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 ملخص البحث
 

 اره فى القراءاتاإلجياز وأسر
 أ.د/ عبد الكريم إبراهيم صالح

 استاذ التفسير وعلوم القرآن والقراءات بجامعة األزهر

 AbdulKarimSaleh@Azhar.edu.eg:  البريد االليكتروين

 ملخص البحث

لفاظ قليلة أقل منها، فمعلوم أن اإليجاز هو : وضع المعاين الكثيرة يف أ

وافـيــة بالغرض المقصود مع اإلبانة واإلفصاح، وذلك بأن يكون اللفظ أقل 

من المعهود عادة مع وفائه بالمراد، وهو من األساليب البليغة ؛ بل إن بعض 

 العلماء عـّدوا  البالغة هي : اإليجاز.

دون قال معاوية لصحار بن عياش العبدي  وهو عالمة نسابة : ما تع "

البالغة فيكم ؟ قال : اإليجاز، قال له معاوية : وما اإليجاز ؟ قال صحار : أن 

تجيب فال تبطـــئ، وتقول فال تخطئ، قال له معاوية مستدركًا عبارته، أال 

تبطئ وال تخطئ، وذكر يف موضع آخر قول ابن األعرابي : عن المفضل 

ال : اإليجاز يف غير عجز، الضبي : قـلـت ألعرابي منّـــــا : ما البالغة ؟ ق

 . (1) "واإلطناب يف غير خطل 

واإليجاز يف القراءات ناشئ من أن لكل قراءة داللة واعتبارًا، فاللفظ 

المقـــروء بقراءتين يحمل داللتين واعتبارين، ليســا بقدر اللفظ ؛ ولكن 

تكون الداللة الواحدة منهما بمقدار آية كاملة، والدالالت المترتبة على 

                                                 

 ( . 11/  1والتبيين للجاحظ  ) ( ينظر : البيان  1) 
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 تعدد القراءات كلها معتبرة، ويتطلبها السياق والموقف.  

 : يلي فيما – تعالى اهلل شاء إن –وهو ما سأفصله 

تمهيد يحتوي على تعريف اإليجاز وأهميته وأغراضه وعالقته  أواًل :

 بالقراءات .

 المبحث األول من اإليجاز : قراءة حرف المضارعة بالياء والتاء .  ثانيًا :

لمبحث الثاين من اإليجاز : تغاير القراءات بين تخفيف عين ا ثالثًا :

 الماضي أو المضارع وتشديدهما .

المبحث الثالث من اإليجاز : قراءة الفعل بالبناء للفاعل تارة  رابعًا :

 وبالبناء للمفعول تارة أخرى .

المبحث الرابع من اإليجاز : تغاير القراءات بين تاء الخطاب  خامسًا :

 تكلم.وتاء الم

المبحث الخامس من اإليجاز: تغاير القراءات بين تاء الخطاب  سادسًا :

 وياء الغيبة.

 اإليجاز وعالقته باالحتباك وأثر ذلك على القراءات . سابعًا :

 الخاتمة وفيها أبين قيمة اإليجاز وعالقته بالقراءات . ثامنًا :

ة المـقدمة فـي وسـأتحدث عن ذلـك بـما يـتسع له مـقام البـحوث العلـمي

الملتقــيات والمؤتمرات العلمية؛ بما يوصل الفكرة ويوضحها، ويظهر 

 معالمها لعلها تكون نواة لبحوث أفضل وتفاصيل أوسع . 

 واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل .                                  
 

 رآنية. القراءات الق –االحتباك  –االيجاز  الكلمات املفتاحية :



  

 

 

 
 

 طا ــــــم  بطنــــرآن الكريـــــلة العلمية لكلية القـــاجمل

 

 (م1049=هـ 4114) إصدارس      ــــالعدد اخلام

5 

 

Brevity and its secrets in readings 
 

Dr. Abdul Karim Ibrahim Saleh 
Professor of Interpretation, Qur'anic Sciences and 

Readings at Al-Azhar University 
E. Mail: AbdulKarimSaleh@Azhar.edu.eg 

It is well known that the brevity is to put the many 
meanings in a few words less, and to fulfill the purpose 
intended with the expression and disclosure, by saying 
that the word is less than usual with its fulfilling of the 
intention, which is an eloquent method; 

"What are you going to do with the rhetoric?" said 
Maaouiya Sohar bin Ayash al-Abdi, a sign of a prophet. 
He said: Brevity, he said to him: What is the brevity? 
Sohar said: If you answer, don't slow down, and say, 
"Don't make a mistake," he said to him, telling him his 
words, "Don't slow down and don't make mistakes." He 
said, "Brevity is in a helplessness, and in the wrong." The 
summary in the readings arises from the fact that each 
reading has an indication and, in the words of two 
readings, carries two connotations and two 
considerations, not as much as the word, but the two 
indications are a complete verse, and the implications of 
the multiplicity of readings are all considered, and require 
sin and attitude  . 

This is what I will dismiss, hopefully, the following: 
First: A preface that contains the definition of brevity 

and its importance and purposes and its relation to 
readings. 

Secondly, the first topic of brevity is to read the letter 
"J" and "T ". 

Thirdly, the second topic of the summary is the 
heterogeneity of readings between the lightness of the eye 
of the past or the present and the tightening of it. 

Fourth: The third topic of the brevity: reading the act 

mailto:AbdulKarimSaleh@Azhar.edu.eg
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by building the actor once and by building the effect 
again. 

Fifth: The fourth topic of the brevity: the readings vary 
between the letter t and the speaker. 

Sixth: The fifth topic of the brevity: the change of 
readings between the t of the speech and the absence. 

Seventh: Brevity and its relation to the confusion and 
the impact on the readings. 

Eighth: The conclusion in which i show the value of 
brevity and its relation to readings. 

I will talk about this as well as the development of 
scientific research provided in scientific journals and 
scientific conferences to convey and clarify the idea, and 
to show its features, perhaps the nucleus of better 
research and wider details. God is the one who is good 
and guided to both the way. 

Keywords: Brief - Protest - Qur'anic Readings 
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 ةـــــــــقدمامل

، وبفضله وإحسانه تتنزل الرمحات، احلمد اهلل الذي بنعمته تتم الصاحلات

والصـالة والسـالم عىل أشـرف ، وبعبادته وتالوة كتابه تدوم النعم واخلريات

ذوي ، اخلـلق وسيـد الكائنـات سـيـدنا مـحـمـد وعـىل آلـــه وصـحبه

 الفــضائـل والــمـكرمـات .

 وبعد ،،،

إن اهلل عز وجل جعل لكل رسول من رسله الكرام معجزة يؤيده هبا ف

بمعجزات كثرية أفضلها وأعظمها  ملسو هيلع هللا ىلصوأكرم نبينا حممدًا ، وتظهر صدق قوله

يقوم يف فـم ، وآياته الكربى ملسو هيلع هللا ىلصفهو حجة الرسول الكريم ، القرآن الكريم

وهو مالذ ، دلياًل عىل صدقه وأمانته، ناطـقًا بنبوته، الدنيا شـاهدًا برسالته

، وحكمه وأحـكامه، وعبـاداته، يستند إليه اإلسالم يف عقائـده، الدين األعىل

من هنا فإن أوىل ما ، وعلومه ومعارفه، وقصصه ومـواعظه، وآدابـه وأخـالقه

وعلقـت به األفـكار واللواقح ؛ الفحص عن أرسار ، عمـلت فيه القرائـح

وإن خري ما ، وم به املعاملالذي تق، والكشف عن حقائق التأويل، التنزيل

 هو القرآن الكريم .، ووصل بسببه الليل والنهار، صدقت من أجله اجلهود

حتى انبثقت منه كل فروع ، من هنا اهتم به علامء املسلمني اهتاممًا بالغاً 

املعرفة اإلسالمية ؛ علاًم بأن البلغاء الفصحاء من العرب قد عجزوا فيام مىض 

وسوف يظل غريهم من أعداء ، ه من اجلمل واألساليبعن اإلتيان بمثل ما في

مما يدل عىل أن هذا الكتاب تنزيل ، اإلسـالم طـوال الدهر عن هذا عاجزين

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Basmala.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Basmala.svg
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 من لدن حكيم عليم . 

أننا نقرأ كثريًا من كلمـاته ومجـله  –وما أكثرها  –ومن جوانب إعجازه 

تنـاقضًا يف فال جتد ، وتظل األحـكام واملعـاين مؤتلفة، بوجـوه خمتلفة

وهذا إن دل فإنام يدل عىل أن تنوع ، وال تعارضًا يف املعاين، األحـكام

القراءات عىل اللفظ الواحد وجه من وجوه اإلعجاز ؛ فالقراءات القرآنية من 

الوسائل البارزة املحققة إلعجاز القرآن الكريم ؛ الشتامهلا عىل أوجه تعبريية 

 اخاطبني بأسلوب يتسم باإلاجاز .حتقق قمة املطابقة ملقتىض أحوال امل

عّد القراءات القرآنية وجهاً  –رمحه اهلل  –من هنا : فإن اإلمام السيوطي 

املبالغة يف  "فقال عند ذكره فوائد القراءات ما نصه : ، من وجوه اإلعجاز

فضاًل عن التيسري عىل ، إعجازه بإاجازه ؛ إذ تنوع القراءات بمنزلة اآليات

 "األمة املحمدية 
(4)

قد يكون ، . واحلاصل : أن قراءة اللفظ الواحد بقراءتني 

، وقد يكون لكل قراءة داللة واعتباراً ، تيسريًا إذا كانت داللة القراءة واحدة

 وكال االعتبارين مراد .

تتلاخص يف تكثري املعنى بلفظ ، وبذلك نجد أن وظيفة القراءات وداللتها

 وهذا رضب من رضوب اإلاجاز . ، واحد

، ا فإن نزول لفظ قرآين بقراءتني ال يعني سوى أن لكل قراءة اعتباراً وبذ

وأن كل قراءة هلا فائدة ، بحيث يكون كال االعتبارين مرادًا بداللة السياق

وتتفـاوت ، بحيث تتكامل القراءات املتعددة للفـظ الواحـد، وداللة حمتملة

كام قال عبد ، اسبأوجـه داللتها عىل أداء املقصود الذي يطابق أحوال الن

                                                 

 ( . 212/  1( اإلتقان يف علوم القرآن )  2) 
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 القاهر اجلرجاين .

هلذا وغريه : فقد لوحظ من تتبع الظواهر املرتتبة عىل القراءات القرآنية أن 

، أكثر تلك الظواهر تتصل باإلاجاز الذي يعد رضبًا من رضوب اإلعجاز

اإلاجاز وأرساره يف  »األمر الذي جعلني أسهم بالكتابة فيه حتت عنوان 

 . «القراءات 

ومخسة ، ومتهيد، : ) مقدمة يتخطة البحث عىل النحو اآل وقد رسمت

 مباحث ( .

 : فقد تناولت فيها أمهية القراءات وتنوعها . ةـــاملقدمأما 

: ففيه حتدثت عن تعريف اإلاجاز وأمهيته وأغراضه وعالقته  التمهيدوأما 

 بالقراءات.

 والتاء .  : فبعنوان : قراءة حرف املضارعة بالياء ث األولـــاملبحوأما 

: تغاير القراءات بني ختفيف عني املايض أو املضارع  املبحث الثانيوأما 

 وتشديدمها 

: قراءة الفعل بالبناء للفاعل مرة وبالبناء للمفعول تارة  ث الثالثـاملبحوأما 

 أخرى .

 : تغاير القراءات بني تاء اخلطاب وتاء املتكلم . عــاملبحث الرابوأما 

 : تغاير القراءات بني تاء اخلطاب وياء الغيبة . مساملبحث اخلاوأما 

 : اإلاجاز وعالقته باالحتباك وأثر ذلك عىل القراءات. ادسـاملبحث السوأما 

 .اخص ظاهرة اإلاجاز وعالقته بالقراءاتتلباخامتة موجزة ثم ختمت 

عىل نبينا  موصل الله، وأن اجعله حجة يل ال علّ ، واهلل أسأل أن ينفع به 

 سلم.عىل آله وو، حممد
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 د:ـــــــمتهي
اإلاجاز: هو وضع املعانى الكثرية ىف ألفاظ أقل منها، وافية بالغرض  

املقصود مع اإلبانة واإلفصاح، وذلك بأن يكون اللفظ أقل من املعهود عادة 

مع وفائه باملراد، وهو من األساليب البليغة إذ إنه مظهر من مظاهر اكتامل 

فيه من سيطرة اإلنسان عىل فكره ولغته، ولذا  الشاخصية ونمو العقلية ملا

يمكن اعتبار اإلاجاز ىف الكالم مقياسًا يقاس به درجات الناس ىف املجتمع
(4)

 ،

ما رأيت بليغا قط إال »يقول: ـ كرم اهلل وجهه ـ األمر الذى جعل اإلمام عليًا 

«وله ىف القول إاجاز
(1)

، وعامل ، بل إن بعض األدباء حد البالغة بأهنا اإلاجاز

 يعده شجاعة العربية، ملا فيه من ارتباط وثيق بني قوة العريب يالعربية ابن جن

واكتامل شاخصيته ونمو عقليته وبني إاجاز تعبريه إاجازًا غري خمل بمراده
(3)

. 

التسليم بأن لكل مقام مقاالً، وأن اإلطناب بغري ملل ىف موضعه مع و

قيل  "اء إىل اإلاجاز أميل، كاإلاجاز من غري خلل ىف موضعه، فإن البلغ

 للفرزدق ما صريك إىل القصائد القصار بعد الطوال؟

فقال: ألنى رأيتها ىف الصدور أوقع وىف املحافل أجود، وقالت بنت احلطيئة 

ألبيها: ما بال قصارك أكثر من طوالك؟ فقال: ألهنا ىف اآلذان أولج وباألفواه 

                                                 

ط  إحياء  222( يراجع : جواهر البالغة تأليف السيد المرحوم أحمد الهاشمى ص 1)

 34التراث العربى بيروت لبنان، ومدخل القراءات القرآنية ىف االعجاز البالغى 

، ط. المكتبة المحمدية،  161غى وعلوم البالغة للشيخ أحمد مصطفى المرا

القاهرة  )وبالغة القرآن ىف آثار القاضى عبد الجبار للدكتور عبد الفتاح الشين 

 ، ط . دار الفكر العربى(.162

 .34، ومدخل القراءات القرآنية ص224( ينظر جواهر البالغة ص2)

 ومدخل القراءات القرآنية مصدر سابق. 463ص  2( الخصائص البن جنى ج 4)
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حسبك من القالدة ما أحاط  أعلق، وقيل لشاعر مل ال تطيل ِشعرك؟ فقال:

بالعنق
(1)

. 

وإذا كان هذا شأن االاجاز عندهم فام بال اإلطناب إذا كان صوابًا؟ قيل 

إلياس بن معاوية:ما فيك عيب غري أنك كثري الكالم، قال: أفتسمعون صوابًا 

أم خطأ؟ قالوا: بل صوابًا، قال فالزيادة من اخلري خري، يقول أبو هالل 

وليس كام قال؛ ألن للكالم غاية، ولنشاط »معقبًا:  هـ(593العسكرى )ت 

السامع هناية، وما فضل عن مقدار االحتامل دعا إىل االستثقال، وصار سبباً 

«للمالل، فذلك هو اهلذر واإلسهاب وهو معيب عن كل لبيب
(1)

. 

ولكنهم إىل االاجاز  ،فاملالحظ أهنم ال يرفضون اإلطناب إذا كان صائباً 

هو أن استعداد الناس لطول التلقى متفاوت، ولنشاط  أميل لعامل نفسى

أكثرهم حد معني يؤدى ما زاد عنه إىل االستثقال واملالل، وقد تؤدى اإلطالة 

إىل ضياع املقصود واستبهام الغرض، ولذا يقول حممد األمني: عليكم 

باإلاجاز فإن له إفهامًا ولإلطالة استبهاماً 
(3)

. 

«من كثري غري شاىف القليل الكاىف خري»وقال آخر: 
(1)

فإذا جئنا إىل كتاب  

اهلل الكريم وجدنا أن املعول عليه ىف احلكم باإلاجاز أو اإلطناب ىف القرآن 

الكريم هو قياس التعبري ىف إطار اجلملة واآلية أو السورة إىل ما يراد به ال 

                                                 

. ط الحلبى. تحقيق البجاوى وأبى 111( الصناعتين ألبى هالل العسكرى ص1)

 الفضل إبراهيم.

 ( المصدر السابق.2)

 .111، ويراجع الصناعتين ص224( ينظر: جواهر البالغة ص4)

 .224( ينظر: جواهر البالغة ص 3)
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قياسًا إىل ما يفهم منه، ألن أفهام الناس متفاوتة، وهى مهام نضجت ودققت 

، وهلذا فإن من اخلري لنا أن تسلم ن تبلغ هناية ما أودع اهلل ىف كالمه من معان  ل

بأن القرآن كله إاجاز لعدم استطاعتنا اإلحاطة بمراد اهلل من كالمه
(4)

. 

وإذا كان ال بد من اعتبار يعول عليه ىف احلكم باإلاجاز واإلطناب فلن جتد 

ته برشط حسن التقدير، ولعلنا أضبط من قياس التعبري إىل طبيعة املقام وحاج

  عندما عرض لقوله تعاىل: ينجد أصالً لذلك عند العالمة السعد     

      :فإنه إطناب بالنسبة إىل املتعارف وهو قولنا: » يقول: [4]مريم

لكنه إاجاز بالنسبة إىل ما يقتضيه املقام؛ ألنه مقام بيان « ت  اخ  ِش  ب  ار  ي  »

قراض الشباب وإملام املشيب، فينبغى أن يبسط فيه الكالم غاية البسط، ان

«ويبلغ ىف ذلك كل مبلغ ممكن
(1)

. 

أما بالنسبة للقراءات القرآنية فإن اإلاجاز يتميز عن غريه من الظواهر 

البالغية فيها بأنه غرض أصيل وظاهرة مطردة ىف كل القراءات فال تتحقق ىف 

اهرة مشرتكة مع كل الظواهر البالغية األخرى قراءة دون أخرى، بل إنه ظ

ىف القراءات، بحيث يمكن اعتباره من أهم الوسائل التى تربز دور القراءات 

ىف حتقيق اإلعجاز البالغى، ونجد العلامء وهم يعددون أغراض القراءات من 

تيسري وختفيف وإمجال وتفصيل جتدهم يذكرون إىل جانب هذا غرض 

اإلاجاز
(3)

 ون من الظواهر البالغية غريه لوضوحه واطراده.، فال يذكر

                                                 

 .34( مدخل القراءات القرآنية ص 1)

 هـ. 1443ط أحمد كامل  214( المطول للسعد ص 2)

 1، والتحرير والتنوير ج  44ص  1، والنشر ج 162ص  1( ينظر معترك األفران ج 4)

 .44ص 
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واإلاجاز ىف القراءات ناشئ من أن لكل قراءة داللة واعتبارًا، فاللفظ 

املقروء بقراءتني حيمل داللتني واعتبارين ليسا بقدر اللفظ، ولكن تكون 

الداللة الواحدة منهام بمقدار آية كاملة، والدالالت املرتتبة عىل تعدد 

 ها معتربة، ويتطلبها السياق واملوقف.القراءات كل

اإلاجاز غرض من أغراض أن هـ( مبينا وجهته ىف القول ب999يقول السيوطى )ت  

إذ تنوع القراءات بمنزلة اآليات، ولو جعلت داللة كل لفظة آية عىل حدة مل » القراءات:

منزالً لغسل الرجل  [6: ]املائدة    ما كان من التطويل، وهلذا كان قوله: ف  ي   

«واملسح عىل اخلف واللفظ واحد لكن باختالف ىف إعرابه
(1)

. 

يقصد بذلك األوجه اإلعرابية املرتبطة باألوجه ـ اهلل  هرمحـ والسيوطى 

« برءوسكم»ر عطفًا عىل باجل« كمأرجلِ » املعنوية والتى هى ثمرة قراءة لفظ

مما يمسح، ويكون هذا ىف حالة  لج  وما يرتتب عليه من اإلشارة إىل جعل الر  

وما يرتتب عليه من اإلشارة إىل « وجوهكم»لبس اخلفني، وبالفتح عطفا عىل 

جعل الرجل مما يغسل وهو األصل، فقراءة الفتح هى األصل، وقراءة الكرس 

أغنت عن النص عىل حكم املسح عىل اخلفني، وبذلك يتبني أن قراءة أخرى 

أغنت عن مجلة أو آية، وهذا مظهر من مظاهر تتمثل ىف تغيري حركة إعرابية 

 إعجاز الكتاب العزيز.

ينعكس عىل جهات هو ما فاللفظ القرآنى بقراءتيه متعدد اإلشعاع، و 

متعددة مقصودة بام يؤدى إىل وضوح الرؤية ملن يرى، واكتامل املغزى ملن 

 يتأمل، فداللة اللفظ املقروء بأكثر من قراءة ليس من قبيل داللة اللفظ

                                                 

 .162ص  1( معترك األقران ج 1)
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ولكنه كام يقول الطاهر بن عاشور:  ،املشرتك الذى يدل عىل معنيني لغويني

زئ عن آيتني فأكثر وهذا نظري التضمني ىف استعامل العرب، ونظري التورية م   »

والتوجيه ىف البديع، ونظري مستتبعات الرتاكيب ىف علم املعانى، وهو من 

«زيادة مالءمة بالغة القرآن
(4)

. 

عض النامذج القرائية هلذه الظاهرة مع التوضيح والبيان بلوفيام يىل عرض 

 واهلل من وراء القصد وهو اهلادى إىل سواء السبيل.

                                                 

 .-421-، ويراجع  مدخل القراءات القرآنية  44ص  1( ينظر: التحرير والتنوير ج 1)
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 : املبحث األول
 قراءة حرف املضارعة بالياء والتاء

 ويتمثل ىف النامذج التالية: 

 النموذج األول:
  قوله تعاىل:                              

                                       

                                    :[936]آل عمران. 

  : ففي قوله       :قراءتان متواترتان 

  األوىل:         بالتاء وهبا قرأ ابن كثري املكي ومحزة والكسائي

 وخلف العارش. 

بالياء وهبا قرأ الباقون بام يعملون  الثانية: 
(4)

. 

 ل منهام:توجية القراءتني مع بيان الوجه اإلعجازي عىل ك

قراءة التاء جتعل الضمري ىف الفعل  :  يتإن تنوع القراءتني بام يفيد اآل

عائدا عىل املؤمنني املاخاطبني، والذين حيذرهم اهلل سبحانه أن « تعملون»

يكونوا مثل الكافرين فيام ذكر وحكى عنهم، واملعنى: واهلل مطلع عىل 

 عائدًا عىل الذين كفروا أعاملكم فيجازيكم عليها وقراءة الياء جتعل الضمري

عىل سبيل الوعيد هلم
(1)

بالتاء مرة « تعملون»وبذلك نرى أن قراءة الفعل  

                                                 

العشر  واالختيار يف القراءات 131( يراجع المبسوط يف القراءات العشر من 1)

 .322ص1واإلتحاف ج 441ص1ج

 111 -111، وحجة القراءات البن زنجلة من 461ص  1( راجع الكشف ج 2)

 .2/43واإلتحاف مصدر سابق، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل 
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وبالياء مرة أخرى أغنى عن أن تكون الفاصلة مثاًل: واهلل بصري بام يعمل 

أن القراءتني  :أى ؛املؤمنون والكافرون أو بصري بام تعملون ويعمل الكافرون

 جلت قدرته واطالعه عىل ما يعمل الناس مجيعًا، معًا حتققان شمول علم اهلل

فضاًل عن االعتبارات املعنوية املرتبطة بكل قراءة، ففى قراءة التاء حتذير 

املؤمنني من مماثلة الكافرين فيام قالوا، وىف قراءة الياء وعيد للكافرين 

النرصاف الكالم إليهم انرصافه للغائب
(4)

. 

 النموذج الثانى:
 : قوله تعاىل                              

      :[931]آل عمران. 

 : ففي قوله        :قراءتان متواترتان 

 بالتاء وهبا قرأ مجهور أهل األداء.  مما جتمعون  األوىل: 

 الثانية:      بالياء وهبا قرأ حفص عن عاصم
(1)

. 

 توجيه القراءتني:

إن قراءة التاء تطرد مع السياق الذى ياطب املؤمنني، وقراءة الياء جتعل 

عائدًا عىل الكافرين« اجمعون»الضمري ىف الفعل 
(3)

.  

عه ألن مغفرة اهلل تعاىل ورمحته خري مما اجم ؛فالقراءتان معًا تفيدان الشمول 

                                                 

، 132ص  3( يراجع أنوار التنزيل وأسرار التأويل مصدر سابق وروح المعانى ج 1)

 .32ومدخل القراءات القرآنية ص 

واالتحاف  211، وإبراز المعانى ص 131يراجع المبسوط ىف القراءات العشر ص  (2)

 .324ص  1ج 

 بتصرف. 412ص  1والموضح ج  246ص  1( يراجع شرح الهداية ج 4)
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هؤالء وهؤالء، عىل أن قراءة الياء حتقق استمرار هتديد وتبكيت الكافرين 

 : الذين قالوا ىف شأن املؤمنني الذين رضبوا ىف سبيل اهلل        

     ،  وقراءة الياء فضال عن كوهنا متعينة هلم فإهنا تتناوهلم تناول

وإمهاالً وهتويناً من شأهنمالغائب إبعادًا 
(4)

. 

 الوجه اإلعجازي املرتتب عىل تنوع القراءتني: 

إن لكل قراءة داللة تدل عليها، فقراءة الفعل بالياء تارة وبالتاء تارة فذلك 

من اإلاجاز؛ ألنه أغنى عن ذكر الفريقني وتعيينهام ىف اللفظ، وبذلك فاملعنى 

جاءكم املوت  :أى ؛«أو متم»واجلهاد ب عىل قراءة الياء: ان استشهدتم ىف احلر

 وأنتم قاصدون قتاهلم، ملغفرة من اهلل خري مما اجمعه غريكم ممن تركوا القتال.

واملعنى عىل قراءة التاء: أن السفر والغزو ليس مما اجلب املوت ويقدم 

األجل، وإن وقع ذلك ىف سبيل اهلل فام تنالون من املغفرة والرمحة واملوت خري 

من الدنيا ومنافعها لو مل متوتوا -أهيا املاخاطبون  -عون مما جتم
(1)

.وهذا إن دل 

 فإنام يدل عىل أن القرآن الكريم معجز بقراءته. 

 النموذج الثالث:
  قوله تعاىل:                         

                       :[949]األعراف. 

 : ففي قوله                :قراءتان متواترتان 

                                                 

، وشرح الهداية مصدر سابق وينظر مدخل 444ص  1( يراجع المحرر الوجيز ج 1)

 .43-32القراءات القرآنية ص 

، وأنوار التنزيل وأسرار 341ص  1، والكشاف ج412 ص 1( يراجع الموضح ج 2)

 .43ص  2التأويل ج
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وهبا قرأ « ربنا»بالتاء يف الفعلني ونصب  ترمحنا ربنا وتغفر لنا  األوىل: 

 محزة والكسائي وخلف العارش.

 الثانية:                 وهبا قرأ « ربنا»بالياء يف الفعلني ورفع

الباقون
(4)

.  

 توجيه القراءتني: 
إن لكل قراءة من القراءتني السابقتني داللة عىل حالة معينة بحيث 

تستقىص القراءتان األحوال النفسية املحيطة بالكالم املحكى عن هؤالء 

  : القوم، فقراءة                  تعنى أهنم « ربنا»بالياء ورفع

حدثوا بعضهم بعضا بنحو هذا الكالم ندما وحرية، ال سيام وأهنم قالوه بعد 

 : أن تبينوا ما هم عليه من ضالل        ... . 

عىل  «ربنا»اب ونصب عىل اخلط …لئن مل ترمحنا ربنا وتغفر لنا  :أما قراءة

تقدير النداء فإهنا تعنى أهنم توجهوا إىل اهلل بالرضاعة والدعاء أن يرحم ويغفر
(2)

. 

 الوجه اإلعجازي املرتتب عىل تنوع القراءتني:

بإنعام النظر ىف داللة كل من القراءتني نلمح أن العالقة بينهام قائمة عىل 

هم كان أوال ثم توجهوا إىل اهلل التكامل، إذ ال مانع أن يكون حديثهم فيام بين

وترضعوا إليه بعد ما أفىض بعضهم إىل بعض، وبذلك تكون كلتا القراءتني قد أغنتا 

 عن األلفاظ الكثرية املدلول هبا عن تلك املعانى واألحوال املرتبطة هبام. واهلل أعلم.

                                                 

وإبراز  24، والتيسير الدانى ص 114( يراجع المبسوط ىف القراءات العشر ص 1)

 .46ص 2، واإلتحاف ج12ص  2، والنشر ج 421المعانى ص 

- 211ص  14، والتفسير الكبير ج 163( يراجع ىف ذلك الحجة البن خالويه ص 2)

 .1413ص  4بتصرف، وىف ظالل القرآن ج  111



  

 

 

 
 

 طا ــــــم  بطنــــرآن الكريـــــلة العلمية لكلية القـــاجمل

 

 (م1049=هـ 4114) إصدارس      ــــالعدد اخلام

49 

 : تغاير القراءات املبحث الثاني
 يدهابني ختفيف عني املاضى أو املضارع وتشد

 ويتمثل ىف النامذج التالية:

 النموذج األول:
  قوله تعاىل:                          

              :[55]األنعام. 

  : ىف قوله    تواترتان:قراءتان م 

  األوىل:       بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال عىل أنه

 وهبا قرأ مجهور أهل األداء. -مضعف الثالثى « كّذب»مضارع 

ِذبونك  الثانية:  بضم الياء وإسكان الكاف وختفيف الذال عىل  - ال ي ك 

بالكسائىاملعروف  ِلّ وهبا قرأ نافع وع   -« أكذب»أنه مضارع 
(4)

.  

 توجيه القراءتني: 

اختلف العلامء ىف معنى القراءتني، فذهب البعض إىل أهنام بمعنى واحد، 

اجوز أن يكون معنى »ل. قال أبو عىل الفارسى: ر، وأنزل ونزّ مثل أكثر وكثّ 

القراءتني واحدًا؛ ألن معنى التفعيل النسبة إىل الكذب بأن يقول له كذبت كام 

أته أى قلت له هذه األشياء، وسقيته ورعيته أى قلت قته وخط  بته وفس  تقول ذن  

قالوا: أسقيته أى قلت « أفعلته»له سقاك اهلل ورعاك، وقد جاء ىف هذا املعنى 

له سقاك اهلل... فيجوز عىل هذا أن يكون معنى القراءتني واحدًا وإن اختلف 

 من أفعلت... كثرأإذا أراد أن ينسبه إىل أمر « فع لت»اللفظان، إال أن 

                                                 

، وإبراز 241 - 241ص  2، والنشر ج161( يراجع المبسوط ىف القراءات العشر ص 1)

 .432المعانى ص
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رت وأقللت وأكثرت لت وكث  ويؤكد أن القراءتني بمعنى أهنم قالوا: قل  

 بمعنى حكاه سيبويه.

  فمعنى قراءة التشديد  ،وذهب جلة العلامء إىل أن بني القراءتني فرقاً 

   أهنم ال يقدرون أن ينسبوك إىل الكذب فيام جئت به :أى ؛
(4)

. 

ال يسمونك كذاباً ولكنهم ينكرون : »-ىض اهلل عنهامر-قال ابن عباس 

«آيات اهلل بألسنتهم، وقلوهبم موقنة بأهنا من عند اهلل
(1)

.  

فإن   وهبذا فقد أفادت قراءة التشديد خربًا حمصًا عن عدم تكذيبهم إياه

جد منه التكذيب رضورة فاجلواب من  ،قيل: هذا حمال؛ ألن بعضهم قد و 

 وجهني:

فهو إنام  ؛ا وإن كان منسوبًا إىل مجيعهم أعنى عدم التكذيباألول: أن هذ

 : يراد به بعضهم مازًا كام ىف قوله سبحانه     

     ، وقوله جل شأنه :            ،  وإن

                                                 

 .111ص  2، وفتح القدير للشوكانى ج 343ص 1( يراجع الكشف ج 1)

 الفائدة:وقد ذكر ىف معنى قراءة التشديد خمسة أوجه سأذكرها من باب إتمام               

 األول: ال يكذبونك بحجة، وإنما هو تكذيب عناد وبهت، قاله قتادة        

الثاين: ال يقولون لك: إنك كاذب لعلمهم بصدقك، ولكن يكذبون ما جئت به قاله        

 ناجية  بن كعب 

الثالث: ال يكذبونك ىف السر، ولكن يكذبونك ىف العالنية عدواة لك، قاله ابن        

 .111ص 3والبحر المحيط ج  22ص 4ب ومقاتل. ينظر زاد المسير جالسائ

 الرابع: ال يقدرون أن يقولوا لك فيما أنبأت به مما ىف كتبهم كذبت         

الخامس: ال يكذبونك بقلوبهم؛ ألنهم يعلمون أنك صادق، ينظر معانى القرآن        

 .232ص2وإعرابه ج

 .221( ينظر شرح اإلمام الزبيدى ص 2)
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 كان فيهم من مل يكذبه، فهذا عام يراد به اخلاص.

أنه نفى التكذيب النتفاء ما يرتتب عليه من املضار، فكأنه قيل:  والثانى:

فإهنم ال يكذبونك تكذيبًا تباىل به ويرضك؛ ألنك لست بكاذب 

فتكذيبهم كال تكذيب. فهو من نفس السبب النتفاء مسببه
(4)

. 

وقال الزخمرشى: واملعنى أن تكذيبك أمر راجع إىل اهلل؛ ألنك رسوله 

 هِ ت  ك ىف احلقيقة، وإنام يكذبون اهلل بجحود آياته، فان  املصدق، فهم ال يكذبون

لن هيينوك، وإنام  : عن حزنك، كقول السيد لغالمه، وقد أهانه بعض الناس

"أهانونى..
(2)

. 

ِذبونك»وأما قراءة التاخفيف   ك  فمعناها: ال اجدونك كاذباً؛ ألهنم « ال ي 

يعرفونك بالصدق، وال ينسبونك بالكذب
(3)

قراءة التاخفيف . وعليه فتكون 

من باب أمحدت الرجل أى وجدته حممودًا، وأكذبت الرجل أى وجدتا 

:  كاذبًا، ودل عىل صحة ذلك قوله             

أى: اجحدون ما يعلمون صحته يقيناً وعنادًا منهم ؛
(1)

وحكى الكسائى عن  

 أن الذى حيدث به كذب، ليس هو صانع له. إذا أخربت« أكذبت الرجل»العرب 

 الوجه اإلعجازي املرتتب عىل تنوع القراءتني: 

مما سبق يتبني لنا أن القراءتني قد أفادتا مدى جحود الكفار، فهم يعلمون  

                                                 

 .32ص 4، والدر المصون ج111ص  3( يراجع البحر المحيط ج 1)

 .11ص 2( ينظر الكشاف ج 2)

 232 -231، وحجة القراءات البن زنجلة ص 343ص  1( يراجع الكشف ج 4)

 .31ص 4، والدر المصون ج111ص 3والبحر المحيط ج 

 ( يراجع الكشف وحجة القراءات البن زنجلة السابقان.3)
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كام « الصادق األمني»فهو عندهم يعرف بـ  علاًم يقينيًا صدق رسول اهلل

  من باب:يعلمون صدق ما جاء به ىف نفوسهم ولكنه      

                 :[94]النمل. 

ىف نفسه، كام ال يملكون تكذيب ما   اخلالصة: أهنم ال يكذبون الرسول

 جاء به، بمعنى إظهار كذبه فيه، ولكنهم اجحدون.

ففى »... يمة: هـ( بعد ذكره هلذه اآلية الكر344قال القاىض عياض )ت 

وإلطافه به  –عليه السالم–هذه اآلية منزع لطيف املأخذ من تسليته تعاىل له 

ىف القول، بأن قرر عنده أنه صادق عندهم وأهنم غري مكذبني له، معرتفون 

فدفع هبذا « األمني»بصدقه قوالً واعتقادًا، وقد كانوا يسمونه قبل النبوة: 

م جعل الذم هلم بتسميتهم جاحدين التقرير ارمتاض نفسه بسمة الكذب، ث

     :ـ  تعاىلـ فقال ؛ ظاملني               فحاشاه من

الوصم، وطوقهم باملعاندة بتكذيب اآليات حقيقة الظلم، إذا اجلحد إنام 

   يكون ممن علم الشىء ثم أنكره كقوله تعاىل:             

           ،  ثم عزاه وآنسه بام ذكره عمن قبله ووعده النرص بقوله

  تعاىل:                                     

                                :ا هـ [54]األنعام
(1)

. 

قلت: مما سبق ىف الوجه اإلعجازي املرتتب عىل تنوع القراءتني نلمح أن 

لفظًا قد أدى معنيني خمتلفني، لكنهام يتعاونان ىف ترسيخ تلك احلقيقة التى 

 .  سيقت ترسية عن النبى

                                                 

 ط/ مصطفى البابى. 12 - 11ص  1عريف حقوق المصطفى ج ( ينظر الشفا بت1)
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ليس كاذباً ـ صلوات اهلل وسالمه عليه ـ أن الرسول  إذ املعنى األول: هو

 بشهادة الكفار؛ ألهنم مل يعهدوا عليه كذبًا قط.

ما فلن يستطيعوا وال  ءوالثاين: أهنم لو اجتهدوا ىف تلمس تكذيبه ىف يش

يتأتى أداء هذين املعنيني بلفظ واحد إال عن طريق القراءات القرآنية التى تعد 

 اإلاجاز ىف القرآن الكريم، واهلل أعلم. طريقًا بارزًا من طرق

 النموذج الثاني:
   قوله تعاىل:                             

                     :[71]طه. 

   ففى قوله:      ن:اقراءت 

    األوىل:       بضم احلاء وكرس امليم مشددة عىل أنه فعل ماض من

وهبا قرأاملدنيان وابن كثري وابن عامر  -ل مزيدًا بالتضعيف مبينًا للمفعول مح  

 وحفص عن عاصم.

ل   الثانية:  بفتح احلاء وامليم خمففة عىل أنه فعل ماض ثالثى مرد  ا ن  مح  

وهبا قرأ الباقون وهم البرصيان وشعبة عن عاصم ومحزة  -نى للمعلوم مب

خلف العارشووالكسائي، 
(4)

.  

 توجيه القراءتني:
بالتاخفيف والبناء للفاعل تعنى أنه كان من قوم « ان  ل  مح   »إن قراءة الفعل 

موسى محل لألوزار أى احلىل، وإنام سميت أوزارًا باعتبار ما صارت إليه من 

وهو -ثام، وقراءة التشديد والبناء للمفعول تعنى أن غريهم تبعات وآ

                                                 

 2، واالختيار ىف القراءات العشر ج 243( يراجع المبسوط ىف القراءات العشر ص1)

 .134 – 133/ 2، والكشف 244/ 2، واالتحاف 422 / 2، والنشر 434
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لهم إياهاهو الذى مح   -السامرى
(4)

، وعىل كل فال تعارض بني القراءتني؛ 

، فعندما ألهنام تدالن معًا عىل أن هؤالء القوم وقعوا فريسة األغواء واإلغراء

 لوا تلك األوزار محلوها ومل يدفعوها أو يظهروا كرها هلا.مح   

فقراءة التشديد تدل عىل أهنم كانوا تابعني ىف ذلك احلمل للسامرى، وهم 

  مندفعون ملتابعته ىف استهواء شديد، وهو ما يشري إليه صدر اآلية الكريمة

                 ،  وقراءة التاخفيف تعنى أهنم تبعوه راضني غري

 ... ، بل هم الذين قالوا ملوسى من قبلكارهني فلم يدفعوا إغراءه      

                      :فقد كانوا مهيئني  ،[957]األعراف

واستعداد فيهم، فهم  أو لطبع -عليه السالم-لقرب عهد إيامهنم بموسى  ؛لنحو هذا

د محل األوزار إليهم ىف قراءة التاخفيفن  س  غري مربئني، ولذلك صح أن ي  
(2)

. 

 الوجه اإلعجازي املرتتب عىل تنوع القراءتني: 

واحلاصل أن كلتا القراءتني تتعاونان ىف اإلحاطة بمدى ما وقعوا حتته من 

تأثري، ومدى ما كان لدهيم من رغبة حتى التقت األهواء عىل األهواء فكان ما 

احد لكل هذه اإلشارات إاجازًا ال يتأتى إال كان، وال شك أن ىف أداء لفظ و

بقراءة هذا اللفظ عىل هذين الوجهني، فالقراءات بام فيها من إاجاز مظهر من 

 مظاهر اإلعجاز ىف القرآن الكريم، واهلل أعلم.

                                                 

، وشرح 362( يراجع الكشف مصدر سابق، وحجة القراءات البن زنجلة ص 1)

 .132ص  2، والموضح ج322ص  2الهداية ج 

 - 2431ص  3، وىف ظالل القرآن ج 42ص  4( المصادر السابقة ونظم الدرر ج 2)

 بتصرف واختصار، وينظر مدحل القراءات القرآنية ص.  2431
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 : املبحث الثالث
 قراءة الفعل بالبناء للفاعل مرة 

 وبالبناء للمفعول تارة أخرى
 : اآليتالنموذج ويتمثل ىف 

  قوله تعاىل:                        

       :[95]الكهف. 

  ففى قوله:     :قراءتان متواترتان 

  األوىل:      .بفتح الياء والقاف وهبا قرأ مجهور أهل األداء 

بضم الياء وكرس القاف وهبا قرأ محزة والكسائي   ون  ه  قِ ف  ي   ية: الثان

وخلف العارش
(4)

. 

 توجيه القراءتني:
  فوجه من قرأ       فقه»بفتح الياء والقاف فعىل أنه مضارع من »

الثالثي من باب علم وهو يتعدى ملفعول واحد، واملعنى عىل هذه القراءة: 

قة بني حاجزين عظيمني، يف أقىص بالد الرتك ال حتى إذا اوصل إىل منط

يكادون يفهمون قوالً من غريهم إال بجهد ومشقة من إشارة ونحوها، وذلك 

 جلهلهم بلسان من ياطبهم وقلة فطنتهم.

بضم الياء وكرس القاف فعىل أنه مضارع من « ون  ه  قِ ف  ي  » وأما وجه من قرأ

                                                 

، 141، وتقريب النشر ص 242( يراجع المبسوط ىف القراءات العشر ص 1)

ريد ىف إعراب القرآن ، والف136ص  2، والكشاف ج 224ص  2واإلتحاف ج 

، والمهذب ىف 411ص  4، وفتح القدير للشوكانى ج 462ص  2المجيد ج 

 .111ص  2القراءات العشر ج 
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املفعول الثاين قوال واملفعول األول غريه أي أفهمه وهو متعد ملفعولني، « أفقه»

فهمون السامع كالمهم وال يبينونه، وذلك ألن لغتهم غريبة حمذوف، أي ال ي  

مهولة
(4)

.  

 الوجه اإلعجازي املرتتب عىل تنوع القراءتني: 

النظر ىف داللة كل من القراءتني نلحظ أن العالقة بينهام عالقة  نعامبإ 

فقد جاءت األوىل تنفى قدرهتم عىل فهم اخلطاب  تالزم؛ إذا املعنيان متالزمان

له عىل الفهم فمن باب أوىل  ةوالثانية تنفى قدرهتم عىل اإلفهام. ومن ال قدر

 عىل اإلفهام. ةيكون له قدرلن 

ن غريهم وال مهمون ف  ومعنى القراءتني مجلة: أن هؤالء القوم ال يكادون ي  

فسهمال يعرفون غري لغة أن همون غريهم؛ ألهنمف  ي  
(1)

. 

واملغزى من وراء القراءتني هو اإلشارة إىل أن ذا القرنني قد أبعد ىف املسري 

حتى ذهب إىل أرض ال يعرف هو ومن معه أن أهلها ال يعرفون لسانه إال 

  بمشقة باللغة، والسياق يدل عىل هذا اإلبعاد، فقبل هذا قوله سبحانه:  

         ...   :[76]الكهف ،               ... 

 ، [99]الكهف:               :وإذا كانت [95]الكهف ،

 ال يكاد نيالقراءتان تشريان إىل أن عرس التفاهم وصعوبته ألن كال الطرف

عا عىل هدف واحد هو هذا اجتم معيفهم لغة اآلخر، فإن ذلك توصال إىل أنه 

نرصة احلق ومواجهة فساد يأجوج ومأجوج، وىف ذلك إشارة إىل أن مواجهة 

                                                 

 .334ص  2، وشرح الهداية ج 122ص  2( المصادر السابقة والموضح ج 1)

 ( ينظر فتح القدير للشوكانى مصدر سابق.2)
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الفساد ينبغى أن يكون هدف كل الناس مهام تباعدوا ومهام اختلفت ألواهنم 

ولغاهتم واختالف اللغة ال يمنع من تلمس سبل التفاهم طاملا احتد اهلدف 

 يواجه الفساد والباطل.السيام إذا كان هدفا ساميا ينرش احلق و

أترى أبني من هذا داللة عىل مدخل القراءات ىف اإلعجاز بام فيها من 

 إاجاز، واهلل أعلم.
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 : تغاير القراءات املبحث الرابع
  بني تاء اخلطاب وتاء املتكلم

 :اآليت النموذجويتمثل ىف 

   قوله تعاىل:                         

                    :[991]اإلرساء. 

 : ففي قوله        :قراءتان متواترتان 

 األوىل:         .بفتح التاء وهبا قرأ مجهور أهل األداء 

قرأ الكسائي بضم التاء وهبا  لقد علمت   الثانية: 
(4)

.  

 تني: ءتوجيه القرا

 إن قراءة اجلمهور       ،بفتح التاء أسندت هذا العلم إىل فرعون

خماطبة من موسى له بذلك عىل وجه التقريع والتوبيخ له، عىل شدة معاندته 

للحق، وجحوده له بعد علمه، ولذلك أخرب تبارك وتعاىل عنه وعن قومه 

  فقال:                            

                ...   :فكأن موسى عليه [94، 95]النمل ،

السالم خاطب فرعون قائال له: لقد علمت يا فرعون أن الذى أنزل اآليات 

واألرض وأنت جتحده كفرا وعنادا وجترباهو رب الساموات 
(1)

.  

                                                 

، 432ص  2، والنشر ج 413 ، وإبراز المعانى ص236( يراجع التبصرة لمكى ص 1)

 .236ص  2واإلتحاف ج

المملكة  -ط دار المنارة  43( يراجع الحروف السبعة للقرآن ألبى عمرو الدانى ص2)

ص  2، والموضح ج 42ص  4العربية السعودية والحجة البى على الفارسى ج 

162. 
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بضم التاء فعىل أنه اسند هذا العلم إىل « علمت  »وأما قراءة الكسائى 

   موسى عليه السالم حديثا منه لفرعون حيث قال:          

         :لك:عند ذ -عليه السالم-فقال موسى ، [11]الشعراء  

                              أى: قال لقد ؛

أن ينفى  -عليه السالم  -علمت أنا صحة ما أتيت به علام يقينا، أراد بذلك 

عن نفسه هتمة اجلنون الذى نسبه إليه فرعون، فصار علمه من هذا الوجه 

ـ لعنه اهللـ حجه عىل فرعون 
 (4)

.  

كرم اهلل ـ ورويت هذه القراءة كام قرر ابن أبى مريم الفسوى عن عىل 

ـ تعاىل وجهه
(1)

. 

 الوجه اإلعجازي املرتتب عىل تنوع القراءتني: 

إذ كل قراءة منهام قائمة  ؛بإنعام النظر ىف القراءتني نلمح أهنام بمنزلة آيتني

لك الختالفهام ىف اللفظ واملعنى، بنفسها ال تصح أن جتتمع مع األخرى، وذ

عليه السالم  -وامتناع جواز اجتامعهام، فقد أخربت إحدامها عن حال موسى 

واألخرى عن حال فرعون عليه اللعنة، ومع ذلك فليس بني القراءتني  -

 ها بعضا.ق بعض  د  ص  تناقض وال اختالف تضاد، بل ي  

غة القرآنية إذ ذكر وىف هذا دليل عىل االاجاز وهو رضب من رضوب البال

 حالني ىف آية واحدة.

وكال القراءتني حق من عند اهلل تعاىل، ال »قال أبو حممد عىل بن حزم: 

                                                 

 .421ص  2( وشرح الهداية ج 2( ينظر المصادر السابقة ىف هامش )1)

 بتصرف. 43اجع األحرف السبعة للقرآن ص ( ير2)
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اجوز أن يرد منها شئ، فنعم موسى عليه الصالة والسالم علم ذلك وفرعون 

« علم ذلك
(4)

. 

هذا وىف اآلية الكريمة بالقراءتني دليل عىل أن الكفار اجحدون بألسنتهم 

يات التى أتى هبا األنبياء عليهم الصالة والسالم، وقلوهبم تستيقن هبا، اآل

 وتعلم أهنا حق.

  : وقد جاء هذا املعنى ىف آيات منها قوله تعاىل           

        :وقوله جل شأنه:، [136]البقرة             

                             

                  . 

وفيها دليل أيضًا عىل أن املعرفة القلبية، واليقني القلبى املجرد عن عمل 

ح، والقول باللسان، ال يكون إيامنًا رشعيًا وأنه ال ينفع صاحبهاجلوار
(1)

. 

 وخالصة القول ىف القراءتني: 

إىل  –واهلل أعلم–أنه ال تناقض بني داللتيهام؛ ألهنام تشريان ىف إاجاز شديد 

مع  –عليه السالم–ن ىف الزمن، ومواقف موسى ان متفاوتاأن هذين موقف

مشرية إىل « علمت  »ون قراءة ضم التاء فرعون متعددة، واملرجح أن تك

  املوقف األول الذى يأخذ فيه موسى باللني            :[44]طه ،

ف موسى عليه السالم فرعون بأنه رسول من اهلل تعاىل، وأن هذه آيات  وملا عر 

م فرعون ربه كان املوقف الثاين الذى تشري إليه قراءة التاء مفتوحة، ويكون عل

                                                 

 ط دار المعرفة. 234ص  4( ينظر الفصل ىف الملل واألهواء والنحل البن حزم ج1)

 بتصرف. 212إلى ص  233ص  4( يراجع الفصل ىف الملل واألهواء والنحل ج 2)
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بأن ما أنزل هؤالء اآليات إال رب الساموات واألرض مبنى عىل إخبار موسى 

 إياه ىف موقف سابق.

دم   ج موقفان فيدل إما ملاذا بلغ اإلاجاز هذه الدرجة من الرتكيز حتى ي 

فلمناسبة مقام سورة اإلرساء التى تركز ىف عرض  ؛لفظ واحد عليهام بقراءتني

شديدًا، فال تزيد عن أربع آيات، منها اثنتان قصة موسى وفرعون تركيزًا 

الذى كذبه قومه ىف آية االرساء،   باحلوار، وذلك ترسية عن رسولنا حممد

  فكانت الترسية بقوله:                     

                          

كان ىف تسع آيات ال ىف  -عليه السالم-فإن تكذيب موسى  ،[999]اإلرساء: 

  آية واحدة، وصدق اهلل تعاىل ىف قوله:                 

           :نه:وقوله جل شأ ،[919]هود              

           :[53]األحقاف. 

ويتبني من هذا أن اإلاجاز مظهر بارز من مظاهر القراءات يتضمنه املقام 

ويستدعيه املغزى املرتبط هبذا املقام
(4)

 ، واهلل أعلم.

                                                 

 .41 – 46( مدخل القراءات القرآنية ىف اإلعجاز البالغى  ص 1)
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 تغاير القراءات املبحث اخلامس 
 يبةبني تاء اخلطاب وياء الغ
 وتتمثل هذه الظاهرة القرآنية يف النامذج التالية:

 النموذج االول: 
 قوله تعايل:                               

     :[73]البقرة. 

 ففي قوله:         :قراءتان متواترتان 

بياء الغيبة وهبا قرأ نافع وابن كثري وشعبة عن  عام يعملون  ىل: األو

 عاصم ويعقوب وخلف العارش.

 الثانية:        بتاء اخلطاب وهبا قرأ الباقون
(4)

. 

 توجية القراءتني:

إن القراءة بتاء اخلطاب عل أن الكالم راجع ملا قبله، واملعني: فام جزاء من 

ثم التفت فقال: يردون ثم عاد  ،إال خزي يف احلياة الدنيا يفعل ذلك منكم

 خلطاهبم فقال:              ؛ أى: عن أفعالكم
(1)

. 

ذكر ذلك صاحب البحر  وقيل: إن اخلطاب ألمة حممد
(3)

والدليل عليه  

ن ماروي عن عمر بن اخلطاب قال: إن بني إرسائيل قد مضوا وأنتم الذي

هبذا يا أمة حممد وبام اجري مراهتعنون 
()

. 

                                                 

 حاف. 212وشرح اإلمام الزبيدي ص 334ص1واإلتج 2/211( يراجع: النشر 1)

 .134وحجة القراءات البن زنجلة ص 1/244( يراجع: الكشف 2)

 .1/414ويراجع: روح المعاين  1/223( ينظر: البحر المحيط 4)

 ( المصدران السابقان.3)
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وأيضا مناسبة « ردوني»أما القراءة بياء الغيبة فعل أن الكالم راجع لقوله تعايل: 

  يرب أمة حممد وكأن اهلل  [76]البقرة:      لقوله تعايل: 

إذا ليس بغافل عن أعامهلمأنه ليس بغافل عن عمل من كان قبلهم، وهو 
()

. 

 الوجه اإلعجازي املرتتب عىل تنوع القراءتني:

أن القراءة باخلطاب أفادت الزجر لبني إرسائيل والوعيد هلم عل 

، وكذلك االيامن بجميع الكتب عصياهنم، واحلث هلم عل مراقبة اهلل 

ا بني الرسل املنزلة هلداية الناس ويف قراءة الغيب جتاهل لليهود الذين فرقو

والكتب يف االيامن فآمنوا ببعض، وكفروا ببعض، كام أن يف القراءة بالغيب 

حتذيرا لألمة املحمدية أن يصنعوا صنيع اليهود فيهلكوا كام هلكوا
(1)

. 

 النموذج الثاني:
   قوله تعايل:                     

                               :املائدة[

991]. 

 ففي قوله:          :قراءتان متواترتان 

ل»األوىل:  ه 
(3)

ت طِ   ب ك   يع  ت س  ب  »بتاء اخلطاب ونصب « ر  وهبا قرأ « كر 

 الكسائي. 

                                                 

والعالقة بين القراءات والتفسير  1/334، واإلتحاف 1/244( يراجع: الكشف 1)

 .246ص

 .1/414( المصادر السابقة وروح المعاين 2)

ينظر كتاب السبعة  "تستطيع  "يف تاء  "هل  "( تنبيه: أدغم الكسائي أيضا الم 4)

 .2/646وكتاب اإلقناع  231ص
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 الثانية:         
(4)

ب ك  »بياء الغائب ورفع   وهبا قرأ « ر 

الباقون
(1)

. 

 توجية القراءتني:

« أن ينزل»أن قراءة مجهور أهل األداء معناها: هل يطيعك ربك إن سألته 

فيستطيع بمعنى يطيع كام قالوا استجاب بمعني أجاب وكذلك استطاع 

بمعني أطاع
(3)

ني منسوب إيل اإلمام السديهذا املعو ،
(1)

. 

وقيل املعني هل يفعل أو يقدر ربك
(5)

وهذا القول صدر اإلمام النسفي  

به كالمه ولكنه بعبارة: هل يفعل
(6)

فقط. وكان هذا السؤال الذي صدر من  

، احلواريني كام يري البعض يف ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم باهلل 

    زوند غلطتهم وجتويزهم عل اهلل ما ال اجوهلذا قال عييس يف اجلواب ع

            ـ  تعايلـ ؛ أي ال تشكوا يف قدرة اهلل
(7)

. 

                                                 

( وهي قراءة علي وعائشة وابن عباس ومعاذ ـ رضي اهلل عنهم ـ وسعيد بن جبير. 1)

 .2/22وفتح القدير  6/2212محاسن التأويل 

 .2/246والنشر  2/646وكتاب اإلقناع  2/314يراجع: غاية االختصار ( 2)

وقيل المعني: هل تطيع ربك؟ أي هل يستجيب دعوتك إذا »( قال القاسمي: 4)

مجازا؛ ألن المجيب مطيع. « يجيب»بمعني « يطيع»بمعني و»فسيستطع « دعوته؟

 . 6/2214محاسن التأويل 

وفتح  6/463والجامع ألحكام القرآن  1/624 ويراجع يف ذلك الكشاف                 

 .4/111ومعالم التنزيل  24-2/22القدير للشوكاين 

 ( ينظر: الجامع ألحكام القرآن السابق.3)

 ( يراجع: الجامع ألحكام القرآن السابق.4)

واالنتصاف ألحمد  4 1/43ومعاين القراءات  1/322( يراجع: يف ذلك الكشف 6)

 بذيل الكشاف. 1/622بن المنير السكندري 

 .6/2214ومحاسن التأويل للقاسمي  6/463( يراجع: الجامع ألحكام القرآن 1)
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وهذا فيه نظر؛ ألن احلواريني خلصان األنبياء »وقال اإلمام القرطبي: 

 ودخالؤهم وأنصارهم كام قال تعايل:                 

        :لكل نبي »، وقال عليه الصالة والسالم: [94]الصف

«الزبري وحواري   حواري  
(4)

صلوات اهلل وسالمه –ومعلوم أن األنبياء  

جاءوا بمعرفة اهلل تعايل وما اجب له وما اجوز وما يستحيل عليه وأن  –عليهم

ذلك عل من باطنهم واختص هبم حتي  يبلغوا ذلك أممهم؛ فكيف يفي

 اجهلوا قدرة اهلل تعايل؟

إال أنه اجوز أن يقال: إن ذلك صدر ممن كان معهم
(1)

. 

الباري سبحانه؛ ألهنم كانوا مؤمنني  ةوقيل: إن القوم مل يشكوا يف استطاع

عارفني عاملني، وإنام طلبوا املعاينة ليزدادوا بصرية كام قال إبراهيم عليه 

 السالم:                 :وقد كان إبراهيم [169]البقرة ،

علم لذلك علم خرب ونظر، ولكن أراد املعاينة التي ال يدخلها ريب وال شبه 

ألن علم النظر واخلرب قد تدخله الشبه واالعرتاضات وعلم املعاينة ال يدخله 

  : احلواريونقال ا يشء من ذلك ولذ          :كام قال  ،[995]املائدة

  : إبراهيم               :[169]البقرة
()

. 

                                                 

( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزبير رضى اهلل 1)

، وأخرجه بنحوه البخارى كتاب فضائل الصحابة باب 1112: 3تعالى عنهما 

 كالهما عن جابر رضى اهلل عنه. 4111رقم  22: 1مناقب الزبير بن العوام 

 .2/22ويراجع: فتح القدير للشوكاين  6/463( ينظر: الجامع ألحكام القرآن 2)

وفتح  464-6/463والجامع ألحكام القرآن  2/212( يراجع: شرح الهداية 4)

 .6/2214ومحاسن التأويل للقاسمي  24-2/22القدير 
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فعل حذف املضاف وإقامة املضاف  هل تستطيع  وأما قراءة الكسائي 

عمل يف « تستطيع»إليه مقامه، والتقدير: هل تستطيع سؤال ربك، وقد 

ربك مقامه« يموأق»وحذف سؤال « سؤال»
(4)

وهذا األسلوب استفهام فيه  

معني الطلب، أي اسأل لنا ربك أن ينزل علينا مائدة من السامء أو هل تسأله 

ذلك من غري صارف يرصفك عن سؤاله
(1)

. 

 الوجه اإلعجازي املرتتب عىل تنوع القراءتني:

مما سبق يتضح لنا أن هناك عالقة حاصلة بني القراءتني ففي القراءة  

 لغيبة با

          وذلك ليزداد هؤالء احلواريون  ؛طلب ملعاينة املائدة

 بصرية، ويتمكن اإليامن باهلل يف قلوهبم.

تعظيم لشأن املويل جلت قدرته « هل تستطيع ربك»ويف قراءة اخلطاب  

–وتنـزه عن العجز حيث أسند احلواريون السؤال عن االستطاعة إيل عييس 

وفيه إشارة إيل تكريم عييس وتعظيمه حيث استجاب اهلل  –لسالمعليه ا

 لدعائه، وبذا تكون كل قراءة قد أفادت معني.

 النموذج الثالث:
 قوله تعايل:                         

                                                 

؛ ألنه ال يجوز "أن ينزل  " يف قوله: عامال "تستطيع  "( وال يجوز أن يكون قوله: 1)

والفريد يف  2/211أن تقول هل تستطيع أنت أن يفعل غيرك كذا. شرح الهداية 

 .136ص 2إعراب القرآن المجيد ج

وإعراب القراءات السبع  624ص1والكشاف ج 211ص2( يراجع: شرح الهداية ج2)

ب القرآن والفريد يف إعرا 432ص1والفتوحات اإللهية ج 143ص1وعللها ج

 .144والحجة البن خالوية ص 136ص2المجيد ج
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           :[919]التوبة. 

 ففي قوله:        :قراءتان متواترتان 

 األويل:         وهبا قرأ مجهور أهل األداء. –بياء الغيبة 

وهبا قرأ محزة ويعقوب  -بتاء اخلطاب  أو ال ترون  الثانية:  

احلرضمي
(4)

. 

 توجيه القراءتني: 
ر عن املنافقني لتقدم ذكرهم، ويف الكالم أن قراءة الياء حممولة عل اإلخبا

معني التوبيخ هلم، والتقريع عل متادهيم ىف النفاق وعل ما يرون من الفتن 

 واملحن يف أنفسهم فال يتوبون من نفاقهم.

وأما قراءة اخلطاب فمحمولة عل املاخاطبة من اهلل تعايل للمؤمنني،  

وهم ال يزدجرون هبا عن  والتنبيه هلم عل ما يعرض للمنافقني من الفتن

نفاقهم، فيكون من تنزيل الرائي منزلة غريه حتى ينكر عليه عدم رؤيته ما ال 

يفي
(1)

. 

 الوجه اإلعجازي املرتتب عىل تنوع القراءتني:

، فقد اإال أن بني املعنيني عالقة وارتباطً  ،جاءت كل قراءة لتشري إيل معني

م باحلجج الدامغة والرباهني جاءت قراءة الغيب لتوبخ املنافقني وتقرعه

الساطعة التي تؤكد كذهبم كام يدل عل ذلك اهلمزة الدالة عل اإلنكار 

والتوبيخ ثم تأيت قراءة اخلطاب تسلية للمؤمنني عام يرون من كيد املنافقني 

                                                 

، وشرح اإلمام الذبيدي 133ص2، واإلتحاف ج211ص2( يراجع النشر ج1)

 .441ص

 .61ص11، والتحرير والتنوير ج432ص1( يراجع: الكشف ج2)
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ومكرهم، فكأن احلق سبحانه يقول للمؤمنني أو ال ترون أهيا املؤمنون ما 

تنه يف كل عام مرة أو مرتني، فال يرجعون عن يصيب املنافقني من بالء وف

كفرهم ونفاقهم فهذا تنبيه للمؤمنني عل حال املنافقني وقلة اعتبارهم 

واتعاظهم، مما يدعو إيل التعجب من أمرهم كام دلت عليه اهلمزة التي تفيد 

التعجيب عل قراءة اخلطاب
(4)

 واهلل أعلم. ،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .41ص11بتصرف، وروح المعاين ج 632ص2( يراجع: الموضح ج1)
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 املبحث السادس : 
 ز وعالقته باالحتباكاإلجيا

 وأثر ذلك على القراءات 
 ويتمثل يف النامذج التالية :

 النموذج األول :
 قوله تعاىل:        

()
             

                             

                         
 

[2]البقرة: 
()

 . 

ففي قوله:         :قراءتان متواترتان 

بفتح الطاء وضم اهلاء مشددتان وهبا قرأ محزة  "حتى يطهرن  "األوىل: 

 عارش. والكسائي وخلف ال

الثانية: بسكون الطاء وضم اهلاء وختفيفهام وتلك قراءة الباقني وهم نافع 

وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو جعفر وحفص
()

. 

                                                 

ه الحوض ألن الماء يسيل إليه. قال ( المحيض: مصدر ميمي بمعنى الحيض ومن1)

، 2/422الطبري: وسمي الحيض أذى لنتنه وقذره ونجاسته القاموس المحيط 

 .2/411وجامع البيان للطبري 

( ويف سبب نزول اآلية قال العلماء ما ملخصه: إن العرب يف المدينة قد استنوا بسنة 2)

وقال مجاهد: كانوا بني إسرائيل يف تجنب مؤاكلة الحائض ومساكنتها فنزلت، 

يتجنبون النساء يف الحيض ويأتونهن يف مدة زمن الحيض فنزلت وزاد البيضاوي: 

أنه حين كانت العرب تفعل ذلك نزلت اآلية وأمر اهلل العتزال النساء يف المحيض 

من حيث المجامعة، ولم يأمر بإخراجهن من البيوت كما كانت تفعل األعاجم، 

وتفسير  4/11ط النصارى. الجامع ألحكام القرآن وهذا هو االقتصاد بين إفرا

 .1/211وينظر: صحيح مسلم بشرح النووي  1/241البيضاوي 

، 244، وإبراز المعاين ص 1/341، وإتحاف فضالء البشر 221/ 1( يراجع: النشر 4)
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 توجيه القراءتني: 

 وال تقربوهن حتى يطهرن   –قراءة التشديد  –فأما توجيه القراءة األوىل 

وأما ، نهن ويغتسلن باملاءأي اجتنبوا مامعتهن حتى ينقطع الدم ع

  عىل القراءة الثانية: قراءة التاخفيف      

     ؛ أي: ال جتامعوهن حتى ينقطع الدم عنهن، فيكون هذا

هني من اهلل لعباده عن قرب احلائض حتى ينقطع دم احليض عنها. 

اهننوبذا فقد جعل انقطاع دم احليض غاية النهي عن قرب
(1)

. 

وجها آخر لقراءة التاخفيف  –رمحه اهلل  –ى اإلمام أبو عل الفاريس وير 

وحيتمل أن يكون  "حيث قال:         حتى يفعلن الطهارة التي هي

الغسل؛ ألهنا ما مل تفعل ذلك كانت يف حكم احليض، لكوهنا ممنوعة من الصالة 

كانت مطلقة فانقطع الدم ومل تغتسل، كام والتالوة، وأن لزوجها أن يراجعها إذا 

كان له أن يراجعها قبل انقطاع الدم
()

وهذا القول مروي عن أكثر الصحابة  

رضوان اهلل عليهم –
(3)

. 

                                                                                                              

 .2/424، وحاشية الشهاب علي البيضاوي 4/11والجامع ألحكام القرآن 

وما بعدها وحجة القراءات البن  2/422الفارسي ( يراجع: الحجة ألبي علي 1)

، وتفسير أبي 121/ 1، وشرح الهداية البن عمار المهدوي 144زنجلة ص 

 .113/ 1السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 

 .2/422( ينظر: الحجة للفارسي 2)

مت، وأبي الدرداء، وروى ( وهذا قول عمر ابن الخطاب، وعبد اهلل، وعبادة بن الصا4)

عن الشعبي أنه عن ثالثة عشر من الصحابة: منهم أبو بكر وعمر وابن مسعود وابن 

 .2/422عباس ـ الحجة للفارسي 
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 اإلعجاز الترشيعي املرتتب عل تنوع القراءتني:

لقد كان لورود القراءتني يف النص الكريم أثر يف اختالف الفقهاء، فقد 

رن كمني خمتلفني بناء عل قراءة عل ذلك حرتبوا   بالتضعيف وقراءة  يط ه 

رن بالتاخفيف، وعل هذا فقد اختلف الفقهاء يف معني الطهر الذي حتل  يط ه 

 به املرأة لزوجها:

فذهب مجهور الفقهاء إيل أن املرأة إذا انقطع حيضها ال حيل لزوجها  -9

الك واألوزاعي مامعتها إال بعد أن تغتسل باملاء، وهذا قول م

والشافعي والثوري وأمحد بن حنبل
(4)

. 

 واستدلوا عل ما ذهبوا إليه بقراءة التضعيف الواردة يف قوله تعايل:    

            . 

 ووجه الداللة من هذه القراءة:

أن اهلل هني عن مامعة النساء يف حال احليض يف موضع احلرث حتي 

إذ إن  رن هّ يطّ  ي يغتسلن باملاء، وذلك أخذًا من قراءة التشديد يف يتطهرن أ

صيغة التشديد هذه تفيد وجوب املبالغة يف طهر النساء من احليض؛ ألن زيادة 

املبني تدل عل زيادة املعني، وهذه الزيادة توجب تنقية املحل مما علق به من 

ة مطلعها، فوجب أن أذى دم احليض الذي رصحت به اآلية الكريمة يف بداي

                                                 

، وبداية المجتهد 432/ 6، والتفسير الكبير 11/ 4( يراجع: الجامع ألحكام القرآن 1)

خرقي تحقيق/ ومختصر الخرقي من مسائل اإلمام أحمد ألبي القاسم ال 1/43

ط. المكتب اإلسالمي بيروت والمبدع يف شرح المقنع البن  21زهير شاويش ص 

ط. المكتب اإلسالمي. وقالئد الدرر يف بيان آيات األحكام باألثر  1/262مفلح 

 ط. مؤسسة الوفاء بيروت. 1/32للشيخ أحمد الجزائري 
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يكون الطهر من احليض بانقطاع الدم ثم االغتسال باملاء، وهذا ما يستفاد من 

 صيغة املبالغة يف قراءة التشديد.

وملا كان األصل يف القراءات التوافق محلوا قراءة التاخفيف عل قراءة 

 التشديد وأكدوا ما ذهبوا إليه بأمرين:

م األول: انقطاع الدم، وذلك لتفسريه         :بالتاخفيف بمعني

 ينقطع عنهن الدم.

بمعني فإذا « فإذا تطهرن»الثاين: االغتسال باملاء، وذلك لتفسريهم  

اغتسلن، فصار املجموع هو الغاية، والغاية لن تتحقق إال بانقطاع الدم ثم 

االغتسال
(4)

. 

فإذا انقطع دم  إيل أن املراد بالطهر انقطاع الدم وذهب أبو حنيفة  - 1

احليض جاز لزوجها أن يطأها قبل الغسل، إال أنه إذا انقطع دمها ألكثر 

احليض وهو عرشة أيام جاز وطؤها قبل الغسل، وإذا كان انقطاعه قبل 

العرشة مل اجز حتي تغتسل أو يدخل عليها وقت صالة من غري أن جتد دم 

احليض
(1)

. 

                                                 

، وروح المعاين 4/12والجامع ألحكام القرآن  431/ 6( يراجع: التفسير الكبير 1)

وقالئد  224/ 11، والكشف عن وجوه القراءات 1/22والنشر  124، 122/ 2

ط. الجهاز المركزي للكتب الجامعية  14الفكر يف توجيه القراءات العشر ص 

 1/41ط. دار الفكر وبداية المجتهد  41/ 1والمدرسية والمهذب للشيرازي

 ط. إحياء الكتب العربية. 4/462وتفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل 

 4/11، والجامع ألحكام القرآن 1/316( يراجع: أحكام القرآن للجصاص 2)

ط. الحلبي 2/114وفتح الغفار البن نجيم  1/266والكشاف للزمخشري 

وينظر: القراءات دراسات فيها وتحقيقات لألستاذ/ عبد الغفور محمود مصطفى 

 .41/ 1اهرة، وبداية المجتهد كلية أصول الدين ـ الق 112، 2/111جعفر 
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 واستدل عل هذا بقوله تعايل:                عل قراءة

 التاخفيف.

 ووجه الداللة من هذه القراءة: 

« يطهرن»أن غسل احلائض بعد انقطاع الدم ليس بواجب؛ ألن قوله: 

بالتاخفيف أظهر يف الطهر الذي هو انقطاع الدم منه يف التطهري باملاء، ذلك أن 

ة من احليض عند اجلميع وال انقطاع الدم هو الرشط الوحيد يف طهارة املرأ

خالف يف ذلك، واالغتسال دون انقطاع الدم ال قيمة له، وال حيقق الطهر، 

فدل ذلك عل أن الطهر هو االنقطاع، وأن املرأة ال تطهر إال به فثبت أن 

الغسل غري واجب وإذا كان فهو من قبيل النظافة
(4)

. 

املشدد بمعني املاخفف وبذلك نري أن أبا حنيفة فيام ذهب إليه قد استعمل 

توفيقا بني القراءتني فقد محل قراءة التشديد عل ما إذا انقطع الدم ألقل من عرشة 

أيام وقراءة التاخفيف عل ما إذا انقطع لعرشة أيام تامة
()

. 

وعليه فريى األحناف أن القراءتني كآيتني، قالوا: للزوج أن يقرب زوجته 

تغتسل عمال بقراءة التاخفيف، ويف أقل أكثر احليض بعد انقطاع الدم وإن مل 

منه وال يقرهبا حتي تغتسل أو يميض عليها وقت الصالة عمال بقراءة 

التشديد، واحلمل عل هذا أويل من العكس؛ ألنه حينئذ اجب ترك العمل 

                                                 

ط. دار إحياء التراث العربي  131/ 1( يراجع: شرح فتح القدير البن الهمام الحنفي 1)

ط. دار  42، 41/ 1بيروت وتبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزلعي الحنفي

 .432/ 6المعرفة بيروت والتفسير الكبير 

/ 1إلكليل على مدارك التنزيل وحاشية ا 12/ 4( يراجع الجامع ألحكام القرآن 2)

 .114/ 1، وفتح الغفار البن نجيم 142
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"بإحدامها ملا عرف
(4)

 . 

عل حني مل يرتض اإلمام اجلصاص وهو حنفي املذهب بأن تكون 

آيتني، ولكنه بني مذهبه يف رد إحدى القراءتني إيل األخرى القراءتان بمنزلة 

  فقال يف تقرير مذهبه واالحتجاج له: قوله تعايل:      إذا قرئ

بالتاخفيف، فإنام هو انقطاع الدم ال االغتسال؛ ألهنا لو اغتسلت وهي حائض 

مل تطهر فال حيتمل قوله        حدا، وهو انقطاع الدم إال معني وا

الذي به يكون اخلروج من احليض، وإذا قرئ بالتشديد احتمل األمرين: من 

انقطاع الدم ومن الغسل، فصارت قراءة التاخفيف حمكمة، وقراءة التشديد 

متشاهبة، وحكم املتشابه أن حيمل عل املحكم ويرد إليه، فيحصل معني 

باحة الوطء بانقطاع الدم الذي القراءتني عل وجه واحد، وظاهرمها يقتيض إ

فإنه حيتمل ما احتملته قراءة « فإذا تطهرن»هو خروج من احليض، وأما قوله: 

وال »من املعنيني، فيكون بمنزلة قوله: « حتى يطهرن»التشديد يف قوله: 

ويكون كالما سائغا مستقيام، كام « تقربوهن حتى يتطهرن فإذا تطهرن فأتوهن

الدار، فإذا دخلها فأعطه، ويكون تأكيدًا حلكم تقول ال تعطه حتى يدخل 

الغاية، وإن كان حكمها باخالف ما قبلها، وإذا كان لالحتامل فيه مساغ عل 

الوجه الذي ذكرنا، وكان واجبا محل الغاية عل حقيقتها، فالذي يقتضيه 

                                                 

وتوطأ بال غسل  "يف فقه الحنفية عند قوله  "كنز الدقائق  "قال اإلمام الزيلعي يف شرح ( 1)

بتخفيف الطاء جعل الطهر غاية للحرمة  "حتى يطهرن  "المقولة تعالى  "يتصرم ألكثره 

ا، وألن الحيض ال يزيد عن العشرة، فيحكم بطهارتها وما بعد الغاية مخالف لما قبله

لمضي العشرة انقطع دمها أو لم ينقطع، ثم قال بعد أن ذكر القراءة األخرى فتكون قراءة 

التشديد محمولة على ما إذا انقطع ألقل من عشرة، والتخفيف على ما إذا انقطع لعشرة، 

 سابق.توفيقًا بين القراءتين. ينظر: تبين الحقائق. مرجع 
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"…ظاهر التالوة إباحة وطئها بانقطاع الدم الذي خترج به من احليض
(4)

. 

اجلصاص ملذهبه فيجعل قراءة التاخفيف حمكمة ترد إليها  وهكذا ينترص

ال  قراءة التشديد؛ ألن هذه عنده متشاهبة، فتحمل عل قراءة التاخفيف التي

حتتمل إال النقاء من الدم، فيكون غشيان الزوجة مرشوطا بالنقاء من الدم 

إن »فقط، وهذا منه حتايل لتوجيه مذهب أيب حنيفة وأصحابه القائل: 

إذا انقطع دمها بعد ميض عرشة أيام جاز له أن يطأها قبل الغسل،  احلائض

وإن كان انقطاعه قبل العرش مل اجز، حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت 

«صالة
(1)

. 

ويف موطأ حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة ال تبارش حائض عندنا حتى  

حتل هلا الصالة أو جتب عليها وهو قول أيب حنيفة
(3)

. 

اهلراسى  استغربه الكيا –رمحه اهلل–لذي نقل عن أيب حنيفة ولكن هذا ا

... وهذا قول بعيد وأقل ما ": حيث قال بعد ما ذكر ما نقل عن أيب حنيفة 

 فيه إخراج قوله تعايل:           عن كونه حقيقة يف االغتسال إذا محل

تسال إذا محل عل عل انقطاع الدم عل األكثر، ومحله عل حقيقته يف االغ

انقطاع الدم عل مادون األكثر، وذلك بعيد جدا؛ ألن اآلية لو كانت متناولة 

يف آية أخري « وال يغتسلن»يف آية « حتى يغتسلن»للحالني كان تقدير الكالم 

أو قراءة أخري ويكون ذكر املحيض متناوال هلام مجيعا، وال يكون فيه بيان 

                                                 

 .311، 1/316( ينظر: أحكام القرآن للجصاص 1)

 .1/233، وفتح القدير للشوكاين 12، 4/11( ينظر: الجامع ألحكام القرآن 2)

( ينظر: الموطأ من رواية محمد بن الحسن الشيبابي تعليق عبد الوهاب عبد اللطيف 4)

 ط. القاهرة. 43ص 



 

 

 

 
 

 راره يف القــــــــــــراءاتــــــــــــــــــاإلجيــــــــــاز وأس
 

 ريم إبراهيم صاحلــــأ.د عبد الك
 

16 

 للبيان.  املقصود، فيكون ممال غري مفيد

إذا كانت قراءة التشديد حقيقية يف االغتسال، وقد محلوها الغسل »وقال:  

موزا فإن محلوا قراءة التشديد عل الغسل لزمهم أن يوقفوا احلل عل الغسل 

 فال هم عملوا بقراءة التاخفيف وال بقراءة التشديد.

ءة وإن موهوا باعتذارات يف وجوب الصالة فال أثر هلا يف إخراج قرا

«التشديد عن كوهنا حقيقية
(4)

. 

من غرائب التفسري »هذا، وقد عد الكرماين ما قاله اإلمام أبو حنيفة 

«وعجائب التأويل
(1)

. 

وقال عنه اإلمام القرطبي: هذا حتكم ال وجه له
(3)

واستغربه السيوطي 
(1)

 

جدا
(5)

. 

 الرتجيح: 
ل: إن الطهر بعد عرض آراء العلامء حول هذه املسألة أميل إيل قول من قا

ال يكون إال باالغتسال؛ وذلك لألخذ باألحوط، وملا فيه من اجلمع بني 

                                                 

ط. دار الكتب  133، 142/ 11( ينظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي 1)

 العلمية.

( ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل لتاج القراء محمود بن حمزة الكرماين 2)

 ط. دار القبلة جدة. 1/214

 .4/12( ينظر: الجامع ألحكام القرآن 4)

( السيوطي: هو الحافظ جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد 3)

هـ 132افعي المسند المحقق صاحب المؤلفات الفائقة ولد يف سنة السيوطي الش

هـ يف منزله بروضة 211وتوىف ليلة الجمعة تاسع عشر جمادي األولى سنة 

 .42، 41/ 1المقياس. ينظر: ترجمته  يف شذرات الذهب 

 ط. دار الكتب العلمية بيروت. 466( ينظر: اإلكليل يف استنباط التنزيل ص 4)
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الطهارة الذاتية احلاصلة بانقطاع الدم، والطهارة املكتسبة احلاصلة 

  باالغتسال، وأيضا لتذييل اآلية الكريمة بقوله تعايل:       

        
 

حيث أثني اهلل تعايل عليهم، وهذا ؛ [222لبقرة: ]ا

الثناء يدل عل أن الطهارة فعل منهم أثني عليهم به وفعلهم هذا هو االغتسال 

الذي هلم فيه كسب دون انقطاع الدم الذي ال كسب هلم فيه
(4)

. 

 واخلالصة أننا إذا أجرينا االحتباك عىل هذا النموذج يتضح لنا ما يل :

َن َۖ  جاء عىل قراءة : أن االحتباك قد ُهۡر بتاخفيف الطاء واهلاء ؛ حيث   َيۡط

 حذف من كل مجلة أحد طرفيها ثقة بام ذ كر.

وتقديره : ) وال تقربوهن حتى  »هـ ( : 194قال السجلاميس )ت : بعد 

فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن ( ؛ فهو قول مركب من أجزاء ، يطهرن ويتطهرن

وذلك ، الثالث ( كنسبة : ) الثاين ( إىل ) الرابع (أربعة : نسبة ) األول ( إىل ) 

َّتىََۖۖ أن قوله : َن َۖ َح   مناسب للثالث وهو قوله : –وهو األول  -  َيۡطُهۡر

نََۖ َِذاََۖتَطَهۡر مناسب لقوله : )تطهرن (  –وهو الثاين  –وقوله )يتطهرن ( ،  فَإ

ذف الثاين ؛ لداللة الرابع عليه ألنه مث –وهو الرابع  – وحذف من ، بتفح 

وهبذا وداللة السياق قاطعة هبذه املحذوفات ... ، الثالث ما أثبت يف األول

 «احلائض إال بعد الطهر والتطهر معًا يعتضد القول باملنع من وطء 
(1)

. 

                                                 

 .332/ 1مغني البن قدامة ( يراجع: ال1)

/  4( ، وينظر : البرهان للزركشي ، )  121( المنزع البديع ، للسجلماسي ، ) ص :  1) 

122 . ) 
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مما سبق يتبني لنا : أن تقدير اجلملة ) حتى يطهرن من الدم ويتطهرن باملاء ؛ 

فإذا طهرن وتطهرن فأتوهن 
(4)

 التقدير دل عليه السياق .وهذا ، 

 منها :، والرس فيه : أن القول باالحتباك تضمن معاين لطيفة جليلة

مع ، أوالً : إرشاد العقل إىل تدبر احلكمة من حتقق املنع من وطء احلائض

وهذا نوع ، املحافظة عىل جزالة النظم بحذف ما يمكن االستغناء عنه

 من اإلاجاز الدقيق .

وهو : عدم جواز ، حتباك يعضد حكاًم رشعيًا قال به اجلمهورثانيًا : كام أن اال

إتيان احلائض إال بعد انقطاع الدم واالغتسال مجيعًا ؛ حرصًا عىل 

وموافقة للفطر السامية التي تنفر من ، سالمة املسلم احلسية واملعنوية

ويف هذا كشف عن ، اإلتيان دون أن تكون الزوجة يف أحسن حالتها

الناشئ عن القول باالحتباك، مقهكثافة املعنى وع
 (1)

 . 

 النموذج الثاني :
ىِتَۖ  قوله تعاىل :          َي ٱٓأۡل ُِفَۖ َُصر ن َِكَۖ ىل َذ َك َِقۡوم ََۖو َۖل ۥ َِنُه ُبَير ِِل ََۖو َت َدرَۡس َُقولُواَْۖ ِِل ََۖو

نََۖ َُمو ۡعل  .[101األنعام : ]  َي

َتَۖ  ففي قوله :  ثالث قراءات :  َدرَۡس

َتَۖ  األوىل : ألف بعد الدال وسكون السني وفتح التاء عىل بغري   َدرَۡس

بت    وهبا قرأ املدنيان والكوفيون .، وزن رض 

                                                 

 ( . 234/  1( ، وينظر : معترك األقران ، )  234/  4( اإلتقان للسيوطي ، )  2) 

 ( . 122/  4) ( ، وينظر : البرهان للزركشي ،  312/  6( ينظر : تفسير الرازي ، )  4) 



  

 

 

 
 

 طا ــــــم  بطنــــرآن الكريـــــلة العلمية لكلية القـــاجمل

 

 (م1049=هـ 4114) إصدارس      ــــالعدد اخلام

19 

َتَۖادََۖ  الثانية : بألف بعد الدال وسكون السني وفتح التاء عىل وزن   رَۡس

ل ت   اب   وهبا قرأ ابن كثري املكي وأبو عمرو .، ق 

ون التاء عىل بغري ألف بعد الدال وفتح السني وسك  ْتََۖدرَسََۖ  الثالثة :

ل ت   ع  وهبا قرأ ابن عامر الشامي ويعقوب احلرضمي خمالفًا ، وزن ف 

أصله 
(4)

 . 

 األثر املرتتب عىل تنوع القراءتني :

َتَۖ  دلت القراءة األوىل   عىل أن أهل الرشك كانوا يقولون   َدرَۡس

هذا القرآن الذي جئتنا به مل ينزل عليك به وحي من السامء  إن ☺للنبي

درست أي : حفظت وأتقنت بالدرس أخبار األولني وكتب أهل ولكنك 

َولنَِيَۖ  وذلك كام حكى القرآن الكريم عنهم، الكتاب
َ
َۖٱۡۡل ِطرُي َسى

َ
َۖأ ْ ُٓوا ل ا َوقَ

َۖ ََلى َُۖتۡم َِِهَ َۖف َها َتتَبَ َۖبُۡكَرة َۖٱۡك ِ َۡيه َََۖۖعل ل  ِصي
َ

أي : تكّرر ، [3]الفرقان :  ََۖوأ

 عليها بالدرس ليحفظها.

َتَۖادََۖ  يةوأن القراءة الثان دلت عىل أن املرشكني كانوا يزعمون بأن َۖ رَۡس

، وجرت بينهم مدارسة ومذاكرة، قرأ عىل اليهود وقرءوا عليه ☺ رسول اهلل

ىَذاََۖٓۖ ويقوي هذا املعنى قوله تعاىل حكاية عنهم : ََۖه َْۖإِۡن ٓوا ُر ََۖكَف َن ي َۖٱََّلِ َوقَاَل
َۖ ٓ ََِّل ََۖإ َۖق ِ ََۖعلَۡيه ََعنَُهۥ

َ
َوأ َۖ ىُه ى َۖٱۡفََتَ ٌك ُروَن َۖإِفۡ اَخ ََۖء َولََقۡدَۖ  وقوله عز وجل : َۖوٌۡم

رَۖ َۖبََشَ ُهۥ ُيَعلرُِم َۖ َما َۖإَِن ََۖيُقولُوَن ُهۡم َن
َ

َۖأ َََۖۖنۡعلَُم ۡعَجِمرََۖلرَِساُن
َ

َۖأ ِ ه َِِلۡ َۖإ وَن َۖيُلِۡحُد ي  ،َۖٱََّلِ
 ويف التفسري أهنم كانوا يقولون : هو يدارس سلامن وعداسًا .

                                                 

 ( . 24/  2( ، واالتحاف ، )  261/  2( ينظر : النشر ، )  1) 
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أن هذه  ☺ أهنم قالوا لرسول اهلل تدل عىلَۖ ْتََۖدرَسََۖ  وأن القراءة الثالثة

األخبارالتي تلوتـها علينا قديمة قد درسـت واّمـحت ومضـت من الدرس 

الذي هو تعـفي األثـر واحّماء الرسم 
(4)

  . 

فمعناه : تقادمت أي هذا الذي تتلوه ، َۖ ْتََۖدرَسََۖ  قال األزهري : من قرأ

يدرس درسًا وهو من قوهلم : درس األثر ، علينا قد تقادم وتطاول
(1)

 . 

درسـت كتـب  ☺ وعىل كل فال تنايف بـني هذه القـراءات فقد قـالوا له

ت  هذه األخبـار التي تقصها علينا، وهبذا  األوليـن، ودارستهم فيها، ودرس 

 التقت القراءات الثالث وتآخت املعاين. 

َتَۖادََۖ  مما سبق يتضح لنا : أن وجه االحتباك، جاء عىل قراءيت :   رَۡس

َتَۖ بألف بعد الدال وسكون السني وفتح التاء، و بغري ألف بعد   َدرَۡس

الدال وسكون السني وفتح التاء ؛ ألن معنى القراءتني ي شري إىل إثبات اّدعاء 

الدرس أو املدارسة، وجهلهم هم بذلك ؛ حيث حذف من كل مجلة أحد 

َِكَۖوََۖ  طرفيها ثقة بام ذكر، وإىل ذلك ذهب اإلمام البقاعي فقال : ىل أي ،  َكَذ

سالكني ، ننقل مجيع اآليات من حال إىل حال، : ومثل هذا الترصيف العظيم

ر ؛ لتحري ألباب املارقني  د  من وجوه الرباهني ما يفوت القوى ويعجز الق 

علاًم منهم بأهنم عجزة عن اإلتيان بام يدانيها ؛ ، وتنطلس أفكار املانعني

َْۖ فتلزمهم احلجة ؛ ُوا َتَۖادََۖ  اعتداءًا ال عن ظهر عجزهم :  َوِِلَُقول ،  رَۡس

                                                 

( 432/ 12( التفسير الكبير)321/  1( ، والموضح )334/  1( ينظر : الكشف ) 2) 

 ( .141/  4والدر المصون )

 ( . 411/  1( ينظر : معاين القراءات : )  4) 
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َتَۖ أو : ، أو غريهم، أي : غريك من أهل الكتاب أنت ؛ حتى انتظم   َدرَۡس

فيكونون كأهنم قالوا : إنك أتيت به عن ، لك هذا االنتظام وتم لك هذا التامم

 علم ونحن جاهلون ال نعلم شيئًا .

واألسلوب العجيب ؛ ، يبواحلاصل : أنه أتى به عىل هذا املنهاج الغر

َِنُهۥ وهم املرادون بقوله :، ليعمى ناس عن بينة ويبرص آخرون أي : ََۖوِِلُبَير

أي : أن املراد من اإلبالغ يف البيان : أن يزداد   َيۡعلَُمونَََۖۖلَِقۡوم ََۖۖ، القرآن

         وهيتدي به من كان للعلم أهاًل ؛ فال يقولون :، اجلهلة به جهالً 

َتَۖادََۖ َتَۖ أو :   رَۡس فاآلية من ) ، ؛ بل يقولون : ) إنه من عند اهلل (  َدرَۡس

وإثبات العلم ، االحتباك ( : إثبات ادعاء املدارسة أوالً ؛ يدل عىل نفيها ثانياً 

ََۖكثرِي َۖ وهي من معنى قوله تعاىل :، ثانيًا ؛ يدل عىل عدمه أوالً  بِهِۦ َۖ ُِضلُّ اَۖي
ِۦََۖكثرِي َۖ َۖبِه َيۡهِدي [ 16بقرة : ] ال  ا ََۖو

(4)
. 

وتقدير اجلملة : ) ، ففي اآلية الكريمة ) احتباكًا ( ؛ سببه تنوع القراءات        

أي : ونحن جاهلون ال ، ) بغري علم، وليقولوا درست ؛ فهو من عند نفسك (

هو من عند  ا) ولنبينه لقوم يعلمون ؛ فيقولو، درست ( انعلم ( ؛ ) فال يقولو

 اهلل ( .

)بغري علم(؛ )ولنبينه لقوم يعلمون( )فال ،وا درست(واجوز:)وليقول

يقولون درست( فاملحذوف من الطرف األول : )بغري العلم( ؛ لداللة ذكر 

:ََۖۖ َُمونَََۖۖلَِقۡوم واملحذوف من الطرف الثاين : ، يف الطرف الثاين  َيۡعل

َْۖ :)اليقولون درست( ؛ لداللة ذكر  ُوا َتَََۖۖوِِلَُقول  .يف الطرف األول   َدرَۡس

                                                 

 ( بتصرف . 223/  1( ينظر : نظم الدرر للبقاعي ، )  1) 
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أنه ذكر أبشع ما يالزم الكافرين من االعتداء  والرس يف هذا االحتباك :

الذي دفعهم إىل القول : ) إن هذا القرآن كالم برش ( ؛ ، وهو اجلهل، عىل احلق

ثم ذكر أحسن ما ألهل اإليامن ، إلظهار متكن عجزهم عن اإلتيان بام يدانيه

فقالوا ، م إىل وجه الصوابوهو : العلم الذي يدهل، من الداعي إىل قبول احلق

وترغيب ألهل ، : ) إن هذا القرآن من عند اهلل ( ؛ ويف ذلك ترهـيب للكافرين

فالعـالقة الرابطة بني املحــذوف واملذكور ؛ أسهمت يف إيضاح ، اإليمــان

ونحن جاهلون ال نعلم ، فكأهنم قالوا : ) إنك أتيت به عن علم، فرط جهلهم

موفق أهنم ما رضوه ألنفسهم مع ادعاء الصدق  شيئًا منه ( ؛ فيعلم كل

، واملنافسة يف البعد عن أوصاف الكذب ؛ إال لفرط احلرية وتناهي الدهشة

واهتدا من كان للعلم ، وإعواز القادح ؛ فتحقق ازدياد اجلهلة بالقرآن جهالً 

فال يقولون ) دارست ( بل يقولون : إنه من عند اهلل ، أهالً 
(4)

  . 

َْۖ القول بأن الرس يف ذكر قوله : ويمكننا       ُوا ول َتَََۖۖوِِلَُق بيان أن ،  َدرَۡس

كانوا يف اجلملة أصدق  –وهم أجالف العرب يف البادية  –مالحدة اجلاهلية 

إذ ، وأقرب فهاًم هلذا الرس من مـالحدة هذا الــعرص، تعلياًل لظاهرة الوحي

بل ، ر من وحي نفسه (لـم يقولوا كـام قـال هؤالء : ) إنه استقى هذه األخبا

ولقد صدقوا ؛ فإنه ، قالوا : إنه البد أن يكون قد قرأ وتعلم ودرس ودارس

، ولكن من صحف مكرمة، واكتتبها، ولكن عىل أستاذه الروح األمني، درسها

 كرام بررة . واهلل أعلم بأرسار كتابه.، بأيدي سفرة، مرفوعة مطهرة

 

                                                 

 ( المصدر السابق . 13) 
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 ةــــــــــــــــــــاخلامت
 

 ،وبعد هذا العرض املوجز لبعض وجوه اإلاجاز وأرساره يف القراءات           

 ناخلص إىل احلقائق اآلتية : 

وسلسبيل ، وبحر ال يدرك قراره، إن القراءات القرآنية معني الينضب أواًل :

عذب يرتوي منه من أراد الوقوف عىل هدايات القرآن الكريم 

 إعجازه . وجوهو

أن تعدد أشكال التغاير ونواحيه بني القراءات أبرزت هذه الدراسة  ثانيًا :

ليدل ، من تغاير يف احلركات اإلعرابية إىل تغاير يف الرتكيب، املاختلفة

وتقلـيبه عىل أوجه الرتاكيـب ، ذلك عىل مرونة النص القرآين

يف أوجز عبارة مما  ،فيتبع ذلك ثـراء املـعنى وتنوعه وتنويعه، املاختلفة

 عجاز .حيقق وجهًا من أوجه اإل

باحلدث أو ، أن لكل صيغة من الصيغ القرائية داللة خاصة تتأثر بالزمن ثالثًا :

 هم يف إثراء املعنى، ووجوهه بإاجاز .أسأو هبام معًا، وكل ذلك قد 

وعىل كل فللقراءات أثر بالغ يف خمتلف العلوم والدراسات قدياًم     

أو حمتمل ، خيال قائم بعكس، وستبقى وهي يف غاية األمهية بأثرها، وحديثاً 

وبذا فال شك أن القراءات القرآنية متثل ركنًا قوياً ، أو ال أمهية ألثر، بأن ال أثر

، جدًا من أركان املنهج العلمي عند املسلمني بام حظيت به من وثاقة يف النقل

 فالقراءتان بمنزلة آيتني كام قال علامؤنا .، وإاجاز العبارة، وتوكيد السند

وسلم ، اهلل وصىل، واهلل أسأل أن ينفع هبذا العمل كل قارئ                        

 وعىل آلــه وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا .، وبارك عىل سيدنا حممد
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 املراجعاملصادر وفهرس 
 

حتقيق : إبراهيم عطوة ، أليب شامة املقديس، إبراز املعاين من حرز األماين .9

 طبعة دار الكتب العلمية .، عوض

، اف فضالء البرش بالقراءات األربعة عرش، لإلمام أمحد بن حممد البنا إحت .1

 :بريوت، النارش  ،حتقيق : أ . د . شعبان حممد إسامعيل، عامل الكتب 

 مكتبة الكليات األزهرية .

، للحسني بن أمحد بن خالويه اهلمذاين، إعراب القراءات السبع وعللها .5

 انجي .النارش : مكتبة اخل، حتقيق : العثيمني

طبعة دار إحياء الرتاث العريب ، للبيضاوي، أنوار التنزيل وأرسار التأويل .4

 بريوت .
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 جدة.، النارش: دار املنارة 
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اخطوطات العربية املنظمة العربية منشورات معهد امل، الدين رمضان
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