ذُ َ ٗ َ َ َ ٗ
َ ُ ُ َ ٗ ََُ ُ ُ
كم ز ٓ
َۡلَق ز َ
وَل[ األنفال ]44:أن
ۡمف ُع ۡ
ِ ۡٱَّلل ۡأم ۡرا َۡكن
زيا ۡويقل زل
أعين زكم ۡقل ۡ
ِۡف ۡأع ُين ز زهم ز
هذا كان يف حالة واآلخر كان يف حالة أخرى ،فعن ابن مسعود قال« :هذا يوم بدر ،وقد نظرنا
إىل الـمشركني فرأيناهم يضعفون علينا ،مث نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجال واحدا،
( )1البيهقي" ،دالئل النبوة"173 :3 .؛ الزحيلي" ،التفسري الوسيط".177 :1 .
( )2الطربي" ،جامع البيان".238 :6 .
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َ
ََ ُ ٓ َ ُ ُ َ ٗ ََُ ُ ُ
ُ ُ ُ
ُ
كم ز ٓ
ِۡفۡأع ُين ز زهمۡ
زياۡويقل زل
ِۡفۡأعۡين زكمۡقل ۡ
وذلك قوله تعاىلِ :إَوذۡي زريكموهمۡإزذزۡٱۡلقيتم ز

اآلية .وعنه قال :لقد قللوا يف أعيننا حىت قلت لرجل إىل جانيب :تراهم سبعني؟ قال :أراهم مائة،
قال :فأسرنا رجال منهم ،فقلنا ،كم كنتم؟ قال :ألفا» .فعندما عاين كل من الفريقني اآلخر ،رأى
الـمسلمون الـمشركني مثليهم ،أي أكثر منهم بالضعف ،ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا اإلعانة من
رهبم عز وجل ،ورأى الـمشركون الـمؤمنني كذلك ليحصل هلم الرعب واخلوف ،مث ملا التقى
الفريقان ،قلل اهلل هؤالء يف أعني هؤالء ،وهؤالء يف أعني هؤالء ،ليقدم كل منهما على اآلخر(.)1
القراءات:
 -1قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب :تَ َرو َن ُهم بالتاء.
 -2قرأ الباقون :يَ َرو َن ُهم بالياء(.)2
توجيه القراءات:

َ َ َ َ ُ َ ٞ
ۡءايَ ۡة ،وهو خطاب،
وجه القراءة باخلطاب أن قبله قوله تعاىل :قد َۡكن ۡلكم
والضمري الـمنصوب يف تَ َرو َن ُهمۡ للكافرين ،والـمرفوع للمؤمنني ،والتقدير :ترون أيها

الـم ؤمنون الكافرين مثلي أنفسهم يف العدد ،فيكون ذلك أبلغ يف اآلية ،لنصر اهلل تعاىل لكم،
ويف هذه القراءة التفات من ضمري اخلطاب إىل ضمري الغيبة( .)3وقد يكون الـمعىن على هذه
الكفار أهل م ّكة مثلي الـمسلمني( .)4كأنه قال :إن لكم عربًة
القراءة :ترون يا معشر اليهود
َ
 أيها اليهود  -فيما رأيتم من قلة عدد الـمسلمني وكثرة عدد الـمشركني ،وظفر هؤالء معقلة عددهم ،على هؤالء مع كثرة عددهم( .)5وحجة من قرأ بالغيب أن ضمري الفاعل يف
يَ َرو َن ُهم حيتمل أن يكون للفئة الـمؤمنة ،فيكون الـمعىن :يرى الـمؤمنون الكافرين مثلي
عدد الكافرين ،وحيتمل أن يكون للفئة الكافرة ،أي :يرى الكافرون الـمؤمنني مثلي عدد
( )1انظر :ابن كثري" ،تفسري القرآن العظيم".15 – 14 :2 .
( )2الـمصدر السابق.
( )3انظر :العكربي" ،التبيان يف إعراب القرآن".244-243 :1 .
( )4انظر :الثعليب" ،الكشف والبيان".21 :3 .
( )5الطربي" ،جامع البيان".233 :6 .
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الكافرين ،أو مثلي عدد الـمؤمنني( .)1والـمعىن :يرى الكافرون الـمؤمنني مثلي عدد الـمؤمنني،
أراهم اهلل إياهم ضعفيهم ليهابوهم وجيبنوا عنهم .أو :يرى الكافرون الـمؤمنني مثلي عدد
الكافرين ،أراهم اهلل الـمؤمنني أضعافهم ليخافوا وجيبنوا عن قتاهلم(.)2

َ َ َُٓ ُ َ َ ذُ َ َ
ََذ َ َ َ َ َ َ َ
ب ۡإ ز زِن ۡوُعتها ۡأ َٰ
ٱَّلل ۡأعل ُم ۡب ز َماۡ
نَث ۡو
الـموضع السادس :قوله تعالىُ  :فلماۡوُعتهاۡقالت ۡر ز
َ َ َ ََ
ذ َ َ َ
نَث[ آل عمران.]36:
ۡولي َسۡٱَّلك ُرۡكٱۡل َٰۡ
وُعت

الـمعنى اإلجمالي لآلية:
كانت امرأت عمران قد نذرت أن يكون ما يف بطنها حمررا خلدمة بيت اهلل ،وقد اعتاد
بنو إسرائيل أن الذكور هم من يصلحون خلدمة بيوت اهلل واالنقطاع للعبادة فيها ،وليس اإلناث،
فلما وضعت ما يف بطنها ،ووجدت الـمولود أنثى قالت( :رب إين وضعتها أنثى) ،فهذا خرب ال
َ ذُ َ َ
ٱَّللۡأعل ُمۡب ز َماۡ
التحسر واالعتذار .أما قوله تعاىل :و
يقصد به اإلخبار ،بل الـمقصود منه إظهار ُّ
َو َُ َعتۡۡ فهو مجلة معرتضة سيقت لإلمياء إىل تعظيم الـمولود الذي وضعته وتفخيم شأنه،
ولإلشعار بأن األنثى ستصلح ملا يصلح له الذكور من خدمة بيته .أي :واهلل -تعاىل -أعلم منها
ومن غريها مبا وضعته ،ألنه هو الذي خلق هذا الـمولود وجعله أنثى ،وهو العليم مبا سيصري إليه
أمر هذه األنثى من فضل ،إذ منها سيكون عيسى عليه السالم ،وسيجعلها -سبحانه -آية
ظاهرة دالة على كمال قدرته ،ونفوذ إرادته.
َ
ذ َ ُ َ ُ ََٰ
نَث حيتمل أنه من كالمه -سبحانه -فتكون اجلملة
وقوله تعاىلَ  :ولي َس ۡٱَّلكر ۡكٱۡل ۡ
معرتضة كسابقتها ،ويكون :وليس الذكر الذي طلبته كاألنثى اليت ولدهتا ،بل هذه األنثى وإن
كانت أفضل منه يف العبادة والـمكانة إال أهنا ال تصلح عندهم لسدانة بيت اهلل تعاىل ،بسبب
(.)3
حرمة اختالطها بالرجال ،وما يعرتيها من حيض ،وحنوه مما يعرتي النساء
القراءات:
َ
ت بسكون العني وضم التاء.
 -1قرأ ابن عامر وشعبة ويعقوبَ  :وُ ْع ُ ۡ
( )1انظر :أبا حيان" ،البحر الـمحيط".48 :3 .
( )2السمني احلليب" ،الدر الـمصون".52 :3 .
( )3انظر :د .حممد طنطاوي" ،التفسري الوسيط".87 :2 .
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َ
ت بفتح العني وسكون التاء(.)1
 -2قرأ الباقونَ  :وُ َع ْۡ

توجيه القراءات:
َ
ت بإسكان العني وضم التاء ،أن ذلك راجع إىل اعتذار أم مرمي
وجه قراءةَ  :وُ ْع ُ ۡ
وضعت ،فهو من كالمها .وتكون هذه اجلملة من تتمة ما قالته ،ويف
بقوهلا :واهلل أعلم مبا ْ
الكالم التفات من اخلطاب إىل االسم الظاهر وهو لفظ اجلاللة إذ لو جرت على مقتضى
قوهلا ،رب إين وضعتها أنثى لقالت :وأنت أعلم مبا وضعت .ويكون قوهلا هذا من تتمة
نذرتْه -يف عرف قومها ،وتسلية
االعتذار إىل اهلل تعاىل ،حيث وضعت مولودا ال يصلح ملا َ
لنفسها ،أي :ولعل هلل حكمة ال يعلمها أحد سواه يف جعل هذا الـمولود أنثى .أو لعل هذه
َ
ت بفتح العني ،وتاء التأنيث الساكنة،
األنثى تكون خريا من الذكر .ووجه قراءةَ  :وُ َع ْۡ
بأنه من كالم اهلل تعاىل ،إخبارا منه عنها ،وفيه تنبيه على عظم قدر هذ الـمولود ،وأن له شأنا
()2
َ َ َ
بۡ
مل تعرفه ،ومل ُتعرف إال كونه أنثى ال غري ُ  ،ويف القراءة تقدمي وتأخري تقديره :قالت ۡر ز
َ
ذ َ َ َ
ٓ َ
َ َ
نَث فهذا من كالمها ،مث قال تعاىل إخبارا منه
نَثَ ۡ ولي َس ۡٱَّلك ُر ۡكٱۡل َٰۡ
ۡوُع ُت َها ۡأ َٰۡ
إ ز زِن
()3
َ ذُ َ َُ َ َ َ
َ
عنها :وٱَّللۡأعلمۡبزماۡوُعتۡ. 

َ
ََُ ُُ
َ َ َ ذ َ َٰ َ َ
َ َ َ
يلۡ
جن ۡ
ٱۡل ز
الـموضع السابع :قوله تعالى :ويعل زمه ۡٱلكزتَٰب ۡوٱۡل زكمة ۡوٱۡلورىة ۡو ز
[آل عمران.]48:

الـمعنى اإلجمالي لآلية:
جاءت هذه اآلية الكرمية يف سياق قصة البشارة بعيسى عليه الصالة والسالم ،حيث بني
َ َ
َ َ َٰٓ َ
ك ُة َۡي َٰ َمر َي ُم ۡإ ذن ذ َ
ۡٱَّلل ۡيُبَ ز ُ
ِشكز ۡ
السياق أن الـمالئكة بشروا مرمي بكلمة من اهللۡ :إزذ ۡقال ز
ز
ت ۡٱلملئ ز

ۡو ٗ
زۡوم َزن ۡٱل ُم َق ذرب َ
َ
يهاِۡف ُّ
ُ ُُ َ ُ
اۡوٱٓأۡلخ َزرة َ
ۡٱدلن َي َ
ُ َ ََ َ
َ َ
ۡي ۡۡ٤٥
ج ۡ ز
بزكل زمةۡ ۡمزنه ۡٱسمه ۡٱلمسزيح ۡعزيَس ۡٱبن ۡمريم ز
ز
ََََ ٞ
َ َ َ َ ذ َٰ َ ُ ُ
ََ ٗ َ َ ذ
َُ َ ُ ذ َ
ۡٱلصَٰلزح َ
ِۡل ۡودل ۡولمۡ
ۡي ۡۡ ٤٦قالت ۡ
ا ۡومزن
ِۡف ۡٱل َمه زد ۡوكه ۡ
ز
ويكل زم ۡٱنلاس ز
ب ۡأِن ۡيكون ز
ۡر ز
ََ َ َ َ َ ٞ
ذ ُ َ ُ ُ َ َ َ ٓ ُ َ َ َ َٰٓ َ ٗ َ ذ َ َ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ ُ
ونۡ٤٧
ِۡلۥۡكنۡفيَك ۡ
ِشۖۡۡقالۡكذَٰل ززكۡٱَّللَۡيلقۡماۡيشاءۚۡإزذاۡقِۡأم ۡراۡفإزنماۡيقول
َيم َسس زِنۡب

( )1انظر :ابن اجلزري" ،النشر".239 :2 .
( )2انظر :السمني احلليب" ،الدر الـمصون".135 :3 .
( )3انظر :ابن اجلوزي" ،زاد الـمسري"276 :1 .؛ " الرازي ،مفاتيح الغيب".204 :8 .
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َ
ََُ ُُ
َ َ َ ذ َ َٰ َ َ
َ َ َ
يل[ آل عمران.]48-45 :
جن ۡ
ٱۡل ز
ويعل زمهۡٱلكزتَٰبۡوٱۡل زكمةۡوٱۡلورىةۡو ز

يف هذه اآليات الكرمية بيان طبيعة رسالة عيسى -عليه السالم -ومعجزاته اليت أكرمه اهلل
تعاىل هبا.
َ
ََُ ُُ
َ َ َ ذ َ َٰ َ َ
َ َ َ
يل معطوف على
جن ۡ
ٱۡل ز
وقوله تعاىل :ويعل زمه ۡٱلكزتَٰب ۡوٱۡل زكمة ۡوٱۡلورىة ۡو ز
يُبَ ز ُ
ِشكزۡ ،أي :يا مرمي إن اهلل يبشرك بكلمة منه ..وإن اهلل يعلِّم ذلك الـمولود -الـمعرب عنه
بالكلمة -الكتاب واحلكمة.)1(..
القراءات:
 -1قرأ نافع وعاصم وأبو جعفر ويعقوبَ  :و ُي َعل ُزم ُۡه بالياء.
 -2قرأ الباقونَ  :و ُن َعل ُزم ُۡه بالنون(.)2
توجيه القراءات:
وجه قراءةَ :و ُن َعل ُزم ُۡه بالنون أنه من إخبار اهلل تعاىل عن نفسه عاطفا به على قوله:
ُ
َ َ
كۚ .ويف القراءة التفات من ضمري الغيبة إىل ضمري الـمتكلم( .)3ومجلة (ونعلمه)
نوحزيهزۡإزَل ۡ
معمولة ٍ
لقول حمذوف من كالم الـمالئكة ،أي :ويقول اهلل تعاىل( :ونعلمه )..وتكون يف الـمعىن
معطوفة على احلال (وجيها) ،فكأنه قال :وجيها ومعلَّما.
ووجه قراءةَ  :و ُي َعل ُزم ُۡه بالياء أنه من إخبار الـملَك عن اهلل سبحانه مبا يفعله به ،وهو
َ َ
َ
ذ ذَ َُ ُ
ذُ َ ُُ َ ََ ُٓ
كل َزمةۡۡمزن ُۡه ،وهذه
معطوف على قوله :كذَٰل ززكۡٱَّللَۡيلقۡماۡيشا ۡء ۚ  ،وإزنۡٱَّللۡيب زِشكز ۡب ز
القراءة وقعت يف سياق الغيب كما يف اآليتني السابقتني(.)4
وعلى كلتا القراءتني جيوز أن تكون مجلة (ونعلمه )..مستأنفة سيقت تطييبا لقلب مرمي،
ميسها بشر(.)5
وإزاحة ملا أمهها من خوف الـمالمة حني علمت أهنا تلد من غري أن َّ
( )1انظر :د .حممد طنطاوي" ،التفسري الوسيط".111 :2 .
( )2انظر :ابن اجلزري" ،النشر".240 :2 .
( )3انظر :السمني احلليب" ،الدر الـمصون".183 :3 .
( )4انظر :الطربي" ،جامع البيان" 422 :6؛ ابن خالويه" ،احلجة".109 :1 .
( )5انظر :د .حممد طنطاوي" ،التفسري الوسيط".111 :2 .
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َ َ ذ ذ َ َ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ذ َٰ َ َٰ َ
ُ ُ َُ
ورهمۡۡ 
ت ۡفيُ َوف زي زهم ۡأج
الـموضع الثامن :قوله تعالىۡ  :وأماۡٱَّلزين ۡءامنوا ۡوع زملوا ۡٱلصل زَٰ ز

[آل عمران.]57:

الـمعنى اإلجمالي لآلية:

خاطب اهلل تعاىل نبيه عيسى عليه الصالة والسالم بقولهۡ :إذ ۡقَ َال ذ ُ
ۡٱَّلل َۡيَٰعز َ َٰٓ
يَس ۡإ ز زِنۡ
ز
ُ َ َ َ َ َ ُ َ َذ َ َ ذ ذ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ُ َ َ ٗ َ
ٗ
ُّ
زيداِۡف ۡٱدلن َي َ
اۡوٱٓأۡلخ َزرة زۡ
ۡ
د
اۡش
ِلۡ ..فأماۡٱَّلزين ۡكفروا ۡفأعذزبهم ۡعذ ۡاب
متوف زيك ۡوراف زعك ۡإ ز ۡ
ز
َ
ُ
ذ
ْ
ْ
َ َ َُ َ َ ُ
ذ َٰ َ َٰ َ
ذ
ينَۡ ۡ٥٦وأ ذ
ۡو ذ ُ
َو َماۡل َ ُ
ور ُهمِۗ َ
ۡف ُي َوف زيهمۡأ ُج َ
ِص َ
َٰ
ٱَّللۡ
ت
زَٰ
ل
ۡٱلص
وا
ل
م
ع
ۡو
وا
ن
ام
ۡء
زين
اۡٱَّل
م
زنۡن
مۡم
ه
ز
ز
ز
ز
ز
َ ُ ُّ ذ
ۡي[آل عمران.]57-56:
زبۡٱلظَٰل ز زم َۡ
َلُۡي

إيل مرجعكم ومصريكم أيها الناس فأحكم بينكم فيما كنتم ختتلفون فيه يف
أي :مث َّ
فصل  -سبحانه -هذا احلكم الذي سيحكم به على عباده يوم القيامة فقال :فأما
دنياكم ،مث َّ
الذين كفروا يب ومبا جيب اإلميان به فأعذهبم عذابا شديدا يف الدنيا واآلخرة ،فأما عذاب الدنيا
فبما يصيبهم من هزائم وأمراض وشقاء نفس ال يعلم مقدار ألـمه إال اهلل -تعاىل ،-وأما يف
اآلخرة فيساقون إىل عذاب النار وبئس القرار .فهذا هو جزاء الكافرين .وأما جزاء الـمؤمنني
فبيَّـنَه -سبحانه -بقوله :وأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فيوفيهم أجورهم ،..من ثواب
وجنات وأزواج مطهرة ،ورضوان من اهلل أكرب من كل ذلك .ففي هذه اجلملة الكرمية بشارة
عظمى للمؤمنني الذين قالوا ربنا اهلل مث استقاموا(.)1
القراءات:
َ
 -1قرأ حفص ورويس :ف ُي َوف زي زهمۡ بالياء.
َ
 -2قرأ الباقون  :ف ُن َوف زي زهمۡ بالنون(.)2

توجيه القراءات:
وجه القراءةَ  :ف ُي َوف زيهمۡ بالياء ،مناسبته لفظ الغيبة قبله يف قوله تعاىل :إ ذن ذ َ
ۡٱَّللۡ
ز
ز
()3
يُبَ ز ُ
ِشكزۡ ،والفعل مسند إىل اهلل تعاىل  ،ويف القراءة التفات من اخلطاب إىل الغيبة ،ألن
( )1انظر :د .حممد طنطاوي" ،التفسري الوسيط".124 :2 .
( )2انظر :ابن اجلزري" ،النشر".240 :2 .
( )3انظر :القيسي" ،الكشف عن وجوه القراءات".344 :1 .
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َُ َ
ُ
ُ
قبله :فأعذزبهمۡ ،وهذا االلتفات غرضه «اإليذان مبا بني مصدري التعذيب واإلثابة من

االختالف من حيث اجلالل واجلمال»( . )1ومن قرأ بالنون ،فلوقوعها بني خربين عن اهلل
َ َ َ ٗ
َ َ َ ُ ََ َ
ََذ ذ َ َ َ ْ َُ َ
زيدا ،وقوله تعاىل :ذَٰل زك ۡنتلوهُ ۡعليكۡ
زين ۡكف ُروا ۡفأعذ ُزب ُهم ۡعذ ٗۡابا ۡشد ۡ
تعاىلۡ ،فأما ۡٱَّل
َ
ت َ
ۡوٱَّلزكر َ
ۡٱۡلكزي زۡمۡ ويف ذلك داللة على الـمتكلم الـمعظم شأنه ،فناسبه اإلخبار
م َزن ۡٱٓأۡلي َٰ ز
ز
جازى بنون العظمة(.)2
عن الـم َ
ذ َ َ َ َ
ذ َ ُ َ
ۡو َ ُِل ٓۥۡأَسلَ َم َ
الـموضع التاسع :قوله تعالىۡ :أ َ َف َغ َ
ون َ
نِۡفۡٱلسمَٰو زَٰ
ۡوٱۡل ز
ۡرضۡ
ت
ۡم
غ
ب
زۡي
ۡٱَّلل
زين
د
ۡ
ۡي
ز
ز
َ ٗ ََ ٗ َ ُ َ َ
ون[ۡآل عمران.]83:
ج ُع ۡ
عۡوكر ۡهاِۡإَوَلهزۡير
طو ۡ

الـمعنى اإلجمالي لآلية:
أخرب اهلل سبحانه -قبل هذه اآلية -أنه أخذ الـميثاق من األنبياء بأهنم إذا جاءهم رسول
كم -سبحانه -بأنه من رجع عن
مصدق ملا معهم آمنوا به ونصروه ،وأخرب أهنم قبلوا ذلكَ ،
وح َ
ذلك كان من الفاسقني ..فاهلل -سبحانه -أوجب على مجيع األنبياء اإلميا َن بكل رسول جاء
مصدقا ملا معهم ،وال شك أن حممدا صلى اهلل عليه وسلم قد جاء مصدقا ملا معهم ،فوجب
على اجلميع أن يؤمنوا به .وأخذ العهد على األنبياء بأن يؤمنوا مبحمد صلى اهلل عليه وسلم أعلى
وأشرف لقدره صلى اهلل عليه وسلم من أخذه على أممهم وأقوامهم .وأخذ العهد على األنبياء
أخذ له على األمم ،إذ كل أمة جيب أن تصدق مبا جاءها به نبيها.
وبعد أن بني -سبحانه -أن اإلميان مبحمد صلى اهلل عليه وسلم حق ال ريب فيه ،وأنه
واجب على مجيع من مضى من األنبياء واألممَّ ،بني أن كل من كره اإلميان مبا جاء به حممد
مستحق للعقاب األليم ،قال -تعاىل:-
صلى اهلل عليه وسلم فإنه
بعيد عن الدين احلقٌّ َ ،
َ
َ
َ
َ ٗ ََ ٗ َ ُ َ ُ َ
ذ َ ُ َ
ۡمنِۡف ذ َ َ
ۡو ُِل ٓۥۡأسل َم َ
ۡأَ َف َغ َ
ت َ
ون َ
ۡوٱۡل ز
ون.
عۡوكر ۡهاِۡإَوَلهزۡيرجع ۡ
ۡرضۡطو ۡ
غ
ب
زۡي
ۡٱَّلل
زين
د
ۡ
ۡي
ۡٱلسمَٰو َٰ ز
ز
ز
واالستفهام لإلنكار والتوبيخ ،ومهزة االستفهام داخلة على فعل حمذوف ،والفاء
ُ َ
ون على ذلك الـمحذوف الذي دل عليه
الداخلة على «غري» عاطفة جلملة َ يبغ ۡ
االستفهام .والـم عىن :أيتولون عن اإلميان بعد هذا البيان ،فيطلبون دينا غري دين اهلل الذي هو
( )1أبو السعود" ،إرشاد العقل السليم".45 :2 .
( )2انظر :أبا حيان" ،البحر الـمحيط"181 :3 .؛ أبا السعود" ،إرشاد العقل السليم".45 :2 .
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اإلسالم؟ واحلال أن اهلل -تعاىل -استسلم له وانقاد وخضع له من يف السموات واألرض
طائعني وكارهني .فالكل قد انقادوا هلل -تعاىل -إما طواعيةً واختيارا وهم الـمؤمنون ألهنم
راضون بقضائه وقدره ،ومستجيبون له يف الـمنشط والـمكره .وإما عن تسخري وقهر وهم
الكافرون؛ ألهنم واقعون حتت سلطانه وقدرته ،ال يستطيعون دفع قضائه ،وال سبيل هلم وال
لغريهم إىل االمتناع عن دفع ما يريده هبم(.)1
القراءات:
-1
-2
-1
-2
فيكون يف الفعلني ثالث قراءات:
ُ َ
ون ،يرجعون بالياء على الغيب فيهما :يعقوب وحفص.
َ يبغ ۡ
َ
َ ُ َ ُ
ون بالياء يف األول وبالتاء يف الثاين :أبو عمرو.
ون ،تر َج ُع ۡ
يبغ ۡ
َ
َ ُ َ ُ
ون بالتاء على اخلطاب فيهما :الباقون.
ون ،تر َج ُع ۡ
تبغ ۡ

ُ َ
ونۡبالياء.
قرأ أبو عمرو وحفص ويعقوبَ  :يبغ ۡ
َ ُ َ
ونۡبالتاء.
قرأ الباقون :تبغ ۡ
َ
ون بالياء ،ولكن يعقوب يفتح الياء ويكسر اجليم.
قرأ حفص ويعقوب :يُر َج ُع ۡ
َ
ُ
ون بالتاء(.)2
قرأ الباقونۡ:تر َج ُع ۡ

توجيه القراءات:

ُ َ
ونۡ للكفار ،وأشرك
وجه القراءة بالياء يف الفعلني ،للتفريق بني الـمعنيني فجعل َ يبغ ۡ

الـم ؤمنني يف الرجوع معهم ،ويف هذا إخبار من اهلل تعاىل عن اليهود ،وميكن أن يكون إخبارا
ذ
عن الكفار ،كأن اهلل عز وجل عجب نبيه عليه السالم منهم ،فقال لهۡ  :أَ َف َغ َ
ۡٱَّلل زۡ
زين ۡ
د
ۡ
ۡي
َّ
ز
َ ُ َ
ونۡ مع علمهم أهنم إليه يرجعون.
يبغ
ووجه القراءة بالتاء يف الفعلني أنه أراد :قل هلم يا حممد خماطبا :أفغري دين اهلل تبغون؟
وأنتم عالـمون أنكم إليه ترجعون ،ويف هذه القراءة التفات من الغيبة إىل اخلطاب.
َ
ُ َ
ُ
ون بالتاء أن الباغني هم الـمتولُّون
ونۡ بالياء :وتر َج ُع ۡ
ووجه قراءةَ  :يبغ ۡ
َ ذ
َ
َ َ َُ َ َ ُ َ ُ َ
ون ،والراجعون مجيع الناس.
الـمذكورون بقوله :ف َمنۡت َو ََّٰل َۡبع َد ۡذَٰل زك ۡفأ ْو َٰٓلئزك ۡه ُم ۡٱلفَٰسزق ۡ
( )1انظر :د .حممد طنطاوي" ،التفسري الوسيط".167–164 :2 .
( )2انظر :ابن اجلزري" ،النشر".241 :2 .
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ففرق بينهما الفرتاقهما يف الـمعىن(.)1
فاألول خاص والثاين عامّ ،

ذ َ ُ ُّ َ َ َ  َ ٞذ َ ٌ
الـموضع العاشر :قوله تعالىَ  :ولَئنۡقُتزلتُم ۡ َ
زۡو َرۡحَةۡ
يل ۡٱَّلل زۡأو ۡمتم ۡلمغفزرة ۡمزن ۡٱَّلل
ز
ز
ِۡف ۡسب ز ز
َ
َ
َ
ون[.آل عمران.]157:
خۡيۡٞم ذزماَۡي َم ُع ۡ

الـمعنى اإلجمالي لآلية:
عرض
تبني هذه اآلية وما قبلها وبعدها ما يعتقده الكفار من أن السفر أو اجلهاد ي ِّ
اإلنسان للقتل أو الـموت ،فيا أيها الـمؤمنون باهلل ورسوله ،ال تكونوا كأولئك الـمنافقني الكفار
الذين يقولون يف شأن إخواهنم ،الذين يسافرون للتجارة ،أو جياهدون يف سبيل اهلل ،فيموتون أو
يقتلون :لو كانوا عندنا مقيمني ،ما ماتوا وما قتلوا.
إن هذا الـمعتقد باطل ،والـمنافق أو اجلبان هو الذي يعتقد أنه لو قعد يف بيته مل ميت،
وحينئذ يتحسر أو يتلهف على من سافر أو جاهد فمات أو قتل ،أما الـمؤمن فهو يتيقن أن كل
موت أو قتل بأجل سابق ،فيسلم األمر هلل ،ويكون التسليم هلل تعاىل بردا وسالما على قلبه.
فاحذروا أيها الـمؤمنون أن تكونوا مثل الكفار والـمنافقني ،وثقوا باهلل واعتقدوا حق االعتقاد أن
اهلل هو الذي حيىي ومييت ،واهلل مبا تعملون بصري ،ويف هذا ترغيب للمؤمنني بتسليم األمر هلل،
وهتديد للكافرين بسبب سوء االعتقاد.
واهلل أيها الـمسلمون لئن قتلتم يف سبيل اهلل أو متم ،فإن مغفرة اهلل لكم ورضوانه عليكم
خري من كل ما جتمعون من حطام الدنيا الفانية .وكل ميت أو قتيل حيشر إىل اهلل ،فيحاسبه على
ما قدم يف دنياه (.)2
القراءات:

َ
َ
ون بالياء.
 -1قرأ حفصَ :ي َم ُع ۡ
َ
َ
ون بالتاء(.)3
 -2قرأ الباقونَۡ:ت َم ُع ۡ

( )1انظر :ابن خالويه" ،احلجة"112 :1 .؛ الزخمشري" ،الكشاف"380 :1 .؛ أبو حيان" ،البحر
الـمحيط".248 :3 .
( )2انظر :د .وهبة الزحيلي" ،التفسري الوسيط".252 :1 .
( )3انظر :الـمصدر السابق.
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توجيه القراءات:

َ
َ
ون بالياء االلتفات من خطاب الـمؤمنني ،أو على رجوع الضمري
وجه قراءةَ :ي َم ُع ۡ
َ
َ
ون على الكفار الـمتقدمني ،ومعناه :ولئن قتلتم يف سبيل اهلل أو متم ملغفرة من
يف َي َم ُع ۡ
َ
َ
ون
اهلل ورمحة تنالوهنا خري مما جيمع غريكم ممن تركوا اجلهاد جلمعه .ووجه قراءةَ :ت َم ُع ۡ

بالتاء :على الـمخاطبة للمؤمنني ،وجريا على قوله( :ولئن قتلتم) .والـمعىن :خري مما جتمعون -
أيها الـمقتولون يف سبيل اهلل ،أو الـمائتون -من أعراض الدنيا اليت ترتكون القتال يف سبيله
لالشتغال هبا وجبمعها(.)1

ُ َذ
َ ُ ُ ُ ذ
ۡو َمنۡيُطزعز ذ َ
ۡٱَّلل ز َ
ۡٱَّللۡ َو َر ُس َ ُ
ۡجنَٰتۡۡ
وِلۥۡيُدخزله
الـموضع الحادي عشر :قوله تعالى :ت زلكۡحدود ۚ
َ
َ َ َ َ َٰ ُ َ َٰ َ َ َ َ َ
نۡيع زص ذ َ
يمَ ۡ ١٣و َم َ
ۡٱَّلل َ
ۡو َر ُس َ ُ
وِلۥۡ
زيها َۚۡوذَٰل زك ۡٱلفو ُز ۡٱل َع زظ ُۡ
َترزيۡمزنُۡتتزهاۡٱۡلنهر ۡخ زِلزين ۡف
ََََ ذ ُ َ
ُ َ ً َ َٰ ٗ َ َ َ ُ َ
ۥۡع َذ ٞ
اب ُّ
ۡي[ النساء.]14-13:
ۡم زه ۡٞ
ِلاۡفزيهاۡوِل
ۡح ُدودهُۥيُدخزلهۡناراۡخ ز ۡ
ويتعد

الـمعنى اإلجمالي لآلية:
بني اهلل سبحانه أمره يف قسمة الـمواريث بني الورثة ،مث بني أن تلك حدود اهلل اليت
ح ّدها لعباده ليلتزموها ،منبها على وجوب مراعاة ما بيَّنه تعاىل يف الكتاب من أحكام
الـمواريث َ و َمنۡيُطزعز ذ َ
ۡٱَّلل َ
ۡو َر ُس َ ُ
وِلۥۡۡ يف شأن الـمواريث ،يدخله جنات ..ففي اآلية ذكر
نۡيع زص ذ َ
ثواب من أطاعه ،ومل جياوز حدودهَ  .و َم َ
ۡٱَّلل َ
ۡو َر ُس َ ُ
وِلۥ فيما افرتض من الـمواريث،
َ َُ َ
ۥۡع َذ ٞ
اب ُّ
ۡي .ففي
ۡم زه ۡٞ
ومل يرض بقسم اهلل ،ويتعد ما قال اهلل يدخله نارا خالدا فيها ،وِل
اآلية ذكر عقاب من عصاه ،وجاوز حدوده(.)2
القراءات:
ُ
ُ
العظَ َمة.
 -1قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر :ندخزل ۡهۡبنون َ
 -2قرأ الباقون :يُدخزل ُۡهۡبياء الغيبة(.)3
( )1انظر :الفارسي" ،احلجة للقراء السبعة"94 :3 .؛ ابن اجلوزي" ،زاد الـمسري"339 :1 .؛ السمني
احلليب" ،الدر الـمصون".459 :3 .
) (2انظر :الواحدي" ،التفسري الوسيط"24 :2 .؛ السمعاين" ،التفسري"405 :1 .؛ الراغب األصفهاين،
"التفسري".1137 :3 .
) (3انظر :ابن مهران" ،الـمبسوط"177 .؛ ابن اجلزري" ،النشر"248 :2 .؛ القاضي" ،البدور الزاهرة".77 .
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توجيه القراءات:

ۡاَّللۡ إىل التكلم
 -1من قرأ بالنون فعلى االلتفات من الغيبة يف قوله تعاىل :يُطزعز َۡ
نُدخزل ُۡه.

 -2ومن قرأ بالياء فعلى الغيبة ،بعود الضمري إىل اسم اجلاللة يف قوله تعاىلۡ :يُطزعز ۡ
ذ
ٱَّلل .)1(
َۡ

جاءت قراءة اجلمهور على باهبا وأصلها ،ال التفات فيها ،أما القراءة األخرى ففيها
التفات من الغيبة إىل التكلم ،ووجه ذلك؛ أهنا جاءت على خالف الـمتوقع ،ففيها عنصر
الـمفاجأة ،حيث إن الـمتوقع أن يكون اإلخبار عن اإلدخال مرتتبا على فعل الطاعة ،فمن
يطع اهلل يدخله اهلل ،لكن اإلخبار عن اإلدخال على هذه القراءة جاء تكلما نُدخزل ُۡه،
والتكلم إكرام من اهلل تعاىل للطائعني ،كما أن ذكرها مع العصاة فيه مزيد هتديد ووعيد.
القراءتان بينهما تكامل ،حيث جاءت األوىل على األصل؛ لبيان العدل ،وأن الطائع
له جنات جتري من حتتها األهنار ،والثانية جاءت على االلتفات؛ لبيان الفضل ،وأي فضل
أعظم من أن يأيت اإلخبار يف إدخال اجلنات تكلما من اهلل تعاىل عن نفسه! ولبيان العدل
يف حق العصاة على قراءة اجلمهور ،ولبيان التهديد والوعيد يف حق العصاة على قراءة
االلتفات؛ ليؤدي التهديد مهمته يف الردع والزجر ،وهو معىن إضايف وعظي يضاف إىل معىن
العدل ،فكانت القراءتان مؤديتني معنيني اثنني يف كل آية ،فبينهما تكامل داليل ال خيفى
على ذي فطنة.

) (1انظر :ابن خالويه" ،احلجة"120 .؛ الرازي" ،مفاتيح الغيب"526 :9 .؛ أبا حيان" ،البحر
الـمحيط"551 :3 .؛ ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".172 :26 .
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َ
ُ َ
ُ َ
ۡء َاتي َن َٰ ُه ُم ۡٱلك َزت َٰ َ
الـموضع الثاني عشر :قوله تعالى  :ذٱَّل َ
زين َ
ب َۡيع زرفون ُهۥ ۡك َما َۡيع زرفونۡ
ََ َ َ
َ َ ٓ َ ُ ُ ُۘ ذ َ َ ُ ٓ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ
َ َ َٰ َ َ ذ
ذ
ُ
أبناءهم ۡٱَّلزين ۡخ زِسوا ۡأنفسهم ۡفهم َۡل ۡيؤمزنون ۡۡ ٢٠ومن ۡأظلم ۡمزم زن ۡٱفُرى ۡلَع ۡٱَّلل زۡ
ذ َ
ََ َ َ ُ ُُ َ ٗ ُ َُ ُ
ذ
َ
َ ً َ َ ذ َ َ
زيعا ۡث ذم ۡنقولۡ
ب ۡأَِبيَٰتزهۚزۦٓ ۡإزن ُهۥ َۡل ُۡيفل ُزح ۡٱلظَٰل ُزمون ۡۡ ٢١ويوم ۡۡنِشهم َۡج ۡ
كذزبا ۡأو ۡكذ
َ
ذ
ٓ
ْ
ُ
َ
َ ُ َ
ذ َ َ َُ ٓ َ ُ َ ُ ُ
ك ُمۡٱَّل َ
ون ۡ[ۡاألنعام.]22-21:
زينۡكنتُمۡتزع ُم ۡ
ل زَّلزينۡأَشكواۡأيۡنَۡشَكؤ

الـمعنى اإلجمالي لآلية:
الذين آتيناهم الكتاب هم علماء اليهود والنصارى يعرفون حممدا صلى اهلل عليه وسلم بنعته
ذ َ َ ُ ْٓ َ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ َ
ون يعين :الذين آثروا الدنيا
وصفته كما يعرفون أبناءهم .ٱَّلزين ۡخ زِسوا ۡأنفسهم ۡفهم َۡل ۡيؤمزن ۡ
َ َ َٰ َ َ ذ َ
َ َ
ۡٱَّللزۡكذزبًا يعين :اختلق الكذب باختاذ اآلهلة وقوله
على اآلخرةَ  .و َمن ۡأظل ُم ۡم ذزم زن ۡٱفُرى ۡلَع
ََ َ َ ُ ُُ َ ٗ ُذ َُ ُ
ول ۡل ذزَّل َ
زينۡ
زيعاۡثم ۡنق
الشرك ،أو كذب بالقرآن ،وزعم أنه ليس من عند اهلل .ويوم ۡۡنِشهم َۡج ۡ
َ َ ُ ْٓ َ َ ُ ََ ُٓ ُ ُ ذ َ ُ ُ َ ُ َ
()1
ون يعين :أين آهلتكم اليت تزعمون أهنم شفعاء لكم .
نتمۡتزع ُم ۡ
َشكواۡأينَۡشَكؤك ۡمۡٱَّلزينۡك
أ ۡ
القراءات:

ُ ُ
ََ َ َ ُ ُ ُ
ول.
ِشهمۡ و َ يق ۡ
 -1قرأ يعقوب يف هذا الـموضع بياء يف الفعلني :ويومُۡي
َُ ُ
َ ُ ُ ُ
ول بالنون فيهما(.)2
ِشهمۡ و نق ۡ
 -2قرأ الباقونۡ :ن

توجيه القراءات:

َ َ
من قرأ بياء الغيب فهو مناسب لسباق الكالم ،ففي اآلية قبلهاَ  :و َمن ۡأظل ُم ۡم ذزم زنۡ
َ َ َٰ َ َ ذ َ
ََ َ َ
ُۡي ُ ُ
ِش ُهمۡ ومن قرأ بنون العظمة فعلى االلتفات وهو
ىۡلَعۡٱَّللزۡكذزبًا مث قال :ويوم
ٱفُر
ذ
َ َ َ
َ
ب .)3(وبني القراءتني من مجال التالقي
ۡءاتي َنَٰ ُه ُم ۡٱلكزتَٰ َ ۡ
مناسب لسباق هذه اآلية :ٱَّلزين

ما ال خيفى على متدبر ،فقراءة اجلمهور فيها التفات من الغيبة إىل التكلم ،وحجتها اآلية
َ َ َ ُ َُ َ َ َ ُ َ َ ٓ
ذ َ َ َ
ون ۡأب َنا َء ُه ُمُۘ ۡ ،فأفادت أن
ۡءاتي َن َٰ ُه ُم ۡٱلكزتَٰب ۡيع زرفونهۥۡكماۡيع زرف
اليت قبل قبلها :ٱَّلزين
تكذيب النيب صلى اهلل عليه وسلم هو سبب احلساب ،وقراءة يعقوب حجتها اآلية اليت

( )1انظر :السمرقندي" ،حبر العلوم" 440-439 :1؛ الواحدي" ،التفسري الوسيط" .260-259 :2
) (2ابن اجلزري" ،النشر"257 :2 .؛ ابن اجلزري" ،حتبري التيسري".353 .
) (3انظر :الطربي" ،جامع البيان"247 :19 .؛ الفارسي" ،احلجة"290 :3 .؛ النويري" ،شرح طيبة
النشر"294 :2 .؛ ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".66 :8 .
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ََ َ َ
َ َ َٰ َ َ ذ َ ً َ َ ذ َ َ َٰ ٓ ذ ُ َ ُ ُ ذ َٰ ُ َ
ذ
ُ
ون،
قبلها :ومن ۡأظلم ۡمزم زن ۡٱفُرى ۡلَع ۡٱَّللزۡكذزباۡأو ۡكذب ۡأَِبيتزهۚزۦ ۡإزنهۥَۡل ۡيفل زح ۡٱلظل زم ۡ

فأفادت أن افرتاء الكذب على اهلل تعاىل هو سبب احلساب ،فهم خسروا يف تكذيب النيب
صلى اهلل عليه وسلم ،وافرتوا على اهلل تعاىل الكذب ،فقراءة اجلمهور أشارت إىل تكذيب
النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وقراءة يعقوب أشارت إىل االفرتاء على اهلل تعاىل ،الـمجموع
ُ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َٰٓ َ ُ
َ َ ذ َ ُ ذ َ ُ ْ َ َُ َ
ون.
ُر ۡ
س زه ۚمۡوُلۡعنهمۡماَۡكنواۡيف
ذلك كله يف قوله تعاىلۡ:ٱنظرۡكيفۡكذبوا
ۡلَعۡأنف ز

َ
الـموضع الثالث عشر :قوله تعالىَ  :و َم َ ُ
ۡٱدلنيَا ٓۡإ ذَل ۡلَع ٞ
ۡول َ ذ
ۡولَهوَ ٞ
ب َ
ِل ُ
ار ۡٱٓأۡلخ َزرةُ ۡخۡيۡٞ
اۡٱۡليَ َٰوة ُّ ز ز
ۖۡ
ذ َ ُ َ َََ َ ُ َ
ون[ األنعام.]132:
زين َۡي ذتقونۚۡأفاۡتعقزل ۡ
ل زَّل
ذ
َ
َ
ٓ
ۡٱدلن َيا ۡإَل ۡلع ٞ
ٱۡل َي َٰوةُ ُّ
الـمعنى اإلجمالي لآليةَ  :و َما ۡ َ
ب َۡوله ۡو ٞيعين :لعب كلعب
ز
ز

الصبيان؛ يبنون بنيانا مث يهدمونه ،ويلعبون ويلهون ويبنون ما ال يسكنون .كذلك أهل الدنيا
جيمعون ما ال يأكلون ،ويبنون ما ال يسكنون ،ويأملون ما ال يدركون .مث قالَ  :ول َ ذ
ِل ُارۡٱٓأۡلخ َزرۡةُۡ
يعين :اجلنة خري للذين يتقون الشرك والفواحش .أفال تعقلون أن اآلخرة أفضل من الدنيا()1؟
القراءات:

َََ َ ُ َ
ون بتاء اخلطاب.
 -1قرأ نافع وابن عامر وحفص وأبو جعفر ويعقوب :أفاۡتعقزل ۡ
َََ
ُ َ
ون بياء الغيبة(.)2
 -2قرأ الباقون :أفا َۡيعقزل ۡ

توجيه القراءات:

َ َ َ ذ َ َ ذ ْ َٓ
زينۡكذبُواۡبزل زقاءزۡ
من قرأ بالغيبة فهو على سياق الكالم قبله يف قوله تعاىل :قدۡخ زِسۡٱَّل
ذ َ ذ َٰٓ َ َ ٓ َ ُ ُ ذ َ
اۡلَع َ
اع ُة َۡبغ َت ٗۡة ۡقَالُوا ْ َۡي َٰ َ
ۡماۡفَ ذرط َناۡف َ
ح َ
ِس َت َن َ َ َٰ
زيها ۡ[األنعام،]131:
ٱَّللزۖۡۡحَّت ۡإزذاۡجاءتهم ۡٱلس

الـمعىن :أفال يعقل هؤالء الـمك ّذبون بالبعث حقيقةَ ما خنربهم به ،من أن احلياة الدنيا لعب
وهلو ،وهم يرون من ميوت منهم ،فاالستفهام عن عدم عقلهم مستعمل يف التوبيخ ،وهو
حينئذ للتعجيب من حاهلم(.)3
ومن قرأ باخلطاب فهو على االلتفات من احلديث عنهم بالغيبة إىل خطاهبم بالدعوة،
( )1انظر :السمرقندي" ،حبر العلوم"443 :1 .؛ الواحدي" ،التفسري الوسيط".264 :2 .
) (2انظر :ابن اجلزري" ،النشر"257 :2 .؛ ابن اجلزري" ،حتبري التيسري".354 .
) (3انظر :الطربي" ،جامع البيان"330 :11 .؛ ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".196-195 :7 .
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وهو حيتمل معنيني:
تغرهم زخارف الدنيا
األول :أن يكون خطابا مستأنفا للمؤمنني ،حتذيرا هلم من أن َّ
فتلهيهم عن العمل لآلخرة (.)1
والثاني :أن يكون مستعمال يف أشد التوبيخ للمكذبني فهو أقوى يف التوبيخ من
الغيبة(.)2
قراءة الغيبة فيها توبيخ للمشركني ،أي إن كان الـمشركون ال يعقلون ،فإن من شأن
أهل اإلميان العقل واإلحسان ،وأما على قراءة اخلطاب ،فإن اخلطاب حيتمل توبيخا
للمشركني ،والتوبيخ حينئذ جاء صرحيا مباشرا فكان أشد من الغيبة ،وحيتمل اخلطاب أن
يكون للمؤمنني على االستئناف ،ففيه احلض على االعتبار من حال الـمشركني بعدم عقلهم
وفهمهم.
وعلى القراءتني فإن الـمعاين تلتقي ،فقراءة الغيبة توبيخ للمشركني ،وهم الـمقصودون
هبا ،لكن ملا جاءت قراءة اخلطاب أفادت أن من شأن الـمؤمنني أن يعتربوا من حال
الـمشركني ،أما على قراءة الغيبة فهي ضمنية تفهم إشارةً وإمياءً ،وأما على قراءة اخلطاب،
فهي أحد وجهي االحتمال ،يقول ابن عاشور مؤكدا هذا اجلمع بني القراءتني« :وقوله:
َ َ َ َ َٰ ُ ُّ ٓ
َََ َ ُ َ
ۡٱدلن َيۡا إىل آخرها؛ ألنه يتفرع عليه
ون عطف بالفاء على مجلة :وماۡٱۡليوة
أفا ۡتعقزل ۡ
مضمون اجلملة الـمعطوفة .واالستفهام عن عدم عقلهم مستعمل يف التوبيخ إن كان خطابا
للمشركني ،أو يف التحذير إن كان خطابا للمؤمنني .على أنه ملا كان استعماله يف أحد هذين
على وجه الكناية صح أن يراد منه األمران باعتبار كال الفريقني؛ ألن الـمدلوالت الكنائية
تتعدد ،وال يلزم من تعددها االشرتاك؛ ألن داللتها التزامية ،على أننا نلتزم استعمال الـمشرتك
يف معنييه» (.)3

) (1عبارة ابن عاشور يف "التحرير والتنوير" .193 :7 .بتصرف.
) (2انظر :الفارسي" ،احلجة"298 :3 .؛ ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".195 :7 .
) (3ابن عاشور" ،التحرير والتنوير".195 :7 .
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َ َ َ َ ُ ْ ذ َ َ ذ َ ٓ َ ُ ْ َ ٓ َ َ َ ذ ُ َ َ َٰ َ َ
ِشۡ
الـموضع الرابع عشر :قوله تعالى :وماۡقدروا ۡٱَّللۡحقۡقدرزه زۦۡإزذۡقالواۡماۡأنزلۡٱَّللۡلَعۡب ۡ
َ َ ذ
ُ َ َ ََ
َٓ
َ
َ ُ َ
ُ َ َٰ ُ
اۡو ُه ٗۡدىۡل ذ
ور َ
نزل ۡٱلكزت َٰ
زلن ز
اسن َۡت َعلون ُهۥۡ
وَس ۡن ٗۡ
زيۡجا َء ۡبزهزۦۡم
ب ۡٱَّل
مزنَۡشءۡ ۡقل ۡمن ۡأ
َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ٗ َ ُ ُ ذ َ َ َ ُ ْٓ َ ُ َ َ ٓ َ َُٓ ُ
كمۖۡۡقُل ذ ُ
ۡٱَّللۖۡ ُۡثمۡذ
ۡياۖۡۡوعل زمتمۡماۡلم ۡتعلموا ۡأنتم ۡوَل ۡءاباؤ
قراطزيس ۡتبدونهاۡوُتفون ۡكث ز ۡ
ز
َ
َ ُ
ۡخو زُ زهمۡيَل َعبُون[ۡ األنعام.]91:
ِۡف
ذرهم ز

الـمعنى اإلجمالي لآلية:
ما عظموا اهلل حق عظمته ،وما عرفوه حق معرفته .نزلت هذه اآلية يف مالك بن
الصيف خاصمه عمر يف النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه مكتوب يف التوراة .فغضب وقال :ما
أنزل اهلل على بشر من شيء ،وكان رئيس اليهود .فعزلته اليهود عن الرئاسة هبذه الكلمة(.)1
قل يا حممد :من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى -وهو التوراة -نورا وهدى يعين:
بيانا للناس من الضاللة ،جتعلونه قراطيس تكتبوهنا يف الصحف ،فتظهروهنا وتكتمون ما فيه
صفة حممد صلى اهلل عليه وسلم ونعته ،وآية الرجم ،وحترمي اخلمر ،وغري ذلك .وعلمتم أنتم
وآباؤكم يف التوراة ما مل تعلموا .أو :علمتم على لسان حممد صلى اهلل عليه وسلم ما مل
تعلموا أنتم وال آباؤكم .فإن أجابوك وإال فقل :اهلل أنزله على موسى .مث ذرهم -إن مل
يصدقوك -يف خوضهم وباطلهم يلعبون ويفرتون(.)2
القراءات:

َ َُ َُ ََ َ ُ ُ ََ َ ُ َ
ون بالياء يف الثالثة.
اۡو ُيخف ۡ
 -1قرأ ابن كثري وأبو عمروَ :يعلونهۥۡقراطزيسۡيبدونه
َ َُ َُ ََ َ ُ ُ ََ َ ُ ُ َ
ون بالتَّاء فيهن(.)3
اۡوُتف ۡ
 -2قرأ الباقونَ :تعلونهۥۡقراطزيسۡتبدونه

توجيه القراءات:
من قرأ بالغيب فعلى أصل اخلطاب ،وهو إعالم الـمشركني عن قوم غيب عنهم وهم
اليهود ،بأهنم حيرفون الكتاب وخيفونه .ومن قرأ باخلطاب فعلى طريق التورية مبن يفعل هذا
الفعل والتشنيع عليه ،أو هو التفات من طريق الغيبة الذي هو مقتضى الـمقام إىل طريق
) (1انظر :السمرقندي" ،حبر العلوم".467 – 466 :1 .
) (2انظر :السمرقندي" ،حبر العلوم".467 – 466 :1 .
) (3انظر :ابن اجلزري" ،النشر"260 :2 .؛ ابن اجلزري" ،حتبري التيسري".359 .
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اخلطاب .وحقه أن يقال جيعلونه -بياء الـمضارع للغائب -كما قرأ غري هؤالء القراء .وإما أن
يكون خطابا للمشركني الذين أخذوا الكتاب عن أهل الكتاب الذين حرفوه وأخفوا تعاليمه(.)1
واختلف الـمفسرون يف الـمقصود هبذه اآلية ،فقيل :هم الـمشركون ،وقيل :اليهود،
وهذان قوالن منسوبان إىل السلف وعامة الـمفسرين( ،)2والقوالن صحيحان ،واللفظ يعمهما
مجيعا ،فإن اليهود والـم شركني ما قدروا اهلل حق قدره ،فقد أنكروا نزول شيء على بشر .فإن
قيل :إن اليهود قد أثبتوا نزول التوراة ،فنقول :وكذلك الـمشركون ،ص ّدقوا بنزول الكتب
لكن الفريقني ما اعرتفوا اعرتاف الـمؤمنني بنزول القرآن؛ فكان هلم
السابقة على األنبياء ،و َّ
حكم الـمنكر قلبا ،وقد أنكروا عنادا وكفرا وجحودا ،وهم بذلك ما قدروا اهلل حق قدره ،إذ
جعلوا الرسالة تابعة ال متبوعة.
وعليه فإن القراءتني تتجهان وجهة بديعة يف التأويل ،فأما قراءة اخلطاب فاخلطاب
لليهود ،مبا يصنعونه من حتريف الكتاب بقصد اإلخفاء ،وأما قراءة الغيبة فإخبار عن صنيع
يهود يف التوراة ،مع إقرار الـمخاطبني – وهم الـمشركون – بنزوهلا ،فقراءة اخلطاب الـمقصود
هبا اليهود ،واآلية نزلت فيهم ويف الـمشركني ،وقراءة الغيبة الـمقصود هبا الـمشركون ،إخبارا
عن صنيع من يثقون به من أهل الكتاب ممن جاوروهم ،وسألوهم عما جاء يف التوراة.
فقراءة أقامت احلجة على اليهود يف نزول الكتاب على بشر ،مع الذم لصنيعهم يف
حرف فال يبعد عنه اإلنكار ،وقراءة أقامت احلجة على األميني الذين أثبتوا
التحريف ،ومن َّ
لليهود كتابا نازال من السماء ،والدليل تلك القراطيس اليت يعهدوهنا من صنيع يهود ،وبه
تأتلف القراءتان أميا ائتالف ،وتتالقيان أميا تالق.

) (1انظر :الطربي" ،جامع البيان"525 :11 .؛ النويري" ،شرح طيبة النشر"306 :2 .؛ ابن عاشور،
"التحرير والتنوير".364 :7 .
) (2الطربي" ،جامع البيان"526-520 :11 .؛ ابن أيب حامت" ،تفسري القرآن العظيم"1342 :4 .؛
البغوي" ،معالـم التنزيل".143 :2 .
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َ
ََ َ َ ُ ُُ َ
َ ُ
َۡج ٗۡ َ َ َ َ
ۡٱۡل زن ۡق زد ۡٱستَكَثتمۡ
الـموضع الخامس عشر :قوله تعالى :ويوم ُۡيِشهم
زيعاۡيَٰمعِش ز
َ
نس[ األنعام.]128:
ۡٱۡل ز ۡ
مزن ز

الـمعنى اإلجمالي لآلية:
ويوم حيشر اهلل هؤالء الـمشركني ،مع أوليائهم من الشياطني الذين كانوا يوحون إليهم
زخرف القول غرورا ليجادلوا به الـمؤمنني ،فيجمعهم مجيعا يف موقف القيامة ،يقول للجن:
(يا معشر اجلن قد استكثرمت من اإلنس) ،أي :قد استكثرمت من إضالهلم وإغوائهم(.)1
القراءات:
ََ َ َ
ُۡي ُ ُ
ِش ُهمۡ بالياء التحتية.
 -1قرأ حفص عن عاصم ،وروح عن يعقوب :ويوم
ََ َ َ
ۡۡن ُ ُ
ِش ُهمۡ بالنون(.)2
 -2قرأ الباقون :ويوم
توجيه القراءات:

َُ َ ُ ذ َ
ۡٱلسل َٰ زمۡ
من قرأ بياء الغيب فلمناسبة السياق ،فقد قال تعاىل يف اآلية قبلها :لهمۡدار
َ ُ ْ
ُ َ
ََ َ َ ُ ُ ُ َ
ع َ
ۡو ُه َو َ
زند ۡ َربهمۖۡ َ
زيعا[ األنعام،]128-127:
ِشهمَۡج ٗۡ
ۡو ز َُّل ُهمۡب ز َماَۡكنوا َۡيع َملون ۡۡ ١٢٧ويوم ُۡي
زز
فهو مناسب للغيبة يف قوله تعاىل :ع َ
زند َۡرب ز زهمۡ وقولهَ  :و ُه َو َۡو ز َُّل ُهم.
َ َ َ ُ
ومن قرأ بالنون فعلى االلتفات؛ لقصد التعظيم ،ومناسبة لآلية بعدهَ  :وكذَٰل زك ۡن َو زَّلۡ
ذ
َ
ۡٱلظَٰلزم َ
ۡي َۡبع َ ۢ
ضا[ األنعام ،]129:فقد اتفقوا على قراءهتا بالنون ،وال خالف يف
َبعض
ز

مرجع الضمري إىل اهلل سبحانه وتعاىل(.)3
لكن أسلوب اإلخبار اختلف،
القراءتان أثبتتا معىن اإلخبار عما سيكون يوم القيامةَّ ،
فجاء مرًة غيبا ،وأخرى خطابا ،والغيب واخلطاب هلما داللتهما السياقية اإلحيائية ،فداللة
َُ َ ُ ذ َ
ۡو ُه َو َ
ۡربهمۖۡ َ
َ َ
َل ُهم...
ۡو زُّۡ
الغيب ارتبطت مبصري الـمؤمنني ،للسباق :لهم ۡدار ۡٱلسل َٰ زم ۡعزند ز ز
َ َ َ ُ
َ
[األنعام ،]127:وداللة اخلطاب ارتبطت مبصري الظالـمني للحاقَ  :وكذَٰل زك ۡن َو زَّل َۡبعضۡ
) (1انظر :الطربي" ،جامع البيان".115 :12 .
) (2ابن اجلزري" ،النشر"262 :2 .؛ ابن اجلزري" ،حتبري التيسري".364 .
) (3انظر :الفارسي" ،احلجة"406 :3 .؛ ابن عطية" ،الـمحرر الوجيز"345 :2 .؛ ابن عادل،
"اللباب".428 :8 .
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ذ
ٱلظَٰلزم َ
ۡي َۡبع َ ۢ
ضا[ األنعام ،]129:واحلشر هو مصري الصنفني ،لكن ملا كان اإلخبار عن
ز
الـمؤمنني غيبا جاء ما يوافق ذلك من قراءة الغيب ،وملا كان اإلخبار عن الظالـمني خطابا
جاء ما يوافق ذلك من قراءة اخلطاب ،فالقراءتان متوافقتان مع السياق سباقا وحلاقا،
معىن وصنفا ،فجاءت بأسلوب بديع ،واتساق أنيق.
وناسبت كل قراءة ً
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اخلامتة
يف هناية هذا البحث نسجل نتائج البحث العلمية على شكل نقاط:
 -1برز يف البحث عنصر التكامل الداليل بني القراءات القرآنية بصورة جلية واضحة.
 -2مل يقف االلتفات يف الغيبة واخلطاب والتكلم على جمرد التفنن اللفظي ،بل وجدنا فيه
لفتات بيانية وقيما قرآنية.
 -3جتلى يف البحث أن القراءة القرآنية تقوم مقام آية مستقلة ،وهذا من دالئل اإلعجاز
الكامنة يف ثنايا اإلجياز.
 -4االلتفات يف القراءات القرآنية من األساليب الدقيقة اليت حتتاج إىل تأمل ومتع ٍن وتدبر
للخروج بنتائج علمية واضحة ،وهو مظهر حيوي يدعو الفكر إىل مزيد تأمل وتنبه
ويقظة للمراد.
 -5القراءات القرآنية تكشف عن كثري من القيم الرتبوية والوعظية واهلدائية يف السياق
القرآين.
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الـمصادر والـمراجع
ابن أيب حامت ،عبد الرمحن بن حممد التميمي" ،تفسري القرآن العظيم" .حتقيق :أسعد حممد
الطيب( .ط ،3السعودية :مكتبة نزار مصطفى الباز1419 ،هـ).
ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف" ،النشر يف القراءات العشر" .حتقيق :علي حممد الضباع.
(ط .1القاهرة :الـمطبعة التجارية الكربى ،د.ت).
ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف" ،حتبري التيسري يف القراءات العشر" .حتقيق :د .أمحد
عمان :دار الفرقان 2000م).
حممد القضاة( .طّ ،1
ابن اجلندي ،أبو بكر بن اجلندي الـمقرئ" ،بستان اهلداة يف اختالف األئمة والرواة يف القراءات
الثالث عشرة واختيار اليزيدي" .حتقيق :د .حسني حممد العواجي( .ط .1املدينة املنورة:
مكتبة دار الزمان1430 ،هـ).
ابن الزملكاين ،عبد الواحد بن عبد الكرمي األنصاري" ،التبيان يف علم البيان" .حتقيق :د .أمحد
مطلوب ،ود .خدجية احلديثي( .ط .1بغداد :مطبعة العاين1383 ،هـ).
ابن جين ،أبو الفتح عثمان الـموصلي" ،الـمحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح
عنها"( .ط وزارة األوقاف-الـمجلس األعلى للشئون اإلسالمية1420هـ).
ابن خالويه ،احلسني بن أمحد" ،احلجة يف القراءات السبع" .حتقيق :د .عبد العال سالـم مكرم.
(ط .4بريوت :دار الشروق1401 ،هـ).
ابن زجنلة ،عبد الرمحن بن حممد أبو زرعة" ،حجة القراءات" .حتقيق :سعيد األفغاين( .ط.5
بريوت :مؤسسة الرسالة1418 ،هـ).
ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد التونسي" ،التحرير والتنوير" .تونس :الدار التونسية للنشر،
1984م).
ابن عطية ،عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي" ،الـمحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز".
حتقيق :عبد السالم عبد الشايف( .ط .1بريوت :دار الكتب العلمية1422 ،هـ).
ابن غلبون ،أبو احلسن طاهر بن عبد الـمنعم" ،التذكرة يف القراءات الثمان"( .ط .1جدة:
اجلماعة اخلريية لتحفيظ القرآن الكرمي1412 ،هـ).
ابن جماهد ،أمحد بن موسى التميمي" ،السبعة يف القراءات" .حتقيق :د .شوقي ضيف( .ط.2
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مصر :دار الـمعارف1400 ،هـ).
ابن منظور ،حممد بن مكرم ،مجال الدين األنصاري" ،لسان العرب"( .ط .3بريوت :دار صادر،
1414هـ).
ابن مهران ،أمحد بن احلسني األصبهاين" ،الغاية يف القراءات العشر" .حتقيق :حممد غياث
اجلنباز( .ط .1الرياض :دار الشواف1411 ،هـ).
النيسابورى" ،الـمبسوط يف القراءات العشر" .حتقيق:
ابن مهران ،أمحد بن احلسني بن ِم ْهران
ّ
سبيع محزة حاكمي( .دمشق :جممع اللغة العربية1981 ،م).
أبو العباس ،شهاب الدين ،أمحد بن يوسف الـمعروف بالسمني احلليب" ،الدر الـمصون يف علوم
الكتاب الـمكنون" .حتقيق :د .أمحد حممد اخلراط( .دمشق :دار القلم2011 ،م).
أبو حيان ،حممد بن يوسف أثري الدين األندلسي" ،البحر الـمحيط يف التفسري" .حتقيق :صدقي
حممد مجيل( .ط .بريوت :دار الفكر1420،هـ).
األزهري ،حممد بن عبد الواحد" ،معاين القراءات"( .ط .1الرياض :مركز البحوث بكلية
اآلداب ،جامعة امللك سعود1412 ،هـ).
األصفهاىن ،أبو القاسم احلسني بن حممد الـمعروف بالراغب" ،التفسري" .حتقيق ودراسة :د.
حممد عبد العزيز بسيوين( .ط .1كلية اآلداب  -جامعة طنطا1420 ،هـ).
األلوسي ،شهاب الدين حممود بن عبد اهلل" ،روح الـمعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع
الـمثاين" .حتقيق :علي عبد الباري عطية( .ط .1بريوت :دار الكتب العلمية1415 ،هـ).
البغوي ،احلسني بن مسعود" ،معالـم التنزيل يف تفسري القرآن" .حتقيق :عبد الرزاق الـمهدي.
(ط .1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1420 ،هـ).
البلخى ،مقاتل بن سليمان" ،تفسري مقاتل بن سليمان" .حتقيق :عبد اهلل حممود شحاته( .ط.1
بريوت :دار إحياء الرتاث1422 ،هـ).
البيضاوي ،عبد اهلل بن عمر الشريازي" ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل" .حتقيق :حممد عبد الرمحن
الـمرعشلي( .ط .1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1418 ،هـ).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" ،أحكام القرآن للشافعي" .كتب هوامشه :عبد الغين عبد اخلالق.
(ط .2القاهرة :مكتبة اخلاجني1414 ،هـ).
البيهقي ،أمحد بن احلسني" ،دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة"( .ط .1بريوت :دار
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الكتب العلمية1405 ،هـ).
الثعليب ،أمحد بن إبراهيم" ،الكشف والبيان عن تفسري القرآن" .حتقيق :عدد من الباحثني.
(ط .1ج ّدة :دار التفسري1426 ،هـ).
ابن اجلوزي ،مجال الدين عبد الرمحن بن علي" ،زاد الـمسري يف علم التفسري" .حتقيق :عبد الرزاق
الـمهدي( .ط .1بريوت :دار الكتاب العريب1422 ،هـ).
احلليب ،جنم الدين أمحد بن إمساعيل بن األثري" ،جوهر الكنز ،تلخيص كنز الرباعة يف أدوات
ذوي الرياعة" .حتقيق :د .حممد زغلول سالم( .ط اإلسكندرية :منشأة الـمعارف،
2009م).
الدمشقي ،إمساعيل بن عمر بن كثري" ،تفسري القرآن العظيم" .حتقيق :حممد حسني مشس الدين
(ط .1بريوت :دار الكتب العلمية1419 ،هـ).
الزحيلي ،وهبة بن مصطفى" ،التفسري الوسيط"( .ط .1دمشق :دار الفكر1422 ،هـ).
الزركشي ،بدر الدين حممد بن عبد اهلل" ،الربهان يف علوم القرآن" .حتقيق :حممد أبو الفضل
إبراهيم( .ط .1القاهرة :دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب1376 ،هـ).
الزخمشري ،حممود بن عمرو بن أمحد" ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل"( .ط .3بريوت:
دار الكتاب العريب1407 ،هـ).
السمعاين ،منصور بن حممد الـمروزى" ،تفسري القرآن"( .ط .1الرياض :دار الوطن1418 ،هـ).
الشوكاين ،حممد بن علي اليمين" ،فتح القدير"( .ط .1دمشق ،بريوت :دار ابن كثري ،دار الكلم
الطيب1414 ،هـ).
الطربي ،حممد بن جرير" ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن" .حتقيق :أمحد حممد شاكر( .ط.1
بريوت :مؤسسة الرسالة1420 ،هـ).
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القاهرة :مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه ،د.ت).
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