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مقدمة

بسم اهلل الرٞبن الرحيم ،ا٢بمد هلل رب العا٤بْب ،والصبلة والسبلـ على خاًب النبيْب ،وإماـ ا٤برسلْب ،ناصر ا٢بق
با٢بق ،وا٥بادي إٔب صراط مستقيم سيدنا ٧بمد وعلى آلو وصحبو أٝبعْب.
وبعد..
فقد كتب اهلل سبحانو ٕب شرؼ ا٤بشاركة ُب خدمة القرآف العظيم ،فأكرمِب ٕبفظو طفبلً حيث أجزت بقراءتو
من شيوخ قراء ببلد الشاـٍ ،ب شرفت بالعناية بو وخدمة أىلو الذين ٠باىم النيب  -صلى اهلل عليو وسلم -
أورثْنا الكتاب الذين اصطفينا من
أشراؼ األمة ،وأثُب عليهم ا٤بؤب سبحانو ُب صرح التنزيلٍ{ :ب َ
عبادنا}(سورة فاطر آية .)32
لذلك فإنِب ٓب أتردد ُب اختيار جهة البحث الذي سأطرقو ُب حقل الدراسات القرآنيػة،أوكػاف أف أكػرمػِب اهلل
سبحػانو بزيػارة جػمػهػورية السػوداف ،وعػرفػت فيها جامعة القرآف الكرًن ،وىي من أىم ا٤براكز العلمية ا٤بتخصصة
ٖبدمة القرآف العظيم ،حيث تضم اثنٍب عشرة كلية علمية ،تنتشر على ضفاؼ النيلُ ،ب عاصمة السوداف،
تتعاوف ٝبيعاً ُب خدمة القرآف الكرًن ،إضافة إٔب عدد من ا٤براكز العلمية وا٤بكتبات ا٤بتصلة هبذه ا١بامعة
الكرٲبة.
وقد كنت منذ أف اشتغلت بالقراءات القرآنية أقلِّب الفكر ُب مسألة واحدة وىػي :مػا الػحكمة من تعدد
القراءات ا٤بتواترة؟ على الرغم من أف مصدرىا واحد ،ولػماذا كتبت ُب ا٤بصاحف بوجو واحد؟ و٤باذا غابت عن
الرسم الوجوه ا٤بتواترة األخرى؟ مع أف الشاىد منها ليس أوثق إسناداً من الغائب ،وال ىو أثبت ُب االستدالؿ
من أخيو ،إذ سائر ا٤بتواتر ُب الثبوت والداللة سواء ،فقد حسم األئمة القراء ىذه ا٤بسألة قدٲباً ،واستقر اإلٝباع

األوؿ من رد متواتر أو اإلنكار عليو٧ ،بموالً على سبب
على ا٤بتواتر ،واعتقدتو األمة قرآناً ،وأصبح ما أُثر عن َّ
واحد وىو عدـ ثبوت التواتر لديو ال غّب.
وقد كتب كثّب من العلماء ُب حكمة القراءات ا٤بتواترة وأثرىا ُب الرسم واللغة والفقو ،ولكن بقي ىذا ا١بهد ُب
إطار العرض العاـ للمسألة ،من غّب أف يتناو٥با باحث بقلم اإلحاطة وا٢بصر ،وىو ٕبث البد منو ليتبْب للناس
ما غاب عنهم من دالالت ا٤بصحف الشريف الذي ىو وال ريب أساس التشريع واألحكاـ ٥بذه األمة عرب
تارٱبها التشريعي.
وىكذا فقد تبدَّت ٕب معآب البحث الذي ٚبّبتو ،ووافقت عليو ا١بامعة الكرٲبة وعينت مديرىا العبلمة الدكتور
أٞبد علي اإلماـ مشرفاً على الرسالةٍ ،ب التمست ا١بامعة الكرٲبة من األستاذ الدكتور ا٤بفسر وىبة الزحيلي أف
يتكرـ ٗبتابعة اإلشراؼ العلمي على الرسالة (ا).
ولدى موافقتو الكرٲبة فإنِب أكوف قد استوفيت أسباب ىذه الدراسة ،والٍب أعد نفسي قد شرعت فيها منذ
وقت طويل.
وعقب جلسات متواصلة خصِب هبا أستاذي الدكتور وىبة ،وجلَّى ٕب فيها أصوؿ البحث العلمي ووسائلو،
وحدد ٕب منهج البحث وخطوطو العريضة استعنت باهلل تعأب وشرعت با٤بقصود.
وٲبكن ٙبديد أغراض الرسالة ُب ا٤بقاصد التالية (:)2
أوالً :تقدًن األدلة العلمية الواضحة على أف الوحي ىو ا٤بصدر الوحيد للقراءات ا٤بتواترة على اختبلؼ وجوىها،
وبياف أنو ليس ألئمة القراء أدىن اجتهاد ُب اخَباع أي وجو ،أو ترجيح متواتر على متواتر.
ثانياً :مناقشة الفكرة الشائعة حوؿ التصنيف الثبلثي للقراءات :متواتر وآحاد وشاذ ،وتقدًن األدلة وا٢بجج على
وجوب ا٤بصّب إٔب تسمية ثنائية وىي متواتر وشاذ فقط.
ثالثاً :دفع توىم التناقض بْب الرسم القرآين العثماين وبْب الفرشيات ا٤بختلفة (وىي الكلمات الٍب قرئت على
غّب مثاؿ ،وال تنمى إٔب أصوؿ قواعدية) الواردة بالتواتر ،والٍب يلزـ التسليم بثبوهتا عن ا٤بعصوـ  -صلى اهلل
عليو وسلم .-
رابعاً :إجراء مسح دقيق للمواضع الٍب اختلفت فيها ا٤بصاحف الٍب وزعها عثماف رضي اهلل عنو ُب األمصار،
وٙبقيق ضبط عددىا ،وإظهار أٮبية معرفتها وحصرىا.
خامساً :مناقشة الفكرة الشائعة بأف علم القراءات وقف على أىل االختصاص ،وىو توىم يدفع كثّباً من
الباحثْب إٔب ٘بنب ا٣بوض ُب أي من مسائل علم القراءات على أساس أف ىذا العلم ٩بنوع على غّب أىلو.
وألجل ذلك فقد عقدت عدة فصوؿ تضع ىذا العلم بْب يدي الراغبْب باالطبلع عليو من الباحثْب بأسلوب
قريب يتيح للباحث االطبلع على الضروري من مسائل ىذا العلم مع تسليمنا بأف االختصاص ُب ىذا الفن
واإلحاطة ٗبسائلو ٰبتاج إٔب تفرغ تاـ.

سادساً :بياف أثر القراءات ا٤بتواترة ُب ا٤بعارؼ اإلسبلمية من جوانب أربعة:
ػ الرسم القرآين ،ودور ىذه القراءات ا٤بتواترة ُب حفظ بعض ا٢بروؼ الٍب ال ٪بدىا ُب الرسم العثماين الشائع
اليوـ ،وكذلك ٙبديد مسؤولية القراء وا٢بفاظ ُب ضبط ذلك.
ػ اللغة العربية ،ودور ىذه القراءات ا٤بتواترة ُب حفظ بعض اللهجات العربية الٍب توشك أف تندثر.
ػ األحكاـ االعتقادية ،وفائدة ىذه القراءات ا٤بتواترة ُب كشف بعض ٦بمبلت التنزيل ،وا٤بساعدة على توضيح
مراد ا٤بؤب سبحانو فيها.
ػ األحكاـ الفقهية ،وفائدة ىذه القراءات ا٤بتواترة ُب تقدير بعض األحكاـ الشرعية الٍب ال ٲبكن االستدالؿ ٥با
بالقراءة الواحدة.
وقد تقدمت ُب أعقاب ىذه الدراسة ٔبملة من ا٤ببلحق واالقَباحات الٍب تتصل هبذه ا٤بقاصد ،وتضعها ُب
موضع التحقيق بإذف اهلل.
كما أ٢بقت بالبحث صوراً ىامة جملموعة من ا٤بخطوطات القرآنية النادرة الٍب اعتمدت عليها ُب تقرير ما
وصلت إليو ،خاصة فيما يتصل بأثر القراءات ُب حفظ الرسم القرآين.
ولن يفوتِب ىنا أف أتوجو بالشكر إٔب معإب فضيلة الدكتور الشيخ أٞبد علي اإلمػاـ مدير جامعة القرآف الكرًن،
٤با وجدتو لديو من علم وحلم ،وسعة اطػبلع فػي مػدار البػحث الػذي طػرقتػو ،إضػافة إٔب ما لػمستػو فيو من
أخبلؽ العلماء وتواضعهم.
وأكرر الشكر لؤلستاذ الكبّب الفقيو ا٤بفسر الدكتور وىبة الزحيلي لتفضلو باإلشراؼ على ىذه الرسالة ،وال
شك أف ذلك مدعاة شرؼ وافتخار ألي باحث ٯبتهد ُب خدمة علوـ الشريعة ا٤بطهرة.
وكذلك أخص بالشكر األستاذ الدكتور عباس احملجوب عميد كلية الدراسات العليا والباحث العلمي ،والداعية
اإلسبلمي ا٤بؤثر٤ ،با كاف يرعاين بو من تشجيع وتوجيو ،و٤با رأيتو فيو من فطرة واعية رائدة لطموحات شباب
الصحوة اإلسبلمية.
واهلل أسأؿ أف يلهمِب فيما قدمتو الرشد ،وٯبنبِب الزلل ،ويكتب ٕب التوفيق فيما أر٘بي ،وما توفيقي إال باهلل..
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
٧بمد ا٢ببش
دمشق ُب /1شعباف1416/
ا٤بوافق 1995/12/20
-----------( )1وذلك ٤با لو من خربة واسعة ومعرفة ٧بيطة بعلوـ القرآف الكرًن ،لعل أقرب دالالهتا ذلك التفسّب ا١بليل
الذي أصدره بعنواف التفسّب ا٤بنّب ُب ست عشرة ٦بلدة ضخمة ،واستحق عليو جائزة أفضل تفسّب قرآين

معاصر قدمتها لو ا١بمهورية اإلسبلمية ُب إيرافٍ ،ب أعقبو بالتفسّب الوجيز ٍب التفسّب الوسيط.إضافة إٔب ٦بموعة
عظيمة من اإلصدارات الفكرية ا٤بتبلحقة ،نعد منها:
الفقو اإلسبلمي وأدلتوُ :ب ٜبانية ٦بلدات ػ أصوؿ الفقو اإلسبلميُ :ب ٦بلدين كبّبين ػ آثار ا٢برب ُب الفقو
اإلسبلمي ُب ٦بلد كبّب.
إضافة إٔب عشرات من الكتب ا٤بختلفة ُب ا٤بعارؼ اإلسبلمية ،وتدريسو ُب ا١بامعات العربية واإلسبلمية ألكثر
من ثبلثْب عاماً ،وإشرافو على عشرات رسائل الدكتوراه وا٤باجستّب وحلقات البحث العلمي.
(٘ )2بد تفصيبلً أوسع ٤بقاصد الدراسة ُب خاٛبة البحث.

خطة البحث:
يشتمل ىذا الكتاب على ثبلثة أبواب ومبلحق.
الباب األول :علم القراءات
وفيه عرضت لهذا العلم نشأة وتاريخاً وإسناداً وأعالماً وقواعد وأصول ،حيث قمت ببحث ذلك من

خالل ستة فصول:

الفصل األول :القراءات وغاياتها ،مع تعريف عام بمصطلحات هذا الفن.
الفصل الثاني :تاريخ القراءات.
الفصل الثال ــث :أسانيد القراء.

الفصل الرابع :قواعد القراء.

الفصل الخامس :الفرشيات في القراءات المتواترة.

الفصل السادس :مناهج القراء في جمع القراءات.

الباب الثاني :أثر القراءات المتواترة في الرسم القرآني.

الفصل األول :تاريخ الرسم القرآني.

الفصل الثاني :نقط القرآن الكريم وشكله وأثر ذلك في القراءات.
الفصل الثالث :تحسينات الرسم وأثرها في القراءات.

الباب الثالث :أثر القراءات المتواترة في األحكام الشرعية.

الفصل األول :األحكام االعتقادية.
وهو ست وخمسون مسألة

الفصل الثاني :األحكام الفقهية.
وهو تسع وثالثون مسألة

ثم أعطف على البحث خاتمة تتضمن تلخيصاً للجديد من القضايا التي تطرحها الدراسة على بساط

البحث.

وتقدـ الدراسة ٝبلة من االقَباحات ا٥بامة الٍب تتصل هبذه القضايا ،أضعها بْب يدي ا٤بشتغلْب ٖبدمة القرآف
الكرًن من علماء وقراء ومراكز ٕبث علمي.

و٘بد ُب آخر الكتاب صور ٦بموعة من الوثائق وا٤بخطوطات الٍب اعتمدت عليها ُب تقرير بعض ا٤بسائل
العلمية الٍب حققتها من خبلؿ ىذه الدراسة.
الباب األوؿ :علم القراءات
الفصل األوؿ :معُب القراءات وغاياهتا
ا٤ببحث األوؿٛ :بهيد ُب موثوقية النص القرآين
أنزؿ اهلل سبحانو القرآف الكرًن رسالة عامة خاٛبة ،وجعل فيها سعادة الدارين ،وحدد للناس منهج حياهتم ُب
الدنيا واآلخرة.
ولن ٘بد ُب وصف ىذا الكتاب العظيم أبلغ من قوؿ اهلل عز وجل:
{لو أنزلنا ىذا القرآف على جبل لرأيتو خاشعاً متصدعاً من خشية اهلل ،وتلك األمثاؿ نضرهبا للناس لعلهم
يتفكروف}(.)3
وأوجز النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -خصائص ىذا الكتاب العظيم بقولو:
"كتاب اهلل ،فيو نبأ من قبلكم ،وخرب من بعدكم ،وحكم ما بينكم ،وىو الفصل ليس با٥بزؿ ،من تركو من
أضلَّوُ اهلل وىو حبل اهلل ا٤بتْب ،وىو الذكر ا٢بكيم ،وىو الصراط
جبار قصمو اهلل ومن ابتغى ا٥بدى من غّبه َ
الرد ،وال
ا٤بستقيم ،ىو الذي ال تزيغ بو األىواء ،وال تشبع منو العلماء ،وال تلتبس بو األلسن ،وال ٱبلق عن َّ
تنقضي عجائبو ،ىو الذي ٓب تنتو ا١بن إذ ٠بعتو عن أف قالوا :إنا ٠بعنا قرآناً عجباً يهدي إٔب الرشد ،من قاؿ
بو صدؽ ومن حكم بو عدؿ ،ومن عمل بو أجر ،ومن دعا إليو ىدي إٔب صر ٍ
اط مستقيم" (.)4
ُ َ
وُب رواية:
"إف القرآف ال يليو من جبار فيعمل بغّبه إال قصمو اهلل ،وال يبتغي علماً سواه إال أضلو اهلل ،وال ٱبلق عن رده،
وىو الذي ال تفُب عجائبو ،من يقل بو صدؽ ،ومن ٰبكم بو يعدؿ ،ومن يعمل بو يؤجر ،ومن يقسم بو
يقسط" (.)5
وُب رواية:
" كتاب اهلل ،فيو نبأ ما قبلكم ،ونبأ ما ىو كائن بعدكم ،وفيو ا٢بكم بينكم ،وىو حبل اهلل ا٤بتْب ،وىو النور
ا٤ببْب ،وىو الصراط ا٤بستقيم ،وىو الشفاء النافع ،عصمة ٤بن ٛبسك بو ،و٪باة ٤بن اتبعو ،ال يعوج فيقوـ ،وال
يزيغ فيستعتب" (.)6
وقد أٝبع العلماء على مبدأ عصمة النص القرآين من الزيغ والعبث واألىواء ،وأيقن الباحثوف أف النص الذي
تنزؿ بو جربيل األمْب على النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -ىو النص عينو الذي قرأ الناس ُب القروف ا٣بالية
وىو الذي يقرؤه الناس اليوـ.

ومع أف كثّباً من الباحثْب الغربيْب تناولوا بالنقد والتحليل وا١برأة سبلمة النصوص ا٤بقدسة ،وجزموا بتحريف
كثّب منها غّب أهنم ٓب يطالوا بنقدىم سبلمة النص القرآين إال ما كاف من بعض أصحاب ا٥بوى الذين ٓب ٯبدوا
من يهتم بأقوا٥بم وأفكارىم الٍب تفتقر إٔب أدىن درجات التحقيق العلمي.
ولعل أوضح ٘بربة معاصرة ُب ىذا اال٘باه ىي ذلك البحث العلمي الرصْب الذي قاـ بو ا٤بفكر الفرنسي موريس
بوكاي ٙبت عنواف :دراسة الكتب ا٤بقدسة ُب ضوء ا٤بعارؼ ا٢بديث ،والذي انتهى من خبللو وعلى طريقة
البحث ا٤بوضوعي اجملرد إٔب إثبات التحريف ُب التوراة واإل٪بيل ٍب إثبات سبلمة النص القرآين من أي تبديل أو
ٙبريف أو تغيّب.
وقد ٣بص موريس بوكاي نتيجة ٕبثو بقولو:
"إف لتنزيل القرآف تارٱباً ٱبتلف ٛباماً عن تاريخ العهد القدًن واألناجيل .فتنزيلو ٲبتد على مدى عشرين عاماً
تقريباً وٗبجرد نزوؿ جربيل بو على النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -كاف ا٤بؤمنوف ٰبفظونو عن ظهر قلب ،بل قد
سجل كتابة حٌب ُب حياة ٧بمد  -صلى اهلل عليو وسلم  .-إف التجمعات األخّبة للقرآف الٍب ٛبت ُب خبلفة
عثماف ،فيما بْب اثِب عشر عاماً وأر ٍ
بعة وعشرين عاماً بعد وفاة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -قد أفيدت من
الرقابة الٍب مارسها ىؤالء الذين كانوا يعرفوف النص حفظاً .بعد أف تعلموه ُب نفس زمن التنزيل وتلوه دائماً فيما
بعد ،ومعروؼ أف النص منذ ذلك العصر قد ظل ٧بفوظاً بشكل دقيق ،وىكذا فإف القرآف ال يطرح مشاكل
تتعلق بالصحة.
إف القرآف وقد استأنف التنزيلْب اللذين سبقاه ،الٱبلو فقط من متناقضات الرواية وىي السمة البارزة ُب ٨بتلف
صياغات األناجيل ،بل ىو يظهر أيضاً لكل من يشرع ُب دراستو ٗبوضوعية وعلى ضوء العلوـ ،طابعو ا٣باص
وىو التوافق التاـ مع ا٤بعطيات العلمية ا٢بديثة ،بل أكثر من ذلك ،و٤با أثبتنا ،يكشف القارئ فيو مقوالت ذات
طابع علمي من ا٤بستحيل تصور أف إنساناً ُب عصر ٧بمد صلى اهلل عليو وسلم قد استطاع أف يؤلفها ،وعلى
ىذا ،فا٤بعارؼ العلمية ا٢بديثة تسمح بفهم بعض اآليات القرآنية الٍب كانت ببل تفسّب صحيح حٌب اآلف.
إف مقارنة عديد من روايات التوراة مع روايات نفس ا٤بوضوعات ُب القرآف تربز الفروؽ األساسية بْب دعاوى
التوراة غّب ا٤بقبولة علمياً وبْب مقوالت القرآف الٍب تتوافق مع ا٤بعطيات ا٢بديثة (.)7
وىذا التسليم ٗبوثوقية النص القرآين تظاىرت عليو األدلة من العقل والنقل والواقع ،إٔب حد ال مزيد عليو،
وحسبك من ذلك أف نسخ القرآف العظيم الٍب تطبع اليوـ ُب العآب وتتجاوز نسخها آالؼ ا٤ببليْب ال ٱبتلف
بعضها عن بعض ُب كلمة أو حرؼ أو نقطة أو شكل.
ولعل ا٤بنفذ الوحيد الذي اٚبذه خصوـ القرآف منفذاً للحديث عن اختبلط مزعوـ ُب النص القرآين ىو مسألة
القراءات القرآنية ،حيث يتوىم ىؤالء أهنا ثغرة ُب عصمة النصوص ،وأف اإلقرار هبا يستلزـ القوؿ بتوىْب سبلمة
النص القرآين ،ووجود فقرات بشرية من صنع القراء ضمن التنزيل القرآين ا٢بكيم.

ولعل اإلجابة على ىذا السؤاؿ عينو ىي الٍب كانت وراء اختياري ىذه الدراسة.
-----------( )3سورة ا٢بشر.
( )4أخرجو الَبمذي عن علي رضي اهلل عنو ُب باب فضل القرآف ،رقم ا٢بديث عنده  ،2908وقاؿ الَبمذي
ىذا حديث ال نعرفو إال من ىذا الوجو وإسناده ٦بهوؿ ،وُب ا٢بديث مقاؿ ،أي ا٢بارث األعور .ولكن
ا٢بديث وارد ُب الفضائل ،ولو شاىد يقويو من طريق ٧بمد بن إسحاؽ ،انظر ا٢باشية التالية.
( )5رواه الدارمي ُب فضائل القرآف ،جػ  2ص  ، 67وأورد رواية أخرى مقاربة ٥با ،وكبلٮبا من طريق ٧بمد بن
كعب القرظي عن ا٢بارث بن عبد اهلل ػ أي األعور ػ
(انظر ا٢باشية السابقة)
( )6أورده ابن األثّب ُب جامع األصوؿ جػ  8ص  ، 464وقاؿ أخرجو رزين ،وروى ابن كثّب ُب فضائل القرآف
مثلو وقاؿ :رواه أبو عبيد القاسم بن سبلـ ُب كتابو فضائل القرآف.
( )7دراسة الكتب ا٤بقدسة ص .285
وقد أدى اشتغاؿ الدكتور موريس بوكاي ببحوث توثيق الكتب ا٤بقدسة إٔب إعبلف دخولو ُب اإلسبلـ ُب هناية
ا٤بطاؼ وذلك ُب باريس عاـ  1403ىػ 1983 ،ـ.
ا٤ببحث الثاين :الوحي ىو ا٤بصدر الوحيد للقراءات ا٤بتواترة
ينبغي أف ننوه ىنا إٔب أف أي جهد نبذلو ُب خدمة القراءات فهو ُب ا٢بقيقة جهد ُب خدمة الوحي األمْب
الذي جاءت عربه القراءات ا٤بتواترة ،ذلك أف القراءات القرآنية ا٤بتواترة ٝبيعاً ،قرأ هبا النيب  -صلى اهلل عليو
وسلم  -أصوالً وفرشاً ،وقد تلقاىا عنو (خيار أصحابو من بعده وأقرؤوا هبا الناس ،وبذلك فإف سائر القراءات
ا٤بتواترة توقيفية ال ٦باؿ فيها ألدىن اجتهاد.
فالنيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -ىو الذي أقرأ أصحابو بتحقيق ا٥بمزات وبتسهيلها ،وكذلك بالفتح وباإلمالة،
وباإلدغاـ وباإلظهار ،وغّب ذلك من أبواب القراءة ا٤بأذوف هبا وا٤بروية بالتواتر ،وىو الذي أذف بإقراء ىذه
الكلمة بوجو ،وتلك بوجهْب ،وتلك بثبلث ،وغّبىا بأربع اْب...
وجرى كل وجو جاء بو النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب القراءة على أنو وحي معصوـ ،لو ما ألخيو من منزلة
ُب ا٢بجة والداللة وجواز التعبد بو.
وُب ذلك شاعت القاعدة ا٤بشهورة لعلماء القراءة :تعدد القراءات ينزؿ منزلة تعدد اآليات)8(.
وىكذا فإف القراءات ا٤بتواترة ٝبيعاً ىي قراءة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-وال قيمة ألي قراءة ٓب ٙبظ
باإلسناد ا٤بتواتر ا٤بتصل إٔب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-وليس لؤلئمة القراء فيها أدىن اجتهاد أو ٙبكم،

بل إف مهمتهم تنحصر ُب ضبط الرواية وتوثيق النقل ،وكاف غاية ما فعلو ىؤالء األئمة أف ٚبصص كل واحد
منهم بنوع من أنواع القراءة الٍب ٠بعها عن أصحاب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -كما نقلوىا عنو  -صلى
اهلل عليو وسلم  -وخدمها وتفرغ إلقرائها وتلقينها ،فنسبت إليو ال على سبيل أنو أنشأىا وابتكرىا ،بل على
سبيل أنو قرأ هبا وأقرأ عليها وإال فا٤بنشأ واحد وىو ا٤بصطفى  -صلى اهلل عليو وسلم  -عن الروح األمْب عن
رب العا٤بْب.
وىذه ا٢بقيقة ىي ٧بل اتفاؽ بْب علماء ىذه األمةٓ ،ب يقل ٖببلفها أحد ،وسائر ما نقل عن ا٤بتقدمْب٧ ،بموؿ
على أمر واحد ال غّب ،ىو عدـ ثبوت التواتر لديهم ،كما سنأٌب على تفصيلو فيما بعد.
-----------( )8انظر اإلتقاف للسيوطي جػ 1ص .82
ا٤ببحث الثالث :حكمػ ػ ػػة الق ػ ػ ػ ػراءات
إذا استقر لديك اليقْب على أف ىذه القراءات ا٤بتواترة ٝبيعاً قد قرأ هبا النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وأقرأىا
ٓب يكن لك أف تتوقف ُب إٲبانك على العلة الٍب أدت إٔب ذلك التعدد ،وال أف تسأؿ عن الضرورة الٍب أ١بأت
إليو ،فهو وحي أمْب ،وىي إرادة اهلل عز وجل وىو{ :ال يسأؿ عما يفعل وىم يسألوف}.
ولكن التسليم بربانية مصدر ىذه القراءات ُب سائر وجوىها ال يتناقض مع البحث عن حكمها وأسرارىا
ودالالهتا ،وىي الٍب ٲبكن أف يتلمسها ا٤برء لدى دراستو لوجوه ىذه القراءات ومعانيها.
فمن خبلؿ قراءة واقع اللغة العربية قبل اإلسبلـ ،فإف النتيجة الٍب ينتهي إليها كل باحث ىي أف اللغة العربية
ترسخت
تصور ما تنجلي عنو تلك ا٢بالة الصعبة ،فقد َّ
كانت ُب حالة ٨باض عسّب ،وٓب يكن باإلمكاف ُّ
العقدة القبلية لدى كثّب من العرب ،وحلّت ٧بل اإلحساس القومي ،وتوزع كثّب من العرب ُب والءاهتم بْب
الروـ وا٢ببشة ،وظهرت فيهم تيارات ٧بلية ضمن قوقعة الذات ،تدعو إٔب إحبلؿ اللهجات احمللية ٧بل
الفرش و ُّ
اللغة العربية الشاملة ،وظهرت ٍ
حينئذ ٥بجات عربية ضالة ال ٲبكن أف تلتقي على أصوؿ واحدة إالَّ مع
استثناءات كثّبة تفوؽ ا٢بصر وٚبرج عن ا٤بنهج ا٤بطرد.
و٩با وصل إلينا من أشكاؿ التقارب بْب اللهجات العربية على سبيل ا٤بثاؿ :كشكشة ٛبيم ،وسكسكة بكر،
وشنشنة تغلب ،وغمغمة قضاعة ،وطمطمانية ٞبّب ،ورتة العراؽ ،وىي كما نرى ٥بجات منسوبة إٔب قبائل
بعينها.
وٜبة ا٫برافات لغوية أخرى ٓب تنسب إٔب قبائل بعينها ولكنها كانت شائعة فاشية ،كالفأفأة ،واللثغة ،والغنَّة،
واللكنة ،والعقلة ،و ِ
الرطانة.
ا٢ببسة ،والَبخيم ،والتمتمة ،واللفف واإلرتضاخ ،و َّ

ويطوؿ بنا البحث لو أردنا أف نسرد أشكاؿ اال٫برافات الٍب انتهت إليها ٥بجات القبائل ا٤بتوزعة ُب أطراؼ
ا١بزيرة العربية ولعل من أىدافها ما كشفت عنو ا٢بفريات ُب جنوب ا١بزيرة العربية حيث ثبت أف بعض عرب
اليمن كانوا ينطقوف ويكتبوف لغة عربية ،ولكن بدوف ا٢بروؼ الصوتية الثبلث :األلف ،والواو ،والياء!!...
ولقد نقل ابن عبد ربو وجوه ىذه اال٫برافات ُب موسوعتو الكبّبة ا٤بسماة :العقد الفريد وفيما يلي أنقل لك
كبلمو بنصو كما أورده ُب باب خاص عقده ٙبت عنواف :آفات النطق" :قاؿ أبو العباس ٧بمد بن يزيد
النحوي :التمتمة ُب ا٤بنطق :الَبدد ُب التاء ،والعقلة :التواء اللساف عند إرادة الكبلـ ،وا٢ببسة :تعذر الكبلـ
ٍ
الرتة :كالرتج ٛبنع أوؿ الكبلـ فإذا جاء منو شيء اتصل بو،
عند إرادتو ،واللفف :إدخاؿ حرؼ ُب حرؼ ،و ّ
الرتة :فإهنا تكوف غريزية .قاؿ الراجز :يا أيها
والغمغمة :أف تسمع الصوت وال يبْب لك تقطيع ا٢بروؼ ،فأما ّ
ا٤بخلط األرت.
وأما الغمغمة :فإهنا قد تكوف من الكبلـ وغّبه ،ألهنا صوت من ال يفهم تقطيع حروفو.
واستأنف فقاؿ :والطمطمة :أف يعدؿ ٕبرؼ إٔب حرؼ ،والغنَّة :أف يشرب ا٢برؼ صوت ا٣بيشوـ وا٣بنة :أشد
منها ،والَبخيم :حذؼ الكبلـ ،والفأفأة :الَبدد ُب الفاء.
وأما كشكشة ٛبيم :فإف بِب عمرو بن ٛبيم إذا ذكرت كاؼ ا٤بؤنث فوقفت عليها أبدلت منها شيناً لقرب الشْب
من الكاؼ ُب ا٤بخرج.
وأما سكسكة بكر :فقوـ منهم يبدلوف سن الكاؼ سيناً كما فعل التميميوف ُب الشْب.
وأما طمطمانية ٞبّب ففيها يقوؿ عنَبة:
تأوي لو قُػلَص النعاـ كما أوتئ * حزـ ٲبانية ألعجم طمطم( " )9اىػ
بل أخذت اال٫برافات اللغوية أشكاالً أبعد من ذلك حٌب شاع لديهم تسميتها باللغات :كػ :لغة ىذيل ،ولغة
قيس ،ولغة كندة ،وإف كنا نرى أف تسميتها باللغات ليس منهجاً مستقيماً ،إ ْذ ٓب ٚبرج ُب عمومها عن مفردات
العرب ومناىج نطقهم.
وذلك كلو قبل اإلسبلـ حيث كانت اللغة ُب مهدىا ُب جزيرة العرب وبوسعك أف تتصور مستقبل لغة فيها
ىذه الفوارؽ منذ أكثر من ألف وأربعمائة عاـ .!...خصوصاً إذا خرجت ىذه اللغة عن إطارىا التقليدي ضمن
ا١بزيرة العربية لتمتد من خراساف وأذربيجاف إٔب ا٥ببلؿ ا٣بصيب فاألندلس مروراً بالشماؿ األفريقي كلو ،الشك
أهنا ستصبح ٍ
حينئذ ركاماً ىائبلً من اللغات واللهجات الٍب ال يضبطها ضابط وال ٯبمعها قانوف .ومراراً كانت
تأٌب وفود العرب إٔب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم -
فتحدثو بلهجاهتا ولغاهتا فيخاطبها النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ٗ -با تعودتو من ٥بجاهتا ،فيكوف ذلك مثار
دىشة األصحاب وعجبهم.

من ذلك ما أخرجو اإلماـ أٞبد ُب مسنده أف وفداً من ٞبّب جاءوا إٔب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -فقالوا:
يا رسوؿ اهللِ ..أم َن ْامِ ِّرب ْامصياـ ُب ْام َس َفر؟.
من ْامِ ِّرب امصياـ ُب ْام َس َفر.
فقاؿ  -صلى اهلل عليو وسلم  :-ليس َ
وتعجب األصحاب ٩با ٠بعوا ،حٌب تبْب ٥بم أف الوفد حي من العرب يبدلوف البلـ ميماً وا٤بيم الماً .وكاف
سؤا٥بم :أمن الرب الصياـ ُب السفر؟ فجاء جواب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  :-ليس من الرب الصياـ ُب
السفر(.)10
ولوال القرآف الكرًن ودقة الضبط ُب روايتو وتلقيو ضمن حدود القراءات ،ألصبحت العربية أثراً بعد عْب ،ولصار
ٝبع العرب على لغة واحدة أشبو ٔبمع شعوب القارة األفريقية اليوـ على ٍ
لغة واحدة.
وال ينبغي أف نتصور جراء ذلك أف العرب كانوا عطبلً عن الببلغة والبياف ،فذلك مآب نَػ ُق ْلوُ وٓب نقصد إليو ،فقد
أوٌبَ العرب الفصاحة والببلغة ،وتبوأ خطباؤىم وشعراؤىم منزلة رفيعة ُب الَبتيب القبلي ،وسارت بقصائد
ود َّؽ،
شعرائهم الركباف ،وعلقت روائعهم على جدراف الكعبة ،وال تزاؿ إٔب اليوـ تلهم النقاد واألدباء ما َر َّؽ َ
وشق من لطيف العبارة وعجيب البياف .ولكنهم على ذلك ٓب يكونوا ٲبتلكوف كتاباً َّأماً يرجعوف إليو ُب
وعز َّ
َّ
ٛبييز الصحيح من الدخيل ،وي َق ِّعدوف على أساسو قواعد نطقهم.
كذلك فإهنم ٓب يعدموا لساناً مفهماً يتحاوروف فيو ،ويتبادلوف على أساسو حوائجهم ومعارفهم وخرباهتم،
ولكن إرىاصات الشقاؽ اللغوي كانت قد هتيأت
ٛباماً ومضت ُب سبيلها ا٤بتناكس ،وشجع على ذلك ٭بو العصبية القبلية ،واالتصاؿ بالعجم ،وغياب أي شكل
ج ّدي من أشكاؿ الوحدة العربية ا٤بطلوبة.
وبوسعك أف تتصور أي مستقبل كاف ينتظر اللغة العربية ُب ضوء ىذه ا٤بعطيات ،لوال الثورة اللغوية الٍب أعقبت
نزوؿ القرآف الكرًن .وانتشار قرائو وحفاظو ُب األمصار ٯبمعوف الناس على منهج واحد ،وهبم تبوأت اللغة
وتأصل الصحيح ٧بل ما ٯبب ىدمو من رطانة وا٫براؼ ،ولغات ضالة ال تنتمي إٔب أصوؿ
العربية مكاهناَّ ،
الكبلـ العريب.
وأما اللهجات العربية احملَبمة ،فقد تكفلت ٕبفظها القراءات القرآنية ،الٍب أذف هبا رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو
وسلم  -ولدى االستقراء فإنك ٘بد أهنا ٙبتوي على كثّب من اللهجات العربية ولكنها ٧بكومة بضابط من
القواعد ٲبكن ردىا إليها ،واالحتكاـ على أساسها.
لقد كانت اختيارات النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب أمر القراءة ا٤بأذوف هبا ،تتم فيما يػمكن تسميتػو
بػمطبػخ اللغػة العػربية على أساس اإلٝباع العريب ،حيث تػم تػمييػز األصيل من الدخيل من كبلـ العرب وأمكن
ٍ
حينئذ أف تبدأ جهود علماء اللغة ُب تأصيل القواعد وٙبريرىا ،األمر الذي نتجت عنو علوـ النحو والػصػرؼ

والبػبلغػة والعػروض ومػا لػحػق هبػا مػن معػارؼ تفصيػليػة جعػلت لغػة العػرب مػن أضبػط اللغػات ق ػواعػداً ،وأكثػرىػا
تعػليػبلً ،وأوضحها معػا١بةً.
وعلى ضوء ذلك ًب ترتيب البيت الداخلي للساف العرب ،وتوفرت الوثيقة ا٤بعتمدة لضبط اللساف العريب ،وىي
القرآف الكرًن وفق ما رتَّلو النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -من وجوه القراءات ،وتَلقَّاه عنو أصحابو الكراـ.
وىكذا فقد أصبحت ا١بزيرة العربية تعتمد لساناً عربياً واحداً ،مهما اختلفت فيو من شيء ردتو إٔب الكتاب
اإلماـ ،بعد ذلك التفت العرب إٔب أراضيهم ا٤بسلوخة عنهم ُب ببلد الشاـ والعراؽ والشماؿ األفريقي ،وقد
تزاٞبت فيها رطانات األمم الغالبة .حٌب ٓب يبق للعربية أثر يذكر ُب لغة ا٢بياة.
فكانت ببلد الشاـ تتكلم لغات ٧بلية إقليمية وأجنبية فيها اآلرامي والسرياين والرومي ،وكاف أىل العراؽ
يتكلموف لساناً فارسياً ،وكاف لبناف فينيقياً ،وكانت مصر ضائعة ُب ٥بجاهتا الفرعونية القبطية والرومية ،وكاف
الشماؿ اإلفريقي يتكلم لساناً بربرياً .بالرغم من األصوؿ العربية ا٤بؤكدة الٍب تنتمي إليها ىذه الشعوب .وٓب يكن
ٜبة شيء يكفل أف تعود تلك الشعوب إٔب لساهنا العريب بعد أف تركتو قروناً كثّباً ،لوال أف ٛبت نعمة اهلل على
ىذه األمة بنزوؿ القرآف الكرًن ،ولوال توفر اإلرادة الكافية لدى الرعيل األوؿ ُب العهدين الراشدي واألموي
١بمع القرآف العظيم وثائق ومشافهات لتصبح من ذلك ا٢بْب عماد اللساف العريب ُب النحو والنطق(.)11
{كتاب فصلت آي ػػاتو قرآنػ ػاً عربيػاً ٍ
لقوـ يعلموف})12(.
{وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ،ولئن اتبعت أىواءىم بعدما جاءؾ من العلم مالك من اهلل من وٕب وال
واؽ}(.)13
-----------( )9العقد الفريد البن عبد ربو جػ 2ص .475
( )10مسند أٞبد بن حنبل جػ 5ص .424
( )11انظر كتاب :التجويد وأثره ُب النطق العريب الصحيح للمؤلف ،ص  ، 15وىو دراسة منهجية مقررة على
ا٤بذيعْب العرب ،أعدت بطلب من مركز التدريب اإلذاعي بدمشق التابع ١بامعة الدوؿ العربية.
( )12سورة فصلت 3
( )13سورة الرعد 37
ا٤ببحث الرابع :األصل اللغوي لكلمة (قراءة)
القراءات ٝبع قراءة من قرأ ،وجرى إطبلؽ السلف لفظة "قراءة" للتعبّب عن صنيع القراء ُب أداء نص القرآف
اجمليد.

وقد وجد االصطبلح سبيلو إٔب ىذا ا٤بعُب اللغوي ،فأصبحت كلمة قراءة إذا أضيفت إٔب واحد من أعبلـ القراء
تدؿ على منهج معْب ٥بذا القارئ ُب التلقي واألداء ،أو ُب فرش بعض ا٢بروؼ(.)14
واشتهر من الصحابة قارئوف كثّب ،فكاف يقاؿ :قراءة ابن مسعود ،وقراءة أيب ،وقراءة زيد بن ثابت ،وقراءة أـ
سلمة.
وٓب تكن تلك القراءات تؤدي ا٤بعُب ذاتو الذي أصبحت تؤديو فيما بعد ،إذ ٓب يكن لكل صحايب أصوؿ وفرش
ينفرد بو عن إخوانو ،كما إف التدوين ٓب ينهض بوصف اختياراهتم ُب سائر اآلي ،بل غاية ما وصلنا عنهم
اختيارات ُب قراءة بعض اآليات ،أو انتهاج بعض األصوؿ.
-----------( )14الفرش ىو الكلمة من القرآف تقرأ على غّب مثاؿ.
ويقسم علماء القراءة مناىج القراء إٔب:
 - 1أصوؿ :وىي قواعد القراءة لكل قارئ كمد ا٤بيمات وٙبقيق ا٥بمزات وإمالة األلفات وغّب ذلك.
 - 2فرش :وىي الكلمات القرآنية بعينها وكيف قرأىا كل قارئ ،و٠بيت فرشاً ألهنا تفرش ُب التعليم على
مواضع اآليات ،وال تندرج ٙبت أصوؿ جامعة.
ا٤ببحث ا٣بامس :األصل الشرعي لكلمة (قراءة)
ولعل من أقدـ النصوص الٍب أشارت إٔب تسمية االختيار ُب التبلوة قراءة ،ذلك ا٢بديث ا٤بشهور ا٤بروي ُب
الكتب الصحاح ونصو:
عن عمر رضي اهلل عنو قاؿ٠ :بعت ىشاـ بن حكيم بن حزاـ يقرأ سورة الفرقاف ُب حياة رسوؿ اهلل  -صلى
اهلل عليو وسلم  -فاستمعت لقراءتو فإذا ىو يقرؤىا على حروؼ كثّبة ٓب يقرئنيها رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو
وسلم  -فكدت أساوره ُب الصبلة فانتظرتو حٌب سلم فلبَّبتو(  )15فقلت :من أقرأؾ ىذه السورة الٍب ٠بعتك
تقرأ :قاؿ :أقرأنيها رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -فقلت لو :كذبت ،فواهلل إف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل
عليو وسلم ٥ -بو أقرأين ىذه السورة الٍب ٠بعتك .فانطلقت بو إٔب رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -أقوده،
فقلت :يا رسوؿ اهلل إين ٠بعت ىذا يقرأ سورة الفرقاف على حروؼ ٓب تقرئنيها ،وإنك أقرأتِب سورة الفرقاف.
فقاؿ يا ىشاـ اقرأىا ،فقرأىا القراءة الٍب ٠بعتو ،فقاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  :-ىكذا أنزلت ٍب
قاؿ :اقرأ يا عمر ،فقرأهتا الٍب أقرأنيها فقاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -ىكذا أنزلتٍ ،ب قاؿ رسوؿ
اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم " :-إف القرآف أنزؿ على سبعة أحرؼ فاقرؤوا ما تيسر منو"(.)16
وىكذا فإف األصحاب رضواف اهلل عليهم أطلقوا لفظ (قراءة) على ما ٚبّبه القراء من تبلوات النيب  -صلى اهلل
عليو وسلم  -من القرآف الكرًن.

وٓب ٘بد ىذه القراءات سبيلها إٔب التدوين إذ ٓب ٯبتمع للصحايب مذىب مستقل ُب األصوؿ والفرش ،بل ىي
اختيارات متفرقة تلقوىا عن ا٤بعصوـ  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب مناسبات متعددة.
ويكشف لك ا٢بديث السابق عن اإلذف الشرعي الصادر من النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -والذي يأذف فيو
للصحابة الكراـ برواية القرآف الكرًن عنو  -صلى اهلل عليو وسلم  -مع التفاوت ُب األداء أصوالً وفرشاً.
وٜبة أحاديث أخرى ُب قراءة الصحابة بالقراءات نورد منها :روى البخاري ومسلم ُب صحيحيهما عن ابن
عباس رضي اهلل عنهما أنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم :-
"أقرأين جربيل على ٍ
حرؼ فراجعتو فلم أزؿ أستزيده ويزيدين حٌب انتهى إٔب سبعة أحرؼ"(.)17
وروى مسلم بسنده عن أيب بن كعب أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -كاف عند أَضا َة بِب غفار قاؿ :فأتاه
جربيل عليو السبلـ فقاؿ" :إف اهلل يأمرؾ أف تُػ ْق ِريء أُمتك القرآف على ٍ
أسأؿ اهلل معافاتو
حرؼ .فقاؿُ :
َ
ومغفرتو ،وإف أمٍب ال تطيق ذلكٍ ،ب أتاه الثانية فقاؿ :إف اهلل يأمرؾ أف تقرئ أُمتك القرآف على حرفْب فقاؿ:
أسأؿ اهلل معافاتو ومغفرتو ،وإف أمٍب ال تطيق ذلك ٍب جاءه الثالثة فقاؿ :إف اهلل يأمرؾ أف تقرئ أمتك القرآف
ُ
على ثبلثة أحرؼ فقاؿ :أسأؿ اهلل معافاتو ومغفرتو ،وإف أمٍب ال تطيق ذلكٍ ،ب جاءه الرابعة فقاؿ :إف اهلل
يأمرؾ أف تقرئ أمتك القرآف على سبعة ٍ
أحرؼ ،فأٲبا حرؼ قرؤوا عليو فقد أصابوا"(.)18
وأخرج اإلماـ أٞبد بسنده عن أيب قيس مؤب عمرو بن العاص عن عمرو َّ
أف رجبلً قرأ آيةً من القرآف ،فقاؿ لو
عمرو إ٭با ىي كذا وكذا ،فذكر ذلك للنيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -فقاؿ" :إف ىذا القرآف أنزؿ على سبعة
ٍ
أحرؼ فأي ذلك قرأًب أصبتم فبل ٛباروا ،أي ال تشكوا وال ٘بادلوا"(.)19
وٯبب القوؿ إف ا٤بستند الشرعي لئلقراء بالقراءات ال يقف عند حدود ما أوردناه من نصوص السنة الشريفة
وىي ُب أعلى درج الصحيح ،بل إف أقوى مستند ٥بذا الوجو إ٭با ىو ذلك التواتر الذي تؤدى بو ىذه القراءات،
وىو الذي ال رتبة فوقو من التواتر ،والذي ما زالت ٝباىّب األمة تتلقاه وتل ّقيو منذ عصر النبوة إٔب أف يرث اهلل
األرض ومن عليها.
وستجد ُب الفصل ا٤بخصص لؤلسانيد هبذه الدراسة مبلغ ما اشتملت عليو أسانيد اإلقراء من رجاؿ الضبط
واإلتقاف الذين يبلغوف أعلى درجات التواتر ُب كل حلقة من حلقات اإلسناد.
-----------( )15لبَّبتو :أخذت بردائو.
( )16حديث مشهور لو روايات كثّبة صحيحة.
انظر البخاري ُب كتاب ا٣بصومات باب  ،4وفضائل القرآف باب  ، 5وكذلك أخرجو مسلم والَبمذي والنسائي
واللفظ ىنا ألٞبد بن حنبل.

( )17البخاري ُب فضائل القرآف باب أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ رقم ا٢بديث  ،4991وانظر فتح الباري
ج ػ 9ص .23
( )18رواه البخاري ُب كتاب استتابة ا٤برتدين ،باب ما جاء ُب ا٤بتأولْب ،حديث رقم  ،6936وانظر فتح
الباري ج ػ 12ص  .303رواه أيضاً الَبمذي ُب ا١بامع الصحيح ،كتاب الوتر باب .22
( )19رواه أٞبد ُب مسنده عن أيب قيس مؤب عمرو بن العاص جػ  4ص  ،205وُب إسناده أبو سلمة
ا٣بزاعي ،وىو منصور بن سلمة ا٥بندي الليثي من السابعة وقد ضعفوه ،قاؿ عنو ابن حجر ُب تقريب التهذيب:
مقبوؿ .انظر تقريب التهذيب البن حجر العسقبلين جػ 2ص .276
ا٤ببحث السادس :القراءات واألحرؼ السبعة
يقَبف اسم القراءات باألحرؼ السبعة ،ويتبادر إٔب األذىاف أف القراءات ىي األحرؼ ،وٖباصة بعد أف
اشتهرت القراءات السبع ُب األمصار وأصبح الناس يتحدثوف عن قراءات سبع وأحرؼ سبعة.
واألحرؼ السبعة ىي الٍب جاء ا٢بديث الصحيح باإلشارة إليها ُب قوؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم " :-إف
ىذا القرآف أنزؿ على سبعة أحرؼ فاقرؤوا منو ما تيسر"(.)20
وقد روي ىذا ا٢بديث عن ٝبع كبّب من الصحابة ،فقد روى ا٢بافظ أبو يعلى(  )21أف عثماف رضي اهلل عنو
قاؿ يوماً وىو على ا٤بنرب "أذكر اهلل رجبلً ٠بع النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ :إف القرآف أنزؿ على سبعة
أحرؼ كلها ٍ
شاؼ كاؼ٤ .با قاـ ،فقاموا حٌب ٓب ٰبصوا فشهدوا بذلك ،فقاؿ عثماف رضي اهلل عنو" :وأنا
أشهد معهم"( )22وتوافق ىذه ا١بموع الٍب ٓب ٙبص عدداً على ىذا ا٤بوضوع ٞبل بعض األئمة على القوؿ
بتواتر ا٢بديث ،وُب طليعة ىؤالء أبو عبيد القاسم بن سبلـ ،وإذا ٓب يتوافر التواتر ُب الطبقات ا٤بتأخرة،
فحسبنا صحة األحاديث الٍب ذكرناىا مؤَّكداً ٥بذه ا٢بقيقة الدينية الٍب نطق هبا رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو
وسلم  -وٲبيل ٝبهور العلماء إٔب أف ا٤بصاحف العثمانية اشتملت على ما ٰبتملو ر٠بها من األحرؼ
السبعة(.)23
واختار القاضي أبو بكر بن الطيب الباقبلين ىذا الرأي وقاؿ :الصحيح أف ىذه األحرؼ السبعة ظهرت
واستفاضت عن رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -وضبطها عنو األئمة ،وأثبتها عثماف والصحابة ُب
ا٤بصحف وأخربوا بصحتها ،وإ٭با حذفوا منها ما ٓب يثبت متواتراً(.)24
وعبارة "األحرؼ" وىي ٝبع حرؼ ػ الوارد ُب ا٢بديث تقع على ٍ
معاف ٨بتلفة ،فقد تكوف ٗبعُب القراءة كقوؿ
ابن ا١بزري" :كانت الشاـ تقرأ ٕبرؼ ابن عامر"( )25وقد تفيد ا٤بعُب وا١بهة( )26كما يقوؿ أبو جعفر ٧بمد
بن سعداف النحوي(.)27

وحكي عن ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدي شيخ العربية أف القراءات ىي األحرؼ(  ،)28ولن ٘بد كتاباً تعرض ٥بذه
ا٤بسألة إال أشار ٥بذا القوؿ بالتوىْب والتضعيف.
وأحب ىنا أف أوضح رأي العبلمة ا١بليل ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدي  ،)29فهو ببل ريػب إمػاـ العػربيػة وحجػة
النحػاة ،والشػك أف انفػراده بالػرأي ىنػا لػم ينتػج من قلة إحاطة أو تدبر ،ومثلو ال يقوؿ الرأي ببل استبصار،
وانفراد مثلو برأي ال يلزـ منو وصف الرأي بالشذوذ أو الوىن!
وغّب غائب عن الباؿ أف ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدي الذي توُب عاـ  170ىػ ٓب يدرؾ عصر تسبيع القراءات،
حيث ٓب تشتهر عبارة القراءات السبع إال أياـ ابن ٦باىد( ،)30وىو الذي توُب عاـ  324ىػ.
وٓب يكن ا٣بليل بن أٞبد يعِب بالطبع ىذه القراءات السبع الٍب تظاىر العلماء على اعتمادىا وإقرارىا بدءاً من
القرف الرابع ا٥بجري ،ولكنو كاف يريد أف ٜبة سبع قراءات قرأ هبا النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وتلقاىا عنو
أصحابو ،ومن بعدىم أئمة السلف ،وىي تنتمي إٔب أمهات قواعدية ٓب يتيسر من ٯبمعها بعد ػ أي ُب زمن
ا٣بليل ػ وأهنا لدى ٝبعها وضبطها ترتد إٔب سبعة مناىج ،وفق حديث النيب  -صلى اهلل عليو وسلم " :-إف
ىذا القرآف أنزؿ على سبعة أحرؼ".
وىذا الفهم لرأي ا٣بليل ىو البلئق ٗبكانتو ومنزلتو العلمية ،وىو ا٤بتصور ُب ثقافتو ومعارفو زماناً ومكاناً ،وبو
تدرؾ أنو ٓب يكن ٯبهل أف عصر األئمة متأخر عن عصر التنزيل وىو أمر ال ٯبهلو أحد.
وكذلك أشّب ىنا إٔب رأي شيخ ا٤بفسرين اإلماـ الطربي(  )31الذي كاف يرى أف األحرؼ السبعة منهج ُب
اإلقراء أذف بو النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -زمناً ٍب نسخو قبل أف يلقاه األجل ،وىكذا فقد مات النيب -
صلى اهلل عليو وسلم  -وليس بْب الناس إال حرؼ واحد ،وأف ىذه القراءات ا٤بتواترة اليوـ مهما بلغت كثرة إ٭با
تدور ضمن ىذا ا٢برؼ الواحد الذي أذف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -باإلقراء والرواية بو(.)32
ومن أدلتو على نسخ األحرؼ السبعة أهنا لو كانت قرآناً باقياً ٓب تكن لتخفى عن األمة بعد أف تعهد اهلل
سبحانو ٕبفظ كتابو العظيم ُب قولو{ :إنا ٫بن نزلنا الذكر وإنا لو ٢بافظوف} ،وكذلك حصوؿ االختبلؼ ُب
فهمها ،وٙبديد ا٤براد هبا ،وقد قاؿ اهلل سبحانو{ :ولو كاف من عند غّب اهلل لوجدوا فيو اختبلفاً كثّباً}.
ومن أدلتو على ذلك أف ا٤بروي عن السلف ُب األحرؼ السبعة ال يتفق والرسم القرآين ،فلم يكن ٜبة مندوحة
من القوؿ بنسخ ذلك ،وقد نقل مكي بن طالب القيسي ُب اإلبانة رأي الطربي فقاؿ" :يذىب الطربي إٔب أف
األحرؼ السبعة الٍب نزؿ هبا القرآف إ٭با ىي تبديل كلمة ُب موضع كلمة ،ٱبتلف ا٣بط هبما ،ونقص كلمة،
وزيادة أخرى ،فمنع خط ا٤بصحف اجملمع عليو مػما زاد على حرؼ واحد ألف االختبلؼ [عنده] ال يقع إال
بتغيّب ا٣بط ُب رأي العْب.

فالقراءات الٍب ُب أيدي الناس اليوـ كلها عنده حرؼ واحد من األحرؼ السبعة الٍب نص عليها النيب  -صلى
اهلل عليو وسلم  ، -والستة األحرؼ الباقية قد سقطت ،وبطل العمل هبا باإلٝباع على خط ا٤بصحف ا٤بكتوب
على حرؼ واحد"(.)33
وقد ٣بص الطربي مذىبو بقولو" :فبل قراءة اليوـ للمسلمْب إال با٢برؼ الواحد الذي اختاره ٥بم إمامهم الشفيق
الناصح دوف ما عداه من األحرؼ الستة الباقية"(.)34
وا٣ببلصة أف اختيار الطربي متجو إٔب أف األحرؼ السبعة رفعت من القرآف الكرًن ،وأهنا كانت إذناً من اهلل عز
وجل يتضمن التخفيف عن األمة حٌب إذا ىدمت حواجز كثّبة كانت ٙبوؿ بْب قبائل العرب ،ردىم اهلل عز
وجل إٔب حرؼ واحد ،ولكنو أذف أف يقرأ ىذا ا٢برؼ بلهجات ٨بتلفة ىي القراءات الٍب ثبتت إٔب ا٤بعصوـ -
صلى اهلل عليو وسلم  -تواتراً وأداءً.
وقد نص الطربي على ىذا التعليل بعينو حْب قاؿ:
"فاستوثقت( )35لو األمة على ذلك بالطاعة ،ورأت أف فيما فعل من ذلك الرشد وا٥بداية ،وتركت القراءة
باألحرؼ الستة الٍب عزـ عليها إمامها العادؿ ُب تركو ،طػاعة منهػا لػو ،ونظ ػراً منها ألنفسها و٤بن بعدىا من
سائر أىل ملتها ،حٌب درست من األمة معرفتها وتعفت آثارىا ،فبل سبيل اليوـ ألحد إٔب القراءة هبا لدثورىا
وعفو آثارىا ،وتتابع ا٤بسلمْب إٔب رفض القراءة هبا من غّب جحود منهم لصحتها وصحة شيء منها ،ولكن
نظراً منها ألنفسها ولسائر أىل دينها"(.)36
وبعد تفصيل رأي الفراىيدي واختيار الطربي أضع بْب يديك اختيار ا١بمهور فقد رأى ٝبهور ا٤بفسرين أف
األحرؼ السبعة باقية ُب التنزيل وقد استوعبتها ا٤بصاحف العثمانية ،وما ىي إال ٙبديد لوجهة االختبلؼ ُب
أداء الكلمة القرآنية ،وفق ما أذف بو النيب  -صلى اهلل عليو وسلم .-
وقد اعترب اإلماـ أبو الفضل الرازي( ٩ )37بثبلً لرأي ا١بمهور ،وقد هنج من جاء بعده على منوالو ُب اختياره،
وننقل لك ىنا اختياره كالتإب:
الكبلـ ال ٱبرج عن سبعة ٍ
أحرؼ ُب االختبلؼ:
األوؿ :اختبلؼ األ٠باء من إفر ٍاد ،وتثنية ،وٝبع ،وتذكّب ،وتأنيث ،مثالو قولو تعأب{ :والذين ىم ألماناهتم
وعهدىم راعوف}( .)38قرىء ىكذا{ :ألماناهتم} ٝبعاً وقرىء {ألمانتهم} باإلفراد.
الثاين :اختبلؼ تصريف األفعاؿ من ٍ
ماض ومضارٍع وأمر .مثالو :قولو تعأب{ :فقالوا ربنا باعد بْب
أسفارنا}( )39قرىء ىكذا بنصب لفظ "ربنا" على أنو منادى وبلفظ " ِ
باع ْد" فعل أمر ،وقرىء ىكذا {ربُّنا
مضعف العْب ٝبلتو خرب.
َّبعد} برفع "رب" على أنو مبتدأ وبلفظ "بعد" فعبلً ماضياً َّ

يضار كاتب وال شهيد}(  )40قريء بفتح الراء
الثالث :اختبلؼ وجوه اإلعراب ،مثالو :قولو تعأب{ :وال َّ
وض ِّمها ،فالفتح على أف "ال" ناىية ،فالفعل ٦بزوـ بعدىا ،والفتحة ا٤بلحوظة ُب الراء ىي فتحة إدغاـ ا٤بثلْب.
َ
أما الضم فعلى َّ
أف "ال" نافية ،فالفعل مرفوع بعدىا.
الرابع :االختبلؼ بالنقص والزيادة :مثاؿ :قولو تعأب{ :وما خلق الذكر واألنثى}(  )41قريء هبذا اللفظ
وقريءَ أيضاً "والذكر واألنثى بنقص كلمة "ما خلق".
ا٣بامس :االختبلؼ بالتقدًن والتأخّب :مثالو :قولو تعأب{ :وجاءت سكرة ا٤بوت}(  )42وقريء "وجاءت
سكرة ا٢بق با٤بوت".
السادس :االختبلؼ باإلبداؿ :مثالو :قولو تعأب{ :وانظر إٔب العظاـ كيف ننشزىا}(  )43بالزاي وقريء
بالراء.
"ننشرىا" َّ
السابع :اختبلؼ اللغات "اللهجات" كالفتح واإلمالة والَبقيق والتفخيم واإلظهار واإلدغاـ و٫بو ذلك ،مثالو
قولو تعأب{ :بلى قادرين}( )44قريءَ بالفتح واإلمالة ُب لفظ "بلى".
وعلى اختيار الرازي ىذا جاءت آراء ٝباىّب علماء القرآف ،وأشهر من حرر ىذه ا٤بسألة ابن قتيبة( ُ )45ب
ا٤بشكل ،والطيب الباقبلين(ُ )46ب اإلعجاز ،وابن ا١بزري( ،)47وإف يكن لكل واحد منهم وجو انفراد ،غّب
أهنم التزموا منهج الوجوه السبعة ا٤بذكورة مع تغيّب طفيف .ونطوي القوؿ ُب مسألة القراءات واألحرؼ عند ىذا
ا٢بد ،مع أننا ٓب ٫بسم ا١بدؿ ا٤بستمر ُب ٙبقيق ضوابط ما بْب القراءة وا٢برؼ ،إذ ليس ذلك من شرط ىذه
الدراسة ،ولكن االطبلع على األقواؿ ا٤بختارة ُب الباب يكشف لنا عن سبيل اإلحاطة هبذه ا٤بعارؼ ،وٕبسيب
أف أجزـ ىنا أف األحرؼ السبعة الواردة ُب السنن الصحاح ىي معُب آخر ُب التنزيل ،متصل باألداء٨ ،بتلف
عن معُب القراءات وداللتو ،مع.
-----------( )20فتح الباري جػ 5ص  ،33رقم ا٢بديث .5419
( )21اإلتقاف 78/1
( )22اإلتقاف 85/1
( )23الربىاف 224/1
( )24ابن ا١بزري ،طبقات القراء 292/1
( )25الربىاف 213/1
( )26طبقات القراء 143/2
( )27الربىاف 214/1
( )28اإلتقاف  78/1والربىاف 223/1

( )29الفراىيدي 170 - 100( :ىػ ػ  786 - 718ـ) ا٣بليل بن أٞبد بن عمرو بن ٛبيم الفراىيدي األزدي
اليحمدي أبو عبد الرٞبن من أئمة اللغة واألدب وواضع علم العروض وأستاذ سيبويو النحوي ا٤بعروؼ ولد
ومات بالبصرة كاف مغموراً ُب الناس ال يعرؼ ،لو كتاب "العْب ُب اللغة" وىو أوؿ معجم ُب العربية ولو أيضاً
"معاين ا٢بروؼ" و"ٝبلة آالت العرب" و"تفسّب حروؼ اللغة" وكتاب "العروض" و"النقط والشكل" و"النغم".
األعبلـ ج ػ 2ص .314
( )30ابن ٦باىد ( 324 - 245ىػ ػ  936 - 859ـ)
ىو أٞبد بن موسى بن العباس التميمي أبو بكر بن ٦باىد كبّب العلماء بالقراءات ُب عصره .من أىل بغداد،
وكاف حسن األدب ،رقيق ا٣بلق ،فطناً جواداً لو كتاب "القراءات الكبّب" و"قراءة ابن كثّب" و"قراءة أيب عمرو"
و"قراءة عاصم" و"قراءة نافع" و"قراءة ٞبزة" و"قراءة الكسائي" و"قراءة ابن عامر" و"قراءة النيب  -صلى اهلل
عليو وسلم  " -و"كتاب الياءات" و"كتاب ا٥باءات".
األعبلـ ج ػ 1ص 261
( )31ابن جرير الطربي ( 310 - 224ىػ =  923 - 839ـ)
ىو ٧بمد بن جرير بن يزيد الطربي أبو جعفر ا٤بؤرخ ا٤بفسر اإلماـ ولد ُب آمل ُب طربستاف واستوطن بغداد
وتوُب هبا وعرض عليو القضاء فامتنع وا٤بظآب فأىب ،لو كتاب" :أخبار الرسل وا٤بلوؾ" ويعرؼ بتاريخ الطربي ُب
 11جزءً و"جامع البياف ُب تفسّب القرآف" ولو أيضاً "اختبلؼ الفقهاء" و"ا٤بسَبشد" ُب علوـ الدين و"جزء ُب
االعتقاد و"القراءات" وغّب ذلك وىو من ثقات ا٤بؤرخْب قاؿ ابن األثّب :أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ وُب
تفسّبه ما يدؿ على عل ٍم غزير وٙبقيق .وكاف ٦بتهداً ُب أحكاـ الدين ال يقلد أحداً بل قلده بعض الناس
وعملوا بأقوالو وآرائو .األعبلـ ج ػ 6ص .69
( )32انظر مناىل العرفاف للزرقاين ج ػ 1ص .179
( )33اإلبانة من معاين القراءات ٤بكي بن أيب طالب القيسي ص .32
( )34تفسّب الطربي ج ػ 1ص  ،62وانظر اإلبانة ٤بكي بن أيب طالب ص .50
( )35كذا ُب األصل ،ولعلها فاستوثقت.
( )36اإلبانة ٤بكي بن أيب طالب ص .50
( )37أبو الفضل الرازي :ىو اإلماـ الكبّب ابن شاذاف ا٤بتوُب سنة  290ىػ.
ومن العجيب أف األمة اعتمدت على اختيار الرازي ىذا رغم غمرتو ُب الذكر والصيت ،إذ ٓب نعثر لو على
ترٝبة وغاية ما حصلناه عنو ىذه الكلمة الٍب أوردىا ابن ا١بزري ُب النشر .وٓب أجد أحداً ػ ُب حد علمي ػ من
أصحاب موسوعات تراجم الرجاؿ ترجم لو!!..
( )38سورة ا٤بؤمنوف 7

( )39سورة سبأ 19
( )40سورة البقرة 283
( )41سورة الليل 3
( )42سورة ؽ 19
( )43سورة البقرة 259
( )44سورة القيامة 4
( )45ابن قتيبة (ت  322ىػ =  934ـ)
ىو أٞبد بن عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري ،أبو جعفر ٍ
قاض من أىل بغداد ،لو اشتغاؿ باألدب
والكتابة ،وٕب القضاء ٗبصر سنة  321ىػ فجاءىا وعرؼ فضلو فيها فأقبل عليو طبلب العلوـ واآلداب وكانت
وفاتو ٗبصر وىو يلي قضاءىا.
( )46القاضي الباقبلين 403 - 338( :ىػ= 1013 - 950ـ)
٧بمد بن الطيب بن ٧بمد بن جعفر أبو بكر قاض من كبار علماء الكبلـ انتهت إليو الرياسة ُب مذىب
األشاعرة ،ولد ُب البصرة وسكن بغداد وتوُب هبا ،وجهو عضد الدولة سفّباً عنو إٔب ملك الروـ ،فجرت لو ُب
القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بْب يدي ملكها .من كتبو "إعجاز القرآف" و"اإلنصاؼ" و"مناقب
األئمة" و"دقائق الكبلـ" و"ا٤بلل والنحل" و"ىداية ا٤برشدين" و"االستبصار" وغّبىا.
( )47ابن ا١بزري ( 833 - 751ىػ= 1429 - 1350ـ)
ىو ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن علي بن يوسف أبو ا٣بّب ،مشس الدين العمري الدمشقي ٍب الشّبازي الشافعي
شيخ اإلقراء ُب زمانو من حفاظ ا٢بديث ،ولد ونشأ ُب دمشق وابتُب هبا مدرسة ٠باىا "دار القرآف" ورحل إٔب
مصر مراراً ودخل ببلد الروـ وسافر إٔب شّباز فوٕب قضاءىا ومات فيها.
من كتبػو" :النشػر فػي القػراءات العشػر" و"غػاية النهػاية فػي طبقػات القػراء" و"التمهيػد فػي علػم التجػويد"
وغيػرىػػا كػثػيػر.
الفصل الثاين :تاريخ القراءات
ا٤ببحث األوؿ :القراءات ُب زمن الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم
أصبح من ا٤بسلم بو ػ كما رأينا ػ أف باب االجتهاد منقطع ٛباماً فيما يتعلق برواية القرآف الكرًن تبلوتو وأدائو،
وليس لعلماء القراءة ُب ىذا الباب أدىن اجتهاد ،إال ُب حدود ضبط الرواية عن ا٤بعصوـ  -صلى اهلل عليو
وسلم .-

وبذلك فإف سائر القراءات ا٤بتواترة قرأ هبا النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وأقرأ عليها ،ويلزـ التسليم ىنا أف
النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -قرأ بتحقيق ا٥بمزات وقرأ بتسهيلها وقرأ بتغيّبىا وقرأ بإسقاطها ،وقرأ بفتح
األلف والتقليل فيها واجتماعها واإلمالة فيها ،وقرأ باإلدغاـ الصغّب واإلدغاـ الكبّب ،وقرأ بالفصل بْب ا٢بروؼ
ا٤بدغمة.
وقرأ كذلك بسائر الفرشيات الٍب تنسب إٔب األئمة العشرة ،إذ ثبت بأسانيدىم ا٤بتواترة أهنم تلقوا ذلك كلو عن
النيب  -صلى اهلل عليو وسلم .-
وٓب يكن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -قد قسم ىذه االختيارات إٔب وجوه سبعة أو عشرة ٧بسومة ،بل ترؾ
ألصحابو االختيار منهإ ،بسب ما تلقوه واستقامت عليو ألسنتهم.
ولو قدر أف يكوف ُب عهد الصحابة من يهتم ٕبسم مسائل القراءة على الوجو الذي هنجتو الشيوخ فيما بعد،
النتهى إٔب األمر ذاتو الذي انتهوا إليو ،ولكنو  -صلى اهلل عليو وسلم  -مات وأمر االختيار ىذا مشاع ُب
األمة يتخّب منو القراء من الصحابة ما يرغبوف ،بشرط أف يكونوا قد ٠بعوه من ا٤بعصوـ  -صلى اهلل عليو وسلم
 ُب مقاـ.وىكذا فإنو ٲبكن القوؿ إف الرسوؿ  -صلى اهلل عليو وسلم  -أوؿ شيخ إقراء ،تلقى الوجوه ٝبيعاً عن جربيل،
عن رب العزة جل جبللو وتباركت آالؤه ،وىو  -صلى اهلل عليو وسلم  -أقرأىا كما تلقاىا.
وغِب عن القوؿ أف أي خبلؼ كاف ينشأ ُب مسألة من مسائل القراءة كاف ٰبسم مباشرة على وفق تصويب
النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -ألحد الوجهْب ،أو إقراره ٥بما ٝبيعاً.
ا٤ببحث الثاين :القراء من الصحابة الكراـ
ٓب يكن للصحب الكراـ اشتغاؿ بشيء أؤب من اشتغا٥بم بالقرآف الكرًن ،ولذلك كثر فيهم القراء وا٢بفاظ،
ولكن ٓب يكن أولئك القراء بالضرورة على وفق ا٤بناىج الٍب اختارىا القراء فيما بعد من التخصص ،وا١بمع بْب
الوجوه واستقرائها ،وإ٭با كاف ٧بض عبادة يؤدوهنا على حسب ما ٠بعوه من النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ،-
وكػاف على علماء التابعْب أف يتعقبوا ىؤالء األئمة القراء ليتخّبوا قراءاهتم وفق اختياراهتم ومناىجهم.
ونقوـ ىنا بالتعريف ببعض أئمة القراء من الصحابة الكراـ بإٯباز وىم:
 - 1أبو بكر الصديق رضي اهلل عنو  51ؽ.ىػ ػ  13ىػ
عبد اهلل بن عثماف بن عامر بن غالب بن فهر .صاحب رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب الغار وخليفة
ا٤بسلمْب األوؿ واستمرت خبلفتو سنتْب وأربعة أشهر تقريباً .وىو من حفاظ القرآف كما نص عليو اإلماـ أبو
ا٢بسن األشعري .وىو أوؿ من آمن برسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -من الرجاؿ.
وىو أقرأ األصحاب بداللة إمامتو للمسلمْب ،والرسوؿ الكرًن يقوؿ( :يؤـ القوـ أقرأىم للقرآف)(.)48

 - 2عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو 40 ،ؽ.ىػ ػ  23ىػ
ىو عمر بن ا٣بطاب بن نفيل بن غالب بن فهر القرشي العدوي (أبو حفص) أمّب ا٤بؤمنْب وثاين ا٣بلفاء
الراشدين واستمرت خبلفتو عشر سنْب ونصف تقريباً ،صاحب الفتوح ،ويضرب بو ا٤بثل ُب العدؿ.
قاؿ أبو العالية بن الرياحي :قرأت القرآف على عمر أربع مرات رضي اهلل عنو وأرضاه.
 - 3عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو  47ؽ.ىػ ػ  35ىػ
وىو عثماف بن عفاف بن أيب العاص بن أمية القرشي ،أبو عبد اهلل وأبو عمرو أمّب ا٤بؤمنْب ،ذو النورين ،ثالث
ا٣بلفاء الراشدينَّ .زوجو رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -ابنتيو رقية وبعد وفاهتا زوجو بأـ كلثوـ.
السلَمي ،وِزُّر بن حبيش،
أخذ عنو قراءة القرآف ا٤بغّبة بن أيب شهاب ا٤بخزومي (مقرئ الشاـ) وأبو عبد الرٞبن ُّ
وأبو األسود الدؤٕب .وغّبىم.
 - 4علي بن أيب طالب ( 23ؽ.ىػ ػ  40ىػ)
وىو علي بن أيب طالب بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم القرشي ا٥بامشي (أبو ا٢بسن) ابن عم النيب  -صلى اهلل عليو
وسلم  -وصهره وىو أوؿ طفل أسلمٛ ،بيز بالشجاعة والبطولة وكاف يدعى (مدينة العلم) وىو رابع ا٣بلفاء
الراشدين [واألربعة السابقْب من ا٤ببشرين با١بنة رضي اهلل عنهم وأرضاىم] .وىو من حفاظ القرآف الكرًن،
وعرض عليو القرآف كثّب من الناس منهم :أبو عبد الرٞبن السلمي ػ أبو األسود الدؤٕب ػ عبد الرٞبن بن أيب
ليلى.
 - 5طلحة بن عبيد اهلل  38ؽ.ىػ ػ  36ىػ
وىو طلحة بن عبيد اهلل بن عثماف التيمي القرشي (أبو ٧بمد) أحد ا٤ببشرين با١بنة ،وأحد الثمانية السابقْب إٔب
اإلسبلـ لقبو الرسوؿ  -صلى اهلل عليو وسلم  -بعدة ألقاب منها :طلحة ا١بود ،وطلحة ا٣بّب وطلحة الفياض
مرة :الصبيح ا٤بليح الفصيح رضي اهلل عنو وأرضاه.
وقاؿ فيو َّ
 - 6سعد بن أيب وقاص 23 :ؽ.ىػ ػ  55ىػ
ىو سعد بن مالك (أبو وقاص) بن أىيب بن عبد مناؼ القرشي الزىري (أبو إسحاؽ) فاتح العراؽ ومدائن
كسرى وأوؿ من رمى بسهم ُب سبيل اهلل ويدعى فارس اإلسبلـ وىو أحد العشرة ا٤ببشرين با١بنة رضي اهلل عنو
وأرضاه.
 - 7عبد اهلل بن مسعود :ت  32ىػ
ىو عبد اهلل بن مسعود بن مدركة بن إلياس بن مضر ا٥بذٕب (أبو عبد الرٞبن) وىو أحد السابقْب إٔب اإلسبلـ
ومن علماء الصحابة الكبار عرض القرآف على النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وعرض عليو خلق كثّب منهم
عبيد بن قيس وا٢بارث بن قيس وعبيد بن نضلة ػ وعلقمة وعبيدة السلماين وغّبىم.

ُب رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -بضعة وسبعْب سورة ،كاف ٱبدـ النيب  -صلى
كاف يقوؿ :حفظت من ِّ
اهلل عليو وسلم  -وٰبمل نعلو َّ
ويتؤب فراشو وسواكو وطهوره وكاف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -يطلعو على
أسراره وىو الذي قتل أبا جهل .كاف إماماً ُب ٘بويد القرآف وترتيلو وإليو تنتهي قراءة عاصم وٞبزة والكسائي
وخلف واألعمش.
توُب با٤بدينة عن عمر يناىز بضعاً وستْب سنة ودفن بالبقيع رضي اهلل عنو وأرضاه.
 - 8عمرو بن العاص 50 :ؽ.ىػ ػ  58ىػ
وىو عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي (أبو عبد اهلل) .فاتح مصر وأحد عظماء العرب وىو من أوٕب
الرأي وا٢بزـ وقد وردت عنو الرواية ُب حروؼ القرآف الكرًن.
 - 9أيب بن كعب :ت  21ىػ
القراء .قرأ على النيب  -صلى اهلل عليو
وىو أيب بن كعب بن قيس بن عبيد ..بن مالك النجار ا٣بزرجي ،سيد َّ
وسلم  -وقرأ عليو أبو ىريرة رضي اهلل عنو وىو الذي قاؿ فيو رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم ( :-أقرؤكم
ُيب).
أ َّ
وقرأ عليو من الصحابة أيضاً عبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن السائب ومن التابعْب :عبد اهلل بن عياش وعبد اهلل
بن حبيب .وأبو العالية الرياحي.
 - 10أبو ىريرة 21 :ؽ.ىػ ػ  59ىػ.
وىو عبد الرٞبن بن صخر الدوسي من كبار رواة ا٢بديث أسلم ىو و ُّأموُ سنة  7ىػ ،عرض القرآف على أيب بن
كعب وتنتهي إليو قراءة أيب جعفر ونافع ومناقبو أكثر من أف ٙبصى رضي اهلل عنو وأرضاه.
 - 11عبد اهلل بن عمر بن ا٣بطاب 10 :ؽ.ىػ ػ  73ىػ
وىو صحايب جليل (أبو عبد الرٞبن) وردت عنو حروؼ القرآف وىو من رواة ا٢بديث ،ىاجر إٔب ا٤بدينة قبل
أبيو ،قاتل ُب حروب الردة واشَبؾ ُب غزو إفريقيا وتوُب ٗبكة رضي اهلل عنو وأرضاه.
 - 12سآب مؤب أيب حذيفة بن عتبة بن ربيعة (أبو عبد اهلل صحايب جليل أحد األربعة الذين وثقهم النيب -
صلى اهلل عليو وسلم ٩ -بن يؤخذ عنهم القرآف إذ قاؿ( :خذوا القرآف من أربعة :عبد اهلل بن مسعود وأيب بن
كعب ومعاذ بن جبل وسآب مؤب أيب حذيفة) ،رضي اهلل عنهم ٝبيعاً.
 - 13زيد بن ثابت 11 :ؽ.ىػ ػ  45ىػ
ِ
ب النيب -
وىو زيد بن ثابت بن الضحاؾ ...ابن مالك بن النجار األنصاري ا٣بزرجي .مقرئ ػ فرضي ػ كات ُ
صلى اهلل عليو وسلم  -وأمينو على الوحي وأحد الذين ٝبعوا القرآف على عهده وىو ٩بن كتب ا٤بصحف أليب
بكر الصديق رضي اهلل عنو ٍب لعثماف حْب جهزىا إٔب األمصار.

عرض القرآف على النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وقرأ عليو من الصحابة :أبو ىريرة وابن عباس وقرأ عليو من
التابعْب أبو عبد الرٞبن السلمي وأبو العالية الرياحي ويزيد بن القعقاع.
 - 14معاذ بن جبل 20 :ؽ.ىػ ػ  18ىػ
وىو معاذ بن جبل بن عمرو األنصاري وىو أحد الذين ٝبعوا القرآف حفظاً على عهد النيب  -صلى اهلل عليو
وسلم  -وقد وصفو النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -بأنو أعلم ىذه األمة با٢ببلؿ وا٢براـ وقد وردت عنو الرواية
ُب حروؼ القرآف توُب ُب طاعوف عمواس بغور األردف عن  38عاماً رضي اهلل عنو وأرضاه.
 - 15عبد اهلل بن عباس بن عبد ا٤بطلب بن ىاشم القرشي (أبو العباس) ولد  3ؽ.ىػ وتوُب  68ىػ أي 619
ػ  687ـ ػ وىو حرب ىذه األمة وحرب التفسّب ،حفظ القرآف ُب عهد النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وعرض
على أيب وزيد بن ثابت وقد دعا لو النيب الكرًن بعلم التأويل والفقو ُب الدين.
أخذ عنو القرآف وعرض عليو :مواله درباس ػ وسعيد بن جبّب وسليماف بن قتيبة وعكرمة بن خالد ػ وأبو جعفر.
 - 16عبد اهلل بن عمرو بن العاص 7 :ؽ.ىػ ػ  65ىػ
صحايب جليل حفظ القرآف ُب حياة الرسوؿ  -صلى اهلل عليو وسلم  -وىو الذي استزاده عليو ليختمو ُب
ثبلثة أياـ فقاؿ لو عليو الصبلة والسبلـ( :إنو لن يفقو فيو رجل قرأه ُب أقل من ثبلثة).
 - 17عبد اهلل بن الزبّب ( 1ىػ ػ  73ىػ)
وىو عبد اهلل بن الزبّب بن العواـ القرشي األسدي (أبو بكر) صحايب جليل وىو أوؿ مولود للمهاجرين ُب
ا٤بدينة اشَبؾ ُب فتوحات فارس ومصر ومشإب أفريقيا ػ حارب إٔب جانب عائشة ُب معركة ا١بمل ،عاش ُب
ا٤بدينة وعارض خبلفة يزيد األوؿ ابن معاوية فأعلن نفسو خليفة وبويع ُب ا٢بجاز وامتدت خبلفتو إٔب مصر
واليمن والعراؽ وخراساف وجعل قاعدة خبلفتو ا٤بدينة ا٤بنورة قضى عليو ا٢بجاج الثقفي .وقد وردت عنو الرواية
ُب حروؼ القرآف على قوؿ أيب عمرو الدَّاين.
 - 18عبد اهلل بن السائب ا٤بخزومي (أبو السائب) ت  70ىػ
وىو قارئ أىل مكة ،وقد روى قراءتو على أيب وعمر بن ا٣بطاب ،عرض عليو القرآف٦ :باىد بن جبّب وقد قاؿ
عنو ٦باىد :كنا نفخر بقارئنا عبد اهلل بن السائب رضي اهلل عنو.
 - 19أنس بن مالك بن النضر األنصاري (أبو ٞبزة)
صاحب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وخادمو ،وردت عنو الرواية ُب حروؼ القرآف ،قرأ عليو قتادة و٧بمد
بن مسلم الزىري.
ت سنة  91ىػ رضي اهلل عنو وأرضاه.
وىكذا فإنو ٲبكن القوؿ إف الرسوؿ  -صلى اهلل عليو وسلم  -أوؿ شيخ إقراء ،تلقى الوجوه ٝبيعاً عن جربيل،
عن رب العزة جل جبللو وتباركت آالؤه ،وىو  -صلى اهلل عليو وسلم  -أقرأىا كما تلقاىا.

٦بمع بن جارية رضي اهلل عنو ت  50ىػ
ِّ - 20
وىو ٦بمع بن جارية بن عامر العطاؼ األنصاري األوسي .صحايب جليل وأحد الذين ٝبعوا القرآف ُب عهد
النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وكاف غبلماً حدثاً ،وقد وردت عنو الػروايػػة فػي حػروؼ القػرآف ػ تػوفػي بالػمػدينػة
إبَّػاف خػبلفػة معػاويػة رضػي اهلل عنػو وأرضػاه.
ٓب يكن للصحب الكراـ اشتغاؿ بشيء أؤب من اشتغا٥بم بالقرآف الكرًن ،ولذلك كثر فيهم القراء وا٢بفاظ،
ولكن ٓب يكن أولئك القراء بالضرورة على وفق ا٤بناىج الٍب اختارىا القراء فيما بعد من التخصص ،وا١بمع بْب
الوجوه واستقرائها ،وإ٭با كاف ٧بض عبادة يؤدوهنا على حسب ما ٠بعوه من النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ،-
وكػاف على علماء التابعْب أف يتعقبوا ىؤالء األئمة القراء ليتخّبوا قراءاهتم وفق اختياراهتم ومناىجهم.
 - 21ثابت بن زيد ت  12ىػ
وىو ثابت بن زيد بن قيس األنصاري ا٣بزرجي (أبو زيد) وىو أحد الذين ٝبعوا القرآف ُب عهد النيب  -صلى
اهلل عليو وسلم .-
عبد اهلل بن عثماف بن عامر بن غالب بن فهر .صاحب رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب الغار وخليفة
ا٤بسلمْب األوؿ واستمرت خبلفتو سنتْب وأربعة أشهر تقريباً .وىو من حفاظ القرآف كما نص عليو اإلماـ أبو
ا٢بسن األشعري .وىو أوؿ من آمن برسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -من الرجاؿ.
 - 22سعد بن عبيد :ت  16ىػ
وىو سعد بن عبيد بن النعماف بن قيس األنصاري األوسي وا٤بلقب بػ(سعد القارئ) وىو أحد الذين ٝبعوا
القرآف على عهد النيب  -صلى اهلل عليو وسلم .-
ىو عمر بن ا٣بطاب بن نفيل بن غالب بن فهر القرشي العدوي (أبو حفص) أمّب ا٤بؤمنْب وثاين ا٣بلفاء
الراشدين واستمرت خبلفتو عشر سنْب ونصف تقريباً ،صاحب الفتوح ،ويضرب بو ا٤بثل ُب العدؿ.
 - 23أبو الدرداء ت  32ىػ
ىو عوٲبر بن زيد األنصاري ا٣بزرجي ،حكيم ىذه األمة وأحد الذين ٝبعوا القرآف على عهد النيب  -صلى اهلل
عليو وسلم  -وىو أوؿ ٍ
قاض وٕب قضاء دمشق ،وكاف ٯبعل القراء ُب جامع دمشق عشرة عشرة ،وٯبعل لكل
عشرة عريفاً ،وقد جعل ابن عامر عريفاً على عشػرة ،فلمػا تػوفػي أبػو الػدرداء خلفػو ابن عامر على اإلقػراء ُب
دمشػق .عػرض عليػو القػرآف زوجتػو أـ الػدرداء الصغػرى وعبػد اهلل بػن عػامر وخػالد بػن معػداف وخػلػي ػػد بػػن سػعػػد
وراش ػػد بػػن سعػػد توفػػي بدمشػػق ودفػػن هبػػا رضػػي اهلل عنػو وأرضػػاه.
 24ػ حذيفة بن اليماف العبسي أبو عبد اهلل صحايب جليل يعد من الفاٙبْب الشجعاف ،واله عمر بن ا٣بطاب
على ا٤بدائن فتغلب على الفرس ُب هناوند عاـ  23ىػ وغزا ٮبذاف والري توُب با٤بدائن عاـ  36ىػ وقد وردت
عنو الرواية ُب حروؼ القرآف رضي اهلل عن حذيفة وأرضاه(.)49

و٘بب اإلشارة ىنا إٔب أف ما روي عن الصحابة من اختيارات ُب القراءة ٩با ٓب يدرج ُب ا٤بتواتر فذلك ليس لو
حظ من القبوؿ ،وٰبرـ اعتقاد أنو من القرآف وىو على كل حاؿ ليس إال اختيارات لبعض الكلمات ال ٯبتمع
منها ٕباؿ نص قرآين كامل ،وٯبب ٞبلو على أحد الوجوه الثبلثة اآلتية:
 - 1الطعن ُب إسناد ىذه الرواية ،وىذا من باب ٙبصيل ا٢باصل ،إذ القرآف ال يقبل إال متواتراً ،فما ٓب تندرج
ىذه الرواية ُب ا٤بتواتر فهي حكماً ليست من القرآف الكرًن ،وا٤بتواتر كلو مضبوط ٧بفوظ مدوف.
ٞ - 2بل ذلك على أف الصحايب أراد بذلك التفسّب ،فأدرجو ُب مصحفو أو لقنو للمتلقي على أنو تفسّب
للنص القرآين وليس جزءاً منو.
ٞ - 3بل ذلك على أنو وىم من الصحايب أو من الراوي ا٤بتلقي عنو ،وأنو ال يقاوـ الصحيح ا٤بروي عن
الصحايب نفسو بأسانيد التواتر احملفوظة.
من األمثلة على ذلك ا٤بردود ما أورده بعض علماء القراءات:
 - 1روي عن علي رضي اهلل عنو( :يريد ينقاص) بدالً من (يريد أف ينقض)()50
 - 2ونسب إليو أيضاً( :فمن خاؼ من موص حيفاً) بدالً من (جنفاً)()51
 - 3قرأ أيب بن كعب رضي اهلل عنو( :وغّب الضالْب) بدالً من (وال الضالْب)(.)52
 - 4وقرأ أيضاً( :للذين يقسموف من نسائهم) بدالً من (للذين يولوف)(.)53
 - 5وقرأ ابن مسعود( :وكاف عبد اهلل وجيهاً) بدالً من (وكاف عند اهلل)(.)54
فمثل ىذه الروايات وغّبىا وىي كثّبة  )55ال تعترب قرآناً ٕباؿ ،وإ٭با يوردىا ا٤بفسروف على أساس أهنا منهج
الصحايب ُب التفسّب ،وقد أعرض عنها بالطبع أئمة الرواية.
ويرد ىنا سػؤاؿ :أين ٲبكننػا أف نقػف على معػارؼ ىػؤالء الصحابة الكراـ ُب القراءة ،وىل ٜبة مصنفات تركوىا
نثروا فيها معارفهم ،نتلمس فيها اختياراهتم؟
ٍب قاـ األستاذاف ا١بليبلف الدكتور أٞبد ٨بتار عمر والدكتور عبد العاؿ سآب مكرـ باستقصاء سائر ىذه
الروايات ا٤بتواترة واآلحاد والشاذة والباطلة ُب موسوعة كبّبة تقع ُب تسع ٦بلدات أصدرهتا انتشارات أسوة
التػابعػة ٤بنظمػة ا٢بج واألوقػاؼ والشػؤوف ا٣بّبية ُب طهػراف ،بػمسػػاعدة لػجػنػػة دعػم البحػث العلمي لكلية اآلداب
بالكويت.
وا١بواب أف ذلك يلتمس من طريقْب:
أوالً :ما دونو علماء التفسّب والرسم من اختيارات ىؤالء الصحابة الكراـ ،حيث كانوا يوردوف ما قرأ بو
الصحابة يستعينوف بو على التفسّب وإضاءة ا٤بعاين ،ومن ىذه ا٤بصنفات ا٤بصاحف البن أيب داود
السجستاين( ،)56والبحر احمليط أليب حياف(  ،)57وإمبلء ما من بو الرٞبن للعكربي(  ،)58وإعراب القرآف
للنحاس( ،)59ومعاين القػرآف لؤلخفػش(  ،)60ومعػاين القػرآف للقػراء(  ،)61وغيث النفع للصفاقسي( )62

وحجػة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة(  ،)63والتيسّب للداين(  ،)64والتبياف للطوسي(  ،)65وإٙباؼ فضبلء
البشر للدمياطي( )66وغّبىا.
وا٢بق أنو ال ٱبلو كتاب من كتب التفسّب أو الرسم من إشارات كثّبة ٤با قرأ بو الصحابة الكراـ من وجوه
٠بعوىا من النيب  -صلى اهلل عليو وسلم .-
ثانياً :وىي الوثيقة األىم ،وىي تلقي األئمة القراء من شيوخهم با٤بشافهة ،وىذه ا٤بشافهة الٍب بلغت أعلى درج
التواتر ٓب تزؿ متصلة ،يتلقاىا األبرار عن األخيار ،ال يرقى إليها الشك ،وال يتطرؽ إليها الوىم ،وىي لدى
العلماء اليوـ متصلة مسندة ،وكل قراءة منها تنتهي إٔب صحايب كرًن ،ومن خبل٥با تستطيع أف تتبْب اختيارات
ىذا الصحايب من قراءة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-وىذه األسانيد اليوـ متوافرة متضافرة ،منصوبة ُب
صدور ٦بالس اإلقراء ،وسوؼ نأٌب على إيراد بعض ىذه األسانيد ُب التلقي عن أكابر الصحابة ُب قسم
ا٤ببلحق.
-----------( )48رواه اإلماـ أٞبد عن أنس بن مالك جػ 3ص .102
(ٛ )49بت ترٝبة الصحابة الكراـ ٚبّباً من ا٤براجع ا٣بمسة األمهات :الطبقات الكربى البن سعد واالستيعاب
البن عبد الرب وأسد الغابة البن األثّب واإلصابة البن حجر وطبقات القراء البن ا١بزري.
وقد ٚبّبنا من تلك ا٤بظاف ما يتصل ببياف إتقاهنم للرواية ومساٮباهتم ُب حفظ القرآف وضبطو.
( )50انظر احملتسب البن جِب جػ 2ص .31
( )51انظر البحر احمليط أليب حياف جػ 2ص .24
( )52انظر البحر احمليط أليب حياف ج ػ 1ص .24
( )53انظر البحر احمليد أليب حياف جػ 2ص  ،180ورواىا أيضاً عن ابن عباس الطربي ُب جامع البياف.
( )54انظر احملتسب البن جِب جػ 2ص .185
( )55أفرط ُب إيراد مثل ىذه النقوؿ الشاذة عن الصحابة كل من:
أبو بكر عبد اهلل بن أيب داود سليماف بن األشعث السجستاين ُب كتاب (ا٤بصاحف)
ػ ابن جِب ُب كتابو احملتسب
ػ أبو حياف ُب تفسّبه البحر احمليط
( )56السجستاين :ىو أبو بكر عبد اهلل بن سليماف بن األشعث ،وسليماف بن األشعث ىو أبو داود
السجستاين صاحب السنن ،وقد كتب ٧بمد بن سليماف كتابو ا٤بشهور :ا٤بصاحف.
(انظر ا٢باشية السابقة)

( )57أبو حياف الغرناطي (  740 - 654ىػ) ولد ُب غرناطة وتوُب ُب القاىرة وتعلم ُب األندلس ومصر،
لغوي من كبار العلماء ،لو كتب ُب ٕبث لغات العربية والَبكية والفارسية وا٢ببشية من أشهر كتبو (البحر
احمليط) ُب تفسّب القرآف و(منهج السالك على ألفية ابن مالك)
( )58العكربي ( 616 - 538ىػ) عبد اهلل بن ا٢بسْب عرؼ بالنحوي الضرير ولد وتوُب ببغداد ،تعلَّم على
ابن ا٣بشاب لو (التبياف ُب إيضاح القرآف) ،و(شرح ديواف ا٤بتنيب).
( )59النحاس :أبو جعفر أٞبد ت  950ىػ لغوي ،أديب ،مفسر تعلم على الزجاج واألخفش األصغر وابن
األنباري تعلم ُب القاىرة .جلس عند مقياس النيل يتلو الشعر فأخذه النهر ُب فيضانو لو مؤلفات ُب اللغة
واآلداب والتفسّب.
( )60األخفش :ت  315ىػ ىو علي بن سليماف بن الفضل األخفش الصغّب البغدادي (أبو ا٢بسن) ٫بوي،
أخباري لغوي ٠بع ا٤بربد وثعلب بن ٰبٓب وغّبٮبا وتوُب ببغداد وقد قارب الثمانْب ،لو من التصانيف األنواء،
التثنية وا١بمع ،شرح كتاب سيبويو ،ا١براد ،وتفسّب معاين القرآف.
الفراء ( 207 - 144ىػ) ىو ٰبٓب بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي (أبو زكريا) إماـ الكوفيْب
(َّ )61
وأعلمهم بالنحو واللغة وفنوف األدب ،عهد إليو ا٤بأموف بَببية ابنيو وكاف فقيهاً أيضاً .عا٤باً بأياـ العرب وأخبارىا
من كتبو (ا٤بقصور وا٤بمدود) و(معاين القرآف) و(ا٤بذكر وا٤بؤنث) و(األمثاؿ) وغّبىا كثّب.
( )62الصفاقسي ( 1323 - 1260ىػ) ٧بمد بن ٧بمد طريفة الصفاقسي ،فقيو ،أديب ،ناثر ،شاعر ،حفظ
وجوده وأخذه بالروايات من طريق الشاطبية وغّبىاٍ ،ب رحل إٔب ا٢بجاز فحج ٍب سافر إٔب تونس فتلقى
القرآف َّ
العلم ٔبامع الزيتونة وتوُب بصفاقس ودفن هبا لػو ٦بموعة فتاوى نظمها من ٧برراتو مدة مباشرتو الفتوى.
( )63أبو زرعة ابن ز٪بلة :من أعبلـ القرف الرابع ،أشار سعيد األفغاين ُب مقدمة ٙبقيقو لكتاب أيب زرعة
(حجة القراءات) بأنو ٓب ٯبد لو ترٝبة وافية ،وحسبك ُب معرفة علمو وفضلو مطالعة كتابو الشهّب (حجة
القراءات).
( )64الداين( :ت  444ىػ ػ  1054ـ) ىو أبو عمرو عثماف بن الصّبُب ولد ُب قرطبة ،فقيو مالكي طلب
العلم ُب القّبواف والقاىرة ومكة وا٤بدينة ٍب وعاد إٔب قرطبة ٍب استقر بدانية حيث توُب ،كاف ذا حافظة عجيبة،
ذاعت شهرتو ُب القراءات .لو ما يزيد على مائة مصنف أخصها (التيسّب ُب القراءات السبع)
( )65الطوسي ( 460 - 385ىػ) ىو أبو جعفر ٧بمد بن ا٢بسن ولد ُب طوس وتوُب بالنجف ودرس ُب
بغداد أحرقت كتبو ٤با دخل طغرؿ بك السلجوقي إٔب بغداد من مؤلفاتو (االستبصار فيما اختلف فيو من
أخبار) ولو كذلك (التهذيب) وٮبا من كتب ا٢بديث عن الشيعة.
( )66الػدميػاطػي :ىػو ٧بمػد بػن أحػمد مػن علمػاء دميػاط ت  1117ىػ لػو :إتػحاؼ فضبلء البشر بالقراءات
األربعة عشر.

(فائدة) :موقف ٦بتهدي الشيعة من مسألة سبلمة النص القرآين.
٪بد من األمانة العلمية ىنا أف نتطرؽ إٔب أمر غاية ُب األٮبية ،وىو موقف الشيعة من فرية ٙبريف القرآف،
ومسألة سبلمة النص القرآين ،فقد كثر ا٢بديث حوؿ ىذه ا٤بسألة ،واٚبذىا بعض الناس سبباً للطعن ُب إٲباف
القوـ ووصمهم بالزندقة ،واعتقاد النقص والزيادة ُب كتاب اهلل.
وا٢بق أف الطعن ُب سبلمة النص القرآين منقوؿ عن طائفة من علماء الشيعة ،بل ُب بعض الكتب ا٤بصادر عند
القوـ ،وىو ما يزيد ا٤بسألة تعقيداً ،فقد ورد على سبيل ا٤بثاؿ ُب الكاُب للكليِب(  ،)67وىو من أوثق مراجع
القوـ ُب الرواية النصوص التالية:
(عن جعفر بن ٧بمد قاؿٓ :ب ٯبمع القرآف كلو إال األئمة ،وإف القرآف الذي جاء بو جربيل إٔب ٧بمد  -صلى
اهلل عليو وسلم  -كاف سبع عشرة ألف آية)(.)68
(عن أيب ا٢بسن ا٤بضاي قاؿ :قرأ أمّب ا٤بؤمنْب :يا أيها الرسوؿ بلغ ما أنزؿ إليك من ربك (من خبلفة علي)
وإف ٓب تفعل فما بلغت رسالتو ،فقلت :تنزيل؟ فقاؿ :نعم)(.)69
(وُب الكاُب للكليِب أيضاً ُب تأويل قولو تعأب{ :فأتوا بكتاب من قبل ىذا أو أثارة من علم}( :إف اهلل تعأب
٤با قبض نبيو  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-ونوزعت فاطمة ُب مّباثها من رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم ،-
فاعتزلت الناس ٟبسة وسبعْب يوماً حٌب كتبت مصحفها ،فأرسل اهلل جربيل إليها ،حٌب كتبت مصحفاً فيو علم
ما كاف وما يكوف ،وما ٓب يكن إٔب يوـ القيامة)(.)70
(عن ٧بمد بن جهم ا٥ببلٕب أف أبا عبد اهلل قاؿ( :أمة ىي أزكى من أمة) ُب سورة النحل ،ليست كذاؾ،
ولكنها( :أئمة ىي أزكى من أئمتكم)(.)71
ومثل ذلك ُب الكاُب أيضاً عن اإلماـ ٧بمد الباقر قولو:
( ما ادعى أحد من الناس أنو ٝبع القرآف كلو كما أنزؿ إال كذاب ،وما ٝبعو وحفظو كما أنزؿ إال علي بن أيب
طالب واألئمة بعده)()72
وقد أدى ورود مثل ىذه الروايات عن القوـ إٔب فتح باب الطعن ُب عقائد الشيعة ،وذىب بعض ا٤بتشددين من
أىل السنة إٔب ا٢بكم بكفر القوـ وفساد عقائدىم(.)73
وا٢بق أف من يعتقد ٙبريف القرآف الكرًن كافر باإلٝباع٨ ،بالف ٥بذه األمة ،ولكن ينبغي أف ال نتعجل على
الناس حٌب نتبْب حقيقة مػا يعتقػدوف ،فليػػس ٦برد وجود الرواية ُب كتبهم دليبلً على أهنا ٥بم اعتقاد ،وكذلك
فإنو ينبغي أف نتبْب مذىبهم ُب تأويل ما يرووف.
واحملققوف من الشيعة ال يعتقدوف صحة سائر ما ُب الكاُب للكليِب ،وٓب ينزلوه عندىم منزلة صحيح البخاري
عندنا ػ كما يعتقد عامة الناس ،بل إهنم يذكروف أف فيو ضعيفاً ومرسبلً كثّباً ،وإف الشيخ ا٤بتقي الكليِب صنف

كتابو ُب عشرين سنة ،يسند عمن يسمع ،فالعهدة على اإلسناد ،كما صنع اإلماـ الطربي ،إذ أثبت لك
أسانيده ،وقاؿ ىذا إسنادي ،ومن أسند فقد أعذر.
وُب دراسة علمية صدرت حديثاً حملقق شيعي ىو السيد ىاشم ا٢بسيِب جزـ فيها بقولو( :إف ا٤بتقدمْب ٓب
ٯبمعوا على ٝبيع مرويات الكليِب ٝبلة وتفصيبلً)(.)74
ويقوؿ( :إف أحاديث الكاُب الٍب بلغت ستة عشر ألف حديث ومائة وتسعة وتسعْب ،يكوف الصحيح منها
ٟبسة آالؼ واثنْب وسبعْب حديثاً ،وا٢بسن مائة وأربعة وأربعْب حديثاً ،وا٤بوثق ألفاً ومائة وٜبانية وعشرين
حديثاً ،والقوي ثبلٜبائة وحديثْب ،والضعيف تسعة آالؼ وأربعمائة وٜبانْب حديثاً)(.)75
الصحيح5072 :
ا٢بسن144 :
ا٤بوثق1128 :
القوي302 :
الضعيف9480 :
٦بموع ما ُب الكاُب(16199 )76
وقد تعقب النقاد من الشيعة روايات ٙبريف القرآف الواردة ُب الكاُب فإذا ىي ٫بو ثبلٜبائة رواية وردت من طريق
أربعػة وىم :أبو عبيػد اهلل السيػاري ،ويونس بػن ظبياف ،ومنخل بن ٝبيل الكوُب ،و٧بمد بن حسن بن
جهور(.)77
وىؤالء األربعة مطعوف ُب عدالتهم عند علماء االصطبلح من الشيعة ،وإليك ما قالوه فيهم :يقوؿ
الغضائري( )78عن السياري( :ضعيف متهالك ٍ
غاؿ منحرؼ)(  )79ويقوؿ عنو الشيخ النجاشي( :)80
(ضعيف ا٢بديث ،فاسد ا٤بذىب)( .)81وقاؿ الشيخ النجاشي ُب يونس بن ظبياف( :ضعيف جداً ،ال يلتفت
إٔب كل ما رواه( ،)82بل كل كتبو ٚبليط).
وقاؿ عنو ابن الغضائري( :كوُب ٍ
غاؿ كذاب ،وضاع للحديث)(.)83
وأما منخل بن ٝبيل فقد نقل السيد ىاشم ا٢بسيِب عن علماء الرجاؿ أنو من الغبلة ا٤بنحرفْب(.)84
قاؿ العبلمة ا٢بلي(ُ )85ب ٧بمد بن حسن بن جهور( :كاف ضعيفاً ُب ا٢بديث ،غالياً ُب ا٤بذىب ،فاسداً ُب
الرواية ،ال يلتفت إٔب حديثو ،وال يعتمد على ما يرويو)()86
وىكذا ،فإف تواثب القوـ على توىْب رواية ىؤالء و٘برٰبهم والطعن ُب صدقهم وأمانتهم دليل واضح على تربؤ
مراجع الشيعة من ىذه األوىاـ ويبقى ورودىا ُب الكاُب مشروطاً بصحة اإلسناد ،وىو ٓب يتحقق كما رأيت.
وقد نقل عن أئمة الشيعة نصوص كثّبة تدفع توىم اعتقادىم بشيء من التحريف ،وأنا أنقل لك طائفة منها:

 - 1العبلمة أبو جعفر ٧بمد بن علي بن بابويو القمي ا٤بشهور بػ(الصدوؽ) ا٤بتوَب  381ىػ(( .)87اعتقادنا
أف القرآف الذي أنزلو اهلل تعأب على نبيو ٧بمد  -صلى اهلل عليو وسلم  -ىو ما بْب الدفتْب ،وىو ما ُب أيدي
الناس ليس بأكثر من ذلك ،ومن نسب إلينا أننا نقوؿ أكثر من ذلك فهو كاذب)(.)88
 - 2السيد ا٤برتضى علي بن ا٢بسْب ا٤بوسوي العلوي ا٤بتوَب( 436 )89ىػ:
إف العلم بصحة نقل القرآف كالعلم بالبلداف وا٢بوادث الكبار ،والوقائع العظاـ ،والكتب ا٤بشهورة ،وأشعار
العرب ا٤بسطورة ،فإف العناية اشتدت ،والدواعي توفرت على نقلو وحراستو ،وبلغت إٔب حد ٓب يبلغو شيء
آخر.
إف القرآف كاف على عهد رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم ٦ -بموعػاً مؤلفاً على ما ىو عليو ُب ذلك الزماف
حٌب عْب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -على ٝباعة من الصحابة حفظهم لو ،وكاف يعرض على النيب -
صلى اهلل عليو وسلم  -ويتلى عليو ،وإف ٝباعة من الصحابة مثل عبد اهلل بن مسعود ،وأيب بن كعب وغّبٮبا
ختموا القرآف على النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -عدة ختمات وكل ذلك يدؿ بأدىن تأمل على أنو كاف
٦بموعاً مرتباً غّب مبتور وال مبثوث ...وإف من خالف من اإلمامية وا٢بشوية ال يعتقد ٖببلفهم ،فإف ا٣ببلؼ ُب
ذلك مضاؼ إٔب ٍ
قوـ من أصحاب ا٢بديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها ال يرجع ٗبثلها عن ا٤بعلوـ ا٤بقطوع
على صحتو)(.)90
 - 3الشيخ أبو علي الطربسي صاحب تفسّب ٦بمع البياف(:)91
( الكبلـ ُب زيادة القرآف ونقصانو ،فأما الزيادة فمجمع على بطبلهنا ،وأما النقصاف منو ،فقد روى ٝباعة من
أصحابنا وقوـ من ا٢بشوية العامة أف ُب القرآف تغيّباً أو نقصاناً ،والصحيح من مذىب أصحابنا خبلفو وىو
الذي نصره ا٤برتضى قدس اهلل روحو)(.)92
لنَبؾ الكلمة الفصل ُب ىذه ا٤بسألة لشيخ الطائفة أيب جعفر ٧بمد بن ا٢بسن الطوسي ا٤بتوَب  461ىػ(،)93
إذ يلخص اعتقاد الشيعة ُب سبلمة النص القرآين ،وأسباب ىذه الشائعة عنهم بقولو:
( وأما الكبلـ ُب زيادتو ونقصانو فمما ال يليق بو ألف الزيادة فيو ٦بمع على بطبلهنا وأما النقصاف منو فالظاىر
أيضاً من مذاىب ا٤بسلمْب خبلفو وىو األليق بالصحيح من مذىبنا وىو الذي نصره ا٤برتضى رضي اهلل عنو،
وىو الظاىر من الروايات ،غّب أنو رويت روايات كثّبة من جهة ا٣باصة والعامة بنقصاف كثّب من آي القرآف،
ونقل شيء منو من موضع إٔب موضع طريقها اآلحاد وال يستوجب علماً ،فاألؤب اإلعراض عنها وترؾ التشاغل
هبا ،ألنو ال ٲبكنو تأويلها ،ولو صحت ٤با كاف ذلك طعناً على ما ىو موجود بْب الدفتْب ،فإف ذلك معلوـ
ورد ما يرد من
صحتو ال يعَبضو أحد من األمة وال يدفعو ،وروايتنا متناصرة على قراءتو والتمسك ٗبا فيوِّ ،
عوؿ عليو ،وما خالفو ٯبتنب وٓب يلتفت إليو ،وقد ورد
اختبلؼ األخبار ُب الفروع إليو وعرضها عليو فما وافقو ِّ
عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -رواية ال يدفعها أحد أنو (قاؿ" :إين ٨بلف فيكم الثقلْب ما إف ٛبسكتم

علي ا٢بوض" وىذا يدؿ على أنو موجود
هبما لن تضلوا ،كتاب اهلل وعَبٌب أىل بيٍب وإهنما لن يفَبقا حٌب يردا َّ
ُب كل عصر ألنو ال ٯبوز أف يأمرنا بالتمسك بو ،كما أف أىل البيت عليهم السبلـ ومن ٯبب اتباع قولو
حاصل ُب كل وقت ،وإذا كاف ا٤بوجود بيننا ٦بمعاً على صحتو فينبغي أف يتشاغل بتفسّبه وبياف معانيو وترؾ
ما سواه)(.)94
ىذا ػ وقد قاـ صاحب كشف االرتياب ُب رد فصل ا٣بطاب بنقل ٦بموعة من توكيدات أئمة الطائفة اإلمامية
بشأف سبلمة النص القرآين ،فعد منهم:
 - 1أبو جعفر ابن بابويو القمي ت  381ىػ.
 - 2السيد ا٤برتضى علي ا٤بوسوي ت  436ىػ.
 - 3شيخ الطائفة الطوسي ت  461ىػ.
 - 4أبو علي الطربسي ت  548ىػ
 - 5السيد ابن طاووس ت  644ىػ.
 - 6مبل ٧بسن الفيض الكاشاين ت  1091ىػ.
٧ - 7بمد هباء الدين العاملي البهائي ت  1030ىػ.
٧ - 8بمد بن ا٢بسن ا٢بر العاملي ت  1104ىػ.
 - 9احملقق زين الدين البياضي.
 - 10القاضي سيد نور اهلل التسَبي(.)95
إضافة إٔب عدد من علماء الشيعة ومراجعهم ا٤بعاصرين كالسيد كاشف الغطاء و٧بمد جواد الببلغي ومهدي
الطباطبائي والسيد ٧بسن األمْب العاملي و٧بمد مهدي الشّبازي وشهاب الدين النجفي مرعشي والسيد عبد
ا٢بسْب شرؼ الدين العاملي والسيد ٧بمد رضا الكلبايكاين والسيد آية اهلل ا٣بميِب وغّبىم كثّب(.)96
ِ
ا٤بتجادلوف ٧بمل التحريف ،إ٭با ىي أوىاـ رجاؿ توٮبوىا ٍب
ٯبب القوؿ ىنا بأف كثّباً من الروايات الٍب ٞبلها
فاؤوا إٔب رشدىم فيها ،وىي موجودة ُب كتب السنة كما ُب كتب الشيعة ،وال مسوغ الهتاـ إحدى الطائفتْب
األخرى ،بأهنا تعتقد شيئاً من ذلك بعد أف ثبت سبلمة مراجع اعتقاد الطائفتْب ٝبيعاً بسبلمة النص القرآين.
وىكذا فإنو ال مسوغ الهتاـ طائفة عظيمة من ا٤بسلمْب بالقوؿ بتحريف القرآف ،بسبب ىذه ا٤برويات الٍب
ٯبب ٞبلها على واحد من أربعة ٧بامل:
 - 1الطعن ُب إسنادىا ورواهتا.
وجل الذي ٓب يعصم غّب نبيو  -صلى اهلل عليو وسلم .-
ٞ - 2بلها على أهنا أوىاـ رواةَّ ،
ٞ - 3بلها على أهنا من باب ا٤بنسوخ.
ٞ - 4بلها على أهنا ٩با كتبو الصحابة ُب مصاحفهم على سبيل التفسّب.

ومن أراد تفصيل القوؿ ُب ىذه الوجوه فلّبجع إٔب اإلتقاف للسيوطي( )97أو مناىل العرفاف للزرقاين)98(.
بقي أف نقوؿ إف الشيعة اليوـ تلتزـ القراءة برواية حفص عن عاصم ،وىي القراءة السائدة ُب العآب اإلسبلمي،
ال ٚبالف ٝبهور األمة ُب شيء منها ،ال ُب رسم وال شكل وال ضبط وال عبلمة وقف وال عبلمة ابتداء ،وال
رقم آية وال رقم سورة ،وال إثبات عبلمة صلة وال حذفها ،وال إثبات ألف خنجرية وال حذفها.
سيأٌب ُب ىذه الدراسة أهنم يقولوف ٗبسح األرجل ُب الوضوء ،ولكن مع ذلك يقرؤوف قراءة ا١بمهور ،اآلمرة
بالغسل ،وذلك موافقةً لرواية حفص الٍب يلتزموهنا:
{فامسحوا ِ
برؤوسكم وأرجلَ ُكم إٔب الكعبْب}.
وىو وجو ظاىر ُب التزامهم ما التزمو ا٤بسلموف من القراءة على رغم ٨بالفتهم ُب بعض الفروع الفقهية.
ويتضح ٩با سبق أف األمة اإلسبلمية على اختبلؼ طوائفها تتفق ُب التسليم بأف القرآف الكرًن ا٤بسطور بْب
الدفتْب ىو عْب ما تلقاه النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -من الوحي األمْب ،وأف القراءات ا٤بتواترة ال ٚبرج ُب
حرؼ من حروفها عن الرسم الذي كتبو عثماف رضي اهلل عنو ُب ا٤بصاحف ،والذي يتفق ا٤بسلموف اليوـ على
أدؽ تفصيبلتو" ،فقد تكفل اهلل تعأب ٕبفظ القرآف أبد الدىر {إنا ٫بن نزلنا الذكر وإنا لو ٢بافظوف} (سورة
ا٢بجر :اآلية  )9وا٤بعُب إنا للقرآف حافظوف من أف يزاد فيو ما ليس منو أو ينتقص منو ما ىو منو من أحكامو
وحدوده وفرائضو()99
وىذا ا٢بفظ أكد وثاقة النص القرآين مكتوباً ومقروءاً ،سليماً من التغيّب والتبديل منذ نزولو وحفظو باالستظهار
ُب الصدور والتدوين ُب الصحف وبقي ا٤بصحف كذلك ٓب يتغّب فيو شيء غّب تطور ر٠بو عرب العصور وٓب يكن
االعتماد على ٦برد حفظ الصدور وقراءة ا٤بصحف وفقو العمل وا٢بكمة الٍب طبقها الرسوؿ  -صلى اهلل عليو
وسلم .-
قد حفظ القرآف بظهر الغيب رجاؿ مؤمنوف ونساء مؤمنات من لدف عصر الصحابة ومن تبعهم بإحساف وظل
العدد يتنامى ويزيد على توإب القروف ورغم كل الظروؼ ٗبا حقق تواتر نقلو ُب األجياؿ البلحقة.
ويأٌب دور األجياؿ البلحقة ُب فهم ا٤بعاين واستخراج ا٢بكم ،واستخبلص ا٢بلوؿ وا٤بعا١بات ٤بشكبلت ا٢بياة
السلف الصاّب.
ا٤بتجددة مع تقديرنا ١بهود ّ
وقد شهد ا٤بنصفوف من الباحثْب ػ حٌب من غّب ا٤بسلمْب ػ بسبلمة النص القرآين من التحريف والتبديل ومن
ىؤالء ا٤بستشرقوف األ٤باف حيث ٝبعوا النسخ ا٣بطية ا٤بتداولة للمصحفُ ،ب شرؽ العآب اإلسبلمي وغربو
توٮبوا من اختبلفات بْب النسخ ،وقارنوا بْب ىذه النسخ على العصور والبلداف ا٤بختلفة فلم
للوقوؼ على ما ّ
ٯبدوا اختبلفاً أصبلً٩ .با يؤكد سبلمة القرآف من التغيّب والتحريف والتبديل ،وىو رد من داخل الدراسات الغربية
الصحة ،وال غرابة ُب ذلك ،بعد ما شهد القرآف الكرًن بأف اهلل
على كل ما أثّب من شبهات ال أساس ٥با من ّ
تؤب حفظو أبد الدىر.

كما تكفل اهلل تعأب ٕبفظ القيم ُب الكتاب والسنة من أي ٙبريف أو تبديل سواء ُب ذلك ٙبريف الكلم عن
مواضعو أو ٙبريفو بالتأويل وا٣بروج با٤بعُب عما وضع لػو اللفظ {إنا ٫بن نزلنا الذكر وإنا لو ٢بافظوف} (سورة
ا٢بجر :اآلية.)9 :
{إف علينا ٝبعة وقرآنو فإذا قرأناه فاتبع قرآنو ٍب إف علينا بيانو} (سورة القيامة :اآليات .)19 - 17
وىذا التكفل با٢بفظ للنص اإل٥بي وا٢براسة لبيانو وقيمو عن طريق النبوة يعترب من أبرز ٠بات الرسالة ا٣باٛبة
وأخص خصائصها)100(".
وا٣ببلصة أف سائر أىل التوحيد متفقوف أف القرآف الذي نزؿ بو جربيل األمْب على النيب ٧بمد (ىو ا٤بسطور ُب
ا٤بصاحف ذاتوٓ ،ب يسقط منو حرؼ وٓب يزد فيو حرؼ ،ومن خالف ىذا اإلٝباع فهو كافر مفارؽ للملة.
-----------( )67الكليِب (ت  329ىػ) ىو أبو جعفر ٧بمد بن يعقوب بن اسحق الكليِب الرازي ،فقيو و٧بدث ومؤرخ
إمامي ،من أىم رواة الشيعة ا١بعفرية ،اشتهر بكتابو :الكاُب ،وىو ٦بموع يتضمن  16199حديثاً تصبح عند
حذؼ ا٤بكرر منها  8781حديثاً ،وقد كتبت عليو مئات الشروح والتعليقات ،ويعترب من أوسع كتب الرواية
عند الشيعة.
( )68الكاُب للكليِب ج ػ 4ص  ،446باب  471ح 28
( )69أصوؿ الكاُب للكليِب ،كتاب ا٢بجة ،باب النكت من التنزيل ُب الوالية .جػ  1ص  ،412رقم الباب ُب
ا٤بعجم ا٤بفهرس 166
( )70الكاُب ،باب فيو ذكر الصحيفة ،جػ 1ص  ،240وانظر كذلك باب  98ح  1و  2و  3و  4جػ 1ص
 344وقد عْنػ َو َف الكليِب ٥بذا الباب بقولو :باب فيو ذكر الصحيفة وا١بفر وا١بامعة ومصحف فاطمة عليها
السبلـ
( )71الكاُب للكليِب باب  92ح 7
( )72الكاُب للكليِب ،كتاب فضل القرآف
( )73انظر على سبيل ا٤بثاؿ :ا٣بطوط العريضة لؤلصوؿ الٍب قاـ عليها دين الشيعة اإلمامية حملب الدين
ا٣بطيب ،طػ ا٤بكتب اإلسبلمي  1391ىػ.
وكذلك كتاب الشيعة والقرآف إلحساف إ٥بي ظهّب ص  92و .133
( )74دراسات ُب ا٢بديث واحملدثْب للسيد ىاشم معروؼ ا٢بسيِب ص 134 - 132
( )75ا٤بصدر نفسو ص 137
( )76يبلحظ أف ٦بموع ما أورده ا٢بسيِب ىو  16126وىو أقل بثبلثة وسبعْب حديثاً من اجملموع الذي
صدَّر خطابو بتقريره! ونوضح ىنا تعريف علماء االصطبلح عند الشيعة الصطبلحي القوي وا٤بوثق:

ا٤بوثق :ىو ما دخل ُب طريقو من نص األصحاب على توثيقو مع فساد عقيدتو وٓب يشتمل باقيو على ضعف.
القوي :ما اتصل إسناده إٔب ا٤بعصوـ برواية من وثقو غّب اإلمامية ،وٓب يأت أئمتنا على توثيقو وال ٘برٰبو.
انظر قواعد ا٢بديث حملي الدين ا٤بوسوي الغريفي من علماء اإلمامية ط مكتبة ا٤بفيد رقم ص .24
( )77أكذوبة ٙبريف القرآف بْب السنة والشيعة ،تأليف الشيخ رسوؿ جعفرياف ص .46
( )78الغضائري ( ...ػ  441ىػ) وىو ا٢بسْب بن عبيد اهلل بن إبراىيم الغضائري (أبو عبد اهلل) شيخ اإلمامية
ُب عصره ،كثّب الَبحاؿ ،كاف حكمو أنفذ من حكم ا٤بلوؾ ،يرمى بالغلو ،لو كتب منها:
البياف عن حياة اإلنساف ،النوادر ُب الفقو ،وأدب العاقل وتنبيو الغافل ُب فضل العلم ،وفضل بغداد وعدد
األئمة ،وما شذ عن األئمة ُب ذلك ،ويوـ الغدير ،والرد على الغبلة وا٤بفوضة.
( )79قاموس الرجاؿ جػ 1ص 403
( )80النجاشي ( 450 - 373ىػ) ىو أٞبد بن علي بن أٞبد بن العباس النجاشي األسدي (أبو العباس)
مؤرخ إمامي ،يعرؼ بابن الكوُب ،ويقاؿ لو الصّبُب من أىل بغداد وتوُب ٗبطّب آباد ،لو كتاب :الرجاؿُ ،ب
تراجم علماء الشيعة وأ٠باء مصنفاهتم ،والكوفة وما فيها من اآلثار والفضائل ،وأنساب بِب نصر بن قعْب
وأيامهم وأشعارىم ،وىم أجداده.
( )81معجم رجاؿ ا٢بديث جػ 3ص 290
( )82رجاؿ النجاشي ص 838
( )83خبلصة الرجاؿ للعبلمة ا٢بلي ص 266
( )84دراسات ُب ا٢بديث واحملدثْب ص 198
( )85ابن ا٤بطهر ا٢بلي (  726 - 648ىػ) ىو ا٢بسن بن يوسف بن علي بن ا٤بطهر ا٢بلي ٝباؿ الدين
ويعرؼ بالعبلَّمة من أئمة الشيعة وأحد كبار علمائها ولو كتب أكثر من أف ٙبصى منها :هتذيب طريق الوصوؿ
إٔب علم األصوؿ قواعد األحكاـ ُب معرفة ا٢ببلؿ وا٢براـ ،كنز العرفاف ُب فقو القرآف ،هناية ا٤براـ ُب علم
الكبلـ ،القواعد وا٤بقاصد ،خبلصة األقواؿ ُب معرفة الرجاؿ ،وغّبىا.
( )86خبلصة الرجاؿ للحلي ص 251
( )87ابن بابويو القمي ( ...ػ  329ىػ) ىو علي بن ا٢بسْب بن موسى بن بابويو أبو ا٢بسن ،القمي :شيخ
اإلماميْب بقم ُب عصره ،مولده ووفاتو فيها لو كتب ُب التوحيد ،اإلمامة ،التفسّب ،ورسالة ُب (الشرائع) وغّب
ذلك.
( )88االعتقادات للشيخ الصدوؽ جػ 1ص 57

( )89الشريف ا٤برتضى (  355ػ  436ىػ) ىو علي بن ا٢بسْب بن موسى بن ٧بمد بن إبراىيم أبو القاسم
نقيب الطالبيْب وأحد األئمة ُب علم الكبلـ واألدب والشعر ،مولده ووفاتو ببغداد لو تصانيف كثّبة منها:
(الغرر والدرر) و(الشهاب ُب الشيب والشباب) و(الشاُب ُب اإلمامة) وغّبىا كثّب.
(٦ )90بمع البياف للطربسي جػ 1ص 15
( )91الطربسي ( ...ػ  548ىػ) ىو الفضل بن ا٢بسن بن الفضل الطربسي ،أمْب الدين ،أبو علي ،مفسر
٧بقق لغوي ،من أجبلء اإلمامية ،نسبتو إٔب طربستاف لو٦ :بمع البياف ُب تفسّب القرآف والفرقاف ٦بلداف ،جوامع
ا١بوامعُ ،ب التفسّب أيضاً ،تاج ا٤بواليد ،غنية العابد٨ ،بتصر الكشاؼ ،إعبلـ الورى بأعبلـ ا٥بدى ،وغّبىا
كثّب.
انظر األعبلـ جػ 5ص 148
( )92تفسّب ٦بمع البياف للطربسي جػ 1ص 15
( )93أبو جعفر الطوسي ،شيخ الطائفة (  460 - 385ىػ) ىو ٧بمد بن ا٢بسن بن علي الطوسي ،مفسر
من فقهاء الشيعة ومصنفيهم ،استقر بالنجف إٔب أف توُب فيها ،وأحرقت كتبو عدة مرات ،من تصانيفو اإلٯباز
ُب الفرائض ،ا١بمل والعقودُ ،ب العبادات ،الغيبة ،التبياف ا١بامع لعلوـ القرآف ،تفسّب كبّب ،االقتصاد ُب العقائد
وغّبىا كثّب.
( )94تفسّب الصاُب جػ 1ص  55عن الشيخ الطوسي
( )95كشف االرتياب ُب رد فصل ا٣بطاب ص 57
( )96انظر :أكذوبة ٙبريف القرآف ،تأليف رسوؿ جعفرياف ص 60
( )97اإلتقاف للسيوطي جػ 1ص  76وما بعدىا.
( )98مناىل العرفاف للزرقاين جػ 1ص  441وما بعدىا.
( )99انظر الطربي ،جامع البياف عن تأويل آي القرآف ،جػ 6ص .14
( )100مقالة علمية بعنواف ىيمنة القرآف وعا٤بيتو وخلوده ،لؤلستاذ الدكتور أٞبد علي اإلماـ مدير جامعة
القرآف الكرًن والعلوـ اإلسبلمية ،أحتفظ بصورة منها ،وقد نشرت.
ا٤ببحث الثالث :عصر أئمة القراءة
انتشر الصحابة ُب األمصار وتلقى الناس عنهم مذاىبهم ُب القراءة ،واشتغل باإلقراء عن الصحابة أوالً كبار
التابعْب أمثاؿ عبد الرٞبن بن ىرمز األعرج(  )101وسعيد بن ا٤بسيب(  )102وشيبة بن نضاح(  )103ويزيد
بن روماف( )104و٦باىد بن جرب( )105ا٤بكي ودرباس( )106مؤب ابن عباس وا٢بسن( )107البصري وأيب
العالية( )108رفيع بن مهراف الرياحي وٞبيد بن قيس(  )109األعرج ا٤بكي وا٤بغّبة(  )110بن أيب شهاب

ا٤بخػزومي وزر بن حبيش( )111وأيب عبد الرٞبن السلمي( )112واألعمش سليماف بن مهراف( )113و٧بمد
الباقر( )114وعلي زين العابدين( )115وغّبىم.
وليس ُب اإلمكاف استقصاء أ٠باء ىؤالء األئمة إذ كل مسلم اشتغل بالعلم ُب عصر السلف ػ وما أكثرىم ػ
كاف راوية للقرآف الكرًن ،وعن ىؤالء أخذ األئمة فيما بعد.
وسنأٌب على بياف أسانيد األئمة ُب الفصل ا٤بخصص لذلك ُب باب أسانيد القراء.
وقد أحصى ابن ا١بزري أ٠باء أئمة القراءة بْب األئمة العشرة والصحابة ُب كتابو ا٤بسمى :غاية النهاية ُب أ٠باء
رجاؿ القراءات أوٕب الرواية والدراية.
ولكن ىؤالء األئمة على كثرهتم وتقدمهم ُب العلم ٓب ينالوا شرؼ نسبة القراءة إليهم وكاف علينا أف ننتظر جيبلً
آخر أو جيلْب اثنْب ،حٌب نسعد باألئمة العشرة الذين نسبت إليهم القراءات ا٤بتواترة.
وإ٭با نسبت القراءات ا٤بتواترة إٔب ىؤالء األئمة العشرة دوف سواىم ألف ا٢باجة ٓب تكن توافرت بعد للتمييز بْب
ا٤بتواتر وسواىا ،إذ مراجع األمة متوافروف ،والعهد قريب ،فلما اختلط الصحيح بالسقيم جدَّت ا٢باجة لوضع
ضوابط( )116ٲبتاز هبا ا٤بتواتر من غّبه ،وحْب وضعت ىذه الشروط ٓب ٪بد باالستقراء من التزمها وضبط
قراءتو هبا إال ىؤالء األئمة العشرة.
وأوؿ من اشتغل ٔبمع القراءات ىو اإلماـ أبو عبيد القاسم بن سبلَّـ(  )117ا٤بتوَب عاـ  222ىػ ،ولكن
جهده ُب ٝبع القراءات ٓب يكن مرتكزاً على منهج اعتباري ،ولكنو كاف يعُب بضبط ما يروى من القراءات
واالحتجاج ٥با ،وقد ٝبع علمو ُب ىذا الباب ُب كتابو القراءات.
وىكذا فإف أبا عبيد كاف ُب ا٢بقيقة معاصراً ألئمة القراءة الكبار ،ولكنو ٓب يكن معنياً باالستقبلؿ ٕبرؼ
عمل األولْب على إدراجو ُب القراء
لنفسو ،بقدر ما كاف يعُب باستقصاء حروؼ األئمة ،لذلك فإنو ٓب ٯبر ُ
العشرة رغم أنو ال يقل عنهم رتبة ومنزلة.
ومع أننا سنورد لك ىنا أ٠باء أئمة اإلقراء العشرة غّب أنو يلزـ أف نبْب أف تسمية (القراءات السبع) ٓب تظهر إال
على يد ابن ٦باىد(  )118مطلع القرف الرابع ،وأما استكماؿ القراءات العشر فلم يتم إال على يد العبلمة
ا١بليل الشمس ابن ا١بزري ا٤بتوَب عاـ  833ىػ(ُ )119ب مؤلفو النشر ُب القراءات العشر ومن اإلنصاؼ أف
نقوؿ إف ىذا الضبط باألئمة السبعة ٓب يكن كافياً وال حا٠باً ُب تلك الفَبة ،فثمة أئمة كثّب ،قرؤوا وأقرؤوا
واشتهر علمهم وفضلهم خبلؿ ىذه الفَبة من عهد التابعْب وتابعيهم ،وسنأٌب على بياف األسباب الٍب ٞبلت
على ذلك خبلؿ حديثنا عن منهج ابن ٦باىد ُب الفصل التإب.
وأذكر لك فيما يلي أ٠باء القراء العشرة وأماـ كل قارئ منهم راوياف لو نشرا قراءتو بعده بْب الناس وىذا
االختيار ىو الذي اختاره ابن ٦باىد ُب القراءات السبع ٍب ابن ا١بزري ُب الثبلث التالية وىو الذي نظم بو

الشاطيب (حرز األماين) وأكملو فيما بعد ابن ا١بزري بنظم (الدرة البهية)ٍ .ب استوَب ذلك كلو ُب نظم واحد
ىو( :طيبة النشر) وىو الذي يقرأ بو سائر قراء العآب اإلسبلمي اليوـ.
-----------( )101عبد الرٞبن بن ىرمز األعرج (ػ  117ىػ) ىو عبد الرٞبن بن ىرمز (أبو داوود) من موإب بِب ىاشم،
عرؼ باألعرج ،حافظ قارئ ،من أىل ا٤بدينة ،أدرؾ أبا ىريرة وأخذ عنو ،وىو أوؿ من برز ُب القرآف والسنن،
كاف خبّباً بأنساب العرب ،وافر العلم ،ثقة ،رابط بثغر اإلسكندرية مدة ومات هبا .األعبلـ جػ 3ص 340
( )102سعيد بن ا٤بسيب ( 94 - 13ىػ) ىو سعيد بن ا٤بسيب بن حزف بن أيب وىب ا٤بخزومي القرشي ،أبو
٧بمد ،سيد التابعْب ،وأحد الفقهاء السبعة با٤بدينةٝ ،بع بْب ا٢بديث والفقو والزىد والورع ،وكاف يعيش من
التجارة بالزيت ،ال يأخذ عطاءً ،وكاف أحفظ الناس ألحكاـ عمر بن ا٣بطاب وأقضيتو حٌب ٠بي راوية عمر،
توُب با٤بدينة.
( )103سبقت ترٝبتو.
( )104يزيد بن روماف (  130ىػ) ىو يزيد بن روماف األسدي ،أبو روح ،مؤب آؿ الزبّب بن العواـ ،عآب
با٤بغازي ثقة ،من أىل ا٤بدينة ،ووفاتو هبا ،لو أحاديث ُب الكتب الستة.
( )105سبقت ترٝبتو.
( )106سبقت ترٝبتو.
( )107سبقت ترٝبتو.
( )108أبو العالية ( 93ىػ) ىو رفيع بن مهراف الريامي ،ثقة كثّب اإلرساؿ.
( )109سبقت ترٝبتو.
( )110مغّبة ا٤بخزومي :أبو ىشاـ البصري ا٤بغّبة بن سلمة ،ثقة ثبت ،روى لو مسلم وأبو داود والنسائي
مات سنة مائتْب.
( )111سبقت ترٝبتو
( )112سبقت ترٝبتو
( )113سبقت ترٝبتو
(٧ )114بمد الباقر :ىو ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب ،أبو جعفر الباقر ،من أعبلـ
السلف الصاّب ،أخذ عن أبيو وأدرؾ صغار الصحابة ،مات سنة بضع عشرة.
( )115علي زين العابدين ،ىو علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب ،من السادة األجواد ،عآب عارؼ،
أدرؾ جده علياً وىو طفل ،وأدرؾ عدداً من الصحػػابة ،قاؿ عنو الزىري :مػػا رأيت قرشياً أفضل منو ،مات سنة
 93ىػ.

( )116انظر تفصيل ىذه الضوابط ُب باب شروط القراءة ا٤بتواترة.
( )117ىو القاسم بن سبلـ ( 222 - 150ىػ) ،أبو عبيد٧ ،بدث ،حافظ ،فقيو ،مقرئ ،عآب بعلوـ القرآف،
ولد هبراة ،وأخذ عن أيب زيد األنصاري ،وأيب عبيدة معمر بن ا٤بثُب ،روى لو الناس أكثر من عشرين كتاباً ُب
القرآف وعلومو ،توُب ٗبكة.
( )118ابن ٦باىد :تأٌب ترٝبتو ُب الفصل التإب.
( )119ابن ا١بزري :مشس الدين ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد بن ٧بمد العمري الدمشقي ٍب الشّبازي الشافعي،
كنيتو (أبو ا٣بّب) مقرئ ٦بود ٧بدث حافظ مؤرخ مفسر فقيو ٫بوي .من أىم علماء التجويد والقراءات ُب
التاريخ اإلسبلمي ،إليو يرجع الفضل ُب اعتبار القراءات العشر ،إذ قاـ ٔبهد عظيم ُب إحصاء أسانيد القراءات
الثبلث تتمة العشرٍ ،ب أصدر منظومتو الشهّبة (الدرة ا٤بضية) أضاؼ فيها القراءات الثبلث (أبو جعفر
ويعقوب خلف) وجرى فيها على نظم الشاطيب ُب حرز األماينٍ ،ب أعاد نظم القراءات العشر ٗبنظومة أخرى
من ٕبر الرجز بعنواف (طيبة النشر ُب القراءات العشر)
من تصانيفو :النشر ُب القراءات العشر ػ التمهيد ُب التجويد ػ غاية النهاية ُب أ٠باء رجاؿ القراءات والرواية،
تذكرة العلماء ُب أصوؿ ا٢بديث.
.
 - 1قراءة نافع ُب ا٤بدينة.:
وتنسب إٔب نافع بن عبد الرٞبن ا٤بدين ( 70ػ )169ىػ .وىو أصبهاين األصل استقر ُب ا٤بدينة وأخذ عن أعبلـ
القراء فيها من التابعْب أمثاؿ :الزىري(  )120وعبد الرٞبن بن القاسم(  )121وعبد الرٞبن بن ىرمز
األعرج)122(.
وأخذ القراءة عنو اإلماـ مالك بن أنس( )123واألصمعي( )124والليث بن سعد( )125واشتهر بالرواية عنو
راوياه :قالوف وورش.
أما قالوف :فهو عيسى بن مينا ( 120ػ )220ىػ وىو من أئمة النحو والقراءة ُب ا٤بدينة رغم أنو عاش أصم.
وأمػا ورش :فهػو عثمػاف بن سعيػد ( 110ػ  )197ى ػ وىػو مصػري قبطػي رحػل إٔب نػافػع با٤بػدينػة فقػرأ علػيو عػدة
ختمػات ٍب رجع إٔب مصر فأقػرأ هبا ٫بو  35سنة.
-----------( )120الزىري (  124 - 58ىػ) ىو ٧بمد بن مسلم بن عبيد اهلل بن شهاب الزىري (أبو بكر) ٧بدث،
حافظ ،فقيو ،مؤرخ ،من أىل ا٤بدينة ،نزؿ الشاـ واستقر هبا ،لو تصانيف ُب مغازي الرسوؿ  -صلى اهلل عليو
وسلم .-انظر معجم ا٤بؤلفْب جػ 12ص .21

( )121عبد الرٞبن بن القاسم (  126ىػ) عبد الرٞبن بن القاسم بن ٧بمد بن أيب بكر الصديق التيمي
القرشي (أبػو مػحمػد) من سادات أىل ا٤بدينة ،فقهاً وعلماً وديانة ،وحفظاً للحديث وإتقاناً توُب ُب الشاـ.انظر
األعبلـ جػ4
( )122ترٝبتو تأٌب الحقاً.
 - 2قراءة ابن كثّب ُب مكة.:
وتنسب إٔب عبد اهلل بن كثّب (  45ػ  )120ىػ وىو إماـ مكة ُب القراءة وكاف ابن كثّب عا٤باً بالعربية واشتغل
 )126وعبد اهلل بن الزبّب( ٍ )127ب أخذ القراءة عن
برواية ا٢بديث وقد روى عن أنس بن مالك(
درباس( )128مؤب ابن عباس و٦باىد بن جرب(  )129وغّبىم ،فتصدر بعدئذ لئلقراء وانتهت إليو مشيخة
القراء ُب مكة ،و٩بن قرأ عليو ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدي( )130وأبو عمرو بن العبلء( )131البصري وٞباد بن
سلمة( )132وراوياه ٮبا البزي وقنبل.
ي :وىو فارسي األصل وا٠بو أٞبد بن ٧بمد بن عبد اهلل (  170ػ  )250ىػ وكاف مؤذف ا٤بسجد ا٢براـ
البَػِّز ّ
وتلقى القراءة عن أبيو.
قُػْنبُل :وىو ٧بمد بن عبد الرٞبن ا٤بخزومي ( 195ػ  )291ىػ وقد أخذ القراءة عن البزي ،وكبل راويي ابن كثّب
ٓب يعاصراه وإ٭با تلقيا قراءتو من قراء آخرين.
ابن ذكواف :وىو عبد اهلل بن أٞبد الفهري (  173ػ  )242ىػ .وقد انتهت إليو رياسة اإلقراء ُب الشاـ بعد
ىشاـ وقد أخذ القراءة أيضاً عن أيوب بن أيب ٛبيمة(  )133كما كتب عدداً من الكتب ُب التجويد
والقراءات.
-----------( )123اإلماـ مالك (  179 - 93ىػ) ىو مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن ا٢بارث
األصبحي ،ا٤بدين (أبو عبد اهلل) أحد أئمة ا٤بذاىب الفقهية ولد با٤بدينة وصار إمامها وتوُب هبا ودفن بالبقيع.
من تصانيفو :ا٤بوطأ .انظر معجم ا٤بؤلفْب جػ 8ص 168
( )124سبقت ترٝبتو.
( )125الليث بن سعد (  175 - 94ىػ) ىو الليث بن سعد بن عبد الرٞبن الفهمي بالوالء ،أبو ا٢بارث،
إماـ أىل البصرة ُب عصره حديثاً وفقهاً ،أصلو من خراساف ومولده ُب قلقشنده ،ووفاتو ُب القاىرة ،قاؿ عنو
الشافعي :الليث أفقو من مالك ،إالَّ أف أصحابو ٓب يقوموا بو ،وأخباره كثّبة .انظر األعبلـ جػ 5ص 248
( )126الصحايب ا١بليل انظر ترٝبتو سابقاً.
( )127الصحايب ا١بليل انظر ترٝبتو سابقاً.

( )128درباس :مؤب ابن عباس ،ثقة من التابعْب ،أخذ عن ابن عباس.
( )129انظر ترٝبتو ص 89
( )130انظر ترٝبتو ص 33
( )131أبو عمرو البصري ( 225ىػ) ىو اسحق ا١برمي ،البصري (أبو عمرو) ٫بوي ،فقيو ،عروضي ،أخباري
من آثاره :غريب سيبويو ،كتاب ُب السّب ،كتاب ُب السّب ،كتاب العروض ،كتاب األبنية٨ ،بتصر ُب النحو.
انظر معجم ا٤بؤلفْب جػ 2ص 232
(ٞ )132باد بن سلمة :بن دينار البصري ت  67ىػ ،من خيار التابعْب ،ثقة عابد ،روى لو مسلم وغّبه.
( )133أيػػوب السختيػػاين ( 131 - 66ىػ) ىػو أيػوب بػن أيب ٛبيمػػة كيسػاف السختيػاين ،البصػري ،أبػو بكػر
800
سيػػد فقهػاء عصػره ،تػابعػي ،مػن النسػػاؾ الػزىػػاد ،من حفػاظ ا٢بػديث ،كػاف ثبتػاً ثقػة روي عنػو ٫بو
حديث.
األعبلـ جػ 2ص 38
 - 3قراءة أيب عمرو البصري ُب البصرة.:
وتنسب إٔب أيب عمرو زباف بن العبلء ا٤بازين البصري (  68ػ )154ىػ وىو النحوي الشهّب ا٢بجة ،وقد قرأ على
 )134وسيبويو(  )135وأبو زيد
ا٢بسن البصري وعاصم وابن كثّب وعكرمة وروى عنو األصمعي(
األنصاري(.)136
وراوياه :حفص الدوري وصاّب السوسي.
الدوري :وىو حفص بن عمر بن عبد العزيز توُب عاـ ( )246ىػ.
وىو أوؿ من ٝبع القراءات السبع وأقرأ هبا ،وقد أخذ قراءة أيب عمرو البصري عن ٰبٓب اليزيدي(.)137
-----------( )134األصمعي ( 216 - 122ىػ) ىو أبو سعيد عبد ا٤بلك بن قريب بن عبد ا٤بلك بن علي بن أصمع،
أديب٫ ،بو ،لغوي ،أخباري٧ ،بدث فقيو ،أصوٕب من أىل البصرة ،قدـ بغداد ُب أياـ ىاروف الرشيد ،وتوُب
بالبصرة من تصانيفو :نوادر األعراب ،األجناس ُب أصوؿ الفقو ،ا٤بذكر وا٤بؤنث ،كتاب اللغات ،كتاب ا٣براج.
معجم ا٤بؤلفْب جػ 6ص 187
( )135سيبويو ( 180ىػ) ىو عمرو بن عثماف بن قنرب ،سيبويو (أبو بشر) أديب٫ ،بوي ،أخذ النحو واألدب
عن ا٣بليل بن أٞبد ويونس بن حبيب وأيب ا٣بطاب األخفش وعيسى بن عمر وورد بغداد ،وناظر هبا الكسائي
من آثاره :الكتاب وىو ُب النحو .معجم ا٤بؤلفْب جػ 6ص 10

( )136أبو زيد األنصاري (  215 - 119ىػ) ىو سعيد بن أوس بن ثابت بن زيد بن قيػس بػن زيػد بػن
النعمػاف األنصاري البصري ،لغوي٫ ،بوي ،أديب ،أخذ عن أيب عمرو بن العبلء ،وأخذ عنو أبو عبيدة وغّبه.
توُب بالبصرة من آثاره القوس والَبس ،اإلبل ،بيوتات العرب ،اللغات ،ا١بمعة والتثنية.
انظر معجم ا٤بؤلفْب جػ 4ص 220
(ٰ )137بٓب اليزيدي (  202 - 138ىػ) ىو ٰبٓب بن ا٤ببارؾ بن ا٤بغّبة العدوي (أبو ٧بمد) مقرئ ،لغوي،
٫بوي ،من أىل البصرة نزؿ بغداد وأخذ عن أيب عمرو بن العبلء ،وصحب يزيد بن منصور خاؿ ا٤بهدي يؤدب
ولده واتصل بالرشيد ،فعهد إليو بتأديب ا٤بأموف ،وقدـ مكة وحدَّث هبا .وروى عنو ابنو ٧بمد والدوري
والسوسي وغّبىم وتوُب ٗبرو ،من آثاره :الوقف واالبتداء ،النقط والشكل ،النوادر ُب النحو ،ا٤بقصور وا٤بمدود،
ا٤بختصر ُب النحو ولو شعر أيضاً.
ا٤بؤلفْب جػ 13ص 220
السوسي :وىو صاّب بن زياد السوسي توُب عاـ (  )261ىػ أخذ قراءة أيب عمرو عن اليزيدي كما قرأ على
حفص.
 - 4قراءة ابن عامر الشامي.:
وتنسب إٔب عبد اهلل بن عامر اليحصيب (  8ػ )118ىػ .وقد أخذ القراءة عن الصحابة مباشرة ،فقرأ على أيب
شهاب عن عثماف بن عفاف ،واشتهر فضلو وعلمو ُب سائر ببلد الشاـ ،وسادت قراءتو فيها ٫بو ٟبسة قروف
وراوياه :ىشاـ وابن ذكواف.
ىشاـ :وىو ىشاـ بن عمار السلمي الدمشقي (  153ػ )245ىػ .أخذ القراءة عن أيوب بن ٛبيم وغّبه من
األئمة واستقر ُب دمشق وتفرغ لئلقراء فرحل الناس إليو.
( )116انظر تفصيل ىذه الضوابط ُب باب شروط القراءة ا٤بتواترة.
 - 5قراءة عاصم ُب الكوفة.:
وتنسب إٔب عاصم بن أيب النجود الكوُب الغاضري توُب ( )127ىػ وىي القراءة السائدة ُب معظم أقطار العآب
اإلسبلمي ،وقد أخذ عاصم القراءة من التابعْب :زر بن حبيش(  )138وأيب عبد الرٞبن السلمي( .)139وقد
قرأ
عليو أبو عمرو بن العبلء وحفص بن سليماف وٞباد بن زيد( )140وأبو بكر بن عياش( )141وغّبىم.
وراوياه :حفص وشعبة.

حفص :وىو حفص بن سليماف الكوُب البزار (  90ػ  )180ىػ .وروايتو عن عاصم ىي السائدة ُب معظم
بلداف العآب اإلسبلمي اليوـ وقد قرأ على عاصم مباشرة.
شعبة :وىو أبو بكر شعبة بن عياش األسدي الكوُب (  95ػ  )193ىػ قرأ مباشرة على عاصم وقرأ عنو ٝباعة
من أئمة العربية منهم الكسائي.
-----------( )138زر بن حبيش (ت  83ىػ) ىو زر بن حبيش بن حباشة األسدي الكوُب( ،أبو مرًن) ثقة جليل،
٨بضرـ ،مات عند مائة وسبع وعشرين سنة.
تقريب التهذيب جػ 1ص 259
( )139أبو عبد الرٞبن السلمي (ت  70ىػ) ىو عبد اهلل بن حبيب بن ربيعة (أبو عبد الرٞبن) السلمي،
الكوُب ا٤بقرئ ،ثقة ثبت .تقريب التهذيب جػ 1ص 408
(ٞ )140باد بن زيد ( 267 - 199ىػ) ىو ٞباد بن إسحاؽ بن إ٠باعيل بن ٞباد بن زيد بن درىم األزدي
البصري ،البغدادي ،ا٤بالكي (أبو إ٠باعيل) ٧بدث ،فقيو ،ولد بالبصرة ،وتفقو بأٞبد بن ا٤بعذؿ ووٕب القضاء
ببغداد ،وحدث هبا ،وتوُب بالسوس لو تصانيف منها :ا٤بهادنة ،الرد على الشافعي.
( )141ابن عياش ( 193 - 95ىػ) ىو أبو بكر شعبة بن عياش بن سآب األسدي ،وكاف عا٤باً عامبلً ،قاؿ
وكيع عنو :ىو العآب الذي أحيا اهلل بو قرنو.
معجم القراءات جػ 1ص 90
 - 6قراءة ٞبزة ُب الكوفة.:
وتنسب إٔب ٞبزة بن حبيب الزيات ( 80ػ  )156ىػ.
أخذ القراءة عن األعمش( )142وجعفر الصادؽ( )143وقرأ عليو إبراىيم بن أدىم( )144والكسائي()145
والفراء( )146واليزيدي( )147وغّبىم.
وراوياه :خلف وخبلد.
خلف :وىو خلف بن ىشاـ األسدي البغدادي ( 150ػ )229ىػ .وىو صاحب القراءة التاسعة الٍب أثبت ابن
ا١بزري تواترىا وقد أخذ القراءة عن أيب زيد األنصاري( )148وسليم بن عيسى( )149وغّبىم وقرأ عليو أٞبد
بن إبراىيم( )150وأٞبد بن يزيد ا٢بلواين.
خبلد :وىو خبلد بن خالد الشيباين والءً الصّبُب الكوُب .توُب (  220ىػ) وقد روى عنو الوزاف وأٞبد ا٢بلواين
وغّبىم.
------------

( )142األعمش (  148 - 63ىػ) ىو أبو ٧بمد سليماف بن مهراف األعمش األسدي الكاىلي موالىم
الكوُب ،كاف يسمى بسيد احملدثْب ،لقي من الصحابة ابن أيب أوَب ،وأنس بن مالكٓ ،ب يثبت لو ٠باع عن
أحدٮبا.
( )143جعفر الصادؽ ( 148 - 80ىػ) ىو جعفر بن ٧بمد الباقر بن علي زين العابدين ابن ا٢بسْب السبط
ا٤بلقب بالصادؽ (أبو عبد اهلل) ،أخذ عنو ٝباعة منهم اإلماماف أبو حنيفة ومالك ،لو رسائل ٦بموعة ُب
كتاب.
( )144إبراىيم بن أدىم ( 161ىػ) إبراىيم بن أدىم بن منصور ،التميمي البلخي أبو إسحاؽ ،زاىد مشهور
كاف أبوه من أىل الغُب ُب بلخ ،فتفقو ورحل إٔب بغداد وجاؿ ُب العراؽ والشاـ وا٢بجاز وأخذ عن كثّب من
علماء األقطار الثبلثة ،كاف يعيش من العمل با٢بصاد وحفظ البساتْب ويشَبؾ مع الغزاة ُب قتاؿ الروـ،
وا٤بشهور وأخباره كثّبة وا٤بشهور أنو دفن ُب جبلة على شاطئ الشاـ الشمإب.
( )145الكسائي ( 180ىػ) ىو علي بن ٞبزة بن عبد اهلل األسدي الكوُب (أبو ا٢بسن) مقرئ٦ ،بود ،لغوي،
٫بوي ،عامر ،نشأ بالكوفة واستوطن بغداد ،لو كتب كثّبة منها كتاب ُب القراءات ومعاين القرآف.
( )156سبقت ترٝبتو
( )147سبقت ترٝبتو
 - 7قراءة الكسائي ُب الكوفة.:
وتنسب إٔب علي بن ٞبزة الكسائي ،ولقب بالكسائي ألنو تسربل بكسائو ُب إحرامو وىو مؤب فارسي لبِب
أسد عاش ( 119ػ )189ىػ .وقد أخذ القراءة عرضاً عن ٞبزة( )151وابن أيب ليلى( )152وغّبىم .وىو إماـ
معروؼ ُب العربية وقد تلقاىػا عن ا٣بليػل بن أحػمػد(  ،)153وأخػذ عنػو القػراءة حفص الدوري( )154وخلف
بن ىشاـ( )155وراوياه الليث والدوري.
الليث :وىو أبو ا٢بارث البغدادي الليث بن خالد توُب ()240ىػ.
الدوري :وىو حفص بن عمر راوي أيب عمرو البصري توُب ()246ىػ .وقد تقدمت ترٝبتو.
-----------( )148سبقت ترٝبتو
( )149سليم بن عيسى ( 188 - 130ىػ) سليم بن عيسى ا٢بنفي ،بالوالء ،الكوُب ،إماـ ُب القراءة ،وكاف
أخص أصحاب ٞبزة وأضبطهم ،وىو الذي خلفو ُب القياـ بالقراءة.
( )150أٞبد بن إبراىيم وأبو يزيد ا٢بلواين والوزاف ،أصحاب خلف بن خبلدٓ ،ب أقف على ترٝبة وافية ٥بم.

(ٞ )151بزة ( 158 - 80ىػ) ىو أبو عمارة ٞبزة بن حبيب بن عمارة بن إ٠باعيل الزيات الكوُب التميمي
موالىم وىو من تابعي التابعْب وكاف عا٤باً بالفرائض والعربية ،ورعاً ،انتهت إليو القراءة بعد عاصم.
( )152ابن أيب ليلى :ىو عبد الرٞبن بن أيب ليلى األنصاري ا٤بدين ٍب الكوُب ،ثقة من الثانية ،اختلف ُب
٠باعو من عمر ،مات بوقعة ا١بماجم ،سنة ست وٜبانْب ،وىو إماـ ثقة روى لو أصحاب الكتب الستة.
( )153سبقت ترٝبتو
( )154حفص الدوري ( 246 - 150ىػ) ىو أبو عمر حفص بن عمر بن صهباف النحوي الضرير الدوري،
نسبة ٤بوضع قرب بغداد ،كاف إماـ عصره ُب القراءة ،وشيخ وقتو ُب اإلقراء ،وىو أوؿ من ٝبع القراءات.
( )148سبقت ترٝبتو
( )149سليم بن عيسى ( 188 - 130ىػ) سليم بن عيسى ا٢بنفي ،بالوالء ،الكوُب ،إماـ ُب القراءة ،وكاف
أخص أصحاب ٞبزة وأضبطهم ،وىو الذي خلفو ُب القياـ بالقراءة.
( )150أٞبد بن إبراىيم وأبو يزيد ا٢بلواين والوزاف ،أصحاب خلف بن خبلدٓ ،ب أقف على ترٝبة وافية ٥بم.
(ٞ )151بزة ( 158 - 80ىػ) ىو أبو عمارة ٞبزة بن حبيب بن عمارة بن إ٠باعيل الزيات الكوُب التميمي
موالىم وىو من تابعي التابعْب وكاف عا٤باً بالفرائض والعربية ،ورعاً ،انتهت إليو القراءة بعد عاصم.
( )152ابن أيب ليلى :ىو عبد الرٞبن بن أيب ليلى األنصاري ا٤بدين ٍب الكوُب ،ثقة من الثانية ،اختلف ُب
٠باعو من عمر ،مات بوقعة ا١بماجم ،سنة ست وٜبانْب ،وىو إماـ ثقة روى لو أصحاب الكتب الستة.
( )153سبقت ترٝبتو
( )154حفص الدوري ( 246 - 150ىػ) ىو أبو عمر حفص بن عمر بن صهباف النحوي الضرير الدوري،
نسبة ٤بوضع قرب بغداد ،كاف إماـ عصره ُب القراءة ،وشيخ وقتو ُب اإلقراء ،وىو أوؿ من ٝبع القراءات.
القراءات الثبلث.
أما القراءات الثبلث الٍب أثبت ابن ا١بزري تواترىا وضمها إٔب السبع فهي:
 - 8قراءة أيب جعفر.:
وتنسب إٔب يزيد بن القعقاع ا٤بخزومي ا٤بدين توُب ()130ىػ وقد أخذ القراءة عن الصحابة مباشرة :عبد اهلل بن
عباس وأيب ىريرة.
وراوياه :عيسى بن ورداف ت  16ىػ وسليماف بن مسلم بن ٝباز.
 - 9قراءة يعقوب ا٢بضرمي.:
وتنسب إٔب يعقوب بن إسحاؽ بن زيد ()205 - 117ىػ.

أخذ القراءة عن التابعْب كأيب األشهب عن أيب موسى األشعري ،وكذلك شهاب بن شرنقة عن أيب األسود
الدؤٕب عن علي.
وقد كاف مرجعاً ُب حجة القراءات وتصدر لرياسة اإلقراء ُب البصرة وراوياه رويس وروح.
رويس :وىو ٧بمد بن ا٤بتوكل توُب ()238ىػ .وقرأ على يعقوب عدة مرات.
-----------( )155خلف بن ىشاـ (  229 - 150ىػ) ىو اإلماـ أبو ٧بمد خلف بن ىشاـ البزار الصلحي نسبة إٔب
(فم الصلح) من أعماؿ واسط .وقد قرأ بقراءة أىل الكوفة وتوُب ببغداد .معجم القراءات جػ 1ص 93
روح :وىو روح بن عبد ا٤بؤمن البصري توُب ()234ىػ وقرأ على يعقوب.
 – 10قراءة خلف:
وتنسب إٔب خلف بن ىشاـ البزار البغدادي وىو راوية ٞبزة صاحب القراءة السادسة.
وقد أخذ القراءة عن ٞبزة بن حبيب الزيات وإسناد ٞبزة ىو صدر إسناد خلف .وراوياه إسحاؽ الوراؽ
وإدريس ا٢بداد.
إسحاؽ الوراؽ :رحل من مرو إٔب بغداد ،فأخذ عن خلف وأقرأ ُب بغداد توُب ()286ىػ.
إدريس ا٢بداد 189( :ػ )292ىػ .أخذ القراءة عن خلف وتصدر لئلقراء ُب بغداد.
وليس وراء ىؤالء العشرة إماـ حصل لو التواتر ،وسنأٌب على إثبات أسانيدىم ُب الفصل ا٤بخصص
لذلك()156
قراءات بأسانيد ضعيفة ال ترقى إٔب التواتر
ولكن ٜبة أئمة أربعة كبار ،اشتهروا باإلمامة ُب ىذا الفن ،ورويت ٥بم قراءات كاملة ،ولكن بأسانيد ضعيفة ،ال
ترقى إٔب التواتر وىم:
 - 11ا٢بسن البصري 110 - 21( :ىػ).
ىو اإلماـ أبو سعيد ا٢بسن بن أيب ا٢بسن البصري ،مؤب األنصار ،إماـ زمانو علماً وعمبلً ،لقي علي بن أيب
فربكت عليو ومسحت برأسو ،وكاف يقاؿ من أراد أف
طالب ،وأخذ عن ٠برة بن جندب ،وأٌب بو إٔب أـ سلمة َّ
يسمع كبلـ النبوة بعد أىل البيت فليسمع كبلـ ا٢بسن البصري ،ولد ُب خبلفة عمر سنة إحدى وعشرين.
-----------( )156انظر الصفحة  122وما بعدىا.

ٰ - 12بٓب اليزيدي.:
( 202 - 138ىػ) ىو أبو ٧بمد ٰبٓب بن ا٤ببارؾ اليزيدي ،القدوي ،البصري ،كاف فصيحاً مفوىاً إماماً ُب
اللغات واآلداب ،وىو أمثل أصحاب أيب عمرو وقاـ بعده بالقراءة ففاؽ نظراءه حٌب قيل إنو أملى عشر آالؼ
ورقة من صدره عن أيب عمرو خاصة غّب ما أخذه عن ا٣بليل وغّبه.
 - 13ابن ٧بيصن.:
( ...ػ  123ىػ) ىو أبو عبد اهلل ٧بمد بن عبد الرٞبن بن ٧بيصن ا٤بكي ،كاف عا٤باً ُب األثر والعربية وقاؿ
درباس ،فيما رأيتو ُب كامل ا٥بذٕب :ما رأيت أعلم من ابن ٧بيصن بالقرآف والعربية.
 - 14ابن شنبوذ.:
( ...ػ  338ىػ) ىو أبو ا٢بسن ٧بمد بن أٞبد بن أيوب بن الصلت البغدادي ا٤بعروؼ بابن شنبوذ وكاف إماماً
صح سنده وإف خالف رسم ا٤بصحف وعقد لو بسبب
شهّباً وأستاذاً كبّباً صا٢باً ،وكاف يرى جواز القراءة ٗبا َّ
ذلك ٦بلس ،وٓب َّ
يعد أحد ذلك قادحاً ُب روايتو وال صحة ُب عدالتو .توُب ُب صفر سنة ٜباف وعشرين
وثبلٜبائة.
وٯبب التنويو ىنا أننا أتينا على ترٝبة األئمة القراء قبل ا٢بديث عن ابن ٦باىد وابن ا١بزري اللذين يعود إليهما
الفضل ُب ٙبديد ىؤالء األئمة ا٤بعتربة قراءاهتم ،وذلك ٛبشياً مع السياؽ التارٱبي الذي نتحدث فيو عن أئمة
اإلقراء ،ولكن ٯبب القوؿ أف ىذا التحديد لؤلئمة ورواهتم ٓب يتم إال ُب عهد متأخر كما سنتحدث عنو ُب
ا٤ببحث البلحق.
ا٤ببحث الرابع :عصر ابن ٦باىد وتدوين القراءات
اشتهرت القراءة ُب األمصار اشتهاراً عظيماً ،وصار كل إماـ يقرئ ٗبا ٠بع ،وكل يقر قراءة صاحبو ،على أساس
أنو مشتمل باإلذف النبوي الكرًن ُب اإلقراء باألحرؼ السبعة ،ولكن ذلك النهج مضى كما ىو مفَبض با٘باه
التوسع ُب اإلقراء حٌب أصبحت مدارسو ومناىجو ال تنضبط بإطار ناظم ،وأصبح تصور ا٣بطأ واللحن
والشذوذ وارداً ُب ىذه ا٢بالة ا١بماعية.
لذلك فقد بدأ األئمة ُب مطلع القرف الثالث بتحديد القراءة ا٤بقبولة من القراءة ا٤بردودة ،وال ٙبسب أف األمر
قبل ذلك كاف على عواىنو ،بل كانت األئمة ٛبيز بسبلئقها ا٤بقبوؿ من ا٤بردود من القراءات ،وتعتمد لذلك
اعتبارات كثّبة ،منها منزلػة اإلمػاـ ا٤بقرئ ،والتػزامو بالعػربية فيمػا يقرئ فيػو ،ومػوافقتػو للػرسػم ،وغػيػر ذلك.

ٍب اتفقت األمة على شروط ثبلثة ،أصبحت ضابطاً دقيقاً ُب قبوؿ القراءات وردىا ،وىذه الشروط ىي:
 - 1أف توافق وجهاً من وجوه النحو فبل يكوف فيها شذوذ عن القواعد الٍب أصلها النحاة لضبط كبلـ العرب.
 - 2أف توافق رسم ا٤بصحف العثماين على الشكل الذي كتب ُب عهد ا٣بليفة عثماف بن عفاف رضي اهلل
عنو ،وذلك قبل النقط والشكل.
 - 3أف يتواتر سندىا متصبلً إٔب رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -بأف يرويها ٝبع عن ٝبع من أوؿ السند
إٔب منتهاه.
وكل قراءة ٓب تتحقق فيها الشروط السابقة كلها أو بعضها فقد اعتربت قراءة شاذة ٙبرـ القراءة هبا وٰبرـ
االعتقاد أهنا من القرآف(.)157
وقد نظم ابن ا١بزري فيما بعد منهج ا٤بتقدمْب ُب شروط القراءة ا٤بقبولة ُب األبيات اآلتية:
وكل ما وافق وجو النح ِو * وكاف للرسم احتماالً ٰبوي
وصح إسناداً ىو القرآ ُف * فهذه الثبلثة األركا ُف
ِ
شرط ِ
ٱبتل ِ
السبعة()158
أثبت * شذوذه لو أنو ُب
وحيثما ُّ
وعقب جهود طويلة من البحث والتحقيق ،وباالستقراء والتتبع ضبط العلمػػاء مػا تواتر من أسػانيد القراء ،فإذا
ىي قراءات سبع ،وىي الٍب اشتهر ٖبدمتهػا نافع وابن كثػّب وأبػو عمػرو وابػن عامر وعاصػم وٞبزة والكسائي،
وىي الٍب ٠بيت فيمػا بعد بالقراءات السبع ا٤بتواترة ،وقد أتينػا على ترٝبة ىؤالء األئمة قبل قليل.
ويرجع ىذا ا٢بصر بالسبعة ا٤بذكورين إٔب اإلماـ ا٤بقرئ أٞبد بن موسى بن ٦باىد ا٤بتوَب عاـ  324ىػ ،وذلك
ُب كتابو ا٤بشهور "السبعة ُب القراءات".
وقد ولد ابن ٦باىد بسوؽ القطن ُب بغداد عاـ  245ىػ وظهر نبوغو مبكراً حيث حفظ القرآف الكرًن ،وأكثر
القراءة على الشيوخ حٌب َّ
عد لو ابن ا١بزري ٫بواً من مائة شيخ قرأ عليهم ختماً كاملة للقرآف الكرًن وأجازوه
بإقرائها للناس ،وقرأ على بعض شيوخو عشرين ختمة ،واجتمع عليو الطبلب من األقطار ،وصار يقرئ
بالقراءات الٍب يثبت لو تواترىا.
وكاف ابن ٦باىد ُب ا٢بقيقة إماماً مقصوداً ُب القراءة ،وٲبكن القوؿ إنو مؤسس أوؿ جامعة للقرآف الكرًن وقراءاتو
ُب بغداد " وقد فاؽ ُب عصره سائر نظرائو من أىل صناعتو مع اتساع علمو ،وبراعة فهمو ،وصدؽ ٥بجتو،
وظهور نسكو"(.)159
وقد ناؿ ابن ٦باىد ثقة سائر ا٤بشتغلْب بالقراءات ُب عصره وبعد عصره وٕبسبك منهم شهادة إماـ ىذا الفن
وا٤برجع فيو ابن ا١بزري إذ قاؿ:
"وال أعلم أحداً من شيوخ القراءات أكثر تبلميذاً منو ،وال بلغنا ازدحاـ الطلبة على أحد كازدحامهم عليو ،وقد
حكى ابن األخرـ عنو أنو وصل إٔب بغداد فرأى ُب حلقة ابن ٦باىد ٫بواً من ثبلٜبائة مص ّدر"(.)160

وقاؿ علي بن ٧بمد ا٤بقري :كاف البن ٦باىد ُب حلقتو ٜبانية وأربعوف خليفة يأخذوف على الناس.
وقد رأى ابن ٦باىد أف ترؾ األمر على عواىنو يؤدي إٔب اختبلط ا٤بسائل ،ودخوؿ السليم ُب السقيم ،فبل بد
إذف من التمييز بْب من يصلح لئلمامة ،ويتوافر لديو اإلسناد الثبت ،وبْب من يتلقى القراءة من غّب أىلها،
فيشوهبا با٣بطأ واللحن.
وىكذا فإنو يبْب رأيو جلياً ُب مقدمة كتابو الشهّب السبعة بقولو:
( فمن ٞبلة القرآف من يعرب وال يلحن ،وال علم لو بغّب ذلك ،فذلك كاألعرايب الذي يقرأ بلغتو وال يقدر على
ٙبويل لسانو فهو مطبوع على كبلمو.
ومنهم من يؤدي ما ٠بعو ٩بن أخذ عنو ،ليس عنده إال األداء ٤با تعلم ،وال يعرؼ اإلعراب وال غّبه ،فذلك
ا٢بافظ ،فبل يلبث مثلو أف ينسى إذا طاؿ عهده فيضيع اإلعراب لشدة تشاهبو ،وكثرة فتحو وضمو وكسره ُب
اآلية الواحدة ،ألنو ال يعتمد على علم العربية ،وال بو بصر با٤بعاين يرجع إليو ،وإ٭با اعتماده على حفظو و٠باعو
وقد ينسى ا٢بافظ فيضيع السماع وتشتبو عليو ا٢بروؼ ،فيقرأ بلحن ال يعرفو وتدعوه الشبهة إٔب أف يرويو عن
غّبه ،ويربئ نفسو ،وعسى أف يكوف عند الناس مصدقاً فيحمل ذلك عنو وقد نسيو ووىم فيو ،وجسر على
لزومو واإلصرار عليو ،أو يكوف قد قرأ من نسي وضيع اإلعراب ،ودخلتو الشبهة فيتوىم ،فذلك يقلد القراءة وال
ٰبتج بنقلو ،ومن ٞبلة القرآف من ىو على مستوى يؤىلو إٔب معرفة إعراب القراءة ويبصره ٗبعانيها ولكنو ال
يعرؼ القراءات وال تارٱبها مع جهلو ٗبصادر الرواية ،وقد ٰبملو ذلك على أف يقرأ ٕبرؼ ٯبوز لغة وإعراباً مع
أنو ٓب يقرأ بو أحد من السابقْب ،وىذا يوصلو إٔب أف يبتدع قراءة جديدة ،ومنهم من يعرؼ قراءتو ،ويبصر
ا٤بعاين ،ويعرؼ اللغات ،وال علم لو بالقراءات واختبلؼ الناس واآلثار ،فرٗبا دعاه بصره باإلعراب إٔب أف يقرأ
ٕبرؼ جائز ُب العربية ٓب يقرأ بو أحد من ا٤باضْب فيكوف بذلك مبتدعاً)(.)161
ولكن ٤باذا اختار ابن ٦باىد ىؤالء السبعة ٙبديداً؟
ُب ا٢بقيقة ٓب يكن ابن ٦باىد يبحث عن قراءات سبع ،وال عن سبعة قراء حينما ا٘بو ببحثو ىذا ،غاية األمر
أنو كاف يبحث عن ا٤بتواتر وصادؼ أنو ٓب ٯبتمع لديو من أسانيد التواتر بالشروط ا٤بعتربة إال سبعة ،فضبطها
ودوف أصو٥با وفرشها ،والظاىر أنو صنف أوالً سبعة كتب ،كل كتاب ُب قراءة ،كلما ثبت عنده تواتر
وحررىا َّ
قراءة أفردىا بكتاب ،حٌب إذا اكتمل لديو االختيار صنف كتابو الشهّب السبعة ُب القراءات.
ومنهج ابن ٦باىد ُب كتابو أنو بدأ بذكر أ٠باء القراء السبعة وأصوؿ كل واحد منهم واختياراتو ُب شأف ا٥بمزات
واإلماالت واإلدغامات والياءات وغّب ذلك من األصوؿٍ ،ب بدأ بذكر فرش ا٢بروؼ فكاف يسمي اختيار كل
منهم من غّب توجيو للفرش ،وعلى ذلك فقد دوف مواضع اختبلفهم ُب القرآف الكرًن باستقصاء كامل .وقد
صار منهج ابن ٦باىد إماماً للناس من بعده فاقتفى أثره كل الذين كتبوا من بعده ُب ىذا الفن.
وأشهر الكتب الٍب هنجت هنجو:

الداين(.)162
التيسّب ُب القراءات السبع :أبو عمرو َ
نظم التيسّب ا٤بسمى حرز األماين :للقاسم بن ّفّبه بن القاسم الشاطيب(.)163
سراج القاري :البن القاصح العذري(.)164
ػ شروح الشاطبية األخرى كالسخاوي والفاسي وأيب شامة وابن جبارة ،وا١بعربي.
-----------( )157السبعة ُب القراءات البن ٦باىدٙ .بقيق د .شوقي ضيف ص  ، 47وىذه الشروط مستفيضة وال ٱبلو
من اإلشارة إليها كتاب من كتب القراءات.
( )158نظم طيبة النشر البن ا١بزري ،بيت رقم .56
( )159معرفة القراء الكبار جػ 1ص 217
( )160غاية النهاية البن ا١بزري جػ 1ص 142
( )161مقدمة ابن ٦باىد لكتابو السبعة ُب القراءات ص 46 - 45
()162طبع ُب استانبوؿ عاـ  1920بتحقيق أوتوبرتزؿ من ٝبعية ا٤بستشرقْب األ٤باف،
( )163طبع طبعات كثّبة ،أجودىا طبعة حققها وأخرجها ٧بمد ٛبيم الزعيب وصدرت عن مكتبة دار ا٥بدى
با٤بدينة ا٤بنورة.
( )164طبع ُب مكتبة مصطفى البايب ا٢بيب وأوالده ٗبصر.
أٮبية الكتاب :صنف ابن ٦باىد كتابو ىذا ُب وقت كاف يعترب فيو (شيخ القراء) ُب عاصمة ا٣ببلفة اإلسبلمية
(بغداد) وال شك أنو كاف ٤بوقعو ا٤بميز ىذا أكرب تأثّب ُب رواج الكتاب وتداولو .ومن ىنا تعلم سر انتشار
كرس الرأي القائل:
الكتاب وشهرتو ُب اآلفاؽ .أما مناط تأثّب الكتاب فيتمثل ُب أنو َّ
بأف القػراءات توقيفيػة ال ٯبوز فيها االجتهاد وقطع الطريق على الذين يقولوف ٔبواز االجتهاد ُب القراءة وأهنا
تدور على اختيار الفصحاء وعلى رأسهم الز٨بشري.
ا٤ببحث ا٣بامس :دور الشاطيب ُب تقرير تواتر القراءات السبعة
و٘بدر اإلشارة ىنا إٔب إماـ جليل سبق اإلماـ ابن ا١بزري ،وىو اإلماـ الشاطيب(  ،)165الذي تصدر لئلقراء
ُب األندلس وا٤بغرب اإلسبلمي ومصر ُب القرف السادس ا٥بجري.
وقد كاف أىم اآلثار الٍب تركها الشاطيب منظومتو الكبّبة ا٤بسماة (حرز األماين ووجو التهاين) وىي من
ا٤بنظومات ا٤بتقدمة تارٱبياً ُب ىذا الفن ،وقد القت قبوالً واسعاً ،وىي تتألف من (  )1173بيتاً من البحر
الطويل الذي يلتزـ قافيو المية ،اختار الشاطيب أف يرمز لكل قارئ من القراء السبعة ٕبرؼ من األٔبدية فيشرح
كل قارئ ومذىبو ُب األصوؿ والفرش.
بذلك اختيار ِّ

وٓب يكن عمل الشاطيب ىذا إال نظماً على كتاب التيسّب أليب عمرو الداين الذي صنف كتابو لبياف قراءات
األئمة الٍب اعتمدىا ابن ٦باىد ،ولكن نظم الشاطيب ىو الذي طاؼ بالببلد وحفظو طبلب ىذا الفن ،وىكذا
فإف عمل الشاطيب والداين تكامبل ُب تقرير العمل باختيار ابن ٦باىد للقراءات السبع على أهنا ٛبثل ٝبيع
ا٤بتواتر من قراءة ا٤بعصوـ صلى اهلل عليو وسلم.
وحٌب اليوـ فإف منظومة الشاطيب ىي أدؽ ما صنف ُب باب القراءات ،وعنها يأخذ طلبة العلم ُب التلقي
وا٤بشافهة.
وىكذا فإف اختيار ابن ٦باىد ازداد رسوخاً بتكريس الشاطيب لو أصوالً وفرشاً ،ومضت ٜبانية قروف وإف األمة ال
تسلِّم بالتواتر لغّب ىؤالء السبعة.
-----------( )165الشاطيب ( 590 - 538ىػ= 1194 - 1144ـ) ىو القاسم بن فّبة بن خلف بن أٞبد الرعيِب،
أبو ٧بمد الشاطيب :إماـ القراء ،كاف ضريراً ،ولد بشاطبة (ُب األندلس) وتوُب ٗبصر ،وىو صاحب (حرز
األماين) وىي قصيدة ُب القراءات تعرؼ بالشاطبية .وكاف عا٤باً با٢بديث والتفسّب والفقو ،قاؿ ابن خلكاف:
كاف إذا قرئ عليو صحيح البخاري ومسلم وا٤بوطأ تصحح النسخ من حفظو ،والرعيِب نسبة إٔب ذي رعْب
أحد أقياؿ اليمن.
ا٤ببحث السادس :ابن ا١بزري ودوره ُب نشر القراءات
مضى القرف الرابع ا٥بجري وقد أطبقت األمة على تواتر القراءات السبع كما اختار ابن ٦باىد ،وراحت ا٤بدارس
اإلسبلمية تبذؿ ا١بهود ا٤بتضافرة ُب إظهار أسانيد ىذه القراءات السبع وٙبديد رواهتا وطرقها ،حٌب بلغت ُب
ذلك الغاية.
ولكن القراءات األخرى ٓب تعدـ من يدافع عنها وٰباجج ٥با ،ويكشف عن أسانيدىا بغرض إثبات التواتر ُب
روايتها وإسنادىا.
وبالفعػل فقد أنكر كثّب من العلمػاء علػى ابن مػجػاىد إعراضػو عن قراءة أيب جعفر يزيد بن القعقاع( ،)166
وىو الذي قاؿ فيو ٦باىد بن جرب(  )167اإلماـ ا٤بفسر :لػم يكن با٤بدينة أحد أقرأ للسنة من أيب جعفر ،وىو
من أعلى القراء إسناداً إذ توُب عاـ  130ىػ.
كما اعَبض على ابن ٦باىد ُب تركو لقراءة يعقوب بن إسحاؽ ا٢بضرمي(  )168البصري ،وقد أطبقت كلمة
القراء وا٢بفاظ على موثوقيتو وعلوه ُب اإلسناد وإمامتو(  ،)169حيث انتهت إليو رياسة اإلقراء بعد أيب عمرو
البصري( ،)170ووصفو أبو حاًب السجستاين( )171بأنو أعلم من رآه با٢بروؼ ،واالختبلؼ ُب القرآف وعللو
ومذاىب النحو.

ومن األعماؿ ا١بليلة الٍب صنفت متضمنة بياف منزلة اإلماـ ا٤بقرئ يعقوب :التذكرة ُب القراءات الثماف لئلماـ
أيب ا٢بسن طاىر بن غلبوف ا٤بقرئ ا٢بليب( ،)172وكذلك :التلخيص ُب القراءات الثماف لئلماـ أيب معشر عبد
الكرًن بن عبد الصم الطربي ،وقد ضم كل منهما قراءة يعقوب إٔب السبعة الكبار ،وبسطوا أصو٥با
وفرشها(.)173
كذلك فإف خلف بن ىشاـ راوية ٞبزة ،انفرد بقراءة مستقلة ٨بالفة ألصوؿ ٞبزة ،وىو مشهور بعلو اإلسناد
والرسوخ ُب العلم.
ومع ذلك فلم يستطع أحد أف يلحق ىذه القراءات الثبلث بالسبع ا٤بتواترة ،بالرغم من اشتهار أسانيدىا،
ومنزلة رجا٥با ،وكاف علينا أف ننتظر ٟبسة قروف أخرى حٌب ٯبيء ابن ا١بزري الذي بلغ ُب القرف التاسع منزلة
فريدة ُب مرجعية اإلقراء تسامي ما كاف عليو ابن ٦باىد ُب القرف الرابع.
وُب مطلع القرف التاسع كاف ابن ا١بزري أصبح مرجع العآب اإلسبلمي ُب القراءة واإلقراء ،ولذلك فإنو أعاد على
بساط البحث مسألة القراءات الثبلث الٍب اختلف ُب تواترىا ،وقاـ بإثبات تواتر أسانيدىا با٢بجج الواضحة،
ٍب كتب نظماً من البحر الطويل على هنج الشاطبية أ٠باه الدرة ا٤بضية ُب القراءات الثبلث تتمة العشر وبذلك
فإنو بوأ ىذه القراءات منزلة السبع ا٤بتواترات الٍب قررىا ابن ٦باىد.
ٍب صنف بعد ذلك كتابو الشهّب :النشر ُب القراءات العشر ،وأورد فيو زيادة على القراءات الثبلث ،وجوىاً
أخرى لؤلئمة السبع ٓب يكن الشاطيب قد أشار إليها من قبل.
فمن ذلك أف الشاطيب أشار إٔب أف ا٤بنقوؿ عن عاصم أنو ٲبد ا٤بنفصل ،وذلك ُب قولو:
طوال
بعد كسرةِ * أو الو ُاو عن ٍّ
ياؤىا َ
ألف أو ُ
إذا ٌ
ضم لقي َ
ا٥بمز ّ
ِ
ينفصل
فإف
دراً و٨بضبلً
فالقصر باد ْره طالباً * ٖبلفهما َ
يرويك ّ
ْ
َ
فأخرب أف الذين قرؤوا بقصر ا٤بنفصل ىم ا٤برموز إليهم بالباء وىو قالوف ،وبالياء وىو السوسي ،وبالداؿ وىو
ابن كثّب فتعْب للباقْب ا٤بد ال غّب.
ولكن ابن ا١بزري تعقبو ُب ذلك فقاؿ ُب الطيبة:
ػمل
وقصر
ا٤بنفصل * ٕب بِ ْن ِٞبا َع ْن ُخ ْل ِفهم ٍ
داع ثَ ْ
ْ
َ ........
فأخرب أف الذين قرؤوا بقصر ا٤بنفصل ىم ا٤برموز إليهم بالبلـ وىو ىشاـ ،وبالباء وىو قالوف وبػ (ٞبا) وىم أبو
عمرو ويعقوب ،وبالعْب وىو حفص ٖببلؼ عنهمٍ ،ب بالداؿ وىو ابن كثّب ا٤بكي ،وبالثاء وىو أبو جعفر يزيد
بن القعقاع بوجو واحد.
واألمثلة ُب ىذا الباب أكثر من أف ٙبصى.
وٓب يكن ابن ا١بزري لينفرد هبذا االختيار من تلقاء نفسو لو ٓب تكتمل لديو آلة ىذا العلم من ا٤بصادر الغنية
ا٤بوثوقة الٍب ٛبثل خبلصتها زبدة ىذا العلم ومادتو ،وىي الٍب ال زالت مرجع القراء وا٢بفاظ ُب ىذا الفن.

وخبلؿ الفَبة ما بْب ابن ٦باىد وابن ا١بزري كتبت الكتب األمهات ُب علم القراءات ،وأصبح واضحاً لكل
مشتغل هبذا العلم أف ىذا العلم قد نضج واكتمل ،وأف ا٢باجة فيو إٔب الَبتيب واالختيار باتت مؤكدة ،وأصبح
العلماء ينتظروف كلمة ا٢بسم الٍب جاء هبا ابن ا١بزري فيما بعد.
ونستعرض ىنا أىم األعماؿ الٍب ًب إ٪بازىا خبلؿ ىذه الفَبة ،وىي ُب ذات الوقت ا٤بصادر األـ الٍب اتكأ ابن
ا١بزري عليها حينما قدَّـ للناس كلمة الفصل ُب القراءات ا٤بعتمدة .وىي على ترتيب وفيات مؤلفيها:
ػ كتاب السبعة :لئلماـ ا٢بافظ أيب بكر أٞبد بن موسى بن العباس بن ٦باىد التميمي البغدادي ا٤بتوُب هبا سنة
 324ىػ(.)174
ػ كتاب التذكرة ُب القراءات الثماف :لئلماـ أيب ا٢بسن طاىر بن عبد ا٤بنعم بن غليوف ا٢بليب نزيل مصر وا٤بتوَب
هبا سنة  399ىػ(.)175
كتاب ا٤بنتهى ُب القراءات العشر :لئلماـ أيب الفضل ٧بمد بن جعفر ا٣بزاعي ا٤بتوَب سنة  408ىػ(.)176كتاب التبصرة لئلماـ أيب ٧بمد ،مكي بن أيب طالب ...القيسي القّبواين ٍب األندلسي ا٤بتوَب سنة 430بقرطبة(.)177
ػ كتاب الروضة ُب القراءات اإلحدى عشر لئلماـ أيب علي ا٢بسن بن ٧بمد بن إبراىيم البغدادي ا٤بالكي نزيل
مصر ا٤بتوَب سنة  438ىػ(.)178
ػ كتاب التيسّب :لئلماـ ا٢بافظ أيب عمرو عثماف بن سعيد الدَّاين األندلسي ا٤بتوَب هبا سنة  444ىػ(.)179
ػ كتاب جامع البياف ُب القراءات السبع :لئلماـ الداين السابق الذكر(.)180
ػ كتاب ا٤بستنّب ُب القراءات العشر :لئلماـ أيب طاىر أٞبد بن علي ...بن سوار البغدادي ا٤بتوَب هبا سنة 496
ىػ(.)181
590
ػ كتاب الشاطبية :حرز األماين ووجو التهاين :لئلماـ القاسم بن فّبة الشاطيب ا٤بتوَب بالقاىرة سنة
ىػ(.)182
ػ كتاب شرح الشاطبية :لئلماـ أيب ا٢بسن علي بن ٧بمد السخاوي ا٤بتوَب بدمشق سنة  643ىػ(.)183
كتػاب جػمػاؿ القػراء وإكمػاؿ اإلقػراء :لئلمػاـ السخػاوي علي بن ٧بمد ا٤بتوَب سنة 643ىػ(.)184ػ كتاب مفردة يعقوب :لئلماـ أيب ٧بمد عبد الباري بن عبد الرٞبن الصعيدي ا٤بتوَب باإلسكندرية سنة 655
ىػ(.)185
واليوـ ٲبكن القوؿ بأف جهود ابن ٦باىد الٍب أكملها ابن ا١بزري فيما بعد قد قطعػت ا١بدؿ ُب أمر القراءة
ا٤بقبولة وا٤بردودة وأصبػح سائر ا٤بقبوؿ من القػراءات مػدونػاً ُب السبعػة الٍب اختػارىػا ابن ٦بػاىػد ،والثػبلث الٍب
استػكمػلهػا ابن ا١بزري.

وكل ما سوى ىذه القراءات العشر فهو قراءات شاذة تروى على أهنا من كبلـ العرب وال ٯبوز القراءة هبا ُب
 )186وابن ٧بيصن( )187
الصبلة وقد عرؼ منها أربع قراءات مدونة وىي قراءات ٰبٓب اليزيدي(
واألعمش( )188وا٢بسن البصري(  )189ومػػا سواىا فهو غّب مدوف ال ضابط يضبطو(  ،)190وال يوجد
موجب شرعي ١بمعو وإحصائو ،ولكن ٝبعو وإحصاءه مفيد ١بهة معرفة آراء السلف ُب اللغة والفقو والتفسّب.
وينبغي أف نشّب إٔب أف غالب منشأ ىذه القراءات الشاذة إ٭با ىو تلك ا٤ببلحظات الٍب كاف يدوهنا أصحاب
ا٤بصاحف ا٣باصة على مصاحفهم كمػا ُب مصحػف أيب ابن كعب ،ومصحف علي بن أيب طالب ،ومصحف
أـ سلمة ،وعبد اهلل بن الزبّب ،وابن مسعود ،وا٢بسن البصري ،على سبيل التفسّب واإليضاح فيتناقلها الناس من
بعده على أهنا من القرآف الكرًن.
وىذا السبب بعينو ىو الذي دفع ا٣بليفة الراشدي عثماف بن عفاف أف يقوـ بتحريق ا٤بصاحف ا٣باصة
بالصحابة خشية ىذا احملذور الذي وقع بالفعل ولكن بعد أف سلم ا٤بصحف اإلماـ ،الذي وفر لؤلمة بياناً
صرٰباً يتميز بو الصحيح من الدخيل.
-----------( )166يزيد بن القعقاع (ت ػ  130ىػ) ىو أبو جعفر يزيد بن القعقاع ا٤بخزومي إماـ ا٤بدينة النبوية التابعي.
قاؿ عنو ٦باىدٓ :ب يكن با٤بدينة أحد أقرأ للسنة من أيب جعفر.
(٦ )167باىد بن جرب (  104 - 21ىػ) ىو ٦باىد بن جرب ،أبو ا٢بجاج ا٤بكي ،مؤب بِب ٨بزوـ تابعي،
مرات،
مفسر من أىل مكة .قاؿ الذىيب :شيخ القراء وا٤بفسرين أخذ التفسّب عن ابن عباس ،قرأه عليو ثبلث ّ
يقف عند كل آية يسألو فيم نزلت وكيف كانت ،توُب ُب الكوفة.
( )168يعقوب ا٢بضرمي ( 205 - 117ىػ) ىو أبو ٧بمد يعقوب بن اسحق بن زيد بن عبد اهلل بن اسحق
ا٢بضرمي البصري ،وصفو أبو خاًب السجستاين بأنو أعلم من رآه با٢بروؼ واالختبلفات ُب القرآف ،وعللو،
ومذاىب النحو ،وحديث الفقهاء ،توُب عن ٍ
ٜباف وٜبانْب سنة.
( )169انظر التذكرة ُب القراءات الثماف البن غليوفٙ .بقيق أٲبن سويد جػ 1ص 56
( )170مرت ترٝبتو ُب مبحث أئمة القراءة.
( )171أبو حاًب السجستاين ( 255 - 172ىػ= 869 - 788ـ) ىو سهل بن ٧بمد بن عثماف ا١بشمي،
السجستاين ،البصري٫ ،بوي لغوي ،عروضي مقرئ ،روى عن أيب زيد األنصاري ،وأيب عبيدة معمر بن ا٤بثُب
واألصمعي ،وأخذ عنو ا٤بربد وابن دريد ،وتوُب بالبصرة من تصانيفو :اختبلؼ ا٤بصاحف ،إعراب القرآف ،ما
يلحن فيو العامة ،القراءات ،ا٤بقصور وا٤بمدود ولو شعر.
( )172قامت ٝبعية ٙبفيظ القرآف الكرًن ٔبدة بطبع ىذا الكتاب عاـ  1991بتحقيق أٲبن سويد.

( )173قػامػػت ٝبعػية ٙبفيػظ القػرآف الكرًن ٔبدة بطبع ىػذا الكتػاب عاـ  1992بتحقيق ٧بمد حسن عقيل
موسى.
( )174قاـ بتحقيقو الدكتور شوقي ضيف ،وطبع ُب دار ا٤بعارؼ ٗبصر
( )175طبعتو ٝبعية ٙبفيظ القرآف ٔبدة ،حققو أٲبن رشدي سويد.
( )176أشار إليو ابن ا١بزري ُب مقدمة النشر ،وٓب أجده.
( )177طبعتو الدار السلفية ػ بومباي ،ا٥بند  1402ىػ ،بتحقيق د٧ .بمد غوث الندوي.
( )178أشار إليو ابن ا١بزري ُب مقدمة النشر ،وٓب أجده مطبوعاً وال ٨بطوطاً.
( )179طبعتو ٝبعية ا٤بستشرقْب األ٤باف عاـ  1920بتحقيق أوتوبرتزؿٍ ،ب طبعتو دار ا٤بثُب ببغداد.
( )180حققو د .عبد ا٤بهيمن طحاف ػ رسالة دكتوراه جامعة أـ القرى  1406ىػ
( )181أشار إليو ابن ا١بزري ُب مقدمة النشر ،وٓب أجده.
 1415ىػ
( )182طبعت طبعات كثّبة ،أجودىا طبعة ملونة صدرت عن دار ا٥بدى با٤بدينة ا٤بنورة عاـ
باعتناء الشيخ ٧بمد ٛبيم الزعيب.
( )183أشار إليو حاجي خليفة ُب كشف الظنوف ،وأخرب أف ا٠بو :فتح الوصيد ُب شرح القصيد ،وىو ٨بطوط
٧بفوظ بدار الكتب ا٤بصرية برقم .255
( )184طبع ُب مكتبة الَباث ٗبكة ا٤بكرمة عاـ  1408ىػ بتحقيق الدكتور علي حسْب البواب.
( )185ال تزاؿ ٨بطوطة ،وىي ٧بفوظة ُب مكتبة نور عثمانية رقم  1062استانبوؿ ضمن ٦بموعة كتب ىي
الثانية فيو.
(ٰ )186بٓب اليزيدي ( 202 - 128ىػ) ىو ٰبٓب بن ا٤ببارؾ العدوٕب بالوالء البصري٫ ،بوي مقرئ ثقة عبلمة
ُب النحو والعربية والقراءة وقد أخذ القراءة عن أيب عمرو بن العبلء وخلفو بالقياـ هبا كما أخذ عن ٞبزة روى
القراءة عنو أوالده وأبو عمر الدوري وسليماف بن أيوب بن ا٢بكم وسليماف بن خبلؿ وٝباعة.
وروى عنو ا٢بروؼ :أبو عبيد القاسم بن سبلـ وأشهر رواتو :سليماف ا٢بكم وأٞبد بن فرح.
( )187ابن ٧بيصن (  123ىػ) ٧بمد بن عبد الرٞبن السهمي بالوالء ا٤بكي ،مقرئ أىل مكة ،ثقة ،عرض
على ٦باىد بن جرب ،ودرباس مؤب ابن عباس ،وسعيد بن جبّب ،عرض عليو شبل بن عباد ،وأبو عمرو بن
العبلء .أشهر رواتو ابن شنبوذ.
( )188األعمش :أبو ٧بمد (  148 - 60ىػ) ىو سليماف بن مهراف الكوُب مؤب بِب أسد ،اإلماـ ا١بليل،
مقرئ األئمة ،صاحب نوادر أخذ القراءة عرضاً عن إبراىيم النخعي ،وزيد بن حبيش ،وعاصم بن أيب النجود،
و٦باىد بن جبّب وأيب العالية الرياحي ،روى عنو عرضاً و٠باعاًٞ :بزة الزيات و٧بمد بن عبد الرٞبن بن أيب ليلى
أشهر رواتو :ا٢بسن بن سعيد ا٤بطوعي ،وأبو الفرج الشنبوذي.

( )189ا٢بسن البصري أبو سعيد ( 110 - 12ىػ) ىو ا٢بسن بن أيب يسار إماـ زمانو علماً وعمبلً ،قرأ على
حطاف بن عبد اهلل الرقاشي عن أيب موسى األشعري وعلى أيب العالية عن أيب بن كعب وزيد بن ثابت وعمر
بن ا٣بطاب .روى عنو :أبو عمرو بن العبلء ،وسبلـ الطويل ويونس بن عبيد وعيسى بن عمر النحوي.
أشهر رواتو :شجاع بن أيب نصر البلخي ػ والدوري.
( )190أقوؿ :ظهر عاـ  1411ىػ 1991 ،ـ معجم القراءات القرآنية ُب تسع ٦بلدات ،وقد قاـ مؤلفا ىذا
ا٤بعجم النفيس بضبط كل ما تناثر ُب الكتب حوؿ وجوه القراءة الٍب قرئت هبا كلمات القرآف من متواتر وآحاد
وشاذ ،وال شك أف ىذا العمل النفيس خدـ ا٤بكتبة العربية خدمة جليلة.
قاـ بتأليف ىذا السفر كل من الدكتور أٞبد ٨بتار عمر األستاذ بقسم اللغة العربية وآداهبا ٔبامعة الكويت،
والدكتور عبد العاؿ سآب مكرـ األستاذ بقسم اللغة العربية وآداهبا ٔبامعة الكويت وقد قامت بنشر الكتاب
منظمة "انتشارات أسوة" ُب طهراف.
الفصل الثالث :أسانيد القراءات
ا٤ببحث األوؿ :معُب اإلسناد ومنزلتو ُب ا٤بوازين الشرعية
السند من سند ،إذا ارتفع عن األرض ،والسنػد ما ارتفع عن األرض من قبػػل ا١ببػل أو الػوادي ،وأسنػد الشيء
رفعػو ،واإلسنػاد ُب الروايػة :رفع الكبلـ إٔب قائلو.
ويراد باإلسناد ُب القراءة بسط أ٠باء الرجاؿ الذين قرأ عليهم القارئ وأخذ عنهم ،إذ ال تقبل قراءة بغّب إسناد،
تفرد ا٤بؤب سبحانو بالتنزيل ،لسائر ا٤بتواتر من القراءات ،على قلب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم
توكيداً ٢بقيقة ُّ
.واإلسناد من خصائص ىذه األمة احملمدية ا٤برحومة ،تلتمس أصولو الشرعية من خرب القرآف الكرًن وبياف السنة
ا٤بطهرة.
ففي البياف القرآين أ ُِمَر النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -أف يطالب الناس باإلسناد كلما تقدموا بباب من أبواب
ا٤بعرفة.
{إف عندكم سلطاف هبذا أتقولوف على اهلل ماال تعلموف}(.)191
وكذلك أورد القرآف الكرًن ُب خرب امرأة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم :-
{قالت من أنبأؾ ىذا قاؿ نبأين العليم ا٣ببّب}(.)192
ونعى القرآف الكرًن على من ٱبوض فيما ٓب يشهده من جوانب ا٤بعرفة:
{ما أشهدهتم خلق السموات واألرض وال خلق أنفسهػم}(.)193
وقػاؿ ٨باطبػاً أىػل الكتػاب:

{يا أىل الكتاب ٓب ٙباجوف ُب إبراىيم وما أنزلت التوراة واإل٪بيل إال من بعده أفبل تعقلوف * ىا أنػتم ىؤالء
حاججتم فيما لكم بو علم فلم ٙباجوف فيما ليس لكم بو علم ،واهلل يعلم وأنػتم ال تعلموف}(.)194
-----------( )191سورة يونس 68
( )192سورة التحرًن 3
( )193سورة الكهف 51
( )194سورة آؿ عمراف 66 - 65
ا٤ببحث الثاين :النيب صلى اهلل عليو وسلم واإلسناد
وقد عِب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -باإلسناد ،وىو ُب ا٢بقيقػة ٓب يكن فيما يبلِّغو إال ُم ْسنِداً عن اهلل عز
وجل ،وإضافة إٔب ذلك فقد أسند  -صلى اهلل عليو وسلم  -عن بعض أصحابو ،وأشهر مثاؿ على ذلك ىو
حديث ٛبيم بن أوس الداري ا٤بسمى "حديث ا١بساسة" ،وىو ما يعرفو علماء اإلسناد ُب باب رواية النيب -
صلى اهلل عليو وسلم  -عن الصحابة ،حيث روى عن ٛبيم الداري ُب حديث ا١بساسة .وذلك حْب دعا
الناس إٔب ا٤بسجدٍ ،ب قػاؿ:
(اجلسوا أيها الناس ،فإين لػم أقم مقامي ىذا لفزع ،لكن ٛبيماً أتاين فأخربين خرباً منعِب من القيلولة من الفرح
وقرة العْب فأحببت أف أنشر عليكم فرح نبيكم  -صلى اهلل عليو وسلم  :-أخربين أف رىطاً من بِب عمو ركبوا
البحر فأصابتهم ريح ...إٔب آخر ا٢بديث)(.)195
وقد بدأ االىتماـ باإلسناد منذ فجر عصر الرسالة ،وقد كاف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -أوؿ من أسند،
فقد جاءت اإلشارات بذلك متضافرة ُب القرآف الكرًن:
{قل ما يكوف ٕب أف أبدلو من تلقاء نفسي إف أتبع إال ما يوحى إٕب}()196
{وما على الرسوؿ إال الببلغ ا٤ببْب}()197
{قل إ٭با أنا بشر مثلكم يوحى إٕب أ٭با إ٥بكم إلو واحد فاستقيموا إليو واستغفروه}()198
وقد كانت العرب هتتم باإلسناد وتعُب بو ،ورٗبا تستحلف الناقل ُب موثوقية ما يرويو.
ففي حديث ضماـ بن ثعلبة حْب وفد إٔب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وأناخ بعّبه على باب ا٤بسجد ٍب
عقلو ٍب دخل ا٤بسجد ورسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -جالس ُب أصحابو فقاؿ :أيكم ابن عبد ا٤بطلب؟
ابن عبد
فقاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  :-أنا ابن عبد ا٤بطلب ،قاؿ٧ :بمد؟ قاؿ :نعم ،فقاؿَ :
ظ ُب ا٤بسألة ،فبل َّ
٘بدف ُب نفسك ،قاؿ :ال أجد ُب نفسي ،فسل عما بدا لك،
ا٤بطلب ..إين سائلك ومغل ٌ
قاؿ :أنشدؾ اهلل إ٥بك وإلو من كاف قبلك وإلو من ىو كائن بعدؾ ،آهلل أمرؾ أف تأمرنا أف نعبد اهلل وحده ال

نشرؾ بو شيئاً وأف ٬بلع ىذه األنداد الٍب كانت آباؤنا يعبدوف معو؟ قاؿ :اللهم نعم قاؿ :فأنشدؾ اهلل إ٥بك
وإلو من كاف قبلك وإلو من ىو كائن بعدؾ آهلل أمرؾ أف نصلي ىذه الصلوات ا٣بمس؟ قاؿ :اللهم نعم ،قاؿ
ٍب جعل يذكر فرائض اإلسبلـ فريضة فريضة ،الزكاة والصياـ وا٢بج وشرائع اإلسبلـ كلها ،يناشده عند كل
فريضة كما يناشده ُب الٍب قبلها حٌب إذا فرغ قاؿ :فإين أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف ٧بمداً رسوؿ اهلل،
وسأؤدي ىذه الفرائض وأجتنب ما هنيتِب عنو ٍب ال أزيد وال أنقص ،قاؿٍ :ب انصرؼ راجعاً إٔب بعّبه(.)199
وا٢بق أف إيراد ىذه النصوص ليس على سبيل االحتجاج باإلسناد بقدر ما ىو على سبيل االستئناس ،وبالطبع
فإف ما نورده من إسناد النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -عن جربيل األمْب وعن ٛبيم الداري ال يشبو ما ٫بن
بصدده من تقرير إسناد الرواة عن التابعْب ،والتابعْب عن الصحابة ،والصحابة عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم
  ،فثمة ىناؾ كبلـ كثّب ُب موثوقية الرواة وعدالتهم وضبطهم ال يتصل ٗبا ٫بن فيو ،إذ ال مساغ للبحث ُبعدالة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وإسناده ا١بليل ،بعد أف زكاه اهلل سبحانو بقولو:
{وإنك لعلى خلق عظيم}()200
-----------( )195رواه اإلماـ مسلم ُب الصحيح كتاب الفًب باب  ،48رقم ا٢بديث  ،2054انظر ٨بتصر صحيح
مسلم للمنذري ص  617وىو ُب مسند أٞبد بن حنبل جػ 6ص 417
( )196سورة يونس 15
( )197سورة العنكبوت 18
( )198سورة فصلت 4
( )199رواه اإلماـ مسلم ُب كتاب الفًب باب  ،47ورواه أٞبد بن حنبل ُب ا٤بسند جػ  1ص  264عن عبد
اهلل بن عباس ،وزاد فيو قولو  -صلى اهلل عليو وسلم  :-إف يصدؽ ذو العقيصتْب يدخل ا١بنة.
( )200سورة نوف 5
ا٤ببحث الثالث :اإلسناد والتوثيق ُب عهود السلف
ولدى انتشار ا٥بدي القرآين ُب ا٢بجاز ،ومنو إٔب آفاؽ األرض ،بدأ ا٢بديث عن أصوؿ التوثيق ،وضوابط
الرواية ،وبدأ ا٤بتحدثوف يسندوف إٔب من يرووف عنو ،ويعنوف بتحرير ألفاظ الرواية شعوراً منهم بأهنم إ٭با ينقلوف
للناس أحكاـ الشريعة الٍب تنظم شؤوف دنياىم وآخرهتم.
وكاف ُب الصحابة ُب السلف األوؿ من يستحلف الرواة فيما يروونو لبلطمئناف على صدؽ مروياهتم ،على
الرغم من عدالة الصحابة ومنزلتهم ُب نقل السنن.

وقد غلب على ا٤بسلمْب االشتغاؿ ٖبدمة اإلسناد ُب علومهم كافة ،ولن ٘بد ُب القروف األؤب معرفة بغّب
إسناد ،وٲبكن القوؿ إف علم الرواية ىو أبو العلوـ ٝبيعاً ُب اإلسبلـ ،فا٢بديث والتفسّب والفقو والتاريخ والعقائد
كلها كانت ٝبلة مرويات ،على الباحث أف ٱبتار منها ما يراه أقرب للحق وأوثق ُب الرواية.
وحينما بدأ عصر االختصاص ٓب يفقد اإلسناد أٮبيتو ،وإف يكن الرأي قد تبوأ منزلة ٧بَبمة ،ولكن بقي ا٤بعوؿ
على اإلسناد ،وبقي الرأي ال ٰبتكم إليو إال حينما تسكت النصوص ،وغلبت القاعدة :ال اجتهاد ُب مورد
النص ،وىكذا انصرفت جهود العلماء إٔب خدمة اإلسناد للوقوؼ على ا٢بقيقة ،وىو ما اصطلح على تسميتو
فيما بعد بعلم التوثيق.
وشرفها وفضلها باإلسناد ،وليس ألحد من األمم كلها
قاؿ القسطبلين( :إف اهلل تعأب قد أكرـ ىذه األمة َّ
قدٲبها وحديثها إسناد إ٭با ىو صحف ُب أيديهم وقد خلطوا بكتبهم أخبارىم الٍب أخذوىا عن غّب الثقات،
ٖببلؼ ىذه األمة َّ
فإهنا تنص عن الثقة ا٤بعروؼ ُب زمانو بالصدؽ عن مثلو حٌب تتناىى أخبارىم)(.)201
وليس ا٤بقاـ ىنا مناسباً إليراد جهود العلماء ُب ضبط األسانيد إذ ٧بل ذلك ُب كتب علم ا٤بصطلح ،ولكن
ٕبسبك أف تطمئن إٔب أف السعي ُب ىذا السبيل استغرؽ جهود العلماء لقروف طويلة.
وقد اشتغل العلماء ببياف أصوؿ الرواية وا٤بشافهة ومراتب الرجاؿ وتناولوا بالبحث والتدقيق مسائل مفَبضة ال
ٚبطر على باؿ ،سعياً ُب ضبط النصوص وتوثيقها وإسنادىا.
وٲبكن أف نضرب ىنا مثبلً على مبلغ عناية ا٤بسلمْب بعلم اإلمبلء واالستمبلء وىو فرع من فروع أصوؿ التوثيق
ُب مناىج العلماء ا٤بسلمْب ،ومن خبلؿ ذلك ٲبكنك أف تتفهم إٔب أي مدى وصل البحث العلمي لدى
ا٤بسلمْب ُب ضبط الرواية.
ولبياف ذلك أنقل لك ىنا ىذا النص من ألفية السيوطي ُب علم ا٢بديث ،وفيو يقوؿ السيوطي:
مكرِر * فالتإب اضرب ُب ِ
ابتداء األسط ِر
يك
الضرب على َّ
وإف ُ
ْ
ُ
صل ال تقطعا
الوصف و
َ
وُب األخّب أوالً ،أو ُوِّزعا * و َ
ا٤بضاؼ ْ
ٍ
قليل ُح ْسنَا
وحيث ال ووقعت ُب األثْػنَا * قوالف :ثاف أو ٌ
فهذه مسألة أفردىا علماء االصطبلح بالبحث وىي بياف ما ٯبب شطبو من الكلم ا٤بكرر حْب يغلط الناسخ
ُب تكرير اللفظة الواحدة فيكوف تقسيم ٕبث السيوطي على الشكل التإب:
علم ا٢بديث
قسم الرواية
باب اإلمبلء
ٕبث الغلط
فرع شطب ا٤بكرر

فهذه مسألة من الدرجة ا٣بامسة من علم ا٢بديث وقد أفردت بالبحث وتناولتها ألسنة العلماء وأقبلمهم ،حٌب
تعددت فيها األقواؿ واالجتهادات كما رأيت!..
فلو كاف ُب كل باب من ىذه األبواب عشر مسائل لكاف علماء االصطبلح قد كتبوا ٫بواً من مائة ألف مسألة
ُب أصوؿ حفظ وتدوين العلم الذي كاف ُب ذلك الوقت منصباً على السنة النبوية بشكل أساسي.
وال بد من اإلشارة إٔب أف ىذه القواعد ٓب تكن ٧بل اتفاؽ بْب سائر العلماء ا٤بشتغلْب بالتدوين والتوثيق ،بل
كاف كل واحد يقرر ُب كتابو ما أداه إليو اجتهاده ،وكػػاف مػدى اعتبػار ذلػك عنػد الناس ىو منزلة العآب
ومستواه العلمي والفكري(.)202
وال ريب أف تفاصيل ا٢بديث عن علم اإلسناد ٧بلُّو علم مصطلح ا٢بديث ،إذ ٘بد ىناؾ تفاصيل الصحيح
وا٢بسن والضعيف وغّبىا ،أما ُب أسػػانيد القػراءات
ولكن ذلك ال يلغي أٮبية اإلسناد ُب القراءات ،وُب ذلك يقوؿ الشهاب القسطبلين( :ىو ػ أي اإلسناد ُب
القراءات ػ أعظم مدارات ىذا الفن ،ألف القراءات سنة متبعة ونقل ٧بض ،فبل بد من إثباهتا وصحتها ،وال
طريق إٔب ذلك إال باإلسناد ،فلهذا توقفت معرفة ىذا العلم عليو)(.)203
-----------( )201لطائف اإلشارات للقسطبلين جػ  1ص  .173 - 172بتحقيق عامر السيد عثماف الدكتور عبد
الصبور شاىْب ط اجمللس األعلى للشؤوف اإلسبلمية ٗبصر 1392ىػ.
( )202ا٤بسلموف وعلوـ ا٢بضارة للمؤلف ص .17 ،16
فلن ٘بد إال شيئاً واحداً ىو ا٤بتواتر ،وما سواه مردود ،إذ ال سبيل لئلقرار بقرآنية النص بدوف التواتر.
( )203لطائف اإلشارات للشهاب القسطبلين جػ 1ص 154
ا٤ببحث الرابع :تصنيف أسانيد القراءات واالحتجاج ٥با
واعلم أنو يلزـ تصنيف القراءات من جهة أسانيدىا إٔب ثبلثة أقساـ:
ػ القراءات ا٤بتواترة.
ػ القراءات ا٤بختلف ُب تواترىا.
ػ القراءات الشاذة.
وىذا التقسيم ىو األؤب بالقبوؿ من االصطبلح الذي جرت عليو العامة من تقسيم القراءات إٔب متواتر وآحاد
وشاذ ،فحيث قلت إهنا رواية آحاد فهي ُب النقل القرآين من باب الشاذ ،إذ ال مسوغ لقبوؿ قرآف برواية
آحاد ،وإ٭با هنض ابن ا١بزري بإثبات القراءات الثبلث تتمة العشرة على أساس أهنا متواترة ،وال ٲبكن أف ٯبادؿ
ابن ا١بزري عنها إف ٓب تكن كذلك.

وقد أورد ابن ا١بزري ُب النشر جواب قاضي القضاة أيب نصر عبد الوىاب ابن السبكي عن مساءلة سائل :إذا
كانت العشر متواترة فلم ال قلتم :إف العشر متواترة ،بدؿ قولكم :السبع؟ فكاف جوابو :أما كوننا ٓب نذكر
العشر بدؿ السبع مع ادعائنا تواترىا ،فؤلف السبع ٓب ٱبتلف ُب تواترىا ،وقد ذكرنا أوالً موضع اإلٝباعٍ ،ب
يصح القوؿ
عطفنا عليو موضع ا٣ببلؼ على أف القوؿ بأف القراءات الثبلث غّب متواترة ُب غاية السقوط ،وال ُّ
عمن يعترب قولو ُب الدين ،وىي أعِب القراءات الثبلث :قراءة يعقوب وخلف وأيب جعفر بن القعقاع ال
بو َّ
ٚبالف رسم ا٤بصحفٍ ،ب قاؿ٠ :بعت الشيخ اإلماـ ػ يعِب والده ػ يشدد النكّب على بعض القضاة ،وقد بلغو
عنو أنو منع من القراءة هبا.
مرة ُب إقراء السبع ،فقاؿ أذنت لك أف تقرئ العشر ).ا .ى ػ.
(واستأذنو بعض أصحابنا َّ
ٍب علق ابن ا١بزري فقاؿ :نقلتو من كتاب "منع ا٤بوانع على سؤاالت ٝبع ا١بوامع"(.)204
ولكن ابن ا١بزري مضى إٔب أبعد من ىذا القوؿ فأورد اعَباضو على ىذا الرأي بقولو( :ينبغي أف تقوؿ :والعشر
متواترة والبد ،فقاؿ :أردنا التنبيو على ا٣ببلؼ .فقلت :وأين ا٣ببلؼ وأين القائل بو؟ ومن قاؿ :إف قراءة أيب
جعفر ،ويعقوب وخلف غّب متواترة؟ فقاؿ :يفهم من قوؿ ابن ا٢باجب (والسبع متواترة) فقلت :أي سبع؟
وعلى تقدير أف يكوف ىؤالء السبعة .مع أف كبلـ ابن ا٢باجب ال يدؿ عليو ػ فقراءة خلف ال ٚبرج عن قراءة
أحد منهم ،بل وال عن قراءة الكوفيْب ُب حرؼ ،فكيف يقوؿ أحد بعدـ تواترىا مع ادعائو تواتر السبع؟)
(وأيضاً فلو قلنا :إنو يعِب ىؤالء السبعة فمن أي رواية؟ ومن أي طريق؟ ومن أي كتاب؟ إذ التخصيص ٓب ي ّدعو
ابن ا٢باجب ،ولو َّادعاه ٤با سلم لو .بقي اإلطبلؽ ،فيكوف كل ما جاء عن السبعة ،فقراءة يعقوب جاءت عن
عاصم وأيب عمرو .وأبو جعفر ىو شيخ نافع ،وال ٱبرج عن السبعة من ٍ
طرؽ أخرى) .ا .ىػ.
ٍب توجو ابن ا١بزري بالسؤاؿ البن السبكي بقولو:
(ما تقوؿ السادة العلماء أئمة الدين ُب القراءات العشر الٍب يُقرأ هبا اليوـ ىل ىي متواترة أو غّب متواترة؟ وىل
كل ما انفرد بو واحد من العشرة ٕبرؼ من ا٢بروؼ متواتر أـ ال؟ وإذا كانت متواترة فما ٯبب على من
جحدىا أو حرفاً منها؟)
فأجابِب ومن خطو نقلت:
( ا٢بمد هلل ،القراءات السبع الٍب اقتصر عليها الشاطيب ،والثبلث الٍب ىي قراءة أيب جعفر وقراءة يعقوب ،وقراءة
خلف متواترة معلومة من الدين بالضرورة ،وكل حرؼ انفرد بو واحد من العشرة معلوـ من الدين بالضرورة أنو
ُمنزؿ على رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -ال يكابر ُب شيء من ذلك إالَّ جاىل وليس تواتر شيء منها
مقصوراً على من قرأ بالروايات ،بل ىي متواترة عند كل مسلم يقوؿ :أشهد أف ال إلو إالَّ اهلل ،وأف ٧بمداً رسوؿ
اهلل ،ولو كاف مع ذلك عامياً جلفاً ال ٰبفظ من القرآف حرفاً ،و٥بذا تقرير طويل ،وبرىاف عريض ال يسع ىذه

الورقة شرحو ،وحظ كل مسلم وحقو أف يدين اهلل تعأب وٯبزـ بأف ما ذكرناه متواتر معلوـ باليقْب ،ال يتطرؽ
الظنوف وال االرتياب إٔب شيء منو ،واهلل أعلم( )205ا.ىػ
ومع ما أوردناه من تقرير ابن ا١بزري ،فإنو ٯبب القوؿ أنو أفرط ُب تسفيو رأي ٨باصميو ،وجزـ بأف تواتر ىذه
القراءات الثبلث تتمة العشر حظي بإٝباع ا٤بسلمْب ،وأف إنكار واحدة منها إنكار صريح للوحي ا٤بتنزؿ على
ا٤بعصوـ  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-وأنكر أف يكوف ُب ا٤بسلمْب من ال يعتقد تواترىا!..
وال شك أف ذلك غّب ُم َسلَّم لو ُب ىذا الباب ،وقد توافرت أقواؿ كثّبة عن السلف بػخػبلؼ ذلك ،أقػر هبػا إٔب
مػا نػحن فيػو اختيػار الشػاطيب ،ويػمكػن مطالعة عشرات األقواؿ عن علماء القراءة الٍب تنص أنو ليس فوؽ
السبع متواتر ،وىي مبسوطة ُب الكتب الٍب أشرنا إليها فيما بْب عصري ابن ٦باىد وابن ا١بزري(.)206
وىكذا فإف أؤب اآلراء بالقبوؿ ىو ما حررناه من أف السبع متواترة ،وأف الثبلث بعدىا ٨بتلف ُب تواترىا ،وأف
الصحيح تواترىا.
-----------( )204تقريب النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري جػ 1ص 45
( )205تقريب النشر ُب القراءات العشر 46 ،45/1
( )206انظر ص  80وما بعدىا من ىذا الكتاب.
ا٤ببحث ا٣بامس :أسانيد القراءات العشر
ولنأخذ اآلف ُب إيراد أسانيد القراءات السبع ا٤بتواترة ،والثبلث ا٤بتممة للعشرة ،وال شك أف أسانيد ىذه
القراءات بلغت من التواتر حداً ال ٰبيط بو حصر ،ولكن ٲبكن قراءة بعض أ٠باء ٝباىّب الصحابة والتابعْب
الذي أقرؤوا بكل واحدة من ىذه القراءات.
وأنوه ىنا بأهنم اصطلحوا أف ا٤براد بأسانيد القراءات ما كاف بْب األئمة وبْب النيب صلى اهلل عليو وسلم ،كما
اصطلحوا على تسمية الوجو ا٤بختار من القراءة رواية ،وتسمية ما كاف بيننا وبْب ىؤالء الرواة طريقاً.
وال ٱبفى أف ىذا ٧بض اصطبلح جرى عليو ا٤بتأخروف ،وال ينفي ذلك أف بعض علماء القراءة ال يلتزموف
ذلك ،ورٗبا أطلقوا اإلسناد أو الطريق أو الرواية على كل واحد من ىذه ا٤براحل.
وأحيل ىنا على ما قاـ بو الباحثاف ا١بليبلف الدكتور أٞبد ٨بتار عمر والدكتور عبد العاؿ سآب مكرـ ُب معجم
القراءات القرآنية( )207فقد قاما باستقصاء ذلك من مظانو ،وقدماه ٧برراً ميسراً.
-----------( )207انظر معجم القراءات القرآنية جػ 1ص  81وما بعدىا.

 - 1إسناد قراءة نافع.:
قرأ نافع على سبعْب من التابعْب منهم(:)208
أبو جعفر وعبد الرٞبن بن ىرمز األعرج ،ومسلم بن جندب ،و٧بمد بن مسلم بن شهاب الزىري ،وصاّب بن
خوات ،وشيبة بن نضاح ،ويزيد بن روماف.
وقرأ األعرج على عبد اهلل بن عباس وأيب ىريرة وعبد اهلل بن عياش ا٤بخزومي.
ػ وقرأ مسلم وشيبة وابن روماف على عبد اهلل بن عياش.
ػ و٠بع شيبة القراءة من عمر بن ا٣بطاب.
ػ وقرأ صاّب على أيب ىريرة.
ػ وقرأ الزىري على سعيد بن ا٤بسيب.
ػ وقرأ سعيد على ابن عباس وأيب ىريرة.
ػ وقرأ ابن عباس وأبو ىريرة على أيب بن كعب.
ػ وقرأ ابن عباس أيضاً على زيد بن ثابت.
ػ وقرأ أيب وزيد وعمر رضي اهلل عنهم على رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم .-
-----------(ٓ )208ب أعرض ىنا إٔب ترٝبة سائر رجاؿ اإلسناد ،إذ ٰبتاج ذلك إٔب ٍ
بسط وإطالة رٗبا ٚبرجنا عن مقصودنا
الذي نبتغيو.
 - 2إسناد قراءة ابن كثّب.:
وقرأ ابن كثّب على أيب السائب ا٤بخزومي ،وعلى ٦باىد بن جرب ا٤بكي ،وعلى درباس مؤب ابن عباس.
ػ وقرأ عبد اهلل بن السائب على أيب ابن كعب ،وعمر بن ا٣بطاب.
ػ وقرأ ٦باىد على عبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن السائب.
ػ وقرأ درباس على ابن عباس.
ػ وقرأ ابن عباس على أيب بن كعب ،وزيد بن ثابت.
ػ وقرأ أُيب وزيد ،وعمر رضي اهلل عنهم على رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم .-
 - 3إسناد قراءة أيب عمرو:

قرأ أبو عمرو على يزيد بن القعقاع ،ويزيد بن روماف ،وشيبة بن نصاح ،وعبد اهلل بن كثّب و٦باىد بن جرب،
وا٢بسن البصري ،وأيب العالية الرياحي ،وٞبيد ا٤بكي ،وعبد اهلل ا٢بضرمي ،وعطاء بن أيب رباح ،وعكرمة بن
خالد ،وعكرمة مؤب ابن عباس ،وابن ٧بيصن ،وعاصم بن أيب النجود ،ونصر بن عاصم ،وٰبٓب ابن يعمر.
ػ وقرأ ابن ٧بيصن على حطاف الرقاشي ،وأيب العالية الرياحي.
ػ وقرأ حطاف على أيب موسى األشعري.
ػ وقرأ أبو العالية على عمر بن ا٣بطاب وأيب بن كعب ،وزيد بن ثابت ،وابن عباس.
ػ وقرأ ٞبيد على ٦باىد ،وتقدـ سنده.
ػ وقرأ عبد اهلل بن أيب إسحاؽ على ٰبٓب بن يعمر ،ونصر بن عاصم.
ػ وقرأ عطاء على أيب ىريرة ،وتقدـ سنده.
ػ وقرأ عكرمة بن خالد على أصحاب ابن عباس ،وتقدـ سنده.
ػ وقرأ عكرمة مؤب ابن عباس على ابن عباس.
ػ وقرأ ابن ٧بيصن على ٦باىد ودرباس وتقدـ سندٮبا.
ػ وقرأ نصر بن عاصم ،وٰبٓب بن يعمر على أيب األسود.
ػ وقرأ أبو األسود على عثماف وعلي رضي اهلل عنهما.
ػ وقرأ أبو موسى األشعري وعمر بن ا٣بطاب ،وأيب بن كعب ،وزيد بن ثابت وعثماف وعلي رضي اهلل عنهم
على رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم .-
ومع ما أوردناه من تقرير ابن ا١بزري ،فإنو ٯبب القوؿ أنو أفرط ُب تسفيو رأي ٨باصميو ،وجزـ بأف تواتر ىذه
القراءات الثبلث تتمة العشر حظي بإٝباع ا٤بسلمْب ،وأف إنكار واحدة منها إنكار صريح للوحي ا٤بتنزؿ على
ا٤بعصوـ  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-وأنكر أف يكوف ُب ا٤بسلمْب من ال يعتقد تواترىا!..
 - 4إسناد قراءة ابن عامر.:
قرأ ابن عامر على أيب ىاشم ا٤بغّبة بن أيب شهاب ا٤بخزومي وعلى أيب الدرداء.
وقرأ ا٤بغّبة على عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو ،وقرأ عثماف وأبو الدرداء على رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو
وسلم .-
 - 5إسناد قراءة عاصم.:
قرأ عاصم على عبد اهلل بن حبيب السلمي الضرير ،وعلى زر بن حبيش األسدي ،وعلى ابن إياس الشيباين.
ػ وقرأ ىؤالء الثبلثة على ابن مسعود.

ػ وقرأ السلمي وزر أيضاً على عثماف بن عفاف وعلي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما.
ػ وقرأ السلمي أيضاً على أيب بن كعب ،وزيد بن ثابت رضي اهلل عنهما.
وعلي ،وأيب وزيد على رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم .-
ػ وقرأ ابن مسعود ،وعثمافٌّ ،
وأحيل ىنا على ما قاـ بو الباحثاف ا١بليبلف الدكتور أٞبد ٨بتار عمر والدكتور عبد العاؿ سآب مكرـ ُب معجم
القراءات القرآنية
 - 6إسناد قراءة ٞبزة.:
قرأ ٞبزة على األعمش عرضاً.
ػ وقرأ ٞبزة على ابن أعْب ،وعلى أيب إسحاؽ السبيعي ،وعلى ابن أيب ليلى ،وعلى ابن مصرؼ اليمامي ،وعلى
جعفر الصادؽ.
ػ وقرأ األعمش وطلحة على ٰبٓب بن وثاب األسدي.
ػ وقرأ ٰبٓب على علقمة بن قيس وعلى ابن أخيو األسود بن يزيد بن قيس ،وعلى زر بن حبيش وعلى زيد بن
وىب ،وعلى السلماين وعلى مسروؽ،
ػ وقرأ ٞبراف على أيب األسود الديلمي ،وتقدـ سنده ،وعلى عبيد بن نضيلة.
ػ وقرأ عبيد على علقمة.
ػ وقرأ ٞبراف أيضاً على ٧بمد الباقر.
ػ وقرأ أبو إسحاؽ على السلمي وعلى َزِّر بن حبيش ،وتقدـ سندٮبا.
ػ وعلى عاصم بن ضمرة ،وعلى ا٢بارث ا٥بمذاين.
علي.
ػ وقرأ عاصم وا٢بارث على ّ
ػ وقرأ ابن أيب ليلى على ا٤بنهاؿ بن عمرو وغّبه.
ػ وقرأ ا٤بنهاؿ على سعيد بن جبّب ،وتقدـ سنده.
ػ وقرأ علقمة ،واألسود ،وابن وىب ،ومسروؽ ،وعاصم بن ٞبزة ،وا٢بارث أيضاً على عبد اهلل بن مسعود.
ػ وقرأ جعفر الصادؽ على أبيو ٧بمد الباقر.
ػ وقرأ الباقر على أبيو زين العابدين.
ػ وقرأ زين العابدين على أبيو ا٢بسْب رضي اهلل عنو.
ػ وقرأ ا٢بسْب على أبيو علي بن أيب طالب رضي اهلل عنهما.
ػ وقرأ علي وابن مسعود رضي اهلل عنهما على رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم .-

 - 7إسناد قراءة الكسائي.:
قرأ الكسائي على ٞبزة ،وتقدـ سنده ،وعلى ابن أيب ليلى وتقدـ سنده ،وعلى عيسى ا٥بمذاين وروى أيضاً
ا٢بروؼ عن أيب بكر بن عياش ،وإ٠باعيل بن جعفر ،وزائدة بن قدامة.
ػ وقرأ عيسى ا٥بمذاين على عاصم ،وطلحة بن مصرؼ ،واألعمش ،وتقدـ سندىم ،وكذلك أبو بكر بن عياش.
ػ وقرأ إ٠باعيل بن جعفر على شيبة بن نضاح ونافع ،وتقدـ سندٮبا.
ػ وقرأ أيضاً إ٠باعيل على سليماف بن ٝباز ،وعيسى ابن ورداف وسيأٌب سندٮبا.
ػ وقرأ زائدة بن قدامة على األعمش وتقدـ سنده.
وعلى الرغم من ا١بهد الطيب الذي بذلو الباحثاف الكرٲباف غّب أهنما ٓب يستوفيا إال أسانيد السبع ،وىا أنا
أستوُب لك أسانيد الثبلث تتمة العشر من تراٝبهم ُب كتب رجاؿ القراءات واألثر.
إسناد أيب جعفر:
قرأ على عبد اهلل بن عياش بن أيب ربيعة ،وعبد اهلل بن عباس ،وأيب ىريرة ،وىكػذا فػإف أبػا جعفػر من أعػلى
القػراء إسناداً ،إذ أخذ عن الصحابة مباشرة.
إسناد يعقوب ا٢بضرمي:
قرأ على سبلـ الطويل ومهدي بن ميموف ،و٠بع ا٢بروؼ من الكسائي و٧بمد بن زريق الكوُب عن عاصم.
وقرأ على شهاب بن شرنقة عن أيب األسود الدؤٕب عن علي بن أيب طالب.
وقرأ على أيب األشهب عن أيب رجاء عن أيب موسى األشعري.
إسناد خلف العاشر:
قرأ على ٞبزة وقد تقدـ إسناد ٞبزة.
ا٤ببحث السادس :طرؽ القراءات العشرة
وأما رواة ىؤالء القراء العشرة فقد سبق تفصيل تراٝبهم ُب الفصل ا٣باص بعصر أئمة القراءة ،ولنشرع اآلف ُب
بياف بعض الطرؽ الٍب نقلت هبا ىذه الروايات ،وال ٱبفى أننا نقصد ىنا إيراد مشاىّب ىذه الطرؽ ،إذ حصر
ىذه الطرؽ ٝبيعاً غّب ٩بكن ألحد ،فكل من تلقى باإلسناد ُب أي عصر إ٭با ٲبثل طريقاً من ىذه الطرؽ،
وسوؼ نعُب ُب ىذا الباب بأئمة الرواة الذين أخذ عن طريقهم ابن ٦باىد وابن ا١بزري فيما بعد.

(فأما قالوف) فمن طريقي أيب نشيط وا٢بلواين عنو ،فأبو نشيط من طريقي ابن بوياف والقزاز عن أيب بكر بن
األشعث عنو فعنو ،وا٢بلواين من طريقي ابن أيب مهراف وجعفر بن ٧بمد عنو فعنو،
(وأما ورش) فمن طريقي األزرؽ واألصبهاين فاألزرؽ من طريقي إ٠باعيل النحاس وابن سيف عنو فعنو،
ا٤بطوعي عنو عن أصحابو فعنو.
واألصبهاين من طريقي ابن جعفر و َّ
(وأما البزي) فمن طريقي أيب ربيعة وابن ا٢بباب عنو ،فأبو ربيعة من طريقي النقاش وابنو بناف عنو فعنو .وابن
ا٢بباب فمن طريقي ابن صاّب وعبد الواحد بن عمر عنو فعنو.
السامري وصاّب عنو فعنو ،وابن
(وأما قنبل) فمن طريقي ابن ٦باىد وابن شنبوذ عنو ،فابن ٦باىد من طريق ّ
شنبوذ من طريق القاضي أيب الفرج والشطوي عنو فعنو.
(وأما الدوري) فمن طريقي أيب الزعراء وابن فَػ ْرح عنو ،فأبو الزعراء من طريقي ابن ٦باىد وا٤بعدؿ عنو فعنو ،وابن
ا٤بطوعي عنو فعنو.
فرح من طريقي ابن أيب ببلؿ و ّ
(وأما السوسي) فمن طريقي ابن جرير وابن ٝبهور عنو ،فابن جرير من طريقي عبد اهلل بن ا٢بسْب وابن حبش
عنو فعنو ،وابن ٝبهور من طريقي الشيباين والشنبوذي عنو فعنو.
(وأما ىشاـ) فمن طريقي ا٢بلواين عنو ،والدجواين عن أصحابو عنو ،فا٢بلواين من طريقي ابن عبداف وا١بماؿ
عنو فعنو ،والدجواين من طريقي زيد بن علي والشذائي عنو فعنو.
الصوري عنو ،فاألخفش من طريقي النقاش وابن األخرـ عنو فعنو،
(وأما ابن ذكواف) فمن طريقي األخفش و ُّ
ا٤بطوعي عنو فعنو.
والصوري من طريقي الرملي و ّ
(وأما شعبة) فمن طريق ٰبٓب بن آدـ وٰبٓب العليمي عنو ،فابن آدـ من طريق شعيب وأيب ٞبدوف عنو فعنو،
والعليمي من طريق ابن خليع والرزاز عن أيب بكر الواسطي عنو فعنو.
الصباح وعمرو بن الصباح ،فعبيد من طريقي أيب ا٢بسن ا٥بامشي وأيب طاىر
(وأما حفص) فمن طريقي عبيد بن َّ
بن أيب ىاشم عن األشناين عنو فعنو ،وعمرو من طريقي الفيل وزرعاف عنو فعنو.
ا٤بطوعي ،أربعتهم عن إدريس عنو.
(وأما خلف) فمن طريقي ابن عثماف وابن مقسم وابن صاّب و َّ
(وأما خبلَّد) فمن طريقي ابن شا َذاف وابن ا٥بيثم والوزَّاف والطَّلحي ،أربعتهم عن خبلَّد.
(وأما أبو ا٢بارث) فمن طريقي ٧بمد بن ٰبٓب وسلمة بن عاصم عنو ،فابن ٰبٓب من طريقي البطي والقنطري عنو
فعنو ،وسلمة من طريقي ثعلب وابن الفرح عنو فعنو.
(وأما الدوري) فمن طريقي جعفر النصييب وأيب عثماف الضرير عنو ،فالنصييب من طريقي ابن ا١بلندي وابن
ديزويو عنو فعنو ،وابن عثماف من طريقي ابن أيب ىاشم والشذائي عنو فعنو.
(وأما عيسى بن ورداف) فمن طريقي الفضل بن شاذاف وىبة اهلل بن جعفر عن أصحاهبما عنو ،فالفضل من
طريقي ابن شبيب وابن ىاروف عنو وىبة اهلل من طريق ا٢بنبل وا٢بمامي.

(وأما ابن ٝباز) فمن طريق أيب أيوب ا٥بامشي والدوري عن إ٠باعيل بن جعفر عنو فعنو ،فا٥بامشي من طريقي
ابن رزين واألزرؽ وا١بماؿ عنو فعنو ،والدوري من طريقي ابن النفاح وابن هنشل عنو فعنو.
(وأما رويس) فمن طرؽ النخاس با٤بعجمة وأيب الطيب وابن مقسم وا١بوىري أربعتهم عن التمار عنو.
(وأما روح) فمن طريقي بن وىب والزبّبي عنو ،فابن وىب من طريقي ا٤بعدؿ وٞبزة بن علي عنو فعنو ،والزبّبي
فمن طريقي غبلـ بن  0شنبوذ وابن حبشاف عنو فعنو.
(وأما إسحاؽ) فمن طريقي السوسنجري وبكر بن شاذاف عن ابن عمر عنو فعنو .ومن طريقي ٧بمد بن
إسحاؽ نفسو والربصاطي عنو.
(وأما إدريس) فمن طريقي الشطي وا٤بطوعي وابن يوياف والقطيعي(.)209
وُب خاٛبة مبحث الطرؽ واألسانيد أجد من ا٤بفيد ىنا أف أرتب لك ىذه األسانيد والطرؽ ُب جداوؿ توضيحية
ٗبا ٱبص كل إماـ:
-----------( )209انظر تقريب النشر ص  4و  5وال ٱبفى أف ىذه الطرؽ ىي الٍب يدٕب هبا ابن ا١بزري.
ا٤ببحث السابع :جداوؿ إيضاحية لؤلسانيد والطرؽ
ا١بداوؿ ٓب تضف ُب ىذه النسخة
ا٤ببحث الثامن :القراءات الشاذة
التقسيم ُب علم القراءات ػ كما قدمنا ػ تقسيم حاسم ،ليس فيو إال باباف :ا٤بتواتر والشاذ ،وليست فيو تلك
السعة الٍب نراىا ُب السنن كا٤بتواتر وا٤بشهور واآلحاد وكذلك التقسيم إٔب متصل ومنقطع ومعضل ،وغّب ذلك.
فنحن ىنا أماـ إثبات نص قرآين أو نفيو ،وال ٭بلك إزاء ذلك أكثر من القوؿ بالثبوت أو عدـ الثبوت.
وىكذا ٲبكن القوؿ :إف كل قراءة ٓب يثبت تواترىا فهي قراءة شاذة ،وقد أعرضنا ػ كما رأيت ػ عن التسمية
الشائعة على ألسنة العامة بقراءات اآلحاد.
وقد قاؿ ابن ا١بزري ُب ىذا الباب جازماً:
ِ
وحيثما ٱبتل شر ٌط ِ
السبعة()210
أثبت * شذو َذه لو أنو ُب
والشروط الٍب يعنيها ابن ا١بزري ىنا ىي ما سبق أف بيناىا ُب باب تدوين القراءات السالف ،وىي:
 - 1أف يتواتر إسناداً من القارئ إٔب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم .-
 - 2أف يوافق الرسم القرآين ُب أحد ا٤بصاحف العثمانية.
 - 3أف يوافق العربية ولو بوجو.

يدوف منها أصبلً إال أربع قراءات وىي قراءة ٰبٓب اليزيدي وابن ٧بيصن واألعمش
وىذه القراءات الشاذة ٓب َّ
وا٢بسن البصري ،فيما بقيت القراءات الشاذة األخرى غّب مدونة أصبلً ولن ٯبتمع لك منها إال بضع كلمات
وردت ُب ثنايا كتب القراءات.
وقد سبقت ترٝبة ىؤالء األربعة(  ،)211ومن ا٤بناسب أف أنوه ىنا بأف شذوذ قراءاهتم ال يقلل من عظيم
منزلتهم ُب العلم ،وإ٭با ىي مسألة إسناد ،وقد سلَّم العلماء ٗبنزلتهم ومكانتهم ،ولكن اآلفة فيمن أسند عنهم،
وفيمن أسندوا عنو.
وأضيف ىنا ترٝبة أشهر رواة ىؤالء األئمة ٨بتاراً راويْب لكل إماـ كما جرينا ُب ترٝبة رواة العشرة.
راويا قراءة ا٢بسن البصري :توُب  110ىػ
ػ أبو نعيم البلخي :شجاع بن أيب نصر البلخي ،ثقة كبّب زاىد ،قاؿ فيو اإلماـ أٞبد وقد سئل عنو :بخ بخ..
وأين مثلو اليوـ؟ٓ ..ب يدرؾ ا٢بسن البصري إذ ولد عاـ  120ىػ أي بعد موت ا٢بسن بعشر سنْب ،ولكن روى
عنو بإسناد ،توُب عاـ  190ىػ.
ػ أبو عمر حفص بن عمر الدوري :وىو راوية أيب عمرو البصري ،سبقت ترٝبتو( )212ػ توُب .246
راويا قراءة األعمش :توُب سنة  148ىػ
ػ ا٤بطوعي :ا٢بسن بن سعيد ا٤بطوعي ،رحل ُب الببلد ٍب استقر ُب اصطخر ،كاف إماماً ُب القراءات متقناً ٥با،
توُب عاـ  371ىػ.
وروايتو عن األعمش بإسناد إذ ولد بعد موتو بنحو مائة وأربعْب سنة.
ػ الشنبوذي :أبو الفرج ٧بمد بن أٞبد الشطوي الشنبوذي ،كاف من أئمة القراءة واحملدثْب وا٤بفسرين ،وروايتو عن
األعمش أيضاً بإسناد إذ ولد بعد موتو بنحو مائة واثنْب وٟبسْب سنة .ولد سنة  300وتوُب  388ىػ.
راويا قراءة ابن ٧بيصن :توُب  123ىػ.
ػ البزي :أبو ا٢بسن أٞبد بن ٧بمد بن أيب بزة ،سبقت ترٝبتو(  )213إذ ىو راوي ابن عامر وٓب يرو عن ابن
٧بيصن مباشرة وإ٭با روى عنو بإسناد ،إذ كانت وفاتو  205ىػ.
ػ ابن شنبوذ :ىو أبو ا٢بسن ٧بمد بن أٞبد بن أيوب ،كاف ٱبالف ا١بمهور ُب قواعد قبوؿ القراءة الصحيحة،
فبل يشَبط موافقتها للمصحف ،ومع ذلك فلم يطعن أحد ُب عدالتو ومنزلتو ،وقد نبغ ُب القراءة والتفسّب.
توُب عاـ  328ىػ ،وبذلك فهو ٓب يرو مباشرة عن ابن ٧بيصن.
راويا قراءة اليزيدي :توُب  202ىػ.
ػ سليماف بن ا٢بكم :أبو أيوب سليماف بن أيوب بن ا٢بكم ،قرأ على اليزيدي مباشرة ،وقد عرؼ بلقب
"صاحب البصري" ٤ببلزمتو ليحٓب اليزيدي ،وال ٱبفى أف ٰبٓب اليزيدي ىو أكرب أصحاب أيب عمرو البصري.
ػ أٞبد بن فرح
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وقد قاؿ ابن ا١بزري ُب ىذا الباب جازماً:
ِ
وحيثما ٱبتل شر ٌط ِ
السبعة()210
أثبت * شذو َذه لو أنو ُب
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راويا قراءة ابن ٧بيصن :توُب  123ىػ.
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٧بيصن مباشرة وإ٭با روى عنو بإسناد ،إذ كانت وفاتو  205ىػ.
ػ ابن شنبوذ :ىو أبو ا٢بسن ٧بمد بن أٞبد بن أيوب ،كاف ٱبالف ا١بمهور ُب قواعد قبوؿ القراءة الصحيحة،
فبل يشَبط موافقتها للمصحف ،ومع ذلك فلم يطعن أحد ُب عدالتو ومنزلتو ،وقد نبغ ُب القراءة والتفسّب.
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ػ أٞبد بن فرح :نبغ ُب التفسّب والقراءة ،وٓب يأخذ عن اليزيدي مباشرة بل قرأ عنو بإسناد وتوُب سنة  303ىػ.
وليس ُب احملفوظ اليوـ ُب أسانيد القراء رواية لقراءة كاملة فوؽ ىؤالء األربعة عشر ،ولكن رويت وجوه ُب قراءة
بعض الكلمات القرآنية ألئمة غّب ىؤالء ،وليس بْب أيدينا اختيار كامل ٥بم ،ولكن أخرب ابن الندًن ُب
الفهرست أنو كانت ٥بم قراءات ولكنها اليوـ ُب حكم ا٤بندثر ،وذكر منها:
(قراءة عبد اهلل بن عباس ا٤بخزومي( )214وأباف بن عثماف بن عفاف( )215ومسلم بن حبيػب( )216وشيػبة
ِ
صػاح( )217من أىػل ا٤بدينة ،وابن أيب عمارة( )218ودربػاس()219
بػن ن َ
وحػميػػد بػػن قيػػس( )220مػن أىػل مكػػة ،وابػن إسحاؽ الػحضرمي( )221وعاصم الػجحدري( )222وعيسى
بن عمر(  )223الثقفي وأبو ا٤بنذر سبلـ(  )224من أىل البصرة ،وطلحة بن مصرؼ(  )225وعيسى
ا٥بمداين( )226وابن أيب ليلى( )227من أىل الكوفة ،وأبو الربىس عدواف بن عثماف(  )228عثماف الزبيدي
وٰبٓب( )229اليزيدي وخالد بن معداف(  )230من أىل الشاـ ،و٧بمد بن السميفع ا٢بضري نزيل
البصر(.)231
-----------( )210انظر ص  83من ىذا الكتاب
( )211انظر ص  77من ىذا الكتاب
( )212انظر ص  77من ىذا الكتاب
( )213سبقت ترٝبتو ُب تراجم الصحابة القراء.

( )214أباف بن عثماف (  105ىػ) ىو أباف بن عثماف بن عفاف األموي القرشي ،أوؿ من كتب ُب السّبة
النبوية ولد وتوُب با٤بدينة شارؾ ُب وقعة ا١بمل مع عائشة ،تؤب إمارة ا٤بدينة لبِب أمية بْب عامي  76و ،83
كاف من رواة ا٢بديث الثقاة ومن فقهاء ا٤بدينة أىل الفتوى.
( )215مسلم بن حبيبٓ :ب أجد لو ترٝبة
( )216شيبة بن نصاح ( 130ىػ) ىو شيبة بن نصاح بن سرجس بن يعقوب ا٤بخزومي ا٤بدين ،قاضي ا٤بدينة
وإماـ أىلها ُب القراءات ،وكاف من ثقات رجاؿ ا٢بديث.
( )217ابن أيب عمارةٓ ،ب أقف على ترٝبتو ،ولعلو قيس أبو عمارة الفارسي مؤب األنصاري ،قاؿ ُب التقريب
فيو لْب ،من الطبقة السابعة ،مات قبل الستْب.
( )218درباسٓ :ب أقف على ترٝبتو ،ولكن أشار صاحب معجم القراءات أنو من أىل مكة جػ 1ص 117
(ٞ )219بيد بن قيس ( 130ىػ) ٞبيد بن قيس ا٤بكي األعرج ،أبو صفواف القاري.
(ٓ )220ب أقف على ترٝبتو
( )221عاصم ا٢بجدري :ىو عاصم بن أيب الصباح العجاج ،وقيل ميموف أبو اجملشر ا١بحدري البصري،
مات قبل عاـ  130ىػ
( )222عيسى بن عمر ( 156ىػ) ىو عيسى بن عمر األسدي ،ا٥بمداين (أبو عمرو) الكوُب ،القارئ ،ثقة.
( )223أبو ا٤بنذر سبلـٓ :ب أقف على ترٝبتو.
( )224طلحة بن مصرؼ ( 112ىػ) ىو طلحة بن مصرؼ بن كعب بن عمرو ا٥بمداين اليامي ،الكوُب ،أبو
٧بمد ،أقرأ أىل الكوفة ُب عصره كاف يسمى (سيد القراء) وىو من رجاؿ ا٢بديث الثقات ومن أىل الورع
والنسك ،شهد وقعة ا١بماجم وندـ على مشاركتو.
( )225عيسى بن عمر ا٥بمداين :أبو عمرو ،الكوُب ،القارئ ،ثقة ،من السابعة ،مات سنة 156ىػ
(( )226ت  86ىػ) ىو عبد الرٞبن بن أيب ليلى األنصاري ا٤بدين ٍب الكوُب ،ثقة حافظ ،مات بوقعة دير
ا١بماجم.
( )227عدواف بن عثمافٓ :ب أقف على ترٝبتو ،لكن أشار صاحب معجم القراءات أف ا٠بو أبا الربجسم
الزبيدي ،وأنو من أىل الشاـ جػ 1ص 118
( )228سبقت ترٝبتو ُب ص 73
( )229خالد بن معداف ( 104ىػ) ىو خالد بن معداف بن أيب كرب الكبلعي (أبو عبد اهلل) تابعي ،ثقة٩ ،بن
اشتهروا بالعبادة ،أصلو من اليمن ،وأقاـ ُب ٞبص (بالشاـ) وكاف يتؤب شرطة يزيد بن معاوية ،كاف كثّب
التسبيح ،فلما مات بقيت إصبعو تتحرؾ كأنو يسبح.
(٧ )230بمد بن السميفع :ولد ُب اليمن وتعلم فيها ،رحل ُب طلب العلمٍ ،ب استقر بالبصرة.

( )231انظر الفهرست البن الندًن ص 30
ا٤ببحث التاسع :التمييز بْب القراءة والرواية والطرؽ
تكونت لدينا صورة عامة عن التفريق بْب ىذه التسميات ،بعد الذي قدمناه ُب الفصوؿ السالفة ولكن من
ا٤بفيد أف نعود ىنا إٔب توضيح قواعد التمييز بْب ىذه ا٤بسميات وفق استعماؿ علماء القراءة.
ِ
وحيثما ٱبتل شر ٌط ِ
السبعة()210
أثبت * شذو َذه لو أنو ُب
القراءة:
درج القراء على إطبلؽ لفظ القراءة على ما أقرأ بو األئمة القراء ،والقارئ ا٤بقصود ىنا ىو من انفرد بأصوؿ
خاصة ُب األداء ،فكاف لو مثبلً مذىب ُب ا٥بمزات أو اإلدغامات أو البلمات أو غّب ذلك ،فيقرأ الناس من
بعده على منوالو ،على أساس أنو تصدر لئلقراء هبذا اللوف من االختيار ،وال ٱبفى ىنا أنو يشَبط ُب القراءة
ا٤بتواترة ٙبقق الشروط الثبلث ا٤بتفق عليها وىي تواتر السند وموافقة ا٤بصحف اإلماـ وموافقة العربية ولو بوجو.
ولن نبلغ قوالً فصبلً ٲبتاز بو صنيع القراء ُب ىذا ا٤بقاـ فرب إماـ أطلق عليو اسم قارئ وما ىو بقارئ،
وٕبسبك ىنا أف تذكر األئمة العشرة ا٤بتفق على تسميتهم بالقراء وىم :نافع ا٤بدين وابن كثّب ا٤بكي وأبو عمرو
البصري وابن عامر الشامي وعاصم وٞبزة والكسائي الكوفيوف ويعقوب ا٢بضرمي وأبو جعفر وخلف القارئ.
الرواية:
وقد شاع منذ القدـ إطبلؽ لفظ الرواية على صنيع الرواة الذين أخذوا عن األئمة القراء ،فيقاؿ حفص راوية
عاصم ،وقالوف راوية نافع ..وىكذا.
وقد تقدـ أهنم اختاروا لكل إماـ قارئ راويْب اثنْب يتحمبلف عنو ،واعتمدوا اختيار كل منهما عن اإلماـ
القارئ.
وليس يشَبط أف يعاصر الراوي شيخو القارئ بل يكفي أف يكوف متأخراً عنو ُب الزمن ،وكثّب من الرواة أخذوا
عن األئمة القراء بأسانيد ،وأسانيدىم ٧بفوظة معتمدة.
و٘بدر اإلشارة ىنا إٔب أف القارئ اإلماـ قد يروي لو مئات من طلبة العلم ،ومذىب القراء ُب ذلك أف ما نقلو
الراوياف ا٤بعتمداف ىو القراءة ا٤بتواترة ا٤بشروعة ،أما ما رواه عنهم غّبٮبا فإنو ال ٱبلو أف يكوف موافقاً للراويْب أو
ألحدٮبا أو ٨بالفاً ٥بما.
فإف كاف موافقاً ٥بما أو ألحدٮبا ػ وىو الغالب ػ فهي الرواية عينها وليس عليها اعَباض ،واألليق ىنا أف تنسب
إٔب الراوية األصل دفعاً لبللتباس.

وإف كاف النقل ٨بالفاً ألداء كل من الراويْب ػ وىو نادر فيما روي عن الثقات ػ فإنو حينئذ يدرج ُب القراءة
الشاذة ،وال ٧بمل ٧بل القراءة ا٤بتواترة ،بل ىو من وىم الرواة.
وىذا التأليف الذي قدمناه ٰبل اإلشكاؿ الذي طرحو بعض القراء حوؿ اإلنكار على االقتصار على الراويْب
فيما يروى عن األئمة القراء ،ومن ىؤالء أبو حياف األندلسي ا٤بفسر.
الطريق:
والطريق ىو اإلسناد الذي ٙبدرت منو الروايات من األئمة الرواة إٔب زماننا ىذا ،فكل إسناد طريق ،وال ٱبفى
ىنا أف لكل قراءة يقرأ هبا الناس اليوـ أكثر من ألف طريق ،ومن يستطيع عد ذلك أو حصره؟ وىو إ٭با يكثر
كل يوـ ،إذ كلما أتقن قارئ وتصدر لئلقراء صار إسناده طريقاً ٤بن بعده ،ولكن غلب إطبلؽ الطرؽ على
القراء الذين تلقوا عن الرواة مباشرة ُب الطبقة األؤب كما وضحتو ا١بداوؿ.
ولكن ىذه الكثرة الكاثرة لن ٙبوؿ دوف اعتماد بعض األئمة القراء معآب ُب الطريق ،والركوف إٔب اختياراهتم
ومناىجهم ،وأف يتربؾ الناس ببلوغهم ُب األسانيد ،تارة بغرض االستيثاؽ وتارة بغرض الربكة.
واألصل أف الطرؽ ال تتخالف فهي رواية عن اإلماـ ذاتو ،من خبلؿ را ٍو بعينو ،ولكن حصل أف ٚبالفت الطرؽ
كما ُب طريق األصبهاين وطريق األزرؽ عن ورش ،فهذا ٧بموؿ إما على أف اإلماـ الراوي كاف لو وجهاف ورد
كل منهما بطريق ،أو على أف صاحب أحد الطريقْب َوَى َم ،والوىم ُب ىذا الباب ىدر ،وا٤بعوؿ على األصح
إسناداً ،وليس ٜبة قاعدة مطردة تندرج ٙبتها أفراد ىذه النزاعات ،بل القوؿ ُب كل مسألة ألئمة القراءة
ا٤بعتمدين.
ٚبالف الطرؽ ٓب يأت أبداً بأي فرش جديد ،وال حٌب بأصل قاعدي جديد(  ،)232بل
وٯبدر القوؿ ىنا أف َ
تكوف غالب األحواؿ صفة ُب األداء ،يقتصر ُب أدائها طريق ،بينما يتوسع ُب أدائها طريق آخر.
وقد أوردت لك ُب ا١بداوؿ ا٣باصة بالقراء أشهر الطرؽ عنهم( ،)233وال موجب للتكرار وقد اتضح ا٤بقصود.
وإٔب جانب ىذه الطرؽ الٍب قصد أصحاهبا خدمة رواية بعينها ،فإف ٜبة طرقاً تنمى إٔب بعض األئمة قصدوا هبا
ٝبع أكثر من رواية ،مثاؿ ذلك طريق الشاطيب الذي قصد بو إٔب ضبط سبع قراءات ُب اثنٍب عشرة رواية،
وكذلك طريق الدرة ا٤بضية الذي قصد بو ابن ا١بزري إٔب ضبط ثبلث قراءات ُب ست روايات ،وكذلك طريق
طيبة النشر الذي قصد بو ابن ا١بزري إٔب ضبط عشر قراءات ُب عشرين رواية.
وٲبكن التمييز بْب ىذين النوعْب بأف نقوؿ عن األؤب إنو طريق إفراد ،وعن الثاين إنو طريق ٝبع.
ونستأنس ىنا ٗبا أورده السيوطي ُب اإلتقاف من أمر ىذه االصطبلحات بقولو:

تقسيم القراء أحواؿ اإلسناد إٔب قراءة ورواية وطريق ووجو ،فا٣ببلؼ إف كاف ألحد األئمة السبعة أو العشرة أو
٫بوىم واتفقت عليو الروايات والطرؽ عنو فهو قراءة .وإف كاف للراوي عنو فرواية ،أو ٤بن بعده فنازالً فطريق ،أو
ال على ىذه الصفة ٩با ىو راجع إٔب ٚبيّب القارئ فيو فوجو(.)234
وحاصل قوؿ السيوطي أنو أفرد بالذكر اصطبلحاً رابعاً ىو (الوجو) وىو قد يكوف وجهاً ُب القراءة أو الرواية أو
الطريق ،وا٤براد بالوجو أف القارئ بو ال ينكر الوجو اآلخر لئلماـ ا٤بروي عنو ،ويلزـ القوؿ إهنما معاً مأذوف هبما،
ًََّب تلقيهما من الشيخ القارئ.
-----------( )232مع حفظ استثناء واحد وىو باب مد البدؿ لورش ،فقد نقل عنو أصحاب الطرؽ جواز الطوؿ فيو،
وأنكر ىذا الباب عنو ابن غلبوف ،فجزـ أف البدؿ عند ورش بالقصر ال غّب .وعبارة الشاطيب:
وقوال
وعاداً األؤب وابن غلبوف طاىر * بقصر ٝبيع الباب قاؿ َّ
قاؿ ابن القاصح ُب سراج القاري :إف ابن غلبوف قاؿ بالقصر ،وجعلو ىو ا٤بذىب لورش ،وما سواه غلطاً ،وقرر
ذلك ُب كتاب التذكرة ،وإ٭با اعتمد على رواية للبغداديْب ،فأما ا٤بصريوف فإهنم رووا التمكْب عن ورش .انظر
سراج القاري البن القاصح ص .57
( )233انظر ص  122وما بعدىا من ىذا الكتاب
( )234اإلتقاف جػ 1ص 34

الفصل الرابع :قواعػػد القػ ػراء
ٛبهيد ُب معُب القواعد ومناطها
يقصد بقواعد القراء ا٤بسائل األمهات الٍب تندرج ُب إطارىا ا٢باالت ا٤بختلفة ألداء النص القرآين كا٤بد والقصر
واإلدغاـ واإلظهار والفتح واإلمالة ،وغّب ذلك من األمهات ا١بامعة.
وسيتضح ا٤بعُب ٔببلء أكرب حْب ندرس ُب الفصل القادـ التعريف بالفرشيات والتمييز بينها وبْب األصوؿ.
والغاية من بسط ىذين األصلْب :قواعد القراء والفرشيات ،فتح باب ٙبصيل القراءات أماـ الراغبْب ،إذ يبلحظ
أف غالب الدارسْب للعلوـ اإلسبلمية يتعاملوف مع علم القراءات كعلم مغلق مبهم٩ ،بنوع على غّب أىل
االختصاص ،وا٢بقيقة أف ٙبصيػل الكفاية من ىذا العلم ٩بكن وارد ،وليس ٩با تستغرؽ بو األعمػار ،وال ىو مػمػا
تفُب بو األياـ ،مع التنويو ىنا بأف االختصػاص ُب ىذا البػاب ٰبتػاج إٔب تفػرغ ،وىػو وإف كاف ال يبلغو كل أحػد
إتقانػاً ،ولكػن االطبلع عليو مػمكن لكل راغب.

ٛبهيد ُب طرؽ دراسة قواعد القراء
ٲبكن دراسة قواعد القراء على طريقتْب:
 - 1القواعد ا١بامعة
 - 2قواعد كل قارئ
ففي ا٢بالة األؤب ننهج هنجاً موضوعياً فنتناوؿ أحكاـ القراءات وفق ا٤بسائل الكربى ٥بذا الفن ،فنبدأ مثبلً
بعنواف :ا٤بد والقصرٍ ،ب نعرض ألحواؿ ا٤بد والقصر ومواضعها مع عزو كل اختيار إٔب من قرأ بو من األئمةٍ ،ب
ننتقل إٔب باب اإلدغامات فالراءات فالبلمات وىكذا حٌب تفرغ ا٤بسائل القواعدية.
أما ُب ا٢بالة الثانية فنفرد لكل إماـ قواعده ا٣باصة بو ،وما وافق فيو أصحابو وما خالفهم بو ،وىنا تكوف
عناوين الدراسة ىي أ٠باء القراء أو الرواة أنفسهم.
بعض األئمة مذاىب ٍ
بعض ُب أبواب ٕبا٥با ،ولكن تبدو الطريقة
وبْب الطريقتْب تبلزـ ضروري ،حيث يتبع ُ
األؤب أصلح ٤بن يرغب ٔبمع القراءات ،فيما تكوف الطريقة الثانية أيسر ٤بن يبتغي القراءة إلماـ من األئمة.
وسنورد ىنا الطريقتْب معاً ،على الرغم من أف ُب إحداٮبا غنية عن األخرى ،ولكن مثو٥بما معاً أماـ القارئ
أدعى للفهم وأحظى بالقبوؿ.
ا٤ببحث األوؿ :الطريقة األؤب :القواعد ا١بامعة
ٱبتار عامة من يصنف ُب القراءات التصنيف على وفق ىذه الطريقة ،إذ ىي أكثر إحاطة ،حيث ٘بتمع ُب
ا٤بسألة الواحدة الوجوه والنظائر ،وبا٤بقارنة بينها يزداد األمر وضوحاً وجبلءً.
ولكن أىم األسباب ُب ٚبّبىم ٥بذه الطريقة ىي أهنم اتفقوا على انتهاجها ُب الفرش ،فأصبح انتهاجهم ٥با ُب
القواعد كالتكملة ٤با ىو ٧بل اتفاؽ.
وعلى ىذا النهج سارت ا٤بنظومتاف الشهّبتاف :الشاطبية وتكملتها الدرة ،والطيبة ،وعنهما يتلقى اليوـ غالب
قراء األمصار.
وسائر ا٤بعلومات الٍب نوردىا ُب ىذا البحث فإ٭با ىي تلخيص عن الشاطبية(  ،)235فا٤بعوؿ عليها ،وحيثما
نقلت عن سواىا فإين أشّب ُب ا٥بامش ،وإ٭با أنقل عن سواىا إف وجدت ٜبة نكتة حرية ،أو فائدة جلية ،ومع
ىذا فإف غالب نقلي عن سواىا إ٭با ىو عن طيبة النشر(.)236
-----------( )235الشاطبية :نظم علمي ،نظمو القاسم بن فّبه الشاطيب على مًب التيسّب.
والتيسّب :كتاب ُب القراءات السبع أليب عمرو الداين ،انظر ص  92و  93من ىذا الكتاب.
وجرى عمل العلماء ،على اعتمادىا كأوثق مرجع ُب ىذا الفن ،فيما ٱبص القراءات السبع.

( )236طيبة النشر :نظم علمي ،نظمو اإلماـ ابن ا١بزري على كتابو :النشر ُب القراءات العشر.
وجرى عمل العلماء على اعتمادىا كأوثق مرجع ُب ىذا الفن فيما ٱبص القراءات العشر.
ٛبهيد ُب مذاىبهم ُب البسملة
قرأ قالوف وابن كثّب وعاصم والكسائي وأبو جعفر باألوجو الثبلثة ا٤بشتهرة:
 - 1وصل ا١بميع( :أي وصل آخر السورة بالبسملة بأوؿ السورة التالية بنفس واحد)
 - 2قطع ا١بميع( :أي قراءة آخر السورة بنَػ َفسٍ ،ب البسملة بنَػ َفسٍ ،ب أوؿ السورة التالية بنَػ َفس)
 - 3وصل البسملة بأوؿ السورة.
ػ قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب باألوجو الثبلثة السابقة وبإسقاط البسملة مع الوصل والسكت.
ػ قرأ ٞبزة وخلف العاشر بإسقاط البسملة دوماً ٕبالتْب :السكت والوصل.
واتفق القراء على أف الوصل بْب األنفاؿ والتوبة لو ثبلثة أوجو:
ػ الوقف
ػ السكت
ػ الوصل
ا٤بطلب األوؿ :أحكاـ ىاء الكناية
وىي ىاء الضمّب الٍب يكُب هبا عن ا٤بفرد الغائب ،ويسمى مدىا مد الصلة ،والقراء متفقوف ُب أحكامها إال:
 )237ػ {منو خطاباً}(  )238ػ {إليو
ابن كثّب :فإنو ٲبدىا ولو بعد ساكن مثل{ :إناه ولكن}(
مآب}(.)239
وقد اختار خلف وشعبة وأبو عمرو واإلسكاف احملض ُب تسع كلمات:
{يؤده إليك} :موضعاف ُب سورة آؿ عمراف آية 75
{نؤتو منها} :موضعاف ُب آؿ عمراف وموضع ثالث ُب الشورى
{نصلو جهنم} :موضع واحد ُب النساء ()115
{نولو ما تؤب} :موضع واحد ُب النساء ()115
{فألقو} :موضع واحد ُب النمل ()28
{ويتقو} :موضع واحد ُب النور ()52
-----------( )237سورة األحزاب 52

( )238سورة عم 37
( )239سورة الرعد 36
ػ وقد وافقهم حفص ُب الكلمتْب األخّبتْب.
ػ كما وافقهم خبلد فيهما ٖبلف عنو.
ػ وباقي القراء على ٙبريك ىاء الضمّب ُب ىذه ا٤بواضع.

ا٤بطلب الثاين :أحكاـ ا٤بدود
ا٤بد الطبيعي:
االتفاؽ على مده حركتْب
ا٤بد البدؿ:
االتفاؽ على مده حركتْب إال ورشاً فيجوز عنده القصر والتوسط واإلشباع والقصر أؤب ،ولو فيو أحكاـ خاصة
فراجعها.
ا٤بد العوض:
االتفاؽ على مده حركتْب
مد الصلة:
االتفاؽ على تركو قبل ساكن ،وكذلك بْب الساكن :وا٤بتحرؾ إال ابن كثّب ،واالتفاؽ على مده حركتْب بْب
متحركْب ،واالتفاؽ على أنو منفصل إف جاءت بعده ٮبزة.
ا٤بد ا٤بتصل:
ورش وٞبزة  6حركات
عاصم  5حركات وروي  4حركات
ابن عساكر والكسائي وخلف  4حركات
قالوف والدوري عن أبو عمرو وابن كثّب والسوسي وأبو جعفر ويعقوب  3حركات.
ا٤بد ا٤بنفصل:
ورش وٞبزة  6حركات
عاصم  5حركات
ابن عامر والكسائي وخلف  4حركات
قالوف والدوري  3حركات وروي عنهما القصر

السوسي وابن كثّب وأبو جعفر ويعقوب  2حركتاف
ا٤بد البلزـ:
ػ االتفاؽ على ا٤بد ا٤بشبع ػ أبو جعفر قرأ بالسكت عند البلزـ ا٢برُب ألفس المس ميم وترؾ اإلدغاـ فيو.
ػ وأما لفظ عْب ،ففيها ١بميع القراء التوسط والطوؿ ،والطوؿ أفضل
ا٤بد العارض للسكوف:
ػ االتفاؽ على جواز القصر والتوسط واإلشباع
ا٤بد الليػن:
ػ االتفاؽ على جواز القصر والتوسط واإلشباع
وجرى عمل العلماء ،على اعتمادىا كأوثق مرجع ُب ىذا الفن ،فيما ٱبص القراءات السبع.
قاعدة الروـ واإلمشاـ:
ػ إذا كاف السكوف العارض ،فتحةمع ا٤بد العارض واللْب ُب األصل فليس فيو إال ما قدمنا ثبلثة أوجو لكل
القراء.
ػ إذا كاف السكوف العارض مكسور األصل كاف فيو وجو رابع وىو الروـ حاؿ القصر فقط.
ػ إذا كاف السكوف العارض مرفوع األصل كاف فيو سبعة أوجو ،األربعة السابقة ،واإلمشاـ مع اإلشباع والتوسط
والقصر.
ا٤بطلب الثالث :أحكاـ ميم ا١بمع
روي عن قالوف وجهاف :ا٤بد مطلقاً ،اإلسكاف مطلقاً
ػ ابن كثّب وأبو جعفر :ٲبداهنا مطلقاً
ػ ورش :ٲبدىا قبل ا٥بمزة فقط{ :عليهم أأنذرهتم} البقرة ()5وكل ٕبسب مذىبو ُب عدد ا٢بركات ُب ا٤بنفصل
وال خبلؼ بْب القراء ُب وجوب مدىا ُب موضعْب:
{أنلزمكموىا} :ىود ()28
{إف يسألكموىا}٧ :بمد ()37
ا٤بطلب الرابع :اإلدغامات:
حروؼ قربت ٨بارجها
تعجب فعجب}(،)240
الباء قبل الفاء{ :إف
ْ
أدغمها أبو عمرو والكسائي وخبلد.

يفعل ذلك}()241
البلـ قبل الذاؿْ { :
أدغمها عن الكسائي الليث وحده
الفاء قبل الباء٬{ :بسف هبم}()242
أدغمو الكسائي وحده ،وليس لو إال ىذا ا٢برؼ
الذاؿ قبل التاء{ :فنبذهتا}( )243ػ {عذت}()244
أدغمها أبو عمرو وٞبزة والكسائي
الثاء قبل التاء{ :أورثتموىا}()245
أدغمها أبو عمرو وٞبزة والكسائي وىشاـ
الراء قبل البلـ{ :يغفر لكم}()246
أدغمها السوسي ،واختلف عن الدوري فيها
النوف قبل الواو :اتفقوا على اإلدغاـ فيها واختلفوا ُب حرفْب:
{يس والقرآف}( :)247أظهرىا قالوف وابن كثّب وأبو عمرو وٞبزة وحفص وأدغمها الباقوف.
{ف والقلم}( :)248على اختبلفهم السابق ،إال أف ورشاً قرأ بالوجهْب فيها.
الداؿ قبل الذاؿُ :ب حرؼ{ :كهيعص ذكر}()249
الداؿ قبل الثاء{ :ومن يرد ثواب}()250
الثاء قبل التاء{ :لبثتم}( )251ػ {فلبثت}()252
أظهر ُب الثبلثة السابقة نافع وابن كثّب وعاصم وأدغم الباقوف.
النوف قبل ا٤بيم :من {طسػػم}()253
ػ أظهرىا ٞبزة
ػ أدغم الباقوف
الذاؿ قبل التاء{ :اٚبذًب}( )254ػ {أخذًب}()255
ػ أظهرىا ابن كثّب وحفص
ػ أدغم الباقوف
الباء قبل ا٤بيم{ :اركب معنا}()256
ػ أدغمو عاصم وأبو عمرو والكسائي وقنبل
ػ أظهره ورش وابن عامر
ػ قرأ الباقوف بالوجهْب
الثاء قبل الذاؿ{ :يلهث ذلك}()257

ػ أظهرىا ابن كثّب وورش وىشاـ وقالوف ٖبلف عنو
ػ أدغم الباقوف
يعذب من يشاء}(( )258على قراءة ا١بزـ)
الباء قبل ا٤بيمْ { :
ػ أدغمو قالوف وأبو عمرو وٞبزة والكسائي
ػ أظهرىا ورش
ػ قرأ ابن كثّب على الوجهْب.
ا٤بد الليػن:
ػ االتفاؽ على جواز القصر والتوسط واإلشباع
ذاؿ إذ :أٝبعوا على إدغاـ ذاؿ إذ ُب الذاؿ والظاء{ :إذ ذىب}(  )259ػ {إذ ظلموا}( )260وفيما سواىا
من ا٢بروؼ منهم فيو على مذاىب ٟبسة:
 )261ػ {إذ
ػ أبو عمرو وىشاـ :أدغموىا ُب حروؼ الصفّب ،وحروؼ لفظة٘ :بد ٫بو {إذ ٠بعتموه}(
صرفنا}( )262ػ {إذ زين}( )263ػ {إذ تربأ}( )264ػ {إذ جاؤوكم}( )265ػ {إذ دخلوا}()266
ػ الكسائي وخبلد :وافقوىم إال ُب ا١بيم فأظهراىا
ػ خلف :أدغمها ُب التاء والداؿ فقط
ػ ابن ذكواف :أدغمها ُب الداؿ فقط
ػ الباقوف :أخذوا باإلظهار ُب األحرؼ الستة
ػ ابن كثّب وأبو جعفر :ٲبداهنا مطلقاً
داؿ قد :أٝبعوا على إدغاـ داؿ قد ُب التاء والداؿ{ :قد تبْب}(  )267ػ {قد دخلوا}(  )268وىم فيما
سواىا من ا٢بروؼ على مذاىب أربعة:
ػ أبو عمرو وٞبزة والكسائي :أدغموىا ُب حروؼ الصفّب ولفظ شض جظ
٫بو{ :قد ٠بع}(  )269ػ {ولقد زينا}(  )270ػ {ولقد صرفنا}(  )271ػ {قد شغفها}(  )272ػ {قد
ضللت}( )273ػ {لقد جاءكم}( )274ػ {لقد ظلمك}()275
ػ ىشاـ :وافقهم ُب ٝبيعو إال ُب لفظة {لقد ظلمك}(ُ )276ب ص فأظهرىا
ػ ابن ذكواف :أدغمها ُب الضاد والظاء والذاؿ فقط
ػ ورش :أدغمها ُب الضاد والظاء فقط
والباقوف على اإلظهار ُب األحرؼ الثمانية
أدغمها أبو عمرو والكسائي وخبلد.

 )277ػ {بل ربكم}( { )278فهل

الـ ىل وبل :اتفقوا على إدغاـ ىل وبل ُب البلـ والراء{ :بل لو}(
لنا}( )279ػ {ىل رأيتم}(.)280
ومثلها الـ قل{ :قل لئن}( )281ػ {قل ريب}()282
وىم فيما سواىا من ا٢بروؼ على مذاىب ثبلثة:
ػ الكسائي :أدغمها ُب ٜبانية أحرؼ :التاء والثاء والزاي والسْب والضاد والطاء والظاء والنوف
ػ أبو عمرو وٞبزة وىشاـ :أدغموا ُب التاء والثاء والسْب ،واختلفت الرواة عن خبلد ُب حرؼ{ :بل
طبع}( ،)283وكذلك فإف أبا عمرو أدغم بالتاء ُب حرفْب فقط وٮبا{ :ىل ترى}( )284با٤بلك وا٢باقة فقط
وأظهر فيما سواىا ػ وىشاـ أظهر عند النوف والضاد وعند التاء وبالرعد خاصة وأدغم ُب غّب ذلك.
ػ الباقوف :أظهروا ُب األحرؼ الثمانية.
تاء التأنيث :اتفقوا على إدغاـ تاء التأنيث ُب التاء والداؿ والطاء
{رٕبت ٘بارهتم}( )285ػ {أثقلت دعوا}( )286ػ {وقالت طائفة}()287
وفيما سواىا من ا٢بروؼ فهم على مذاىب:
ػ أبو عمرو والكسائي وٞبزة :أدغموا عند حروؼ الثاء وا١بيم والزاي والسْب والصاد والظاء.
{كذبت ٜبود} ( )288ػ {خبت زدناىم}(  )289ػ {نضجت جلودىم}(  )290ػ {أنبتت سبع}(  )291ػ
{حصرت صدورىم}( )292ػ {كانت ظا٤بة}(.)293
ػ ورش :أدغم ُب الظاء خاصة
ػ ابن عامر :أدغم ُب الظاء والثاء مطلقاً إال ُب:
{٥بدمت صوامع}( :)294أدغم ابن ذكواف وأظهر ىشاـ
{وجبت جنوهبا}( :)295أدغم ابن ذكواف ٖبلف عنو ،وأظهر ىشاـ وابن عامر على قاعدتو فيما سوى ذلك.
وأظهر الباقوف األحرؼ الستة.
-----------( )240سورة الرعد 5
( )241سورة النساء 30
( )242سورة سبأ 9
( )243سورة طو 96
( )244سورة الدخاف 20
( )245سورة األعراؼ 43
( )246سورة األنفاؿ 29

( )247سورة يس 1
( )248سورة ف 1
( )249سورة مرًن 1
( )250آؿ عمراف 147
( )251سورة ا٤بؤمنوف
( )252سورة طو
( )253سورة القصص 1
( )254سورة البقرة 51
( )255سورة آؿ عمراف 80
( )256سورة ىود 42
( )257األعراؼ 166
( )258سورة العنكبوت 21
( )259سورة األنبياء 87
( )260سورة النساء 101
( )261سورة النور 12
( )262سورة األحقاؼ 29
( )263سورة األنفاؿ 48
( )264سورة البقرة 166
( )265سورة األحزاب 10
( )266سورة ا٢بجر 52
( )267سورة البقرة 256
( )268سورة ا٤بائدة 61
( )269سورة اجملادلة 1
( )270سورة ا٤بلك 5
( )271سورة اإلسراء 41
( )272سورة يوسف 30
( )273سورة األنعاـ 56
( )274سورة التوبة 128

( )275سورة ص 24
( )276سورة ص 24
( )277سورة البقرة 116
( )278سورة األنبياء 56
( )279سورة األعراؼ 53
( )280مثل ٧بض نظري
( )281سورة اإلسراء 88
( )282سورة الكهف 22
( )283سورة النساء 155
( )284سورة ا٢باقة 8
( )285سورة البقرة 16
( )286سورة األعراؼ 189
( )287سورة آؿ عمراف 72
( )288سورة الشعراء 141
( )289سورة اإلسراء 97
( )290سورة النساء 56
( )291سورة البقرة 261
( )292سورة النساء 90
( )293سورة األنبياء 11
( )294سورة ا٢بج 40
( )295سورة ا٢بج 36
ا٤بطلب ا٣بامس :أحكاـ متنوعة
أحكاـ النوف الساكنة والتنوين
اتفق القراء على أحكاـ النوف الساكنة والتنوين إال:
ػ خلف عن ٞبزة :إدغاـ الواو والياء ببل غنة
ػ أبو جعفر :اإلخفاء عند ا٣باء والغْب.
ػ ورش وابن عامر وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف القارئ :اإلخفاء ُب {يس والقرآف}()296
ػ ورش ٖبلف عنو وابن عامر وشعبة والكسائي ويعقوب وخلف القارئ :اإلدغاـ ُب {ف والقلم}()297

( )253سورة القصص 1
أحكاـ ا٤بيم الساكنة
االتفاؽ على أحكاـ ا٤بيم الساكنة ،وعبارهتم ُب أحكامها أهنا :تدغم ُب مثلها وٚبفى عند الباء وتظهر عند
باقي ا٢بروؼ.
أحكاـ البلـ
البلـ مرققة عند ٝبيع القراء ،إال أهنا تفخم ُب لفظ ا١ببللة إف جاء قبلها مفتوح أو مضموـ وانفرد ورش عن
القراء بأحكاـ خاصة فصلناىا ُب أصوؿ ورش فارجع إليها.
( )258سورة العنكبوت 21
أحكاـ الراء
القراء متفقوف ُب أحكاـ الراء
وانفرد ورش بأحكاـ خاصة للراء ،فصلناىا ُب أصوؿ ورش فارجع إليها.
-----------( )296سورة يس 1
( )297سورة ف 1
ا٤بطلب السادس :أحكاـ اإلمالة
القراء يقرؤوف بالفتح ُب سائر األلفات ،وقد اختارت طائفة منهم القراءة باإلمالة والتقليل وىم:
ٞبزة والكسائي وخلف وأبو عمرو وورش وىشاـ وشعبة.
وقد فصلنا مذاىبهم ُب أصو٥بم فارجع إليها
وقرأ حفص باإلمالة ُب موضع واحد ُب القرآف الكرًن وىو قولو تعأب:
{بسم اهلل ٦بريها ومرساىا}()298
-----------( )298سورة ىود 41
ا٤بطلب السابع :الوقف على مرسوـ ا٣بط

األصل لدى القراء ىو الوقف على مرسوـ ا٣بط كما رسم
ولكن ٜبة استثناءات:
ػ ابن كثّب وأبو عمرو والكسائي :وقفوا با٥باء على ىاء التأنيث ا٤بكتوبة بالتاء
مثل{ :إف رٞبت اهلل}( )299ػ {امرأت عمراف}()300
وكذلك فيما قرؤوه با٤بفرد من ا١بموع مثل:
{آيات للسائلْب}( )301ػ {ُب الغرفات آمنوف}()302
وبياف ذلك ُب الفرشيات
أما الباقوف فقد اتبعوا الرسم ُب ذلك حاؿ الوقف.
ػ الكسائي :وقف با٥باء ُب:
{البلت}( )303ػ {مرضات اهلل}( )304ػ {ذات هبجة}( )305ػ {والت حْب}()306
ػ الكسائي والبزي :وقفاً با٥باء ُب موضعي ا٤بؤمنْب{ :ىيهات}()307
ػ ابن كثّب وابن عامر :وقفوا با٥باء ُب {يا أبت}()308
ػ أبو عمرو :وقف على الياء ُب {كأين}( ،)309والباقوف على النوف
ػ أبو عمرو :وقف على ما ُب قولو تعأب{ :فماؿ ىؤالء}( )310ونظائرىا ووقف الكسائي على كليهما
ووقف الباقوف على البلـ()311
ػ أبو عمرو والكسائي :وقفوا بإثبات ألف ُب قولو تعأب{ :أيّو} ُب النور (  )31والزخرؼ ( )49والرٞبن اآلية
()31
ووقف الباقوف بغّب ألف
وضم ابن عامر ا٥باء ُب الثبلثة.
ػ الكسائي وقف على الياء ُب قولو تعأب{ :ويكأنو} ػ {ويكأف}()312
أبو عمرو وقف على الكاؼ ُب قولو تعأب{ :ويكأنو}.
الباقوف على رأس الكلمة قوالً واحداً.
ػ ٞبزة والكسائي وقفاً على أياً ُب قولو تعأب{ :أياً ما}()313
والباقوف على ما.
ػ الكسائي :وقف بالياء ُب قولو تعأب{ :واد النمل}()314
-----------( )299سورة األعراؼ 56
( )300سورة آؿ عمراف 35

( )301سورة يوسف 7
( )302سورة سبأ 37
( )303سورة النجم 19
( )304وردت ثبلث مرات إحداىا ُب البقرة 207
()305سورة النمل 60
()306سورة ص 3
( )307وردت مرتْب ُب ا٤بؤمنوف 36
( )308وردت ٜباف مرات إحداىا ُب الصافات 102
( )309وردت مرتْب ُب ا٢بج  45و 48
( )310النساء 78
( )311نقل ابن ا١بزري ُب الطيبة جواز الوقف على كل منهما للجميع
( )312القصص 82
( )313اإلسراء 110
( )314النمل 18
ا٤بطلب الثامن :أحكاـ ا٥باء قبل ميم ا١بمع
للهاء ستة أحوؿ ،فهي إما أف تأٌب ساكنة أو متحركة ،وإما أف تكوف ُب ا٢بروؼ أو ُب األ٠باء أو ُب األفعاؿ.
وا١بمهور على كسر ا٥باء إف كاف قبلها كسرة أو ياء ،وعلى ضم ا٥باء إف سبقها فتح أو ضم أو سكوف غّب
الياء ،وا٤بيم بعدىا ساكنة ٙبرؾ بالضم ُب كل حاؿ ،وخالف ُب ذلك بعض القراء ،ومذىبهم كاآلٌب:
 - 1إف جاءت متحركة ُب ا٢بروؼ:
إليه ُم القوؿ}()316
عليه ُم الذلة}( )315ػ { ُ
ػ ٞبزة والكسائي وخلف القارئ ويعقوب :الضم مطلقاًُ { :
ػ أبو عمرو البصري :الكسر مطلقاً{ :علي ِه ِم الذلة} ػ {إلي ِه ِم القوؿ}
 - 2إف جاءت متحركة ُب األ٠باء:
ػ أبو عمرو البصري ويعقوب :الكسر مطلقاًُ{ :ب قلوهبم العجل}()317
ػ ٞبزة والكسائي وخلف القارئ :الضم مطلقاًُ{ :ب ِ
قلوهبُم العجل}
وذلك عند الوصل مع اتفاؽ ا١بميع على الكسر حاؿ الوقف.
 - 3إف جاءت متحركة ُب األفعاؿ:
ػ أبو عمرو البصري وروح{ :ويل ِه ِه ِم األمل}()318

ٞبزة والكسائي وخلف القارئ ورويس{ :ويل ِه ُه ُم األمل}
كيهم}()319
وقرأ يعقوب (راوياه){ :يز ُ
 - 4إف جاءت ساكنة ُب ا٢بروؼ:
ٞبزة ويعقوب{ :عليهم} ػ {إليهم}
 - 5إف جاءت ساكنة ُب األ٠باء:
االتفاؽ على كسر ا٥باء إال:
لديهم} (خاص هبذا اللفظ)
ٞبزة ويعقوبُ { :
 - 6إف جاءت ساكنة ُب األفعاؿ:
ٱبزىم}( )323ػ
ويلههم}( )320ػ {فآهتُم}( )321ػ {يأهتُم}( )322ػ { ُ
رويػسُ { :
ال شي ُب {يولي ِهم}()324
أبو عمرو{ :يري ِه ِم اهلل}()325
ٞبزة وخلف والكسائي{ :ير ُيه ُم اهلل}
-----------( )315البقرة 61
( )316النحل 86
( )317البقرة 93
( )318ا٢بجر 3
( )319وردت ٟبس مرات إحداىا ُب ا١بمعة 2
( )320ا٢بجر 3
( )321األعراؼ 38
( )322وردت ثبلث مرات إحداىا ُب األعراؼ 169
( )323التوبة 14
( )324البقرة 167
( )325األنفاؿ 16
ا٤بطلب التاسع :أحكاـ اإلمشاـ
اإلمشاـ إدخاؿ صفة حرؼ ُب حرؼ آخر للداللة على وجود صلة بْب ا٢برفْب ،ويأٌب ُب حالتْب :متوسطاً ُب
الكلمة ومتطرفاً فيها.

فما كاف ُب وسط الكلمة فهو على نوعْب:
أ ػ إمشاـ الصاد زاياً ،ويكوف ذلك بإظهار صوت الزاي ُب الصاد()326
ب ػ إمشاـ الياء حركة مركبة من ضمة وكسرة ،ويكوف ذلك بضم الشفتْب حاؿ النطق بالياء والقراء ُب ذلك
على اختياراهتم:
يشموف{ :جيء}( )327ػ {غيض}( )328ػ {قيل}()329
ػ ىشاـ ورويس والكسائي ُّ
يشموف:
ػ ٞبزة والكسائي وخلف القارئ ورويس ُّ
{أصدؽ}( )330ػ {فاصدع}( )331ػ {تصدية}( )332ػ {تصديق}( )333ػ
{قصد}( )334ػ {يصدر}( )335ػ {يصدفوف}()336
يشموف{ :سيء}( )337ػ {سيئت}()338
ػ نافع وأبو جعفر وابن عامر والكسائي ورويس ُّ
يشموف{ :حيل}( )339ػ {سيق}()340
ػ ابن عامر والكسائي ورويس ُّ
ػ خلف عن ٞبزة بإمشاـ{ :الصراط}( )341ػ {صراط}()342
ػ خبلد بإمشاـ{ :الصراط} ُب سورة الفاٙبة (األؤب فقط)
ػ خلف وخبلد ٖبلف عنو بإمشاـٗ{ :بصيطر}( )343ػ {ا٤بصيطروف}()344
وانفرد حفص بوجو خاص ُب إمشاـ النوف وحركة الضم ُب قولو تعأب{ :تأمنا} ،فيضم الشفتْب للداللة على
حركة الضم ا٤بقدرة ،وقد فصلنا ذلك ُب باب رواية حفص()345
-----------( )326وىو لفظ العواـ للظاء
( )327وردت مرتْب ُب الزمر  69والفجر 23
( )328ىود 44
( )329ىود 48
( )330وردت مرتْب ُب النساء  87و 122
( )331ا٢بجر 94
( )332األنفاؿ 35
( )333وردت مرتْب ُب يونس
( )334النحل 9
( )335وردت ُب القصص  23والزلزلة 6
( )336وردت ثبلث مرات ُب األنعاـ  46و 157
( )337وردت مرتْبُ :ب ىود  77والعنكبوت 33

( )338ا٤بلك 27
( )339سبأ 54
( )340وردت مرتْب ُب الزمر  71و 73
( )341وردت كثّباً ُب القرآف إحداىا ُب سورة الصافات 118
( )342وردت كثّباً ُب القرآف إحداىا ُب سورة ا٤بائدة 16
( )343الغاشية 28
( )344الطور 37
( )345انظر البحث ا٣باص برواية حفص ص  205وما بعد
الروـ واإلمشاـ وقفاً
ا٤بطلب العاشرَّ :
بينَّا ُب البحث السالف تعريف اإلمشاـ ،ونضيف ىنا تعريف الروـ ،فالروـ ىو النطق ببعض ا٢برؼ احملذوؼ ،أو
ا٢بركة احملذوفة للداللة على احملذوؼ ،وأكثر ما يأٌب ُب طرؼ الكلمة وىاؾ مذاىبهم فيو:
ػ اختار ىشاـ وٞبزة الروـ ُب كل مرفوع ومكسور وقف عليو باإلسكاف
ِ
ِ
نستعْب}()349
نوح}( )348ػ {
ُ
{األلباب}( )346ػ {الصا٢بات}( )347ػ {يا ُ
نستعْب}
ػ اختار ىشاـ وٞبزة اإلمشاـ لدى ا٤بضموـ فقط{ :يا صاّبُ}( )350ػ {
ُ
وقد نص ُب الشاطبية على أف الروـ واإلمشاـ أليب عمرو وعاصم وٞبزة والكسائي ،ولكن ا٤بختار أنو مذىب
جائز ١بميع القراء()351
والقراء متفقوف على أف الوقف على ا٤بفتوح ٯبب أف يكوف باإلسكاف احملض ،فإف كاف مداً عارضاً للسكوف
جاز فيو حينئذ الطوؿ والتوسط والقصر
أما إف كاف الوقف على مضموـ أو مكسور فيجوز فيو الروـ مع القصر فقط ،وأما اإلمشاـ على الضم فإنو ٯبوز
مع الطوؿ والتوسط والقصر)352(.
قاؿ ابن ا١بزري:
فبعض ا٢برَك ْو
وحاذر الوقف ِّ
بكل ا٢برَك ْو*إال إذا ُرم ػ َ
ػت ُ
ٍ ِ
وض ّم()353
بفتح أو
إال ٍ
بنصب وأَش ّم*إشارًة بالض ِم ُب رف ٍع َ
وإ٭با يأٌب القارئ بالروـ واإلمشاـ إف كاف يقرأ ٗبحضر من الناس بغرض تذكّبىم باحملذوؼ ،أما إف قرأ وحده فبل
يستحب لو روـ وال إمشاـ.
وإ٭با يتأكد الروـ على أواخر الكلم ُب ا٤بواضع ا٤بوٮبات كما ُب قولو سبحانو:
ِ
ِ
اصطفاؾ}( )355ػ وأشباه ذلك()356
عرشك}( )354ػ {إف اهلل
{قيل أىذا

-----------( )346وردت كثّباً إحداىا ُب البقرة 179
( )347وردت كثّباً إحداىا ُب سورة البقرة 25
( )348وردت كثّباً إحداىا ُب النساء 163
( )349الفاٙبة 5
( )350األعراؼ 77
( )351ا٤بقدمة ا١بزرية رقم األبيات  104ػ 105
( )352انظر النطق بالقرآف العظيم جػ 1ص  397وص 399
( )353تبدو ىذه القاعدة خبلؼ ما ىو مشهور عن العرب أهنا "ال تقف إال على ساكن" ،وىذا الكبلـ ُب
ا٢بقيقة مفهوـ على عمومو ،ولكن أىل االختصاص ضبطوا عن العرب ٜبانية أشكاؿ للوقف كلها حظيت
باإلسناد ا٤بتواتر ،وقرأ هبا القراء األئمة ،فهي مرجع ثر للنحاة وأىل اللغة.
 ..وقد قاـ الباحث ا١بليل الدكتور ضياء الدين ا١بماس بإيرادىا ُب سبعة أشكاؿ وذلك با١بمع بْب الروـ
واإلمشاـ باسم :الوقف باإلشارة ،وىا أنا أورد لك األشكاؿ الثمانية:
 - 1الوقف بالسكوف احملض ،وىو الغالب ُب صنيع القراء ،وىو أصل كل وقف
بالروـ وقد قدمت لك قاعدتو.
 - 2الوقف َّ
 - 3الوقف باإلمشاـ وقد قدمت لك قاعدتو.
 - 4الوقف باإلبداؿ :كما ُب إبداؿ التنوين ألفاً :أفواجاً ػ تواباً
وإبداؿ التاء ىاء :جنة ػ روضة
وإبداؿ ا٥بمز ا٤بتطرؼ حرؼ مد من جنس ا٢بركة السابقة لو ،وىو مذىب بعض القراء كما ُب :إقرأ :اقرا ػ
شاطئ :شاطي
النسي
 - 5الوقف باإلدغاـ :كما ُب :قروءّ :
قرو ػ بريءّ :
بري ػ النسيءّ :
 - 6الوقف مع إثبات ا٢برؼ الزائد :وىو مذىب ابن كثّب ويعقوب ُب بعض ياءات الزوائد ،إذ يثبتوهنا وصبلً
ووقفاً.
 - 7الوقف مع نقل ا٢بركة :وذلك ُب ا٥بمزات ا٤بتحركة الساكن ما قبلها كما ُب :دؼء ػ سوء ػ ٕبذؼ ا٥بمز
وروـ الضم ُب األؤب ،والكسر ُب الثانية.
 - 8الوقف مع اإل٢باؽ :كما ىو ا٤بشهور من مذىب يعقوب ُب إ٢باؽ ىاء السكت بكثّب من األ٠باء
وا٢بروؼ مثل :عم :عمو ،بيدي :بيديَّو ،ىن :ىنّو.
ووردت أيضاً عن حفص كما ُب سورة ا٢باقة

ىذا إٝباؿ مذاىبهم ُب الوقف ،وأما تفصيل ذلك فيلتمس ُب مذىب كل منهم.
( )354النمل 42
( )355وردت مرتْب ُب آؿ عمراف 42
( )356انظر االقَباح ا٣باص بالروـ ص  769من ىذه الرسالة.
ا٤بطلب ا٢بادي عشر :أحكاـ نقل ا٢بركة
ورش ينقل حركة ا٥بمزة إٔب الساكن قبلها بشرط أف تكوف ا٥بمزة أوؿ كلمة ،والساكن آخر كلمة قبلها مثل:
{من آمن}( )357ػ {قل أأنتم}( ،)358ويستثُب من ذلك حرؼ ا٤بد مثلُ{ :ب أ ُّـ}()359
ػ وروي عن ٞبزة الوجهاف فيما نقلو ورش ،وٮبا :النقل وترؾ النقل ،وذلك بشرط الوقف عندىا.
وكذلك روي عن ٞبزة السكت وتركو ُب الـ التعريف قبل ا٥بمز ،وُب لفظي{ :شيء} {شيئاً} وبا١بملة
فا٤بروي عن ٞبزة ثبلثة وجوه.
( )339سبأ 54
خلف :السكت على ا١بميع ،وترؾ السكت على ا٤بفصوؿ
خبلد :السكت على ا١بميع ،والسكت على أؿ وشيء كيف وقع فقط
ػ نافع اختار النقل ُب كلمة{ :اآلف} ُب ا٤بوضعْب بيونس
ػ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب قرؤوا :و{عاداً األؤب}(  )360بالنقل مع إدغاـ التنوين بالبلـ ،فورش
وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب يبدؿ ا٥بمزة بعدىا ،أما قالوف فقرأىا هبمزة ساكنة.
ػ نافع قرأ بإسقاط ا٥بمزة من{ :رداً يصدقِب}( ،)361فيما قرأىا الباقوف ردءاً يصدقِب.
ػ القراء متفقوف على إسكاف ىاء {كتابية إين ظننت}( )362وٙبقيق ا٥بمزة ببل نقل ،إال وجهاً لورش نقلو عنو
ُب ا٢برز.
ػ ينقل ابن ورداف ُب قولو تعأب{ :قالوا اآلف}()363
-----------( )357سورة البقرة 62
( )358سورة البقرة 140
( )359سورة الزخرؼ 4
( )360النجم 50
( )361القصص 34
( )362ا٢باقة 20

( )363البقرة 71
ا٤بطلب الثاين عشر :أحكاـ السكت
ٞبزة قرأ بالسكت على الساكن قبل ا٥بمزة{ :األرض} ،وكذلك على الياء من {شيء} و {شيئاً} ولكن
بشرط الوصل.
ػ وقرأ خلف عن ٞبزة بالسكت على ا٢برؼ األخّب الساكن قبل ا٥بمزة{ :أنس أتلو}()364
وجاء من طريق الطيبة السكت مطلقاُ{ :مسئوالُ}()365
كما جاء السكت على ا٤بمدود منفصبلُ و متصبلُ{ :يا أيها} ػ {باؤوا}
وقد ترؾ عنو السكت على ا٤بد أبو الطاىر بن سوار و البغدادي والقبلنسي والعراقيْب
وبا١بملة فللهمز حالتاف :موصوؿ ٫بو{ :األرض} ،مفصوؿ ٫بو {من آمن}
ػ إذا اجتمع ٫بو{ :مريضاً أو} ...وختم بػ {أياـ أخر}:
 - 1يَبؾ السكت ُب األوؿ ،التحقيق والنقل بالثاين وإذا سكت خلف عن ٞبزة ُب األوؿ ففي الثاين النقل و
السكت.
مذىب خلف ُب ا٤بفصوؿ :التحقيق والسكت.
وُب ا٤بوصوؿ :السكت مطلقاُ.
ومذىب خبلد ُب ا٤بفصوؿ :التحقيق مطلقاُ
وُب ا٤بوصوؿ :التحقيق والسكت
وذلك كلو حاؿ الوصل.
أما حاؿ الوقف:
مذىب خلف ُب ا٤بفصوؿ :النقل وسواه ،وذلك ٕبسب ما كاف يقرأ فإف كاف ٰبقق لزمو التحقيق ،وإف كاف
يسكت لزمو ذلك.
وُب ا٤بوصوؿ :النقل والسكت.
ومذىب خبلد ُب ا٤بفصوؿ :النقل والتحقيق
وُب ا٤بوصوؿ :النقل وسواه ،وذلك ٕبسب ما كاف يقرأ فإف كاف ٰبقق لزمو التحقيق ،وإف كاف يسكت لزمو
ذلك.
وقرأ أبو جعفر بالسكت لدى ا٢بروؼ ا٤بقطعة أوائل السور ٫بو{ :آب} ػ ألفس المس ميم.
-----------( )364سورة النمل .92

( )365وقد وردت أربع مرات إحداىا ُب سورة اإلسراء .34
ا٤بطلب الثالث عشر :أحكاـ ا٥بمز ا٤بفرد
القراء يقرؤوف بتحقيق ا٥بمز ا٤بفرد إال:
ورش والسوسي وأبو جعفر
وللقراء استثناءات مقيدة ُب تسهيل بعض ا٢بروؼ أو إبدا٥با ،وقد فصلنا مذاىبهم ُب أصو٥بم فارجع إليها.
ا٤بطلب الرابع عشر :أحكاـ ا٥بمزتْب ُب كلمة
إذا اجتمعت ا٥بمزتاف ُب كلمة واحدة ،فإف األؤب تكوف مفتوحة دوماً
فهي إذف ثبلث حاالت:
أوالً :ا٤بفتوحتاف مثل{ :أأنتم}
وتكوف الثانية منهما إما ٮبزة قطع أو ٮبزة وصل
ويكوف بعد الثانية ساكن صحيح أو حرؼ مد أو حرؼ متحرؾ
فالفرع األوؿ ما كانت الثانية منو ٮبزة قطع:
أ ػ فإف كاف بعد ا٥بمزة الثانية ساكن صحيح فإهنم يقرؤوهنا كما يلي:
ػ قالوف وأبو عمرو وىشاـ ٖبلف عنو :بتسهيل الثانية وإدخاؿ ألف بينهما
ػ ابن كثّب وورش ٖبلف عنو :التسهيل من غّب إدخاؿ
ػ ورش ٖبلف عنو :إبدا٥با ألفاً خالصة مع ا٤بد ا٤بشبع (البلزـ) للساكنْب
ػ ىشاـ ٖبلف عنوٙ :بقيقها مع إدخاؿ األلف
ػ الباقوف :بالتحقيق من غّب ألف
وىو ٜبانية عشر موضعاً ُب القرآف الكرًن()366
ب ػ وإف كاف بعد الثانية ساكن غّب صحيح ،وٓب يأت ىذا ُب القرآف إال مرة واحدة{ :أآ٥بتنا} ُب الزخرؼ
( )58فالقراء يقرؤوهنا كما يلي:
ػ تسهيل الثانية :نافع وابن كثّب وأبو عمر وابن عامر
ػ ٙبقيق الثانية :الكوفيوف
جػ ػ وإف كاف بعد الثانية حرؼ متحرؾ ،وٓب يأت ىذا ُب القرآف إال مرتْب:
{أأمنتم} ُب سورة ا٤بلك ( )16ػ {ءألد وأنا عجوز} ُب سورة ىود ()72

فالقراء على مذاىبهم فيما وليو ساكن ٩با قدمناه ُب فقرة (أ) ،غّب أف قنبل اختار ُب كلمة{ :أأمنتم} ،إبداؿ
ا٥بمزة األؤب واواً وسهل الثانية وذلك حاؿ الوصل فقط.
وىناؾ ٟبس كلمات اختلف فيها ،نظراً ألف بعض القراء قرؤوىا هبمزة واحدة ،وىي:
ػ {أأعجمي} ػ ُب سورة فصلت ()44
ػ {أأذىبتم} ػ ُب سورة األحقاؼ ()20
ػ {أأف كاف} ػ ُب سورة نوف ()14
ػ {أأف يؤتى أحد} ػ ُب سورة آؿ عمراف ()73
ػ {ءأمنتم} ػ ُب ثبلثة مواضع :األعراؼ ػ طو ػ الشعراء ( )49وبعد ٙبقيق الفرش فيها فالقراء على أصو٥بم.
والفرع الثاين ما كانت الثانية منها ٮبزة وصل:
وقد اتفقوا ُب ثبلث كلمات فقرؤوىا بوجهْب وىي:
{آهلل} ُب يونس والنمل ()59
{آلذكرين} ُب األنعاـ موضعْب ()144 - 143
{آآلف} ُب يونس موضعْب ()51
فانظر إٔب اختيارىم ُب ٍ
كل ُب بابو من الفرش
ثانياً :األؤب مفتوحة والثانية مكسورة
وىو على قسمْب :قسم أوؿ ٮبزتيو لبلستفهاـ ،وقسم لغّب االستفهاـ
أ ػ فالقسم األوؿ فرعاف :متفق عليو و٨بتلف فيو فاتفقوا على أف ا٥بمزة استفهاـ ُب أربعة عشر موضعاً وىي:
{أئنكم} :سورة األنعاـ والنمل وفصلت ()9
{أئن لنا} :بالشعراء آية رقم ()41
{أإلو} :سورة النملٟ ،بس مرات
{أئن ذكرت}ـ :سورة يس آية رقم ()19
{أئنا لتاركوا} :سورة الصافات آية رقم ()36
{أئنك ٤بن} :الصافات آية رقم ()52
{أئفكأ آ٥بة} :الصافات آية رقم ()86
{أإذا متنا} :سورة ؽ~ آية رقم ()3
والقراء ُب ذلك كلو على أصو٥بم الٍب قدمناىا قبل قليل ُب باب ا٥بزتْب ا٤بفتوحتْب إال:
ورش :فإنو ٓب ينقل عنو خبلؼ ُب التسهيل من غّب إدخاؿ
ىشاـ :فإنو قرأ بالتحقيق مع الفصل( )367وعدمو ُب ا١بميع إال ُب أربعة مواضع:

{أئنكم لتكفروف} :فصلت ( :)9قرأه بالفصل فقط مع التحقيق والتسهيل
{أئن لنا} :الشعراء ( :)41قرأه بالتحقيق مع الفصل قوالً واحداً
{أئنك ٤بن} :بالصافات ( )52قرأه بالتحقيق مع الفصل قوالً واحداً
{أئفكاً} :بالصافات ( )86قرأه بالتحقيق مع الفصل قوالً واحداً
ىذا ما كاف متفقاً عليو أنو هبمزتْب أوالىا لبلستفهاـ.
و َّأما ما كاف ٨بتلفاً فيو ىل ىو هبمزتْب أـ بواحدة ،وقد جاء ُب ستة عشر موضعاً ،فصلها العلماء ُب أبواب
الفرش.
ب ػ القسم الثاين :ما كاف أوؿ ٮبزتيو لغّب االستفهاـ وىو كلمة واحدة جاءت ُب ٟبسة مواضع ،وىي لفظ:
أئمة ُب التوبة واألنبياء والقصص مرتْب ،والسجدة.
فالقراءة فيها على ثبلثة مذاىب:
نافع وابن كثّب وأبو عمرو :التسهيل والقصر
ىشاـ :التحقيق مع القصر وا٤بد ،وجهاف
الباقوف :التحقيق مع القصر
ثالثاً :ا٥بمزة األؤب مفتوحة والثانية مضمومة:
أ ػ فاتفقوا على أنو استفهاـ ُب ثبلث كلمات:
{أؤنبئكم}ُ :ب آؿ عمراف رقم ()15
{أأنزؿ عليو}ُ :ب ص ()8
{أألقي عليو}ُ :ب القمر ()25
والقراءة فيها على وجوه:
قالوف وأبو عمرو ُب وجو عنو :تسهيل الثانية مع اإلدخاؿ
ابن كثّب وورش وأبو عمرو
ُب وجو آخر :التسهيل من غّب إدخاؿ
ىشاـ ثبلثة وجوه :التحقيق مع القصر
التحقيق مع ا٤بد
التحقيق مع القصر ُب آؿ عمراف والتسهيل مع ا٤بد ُب ص والقمر
ب ػ واختلف ػوا ُب كلمػػة واحػدة وىػي{ :أشهػػدوا خلقهػػم} ُب الػػزخػرؼ ()22
-----------( )366انظر ىذه ا٤بواضع ُب غيث النفع للصفاقسي باب ا٥بمزتْب من كلمة.

( )367الفصل ىو إدخاؿ ألف بْب ا٥بمزتْب.
ا٤بطلب ا٣بامس عشر :أحكاـ ا٥بمزتْب ُب كلمتْب
وىو نوعاف :متفقاف و٨بتلفاف
أوالً :فحيث اتفقت ا٥بمزتاف مفتوحتْب أو مضمومتْب أو مكسورتْب ،كما ُب قولو تعأب{ :جاء أحدكم} ػ
{أولياء أولئك} ػ {بالسوء إال} ،فإف القراء ُب ذلك على أربعة مذاىب:
ػ أبو عمرو :قرأ ٕبذؼ األؤب منهما مع ا٤بد والقصر
ػ قالوف والبزيٕ :بذؼ األؤب أو الثانية منهما على ما ذكر ُب ا٤بفتوحتْب خاصة ،وبتسهيلها ُب ا٤بكسورتْب
وا٤بضمومتْب.
ػ ورش وقنبل :وجهاف :أ ػ ٙبقيق األؤب وتسهيل الثانية بْب بْب
ب ػ إبداؿ الثانية حرؼ مد خالصاً.
ػ الباقوف بالتحقيق
ثانياً :واختلفت فيو حركة ا٥بمزتْب ،والقسمة العقلية فيها أهنا على تسعة وجوه  ،33ولكن ٓب يقع ُب القرآف
الكرًن منها إال ٟبسة وىي:
 - 1مفتوحة فمكسورة{ :تفيء إٔب} با٢بجرات آية ()9
 - 2مفتوحة فمضمومة{ :جاء أمة} با٤بؤمنوف ()44
 - 3مضمومة فمفتوحة{ :السفهاء أال} بالبقرة ()13
 - 4مضمومة فمكسورة{ :يشاء إٔب} با٢بج ()5
ِ
النساء أو} بالبقرة ()235
 - 5مكسورة فمفتوحة{ :من خطبة
والقراء فيها على مذىبْب:
ػ أبو عمرو ونافع وابن كثّبٙ :بقيق األؤب مطلقاً ،وتسهيل الثانية كالياء ُب النوع األوؿ ،وكالواو ُب النوع الثاين،
وإبدا٥با واواً ُب النوع الثالث ،وياء مفتوحة ُب ا٣بامس ،ونقل عنهم ُب النوع الرابع إبدا٥با واواً خالصة مكسوراً
أو تسهيلها كالواو.
ػ الباقوف :بالتحقيق مطلقاً ُب ا٥بمزتْب.
ا٤بطلب السادس عشر :باب وقف ٞبزة وىشاـ على ا٥بمز
اعلم أف سائر القراء متفقوف على أف ا٥بمزة ا٤بتطرفة ُب آخر الكلمة تقرأ بالتحقيقٓ ،ب ٱبالف ُب ذلك إال ٞبزة
وىشاـ.

أبْب فيما يلي مذىب ٞبزةٍ ،ب أشّب إٔب ما تابعو بو ىشاـ.
و٘بدر اإلشارة إٔب أف كل ما نبينو ُب ىذا الباب ٢بمزة وىشاـ إ٭با ىو حاؿ الوقف فقط سواء كانت ا٥بمزة
مبتدئة أو متوسطة أو متطرفة .وليس ٥بما حاؿ الوصل إال التحقيق.
فا٥بمز إما ساكن وإما متحرؾ:
ػ فالساكن يبدؿ مداً من جنس حركة ما قبلو)368(.
ػ ا٤بتحرؾ أربعة أقساـ:
األوؿ :متطرؼ متحرؾ قبلو ساكن
الثاين :متطرؼ متحرؾ قبلو متحرؾ
الثالث :متوسط متحرؾ قبلو ساكن
الرابع :متوسط متحرؾ قبلو متحرؾ
فاألوؿ أنواع:
أ ػ ما قبلو ألف :تبدؿ ا٥بمزة ألفاً ،وٯبوز مدىا وقصرىا والتوسط فيها(٫ )369بو :السماء ،جاء.
ب ػ مػا قبلػو يػاء أو واو زائػدتػاف نػحػو{ :النسػيء} التوبة  37ػ {بػريء} األنعاـ  19ػ {قػروء} البقرة 228
يقرؤىا ياءً وواواً مشددتْب على تقدير اإلبداؿ فاإلدغاـ)370(.
جػ ػ ما قبلو ساكن غّب ما ذكر{ :ا٣ببء} النمل  25ػ {دؼء} النحل  5ػ {لتنوء} القصص  76ػ {شيء}
ػ {ا٤بسيء} غافر  .58يقرؤىا ٕبذؼ ا٥بمزة()371
والثاين :متطرؼ قبلو ساكن وقد وقفنا عليو بالسكوف فحكمو حكم الساكن أصبلً كما بيناه.
والثالث :إما أف يكوف متوسطاً بنفسو أو بغّبه.
فا٤بتوسط بنفسو ثبلثة أنواع:
أ ػ ما كاف قبلو ألف{ :جاؤوا} يوسف  16ػ {خائفْب} البقرة 114
ٚبفف ا٥بمزة بْب بْب ،وٯبوز ُب األلف ا٤بد والقصر
ب ػ ما كاف قبلو ياء زائدة{ :خطيئة} النساء { - 112ىنيئاً} النساء 4
إبداؿ ا٥بمزة ياءًٍ ،،ب اإلدغاـ{ :خطيَّتوُ} ػ {ىنيَّاً}
جػ ػ ماكاف قبلو غّب ذلك{ :مسؤوالً} اإلسراء  34ػ {كهيئة} ا٤بائدة  110ػ {السوآى} الروـ 10
ٚبفف ا٥بمزة بالنقل ،وٯبوز اإلدغاـ ُب الواو والياء
وا٤بتوسط بغّبه:
أ ػ ما كاف قبلو ألف ،وال تكوف إال ياء النداء وىاء التنبيو
ىا أنتم ػ يا آدـ

ٚبفف ا٥بمزة بالتسهيل بْب بْب
ب ػ ما كاف قبلو الػ التعريف{ :األرض} ػ {األمر}
ٚبفف ا٥بمزة بالنقل
جػ ػ ما كاف قبلو حرؼ صحيح أو حرؼ مد{ :من آمن} سبأ  37ػ {يؤده إليك} آؿ عمراف  75ػ {خلوا
إٔب} البقرة  14ػ {ابِب آدـ} ا٤بائدة .26
واألكثر وف على تسهيل ذلك كلو بالنقل فيما عدا ميم ا١بمع( )372وقرىء بالتحقيق وىو طريق الشاطبية.
والرابع :وىو ا٤بتحرؾ ا٤بتوسط ا٤بتحرؾ ما قبلو
وىو نوعاف أيضاً :متوسط بنفسو ومتوسط بزائد فا٤بتوسط بنفسو لو تسع حاالت:
ضم فتح {مؤجبلً} كسر فتح {ننشئكم} فتحتاف {رأيت}
ضم كسر {سئل} فتح كسر {تطمئن} كسرتاف {بارئكم}
فتح ضم {رؤوؼ} كسر ضم {أنبئوين} ضمتاف {برؤوسكم}
فتبدؿ ُب األؤب واواً ،وُب الثانية ياءً ،وفيما سوى ذلك تسهل بْب بْب)373(.
وا٤بتوسط بزائد لو ست حاالت( :ما جاءت بعد أحرؼ ا٤بعاين السبعة) وىي ا٥بمزة والبلـ والباء والكاؼ والواو
والفاء والسْب
فتح كسر {أئنك} فتح ضم {أألقي} فتحتاف {ءألد}
كسر فتح {ألبويو} كسر ضم {ألوالىم} كسرتاف {لبإماـ}
فتبدؿ ُب األؤب ياءً مفتوحة{ :ألبويو} ػ {بآخذيو} وتسهل ُب الباقيات بْب بْب.
ىذا ىو ا٤بذىب ا٤بشهور عن ٞبزة ،وقد روي عنو أيضاً اتباع الرسم ُب ذلك كلو فيبد٥با ألفاً إف ر٠بت على
ألف ،ويبد٥با واواً إف ر٠بت على واو ،ويبد٥با ياءً إف ر٠بت على ياء ،ويسقطها إف ر٠بت بغّب كرسي.
وقد وافق ىشاـ ٞبزة ُب مذىبو ُب الوقف على ا٥بمز مبتدئاً ومتطرفاً ومتوسطاً ،وٓب ٱبالف إال ُب كلمتْب اثنْب
{فلو جزاء ا٢بسُب} :إذ قرأىا ىشاـ بالرفع وٞبزة بالنصب {ومكر السيء} إذا قرأىا ٞبزة باإلسكاف والباقوف
بالكسر.
و٧بل تفصيل ذلك ُب بابو من الفرش ،وتراعى قواعد ٍ
كل ُب حركات ا٤بدود.
وٯبوز ٥بما الروـ واإلمشاـ ُب ما كاف أصلو ضم أو كسر.
-----------( )368انظر تقريب النفع ص 40
( )369ا٤بصدر السابق نفسو.
( )370ولو ُب مثل :قروء ػ بريء ،إبداؿ ا٥بمزة مداً من جنس ما قبلها.

( )371أصل ا٤بذىب أنو ينقل حركة ا٥بمزة إٔب الساكن قبلهاٍ ،ب ٙبذؼ ا٥بمزة للتخفيف ،ولكن الوقف على
كل حاؿ بالسكوف ،فبل ٜبرة من ىذا التعليل ،إذا ا٤بطلوب الوقف على السكوف احملض.
( )372قاؿ ُب تقريب النفع :ص 42
ذىب ٝباعة إٔب التحقيق على ما تقدـ فلم يفرقوا بْب الوصل والوقف وىو الذي ينبغي االقتصار عليو ألف
النقل ُب ذلك ليس من طريق الشاطبية كما حققو ُب النشر ،لكن جرى العمل على األخذ بالوجهْب اعتماد اً
على ما فعلو الشاطيب وكثّب من أتباعو ،ولشهرة النقل وصحتو ُب نفسو.
( )373قاؿ الشاطيب:
ومستهزؤوف ا٢بذؼ فيو و٫بوه * وضم وكسر قبل قيل وأخبل
أراد أف الصحيح عن ٞبزة أنو كاف يقف على ٫بو :مستهزؤوف وليطفؤا ٩با ٮبزتو مضمومة بعد كسر بغّب ٮبز مع
ضم ما قبلها وىو صحيح ُب األداء والقياس وأما حذؼ ا٥بمزة وإبقاء ما قبلها مكسور على حالو فغّب صحيح
قياساً ورواية وىو الوجو اجململ ا٤بشار إليو بقوؿ الشاطيب رٞبو اهلل تعأب .انظر تقريب النفع ص 43
ػ ا٤بتحرؾ أربعة أقساـ:
ا٤بطلب السابع عشر :ياءات اإلضافة
وا٤براد هبا الياء البلحقة بالكلمة وليست منها ،وتتصل باأل٠باء واألفعاؿ وا٢بروؼ .وىو ٟبسة أنواع:
النوع األوؿ :ما كاف بعده ٮبزة قطع مفتوحة ،وىو تسع وتسعوف ياءً.
٫بو{ :إين أخلق} آؿ عمراف { ،49إين أعلم} البقرة  ...30وا١بمهور على إسكاف الياء فيها ونافع وابن
كثّب وأبو عمرو على الفتح فيها.
واستثنوا من ذلك مواضع نذكر من فتحها ،فتعلم أف الباقْب على اإلسكاف
وىي :عن ابن كثّب :فتح{ :فاذكروين أذكركم} :البقرة ()152
{ذروين أقتل} :غافر ()26
{ادعوين أستجب} :غافر ()60
عن نافع :فتح{ :سبيلي أدعو} :يوسف ()108
{ليبلوين أأشكر} :النمل ()40
عن نافع وأبو عمرو :فتحٕ{ :ب آية} :آؿ عمراف ()41
{ٕب آية} :مرًن ()10
{ضيفي أليس} :ىود ()78
{إين أراين} :يوسف ()36

{إين أراين} يوسف ()36
{ٕب أيب} :يوسف ()80
{دوين أولياء} :الكهف ()102
{يسر ٕب} :طو ()26
عن نافع والبزي وأبو عمرو :فتح{ :إين أراكم} :ىود ()29
{ولكِب أراكم} :ىود ()84
{ولكِب أراكم} :األحقاؼ ()23
{ٙبٍب أفبل} :الزخرؼ ()51
نافع والبزي :فتح{ :فطرين أفبل} :ىود ()51
نافع وابن كثّب :فتح{ :ليحزنِب أف} :يوسف ()13
{حشرتِب أعمى} :طو ()125
{تأمروين أعبد} :الزمر ()64
{أتعدانِب أف} :األحقاؼ ()17
نافع وابن كثّب وأبو عمرو وابن ذكواف :فتح{ :أرىطي أعز} :ىود ()92
نافع وابن كثّب وأبو عمرو وىشاـ :فتح{ :مإب أدعوكم} :غافر)41( :
نافع وابن كثّب وأبو عمرو وابن عامر :فتح{ :لعلي أرجع} :يوسف ()46
{لعلي آتيكم} :طو ()10
{لعلي آتيكم} :القصص ()29
{لعلي أعمل} :ا٤بؤمنوف ()10
{لعلي أطلع} :القصص ()29
{لعلي أبلغ} :غافر ()36
نافع وابن كثّب وأبو عمرو وحفص :فتح{ :معي أبداً} :التوبة ()83
{معي أو رٞبنا} :ا٤بلك ()28
ورش والبزي :فتح{ :أوزعِب أف} :النمل ()19
{أوزعِب أف} :األحقاؼ ()15
قنبل :فتح{ :عندي أوٓب} :القصص ()78
ػ أٝبعوا على اإلسكاف ُب أربع ياءات{ :أرين أنظر} :البقرة ()260
{تفتِب أال} :التوبة ()49

{ترٞبِب أكن} :ىود ()47
{فاتبعِب أىدؾ} :مرًن ()43
وما سوى ىذه االستثناءات فكل على قاعدتو ُب الفتح واإلسكاف.
النوع الثاين :ما كاف بعده ٮبزة قطع مكسورة:
٫بو{ :مِب إنك} ػ {مِب إال} وىو  52موضعاً
قرأ ا١بمهور باإلسكاف
وقرأ نافع وأبو عمرو بالفتح
واستثنوا من ذلك مواضع:
عن نافع فتح{ :أنصاري إٔب} :آؿ عمراف ()52
{أنصاري إٔب} :الصف ()14
{بعبادي إنكم} :الشعراء ()52
{ستجدين إف} :الكهف ()69
{ستجدين إف} :القصص ()27
{ستجدين إف} :الصافات ()102
{بناٌب إف} :ا٢بجر ()78
{لعنٍب إٔب} :ص ()78
عن ورش فتح{ :إخوٌب إف} :يوسف ()100
عن نافع وأبو عمرو وحفص فتح{ :يدي إليك} :ا٤بائدة ()28
عن نافع وابن عامر فتح{ :ورسلي إف} :اجملادلة ()21
عن نافع وابن عامر وأبو عمرو وحفص فتح{ :أمي إ٥بْب} :ا٤بائدة ()116
{أجري إال}ُ :ب مواضعها التسعة
عن نافع وابن كثّب وأيب عمرو وابن عامر فتح{ :آبائي إبراىيم} :يوسف()38
{دعائي إال} :نوح ()6
عن نافع وابن عامر وأيب عمرو فتح{ :توفيقي إال} :ىود ()88
{وحزين إٔب} :يوسف ()86
وقرأ ا١بميع باإلسكاف ُب تسع ياءات:
{أنظرين إٔب}ُ :ب األعراؼ وا٢بجر و ص ()79
{يدعونِب إليو} :يوسف ()33

{تدعونِب إليو} :غافر ()43
{تدعونِب إٔب} :غافر ()41
{ذريٍب إين} :األحقاؼ ()15
{يصدقِب إين} :القصص ()34
{أخرتِب إٔب} :ا٤بنافقوف ()10
وفيما سوى ذلك فكلٌّ على قاعدتو
مبلحظة :حيث ذكرنا الفتح للبعض تعْب اإلسكاف للباقْب ٝبيعاً.
النوع الثالث :ما بعده ٮبز قطع مضموـ
ػ ا١بمهور على اإلسكاف
ػ نافع على الفتح
واستثنوا آيتْب قرأٮبا نافع باإلسكاف أيضاً وٮبا:
{بعهدي أوؼ} :البقرة ()40
{آتوين أفرغ} :الكهف ()96
النوع الرابع :ماكاف بعده ٮبزة الوصل ا٤بصاحبة لبلـ التعريف وىو ُب  14موضعاً:
{لعلي أبلغ} :غافر ()36
قرأ ٞبزة بإسكاف تسعة منها وىي:
{ريب الذي} :البقرة ()258
{عبادي الصا٢بوف} :األنبياء ()105
{حرـ ريب الفواحش} :األعراؼ ()33
{عبادي الشكور} :سبأ ()13
{آتاين الكتاب} :مرًن ()30
{مسِب الشيطاف} :ص ()41
{مسِب الضر} :األنبياء ()83
{إف أرادين اهلل} :الزمر ()38
{إف أىلكِب اهلل} :ا٤بلك ()20
قرأ ٞبزة وحفص بإسكاف واحدة{ :عهدي الظا٤بْب} :البقرة ()124
قرأ ابن عػامر وحػمػػزة والكسػائي بإسكػػاف{ :قل لعبادي الذين} :إبراىيم ()31
قرأ وأبو عمرو وٞبزة والكسائي بإسكاف{ :يا عبادي الذين} :العنكبوت()56

{يا عبادي الذين} :الزمر ()53
قرأ ابن عامر وٞبزة بإسكاف{ :آياٌب الذين} :األعراؼ ()146
وقرأ الباقوف بالفتح فيها.
النوع ا٣بامس :ما كاف بعده ٮبزة وصل غّب مصاحبة لبلـ التعريف:
وىو سبع ياءات:
{ - 1إين اصطفيتك} :األعراؼ ()144
{ - 2أخي اشدد} :طو ()31
قرأٮبا بالفتح ابن كثّب وأبو عمرو
{ - 3لنفسي اذىب} :طو ()41
{ - 4وذكري اذىبا} :طو ()42
قرأٮبا بالفتح نافع وابن كثّب وأبو عمرو
{ - 5يا ليتِب اٚبذت} :الفرقاف ()27
فتحها أبو عمرو
{ - 6قومي اٚبذوا} :الفرقاف ()30
فتحها :نافع وأبو عمرو والبزي
{ - 7من بعدي ا٠بو} :الصف ()6
فتحها :نافع وأبو عمرو وابن كثّب وشعبة
وقرأ الباقوف باإلسكاف
النوع السادس :ماكاف بعده غّب ا٥بمز وىو  30موضعاً:
٧{ - 1بياي} :األنعاـ :قالوف وورش ٖبلف عنو قرآىا باإلسكاف والباقوف بالفتح
 2و { - 3وجهي} :األنعاـ وآؿ عمراف :نافع وابن عامر وحفص بالفتح.
 4و  5و { - 6بيٍب} :البقرة وا٢بج ونوح :ىشاـ وحفص ونافع بالفتح غّب أف نافع أسكنها ُب نوح.
{ - 7ورائي} :مرًن :فتحها ابن كثّب وحده.
{ - 8شركائي} :فصلت :فتحها ابن كثّب وحده.
ٕ{ - 9ب دين} :الكافروف :فتحها البزي ٖبلف عنو.
٩{ - 10باٌب} :األنعاـ :فتحها نافع.
{ - 11صراطي} :األنعاـ :فتحها ابن عامر.
{ - 12أرضي} :العنكبوت :فتحها ابن عامر.

{ - 13ما ٕب ال} :النمل :فتحها ىشاـ وعاصم والكسائي وابن كثّب.
{ - 23 - 14معي} :األعراؼ والتوبة والكهف ثبلث مرات ،واألنبياء ،والشعراء موضعاف ،والقصص فتحها
حفص وحده ،ووافقو ورش ُب الثاين بالشعراء.
{ - 24 - 24ماكاف ٕب} :إبراىيم و ص :فتحها حفص وحده.
{ - 26وٕب نعجة} :ص :فتحها حفص وحده.
{ - 27يب} :البقرة :فتحها ورش وحده.
ٕ{ - 28ب فاعتزلوف} :الدخاف :فتحها ورش وحده.
{ - 29وٕب فيها} :طو :فتحها ورش وحفص.
{ - 30وما ٕب ال} :يس :فتحها ٞبزة وحده.
وقرأ الباقوف ُب ٝبيع ذلك باإلسكاف.
وٜبة خبلؼ ُب لفظ :يا عباد بالزخرؼ مبناه على اختبلفهم ُب إثبات الياء أصبلً.
ا٤ببحث الثاين :الطريقة الثانية :أصوؿ كل قارئ
بعد أف أتينا على استعراض مذاىب القراء ٦بتمعْب نشرع اآلف ُب استعراض أصوؿ القراءات على أساس إدراج
أحكاـ كل قارئ ،مستقبلً بنفسوُ ،ب مبحث خاص.
وٓب يشتهر ىذا الوجو من دراسة القراءات ،نظراً لتداخل وجوه القراء ،واشتباه اختيار بعضهم ببعض ،وا٢باجة
ا٤بلحة إٔب اقَباف الوجوه والنظائر ُب سياؽ واحد.
َّ
ولعل ابن ٦باىد هنج ىذا النهج أوالً ُب تصنيفو ُب القراءات ،وذلك ُب الكتب الٍب أشار إليها حاجي خليفة
ُب كشف الظنوف وٓب تصلنا وىي :قراءة أيب عمرو ،وقراءة الكسائي ،وقراءة عاصم ،وقراءة نافع ا٤بدين ،وقراءة
ابن كثّب ،وقراءة ٞبزة ،وقراءة ابن عامرٍ ،ب عاد فجمع ذلك كلو ُب كتاب واحد أ٠باه القراءات الكبّب(،)374
أو القراءات السبع ،كما سبقت اإلشارة إليو)375(.
وقد أفردت كل قارئ ٗبطلب خاص ،وجعلت كل مطلب قسمْب ،أٙبدث عن أصوؿ كل راو من رواتو ُب
قسم ،حيث تدعو ا٢باجة ،وذلك إذا كاف الراوي كثّب االنفراد عن إمامو.
والعمدة ُب ترتيب األئمة القراء على ما ٚبّبه ابن ٦باىد رٞبو اهلل ،وجرى عليو من بعد الشاطيب وابن ا١بزري،
وىو ما اتبعناه ُب ىذا الباب.
-----------( )374انظر كشف الظنوف  ، 1448 - 1431وانظر طبقات الشافعية جػ  ،104 - 102 /2واألعبلـ
للزركلي جػ 1ص .260

( )375انظر ص  85من ىذا ا٤ببحث
ا٤بطلب األوؿ :قراءة نافع
الوجو األوؿ :رواية قالوف
اعتاد القراء أف يبدؤوا ُب الرواية والتلقي بقراءة نافع ا٤بدين ،وعلى ىذا جرى ابن ٦باىد والشاطيب وابن ا١بزري
وغّبىم من األئمة ،ولسنا نعلم لذلك وجهاً بعينو ،ولعلهم أرادوا بذلك ٧بض التربؾ ٗبدينة الرسوؿ األعظم(الٍب
ينتمي إليها اإلماـ نافع بن عبد الرٞبن ا٤بدين رٞبو اهلل.
وقراءة نافع سائدة ُب جنوب مصر ومشاؿ السوداف وغربو ومشاؿ أفريقيا ،فيقرؤىا الناس ُب ليبيا وتونس من رواية
قالوف ،ويقرؤوهنا ُب ا١بزائر وا٤بغرب وموريتانيا ودوؿ غرب أفريقيا كلها من رواية ورش.
ويتفاوت اختيار قالوف عن اختيار ورش تفاوتاً بيناً ،نظراً ٤بذىب ورش ُب البدؿ واإلمالة والتفخيم وغّبىا،
ولذلك فقد رأينا أف نفرد كل را ٍو منهما ببحث مستقل.
وفيما يلي أصوؿ قراءة نافع برواية قالوف:
 - 1ٲبد ا٤بتصل ثبلث حركات ونقل عنو أربع حركات
 - 2ٲبد ا٤بنفصل حركتْب أو ثبلثة جوازاً ونقل عنو أربع حركات ،وا٣ببلصة أنو ٲبد بالقصر والتوسط ،وأما
ضبط التوسط فقد قيل إنو ثبلث وقيل إنو أربع.
 - 3ٲبد ميم ا١بمع على وجهْب :ا٤بد مطلقاً ،واإلسكاف مطلقاً ،ولو ُب ضمها قبل ا٥بمز وجهاف على قاعدتو
ُب ا٤بنفصل.
وىو ػ ٥بْو ػ ْفهو ػ ْفهي ػ ٥بْي ػ ٍب ْىو
 - 4قرأ بإسكاف ا٥باء ُبْ :
 5ػ قرأ بإمشاـ :سيء.
 - 6نطق با٥بمزة ُب مادة :نيب ػ األنبياء ػ النبيوف ػ النبوة
 - 7أماؿ قالوف باتفاؽ لفظة واحدة ،وىي (ىار) ُب سورة التوبة.
 - 8أماؿ قالوف على سبيل التقليل باختبلؼ عنو:
ػ الغار
ػ التوراة
ػ ىا :من كهيعص
ػ را :من الر ػ ا٤بر
ػ يا :من يس
ػ طا :من (طسم وطس وطو) ٖبلف عنو()376

 - 9لو إدغاـ الذاؿ ُب التاء ُب :اٚبذًب ،الٚبذت ،أخذت ،و٫بو ذلك
 - 10لو فتح ياء اإلضافة إذا كاف بعدىا ٮبزة مفتوحة ٫بو :إين أعلم ،أو مكسورة ٫بو{ :فتقبل مِب
إنك}( )377أو مضمومة ٫بو{ :إين أريد}(  )378أو كاف بعدىا أداة التعريف ٫بو{ :ال يناؿ عهدي
الظا٤بْب}(.)379
 - 11لو إثبات بعض الياءات الزوائد ،و٘بد تفصيلها ُب الفرشيات ،وأعد منها {يوـ يأت ال تكلم}( )380
ىود { ،105ذلك ما كنا نبغ}( )381الكهف .64
 - 12منهجو ُب ا٥بمزات:
قرأ قالوف بإسقاط ا٥بمزة األؤب من ا٥بمزتْب اجملتمعتْب ُب كلمتْب بأف تكوف ا٥بمزة األؤب آخر الكلمة األؤب
وا٥بمزة الثانية أوؿ الكلمة الثانية ،وىذا إذا كانت ا٥بمزتاف متفقٍب ا٢بركة مفتوحتْب ٫بو {ٍب إذا شاء
أنشره}()382
فإذا كانتا متفقٍب ا٢بركة مكسورتْب ٫بو { ِ
ىؤالء إف كنتم}( )383أـ مضمومتْب وذلك ُب قولو تعأب{ :وليس
لو من دونو أولياء أولئك}(  )384فإنو يسهل ا٥بمزة األؤب ليس لو ُب ا٥بمزة الثانية ُب األحواؿ الثبلث إالَّ
التحقيق.
أما إذا كانت ا٥بمزتاف ٨بتلفٍب ا٢بركة فإنو يسهل ُب الثانية منهما بْب بْب إذا كانت مكسورة واألؤب مفتوحة
٫بو {وجاء إخوة يوسف}(  )385أو كانت مضمومة واألؤب مفتوحة وذلك ُب {كلما جاء أمة
رسو٥با}( )386ويبد٥با
ياء خالصة إذا كانت مفتوحة واألؤب مضمومة ٫بو {لو نشاء أصبناىم}(  )387ويسهلها بْب بْب أو يبد٥با
واواً إذا كانت مكسورة واألؤب مضمومة ٫بو {يهدي من يشاء إٔب}( )388وليس لو ُب األؤب من ا٤بختلفتْب
ُب األنواع ا٤بذكورة إالَّ التحقيق()389
-----------( )376األلفاظ ا٣بمسة األخّبة من طريق طيبة النشر فقط.
( )377سورة آؿ عمراف 35
( )378سورة القصص 27
( )379سورة البقرة 124
( )380سورة ىود 105
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الوجو الثاين :رواية ورش
حري أف
ورش ىو عثماف بن سعيد ا٤بصري ،توُب سنة  250ىػ .وىو من أكثر الرواة انفراداً ُب اختياره وىو ٌّ
يكوف صاحب قراءة مستقلة ،إذ لو أصوؿ تغاير صاحبو قالوف ،وإ٭با يشتبهاف ُب النقل عن نافع من جهة
الفرش ،أما األصوؿ فإهنما متغايراف ُب مظاف كثّبة ،وقد أشرنا إٔب ذلك قبل قليل.
أصوؿ رواية ورش(:)390
ا٤بد البدؿ:
ٲبد ورش البدؿ على ثبلثة وجوه :القصر والتوسط والطوؿ ،سواء كانت ا٥بمزة ثابتة أو مغّبة بالنقل أو التسهيل
أو اإلبداؿ باستثناء لفظ{ :إسرائيل} أينما وقعت ،وكذلك إف جاء ا٥بمز بعد حرؼ ساكن صحيح ػ غّب
معتل ػ مثاؿ ذلك{ :قرآف} ػ {مسؤوالً} ،ومثاؿ ما ٲبد{ :ا٤بوؤودة} ػ {سوآت}.
وكذلك استثنوا ما وقع بعد ٮبزة الوصل فقصروه مثل{ :إيت} .وىذا ما اشتهر من رواية ورش ُب التيسّب.
وأضاؼ بعض الناقلْب ثبلثة مواضع أخرى ال ٲبدىا ورش وىي:
 - 1لفظ{ :يؤاخذكم} كيفما وقع{ :يؤاخذ} ػ {تؤاخذنا} ػ {يؤاخذكم}
 - 2لفظ{ ،آآلف}ُ ،ب ا٥بمزة الثانية خاصة.
 - 3لفظ{ :عاداً األؤب}(  ،)391وقد ورد مرة واحدة ُب القرآف :واألقوى عند ورش ُب البدؿ كلو القصر،
فينبغي تقدٲبو على سواه.
ونشّب إٔب أف اإلماـ أبا ا٢بسن وطاىر بن عبد ا٤بنعم بن غلبوف أنكر ىذا الباب كلو عن ورش ،وجزـ بأنو ليس
ُب قراءة ورش من البدؿ إال ما عليو القراء ،أما الزيادة فيو فهي غلط ُب نقلها عن ورش.
ػ لو ُب ا٤بتصل وا٤بنفصل اإلشباع ٗبقدار ست حركات ،وورش أطوؿ القراء مداً.
مد اللْب:

ٲبد ورش حرُب اللْب إف جاء بعدٮبا ٮبزة ،سواء عرض عليو السكوف أو بقي متحركاً.
مثاؿ ما عرض عليو السكوف{ :من شيء}.
مثاؿ ما بقي متحركاً{ :شيئاً} ػ {سوأة}
ولو فيهما اإلشباع والتوسط
ػ وأٝبع الرواة عن ورش على ترؾ كلمتْب اثنتْب وٮبا{ :موئبلً} ػ بالكهف {وا٤بوؤودة} بالتكوير ،فلم ٲبدىا
أحد.
ػ واختلفوا عنو ُب كلمة{ :سوآت} {وسوآهتما} {وسوآتكم}
وليس ُب القراء من يقرأ بالتوسط وا٤بد ُب البدؿ واللْب إال ورشاً .و٘بدر اإلشارة إٔب ا٤ببلحظة اآلتية فيما
اختلف فيو من التقليل:
ػ عند قصر البدؿ ٔبب الفتح دوف التقليل وجهاً واحداً.
ػ عند توسط البدؿ ٯبب التقليل دوف الفتح قوالً واحداً.
ػ عند إشباع البدؿ ٯبوز الوجهاف.
أحكاـ البلـ عند ورش
انفرد ورش( )392عن القراء بأحكاـ البلـ وىي:
ػ تفخيم البلـ ،ويسمى تغليظ البلـ ،مفتوحة٨ :بففة أو مشددة متوسطة أـ متطرفة بعد أحد ا٢بروؼ الثبلثة:
ا٤بصلى}
الصاد والطاء والظاء ٨بففة أو مشددة ،ساكنة أو مفتوحة .مثل { َّ
فصلَّى} ػ { َ
الصبلة} ػ { َ
إصبلح}
{ ْ
يصا٢با} ػ {فصاالً}
ػ يقدـ التفخيم ُب {طاؿ} ػ {أفطاؿ} ػ { َّ
ػ يقدـ التفخيم حاؿ الوقف ُب{ :يوصل} ػ {فصل} ػ {بطل} ػ {ظل}
وٯبب التنبيو إٔب أف ورشاً يفخم مع الفتح فقط وىو ا٤بقدـ ُب األداء ،ويرقق مع التقليل كما ُب{ :يصبلىا} ػ
{صلّى}
وكذلك فإنو يقرأ بالَبقيق مع البدؿ ُب القصر والتوسط واإلشباع ،ولكنو يقرأ بالتفخيم ُب حإب التوسط
واإلشباع فقط.
 - 3يضم ميم ا١بمع موصولة بواو إذا جاء بعدىا ٮبز قطع{ :عليهم أأنذرهتم أـ}(  )393وال يضمها مطلقاً
إف جاءت قبل أي حرؼ آخر ،كما ُب{ :تنذرىم ال يؤمنوف}()394
 - 4يدغم داؿ (قد) ُب الضاد ٫بو {قد ضلوا} وُب الظاء ٫بو{ :فقد ظلم نفسو} ،ويدغم تاء التأنيث ُب
الظاء ٫بو{ :كانت ظا٤بة} ،ويدغم الذاؿ ُب التاء ٫بو{ :أٚبذًب}

 - 5مذىبو ُب ياءات اإلضافة وياءات الزوائد كقالوف ،ولو انفرادات ٨بصوصة تأتيك ُب باب الفرش إف شاء
اهلل.
 - 4نطق با٥بمزة ُب مادة{ :نيب} ػ {األنبياء} ػ {النبيوف} ػ {النبوة}
 - 5قرأ باإلدغاـ ُب {يس والقرآف} ػ واختلف عنو ُب {ف والقلم}
 - 6قرأ باإلمشاـ ُب{ :سيء} ،ووافقو بذلك قالوف.
أحكاـ اإلمالة عند ورش:
نشّب أوالً إٔب أف ورشاً ال ٲبيل اإلمالة الشديدة ا٤بسماة عند القراء :اإلمالة الكربى أو البطح أو اإلضجاع ،أو
الكسر ،وإ٭با ٲبيل إمالة متوسطة ،وىي الٍب تسمى التقليل ،أو التلطيف أو بْب بْب.
والقاعدة العامة عند ورش أنو قرأ بالتقليل ٖبلف عنو ُب كل ما أمالو األصحابٞ :بزة والكسائي وخلف
٦بتمعْب (انظر قواعدىم ُب أصوؿ ٞبزة)
 - 1وقد وافق الكسائي ُب اختياره ُب ستة حروؼ وىي:
٧{ - 1بياي} :األنعاـ 162
{ - 2ىداي} :البقرة  - 38طو 123
{ - 3أبصارىم} (حيث وقعت مكسورة)
{ - 4مثواي} :يوسف 23
{ - 5جبارين} :ا٤بائدة  22ػ الشعراء 130
{ - 6سحار} :الشعراء 37
ولو كذلك الوجهاف ُب لفظ {ا١بار} ُب النساء موضعْب ُب اآلية 36
ٝ - 2بيع ما قللو السوسي أو البصري عن أيب عمرو فقد قللو ورش ٖبلف عنو.
ٝ - 3بيع ما أمالو البصري فلو فيو التقليل قوالً واحداً ،باستثناء لفظة{ :أراكهم} فلو فيها الوجهاف.
 - 5ترؾ اإلمالة ُب أربع كلمات{ :كمشكاة} ػ {الربا} ػ {كبلٮبا} ػ {مرضات} ،حيث وردت.
 - 6اختار ورش التقليل مطلقاً ُب رؤوس اآلي ُب السور اإلحدى عشرة وىي:
طو ػ النجم ػ ا٤بعارج ػ القيامة ػ النازعات ػ عبس ػ األعلى ػ الشمس ػ الضحى ػ العلق ػ الليل .وليس منها ما انتهى
بضمّب (ىا) مثل{ :ضحاىا} ػ {سواىا} .ما عدا كلمة{ :ذكراىا}.
 - 7قلل ورش ُب حا من {حم}
 - 8قلل نافع طا ُب {طو}
 - 9قلل ورش ىا ُب {كهيعص}

 - 10أماؿ ورش ىا من {طو}
 - 11قلل ورش را ُب السور الست
أحكاـ ا٥بمز ا٤بفرد عند ورش
اختار ورش القراءة بغّب ٙبقيق ُب ا٥بمز ا٤بفرد ولو ُب ذلك ٟبس قواعد:
األؤب :يبدؿ ا٥بمزة حرؼ مد ولْب بشرطْب:
 - 1أف تكوف ساكنة
 - 2أف تكوف فاء الكلمة
مثالو{ :يؤمن} ػ {مؤمنوف}
واستثُب ألفاظاً وىي فعل تؤوي ومشتقاتو وىي:
{تؤوي} ػ {تؤويو} ػ {ا٤بأوى} ػ {مأواىم} ػ {مأواكم} ػ {فأووا} فقرأه ٝبيعاً با٥بمزة.
الثانية :يبدؿ ا٥بمزة واواً بثبلثة شروط:
 - 1أف تكوف ا٥بمزة مفتوحة.
 - 2أف يكوف قبلها ضم.
 - 3أف يكوف ا٥بمز فاء الكلمة.
مثالو{ :يؤاخذ}{ ،يؤخر}{ ،مؤذف}{ ،مؤجبلً}
الثالثة :يبدؿ ا٥بمزة حرؼ مد ولْب خبلؼ قاعدتو ُب كلمات ٨بصوصة ىي{ :بئر} ػ {بئس} ػ {الذئب}
الرابعة :أبدؿ ٮبزة {لئبل} ياءً مفتوحة
النسي
ا٣بامسة :وأبدؿ ٞبزة {النسيء} ياءً مضمومة فصارتُّ :
أحكاـ ا٥بمزتْب ُب كلمة واحدة عند ورش:
 - 1إذا كانت الثانية مفتوحة مثل {أأمنتم} فلو وجهاف:
األوؿ :تسهيل الثانية منهما من غّب إدخاؿ
الثاين :إبدا٥با حرؼ مد ألفاً.
 - 2إذا كانت الثانية مكسورة أو مضمومة فلو فيها وجو التسهيل فقط.
مثالو{ :أأنزؿ عليو الذكر}{ ،أإنا ٤ببعوثوف}
أحكاـ ا٥بمزتْب من كلمتْب عن ورش:

يسهل ا٥بمزة الثانية من ا٥بمزتْب اجملتمعتْب ُب كلمتْب ا٤بتفقتْب ُب ا٢بركة {ُب السماء إلو} ،ولو إبدا٥با حرؼ
مد ،أما ا٥بمزتاف ا٤بختلفتاف ُب ا٢بركة فيقرأ الثانية منهما كقالوف مثا٥باُ{ :ب السماء أف}
أحكاـ الراء عند ورش
القاعدة العامة عند ورش أنو يرقق الراء ا٤بفتوحة وا٤بضمومة خبلفاً لسائر القراء كما ُب قولو سبحانوُ { :ع ُرباً
أتراباً}
َ
وإليك بعض تفاصيل ىذه القاعدة:
ػ تفخيم الراء كغّبه قبل حروؼ االستعبلء (خص ضغط قظ)
ترقيق الراء مضمومة أو مفتوحة وقفاً ووصبلً إذا جاءت:
أ ػ بعد كسر أصلي{ :سراجاً}
ب ػ بعد سكوف قبلو كسر أصلي{ :إسرافاً}
جػ ػ بعد ياء ساكنة متوسطة أو متطرفة{ :خّباً} {خّبٌ}
وذلك بشرطْب :أ ػ أف ال يكوف قبلها وال بعدىا حرؼ استعبلء{ :الصراط} ػ {إخراج}
ب ػ أف ال تتكرر{ :فرارا ً} ػ {إسراراً}
ػ ال يرقق االسم األعجمي{ :إسرائيل} ػ {عمراف} ػ {إرـ}
ػ ٯبوز الَبقيق والتفخيم ُب ست كلمات{ :ذكراً} ػ {سَباً} ػ {حجراً} ػ {إمراً} ػ {وزراً} ػ {صهراً}
وذلك بشرط عدـ توسط البدؿ
ػ ٯبوز ترقيق كلمة {حّباف} مطلقاً.
ػ ال ترقيق ُب الراء ا٤ببتدئة مثلُ{ :ب ريب} ػ {برؤوسكم} ػ {برسوؿ} ػ {برب}
ػ ترقق الراء األؤب ُب ٫بو{ :بشرر} ،والثانية وقفاً.
-----------(٘ )390بدر اإلشارة إٔب أف رواية ورش ذات احتماالت مَبابطة فتقرأ ببعض الوجوه بشرط التزاـ صيغ خاصة
كما ُب أحكاـ (شيء وشيئاً) و(أحكاـ البلمات) وال يتسع ا٤بقاـ ىنا لبسط ذلك كلو.
( )391سورة النجم 50
( )392انفرد األزرؽ عن األصبهاين بأحكاـ البلـ والراء.
( )393ػ ( )394سورة البقرة 6
ا٤بطلب الثاين :أحكاـ قراءة ابن كثّب

يبسمػل بػْب كػل سػورتػْب إال بػْب األنفػاؿ والتػوبة ،ومذىبػو عندىػا كقػالػوف.
ا٤بدود :ػ يقصر ا٤بنفصل بغّب خبلؼ
ػ ٲبد ا٤بتصل ثبلث حركات
ػ صلة صغرى على ا٥باء بياء لفظية إف كانت بعد ياء وبعدىا متحرؾ {فيو آيػػات}
ػ صلة صغرى على ا٥باء بواو لفظية إف كانت بعد ساكن غّب ياء وبعدىا متحرؾ {منو جداً}
ميم ا١بمع:
ػ إذا جاءت ا٤بيػم قبل متحرؾ :يضػم ميم ا١بمع بوصلها بواو{ :عليهم وال الضالْب} وسواء ُب ذلك كاف
ا٤بتحرؾ بعدىا ٮبزة أو غّبىا فلو القصر ال غّب.
ياءات اإلضافة:
ػ يفتح ياءات اإلضافة إذا كاف بعدىا ٮبزة قطع مفتوحة أو ٮبزة وصل مقرونة ببلـ التعريف أو ٦بردة منها ،و٘بد
بياف كل حالة ُب باهبا ُب كتب الفرشيات.
ياءات الزوائد:
يثبت بعض الياءات الزائدة وصبلً ووقفاً ،وٜبة خبلؼ بْب راوييو ُب مواضع قليلة٘ ،بدىا مفصلة ُب باهبا ُب
الفرشيات.
{تؤوي} ػ {تؤويو} ػ {ا٤بأوى} ػ {مأواىم} ػ {مأواكم} ػ {فأووا} فقرأه ٝبيعاً با٥بمزة.
الوقف على مرسوـ ا٣بط
ػ وقف با٥باء على تاء التأنيث ا٤بربوطة ا٤برسومة تاء{ :رٞبت} ػ {رٞبة} ونظائرىا
 - 2أف يكوف قبلها ضم.
مذىبو ُب ا٥بمزتْب من كلمتْب إذا كانتا متفقٍب ا٢بركة:
قرأ عنو البزي بإسقاط األؤب إف كانتا مفتوحتْب ،وبتسهيلها إف كانتا مكسورتْب أو مضمومتْب ،وبذلك فهو
موافق ٤بذىب قالوف فيها.
وقرأ عنو قنبل بتسهيل الثانية أو إبدا٥با حرؼ مد ،ومذىبو فيها مذىب ورش .أما إذا كانتا ٨بتلفٍب ا٢بركة فقد
اتفق الرواة عنو على تغيّب الثانية وفق مذىب ورش وقالوف.
الرابعة :أبدؿ ٮبزة {لئبل} ياءً مفتوحة
مذىب البزي ُب التاءات:
انفرد البزي عن قنبل ُب روايتو عن ابن كثّب ٗبذىب خاص ُب التاء ،وىو النطق هبا مشددة إف كاف أصلها
تاءين ،وىذا موجود ُب بعض األفعاؿ ا٤بضارعة ،وىي واحد وثبلثوف موضعاً متفقاً عليها عن البزي ،وموضعاف
آخراف نقلهما عنو أبو عمرو الداين:

{ - 1وال تّيمموا ا٣ببيث}; البقرة 267
{ - 2الذين تّوفاىم}; النساء 6
{ - 3وال تّفرقوا}; آؿ عمراف 103
{ - 4وال تّعاونوا}; ا٤بائدة 2
{ - 5فتّفرؽ بكم}; األنعاـ 153
{ - 6فإذا ىي تّلقف}; األعراؼ 117
{ - 7وال تّولوا}; األنفاؿ 20
{ - 8وال تّنازعوا}; األنفاؿ 46
{ - 9ىل تّربصوف}; التوبة 52
{ - 10وإف تّولوا}; ىود 3
{ - 11فإف تولوا}; ىود 57
{ - 12ال تكلم نفس}; ىود 105
{ - 13ما تنزؿ ا٤ببلئكة}; ا٢بجر 8
 - 14ػ{ٲبينك تلقف}; طو 69
{ - 15إذ تلقونو}; النور 15
{ - 16فإف تّولوا}; النور 54
{ - 17ىي تّلقف}; الشعراء 45
{ - 18من تّنزؿ}; الشعراء 221
{ - 19تّنزؿ على}; الشعراء 222
{ - 20وال تّربجن}; األحزاب 33
{ - 21وال أف تّبدؿ}; األحزاب 52
{ - 22ال تّناصروف}; الصافات 25
{ - 23وال تّنابزوا}; ا٢بجرات 11
{ - 24وال ٘بّسسوا}; ا٢بجرات 11
{ - 25لتّعارفوا}; ا٢بجرات 11
{ - 26أف تّولوىم}; ا٤بمتحنة 9
{ - 27تكاد ّٛبيز}; ا٤بلك 8
٤{ - 28با ّٚبّبوف}; القلم 38

{ - 29عنو تّلهى}; عبس 10
{ - 30ناراً تّلظى}; الليل 14
{ - 31تّنػزؿ الػمػبلئػكػة والػروح} القدر 4
وزاد الداين موضعْب:
{ - 32كنتم ّٛبنوف ا٤بوت}; آؿ عمراف 143
{ - 33فظلتُم تّفكهوف}; الواقعة 65
والقراءة بذلك على أحواؿ:
 - 1إف سبقها مد كانت مداً الزماً ببل خبلؼ.
 - 2إف سبقها متحرؾ كانت حرفاً مشدداً.
 - 3إف سبقها ساكن غّب مد فاألكثروف على بقاء الساكن على سكونو وتشديد التاء وقرأ بعضهم بتحريك
الساكن قبلها بالكسرِ { :
ىل تّربصوف}
 - 4عند االبتداء ال خبلؼ عنو ُب وجوب قراءهتا بتاء واحدة.
ا٤بطلب الثالث :أحكاـ قراءة أيب عمرو البصري
 - 1يبسمل بْب كل سورتْب ،ولو ُب ٍ
كل وجهاف :السكت والوصل
وُب مطلع براءة لو ثبلثة أوجو :القطع والسكت والوصل ،وذلك ٝبيعو بغّب بسملة.
 - 2لو ُب ا٤بد ا٤بتصل التوسط من الروايتْب ،ولو ُب ا٤بد ا٤بنفصل القصر والتوسط من رواية الدوري ،والقصر
فقط من رواية السوسي ومقدار ا٤بد ا٤بشبع عنده ثبلث حركات ُب ا٤بتصل وا٤بنفصل.
 - 3إذا جاءت ا٥بمزتاف ُب كلمة واحدة فإنو يسهل الثانية ويدخل ألفاً بينهما ،مع مبلحظة أنو ٓب يأت ُب
القرآف العظيم ٮبزتاف ُب كلمة واحدة إال كانت األؤب منهما مفتوحة{ :أأنتم} {أأنزؿ} {أإنا}
 - 4إذا جاءت ا٥بمزتاف ُب كلمتْب:
ػ إف اتفقتا ُب ا٢بركة فإنو يسقط ا٥بمزة األؤب {ىؤالء إف}
ػ إف اختلفتا ُب ا٢بركة فإنو يغّب الثانية وفق مذىب ابن كثّب{ :السماء أف}
 - 5كسر ا٤بيم بعد كل ىاء مكسورة قبلها ياء ساكنة أو كسرة ،وبعدىا ميم ا١بمع ،كما ُب {عليهم الذلة}
{قلوهبم العجل}
اإلمالة عند أيب عمرو البصري
قرأ أبو عمرو باإلمالة والتقليل.

فقاعدتو ُب اإلمالة:
 - 1أماؿ كل ذوات الراء ٩با أمالو الثبلثة (ٞبزة والكسائي وخلف) انظر التفصيل ُب أصوؿ ٞبزة.
 - 2أماؿ لفظة {الناس} حاؿ الكسر أينما وقعت ،وذلك للدوري عنو فقط)395(.
 - 3أماؿ رؤوس اآلي ذوات الراء ُب السور اإلحدى عشرة()396
 - 4أماؿ كل ألف بعدىا راء متطرفة ٦برورة
وقاعدتو ُب التقليل:
 - 1قلل كل ما جاء على وزف :فَعلى وفُعلى وفِعلى ،بشرط أف ال يكوف من ذوات الراء.
 - 2قلل مطلقاً ُب السور اإلحدى عشرةُ ،ب رؤوس اآلي وذلك زيادة على أصولو ،وأماؿ ما كاف منها من
ذوات الراء كما سبق بيانو.
 - 3قلل (حا) من حم.
 - 4اختلف عنو ُب لفظة يا بشرى ،والقياس اإلمالة ،ولكن الفتح أصح عنو رواية .وقد رويت عنو بثبلثة
وجوه :اإلمالة والفتح والتقليل()397
 - 5أماؿ ىا ُب :طو وكهيعص
مذىبو ُب ياءات اإلضافة:
إف جاء بعدىا ٮبزة قطع مفتوحة أو مكسورة ٫بو {إين أعلم} {مِب إال} فإنو يفتح الياء حينئذ.
وكذلك فإنو يفتح الياء الٍب بعدىا ٮبزة وصل مقرونة ببلـ التعريف {عهدي الظا٤بْب} أو الٍب بعدىا ٮبزة وصل
٦بردة عن الـ التعريف{ :أخي اشدد بو أزري}
مذىبو ُب ياءات الزوائد:
الداع إذا دعاف} {ا١بوا ِر ُب البحر} و٘بد تفصيل ذلك
يثبت بعض ياءات الزوائد حاؿ الوصل مثل{ :دعوة ِ
ُب كتب الفرش.
مذىبو ُب اإلدغاـ
يدغم أواخر األدوات األربع ُب حروؼ ٨بصوصة وىي :إذ ػ قد ػ ىل ػ تاء التأنيث ،وذلك ُب مواضع ٨بصوصة
٧بددة باالستقراء مثل ذلك{ :إذ دخلوا} {فقد ظلم} {ىل ترى من فطور} {فهل ترى ٥بم من باقية}
موضعاف فقط تاء التأنيث{ :كذبت ٜبود}.
وتفصيل ذلك ُب ا٤بطوالت.

ػ يدغم بعض ا٢بروؼ الساكنة ُب ا٢بروؼ القريبة منها ُب ا٤بخرج ٫بو{ :فنبذهتا} {عذت} {ومن يرد ثواب
الدنيا}
مذىبو ُب ا٥باءات:
وىو ػ ٥بْو ػ ْفهو ػ ْفهي ػ ٥بْي
أسكن ا٥باء ُبْ :
ػ وقف با٥باء على تاء التأنيث ا٤برسومة بالتاء ،رٞبت = رٞبة ،نعمت = نعمة أينما وردت.
وانفرد السوسي ُب روايتو عن أيب عمرو باألحكاـ اآلتية:
 - 1اإلدغاـ الكبّب (ا٤بتماثل):
انفرد السوسي باإلدغاـ الكبّب دوف سائر القراء ،وىذا ما اختاره السخاوي ُب نقلو من الشاطيب ،وإف كانت
عبارة الشاطيب تفيد أف أبا عمرو البصري ىو قطب اإلدغاـ الكبّب ،دوف ٚبصيص ذلك بالسوسي وحده.
وا٤براد باإلدغاـ الكبّب إدغاـ متحرؾ ٗبتحرؾ.
وىو على قسمْب :ما كاف ُب كلمة واحدة ،وما كاف ُب كلمتْب
األوؿ :ماكاف ُب كلمة واحدة:
ليس لو استقراءً إال كلمتْب{ :ما سلككم ُب سقر} ُب سورة ا٤بدثر ػ {مناسككم} ُب البقرة
الثاين :ما كاف ُب كلمتْب:
وقد ورد ُب القرآف العظيم منو سبعة عشر حرفاًٝ ،بعها بعضهم ُب أوائل البيتْب اآلتيْب:
يا الئمي غػيػرت ٮبَّتػي * كػم تعنػفػػِب بقػلػػة مهجػتػي
نعيت ربعاً فارقوه سادٌب * و٫بت عليهم ٍب حارت قصٍب
وأمثلة ذلك{ :يأٌب يوـ} ػ {لذىب بسمعهم} ػ {الشوكة تكوف} ػ {حيث ثقفتموىم} ػ {النكاح حٌب} ػ
{شهر رمضاف} ػ {الناس سكارى} ػ {يشفع عنده} ػ {يبتغ غّب}ػ {خبلئف ُب األرض} ػ {الرزؽ قل} ػ
{ربك كثّباً} ػ {ال قبل ٥بم} ػ {الرحيم ملك} ػ {٫بن نسبِّ ُح} ػ {فيو ىدى} ػ {ىود والذين}.
وال يضر التقاء الصلة مثل :إنو ىو.
واستثِب من اإلدغاـ الكبّب:
أنت ٙبكم}()398
ماكاف أوؿ ا٤بثلْب فيو تاء خطابَ { :
كنت تراباً}()399
أو تاء إخبارُ { :
اسع عليم}()400
أو منوناً{ :و ٌ
مس سقر}()401
أو مشدداًَّ { :

ك كفره}()402
أو مسبوقاً بنوف ٨بفاة{ :فبل ٰبزنْ َ
ػ واختلف أىل األداء عنو إذا كاف األوؿ قد حذؼ آخره ألجل ا١بزـ
مثل{ :يبتغ غّب}( )403ػ {وٰبل لكم}( )404ػ {يك كاذباً}( ،)405والوجهاف صحيحاف()406
ػ واختلفوا أيضاً ُب{ :آؿ لوط}( )407حيث وردت وىي أربعة مواضع()408
ػ واختلفوا أيضاً ُب{ :ىود والذين}( )409ػ {ىود ا٤ببلئكة}( )410وأشباىها إذا كانت ا٥باء متحركة ،فاختار
الشاطيب اإلدغاـ ،واختار ٝباعة اإلظهار.
أما إف كانت ا٥باء ساكنة عنده فبل خبلؼ حينئذ ُب اإلدغاـ ،وقد ورد ذلك عنو ُب ثبلث مواضع{ :فهو
وليهم}( )411ػ {وىو وليهم}( )412ػ {وىو واقع هبم}()413
ػ واختلفوا أيضاً ُب قولو تعأب :البلء يئسن ،إذ ىو يبدؿ ا٥بمزة ياء وكبل الوجهْب صحيح ىنا ػ اإلظهار
واإلدغاـ()415

 - 2اإلدغاـ الكبّب (ا٤بتقارب) :وىو أيضاً قسماف.:
 - 1ما جاء ُب كلمة واحدة - 2 ،ما جاء ُب كلمتْب
القسم األوؿ :ماجاء ُب كلمة واحدة ،وٓب يدغم فيو إال القاؼ ُب الكاؼ بشرطْب:
 - 1إف ٙبرؾ ما قبل القاؼ
 - 2إف كاف بعد الكاؼ ميم ٝبع
مثالو{ :خلقكم {رزقكم}{ ،واثقكم}{ ،سبقكم} ،وال ماضي غّبىن
{٬بلقكم} ػ {نرزقكم} ػ {فنغرقكم} ،وال مضارع غّبىن
{ميثاقكم} ػ {ما خلقكم} ،وغّبىن من األ٠باء
ػ وقد اختلفوا ُب{ :طلقكن}
القسم الثاين :ما جاء ُب كلمتْب ،وقد وقع منو ُب القرآف العظيم ُب ستة عشر حرفاً ٝبعها الشاطيب ُب أوائل
البيت من قولو:
شفا ٓب تضق نفساً هبا رـ دوا ضن
ثوى كاف ذا حسن سأى منو قد جبل
وٝبعها ابن ا١بزري ُب عبارة (رض سنشد حجتك بذؿ قثم)
ويشَبط ُب ا٢برؼ ا٤بدغم أربعة شروط:
ٍ
ظلمات ثبلث}
ػ أف ال يكوف منوناً ٫بو{ :

ػ وال مشددا ٫بو{ :أش ّد ذكراً}
خلقت طيناً}
ػ وال تاء خطاب ٫بوَ { :
يؤت سعة}
ػ وال ٦بزوماً ٕبذؼ اآلخر ٫بو{ :وٓب َ
وأما تفصيل ا٢بروؼ الٍب روى إدغامها فهي كاآلٌب:
ػ ا٢باء :تدغم ُب العْب{ :فمن زحزح عن النار}( )415موضع واحد فقط
ػ القاؼ :تدغم ُب الكاؼ{ :ينفق كيف يشاء} بشرط أف تسبق ٗبتحرؾ
ػ الكاؼ :تدغم ُب القاؼ{ :لك قاؿ} بشرط أف تسبق ٗبتحرؾ
فإف سكن ما قبلهما تدغما مثل{ :تركوؾ قائماً} {وفوؽ كل ذي علم عليم}
ػ ا١بيم :تدغم ُب التاء ُب موضع واحد فقط وىو{ :ذي ا٤بعارج تعرج} وتدغم ُب الشْب ُب موضع واحد فقط
وىو{ :أخرج شطأه}
ػ الشْب :تدغم ُب السْب ُب موضع واحد فقط وىو{ :إٔب ذي العرش سبيبل}
ػ الضاد :تدغم ُب الشْب ُب موضع واحد فقط وىو{ :لبعض شأهنم}
ػ السْب :تدغم ُب الزاي ُب موضع واحد فقط وىو{ :وإذا النفوس زوجت} وتدغم ُب الشْب ُب موضع واحد
فقط وىوُ{ :ب الرأس شيباً} ٖببلؼ عنو
ػ الداؿ :وتدغم ُب عشرة أحرؼ التاء والثاء وا١بيم والذاؿ والزاي والسْب والشْب والصاد والضاد والظاء ،إالَّ أف
تكوف الداؿ مفتوحة وقبلها ساكن فإهنا ال تدغم إال ُب التاء لقوة التجانس٫ ،بو {ا٤بساجد تلك} بعد
توكيدىا{ ،يريد ثواب}{ ،داود جالوت}{ ،من بعد ذلك}{ ،تريد زينة}{ ،األصفاد سرابيلهم}{ ،وشهد
شاىد}{ ،نفقد صواع}{ ،من بعد ضراء}{ ،يريد ظلماً}.
ػ التاء :وتدغم ُب عشرة أحرؼ الثاء وا١بيم والذاؿ والزاي والسْب والشْب والصاد والضاد والطاء والظاء ٫بو،
{بالبينات ٍب}{ ،الصا٢بات جنات}{ ،اآلخرة ذلك}{ ،اآلخرة زينا}{ ،الصا٢بات سندخلهم}{ ،بأربعة
شهداء}{ ،والصافات صفاً}{ ،والعاديات ضبحاً} {الصبلة طرُب}٤{ ،ببلئكة ظا٤بي} ،واختلف ا٤بدغموف
عنو ُب {الزكاة ٍب} بالبقرة {والتوراة ٍب} با١بمعة فأظهرىا بعضهم ٣بفة الضمة بعد السكوف واختلفوا أيضاً ُب
{وآت ذا القرىب} و{فآت ذا القرىب} {ولتأت طائفة} ،فأظهرىا بعضهم من أجل ا١بزـ ،واختلفوا أيضاً ُب
عرب عنو
{جئت شيئاً فرياً} ٗبرًن ،فأظهره بعضهم ٧بتجاً بكوف تاء جئت للخطاب وٕبذؼ عينو الذي َّ
الشاطيب بالنقصاف ،وذلك ألهنم ٤با حولوا فعل ا٤بفتوح العْب األجوؼ اليائي إٔب فعل بكسرىا عند اتصالو بتاء
الضمّب َّ
وسكنوا البلـ وىي ا٥بمزة ىنا وتعذر القلب ،نقلوا كسرة الياء إٔب ا١بيم فحذفت الياء للساكنْب وأدغمو
اآلخروف لثقل الكسر وصحح احملقق ابن ا١بزري الوجهْب ُب ذلك ،وأما {بيَّت طَّائفة} فأدغمو أبو عمرو
وجهاً واحداً.

ػ الثاء :وتدغم ُب ٟبسة أحرؼ :التاء والذاؿ والسْب والضاد٫ ،بو{ :حيث تؤمروف}{ ،ا٢برث ذلك}،
{وورث سليماف}{ ،حيث شئتما}{ ،حديث ضيف}
ػ الذاؿ :وتدغم ُب السْب ُب{ :فاٚبذ سبيلو} موضعي الكهف.
وُب الصاد ُب {ما اٚبذ صاحبة} ُب ا١بن.
ػ الراء :وتدغم ُب البلـ بأي حركة ٙبركت ىي ٫بو{ :ىن أطهر لكم}{ ،ليغفر لكم} {ُب البحر لتبتغوا}،
وأٝبعوا على إظهارىا إذا فتحت وسكن ما قبلها ٫بو{ :ا٢بمّب لَبكبوىا}
ٙبرؾ ما قبلها ٫بو{ :رسل ربك} فإف سكن ما قبلها أدغمت مضمومة ومكسورة
ػ البلـ :وتدغم ُب الراء إذا َّ
٫بو{ :يقوؿ ربنا}{ ،وإٔب سبيل ربك} ،وأظهرت مفتوحة ٫بو{ :فيقوؿ رب} ٣بفة الفتحة إالَّ الـ قاؿ فإهنا
تدغم حيث وقعت ٫بو{ :قاؿ ربك} {قاؿ رجبلف} ،لكثرة دورىا.
ػ النوف :تدغم إذا ٙبرؾ ما قبلها ُب الراء والبلـ ٫بو{ :تأ ّذف ربك}{ ،ولن نؤمن لك} فإف سكن ما قبلها
أظهرت ٫بو{ :ٱبافوف رهبم} و{أف تكوف ٥بم} ،إال النوف من ٫بن فإهنا تدغم ٫بو{ :و٫بن لو} ،لثقل
الضمة.
ػ ا٤بيم :وتسكن عند الباء إذا ٙبرؾ ما قبلها فتخفى بغنَّة ٫بو{ :أعلم بالشاكرين} فإف سكن ما قبلها أظهرت
٫بو{ :إبراىيم بنيو}
ػ الباء :وتدغم ُب ا٤بيم ُب قولو تعأب{ :يعذب من يشاء} فقط وىو ُب ٟبسة مواضع وليس منو موضع آخر
البقرة لسكوف بائو ُب قراءة أيب عمرو ،فمحلو اإلدغاـ الصغّبٍ ،ب ال بد من إظهار الغنة حالة اإلدغاـ ُب ىذا
ا٢برؼ إلبدالو ميماً وفيها غنَّو()416
وال يضر التقاء الصلة مثل :إنو ىو.
تنبيهاتٜ :بة أمور ال بد من بياهنا ُب اإلدغاـ الكبّب عند أيب عمرو وىي:
 - 1اإلدغاـ ال ٲبنع اإلمالة ُب مثل قولو تعأب{ :والنهار آليات} ،ألف اإلمالة أصل واإلدغاـ عارض فبل يعتد
بو.
 - 2إذا كاف قبل اإلدغاـ حرؼ مد أو لْب فيجوز فيو ثبلثة أوجو كالعارض للسكوف.
 - 3إذا كاف قبل اإلدغاـ ساكن صحيح ،فقد روي وجهاف:
ػ األخذ فيو باإلخفاء وىو الروـ لعسر إدغامو نظراً لتبلقي الساكنْب
ػ اإلدغاـ الصحيح بالرغم ٩با فيو من عسر.
 - 4إدغاـ القاؼ ُب الكاؼ تاـ ،ال يبقى معو أثر الستعبلء القاؼ وىذا ىو األوجو واألصح.
وٓب ينقل خبلؼ ُب ذلك إال ُب قولو عز وجل{ :أٓب ٬بلقكم}()417

لذلك فإنو ال بد ىنا من اإلشارة إٔب أف أبا عمرو أخذ باإلدغاـ الكبّب وىو إدغاـ ا٤بتحركات بعضها ببعض،
فعلى ذلك تكوف لو مواضع كثّبة يدغم فيها منها٫{ :بن نرزقكم}٩{ ،با رزقكم اهلل}
 - 3أحكاـ ا٥بمز ا٤بفرد.:
وقاعدتو إبداؿ كل ٮبز ساكن حرؼ مد أو لْب مناسباً ٢بركة ما قبلو.
٫بو :الرأس والبأس وبئر وبئس وجئت وشئت ويألتكم ،وىي كذلك ُب قراءتو.
واستثُب من ذلك ما كاف سكونو بسبب ا١بزـ ٫بو{ :تسؤكم} ػ {إف نشأ} ػ {ننسأىا}.
وكذلك استثُب كلمات أخرى وىي:
ػ {تؤوي إليك من تشاء} ُب سورة األحزاب
ػ {وفصيلتو الٍب تؤويو} ُب سورة ا٤بعارج
ػ {أحسن أثاثاً ورئياً} ُب سورة مرًن
ػ {عليهم نار مؤصدة} ُب سورٌب البلد وا٥بمزة
ػ {بارئكم} موضعاف ُب البقرة ،حيث قرأٮبا أبو عمر باإلسكاف.
-----------( )395أورد ابن ا١بزري ُب طيبة النشر إمالة حرؼ{يا} من {كهيعص} ،وٓب يأت الشاطيب على ذكرىا.
( )396وىي طو والنجم وا٤بعارج والقيامة والنازعات وعبس واألعلى والشمس والضحى والعلق والليل.
( )397أضاؼ ابن ا١بزري ُب الطيبة التقليل للدوري فقط ُب ألفاظ :أىن ػ بلى ػ آتى ػ آذى ػ مٌب ػ عسى ػ يا
ويلٌب ػ يا حسرتا ػ يا أسفى.
( )398سورة الزمر 46
( )399سورة عم 40
( )400سورة البقرة 115
( )401سورة القمر 48
( )402سورة لقماف 23
( )403سورة آؿ عمراف 85
( )404سورة يوسف 9
( )405سورة غافر 28
تسمى ألجل ا٢بذؼ فيو ُمعلَّبل
( )406قاؿ ُب الشاطبية :وعندىم الوجهاف ُب كل موضع َّ
( )407سورة ا٢بجر 59

( )408قاؿ ُب الشاطبية :كيبتػغ ٦بزوماً وإف ي ػػك كاذبػاً وٱبْ ُل لكم عن عا ٍٓب طيِّب ا٣ببل
وقد عللوا ذلك بقلة حروؼ لفظ (آؿ) ،ولكن التعليل ىنا غّب مقبوؿ ،ألهنم اتفقوا على إدغاـ لك كيداً ،وىو
أقل منو حروفاً وكاف األؤب لو التعليل بتكرار إعبلؿ عينها إذ أصل آؿ عند سيبويو أىل قلبت ا٥باء ٮبزة ٍب
ا٥بمزة ألفاً ،وعند الكسائي أوؿ قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها لكنو ٓب ٰبتج بذلك فدؿ على قوة
اإلدغاـ وىو ا٤بأخوذ بو.
()409سورة ىود
( )410سورة آؿ عمراف 18
( )411سورة النحل 63
( )412سورة األنعاـ 127
( )413سورة األعراؼ 171
( )414تقريب النفع ص 18 - 17
( )415سورة آؿ عمراف 185
( )416تقريب النفع ص 22 - 21
( )417يسبق إٔب الذىن ىنا أف إدغاـ القاؼ ُب الكاؼ ٓب يرد أصبلً إال ُب ىذا ا٤بوضع{ :أٓب ٬بلقكم}،
ففيم ورد ىذا االستثناء؟..
ا٤بطلب الرابع :قراءة ابن عامر الشامي
 - 1يبسمل بْب كل سورتْب ،ولو ُب ٍ
كل وجهاف :السكت والوصل ،ولو ُب مطلع براءة ثبلثة أوجو بدوف
البسملة :القطع والسكت والوصل
 - 2اختار ابن عامر ُب ا٤بتصل وا٤بنفصل ا٤بد أربع حركات (التوسط)
عليه ُم القتاؿ}
 - 3يتبع حركة ىاء الضمّب قبل ميم ا١بمع وفق حركة ا٤بيم ،كما ُب{ :هبُ ُم األسباب} { ُ
 - 4قرأ باإلدغاـ ُب {يس والقرآف} و{ف والقلم}
 - 5أماؿ (را) ُب السور الست :الر ػ ا٤بر
 - 6قرأ باإلمشاـ ُب :سيئت ػ سيء ػ حيل ػ سيق
 - 7قرأ بإدغاـ الداؿ ُب الثاء ٫بو{ :ومن يرد ثواب}
وانفرد ىشاـ باألحكاـ اآلتية:
 - 1اإلمشاـ ُب :غيض ػ قيل ػ جيء

وىشاـ ُب األصل ىو صاحب اإلمشاـ والروـ ،موافقاً بذلك للكوفيْب ،ولكن ا٤بختار أف اإلمشاـ والروـ ١بميع
القراء ،ولو أف النص عند الشاطيب ٨بتص بو وبالكوفيْب.
ُ - 2ب ا٥بمزتْب ا٤بتفقتْب ُب كلمة لو التسهيل والتحقيق مع اإلدخاؿ إذا كانت مفتوحة ،ولو التحقيق مع
اإلدخاؿ وعدمو إذا كانت مضمومة أو مكسورة.
ُ - 3ب الوقف على ا٥بمز ا٤بتطرؼ اختار مذىب ٞبزة فيقف عليو مع التسهيل بْب بْب.
 - 4قرأ لفظ إبراىيم :إبراىاـ ُب مواضع ٧بددة يطوؿ استقصاؤىا ىنا.
 - 5لو ُب ا٤بتقارب وا٤بتجانس إدغاـ ذاؿ إذ ُب التاء ٫بو{ :إذ تربأ} ،والثاء ُب التاء ٫بو{ :لبثت} ،والذاؿ ُب
التاء ُب{ :أخذًب ،أخذت ،اٚبذًب} كيف وقعت.
 - 6أماؿ ىشاـ اتفاقاً ُب:
ػ عابد ػ مشارب ػ يا :من كهيعص
ػ عابدوف ػ إناه
أماؿ ىشاـ ٖبلف عنو:
ػ آنية ػ شاء ػ جاء ػ زاد ()418
وانفرد ابن ذكواف عن ابن عامر باألحكاـ التالية:
ػ قرأ ابن ذكواف {وإف إلياس} بوصل ا٥بمزة.
ػ وردت اإلمالة عن ابن ذكواف اتفاقاً ُب:
ػ احملراب (اجملرورة) ػ ىار
ػ التوراة ػ جاء ػ رأى (الراء واأللف)
ػ زادىم (البقرة آية  )10شاء
ػ را من الر
ػ حا من حم
ػ وردت اإلمالة عن ابن ذكواف باختبلؼ عنو ُب:
ػ ٞبارؾ ػ إكراىهن ػ زاد ػ وزادىم ػ فزادىم ػ (ُب غّب حرؼ البقرة ا٤بتفق على إمالتو عنو) ()419
ػ ا٢بمار ػ أدراؾ
ػ عمراف ػ احملراب (ا٤بنصوبة) ػ يا من كهيعص
-----------( )418الكلمات الثبلث األخّبة من طريق ابن ا١بزري ُب الطيبة.

( )419كما أورد ابن ا١بزري ٥بشاـ إمالة :الشاربْب ػ ا٢بواريْب ػ مشارب ػ الكافرين ػ مزجاة ػ أتى ػ يلقاه ػ
األشرار ػ األبرار ػ قرارٖ ..بٌْل ٍ
ف عنو
ا٤بطلب ا٣بامس :قراءة عاصم الكوُب
 - 1يبسمل بْب كل سورتْب ،ولو ُب ٍ
كل وصل ا١بميع وقطع ا١بميع ،ووصل البسملة بأوؿ السورة .ولو بْب
األنفاؿ وبراءة الوقف والسكت والوصل بدوف بسملة.
 - 2لو ُب ا٤بد ا٤بتصل وا٤بنفصل التوسط ٗبقدار أربع حركات ،وقد قرأ الرواة عنو بفويق التوسطٟ ،بس
حركات)420(.
ػ ورد عن حفص السكت ُب أربع كلمات{ :عوجاً قيماً} {مرقدنا ىذا} {من راؽ} {بل راف} وورد عنو
وجهاف السكت واإلدغاـ ا٤بتماثل ُب {ماليو ىلك}.
ػ ٲبد ا٥باء من لفظة {وٱبلد فيو مهاناً} ،ويقصر ا٥باء ُب {وإف تشكروا يرضو لكم} خبلفاً لقاعدة عاصم ُب
مد الصلة وقصرىا.
ػ أسكن حفص ىاء الكناية ُب موضعْب{ :فألقو} ُب النمل{ ،ويتقو} ُب النور خبلفاً لقاعدة عاصم ُب مد
الصلة.
ػ قرأ حفص بالتسهيل ُب كلمة واحدة {أعجمي وعريب} كما قرأ بوجهي
التحقيق والتسهيل ُب كلمات{ :آآلف} {آلذكرين} {آهلل}
ػ قرأ حفص باإلمشاـ كلمة واحدة ىي {مالك ال تأمنا}
ػ أماؿ حفص لفظة واحدة ىي٦{ :بريها}
وانفرد شعبة باألحكاـ اآلتية:
ُب ياءات اإلضافة بفتح شعبة ُب {من بعدي ا٠بو أٞبد} ولو فيو وجو اإلسكاف أيضاً.
ػ الياء الزائدة ُب {فما آتاف اهلل خّب} ٰبذفها وصبلً ووقفاً.
ػ يقرأ {من لدنو} بالكهف بإسكاف الداؿ مع إمشامها ،ومع كسر النوف وا٥باء وإشباع حركتها.
ػ أبدؿ شعبة ا٥بمز ا٤بفرد ُب كلمة واحدة وىي {لؤلؤ} كيفما جاءت فيبدؿ ا٥بمزة األؤب منها واواً.
ػ قرأ شعبة باإلدغاـ ُب {يس والقرآف} ،وُب {ف والقلم}
ػ أسكن ىاءات الضمّب التسعة (انظرىا ُب ٕبث أحكاـ ىاء الكناية)
أماؿ شعبة باتفاؽ:
ػ ىار ػ فرآه ػ أدرؾ

ػ رأى ػ رمى ػ سدى
ػ رآىا ػ أعمى (ُب اإلسراء موضعاف  )72ػ راف
أماؿ شعبة باختبلؼ(:)321
ػ نأى ػ سوى (ُب طو )58
-----------( )420ىناؾ مسألتاف ٘بدر اإلشارة إليهما ُب بياف ا٤بدود عند عاصم.
األؤب :ىل قرأ عاصم بقصر ا٤بنفصل؟
الثانية :ىل روي عنو ا٤بد ٖبمس حركات أـ بأربع؟
فا١بواب عن األؤب أنو ٓب يرد من طريق الشاطبية أف عاصماً قرأ بقصر ا٤بنفصل ،بل احملفوظ عنو الرواية با٤بد
فقط ،وعبارة الشاطيب ُب ذلك :إذا أل ػػف أو ي ػػاؤى ػػا بع ػػد كس ػػرة أو الػواو عػن ضػم لػقي ا٥بمز طوال
فإف ينفصل فالقصر (بػ) ػادره (ط) ػالباً ٖبلفهما (يػ) ػرويك (د) راً و٨بضبلً
فأشار إٔب أهنم اتفقوا على مد ا٤بتصل وأما ا٤بنفصل فقد أجاز قصره من رمز إليهم الشاطيب بالباء والطاء والياء
والداؿ.
فالباء رمز قالوف ،والطاء رمز الدوري عن أيب عمرو ،وقد قصرا ٖببلؼ عنهما
والياء رمز السوسي ،والداؿ رمز ابن كثّب ،وقد قصرا قوالً واحداً
وكما ترى فإنو ليس ٜبة إشارة إٔب أف القصر ُب ا٤بنفصل مروي عن عاصم.
ولكن ورد من طريق الطيبة البن ا١بزري أف حفصاً روى عن عاصم قصر ا٤بنفصل ،وعبارة ابن ا١بزري:
للكل عن بعض ،وقصر ا٤بنفصػل (لػ) ى (بػ) ػن (ٞبا) (عػ) ػن خلفهم (د) اع (ثػ) ػمل
فأخرب أف ا٤برموز إليهم بالبلـ والباء وٞبا والعْب قرؤوا ا٤بنفصل بوجهي القصر وا٤بد .وىم :البلـ :ىشاـ ،والباء:
قالوف ،وٞبا :أبو عمر وأبو جعفر البصرياف ،والعْب :حفص.
وأف ا٤برموز إليهم بالداؿ وىو ابن كثّب والثاء وىو يعقوب قرؤوا ا٤بنفصل بالقصر قوالً واحداً ببل خبلؼ.
ىذا وإف القراء ُب ببلدنا يُق ِرئوف بقصر ا٤بنفصل تسهيبلً على الطلبة ،ومتابعة البن ا١بزري.
وا٤بسألة الثانية :ىل روي ا٤بد عن عاصم بأربع حركات أـ ٟبس؟
اعلم أف عبارة الشاطيب ال يلزـ منها ٙبديد مدى ا٤بد الواجب مده ألجل ا٥بمز ،بل غاية ما تدؿ عليو وجوب
تطويل ا٤بد:
طوال
إذا ألف أو ياؤىا بعد كسرة * أو الواو عن ٍّ
ضم لقي َ
ا٥بمز ّ
ولكن شراح الشاطبية نقلوا عن عاصم القراءة ُب ا٤بنفصل بالتوسط وفويق التوسط ،أي بأربع حركات وٟبس
حركات.

وقد نقل ابن القاصح العذري البغدادي ُب سراج القاري أف السخاوي نقل عن الشاطيب أنو قاؿ :ا٤بد مرتبتاف:
طؤب لورش وٞبزة ،ووسطى للباقْب ،وأخرب السخاوي أف العدوؿ عن ا٤براتب األربع الٍب ذكرىا صػػاحب التيسّب
البد منػو بسبب أهنا ال ٲبكن أف تتحقق ضبطاً .انظر :سراج القاري طػ مكتبة ا٢بليب البايب ص 50
ونص الشيخ ٧بمد علي الضباع ُب شرح ٨بتصر بلوغ األمنية باب ا٤بد والقصر على نظم ٙبرير مسائل
الشاطبية ،على أف لعاصم طريقة أخرى وىي مدُّٮبا معاً ٟبس حركات.
وُب نظم ٙبرير مسائل الشاطبية للشيخ حسن خلف ا٢بسيِب ا٤بقرئ ما نصو:
أشبع ٍ
لورش وحػمزةٍ * كمتص ٍػل والش ِػاـ مع عػاص ٍم تػبل
ومنفصبلً ْ
ٍ
ٍ
ٟبس وذا فيهما كبل
بأربعة ٍب الكسائي كذا اجعلن * وعن عاصم ٌ
وإ٭با بسطت القوؿ ُب ىذه ا٤بسألة الفرعية ألف ا١بدؿ يكثر فيها ُب ببلدنا ،إضافة إٔب أف قراءة عاصم برواية
حفص ىي القراءة السائدة ُب معظم األمصار اإلسبلمية اليوـ.
( )421من طريق الطيبة فقط
ا٤بطلب السادس :قراءة ٞبزة الكوُب
ٲبد ٞبزة ا٤بدود كلها  6حركات (ا٤بتصل وا٤بنفصل والبلزـ)
ػ يس ّكن ا٥باء ُب {يؤده إليك} {نولو ماتؤب} {ونصلو جهنم} {نؤتو منها} {فألقو إليهم} خبلفاً لقاعدة
ا١بمهور ُب مد الصلة.
اإلدغاـ :اختار خلف إدغاـ الواو والياء ببل غنة.
اإلبداؿ :يبدؿ ٞبزة ا٥بمزة الساكنة ُب الكلمة حرؼ مد من جنس ما قبلها ،وذلك أينما وقعت ا٥بمزة ،مبتدئة
أو متوسطة أو متطرفة ،سواء كاف سكوهنا أصلياً أو عارضاً .وذلك حاؿ الوقف ،أما حاؿ الوصل فليس لو إال
التحقيق.
ػ ضم ا٥باء مطلقاً ُب ثبلث كلمات{ :عليهم} ػ {إليهم} ػ {لديهم}
ػ ضم ٞبزة ا٥باء قبل ميم ا١بمع إف جاء قبلها ساكن أو متحرؾ ُب األفعاؿ{ :يريهم اهلل} ػ {يلههم األمل}
ػ لو الوجهاف ُب ا٥باء قبل ميم ا١بمع إف جاء قبلها ساكن أو متحرؾ ُب األ٠باء {ُب قلوهبم العجل}
وقد فصلنا مذىبو ُب النقل والسكت ُب القواعد ا١بامعة فارجع إليو()422
ػ يدغم ذاؿ "إذ" ُب الداؿ والتاء ،وداؿ "قد" ُب ٝبيع حروفها" ،تاء التأنيث" ُب ٝبيع حروفها ،ويدغم الـ
"ىل" ُب الثاء ٫بو{ :بل تأتيهم} ،ويدغم الياء اجملزومة ُب الفاء ٫بو{ :وإف تعجب فعجب} ،ويدغم الذاؿ
ُب التاء من {عذت} {اٚبذًب} {فنبذهتا} ،والثاء ُب التاء ُب {أورثتموىا} وُب {لبثت}.
وانفرد خبلد بإدغاـ ذاؿ إذ ُب باقي حروفها زيادة على خلف ُب الداؿ والتاء.

ػ يثبت الياء الزائدة ُب {أٛبدونن ٗباؿ} ُب سورة النمل ،وكذلك {ربنا وتقبل دعاء} ُب سورة إبراىيم.
ػ مذىبو ُب اإلمالة واسع ،وقد تبعو فيو الكسائي ،وخلف العاشر (القارئ) وورش ،على شروط ٥بم نفصلها ُب
الباب اآلٌب.
وانفرد خبلد ٗبسائل منها:
 - 1أدغم الباء ُب الفاء ُب" :وإف تعجب فعجب قو٥بم"
 - 2قرأ بإمشاـ الزاي ُب "صراط" ُب الفاٙبة فقط ،وُب {ا٤بصيطريوف} ٖبلف عنو {ٗبصيطر}.
ػ قرأ شعبة باإلدغاـ ُب {يس والقرآف} ،وُب {ف والقلم}
أحكاـ الفتح واإلمالة والتقليل عند ٞبزة والكسائي وخلف
األصل ُب القراءة الفتح ُب األلف ،والفتح عبارة عن فتح الفم بلفظ ا٢برؼ ،أما اإلمالة فهي النطق بالفتحة
قريباً من الكسرة ،وأما التقليل فهو النطق بْب الفتحة والكسرة ،ىو رتبة بْب الفتح واإلمالة.
واختص باإلمالة والتقليل ٞبزة والكسائي وخلف ،وكذلك ورش ولكن األصبهاين نقل عن ورش اإلمالة دوف
التقليل ،فسائر ما نبينو ىنا عن ورش إ٭با ىو من طريق األزرؽ.
واستثُب األربعة من اإلمالة والتقليل :إٔب ػ على ػ حٌب ػ لدى ػ وما زكى منكم ومن األفعاؿ ما كاف مضارعو
واوياً.
واشَبط كوف حركة الراء ا٤بسبوقة باأللف مكسورة ،ولو وقف عليها بالسكوف.
أصوؿ اإلمالة عند األصحابٞ :بزة والكسائي وخلف:
اتفق الثبلثة على اإلمالة ُب أحواؿ كثّبة ،وزاد بعضهم إيراد اإلمالة ُب مواضع بعينها .وإليك بياف ما اتفقوا فيو.
 - 1أمالوا كل ألف منقلبة عن ياء حيث وردت ُب القرآف الكرًن()423
مثل :ا٥بوى ػ العمى ػ ا٥بدى ػ ا٤بأوى ػ أىب ػ أتى
ونشّب إٔب أف الفعل إذا زاد على ثبلثة أحرؼ أصبح ٕبكم اليائي مطلقاً فيماؿ كما ُب :تبلى ػ ٪بانا ػ استعلى.
 - 2ما جاء من األ٠باء على وزف أفعل مثل :أدىن ػ األقصى ػ أزكى
 - 3كل ألف تأنيث جاءت على وزف فعلى :مثل :موتى ػ بشرى ػ ذكرى وأ٢بقوا هبا عيسى وموسى وٰبٓب
 - 4ما جاء على وزف (فعأب) :مثل سكارى ػ يتامى ػ نصارى
 - 5ما جاء على وزف (مفعل) :مثل :مأوى ػ تقوى ػ أنثى
 - 6أمالوا كلمات ٨بصوصة ر٠بت بالياء ُب ا٤بصاحف مثل :يا حسرتى ػ يا أسفى ػ يا ويلٌب ػ مٌب ػ بلى ػ أىن
(االستفهامية)

 - 7أمالوا من الواوي لفظتاف :الربا ػ الضحى( )424كيف وقعت
 - 8أمالوا من الواوي أيضاً لفظتاف :ال ُقوى ػ العلى ،ألهنا رأس آية.
 - 9أمالوا أيضاً لفظ :وأحياُ :ب سورة النجم خاصة ،آية 44
 - 10أمالوا يا من :يس ػ كهيعص
 - 11أمالوا طا من :طو ػ الشعراء ػ النمل ػ القصص (فواتح السور)
 - 12أمالوا راُ :ب السور الست الر ػ ا٤بر
زيادات ٞبزة ُب اإلمالة:
أضاؼ ٞبزة ُب اإلمالة زيادة على أصوؿ أصحابو ما يلي:
ػ أماؿ األلف الٍب ىي عْب الفعل الثبلثي ا٤باضي ُب عشرة أفعاؿ وىي:
زاد ػ شاء ػ جاء ػ خاؼ ػ راف ػ خاب ػ زاغ ػ طاب ػ ضاؽ ػ حاؽ
حيث وقعت وكيف جاءت.
ػ انفرد خبلد بإمالة ا٥بمزة وحدىا ُب لفظ (نأى)
ػ وأماؿ كذلك باختبلؼ عنو لفظ (آتيك) ُب النمل موضعْب  39ػ 40
ػ وأماؿ لفظ (ضعافاً) ُب النساء()425
-----------( )422انظر ص  173من ىذه الدراسة.
( )423تكوف معرفة أصل األلف بطريقتْب:
ُب األ٠باء :من خبلؿ تثنية االسم :مثاؿ اليائي :مأوى = مأوياف ػ مثاؿ الواوي :ربا = ربواف
ُب األفعاؿ :بإضافة تاء الفاعل ا٤بتحركة :مثاؿ اليائي :أتى = أتيت ػ مثاؿ الواوي٪ :با = ٪بوت
( )424عللوا ذلك بأف لفظ ضحى٠ ،بع من العرب بلفظ :ضحياف
ولفظ ربا٠ :بع أيضاً بلفظ :ربياف ،ويقوى ذلك أيضاً لوجود الكسرة ُب أولو.
( )425وردت لفظة ضعافاً من طريق النشر فقط
ا٤بطلب السابع :قراءة الكسائي
 - 1قرأ بالبسملة بْب كل سورتْب إال بْب األنفاؿ والتوبة فيقف أو يسكت أو يصل.
 - 2قرأ ا٤بنفصل وا٤بتصل بالتوسط (أربع حركات)
 - 3انفرد الكسائي بإمالة ىاء التأنيث حاؿ الوقف ،ولو ُب ذلك مذىباف:

األوؿ :ٲبيل ىاء التأنيث وقفاً إذا سبقها حرؼ من حروؼ عبارة (فجثت زينب لذود مشس).
كما ٲبيل ا٥باء إذا وقع قبلها حرؼ من حروؼ لفظة (أكهر) بشرط أف يقع قبلها ياء ساكنة أو كسرة أو
ساكن قبلو كسر( :كهيئة ،وجهو ،لعربة).
وأما ا٤بذىب الثاين فهو أنو ٲبيل ىاء التأنيث عند الوقف مطلقاً ،إال إذا سبقتها األلف (الصبلة)
 - 4يدغم ذاؿ "إذ" فيما عدا ا١بيم ،ويدغم داؿ "قد" و"تاء التأنيث" والـ "ىل" و"بل" ُب حروؼ كل منها،
ويدغم "الباء اجملزومة" ُب الفاء ٫بو {قاؿ اذىب فمن تبعك منهم}
ويدغم "الفاء" اجملزومة ُب الباء ُب {إف نشأ ٬بسف} ،ويدغم الذاؿ ُب التاء ُب عذت ،فنبذهتا ،اٚبذًب ،ويدغم
الثاء ُب التاء ُب {أورثتموىا} و{لبثت} و {لبثتم}.
 - 5قرأ باإلدغاـ ُب{ :يس والقرآف} وُب {ف والقلم}
 - 6قرأ باإلمشاـ ُب :جيء ػ غيض ػ قيل ػ سيء ػ سيئت ػ حيل ػ سيق ػ وقرأ باإلمشاـ زاياً ُب :اصدؽ ػ فاصدع ػ
تصدية ػ تصديق ػ قصد ػ يصدر ػ يصدفوف
 - 7اختار الضم على ىاء الضمّب إف حركت ا٤بيم بعدىا ،وروي عنو أيضاً وجو الكسر فيها ،وذلك ُب
األ٠باء فقطُ{ :ب قلوهبم العجل}
وىو ػ ٥بْو ػ ْفهو ػ ٥بْي ػ ٍب ْىوػ وانفرد راويو الليث بإدغاـ البلـ اجملزومة ُب الذاؿ ُب {يفعل
 - 8أسكن ا٥باء منْ :
ذلك} حيثما وردت.
ػ يقف على التاءات ا٤ببسوطة با٥باء٫ ،بو :شجرت ػ بقيت ػ جنت.
ػ يسكن ياء اإلضافة ُب {قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا} {يا عبادي الذين}
ػ يثبت الياء الزائدة ُب {يوـ يأت ال تكلم نفس} {ما كنا نبغ فاٚبذا} وذلك حاؿ الوصل.
ػ مذىب الكسائي ُب اإلمالة:
وافق الكسائي صاحبيو ٞبزة وخلف فيما أمااله :راجع مذىبهما ُب أصوؿ ٞبزة وزاد الكسائي على أصوؿ
صاحبيو ُب اإلمالة مايلي:
 - 1ما أمالو قوالً واحداً وىو:
اتفق الثبلثة على اإلمالة ُب أحواؿ كثّبة ،وزاد بعضهم إيراد اإلمالة ُب مواضع بعينها .وإليك بياف ما اتفقوا
فيو.
{ - 1أحيا} ػ كيف وقعت وُب أي اشتقاؽ ٥با.
{ - 2خطايا} وكل اشتقاقاهتا كيف وقعت.
{ - 3مرضات} ػ {مرضاٌب} :حيث وقعت

{ - 4تقاتو} :آؿ عمراف 102
{ - 5أنسانيو} :الكهف 63
{ - 6آتاين} :مرًن  30ػ النمل 36
{ - 7عصاين} :إبراىيم 36
{ - 8رؤياي} :يوسف 100 ، 48
{ - 9أوصاين} :مرًن 31
{ - 10دحاىا} :النازعات 30
{ - 11تبلىا} :الشمس 2
{ - 12سجى} :الضحى 2
٧{ - 13بياىم} :ا١باثية 21
{ - 14ىداين} :األنعاـ 80
{ - 15طحاىا} :الشمس 6
{ - 16راف} :ا٤بطففْب 14
 - 2ما أمالو عنو حفص الدوري فقط ،وقاعدتو :كل ألف بعدىا راء متطرفة ٦برورة ،وكذلك ُب سبعة عشر
موضعاً وىي:
{ - 1سارعوا} ػ {يسارعوف} ػ {نسارع} حيث وقعت
{ - 2آذاهنم} ػ {آذاننا} حيث وقعت
{ - 3طغياهنم} حيث وقعت
قاؿ الشاطيب ُب حرز األماين:
وما بعد ر ٍاء شاع حكماً وحفصهم * يوإب ٗبجراىا وُب ىود أنزال
{ - 4بارئكم} ُب موضعْب بالبقرة ُب آية 54
{ - 5كمشكاة} :النور 35
{ - 6ا١بوار} :الشورى  32ػ الرٞبن  24ػ التكوير 16
{ - 7ا١بار} :النساء مرتاف ُب اآلية 36
{ - 8أنصاري} :آؿ عمراف  52ػ الصف 14
{ - 9البارئ} :ا٢بشر 24
٧{ - 10بياي} :األنعاـ 162
{ - 11ىداي} :البقرة  38ػ طو 123

{ - 12أبصارىم} :حيث وردت ُب القرآف الكرًن مكسورة
{ - 13جبارين} :ا٤بائدة  22ػ الشعراء 130
{ - 14مثواي} :يوسف 23
{ - 15سحار} :الشعراء 37
{ - 16يتوارى} :النحل )426(59
{ - 17الرؤيا}ُ :ب أربعػة مواضػع وىي :يوسػف  43ػ اإلسراء  60ػ الصافات  105ػ الفتح  27ػ وصبلً
ووقفاً ،إال ُب موضع اإلسراء فهو حاؿ الوقف فقط.
{ - 18ىا} :من طو ػ كهيعص
-----------( )426ورد من الشاطبية لفظ يتوارى وحده ،وزاد ابن ا١بزري من طريق الطيبة مشتقاتو :يواري ػ أواري ػ من
طريق الدوري عن الكسائي.
ا٤بطلب الثامن :قراءة أيب جعفر
 - 1لو البسملة بْب كل سورتْب إال بْب األنفاؿ وبراءة فلو الوصل والسكت والفصل.
 - 2قرأ بضم ميم ا١بمع ووصلها بواو مطلقاً.
 - 3قرأ بإسكاف ا٥باء ُب {يؤده} {نولو} {ونصلو} {ونؤتو} {فألقو}.
 - 4قرأ بقصر ا٤بنفصل (حركتْب) ،وتوسط ا٤بتصل (أربع حركات)
 - 5قرأ بتسهيل ا٥بمزة الثانية من ا٥بمزتْب ُب كلمة واحدة مع إدخاؿ ألف بينهما.
ُ - 6ب ا٥بمزتْب من كلمتْب:
ػ إف اتفقت ا٢بركتاف يسهل ا٥بمزة الثانية
ػ إف اختلفت ا٢بركتاف يغّب الثانية
 - 7يبدؿ ا٥بمز الساكن مداً من جنسو حيثما وقع ُب الكلمة.
 - 8قرأ بإدغاـ الذاؿ ُب التاء {اٚبذًب} وإدغاـ الثاء ُب التاء ُب {لبثت} و{لبثتم} ،وإدغاـ الذاؿ ُب التاء ُب
{عذت}.
 - 9انفرد أبو جعفر باعتبار الغْب وا٣باء حرفْب غّب حلقيْب ،ولذلك فلم يقرأٮبا باإلظهار بعد النوف كسائر
ا٤بتواتر ،بل عدَّٮبا من حروؼ اإلخفاء {ىل من خالق غّب اهلل}
 - 10اختار السكت بغّب تنفس عند نطقو بكل حرؼ من حروؼ ا٥بجاء ا٤بقطعة ُب أوائل السور {حم
عسق}{ ،آب}

 - 11قرأ ُب الياءات الزوائد بإثبات بعضها وحذؼ بعض ،وتفصيل ذلك ُب ا٤بطوالت.
ُ - 12ب ياءات اإلضافة وافق قالوف إال ُب مواضع ٧بددة.
 - 13قرأ بضم التاء ُب {للمبلئكة اسجدوا} حيثما وردت ُب القرآف
 - 14قرأ با٥باء وقفاً عند {كلمت} و{يا أبت} حيثما وردت.
 - 15قرأ باإلمشاـ ُب{ :سيء} ػ {سيئت}
وىو ػ ٥بْو ػ ْفهو ػ ْفهي ػ ٥بْي ػ ِ
ٲبل ْىو ػ ٍب ْىو
 - 16أسكن ا٥باء منْ :
 - 17أماؿ لفظ{ :إناه} ُب سورة األحزاب.
ا٤بطلب التاسع :قراءة يعقوب ا٢بضرمي
 - 1لو بْب كل سورتْب البسملة مع السكت والوصل ،أما بْب األنفاؿ وبراءة فلو القطع والسكت والوصل كل
ذلك بغّب بسملة.
 - 2يقرأ بقصر ا٤بد ا٤بنفصل ،وتوسط ا٤بد ا٤بتصل
إٕب ػ يا
 - 3يقف هباء السكت على ىذه الكلمات :فيم ػ عم ػ ّ
مم ػ ٓب ػ مب ػ وىو ػ وىي ػ عليهن ػ لدي ػ ّ
أسفا ػ يا حسرتى ػ ٍب.
 - 4يثبت الياءات الزوائد ُب رؤوس اآلي وقفاً ووصبلً ٫بو{ :فبل تستعجلوف} {فبل تفضحوف} ،وكذلك
يثبت غّبىا ٩با ٓب يكن ُب رؤوس اآلي
 - 6قرأ باإلدغاـ الكبّب كالسوسي ُب بعض ا٢بروؼ ا٤بتماثلة{ :ال قبل ٥بم هبا} {والصاحب با١بنب}
 - 7قرأ بضم ىاء كل ضمّب ٝبع مذكر أو مؤنث أو ىاء ضمّب مثُب إف وقع بعد ياء ساكنة{ :فيهم} ػ
{عليهم} {عليهن} {فيهما}
 - 8قرأ باإلدغاـ ُب {يس والقرآف} ،و{ف والقلم}.
 - 9قرأ باإلمالة ُب لفظ {أعمى} اللفظة األؤب من آية  72سورة اإلسراء.
وانفرد رويس باألحكاـ اآلتية:
 -1قرأ بضم ىاء ضمّب ا١بمع إف وقع بعد ياء ساكنة مقدرة{ :أوٓب يكفهم} على تقدير أهنا :يكفيهم ،ومثلو
{فاستفتهم}
 - 2أماؿ :الكافرين ػ للكافرين ػ بالكافرين (أينما وقعت)
 - 3أشم كالكسائي واواً وزاياً:
فأشم بالواو ُب :جيء ػ غيض ػ قيل ػ حيل ػ سيء ػ سيق ػ سيئت
وأشم بالزاي ُب :أصدؽ ػ فاصدع ػ تصدية ػ تصديق ػ قصد ػ يصدر ػ يصدفوف.

 - 4قرأ باختبلس ىاء الكناية ،وىو النطق هبا مكسورة كسراً كامبلً من غّب إشباع (مد الصلة) {بيده
ملكوت}
 - 5قرأ بتسهيل ثاين ا٥بمزتْب من كلمة من غّب إدخاؿ
 - 6قرأ بتسهيل ثاين ا٥بمزتْب من كلمتْب إذا اتفقتا ،أما إذا اختلفت ا٢بركتاف فيقرأ بتغيّب ثانيتهما.
 - 7وقف هباء السكت عند قولو{ :فثم}
وانفرد روح باألحكاـ اآلتية:
 - 1قرأ بكسر ىاء ضمّب ا١بمع إف ٓب تكن قبلها ياء ساكنة ظاىرة ٫بو{ :ويل ِه ِهم األمل}
 - 2أماؿ حرفْب اثنْب:
ػ {كافرين} من سورة النمل آية 42
ػ {يا} من يس
ا٤بطلب العاشر :قراءة خلف العاشر
ىو نفسو خلف بن ىشاـ راوي ٞبزة ،فلو إذف مذىباف ،األوؿ :مذىبو كراوية عن ٞبزة ،والثاين مذىبو كقارئ
مستقل.
واعتاد القراء أف يقولوا :خلف ٞبزة ،أو خلف عن ٞبزة ،إذا أرادوا اإلشارة إليو كرا ٍو عن ٞبزة ،أما إذا أرادوا
اإلشارة إليو ُب قراءتو قالوا :خلف القارئ ،أو خلف العاشر.
ومع أف اختياراتو نادرة ،ولكن أئمة القراءة يصنفونو عاشر األئمة .ومن أصوؿ قراءتو:
 - 1يقرأ ُب وصل السور بغّب بسملة.
 - 2يقرأ بالتوسط ُب ا٤بتصل وا٤بنفصل
 - 3قرأ بنقل حركة ا٥بمزة إٔب السكوف قبلها مع حذؼ ا٥بمزة ُب لفظ فعل األمر من السؤاؿ حيث وقع ،إذا
كاف قبل السْب واو أو فاء ،مثل:
فسلوا
{فاسألوا} :قرأىاَ :
{واسأؿ} :قرأىا :وسل
 - 4قرأ باإلمشاـ زاياً ُب :الصراط ػ صراط ػ أصدؽ ػ فاصدع ػ تصدية ػ تصديق ػ قصد ػ يصدر ػ يصدفوف.
وفيما سوى ذلك فأصولو قارئاً كأصولو راوياً ،ولو بعض ا٣ببلفات الفرشية ٘بدىا ُب مظاهنا.
الفصل ا٣بامس :الفرشيات
ا٤ببحث األوؿ :معُب الفرشيات

جرى علماء القراءة على تصنيف ا٣ببلؼ ُب القراءات إٔب قسمْب اثنْب:
األوؿ :خبلؼ أصوٕب
الثاين :خبلؼ فرشي
ويقصدوف با٣ببلؼ األصوٕب ما كاف من جهة قواعد األداء كقاعدة قالوف ُب ضم ا٤بيمات وقاعدة ،ورش ُب
البدؿ ،وقاعدة ابن كثّب ُب قصر ا٤بمدود وغّب ذلك.
فا٣ببلؼ األصوٕب تضبطو قواعد مطردة ،تتكرر ُب القرآف الكرًن ُب كل موطن ٙبققت فيو شرائط الراوي
إلعماؿ القاعدة.
وأما ا٣ببلؼ الفرشي فهو ما جاء على غّب مثاؿ ،ال تضبطو قاعدة مطردة ،وإ٭با يعرؼ بالسماع لكل موضع
ٗبفرده ،و٧بلو رسم القرآف الكرًن ،حيث يكوف للكلمة ذاهتا أكثر من وجو ُب األداء ،ورد بالتواتر وٰبتملو الرسم
القرآين ويوافق وجهاً من وجوه العربية.
وىذا التقسيم الثنائي قدًن ُب صنيع القراء ،وقد اعتمده الشاطيب ُب حرز األماين ،حيث عنوف للباب بقولو:
باب فرش ا٢بروؼ.
وقاؿ ابن القاصح شارح الشاطبية( :القراء يسموف ما قل دوره من حروؼ القراءات ا٤بختلف فيو فرشاً ،ألهنا ٤با
كانت مذكورة ُب أماكنها من السور فهي كا٤بفروشةٖ ،ببلؼ األصوؿ ،ألف األصل الواحد منها ينطوي على
ا١بميع ،و٠بى بعضهم الفرش فروعاً ،مقابلة لؤلصوؿ)()427
وجرى عمل علماء القراءة على بسط أصوؿ القراء وفق قواعدىم أوالً ُب أبواب جامعة ،أٮبها:
ػ باب االستعاذة والبسملة ػ باب اإلدغاـ الكبّب
ػ باب ا٤بد والقصرػ باب ىاء الكناية
ػ باب ا٥بمز ا٤بفرد ػ باب ا٥بمزتْب من كلمة
ػ باب ا٥بمزتْب من كلمتْب .ػ باب نقل حركة ا٥بمز
ػ باب ياءات اإلضافة ػ باب اإلظهار واإلدغاـ
ػ باب ياءات الزوائد ػ باب الراءات
ػ باب التقليل واإلمالة باب البلمات
ػ باب الوقف والسكت باب مرسوـ ا٣بط
وغّب ذلك من األبوابٍ ،ب يأخذوف بتقصي القوؿ ُب فرش ا٢بروؼ ،فيأتوف على ذكر كل كلمة اختلف القراء
ُب أدائها ،فيوردوف ماقرأ بو كل واحد من األئمة ا٤بعتمدين وفق ما أذف بو ا٤بعصوـ  -صلى اهلل عليو وسلم .-
وقد أتينا ُب الفصل السابق على بسط ٦بمل قواعد القراء ،ونشرع اآلف إف شاء اهلل ُب بياف أىم اختياراهتم ُب
الفرش.
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ا٤ببحث الثػانػي :دفػع تػوىػم تنػػاقػض الػػرسػم ال ػقػػرآنػي مػع الفػرشيػات ا٤بخػتػلفػة
و٘بدر اإلشارة ىنا أف من الفرشيات ما ٰبتملو الرسم القرآين ومنها ماال ٰبتملو ٕبسب الظاىر ،فمن األمثلة
على ما ٰبتملو الرسم القرآين:
ِّر ا٤بؤمنْب} اإلسراء 9
 - 1قرأ ا١بمهور{ :ويػُبَش ُ
قرأ ٞبزة الكسائي {ويَػْب ُش ُر ا٤بؤمنْب}()428
 - 2قرأ ا١بمهور{ :ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} ػ آؿ عمراف129
مضعفة}()429
وقرأ ابن كثّب وابن عامر وجعفر وأبو يعقوبَّ { :
 - 3قرأ ا١بمهورَ { :ملِك يوـ الدين} الفاٙبة
وقرأ عاصم الكسائي ويعقوب وخلف العاشر{ :مالك}()430
فهذا وأمثالو ٰبتملو الرسم القرآين بدوف إشكاؿ ،والبد ىنا من التنويو أف ا٤بقصود بالرسم ىنا الوثيقة الٍب كتبت
ُب عهد عثماف وكانت ببل نقط وال شكل.
وأما ماال ٰبتملو الرسم القرآين ٕبسب الظاىر فنمثل لو ٗبا يلي:
 - 1قرأ ا١بمهور{ :وسارعوا إٔب مغفرة} آؿ عمراف 132
قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر{ :سارعوا} بغّب واو()431
 - 2قرأ ا١بمهور{ :جنات ٘بري ٙبتها األهنار} التوبة 100
وقرأ ابن كثّب{ :جنات ٘بري من ٙبتها األهنار} بزيادة من()432
 - 3قرأ ا١بمهور{ :فإف اهلل ىو الغِب ا٢بميد}
وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر :بدوف "ىو"()433
فذلك كلو يبدو ٕبسب الظاىر غّب ٧بتمل للرسم القرآين ،ويدفع إٔب القوؿ بأنو ٓب يستكمل شروط القراءة
ا٤بتواترة ،فكيف إذف ًّب إدارجو فيها؟
وىذا اإلشكاؿ ا٤بوىم يتبدد ٛباماً حينما نبلحظ أف عثماف حْب كتب ا٤بصاحف الستة الٍب فرقها ُب األمصار
كاف يلحظ اختبلؼ القراءات الٍب أذف هبا النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -فما كاف منها ٰبتملو الرسم كتغيّب
النقط ،وتغيّب الشكل ،وٙبقيق ا٥بمز أو تسهيلو ،وإثبات ا٤بدات وقصرىا ،فذلك كلو ال إشكاؿ فيو ألف
ا٤بصحف كتب أصبلً بغّب نقط وال شكل وال ٮبز.

وأما ما كاف من الباب الثاين فقد ٢بظو عثماف رضي اهلل عنو من خبلؿ إثباتو ُب أحد ا٤بصاحف الستة ،وىذا
ىو السبب ُب التفاوت اليسّب بْب مصاحف األمصار ،والذي سلم عامة القراء بوجوده ،وقاموا بعزو كل وجو
إٔب مصحف من مصاحف األمصار.
وىكذا فإف بْب ا٤بصاحف الستة الٍب نسخها عثماف تفاوت يسّب ُب بعض ا٢بروؼ.
وقبل أف نأٌب باستقراء جامع مانع لسائر ىذه ا٤بواضع فإف من الواجب أف نزيد أمر ىذا االختبلؼ ٘بلية
وبياناً ،فهو مع أهنا اختبلؼ يسّب جداً ،ولكن تصور أنو خطأ أو سهو مسألة خطّبة ُب ٙبقيق عصمة النص
القرآين العظيم.
ومن أوضح الردود على ذلك ما سطره اإلماـ ا٢بافظ أبو عمرو الداين ُب كتابو ا٤بقنع ُب معرفة مرسوـ مصاحف
األمصار إذ قاؿ ما نصو( :قاؿ أبو عمرو فإف سأؿ سائل عن السبب ا٤بوجب الختبلؼ مرسوـ ىذه ا٢بروؼ
الزوائد ُب ا٤بصاحف قلت السبب ُب ذلك عندنا أف أمّب ا٤بؤمنْب عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو ٤با ٝبع القرآف
لؤلمة
يصح وال يثبت نظراً ّ
ُب ا٤بصاحف ونسخها على صورة واحدة وآثر ُب ر٠بها لغة قريش دوف غّبىا ٩با ال ّ
واحتياطاً على أىل ا٤بلّة وثبت عنده أف ىذه ا٢بروؼ من عند اهلل عز وجل كذلك ُمْنػَزلة ومن رسوؿ اهلل -
صلى اهلل عليو وسلم  -مسموعة وعلم أف ٝبعها ُب مصحف واحد على تلك ا٢باؿ غّب متم ّكن إال بإعادة
ففرقها ُب ا٤بصاحف لذلك
مرتْب وُب رسم ذلك كذلك من التخليط والتغيّب للمرسوـ ما ال خفاء بو ّ
الكلمة ّ
فجاءت مثبتة ُب بعضها و٧بذوفة ُب بعضها لكي ٙبفظها األمة كما نزلت من عند اهلل عز وجل وعلى ما
ُِ٠ب َعت من رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -فهذا سبب اختبلؼ مرسومها ُب مصاحف أىل
األمصار)()434
وىكذا فإف ىذه األحرؼ ا٤بختلف فيها كتبت على الصحة ،واإلتقاف ،والعمد والقصد٢ ،بفظ قراءتْب على
ا٤بسلمْب قرأٮبا رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب وقتْب من أوقات ٨بتلفة ...وأف الذي وقع من النقص
والزيادة ٓب يكن عن سهو ناسخ ،وال عن غفلة ناقل وال ضياع أصل.
وكذلك ننقل ىنا طرفاً ٩با كتبو العبلمة الشيخ ٧بمد حسنْب ٨بلوؼ مفٍب مصر ُب ىذه ا٤بسألة:
(إف ىذا االختبلؼ بْب تلك ا٤بصاحف إ٭با ىو اختبلؼ قراءات ُب لغة واحدة ،ال اختبلؼ لغات ،قصد
بإثباتو إنفاذ ما وقع اإلٝباع عليو إٔب أقطار ببلد ا٤بسلمْب واشتهاره بينهم .وإ٭با كتبت ىذه ُب بعض بصورة،
وُب آخر بأخرى ،ألهنا لو كررت ُب كل مصحف لتوىم نزو٥با كذلك ،ولو كتبت بصورة ُب األصل ،وبأخرى
ُب ا٢باشية لكاف ٙبكماً مع إهباـ التصحيح ،ومثل ىذا بعد أمر عثماف رضي اهلل عنو بنسخ ا٤بصحف وبعثو إٔب
كل جهة ما أٝبع الصحابة على األخذ بو ال يؤدي إٔب تنازع أو فتنة ،ألف أىل كل جهد قد استندوا إٔب أصل
٦بمع عليو وإماـ يرشدىم إٔب كيفية قراءاتو.

وا٢باصل أف ا٤بصاحف العثمانية كتبت لتَ َس َع من القراءات ما يرسم بصور ٨بتلفة إثباتا وحذفا وإبداال ،فكتبت
ُب بعضها برواية ،وُب بعضها برواية أخرى تقليبل لبلختبلفات من ا١بهة الواحدة بقدر اإلمكاف ،فكما اقتصر
على لغة واحدة ُب ٝبيع ا٤بصاحف ،اقتصر على رسم رواية واحدة ُب كل مصحف ،وا٤بدار ُب القراءة على
عدـ ا٣بروج عن رسم تلك ا٤بصاحف ولذلك ال ٰبظر على أىل أي جهة أف يقرءوا ٗبا يقتضيو رسم ا١بهة
األخرى(.)435
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( )428تقريب النشر البن ا١بزري ص 133
( )429ا٤بصدر نفسو ص 102
( )430ا٤بصدر نفسو ص 7
( )431ا٤بصدر نفسو ص 102
( )432ا٤بصدر نفسو ص 121
( )433ا٤بصدر نفسو ص 179
( )434ا٤بقنع ُب معرفة مرسوـ مصاحف األمصار أليب عمرو الداين ط دار الفكر ص 115
( )435عنواف البياف ُب علوـ التبياف حملمد حسنْب ٨بلوؼ ص .38
ا٤ببحث الثػػالػػث :حصر تفػاوت مصاحف األمصػار
ولنأخذ اآلف ُب إحصاء ما ورد من خبلؼ ُب الرسم بْب ا٤بصاحف العثمانية على سبيل اإلحاطة
ا٤بستوعبة(:)436
سائر االختبلؼ ُب الرسم ٧بصور ُب  49كلمة وىي:
{ - 1وقالوا اٚبذ اهلل ولداً} البقرة  ، 116وىي قراءة ا١بمهور جاءت ُب ا٤بصحف الشامي" :قالوا اٚبذ اهلل
ولداً" ،بدوف واو وىي قراءة ابن عامر()437
{ - 2ووصى هبا إبراىيم} البقرة  ،132وىي قراءة ا١بمهور
وجاءت ُب ا٤بصحف ا٤بدين وكذلك ُب ا٤بصحف الشامي "وأوصى" هبمزة وىي قراءة نافع وابن عامر وأبو
جعفر()438
{ - 3وسارعوا إٔب مغفرة من ربكم} آؿ عمراف  ، 133بواو قبل سارعوا وىي قراءة ا١بمهور وُب ا٤بصحف
ا٤بدين "سارعو" بغّب واو ،وىي كذلك ُب ا٤بصحف الشامي :وىي قراءة نافع وابن عامر وأيب جعفر(.)439

{ - 4بالبينات والزبر والكتاب ا٤بنّب} آؿ عمراف  184وىي قراءة ا١بمهور وُب ا٤بصحف الشامي بباء ُب
"الزبر" وىي قراءة ابن عامر()440
قليل منهم} النساء  66وىي قراءة ا١بمهور ،وُب ا٤بصحف الشامي {إال قليبلً} وىي
{ - 5ما فعلوه إال ٌ
قراءة ابن عامر)441(.
{ - 6ويقوؿ الذين آمنوا} ا٤بائدة  53وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف ا٤بدين "يقوؿ" بدوف واو وىي قراءة نافع وابن كثّب ،وابن عامر ،وأبو جعفر()442
{ - 7ومن ير َّتد منكم عن دينو} ا٤بائدة  54وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف ا٤بدين "ومن يرتدد" بدالْب وىي قراءة نافع وابن عامر ،وأيب جعفر()443
{ - 8وللدار اآلخرة} األنعاـ  32وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف الشامي "ولدار اآلخرة" ببلـ واحدة وىي قراءة ابن عامر()444
{ - 9لئن أ٪بانا من ىذه} األنعاـ  63وىي قراءة عاصم وٞبزة ،والكسائي ،وخلف ،وُب مصحف البصرة:
"لئن أ٪بيتنا" وىي قراءة الباقْب()445
{ - 10وكذلك ُزيِّن لكث ٍّب ِم َن ا٤بشركْب قَػْت َل أوالدىم ُشَركاؤىم} األنعاـ  137بالرفع ُب شركاؤىم وىي قراءة
ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف الشامي "شركائهم" با٣بفض وىي قراءة ابن عامر()446
{ - 11قليبلً ما َّ
تذكروف} األعراؼ  3وىي قراءة حفص ،وٞبزة ،والكسائي ،وخلف.
وُب ا٤بصحف الشامي {قليبلً ما يتذكروف} بياء قبل تذكروف وىي قراءة ابن عامر وُب قراءة ت َّ
َّذكروف :بتشديد
الذاؿ والكاؼ وىي قراءة الباحثْب()447
{ - 12ا٢بمد هلل الذي ىدانا ٥بذا وما لنهتدي} األعراؼ  43وىي قراءة ا١بمهور وُب ا٤بصحف الشامي بغّب
واو وىي قراءة ابن عامر.
{ - 13قاؿ ا٤بؤل الذين استكربوا} األعراؼ  75وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف الشامي "وقاؿ" بزيادة واو وىي قراءة ابن عامر()448
{ - 14وإذا ٪بيناكم} األعراؼ  141وىي قراءة ا١بمهور
وُب ا٤بصحف الشامي "وإذا أ٪باكم" وىي قراءة ابن عامر()449
{ - 15أجعلتم سقاية ا٢باج وعمارة ا٤بسجد ا٢براـ} التوبة 19
وقد قرأ ابن ورداف رواية أيب جعفر ٖبلف عنو" :أجعلتم سقاة ا٢باج وعمرة ا٤بسجد ا٢براـ"()450
{ - 16والذين اٚبذوا مسجداً ضراراً} التوبة  107وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف ا٤بدين والشامي "الذين" بغّب واو وىي قراءة نافع ،وابن عامر ،وأيب جعفر)451(.

{ - 17ىو الذي يسّبكم} يونس  22وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف الشامي "ينشركم" بنوف وشْب وىي قراءة ابن عام ٍر ،وأيب جعفر()452
{ - 18كذلك حقت كلمة ربك} يونس  33وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف الشامي "كلمات" با١بمع وىي قراءة نافع وأيب عامر ،وأيب جعفر()453
{ - 19قل سبحاف ريب} اإلسراء  ،93وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف الشامي "قاؿ" وىي قراءة ابن كثّب ،وابن عامر()454
{ - 20ألجدف خّباً منها منقلباً} الكهف  36وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف ا٤بدين والشامي "منهما" وىي قراءة نافع ،وابن كثّب ،وابن عامر ،وأبو جعفر()455
{ - 21ألىب لك غبلماً زكياً} مرًن  19وىي قراءة ا١بمهور والوجو الثاين لقالوف
وقد قرأىا ورش وأبو عمرو ويعقوب وقالوف ٖبلف عنو "ليهب لك غبلماً"()456
{ - 22قاؿ ريب يعلم القوؿ} األنبياء  4وىي قراءة حفص وٞبزة ،والكسائي ،وخلف.
وُب مصحف أىل البصرة {قل ريب} وىي قراءة باقي القراء()457
{ - 23سيقولوف هلل} ا٤بؤمنوف  89 - 87 - 85وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف الشامي "سيقولوف اهلل" ُب اآليتْب  87و  89وىي قراءة أيب عمرو ويعقوب()458
{ - 24قاؿ كم لبثتم ُب األرض} "ا٤بؤمنوف  112وىي قراءة ا١بمهور
عند أىل الكوفة" :قل كم لبثتم" وىي قراءة ابن كثّب وٞبزة ،والكسائي()459
{ - 25فسأؿ العادين} ا٤بؤمنوف  113وىي قراءة ا١بمهور.
ت" :فَ َس ِل العادين" وىي قراءة ابن كثّب والكسائي ،وخلف.
وق ِرئَ ْ
{ - 26قاؿ إف لبثتم} ا٤بؤمنوف  114وىي قراءة أىل البصرة.
وقرأ أىل الكوفة" :قل إف لبثتم" وىي قراءة ٞبزة والكسائي()460
{ - 27أيُّو ا٤بؤمنوف} النور  31وىي قراءة ا١بمهور مع خبلؼ ُب األلف حوؿ حذفها أو إثباهتا وُب
ا٤بصحف الشامي "أيُّوُ" هباء مضمومة ال ألف بعدىا وىي قراءة ابن عامر()461
{ - 28وتوكل على العزيز الرحيم} الشعراء  213وىي قراءة ا١بمهور.
وأىل الشاـ قرؤوا "فتوكل" بالفاء وىي قراءة نافع ،وابن عامر ،وأيب جعفر ()462
{ - 29أئِذا كنا تراباً و آباؤنا أئنا ٤بخرجوف} النمل  67وىي قراءة ا١بمهور.
وقرأ أىل الشاـ "إننا" وىي قراءة ابن عامر والكسائي.
وقرأ أىل العراؽ "أينا ٤بخرجوف" بياء بعدىا نوف ()463
تأمروين أعبد}( )464الزمر  64وىي قراءة ا١بمهور.
ّ { - 30

وُب ا٤بصحف الشامي "تأمرونِب أعبد" بنونْب ،وىي قراءة ابن عامر
{ - 31كانوا ىم أشد منهم قوة} غافر  ،21وىي قراءة ا١بمهور
وُب ا٤بصحف الشامي "أشد منكم" بالكاؼ وىي قراءة ابن عامر()465
{ - 32أو أف يظهر ُب األرض الفساد} غافر  26وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف ا٤بدين "يقوؿ" بدوف واو وىي قراءة نافع وابن كثّب ،وابن عامر ،وأبو جعفر()442
وُب ا٤بصحف الشامي وا٤بدين "وأف" وىي قراءة ابن كثّب وابن عامر وكذلك :نافع وأيب عمرو وأيب جعفر.
()466
{ - 33فيما كسبت أيديكم} الشورى  30وىي قراءة ا١بمهور وُب ا٤بصحف الشامي وا٤بدين "ٗبا كسبت"
وىي قراءة نافع وابن عامر وأيب جعفر()467
{ - 34الذين ىم عباد الرٞبن} الزخرؼ  19وىي قراءة ا١بمهور وُب ا٤بصحف الشامي "عند الرٞبن" وىي
قراءة نافع ،وابن كثّب ،وابن عامر ،وأيب جعفر ،ويعقوب()468
اؿ أولو جئتكم} الزخرؼ  ، 24وىي قراءة أىل الشاـ وحفص.
{ - 35وقَ َ
وقرأ أىل العراؽ "قُ ْل" وىي قراءة الباقْب(.)469
{ - 36حٌب إذا جاءنا} وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف الشامي "جاءانا" بالتثنية وىي قراءة نافع ،وابن كثّب وابن عامر وشعبو وأيب جعفر()470
{ - 37وقالوا يا أيو الساحر} الزخرؼ  ،49وىي قراءة ا١بمهور .مع خبلؼ ُب األلف.
وىي ُب ا٤بصحف الشامي "أيو" بضم ا٥باء وىي قراءة ابن عامر()471
{ - 38يا عباد ال خوؼ عليكم} الزخرؼ  ،68وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف ا٤بدين "يا عبادي" بإضافة ياء وىي قراءة نافعة وأيب عمرو ،وابن عامر ،وأيب جعفر ،ورويس.
{ - 39وفيها ما تشتهيو األنفس} الزخرؼ  ، 71وىي قراءة أىل ا٤بدينة والشاـ كنافع ،وأيب عامر ،وحفص،
وأيب جعفر.
وقرأ أىل العراؽ "ما تشتهي" بدوف ىاء وىي قراءة باقي القراء()472
{ - 40ووصينا اإلنساف بوالديو إحساناً} األحقاؼ  ،15وىي قراءة أىل الكوفة.
وُب ا٤بصحف البصري "حسناً" وىي قراءة نافع وابن كثّب ،وأيب عمرو ،وابن عامر ،وأيب جعفر ،ويعقوب.
{ - 41وفصالو ثبلثوف شهراً} وىي قراءة ا١بمهور
وقرأ يعقوب "وفصلو" بدوف ألف()473
{ - 42وإف تطيعوا اهلل ورسولو ال يلتكم من أعمالكم شيئاً} وىي قراءة ا١بميع إال البصريْب .وقرأ أىل
البصرة" :ال يألتكم" ،بإثبات ا٥بمزة قبل البلـ()474

{ - 43وا٢بب ذو العصف والرٰباف} الرٞبن  ،12وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف الشامي "ذا العصف" بالنصب وىي قراءة ابن عامر()475
{ - 44سنفرغ لكم أيو الثقبلف} الرٞبن  ، 31وىي قراءة ا١بمهور مع خبلؼ ُب األلف وُب ا٤بصحف
الشامي "أيو" بضم ا٥باء وىي قراءة ابن عامر()476
{ - 45تبارؾ اسم ربك ذي ا١ببلؿ} الرٞبن  ،78وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف الشامي "ذو ا١ببلؿ" بالرفع وىي قراءة ابن عامر()477
{ - 46وكبل وعد اهلل} ا٢بديد  ،10وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف الشامي "وكلٌّ" بضم البلـ وىي قراءة ابن عامر()478
{ - 47فإف اهلل ىو الغِب ا٢بميد} ا٢بديد  ،24وىي قراءة ا١بمهور.
وُب ا٤بصحف الشامي وا٤بدين "فإف اهلل الغِب ا٢بميد" بغّب "ىو" وىي قراءة نافع ،وابن عامر ،وأيب
جعفر()479
{ - 48قواريرا قواريرا من فضة} اإلنساف  15وىي قراءة أىل الكوفة.
وُب ا٤بصحف البصري بغّب ألف ُب "قوارير" الثانية وىي قراءة ابن كثّب وخلف ( .)480حجة القراءات 738
{ - 49وال ٱباؼ عقباىا} الشمس  ،15وىي قراءة ا١بمهور.
 .)481حجة
وُب ا٤بصحف الشامي وا٤بدين "فبل ٱباؼ" بالفاء وىي قراءة نافع وابن عامر وأيب جعفر(
القراءات .766
-----------(ً )436ب إعداد ىذا اإلحصاء من خبلؿ استقراء ما كتبو علماء القراءة هبذا الشأف ،وا٤بعوؿ ُب ذلك على
النشر البن ا١بزري وا٤بصاحف للسجستاين وا٤بقنع ُب معرفة مرسوـ مصاحف أىل األمصار أليب عمرو الداين
وحجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ،ومقدمتاف ُب علوـ القرآف بتحقيق آرثر جفري ٤بؤلف ٦بهوؿ ،كما نقل
عنو معجم القراءات القرآنية .وٓب أتبعو ُب طريقتو إذ اختار أف يظهر ٚبالف ا٤بصاحف عن بعضها بْب كل
مصرين ،ولدى ا٤بقارنة ،ستجد أف ما قدمتو ىذه الدراسة ىو ا٤بطلوب ٛباماً ٤بعرفة التخالف بْب مصاحف
األمصار إذ أوردت الكلمة ا٤بختلف ُب ر٠بها وبينت كيف ر٠بت ُب كل واحد من ا٤بصاحف.
( )437حجة القراءات ص  ،110ومعجم القراءات القرآنية ص  ،46 - 45وا٤بقنع ص .102
( )438معجم القراءات القرآنية ،جػ 1ص  ،46 - 45وا٤بقنع ص  ،.102وا٤بصاحف للسجستاين ص .49
( )439ا٤بقنع للداين ص .102
( )440وكذلك فقد قرأ ىشاـ عن ابن عامر بإضافة باءين اثنتْب ،ونصو.
"بالبينات وبالزبر وبالكتاب ا٤بنّب" وانظر حجة القراءات ص 185

( )441معجم القراءات القرآنية جػ 1ص  ،46وا٤بقنع للداين ص .102
( )442حجة القراءات ص  229ومعجم القراءات القرآنية جػ 1ص 47 - 45
( )443ا٤بقنع للداين ص .105
( )444معجم القراءات القرآنية جػ 1ص 47
( )445حجة القراءات ص  255ومعجم القراءات القرآنية جػ 1ص .49
( )446حجة القراءات ص  255ومعجم القراءات القرآنية جػ 1ص 47
( )447معجم القراءات القرآنية جػ 1ص 47
( )448حجة القراءات ص  279ومعجم القراءات القرآنية جػ 1ص 47
( )449حجة القراءات ص  ،294ومعجم القراءات القرآنية جػ 1ص 47
( )450كذا قرأىا أىل التواتر :قاؿ ابن ا١بزري ُب الدرة ا٤بضية :وقل عمرة معها سقاة ا٣ببلؼ بن ........
ولكن ٓب أجد أحداً أشار إٔب اختبلؼ ا٤بصاحف ُب ىذه الكلمة ،بل رأيت ابن ا١بزري ُب طيبة النشر قد
أعرض عن ذكرىا بالكلية ،ولكن ال ٲبكن التسليم بصحة وجهي القراءة إال مع االعتقاد ٗبوافقتها لوجو أحد
ا٤بصاحف العثمانية ،وقد خفي عنا ،أو أنو ٓب ينقل عن تلك ا٤بصاحف األصوؿ ،أو أف الرسم ٰبتملها ولو
تقديراً.
( )451حجة القراءات  323ومعجم القراءات القرآنية ص  45و 47
( )452ا٤بقنع للداين ص .104
(ٓ )453ب أجد أحداً صرح بأهنا كذلك ُب ا٤بصحف الشامي إال ما أثبتو صاحب معجم القراءات القرآنية،
نقبلً عن ا٤بخطوطة الٍب حققها آرثر جفري ،ولكن أبا زرعة بن ز٪بلة ٓب يصرح بذلك ُب ا٢بجة واكتفى بالقوؿ:
قرأىا نافع وابن عامر با١بمع ألهنا كتبت ُب ا٤بصاحف بالتاء ،فكأهنما قاال :لو أراد اإلفراد لر٠بت بالتاء
ا٤بربوطة :كلمة ،ولكن ٤با ر٠بت بالتاء ا٤ببسوطة دؿ على أنو أراد ا١بمع على تقدير ألف خنجرية ُب الرسم
"كلمت"  ،وليس ىذا التقدير بالطبع ٧بض ٙبكم بل ىو موافقة التواتر لتقدير ٧بتمل ،وىو ما تدؿ لو عبارهتم:
من شرط القراءة ا٤بقبولة موافقة الرسم العثماين ولو احتماالً.وكذلك فإف السجستاين ُب ا٤بصاحف ٓب يشر إٔب
ىذا ا٤بوضع البتة .انظر معجم القراءات القرآنية جػ  1ص  ،47وانظر حجة القراءات ص  ،331ا٤بصاحف
للسجستاين ص 49
( )454ا٤بقنع للداين ص 105
( )455حجة القراءات  416ومعجم القراءات القرآنية جػ 1ص  46و 47
( )456كذا قرأىا أىل التواتر:
قاؿ :الشاطيب :وٮبز أىب باليا جرى حلو ٕبره ٖبلف.....

وقاؿ ابن ا١بزري :ٮبز أىب باليا بو خلف جبل ٞبا......
ولكن ٓب أجد أحداً أشار إٔب اختبلؼ ا٤بصاحف ُب ىذه الكلمة ،مع أنو ال ٲبكن التسليم بصحة وجهي
القراءة إال مع االعتقاد ٗبوافقتها لوجو أحد ا٤بصاحف العثمانية.
( )457ا٤بقنع للداين ص  .104وا٤بصاحف للسجستاين ص .50
( )458ا٤بقنع للداين ص  .106وا٤بصاحف للسجستاين ص .51
( )459ا٤بقنع للداين ص  .104وا٤بصاحف للسجستاين ص .52
( )460معجم القراءات القرآنية جػ 1ص 49
( )461ا٤بصدر نفسو ص 48
( )462حجة القراءات  522ومعجم القراءات جػ 1ص  46و 48
( )463معجم القراءات القرآنية جػ 1ص  ، 48والتقدير ىنا أف ا٥بمزة ر٠بت ُب الكتبة األؤب ،فتخالفت بذلك
ا٤بصاحف ،ولو أف تدوين ىذه ا٥بمزة تأخر إٔب زمن النقط ٓب يصح القوؿ ىنا بأف ُب ا٤بصاحف أي ٚبالف ُب
ىذه ا٤بسألة.
( )464معجم القراءات ص  ،48وا٤بقنع للداين ص .103
( )465حجة القراءات  629ومعجم القراءات ص 48
( )466ا٤بصدر نفسو ص  ،48وا٤بقنع للداين ص .103
( )467معجم القراءات القرآنية جػ 1ص  46و 48
( )468ا٤بصدر نفسو ص  ، 48وقراءة ا١بمهور ٩بكنة من ا٤بصحف الشامي على تقدير األلف ا٣بنجرية،
ولكن قراءة الشاميْب وا٢برميْب وا٢بضرميْب من ا٤بصحف العراقي غّب ٩بكنة إذ ال يوافق الرسم العثماين القراءة
با٢بذؼ واأللف مرسومة أصبلً (عباد).
( )469ا٤بقنع أليب عمرو الداين ص .104
( )470ا٤بصاحف للسجستاين ص .52
( )471ا٤بصاحف للسجستاين ص .52
( )472ا٤بقنع أليب عمرو الداين ص .104
( )473ا٤بصدر السابق نفسو ص 105
(ٓ )474ب أجد من أشار إٔب أف ُب ا٤بصحف البصري إثبات ىذه ا٥بمزة دوف سائر ا٤بصاحف ،ولكن الرواة
متفقوف أهنا قراءة أيب عمرو ويعقوب وىي متواترة ،وٓب يكن ٥بم أف يدرجوىا ُب ا٤بتواترة لو ٓب يقم لديهم الدليل
بأهنا كذلك ُب أحد ا٤بصاحف العثمانية ،واهلل أعلم
( )475معجم القراءات القرآنية جػ 1ص  ،48ا٤بقنع أليب عمرو الداين ص .108

( )476ا٤بقنع أليب عمرو الداين ص .109
( )477ا٤بصدر نفسو ص 109
( )478ا٤بصدر السابق نفسو ص 109
( )479حجة القراءات ص  702ومعجم القراءات القرآنية جػص 49
( )480حجة القراءات ص  738ومعجم القراءات القرآنية ص 49
( )481ا٤بقنع للداين ص .114
ا٤ببحث الرابع :إحصاء اختبلؼ القراءات
ُب ىذا ا٤ببحث نقوـ ٔبمع سائر الكلمات الٍب قرئت ُب القرآف الكرًن بوجهْب فأكثر من الطرؽ ا٤بتواترة
بالشروط الٍب قدمناىا للتواتر.
وإ٭با نفرد بالذكر ىنا ما كاف وجهاً ُب الفرش دوف األصوؿ(  ،)482إذ ا٣ببلؼ ُب األصوؿ ٲبكن ضبطو من
خبلؿ قواعده ا١بامعة الٍب قدمناىا وىو يكاد يتكرر ُب كل كلمة من القرآف الكرًن ،وال يَبتب عليو أدىن تغّب
ُب ا٤بعُب الدالٕب ،ومن غّب اجملدي أف نتكلف إحصاء ذلك كلو.
وٲبكن تلخيص ذلك من خبلؿ األرقاـ اآلتية:
 - 1عدد الكلمات الٍب قرئت على وجهْب 1315 :كلمة
 - 2عدد الكلمات الٍب قرئت على ثبلثة وجوه 105 :كلمات
 - 3عدد الكلمات الٍب قرئت على أربعة وجوه 24 :كلمة
 - 4عدد الكلمات الٍب قرئت على ٟبسة وجوه 3 :كلمات تكررت إحداىن  11مرة.
وليس ُب القرآف الكرًن أي كلمة اختلف القراء العشرة ُب فرشها على ستة وجوه ،أو أكثر من ذلك.
ولنشرع ُب بسط ىذه الوجوه على سبيل التفصيل:
-----------( )482مضينا ىنا على اعتبار الروـ واإلمشاـ واالختبلس واإلمالة والبطح وٙبقيق ا٥بمزات وما يتغّب وصبلً
ووقفاً من باب األصوؿ وليس من باب الفرش ،وإف يكن سبيل معرفتها ُب كثّب من ا٤بظاف بالنص وحده دوف
أف تنتمي لقاعدة أصولية.
ا٤بطلب األوؿ :ما قرئ على وجهْب

يبلغ ٦بموع ما قرأه السبعة على وجهْب من جهة الفرش  1183ثبلث وٜبانوف ومائة وألف كلمة ،وىذا ما
ظهر ٕب من استقراء ما أورده الداين ُب التسّب ،وهنج عليو الشاطيب ُب حرز األماين ،وٮبا أوثق مرجعْب ُب قراءة
السبعة.
ٍب أخذت ُب استقراء ما قرأ بو الثبلثة تتمة العشرة ٩با يغّب فرشاً ُب الكلمة ٨بالفاً ٤با قرأ بو السبعة فوجدتو يبلغ
ٟ 165بساً وستْب ومائة كلمة.
فإذا علمت أف ثبلثاً وثبلثْب منها قرئت أصبلً عند السبعة بوجهْب علمت أهنم أضافوا إليها وجهاً ثالثاً،
وسيأٌب بياف ذلك ُب الفصل ا٣باص بإحصاء ما ورد على ثبلثة وجوه.
فيكوف ٦بموع ما قرأه العشرة بوجهْب من جهة الفرش  1315موضعاًٟ ،بس عشرة وثبلث مائة وألف كلمة.
و٤با كاف ٝبع ىذه ا٤بواضع يطوؿ بو الكتاب ،وليس من شرط دراستنا ،وقد قامت بو كتب جليلة سابقة ،فإف
من ا٢بكمة أف أحيل عليها ،إذ لن نأٌب ُب ىذا الباب ٔبديد(.)483
واقتصرت من ىذا الباب على فرش القراءات الٍب تتغّب هبا األحكاـ الشرعية ،وىو ما أفردت لو الباب التإب.
كما أوردت ُب الفصوؿ التالية إحصاء ٤با قرئ على ثبلثة وجوه ،وأربعة وجوه ،وٟبسة وجوه ،وإف يكن ذلك
ليس من شرط دراستنا ،ولكنو يلقي ضوءً مفيداً لبياف ندرة ىذه الوجوه وقلتها ُب القرآف الكرًن.
-----------( )483انظر النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري ،البدور الزىرة لعبد الفتاح القاضيٙ ،بفة العصر ُب
القراءات العشر للشيخ شكري ٢بفي
ا٤بطلب الثاين :ما قرئ على ثبلثة وجوه
وٝبلة ما قرأه األئمة على ثبلثة وجوه بالتواتر مائة وٟبس كلمات ،وستجد من استقرائها أف دالالهتا متقاربة،
وال يعسر على اللبيب ٙبصيل الفائدة من ورودىا هبذه الوجوه ا٤بتقاربة ،وىاؾ بسطها ُب البياف اآلٌب:
سورة البقرة
عليهم} ٞبزة()484
 - 1آية { 38فبل ٌ
خوؼ ُ
عليهم} يعقوب
{فبل َ
خوؼ ُ
خوؼ علي ِهم} الباقوف
{فبل ٌ
حيث وردت ُب القرآف الكرًن و٦بموع ورودىا ثبلثة عشر موضعاً.
 - 2آية { 58يػُ ْغ َف ْر لكم} نافع وأبو جعفر
{تُػ ْغ َف ْر لكم} ابن عامر

{نَػ ْغ ِف ْر لكم} الباقوف
 - 3آية { 98ميكائل} نافع و أبو جعفر
{ميكاؿ} أبو عمرو وحفص ويعقوب
{ميكائيل} الباقوف
اض ِطر} أبو جعفر
فمن ْ
 - 4آية ُ { 173
اضطُر} أبو جعفر وعاصم وٞبزة ويعقوب
{فم ِن ْ
اضطُر} الباقوف
فمن ْ
{ ُ
 - 5آية { 184فديةُ ِ
طعاـ مساكْب} نافع وابن ذكواف وجعفر
طعاـ مساكْب} ىشاـ
{فديةٌ ُ
{فديةٌ طعاـ مسكْب} الباقوف
جداؿ} أبو جعفر
فسوؽ وال ٌ
رفث وال ٌ
 - 6آية {197فبل ٌ
جداؿ}ابن كثّب وأبو عمر ويعقوب
فسوؽ وال َ
رفث وال ٌ
{فبل ٌ
جداؿ}الباقوف
رفث وال فسوؽ وال َ
{فبل َ
ض ْار} أبو جعفر
 - 7آية { 233ال تُ َ
ض ُّار} ابن كثّب وأبو عمرو ويعقوب
{ال تُ َ
ض َّار} الباقوف
{ال تُ َ
 - 8آية ُ {260ج ُزءَاً} شعبة
جزاً} أبو جعفر
{ َّ
{ ُج ْزءَاً} الباقوف
 - 9آية {271ونكف ِّْر} نافع وٞبزة والكسائي وأبو جعفر وخلف
{ونكف ُِّر} ابن كثّب وأبو عمرو وشعبة ويعقوب
{ويُكف ِّْر} الباقوف
 - 10آية {282فتُذْكَِر} ابن كثّب وأبو عمرو ويعقوب
{فت َذ ِّك ُر} ٞبزة
{ ِّ
فتذكَر} الباقوف
سورة آؿ عمراف
إينَ أخلق} نافع ،وأبو جعفر
 - 11آية ّ { 49

أىنَ أخلق} ابن كثّب ،وأبو عمرو
{ّ
أين أخلق} الباقوف
{ ّْ
يأمَركم} ابن عامر ،وعاصم ،وٞبزة ،ويعقوب ،وخلف
 - 12آية { 80وال ُ
يأم ُركم} نافع ،وابن كثّب ،والكسائي ،وأبو جعفر
{وال ُ
يأم ْركم} أبو عمرو
{وال ُ
 - 13آية { 81لَ َماءَ آتيناكم} نافع ،وأبو جعفر
{لِ َماء آتيتكم} ٞبزة
{لَ َماء آتيتكم} الباقوف
رجعوف} حفص
 - 14اآلية {83يُ َ
{يَػ ْرِجعوف} يعقوب
{تُػ ْر َجعوف} الباقوف
ٰبس َّ } ىشاـ
 - 15اآلية {169وال َ
ٙبس َّ } ابن ذكواف ،وعاصم ،وٞبزة ،وأبو جعفر
{وال َ
{وال ِ
ٙبس َّ } الباقوف
ٙبس َّ الذين يبخلوف} ٞبزة
ٙبس َّ الذين كفروا}{ ،وال َ
 - 16اآلية { 180 - 177وال َ
ٰبس َّ الذين يبخلوف} ابن عامر ،وعاصم ،وأبو جعفر
ٰبس َّ الذين كفروا}{ ،وال َ
{وال َ
{وال ِ
ٰبس الذين كفروا ،وال ٰبس الذين يبخلوف} الباقوف
 - 17اآلية {184وبالزب ِر وبالكتاب} ىشاـ
{وبالزب ِر والكتاب} ابن ذكواف
{والزب ِر والكتاب} الباقوف
 - 18اآلية {188فبل ِ
ٙبسبَػنَّهم} نافع والكسائي ويعقوب وخلف
{فبل ِ
ٰبسبُػنَّهم} ابن كثّب ،وأبو عمرو
ٙبسبنَّهم} عاصم وٞبزة ،وابن عامر ،وأبو جعفر
{فبل َ
 - 19اآلية { 195وقتلوا وقاتلَوا} ٞبزة والكسائي وخلف
{وقاتلوا وقتِّلوا} ابن كثّب ،وابن عامر
{وقاتلوا وقُتِلوا} الباقوف
سورة النساء

 - 20اآلية { 42تَ َّسوى} نافع ،وابن عامر ،وأبو جعفر
{تَ َس َّوى} ٞبزة ،والكسائي ،وخلف
{تُ َس َّوى} الباقوف
 - 21اآلية { 152سوؼ يؤتي ِهم} حفص
نؤتيهم} :يعقوب
{سوؼ ُ
{سوؼ نؤتي ِهم} الباقوف
 - 22اآلية { 154ال َتع ُّدوا} ورش
{ال ْتع ُّدوا} قالوف ،وأبو جعفر
{ال ْتع ُدو} الباقوف
 - 23اآلية { 162سيؤتي ِهم} ٞبزة ،وخلف
سنؤتيه ْم} يعقوب
{ ُ
{سنؤتيه ِم} الباقوف
سورة ا٤بائدة
اضطَُّر} أبو عمرو ،وعاصم ،ويعقوب ،وٞبزة
فم ِن ْ
 - 24اآلية َ { 3
اض ِطر} أبو جعفر
فمن ْ
{ ُ
اضطَُّر} الباقوف
فمن ْ
{ ُ
 - 25اآلية { 89عاقدًب} ابن ذكواف
{ ُّ
عقدًب} شعبة ،وٞبزة ،والكسائي ،وخلف.
{عق ُّ
َّدًب} الباقوف
سورة األنعاـ
سبيل} نافع ،وأبو جعفر
 - 26اآلية { 55و
َ
لتستبْب َ
سبيل} شعبة وٞبزة والكسائي ،وخلف.
{و
َ
ليستبْب ُ
سبيل} الباقوف
{و
َ
لتستبْب ُ
ت} ابن كثّب ،وأبو عمرو
دارس َ
 - 27اآلية ْ { 105
ت} ابن عامر ،ويعقوب
{ َد َر َس ْ
ت} الباقوف
در ْس َ
{َ

فصل لكم ما َحَّرـ} نافع ،وحفص ،وأبو جعفر ،ويعقوب
 - 28اآلية َّ { 119
صل لكم ما ُحِّرـ} شعبة ،وٞبزة ،والكسائي ،وخلف
{فَ َّ
ص َل لكم ما ُحِّرـ} الباقوف
{فُ ِّ
 - 29اآلية َ { 139مْيتَةٌ} ابن عامر وابن كثّب
{ َميِّتَةٌ} أبو جعفر
{ َمْيتَةً} الباقوف
 - 30اآلية َ { 145مْيتَةٌ} ابن عامر
{ َميِّتَةٌ} أبو جعفر
{ َمْيتَةً} الباقوف
اضطَُّر} أبو عمرو ،وعاصم ،وٞبزة ،ويعقوب
 145 - 31أيضاً {فم ِن ْ
اض ِطَّر} أبو جعفر
فمن ْ
{ ُ
اضطَُّر} الباقوف
{فَ َم ِن ْ
{ 153 - 32سراطي} رويس وقنبل
اطي} ابن عامر وصبل
{صر َ
اطي} الباقوف
{صر ْ
سورة األعراؼ
 - 33اآلية { 3يتذكروف} ابن عامر
{ت َذ َّكروف} حفص ،وٞبزة ،والكسائي ،وخلف
{ َّتذ َّكروف} الباقوف
 - 34اآلية { 40ال تُػ ْفتَ ُح} أبو عمرو
{ال يُفتَ ُح} ٞبزة ،والكسائي ،وخلف
َّح} الباقوف
{ال تُػ َفت ُ
 - 35اآلية ِ { 148حلِيِّهم} ٞبزة ،والكسائي
{ َح ْليِهم} يعقوب
{ ُحلِيِّ ِهم} الباقوف
 - 36اآلية { 165بِْئ ٍ
س} ابن عامر ،ونافع وأبو جعفر بإبداؿ ا٥بمزة ياء
{بَػْيئَ ٍ
س} شعبة ٖبلف عنو

{بِيَْئ ٍ
س} الباقوف وىو الوجو الثاين لشعبة
ونذرىم} نافع ،وابن كثّب ،وابن عامر ،وأبو جعفر
 - 37اآلية ُ { 186
ويذرىم} أبو عمرو ،وعاصم ،ويعقوب
{ ُ
ويذرىم} الباقوف
{ ْ
سورة األنفاؿ
ِ
اس} نافع ،وأبو جعفر.
 - 38اآلية { 11يُغشْي ُك ُم النػ َ
َّع َ
اس} ابن كثّب ،وأبو عمرو
{يَػ ْغشا ُك ُم النػ َ
َّع ُ
اس} الباقوف
{يػُغَشِّي ُكم النػ َ
َّع َ
 - 39اآلية { 59وال َْٰب َس َ َّ } ابن عامر ،وحفص ،وٞبزة ،وأبو جعفر
{وال َْٙب َس َ َّ } شعبة
{وال َْٙب ِس َ َّ } الباقوف
ض ْع َفاً} عاصم ،وٞبزة ،وخلف
 - 40اآلية َ { 66
ضعفاء} أبو جعفر
{ُ
ض ْع َفاً} الباقوف
{ُ
سورة التوبة
 - 41اآلية { 110إٔب أف تقطَّع} يعقوب
{ َّإال أف تَػ َقطَّع} ابن عامر ،وحفص ،وٞبزة ،وأبو جعفر
{ َّإال أف تُقطَّع} الباقوف
سورة يوسف
ِ
درجات من يشاء} يعقوب
يرفع
 - 42اآلية ُ { 76
ِ
درجات من نشاء} نافع ،وابن كثّب ،وأبو عمرو ،وابن عامر ،وأبو جعفر
نرفع
{ ُ
ٍ
درجات من نشاء} الباقوف
{نرفع
 - 43اآلية { 109نوحي إليهم} حفص
إليه ْم} ٞبزة ويعقوب
{يُوحى ُ
{يُوحى إلي ِه ْم} الباقوف

الرعد
سورة َّ
 - 44اآلية { 5أئذا كنَّا تراباً إنَّا} نافع ،والكسائي ،ويعقوب
{إذا كنا تراباً أئِنَّا} ابن عامر ،وأبو جعفر
{أئذا كنا ترابا أينا} الباقوف وا١بميع على أصو٥بم من حيث ا٥بمزتاف
سورة ا٢بجر
تنزُؿ ا٤ببلئكةُ} شعبة
 - 45اآلية { 8ما َّ
{ما نُ ِّنزُؿ ا٤ببلئكةَ} حفص ،وٞبزة ،والكسائي ،وخلف
{ما تَػنَػَّزُؿ ا٤ببلئِكةُ} الباقوف
 - 46اآلية ُ { 44ج ُزءٌ} شعبة
{ ُجٌّز} أبو جعفر
{ ُج ْزءٌ} الباقوف
سورة النحل
 - 47اآلية { 2يػُْن ِزُؿ ا٤ببلئكةَ} ابن كثّب ،وأبو عمرو ،ورويس
{تنَػَّزُؿ ا٤ببلئكةُ} روح
{يػُنَػِّزُؿ ا٤ببلئكةَ} الباقوف
ات} ابن عامر
 - 48اآلية { 12و
النجوـ مسخر ٌ
القمر و ُ
الشمس و ُ
ُ
ات} حفص
{و
النجوـ مسخر ٌ
القمر و ُ
الشمس و َ
َ
{والشمس والقمر والنجوـ مسخر ٍ
ات} الباقوف
َ
َ
َ
ِ
 - 49اآلية ُ { 62م ْفرطوف} نافع
{ ُم َفِّرطوف} أبو جعفر
{ ُم ْفَرطُوف} الباقوف
سورة اإلسراء
 - 50اآلية { 13وٱبَُْر ُج} أبو جعفر
{وٱبَُْر ُج} يعقوب

ِج} الباقوف
{ُ
و٬بْر ُ
 - 51اآلية { 23أ ٍّ
ُؼ} نافع ،وحفص ،وأبو جعفر
{أ َّ
ُؼ} ابن كثّب ،وابن عامر ،ويعقوب
{أ ِّ
ُؼ} الباقوف
 - 52اآلية { 31خطآءً} ابن كثّب
{ َخطَأً} ابن ذكواف وأبو جعفر
{ ِخطْأً} الباقوف
 - 53اآلية { 49أَئِ َذا كنا عظاماً ورفاتاً إِنَّا} نافع ،والكسائي ،ويعقوب
{إذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنَّا} ابن عامر ،وأبو جعفر
{أئِذا ُكنَّا عظاماً ورفاتاً أَئػنَّا} الباقوف ،وكلٌّ على أصلو فيما بْب ا٥بمزتْب
سورة الكهف
 - 54اآلية { 17تَػ ْزَوُّر} ابن عامر ،ويعقوب
{تَػَزاَْوُر} عاصم ،وٞبزة ،والكسائي ،وخلف
{تَػَّز َاوُر} الباقوف
ت} نافع ،وابن كثّب
 - 55اآلية { 8ولَ ُملِّْئ َ
ت} أبو جعفر
{ول ُػملِّْي َ
ِ
ئت} الباقوف
{ول ُػمل َ
 - 56اآلية ٜ{ 34بٌُْر} أبو عمرو
{َٜبٌَر} عاصم ،وأبو جعفر ،ويعقوب
{ُٜبٌُر} الباقوف
 - 57اآلية { 59لػِ َم ْهلَ ِكهم} شعبة
{لِ َػم ْهلِ ِكهم} حفص
{لِ ُػم ْهلِ ِكهم} الباقوف
 - 58اآلية { 76لَ ُدِين} نافع ،وأبو جعفر
{لَ ْدِين} شعبة
{لَ ُد ِّين} الباقوف
الص ُدفْب} ابن كثّب ،وأبو عمرو وابن عامر ،ويعقوب
 - 59اآلية ُّ { 96

الص ْدفْب} شعبة
{ ُّ
الص ُدف ِ
ْب} الباقوف
{ ُّ
سورة طو
إينَ أنا} نافع
 - 60اآلية ِّ { 12
أينَ أنا} ابن كثّب ،وأبو عمرو ،وأبو جعفر
{ ِّ
ِ
ين أنا} الباقوف
{إ ِّْ
 - 61اآلية { 63إ ْف ِّ
ىذاف} ابن كثّب مع ا٤بد ا٤بشبع ،وحفص بتشديد النوف
{ َّ
إف ى َذيْ ِن} أبو عمرو
إف ِ
{ َّ
ىذاف} الباقوف
َّف} ابن ذكواف
 - 62اآلية { 69تلَق ُ
ف} حفص
{تَػ ْل َق ُ
َّف} الباقوف
{تَػلَق ُ
 - 63اآلية { 87بِػم ِ
لكنا} نافع ،وعاصم ،وأبو جعفر
َ
{بػِ ُم ْل ِكنا} ٞبزة ،والكسائي ،وخلف
{ب ِػم ْل ِكنا} الباقوف
 - 64اآلية { 97لنَ ْح ُرقَػنَّوُ} ابن ذكواف
{لنُ ْح ِرقَػنَّوُ} ابن ٝباز
{لنُ َحِّرقَػنَّوُ} الباقوف
 - 65اآلية { 133أو ٓب تأهتِِم} نافع ،وأبو عمرو ،وحفص ،وابن ٝباز ،وروح
{أو ٓب ِ
تأهتُ ْم} رويس
{أو ٓب يأهتِِم} الباقوف
سورة األنبياء
 - 66اآلية { 80لِتُح ِ
صنَ ُكم} ابن عامر ،وحفص ،وأبو جعفر
ْ
{لِنُح ِ
صنَ ُكم} شعبة ،ورويس
ْ
{ليح ِ
صن ُكم} الباقوف
ُْ
رب احكم} حفص
 - 67اآلية { 112قاؿ ِّ

رب احكم} أبو جعفر
{قُ ْل ُّ
رب احكم} الباقوف
{قُ ْل ِّ
سورة ا٢بج
 - 68اآلية { 29ولْيُوفُوا} و{لْيَطَّوفُوا} ابن ذكواف
{ولْيُػ َوفُّوا} و{لْيَطََّّوفوا} شعبة
{ولْيُوفُوا} و{لْيَطََّّوفوا} الباقوف
سورة ا٤بؤمنوف
 - 69اآلية { 21نَ ْسقيكم} نافع ،وابن عامر ،وشعبة ،ويعقوب
{تَ ْسقيكم} أبو جعفر
{نُ ْسقيكم} الباقوف
فخ ْر ُج} ابن عامر
 - 70اآلية { 72خرجاً َ
{خراجاً فخراج} ٞبزة والكسائي وخلف
{ َخ ْر َجاً فخراج} الباقوف
سورة النور
 - 71اآلية ِ { 35د ِّرى~ءٌ} أبو عمرو ،والكسائي
{ ُد ِّري~ءٌ} شعبة ،وٞبزة
ي} الباقوف
{ ُد ِّر ٌّ
 - 72اآلية { 35تَػ َوقَّ َد} ابن كثّب ،وأبو عمرو ،وأبو جعفر ،ويعقوب
{يُوقَػ ُػد} نافع وابن عامر ،وحفص
{تُوقَ ُد} الباقوف
ٍ
ظلمات} البزي
سحاب
 - 73اآلية { 40
ُ
ٍ
ظلمات} قنبل
سحاب
{
ٌ
ظلمات} الباقوف
سحاب
{
ٌ
ٌ
ٰبس َ َّ } ابن عامر ،وٞبزة
 - 74اآلية { 56ال َ
{ال َْٙب َس َ َّ } عاصم ،وأبو جعفر
{ال ِ
ٙبس َ َّ } الباقوف

 - 75اآلية { 61إِ َّم َهاتِكم} ٞبزة
{ َّإم َهاتِكم} الكسائي
{أ َُّم َهاتِكم} الباقوف ،وقرأ ٞبزة والكسائي كذلك إف وقفا على ما قبل أمهاتكم
سورة الفرقاف
 - 76اآلية { 67وٓب يػُ ْقَِبوا} نافع ،وابن عامر ،وأبو جعفر
{وٓب يَػ ْقَِبوا} ابن كثّب وأبو عمرو ،ويعقوب
{وٓب يَقتُػ ُروا} الباقوف
سورة النمل
 - 77اآلية { 22من سبأَ} البزي ،وأبو عمرو
{من سبأْ} قنبل
{من ٍ
سبأ} الباقوف
 - 78اآلية { 36أٛبدونِب} نافع ،وأبو عمرو ،وأبو جعفر وصبل ،وابن كثّب وصبلً ووقفاً
{أٛبدو~ ِّين} ٞبزة ،ويعقوب
{أٛبدونَ ِن} الباقوف
 - 79اآلية َ { 49م ْهلَك} شعبة
ِ
ك} حفص
{ َم ْهل َ
{ ُم ْهلَك} الباقوف
ومئِ ٍذ} نافع ،وأبو جعفر
 - 80اآلية { 89فزِع يَ َ
{فزِع يَػ ْوِمئِذ} ابن كثّب ،وأبو عمرو ،وابن عامر ،ويعقوب
يومئِ ٍذ} الباقوف
{فزٍع َ
سورة العنكبوت
 - 81اآلية { 25مودةُ بينِكم} ابن كثّب ،وأبو عمرو ،والكسائي ،ورويس
{مودةَ بينِكم} حفص ،وٞبزة ،وروح
{مودةً بينَكم} الباقوف
 - 82اآلية { 57يػُْر َجعوف} شعبة

{تَػ ْرِجعوف} يعقوب
{تُػ ْر َجعوف} الباقوف
سورة لقماف
ِب} حفص
 - 83اآلية { 17يا بػُ ََّ
{يا بػُ َ ِْب} قنبل
ِب} الباقوف
{يا بػُ َِّ
سورة السجدة
 - 84اآلية { 10أئذا ضللنا ُب األرض إنَّا} نافع والكسائي ويعقوب
{إذا ضللنا ُب األرض أَئِنَّا} ابن عامر ،وأبو جعفر
{أئِذا ضللنا ُب األرض أئِنَّا} الباقوف
سورة األحزاب
العذاب} ابن كثّب ،وابن عامر
نضعف ٥با
 - 85اآلية ِّ { 30
ُ
ف ٥با العذاب} أبو عمرو ،وأبو جعفر ،ويعقوب
ض َّع ْ
{ يُ َ
العذاب} الباقوف
يضاعف ٥با
{
ْ
ُ
سورة سبأ
يح} شعبة
 - 86اآلية { 12الر ُ
ياح} أبو جعفر
{الر ُ
يح} الباقوف
{الر َ
 - 87اآلية ِ { 14مْن َساتو} نافع وأبو عمرو وأبو جعفر
{ ِمْنسأْتو} ابن ذكواف
{ ِمْنسأَتو} الباقوف
 - 88اآلية { 16أُ ْك ٍل ٟبَْ ٍط} نافع ،وابن كثّب
{أُ ُك ِل ٟبَْ ٍط} أبو عمرو ،ويعقوب
{أُ ُك ٍل ٟبَْ ٍط} الباقوف

سورة الصافات
ٍ
اكب} شعبة
 - 89اآلية { 6بزينة الكو َ
{بز ٍ
ينة الكو ِ
اكب} حفص ،وٞبزة
{بز ِ
ينة الكو ِ
اكب} الباقوف
الرويا} السوسي
 - 90اآلية ُّ { 105
الريػػا} أبو جعفر
{ ُّ
الرءيػا} الباقوف
{ ُّ
سورة فصلت
 - 91اآلية { 10سواءٌ} أبو جعفر
{سو ٍاء} يعقوب
{سواءً} الباقوف
سورة الزخرؼ
 - 92اآلية ُ { 15ج ُزءاً} شعبة
{ ُجَّزاً} أبو جعفر
{ ُج ْزءاً} الباقوف .ووقف ٞبزة ٕبذؼ ا٥بمزة ونقل حركتها إٔب الزاي
سورة األحقاؼ
 - 93اآلية { 17أ ٍّ
ُؼ} نافع ،وحفص ،وأبو جعفر
{أ َّ
ُؼ} ابن كثّب ،وابن عامر ،ويعقوب
{أ ِّ
ُؼ} الباقوف
سورة ٧بمد
لي} أبو عمرو
 - 94آية { 25وأ ُْم َ
{وأ ُْملِ ْي} يعقوب
{وأ َْملى} الباقوف

 - 95آية { 31ويَػْب َلو} شعبة
ونبلو} رويس
{ ْ
ونبلو} الباقوف
{ َ
سورة الفتح
الرويا} السوسي
 - 96آية ُّ { 27
{الُّريَّػػا} أبو جعفر
الرؤيَا} الباقوف
{ ُّ
سورة الطور
 - 97اآلية { 21وأتبػعناىم ذر ِ
ياهتم} أبو عمرو
َْ
{واتَّػبَػ َعْتهم ذريا ُهتم} ابن عامر ،ويعقوب
{واتَّػبَػ َعْتهم ذُريُّتهم} الباقوف
{إذا ضللنا ُب األرض أَئِنَّا} ابن عامر ،وأبو جعفر
سورة النجم
 - 98اآلية { 32إِ ِّمهاتكم} ٞبزة
{إِ َّمهاتكم} الكسائي
{أ َُّمهاتكم} الباقوف
سورة اجملادلة
 - 99اآلية { 2يظَّ َّهروف} نافع وابن كثّب وأبو عمرو ويعقوب
{يظَ ِ
اىروف} عاصم
ُ
اىروف} الباقوف
{يَظَّ َ
سورة ا٢بشر
 - 100اآلية { 7كي ال تكو َف دولةٌ} ىشاـ ٖبلف عن وأبو جعفر
{كي ال يكو َف دولَةٌ} ىشاـ بوجهو الثاين

{كي ال يكو َف دولةً} الباقوف
سورة ا٢باقة
 - 101اآلية َّ { 42يذ َّكروف} ابن كثّب ،ويعقوب وابن عامر ٖبلف عن ابن ذكواف
{ َّتذ َّكروف} نافع ،وأبو عمرو ،وشعبة ،وأبو جعفر ،وىو الثاين البن ذكواف
{تَ َذ َّك ُروف} الباقوف
سورة ا٤برسبلت
ت} أبو عمرو
 - 102اآلية ُ { 11وقِّػتَ ْ
ِ
ت} أبو جعفر
{ ُوقتَ ْ
ت} الباقوف
{أُقِّػتَ ْ
سورة قريش
 - 103اآلية { 1لِئِبلؼ} ابن عامر
{لِي َبل ِ
ؼ} أبو جعفر
ْ
{ ِإل ِ
يبلؼ} الباقوف
سورة الكافروف
ؤب دين} نافع ،وىشاـ ،وحفص ،والبزي ٖبلف عنو
 - 104اآلية َ { 6
وٕب ديِب} يعقوب وُب ا٢بالْب
{ ْ
وٕب دين} الباقوف ،وىو الوجو الثاين للبزي
{ ْ
سورة اإلخبلص
 - 105اآلية ُ { 4ك ُفواً} حفص
{ ُك ْفئاً} ٞبزة ،ويعقوب ،وخلف
{ ُك ُفؤاً} الباقوف
-----------( )484ا٤برجع ُب عزو ىذه القراءات إٔب أصحاهبا ىو:

ػ حرز األماين ووجو التهاين ،وىو ا٤بشهور بنظم الشاطبية للشاطيب.
ػ طيبة النشر ُب القراءات العشر ،لئلماـ الشمس ابن ا١بزري
ويلتمس كل عزو منها من أبيات أحد النظمْب ا٤بذكورين ،واستقصاؤٮبا ُب ىذا ا٥بامش ال يعود بفائدة كبّبة،
وٲبكن التماس ذلك ُب مظانو ،إذ ٲبكن الرجوع إٔب السورة واآلية فهذه الكتب مرتبة وفق سور القرآف الكرًن.
ا٤بطلب الثالث :ما قرىء على أربعة وجوه
وٝبلة ما قرىء بالتواتر على أربعة وجوه :ثبلث وعشروف كلمة ،وىاؾ بسطها:
سورة البقرة
 - 1آية { 97لػِ َج ِْربيْ َػل} ابن كثّب
{لػِ َجْبػَرئِ َػل} شعبة
ِِ ِ
يل} ٞبزة والكسائي وخلف.
{لػجْبػَرئ َ
{لػِ ِج ِْربيْ َل} الباقوف
 - 2آية ِ { 245
فيضاع َفو} عاصم.
فيض ِّع ُفوُ} ابن كثّب وأبو جعفر.
{ َ
فيض ِّع َفوُ} ابن عامر ويعقوب.
{ َ
{فيضاع ُفوُ} الباقوف.
سورة آؿ عمراف
 - 3اآلية { 57فيوفي ِهم} حفص.
فيوفيهم} رويس.
{ ُ
فيوفيهم} روح.
{ ُ
{فنوفي ِهم} الباقوف.
سورة اجملادلة
سورة األعراؼ
 - 4اآلية { 57بُ ْشراً} عاصم.
{نُ ْشراً} ابن عامر.

{نَ ْشراً} ٞبزة والكسائي ،وخلف.
{نُ ُشراً} الباقوف.
 - 5اآلية ِ { 111
أرجو} باالختبلس ،قالوف ،وابن ورداف ،وورش والكسائي وابن حجاز.
{أرجئوُ} ابن كثّب ،وىشاـ ،وأبو عمرو ،ويعقوب.
{أرجْئ ِو} ابن ذكواف باالختبلس
{ ِ
أرج ْو} الباقوف.
سورة ىود
 - 6اآلية { 27بادىءَ الرأي} الدوري عن أيب عمرو.
{باديء الراي} السوسي.
بادى الراي} أبو جعفر وقفاً ٞبزة.
{ َ
بادي الرأي} الباقوف.
{ َ
 - 7اآلية { 111وإ ْف كبلً لَ َما} نافع ،وابن كثّب.
{ َّ
وإف كبلً لَ َما} أبو عمرو ،والكسائي ،ويعقوب ،وخلف ُب اختياره.
{وإ ْف كبلً لَ َّما} شعبة.
{ َّ
وإف كبلً لَ َّما} الباقوف.
سورة يوسف
ويلعب} نافع ،وأبو جعفر.
 - 8اآلية { 12يرت ِع
ْ
ب} ابن كثّب.
{نرت ِع َ
ونلع َ
ونلعب} أبو عمرو ،وابن عامر.
{نر ْتع
ْ
ويلعب} الباقوف.
{يرتع
ْ
ىيت لك} نافع ،وابن ذكواف ،وأبو جعفر.
 - 9اآلية َ { 23
ىئت لك} ىشاـ.
{ َ
ت لك} ابن كثّب.
{ َىْي ُ
ىيت لك} الباقوف.
{ َ
سورة اإلسراء

 - 10اآلية { 69فن ْغرقَكم} ابن كثّب ،وأبو عمرو.
{فتُػ ْغ ِرقَكم} أبو جعفر ٖبلف عن ابن ورداف ،ورويس.
{فتُػغَِّرقكم} ابن ورداف بوجهو الثاين.
{فيُػ ْغ ِرقكم} الباقوف.
سورة مرًن
 - 11اآلية { 25تُساقِط} حفص.
{تَ َساقَط} ٞبزة.
{يَ َّساقَط} يعقوب.
{تَ َّساقَط} الباقوف.
سورة الفرقاف
 - 12اآلية { 48نُ ُشراً} نافع وابن كثّب و أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب
{نُ ْشراً} ابن عامر.
{بُ ْشراً} عاصم.
{نَ ْشراً} الباقوف.
ف} ابن كثّب وأبو جعفر ويعقوب
ض َّع ْ
 - 13آية { 69يُ َ
ف} ابن عامر.
{يُ َ
ض َّع ُ
اعف} شعبة.
{يُ َ
ض ُ
اعف} الباقوف.
ض ْ
{يُ َ
سورة الروـ
 - 14اآلية { 11يػُْر َجعو َف} أبو عمرو ،وشعبة.
{يَػ ْرِج ُعو َف} روح.
{ ِ
ترج ُعو َف} رويس.
{تُػ ْر َج ُعوف} الباقوف.
سورة الروـ

 - 14اآلية { 11يػُْر َجعو َف} أبو عمرو ،وشعبة.
{يَػ ْرِج ُعو َف} روح.
{ ِ
ترج ُعو َف} رويس.
{تُػ ْر َج ُعوف} الباقوف.
سورة األحزاب
 - 15اآلية { 4تَظَّ َّهروف} نافع ،وابن كثّب ،وأبو عمرو ،وأبو جعفر ،ويعقوب.
اىروف} ابن عامر.
{تَظَّ َ
{تُظَ ِ
اىروف} عاصم.
اىروف} الباقوف.
{تَظَ َ
سورة يس~
ص ُموف} أبو جعفر.
ػخ ِّ
 - 16اآلية { 49يَ ْ
ص ُموف} ورش ،وابن كثّب وىشاـ ،وقالوف ،وأبو عمرو.
ػخ ِّ
{يَ َ
ػخص ُموف} ابن ذكواف ،وعاصم ،والكسائي ،ويعقوب ،وخلف.
{ي ِّ
{يػخ ِ
ص ُموف} ٞبزة
ْ
 - 17اآلية ِ { 62جبِ َّبلً} نافع ،وعاصم ،وأبو جعفر.
{ ُجبُ َبلً} ابن كثػّب ،وحػمػزة ،والكسائي ،ورويس ،وخلف.
{ ُجْببلً} ابن عمرو ،وابن عامر.
{ ُجبُ َّبلً} روح
سورة الزمر
تاى على} ابن حجاز ،وابن ورداف ٖبلف عنو.
 - 18اآلية { 56يا حسر ْ
تاه على} ابن ورداف مع ا٤بد ا٤بشبع.
{يا حسر ْ
تاه على} رويس وقفا.
{يا حسر ْ
{يا حسرتى على} الباقوف.
تأمروينَ أعبُد} نافع ،وأبو جعفر.
 - 19اآلية ّ { 64
أعبد} ابن كثّب مع ا٤بد ا٤بشبع.
{تأمرو~ ّينَ ُ

{تأمرونَِ ِْب~ أعبد} ابن عامر.
تأمروين~ أعبد} الباقوف.
{ ِّْ
سورة غافر
ِ
الفس َاد} نافع ،وأبو عمرو ،وأبو جعفر.
 - 20اآلية { 26دينكم وأف يُظ ِهَر ُب
األرض َ
الفساد} ابن كثّب ،وابن عامر.
{دينكم وأف يظَ َهر ُب األرض
ُ
الفساد} شعبػة ،وحػمزة ،والكسائي ،وخلف.
{دينكم أو أ ْف يَظْ َهَر ُب األرض
ُ
الفساد} حفص ،ويعقوب.
{دينكم أو أف يُظْ ِهَر ُب األرض
َ
سورة الزخرؼ
 - 21اآلية { 85يػُْر َجعوف} ابن كثّب ،وٞبزة ،والكسائي ،وخلف.
{يَ ِرج ُعوف} رويس.
{تَػ ْرِجعوف} روح.
{تُػ ْر َج ُعوف} الباقوف.
سورة ا٢بديد
فيض ِّع ُفو} ابن كثّب ،وأبو جعفر.
 - 22اآلية َ { 11
فيضع َفو} ابن عامر ،ويعقوب.
{ ِّ
{ ِ
فيضاع َفوُ} عاصم.
{ ِ
فيضاع ُفوُ} الباقوف.
سورة ا٤بمتحنة
صل} نافع ،وابن كثّب ،وأبو عمرو ،وأبو جعفر.
 - 23اآلية { 3يػُ ْف َ
ص ُل} ابن عامر.
{يػُ َف َّ
{يػ ْف ِ
ص ُل} عاصم ،ويعقوب.
َ
ص ُل} الباقوف.
{يػُ َف ِّ
ا٤بطلب الرابع :ما قرىء على خػمسة وجوه

وٝبلة ما قرىء بالتواتر على ٟبسة وجوه ثبلث كلمات وىي:

 - 1ػ سورة البقرة آية (ُ { :)67ى ُزواً} حفص.
{ ُى ْزءاً} ٞبزة وصبل ،وخلف ُب ا٢بالتْب
{ ُىَزاًُ ،ى ْزواً} ٞبزة وقفاً
{ ُى ُزَؤاً} الباقوف
حيثما وردت ُب القرآف الكرًن وقد وردت  11مرة
 - 2سورة يونس اآلية ({ :)35ال يَ ْػهدِّي} قالوف وأبو جعفر.
{الَ يَػ َهدِّي} ورش وابن كثّب ،وابن عامر ،وقالوف ٖبلف عنو.
{ال ي ِهدِّي} شعبة.
{ال يَ ِهدِّي} حفص ويعقوب.
{ال يَػ ْهدي} الباقوف
 - 3سورة ىود اآلية ({ :)46فبل تَ ْسأَلَ ِّن} قالوف ،وابن عامر وصبلً ووقفاً.
{فبل تسأَلَ ِّػِب} ورش وأبو جعفر بإثبات الياء وصبلً ،وحذفها وقفاً.
{فبل تسأَلَ َّن} ابن كثّب وصبلً ووقفاً.
{فبل تَ ْسأَلِْب} أبو عمرو ويعقوب بإثبات الياء وصبلً وحذفها وقفاً.
{فبل تَ ْسأَلْ ِن} الباقوف وصبلً ووقفاً()485
-----------(٘ )485بدر اإلشارة أننا ٓب نورد ُب ىذه اإلحصاءات إال ما كاف خبلفاً فرشياً ُب الكلمة الواحدة ،ولو أوردنا
الَبكيب لتضاعف العدد ،إذ رب كلمتْب اختلف ُب كل منهما على وجهْب ،فيحصل من تركيبهما أربعة أوجو،
ومثل ذلك كثّب ،فيكوف ما أردناه مشتمبلً على الفرشيات ُب الكلمة الواحدة مستقلة دوف سواىا.
مثبلً :قولو تعأب{ :أـ تسئلهم خرجاً فخراج ربك خّب}
قرئت{ :خرجاً} بوجهْب :قرأىا ٞبزة والكسائي وخلف {خراجاً}
وقرأىا الباقوف {خرجاً}
وقرئت {فخراج} بوجهْب :قرأىا ابن عامر {فَ َخ ْرج}
وقرأىا الباقوف {فخراج}
ىذا عند ٘بريد الكلمات ،ولكن إف أردنا الَبكيب قلنا:

قرئت اآلية بثبلثة وجوه:
{خرجاً فخرج} ابن عامر
{خراجاً فخراج} ٞبزة ،والكسائي ،وخلف
{خرجاً فخراج} الباقوف
الفصل السادس :مناىج القراء ُب ٝبع القراءات
ا٤ببحث األوؿٛ :بهيد حوؿ تاريخ اإلقراء
بدأ تلقي القرآف الكرًن بقراءة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -الذي تلقاه بدوره عن ا٤بؤب سبحانو وتعأب:
{وإنك لتلقى القرآف من لدف حكيم عليم}()486
وكاف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -يعرض القراءة على جربيل عليو السبلـ ُب كل عاـ مرة ،وقد أخرب بذلك
(ُب قولو:
إف جربيل كاف يراجعِب بالقرآف ُب كل عاـ مرة ،وإنو راجعِب ىذا العاـ مرتْب وما أراه إال حضر أجلي()487
وٓب يرد ُب السنن أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -كاف يعقد ٦بالس القراء على النحو الذي التزمو األئمة
بعده ،حيث اٚبذ االختصاص سبيلو ُب األداء ،وإ٭با كاف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -يقرأ اآلية فور نزو٥با
فيتلقاىا عنو كتاب الوحي من خيار الصحابةٍ ،ب ٘بد طريقها إٔب قلوب ا٢بفظة من األصحاب الذين يقرئوف
هبا الناس.
ولكن كاف األصحاب إذا شكل عليهم باب من القراءة يرجعوف إٔب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -فيصوب
٥بم ما يقرؤوف أو يقرىم فيو.
وبشكل عفوي أخذ كل واحد من األصحاب قراءة عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-واشتهر عنهم
تسميتها با٢برؼ ،فقيل :حرؼ ابن مسعود ،وحرؼ أيب ،وحرؼ زيد بن ثابت....اْب.
وليست ىذه ا٢بروؼ بالطبع ىي األحرؼ السبعة الٍب بسطنا القوؿ فيها ،وال ىي بالضرورة القراءات السبع أو
العشر الٍب نتحدث فيها ،بل قد ٰبدث أف يسند اثناف من السبعة أو ثبلثة أو أكثر من ذلك إٔب رجل من
األصحاب مثل أيب بن كعب أو زيد بن ثابت ،وذلك ٧بموؿ على أف الصحايب قرأ بالقراءتْب ٝبيعاً ،كبلً ُب
مقاـ ،وذلك بالتلقي عن رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم ٍ ،-ب أخذ كل قارئ وجهاً من وجوه ىذه القراءة
ٕبسب ما أدى إليو إسناده.
وقد مضى العمل على ذلك ُب القروف األؤب ،حيث يقرأ القارئ حرفاً ويقرئ بو ،وينفرد ٣بدمتو ،ورٗبا أخذ
ا٢برفْب ،ولكن كاف إذا قرأ يقرأ ا٣بتمة إلماـ ٍب يوٕب ختمة أخرى إلماـ آخر.

وأوؿ ما ظهر ٝبع القراءات ُب ا٣بتمة الواحدة كاف أثناء ا٤بائة ا٣بامسة ،حيث ظهر أبو عمرو الداين،
واألىوازي ،وابن شيطا ،وأمثا٥بم من األئمة الذين تصدروا لئلقراء ،ورحل الناس إليهم ،وٓب يكن ٜبة بد من منح
ىؤالء الطلبة الوافدين حروؼ األئمة ليقرؤوا هبا ُب ببلدىم ،وكاف مقتضى ذلك أف ٯبمع طالب العلم عدة
قراءات ُب ا٣بتمة الواحدة ،فيقرأ بعشر آيات على حرؼ ٍب يستعرض ما يكوف فيها من وجوه القراءات لؤلئمة
ٍب يعدوىا إٔب عشر آيات أخرى ،وىذا غاية ما عرؼ من التساىل ُب أمر ا١بمع حينئذ.
وبعد ا٤بائة ا٣بامسة استقر عمل كثّب من الشيوخ على طريقة إفراد القراءات ٖبتمة على األقل ٍب يتم ا١بميع بْب
القراءات ،ويعطى الطالب على قدر ٮبتو دوف تقيد ٗبا كاف عليو السلف (عشر آيات) وا٤بعتاد أف تعطى ا٣بتمة
إفراداً :حزباً حزباً (جزء من ستْب حزءاً من القرآف) وُب حالة ا١بمع تتم ا٣بتمة بإعطاء كل نصف حزب بينما
ذىب آخروف فيما بعد إٔب أكثر من ذلك وٓب ٯبعلوا لو حداً ،وقد استدؿ ٥بذا ا٤بذىب بأف ابن مسعود رضي
اهلل عنو قرأ على النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب ٦بلس واحد من أوؿ سورة النساء حٌب بلغ{ :فكيف إذا
جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على ىؤالء شهيدا}(  )488كما ثبت ُب الصحيح ،ومن ىذا الباب قاؿ
اإلماـ يعقوب ا٢بضرمي قرأت القرآف ُب سنة ونصف على سبلـ ،وقرأ الشيخ الشهاب أٞبد بن الطحاف على
الشيخ أيب العباس بن ٫بلة ختمة كاملة ٕبرؼ أيب عمرو بروايتيو ُب يوـ واحد)489(.
-----------( )486سورة النمل 3
( )487أخرجو البخاري ُب الصحيح كتاب بدء الوحي
( )488سورة النساء 41
( )489النطق بالقرآف العظيم جػ 2ص 6
ا٤ببحث الثاين :مذاىب ٝبع القراءات
جرى عمل شيوخ اإلقراء ُب تلقْب ٝبع القراءات على أربعة مذاىب:
األوؿ :ا١بمع با٢برؼ:
حيث يبدأ القارئ ُب القراءة ،حٌب إذا بلغ كلمة فيها اختبلؼ بْب القراء سواء ُب األصوؿ أو الفرش فإنو يعيد
تلك الكلمة ٗبفردىا ،فيستوُب ما للقراء فيها من وجوهٍ ،ب يستأنف.
وإذا بلغ خبلفاً يتعلق باجتماع كلمتْب كاإلدغامات وا٤بدود العارضة وا٤بنفصلة وقف على الثانية منهاٍ ،ب يعيد
أوجو القراءات حٌب يستوُب األحكاـ.

وقد أخذ قراء مصر هبذا ا٤بذاىب ،وىو ببل شك أسهل ُب األداء ،ولكن أداء القراءة على ىذا الوجو يذىب
بكثّب من دالالت اآلي ورٗبا غّب معانيها ،وأدى إٔب ضياع ا٣بشوع وا٥بيبة ا٤بتوخاة من القراءة أصبلً.
الثاين :ا١بمع بالوقف:
وىو أف يتلو القارئ اآلية حٌب يبلغ موضع الوقفٍ ،ب يتحرى ىذا ا٤بقطع من مظاف االختبلؼ فيأٌب هبا ،لكل
راو ٗبفرده ،حٌب يستوُب وجوه الروايات.
أقرأْنا إخواننا ،وىو األجود ُب
وقد أخذ الشاميوف هبذا ا٤بذىب ،وال يزالوف يقرؤوف بو ،وبو أقرأنا مشاٱبنا و َ
التلقي وا٢بفظ واألداء ،وأليق با٣بشوع ُب تبلوة اآلي ،ولكنو بالطبع ٰبتاج زمناً أطوؿ.
الثالثٝ :بع التوافق
وىو الذي التزمو ابن ا١بزري وأقرأ بو ،وىو مركب من ا٤بذىبْب السابقْب ،وقد شرحو ابن ا١بزري بقولو:
ابتدئ بالقارئ ،وأنظر إٔب من يكوف من القراء أكثر موافقة لو ،فإذا وصلت إٔب كلمة فيها بْب القارئْب
اختبلؼ وقفت ،وأخرجتو معو ٍب وصلت حٌب أنتهي إٔب الوقف السائغ جوازه.
وٙبقق ىذه الطريقة غاية الطريقتْب السالفتْب ُب االختصار ،والتبلوة ا٤بفهمة ،ولكنها عسّبة على ا٤ببتدئ إذ
ينعدـ فيها ترتيب القراء وفق قاعدة منتظمة)490(.
الرابع :ا١بمع باآلي
وىو أف يقرأ ا٤بقرئ القرآف آية آية ،متبعاً ُب ذلك للمأثور ُب السنة فيما روتو أـ سلمة رضواف اهلل عليها قالت:
"كانت قراءة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -آية آية"()491
فيقرأ القارئ باآلية إٔب رأسهاٍ ،ب يعيد اآلية مرة لكل رواية فيها خبلؼ ،وفق ترتيب منتظم ،وغالباً ما يلزـ
ترتيب الشاطبية والدرة.
وىذا ا٤بذىب ىو أكثر ا٤بذاىب رعاية ألدب التبلوة ،ولكنو يستغرؽ وقتاً طويبلً إذ البد من إعادة اآليات
الطواؿ مرات كثّبة بالرغم من أف نقاط ا٣ببلؼ قد تكوف نادرة وقليلة.
كما يرد عليو أف ٜبة رؤوس آي ال ٰبس الوقف عليها عند بعض القراء ،وىذا ٲبكن ٘باوزه بوصل آيات
٨بصوصة.
-----------( )490النطق بالقرآف العظيم للجماس جػ 2ص 7

( )491أخرجو أبو داوود ُب سننو ُب كتاب ا٢بروؼ ،والَبمذي ُب ثواب القرآف ،واإلماـ أٞبد ُب مسنده جػ 6
ص  ، 302وىو اختيار البيهقي ُب شعب اإلٲباف ،وإسناده عند أٞبد عن ٰبٓب بن سعيد األموي عن ابن جريج
عن ابن أيب مليكة ،وىو رباعي ،ورواتو ثقات .انظر تقريب التهذيب البن حجر العسقبلين:
ٰبٓب بن سعيد األموي جػ 2ص 348
عبد ا٤بلك بن عبد العزيز بن جريج جػ 1ص 520
عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أيب مليكة جػ 1ص 431
ا٤ببحث الثالث :سبل ٝبع القراءات
ىناؾ سبيبلف ١بمع القراءات:
األوؿ :سبيل التطبيق من خبلؿ القواعد
الثاين :سبيل استنباط القواعد من خبلؿ التلقْب.
وٲبكن أف توصف السبيل األؤب بأهنا طريقة استقرائية ،والثانية بأهنا طريقة استنتاجية .ففي ا٢باؿ األؤب يتلقى
القارئ عن الشيخ أصوؿ كل قارئ وفرشوٍ ،ب يبدأ بتطبيق ىذه القواعد ُب األداء كلما وردت نظائرىا.
وتشبو ىذه ا٢بالة دراسة أصوؿ الفقو أوالً ٍب ٙبرير مسائل الفقو بعد ذلك.
أما ُب ا٢بالة الثانية فإف القارئ يتلقى آيات القرآف ،وُب كل آية يتلقى وجوه قراءهتا ،مع عزو كل قراءة إٔب
القارئ الذي أقرأ هبا ،وبعد ذلك يشتغل القارئ باستنباط مناىج القراء من خبلؿ اختياراهتم.
وتشبو ىذه ا٢باؿ دراسة مسائل الفقو اإلسبلمي أوالً ٍب ٙبرير أصوؿ األئمة ُب االجتهاد واالستنباط من خبلؿ
اختياراهتم.
وٯبري القراء ُب زماننا على اإلقراء بالسبيل األؤب نظراً لسهولتها ،ولكن تبقى مسائل كثّبة ،واستطرادات
متعددة ال سبيل إٔب اإلحاطة هبا إال عرب التلقْب ا٤بتعاقب للنص القرآين.
ا٤ببحث الرابع :مصادر اإلقراء ُب زماننا
جرى شيوخ القراءة منذ القرف التاسع ا٥بجري وحٌب زماننا على اإلقراء من طريقْب:
 - 1الشاطبية والدرة.
 - 2طيبة النشر.
وكبلٮبا مًب منظوـ ٤بسائل اختبلؼ القراء وأصو٥بم وقواعدىم ،يكلف طالب العلم ٕبفظ ا٤بًب أوالً ٍب يستخرج
داللتو ُب األداء القرآين.
ولنشرع بتعريف ٍ
كل من الطريقْب:

أوالً :طريق الشاطبية والدرة
الشاطبية ىو االسم الشائع لقصيدة :حرز األماين ووجو التهاين ُب القراءات السبع ،وىو نظم من  1173بيتاً
نظمو القاسم بن فّبة بن خلف بن أٞبد الشاطيب الرعيِب األندلسي ا٤بتوُب سنة  590ىػ واإلماـ الشاطيب من
أعبلـ ىذا الفن باتفاؽ ،وقد جرى العلماء على اعتماد اختياره عن األئمة السبعة ٗبثابة القوؿ الراجح عن القراء
والرواة من السبعة.
والقصيدة من البحر الطويل ،تلتزـ قافية واحدة ىي البلـ ا٤بروية باأللف ،بدأىا بالبسملة والصبلة على النيب -
صلى اهلل عليو وسلم ٍ -ب ٕبمد اهلل سبحانو ُب إنعامو وفضلوٍ ،ب أتى على فضل قارئ ُب القرآف ومكانتو
فقاؿ:
كاالتر ِّج حاليو ُمرٰباً وموكِبل
وقارئو ا٤برضي َّقر مثالو *
ُ
ظل الرز ِ
انة قَػْنػ َقبل
ىو ا٤برتضى َّأما إذا كاف أ َُّمةً * وٲب ََّمو ُّ
بتحريو إٔب أف تنبَّبل
ا٢بر إف كاف َّ
ىو ُّ
ا٢بري حوارياً * لو ِّ
وتلتمس ُب األبيات قدرة الشاطيب األدبية والببلغية الٍب وظفها أحسن توظيف ُب ضبط مسائل ىذا الفن،
وعزو قضاياه إٔب رجالو من القراء والرواة ،بشكل يقارب اإلعجاز.
ٍب بدأ بتسمية القراء األئمة الذين اختارىم ابن ٦باىد فذكر كل واحد منهم مع اثنْب من رواتو ُب نظم بديع،
أورده ىنا ٢بسن بيانو:
جزى اهلل با٣بّبات عنَّا أَئِ َّمةً * لنا نقلوا القرآف عذباً وسلسبل
فمنهم بدور سبعةٌ قد توسطت * ٠باء العلى و ِ
العدؿ زىراً وُك َّمبل
ٌ
تفر َؽ وا٪بلى
رت * سو َاد الدَّجى حٌب َّ
شهب عنها استنارت َّ
فنو ْ
٥با ٌ
وسوؼ تراىم واحداً بعد و ٍ
احد * مع اثنْب من أصحابو متمثِّبل
كل بارٍع * وليػػس علػػى قػػرآنػ ػ ػ ِػو ِّ
متأكبل
َّ
ٚبّبىم نػُقَّادىم َّ
السِّر ُب الطَّ ِ
نافع * فذاؾ الذي اختار ا٤بدينة منزال
فأما الكرًن ِّ
يب ٌ
الرفيع تأثَّبل
اجملد َّ
ورشهم * بصحبتو َ
وقالو ُف عيسى ٍب عثما ُف ُ
ومكة عبد اهلل فيها مقامو * ىو ابن كث ٍّب كاثر ِ
القوـ معتَبل
ُ ُ
ُُ
ُ
و٧بم ٌد* على ٍ
سند وىو ا٤بلقَّب قنببل
روى أٞبد ِّ
البزي لو َّ
العبل
وأما اإلماـ ا٤بازين صرٰبهم* أبو عمرٍو البصري فوالده َ
يدي سيبو* فأصبح بالعذب الفر ِ
ات ُمعلَّبل
أفاض على ٰبٓب اليز ِّ َ
أبو عمر الدوري وصا٢بهم أبو* شعيب ىو السوسي عنو تقبَّبل

وأما دمشق الشاـ دار ابن عام ٍر* فتلك بعبد اهلل طابت ُ٧بلَّبل
ىشاـ وعبد اهللِ وىو انتسابو* لذكوا َف باإلسناد عنو تنقَّبل
ٌ
وبالكوفة الغََّراء منهم ثبلثةٌ* أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفبل
ا٤بربُز أفضبل
فأما أبو بكر وعاصم ا٠بو * فشعبة رواية ِّ
وحفص وباإلتقاف كاف مفضَّبل
وذاؾ ابن عياش أبو بكر الرضا *
ٌ
متورٍع* إماماً صبوراً ِ
للقرآف ُمرتِّبل
وٞبزة ما أزكاه من ِّ
و٧بصبل
روى خلف عنو وخبلد الذي* رواه سليم متقناً َّ
وأما علي فالكسائي نعتُو* ٤با كاف ُب اإلحراـ فيو تسرببل
وحفص ىو الدُّوري وُب الذكر قد خبل
روى ليثهم عنو أبو ا٢بارث الرضا(*)492
ٌ
ٍب شرع ُب بياف اصطبلحو ،فأخرب أنو يرمز لكل واحد من األئمة والرواة ٕبرؼ من حروؼ األٔبدية ٕبسب
ترتيبهم ،واختص حرؼ الواو فلم يرمز بو ألحد حيث جعلو للداللة على انقضاء وجو ما والشروع بوجو بآخر
فقاؿ:
ٍ
كل قارئ* دليبلً على ا٤بنظوـ َّأوَؿ َّأوال
جعلت أبا جاد على ِّ
فيصبل
ومن بعد ذكري َ
ا٢برؼ أ ُْ٠بي رجالو* مٌب تنقضي آتيك بالوا ِو َ
ٰبٓب بن سعيد األموي جػ 2ص 348
فتكوف رموز القراء الٍب اتبعها الشاطيب:
أبج :لقراءة نافع ،فا٥بمزة لنافع ،والباء لقالوف ،وا١بيم لورش
دىز :لقراءة ابن كثّب ،فالداؿ البن كثّب ،وا٥باء للبزي ،والزاي لقنبل.
حطي :لقراءة أيب عمرو ،فا٢باء أليب عمرو والطاء للدوري ،والياء للسوسي.
كلم :لقراءة ابن عامر ،فالكاؼ البن عامر ،والبلـ ٥بشاـ ،وا٤بيم البن ذكواف.
نصع :لقراءة عاصم ،فالنوف لعاصم ،والصاد لشعبة ،والعْب ٢بفص.
فضق :لقراءة ٞبزة فالفاء ٢بمزة ،والضاد ٣بلف ،والقاؼ ٣ببلد.
رست :لقراءة الكسائي ،فالراء للكسائي ،والسْب أليب ا٢بارث ،والتاء للدوري.
ٍب رمز الجتماع بعضهم ببقية أحرؼ ا٥بجاء ولكمات ٨بصوصة على الشكل التإب:
ث = الكوفيوف (عاصم وٞبزة والكسائي)
خ = القراء السبعة ما عدا نافعاً.
ذ = الكوفيوف وابن عامر.
ظ = الكوفيوف وابن كثّب.

غ = الكوفيوف وأبو عمرو.
ش = ٞبزة والكسائي.
صحبة = ٞبزة والكسائي وشعبة.
صحاب = ٞبزة والكسائي وحفص.
عم = نافع وابن كثّب وأبو عمرو.
َّ
َ٠بَا = نافع وابن كثّب وأبو عمرو.
حق = ابن كثّب وأبو عمرو.
َّ
نفر = ابن كثّب وأبو عمرو وابن عامر.
حرمي = نافع وابن كثّب.
بتحريو إٔب أف تنبَّبل
ا٢بر إف كاف َّ
ىو ُّ
ا٢بري حوارياً * لو ِّ
حصن = الكوفيوف ونافع()493
ٍب أورد مذاىبهم ُب أصوؿ القراءة على القواعد ا٤بطردة فبدأ بأحكاـ االستعاذة والبسملة ٍب مذاىبهم ُب اإلدغاـ
وىاء الكناية وا٤بد والقصر وا٥بمزات واإلمالة والراءات وياءات الزوائد اإلضافة.
عجل فبسط فرش الفاٙبة قبل إيراد
وعقب ذلك بدأ ببسط فرش ا٢بروؼ مبتدئاً من البقرة إٔب الناس بعد أف َّ
أصوؿ القراءة.
فمنهم بدور سبعةٌ قد توسطت * ٠باء العلى و ِ
العدؿ زىراً وُك َّمبل
ٌ
وقد استوعب الشاطيب ُب نظم مذاىب القراء السبعة مع رواهتم فبلغ بذلك حداً ال مزيد عليو وال مرقى إليو،
وأصبحت قصيدتو بذلك عمدة ا٤بشتغلْب ُب ٝبع القراءات السبع بدءً من أواخر القرف السادس ا٥بجري ،وال
زالت كذلك إٔب زماننا ىذا .وفيها يقوؿ اإلماـ ابن ا١بزري:
ومن وقف على قصيدتو ػ يعِب الشاطيب ػ علم مقدار ما آتاه اهلل ُب ذلك خصوصاً البلمية الٍب عجز البلغاء من
بعده عن معارضتها ،فإنو ال يعرؼ مقدارىا إال من نظم على منوا٥با ،أو قابل بينها وبْب ما نظم على طريقها.
ولقد رزؽ ىذا الكتاب من الشهرة والقبوؿ ما ال أعلمو لكتاب غّبه ُب ىذا الفن .بل أكاد أف أقوؿ وال ُب غّب
ىذا الفن .فإنِب ال أحسب أف بلدا من ببلد اإلسبلـ ٱبلو منو بل ال أظن أف بيت طالب علم ٱبلو من نسخة
بو.
ولقد تنافس الناس فيها ،ورغبوا من اقتناء النسخ الصحاح هبا إٔب غاية ،حٌب إنو كانت عندي نسخة بالبلمية
(الشاطبية) أو الرائية (عقلية أتراب القصائد ُب (الرسم) ٖبط ا٢بجيج صاحب السخاوي ٦بلدة فأعطيت بوزهنا
فضة فلم أقبل .ولقد بالغ الناس ُب التغإب فيها وأخذ أقوا٥با مسلَّمةً واعتبار ألفاظها منطوقاً ومفهوماً

حٌب خرجوا بذلك عن حد أف تكوف لغّب معصوـ ،و٘باوز بعض ا٢بد فزعم أف ما فيها ىو القراءات ا٤بتواترة وما
عدا ذلك شاذ ال ٘بوز القراءة بو)494(.
يتأت من فراغ ،وإ٭با ىو أثر طبيعي لدقة ىذا اإلماـ
وال شك أف ىذا ا٤ببلغ ُب تقدير عمل الشاطيب ٓب َّ
وموسوعيتو ومنزلتو ُب ىذا الفن ،حٌب قاؿ عنها اإلماـ الذىيب:
(وقد سارت الركباف بقصيدتيو (حرز األماين) و (عقيلة أتراب القصائد) اللتْب ُب القراءات والرسم ،وحفظهما
خلق ال ٰبصوف ،وخضع ٥بما فحوؿ الشعراء وكبار البلغاء ،وحذاؽ القراء))495(.
وقاؿ فيها اإلماـ ابن ا١بزري:
ِ
وعرض ُب ٦بلس واحد ،وتسلسل بالعرض إٔب مصنفو كذلك إال ىو))496(.
(وال أعلم كتاباً ُحفظ ُ
و٤با كاف الشاطيب قد اقتصر على القراء السبعة فلم يأخذ ٤بن بعدىم ،جاء اإلماـ ابن ا١بزري فنظم قصيدتو
(الدرة ا٤بضية والوجوه ا٤بسفرة ُب القراءات الثبلث تتمة العشرة) ُب  243بيتاً ضم إٔب السبعة األؤب القراءات
الثبلث ،وهنج سبيل الشاطيب نفسو ُب الطرؽ واإلسناد ،وكذلك جرى ُب القصيدة حيث نظم من البحر
الطويل نفسو متبعاً طريقة الرمز ذاهتا.
وىكذا فإف الطريق األوؿ ١بمع القراءات ُب زماننا ىو ما ضبطو الشاطيب وأكملو ابن ا١بزري ُب الدرة.
وغالب القراء ُب ببلد الشاـ إ٭با ٙبصلوا على ا١بمع من طريق الشاطبية والدرة.
وال بد من التنويو ىنا إٔب أف ىذا ا١بهد الذي قاـ بو الشاطيب ليس إال خدمة لكتاب سابق جليل قاـ بإعداده
اإلماـ الشهّب أبو عمرو عثماف بن سعيد الداين ا٤بتوَب سنة  444وىو كتاب التيسّب ُب القراءات ،وقد صرح
الشاطيب بأنو اعتمدىا منهجاً وأداءً:
فأجنت ِ
مؤمبل
اختصاره*
رمت
بعوف اهلل منو َّ
ْ
وُب يسرىا التيسّب ُ
َ
ٍ
وجه َها أف تُػ َفضَّبل
ادت بنش ِر فوائد* فلف ْ
وألفافُها ز ْ
َّت حياءً َ
تيمنَاً* ووجوَ التهاين فاىنِ ِو متقبَّبل
و٠بيتُها َ
حرز األماين ّ
ثانيا :طريق الطيبة
بعد أف قاـ ابن ا١بزري باستكماؿ عمل الشاطيب ،ظهرت لو طرؽ جديدة ٓب تكن لدى الشاطيب عن األئمة
السبعة ،وقد أتى ُب ىذه الطرؽ بوجوه جديدة لؤلئمة ثبت لدى ابن ا١بزري تواتر إسنادىا ،وقد دفعو ذلك كلو
إٔب نظم القراءات العشر مرة أخرى ،ليضمنها تلك الوجوه الٍب ظهرت لو ،وليدخل الثبلث تتمة العشرة ُب مًب
نظم واحد.
وأما علي فالكسائي نعتُو* ٤با كاف ُب اإلحراـ فيو تسرببل

وبالفعل فقد وفق ابن ا١بزري إٔب إعداد نظم من (  )1012بيتاً من الشعر من ٕبر الرجز تضمن ذلك كلو،
أ٠باه (طيبة النشر ُب القراءات العشر) واعتمد أسلوب الشاطيب نفسو ُب الرمز إٔب القراء ٕبروؼ أيب جاد،
ولكن مع تعديل بسيط ليتناسب مع إدراج العشرة ،وقد اختصرىا ُب ىذه األبيات:
رمزىم على الَب ِ
تيب* من ناف ٍع كذا إٔب يعقوب
ُ
جعلت َ
ٍ
كل قارئ* دليبلً على ا٤بنظوـ َّأوَؿ َّأوال
جعلت أبا جاد على ِّ
ش) على ىذا النسق
ض ْق* َر َس ْ
نص ْع فَ َ
ت ثَ َخ ْذ ظَُف ْ
كلم َ
( ْ
أبج َد َى ْز حطِّي ْ
ِ
فاصل والرمز ي ِرْد* عن َخلَ ٍ
ف ألنَّوُ َٓبْ ين َف ِرْد
والو ُاو ٌ َ
ثامن ونافِع* (بص ِريُّػهم) ثَالثػهم والت ِ
ِ
َّاس ُع
(فمدينُّ) ٌ َ َ ْ ُ ُ ُ ُ
ِ
الرمز (كفى)* وىم بغ ِّب عاص ٍم َ٥بُ ْم (شفا)
ف ُب
الكوؼ و َّ
وخلَ ٌ
َ
وىم وحفص (صحب) ٍب (صحبو)* مع ٍ
وش ْعبَة
شعبة
وخلف ُ
ٌ
َْ
ٌ
ُ
رضى) أتى
ص َفا) وٞبزةٌ َّ
(َ
وبز ٌار (فتا)* ٞبزةُ مع عليِّهم ( ً
وخلف مع الكسائي (روى)* ِ
وثام ٌن مع تاس ٍع فقل ثوى
ٌ
ِّ
ك والبصري (٠با)
وبصري ( ِٞبَا)* و
وم َد ٍف (مدا)
ا٤بدين وا٤ب ِّ
ٌّ
َ
ْ
ٍ َ
هم وا٤بدين
حق) ٍّ
ٍّ
وبص ٍر ( ُّ
مك مدين* (حرـ) و( َّ
مك ْ
عم) ُ
شام ُ
ك (كز)* ٍ
كوؼ ٍ
مز
وشاـ وٯبيءُ َّ
وحْبػ ُر) ٌ
الر ُ
وم ٍّ ُ
ثالث َ
( َ
ٍب أشار إٔب اتباعو للشاطيب فيما اختاره بقولو:
كل ِ
طالب
ليسهل
اتبعت فيو الشاطيب*
استحضار ِّ
وكل ذا ُ
ُ
َ
وىذه أرجوزة وجيزة* ٝبعت فيها طرقاً عزيزة
ت
وال أقوؿ إهنا قد
حرز األماين بل هبا قد َك ُملَ ْ
ْ
فضلت* َ
وضعف ضعفو مع التحرير
حوت ٤با فيو مع التيس ِّب*
َ
كتاب نش ِر العش ِر* فهي بو (طيبةٌ) ُب النش ِر
ضمنتُها َ
وقد شاع اإلقراء هباتْب ا٤بنظومتْب حٌب أصبح عرفاً متبعاً ُب سائر الببلد ،حيث يدرج الطلبة على حفظ مًب
القصيدةٍ ،ب يأخذوف بالقراءة على الشيوخ وفق مرموز القصّب.
وأىم شروح الشاطبية:
 - 1شرح الشاطبية للسخاوي أيب ا٢بسن علي بن ٧بمد ا٤بتوَب  643ىػ.
 - 2شرح الشاطبية للحافظ أيب القاسم عبد الرٞبن بن إ٠باعيل ا٤بعروؼ بأيب شامة  665ىػ.
 - 3شرح الشاطبية :للهمداين.
 - 4شرح الشاطبية :للفاسي.

 - 5شرح الشاطبية :للجعربي.
 - 6شرح الشاطبية :أليب العباس ا٤بقدسي()497
كما أشار حاجي خليفة ُب كشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف إٔب بعض شروح الشاطبية ونذكر منها:
ػ شرح الشيخ شعلة ا٤بوصلي ا٢بنبلي ت  656ىػ.
ػ شرح ابن القاصح العذري البغدادي ت  801ىػ و٠باه سراج القاري.
ػ شرح الشيخ ٝباؿ الدين ا٢بصِب وا٠بو (الغاية).
ػ شرح أيب العباس القسطبلين (ت  923ىػ) وا٠بو (فتح الداين).
ػ شرح أيب العباس األندلسي (ت  640ىػ) وا٠بو (ا٤بهند القاضيب ُب شرح نظم الشاطيب)
ػ شرح عبد الرٞبن الواسطي (ت  781ىػ).
ػ شرح ابن بدراف الدمشقي (ت  688ىػ) و٠باه (كشف الرموز).
ػ شرح السمْب ا٢بليب (ت  756ىػ).
ػ شرح ٧بب الدين ابن النجار البغدادي (ت  843ىػ).
ػ شرح ابن ا١بندي ا٤بصري (ت  769ىػ) و٠باه (ا١بوىر النضيد ُب شرح القصيد)
ػ شرح أيب القاسم البارزي (ت  738ىػ).
ػ شرح ابن ا٣بطيب بيت اآلبار (ت  725ىػ) وىو ُب ٦بلدين ضخمْب.
ػ شرح علم الدين اللورقي األندلسي (ت  661ىػ).
ػ شرح ابن رشيد ا٥بمذاين (ت  911ىػ).
ػ شرح ابن قاسم ا٤براوي ا٤بصري (ت  749ىػ).
ػ شرح عبد اهلل ٧بمد ا٢بسيِب (ت  776ىػ)()498
ػ شرح ابن األسد األسيوطي (ت  872ىػ).
ػ شرح شرؼ الدين بن ا٢بسْب (ت  830ىت).
ػ شرح شهاب الدين السندي ا٢بصكفي ا٢بليب (ت  895ىػ)(.)499
وأما طيبة النشر فعلى الرغم من أهنا جاءت أوسع وأوعب ،غّب أهنا ٓب ٙبظ ٗبا حظيت بو أختها من عناية
الشراح وا٤بؤلفْب ،ويرجع سبب ذلك إٔب علو الشاطيب ُب اإلسناد إذ ىو أسبق من ابن ا١بزري بنحو قرنْب
ونصف.
وأىم شروح الطيبة:
ػ شرح أٞبد بن ٧بمد بن ٧بمد ا١بزري٪ ،بل ا٤بؤلف ،وٓب أعثر عليو ولكن أشار إليو حاجي خليفة(.)500
ػ شرح الشيخ أبو القاسم ٧بمد النويري ا٤بالكي ا٤بتوَب سنة  857ىجرية.

ػ شرح الشيخ زين الدين عبد الدائم األزىري.
ػ شرح الطيبة ا١بزرية للشيخ بدر الدين حسن بن جعفر بن حسن بن ٪بم الدين األعرج العاملي الكركي
الشيعي ا٤بتوَب  933ىػ.
ويضاؼ إٔب ىذه ا١بهود عمل ابن ا١بزري نفسو الذي أ٠باه :تقريب النشر ُب القراءات العشر وىو اختصار
مصطفى األزمّبي ا٤بتوَب سنة  1155ىػ.
اإلقراء عن طريق الكتب غّب ا٤بنظومة:
وعلى الرغم ٩با قدمناه أف السائد بْب مشايخ اإلقراء ىو أف ا١بمع يتم عن طريق حفظ ا٤بنظومات ،غّب أف
ذلك ال يعِب تعطيل مدرسة اإلقراء بدوف ا٤بتوف ا٤بنظومة ،بل إف كثّباً من القراء اعتمد اإلقراء منهجا مستقبل
عن حفظ ا٤بنظومات ،وال ٱبفى أف ىذه ىي طريقة السلف قبل عصر الشاطيب.
وأىم ا٤بصادر ُب ىذا الباب ىو اإلسناد ا٤بتواتر الذي يتلقاه علماء القراءة ،وىو مضبوط ٧بفوظ ،ال ٱبتلف فيو
الناس.
أما ا٤بصادر ا٤بكتوبة لئلقراء با٤بتواتر فهي كثّبة ،وقد قدمنا منها طائفة كثّبة عند حديثنا عن تاريخ تدوين
القراءات ،ونضيف ىنا بعض ا٤بؤلفات ا٢بديثة(:)501
ػ البدور الزاىرة ُب القراءات العشر ا٤بتواترة :عبد الفتاح القاضي
 ٙبفة العصر ُب القراءات العشر للشيخ شكري ٢بفيػ معجم القراءات القرآنية للدكتور أٞبد ٨بتار عمر والدكتور عبد العاؿ سآب مكرـ.
ػ الواُب ُب شرح الشاطبية ُب القراءات السبع للشيخ عبد الفتاح القاضي.
ػ طبلئع البشر ُب توجيو القراءات العشر للشيخ ٧بمد الصادؽ قمحاوي.
ػ مصحف القراءات ا٤بتواترة للشيخ ٧بمد فهد خاروؼ ،وىو طبعة خاصة للمصحف الشريف على ىامشها
ماقرىء بالتواتر(.)502
ػ النطق بالقرآف العظيم للدكتور ضياء الدين ا١بماس ،وىو مصنف نفيس من ثبلثة ٦بلدات ،قصد بو مؤلفو
ٝبع أصوؿ القراءات وفرشها ،وقد صدر عاـ 1990عن دار مركز الشاـ للنشر والتوزيع بدمشق.
-----------( )492مًب الشاطبية ص 3 - 2
( )493مًب الشاطبية ص  ، 95ط دار ا٤بطبوعات ا٢بديثة با٤بدينة ا٤بنورة.
( )494مقدمة مًب الشاطبية ط دار ا٤بطبوعات ا٢بديثة با٤بدينة.
( )495ا٤بصدر نفسو ص 2

( )496ا٤بصدر نفسو ص 2
( )497انظر تقريب النشر ص 11 - 10
( )498انظر كشف الظنوف ص  64وما بعدىا.
( )499انظر إيضاح ا٤بكنوف ص 400
( )500انظر كشف الظنوف جػ 2ص 118
( )501انظر الفصل اآلٌب الذي حاولت فيو استقصاء ما كتب ُب القراءات.
( )502ظهرت الطبعة األؤب عن دار ا٤بهاجر ُب جدة عاـ  ، 1992ولكنها كانت طافحة باألخطاء الطباعية
والعلمية ،وقد أعادت الدار إصدارىا عاـ  ،1994بعد التصحيح ،ولكن كثّباً من األخطاء تكررت فيها أيضاً.
ا٤ببحث ا٣بامس :أىم ا٤بؤلفات ُب القراءات
أشرنا ُب الفصوؿ ا٤باضية إٔب كثّب من كتب القراءات ا٤بعتمدة ،وسنمضي ُب ىذا ا٤ببحث الستعراض أىم ما
كتب ُب ىذا الفن على وفق تسلسل تارٱبي.
وٓب تقع سائر تلك الكتب بأيدينا بالطبع ،فإف كثّباً منها ال زاؿ ٧بظوظاً ،وٜبة كتب أخرى منها ٓب نقف على
تفصيل ٥با ُب أي من ا٤بصادر ،ولكننا نطرحها ىنا على بساط البحث أمبلً أف ٘بد سبيلها إٔب التعريف
والنشر.
وقد رتبت ىذه ا٤بؤلفات حسب وفاة مؤلفيها وعمدٌب ُب ذلك الفهرست البن الندًن ،ومقدمة النشر البن
ا١بزري .وما أثبتو حاجي خليفة ُب كشف الظنوف ُب مظاف متفرقة من كتابو ،وكذلك ما أشار إليو الزركلي ُب
األعبلـ وكحالة ُب معجم ا٤بؤلفْب ،وبروكلماف ُب تاريخ األدب العريب ،وسزكْب ُب تاريخ الَباث العريب.
ػ شرح أيب العباس القسطبلين (ت  923ىػ) وا٠بو (فتح الداين).
أوالً :مؤلفات القرف الثالث(:)503
ال شك أف كثّباً من علماء القراءات صنفوا ُب ىذا الفن قبل انقضاء القرف الثالث ،ولكن تندر أ٠باء ىذه
ا٤بؤلفات نظراً العتماد الوثيقة الشفاىية ُب التلقي واألداء ،ولكن مع ذلك ٲبكن اإلشارة إٔب بعض الكتب الٍب
ًب تصنيفها قبل انقضاء القرف الثالث ومنها:
ػ القراءات :أليب عبيد القاسم بن سبلـ ا٤بتوَب عاـ  222ىػ ،وقد أشرنا إٔب ىذا ا٤بؤلف لدى حديثنا عن تاريخ
تدوين القراءات.
ػ كتاب ُب القراءات :ألٞبد بن جبّب الكوُب ،وقد ٝبع فيو ٟبس قراءات ،لكل مصر قراءة ،وقد توُب ابن جبّب
عاـ  258ىػ.

ػ شرح ٧بب الدين ابن النجار البغدادي (ت  843ىػ).
مؤلفات القرف الرابع:
السبعػة ،أليب بكػر بػن مػجػاىد التميمػي البغدادي توُب عاـ  ، 324وىو أشهػر وأىػم كتػب القػراءات ،ويػمكن
إدراجو ُب مؤلفات القرف الثػالث ،ذلػك أف ابػن مػجاىد صنػف كتػابػو ثػم أقػرأ بػو زمنػاً قبل أف يدركػو األجػل عػاـ
 324ىػ.
ػ القصػيدة النػونيػة فػي التجػويد ،لػموسػى بن عبد اهلل بن خاقػاف ا٤بتوَب عاـ  325ىػ.
ػ اإليضاح ُب الوقف واالبتداء :البن األنباري ت  328ىػ.
ػ احتجاج القراء :البن السراج النحوي ت  341ىػ.
ػ أحكاـ الوقف :البن ىبلؿ البصري النحوي ت  345ىػ.
ػ التنبيو على حدوث التصحيف ٢بمزة بن ا٢بسن األصفهاين ت  360ىػ.
ػ الغاية :أليب بكر النيسابوري ت  381ىػ ولو أيضا :الكاُب ُب العشر.
 381ىػ ،ولو أيضاً ا٤ببسوط ُب
ػ الغاية ُب القراءات العشر ألٞبد بن ا٢بسْب بن مهراف األصفهاين ت
القراءات.
ػ احملتسب ُب شواذ القراءات :البن جِب ت  392ىػ.
ػ ا٤بفصح ُب القراءات السبع :لعبيد اهلل األسدي ت  387ىػ.
ػ اإلرشاد :أليب الطيب بن غلبوف ت  389ىػ.
ػ التذكرة ُب القراءات الثماف :أليب ا٢بسن بن غلبوف ت .399
مؤلفات القرف ا٣بامس
منشأ القراءات ُب الثماف :لفارس ا٢بمصي ت  401ىػ.
ػ ا٤بنتهػى ُب القػراءات العشػر :أليب الفضػل ٧بمػد بػن جعػفػر الػخػزاعػي ت 408ىػ.
ػ الشاُب ُب القراءات :إل٠باعيل السرخسي ت  414ىػ.
ػ ا٥بادي :أليب عبد اهلل ا٤بالكي القّبواين ت  415ىػ.
ػ اجملتىب :أليب القاسم عبد ا١ببار الطرسوسي ت  420ىػ.
ػ الروضة :أليب عمرو بن كعب الطلمنكي األندلسي ت  429ىػ.
ػ ا٥بداية أليب العباس أٞبد بن عمار ا٤بهددي ت  431ىػ.
ػ التبصرة :أليب ٧بمد مكي بن أيب طالب القيسي القّبواين ت  430ىػ.

ػ الروضػة ُب القػراءات اإلحػدى عشػرة :ألبػي علي البغدادي ا٤بالكي ت  438ىػ.
ػ ا٤بفيد ُب القراءات العشر :أليب نصر أٞبد بن مسرور ا٣بباز البغدادي ت  442ىػ.
ػ التيسّب :أليب عمرو عثماف بن سعيد الداين ت  444ىػ.
ػ عقيلة أتراب القصائد ُب أسُب ا٤بقاصد ،ومفردة يعقوب أليب عمرو الداين ت  444ىػ.
ػ التنبيو على النقط والتشكيل ،وا٤بوضح ُب الفتح واإلمالة أليب عمرو الداين ت  444ىػ.
ػ جامع البياف ُب القراءات أليب عمرو الداين ت  444ىػ.
ػ التذكار ُب القراءات العشر :أليب الفتح بن شيطا البغدادي ت  445ىػ.
ػ القاصد :أليب القاسم عبد الرٞبن ا٣بزرجي القرطيب ت  446ىػ.
ػ الوجيز :للحسن بن علي بن ىرمز األىوازي ت  446ىػ ولو أيضا:
ػ النّب ا١بلي ُب قراءة زيد بن علي وقراءة ابن ٧بيصن ،ومفردة القراء ُب السبعة ،واإليضاح ،وقراءة ا٢بسن
البصري ويعقوب وا١بامع األكرب ُب القراءات.
ػ ا١بامع ُب القراءات العشر :لعلي بن ٧بمد ا٣بياط البغدادي ت  450ىػ.
ػ االكتفاء ُب القراءة :البن خلف النحوي ت  455ىػ.
ػ العنواف :البن خلف النحوي ت  455ىػ.
ػ ا١بامع ُب السبعة :الفارسي ت  461ىػ.
ػ اإلبانة عن معاين القراءات :مكي بن أيب طالب القيسي ت  437ىػ.
ػ االكتفاء ُب قراءة نافع وأيب عمرو :البن عبد الرب القرطيب ت  463ىػ.
ػ الكامل ُب القراءات ا٣بمسْب :البن جبارة ا٤بغريب النيسابوري ت  465ىػ.
ػ الكاُب :حملمد بن شريح الرعيِب االشبيلي ت  476ىػ.
ػ سوؽ العروس ُب العشر :أليب معشر الطربي ا٤بكي ت  478ىػ ولو أيضا :التخليص ُب القراءات الثماف.
ػ الػقػصػيػدة الػحصػرية فػي قػراءة نػافػع :نظػم علػي بػن عبد الغِب ا٢بضري ت 488ىػ.
ػ ا٤بستنّب ُب القراءات العشر :ألٞبد بن علي سوار البغدادي ت  496ىػ.
ػ النبذ النامية ُب الثمانية :ليحٓب بن إبراىيم األندلسي ا٤برسي ت  496ىػ.
ػ ا٤بهذب ُب القراءات العشر :حملمد بن أٞبد ا٣بياط البغدادي ت  499ىػ.
أوالً :مؤلفات القرف الثالث(:)503
مؤلفات القرف السادس:
تلخيص العبارات :للحسن بن علي ا٥بواري القّبواين ت  514ىػ.

ػ ا٥بادي :حملمد بن سفياف ا٤بالكي القّبواين ت  415ىػ.
ػ التجريد :البن الفحاـ اإلسكندري ت  516ىػ .ولو أيضا:
ػ مفردة يعقوب
ػ اإلرشاد ُب العشر :البن بندار القبلنسي ت  521ىػ ولو أيضاً الكفاية الكربى وتذكرة ا٤بنتهي ُب القراءات
ػ ا٤بوضح وا٤بفتاح وكبلٮبا :البن خّبوف العطار ت  539ىػ.
ػ ا٤بوضح وا٤بفتاح ُب القراءات العشر :البن خّبوف العطار ت  539ىػ.
ػ اإلقناع ُب القراءات السبع :البن الباذش األنصاري ت  540ىػ.
ػ ا٤ببهج ُب القراءات :لعبد اهلل بن علي ا٤بعروؼ بسبط ا٣بياط البغدادي ت  451ىػ.
ولو أيضاً :ػ اإلٯباز ُب القراءات
ػ تبصرة ا٤ببتدي وتذكرة ا٤بنتهي ُب الست.
ػ تذكرة ا٤بستزيد.
ػ ا٤ببهج ُب اإلحدى عشرة.
ػ ا٤بقتبس من القراءات :أليب بكر بن العريب ت  543ىػ
ػ اإل٤باع ُب ضبط الرواية وتقييد السماع :للقاضي عياض ت  544ىػ.
ػ اإلقناع ُب القراءات السبع :أليب جعفر أٞبد بن علي ابن الباذش ت  540ىػ
ػ ا٤بصباح ُب القراءات العشر :البن فتحاف الشهرزوري ت  550ىػ.
ػ ا٤بفيد ُب القراءات الثماف :حملمد بن إبراىيم ا٢بضرمي ت  560ىػ.
ػ غاية االختصار :البن ا٢بسن العطار ا٥بمذاين ت  569ىػ.
ػ وصوؿ الغمر إٔب قراءة أيب عمرو :لقاسم البطارٰبي ت  572ىػ.
ػ قراءة أيب عمرو :لشهاب الدين بن وىباف ت  585ىػ ولو قصيدة ُب القراءات.
ػ حرز األماين ووجو التهاين :لقاسم بن فّبة الشاطيب ت  590ىػ.
ػ قصيدة ُب القراءات :للمعافري األندلسي ت  591ىػ.
ػ ا٣بَِّّبة ُب القراءات العشرة٤ :ببارؾ بن ا٢بداد الواسطي ت  596ىػ.
ػ متوف األفناف ُب علوـ القرآف :البن القيم ا١بوزي ت  597ىػ.
ػ الروضػة ُب القػراءات اإلحػدى عشػرة :ألبػي علي البغدادي ا٤بالكي ت  438ىػ.
مؤلفات القرف السابع:
اإلعبلف :لعبد الرٞبن بن إ٠باعيل الصفراوي اإلسكندري ت  636ىػ.

ػ مراتب األصوؿ وغرائب الفضوؿ لعلم الدين السخاوي ت  643ىػ ولو أيضاً :فتح الوحيد شرح الشاطيب،
وٝباؿ القراء وإكماؿ اإلقراء ،ونثر الدر ،والنونية ُب القراءات.
ػ مفردة يعقوب :لعبد الباري الصعيدي ت  655ىػ.
ػ الشمعة ُب القراءات السبعة :حملمد بن أٞبد ا٤بوصلي ا٤بعروؼ بشعلة ت  656ىػ.
ػ شرح الشاطبية :حملمد بن ا٢بسن الفاسي ت  656ىػ.
ػ شرح الشاطبية :أليب شامة الدمشقي ت  665ىػ ولو أيضاً:
ػ مفردات القراء.
ػ الفوائد ا٤بظفرية ُب تكملة شرح الشاطبية :لكماؿ الدين أٞبد الضرير ت  672ىػ.
ػ حل الرموز :ليعقوب بن بدراف ا٤بصري ت  688ىػ.
مؤلفات القرف الثامن:
التكملة ُب القراءات الثبلث عشرة :لعبد اهلل بن آيدغدي الشهّب بابن ا١بندي ت  723ىػ.
ػ عنواف الدليل من مرسوـ خط التنزيل :أليب العباس ابن البنا ا٤براكشي ت  721ىػ.
ػ الشرعة ُب السبعة :نظم بن عبد اهلل ا١بعربي ت  732ىػ.
ػ نزىة الربرة ُب العشرة :نظم إبراىيم بن عمر ا١بعربي ت  732ىػ .ولو أيضاً:
ػ الواضحة ُب ٘بويد الفاٙبة ،ودرر األفكار ،ونزىة الربرة ُب العشرة ،وهنج الدماثة ُب الثبلثة وشروحو.
ػ ا٤بختار ُب الثماف :لنجم الدين عبد اهلل الواسطي ت  740ىػ.
ػ الكنز ُب القراءات العشر :البن الوجيو الواسطي ت  740ىػ ولو أيضاً :ا٥بداية ُب السبعة ،والكفاية ُب
القراءات العشر (نظم)(.)504
ػ غاية ا٤بطلوب ُب قراءة يعقوب :أليب حياف األندلسي ت  745ىػ.
ػ القصيدة الطاىرية ُب القراءات العشر :لطاىر بن عربشاه األصبهاين ت  786ىػ.
ػ التبياف ُب آداب ٞبلة القرآف :لئلماـ شرؼ الدين ٰبٓب النووي ت  776ىػ.
ػ ا٤بهذب ُب القراءات العشر :حملمد بن أٞبد ا٣بياط البغدادي ت  499ىػ.
مؤلفات القرف التاسع:
قرة العْب واإلمالة ما بْب اللفظْب :البن القاصح ا٤بغريب ت  801ىػ.
ػ مصطلح اإلرشادات ُب الثبلث عشرة :البن القاصح ولو أيضا :سراج القاري شرح الشاطبية.

ػ النشر ُب القراءات العشر وشروحو :لشمس الدين بن ا١بزري ت  833ىػ ولو أيضا :الدرة ا٤بضيئة ُب الثبلث
تتمة العشرة وتقريب النشر ُب القراءات العشر ،وغاية ا٤بهرة ُب الزيادة على العشرة ،والقراءات الشاذة ،ومنجد
ا٤بقرئْب.
ػ طبقات القراء البن ا١بزري ا٤بتوَب عاـ  833ىػ.
ػ إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز ُب األربعة عشر :البن قباقيب ا٢بليب ت  849ىػ.
ػ الغاية ُب اإلحدى عشرة ُب قراءة خلف وأيب جعفر ويعقوب :البن عياش ا٤بكي ت  853ىػ.
ػ النجوـ الزاىرة ُب السبعة ا٤بتواترة :حملمد بن سليماف ا٢بكري ا٤بقدسي ت  871ىػ.
ػ ا٤بوضح وا٤بفتاح ُب القراءات العشر :البن خّبوف العطار ت  539ىػ.
مؤلفات ما بعد القرف التاسع:
القراءات الثبلث لؤلئمة الثبلثة مع شرحها :حملمد العمري العدوي أٛبها  920ىػ.
ػ اختصار قرة العْب :لزكريا األنصاري ت  926ىػ.
ػ إٙباؼ فضبلء البشر ُب القراءات األربع عشر ألٞبد بن ٧بمد الدمياطي ت  1117ىػ.
ػ الوجوه ا٤بسفرة ُب القراءات الثبلث للشمس ا٤بتوٕب ت  1313ىػ
ػ الفوائد ا٤بعتربة ُب القراءات األربع للشمس ا٤بتوٕب ت  1313ىػ
ػ اإلضاءة ُب بياف أصوؿ القراءة ػ علي الضباع طبعو عبد ا٢بميد حنفي عاـ  1357ىػ .بالقاىرة.
ػ شرح الشاطبية :لعلي بن ٧بمد الطباع
ػ البدور الزاىرة ُب القراءات العشر ا٤بتواترة لعبد الفتاح القاضي.
ػ الواُب ُب شرح الشاطبية ُب القراءات السبع لعبد الفتاح القاضي.
ػ األصوات ُب قراءة أيب عمرو البصري للدكتور عبد الصبور شاىْب.
ػ طبلئع البشر ُب توجيو القراءات العشر تأليف ٧بمد الصادؽ قمحاوي.مصر.
ػ معجم القراءات القرآنية د .أٞبد ٨بتار عمر ود .عبد العاؿ سآب مكرـ ط.1991
ػ أثر القراءات ُب الدراسات النحوية د .عبد العاؿ سآب مكرـ.
ػ اإلمالة ُب القراءات واللهجات د .عبد الفتاح إ٠باعيل شليب.
ػ القراءات واللهجات لعبد الوىاب ٞبدة.
ػ القراءات بأفريقيا د .ىند شليب.
ػ القراءات القرآنية ُب ببلد الشاـ د .حسْب عطواف.
ػ ٙبفة العصر ُب علم القراءات ا٤بتواترة العشر :تأليف شكري ٢بفي.

ػ ا٤بغِب ُب توجيو القراءات العشر ا٤بتواترة.
ػ الكلمات ا٢بساف ُب ا٢بروؼ السبعة :للشيخ ٧بمد ٪بيب ا٤بطيعي.
ػ مورد الظمآف تأليف ا٤بارغيِب التونسي وشرحو البن عاشر األندلسي.
ػ النطق بالقرآف العظيم ُب ثبلثة ٦بلدات للدكتور ضياء الدين ا١بماس)505(.
ػ أثر القراءات ُب الدراسات النحوية تأليف د .عبد العاؿ سآب مكرـ.
ػ القراءات القرآنية ُب ضوء علم اللغة ا٢بديث للدكتور :عبد الصبور شاىْب.
-----------(٘ )503بدر اإلشارة إٔب أننا صنفنا كتب القراءات ٕبسب تاريخ وفاة مؤلفيها ،مع جزمنا بأف بعض ىذه
الكتب قد صنفت قبل وفاهتم بعشرات السنْب ،وىو ما ٯبعل ا٤بصنفات قد كتبت ُب قرف سابق ،ولكن ٤با
تعذر معرفة تاريخ كتب كل كتاب اكتفينا بتاريخ وفاة ا٤بؤلف وباهلل التوفيق.
( )504أخربين األستاذ الدكتور أٞبد علي اإلماـ مدير جامعة القرآف الكرًن والعلوـ اإلسبلمية بالسوداف أف
ىذا الكتاب قد ًب ٙبقيقو من قبل طالب الدكتوراه السيد عبد الرٞبن ا٢بملي.
( )505اعتمدت ُب استقصاء ىذه ا٤بؤلفات على ٝبلة من ا٤بصادر أعد منها :غاية النهاية ُب طبقات القراء
البن ا١بزري ،وكشف الظنوف عن أسامي الكتب والفنوف ٢باجي خليفة ،وإيضاح ا٤بكنوف ٢باجي خليفة نفسو،
ٍب األعبلـ للزركلي ،ومعجم ا٤بؤلفْب لعمر رضا كحالة ،وٓب أشأ عزو كل كتاب إٔب إحالة لعدـ ضرورة ذلك.
الباب الثاين :أثر القراءات ا٤بتواترة ُب الرسم القرآين
ٛبهيد
ٲبكن أف يأخذ ا٢بديث عن تاريخ الرسم القرآين اتػجػاىات ٨بتلفة ،وىوػ دوف شك ػ من أكثر ا٤بسائل الٍب
ٙبدث فيها الناس إذ ال ٱبلو مصنف ُب علوـ القرآف من ا٢بديث عن تاريخ تدوين القرآف وا١بهود العظيمة الٍب
بذلت ُب ىذا السبيل.
والذي سنتجو إٔب ا٢بديث عنو ىنا ىو ىذا الرسم الذي ًب بالفعل تدوين القرآف الكرًن بو ،من جهة ضبطو
للتنزيل القرآين ،ومدى ما عاد بو تطوير ىذا الرسم من مسؤوليات على القراء ١بهة ضبط القراءات ا٤بتواترة
تنزيبلً والٍب أصبحت الكتابة تعجز عن ضبطها كلما تطور ىذا الرسم.
ولذلك فإننا سنعُب ىنا بتاريخ الرسم القرآين ُب مراحلو ا٤بختلفة ُب إشارة مقارنة إٔب جهود علماء القراءات ُب
ضبط التنزيل.
الفصل األوؿ :تاريخ الرسم القرآين

ا٤ببحث األوؿ :الرسم ُب عهد النيب  -صلى اهلل عليو وسلم -
من ا٤بسلم بو أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -كاف يأمر بكتابة الوحي فور نزولو ،حيث كاف كتاب الوحي
يتلقونو عن الرسوؿ  -صلى اهلل عليو وسلم  -مباشرة فيسطرونو فيما يتيسر لديهم من وسائل الكتابة من
اللخاؼ والرقاؽ وورؽ الربدى وغّب ذلك ،وال يوجد ُب ا٤بنطق والواقع والرواية ما يعكر ىذا الفهم ،إذ كانت
مكة أصبل بلد ثقافة ،والقراء والكتاب فيها متوافروف ،حيث كانت اجملامع الثقافية ا٤بو٠بية ُب عكاظ واجملنة
وذي اجملاز وغّبىا تفرض على شباب مكة ٙبصيل جانب من القراءة والكتابة ،ولذلك فقد جعل النيب  -صلى
اهلل عليو وسلم  -فداء األسّب من قريش يوـ بدر أف يعلم عشرة من أطفاؿ ا٤بسلمْب ُب ا٤بدينة القراءة والكتابة.
وىكذا فإف قلة عدد الصحابة ٗبكة مقَبف بأف غالبيتهم ٰبسن القراءة والكتابة ،وىو يدفع عنا توىم ضياع
شيء من نصوص الوحي ،حيث كاف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -يتلقى أوالً عن جربيل ٍب يقرئ من حولو
من األصحاب ،ويأمر بكتابة ذلك ُب الصحف.
أما اآليات األؤب من سورة العلق الٍب تلقاىا النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب غار حراء منفرداً ،ونظائرىا ٩با
تلقاىا ُب غيبة أصحابو فإف ٞبلو ( ٥با ٍب أمره إٔب الصحابة بنسخها ُب ا٤بصاحف ليس ٩با يعسر فهمو وتباينو
عند من يعتقد بأنو تنزيل من رب العا٤بْب.
وُب ا٤بدينة كاف األصحاب من الكثرة واالجتماع حوؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -إٔب حد يطمئن فيو ا٤برء
أف سائر الوحي تلقتو الكتبة ُب الصحف ٕبضرة ا٤بعصوـ  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-وىو ما تواترت على إثباتو
الروايات والقرائن واألدلة.
وأشهر كتاب الوحي بْب يدي النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -أباف بن سعيد بن العاص األموي ،وأيب بن
كعب واألرقم بن أيب األرقم ،والزبّب بن العواـ ،وزيد بن ثابت ،وأبو بكر الصديق ،وعلي بن أيب طالب ،وعامر
وسجل
بن فهّبة ،ومعاوية بن أيب سفياف ،وا٤بغّبة بن شعبة ،والعبلء بن عقبة ،و٧بمد بن مسلمة األنصاري،
ّ
الكاتب()506
وٓب يأمر النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ٔ -بمع سائر الصحف ُب كتاب ،وذلك أنو كاف يتوقع دائماً نزوؿ
القرآف الكرًن ،ونسخ بعض ما نزؿ ،فكاف إذا نزلت السورة يقتصر على قولو :اجعلوا ىذه مكاف كذا وكذا،
فيعرؼ أصحابو الكراـ مراده بالَبتيب من غّب أف تتم الكتابة النهائية لسائر آي القرآف الكرًن ُب مصحف
واحد.
قاؿ ا٣بطايب :إ٭با ٓب ٯبمع (القرآف ُب ا٤بصحف ٤با كاف يرقبو من ورود ناسخ لبعض أحكامو أو تبلوتو ،فلما
انقضى نزولو بوفاتو أ٥بم اهلل ا٣بلفاء الراشدين ذلك وفاء بوعده الصادؽ بضماف حفظو على ىذه األمة ،فكاف
ابتداء ذلك على يد الصديق ٗبشورة عمر ،وأما ما أخرجو مسلم من حديث أيب سعيد قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل -
صلى اهلل عليو وسلم " :-ال تكتبوا عِب شيئاً غّب القرآف"..ا٢بديث فبل يناُب ذلك ألف الكبلـ ُب كتابة

٨بصوصة على صفة ٨بصوصة ،وقد كاف القرآف كتب كلو ُب عهد رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-لكن
غّب ٦بموع ُب موضع واحد وال مرتب السور)507(.
وىكذا فإف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -كاف يأمر بكتابة القرآف عنو من غّب أف يأمر باستقصاء ذلك كلو
ُب مصحف واحد ،وكل ذلك بوحي ،فا٤بسألة توقيفية ال ٦باؿ فيها لبلجتهاد.
وكاف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -يعرض القرآف الكرًن ُب كل عاـ مرة على جربيل األمْب خبلؿ شهر
رمضاف ،وُب سنتو األخّبة (عرضو مرتْب وُب ذلك يقوؿ (" :إف جربيل كاف يعارضِب القرآف ُب كل شهر
مرة وإنو عارضِب ىذا العاـ مرتْب وما أراه إالّ قد حضر أجلي"()508
رمضاف ّ
فبذلك ًب نزوؿ القرآف كلو ،وًب ترتيبو ُب مواضعو وًب نسخو ُب الصحف ،كل ذلك بأمر منو  -صلى اهلل عليو
وسلم  -وبْب يديو.
-----------( )506ترجم ٥بم ٝبيعاً ابن عساكر ُب السّبة النبوية ُب ا١بزء الثاين من تاريخ دمشق الصفحات من - 331
 346كما قاـ الدكتور مصطفى األعظمي بدراسة خاصة حوؿ ىذا ا٤بوضوع أصدرىا بعنواف :كتَّاب الوحي.
( )507اإلتقاف ص .57
( )508البخاري ُب كتاب الصوـ.
ا٤ببحث الثاين :رسم القرآف الكرًن ُب عهد الصحابة
تبْب ٩با سبق أف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -توُب وعند ا٤بسلمْب وثيقتاف دقيقتاف للقرآف الكرًن.
 - 1الوثيقة األؤب :وىي ٝباعة ا٢بفاظ الذين قرؤوا القرآف على رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -وىم ال
يقل عددىم عن ا٤بائة على أقل تقدير ،فقد قتل يوـ اليمامة سبعوف منهم ،وقتل يوـ بئر معونة(  )509مثل
ُّ
ذلك ،ومن ىؤالء ا٢بفاظ من عرضو مباشرة على رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -وأقاـ ٦بالس اإلقراء
يقرئ الناس فيها ،وقد اشتهر من ىؤالء :عثماف بن عفاف ،وعلي بن أيب طالب ،وأيب بن كعب ،وزيد بن
ثابت ،وعبد اهلل بن مسعود ،وأبو الدرداء ،وأبو موسى األشعري)510(.
وكاف ىؤالء ٗبثابة القراء الذين يقرؤوف على شيوخهم فيحيزوهنم ،وكاف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم -
ٗبثابة شيخ ٥بؤالء قرؤوا عليو فأجازىم.
كذلك فإف من الصحابة من قرأ على حفاظ الصحابة ُب حياة رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -ومنهم
من أًب حفظو عقب وفاة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.

أضف إٔب ذلك أف ىناؾ من ٓب يتيسر لو حفظ كل القرآف الكرًن فحفظ منو أجزاءً وأرباعاً وسوراً متفرقة،
وىؤالء يتجاوز عددىم األلوؼ ،فبذلك ٓب تكن ُب القرآف آية إالّ وقد حفظها ا٤بئات من الصحابة على أقل
تقدير.
 2ػ الوثيقة الثانية :وىي الوثيقة ا٤بكتوبة ،فمن ا٤بؤكد أف كتبة الوحي القرآين كتبوا كل آية ُب القرآف الكرًن ُب
صحفهم ػ كما علمت.
فقد كاف الكتبة يتلقفوف اآليات عن رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -فينسخوهنا ُب الصحف فور نزو٥با،
ورٗبا كتب اآلية كاتب واحد أو اثناف أو رٗبا أكثر من ذلك ،وعن ىذه الصحف ،كاف كثّب من الصحابة
ينسخوف اآليات ُب صحفهم ا٣باصة ،بل إف بعض الصحابة ٝبع لنفسو مصحفاً خاصاً كامبلً.
ومن ىؤالء :عبد اهلل بن مسعود ،وعائشة ،وعبد اهلل بن عباس ،وعبد اهلل بن الزبّب ،وحفصة ،وأـ سلمة ،وأيب
بن كعب ،وغّبىم كثّب()511
وٓب تكن ىناؾ ضرورة ١بمع ىذه الصحف ُب مكاف واحد خبلؿ حياة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -إذ النيب
 صلى اهلل عليو وسلم  -حي ،وا٢بفاظ متوافروف ،فضبلً عن عدـ إمكاف ذلك بسبب تنزؿ الوحي ا٤بستمر،ومن ا٤بعلوـ أف ترتيب نزوؿ الوحي اتصل حٌب األياـ األخّبة من مرض النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -األخّب.
أوؿ ٝبع للقرآف :حْب توُب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -اشتدت ا٢باجة ١بمع ىذه الصحف ا٤بكتوبة ُب
مكاف واحد ٛبهيداً لنسخها ضمن ا٤بصاحف ليسهل نشرىا ُب اآلفاؽ.
وكاف عمر بن ا٣بطاب أوؿ من رأى ذلك وسعى إليو ،فقد روى البخاري ُب صحيحو عن زيد بن ثابت رضي
إٕب أبو بكر (عند) مقتل
اهلل عنو قاؿ :أرسل ّ
أىل اليمامة ،فإذا عمر بن ا٣بطاب عنده ،فقاؿ أبو بكر رضي اهلل عنو :إف عمر أتاين فقاؿ :إف القتل قد
استحر (كثر) ُب أىل اليمامة بقراء القرآف ،وإين أخشى أف يستحر القتل بالقراء ُب ا٤بواطن ،فيذىب كثّب من
َّ
القرآف ،وإين أرى أف تأمر ٔبمع القرآف .قلت لعمر :كيف تفعل ما ٓب يفعلو رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم
 قاؿ عمر :ىو واهلل خّب .فلم يزؿ عمر يراجعِب حٌب شرح اهلل صدري لذلك ،ورأيت ُب ذلك الذي رأىعمر .قاؿ زيد :قاؿ أبو بكر :إنك رجل شاب عاقل ال نتهمك ،وقد كنت تكتب الوحي لرسوؿ اهلل  -صلى
اهلل عليو وسلم  ،-فتتبع القرآف فاٝبعو .فقاؿ زيد :فو اهلل لو كلفوين نقل جبل من ا١بباؿ ،ما كاف أثقل علي
٩با أمرين بو من ٝبع القرآف ،قلت :كيف تفعلوف شيئاً ٓب يفعلو رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ :ىو
واهلل خّب ،فلم يزؿ أبو بكر يراجعِب حٌب شرح اهلل صدري للذي شرح لو صدر أيب بكر وعمر ،فتتبعت القرآف
أٝبعو من العسب واللخاؼ وصدر الرجاؿ ،حٌب وجدت آخر سورة التوبة مع أيب خزٲبة األنصاري ٓب أجدىا
مع غّبه.

{لقد جاءكم رسوؿ من أنفسكم عزيز عليو ما عنتم حريص عليكم با٤بؤمنْب رؤوؼ رحيم * فإف تولوا فقل
حسيب اهلل ال إلو إال ىو عليو توكلت وىو رب العرش العظيم *} فكانت الصحف عند أيب بكر حٌب توفاه
اهللٍ ،ب عند عمر حياتوٍ ،ب عند حفصة بنت عمر.
وىكذا فإف منهج زيد بن ثابت ُب كتابة القرآف ىو اعتماد الوثيقتْب احملفوظة وا٤بكتوبة وقد عثر على سائر
آيات القرآف مكتوبة كما كاف ٰبفظها ىو وزمبلؤه من الصحابة ،وىي الوثائق ،الٍب كتبت بْب يدي رسوؿ اهلل
 صلى اهلل عليو وسلم  ،-وا٣برب يؤكد إنو عثر على أكثر من وثيقة مكتوبة ١بميع آيات القرآف إال وثيقةواحدة مكتوبة ،كانت لدى أيب خزٲبة األنصاري ،الذي جعل رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -شهادتو
شهادة رجلْب ،فطابق بْب حفظو وبْب الوثيقة الٍب وجدىا ،يؤيدىا تأكيد عشرات الصحابة ا٢بفاظ ومنهم زيد
بن ثابت ،فنسخها ُب ا٤بصحف .وخبلؿ فَبة قصّبة ٝبع القرآف كلو بوثائقو األؤب لدى أيب بكر الصديق،
فنسخت بْب اللوحْب ،وخرجت إٔب الوجود أوؿ نسخة كاملة من القرآف الكرًن .بالغة التوثيق والتدقيق ،وىي
ُب نفس الوقت أوؿ كتاب ينسخ بالعربية.
وُب خبلفة عمر بن ا٣بطاب بقي ا٤بصحف على حالو لدى عمر ،وبقي االعتماد األساسي على ا٢بفظ
واإلقراء ،مع االستعانة بالصحف ا٣باصة لدى الصحابة ،وا٤بصحف اإلماـ ا٤بوجود لدى عمر بن ا٣بطاب
رضي اهلل عنو.
-----------(٠ )509بي ىذا البعث الذي بعثو النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -يوـ بئر معونة :بعث ا٢بفاظ ،وغِب عن
التعريف أف ىؤالء ٓب يكونوا ٰبفظوف سائر القرآف الكرًن ،إذ ٓب يكن قد اكتمل نزولو بعد ،ولكن اشتهروا
با٢بفظ والقراءة.
( )510طبقات القراء للذىيب.
( )511ا٤بصاحف للسجستاين ص  45واألرجح أف ذلك ًب بعد وفاة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم .-
ا٤ببحث الثالث :الرسم العثماين
وُب عهد عثماف بن عفاف خاؼ الصحابة على الناس من االختبلؼ ُب القرآف بسبب عدـ توفر نسخ قرآنية
بْب أيدي الناس يقرؤوف هبا .وقد توزع ا٢بفاظ ُب األمصار وعظمت الفتوح ،ودخل الناس ُب دين اهلل أفواجا.
وٓب يكن ا٢بفاظ والقراء ػ مهما بلغوا من الكثرة ػ ليستطيعوا أف يقرؤوا الناس ٝبيعاً ُب سائر األمصار كما كاف
األمر ُب عهد الرسوؿ  -صلى اهلل عليو وسلم  -والشيخْب.

عندئذ رأى الصحابة أنو من الضروري أف يوفروا نسخاً من القرآف ُب الببلد ا٤بختلفة ليقرأ الناس استناداً إليها.
وأمر ا٣بليفة عثماف بن عفاف بتشكيل ١بنة رباعية من خيار حفاظ الصحابة وكتاهبم ،وىم :زيد بن ثابت،
وعبد اهلل بن الزبّب ،وسعيد بن العاص ،وعبد الرٞبن بن ا٢بارث بن ىشاـ.
وىكذا فقد ًب نسخ ٟبسة مصاحف موثقة ،وزعت ُب ا٤بدف الرئيسة ا٣بمس وىي :مكة وا٤بدينة ودمشق،
والبصرة والكوفة ،ورٗبا كانت ا٤بصاحف سبعة( )512وزعت ُب األمصار ا٣بمسة واليمن والبحرين كما ذكرت
ذلك بعض الروايات .وبذلك اكتملت الوثيقة الثانية للقرآف الكرًن مكتوبة متوفرة ُب األمصار.
خط ا٤بصاحف :كتبت تلك ا٤بصاحف ٝبيعاً با٣بط الكوُب القدًن ،وظلت الكتابة با٣بط الكوُب مفضلة لدى
الناس حٌب ٙبولوا عنها إٔب خط النسخ ُب القرف الرابع ا٥بجري لكونو أكثر وضوحاً وأبعد عن االلتباس.
وال يزاؿ ا٣بط النسخي إٔب اليوـ ىو ا٤بستعمل ُب كافة ا٤بصاحف ويشاىد القارئ ُب مبلحق الكتاب( )513
صورة عن مصاحف القرف األوؿ ا٥بجري ا٤بكتوبة با٣بط الكوُب القدًن.
مصاحف الصحابة ا٣باصة :وقد يشكل ىنا ما اشتهر من أف بعض مصاحف الصحابة ا٣باصة فيها زيادات
ليست ُب ا٤بصاحف الٍب بْب أيدينا ،ويزوؿ ذلك اإلشكاؿ حْب تعلم أف ىذه ا٤بصاحف إ٭با كتبها أولئك
األصحاب ألنفسهم ،وكانوا يزيدوف فيها ما ىو من باب التفسّب واإليضاح ،كما زاد مثبل عبد اهلل بن مسعود
ُب مصحفو( :وىو أبوىم) بعد قولو تعأب{ :النيب أؤب با٤بؤمنْب من أنفسهم وأزواجو أمهاهتم} فزيادتو تلك
ىي زيادة إيضاح وتفسّب ،وٓب ٔبد ُب ذلك حرجاً ألنو إ٭با كتب ا٤بصحف لنفسو ،وىو يعلم أف ىذه اإلشارات
وا٤ببلحظات ليس من نص القرآف.
ٍب ٤با ٝبع عثماف الناس على ا٤بصحف اإلماـ أدرؾ األصحاب ضرورة إتبلؼ مصاحفهم ٤با فيها من زيادات
تفسّبية قد تصبح ُب أيدي من ال ٲبيزوف فيزيدوف ُب كتاب اهلل ما ليس فيو.
وىكذا فقد استغُب األصحاب با٤بصحف اإلماـ بعد أف اجتمعت كلمتهم على ٘بريد كتاب اهلل ٩با ليس فيو.
ويشّب علماء القرآف إٔب أف الصحايب ا١بليل عبد اهلل بن مسعود امتنع أوال من تسليم مصحفو ٤با كاف قد دوف
فيو من مبلحظات ىامة ،إال أنو عاد فيما بعد فالتزـ رأي ٝباعة ا٤بسلمْب.
قاؿ ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾٝ :بع القرآف ثبلث مرات:
(إحداىا) ٕبضرة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ٍ -ب أخرج بسند على شرط الشيخْب عن زيد بن ثابت قاؿ:
كنا عند رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -نؤلف القرآف من الرقاع ا٢بديث .وقاؿ البيهقي :يشبو أف يكوف
ا٤براد بو تأليف ما نزؿ من اآليات ا٤بتفرقة ُب سورىا وٝبيعها فيها بإشارة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم .-
إٕب أبو بكر مقتل أىل
(الثانية) ٕبضرة أيب بكر .روى البخاري ُب صحيحو عن زيد بن ثابت قاؿ :أرسل َّ
اليمامة فإذا عمر بن ا٣بطاب عنده فقاؿ أبو بكر إف عمر أتاين فقاؿ :إف القتل قد استحر يوـ اليمامة بقراء
القرآف وإين أخشى أف يستحر القتل بالقراء ُب ا٤بواطن فيذىب كثّب من القرآف ،وإين أرى أف تأمر ٔبمع القرآف

فقلت لعمر :كيف تفعل شيئاً ٓب يفعلو رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-قاؿ عمر :ىو واهلل خّب ،فلم
يزؿ يراجعِب حٌب شرح اهلل صدري لذلك ورأيت ُب ذلك الذي رأى عمر ،قاؿ زيد :قاؿ أبو بكر :إنك شاب
عاقل وال نتهمك ،وقد كنت تكتب الوحي لرسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-فتتبع القرآف فأٝبعو .فواهلل
لو كلفوين نقل جبل من ا١بباؿ ما كاف أثقل علي ٩با أمرين بو من ٝبع القرآف .قلت :كيف تفعبلف شيئاً ٓب
يفعلو رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ ىو واهلل خّب ،فلم يزؿ أبو بكر يراجعِب حٌب شرح اهلل صدري
للذي شرح اهلل لو صدر أيب بكر وعمر ،فتتبعت القرآف أٝبعو من العسب واللخاؼ وصدور الرجاؿ ،ووجدت
آخر سورة التوبة مع أيب خزٲبة األنصػػاري()514
ٓب أجدىا مع غّبه {لقد جاءكم رسوؿ} ػ حٌب خاٛبة براءة فكانت الصحف عند أيب بكر حٌب توفاه اهلل ٍب
عند عمر حياتو ٍب عند حفصة بنت عمر(.)515
(الثالثة) :ترتيب السور ُب زمن عثماف .روى البخاري عن أنس أف حذيفة بن اليماف قدـ على عثماف وكاف
يغازي أىل الشاـ ُب فتح أرمينية وأذربيجاف مع أىل العراؽ ،فأفزع حذيفة اختبلفهم ُب القراءة ،فقاؿ لعثماف:
أدرؾ األمة قبل أف ٱبتلفوا اختبلؼ اليهود والنصارى فأرسل إٔب حفصة أف أرسلي إلينا الصحف ننسخها ُب
ا٤بصاحف ٍب نردىا إليك ،فأرسلت هبا حفصة إٔب عثماف .فأمر زيد بن ثابت وعبد اهلل بن الزبّب وسعيد بن
العاص وعبد الرٞبن بن ا٢بارث بن ىشاـ فنسخوىا ُب ا٤بصاحف ،وقاؿ عثماف للرىط القرشيْب الثبلثة :إذا
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت ُب شيء من القرآف فاكتبوه بلساف قريش فإنَّو إ٭با نزؿ بلساهنم ،ففعلوا حٌب إذا
نسخوا الصحف ُب ا٤بصاحف ،رد عثماف الصحف إٔب حفصة ،وأرسل إٔب كل أفق ٗبصحف ٩با نسخوا وأمر
ٗبا سواه من القرآف ُب كل صحيفة أو مصحف أف ٰبرؽ ،قاؿ زيد :ففقدت آية من األحزاب حْب نسخنا
ا٤بصحف قد كنت أ٠بع رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -يقرأ هبا ،فالتمسناىا فوجدناىا مع خزٲبة بن
ثابت األنصاري {من ا٤بؤمنْب رجاؿ صدقوا ما عاىدوا اهلل عليو} فأ٢بقناىا ُب سورهتا ُب ا٤بصحف ()516
وىكذا فإنو يتبدى لك من رواية ا٢باكم أف ٝبع القرآف الكرًن كاف ثبلث مرات ،وقد حظيت كل واحدة من
الثبلث بإٝباع األمة واتفاقهإ ،بيث ال ٘بد ٥با ٨بالفاً ،وتواتر إسناد ىذا بالضبط على الوثائق برواية العدوؿ
الثقات ،البالغْب من الوفرة حداً يقطع االرتياب ،وٯبعلك تأمن تواطؤىم على الكذب.
وسنأٌب على تفصيل رجاؿ اإلسناد ُب الفصل ا٤بخصص لذلك ُب أسانيد القراء)517(.
وبعد ىذا العرض ٤براحل الرسم القرآين حٌب عهد عثماف بن عفاف فإف الذي يعيننا من ذلك ىو شكل الرسم
الذي ر٠بت بو ا٤بصاحف وعبلقتو بالقراءات ا٤بتواترة.
من ا٤بعلوـ أف ا١بمع الذي قاـ بو أبو بكر رضي اهلل عنو كاف يتضمن الكتبة األؤب الٍب كتبت ٕبضرة النيب -
صلى اهلل عليو وسلم  -األصحاب وفق معارفهم السابقة( :وٓب يؤخذ على كتاب القرآف وخطاط ا٤بصاحف
رسم بعينو دوف غّبه ،أوجبو عليهم وترؾ ما عداه ،إذ وجوب ذلك ال يدرؾ إال بالسمع والتوقيف)()518

وىكذا فإف من ا٤بفَبض أف ىذا الرسم ٓب يكن يؤدي غالباً إال قراءة واحدة ،وىي القراءة الٍب تلقاىا الصحايب
عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب أحد اجملالس.
فمثبلً ُب سورة آؿ عمراف {وسارعوا إٔب مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات واألرض}(  )519فقد قرئت
ىذه اآلية بواو(ُ )520ب وسارعوا ،وقرئت بغّب واو(  ،)521و٤با كاف مصحف أيب بكر رضي اهلل واحداً فإنو
من ا٤بفَبض أنو اشتمل على أحدا الر٠بْب ،ولكن من ا٤بؤكد أف وثيقة أخرى كتبت بالرسم اآلخر ،وكانت
موجودة ُب اجملموعة الٍب توفرت لدى الصديق رضي اهلل عنو من الوثائق.
وحينما كتب مصحف عثماف بن عفاف رضي اهلل عنو ونسخ ُب األمصار كاف من أىم النقاط الٍب ٢بظتها تلك
ا٤بصاحف أهنا عا١بت مواضع اختبلؼ الرسم
-----------( )512ا٣ببلؼ ُب عدد ا٤بصاحف العثمانية مشهور ،وىي تدور بْب أربع أو ٟبس أو سبع أو ٜباف نسخ من
ا٤بصاحف ،وليس ىذا ٧بل ٙبقيق ا٣ببلؼ .انظر اإلتقاف للسيوطي ػ الربىاف للزركشي.
( )513انظر ا٤ببلحق ُب آخر الكتاب.
( )514تعددت األقواؿ ىنا ُب ٙبرير اسم واجد الصحيفة ،واألصح أنو خزٲبة بن ثابت كما سيأٌب ُب ا١بمع
الثالث ،وٓب يشر ابن حجر ُب اإلصابة إٔب وجود صحايب باسم أيب خزٲبة األنصاري ،ولكنو حقق ا٤بسألة ُب
الفتح جػ  9ص  15فقاؿ :وقع ُب رواية عبد الرٞبن بن مهدي عن إبراىيم بن سعد (مع خزٲبة بن ثابت)
أخرجو أٞبد والَبمذي .ووقع ُب رواية شعيب عن الزىري كما تقدـ ُب سورة التوبة (مع خزٲبة األنصاري) وقد
أخرجو الطرباين ُب (مسند الشاميْب) من طريق أيب اليماف عن شعيب فقاؿ فيو (خزٲبة بن ثابت األنصاري)
وقد أخرجو ابن أيب داود من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب ،وقوؿ من قاؿ عن إبراىيم بن سعد (مع أيب
خزٲبة) أصح ،وقد تقدـ البحث فيو ُب تفسّب سورة التوبة وأف الذي وجد معو آخر سورة التوبة غّب الذي وجد
معو اآلية الٍب ُب األحزاب ،فاألوؿ اختلف الرواة فيو على الزىري ،فمن قائل (مع خزٲبة) ومن قائل (مع أيب
خزٲبة) ومن شاؾ فيو يقوؿ (خزٲبة أو أيب خزٲبة) واألرجح أف الذي وجد معو آخر سورة التوبة أبو خزٲبة
بالكنية ،والذي وجد معو اآلية من األحزاب خزٲبة ،وأما خزٲبة فهو ابن ثابت ذو الشهادتْب كما تقدـ صرٰباً
ُب سورة األحزاب.
وقد أنكر القاضي أبو بكر بن الطيب ىذا ا٢بديث بالكلية ،فجزـ بأنو مضطرب ،بل قاؿ :يشبو أف يكوف
موضوعاً! ..مع أنو من رواية البخاري ومسلم.
وقد تصدى القاضي أبو بكر بن العريب للرد على ذلك ُب كتابو النفيس :أحكاـ القرآف ،ا١بزء الثاين ص
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( )515أوردنا ىذه الروايات قبل قليل ،وكررناىا ىنا ٤با فيها من فائدة تتعلق ٗبصّب السنة بعد أيب بكر.

( )516نقبلً عن السيوطي ُب اإلتقاف جػ 1ص 57
و٘بدر اإلشارة ىنا أف البخاري ُب الصحيح أخرب أف قصة خزٲبة وردت مرتْبُ :ب ٝبع أيب بكر وُب ٝبع
عثماف ،مع أف ا٤بعقوؿ ىنا أهنا ُب عهد أيب بكر ،واهلل أعلم.
روايتها ُب عهد أيب بكر ،انظر فتح الباري جػ 8ص  344كتاب التفسّب سورة التوبة.
روايتها ُب عهد عثماف ،انظر فتح الباري جػ 8ص  344كتاب التفسّب سورة األحزاب.
ولكن حقق ابن حجر ُب الفتح ىذه ا٤بسألة بقولو :الصحيح عن الزىري أف قصة زيد بن ثابت مع أيب بكر
وعمر عن عبيد بن السباؽ عن زيد بن ثابت ،وقصة حذيفة مع عثماف عن أنس بن مالك ،وقصة فقد زيد بن
ثابت اآلية من سورة األحزاب ُب رواية عبيد بن السباؽ عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيو ،وقد رواه إبراىيم
بن إ٠باعيل بن ٦بمع عن الزىري فأدرج قصة آية سورة األحزاب ُب رواية عبيد ابن السباؽ ،وأغرب عمارة بن
غزية فرواه عن الزىري فقاؿ( :عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيو ،وساؽ القصص الثبلث بطو٥با :قصة زيد
مع أيب بكر وعمر؛ ٍب قصة حذيفة مع عثماف أيضاًٍ ،ب قصة فقد زيد بن ثابت اآلية من سورة األحزاب
أخرجو الطربي ،وبْب ا٣بطيب ُب (ا٤بدرج) أف ذلك وىم منو وأنو أدرج بعض األسانيد على بعض.
( )517انظر ص  138من ىذه الدراسة
( )518إعجاز القرآف للباقبلين ص 42
( )519سورة آؿ عمراف 136
( )520وىي قراءة ابن كثّب وأيب عمرو والكوفيْب األربعة ويعقوب
( )521وىي قراءة نافع وابن عامر وأيب جعفر.
الضروري بْب القراءات ،فكتبت األحرؼ متعددة ُب مواضع االختبلؼ ٕبسب القراءات ا٤بأذوف هبا من
ا٤بعصوـ  -صلى اهلل عليو وسلم .-
ا٤ببحث الرابع :أثر الرسم العثماين ُب ضبط القراءات
ظهر لنا ُب الفصل السالف أف ا٤بصاحف العثمانية الٍب وزعها عثماف ُب األمصار كانت مشتملة على القراءات
ا٤بشروعة ٗبجموعها ،فقد تغيب قراءة ما عن رسم أحد ا٤بصاحف العثمانية ،ولكنها تظهر جزماً ُب نسخة
أخرى ،وقد يقصر رسم أحد ا٤بصاحف عن التعبّب بالوجوه ا٤بشروعة ُب القراءة ولكن ٯبيء رسم مصحف آخر
بالتعبّب عما ٓب يرد ُب سالفو.
وٯبب التنبيو ىنا أف ذلك كلو ُب تسعة وأربعْب حرفاً ال غّب ،وقد يشكل عليك ما قدمت من أف ا٣ببلؼ بْب
القراءات ُب الفرش وصل إٔب ٫بو ألفي كلمة ،وىذا ليس غائبا عن الباؿ ،فا٣ببلؼ الفرشي ا٤بذكور كلو ٰبتملو

رسم واحد إال ا٤بواضع التسعة واألربعْب فإنو ال ٰبتملها رسم واحد وال بدمن تعدد الرسم ُب النسخ ليتم
استيعاب الوجوه ا٤بشروعة.
فنجد مثبلً أف وجوه القراءة األربعة تؤخذ من رسم عثماين واحد ُب مثل ا٤بوضع التإب( :قبل النقط والتشكل).
ِ
ِ
رجعوف ()526
رجعوف( )523ػ يَػ ْرجعوف( )524ػ تَرجعوف()525ػ تُ َ
وإليو (يرجعوف)( :)522يُ َ
صل( )529ػ يػ ْف ِ
صل()531
صل( )528ػ يػُ َف َّ
صل( )530ػ يػُ َف ِّ
يوـ القيامة (يفصل)( )527بينكم :يػُ ْف َ
َ
صموف( )535ػ ٱبَْ ِ
ص ُموف(.)536
صموف( )534ػ َِٱب ِّ
ص ُموف( )533ػ َٱبَ ِّ
فإذا ىم (ٱبصموف)(( :)532ٱبَْ ِّ
بينما ال ٲبكن ٙبصيل الوجوه اآلتية إال من ر٠بْب اثنْب:
{جنات ٘بري من ٙبتها األهنار} ( :)537وىي قراءة ابن كثّب
{جنات ٘بري ٙبتها األهنار} :وىي قراءة الباقْب
{الذين اٚبذوا مسجداً ضراراً} ( :)538وىي قراءة نافع وأيب عامر وجعفر.
{والذين اٚبذوا مسجداً ضراراً} :وىي قراءة الباقْب.
ويػجب التنويو ىنا أف التخالف الذي وقع بْب ا٤بصاحف إ٭با وقع ُب تسعة وأربعْب موضعاً فقط ،وىي ا٤بواضع
الٍب قمت بإحصائها ُب الفصل ا٣باص باختبلؼ
مصاحف األمصار( ، )539وأردت من خبلؿ ذلك التأكيد على أف ىذا التخالف ٓب ينشأ من غفلة النساخ أو
ذىوؿ عنهم ،بل ىو ٚبالف مقصود أراد بو عثماف رضي اهلل استيعاب سائر القراءات ا٤بتواترة الٍب أذف هبا النيب
 صلى اهلل عليو وسلم  -وتلقاىا ٝبهور الصحابة عنهم بالتواتر.ولكن يرد ٜبة سؤاؿ آخر :ىل ابتليت األمة بضياع ىذه ا٤بواضع التسعة واألربعْب بْب عهد أيب بكر وعثماف
حيث كانت الكتبة األؤب ال تؤدي ىذه القراءات؟
وا١بواب على ىذا اإلشكاؿ من وجهْب:
األوؿ :إف َكْتبَة الصديق وإف ٓب ٪بزـ بأهنا مشتملة على الوجوه ا٤بذكورة لكن ذلك ٓب يؤثر على مبدأ إقرار
اإلقراء هبا لسببْب .السبب األوؿ :إف نسخة الصديق ٓب تكن متاحة لكل أحد ،بل كانت وثيقة ٧بفوظة مدخرة
٤با يأٌب من األياـ حْب ٱبشى أف تتفرؽ األمة وقد جاء ذلك اليوـ ا٤بوعود حْب شرع عثماف رضي اهلل عنو
بكتابة مصاحف األمصار .والسبب الثاين :أف الوثيقة الثانية ا٤بشتملة على الرسم اآلخر للمصحف كانت
موجودة أيضاً لدى ٦بموعة الصديق الٍب انتقلت منو إٔب عمر ٍب إٔب حفصة ،حيث كاف الصديق رضي اهلل عنو
ٯبمع الوثائق الٍب كتبها األصحاب ٕبضرة النيب صلى اهلل عليو وسلم ،وىي ببل ريب تتضمن سائر قراءاتو(الٍب
ال ٚبرج ىذه القراءات ا٤بتواترة عنها.
ذلك أف الصديق رضي اهلل عنو يوـ دعا الناس إٔب ٝبع ما بأيديهم من الصحف اجتمع عنده قرآف كثّب ،فرٗبا
اجتمع من سورة الكهف أو يس مثبلً مئات النسخ ،ومثلها السور الٍب كاف األصحاب يشتغلوف ٕبفظها

وقراءهتا كسورة يس والدخاف والسجدة وغّبىا من قصار السور ،ورٗبا اجتمع عنده من البقرة وآؿ عمراف
عشرات النسخ ،وال توجد آية ُب القرآف إال اجتمع عند أيب بكر منها نسخ كثّبة ،بل قد صرح األصحاب أنو
ٓب تعز عليهم إال آية واحدة ٓب ٯبدوا منها إال نسخة واحدة وىي آخر سورة التوبة ،وقد أتينا على تفصيل ذلك
نقبلً عن البخاري قبل قليل.
وىكذا فإف الروايات تظاىرت على التأكيد بوجود أكثر من وثيقة مكتوبة لكل آية من آي القرآف الكرًن،
ٕبسب ما كاف يتلقى األصحاب من النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وىذه الوثائق ٗبجموعها مشتملة على
القراءات ا٤بتواترة الٍب قرأ هبا ا٤بعصوـ  -صلى اهلل عليو وسلم .-
الثاين :أف ا٤بتفق عليو لدى األمة ٗبجموعها أف القرآف إ٭با يؤخذ بالتلقي وا٤بشافهة ،وأف الوثيقة ا٤بكتوبة ليست
مرجعاً هنائياً لرواية القرآف ،بل ىي ٧بض آلة مساعدة ،وأف العمدة ُب القراءة واإلقراء على النص ا٤بتلقَّى
بالتواتر ،وىذا كاف يشمل سائر الوجوه ا٤بذكورة ،وكاف يتأيد ٗبا بْب يدي الصحابة من صحف كتبوىا ٕبضرة
النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -فيها أيضاً تلك الوجوه.
وىكذا فإف عبلقة تناوبية نشأت بْب الرسم العثماين والقراءات ا٤بتواترة فقد خدـ كل منهما اآلخر ،وتآزرا ُب
ضبط األداء القرآين.
وٲبكن أف نستنتج ٩با قدمناه ُب ىذا الفصل أف سائر القراءات ا٤بشروعة( ( )540ا٤بتواترة) كانت حاضرة ُب
ذاكرة ا٢بفاظ الٍب كانت تتلقى بأعلى درج التواتر وكانت حاضرة ُب الوثيقة الكتابية ُب ٝبع أيب بكر وصحف
الصحابة من حولوٍ ،ب ُب نسخ عثماف (ٗبجموعها) كما وزعها ُب األمصار)541(.
-----------( )522سورة األحزاب آية 85
( )523قرأ هبا ابن كثّب ،وٞبزة ،والكسائي ،وخلف
( )524قرأ هبا رويس
( )525قرأ هبا روح
( )526قرأ هبا الباقوف
( )527سورة ا٤بمتحنة ،آية 3
( )528قرأ هبا نافع وابن كثّب ،وأبو عمرو ،وأبو جعفر.
( )529قرأ هبا ابن عامر
( )530قرأ هبا عاصم ويعقوب
( )531قرأ هبا الباقوف
( )532سورة يس آية 49

( )533قرأ هبا أبو جعفر
( )534قرأ هبا ورش وابن كثّب ،وىشاـ ،وقرأ أبو عمرو ،باختبلس فتحة ا٣باء وتشديد الصاد
( )535قرأ هبا ابن ذكواف ،وعاصم ،والكسائي ،ويعقوب ،وخلف
( )536قرأ هبا ٞبزة.
( )537سورة التوبة 100
( )538سورة التوبة 107
( )539انظر ص  263من ىذه الدراسة ،حيث ًب استقصاء اختبلؼ حروؼ مصاحف األمصار.
( )540عربت ىنا بلفظ (ا٤بشروعة) نظراً ألننا نتحدث عنها قبل عصر ٛبييز القراءات بالشروط ا٤بعتربة،
ومقتضى عبارٌب أف ا٤بشروعة ىي ذاهتا الٍب حظيت فيما بعد بالتواتر.
( )541انظر ص  263من ىذه الدراسة حيث ًب استقصاء اختبلؼ حروؼ مصاحف األمصار.
الفصل الثاين :نقط القرآف الكرًن وشكلو
ا٤ببحث األوؿ :مرحلة شكل القرآف وعبلقتها بضبط القراءات
كاف القرآف الكرًن ُب ال َكْتبَ ِة األؤب ٍب ُب مصاحف عثماف بغّب نقط وال شكل ،وٓب يكن ٜبة إشكاؿ ُب ىذا
ا١بانب ،إذ األمة إ٭با تتلقى القراءة با٤بشافهة ،وعلى ذلك العمدة ،السبلئق سليمة وا٢بفاظ متوافروف.
ولكن ذلك ٓب يدـ طويبلً بعد عثماف رضي اهلل عنو إذ اختلط الناس عقب حركة الفتوح باألعاجم ودخل
ا٤بوإب واألعاجم ُب اإلسبلـ ،وال شك أف كل مسلم مأمور بقراءة القرآف الكرًن ،وبوسعك أف تتصور مدى
ا٢باجة ا٤بؤكدة لتيسّب تبلوة القرآف للناس.
ولن نطيل ىنا ُب القراءة التارٱبية ٤براحل شكل القرآف ،فهذا ٩با كثرت فيو الدراسات ،وتعددت حولو الروايات،
وغاية ما نذكره ىنا أف عملية شكل القرآف الكرًن بدأت ُب زمن ا٣بليفة الراشدي علي بن أيب طالب ،وقد
 ،)542وٰبٓب بن يعمر(  ،)543وا٢بسن
عهد هبا إٔب بعض كبار أئمة النحو أمثاؿ أيب األسود الدؤٕب(
البصري(،)544
ونصر بن عاصم الليثي( ،)545وال ٲبكنك ىنا ا١بزـ بنسبة شكل القرآف الكرًن إٔب واحد من ىؤالء األربعة إذ
ىو ٓب يتم بالتأكيد بْب يوـ وليلة ،وٓب يصدر عن رجل منهم ُب غداة فحظي بإٝباع األمة ُب عشية ،بل ظل ُب
الناس من يكره ذلك كلو وينكره ،ومن يدعو إٔب تعديلو وإصبلحو ،ومن يدعو إٔب اعتماده ،وكاف أشهر من
يعارض ذلك كلو الصحايب ا١بليل :عبد اهلل بن مسعود الذي كاف يقوؿ :جردوا القرآف وال ٚبلطوه
بشيء( )546؛ بل نقل عن ٦باىد من أئمة التابعْب أنو كره تطييب ا٤بصاحف بالطيب أو وضع أوراؽ الورد بْب
صحائفها ،ولكن ذلك اال٘باه َرَك َن ُب النهاية إٔب ضرورة الشكل ُب القرآف الكرًن ،وكاف من أوؿ اآلراء الواعية

الناضجة لذلك رأي اإلماـ مالك الذي يقوؿ فيو :ال بأس بالنقط والشكل ُب ا٤بصاحف الٍب تتعلم فيها
العلماء أما األمهات فبل(.)547
وٲبكن اختصار وجوه األقواؿ ٗبا استقر عليو العمل آخر ا٤بطاؼ وىو فتوى النووي ُب التبياف بقولو( :قاؿ
العلماء :يستحب نقط ا٤بصحف وشكلو ،فإنو صيانة من اللحن فيو وتصفية ،وأما كراىة الشعيب والنخعي
النقط ،فإ٭با كرىها ُب ذلك الزماف خوفاً من التغّب فيو ،وقد أمن ذلك لكونو ٧بدثا ،فإنو من احملدثات ا٢بسنة،
فبل ٲبنع منو كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء ا٤بدارس والرباطات وغّب ذلك))548(.
وقد أوجز السيوطي تاريخ تدوين الشكل بقولو:
(كاف الشكل ُب الصدر األوؿ نقطاً ،فالفتحة نقطة على ا٢برؼ والضمة على آخره والكسرة ٙبت أولو ،وعليو
مشى الداين ،والذي اشتهر اآلف الضبط با٢بركات ا٤بأخوذة من ا٢بروؼ ،وىو الذي أخرجو ا٣بليل ،وىو أكثر
وأوضح ،وعليو العمل ،فالفتح شكلة مستطيلة فوؽ ا٢برؼ ،والكسر كذلك ٙبتو ،والضم واو صغرى فوقو،
والتنوين زيادة مثلها)(.)549
وىكذا فقد مرت عملية ٙبسْب الرسم ٗبرحلتْب اثنتْب :نقط اإلعراب ،وىو ما نسميو بالتشكيل ،ونقط
اإلعجاـ ،وىو ما نسميو بالتنقيط ،وال ٱبفى أف ما نتحدث عنو ُب ىذا ا٤ببحث ىو نقط اإلعراب ،أي
التشكيل.
والذي يعنينا ىنا من أمر شكل القرآف ىو أثر ىذه ا٣بطوة على القراءات ،فقد نتج عن شكل القرآف غياب
كثّب من القراءات ا٤بشروعة(ا٤بتواترة) من النص القرآين فمثبل:
ُب سورة الربوج ًب شكل اآليات على الشكل اآلٌب:
اجمليد} :وىي قراءة ٝباىّب القراء األئمة ،فغابت حينئذ قراءة مشروعة (متواترة) وىي :ذو العرش
{ذو العرش ُ
ِ
اجمليد (با٣بفض) وىي قراءة ٞبزة والكسائي وخلف.
لوح ٍ
لوح ٧بفو ٌظ
٧بفوظ} :وىي قراءة ٝبهور القراء ،فغابت حينئذ قراءة مشروعة(متواترة) وىيُ :ب ٍ
{ُب ٍ
(بالرفع) وىي قراءة نافع
وُب سورة الفجر ًب شكل اآليات على الشكل اآلٌب:
{والشفع والػ َػوتر} :وىي قراءة ا١بمهور ،فغابت حينئذ قراءة مشروعة(متواترة) وىي :والشفع وال ِوتر (بالكسر)
وىي قراءة ٞبزة وخلف والكسائي
ال ِّ
يعذب ،وال يوثِق( :بالكسر ُب ا٤بوضعْب) وىي قراءة ا١بمهور ،فغابت حينئذ قراءة مشروعة (متواترة) وىي:
ال يع ّذب ،وال يوثق (بالفتح) وىي قراءة الكسائي ويعقوب
ويطرح ىنا سؤاؿ بدىي ال بد من اإلجابة عليو:
تسُب لػهم أف يطرحوا قراءة متواترة ىي بإٝباع األمة جزء من القرآف الكرًن؟
كيػف َّ

وا١بواب ىو أهنم ٓب يطرحوا أياً من القراءتْب ،إذ ىم ٓب يعتربوا الشكل تنزيبلً وإ٭با اعتربوه تعليماً ،فكانت
ا٤بصاحف ٚبتلف شكبلً ٕبسب القراءة ا٤بتواترة الٍب ينهج عليها صاحب ا٤بصحف ،وال شك ىنا أنو كاف ُب
العآب اإلسبلمي بدءاً من عصر أيب األسود الدؤٕب وال زاؿ حٌب زماننا ىذا مصاحف ٨بتلفة بالشكل (حركات
اإلعراب والصرؼ) ٕبسب ما يؤدي إليو مقصد التواتر إسناداً ،فثمة مصحف مرسوـ ٗبا يوافق قراءة أيب عمرو
وآخر مرسوـ ٗبا يوافق قراءة نافع وىكذا.
غاية األمر أف ىذه ا٤بصاحف متفقة ُب أصل الرسم العثماين قبل الشكل مع حفظ االستثناء الذي أشرنا إليو
مراراً ُب ا٤بواضع التسعة واألربعْب الٍب هنجت عليها ا٤بصاحف العثمانية األصل.
-----------( )542أبو األسود الدؤٕب (ا ؽ.ىػ ػ  69ىػ) ىو ظآب بن عمرو بن سفياف بن جندؿ الدؤٕب الكناين ،واضع
علم النحو ،كاف معدوداً من الفقهاء واألعياف والفرساف ،تابعي ،سكن البصرة ُب خبلفة عمر ،ووٕب إمارهتا ُب
أياـ علي وشهد معو صفْب ،و٤با بويع ٤بعاوية قصده فأكرمو معاوية ،ولو شعر أيضاً .مات بالبصرة.
األعبلـ جػ 3ص 238
(ٰ )543بٓب بن يعمر ( ...ػ  129ىػ) ىو ٰبٓب بن يعمر الواشقي العدواين (أبو سليماف) أوؿ من نقَّط
ا٤بصاحف ،ولد باألىواز وسكن البصرة ،كاف من علماء التابعْب ،عارؼ با٢بديث والفقو و٥بجات العرب،
أخذىا عن أبيو وأخذ النحو عن الدؤٕب ،وٕب قضاء مرو ٍب عزؿ ،ووٕب القضاء بالبصرة إٔب أف مات هبا.
األعبلـ جػ 8ص 177
( )544سبقت ترٝبتو ُب ص
( )545نصر بن عاصم الليثي ( ...ػ  89ىػ) ىو نصر بن عاصم الليثي ،من أوائل واضعي النحو مع الدؤٕب
أصلوا لو أصوالً ،قاؿ عنو ياقوت :كاف من فقهاء التابعْب،
السابق وعبد الرٞبن بن ىرمز فوضعوا للنحو أبواباً و َّ
عا٤باً بالعربية ،أخذ النحو عن ٰبٓب بن يعمر ،وأخذ عنو أبو عمرو بن العبلء ،مات بالبصرة.
( )546مباحث ُب علوـ القرآف ص 94
( )547اإلتقاف 291/2
( )548التبياف للنووي ص 24
( )549اإلتقاف 171/2
ا٤ببحث الثاين :٭باذج من وجوه القراءات ا٤بتواترة الٍب غابت عن الرسم بسبب شكل القرآف
الرقم ،السورة واآلية; رسم ا٤بصحف الشائع( ;)550الوجوه الغائبة من ا٤بتواتر
 ; - 1البقرة  ;28تُػ ْر َجعوف; تَػ ْرِجعوف :يعقوب

عليهم :يعقوب
 ; - 2البقرة  ;38فبل ٌ
خوؼ علي ِه ْم; فبل َ
خوؼ ُ
الر َش ِد :قراءة ٞبزة والكسائي
الر ْش ِد; سبيل َّ
سبيل ُّ
 ; - 3األعراؼ َ ;146
 ; - 4األعراؼ ُ ;148حلِيِّ ِهم; َح ْليِ ِهم :يعقوب
ِحلِيِّ ِهمٞ :بزة والكسائي
ت :ابن كثّب ،وأبو عمرو وابن عامر وشعبة
ت; ال َػمْي َ
 ; - 5آؿ عمراف  ;27ا٤بَيِّ َ
 ; - 6النساء  ;58يَأْ ُمَركم; يأْ ُم ْركم :أبو عمرو ٖبلف عن الدوري
يام ُركم :ورش والسوسي وأبو جعفر
ُ
 ; - 7ا٤بائدة ُ ;32ر ُسلُنا; ُر ْسلُنَا :أبو عمرو
ءازر :يعقوب
ءازر; ُ
 ; - 8األنعاـ َ ;74
 ; - 9األعراؼ  ;138يَػ ْع ُك ُفو َف; يعك ُفو َفٞ :بزة والكسائي وخلف
َّخ َبلًػ; َم ْد َخبلً :يعقوب
 ; - 10التوبة ُ ;57مد َ
 ; - 11ىود ُ ;114زلَفاً; ُزلُفاً :أبو جعفر
يب :نافع وابن كثّب ،وأبو عمرو وأبو جعفر
 ; - 12الكهف َ ;22رِّيب~; َرَِّ
ِ
ف :شعبة
ف; استُ ْخل َ
 ; - 13النور  ;55استَ ْخلَ َ
 ; - 14الروـ  ;24يػُنَػِّزُؿ; يػُْن ِزؿ :ابن كثّب ،وأبو عمرو ،ويعقوب
ص :يعقوب
ص; يَػْنػ ُق ُ
 ; - 15فاطر  ;1يػُْنػ َق ُ
أخ َذ ميثاقَ ُك ْم; أ ُِخ َذ ميثاقُ ُكم :أبو عمرو
 ; - 16ا٢بديد َ ;8
-----------( )550نقصد ىنا با٤بصحف الشائع ا٤بصحف ا٤بوافق لرواية حفص عن عاصم إذ ىو السائد اليوـ ُب أغلب
بلداف العآب اإلسبلمي ،وقد غلب شيوعو ُب العآب اإلسبلمي منذ أف بدأت طباعتو ُب تركيا ومصر إذ كانت
ىي القراءة الشائعة ُب مصر وتركيا.
وٯبب التنبيو أنِب أنص على من قرأ خبلؼ ا٤بصحف الشائع ،فتعْب أف من ٓب يذكر ُب ا٤بنفردين قرأ وفق
ا٤بصحف الشائع.
ا٤ببحث الثالث :مرحلة نقط القرآف الكرًن وعبلقتها بضبط القراءات
اشتهر بْب ا٤بشتغلْب بعلوـ القرآف الكرًن أف مرحلة نقط القرآف الكرًن جاءت متأخرة عن شكلو ،وأكثر
الروايات أف نقط القرآف ًب أياـ عبد ا٤بلك بن مرواف ٗببادرة من ا٢بجاج يوسف الثقفي وإب العراؽ حينئذ،
ويذكر ُب ىذا السياؽ أبو األسود الدؤٕب(  )551ونصر بن عاصم الليثي(  )552وا٣بليل بن أٞبد

الفراىيدي( ، )553وتبدو ىذه ا٤برحلة متصلة با٤برحلة األؤب ُب إطار ٙبسْب الرسم القرآين وإتاحتو للقراء ُب
األمصار.
ومن العسّب أف تنسب نقط القرآف لواحد بعينو من ىؤالء ،وا٤بؤكد أف جهودىم ٝبيعاً تآزرت وتكاملت ُب
خدمة الرسم القرآين حٌب بلغ مبلغو ُب اإلتقاف والوضوح الذي نبتغيو ،وليس ٙبديد نائل ىذا الشرؼ من شرط
ىذه الدراسة فنحيل مرة أخرى على ا٤بؤلفات ُب تاريخ تدوين القرآف الكرًن.
وما قدمناه ُب باب شكل القرآف من االعَباضات والردود يصدؽ ٛباما على مرحلة نقط القرآف الكرًن إذ كاف
ا١بميع ينظروف إٔب ا٤برحلتْب على أهنما سعي لؤلىداؼ ذاهتا بالوسائل ذاهتا.
والذي يعنينا ىنا من أمر نقط القرآف الكرًن ىو أثر ىذه ا٣بطوة على القراءات ،فقد نتج عن النقط مثل ما نتج
عن الشكل ،من غياب كثّب من القراءات ا٤بشروعة (ا٤بتواترة) من النص القرآين ،فمثبلً:
ُب سورة الرعد ً /16/ب نقط اآليات على الشكل التإب:
{أـ ىل تستوي الظلمات والنور} (بتاء ا٤بضارعة) وىي قراءة ا١بمهور ،فغابت حينئذ قراءة متواترة مشروعة
وىي :أـ ىل يستوي الظلمات والنور(بياء ا٤بضارعة) وىي قراءة ٞبزة والكسائي وخلف ورواية شعبة عن
عاصم.
{و٩با توقدوف عليو}( :بتاء ا٤بضارعة) وىي قراءة ا١بمهور ،فغابت حينئذ قراءة متواترة مشروعة وىي :و٩با
يوقدوف عليو (بياء ا٤بضارعة) وىي قراءة ٞبزة والكسائي وخلف ورواية حفص عن عاصم.
وُب سورة األعراؼ ً /57/ب نقط اآلية على الشكل التإب:
{وىو الذي يرسل الرياح بشراً} (بالباء) وىي قراءة عاصم وحده ،فغابت حينئذ قراءة التسعة الباقْب
بالنوف(( )554نشراً)
-----------( )551سبقت ترٝبتو ُب ص
( )552سبقت ترٝبتو ُب ص
( )553انظر ترٝبتو ُب ص
( )554قرأ الباقوف ٝبيعاً بالنوف مع اختبلفهم ُب ا٢بركات:
فقرأ ابن عامر (نُ ْشراً)
وقرأ ٞبزة والكسائي وخلف (نَ ْشراً)
وقرأ الباقوف (نُ ُشراً)
ا٤ببحث الرابع :٭باذج من وجوه القراءات ا٤بتواترة الٍب غابت عن الرسم بسبب تنقيط القرآف

الرقم ،السورة واآلية; رسم ا٤بصحف الشائع; الوجوه الغائبة من ا٤بتواتر
 ; - 1البقرة  ;48وال يُقبَ ُل; وال تُػ ْقبَل :ابن كثّب وأبو عمرو ويعقوب
 ; - 2البقرة  ;58نَػ ْغ ِف ْر لكم; يػُ ْغ َف ْر لكم :نافع وأبو جعفر
وٰب َش ُرو َفٞ :بزة والكسائي وخلف
 ; - 3آؿ عمراف  ;12ستُػ ْغلَبوف وٙبشرو َف; سيُػ ْغلَبُو َف ُْ
بٞ :بزة
ب; سيُكْتَ ْ
 ; - 4آؿ عمراف  ;18سنكتُ ُ
 ; - 5النساء  ;114نُؤتِ ِيو; ِ
يؤتيو :أبو عمرو وٞبزة وخلف والسوسي
 ; - 6ا٤بائدة; يَػْبػغُو َف; تبغو َف :ابن عامر
٫بش ُرُى ْم; ٰب ْش ُرىم :يعقوب
 ; - 7األنعاـ ُ ;22
َّحٞ :بزة والكسائي وخلف
َّح; يػُ َفت ُ
 ; - 8األعراؼ  ;40تُػ َفت ُ
 ; - 9يوسف  ;63نَكْتَ ْل; يكتَ ْلٞ :بزة والكسائي ،وخلف
 ; - 10الرعد  ;17يُوقِ ُدوف; توقدوف :سائر القراء عدا حفص وٞبزة والكسائي وخلف
 ; - 11النحل  ;2يػُنَػِّزُؿ; تَػنَػَّزُؿ :روح
 ; - 12اإلسراء  ; ;7لنَ ُسوءَ :الكسائي
 ; - 13األنبياء  ;87نَػ ْق ِد َر; يػُ ْق َد َر :يعقوب
 ; - 14األحزاب  ;68كبّباً; كثّباً :سائر القراء عدا عاصم
 ; - 15فاطر ٪َْ ;36ب ِزي; ُْٯبَزى :أبو عمرو
 ; - 16يس  ;68أفبل يعقلوف; أفبل تعقلِوف :نافع ،وابن ذكواف وأبو جعفر ،ويعقوب
 ; - 17ا٢بجرات  ;6فَػتَبيَّنوا; فَػتَثبَّتَػ ُواٞ :بزة والكسائي وخلف
 ; - 18القمر  ;26سيَعلَ ُمو َف; ستعلموف :ابن عامر وٞبزة
 ; - 19الطبلؽ  ;11ي ْد ِخ ْلو; ِ
ندخ ْلوُ :نافع وابن عامر وأبو جعفر
ُ ُ
 ; - 9األعراؼ  ;138يَػ ْع ُك ُفو َف; يعك ُفو َفٞ :بزة والكسائي وخلف
الفصل الثالثٙ :بسينات الرسم القرآين :وأثرىا ُب القراءات
ٛبهيد
ٜبة ٙبسينات أخرى أ٢بقها علماء الرسم القرآين على الرسم بغرض تيسّبه للقراء ،ودرء العامة عن اللحن
وا٣بطأ.
وٲبكن تصنيف ىذه التحسينات ُب قسمْب اثنْب:
األوؿ :التحسينات ُب ضبط الفرش.

الثاين :التحسينات ُب ضبط األداء.
فمن النوع األوؿ:
إثبات األلف ا٣بنجرية
ػ إثبات ا٢بروؼ ا٤بَبوكة
ػ إثبات ا٥بمزات
ومن النوع الثاين:
إثبات ا٤بدات
ػ إثبات الصلة
ػ عبلمات اإلدغاـ
ػ عبلمات اإلخفاء واإلظهار
وقد أدت ىذه التحسينات نتائج مفيدة ُب تسهيل قراءة القرآف الكرًن وإقرائو للعامة ،وصوهنا عن اللحن
وا٣بطأ ،و٥بذا ا٤بعُب حظيت ىذه التحسينات ٗبوافقة سائر علماء القراءة وا٤بشتغلْب ٖبدمة القرآف الكرًن من
األمة ،وفق ما قرره النووي ُب التبياف:
قاؿ العلماء :يستحب نقط ا٤بصحف وشكلو ،فإنو صيانة من اللحن فيو ،وتصفية لو من الغلط ،وأما كراىة
الشعيب والنخعي النقط ،فإ٭با كرىاه ُب ذلك خوفاً من التغيّب فيو ،وقد أمن ذلك لكونو ٧بدثاً ،فإنو من
احملدثات ا٢بسنة ،فبل ٲبنع كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء ا٤بدارس والرباطات وغّب ذلك()555
ولكن ىذا القبوؿ من األمة ٤بنهج التحسْب ال يلغي مسؤولية القراء والعلماء الٍب تعاظمت إثر ذلك ،فأصبح
كثّب من ا٤بتواتر من القراءات ال ٲبكن أف يدؿ لو الرسم القرآين ،إذ أف أي ٙبسْب ُب الرسم يتضمن ُب الوقت
ذاتو قيداً جديداً على الرسم ٰبوؿ دوف إمكاف داللتو على الوجوه األخرى.
و٘بدر اإلشارة إٔب أف ا٤بصاحف ا٤بطبوعة اليوـ أربعة ،وىي :مصحف حفص ومصحف قالوف ومصحف ورش
ومصحف الدوري ،وىي منقوطة ومشكولة ٗبا يوافق رواية ٍ
كل منهم ،وكذلك فإف التحسينات الٍب طرأت على
رسم ىذه ا٤بصاحف إ٭با تتجو إٔب ضبط رواية اإلماـ ا٤بقصود ،وىو يعِب غياب الوجوه األخرى الٍب قرأ هبا
الرواة التسعة عشر الباقوف٩ ،با خالفوا فيو اإلماـ صاحب الرواية.
وقد التزمت ىذه الدراسة ما يتصل ٗبصحف حفص ،إذ ىو أكثر ا٤بصاحف شيوعاً ُب العآب اإلسبلمي اليوـ.
وٯبب أف نؤكد مرة أخرى أف رواية حفص ليست أؤب بالقبوؿ من سواىا إذ الكل ىنا متواتر ،وال يقاؿ إف
بعضو أوثق من بعض ،وإ٭با شاعت القراءة برواية

حفص بدءاً من أوؿ ىذا القرف حينما نشطت حركة طباعة ا٤بصاحف من مصر وتركيا اللتْب كانتا تقرآف بقراءة
عاصم من رواية حفص.
وقد تبْب ٕب أف عامة ا٤بصاحف الٍب خطها أىل الشاـ حٌب القرف ا٤باضي ،والٍب ال تزاؿ موجودة ُب ا٤بساجد
القدٲبة إ٭با كتبت موافقة لقراءة أيب عمرو البصري ٩با يؤكد أف قراءة أيب عمرو ىي الٍب كانت سائدة ُب
الشاـ(.)556
وقد كانت الشاـ حٌب القرف الثالث ا٥بجري تقرأ إلمامْب جليلْب ٮبا إبراىيم بن أيب عبلة العقيلي ،وعبد اهلل بن
عامر اليحصيب(ٍ ،)557ب غلبت قراءة ابن عامر بعد أف حرر األئمة إسنادىا ،وأثبتوا تواترىاٍ ،ب ٙبوؿ أىل
الشاـ عنها بدءً من القرف الرابع ا٥بجري إٔب قراءة أيب عمرو البصري ،وبقي األمر على ىذه ا٢باؿ إٔب القرف
ا٤باضي حيث ظهرت طباعة ا٤بصاحف ُب استنبوؿ والقاىرة ،وفق رواية حفص عن عاصم ،وشاعت ُب العآب
اإلسبلمي ،حٌب غلبت على أكثر األمصار.
-----------( )555التبياف للنووي ص  ، 150ط ٝباعة ٙبفيظ القرآف الكرًن ٔبدة.
( )556انظر قسم ا٤ببلحق ص  771وما بعدىا.
كما تيقنت من ذلك حْب عهدت وزارة األوقاؼ السورية إٔب ١بنة خاصة لضبط ا٤بصاحف القدٲبة ُب مساجد
دمشق ،فتبْب أف غالب ا٤بصاحف القدٲبة الٍب وقفت عليها اللجنة٩ ،با خطو النساخوف قبل القرف الثالث عشر
ا٥بجري كانت مكتوبة وفق قراءة أيب عمرو البصري .وٜبة نسخ متوافرة منها موجودة ُب ا٤بكتبة ا٣باصة
با٤بخطوطات ُب وزارة األوقاؼ السورية ،حيث أعمل أميناً ٥بذه ا٤بكتبة منذ تأسيسها عاـ  1413ىػ ،وحٌب
اليوـ.
( )557القراءات القرآنية ُب ببلد الشاـ للدكتور حسْب عطواف ص .189
وابن أيب عبلة ىو إبراىيم بْب أيب عبلة العقيلي الرملي ا٤بقدسي الدمشقي ،أدرؾ عبد اهلل بن عمر بن ا٣بطاب،
وأخذ عنو ،كما أخذ عن أـ الدرداء الصغرى ،ووائلة بن األسقع.
ا٤ببحث األوؿ :األلف ا٣بنجرية
ر٠بت ا٤بصاحف ُب الكتبة األؤب باأللف ا٤بمدودة ُب بعض ا٤بواضع ،وباأللف ا٤بقدرة ُب بعض ا٤بواضع ،وليس
لذلك تعليل ُب اللغة ،وال قاعدة مطردة.
وقد اشتغل بالتعليل ٥بذه ا٢باالت عدد من العلماء ،وأوردوا لذلك وجوىا ٨بتلفة ،ليس ىذا ٧بل بسط القوؿ
فيها ،ولكِب أشّب إٔب أىم الكتب الٍب تناولت ذلك:
ػ ا٤بقنع ُب معرفة مرسوـ مصاحف أىل األمصار أليب عمرو الداين

ػ كتاب النقط أليب عمرو الداين أيضا.
ػ عقلية أتراب القصائد ُب الرسم لئلماـ الشاطيب
ػ مورد الظمآف ُب فِب الرسم والضبط للشريشي الفاسي
ػ عنواف الدليل من مرسوـ خط التنزيل أليب العباس أٞبد بن البنا ا٤براكشي
ػ دليل ا٢بّباف على مورد الظمآف ُب فِب الرسم والضبط إلبراىيم ا٤بارغِب التونسي
وال خبلؼ أف ما رسم أصبلً باأللف ا٤بمدودة ليس لو إال وجو ا٤بد ،وال يصح فيو القصر ،وىذا ٧بل اتفاؽ،
كما ُب قولو سبحانو( :ا٤بيزاف ػ كالفخار ػ األكماـ).
وكذلك فإف بعض ما رسم أصبل بدوف ألف حظي باتفاؽ الكل على تقدير األلف فيو ،كما ُب قولو سبحانو:
(الرحػمػن ػ اإلنسػن ػ قػصرت ػ يػهػمػن)
ولكن وقع ا٣ببلؼ ُب بعض ما رسم أصبل بدوف األلف ،وورد تواتراً بوجهْب :بتقدير األلف ،وٕبذفها.
كما ُب قولو تعأب( :وعدنا) فقرئت باأللف( :واعدنا) وقرئت بدوف ألف (وعدنا)
٭باذج من وجوه القراءات ا٤بتواترة الٍب غابت عن ا٤بصاحف ا٤بطبوعة اليوـ بسبب إثبات األلف ا٣بنجرية
السورة واآلية; الرسم العثماين; الرسم الشائع; الوجوه الغائبة من ا٤بتواتر
 ; - 1البقرة  ;9وما ٱبدعوف; وما ٱبَْ َد ُعوف :نافع وابن كثّب وأبو عمرو
فأزَّ٥بما; فأزالػهماٞ :بزة
 ; - 2البقرة َ ;36
 ; - 3البقرة  ;51وعدنَا; َو َع ْدنا :أبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب
 ; - 4النساء  ;43ل َػمستُم; لَ َم ْستُ ْمٞ :بزة والكسائي وخلف.
 ; - 5ا٤بائدة  ;97قيػماً; قِيَماً :ابن عامر
ْبٞ :بزة وخلف ويعقوب وشعبة
 ; - 6ا٤بائدة  ; ;107األولْب; َّ
األولَ ْ َ
 ; - 7التوبة َ ; ;17م َس ِج َد; َم ْس ِج َد :ابن كثّب ،وأبو عمرو ويعقوب
 ; - 8يونس َ ; ;79سػحر; َس َّحارٞ :بزة والكسائي وخلف
 ; - 9يوسف  ; ;91لفتيػنو; لِِفْتػيَتِ ِو :سائر القراء عدا ٞبزة والكسائي وحفص وخلف
 ; - 10يوسف َ ; ;14ح ِػفطاً; ِح ْفظاً :سائر القراء :عدا السابقْب.
 ; - 11الرعد  ; ;42الكػ ّفر; الكافُِر :نافع وابن كثّب ،وأبو عمرو وأبو جعفر
 ; - 12ا٢بج ُ ; ;2سكػرى; َسكَْرىٞ :بزة والكسائي وخلف.
 ; - 13ا٢بج  ; ;51معػجزي َػن; ُم َع ِّجزين :ابن كثّب ،وأبو عمرو
 ; - 14ا٤بؤمنوف  ; ;6ألمػنػتػهم; ألمانتهم :ابن كثّب

 ; - 15الشعراء  ; ;149فػ ِرىي َػن; ف ِرىي َػن :نافع وابن كثّب وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب
 ; - 16الروـ  ; ;50آ ث ػ ِر; أثَِر :نافع ،وابن كثّب ،وأبو عمرو ،وشعبة ،وأبو جعفر ويعقوب
 ; - 17سبأ  ; ;19بػػعِ ْد; بَػ ِّع ْد :ابن كثّب ،وأبو عمرو ،وىشاـ
 ; - 18ص  ; ;45عػبػػدنا; َعْب َدنا :ابن كثّب.
ِ
ِ
هْب :أبو جعفر
 ; - 19الطور  ; ;18فَػك ِهي َػن; فَك َ
ا٤ببحث الثاين :إثبات ا٢بروؼ ا٤بَبوكة
وُب مرحلة الحقة ٛبت إضافة بعض ا٢بروؼ الصغّبة على الرسم العثماين إلشعار القارئ بوجوب التلفظ هبا،
وأهنا إ٭با تركت ر٠باً ال رواية ،وأنو يلزـ إثباهتا ُب األداء.
ولكن إثبات ىذه األحرؼ الصغّبة حاؿ دوف داللة الرسم على بعض ماىو
متواتر ُب الرواية ٩با يوافق الرسم األصلي.
وٝبلة ىذه األحرؼ ا٤بَبوكة أربعة:
 - 1األلف ا٣بنجرية :وقد قدمناىا مستقلة ُب الفصل السابق
 - 2الواو(ُ :)558ب مثل قولو تعأب( :داو د ػ وإف تلو ا ػ رؤ ؼ)
 - 3الياء( :)559فيمثل قولو تعأب( :فما آتػػن اهلل)
 - 4النوفُ :ب وقلو تعأب( :وكذلك ن ػػجي ا٤بؤمنْب)
-----------( )555التبياف للنووي ص  ، 150ط ٝباعة ٙبفيظ القرآف الكرًن ٔبدة.
( )558وىي غّب واو الصلة الٍب تأٌب عقب ىاء الضمّب ،وسنفردىا ببحث مستقل انظر ص 323
( )559وىي غّب ياء الصلة الٍب تأٌب عقب ىاء الضمّب ،وسنفردىا ببحث مستقل انظر ص 324
ا٤ببحث الثالث :إثبات ا٥بمزات
أثبتت ا٤بصاحف العثمانية األؤب رسم القرآف الكرًن بدوف ٮبزات ،وال يبعد أف يكوف عثماف رضي اهلل عنو قد
ترؾ إثباهتا قصداً نظراً لكثرة الوجوه ا٤بروية عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب نطق ا٥بمزات ،وىذا ال يلغي
إيراد االحتماؿ الشائع أنو ٓب يكن ٜبة قاعدة جاىزة للهمزات.
وقد كانت سبلئق العرب الناضجة كفيلة بتحري ا٥بمزات و إثباهتا ُب مظاهنا ،فا٤بتواتر كلو عريب فصيح ،ولكن
فشو اللحن ُب الناس ،واشتغاؿ األعاجم باإلقراء أ١بأ إٔب ضرورة ضبط ا٥بمزات ُب القرآف الكرًن.

وال ينسب ىذا العمل لرجل بعينو ،وليست لدينا بينة ُب ٙبديد زماف ضبطو ،وغاية ما ٪بزـ بو أف ا٥بمزات
بوضعها ا٢بإب ٓب تكن ُب ا٤بصحف العثماين ،وأقرب األدلة على ذلك مطالعة نسخ ا٤بصاحف القدٲبة ،وقد
أثبت لك ُب آخر الدراسة بعضاً منها ،وكذلك فإهنا لو كانت ُب ا٤بصحف العثماين األوؿ بوضعها الراىن فإف
كثّبا من الوجوه ا٤بتواترة ال ٲبكن إذف أف توافق الرسم العثماين.
وقد فصلنا القوؿ ُب ٕبث أصوؿ القراء حوؿ طريقة أداء كل منهم للهمزات عموماً ،وىم إف اتفقوا ُب إثبات
ا٥بمزة فإف قاعدهتم ال تتغّب ،وقد ٱبتلفوف ُب األداء وير٠بوف بشكل واحد ،فتكوف ا٥بمزة ظاىرة ر٠باً عند الكل
وىم ٰبققوف ويغّبوف ويسهلوف وٰبذفوف ُب األداء.
ولكن ٜبة مواضع ٓب يتفقوا فيها أصبلً على وجود ا٥بمز ،فاختلفوا ُب إثباتو تبعاً للمحفوظ عندىم باألسانيد
ا٤بتواترة ،ففي ىذه ا٢باؿ فإف إثبات ٮبز ما ُب الرسم يقصر داللة الرسم على ىذا الوجو دوف سواه ،وىو ما
أفردنا لو ا١بدوؿ اآلٌب:
٭باذج من وجوه القراءات ا٤بتواترة :الٍب غابت بسبب إثبات ا٥بمزات
السورة واآلية; الرسم العثماين; الرسم الشائع; الوجوه الغائبة من ا٤بتواتر
يصد ْقِب :نافع
يصدقُِب; رداً ِّ
 ; - 1القصص  ; ;34ردءاً ِّ
 ; - 2الزمر  ; ;69بالنبِيِّيْنن; بالنبيئْب :نافع
 ; - 3اإلسراء  ; ;62أرأيْػتَك; أ ََريْػتَك :الكسائي
 ; - 4اإلسراء ِ ; ;31خطْػأً; خطاءً :ابن كثّب()560
ابْب :نافع ،وأبو جعفر وٞبزة.
 ; - 5ا٢بج  ; ;17والصػبئْب; و َّ
الص َ
 ; - 6الكهف َ ; ;98د َّكاءَ; َّ
دكاً :نافع وابن كثّب وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو جعفر.
 ; - 7مرًن ِ ; ;74رْءيَػاً; ِريَّاً :قالوف وابن ذكواف وأبو جعفر.
الصابو َف :نافع وأبو جعفر.
 ; - 8ا٤بائدة  ; ;69الصػبئوف; َّ
 ; - 9طو  ; ;72نؤثَِرؾ; نُ ْػوثَِرؾ :ورش ،والسوسي ،وأبو جعفر وٞبزة.
ِ
ى :أبو جعفر
 ; - 10األنعاـ  ; ;10استهزىء; استهز َ
فسلُوا :ابن كثّب ،والكسائي ،وخلف
 ; - 11األنبياء  ; ;7فَ ْسػأَ لُوا; َ
 ; - 12األعراؼ ُ ; ;190شرَكاءَ; ِش ْركاً :نافع وابن كثّب وابن عامر وأبو جعفر.
 ; - 13الشعراء  ; ;176األَي ِ
كة; لَْيكةً :نافع وابن كثّب وابن عامر وأبو جعفر.
ْ
 ; - 14األنفاؿ ٍ ; ;16
فئة; فِيَ ٍة :أبو جعفر
 ; - 15التوبة  ; ;30ي ِ
ضاىوف :سائر القراء عدا عاصم.
ضاىئُو َف; يُ َ
َُ

ك :أبو جعفر
يستنبونَ َ
 ; - 16يونس  ; ;53ويستنبئونك; َو ْ
ِ
ْب :أبو جعفر وٞبزة.
 ; - 17القصص  ; ;8خػطئْب; خاط َ
 ; - 18العنكبوت  ; ;27أَئِنَّ ُك ْم; إنَّكم :نافع وابن كثّب وابن عامر وحفص ،وأبو جعفر ويعقوب
 ; - 19الزخرؼ ُ ; ;15ج ْزءَاً; ُجَّزاً :أبو جعفر
 ; - 20الصف  ; ;7لِيُطْ ِفئُوا; ليُطفوا :أبو جعفر
-----------( )560وقرأىا ابن ذكواف وأبو جعفر بالفتح (خطأ) ،وٓب أشر إليها ٜبة درءاً لبللتباس.
ا٤ببحث الرابع :إثبات عبلمات ا٤بد
استحسن العلماء إضافة عبلمة ا٤بد فوؽ األحرؼ الواجب مدىا سواء كانت ألفا أو واوا أو ياء أو صلة ،وذلك
وفق قاعدة حفص ُب ا٤بدود كما رواىا عنو الشاطيب.
وقد أسهم ىذا ببل ريب ُب ٙبسْب أداء العامة ألحكاـ التجويد ،ولكنو أدى أيضا إٔب تغييب وجوه متواترة ُب
األداء عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وفيما يلي بياف لبعض مذاىب األئمة ُب ا٤بد ا٤بنفصل خصوصاً،
وىي متواترة من جهة األداء ،ولكن يتعذر اإلتياف هبا وفق الرسم ا٢بإب بسبب قاعدة رسم ا٤بدود ُب ا٤بصحف
الشائع.
 - 1أوؿ ىذه ا٤بذاىب مذىب حفص نفسو كما روى عنو ابن ا١بزري ُب طيبة النشر ،إذ أخرب بتواتر القراءة
عنو بقصر ا٤بنفصل ،وال شك أف ذلك غّب ٩بكن األداء وفق الرسم الشائع()561
 - 2مذىب السوسي وابن كثّب وأيب جعفر ويعقوب ُب وجوب القصر ،وىو مذىب متواتر ُب األداء ولكن
يتعذر اإلتياف بو وفق الرسم الشائع.
 - 3مذىب قالوف والدوري فهما يقرآف بالوجهْب معا ،والرسم ال يدؿ إال لوجو واحد ،مع أف وجههما ُب ا٤بد
يقتصر على ثبلث حركات.
 - 4مذىب ورش ُب مد البدؿ إذ ال يوجد ُب الرسم الشائع ما يدؿ لو.
٭باذج من أداء وجوه القراءات ا٤بتواترة :الٍب غابت بسبب إثبات عبلمات ا٤بد
السورة واآلية; الرسم العثماين; الرسم الشائع; الوجوه الغائبة من ا٤بتواتر
َج ٍل; ػ وجو حفص من طريق الطيبة ُب قصر ا٤بنفصل.
 ; - 1ىود  ; ;3إٔب~ أ َ
ػ وجو قالوف والدوري ُب القصر من طريق الشاطبية.
ػ مذىب السوسي وابن كثّب وأيب جعفر ويعقوب ُب وجوب قصر ا٤بنفصل.

 ; - 2حيثما وردت; ; القرءا َف; ػ مذىب ورش ُب مد البدؿ مداً طويبلً وقد أنكر ابن غلبوف ىذا الباب عن
ورش.
 ; - 3ا٥بمزة; ; ما٥بو ~ أخلده; ػ وجو حفص من طريق الطيبة ُب قصر ا٤بنفصل.
ػ وجو قالوف والدوري ُب القصر من طريق الشاطبية.
ػ مذىب السوسي وابن كثّب وأيب جعفر ويعقوب ُب وجوب قصر ا٤بنفصل.
-----------( )561قد أتيت على استيعاب ىذه ا٤بسألة تفصيبلً انظر ص 237
ا٤ببحث ا٣بامس :إثبات عبلمات الصلة
وُب مرحلة الحقة أضيفت بْب بعض الكلمات واو صغّبة أو ياء صغّبة لتدؿ على وجوه مد الصلة ُب ىذا
ا٤بوضع ،وقد أسهم ىذا بالتأكيد ُب ٙبسْب أداء العامة للقرآف الكرًن ،ولكنو أدى أيضا إٔب تغييب وجوه متواترة
ُب األداء عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وواو الصلة وياء الصلة الٍب نشّب ىنا إليهما ٚبتصاف هباء الضمّب
فقط ،وبذلك فإهنما ٚبتلفاف عن ا٢بروؼ ا٤بَبوكة الٍب أثبتها النساخ فيما بعد ،وقد خصصتها ببحث مستقل
فراجعو.
والغالب ُب مد ىاء الضمّب أهنا مسألة قواعدية ،تنظمها قواعد جامعة وقد بسطنا فيها القوؿ ُب باب قواعد
القراء.
ولكن ٜبة مواضع فرشية ُب ىذا الباب كما ُب الرسم اليوـ {ٱبلد فيو مهانا} ر٠بت الياء الصغّبة للداللة على
وجود الصلة ىنا خبلفا لقاعدة حفص ُب عدـ مد الصلة بعد الساكن ،وبذلك غابت وجوه متواترة لَبؾ الصلة
قرأ هبا القراء أٝبعوف إال حفصاً وابن كثّب.
وقد فصلنا القوؿ ُب ٕبث أصوؿ القراء حوؿ طريقة أداء كل منهم للهمزات عموماً ،وىم إف اتفقوا ُب إثبات
ا٥بمزة فإف قاعدهتم ال تتغّب ،وقد ٱبتلفوف ُب األداء وير٠بوف بشكل واحد ،فتكوف ا٥بمزة ظاىرة ر٠باً عند الكل
وىم ٰبققوف ويغّبوف ويسهلوف وٰبذفوف ُب األداء.
وفيما يلي بياف لبعض مذاىب األئمة ُب مد الصلة وقصرىا وىي متواترة من جهة األداء ولكن يتعذر اإلتياف
هبا بسبب قاعدة رسم الصلة ُب ا٤بصحف الشائع:
 - 1مذىب ابن كثّب(ُ )562ب إيراد الصلة بعد الساكن إذا ٙبرؾ ما بعد ا٥باء ال يتفق مع القاعدة ا٤بتبعة ُب
الرسم.
ففي الكلمات اآلتية ٓب ترسم الصلة ٩با يعِب انتفاءىا ولكن ابن كثّب ٲبد:
(عنو تلهى ػ وإليو متاب ػ عليو توكلت ػ فيو آيات)

 - 2مذىب أيب عمرو ( )563وشعبة وخلف ُب اإلسكاف احملض ُب بعض ىاءات الضمّب.
ففي ىذه الكلمات ر٠بت الصلة٩ ،با يعِب وجوب مدىا ولكن أبا عمرو وشعبة وخلف ال ٲبدوهنا:
(يؤده إليك موضعاف ػ نؤتو منها ثبلثة مواضع ػ نصلو جهنم ػ نولو ماتؤب)
٭باذج من أداء وجوه القراءات ا٤بتواترة :الٍب غابت بسبب إثبات عبلمات الصلة
السورة واآلية; الرسم العثماين; الرسم الشائع; الوجوه الغائبة من ا٤بتواتر
 ; - 1عبس  ; ;10عنو تلهى; مذىب ابن كثّب ُب مد الصلة إف وقعت بعد ساكن وٙبرؾ ما بعدىا.
 ; - 2آؿ عمراف  ; ;97فيو آيات; مذىب ابن كثّب ُب مد الصلة إف وقعت بعد ساكن وٙبرؾ ما بعدىا.
 ; - 3آؿ عمراف  ; ;75يؤدهِ إليك; مذىب أيب عمرو وشعبة وخلف وأيب جعفر ُب اإلسكاف احملض ُب ىذا
ا٤بقاـ.
 ; - 4النور  ; ;50ويت ْق ِو فأولئك; مذىب ورش وابن كثّب وابن ذكواف وخلف عن ٞبزة ،وخلف العاشر
والكسائي بوجوب مد الصلة ،وىي ٓب ترسم ُب ا٤بصحف الشائع.
 ; - 5األعراؼ  ; ;111أ َْرِج ْو وأخاه; مذىب ورش والكسائي وخلف العاشر وابن ٝباز ُب كسر ا٥باء مع
صلتها.
-----------( )562انظر ص  216من ىذه الدراسة.
( )563انظر ص  220من ىذه الدراسة.
ا٤ببحث السادس :عبلمات اإلدغاـ واإلخفاء واإلظهار
ظهر وا٢برؼ ا٤بدغم وا٢برؼ
وُب مرحلة الحقة(ً )564ب انتهاج قاعدتْب ُب الرسم بغرض التفريق بْب ا٢برؼ ا٤بُ َ
ا٤بخفي.
القاعدة األؤب :السكوف على ا٤بظْ َهر والتعرية على ا٤ب ْد َغم وا٤ب ْخفى.
ُ
ُ
ُ
فإذا كاف ا٢برؼ الساكن واجب اإلظهار توضع عليو عبلمة السكوف ،وىي ُب غالب ا٤بصاحف كاآلٌب ()
بشكل ميم صغّبة مفتوحة.
مثل (أنعمت لقد جاءكم ػ تعجب فعجب)
وإذا عرض للحرؼ ما يوجب إدغامو أو إخفاءه فإهنم يعرونو من أي حركة للداللة على أنو أصبح كا٤بهمل:
ْب)
عص َ
مثاؿ ما يلزـ إدغامو (فَ َمن يَػ ْع َم ْل ػ ْ
اؾ ػ قَد تَّػبَػ َّ َ
اض ِرب بِّ َ
القاعدة الثانية :تركيب التنوين ا٤بظْ َهر وفك التنوين ا٤ب ْد َغم وا٤ب ْخفى
ُ
ُ
ُ

إذا كاف التنوين واجب اإلظهار فإنو يرسم مركباً ،ىكذا:
(عذاباً أليماً ػ ٠بيع عليم ػ ولكل ٍ
قوـ ىاد)
ٌ
وإذا عرض للتنوين ما يوجب إدغامو أو إخفاءه ،فإهنم ير٠بونو مفكا متتابعا ىكذا( :وجوه يومئذ ػ رحيم ودود ػ
سراعا ذلك)
وال شك أف ىذا الرسم عوف للعامة للدنو من النطق الصحيح للقرآف الكرًن باألحكاـ التجويدية ،ولكنو يغيب
وجوىاً متواترة قرأ هبا األئمة ،إذ أف مذاىبهم ُب اإلخفاء واإلدغاـ واإلظهار متفاوتة بعض الشيء.
وفيما يلي بياف لبعض مذاىب األئمة ُب اإلدغاـ واإلخفاء واإلظهار وىي متواترة أداء ،ولكن يتعذر اإلتياف هبا
بسبب الرسم ا٢بإب:
 - 1مذىب أيب عمرو ُب اإلدغاـ الصغّب(  )565ال يتفق مع القاعدة ا٤بتبعة ُب الرسم ففي الكلمات اآلتية
يلزـ اإلظهار كما ُب الرسم ولكن أبا عمرو يدغم:
َخ ْذ ًُب)
(وإف
يغفر لَكم ػ ات ْ
تعجب فَػ َع َجب( )566ػ ْ
عذ ُ
ػخذ ًُب( )568ػ أ َ
ْ
ت( )567ػ ْ
ويفَبض أف تكوف ُب رسم أيب عمرو:
ذت ػ يَػ ْغ ِفر لَّكم ػ َّاٚبَ ُّ
َخ ْذ ًُّب) ومن باب أؤب مذىبو ُب اإلدغاـ الكبّب()569
( ْتع َجب فَّعجب ػ ُع ُّ
ذًب ػ أ َ
 - 2مذىب أيب جعفر( ُ )570ب إخفاء النوف الساكنة والتنوين قبل الغْب وا٣باء ،على أساس أهنما ليسا
ٕبرفْب حلقيْب ،ال يتفق مع القاعدة ا٤بتبعة ُب الرسم ،ففي الكلمات اآلتية يلزـ اإلظهار كما ُب الرسم ولكن
أبا جعفر ٱبفي.
ِ
ِ
عليم َخبّب ػ حليماً غفوراً ػ ومغفرةٌ خّب)
(من َخالق ػ من َغّبكم ػ ٌ
 - 3مذىب البزي(  )571عن ابن كثّب ُب تاءات األفعاؿ وعدهتا  31موضعا وزاد الداين موضعْب .فهذه
التاءات حروؼ متحركة ،وإف صادؼ قبلها مد فهو مد طبيعي ،وىذا ما يدؿ عليو الرسم ،ولكن البزي
يشددىا ،وإف صادؼ قبلها مد فهو مد الزـ:
وال٘بَسسوا)
(وال تَفرقوا ػ فإف تَولوا ػ إذ تَلقونو ػ والتَػ َربجن ػ َ
٭باذج من صيغ األداء ا٤بتواترة :الٍب يتعذر اإلتياف هبا على ا٤بصاحف الشائعة :بسبب رسم قاعدة اإلدغاـ
واإلخفاء واإلظهار
السورة واآلية; الرسم العثماين; الرسم الشائع; الوجوه الغائبة من ا٤بتواتر
ػ وجو قالوف والدوري ُب القصر من طريق الشاطبية.
معراة ألهنا
 ; - 1قريش; ; ِم ْن َخ ْوؼ; مذىب أيب جعفر ُب إخفاء النوف قبل ا٣باء ،وحقو أف ترسم لو النوف َّ
٨بفاةِ :من َخوؼ

 ; - 2فاطر َ ; ;28ع ِز ٌيز َغ ُفور; مذىب أيب جعفر ُب إخفاء النوف قبل الغْب وحقو أف يرسم لو التنوين متتابعاً
غّب مركب :عز ٌيز َغ ُفور
ب; مذىب أيب عمرو ُب إدغاـ الباء بالفاء ،وحقو أف ترسم لو :تَػ ْع َجب
 ; - 3الرعد  ; ;7تَػ ْع َج ْ
ب فَػ َع َج ٌ
فَّػ َع َجب
 ; - 4آؿ عمراف َ ; ;100وال تَػ َفَّرقُػ ْوا; مذىب البزي ُب تشديد التاء ومد ما قبلها مداً الزماً.
وأما قاعدة خلف عن ٞبزة ُب إدغاـ الواو والياء ببل غنة ،فبل أثر تطبيقي ٥با ُب الرسم إذ الرسم ٓب يتطرؽ أصبل
للداللة على الغنة.
-----------( )564من ا٤بؤكد أف ىذه الطريقة ُب كتابة ا٢بروؼ للداللة على اإلدغاـ واإلخفاء واإلظهار تعود إٔب القرف
التاسع على أقل تقدير فقد أشار إليها السيوطي ُب سياؽ حديثو عن ٙبسْب الرسم بقولو:
" وعلى النوف والتنوين قبل الباء عبلمة اإلقبلب ٞبراء ،وقبل ا٢بلق ػ أي حروؼ ا٢بلق ػ سكوف ،وتعرى ػ أي
ويعرى ا٤بدغم ويشدد ما بعده ،إال الطاء قبل التاء
النوف الساكنة ػ عند اإلدغاـ واإلخفاء ،ويسكن كل مسكنَّ ،
فيكتب عليها السكوف ٫بو فرطت ،ومطة ا٤بمدود ال ٘باوزه" اإلتقاف 171/1
وكاف قد أشار قبل ذلك إٔب التنوين بقولو:
"والتنوين زيادة مثلها ػ أي مثل ا٢بركات الثبلث ػ فإف كاف مظهراً وذلك قبل حرؼ حلق ركبت فوقها وإال
جعلت بينهما" اإلتقاف 171/1
( )565انظر تفصيل مذىب أيب عمرو ُب اإلدغاـ الصغّب ،فصل قواعد القراء.
( )566وأدغم كذلك الكسائي وخبلد
( )567وأدغم كذلك الكسائي وٞبزة
(ٓ )568ب يظهر الذاؿ ىنا إال حفص وابن كثّب وكذلك ُب ا٤بوضع الذي يليو.
( )569انظر تفصيل مذىب أيب عمرو ُب اإلدغاـ الكبّب فصل قواعد القراء ص 220
( )570انظر مذىب أيب جعفر ُب الفصل ا٣باص بقواعد القراء ُب ىذه الرسالة .ص 250
( )571انظر مذىب البزي ُب التاءات ُب الفصل ا٣باص بقواعد القراء ُب ىذه الرسالة .ص 217
ا٤ببحث السابع :وجوه أخرى
وىذه ا٢بجج الٍب أوردناىا على غياب بعض وجوه الفرش واألداء عن الرسم الشائع اليوـ ليست على سبيل
االستقصاء وا٢بصر بل على سبيل التمثيل ،وأضيف ىنا بعض مذاىب القراء الٍب ال تتفق ُب األداء مع الرسم
الشائع اليوـ.

وإ٭با أورد ىنا عنواف ىذه ا٤بذاىب أما تفصيل خياراهتم فيها فتلتمسو ُب بابو ُب قواعد القراء()572
 - 1قاعدة صلة ميم ا١بمع عند قالوف وورش.
 - 2قاعدة مد البدؿ عند ورش.
 - 3قاعدة مد اللْب بعد ا٥بمز عند ورش.
 - 4قاعد ا٥بمز الثابت وا٤بغّب والساقط عند أكثر القراء.
 - 5قاعدة حركة (ىم) ا٤بوصولة وصبلً ووقفاً عند أيب عمرو وٞبزة.
 - 6قاعدة الوقف على مرسوـ ا٣بط عند أكثر القراء.
 - 7قاعدة اإلدغاـ ا٤بتجانس وا٤بتقارب عند أيب عمرو ،وكذلك االستثناءات الكثّبة على ىذه القاعدة عند
غّبه من القراء.
 - 8قاعدة ضم ىاءات ا١بمع مطلقاً عند يعقوب.
ا٤بعوؿ عليو ُب
والغاية الٍب نتوخاىا من ىذا الفصل أف الرسم القرآين حقيقة أداة تعليمية ،تساعد القراء ،ولكن َّ
الضبط واألداء ىو التلقي وا٤بشافهة الٍب اختص
غائب عن ىذا ا٤بصحف الكوُب الشائع ُب
اهلل هبا ىذا الكتاب العزيز ،وأف ٜبة ر٠باً كثّباً يبلغ ٫بو ألفي كلمة ٌ
العآب اليوـ من قراءة عاصم برواية حفص( ،)573وذلك ُب النقط والشكل فقط ،فإف عا١بنا ٙبسينات الرسم
األخرى فإف العدد يتضاعف نظراً لوجوه األداء ا٤بختلفة.
وال شك أف ىذا يزيد من مسؤولية رجاؿ الرواية من القراء ،حيث عليهم أف يتحروا وجوه القراءات ويقرؤوا هبا
الناس لئبل يضيع شيء من القرآف الكرًن ،إذا القراءات ا٤بتواترة كلها قرآف ،وٯبب التنويو أف احملذور ىنا ىو
تفريط الناس بالقرآف وضياعهم عنو ،أما القرآف ذاتو فقد تكفل ا٤بؤب سبحانو ٕبفظو فبل يضيع منو شيء وقد
قاؿ اهلل عز وجل{ :إنا ٫بن نزلنا الذكر وإنا لو ٢بافظوف}()574
وىذا أيضاً يضع ا٤بفسرين وعلماء القرآف الكرًن أماـ حقيقة ضرورية أخرى وىي أف ٜبة ر٠باً غائباً عن ىذا
ا٤بصحف الشائع اليوـ ،وىذا الرسم ال يطالب العامة بتحصيلو ،ولكن ال يعذر العلماء باإلعراض عنو وترؾ
ٙبريو ُب مظانو.
-----------( )572انظر الفصل ا٣باص بقواعد القراء .ص  201وما بعدىا.
( )573انظر ص  274وما بعدىا.
( )574سورة ا٢بجر 14
أجد من الضروري ىنا أوضح على ىذه العبارة ا١بريئة ،فقد يقرؤىا من ٓب يقرأ سائر الكتاب فيظن ُب كتاب اهلل
الظنوف فيهلك.

وا٣ببلصة أف ا٤بصحف ٕبمد اهلل معصوـ من الزيغ والنقص ُب نسختيو :األدائية كما يرويها األئمة ،والكتابية
كما أقرأىا عثماف رضي اهلل عنو ُب مصاحف األمصار ،ولكن ىذا الغياب نشأ من الوسائل التعليمية الٍب
أ٢بقت با٤بصاحف للعامة كالنقط والشكل الذي ال ٲبكنو أف ٰبيط بأكثر من وجو من الوجوه ا١بائزة.
الباب الثالث :أثر القراءات ُب األحكاـ الشرعية
ٛبهيد ُب طبيعة اختبلؼ القراءات وجدواىا:
ال بد ىنا من التذكّب بالقاعدة الٍب بسطنا القوؿ فيها( )575حوؿ وجوب إعماؿ القراءات ا٤بتواترة ٝبيعا ،وأف
تعدد القراءات يػُنَػَّزؿ منزلة تعدد اآليات ،وكبلٮبا قاعدة اتفاقية ال يوجد ٥با ٨بالف من أىل التوحيد.
وإذا نقل عن بعض األقدمْب تشككهم ُب بعض وجوه القراءة ا٤بتواترة فإف مرد ذلك بكل تأكيد ىو عدـ ثبوت
تواتر ىذه القراءة عندىم ُب ذلك الزماف.
أما وقد اتفقت األمة على التواتر ُب ىذه الوجوه فبل مندوحة من القوؿ بأف سائر ىذه الوجوه قرآف منزؿ،
باالتفاؽ بْب سائر أىل ا٤بلة.
كذلك ينبغي القوؿ بأف ىذه االختبلفات ليست متناقضة ٗبعُب أف ا٤بفسر يُلجأ إٔب ىدر أحد الوجهْب إذا
اعتمد اآلخر ،بل ىي ذات معاف متضامنة ،يكمل بعضها بعضاً ،وقد يدؿ الوجو على ما ال يدؿ عليو أخوه،
يضاده ،بل بػمنحك معُب جديداً يضيء لك سبيل التفسّب.
ولكنو ال ينافره وال ّ
ٍب إف ىذه الوجوه كما سنرى يسّبة قليلة ،وىي ال تشبو ُب شيء اختبلؼ األمم األؤب ُب كتبها ال شكبلً وال
مضموناً.
فمن حيث الشكل ٱبتلف أىل الكتاب ُب إثبات أسفار ٕبا٥با أو إسقاطها ،رٗبا تتجاوز عدهتا عشرات
الصفحات ،فأين ذلك ٩با ٫بن فيو من إثبات فتحة أو ضمة ،أو واو أو فاء ،أو فتح أو إمالة ،أو إدغاـ أو
إظهار.
ومن حيث ا٤بضموف فإف اختبلفهم ُب ثبوت األسفار ينتج عنو تبدؿ عقائد كاملة ،ونقض أوؿ النصوص
آلخرىا ،وآخرىا ألو٥با ،واهتاـ قوـ لقوـ بالعبث وا٥بوى والتحريف والتبديل .فأين ذلك ٩با ٫بن فيو من تكامل
ا٤بعاين بوجوه القراءات ا٤بتواترة ا٤بشروعة ،وتآزر الوجوه ٝبيعاً على إثبات غايات التنزيل ومقاصده ،وتلقي سائر
القراء وجوه القراءة ا٤بتواترة ٝبيعها بالقبوؿ واالحَباـ ،واالتفاؽ بينهم أف سائر ما ُب الصحف تنزيل من الوحي
األمْب ما ألحد فيو أدىن اجتهاد أو اخَباع.
وقد أوردنا ىذه ا٤بقدمة البسيطة على سبيل التذكّب ،وقد سبق القوؿ ُب ىذا ا٤بعُب ُب الفصوؿ ا٣باصة بتاريخ
القراءات وأسانيدىا وفرشياهتا ،فيمكن مراجعة التفصيل ىناؾ ،ولنشرع اآلف ُب ا٤بقصود.
------------

( )575انظر ص 31
ٛبهيد ُب تصنيف األحكاـ الشرعية الناشئة من اختبلؼ القراءات ا٤بتواترة
ٲبكن إٝباؿ األحكاـ الشرعية الٍب تنشأ من اختبلؼ القراءات ُب نوعْب اثنْب:
ػ أحكاـ اعتقادية
ػ أحكاـ عملية
ويندرج ٙبت األؤب ما يلزـ ا٤بكلف اعتقاده من أحكاـ الوحدانية والنبوات والغيبيات ،وفق ما جرى عليو علماء
التوحيد.
ويندرج ٙبت الثانية ما يلزـ ا٤بكلف اتباعو من األحكاـ الفقهية العملية من عبادات ومعامبلت وأحكاـ نكاح
وحدود وجهاد ،وفق ما جرى عليو علماء الفقو.
وسنجري ُب استقصائنا ىنا على وفق ىذا التقسيم ،حيث ٬بصص لكل واحد من النوعْب فصبل ،ولكل فصل
مباحث متعددة.
وقبل البدء ُب استقصاء ىذه األحكاـ نقدـ ىذا ا١بدوؿ التفصيلي لسائر ا٤بسائل الشرعية الٍب تنتج عن
اختبلؼ القراءات ا٤بتواترة.
جدوؿ إحصائي باألحكاـ الشرعية الٍب تنتج من :اختبلؼ القراءات ا٤بتواترة وىو فصبلف
الفصل األوؿ :األحكاـ االعتقادية
الرسم ا٤بصحفي; الوجو الغائب; عنواف ا٤بسألة (وفق قاعدة إعماؿ سائر القراءات ا٤بتواترة)
 ;1ملك يوـ الدين; ملِ ِ
ك; جواز تسمية ا٤بؤب سبحانو با٤بلك وا٤بالك
َ
 ;2وإذ وعدنا موسى; وإذ َو َعدنا; يكوف من اهلل سبحانو الوعد وا٤بواعدة
 ;3ولكل وجهة ىو مولِّيها; ُم َوالَّىا; اهلل يوٕب العبد وجهتو والعبد يتؤب ما أراد لو اهلل
 ;4ولوال َدفْ ُع اهلل الناس; ِدفَاع; يكوف من اهلل سبحانو الدفع والدفاع
َّ ;5
الدين; اإلسبلـ ىو الدين عند اهلل بتقريره سبحانو وبشهادة ا٤ببلئكة
إف الدين عن اهلل اإلسبلـ; أف َ
 ;6وكلمةُ اهلل ىي العليا; وكلمةَ; كلمة اهلل ىي العليا ،وقد يزيدىا اهلل علواً
 ;7فاهلل خّب حافظاً; ِح ْفظاً; من أ٠بائو سبحانو ا٢بافظ
تشرؾ; وحدانية اهلل سبحانو أمر تكويِب وتكليفي
 ;8وال يشرؾ ُب حكمو أحداً; وال ْ
كنت; ال يتخذ اهلل سبحانو وال الرسوؿ  -صلى اهلل عليو وسلم -
كنت متخذ ا٤بضلْب عضداً; وما َ
 ;9وما ُ
أعواناً من ا٤بضلْب

ِ
ِ
الوالية
الوالية هلل ا٢بق; الوالية; هلل سبحانو على عباده الوالية و َ
 ;10ىنالك َ
ب; ٯبوز نسبة األفعاؿ إٔب غّب اهلل ٦بازاً
 ;11ألىب لك غبلماً; ليَػ َه َ
 ;12إف اهلل يدافع عن الذين آمنوا; ْيدفَع; معونة اهلل للمؤمنْب تكوف دفعاً ودفاعاً
 ;13ليَػ ْعلَ َم أف قد أبلغوا; ليُػ ْعلَ َم; اهلل سبحانو يكشف بعض الغيب لرسلو ليعلم الناس صدقهم ،وليعلم اهلل
امتثا٥بم
 ; 14ما ننسخ من آية أو ِ
ننسها; نَػْن َسأىا; هلل سبحانو أف ينسخ آياتو ،وأف يؤجلها كذلك
سئل عن أصحاب ا١بحيم; وال تَ ْسأ َْؿ; الرسوؿ غّب مسؤوؿ عن الكفار بعد إنذارىم ،فبل ينبغي أف
 ;15وال تُ ُ
يسأؿ عنهم
 ;16وإذ أخذ اهلل ميثاؽ النبيْب لَ َما آتيتكم من كتاب وحكمة; ٤با آتيناكم
لِما آتيتكم; صار النبيوف أىبلً للميثاؽ بسبب ما آتاىم اهلل من الكتاب وا٢بكمة ،وقد آتاىم ذلك ليؤمنوا بنيب
آخر الزماف
 ;17وما يفعلوا من خّب فلن يكفروه; تفعلوا
تكفروه; العمل الصاّب لو أجر صاّب ،سواء صدر من أىل الكتاب ا٤بؤمنْب ،أو من األمة احملمدية
 ;18وما كاف لنيب أف يَػغُ َّل; يػُغَ َّل; النيب ال يَػغُ ُّل وال يػُغَ ُّل
َ ;19ولْيَ ْح ُك ْم أىل اإل٪بيل; َولِيَ ْح ُك َم; أنزؿ اهلل اإل٪بيل ليحكم الناس بو ،فعلى أىل اإل٪بيل أف ٰبكموا ٗبا أنزؿ
اهلل فيو
ك; ا٢بواريوف يستفسروف عن قدرة اهلل ،وٰبثوف عيسى ابن مرًن على الطلب
يستطيع ربُّك;
 ;20ىل
تستطيع َربَّ َ
ُ
ُ
منو سبحانو
األنصار; سائر األنصار ،وخاصة السابقوف األولوف منهم
 ;21والسابقوف األولوف من ا٤بهاجرين واألنصا ِر; و
ُ
تشملهم رٞبة اهلل ورضوانو
عمل غّب صاّب; َع ِم َل َغْيػَر; قد يظهر من األنبياء عمل غّب صاّب ،وكذلك من أبنائهم
 ;22إنو ٌ
 ;23وظنوا أهنم قد ُك ِذبُوا; ُك ِّذبُوا; تبلغ الرسل حداً بليغاً من صدود الناس وإعراضهم حٌب تسوء ظنوهنم ٗبن
صدقهم وٗبن كفر هبم
 ;24فناداىا ِم ْن ٙبتها; َم ْن ٙبتها; ا٤ببلؾ يكوف ٙبت مرًن ،ومرًن تسمع النداء من ٙبتها
 ;25فظن أف لن نَػ ْق ِد َر عليو; أف لن يُقدر; قد يلقي الشيطاف ُب نفوس األنبياء ظن السوء فيدفع اهلل ذلك
وخ ِاًب; الرسوؿ  -صلى اهلل عليو وسلم  -زينة األنبياء ،وىو آخرىم
 ;26رسوؿ اهلل َ
وخاًب النيْب; َ
 ;27وقيِلِو يا رب; وقيلَو; اهلل سبحانو عليم بصرب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-ويتهدد ا٤بشركْب با٢بساب
والعذاب

 ;28ال تُػ َقدِّموا بْب يدي اهلل ورسولو; ال تَػ َقدَّموا; النهي عن التقدـ على النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -شكبلً
ومضموناً
 ;29وما ىو على الغيب بضنْب; بظنْب; نفي هتمة كتم الوحي ،وهتمة الظن عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم
 ;30لَتَػ ْرَك ُ َّ طبقاً عن طبق; لتَػ ْرَك َ َّ ; اهلل سبحانو ٱبرب أف الناس يتقلبوف من حاؿ إٔب حاؿ ويبشر النيب  -صلى
اهلل عليو وسلم  -بأنو سّبتقي أطباؽ السموات
 ;31فأزَّ٥بما الشيطاف عنها; فأزا٥بما; ٯبوز نسبة فعل اإلزالة إٔب الشيطاف على سبيل اجملاز
 ;32وما يشعركم أهنا إذا جاءت; إهنا إذا جاءت; التأكيد على أف ا٤بشركْب لن يؤمنوا ولو جاءهتم اآليات
 ;33ديناً قِيَ َماً ملة إبراىيم; قَػيَّ َماً; اإلسبلـ ىو الدين ا٤بستقيم الذي ينبغي أف تقوـ لو وجوه ا٤بوحدين
 ;34ىنالك تبلو كل نفس ما أسلفت; تتلو; اإلنساف يوـ القيامة يبلو ما أسلف ،ويتلو ما أسلف
 ;35ال جرـ أف ٥بم النار وأهنم ُم ْفَرطُوف; ُم َفِّرطُوف; الكفار فرطوا ُب دينهم ،ففرط اهلل هبم يوـ القيامة
ِ
اخذ إف أخلص
َّخ َذ; من ُعبد من دوف اهلل على غّب إرادة منو ٓب يؤ َ
 ;36ما كاف ينبغي لنا أف نَػتَّخ َذ; أف نػُت َ
التوحيد
 ;37دابَّة من األرض تُ َكلِّمهم أف الناس كانوا; تُ َكلِّمهم َّ
إف; ٯبب االعتقاد ٖبروج الدابة ،وٯبب االعتقاد بأهنا
تتكلم مع ا٣بلق
يس َم ُعوف; نفي السماع واالستماع إٔب ا٤بؤل األعلى من قبل الشياطْب
 ;38ال َّ
يس َّم ُعوف إٔب ا٤بؤل األعلى; ال ْ
 ;39ا٤ببلئكة الذين ىم عباد الرٞبن; عند الرٞبن; ا٤ببلئكة عند اهلل وىم عباده
َخ َذ ميثاقكم; أ ُِخ َذ; ا٤بيثاؽ الذي أُخذ على ا٤بؤمنْب موثق بنسبتو إٔب اهلل عز وجل
 ;40وقد أ ّ
صل; اهلل سبحانو يػ ْف ِ
 ; ;41يوـ القيامة يػ ْف ِ
صل ٥بم
صل بْب العباد يوـ القيامة ويػُ َف َّ
ص ُل بينكم; يػُ َف َّ
َ
َ
ص ُل يػُ َف ِّ ُ
أعما٥بم
اجمليد; اجملي ِػد; اهلل سبحانو ٦بيد ،وعرش اهلل ٦بيد
 ; ;42ذو العرش ُ
لوح ٍ
٧بفوظ; ٧بفو ٌظ; القرآف ٧بفوظ ُب اللوح ،واللوح ٧بفوظ بأمر اهلل
ُ ; ;43ب ٍ
 ; 45وال تظلموف فتيبلً; وال يُظْلَموف; اهلل سبحانو ال يظلم ا٤بؤمنْب وال يظلم ا٤بنافقْب
 ; 46إف الذين فرقوا دينهم; فارقوا; النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -بريء ٩بن فرؽ الدين ،و٩بن فارؽ الدين
 ; 47أ ََم ْرنا مَبفيها; آمرنا; إذا أراد اهلل ىبلؾ القرى أمر ا٤بَبفْب بالفساد ،وأعاهنم على التآمر فاستوجبوا ا٥ببلؾ
 ; 48وجعلنا لِ َم ْهلِ ِكهم موعداً; لِ ُم ْهلِكهم; يكوف ىبلؾ القرى بسبب مقدر ،وزمن مقدر
 ; 49من الذين فَػَّرقُوا دينهم وكانوا شيعاً; فَ َارقوا; من فرؽ الدين أو فارؽ الدين فهو من ا٤بشركْب
ص َّد اهلل فرعوف عن ا٥بدى ،وقاـ فرعوف بصد الناس عن سبيل اهلل
ص َّد; َ
ص َّد عن السبيل; َو َ
َ ; 50و ُ

 ; 51سواءً ٧بياىم و٩باهتم; سواءٌ; لن ٯبعل اهلل ا٤بتقْب والفساؽ سواء ،فالفساؽ يستوي ٧بياىم و٩باهتم ألنو ال
فائدة منهم
 ; 52فهل عسيتم إف تَػ َولَّيتم; تػُُولِّْيػتُم; ٯبب أف ٰبذر اإلنساف من اإلفساد ُب األرض ،خاصة إذا وٕب شؤوف
الناس
 ; 53ال يَػػلِْتكم من أعمالكم شيئاً; يأْلِْت ُكم; اهلل سبحانو ٯبزي احملسنْب أجرىم دوف إنقاص
 ; 54وال تفرحوا ٗبا آتاكم; أتاكم; على ا٤بؤمنْب أف ال يفرحوا بالنعم فرحاً يطغيهم
الفصل الثاين :األحكاـ الفقهية
الرسم ا٤بصحفي; الوجو الغائب; عنواف ا٤بسألة
أرجلَ ُكم; وأ َْر ُجلِ ُكم; جواز ا٤بسح على ا٣بفْب ،ووجوب غسل األرجل
 ; 1وامسحوا برؤوسكم و ُ
الغشي
 ; 2وال تقربوىن حٌب يَطْ ُه ْر َف; يَطَّ َّه ْر َف; وجوب اعتزاؿ النساء حٌب يَطْهرف ،واستحباب تَطَ ُّه ِرىن قبل
ِّ
 ; 3أو المستم النساء; لَ َم ْستُم; وجوب الوضوء من ٤بس النساء ومن مبلمستهن
ونص ِف ِو; النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -يقوـ نصف الليل ،وأدىن من نصف الليل
ونص َفوُ وثلثَوُ; ْ
ْ ;4
 ; 5ماذا ينفقو َف ِ
العفو; قل ٥بم يا ٧بمد أنفقوا العفو ،فالعفو ىو ا٤بطلوب ُب الصدقة
العفو; قل ُ
قل َ
 ; 6و َِّ
اٚب ُذوا من مقاـ إبراىيم مصلَّى; و َّاٚبَ ُذوا; الناس يتخذوف من مقاـ إبراىيم مصلى ،وا٤بؤب سبحانو يزكي
ذلك ويأمر بو
طعاـ مسكْب; مساكْب; فدية اإلفطار طعاـ مسكْب عن كل يوـ ،وىكذا فبعدد األيَّاـ إطعاـ
 ; 7فديةٌ ُ
مساكْب
 ; 8أجعلتم سقاية ا٢باج ; ُسقاة ; ُسقاة ا٢بجاج ال ينفعهم عملهم بدوف إٲباف ،فالسقاية عمل صاّب إف كاف
معو إٲباف
 ; 9وعمارة ا٤بسجد ا٢براـ; َو َع ْمرة; الرجاؿ الذين عمروا البيت وإعمارىم لو ال يعدؿ اإلٲباف
مثل ما قتل من النعم; فجزاءُ ِ
مثل; جزاء الصائد أف ينحر مثل ما قتل من األنعاـ ،بتقدير ذوي
 ; 10فجزاءٌ ُ
عدؿ ،فإف ٓب يوجد لو مثل فليحكم بو ذوا عدؿ منكم فإف ٓب يوجد لو مثل فليحكم بو ذوا عدؿ منكم
ِ
ضوا ولِيوفُوا ولِيطََّّوفوا; غرض ا٢بج أف يقضوا تفثهم ويوفوا
ٍ ; 11ب لْيَػ ْقضوا تفثهم ولْيُػ ْوفوا نذورىم ولْيَطََّّوفوا; ليَػ ْق ُ
نذورىم ويطوفوا بالبيت فليفعلوا ذلك
 ; 12والذين عقدت أٲبانكم فآتوىم نصيبهم; عاقدت; ا٢بليف يستحق نصيبو إف انعقد حلفو بالتعاقد أو
ٗبحض ٲبينك
 ; 13وما آتيتم من ربا لّبب َػو ُب أمواؿ الناس; أَتَػْيتُم; فعل الربا وإيتاؤه حراـ

 ; 14لِيَػ ْربػُ َو ُب أمواؿ الناس; لتُػ ْربُو; الربا حراـ ،سواء ربا بقصد الربا أو بدوف قصد
 ; 15إال أف َٱبَافَا أال يقيما حدود اهلل; أف ُٱبَاْفا; ا٤بخالعة ٙبل من الزوجْب إف خافا أال يقيما حدود اهلل
وتطلب من األولياء إذا ُخشي على الزوجْب أال يقيما حدود اهلل
 ; 16ومتعوىن على ا٤بوسع قَ َد ُره; قَ ْد ُره; ا٤بوسع وا٤بقَب ٲبتعاف كل ٕبسب قَ ْدره وقَ َد ِره
 ; 17ال ٰبل لكم أف ترثوا النساء َك ْرَىاً; ُك ْرَىاً; ٙبرًن إرث النساء َك ْرَىاً وُك ْرىاً
 ; 18إال أف يأتْب بفاحشة مبَػيِّنة; ُمبَػيَّػنَة; إذا ظهرت الفاحشة من ا٤برأة جاز عضلها ،سواء كانت الفاحشة
مبيَّنة أو مبيِّنة
 ; 19قانتات حافظات للغيب ٗبا حفظ اهلل; َح ِف َظ اهللَ; ا٤بؤمنات ٰبفظهن اهلل ٕبفظو ،وىن ٰبفظن أمر اهلل ُب
سلوكهن
غّب أوٕب; ال حرج ُب إبداء الزينة للتابعْب ا٤بوصوفْب أو ا٤بختصْب
 ; 20أو التابعْب غّب أوٕب اإلربة من الرجاؿ; َ
بأهنم غّب أوٕب اإلربة من الرجاؿ
 ; 21وقَػ ْر َف ُب بيوتكن; وقِْر َف; نساء النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -مأمورات بالقرار ُب البيوت ،والوقار فيها
 ; 22قل فيهما إٍب كبّب; إٍب كثّب; ُب ا٣بمر إٍب كبّب وكثّب
 ; 23فإذا أ ِ
ص َّن; اإلماء إذا زوجن أو تزوجن فأتْب إٜباً فعقوبتهن
ُحص َّن فإف أتْب بفاحشة فعليهن نصف; أ ْ
ْ
َح َ
نصف عقوبة ا٢برائر
العْب بالع ِ
العْب بالع ِ
ِ
ْب; القصاص وفق العْب بالعْب ،شرع من قبلنا وىو
النفس
ْب; و ُ
بالنفس و َ
 ; 24أف َ
مستأنف علينا أيضاً
ِ
ب اهلل; ٯبب أف تعلم ا٤ببلعنة َّ
ضب اهلل سينزؿ
أف َغ َ
 ; 25أ ََّف َغ َ
ب اهلل عليها إف كاف من الصادقْب; أ ْف َغض َ
ضَ
هبا إف صدؽ زوجها ،بل إنو قد غضب فعبلً
 ; 26وال تُقاتلوىم عند ا٤بسجد ا٢براـ; وال تَػ ْقتُلوىم; ال ٯبوز قتاؿ ا٤بشركْب وال قتلهم عند ا٤بسجد ا٢براـ إال
إف بدؤونا بالقتاؿ فيو
الس ْلم
الس ْلم وُب َّ
السلم كافة; ُب َّ
الس ْلم; وجوب دخوؿ ا٤بسلمْب ُب ِّ
 ; 27ادخلوا ُب ِّ
 ; 28وإف تصربوا وتتقوا ال يضُّركم كيدىم شيئاً; ال ي ِ
ض ْرُكم; اهلل سبحانو أكرـ عباده الصابرين بأهنم ال يصيبهم
َُ
َ
ضرر وال ضّب
السلَم فبل
السلَم لست; إذا ألقى رجل إلينا السبلـ أو َّ
 ; 29وال تقولوا ٤بن ألقى إليكم السبلـ لست مؤمناً; َّ
ٯبوز أف نتهمو بعدـ اإلٲباف
ٕب الواجد ظلم ،والوإب ٧باسب عند اهلل
 ; 30وإف تَػ ْل ُووا أو تعرضوا; تػَلُ ْوا أو تعرضوا; ّ

الكفار أولياء; والكفا ِر;
 ; 31ال تتخذوا الذين اٚبذوا دينكم ىزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و َ
ٰبرـ توٕب الكفار سواء اٚبذوا ديننا ىزواً ولعباً أو ال
 ; 32والذين آمنوا وٓب يهاجروا ما لكم من َواليتهم من شيء; من ِواليتهم; ليس للمسلم َوالية وال ِوالية على
ا٤بسلمْب حٌب يهاجر
 ; 33إهنم ال أَٲباف ٥بم; ال إِٲباف ٥بم; ليس للمشركْب إٲباف وال أٲباف
 ; 34أذف للذين يُقاتَلوف بأهنم ظلموا; يُقاتِلوف; يؤذف للمسلمْب با١بهاد إف قاتلوا أو قوتلوا ُب سبيل اهلل
الس ْل ِم; ال يدعو ا٤بسلموف إٔب التسليم وال إٔب االستسبلـ
 ; 35فبل هتنوا وتدعو إٔب َّ
الس ْل ِم; إٔب ِّ
 ; 36واتقوا اهلل الذي تساءلوف بو واألرحاـ; و ِ
األرحاـ أف تقطعوىا ،واذكروا أف بعضكم يسأؿ
األرحاـ; اتقوا
َ
َ
بعضاً باألرحاـ نظراً ٤بنزلتها بينكم
َّده
 ; 37ولكن يؤاخذكم ٗبا عق ْ
َّد ًُب األٲباف; َع َق ْد ًُب; ا٤برء مؤاخذ باليمْب إذا َع َق َدهُ أو َعق َ
 ; 38إف جاءكم فاسق بنبأ فتبَػيَّنوا; فَػتَثَبَّتوا; على القاضي أف يتبْب ويتثبت ُب ا٢بكم
 ; 45وال تظلموف فتيبلً; وال يُظْلَموف; اهلل سبحانو ال يظلم ا٤بؤمنْب وال يظلم ا٤بنافقْب
الفصل األوؿ :األحكاـ االعتقادية
ٛبهيد ُب طبيعة ا٣ببلفات ُب األحكاـ االعتقادية
مر بك ُب ا١بدوؿ السالف أف ا٤بسائل االعتقادية الٍب يدؿ ٥با تعدد القراءات منحصرة ُب أربع وٟبسْب مسألة
َّ
تتوزع على الشكل اآلٌب:
ا٤بطلب األوؿ ثبلث عشرة مسألة ُب اإل٥بيات
ا٤بطلب الثاين سبع عشرة مسألة ُب النبوات
ا٤بطلب الثالث ثبلث عشرة مسألة ُب الغيبيات
ا٤بطلب الرابع إحدى عشرة مسالة ُب العمل وا١بزاء
وىذا االختبلؼ ُب القراءات أكسب ا٤بفسرين فوائد ٝبة ،وأضاء كثّباً من ا٤بعاين اجململة ُب اآليات ،وأذف بفهم
بعض النصوص فهماً ال تدؿ لو القراءة الواحدة.
ومن ا٤بعلوـ أف مباحث االعتقاد ال سبيل إليها إال بالتواتر ،قرآناً أو سنة ،ولذلك َّ
فإف استجبلء القراءات
ا٤بتواترة الٍب تدؿ على أبواب العقيدة من آكد الفروض على األمةَّ ،
ألهنا ُّ
السبل لبلوغ عقيدة ا٢بق الٍب أذف
أدؽ ُّ
هبا اهلل سبحانو وتعأب.
أثبت لك اآلية كما ىي ُب رسم ا٤بصحفٍ ،ب أوردت وجوه القراءة ا٤بتواترة عليهاٍ ،ب عطفت بإيراد أقواؿ
وقد ُّ
األئمة ُب داللة اآلية وفق وجوه القراءة ا٤بختلفة.

وقد اعتمدت ُب ىذا الفصل على ا٤بفسرين من علماء العقيدة كاإلماـ الفخر الرازي واإلماـ ابن كثّب
واختيارات القرطيب ُب جامعو فيما يتصل بأبواب العقائد ،وكذلك استعنت بالكتب ا٤بصنفة ُب االحتجاج
لكل منهم ُب ا٢باشية لدى النقل عنوٍ ،ب مضيت ُب التأليف بْب أقوا٥بم ٗبا ٰبقق الفائدة
للقراءات وقد أَشرت ٍّ
ا٤بتوخاة من ٙبصيل وجوه القراءة ا٤بختلفة.
وٓب أورد من القراءات إال ما كاف متواتراً ،إال ما كاف ُب ا٤بسألة األؤب ،فقد أوردتو استئناسا أردت بو التنويو إٔب
وجود نقل غّب متواتر ُب كثّب من اآلي ،ولكن ليس ٥بذا النقل وزف ُب ا٤بسائل الشرعية.
ٛبهيد ُب عبلقة القرآف باحملكم وا٤بتشابو
وقبل ا٣بوض ُب أثر القراءات ا٤بتواترة ُب األحكاـ الشرعية فإف من ا٤بفيد أف نعرض ىنا ٤بسألة احملكم وا٤بتشابو
إ٭با ىو من
وعبلقتو بالقراءات ،حيث يتبادر إٔب األذىاف أف ما اختلفت فيو القراءات من النص القرآين
ا٤بتشابو ،وأف األسلم ُب تأويلو أف يفوض علمو إٔب اهلل سبحانو{ ،وما يعلم تأويلو إال اهلل ،والراسخوف ُب العلم
يقولوف آمنا بو ،كل من عند ربنا}()576
وال بد قبل ا٣بوض ُب ىذه ا٤بسألة ٙبديد معُب احملكم وا٤بتشابو لدى األصوليْب.
فاحملكم ىو الواضح الداللة ،الظاىر الذي ال ٰبتمل النسخ ،وا٤بتشابو ىو ا٣بفي الذي ال يدرؾ معناه عقبلً وال
نقبلً ،وىذا التعريف ىو ا٤بختار عند ا٢بنفية كما نقلو اآللوسي()577
واختار األصوليوف أف احملكم ىو ماال ٰبتمل إال وجها واحداً من التأويل ،أما ا٤بتشابو فهو ما احتمل أوجهاً،
وقد رفع ىذا القوؿ إٔب ابن عباس()578
وٜبة اختيارات أخرى ُب تعريف احملكم وا٤بتشابو ،مؤداىا إٔب واحد من الرأيْب السالفْب ،ولعل أٝبع ىذه
التعريفات ما فصلو السرخسي ُب أصولو بقولو:
ا٤بتشابو :ىو ما خفي بنفس اللفظ ،وانقطع رجاء معرفة ا٤براد منو ٤بن اشتبو عليو ،فأصبح ال يرجى إدراؾ معناه
أصبلً()579
وقد وردت اإلشارة ُب التنزيل العزيز إٔب احملكم وا٤بتشابو ،ففيو ما يشّب إٔب أف الكتاب كلو ٧بكم{ :الر* كتاب
أحكمت آياتو ٍب فصلت من لدف حكيم خبّب}()580
وفيو ما يشّب إٔب أف الكتاب العزيز متشابو:
{اهلل نزؿ أحسن ا٢بديث كتاباً متشاهباً مثاين تقشعر منو جلود الذين ٱبشوف رهبم}()581
وفيو ما يشّب إٔب أف الكتاب منو ٧بكم ومنو متشابو.
ُخر متشاهبات}()582
{ىو الذي أنزؿ عليك الكتاب منو آيات ٧بكمات ىن أـ الكتاب ،وأ َ

وليس بْب ىذه الثبلثة أدىن تعارض ،فمعُب إحكامو ُب اآلية األؤب أنو منظم ومتقن ،كأنو بناء مشيد ،أحكم
اهلل سبحانو نظمو وقرآنو وبيانو.
ومعُب تشاهبو ُب اآلية الثانية أنو على نسق واحد ُب اإلعجاز والفصاحة والببلغة والبياف ،يشبو بعضو بعضػاً
من وجهة أنو ُب سائره تنزيل من حكيػػم ٞبيد،
ال يأتيو الباطل من بْب يديو وال من خلفو ،وأما أف بعضو ٧بكم وبعضو متشابو ،فمعناه أف من القرآف ما
اتضحت داللتو على مراد اهلل تعأب منو ،ومنو ما خفيت داللتو على ىذا ا٤براد الكرًن ،فاألوؿ ىو احملكم والثاين
ىو ا٤بتشابو.
وجرى العمل لدى األصوليْب على إطبلؽ احملكم ُب مقابلة ا٤بتشابو تارة ،وُب مقابلة ا٤بنسوخ تارة أخرى.
فما جاء ُب التنزيل العزيز من مقابلة النسخ باإلحكاـ:
{فينسخ اهلل ما يلقي الشيطاف ٍب ٰبكم اهلل آياتو واهلل عليم حكيم}()583
و٩با جاء ُب التنزيل من مقابلة النسخ بالتشابو:
{ ىو الذي أنزؿ عليك الكتاب منو آيػات ٧بكمات ىن أـ الكتاب وأخر متشاهبات}()584
وقد ثبت باالستقراء أف آيات األحكاـ ليس فيها متشابو ،بل ىي ٝبيعا ٩با أحكم من الكتاب(  ،)585وما
كاف منها غّب واضح الداللة فإنو يكشف إهبامو ويظهر خفاؤه ويفصل إٝبالو باألدلة الشرعية من الكتاب
والسنة ووسائل االستدالؿ هبما.
وىناؾ طريقتاف عند علماء الكبلـ والتوحيد ٤بعرفة حكم ا٤بتشابو ،اشتهرت األؤب عن السلف ،واشتهرت الثانية
عن ا٣بلف.
فطريقة السلف :االمتناع عن التأويل ،مع االعتقاد ٕبقية ا٤براد اإل٥بي ،والتسليم ٗبراد الشارع منو ،ودليلهم قوؿ
اهلل سبحانو:
{ومايعلم تأويلو إال اهلل والراسخوف ُب العلم يقولوف آمنا بو} وذلك على ٙبتم الوقف بعد لفظ ا١ببللة ،فتكوف
معرفة تأويلو مقصورة على ا٤بؤب سبحانو ،ال يقدر أف ٰبيط هبا من خلقو أحد ،فا٢بكم األصوٕب عندىم ىو
التوقف عن التأويل ،مع اعتقاد أف قوؿ اهلل حق ،وتفويض علم ذلك إٔب اهلل تعأب بدوف ٕبث ُب تأويلو.
وطريقة ا٣بلف :تأويل ا٤بتشابو ٗبا يوافق اللغة ،ويبلئم تنزيو اهلل سبحانو عما ال يليق بو ،فعلى سبيل ا٤بثاؿ :نزوؿ
اهلل سبحانو إٔب ٠باء الدنيا متشابو ،إليهامو التحوؿ ُب الذات العلية ،ووصفو باليد والعْب واالستواء متشابو
إليهامو مشاهبة ا٢بوادث ،وتقرير أنو ُب السماء متشابو ألنو يتعارض مع كونو بكل شيء ٧بيط ،وىكذا..
وال ٱبفى أف منشأ ٚبالف الطريقتْب ،إ٭با ىو االضطراب ُب ٙبديد الوقف ُب اآلية ،فقد اختار السلف الوقف
عند لفظ ا١ببللة كما بينا ،واختار ا٣بلف عدـ الوقف ،واعتبار الواو عاطفة ،على أساس أف اهلل سبحانو علم
الراسخْب ُب العلم أمر تأويلو ،فهم بو عارفوف()586

وقد نقل ىذا القوؿ عن الصحايب ا١بليل ابن عباس ،كما ُب الطربي أف ابن عباس كاف يقوؿ :أنا من الراسخْب
ُب العلم ،وأنا أعلم تأويلو()587
ولكن نقل الطربي نفسو عن ابن عباس أيضا أنو قرأ{ :وما يعلم تأويلو إال اهلل ويقوؿ الراسخوف ُب العلم آمنا
بو}( )588فتكوف قراءتو بذلك ٗبثابة ا١بزـ بأف علم ا٤بتشابو ٧بصور ُب ا٤بؤب سبحانو ،وعلى العباد التسليم،
واهلل أعلم.
وقد اختار صاحب كتاب :أصوؿ الفقو اإلسبلمي مذىب السلف ،والقوؿ بالتسليم والتفويض هلل ٗبراده،
وأشار إٔب انو ال يَبتب على ىذا ا٣ببلؼ نتيجة عملية ،وال صلة ٥بذا البحث باألحكاـ الشرعية()589
ونشّب ىنا إٔب أف التفويض غنية ا٤بؤمن ،وفيو سبلمة اعتقاده ،وٛباـ أدبو مع اهلل عز وجل ،ولكن إذا عرضت
للمرء والشبهات ،أو قصد بياف العقيدة اإلسبلمية ألىل الشكوؾ ،فإنو ال مندوحة من التأويل الدافع إليهاـ
التناقض ،ويكوف ا٤بؤوؿ حينئذ يدفع الفتنة ال يبتغيها ،فبل يكوف مشموال بقولو سبحانو {فأما الذين ُب قلوهبم
زيغ فيتبعوف ما تشابو ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلو}()590
و٘بد اختصار ىذه ا٤بعاين ٝبيعا ُب عبارة األصوليْب:
(مذىب السلف أسلم ،ومذىب ا٣بلف أحكم ،واهلل سبحانو أعلم)()591
وبعد الذي قدمتو لك من مذاىبهم ُب التشابو واإلحكاـ ،فإنو ظهر لك أف أمر اختبلؼ القراءات ُب آيات
األحكاـ ليس من باب التشابو ،بل إف القراءات ا٤بتواترة ُب اآلية الواحدة سبيل إٔب دفع التشابو ا٤بتوىم فيها.
ومن األمثلة الظاىرة على أف تواتر القراءة يدفع توىم التشابو ما يلي:
(مبلحظة :األمثلة ىنا من باب األحكاـ االعتقادية ،إذ ليس ُب األحكاـ الفقهية متشابو أصبل)
قولو تعأب:
{ولكل وجهة ىو مولِّيها}()592
الظاىر فيها استبلب التكليف من العبد ،وقد دفع ىذا الظاىر بالقراءة ا٤بتواترة{ :ولكل وجهة ىو
موالَّىا}()593
قولو تعأب:
{ليَعلَم أف قد أبلغوا رساالت رهبم}()594
الظاىر فيها تعليل ٦بريات األحداث بقصد إطبلع ا٤بؤب على صنيع أنبيائو ،فدفع ىذا التوىم بالقراءة ا٤بتواترة:
{ليُعلَم أف قد أ بلغوا رساالت رهبم}()595
قولو تعأب:
{حٌب إذا استيئس الرسل وظنوا أهنم قد ُك ِذبوا}()596

الظاىر فيها أف الرسل ظنوا أف الوحي اإل٥بي كذهبم ،فدفع ىذا التوىم بالقراءة ا٤بتواترة{ :وظنوا أهنم قد
ُك ِّذبوا}()597
قولو تعأب:
{وذا النوف إذ ذىب مغاضباً فظن أف لن نَػ ْق ِد َر عليو}()598
الظاىر فيها أف ذا النوف عليو السبلـ ظن أنو ْأع َجَز اهلل هبربو ،فدفع ىذا التوىم بالقراءة ا٤بتواترة{ :فظن أف لن
يػُ ْق َدر عليو}( )599أي من قبل قومو.
و٘بد لذلك أمثلة كثّبة حْب ٚبوض ُب الباب اآلٌب ا٤بخصص ألثر القراءات ا٤بتواترة ُب األحكاـ الشرعية.
ولكن يرد ىنا سؤاؿ:
ىل يتعْب ىنا أف نأخذ بالقراءة ا٤بتواترة اجمللية للتوىم ،ونطرح القراءة ا٤بتواترة األؤب الٍب ينشأ منها التشابو؟..
وا١بواب :إف ىذا ال مساغ لو البتة ،وقد بسطنا القوؿ ُب صدر ىذه الرسالة ُب وجوب اعتقاد ا٤بتواتر كلو تنزيبل
إ٥بيا ،ولكن تقبل القراءة الٍب جبل فيها ا٤بعُب على أهنا آية ٧بكمة ،وتقبل القراءة الٍب خفي فيها ا٤بعُب على أهنا
من ا٤بتشابو الذي يفوض علمو إٔب اهلل.
ىذا وإف علماء التفسّب ٓب يسلِّموا آلية بعينها بأهنا من ا٤بتشابو ،بل جرت أقبلمهم ُب تفسّب سائر التنزيل،
وٞبلوه على وجوه يدفع فيها التناقض ،بوسائل ٨بتلفة من ا٣برب واللغة والرأي ،وىو ما ٘بده ُب ثنايا ىذه
الدراسة.
-----------( )576سورة آؿ عمراف 6
( )577روح ا٤بعاين لؤللوسي جػ 3ص 84
( )578مناىل العرفاف للزرقاين جػ 2ص 280
( )579أصوؿ السرخسي جػ  1ص  ، 169وقد كتب الباحث إبراىيم أٞبد عباس مهنا ُب رسالة ماجستّب
نوقشت ُب جامعة القرآف الكرًن والعلوـ اإلسبلمية عاـ  1415ىػ ،بعنواف :أثر ا٢بقيقة واجملاز ُب فهم احملكم
وا٤بتشابو ،نقل فيها ستة تعاريف للمتشابو:
ا٤بتشابو :ما ٓب يتضح معناه وىو قوؿ ا١بويِب والشّبازي.
ا٤بتشابو :أعم من اجململ ،واجململ فرع منو وىو قوؿ اآلمدي.
ا٤بتشابو :ىو الذي ٓب يَبجح معناه وىو رأي البيضاوي والسبكي.
ا٤بتشابو :ما ال يدرؾ ا٤براد منو أصبلً ال بالفعل وال بالنقل وىو رأي ا٢بنفية.
ا٤بتشابو :ىو األقساـ الٍب ُب القرآف وا٢بروؼ ا٤بقطعة ،وىو رأي ابن حزـ.
انظر الكتاب ا٤بذكور ص .73

( )580سورة ىود 2 - 1
( )581سورة الزمر 23
( )582سورة آؿ عمراف 7
( )583سورة ا٢بج 52
( )584سورة آؿ عمراف 7
( )585أصوؿ الفقو اإلسبلمي للدكتور وىبة الزحيلي جػ  1ص  ، 343وإ٭با يصح ىذا االستقراء وفق تقسيم
ا٢بنفية حيث ميزوا بْب ما ٲبكن دركو وما ال ٲبكن من النصوص غّب الواضحة الداللة .وقد اطلعت على رسالة
ماجستّب نوقشت ُب جامعة القرآف الكرًن والعلوـ اإلسبلمية عاـ  1415ىػ بعنواف ا٢بقيقة واجملاز ُب فهم
احملكم وا٤بتشابو للباحث إبراىيم أٞبد عباس مهنا ،أورد فيها حكماً فقهياً جزـ أنو من باب ا٤بتشابو ،وىو قولو
سبحانو{ :وا٤بطلقات يَببصن بأنفسهن ثبلثة قروء} وعادة األصوليْب من ا٢بنفية أف يدرجوا ىذه ا٤بسألة ُب
باب ا٤بشكل ألنو لفظ مشَبؾ ،وإ٭با ٲبيز بْب ا٤بشكل وا٤بتشابو ،أف ا٤بتشابو ال سبيل إٔب ٘بلية خفائو ،أما
ا٤بشَبؾ فإف خفاءه يرتفع بالقرائن ،وقد جزـ الباحث بأف من ا٤بتشابو ما ٲبكن معرفة معناه ،ص  81وٓب ينقل
ذلك عن أحد سبقو وىو اختيار من ٓب يأخذ بتصنيف ا٢بنفية .وىكذا فإف تصنيف ا٢بنفية غّب واضح الداللة
من النصوص حل ىذا اإلشكاؿ إذ جعلوا غّب واضح الداللة واحداً من أربعة :ا٣بفي وا٤بشكل واجململ
وا٤بتشابو .انظر كشف األسرار للبزدوي جػ 1ص 52
( )586كشف األسرار للبزدوي جػ 1ص  55وما بعدىا .وانظر أصوؿ الفقو اإلسبلمي للدكتور وىبة الزحيلي
جػ 1ص 343
( )587تفسّب الطربي جػ 6ص 204
()588تفسّب الطربي جػ 6ص  ، 202وروى مثل ذلك عن أيب بن كعب ،وطاوس بن كيساف
( )589أصوؿ الفقو اإلسبلمي للدكتور وىبة الزحيلي جػ 2ص 343
( )590سورة آؿ عمراف 7
( )591عبارة مشهورة ُب مزايا مذىب السلف ومذىب ا٣بلفٓ ،ب أقف على قائلها
()592سورة البقرة  ،148وىي قراءة سائر القراء إال ابن عامر
( )593سورة البقرة  ،148وىي قراءة ابن عامر
( )594سورة ا١بن  28وىي قراءة ٝبهور القراء
( )595سورة ا١بن  28وىي قراءة رويس
( )596سورة يوسف  109وىي قراءة الكوفيْب وأيب جعفر
( )597سورة يوسف  109وىي قراءة نافع وابن كثّب وأيب عمرو وابن عامر ويعقوب

( )598سورة األنبياء  87وىي قراءة سائر القراء إال يعقوب
( )599سورة األنبياء  87وىي قراءة يعقوب
ا٤بطلب األوؿ :اإل٥بيات
ا٤بسألة األؤب:
قولو تعأب{ :مػلك يوـ الدين}
قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف{ :مالك يوـ الدين}
وقرأ الباقوف بغّب ألف{ :ملك يوـ الدين}
وليس ُب ىذا ا٤بوضع من ا٤بتواتر إال ىذاف الوجهاف()600
وقد احتج أبو زرعة للقولْب ُب كتابو حجة القراءات ،فنقل عن أصحاب القصر احتجاجهم بنظائر ذلك ُب
الكتاب العزيز{ :يسبح هلل ما ُب السموات وما ُب األرض ا٤بلك القدوس}( )601وكذلك{ :ملك الناس* إلو
الناس}({ ،)602فتعأب اهلل ا٤بلك الػح ػػق ال إل ػػو إال ىػػو رب العػػرش الكرًن}(  .)603فهذه كلها تقرأ عند
الكل
بالقصػر ،وكاف أبو عمرو البصري( )604يقوؿَ ( :ملِك ٘بمع مالكاً ،ولكن مالك ال ٘بمع ملكاً) ،وىو ما عرب
عنو أبو عبيد القاسم بن سبلـ (  )605بقولو( :إف كل ملك مالك ،وليس كل مالك ملكاً) ،وكاف أبو عمرو
يقوؿ( :ىبل قلتم :فتعأب اهلل ا٤بالك ا٢بق؟)()606
وأضاؼ أبو زرعة إٔب حجج من روى بالقصر حججاً أخرى تدؿ أنو كاف يرى ىذا الرأي إذ ٓب ينسبها لقائل
بعينو فقاؿ:
(وحجة أخرى وىي أف وصفو با٤بلك أبلغ ُب ا٤بدح من وصفو با٤بِلك ،وبو وصف نفسو سبحانو ،فقاؿ٤{ :بن
ُ
ا٤بلك اليوـ} فامتدح ٗبُلك ذلك ،وانفراده بو يومئذ ،فمدحو ٗبا امتدح نفسو بو حق وأؤب من غّبه ،وا٤بلك إ٭با
ُ
ىو من َملِك ال من مالك ،ألنو لو كاف منو لقاؿ( :ا٤بِْلك اليوـ؟) بكسر ا٤بيم()607
وقاؿ ابن ا١بوزي :وقراءة ملك أظهر ُب ا٤بدح ألف كل ملك مالك وليس كل مالك َملِكاً()608
ٍب أورد حجة من قرأ با٤بد فنقل عنهم قو٥بم( :إف مالكاً ٰبوي ا٤ب ْلك ويشتمل عليو ويصّب ا٤بلك ٩بلوكا لقولو
ُ
ُ
جل وعز{ :قل اللهم مالك ا٤بلك}( .)609فقد جعل ا٤ب ْلك للمالك ،فصار مالك أمدح)()610
ُ
واستدؿ كذلك بأف شاعراً جاء إٔب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -يشكو امرأتو فقاؿ( :يا مالك ا٤بلك ودياف
العرب)
فقاؿ لو النيب  -صلى اهلل عليو وسلم " :-مػػو ..ذلك اهلل"()611

ويستدؿ كذلك من قرأ با٤بد ،بأف قراءة ا٤بد فيها زيادة حرؼ ،وزيادة ا٤ببُب تدؿ على زيادة ا٤بعُب غالباً ،كذلك
فإهنا تفيد ُب زيادة ا٢بسنات ،إذ تعهد اهلل عز وجل لقارئ القرآف لكل حرؼ بعشر حسنات ،وىذه اآلية
العظيمة ُب سورة الفاٙبة وىي ٩با يتكرر ُب كل ركعة ،وُب أحواؿ كثّبة ،فتكوف زيادة ىذه األلف وقد ثبتت
بالتواتر أرجى ُب ٙبصيل ا٢بسنات)612(.
ونشّب إٔب أف لفظة (مالك) ىنا رويت ُب ا٤بتواتر بوجهْب اثنْب كما أسلفنا ،ولكنها رويت أيضاً على ثبلثة
عشر وجهاً آخر ،فيكوف ٦بموع ما قرئت بو ٟبسة عشر وجهاً ،ونوردىا ىنا لتكوف إشارة تدؿ لغّبىا أف ُب
قراءات اآلحاد والشواذ وجوىاً كثّبة ال يصلح أف هتمل فتفوت منها فوائد كثّبة:
 - 1مالِ ِ
ك :قرأىا عاصم والكسائي( )613وكذلك يعقوب وخلف بن ىشاـ (القارئ)()614
 - 2ملِ ِ
ك :قرأىا نافع وابن كثّب وأبو عمرو وابن عامر وٞبزة()615
َ
ِ
ك :رويت عن عائشة وسعد بن أيب وقاص()616
َ - 3مل ُ
ِ
ك :رويت عن أنس بن مالك()617
َ - 4مل َ
ِ
ك :رويت عن أيب ىريرة وقرأ هبا األعمش وا٤بطوعي()618
 - 5مال َ
يوـ :رويت عن علي بن أيب طالب وقرأ هبا ٰبٓب بن يعمر( )619وقرأ هبا أبو حنيفة()620
َ - 6ملَ َ
ك َ
ِ - 7م ْل ِ
ك :قرأ هبا الشعيب وأبو عثماف النهدي()621
 - 8م ْل ِ
ك :رويت عن أيب ىريرة وقرأ هبا عاصم ا١بحدري()622
َ
 - 9مالِك ِ
يوـ :رويت عن عمر بن عبد العزيز وقرأ هبا عوف بن أيب شداد العقيلي()623
ُ
يوـ :قرأ هبا أبو عبيد وعوف العقيلي بن أيب شداد()624
 - 10مالِ ٌ
ك َ
ِ - 11
مليك :رويت عن أيب بن كعب وقرأ هبا أبو رجاء العطاردي()625
يوـ :قرأ هبا ابن أيب عاصم()626
 - 12ملكاً َ
ك وٓب تنسب لقائل بعينو( )627أضف إٔب ذلك ما روي عن الكسائي وٰبٓب بن يعمر
وم ْل َ
كما رويتَ :مبلَّؾ َ
من إمالتها)628(.
وٜبرة ا٣ببلؼ:
أف اهلل سبحانو وتعأب يوصف با٤بلك ويوصف با٤بالك ،وكبلٮبا من أ٠بائو ا٢بسُب سبحانو ،قاؿ اللقاين ُب
ا١بوىرة(:)629
وعندنا أ٠باؤه العظيمة * كذا صفات ذاتو قدٲبة
واختّب أف ا٠باه توقيفيو * كذا الصفات فاحفظ السمعية
فالقراءتاف نص توقيفي ُب جواز إطبلؽ اسم ا٤بالك وا٤بلك على اهلل سبحانو وتعأب)630(.

وا٢بق أف ذلك ليس حكماً استقلت بو ىذه اآلية ،بل ىو توكيد لنصوص أخرى ظاىرة ُب القرآف الكرًن ،منها
قولو سبحانو:
{قل اللهم مالك ا٤بلك}()631
وقولو{ :ىو اهلل الذي ال إلو إال ىو ا٤بلك القدوس}()632
وإ٭با استقلت ىاتاف القراءتاف ٔبواز إضافة ىذين اال٠بْب ا١بليلْب إٔب يوـ القيامة ،فتقوؿ ىو سبحانو :ملك
القيامة ،ومالك القيامة.
-----------( )600النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري ص
وعبارة الشاطيب :ومالك يوـ الدين رواية ناصر ................
فرمز بالنوف إٔب عاصم وبالراء إٔب الكسائي وىذه طريقتو
وعبارة ابن ا١بزري ُب الدرة  ...........:ومالك حز فز والصراط فأسجبل
( )601سورة ا١بمعة 1
( )602سورة الناس 2
( )603سورة ا٤بؤمنوف 116
( )604أبو عمرو البصري القارئ واللغوي ا٤بشهور ،انظر ترٝبتو ص 72
( )605أبو عبيد القاسم بن سبلـ ا٣براساين ا٥بروي (  )224 - 151أوؿ من ٝبع القراءات وصنف فيها،
انظر ترٝبتو ص 69
( )606حجة القراءات أليب زرعة ص 77
( )607ا٤بصدر نفسو ص 77
( )608زاد ا٤بسّب ُب علم التفسّب جػ 1ص 13
( )609آؿ عمراف 26
( )610حجة القراءات ص 77
( )611ا٤بصدر نفسو ،وكذلك فقد أخره ا٢بديث أٞبد بن حنبل ُب مسنده جػ 2ص  201بصيغة:
يا مالك الناس ودياف العرب إين لقيت ذربة من الذرب
وُب إسناده معن بن ثعلبة ا٤بازين وصدقة بن طيلسة وكبلٮبا ٦بهوؿ
( )612يدؿ لو حديث" :من قرأ القرآف كتب اهلل لو بكل حرؼ عشر حسنات" ،وىو حديث أخرجو
الديلمي عن أنس.
ِ
ومالك يوـ الدين رواية ناصر :وعند سراط والسراط ِؿ قنببل
( )613قاؿ الشاطيب:

فأخرب أف ا٤برموز إليهما بالراء والنوف من :راويو ناصر قرآ با٤بد (مالك) فتعْب أف تتمة السبعة قرؤوا بالقصر وىم
نافع وابن كثّب وأبو عمرو وابن عامر وٞبزة.
( )614تقريب النشر ُب القراءات العشر ص .7
( )615ا٤بصدر السابق ،وكذلك اختيار الشاطيب ُب البيت السابق يدؿ على أف بقية السبعة قرؤوا بالقصر.
( )616انظر البحر احمليط أليب حياف ص .20
( )617انظر جامع البياف ُب تفسّب القرآف للطربي ط دار ا٤بعارؼ جػ 1ص .139
( )618انظر تفسّب الكشاؼ للز٨بشري ط انتشارات آفتاب جػ 1ص 57
من بو الرٞبن للعكربي جػ 1ص 4
( )619انظر إمبلء ما َّ
( )620انظر تفسّب الكشاؼ للز٨بشري ط انتشارات آفتاب جػ 1ص 57
من بو الرٞبن للعكربي جػ 1ص 3
( )621انظر إمبلء ما َّ
من بو الرٞبن للعكربي جػ 1ص  3وتفسّب الكشاؼ جػ 1ص 9
( )622انظر إمبلء ما َّ
( )623انظر البحر احمليط جػ 1ص 20
( )624انظر جامع البياف للطربي جػ 1ص 129
( )625انظر البحر احمليط جػ 1ص 20
( )626انظر البحر احمليط جػ 1ص 20
( )627انظر اإلعراب للنحاس جػ 1ص  ،122والبحر احمليط جػ 1ص 20
( )628البحر احمليط جػ 1ص 20
( )629انظر جوىرة التوحيد للَّقاين األبيات 39 - 38
( )630أخرج الَبمذي عن أـ سلمة أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -كاف يقرأ ُب الصبلة ملك يوـ الدين
بدوف ألف
( )631سورة آؿ عمراف 26
( )632سورة ا٢بشر 23
ا٤بسألة الثانية:
قولو تعأب{ :وإذا واعدنا موسى أربعْب ليلة}()633
قرأ أبو عمرو يعقوب وأبو جعفر{ :وإذا وعدنا موسى} بغّب ألف ،وقرأ الباقوف{ :وإذا واعدنا موسى}()634
وكذلك ُب سورة األعراؼ{ :وواعدنا موسى ثبلثْب ليلة}(  )635وُب سورة طو {وواعدناكم جانب الطور
األٲبن}()636

وقد احتج قارئا البصرة أبو عمرو ويعقوب لقراءهتما بأف ا٤بواعدة إ٭با تكوف بْب اآلدميْب ،وأما اهلل عز وجل فإنو
ا٤بنفرد بالوعد والوعيد ،واستدؿ أبو عمرو بقوؿ اهلل عز وجل{ :إف اهلل وعدكم وعد ا٢بق}()637
وحجة ا١بمهور أف ا٤بواعدة كانت من اهلل ومن موسى ،فكانت من اهلل أف واعد موسى لقاءه على الطور
ليكلمو ويكرمو ٗبناجاتو ،وواعد موسى ربو ا٤بصّب إٔب الطور ٤با أمره بو()638
وٜبرة ا٣ببلؼ:
من ا١بانب االعتقادي إف قراءة ا١بمهور دليل على جواز نسبة بعض األفعاؿ إٔب العبد على سبيل اجملاز ،وإف
كانت قد صدرت من اهلل وحده على سبيل ا٢بقيقة.
ومع أف اعتقاد أىل ا٢بق أف اهلل خالق أفعاؿ العباد ،ولكنو أذف ىنا سبحانو بنسبة بعض األفعاؿ إٔب العباد،
وليس ىذا ا٤بعُب مستقبل ُب ىذه اآلية بل لو نظائر كثّبة ُب القرآف الكرًن.
وقد اجتمع ا٢بقيقة واجملاز ُب قولو تعأب{ :واهلل خلقكم وما تعملوف}(  )639فنسب العمل إليهم بقولو:
تعلموف ،ولكنو أخرب أنو سبحانو خلقهم وخلق أعمالػهم.
والتقدير :واهلل خلقكم وخلق أعمالكم ،وىذا مذىب أىل السنة أف األفعاؿ خلق هلل عز وجل واكتساب
للعباد ،وُب ىذا إبطاؿ مذىب القدرية وا١بربية)640(.
وُب ا١بوىرة(:)641
فخالق لعبده وما عمل * موفق ٤بن أراد أف ي ِ
ص ْل
ٌ
ٌ
َ
وخاذؿ ٤بن أراد بػُ ْع َدهُ *
ومنجز ٤بن أراد ْ
ٌ
وع َدهُ
وقد هنج بعض من انتصر لقراءة ا١بمهور بأف األلف ىنا ليست للمفاعلة ،بل الوعد من اهلل ال غّب ،نظّب ما
تقوؿ( :طارقت نعلي وسافرت) والفعل من واحد على ما تكلمت بو العرب(  ،)642كذلك تقوؿ :خاطبت
القوـ ،فتورد األلف ىنا وال تريد هبا ا٤بفاعلة ،إذ ا٤بخاطبة منك وحدؾ ،ومنهم االستماع ليس إال.
-----------( )633البقرة 51
( )634سراج القاري البن الفاصح ص 150
وعبارة الشاطيب ُب حرز األماين :وعدنا ٝبيعاً دوف ما ألف حبل
وعبارة ابن ا١بزري ُب الدرة :وعدنا اتل بارئ يأب يأمر أتػم حم ........
( )635سورة األعراؼ 142
( )636سورة طو 82
( )637سورة إبراىيم 23
( )638حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ص 96

( )639سورة الصافات 96
( )640ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 15ص 96
( )641جوىرة التوحيد للَّقاين بيت رقم 45
( )642حجة القراءات أليب زرعة ص 96
ا٤بسألة الثالثة:
قولو تعأب{ :ولكل وجهة ىو موليها}()643
قرأ ابن عامر الشامي{ :ولكل وجهة ىو موالَّىا}()644
وقرأ باقي العشرة{ :ولكل وجهة ىو مولِّيها}()645
وحجة ابن عامر أف العبد يؤب ىذه القبلة ،وٓب ينسب الفعل إٔب فاعل بعينو ،وىذا أصفى ُب التوحيد ،إذ ا٤بؤب
عز سلطانو ىو ا٤بنفرد بالتدبّب ،فيكوف الضمّب (ىو) كناية عن االسم الذي أضيفت إليو لفظة (كل) وىو
الفاعل ،وحيث أقيم الَبكيب ىنا مقاـ مآب يسم فاعلو ،كاف (ىو) ٗبثابة نائب فاعل ،والفاعل ىنا ىو اهلل
سبحانو تصرٰباً.
وقرأ باقي العشرة {ىو مولِّيها} أي متبعها وراضيها ،وحجتهم ُب ذلك ماروي عن ٦باىد بن جرب{ :ولكل
وجهة ىو ُم ْولػِيها} أي لكل صاحب ملة وجهة أي قبلة ىو موليها أي مستقبلها(.)646
والشك أف ما عند ا١بمهور من تواتر أقوى ٩با يروى إٔب ٦باىد ،ولكنهم أوردوه لبلستئناس ٗبا فيو من التأويل،
وليس لئلسناد إليو ُب اإلقراء وكذلك قاؿ
القاضي ابن العريب ا٤بالكي( :وقرىء ىو موالَّىا ،يعِب ا٤بصلي ،والتقدير أف ا٤بصلي ىو موجو ٫بوىا ،وكذلك
قيل ُب قراءة من قرأ ىو موليها ،إف ا٤بعُب أيضاً ىو متوجو ٫بوىا ،واألوؿ أصح ُب النظر ،وأشهر ُب القراءة
وا٣برب(.)647
وٜبرة ا٣ببلؼ أف أي قبلة يتوالىا العبد إ٭با توالىا بأمر اهلل وإرادتو ،فهو يوٕب وجهو إليها بإرادتو ٦بازاً ،وبإرادة
اهلل حقيقة ،فهو مولِّيها بإرادتو وسعيو ،وموالَّىا بإرادة اهلل وأمره.
وىكذا فإف تصريح القرآف بوجود إرادة للعبد ال ينفي حقيقة أف اهلل سبحانو ىو خالق األفعاؿ ٝبيعاً{ :واهلل
خلقكم وما تعلموف}( )648وىذا ا٤بعُب البديعٗ ،با فيو من تأليف بْب إرادة اهلل و إرادة العبد ال يظهر إال من
القراءتْب ٝبيعاً ،إذ ال تستقل بتبيانو واحدة منهما.
وأشّب ىنا أف ىذا التأليف توافرت عليو األدلة السمعية حيث نسب الفعل إٔب العبد ٦بازاً وإٔب اهلل حقيقة،
وزادتو ىاتاف القراءتاف توكيداً وظهوراً.

وُب كتاب اهلل من ا٤بعنيْب ٝبيعاً قولو سبحانو{ :ا٢بمد هلل الذي ىدانا ٥بذا وما كنا لنهتدي لوال أف ىدانا
اهلل}( )649فنسب االىتداء إٔب العبد ٦بازاً فقاؿ( :لنهتدي) ٍب علقو بإرادة اهلل سبحانو بقولو{ :وما كنا
لنهتدي لوال أف ىدانا اهلل}.
واختار الرازي ا١بصاص ُب تفسّبه أف اآلية دليل على صحة التوجو إٔب جهة القبلة ،إذ ال يتصور أف يصيب
الناس ُب توجههم من اآلفاؽ عْب الكعبة ،فتكوف اآلية كالتيسّب من ا٤بؤب سبحانو ألىل اآلفاؽ ،بقبوؿ
توجههم ،ولو ٓب يصيبوا عْب الكعبة حقيقة(.)650
وال ٱبفى أف اختيار ا١بصاص ىذا ٧بلو التأويل ال القراءة ،ألنو وارد على كبل القراءتْب ،وقد تقدـ قبل قليل
الوجو الذي ساقو ابن العريب ا٤بالكي وىو قريب من اختيار ا١بصاص(.)651
-----------( )643سورة البقرة 148
( )644سراج القاري البن القاصح ص 157
وعبارة الشاطبية :والـ موليها على الفتح كمبل
فأخرب أف ا٤برموز إليو بالكاؼ وىو ابن عامر قرأىا بفتح البلـ ،فتعينت القراءة بالكسر لبقية السبعة.
ٍ
خبلؼ للثبلثة ُب ىذا الوجو فتعْب أهنم قرؤوا كا١بمهور.
(ٓ )645ب يأت ابن ا١بزري ُب الدرة على ذكر
( )646حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ص 117
( )647أحكاـ القرآف للرازي البن العريب ا٤بالكي جػ 1ص 44
( )648سورة الصافات  ،96وانظر ص 433
( )649سورة األعراؼ 43
( )650أحكاـ القرآف للرازي ا١بصاص جػ 1ص 92
( )651انظر ما قدمناه ُب الصفحة السابقة ،وىو ُب أحكاـ القرآف البن العريب ا٤بالكي جػ 1ص 44
ا٤بسألة الرابعة:
قولو تعأب{ :ولوال دفع اهلل الناس} البقرة ػ- 251
قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب{ :ولوال دفاع اهلل الناس} ببل ألف.
وقرأ البػاقوف {دفع اهلل} مصدر من (دفع دفعاً) وحجتهم :أف اهلل عز وجل ال مدافع لو ،وأنو ىو الػمنفػرد
بالدفع من خلقو وكاف أبو عمرو يقوؿ (إ٭با الدفاع من الناس والدفع من اهلل) ،وحجػة نافػع :إف الػػدفػاع مصدر
من (دفع) كالكتاب من (كتػب)كما قاؿ{ :كتاب اهلل عليكم} فالكتاب مصدر لػ (كتب) الذي دؿ عليػو
قػولػو{ :حػػرمػت عػلػيكم أمه ػػاتػكػم} ألف الػمػعُب :كتب ىذا التحرًن عليكم ويػجػوز أف يػكػوف مصػدراً لػ

ػاعل) تػقػوؿ( :دافػع اهلل عنك الشيء (يدافع) مدافعة ودفاعاً) والعرب تقوؿ :أحسن اهلل عنك الدفاع ومثل
(ف َ
ذلك (عافاؾ اهلل) ومثل (فاعلت) للواحد كثّب.قاؿ اهلل{ :قاتلهم اهلل}()652
وٜبرة ا٣ببلؼ :جواز أف يقاؿ :دفاع اهلل للناس لوجود القراءة ا٤بتواترة ،وإف ىذا ا٤بعُب مقرر ُب آيات أخرى ٓب
تستقل بو ىذه اآلية وحدىا ،كما ُب قولو سبحانو{ :قاتلهم اهلل أىن يؤفكوف}(.)653
وعليو فإف قراءة (دفاع) تأٌب كاإلذف ٔبواز إضافة ألف ا٤بفاعلة٤ ،با حقُّو أف يصدر عن الذات اإل٥بية وحدىا،
وذلك على سبيل ا٤بشاكلة والتنبيو إٔب فساد قصدىم وبطبلف سعيهم.
-----------( )652حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ط مؤسسة الرسالة ص  141 - 140وانظر كذلك سراج القاري
البن القاصح العذري ص 164
وعبارة الشاطيب :دفاع هبا وا٢بج فتح وساكن وقصر خصوصاً غرفة ضم ذو وال
وأما قراءة يعقوب فقد أشار إليها ابن ا١بزري ُب الدرة بقولو:
..................دفاع حز ....................
وأما وجو أيب جعفر فلم يأت ابن ا١بزري على ذكره ُب الدرة ،ولكن عاد فاستدرؾ إيراده ُب الطيبة ،انظر
تقريب النشر ص 97
( )653سورة التوبة 30
ا٤بسألة ا٣بامسة
قولو تعأب{ :شهد اهلل أنو ال إلو إال ىو وا٤ببلئكة وأولوا العلم قائماً بالقسط ال إلو إال ىو العزيز ا٢بكيم إف
الدين عند اهلل اإلسبلـ}()654
قرأ الكسائي{ :أف الدين عند اهلل اإلسبلـ} بفتح ا٥بمزة
وقرأ الباقوف{ :إف الدين عند اهلل اإلسبلـ} بكسر ا٥بمزة ()655
فتكوف قراءة الكسائي بفتح ا٥بمزة على أف العبارة تصريح بنص شهادة اهلل وا٤ببلئكة وأوٕب العلم بأف الدين عند
اهلل اإلسبلـ.
َّر بالتوكيد.
وتكوف قراءة ا١بمهور بكسر ا٥بمزة على أنو كبلـ مستأنف ،مصدٌ
وقد أطاؿ اإلماـ ا٤بفسر الطربي ُب رد قراءة الفتح فقاؿ :كاف بعض البصريْب يتأوؿ قولو شهد اهلل :قضى اهلل،
ويرفع ا٤ببلئكة ٗبعُب :وا٤ببلئكة شهود وأولو العلم ،وىكذا قرأت قراء أىل اإلسبلـ بفتح األلف من أنو على ما
ذكرت من إعماؿ شهد ُب (أنو) األؤب ،وكسر األلف من (إف) الثانية وابتدائها ،سوى أف بعض ا٤بتأخرين من
أىل العربية كاف يقرأ ذلك ٝبيعا بفتح ألفيهما ٗبعُب شهد اهلل أنو ال إلو إال ىو وأف الدين عند اهلل اإلسبلـ،

فعطف بأف الدين على أنو األؤب ٍب حذؼ واو العطف وىي مراده ُب الكبلـ ،واحتج ُب ذلك بأف ابن عباس
قرأ ذلك{ :شهد إنو ال إلو إال ىو} اآليةٍ ،ب قاؿ أف الدين عند اهلل اإلسبلـ بكسر األؤب وفتح الثانية،
بإعماؿ شهد فيها ،وجعل إف األؤب اعَباضاً ُب الكبلـ غّب عامل فيها شهد(.)656
ٍب اشتد الطربي ُب اإلنكار على من قرأ بالفتح فقاؿ :وزعموا أف ابن مسعود قرأ شهد اهلل أنو ال إلو إال ىو
بفتح أنو وكسر إف من إف الدين عند اهلل اإلسػبلـ علػى معُب إعماؿ الشهػادة ُب أف األؤب ،وأف الثانية مبتدأة
فػزعم أنػو أراد
بقراءتو إياٮبا بالفتح ٝبع قراءة ابن عباس وابن مسعود ،فخالف بقراءتو ما قرأ من ذلك على ما وصفت ٝبيع
قراء أىل اإلسبلـ ا٤بتقدمْب منهم وا٤بتأخرين ،بدعوى تأويل على ابن عباس وابن مسعود زعم أهنما قااله وقرآ
بو(.)657
ٍب أنكر إسناد القراءة إٔب ابن عباس وابن مسعود فقاؿ :وغّب معلوـ ما ادعى عليهما برواية صحيحة وال
سقيمة ،وكفى شاىداً على خطأ قراءتو خروجهما من قراءة أىل اإلسبلـ(.)658
ٍب جزـ بوجوب القراءة بالكسر فقاؿ :والصواب إذا كاف األمر على ما وصفنا من قراءة ذلك فتح األلف من
(أنو) األؤب ،وكسر اإللف من (إف) الثانية(.)659
وإ٭با بسطنا القوؿ عن شيخ ا٤بفسرين اإلماـ الطربي ليػتػبػيػن حرصهم واشتغػالػهم بتحقيق القراءة الصحيحة ،ولو
ُب ا١بزئيات الٍب الينبِب عليها خبلؼ ذو معُب.
وقد سبق القوؿ أف إنكار اإلماـ الطربي لقراءة متواترة إ٭با منشؤه عدـ ثبوت تواتر إسنادىا عنده كما صرح،
فقد كاف غالب هنج الطربي إذا أشار إٔب ورود قراءتْب ثبت لديو تواترىا أف يقوؿ :والقوؿ عندي أف كبل
القراءتْب متواتر ،وا٢بكم هبما ٝبيعاً(.)660
ولو أف ابن ٦باىد سبق الطربي(  )661وقدـ ما اجتمع لديو من أسانيد قراءة الكسائي ١بزـ الطربي با٤بتواتر
والتمس لوجوه التأويل كما صنع ُب مثيبلت ىذا ا٤بقاـ()662
وٜبرة ا٣ببلؼ :تتجلى ُب أف الوحي قد ورد من ا٤بؤب سبحانو بأكثر من صيغة توكيد على أف الدين عند اهلل ىو
اإلسبلـ.
فقد جاءت قراءة ا١بمهور تفيد ىذه ا٢بقيقة بطريق ورود التوكيد با٢برؼ (إف) على أنو استئناؼ كبلـ.
وجاءت قراءة الكسائي تضيف إٔب ىذه ا٢بقيقة شهادة اهلل سبحانو وا٤ببلئكة وأوٕب العلم.
فليس ٜبة تعارض بْب القراءتْب ،ولكن الوجوه تتكامل ُب الداللة على ا٤بعُب بوسائل التوكيد ا٤بتعددة.
-----------( )654آؿ عمراف
( )655سراج القاري البن القاصح ص 176

وعبارة الشاطيب....:كسره صح إف الدين بالفتح رفبل
وٓب يشر ابن ا١بزري إٔب متابع للكسائي من العشرة.
( )656جامع البياف للطربي جػ 3ص 139
( )657جامع البياف للطربي جػ 3ص 140
( )658ا٤بصدر نفسو والصفحة نفسها
( )659ا٤بصدر نفسو والصفحة نفسها
( )660انظر مثبلً ما ذىب إليو من قبوؿ قراءة :ولوال دفع اهلل الناس ،ولوال دفاع اهلل الناس ،إذ قاؿ :والقوؿ
عندي أهنما قراءتاف متواترتاف قرأت هبما القراء ،وجاءت هبما ٝباعة األمة ،وليس ُب القراءة بأحد ا٢برفْب إحالة
معُب اآلخر .جامع البياف للطربي جػ 2ص .404
( )661توُب الطربي بعاـ  310ىػ ،بينما توُب ابن ٦باىد عاـ  324ىػ
( )662انظر صنيع الطربي ُب نظائر ذلك ٩با اختلف فيو القراء ،وقد أحلنا عليو مراراً ُب نظائر ذلك
ا٤بسألة السادسة
قولو تعأب{ :وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة اهلل ىي العليا واهلل عزيز حكيم}(.)663
قرأ سائر القراء{ :وكلمةُ اهلل ىي العليا} على االستئناؼ.
وانفرد يعقوب بالقراءة بالفتح{ :وكلمةَ اهلل ىي العليا} على العطف(.)664
وضم القرطيب إٔب يعقوب األعمش ُب اختيار قراءة النصب ،ولكنو نقل عن الفراء استنكاره لذلك من جهة
اللغة( ،)665إذ ال تقوؿ العرب :أعتق زيد غبلـ أيب زيد ،بل تقوؿ :أعتق زيد غبلـ أبيو ،وٛباـ الفصاحة أف
يقاؿ :وكلمتو ىي العليا.
ولكن التصريح ُب ىذا ا٤بقاـ باسم اهلل أبلغ ،وىو عادة القرآف العظيم فيما لو مقاـ تشريف ،أو موجب تنبيو
كما ُب قولو سبحانو{ :إذا زلزلت األرض زلزا٥با وأخرجت األرض أثقا٥با}(  ،)666فكرر ذكر الفاعل مع أف
ُب الضمّب غنية ،وكذلك قولو{ :حٌب إذا أتيا أىل قرية استطعما أىلها}(  ،)667فكرر ذكر األىل مع أف ُب
إيراد الضمّب غنية .ومثل ذلك ما أنشد لسيبويو:
َّص ا٤بوت ذا الغُب والفقّبا()668
ال أرى ا٤بوت يسبق ا٤بوت شيء نغ َ
وىذا االحتجاج ورده من باب ٙبصيل ا٢باصل ٧بموؿ على عدـ ثبوت تواتر القراءة عند ا٤بنكرين ،وإال فإنو بعد
للكل إال التسليم ٔبواز القراءة هبا وضبط قواعد العربية عليها وليس العكس.
ثبوت تواتر القراءة ليس ِّ
وٜبرة ا٣ببلؼ :فيما أفادتو اآلية من معاف ،فقد فهمنا من قراءة النصب أف اهلل جعل كلمتو علية ظاىرةٍ ،ب عاد
فقرر أف علو كلمتو سبحانو قدًن ٓب يطرأ بعد أف ٓب يكن ،فا٤بسألة مسألة إبداء وليست مسألة ابتداء ،فكلمة

اهلل عالية أصبلً ،ولكن ظن بعض الناس خبلؼ ذلك فأظهر ا٤بؤب سبحانو إرادتو حْب قدر نصرة النيب  -صلى
اهلل عليو وسلم  -على ا٤بشركْب يوـ الغار.
ىذا ما ٲبكن بو التأليف بْب القراءتْب ،ولكن ٜبة معُب آخر ُب قراءة يعقوب ا٤بتواترة ُب غاية األٮبية ٓب أجد من
نبو إليو وىو أف اإلخبار من ا٤بؤب سبحانو ٔبعل الشيء ال يعِب حدوثو ،وىي ا٤بسألة الٍب طارت هبا ا٤بعتزلة
قدٲباً ُب االحتجاج لقو٥بم إف القرآف ٨بلوؽ ،حيث قالوا :كل ٦بعوؿ فهو ٨بلوؽ ،ووجهوا ذلك إٔب قوؿ اهلل عز
وجل{ :إنا جعلناه قرآنػػا عربياً لعلكم تعقلوف}()669
وقولو{ :ولكن جعلناه نوراً هندي بو من نشاء من عبادنا}(  ،)670فأوٮبوا باستدال٥بم حدوث القرآف ،على
أساس أنو ٦بعوؿ.
فماذا ستقوؿ ا٤بعتزلة ٥بذه القراءة ا٤بتواترة ،أف اهلل جعل كلمتو ىي العليا يوـ ا٥بجرة؟ ،فهل كانت غّب ذلك من
طرواً بعد أف ٓب يكن؟....
العلو َّ
قبل؟ وىل طرأ عليها َّ
-----------( )663سورة التوبة 40
( )664تقريب النشر البن ا١بزري ص 120
وعبارة الطيبة ..................:ظيب كلمة انصب ثانياً
وٓب يأت الشاطيب على ذكر ىذه القراءة ألنو اقتصر على السبع
( )665ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 8ص 149
( )666سورة الزلزلة 3 - 1
( )667سورة الكهف
( )668ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 8ص 149
( )669سورة الزخرؼ  ، 3وانظر ما حرره القاضي عبد ا١ببار بن أٞبد ا٤بعتزٕب ُب كتابو طبقات ا٤بعتزلة ،ص
 157بتحقيق السيد فؤاد سيد ،طػ الدار التونسية للنشر.
( )670سورة الشورى 52
ا٤بسألة السابعة
قولو تعأب{ :فاهلل خّب حافظا وىو أرحم الراٞبْب} يوسف ()64
قرأ ٞبزة والكسائي وحفص وخلف{ :فاهلل خّب حافظاً} باأللف.

عز وجل حكاية عن إخوة يوسف{ :وإنا لو ٢بافظوف} فقاؿ يعقوب حْب قالوا {وإنا لو
وحجتهم قولو َّ
٢بافظوف}{ :فاهلل خّب حافظاً} ،وأخرى وىي أف ُب حرؼ عبد اهلل [ابن مسعود]{ :فاهلل خّبٌ ا٢بافظْب}
ٝبع حافظ.
وقرأ الباقوف{ :فاهلل خّب ِحفظاً}
وحجتهم :قولو {و٫بفظ أخانا} ،فلما أضافوا إٔب أنفسهم قاؿ يعقوب{ :فاهلل خّبٌ حفظاً} من حفظكم
الذي نسبتموه إٔب أنفسكم.
قاؿ الفراء( :حفظاً) ٘بعل ما بعد (خّب) مصدراً وتنصب على التفسّب ،وتضمر بعد (خّب) اسم ا٤بخاطبْب.
فكأف تقديره( :فاهلل خّبكم حفظاً).وجرى ٦برى قولك( :فبلف أحسن وجهاً) تريد( :أحسن الناس وجهاً) ٍب
ٙبذؼ القوـ ،فكذلك (خّبكم حفظاً) ٍب ٙبذؼ الكاؼ وا٤بيم.قاؿ الزجاج (حفظاً) منصوب على التمييز ،و
(حافظاً) منصوب على ا٢باؿ وٯبوز أف يكوف (حافظاً) على التمييز أيضا(.)671
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف قراءة ٞبزة والكسائي أفادتنا حكماً ضرورياً وىو أف من أ٠باء اهلل ا٢بسُب :ا٢بافظ ،ومثل ىذا
االسم ال يكوف إال عن توقيف ،قاؿ اللَّقاين:
واختّب أف اسػمػاه توقيفيػة كذا الصفات فاحفظ السمعية()672
وقد ورد التصريح ُب الكتاب العزيز با٠بو تعأب ا٢بفيظ ُب مواضع كثّبة:
{وربك على شيء حفيظ}()673
{إف ريب على كل شيء حفيظ}()674
كما ورد ا٠بو سبحانو (ا٢بافظ) بصيغة ا١بمع مرة واحدة ُب سورة األنبياء ُب قولو سبحانو:
{ويعملوف لو عمبلً دوف ذلك وكنا ٥بم حافظْب}()675
وحيث تواترت القراءة فقد وجب ا٤بصّب إليها ،وال خبلؼ بْب األمة أف ا٢بافظ اسم من أ٠باء اهلل ا٢بسُب،
تباركت أ٠باؤه وجلت صفاتو ،وإف ىذه القراءة إف ٓب تستقل ٔبواز إطبلؽ ىذه التسمية فقد وَّكدت ذلك.
وال نزاع فيما دلت عليو قراءة ا١بمهور من أف ا٤بؤب سبحانو خّب حفظا ،فهو ٩با أٝبع عليو ا٤بوحدوف.
-----------( )671حجة القراءات ص 362
وانظر سراج القاري ص 258
وعبارة الشاطيب ....:يشاء نو ف دار وحفظاً حافظاً شاع ُع َّقبلً
وانظر تقريب النشر ص  ،127حيث جزـ بضم خلف إليهم.
( )672انظر جوىرة التوحيد للشيخ إبراىيم اللقاين ،وشروحها كثّبة ،ورقم البيت 39
( )673سورة سبأ 21

( )674سورة ىود 57
( )675سورة األنبياء 82
ا٤بسألة الثامنة
يشرؾ ُب حكمو أحداً} الكهف()26
قولو تعأب{ :ما ٥بم من دونو من وٕب وال ُ
شرؾ ُب حكمو أحداً} بالتاء وا١بزـ على النهي.
قرأ ابن عامر{ :وال تُ ْ
أي :ال تنس أحداً إٔب علم الغيب.فا٣بطاب لرسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -وا٤براد غّبه.
ويقوي التاء ما بعده وىو قولو{ :واتل ما أوحي}.
قػاؿ الفػراء( :وىػو وجػو غيػر مػدفػوع) كمػا قػاؿ{ :وال تػدع مػع اهلل إلػهػاً آخر}()676
وقرأ الباقوف{ :وال يشرؾ} بالياء وضم الكاؼ على ا٣برب.
ا٤بعُب :وال يشرؾ اهلل ُب حكمو أحداً.
قاؿ الزجاج :قد جرى ذكر علمو وقدرتو ،فأعلم جل وعز أنو ال يشرؾ ُب حكمو ٩با ٱبرب بو من الغيب أحداً،
كما قاؿ جل وعز{ :عآب الغيب فبل يظهر على غيبو أحداً}.
وكاف السدي يقوؿ{ :وال يشرؾ ُب حكمو أحداً} أي ال يشاور ُب أمره وقضائو أحداً(.)677
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف قراءة ابن عامر على سبيل األمر ،وقراءة ا١بمهور على سبيل ا٣برب ،فكأنو سبحانو أخرب أف
مالو من شريكٍ ،ب هنى النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وا٤بسلمْب من بعده أف يشركوا باهلل ما ٓب ينزؿ بو
سلطاناً.
وكبل ا٤بعنيْب لو نظائر كثّبة ُب القرآف الكرًن ،ولكن ال سبيل لدرؾ ا٤بعنيْب ُب ىذا ا٤بقاـ إال من خبلؿ القراءتْب
ا٤بتواترتْب.
-----------( )676سورة القصص 88
( )677حجة القراءات ص 414
وانظر سراج القاري ص 278
وعبارة الشاطيب:
 ......وتشرؾ خطاب وىو با١بزـ كمبل
وٓب يأت ابن ا١بزري على ذكر ٣ببلؼ الثبلثة ُب ىذا الوجو ،فتعْب أهنم وافقوا ا١بمهور.
ا٤بسألة التاسعة:

قولو تعأب{ :ما أشهدًب خلق السموات واألرض وال خلق أنفسهم وما كنت متخذا ا٤بضلْب عضداً}()678
كنت متخ َذ ا٤بضلْب عضداً}
قرأ سائر العشرة إال أبا جعفر{ :وما ُ
كنت متخ َذ ا٤بضلْب عضداً}()679
وقرأ أبو جعفر{ :وما َ
وظاىر أف الضمّب بالضم للمتكلم يعود إٔب ا٤بؤب سبحانو وتعأب إذ ٓب يتخذ سبحانو عضداً من ا٤بضلْب ،وُب
قراءة أيب جعفر فإف الضمّب بالفتح للمخاطب وىو النيب  -صلى اهلل عليو وسلم .-
وقد أورد األلوسي ُب روح ا٤بعاين أف ا٢بسن وشيبة قرآ ٗبثل ما قرأ يعقوب(  ،)680وا٤بعُب أنو ال يصح لك
االعتضاد هبم إذ مرادىم تنفّب الناس من الدخوؿ ُب اإلسبلـ ،وأشار إٔب أف ذلك نزؿ حْب طلب ا٤بشركوف من
النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -أف ٱبصهم ٗبجلسو ويطرد عنهم فقراء ا٤بسلمْب(.)681
وٜبرة ا٣ببلؼ ُب ىذا الباب جليلة وعظيمة ،فقد دلت قراءة ا١بمهور أف اهلل ال يتخذ عضداً من ا٤بضلْب ،وىذا
متفق عليو بْب سائر أىل ا٤بلة ،ولكن أضافت
قراءة أيب جعفر معُب آخر جليبلً ،وىو أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -ال يتخذ عضداً من ا٤بضلْب ،وىو
أمر تكويِب وتكليفي ،وال ٯبوز أف يقاؿ بأف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -اٚبذ أحداً من ا٤بضلْب عضداً لو
وعونا ،بعد أف دلت ٥بذا القراءة ا٤بتواترة ،وقد بينت لك جزـ ابن ا١بزري بتواترىا(.)682
ومن ىذه ا٤بقدمة يظهر لنا أف السؤاؿ الذي يوجو ىنا لعامة الشيعة كيف ٲبكن أف يكوف رسوؿ اهلل  -صلى
اهلل عليو وسلم  -قد عهد إٔب أيب بكر وعمر وعثماف ٔبليل األعماؿ ،وأخطر ا٤بسؤوليات ٩با ال ينكره القوـ ٍب
ىم بعد ذلك من ا٤بضلْب!؟.
أليس ذلك طعنا ُب أمانة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-واهتاما لو باإلعراض عن أمر ربو بعد أف هناه عن
اٚباذ ا٤بضلْب عضداً وعوناً!؟ وىكذا فإف اهتاـ كبار الصحابة بالفسق وا٣بيانة ما ىو ُب ا٢بقيقة إال اهتاـ مبطن
٤بقاـ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -الذي هناه اهلل عز وجل أف يتخذ أعواناً من ا٤بضلْب.
ومع أين ٓب أعثر على استدالؿ هبذه القراءة ألحد من ا٤بفسرين ولكن القراءة كما ترى من أظهر األدلة على
عدالة الصحابة واستقامتهم وتزكيتهم ،إذ ال ينازع الشيعة ُب أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -أصهر إٔب
الشيخْب ،ودفع بنتيو إٔب عثماف ،وعهد إٔب الصديق ٗبعاضدتو ُب ا٥بجرة ،واستشار عمر ُب أمر األسرى وأمور
أخرى ،وعهد إٔب عثماف ٗبفاوضة قريش يوـ ا٢بديبية ،فكيف يسند إليهم ىذه األعماؿ ا١بليلة ،وىي من أبرز
أشكاؿ ا٤بعاضدة وا٤بناصرةٍ ،ب يقولوف بعد ذلك إف ىؤالء الصحابة كانوا من ا٤بضلْب؟
كنت متخ َذ ا٤بضلْب عضداً} ،وا٢بق أف عدالة الصحابة
وأين ٲبضوف ٗبذىبهم ُب وجو ىذه اآلية ا٤بتواترة{ :وما َ
من ا٤بسائل الٍب تضافرت عليها األدلة من القرآف
والسنة الصحيحة ،وحظيت بإٝباع السلف من أىل السنة وا١بماعة ،وقد ٣بص اإلماـ أبو زرعة عبيد اهلل بن
عبد الكرًن الرازي مذىب األمة اإلسبلمية ُب عدالة الصحابة ومربرات ىذا ا٤بذىب بقولو:

(إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -فاعلم أنو زنديق ،ألف
الرسوؿ  -صلى اهلل عليو وسلم  -عندنا حق ،والقرآف حق ،وإ٭با أدى إلينا ىذا القرآف والسنن أصحاب رسوؿ
اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  ، -وإ٭با يريدوف أف ٯبرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة ،وا١برح هبم أؤب ،وىم
زنادقة(.))683
-----------( )678سورة الكهف 51
( )679تقريب النشر البن ا١بزري ص .137
وعبارة طيبة النشر  ..........:أشهدت أشهدنا ،وكنت التاء ضم
سواه....
وٓب يأت الشاطيب على ذكر ىذه القراءة ألنو اقتصر على السبع
( )680روح ا٤بعاين لآللوسي جػ 15ص 296
( )681ا٤بصدر نفسو
( )682انظر ىامش الصفحة السابقة
( )683العواصم من القواصم البن العريب ا٤بالكي ط ا٤بكتبة العلمية بلبناف ص .34
وٯبب التنويو ىنا بأف ما ذىب إليو أيب زرعة من ا١بزـ بزندقة من يطعن ُب الصحابة الكراـ ليس ٧بل اتفاؽ
بإطبلؽ ،وإال للزـ من ذلك زندقة الصحابة أنفسهم إذ أنو استفاض طعن علي ُب معاوية ،وطلحة والزبّب،
وطعن سعد بن عبادة ُب خّبة ا٤بهاجرين ،ومثل ذلك ُب كتب السّب كثّب ،وليس ىذا ٧بل إحصائو.
وإ٭با مراد أيب زرعة رٞبو اهلل ٘بريح من طَ َع َن ُب صدقهم ُب الرواية عن ا٤بعصوـ  -صلى اهلل عليو وسلم ،-
فذلك ٓب ينقل عن أحد من السلف الصاّب ،وعلى الرغم ٩با وقع بْب الصحابة من حروب غّب أنو ٓب ينقل عن
اهتاـ آخر ُب كذب بالرواية عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم .-
أحد منهم َ
ا٤بسألة العاشرة
قولو تعأب{ :ىنالك الوالية هلل ا٢بق} الكهف ػ- 44
قرأ ٞبزة والكسائي{ :ىنالك ال ِوالية} بكسر الواو ،أي السلطاف والقدرة هلل
الوالية} بالفتح أي النصرة هلل.
وقرأ الباقوف{ :ىنالك َ
قاؿ الفراء :من فتح الواو يقوؿ :النصرة .يقاؿ( :ىم أىل والية عليك)

أي :متناصروف عليك .وكاف تأويل الكبلـ :ىنالك النصرة هلل عز وجل ينصر أولياءه ويعزىم ويكرمهم .وٮبا
مصدراف ،فالكسر مصدر الوإب.تقوؿ :وليت الشيء والية ،وىو بْب الوالية ،وا٤بفتوح مصدر (للوٕب) تقوؿ:
ىذا وٕب بْب الوالية(.)684
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف اآلية تتضمن اثنْب من األ٠باء ا٢بسُب هلل عز وجل ،وٮبا الوٕب والوإب ،وقد وردت نظائر ذلك
ُب القرآف الكرًن:
{ما٥بم من دونو من وٕب وال يشرؾ ُب حكمو أحدا}()685
{ما ٥بم من دونو من واؿ}()686
-----------( )684حجة القراءات ص 418
وٓب يأت ابن القاصح ُب السراج على ذلك رغم اشتهاره عن القراء مكتفياً بإحالة سابقة ،وقد أورد الصفاقسي
ُب غيث النفع ُب القراءات السبع ذلك بقولو( :الوالية) قرأ األخواف بكسر الواو والباقوف بالفتح.
انظر غيث النفع ُب القراءات السبع ط البايب ا٢بليب على ىامش السراج ص  279وكذلك فإنو ٓب يرد ذكر
فّبه الشاطيب ،وال ُب طيبة النشر البن ا١بزري وٓب يوردىا كذلك القاضي ُب الواُب ُب
ذلك ُب الشاطبية البن ّ
شرح الشاطبية فاقتصرنا على إيرادىا من حجة القراءات وغيث النفع.
( )685سورة الكهف 26
( )686سورة الرعد 11
ا٤بسألة ا٢بادية عشرة:
قولو تعأب{ :إ٭با أنا رسوؿ ربك ألىب لك غبلماً زكياً}()687
قرأ قالوف ٖبلف عنو وورش وأبو عمرو ويعقوب{ :ليهب لك غبلماً زكياً} بالياء وقرأ الباقوف {ألىب لك
غبلماً زكياً} با٥بمزة()688
وقد أخرب اآللوسي أف الزىري وابن مناذر واليزيدي وا٢بسن وشيبة قرؤوىا بالياء أيضا(.)689
وا٢باصل أهنما قراءتاف متواترتاف ،جاءت األؤب بالتصريح بالواىب سبحانو بصيغة الغيبة ،كما جاءت الثانية
بصيغة ا٤بتكلم وىو ىنا ا٤بلك ،على أساس أنو ٲبتثل أمر ربو ،بل وردت ُب بعض مصاحف السلف تفسّباً:
أمرين أف أىب لك غبلماً(.)690
وال شك أف تواتر القراءة بالياء يستلزـ أف تكوف قد ر٠بت ُب بعض ا٤بصاحف العثمانية كذلك ،ولكنِب ٓب أجد
أحداً أشار إٔب ىذا ا٤بعُب ،وقد سبق أف فصلت القوؿ ُب ذلك ُب باب مصاحف األمصار ا٣باصة
فراجعو(.)691

وال مندوحة من ثبوت القراءة ا٤بتواترة بالوجهْب ،وما نقل عن بعضهم من أف األصل (ألىب) ولكن أبدلت
ا٥بمزة ياء تعسف ال مربر لو إذ ليست كذلك مذاىب األربعة(ُ )692ب ا٥بمزات(.)693
وٜبرة ا٣ببلؼ أف القراءة األؤب صرحت بأف الواىب ىو اهلل سبحانو وتعأب ،وىذا ٧بل اتفاؽ بْب أىل التوحيد،
لكن جاءت القراءة الثانية باإلذف بنسبة األفعاؿ إٔب غّب اهلل سبحانو وتعأب ٦بازاً ،وإف تكن سائر األفعاؿ إ٭با
تعود ُب ا٢بقيقة هلل عز وجل دوف سواه.
وا٢بق أف ىذا ا٤بعُب ليس ٩با انفردت بو ىذه اآلية بل لو نظائر كثّبة ُب القرآف منها قولو سبحانو{ :والذين
اىتدوا زادىم ىدى وآتاىم تقواىم}(  ،)694وقولو{ :فلما زاغوا أزاغ اهلل قلوهبم}(  ،)695مع أف ا٥بداية
واإلضبلؿ على سبيل ا٢بقيقة بيد اهلل وحده ،ولكن تبارؾ الذي ال يسئل عما يفعل وىم يسئلوف.
-----------( )687سورة مرًن 19
( )688تقريب النشر البن ا١بزري ص 139
وعبارة طيبة النشر :ٮبز أىب باليا بو خلف جبل ٞبا .................
وٓب يأت الشاطيب على ذكر ىذه القراءة القتصاره على السبع
( )689األلوسي روح ا٤بعاين جػ 16ص 77
( )690الكشاؼ للز٨بشري جػ 2ص  505وٕبر العلوـ للسمرقندي جػ 6ص 180
وانظر اآللوسي جػ 16ص 77
( )691انظر فصل اختبلؼ مصاحف األمصار ص  263من ىذا الكتاب
( )692أي األربعة الذين قرؤوا بالياء وىم قالوف وورش وأبو عمرو ويعقوب
( )693انظر مذاىب القراء ُب إبداؿ ا٥بمزات ص  141من ىذا الكتاب وما بعدىا.
( )694سورة ٧بمد 7
( )695سورة الصف 5
ا٤بسألة الثانية عشرة:
قولو تعأب{ :إف اهلل يدافع عن الذين آمنوا}  - 38 -ا٢بج ،قرأ ابن كثّب وأبو عمرو{ :إف اهلل يدفع عن
الذين آمنوا}بغّب ألف.من (دفع يدفع دفعاً) .وحجتهما :أف اهلل عز وجل ال يدافعو شيء ،وىو يدفع عن
الناس ،فالفعل وحده ال لغّبه.

وقرأ الباقوف{ :إف اهلل يدافع} باأللف .وحجتهم أف (يدافع) عن مرات متواليات ،ألف قوؿ القائل (دافعت عن
زيد) ٯبوز أف يراد بو :دفعت عنو مرة بعد مرة ،وليس ينحى بو ٫بو (قاتلت زيدا) ،بل ينحى بو ٫بو قولو:
{قاتلهم اهلل} والفعل لو ال لغّبه ،و٫بو ىذا( :طارقت النعل وسافرت)(.)296
وٜبرة ا٣ببلؼ أنو ٯبوز وصف اهلل عز وجل بأنو يدافع عن ا٤بؤمنْب استنادا إٔب قراءة ا١بمهور ،دوف أف يستلزـ
ذلك إثبات الفعل لغّبه سبحانو وتعأب ،إذ ىو وحده لو ا٣بلق واألمر تبارؾ اهلل رب العا٤بْب.
قاؿ الشوكاين ُب فتح القدير :قولو تعأب{ :يدافع} صيغة ا٤بفاعلة ىنا ٦بردة عن معناىا األصلي ،وىو وقوع
الفعل من ا١بانبْب كما تدؿ عليو القراءة األخرى (قراءة الكوفيْب والشامي وا٤بدين) ،وقد ترد ىذه الصيغة وال
يراد هبا معناىا األصلي كثّباً مثل :عاقبت اللص و٫بو ذلك(.)697
-----------( )696حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة طػ مؤسسة الرسالة ص 478
وانظر سراج القاري البن القاصح العذري طػ البايب ا٢بليب ص 297
وعبارة الشاطيب :ويدفع حق بْب فتحيو ساكن يدافع وا٤بضموـ ُب ِأذ َف اعتبل
( )697فتح القدير للشوكاين ص 456
ا٤بسألة الثالثة عشرة:
قولو تعأب{ :ليعلم أف قد أبلغوا رساالت رهبم وأحاط ٗبا لديهم وأحصى كل شيء عددا}()698
علم أف قد أبلغوا رساالت رهبم}
قرأ رويس{ :ليُ َ
وقرأ سائر الباقْب{ :ليَعلَم أف قد أبلغوا رساالت رهبم}(.)699
فالفعل عند رويس مبِب للمجهوؿ ،وقد قرأ بذلك من السلف الزىري وابن أيب عبلة(  ،)700وا٤براد أف اهلل
سبحانو يسلك الرسل مسلكهم ليعلم من أراد اهلل لو أف يعلم أف الرسل قد أبلغوا رساالت رهبم فلم يكتموىا.
وأما قراءة الباقْب فهي على ا٤ببِب للمعلوـ ،وىو أقرب مذكورػ أي الرسوؿ ػ فيعلم أف الرسل من قبلو قد أدوا
الرسالة كما أراد اهلل عز وجل ،وأف جربيل قد أبلغو رسالة ربو ،وأف اهلل ٰبفظ الوحي ليؤديو األنبياء.
وٓب أجد لدى ا٤بفسرين من رفع الضمّب ىنا إٔب اهلل سبحانو إال عزواً عزاه القرطيب إٔب الزجاج(  )701قاؿ :أي
ليعلم اهلل أف رسلو قد أبلغوا رساالتو ،كقولو تعأب{ :و٤با يعلم اهلل الذين جاىدوا منكم ويعلم الصابرين}،
وا٤بعُب ىنا :ليعلم اهلل ذلك
علم مشاىدة كما علمو غيبا.وٲبكن أف يقاؿ :إف اهلل سبحانو يكشف بعض الغيب لرسلو ليعلم صدقهم،
وليعلم اهلل امتثا٥بم.
وٜبرة ا٣ببلؼ تظهر ىنا ُب التأليف بْب وجو ا١بمهور على ما تأولو الزجاج ووجو رويس.

فقد فهم من وجو ا١بمهور على ما تأولو الزجاج جواز تعلق بعض علم اهلل سبحانو ٕبصوؿ األفعاؿ ،فيكوف
علمو سبحانو من قبل وقوع ا٢بدث علم غيب ،ومن بعده علم مشاىدة ،و٥بذا الوجو أدلة من التنزيل قدـ
الزجاج منها قولو سبحانو{ :و٤با يعلم اهلل الذين جاىدوا منكم ويعلم الصابرين}(.)702
ويفهم من وجو البناء للمجهوؿ وىو ما اختاره رويس أف ا٤براد أف يُعلِم اهلل من أراد بأف الرسل بلغوا الرساالت
وأف اهلل حفظ الوحي فلم يضع منو شيء واهلل أعلم.
-----------( )698سورة ا١بن 28
( )699تقريب النشر البن ا١بزري ص 184
وعبارة طيبة النشر ....................................:ليعلم اضمما
غناً .................................
( )700روح ا٤بعاين لآللوسي جػ 29ص 100
( )701ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ  19ص  ، 30وانظر التفسّب ا٤بنّب للدكتور وىبة الزحيلي جػ  29ص
186
( )702سورة آؿ عمراف 143
ا٤بطلب الثاين :النبوات
ا٤بسألة األؤب:
قولو تعأب{ :ما ننسخ من آية أو ننسها}()703
قرأ ابن كثّب وأبو عمرو{ :أو نَػْن َسأْىا}()704
وقرأ الباقوف{ :أو ِ
ننسها}
وتأوؿ ابن كثّب وأبو عمرو اآلية على أهنا من التأخّبٕ ،بسب قراءهتما ،ونقل أبو زرعة عنهما تأويلهما اآلية
بعبارة :ما ننسخ من آية فنبدؿ حكمها أو نؤخر تبديل حكمها فبل نبطلو نأت ٖبّب منها ،ويكوف ا٤بعُب ما
نرفع من آية أو نؤخرىا فبل نرفعها( ،)705ومنو قو٥بم :نسأت اإلبل عن ا٢بوض إذا أخرهتا ،ومنو قو٥بم :أنسأ
اهلل أجلك( .)706ومنو ا٢بديث( :من أحب أف يبسط لو ُب رزقو وينسأ لو ُب أثره فليصل رٞبو)(.)707
وأما ا٤بعُب على قراءة ا١بمهور فإنو من النسياف ،وىو أف اهلل عز وجل إذا شاء أنسى النيب  -صلى اهلل عليو
وسلم  -شيئاً من القرآف ،وىو ما يدؿ عليو صريح قوؿ اهلل عز وجل{ :سنقرئك فبل تنسى إال ما شاء
اهلل}(.)708

واختار ىذا الرأي أيضاً أبو عبيد القاسم بن سبلـ ولكنو أطلق وٓب ٱبص بو النيب  -صلى اهلل عليو وسلم -
وحده فقاؿ( :إف اهلل إذا شاء أنسى من القرآف من يشاء أف ينسيو)(  ،)709وىو كما ترى غّب ٨بصوص ٗبا
ضبطو بو ابن قتيبية بأنو أراد{ :أو ننسكها} من النسياف(.)710
وقد اختار ا١بصاص ُب تفسّب أحكاـ القرآف أف قراءة ننسأىا إ٭با ىي بأف يؤخرىا فبل ينز٥با سبحانو ،وينزؿ
بدال منها ما يقوـ مقامها ُب ا٤بصلحة ،أو يكوف أصلح للعباد منها ،وٰبتمل أف يؤخر إنزا٥با إٔب وقت يأٌب،
فيأٌب بدالً منها لو أنز٥با ُب الوقت ا٤بتقدـ فيقوـ مقامها ُب ا٤بصلحة(.)711
فيكوف اختيار الرازي ا١بصاص ىنا أف اآلية داللة على إنساء التنزيل ،بينما اختار أبو زرعة أهنا داللة على
إنساء النسخ .ويتحصل ىنا ثبلثة أقواؿ:
 - 1ننسها :من النسياف
 - 2ننسأىا :من اإلنساء وىو التأخّب ٗبعُب تأخّب النسخ.
 - 3ننسأىا :من اإلنساء أيضا ٗبعُب تأخّب التنزيل.
وكما ترى فإف ا٣ببلؼ ُب تأويل اإلنساء ُب قراءة ابن كثّب وأيب عمرو أنتج قوال ثالثاً ،واألقواؿ الثبلثة متكاملة
ينهض بعضها ببعض ،وال يتعذر على اللبيب اإلفادة من األوجو الثبلثة ٦بتمعة لتكامل مقاصدىا.
وٜبرة ا٣ببلؼ أف التنزيل العزيز يطرأ عليو إنساء ونسياف ،فقد يؤخر اهلل نسخ حكم فيبقى متلواً معموالً بو ،وىو
النسيء أي التأجيل ،حٌب يأٌب ما ينسخو ،وقد ينساه النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -بإذف اهلل وأمره ،قاؿ
سبحانو{ :سنقرئك فبل تنسى إال ما شاء اهلل}(  )712فّبفع من التنزيلٍ ،ب يكوف من اهلل سبحانو ما ينسخو
من وحي يتنزؿ.
وىكذا فإف ورود قراءتْب اثنتْب أفاد معنيْب اثنيْب ٓب يكن لك أف تدركهما بقراءة واحدة ،وكل واحدة من
القراءتْب تضيف صفة جديدة للتنزيل اإل٥بي على األنبياء الكراـ.
وقد اجتمع ا٤بعنياف ٝبيعاً ُب حديث واحد وىو ما أخرجو ابن جرير الطربي عن قتادة ،وعزاه السيوطي إٔب أيب
داود ُب ناسخو عن ابن عباس قاؿ( :كانت اآلية تنسخ اآلية ،وكاف نيب اهلل يقرأ اآلية والسورة وما شاء اهلل من
السورة ٍب ترفع فينسها اهلل نبيو ،فقاؿ اهلل يقص على نبيو{ :ما ننسخ من آية أو ننسها نأت ٖبّب منها أو
مثلها} يقوؿ :فيها ٚبفيف ،فيها رخصة ،فيها أمر ،فيها هني)()713
وللعبلمة اآللوسي اختيار ينتهي بو إٔب اٙباد القراءتْب ُب ا٤بعُب ،يقوؿ( :وقرىء :ننسأىا ،وأصلو من نسأ ٗبعُب
آخر ،وا٤بعُب نؤخرىا ُب اللوح احملفوظ فبل
ننز٥با ،أو نبعدىا من الذىن ٕبيث ال يتذكر معناىا وال لفظها ،وىو معُب ننسها ،فتتحد القراءتاف)(.)714
و٘بدر اإلشارة ُب ىذا ا٤بقاـ إٔب أف النسخ جائز عقبل ،وواقع ٠بعا ،وقد أنكرتو على النيب  -صلى اهلل عليو
وسلم  -طائفة من اليهود ،فنزلت آية النسخ ُب الرد عليهم(.)715

وقد اتفق السلف على وقوعو ٓب ينكر ذلك أحد ،لكن نقل عن أيب مسلم األصفهاين(  )716إنكاره لوقوع
النسخ ُب القرآف واحتج لذلك بأدلة ثبلثة:
األوؿ :إف اهلل عز وجل قاؿ{ :ال يأتيو الباطل من بْب يديو وال من خلفو}(  )717قاؿ فلو جاز النسخ ١باز
أف يأتيو الباطل.
الثاين :إف النسخ الذي تشّب إليو اآلية ىو نسخ اإلسبلـ للشرائع السابقة ،ال نسخ القرآف بعضو لبعض.
الثالث :أف اآلية ال تزيد ُب داللتها على أف النسخ لو ووقع ألدى إٔب خّب منو ،ولكنو ٓب يقع(.)718
وا٢بق أف اعَباض أيب مسلم ،ومثلو بعض ا٤بعاصرين اليوـ منشؤه عدـ فهم النسخ على وجو ا٢بقيقة.
فالنسخ ُب الواقع ليس تغّباً ُب حاؿ ا٣بالق بل ىو تغّب ُب حاؿ ا٤بخلوؽ ،فهي أمور يبديها ال أمور يبتديها،
أمور يظهرىا ال أمور تظهر لو ،سبحانو وتعأب عما يقولوف علواً كبّباً.
والنسخ ال يتعلق بالعقائد واألخبار وإ٭با يتعلق باإلنشاء(  ،)719وىذا الباب متصل بأحواؿ ا٣بلق ،إذ
يصلحهم ويصلح ٥بم ُب حاؿ ما ال يصلحهم وال يصلح ٥بم ُب حاؿ آخر.
أال ترى أف الطبيب يأمرؾ با٢بمية اليوـ وينهاؾ عنها غداً ،ويصف لك الدواء اليوـ ويأمرؾ باجتنابو غداً،
والطبيب ىو الطبيبٓ ،ب يتغّب ُب حالو وُب علمو شيء ،وإ٭با تغّب ا٤بريض.
وأظهر الداللة على وقوع النسخ ىذه اآلية الصرٰبة الٍب ال يقرؤىا أحد ٕبيدة إال يفهم منها ما فهمتو األمة،
وكذلك قوؿ اهلل عز وجل{ :وإذا بدلنا آية مكاف آية واهلل أعلم ٗبا ينزؿ قالوا إ٭با أنت مفَب}(.)720
وأما وقوعو بالفعل فهو أكثر من أف يستدؿ لو ٗبثاؿ ،ومع ذلك نعد من األمثلة قوؿ اهلل تعأب{ :سيقوؿ
السفهاء من الناس ما والَّىم عن قبلتهم الٍب كانوا عليها}()721
فهذا دليل ظاىر أهنم أمروا باستقباؿ قبلةٍ ،ب نسخ ىذا األمر وأمروا باستقباؿ سواىا.
وقولو تعأب{ :اآلف خفف اهلل عنكم وعلم أف فيكم ضعفاً فإف يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتْب ،وإف يكن
منكم ألف يغلبوا ألفْب}()722
وىو دليل ظاىر أهنم أمروا بأكثر من ذلك ٍب خفف اهلل عنهم بنسخ األمر السابق.
قاؿ اإلماـ ا٤بفسر القرطيب( :وقد أنكرت طوائف من ا٤بنتمْب لئلسبلـ من ا٤بتأخرين جواز النسخ ،وىم
٧بجوجوف بإٝباع السلف السابق على وقوعو ُب الشريعة).
وقاؿ ( :معرفة ىذا الباب أكيدة ،وفائدتو عظيمة ،ال تستغِب عن معرفتو العلماء ،وال ينكره إال ا١بهلة
األغبياء)(.)723
ٍب إف النسخ صورة واضحة ٤برونة ىذا الدين ومسايرتو لشٌب أحواؿ الناس ُب انتقا٥بم وترقيهم ،وىو ٕبق مفخرة
من مفاخر التشريع اإلسبلمي ودليل أكيد على صبلحيتو لكل زماف ومكاف.

ولدى ثبوت تواتر القراءتْب فإنو يلزـ االعتقاد أف القرآف العظيم يطرأ عليو نسياف وإنساء ػ تأخّب ػ ،وذلك كلو
بأمر اهلل وحكمتو.
ويلزـ االعتقاد أف الناسخ وا٤بنسوخ ٝبيعاً قدًن ُب علم اهلل عز وجل ،وإ٭با ىي مسائل أظهرىا ا٤بؤب سبحانو ُب
آجا٥با ،وال يقاؿ إهنا بدت لو بعد أف ٓب تكن بادية ،بل ىي ُب علمو سبحانو قدٲبة ،وُب اطبلع الناس عليها
طارئة عليهم.
ويلزـ االعتقاد كذلك أف ما يطرأ من النسياف على النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -من ىذا الباب ليس مرده
إٔب خلل ُب التبليغ ،بل ىو ٧بض إرادة إ٥بية قدٲبة ،قضاىا اهلل سبحانو ووقتها ُب آجا٥با.
-----------( )703سورة البقرة 106
( )704سراج القاري البن القاصح ص 155
مكسر كفى ونذ سها مثلو من غّب ٮبز ذكت إٔب
وعبارة الشاطيب :وننسخ بو ضم
ٌ
وٓب يورد ابن ا١بزري ُب الدرة وجهاً للثبلثة فدؿ على أهنم قرؤوا قراءة ا١بمهور
( )705حجة القراءات أليب زرعة ص 109
( )706انظر لساف العرب البن منظور مادة نسى
( )707ا٢بديث صحيح أخرجو البخاري ُب كتاب األدب ،ومسلم ُب كتاب الرب برقم  2555باب صلة
الرحم وٙبرًن قطيعتها.
( )708سورة األعلى 6
( )709حجة القراءات أليب زرعة ص 109
( )710انظر القرطيب جػ 2ص 61
( )711تفسيػر (أحكػػاـ القػػرآف) لل ػرازي الػجصػاص الػحنػفػي الػمتػوَب سنة  320ىػ ،ط دار الكتاب العريب
بّبوت ج ػ 1ص 59
( )712سورة األعلى 6
( )713انظر جامع البياف للطربي جػ 1ص 381
والدر ا٤بنثور للسيوطي جػ 1ص 105
( )714تفسّب روح البياف لآللوسي جػ 1ص 352
( )715انظر أسباب النزوؿ للواحدي النيسابوري ص 84

( )716أبو مسلم األصفهاين ىو ٧بمد بن ٕبر األصفهاين كاتب ،متكلم ،مفسر٧ ،بدث٫ ،بوي ،شاعر ،من
آثاره :جامع التأويل حملكم التنزيل ُب التفسّب على مذىب ا٤بعتزلة ُب ٦ 14بلداً ،الناسخ وا٤بنسوخ ،وكتاب ُب
النحو .معجم ا٤بؤلفْب 97/9
( )717سورة فصلت 42
( )718العمدة ُب بسط آراء أيب مسلم واإلجابة عليها من اختيار الرازي ا١بصاص ُب تفسّبه ،انظر جػ  1ص
68
( )719قاعدة مقررة ُب أصوؿ الفقو .انظر أصوؿ الفقو اإلسبلمي للدكتور وىبة الزحيلي جػ 2ص 954
( )720سورة النحل 101
( )721سورة البقرة 142
( )722سورة األنفاؿ 65
( )723ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 3ص 230
ا٤بسألة الثانية:
قولو تعأب{ :وال تسئل عن أصحاب ا١بحيم}()724
قرأ نافع ويعقوب{ :وال تَسئَ ْل عن أصحاب ا١بحيم}()725
وقرأ الباقوف{ :وال تُسئَ ُل عن أصحاب ا١بحيم}
فهي ُب القراءة األؤب ناىية جازمة وُب الثانية ناىية ،وقد احتج أبو زرعة للفريقْب ،فقاؿ :حجة ابن نافع ما
روي ُب التفسّب أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ :ليت شعري ،ما فعل أبواي؟ فنزلت{ :والتسأؿ عن
أصحاب ا١بحيم} ،فنهاه اهلل عن ا٤بسألة(.)726
وىذا ا٢بديث الذي احتج بو أبو زرعة رٞبو اهلل ال تقوـ بو حجة ،وٓب أعثر على وجو يقويو ،وقد قاؿ ا٢بافظ
السيوطي عند إيراده ٥بذا ا٢بديث ُب الدر :قلت ىذا مرسل ضعيف اإلسنادٍ ،ب نقل أف عبد بن ٞبيد وابن
جرير وا٤بنذر أوردوه عن ٧بمد بن كعب القرظي.
ٍب أورد السيوطي رواية أخرى أخرجها ابن جرير عن داود بن عاصم أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ
ذات يوـ :أين أبواي؟ ..فنزلتٍ .ب قاؿ السيوطي :واآلخر ػ أي ا٢بديث اآلخر ػ معضل اإلسناد ضعيف ال
تقوـ بو وال بالذي قبلو حجة(.)727
ولكن إسقاط ىذه ا٢بجة ال ينفي أف قراءة نافع ىذه متواترة ،ولكن ينبغي التماس سبب آخر لورودىا إلقامتو
مقاـ االحتجاج.

وأما ٝبهور القراء فقد قرؤوىا بػ(ال) نافية ،وٜبة قراءة أخرى البن مسعود غّب متواترة ،تظاىر ىذا ا٤بعُب وىي:
سأؿ عن أصحاب ا١بحيم}(.)728
{ولن تُ َ
وحاصل توجيو قراءة ا١بمهور أهنا على االستئناؼ كأنو قاؿ :ولست تسأؿ عن أصحاب ا١بحيم ،أي بعد
ببلغهم ما أوحي إليك ،أو على ا٢باؿ كأنو قاؿ :وأرسلناؾ غّب سائل عن أصحاب ا١بحيم)729(.
وٜبرة ا٣ببلؼ أف إحدى القراءتْب أفادت هنياً عن السؤاؿ عن ا٤بشركْب ،ومقتضى النهي ىنا ترؾ التأسف عليهم
بعد أف حققت عليهم كلمة اهلل ،وذلك أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -كاف كثّب التأسف على إعراض
ا٤بشركْب حٌب قاؿ لو اهلل عز وجل{ :فلعلك باخع نفسك على آثارىم إف ٓب يؤمنوا هبذا ا٢بديث
أسفا}()730
وأفادت القراءة الثانية معُب آخر وىو أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -ال يسأؿ عن أصحاب ا١بحيم يوـ
القيامة ،وال ٰباسب عنهم ،بعد أف بلغهم رسالة اهلل ،وأنو ال تزر وازرة وزر أخرى ،وأف الناس ٦بزيوف ٗبا قدموا،
وما على الرسوؿ إال الببلغ ا٤ببْب.
وكما ترى فليس بْب القراءات تنافر وتضاد ،بل كل قراءة أفادت معُب جديدا ،وتعدد القراءات ينزؿ منزلة تعدد
اآليات.
وإذا كانت ىذه اآلية ٓب يثبت ٥با سبب نزوؿ تنهض بو حجة(  )731يتصل بوالدي النيب  -صلى اهلل عليو
وسلم  -فإنو ينبغي التأكيد على صرفها عن ذلك ،تأدباً مع النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -واستدالالً بقوؿ
اهلل سبحانو{ :وما كنا معذبْب حٌب نبعث رسوال} وال خبلؼ أف من ٓب يدرؾ بعثة النيب  -صلى اهلل عليو
وسلم  -فهو من أىل الفَبة ،قاؿ تعأب{ :يا أىل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبْب لكم على فَبة من
الرسل}()732
وقاؿ{ :لتنذر قوما ما أتاىم من نذير من قبلك لعلهم يهتدوف}(.)733
وأىل الفَبة ناجوف على األصح ،استدالالً بقوؿ اهلل سبحانو{ :وما كنا معذبْب حٌب نبعث رسوال}( ،)734
وىو مذىب األشاعرة خبلفاً ٤با ذىبت إليو ا٤باتريدية من وجوب معرفة اهلل بالعقل ،وما قالتو ا٤بعتزلة من أف
األحكاـ كلها تثبت
بالعقػل( ،)735وإف كنػا نعتػذر للمػاتريػديػة بػأف مػؤدى قػولػهم ،أنو لو لػم يػرد بػو الشرع ألدركو العقل استقبلالً
لوضوحو ،وليس كما قالت ا٤بعتزلة مستندة إٔب التحسْب العقلي.
قاؿ الباجوري :وا٤بذىب ا٢بق أف أىل الفَبة وىم من كاف ُب أزمنة الرسل أو ُب زمن الرسوؿ الذي ٓب يرسل
إليهم ناجوف ،وإف بدلوا وغّبوا أو عبدوا األصناـ(.)736
ولكن يرد على ىذا ا٤بذىب ما ورد ُب صحيح مسلم عن أنس رضي اهلل عنو أف رجبل قاؿ :يا رسوؿ اهلل ،أين
أيب؟ قاؿُ :ب النار ،قاؿ :فلما قفى الرجل دعاه فقاؿ :إف أيب وأباؾ ُب النار()737

وقد أجاب العلماء عن ىذا ا٢بديث إجابات كثّبة منها أنو حديث آحاديث فبل يعارض القطعي من القرآف
الكرًن ،كما ُب قولو تعأب{ :وما كنا معذبْب حٌب نبعث رسوال}(.)738
ومنها أف ُب ا٢بديث اضطراباً ،إذا ٓب تتفق الرواة ُب حديث مسلم على قوؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم -
{إف أيب وأباؾ ُب النار} ففي رواية أنو قاؿ (بدؿ ذلك (إذا مررت بقرب كافر فبشره بالنار) ومثلو ما رواه البزار
والطرباين والبيهقي من حديث سعد بن أيب وقاص أف أعرابياً قاؿ لرسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  :-أين
أيب؟ فقاؿُ :ب النار .قاؿ :فأين أبوؾ؟ قاؿ :حيثما مررت بقرب كافر فبشره بالنار(.)739
وقد انتصر الزين ا٢بليب ٥بذا ا٤بذىب مستدالً ٗبا أورده ا٣بطيب عن عائشة والقسطبلين ُب ا٤بواىب اللدنية أف
اهلل أحيا والدي النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -حٌب آمنا بو(.)740
ولكن ىذا االستدالؿ ال ينهض حجة ُب ىذا ا٤بقاـ إذا ا٢بديث ُب ىذا ا٤بعُب باطل ،وقاؿ ا٢بافظ ابن كثّب إنو
حديث منكر جداً وسنده ٦بهوؿ ،وقد جزـ ابن دحية بأنو موضوع(.)741
على أف نقض االستدالؿ هبذا الوجو ال يضعف ما اختاره األشاعرة من ٪باة أىل الفَبة لعموـ األدلة الٍب
قدمناىا.
-----------( )724سورة البقرة 119
( )725سراج القاري البن القاصح ص 156
وعبارة الشاطيب الٍب تبْب اختيار نافع:
وتسأؿ ضموا الفاء والبلـ حركوا برفع خلوداً وىػو من بع ػػد نفي ال
وعبارة ابن ا١بزري ُب إضافة يعقوب:
 ..............................وتسئل حوى ،والضم والرفع أصبل
( )726حجة القراءات أليب زرعة ص 111
( )727انظر الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور للسيوطي جػ 1ص 111
معزوًة إٔب ابن مسعود.
( )728معجم القراءات القرآنية جػ 1ص  108وقد أوردىا َّ
وانظر الكشاؼ للز٨بشري جػ 1ص  91والتفسّب الكبّب للفخر الرازي جػ 1ص 471
( )729حجة القراءات أليب زرعة ص 111
( )730سورة الكهف 6
( )731انظر الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور جػ 1ص 111
( )732ا٤بائدة 19
( )733السجدة 3

( )734اإلسراء 15
( )735شرح الباجوري على جوىرة التوحيد ص  ،47وفيو قاؿ الباجوري :إف ا٤بعرفة تثبت بالشرع ال بالعقل،
وىذا مذىب األشاعرة وٝبع من غّبىم ،فمعرفة اهلل وجبت عندىم بالشرع ،وكذلك سائر األحكاـ ،إذ الحكم
قبل الشرع أصلياً وال فرعياً.
( )736ا٤بصدر نفسو ص 44
( )737صحيح مسلم بشرح البغا ص  477حديث رقم  1600كتاب فضائل النيب  -صلى اهلل عليو وسلم
 باب  52ولكن ٓب أجد أثراً ٥بذا ا٢بديث ُب صحيح مسلم بطبعة دار ا٤بعرفة ،كتاب فضائل النيب  -صلىاهلل عليو وسلم  -على أف األحاديث قبلو وبعده كاملة غّب منقوصة ،وٓب يسقط إال ىذا ا٢بديث واهلل أعلم.
( )738سورة اإلسراء 15
( )739شرح الباجوري على جوىرة التوحيد ص 47
( )740السّبة ا٢بلبية لزين الدين ا٢بليب جػ 1ص 91
وأورد فيو نظماً لبعض الفضبلء:
حبا اهلل النيب مزيد فضل * وإحساناً ..وكاف بو لطيفاً
فأحيا ّأمو وكذا أبَاه * إلٲباف بو فضبلً منيفاً
فسلِّ ْم ..فالقدًن بذا قدير * وإف كاف ا٢بديث بو ضعيفاً
( )741تفسّب ابن كثّب جػ 1ص 120
ا٤بسألة الثالثة:
قولو تعأب{ :وإذ أخذ اهلل ميثاؽ النبيْب ٤با آتيتكم من كتاب وحكمة}
آؿ عمراف ()81
قرأ ٞبزة{ :وإذا أخذ اهلل ميثاؽ النبيْب لِ َما آتيتكم}( )742بكسر البلـ .جعل (ما) ٗبعُب الذي ،وا٤بعُب( :وإذ
أخذ اهلل ميثاؽ النبيْب للذي آتيتكم) أي ٥بذا ،فهذه البلـ الـ اإلضافة والبلـ متعلقة بػ (أخذ ا٤بيثاؽ) ،وا٤بعُب
(أخذ ا٤بيثاؽ إلتيانو الكتاب وا٢بكمة أخذ ا٤بيثاؽ).
الفراء( :من كسر البلـ يريد :أخذ ا٤بيثاؽ للذي آتاىم من ا٢بكمة)
قاؿ َّ
قاؿ الزجاج( :ويكوف الكبلـ يؤوؿ إٔب ا١بزاء كما تقوؿ (٤با جئتِب أكرمتك) فيكوف ا٤براد أف اهلل سبحانو أخذ
منهم ا٤بيثاؽ أف ٰبفظوا ما آتاىم من كتاب وحكمة.
وقرأ الباقوف{ :لَ َما آتيتكم} بفتح البلـ .كاف الكسائي يقوؿ( :معناه مهما آتيتكم) على تأويل ا١بزاء .قاؿ:
(وجوابو {فمن تؤب}وىذه البلـ تدخل ُب (ما) وُب ( َمن) على وجو ا١بزاء)

قاؿ الزجاج( :ما) ىا ىنا على ضربْب :يصلح أف تكوف للشرط وا١بزاء ،وىو أجود الوجهْب ألف الشرط يوجب
أف كل ما وقع من أمر الرسل فهذه طريقتو.
والبلـ دخلت ُب (ما) كما تدخل ُب(إف) ا١بزاء إذا كاف ُب جواهبا القسم .قاؿ اهلل {ولئن شئنا لنذى بالذي
أوحينا إليك}( )743وقاؿ{ :قل لئن اجتمعت اإلنس وا١بن}(  )744فالبلـ ُب (إف) دخلت مؤكدة موطئة
لبلـ القسم ،والـ القسم ىي البلـ الٍب لليمْب ألف قولك( :واهلل لئن جئتِب ألكرمنك) إ٭با حلفك على فعلك،
إال أف الشرط معلق بو ،فلذلك دخلت البلـ على الشرط .فإذا كانت (ما) ُب معُب ا١بزاء موضعها نصب بقولو
{آتيتكم} وتقدير الكبلـ (أي شيء آتيتكم) فتكوف البلـ األؤب على (ما) فسره دخلت للتوكيد أي توكيد
ا١بزاء ،والبلـ الثانية ُب قولو{ :لتؤمنن بو} ػ  81ػ الـ القسم ،قاؿ :وٯبوز أف تكوف (ما) ُب معُب (الذي)
ويكوف موضعها الرفع ،ا٤بعُب( :أخذ اهلل ميثاؽ أي استخلصهم للذي آتيتكم (ا٤بعُب آتيتكموه) لتؤمنن بو
وحذؼ ا٥باء من قولو (آتيتكموه) لطوؿ االسم)745(.
وقاؿ الز٨بشري ُب الكشاؼ :البلـ ُب {٤با آتيتكم} الـ التوطئة ،ألف أخذ ا٤بيثاؽ ُب معُب االستخبلؼ ،وُب
(لتؤمنن) الـ جواب القسم ،و(ما) ٰبتمل أف تكوف ا٤بتضمنة ٤بعُب الشرط ،ولتؤمنن ساد مسد جواب القسم
والشرط ٝبيعاً.
وقرأ ٞبزة٤{ :با آتيتكم} بكسر البلـ ،ومعناه ألجل إيتائي إياكم بعض الكتاب وا٢بكمةٍ ،ب جمليء رسوؿ
مصدؽ ٤با معكم لتؤمنن بو ،على أف ما مصدرية والفعبلف معها ،أي آتيتكم وجاءكم ُب معُب
ا٤بصدرين)746(.
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف كبل من اآليتْب أفادت معُب جديداً ،فأفادت األؤب أف ا٤بيثاؽ إ٭با أخذه اهلل عز وجل على
تكليفهم بتبليغ ما أوتوا من الكتاب وا٢بكمة.
وأفادت قراءة ا١بمهور أف ا٤بيثاؽ أكرـ بو النبيوف ٗبا رزقوا من الكتاب وا٢بكمة ،فبينما فُهم من األؤب أف
ا٢بكمة والكتاب ٮبا موضوع ا٤بيثاؽ الذي واثقهم اهلل عليو ،فُهم من الثانية أف اهلل جعلهم من أىل ا٤بيثاؽ
بربكة ما وفوا بو من أمر الكتاب وا٢بكمة( ،)747فليس بْب القراءتْب تضاد ،وا٤بؤمن يؤمن بالكتاب كلو.
ويتأكد ىنا أف داللة قراءة ا١بمهور على أف ا٤بيثاؽ نعمة نا٥با األنبياء بربكة وفائهم بعهد اهلل ،ال ينبغي أف
يقودنا إٔب تصور أف النبوات تتأتى عن طريق الكسب والسعي ،فهذا خبلؼ ا٤بقرر ُب عقيدة ا٢بق:
وٓب تكن نبوة مكتسبة * ولو رقى ُب ا٣بّب أعلى عقبة
بل ذاؾ فضل اهلل يؤتيو ٤بن * يشاء جل اهلل واىب ا٤بنن()748
بل ىو إعداد اهلل سبحانو ٤بن سبق أف اختارىم بعلمو وفضلو رسبلً مبشرين ومنذرين ،وهلل األمر من قبل ومن
بعد.
------------

( )742حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ط مؤسسة الرسالة ص  ، 168وانظر سراج القاري البن القاصح
ط البايب ا٢بليب ص  .182ونص الشاطيب:
ورفع وال يأمركم روحو ٠با وبالتاء آتينا مع الضم خوال
وٓب يأت ابن ا١بزري ُب الدرة على ذكر خبلؼ للثبلثة ،فدؿ على أهنم قرؤوا وفق قراءة ا١بمهور.
( )743سورة اإلسراء 88
( )744سورة اإلسراء 86
( )745حجة القراءات أليب زرعة ص 168
( )746تفسّب الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل ُب وجوه التأويل ،للز٨بشري ٧بمود بن عمر ط
انتشارات آفتاب ػ طهراف جػ 1ص 441
( )747انظر ا١بامع ألحكاـ القرآف ط دار الكاتب العريب جػ 2ص 125
وانظر الكشاؼ للز٨بشري ط انتشارات آفتاب طهراف جػ 1ص 441
( )748جوىرة التوحيد للَّقاين رقم األبيات 64 - 63
ا٤بسألة الرابعة:
قولو تعأب{ :وما يفعلوا من خّب فلن يكفروه} آؿ عمراف ػ 120ػ
قرأ ٞبزة والكسائي وحفص وخلف{ :وما يفعلوا من خّب فلن يكفروه} بالياء فيهما.
وحجتهم قولو (قبلها) {من أىل الكتاب أمة قائمة يتلوف آي ػػات اهلل وىم يسجدوف .يؤمنوف باهلل واليوـ
اآلخر 113 }..و  114اآلية .وكذلك {وما يفعلوا من خّب} أي ىؤالء ا٤بذكوروف وسائر ا٣بلق داخل
معهم.
وقرأ الباقوف بالتاء فيهما .وحجتهم قولو (قبلها) {كنتم خّب أمة أخرجت للناس تأمروف با٤بعروؼ وتنهوف عن
ا٤بنكر وتػػؤمنوف باهلل} 110
{وما تفعلوا من خّب فلن تكفروه} أيها ا٤بخاطبوف هبذا ا٣بطاب)749(.
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف القراءة بالتاء {وما تفعلوه من خّب فلن تكفروه} موجهة إٔب األمة القائمة وىو معُب تظاىرت
على الداللة عليو نصوص كثّبة{ ،وما تفعلوا من خّب ٘بدوه عند اهلل}( { )750إين ال أضيع عمل عامل
منكم}()751
وأما القراءة بالياء فقد أفادت معُب جديداً وىو أف اهلل عز وجل لن يضيع إحساف أىل الكتاب ،فيثيب احملسن
منهم ويعاقب ا٤بسيء ،وىذا ا٤بعُب الذي انفردت بو ىذه اآلية تصرٰباً وٚبصيصاً دلت عليو آيات كثّبة تلميحاً
وإشارة{ :فمن يعمل مثقاؿ ذرة خّباً يره ،ومن يعمل مثقاؿ ذرة شراً يره}( { )752إف اهلل ال يضيع أجر

احملسنْب}({ )753من عمل صا٢باً فلنفسو ومن أساء فعليها وما ربك بظبلـ للعبيد}(  )754وال ٱبفى أف
ا٤بقصود بأىل الكتاب ىنا مؤمنوىم.
ولكن ىذا ا٤بعُب األخّب ال يصادـ القطعي من النصوص ُب بطبلف أعماؿ الكافرين ،بعد أف ورد صريح النص،
وانعقد إٝباع األمة ،على ذلك.
قاؿ اهلل عز وجل{ :أولئك الذين كفروا بػػآيػات رهبم ولقائو فحبطت أعما٥بم فبل نقيم ٥بم يوـ القيامة
وزنا}( )755وا١بمع بْب
النصوص أف اآلية إ٭با ٚبص أىل الكتاب الذين دخلوا ُب اإلسبلـ كما يدؿ لذلك سبب نزو٥با(:)756
أخرج ابن أيب حاًب والطرباين وابن منده ُب الصحابة عن ابن عباس قاؿ٤ :با أسلم عبد اهلل بن سبلـ وثعلبة بن
سعيد وأسيد بن سعيد وأسد بن عبد ،ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا ُب اإلسبلـ قالت أحبار
اليهود وأىل الكفر منهم :ما آمن ٗبحمد واتبعو إال أشرارنا ،ولو كانوا خيارنا ما تركوا آبائهم وذىبوا إٔب غّبىم
فأنزؿ اهلل ُب ذلك {ليسوا سواء من أىل الكتاب} اآلية.
أخر رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -صبلة العشاء ٍب خرج إٔب
وأخرج أٞبد وغّبه عن ابن مسعود قاؿَّ :
ا٤بسجد فإذا الناس ينتظروف الصبلة فقاؿ :أما أنو ليس من أىل ىذه األدياف أحد يذكر اهلل ىذه الساعة
غّبكم ،وأنزلت ىذه اآلية {ليسوا سواء من أىل الكتاب أمة قائمة} حٌب بلغ {واهلل عليم با٤بتقْب}()757
وكذلك فإف السايق ظاىر ُب ىذه الداللة وىي أف الذين دخلوا ُب اإلسبلـ منهم ىم ا٤بعنيوف با٣بطاب ،فبعد
أف ذكر سبحانو خرب مؤمِب أىل الكتاب ُب ىذه اآلية عقب فوراً بذكر كافريهم فقاؿ{ :وما يفعلوا من خّب
فلن يكفروه واهلل عليم با٤بتقْب ،إف الذين كفروا لن تغِب عنهم أموا٥بم وال أوالدىم من اهلل شيئاً ،وأولئك
أصحاب النار ىم فيها خالدوف}()758
وىذا ا٤بعُب ىو ما اختاره ابن العريب ،بل نقل اإلٝباع عليو فقاؿ :وقد اتفق ا٤بفسروف أهنا نزلت( ُ )759ب من
أسلم من أىل الكتاب وعليو يدؿ ظاىر القرآف ،ومفتتح الكبلـ نفي ا٤بساواة بْب من أسلم منهم وبْب من بقي
منهم على الكفر ،إال أنو روي عن ابن مسعود أف معناه نفى ا٤بساواة بْب أىل الكتاب وأمة ٧بمد  -صلى اهلل
عليو وسلم  -وقد روي عن ابن عباس أهنا نزلت ُب عبد اهلل بن سبلـ ومن أسلم معو من أىل الكتاب وقولو
{ليسوا سواء} ٛباـ ٍ
كبلـٍ ،ب ابتدأ الكبلـ بوصف ا٤بؤمنْب باإلٲباف والقرآف والصبلة ،وىذه ا٣بصاؿ ىي من
شعائر اإلسبلـ ،السيما الصبلة وخاصة ُب الليل وقت الراحة.
وقيلَّ :إهنا الصبلة مطلقاً .وقيلَّ :إهنا صبلة ا٤بغرب والعشاء اآلخرة.
أخر الصبلة فمنَّا ا٤بضطجع ومنَّا ا٤بصلي ،فقاؿ
قاؿ ابن مسعود :خرج النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -ليلةً وقد َّ
النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -إنو ال يصلي أحد من أىل األرض ىذه الصبلة غّبكم .والصحيح أنو ُب

صلِّي ىذه الساعة غّبكم .وىذه ُب
الصبلة مطلقاً ،وعن أيب موسى عنو عليو السبلـ ما من أحد من النَّاس يُ َ
العتمة تأكي ٌد للتخصيص وتبيْب للتفضيل.
وىكذا فإنو ىنا أشار أف ا٤بخاطبْب بالثناء ُب ىذه اآلية إ٭با ىم من أسلم من أىل الكتاب ،وقد أخرب النيب -
صلى اهلل عليو وسلم  -عن عظيم أجرىم فقاؿ( :ثبلثة ٥بم أجراف :ثبلثة يؤتوف أجرىم مرتْب :رجل من أىل
الكتاب آمن بنبيو وأدرؾ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -فآمن بو واتبعو
وصدقو فلو أجراف ،ورجل ٩بلوؾ أدى حق اهلل وحق مواليو ...ورجل كانت عنده أمة فأدهبا فأحسن تأديبها ٍب
أعتقها وتزوجها ...ا٢بديث)( )760وال عربة بعدئذ ألنساب القوـ وأصو٥بم ،فشرؼ النسب أدعى إٔب تغليظ
ا٢بساب منو إٔب هتوينو.
قاؿ ابن تيمية (الصواب ا٤بقطوع بو أف كوف الرجل كتابياً أو غّب كتايب ىو حكم مستقل بنفسو ال بنسبو ،وكل
من تدين بدين أىل الكتاب فهو منهم ،سواء كاف أبوه أو جده دخل ُب دينهم أو ٓب يدخل ،وسواء كاف
دخولو قبل النسخ أو التبديل أو بعد ذلك ،وىذا مذىب ٝبهور العلماء كأيب حنيفة ومالك ،وا٤بنصوص
الصريح عن أٞبد)(.)761
وقاؿ ( :وإذا كاف ذلك كذلك فكل من تدين هبذا الكتاب ا٤بوجود عند أىل الكتاب فهو من أىل الكتاب،
وىم كفار ٛبسكوا بكتاب مبدؿ منسوخ ،وىم ٨بلدوف ُب نار جهنم كما ٱبلد سائر أنواع الكفار ،واهلل تعأب
مع ذلك شرع إقرارىم با١بزية وأحل طعامهم ونساءىم)()762
وال شك أف الذين أخربت عنهم اآلية بأهنم من أىل ا١بنة ليسوا أولئك الذين تركوا القرآف وآمنوا بالكتب
احملرفة ،بل ىم ببل ريب أىل الكتاب الذين دخلوا ُب اإلسبلـ.
-----------( )749حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ط مؤسسة الرسالة ص 170
وانظر سراج القاري البن القاصح العذري ط البايب ا٢بليب ص 182
ونص الشاطيب:
وبالكسر حج البيت عن شاىد وغيػ ػب ما تفعلوا لن تكفروه ٥بم تبل
وأضاؼ ابن ا١بزري خلفاً بقولو:
وما يفعلػوا لن يكفػروا صحب طػبل خلفاً.......................
( )750سورة ا٤بزمل 20
( )751سورة آؿ عمراف 195
( )752سورة الزلزلة 8
( )753سورة التوبة 119

( )754سورة ا١باثية 15
( )755سورة الكهف 10
( )756أسباب النزوؿ للسيوطي ،آؿ عمراف اآلية 113
( )757أخرجو ابن جرير ُب جامع البياف جػ 4ص 36
( )758انظر ىذا اإليضاح ُب تفسّب القرطيب طػ دار الكاتب العريب ج ػ 4ص 176
(٘ )759بدر اإلشارة ىنا إٔب أف ابن العريب ٓب ٱبض ُب أمر تفاوت القراءتْب الذي نتحدث عنو بل ٓب يتعرض
لآلية أصبلً ،إ٭با ينتصر للقوؿ بأف اآليات ىنا ُب ٦بملها نزلت ُب مؤمِب أىل الكتاب.
( )760أخرجو اإلماـ البخاري ،كتاب العلم ،باب تعليم الرجل أمتو وأىلو رقم ا٢بديث ط ػ البغا .97
ورواه اإلماـ مسلم ُب كتاب اإلٲباف باب  9رقم ا٢بديث ط ػ البغا  21ص 19
(٦ )761بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية جػ 35ص 228
( )762ا٤بصدر نفسو ص 229
ا٤بسألة ا٣بامسة:
قولو تعأب{ :وما كاف لنيب أف يغل} آؿ عمراف ػ- 161
قرأ ابن كثّب وأبو عمرو وعاصم {أف يػُغَ َّل} بفتح الياء وضم الغْب .أي ماكاف لنيب أف ٱبوف أصحابو فيما أفاء
اهلل عليهم .وحجتهم ُب ذلك أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ٝ -بع الغنائم ُب غزاة .فجاءه ٝباعة من
ا٤بسلمْب فقالوا (أال تقسم بيننا غنائمنا)؟ فقاؿ (( :لو أف لكم مثل أحد ذىباً ما منعتكم درٮبا ،أترونِب أغلكم
مغنمكم) فنزلت {وما كاف لنيب أف يغل}( )763أي ما ينبغي لنيب أف ٯبور ُب القسم ولكن يعدؿ ويعطي كل
ذي حق حقو.
عن ابن عباس قاؿ :نزلت على رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب قطيفة ٞبراء فقدت ُب غزوة بدر فقاؿ
من كاف مع النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ( -لعل رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -أخذىا) فأنزؿ اهلل
اآلية(.)764
وحجة أخرى وىي أف ا٤بستعمل ُب كبلـ العرب أف يقاؿ ٤بن فعل ما ال ٯبوز لو أف يفعل (ما كاف لزيد أف يفعل
كذا وكذا ،وما كاف لو أف يظلم) وال يقاؿ (أف يُظْلَم) ألف الفاعل فيما ال ٯبوز لو يقاؿ لو( :ما كاف ينبغي أف
يفعل ذلك) نظّب قولو{ :وما كاف لكم أف تؤذوا رسوؿ اهلل} وكما قاؿ {ما كاف للنيب والذين آمنوا أف
يستغفروا للمشركْب} أال ترى أهنم ا٤بستغفروف وٓب يقل {أف يُستغفروا}.
وقرأ الباقوف {أف يػُغَ َّل} بضم الياء وفتح الغْب .أي ما كاف لنيب أف يغلو

أصحابو أي ٱبونوهٍ ،ب أسقط (األصحاب) فبقي الفعل غّب مسمى فاعلو وتأويلو ما كاف لنيب أف
ٱباف(.)765
وحجتهم ما ذكر عن قتادة قاؿ (ما كاف لنيب أف يغلو أصحابو الذين معو من ا٤بؤمنْب)( )766ذكر لنا أف ىذه
اآلية نزلت على النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -يوـ بدر وقد غل طوائف من أصحابو.
وقاؿ آخروف (معُب ذلك :وما كاف لنيب أف يتهم بالغلوؿ) قاؿ الفراء( :يػُغَ َّل أي يسرؽ وٱبََّوف ،أي ينسب إٔب
الغلوؿ يقاؿ :أغللتو أي نسبتو إٔب الغلوؿ .وقاؿ آخروف :ماكاف لنيب أف يػُغَ َّل) أي يلفى غاالً أي خائناً .كما
يقاؿ (أٞبدت الرجل) إذا وجدتو ٧بموداً)767(.
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف القراءة األؤب نفت الغلوؿ عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-وىو معلوـ من الدين
بالضرورة ،إذ ٯبب لؤلنبياء األمانة والصدؽ.
أما القراءة الثانية فقد نفت الغلوؿ عن أصحاب األنبياء ،أو قل نفت إمكانية الغلوؿ من أصحاب األنبياءٍ ،ب
حذؼ الفاعل وأسند إٔب ما ٓب يُ َس َّم فاعلو.
وىل ىو أمر تكويِب أو تكليفي؟ الظاىر أنو تكويِب إذ (ما) ىنا نافية ،متضمن معُب التكليف.
وليس بْب القراءتْب تضاد ،وا١بمع بينهما ٩بكن بدوف اعتساؼ ،إذ كل واحدة أفادت معُب جديداً ،واهلل تعأب
أعلم.
وما ورد من إنكار ابن عباس وابن مسعود و٦باىد(  )768وغّبىم لقراءة (أف يغل) على ا٤ببِب للمجهوؿ فهي
٧بمولة على عدـ ثبوت تواترىا لديهم ،ولو ثبت تواترىا ٓب ٰبل ٥بم أف ينكروىا.
وعبارة ٦باىد :كاف ابن عباس ينكر على من يقرأ {وما كاف لنيب أف يػُغَ َّل} ويقوؿ :كيف ال يكوف لو أف يُغل،
وقد كاف لو أف يُقتل ،قاؿ اهلل :ويقتلوف األنبياء بغّب حق ،ولكن ا٤بنافقْب اهتموا النيب  -صلى اهلل عليو وسلم -
ُب شيء من الغنيمة فأنزؿ اهلل{ :وما كاف لنيب أف يغل}( )769تربئة للنيب(.
وال ٱبفى أف إنكار ابن عباس مستند إٔب قياس ،والقياس ال ينهض حجة ُب رد التواتر كما ىو معلوـ.
وتتضمن قراءة (يػُغَ َّل) معُب آخر أيضاً ،وىو أف أصحاب األنبياء وال ٯبوز ٥بم ٕباؿ أف يغلوا أنبيائهم ،فقد يظن
بعض ا٤بنافقْب أف غلو٥بم لؤلنبياء مغفور ،ألف ما بْب أيدي األنبياء من ا٤باؿ إ٭با ىو ماؿ األمة ،وىم من األمة،
مصرحة بتحرًن غلوؿ األمواؿ ُب كل حاؿ.
فجاءت اآلية ٧بذرة من ىذا التوىمِّ ،
-----------(ٓ )763ب أجده ،والعهدة فيو على إيراد أيب زرعة لو ُب ا٢بجة ص 179
( )764أخرجو أبو داود والَبمذي وقاؿ :ىو حسن ،عن ابن عباس
انظر أسباب النزوؿ للسيوطي .آؿ عمراف آية 161
( )765انظر الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور للسيوطي جػ 2ص  ، 91وفيو نسبة ىذا القوؿ للحسن البصري.

( )766انظر الدر ا٤بنثور للسيوطي جػ 2ص  91وفيو نسبة القوؿ إٔب الربيع وقتادة.
( )767حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة طػ مؤسسة الرسالة ص 179
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ونص الشاطبية ....:وضم ُب يغل وفتح الضم إذ شاع كفبل
وٓب يأت ابن ا١بزري ُب الدرة على ذكر خبلؼ الثبلثة ،فدؿ على أهنم قرؤوا قراءة ا١بمهور.
( )768الدر ا٤بنثور للسيوطي جػ 2ص  91طػ دار الكاتب العريب
( )769ا٤بصدر نفسو
ا٤بسألة السادسة
قولو تعأب{ :وليحكم أىل اإل٪بيل ٗبا أنزؿ اهلل فيو} ا٤بائدة ػ- 47
قرأ ٞبزة{ :وليحكم أىل اإل٪بيل} بكسر البلـ وفتح ا٤بيم.
جعل البلـ الـ كي ،ونصب الفعل هبا ،وكأنو وجو معُب ذلك إٔب {وآتيناه اإل٪بيل فيو ىدى ونور ومصدقا ٤با
بْب يديو من التوراة}  - 46 -وكي ٰبكم أىلو ٗبا أنزؿ اهلل فيو.
وقرأ الباقوف{ :وليحكم} ساكنة البلـ وا٤بيم على األمر ،فأسكنوا ا٤بيم للجزـ وأسكنوا البلـ للتخفيف.
وحجتهم ُب ذلك أف اهلل عز وجل أمرىم بالعمل ٗبا ُب اإل٪بيل كما أمر نبينا (ُب اآلية بعدىا بالعمل ٗبا انزؿ
اهلل إليو ُب الكتاب بقولو:
{ وأنزلنا إليك الكتاب با٢بق مصدقا ٤با بْب يديو من الكتاب ومهيمنا عليو فاحكم بينهم ٗبا أنزؿ
اهلل}(.)770
وٜبرة ا٣ببلؼ :أنو من قرأ بالنصب جعلها متعلقة بقولو {وآتيناه اإل٪بيل} أي لكي ٰبكم أىل اإل٪بيل ٗبا أنزؿ
اهلل فيو ،وىو ٧بل اتفاؽ بْب ا٤بسلمْب ألف أىل الكتاب كانوا مأمورين أف ٰبكموا ٗبا ُب اإل٪بيل.
أما القراءة با١بزـ على أساس أف البلـ الـ األمر ،فهي أيضاً إلزاـ ٥بم با٢بكم ٗبا ُب اإل٪بيل ا٢بق من وجوب
اتباع النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -كما ٯبدونو ُب كتبهم.
فا٣ببلؼ بْب القراءتْب شكلي ،واالتفاؽ منعقد على ا٤بعُب(.)771
وٗبثل ذلك نقل القرطيب عن النحاس قولو :والصواب عندي أهنما قراءتاف حسنتاف ألف اهلل عز وجل ٓب ينزؿ
كتاباً إال ليعمل ٗبا فيو ،وأمر بالعمل ٗبا فيو فصحتا ٝبيعاً)772(.
وليس ُب أي من القراءتْب دليل للنصارى اليوـ فيما يزعمونو من أف القرآف أمرىم باالحتكاـ إٔب اإل٪بيل ،إذ إف
اإل٪بيل الذي أمروا باالحتكاـ إليو ُب نص
القرآف ،ىو ذلك اإل٪بيل الذي يتضمن وحدانية اهلل ،وبشرية السيد ا٤بسيح ،والبشارة با٤بصطفى(

قاؿ اهلل عز وجل{ :وما أمروا إال ليعبدوا إ٥باً واحداً ال إلو إال ىو سبحانو عما يشركوف}()773
وقاؿ{ :ما ا٤بسيح ابن مرًن إال رسوؿ قد خلت من قبلو الرسل وأمو صديقة كانا يأكبلف الطعاـ}()774
وقاؿ{ :وإذ قاؿ عيسى ابن مرًن يا بِب إسرائيل إين رسوؿ اهلل إليكم مصدقاً ٤با بْب يدي من التوراة ومبشراً
برسوؿ يأٌب من بعدي ا٠بو أٞبد فلما جاءىم بالبينات قالوا ىذا سحر مبْب}(.)775
فليحكم أىل اإل٪بيل ٗبا أنزؿ اهلل فيو!؟
بل إف نصارى ىذا الزماف ٱبالفوننا فيما نلجئهم إليو من أمر نزوؿ الكتاب على السيد ا٤بسيح كما أخرب اهلل عز
وجل{ :وآتيناه اإل٪بيل فيو ىدى ونور}(  ،)776فهم ال يعتقدوف ذلك أصبلً ،ويروف أف الكتاب ا٤بقدس
عندىم ىو ٧بض إ٥بامات تلقاىا الرسل وا٢بواريوف فدونوىا وٓب تكن وحياً تلقاه السيد ا٤بسيح عن ربو!..
وىكذا فإف العقل والنقل متفقاف أنو ليس ُب دار السعادة منزؿ للذين يكذبوف رسل اهلل ،ويعرضوف عن
ىداىم.
قاؿ ابن تيمية( :فمن كاف أبوه من أىل الكتاب قبل النسخ والتبديلٍ ،ب إنو ٤با بعث اهلل عيسى و٧بمداً(كفر
هبما وٗبا جاءا بو من عند اهلل ،واتبع الكتاب ا٤ببدَّؿ ا٤بنسوخ كاف كفره من أغلظ الكفر ،وٓب يكن كفره أخف
من كفر من دخل بنفسو ُب ىذا الدين ا٤ببدَّؿ ،وال لو ٗبجرد نسبو حرمة عند اهلل وال عند رسولو ،وال ينفعو دين
آبائو إذا كاف ىو ٨بالفاً ٥بم ،فإف آباءه كانوا إذ ذاؾ مسلمْب ،فإف دين اهلل ىو اإلسبلـ ُب كل وقت ،فكل من
آمن بكتب اهلل ورسلو ُب كل زماف فهو مسلم ،ومن كفر بشيء من كتب اهلل ورسلو فليس مسلماً ُب أي زماف
كاف)()777
-----------( )770حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة طػ مؤسسة الرسالة ص 227
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وعبارة الشاطيب:
كمبل
وٞبزة وليحكم بكسر ونصبو ٰبركو تبغوف خاطب ّ
وٓب يأت ابن ا١بزري ُب الدرة على ذكر خبلؼ للثبلثة الباقْب فدؿ أهنم قرؤوا قراءة ا١بمهور.
( )771دأب كثّب من النصارى إٔب توجيو ىذه اآليات وأمثا٥با إٔب ما يوافق ىواىم ،واٚبذوىا مصادرة على
القرآف الكرًن ،على أساس أف الكتاب الكرًن يأمرىم بالعودة إٔب إ٪بيلهم واالحتكاـ إليو.
ولكن ىذا السلوؾ ا٣باطئ غاية ما يؤدي إليو أهنم يثبتوف ألنفسهم مقاـ من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر
ببعض ،وىو مقاـ مذموـ بكل حاؿ.
وال ٱبفى أف دعوة القرآف ٥بم إٔب ا٢بكم ٗبا أنزؿ اهلل ُب اإل٪بيل قائمة باقية ،ولكن ا٤بقصود هبا ىو ذلك اإل٪بيل
ا٢بق الذي أنزلو اهلل على عيسى بن مرًن ،وىذا التعريف لئل٪بيل ال يقوؿ بو اليوـ أحد من النصارى ،إذ أهنم ال

يعتقدوف بوجوده أصبلً ،بل يقولوف بإ٥بامات أنز٥با اهلل عز وجل على أصحاب عيسى األربعة ،وىو خبلؼ ما
تقرر لدى ا٤بسلمْب من نزوؿ اإل٪بيل على السيد ا٤بسيح نفسو.
وأشهر من قاؿ ذلك وانتصر لو من النصارى األب يوسف درة ا٢بداد ُب سلسلة "دراسات قرآنية" منشورات
ا٤بكتبة البولسية ػ بّبوت.
( )772ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 6ص 209
( )773سورة التوبة 31
( )774سورة ا٤بائدة 75
( )775سورة الصف 6
( )776سورة ا٤بائدة 46
(٦ )777بموع فتاوى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،كتاب قتاؿ أىل البغي جػ 35ص 228
ا٤بسألة السابعة
قولو تعأب{ :إذا قاؿ ا٢بواريوف يا عيسى ابن مرًن ىل يستطيع ربك أف ينزؿ علينا مائدة من السماء}()778
تستطيع ربَّك}()779
قرأ الكسائي{ :ىل
ُ
يستطيع ربُّك أف ينزؿ علينا مائدة من السماء}()780
وقرأ الباقوف{ :ىل
ُ
وتوجيو قراءة الكسائي :ىل تقدر يا عيسى أف تسأؿ ربك ،ألهنم كانوا مؤمنْب ،وقد أثُب اهلل عليهم ،وأوحى
إليهم( ،)781كما ُب قولو{ :وإذ أوحيت إٔب ا٢بواريْب أف آمنوا يب وبرسوٕب}(  ،)782وكانت عائشة تقوؿ:
كاف القوـ أعلم باهلل من أف يقولوا (ىل يستطيع ربك) إ٭با قالوا( :ىل تستطيع ربَّك(.))783
واحتج أبو زرعة الختيار الكسائي بقولو :اهلل تعأب ٠باىم حواريْب ،وٓب يكن اهلل ليسميهم بذلك وىم برسالة
رسولو كفرة.
قاؿ أىل البصرة ػ يريد الكسائي وأصحابو ػ ا٤بعُب( :ىل تستطيع سؤاؿ ربك) فحذؼ السؤاؿ ،وألقى إعرابو
على ما بعده فنصبو كما قاؿ :واسأؿ القرية أي أىل القرية)784(.
وا٤براد أهنم حْب ذكروا االستطاعة أرادوا هبا االحتجاج للسيد ا٤بسيح عليهم ،كأهنم قالوا :إنك مستطيع فما
ٲبنعك؟ وال يستقيم الكبلـ إال على تقدير ذلك ،أال ترى أنو ال يصح أف يقوؿ( :ىل تستطيع أف يفعل
غّبؾ)(.)785
وأما قراءة ا١بمهور بالغيبة والرفع فيجب توجيهها إٔب تأويل االستطاعة ٗبعُب الرغبة ،أي ىل يرضى ربك أف
ينزؿ ا٤بائدة إف سألتو ذلك ،كما يقوؿ من يبتغي النصرة من عزيز :أتقدر أف تساعدين ُب ذلك ،وىو يعلم
قدرتو واستطاعتو ،ولكنو لوف من األدب تعرفو العرب ُب كبلمها)786(.

وقيل ا٤بعُب :ىل يقدر ربك ،وكاف ىذا السؤاؿ ُب ابتداء أمرىم قبل استحكاـ معرفتهم باهلل عز وجل و٥بذا قاؿ
عيسى ُب ا١بواب :اتقوا اهلل إف كنتم مؤمنْب(.)787
ولكن اعَبض القرطيب على ىذا التأويل ألف ا٢بواريْب خلفاء األنبياء ودخبلؤىم وأنصارىم ،كما قاؿ اهلل حكاية
عنهم وإقراراً ٥بم{ :قاؿ ا٢بواريوف ٫بن أنصار اهلل}( )788وقد قاؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم " :-إف لكل
نيب حواري وحواريي الزبّب( ،")789وال ٱبفى أف معرفة اهلل سبحانو أوؿ الواجبات على ا٤بؤمن ،فكيف يصبح
ىؤالء حواريْب للسيد ا٤بسيح ٍب ال يعرفوف صفة القدرة منو سبحانو وتعأب؟()790
ولعل أحسن تأويل لذلك أف يقاؿ :إهنم عرفوا اهلل عز وجل معرفة استدالؿ وأخبار فأرادوا علم معاينة وشهود،
كما قاؿ إبراىيم عليو السبلـ{ :رب أرين أنظر إليك}(  )791فإف إبراىيم من أعظم ا٤بؤمنْب بقدرة اهلل
سبحانو وكمالو ووحدانيتوٍ ،ب سأؿ اآلية وعلل ذلك بقولو :بلى ولكن ليطمئن قليب(  .)792وكذلك قاؿ
ا٢بواريوف {نريد أف نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أف قد صدقتنا ونكوف عليها من الشاىدين}()793
وقد أنكر الز٨بشري ُب الكشاؼ ذلك كلو ،وقاؿ إهنم قالوا ذلك لفساد عقيدهتم ونصو ُب ذلك :إف اهلل ما
وصفهم باإلٲباف واإلخبلص وإ٭با حكى ادعاءىم ٥بما ٍب أتبعو قولو :إذ قالوا ،فآذف أف دعواىم كانت باطلة
وأهنم كانوا شاكْب ،وقو٥بم( :ىل يستطيع ربك) كبلـ ال يرد مثلو عن مؤمنْب معظمْب لرهبم(.)794
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف ا٤بؤمن قد يسأؿ اهلل سبحانو وتعأب بعض آيات قدرتو وىو مؤمن ،ليزداد إٲباناً ،وال يطعن
ذلك ُب شيء من إٲبانو ،وقد سبق إٔب ذلك ا٣بليل إبراىيم وا٢بواريوف الكراـ.
ودلت قراءة ا١بمهور على جواز سؤاؿ اهلل عز وجل آياتو بلفظ االستطاعة ،وىو ما قرره ابن العريب القاضي
ا٤بالكي ا٤بفسر حيث ادخل اسم ا٤بستطيع ُب أ٠باء اهلل تعأب وقاؿٓ :ب يرد بو كتاب وال سنة ا٠باً ،ولكن ورد
فعبلً( ،)795وذكر قوؿ ا٢بواريْب {ىل يستطيع ربك} .وذلك على اختيار القرطيب ُب تفسّبه ،بأف ذلك ٓب
يصدر من ا٢بواريْب عن جهل باهلل عز وجل ،بل عن علم ومعرفة ،وٓب ينكر الذكر عليهم سؤا٥بم وىي مسألة
اعتقاد ال ٚبتلف فيها الشرائع)796(.
وأما قراءة الكسائي فبل تدؿ على ىذا ا٤بعُب وغايتها إضمار ما عادتو اإلظهار أي ىل تستطيع أف تدعو ربك.
وكما ترى فإف القراءتْب أفادتا معنيْب ٨بتلفْب ولكنهما غّب متنافرين ،واهلل تعأب أعلم.
-----------( )778سورة ا٤بائدة 112
( )779وٯبدر التنويو ىنا أف الكسائي أدغم البلـ ُب التاء :ىل تَّستطيع ،وىو وجو ُب القراءة واألداء ال يؤثر
على ا٤بعُب .انظر السبعة ُب القراءات البن ٦باىد ص 249
( )780سراج القاري البن القاصح العذري ص  .205وعبارة الشاطيب:
وخاطب ُب ىل يستطيع رواتو وربك رفع الباء بالنصب رتبل

وانظر السبعة ُب القراءات البن ٦باىد ص 249
( )781ال جداؿ ُب التصريح بأف اهلل أوحى إٔب ا٢بواريْب ،لقولو سبحانو{ :وإذ أوحيت إٔب ا٢بواريْب} ولكن
ما طبيعة ىذا الوحي؟ ٜبة تأويبلف :األوؿ :أوحى إليهم عن طريق رسلو .الثاين :أوحى إليهم وحي إ٥باـ .كما
ُب قولو سبحانو :وأوحينا إٔب أـ موسى أف أرضعيو.
( )782سورة ا٤بائدة 111
( )783ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 6ص 364
( )784حجة القراءات أليب زرعة ص 240
( )785ا٤بصدر نفسو ص 241
( )786ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ص  365جػ6
( )787ا٤بصدر نفسو ص  364جػ6
( )788سورة الصف 14
( )789أخرجو البخاري ومسلم عن جابر ُب كتاب الفضائل باب فضائل الزبّب بن العواـ .وأخرجو كذلك ابن
عساكر عن الزبّب ،وأٞبد ُب مسنده عن علي رضي اهلل عنو.
( )790القرطيب جػ 6ص 365
( )791سورة البقرة 261
( )792سورة البقرة 261
( )793سورة ا٤بائدة 112
( )794الكشاؼ للز٨بشري جػ 1ص 654
( )795كذا نقل القرطيب عن القاضي ابن العريب ا٤بالكي ُب ا١بامع جػ 6ص .365
ولكنِب تعقبت تفسّب ابن العريب :أحكاـ القرآف فلم أجد لذلك ذكراً عند ىذه اآلية ُب ا٤بائدة ،وتعقبتو كذلك
ُب ا١بزء الثاين صفحة  808حيث عقد فصبلً خاصاً الستقصاء األ٠باء ا٢بسُب عند قولو سبحانو{ :وهلل
األ٠باء ا٢بسُب فادعوه هبا} فعد منها مائة وثبلثة وأربعْب ا٠باً وٓب يأت فيها على ذكر اسم ا٤بستطيع!..
ولست أدري من أين نقل عنو القرطيب ذلك.
( )796ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 6ص 365
ا٤بسألة الثامنة
قولو تعأب { :والسابقوف األولوف من ا٤بهاجرين واألنصار والذين اتبعوىم بإحساف رضي اهلل عنهم ورضوا
عنو}()797

األنصار والذين اتبعوىم بإحساف}
قرأ يعقوب{ :و
ُ
وقرأ الباقوف{ :واألنصا ِر والذين اتبعوىم بإحساف}()798
فتكوف قراءة يعقوب بالرفع عطفاً على السابقْب األولْب ،وتكوف قراءة ا١بمهور با٣بفض عطفاً على ا٤بهاجرين.
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف قراءة ا١بمهور نصت على مزية فضل للسابقْب من األنصار ،وىم الذين آووا ونصروا ،من
الذين شهدوا بيعة العقبة ،أما قراءة يعقوب فقد جعلت فضل األنصار عاماً إذا ٓب تدخل عليهم (من)
التبغيض ،فجعلت لسائر األنصار مزية رضواف اهلل ،من شهد منهم العقبة ومن ٓب يشهدىا.
فتكوف حصيلة قراءة ا١بمهور أف رضواف اهلل مكتوب لثبلثة أصناؼ:
األوؿ :السابقوف األولوف من ا٤بهاجرين.
الثاين :السابقوف األولوف من األنصار.
الثالث :الذين اتبعوىم بإحساف.
وتكوف حصيلة قراءة يعقوب أف رضواف اهلل مكتوب لثبلثة أصناؼ:
األوؿ :السابقوف األولوف من ا٤بهاجرين
الثاين :األنصار (بعموـ سابقهم والحقهم)
الثالث :الذين اتبعوىم بإحساف.
فيكوف ُب قراءة يعقوب زيادة مزية لؤلنصار وىي أف سائر األنصار مشمولوف بالرضواف وا١بنة.
األنصار) عطفاً على (والسابقوف)(.)799
وقد رويت قراءة يعقوب عن عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو فقرأ (و
ُ
وعلى قراءة ا٣بفض فإف السابقْب من ا٤بهاجرين واألنصار ىم الذين صلوا إٔب القبلتْب كما اختاره سعيد بن
ا٤بسيب ،أو الذين شهدوا بيعة الرضواف عاـ ا٢بديبية ُب قوؿ الشعيب ،أو أىل بدر ُب قوؿ ٧بمد بن كعب
وعطاء بن يسار(.)800
على أف مشوؿ األنصار بالرضواف وا١بنة كما دلت عليو قراءة الرفع ال يعِب استواءىم ُب ا٤بنزلة والقرب ،فقد
صرح القرآف بأهنم ليسوا سواء ،كذلك يقتضي العدؿ ويشهد العقل ،قاؿ اهلل عز وجل{ :ال يستوي منكم من
أنفق من قبل الفتح وقاتل ،أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ،وكبل وعد اهلل ا٢بسُب ،واهلل ٗبا
تعملوف خبّب(.})801
ومعلوـ أف األنصار ركن اإلسبلـ ،وىم الذين آووا ونصروا ،وىم الذين مشلتهم دعوة النيب  -صلى اهلل عليو
وسلم  -بقولو" :اللهم ارحم األنصار وأبناء األنصار وأبناء أبناء األنصار".
وقد أفاضت كتب ا٢بديث ُب استقصاء الروايات الكثّبة الٍب ورد فيها فضل األنصار ومنزلتهم ،و٩با أخرجو
إماـ احملدثْب البخاري من ذلك :عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف أبا القاسم (قاؿ" :لو أف األنصار سلكوا وادياً

أو شعباً لسلكت ُب وادي األنصار ،ولوال ا٥بجرة لكنت امرءً من األنصار" ،فقاؿ أبو ىريرة رضي اهلل عنو :ما
ظلم ػ بأيب وأمي ػ آووه ونصروه()802
وعن الرباء رضي اهلل عنو قاؿ٠ :بعت رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -يقوؿ" :األنصار ال ٰببهم إال
مؤمن ،وال يبغضهم إال منافق ،فمن أحبهم أحبو اهلل ،ومن أبغضهم أبغضو اهلل"()803
وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم " :-آية اإلٲباف حب األنصار،
وآية النفاؽ بغض األنصار"()804
والشك أف مزايا األنصار كثّبة ،وفضلهم عظيم ،وقد زادهتم ىذه اآلية شرفاً ومكانة.
وال تنافر بْب القراءتْب ،بل قراءة يعقوب ُب فضلهم عامة ،وقراءة ا١بمهور ُب ٚبصيص السابقْب منهم ٗبنزلة
أعلى من القرب والرضواف واهلل أعلم.
-----------( )797سورة التوبة 102
( )798تقريب النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري ص 120
( )799فتح القدير للشوكاين جػ 2ص 398
( )800ا٤بصدر نفسو ص 398
( )801سورة ا٢بديد 10
( )802فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقبلين جػ 7ص 112
( )803ا٤بصدر نفسو ص 113
( )804ا٤بصدر نفسو ص 113
ا٤بسألة التاسعة
قولو تعأب{ :قاؿ يا نوح إنو ليس من أىلك إنو عمل غّب صاّب}
ِ
صاّب} بنصب البلـ والراء.
قرأ الكسائي ويعقوب{ :إنو َعمل غّب َ
عمل غّب صاّب}؟
َّ
وحجتُو حديث أـ سلمة قالت :قلت يا رسوؿ اهلل كيف أقرأٌ { :
عمل غّب صاّب} أو { َ
عمل غّب صاّب} بالنصب)805(.
فقاؿَ { :
فا٥باء ُب ىذه القراءة عائدة على ابن نوح ألنو جرى ذكره قبل ذلك فكِب عنو.
وكاف بعض أىل البصرة ينكر ىذه القراءة ،واحتج لذلك بأف العرب ال تقوؿِ ( :
عم َل غّب حسن) حٌب تقوؿ:
(عمل عمبلً غّب حسن) .وقد ذىب عن وجو الصواب فيما حكاه ألف القرآف نزؿ ٖببلؼ قولو ،قاؿ اهلل
تعأب{ :ومن تاب وعمل صا٢باً}()806

معناه :ومن تاب وعمل عمبلً صا٢باً ،وقاؿ{ :واعملوا صا٢باً}( )807وٓب يقل (عمبلً)
وقاؿ ُب موضع آخر{ :إالَّ من تاب وآمن وعمل عمبلً صا٢باً}()808
ِ
غّب
وقاؿ{ :ويتبع غّب سبيل ا٤بؤمنْب}( )809وٓب يقل (سبيبلً غّب سبيل ا٤بؤمنْب) ،فكذلك قولو{ :إنو عم َل َ
غّب صاّب)
صاّب} معناه( :إنو عمل عمبلً َ
وقرأ الباقوف{ :إنو عمل غّب صاّب} بفتح ا٤بيم وضم البلـ والراء.
وحجتهم ما روي ُب التفسّب :جاء ُب قولو{ :إنو عمل غّب صاّب} أي (إف سؤالك إياي أف أ٪بي كافراً عمل
غّب صاّب) ألف نوحاً قاؿ{ :رب إف ابِب من أىلي} ػ  45ػ فقاؿ اهلل تعأب{ :إنو ليس من أىلك} الذين
عمل غّب صاّب} وقيل{ :ليس من أىلك} أي من أىل دينك.
وعدتك أف أ٪بيهم ،إف سؤالك إياي { ٌ
فا٥باء ُب قراءهتم كناية عن السؤاؿ وٓب ٯبر لو ذكر ظاىر ،وذلك جائز فيما قد عرؼ موضعو أف يكُب عنو ،أو
جرى ما يدؿ عليو كقولو عز وجل {وال ٙبس الذين يبخلوف ٗبا آتاىم اهلل من فضلو ىو خّباً}(  )810فكُب
عن البخل ألنو ذكر الذين يبخلوف اكتفاء بو عن ذكر البخل وكُب بو ،وقاؿ{ :حٌب توارت با٢بجاب}()811
يعِب الشمس .وىذه أعبلـ ال ٯبهل موضعها ،قاؿ الشاعر:
إذا ُهنى السفيو جرى إليو وخالف ،والسفيو إٔب خبلؼ
فقاؿ (جرى إليو) وٓب ٯبر ذكر السفو ،ولكن ٤با ذكر السفيو دؿ على السفو.
والسؤاؿ ُب قصة نوح ٓب ٯبر لو ذكر ،ولكنو ٤با ذكر {إف ابِب من أىلي} دؿ على السؤاؿ.
وقاؿ آخروف منهم الزجاج (ا٥باء كناية عن ابن نوح) ،أي أنو ذو عمل غّب صاّب كما قاؿ الشاعر:
ترتع مارتعت حٌب إذا َّادكرت فإ٭با ىي إقباؿ وإدبار()812
أي ذات إقباؿ وإدبار.
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف إحدى القراءتْب قررت أف ابن نوح عمل عمبلً غّب صاّب ،وىو إعراضو عن ىدي أبيو ،وىي
قراءة الكسائي ويعقوب.
وأفادت قراءة ا١بمهور أف سؤاؿ نوح عن ولده عمل غّب صاّب ،وىي تقرير أنو قد تصدر من األنبياء الصغائر
والذنوب ،ولكن ال يقروف عليها .قاؿ اهلل عز وجل{ :فاصرب إف وعد اهلل حق واستغفر لذنبك وسبح ٕبمد
ربك}()813
{ليغفر لك اهلل ما تقدـ من ذنبك وما تأخر}()814
وىذا التأويل ىو اختيار ٝبع من مفسري السلف ،وأنا أنقل لك اختياراهتم كما أوردىا السيوطي ُب الدر
ا٤بنثور:
عمل غّبُ صاّب ،يقاؿ سؤالك عما ليس لك بو علم ،وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبّب
أخرج ابن جرير إنو ٌ
أنو قرأ َع ِم َل َغ َّب صاّب ،قاؿ :معصيتو نيب اهلل وأخرج أبو الشيخ وابن جرير عن ٦باىد رضي اهلل عنو ُب قولو:

فبل تسألن ما لك ليس لك بو علم قاؿ بْب اهلل لنوح عليو السبلـ أنو ليس بابنو ،وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ
عن ابن زيدوف أين أعظك أف تكوف من ا١باىلْب .قاؿ أف تبلغ بك ا١بهالة أين ال أُب بوعد وعدتك حٌب
تسألِب قاؿ :فإهنا خطيئة ،رب إين أعوذ بك أف أسألك.
وأخرج أبو الشيخ عن ابن ا٤ببارؾ قاؿ :لو أف رجبلً اتقى مائة شيء وٓب يتق شيئاً واحداً ٓب يكن من ا٤بتقْب.
ولو تورع عن مائة شيء وٓب يتورع عن شيء واحد ٓب يكن ورعاً ومن كاف فيو خلة من ا١بهل كاف من ا١باىلْب
أما ٠بعت إٔب ما قاؿ نوح عليو السبلـ "إف ابِب من أىلي" قاؿ اهلل{ :إين أعظك أف تكوف من ا١باىلْب}.
وأخرج أبو الشيخ عن الفضيل بن عياض قاؿ بلغِب أف نوحاً عليو السبلـ ٤با سأؿ ربو فقاؿ :يا رب إف ابِب من
أىلي ،فأوحى اهلل إليو :يا نوح إف سؤالك إياي إف ابِب من أىلي َع َم ٌل غّبُ صاّب فبل تسألِب ما ليس لك بو
علم إين أعظك أف تكوف من ا١باىلْب قاؿ فبلغِب أف نوحاً بكى على سؤالو أربعْب عاماً)815(.
-----------( )805أورد ىذا النص السيوطي ُب الدر ا٤بنثور عن أـ سلمة وعن أ٠باء بنت يزيد أيضاً معزواً إٔب أٞبد وأيب
داود والَبمذي والطرباين وا٢باكم وأبو نعيم .انظر الدر طػ دار ا٤بعرفة جػ 3ص 336
( )806سورة الفرقاف 71
( )807سورة سبأ 11
( )808سورة الفرقاف 70
( )809سورة النساء 114
( )810سورة آؿ عمراف 180
( )811سورة ص 33
( )812حجة القراءات ص 342 - 341
وانظر سراج القاري ص 249
وغّب رفعوا إال الكسائي ذا ا٤ببل
وعبارة الشاطيب :وُب َع َم ٌل فتح ٌ
ورفع ونونوا َ
والبيت الذي أورده أبو زرعة ِ
آخراً للخنساء ٛباضر بنت عمرو ترثي أخاىا صخراً.
وأما قراءة يعقوب فقد أشار إليها ابن ا١بزري ُب تقريب النشر ص 124
( )813سورة غافر 55
( )814سورة الفتح 2
( )815الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور جػ 3ص 336
ا٤بسألة العاشرة

قولو تعأب{ :حٌب إذا استيئس الرسل وظنوا أهنم قد ُك ِذبوا}
يوسف ػ- 110
اعلم أف ا٤بفسرين متفقوف ُب صرؼ رواية التخفيف {كذبوا} عن ظاىرىا(  ،)816و٥بم ُب ذلك ٙبرير لطيف
سيأٌب إيراده.
قرأ أىل الكوفة وىم عاصم وٞبزة والكسائي وكذلك أبو جعفر وخلف( { :)817وظنوا أهنم قد ُك ِذبوا}
بالتخفيف من قولك (كذبتك ا٢بديث) أي ٓب أصدقك .وُب التنزيل{ :وقعد الذين كذبوا اهلل
ورسولو}( .)718وفيها وجهاف من التفسّب.
أحدٮبا :حٌب إذا استيأس الرسل من إٲباف قومهم ،وظن قومهم أف الرسل قد ُك ِذبواٗ ،بعُب (أخلفوا ما وعدوه
وجعل (الظن) موافقاً لفظو معناه .فإف
الرسل نصرنا ،فجعل الضمّب ُب قولو {ظنوا} للقوـُ .
من النصر) جاء َ
قيل :كيف ٯبوز أف ُٰبمل الضمّب ُب {ظنوا} على القوـ ،والذي تقدـ ذكره الرسل؟
ا٤برسل
قيل :إف ذلك ال يػمنع ألف ذكر الرسل يدؿ على ا٤برسل (إليهم) ،فلهذا جاز أف ٰبمل الضمّب على َ
(إليهم).
والوجو اآلخر :حٌب إذا استيأس الرسل من إٲباف قومهم ،وظن قومهم أف الرسل قد كذبتهم فيما أخربوىم بو
من أهنم (إف ٓب يؤمنوا هبم نزؿ هبم العذاب) ٍب رد إٔب مآب يسم فاعلو ،فقيل إهنم كناية عن القوـ.
وقرأ أىل ا٢بجاز والبصرة والشاـ وىم نافع وابن كثّب وأبو عمرو وابن عامر وكذلك يعقوب( ُ { :)819ك ِّذبوا}
بالتشديد وُب التنزيل{ :ولقد كذبت رسل}()820
وقولو{ :فكذبوا رسلي}( )821وجعلوا الضمّب ُب (ظنوا) للرسل ،والظن ٗبعُب اليقْب.
وحجتهم ُب ذلك أف ذكر الرسل قد تقدـ وٓب يتقدـ ذكر ا٤برسل (إليهم) فيجعل الضمّب لو ،وإذا كاف ذلك
كذلك فاألؤب أف ٯبعل الضمّب للرسل ،فيكوف الفعبلف للرسل ،ويصّب كبلماً واحداً.
ومعُب اآلية( :حٌب إذا استيأس الرسل من إٲباف قومهم وظنوا أي أيقنوا أف قومهم قد كذبوىم جاءىم نصرنا أي
جاء الرسل نصرنا)()822
قالوا :ومعُب اآلية( :حٌب إذا استيأس الرسل ٩بن كذهبم من قومهم) أف يصدقوىم ،وظنت الرسل أف من قد
آمن هبم من قومهم قد كذبوىم (جاءىم نصر اهلل عند ذلك)
قالت عائشة رضي اهلل عنهآ( :ب يزؿ الببلء بالرسل حٌب خافوا أف يكوف من معهم من ا٤بؤمنْب قد
كذبوىم)()823
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف التأليف بْب القراءات أفادنا عدداً من ا٤بعاين السبيل إٔب معرفتها لو ٓب تتعدد ىذه القراءات
ا٤بتواترة.

فقد دلت قراءة الكوفيْب وأيب جعفر بالتخفيف أف نصر اهلل سبحانو آت ،وأف من إرىاص ىذا النصر أف
يستيئس الرسل من إٲباف قومهم ،وأف تظهر شكوؾ بعض ا٤بؤمنْب بقو٥بم :إف الرسل قد أخلفوا ما ُوعدوا بو من
النصر ،وكذلك قو٥بم :إف الرسل قد كذبتهم فيما وعدهتم بو من حلوؿ العذاب با٤بشركْب.
وىذه ا٤بعاين كلها تدؿ ٥با قراءة التخفيف ،وىي ٙبمل األنبياء ومن بعدىم من ا٤بصلحْب والدعاة على الصرب
والتحمل إذا رأوا شكوؾ الناس ُب رساالهتم ودعواهتم.
ودلت قراءة الباقْب بالتشديد أف إعراض الناس ،وتكذيبهم با٥بدى ،وصدىم عن سبيل اهلل ال ينبغي أف يدفع
إٔب يأس الدعاة واستسبلمهم بل ىو إرىاص بقرب نصر اهلل عز وجل ودنو فرجو.
ومقتضى القراءة األخّبة أف الرسل يبلغوف حداً من الصرب والضراعة مع ازدياد استكبار ا٤بستكربين وعتوىم إٔب
حد ٯبعلهم يشكوف ٗبن معهم من ا٤بؤمنْب أهنم ال ٱبلصوف ُب إٲباهنم ،وهبذا ا٤بعُب قالت عائشة رضي اهلل
عنهآ( :ب يزؿ الببلء بالرسل حٌب خافوا أف يكوف من معهم من ا٤بؤمنْب قد كذبوىم)()824
والشػك أف ىػذه ا٤بعػانػي ٝبػيعػاً تػزيد من عقيدة ا٤بػؤمن بقرب نصر اهلل كلمػا ازداد البػبلء واشتػدت الػمػحن،
وىي كما ترى ال تتعارض ُب الفهم بل تتػػآزر وتتػكامػل.
وىذا قد قاؿ قوـ :إف الظن ىنا ليس بػمعُب اليقْب بل لفظو معناه( ،)825وىو مذىب قوي وىو ال يغّب شيئػاً
مػمػا قدمناه بل يؤيده ويدؿ لو.
-----------( )816انظر فتح القدير للشوكاين ط دار ا٤بعرفة جػ 3ص 61
( )817سراج القاري البن القاصح ص 260
وعبارة الشاطيب ُب ا٢برز:
 ........كذا نل ،وخفف كذبوا ثابتاً تبل
وانظر تقريب النشر البن ا١بزري ص 126
( )818سورة التوبة 90
( )819مفهوـ من النص على مذىب ا٤بخالفْب ،انظر ا٤بادة قبل السابقة من ا٥بامش
( )820سورة األنعاـ 34
( )821سورة سبأ 45
( )822حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ص 366
( )823حجة القراءات ص 366
وانظر سراج القاري ص 226
وعبارة الشاطيب ....:كذا نل ،وخفف كذبوا ثابتاً تبل

( )824حجة القراءات أليب زرعة ص 366
( )825ا٤بصدر السابق نفسو ص 366
ا٤بسألة ا٢بادية عشرة
قػولػو تعػأب{ :فناداىا من ٙبتها أال ٙبزين قد جعل ربك ٙبتك سرياً} مػريػم ػ- 24
قرأ أبو عمرو وابن كثّب وابن عامر وشعبة عن عاصم ورويس{ :فناداىا من ٙبتها} بفتح ا٤بيم والتاء .جعلوا
( َم ْن) ا٠باً وجعلوا النداء لو .ا٤بعُب :فناداىا الذي ٙبتها وىو عيسى ،و(ٙبتها) صلة( َم ْن).
وحجتهم ما روي عن أيب بن كعب قاؿ :الذي خاطبها ىو الذي ٞبلتو ُب جوفها.
قرأ الباقوفِ { :من ٙبتها} بكسر ا٤بيم والتاء .أي فناداىا جربيل من بْب يديها.
وحجتهم :ما روي عن ابن عباس{ :من ٙبتها} قاؿ جربيل ،وٓب يتكلم عيسى حٌب أتت بو قومها.
وقاؿ آخروف منهم ا٢بسن (البصري)( :من ٙبتها :عيسى) فكأنو جعل الفاعل مستَباً ُب (ناداىا).
ا٤بعُب :فناداىا عيسى من ٙبتها وىو أجود الوجهْب .وذلك أنو جرى ذكره ُب قولو{ :فحملتو فانتبذت بو}...
فلما أتى الفعل بعد ذكره دؿ على أنو فعل ا٤بذكور ،وأنو مستَب ُب فعلو ،فالكسر أعم .وذلك أف من كسر
ٰبتمل ا٤بعُب أف يكوف ا٤بلك وٰبتمل أف يكوف عيسى عليو السبلـ(.)826
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف قراءة أيب عمرو وابن كثّب وابن عامر وشعبة قد أفادت اإلشارة إٔب ا٤بنادي فكانت ( َم ْن) ىي
االسم ا٤بوصوؿ ا٤بعرؼ با٤بنادي ،بينما أفادت قراءة الباقْب أف مكاف ا٤بنادي كاف ٙبت السيدة مرًن ،أما
الضمّب الداؿ عليو فهو مستَب ُب قولو سبحانو :فناداىا ،وال تعارض بْب الفائدتْب.
ويبقى ا٣ببلؼ ُب تعيْب ا٤بنادي أىو جربيل أـ السيد ا٤بسيح ،وليس ىذا ا٣ببلؼ ناشئاً عن اختبلؼ القراءة.
قاؿ الشوكاين ُب فتح القدير {فناداىا من ٙبتها} أي جربيل ٤با ٠بع قو٥با ،وكاف أسفل منها ٙبت األكمة وقيل
ٙبت النخلة ،وقيل ا٤بنادي ىو عيسى)827(.
وروي عن ابن عباس أف ا٤بنادي ىنا ىو جربيل ،وٓب يتكلم عيسى حٌب أتت بو قومها ،وقد أورد أستاذنا
الدكتور الزحيلي ىذا الرأي( ، )828وال شك أنو يتضمن الثناء على السيدة الطاىرة بوصفها بزيادة اليقْب ،إذ
أشارت إليو كما أمرت ،وٓب تكن تعلم أنو سينطق ُب ا٤بهد ،إذا كاف الذي ناداىا من ٙبتها عند ا٤بخاض إ٭با ىو
جربيل.
فإف كاف ا٤بنادي عيسى عليو السبلـٓ ،ب يكن لنا أف نثبت ٥با ما قدمناه من ىذه الصفة ،واهلل سبحانو أعلم.
-----------( )826حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ط مؤسسة الرسالة ص 441
وانظر سراج القاري البن القاصح العذري ط البايب ا٢بليب ص 284

وعبارة الشاطيب:
ومن ٙبتها اكسر واخفض الدىر عن شذا ..............
َ
وعبارة ابن ا١بزري ُب الدرة ا٤بضية ُب إضافة رويس إليهم:
 .................ومن ٙبتها اكسر أخػ ػفضن يعل....
( )827فتح القدير للشوكاين طػ دار ا٤بعرفة جػ 3ص 329
( )828انظر التفسّب ا٤بنّب للدكتور وىبة الزحيلي جػ 16ص 76
ا٤بسألة الثانية عشرة
قولو تعأب{ :فظن أف لن نػقدر عليو فنادى ُب الظلمات أف ال إلو أنت سبحانك إين كنت من
الظا٤بْب}()829
قرأ يعقوب{ :فظن أف لن يػُ ْق َدر عليو}
وقرأ الباقوف{ :فظن أف لن نَػ ْق ِدر عليو}()830
وتوجيو قراءة يعقوب أف نيب اهلل يونس عليو السبلـ أراد الفرار من قومو ال يطالو أذاىم ،فيكوف كفار قومو ُب
مقاـ نائب الفاعل ا٤بضمر ُب ىذا ا٤بقاـ.
وٗبثل قراءة يعقوب قرأ عبيد بن عمّب وقتادة واألعرج لكن مع التشديد{ :فظن أف لن يقدَّر عليو} .وقرأ عبد
اهلل بن أيب اسحق وا٢بسن البصري وابن عباس مثلما قرأ يعقوب بدوف تشديد)831(.
وعلى قراءة يعقوب ا٤بتواترة ،وقراءة قتادة واألعرج الشاذة ال يوجد ما يعكر فهم النص ،إذ من شأف األنبياء أف
يظنوا أف اهلل لن يقدر عليهم ا٤بصيبة ،وأف يظنوا أف الكفرة لن يقدروا على إيذائهم ،وذلك إحساس بشري
مشروع ال يقدح ُب عصمة ا٤برسلْب.
ولكن اإلشكاؿ إ٭با يتوجو على قراءة ا١بمهور ،وذلك كما روي عن معاوية بن أيب سفياف أنو استدعى ابن
عباس يوماً فقاؿ لو :لقد ضربتِب أمواج القرآف البارحة فغرقت فيها ،فلم أجد لنفسي خبلصاً إال بك.
قاؿ :وما ىي يا معاوية؟ فقرأ ىذه اآلية وقاؿ :أو يظن نيب اهلل أف ال يقدر عليو؟ فقاؿ ابن عباس :ىذا من
القدر ال من القدرة(.)832
وىذا ُب ا٢بقيقة من بدائع الكلم ،إذ جعل {نقدر} ىنا من التقدير ،وىذا كما ترى ظن ٧بمود يندرج ٙبت
حسن الظن باهلل ،ويتضمن اعتقاد نيب اهلل يونس بأف اهلل لن يَػ ْق ُد َر عليو العقوبة ،بل يعفو ويرحم.
وقد أفاض اإلماـ القرطيب ُب الرد على من تأوؿ اآلية ىنا ٗبعُب أف إبليس استزلو وأوقع ُب ظنو إمكاف أال يقدر
اهلل عليو ٗبعاقبتو فقاؿ القرطيب :ىذا قوؿ مردود مرغوب عنو ألنو كفر ،مع أنو صرح بروايتو عن سعيد بن
جبّب)833(.

وٜبة توجيو آخر لقراءة ا١بمهور وىو على جعل نقدر ىنا ٗبعُب نضيق ،ويدؿ لذلك قولو تعأب{ :اهلل يبسط
الرزؽ ٤بن يشاء ويقدر}( )834وقولو{ :ومن قدر عليو رزقو فلينفق ٩با آتاه اهلل}( ،)835وىو قوؿ مروي عن
سعيد بن جبّب وعطاء وا٢بسن البصري(.)836
فهناؾ إذف توجيهاف لقراءة ا١بمهور أهنا ٗبعُب :التقدير وٗبعُب التضييق.
ويشهد للقوؿ بأنو التقدير أيضا ماروي أف عمر بن عبد العزيز قرأىا{ :فظن أنو لن نقدر عليو} وٗبثل ذلك
روي عن قتادة و٦باىد والفراء ،وأنشد ثعلب:
فليست عشيات اللوى برواجع * لنا أبداً ما أورؽ السلم النضر
وال عائد ذاؾ الزماف الذي مضى * تباركت ما ِ
تقد ْر يَػ َق ْع ولك الشكر()837
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف نيب اهلل يونس وىو النيب ا٤بعصوـ ٤با ترؾ قومو وقػع فػي
ظنو شيئاف:
األوؿ :أف قومو لن يقدروا على إيذائو حْب يفر منهم ،وىو ما دلت لو قراءة يعقوب بصيغة ا٤ببِب للمجهوؿ.
الثاين :أف اهلل عز وجل لن يقدر عليو ٗبعُب :لن يقدر عليو ،أي لن يعجل حسابو ويؤاخذه باإلياس من
ٍ
اعتقاد بعفوه ورٞبتو.
قومو( )838وىو ما دلت لو قراءة ا١بمهور وىو حسن ظن باهلل ،وحسن
وإف يونس قد برـ بقومو لطوؿ ما ذكرىم فلم يذكروا ،وأقاموا على كفرىم فراغمهم وظن أف ذلك يسوغ حيث
ٓب يفعلو إال غضباً هلل وأنفة لدينو ،وبغضاً للكفر وأىلو.
فالتأليف بْب القراءتْب أفادنا االطبلع على خواطر نيب اهلل يونس وىو يوٕب قومو ،وىي كما ترى خواطر ال
تقدح ُب العصمة ،بل تكشف لنا زيادة مزايا الفضل ُب ىذا النيب الكرًن.
-----------( )829سورة األنبياء
( )830تقريب النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري ص 143
وعبارة طيبة النشر  ..................:يقدر ياء واضممن
وافتح ظيب ......................
( )831ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 10ص 329
( )832الكشاؼ للز٨بشري جػ 2ص 581
( )833ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 11ص 329
( )834سورة الرعد
( )835سورة الطبلؽ
( )836ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 11ص 329

( )837ا٤بصدر السابق نفسو ص 330
( )838وكذلك على تأويل عطاء وسعيد بن جبّب أنو ظن أف لن نضيَّق عليو ،وقد قدمنا ىذا القوؿ آنفػاً.
ا٤بسألة الثالثة عشرة
قولو تعأب{ :ما كاف ٧بمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسوؿ اهلل وخاًب النبيْب}(.)839
وخاًب النبيْب} بفتح التاء
قرأ عاصمَ { :
وقرأ الباقوفِ { :
وخاًب النبيْب} بكسر التاء ()840
ا٣باًب وا٣باًب لغتاف ُب معنيْب اثنْب :ا٣باًب :الزينة ،وا٣باًب :ا٣بتاـ والطابع وكذلك بالكسر ،وقد أطبقت معاجم
اللغة على ذلك)841(.
وليس بْب الفتح والكسر داللة تشريعية إذ األمر كما بيناه تعدد لغات ٤بقصود واحد ،وىو ما دلت عليو مراجع
اللغة ا٤بعتمدة.
ولكن يبدو ُب ا٤بسألة داللة أخرى ُب تكامل ا٤بعُب من القراءتْب ا٤بتواترتْب وىو أف خاًب بالكسر اسم فاعل،
وخاًب بالفتح اسم ذات ،وكبلٮبا وصف لو (بأنو ختم الرسل وأنو ( َخْت ُمهم ،وذلك ٗبعُب ا٣بتاـ وٗبعُب الزينة
ٝبيعػاً.
ولست أجد ىنا ٜبرة للخبلؼ من جهة األحكاـ الشرعية ،ولكِب أوردت ىذه ا٤بسألة ُب ىذا ا٤بقاـ نظراً ألف
فرقة مارقة ظهرت أياـ االحتبلؿ الربيطاين للهند وىي الفرقة القاديانية(  )842استغلت جهل العامة باللغة
فروجت لضبللتها بأف القراءة ا٤بتواترة ال تدؿ على أكثر من أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -زينة للرسل،
وليس ختاماً ٥بم.
وىذه الضبللة مردودة عند أىل االعتبار من وجهْب:
األوؿٓ :ب ينفرد أحد من أىل اللغة احملتج هبم هبذا التفصيلِ ،
ا٣باًب كبلٮبا ٰبتوي ا٤بعُب ذاتو من ا٣بتاـ
فا٣باًب و َ
والزينة ،فاالنفراد بأحد ا٤بعنيْب ٙبكم ،وىو أمر ٓب يؤد إليو من قبل اختيار أحد من النحاة ا٤بشهورين.
وقد قدمت لك طرفاً من اختيارات ا١بواىري والفّبوزآبادي وابن منظور ُب الصفحة السالفة)843(.
الثاين :لو سلمنا جدالً بأف ا٣باًب بالكسر ىو الزينة وال يدؿ على ا٣بتاـ ،على أساس أف قراءة الفتح وحدىا
تفيد ختم النبوة ،فكيف يسوغ ٤بسلم أف
يقبل إحدى القراءتْب ا٤بتواترتْب وينبذ أختها ،مع أهنما ُب الثبوت سواء عند سائر ا٤بسلمْب ،وليست إحداٮبا
أؤب من أختها بالقبوؿ من جهة اإلسناد.

وىكذا فإف مسألة ختم النبوة منصوص عليها ُب القرآف الكرًن ،كما دلت على ذلك القراءات ا٤بتواترة الٍب ال
ينكرىا إال كافر .وىذه األدلة من القرآف الكرًن مؤيدة باألدلة ا٤بتظاىرة من السنة النبوية الٍب أٝبع أىل السنة
وا١بماعة على تصحيحها.
قاؿ (" :سيكوف ُب أمٍب ثبلثوف كذابوف ،كلهم يزعم أنو نيب ،وأنا خاًب النبيْب ،ال نيب بعدي")844(.
وعن جابر بن عبد اهلل أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ" :إ٭با مثلي ُب األنبياء كمثل رجل بُب دارا
فأكملها وأحسنها إال موضع لبنة ،فكاف من دخلها ونظر إليها فقاؿ :ما أحسنها إال موضع ىذه اللبنة ،فأنا
موضع اللبنة ،ختم يب األنبياء"()845
وٓب يشتهر القوؿ بنفي ختم النبوة إال عند القاديانية ،وىي فرقة ضالة بإٝباع ا٤بسلمْب ،وٕبسبك من ضبل٥بم
وا٫برافهم عبلقتهم باالستعمار ،ودعوهتم ا٣ببيثة إٔب نسخ ا١بهاد ،والركوف إٔب الكفار وا٤بشركْب.
وُب ختاـ ىذه ا٤بسألة ننقل تلخيصاً ٤بعُب ختم النبوة ودالالت ذلك ،من ٕبث علمي نفيس بعنواف :ىيمنة
القرآف وعا٤بيتو وخلوده ،للباحث العبلمة الشيخ أٞبد علي اإلماـ قاؿ فيو:
"وكانت النبوة الٍب جاءت بو خاٛبة النّبوات ،فكانت صا٢بة لكل زماف ومكاف ،وكذا كاف القرآف ٩با استلزـ أف
يكوف ىذا الكتاب عا٤بياً وخالداً.
ا٤بوجهات فكاف
ذلك أف خاٛبية الرسالة وتوقف النّبوات يتطلب استمرارية القيم ُب القرآف الكرًن وا٤بعايّب و ّ
ا٤بوجهات ُب ّأمة
ا٣بلود للقرآف لتخلد ىذه القيم ،وكاف ختاـ النّ ّبوات ٝبيعاً يتطلب أف ال تنحصر ىذه القيم و ّ
الرسل}"
من األمم دوف غّبىا {لئبل يكوف للناس على اهلل ّ
حجة بعد ّ
" وختم النبوة يعِب أف القرآف ىو آخر رسالة إٔب الناس فبل كتاب بعد القرآف ولو علم اهلل أف الناس ٰبتاجوف إٔب
رسالة أخرى من بعد ذلك ٤با كاف القرآف الكرًن ىو الرسالة ا٣باٛبة .فإف رٞبة اهلل بالبشر ال تَبكهم بغّب دليل
وىداية {وما أرسلناؾ إال رٞبة للعا٤بْب} (سورة األنبياء :اآلية )107
ونتيجػة لػختػم النبػوة يلػزـ أف تكػوف صا٢بة لكل زماف ومكاف وأف تكػوف الرسػالػة لػجميػػع البشػر ٙبقيػقػاً
للعػالػمػيػة .وأف تكوف الرسالػة ميسػرة للقرآف والعمل {ولػقػػد يسرنا القرآف للذكر} (سػػورة الق ػمػر :اآلية )17
وأحكػػامهػا قػائمػة على التيسّب ال التعسّب {يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر} (سورة البػقػرة :اآليػة
 )185حيػث ال حػػرج وال مشق ػػة {وما جعل عليكم ُب الدين من حرج} (سورة ا٢بج :اآلية  )78والتكليف
على الوسع {ال يكلف اهلل نفساً إال وسعها} (سورة البقرة :اآلية  )286كما جاءت ىذه الرسالة لَبفع عنّا
اإلصر واألغبلؿ الٍب كانت على من سبقنا {ويضع عنهم اصرىم واألغبلؿ الٍب كانت عليهم} (سورة
األعراؼ :اآلية  )157وقد ظل نداء ا٤بسلمْب على الدواـ دعاءً يتلى أناء الليل وأطراؼ النهار {ربنا وال ٙبمل
علينا إصراً كما ٞبلتو على الذين من قبلنا ربنا وال ٙبملنا ما ال طاقة لنا بو} (سورة البقرة :اآلية  )286وحينئ ٍػذ

ال تكوف ٜبة حاجة لشيء من الرساالت السابقة ٙبقيقاً ٤بعُب ا٥بيمنة ،وال يكوف ٜبة احتماؿ لضياع الرسالة
ا٣باٛبة فيكتب اهلل ٥با ا٢بفظ وا٣بلود"()846
-----------( )839سورة األحزاب
( )840سراج القاري البن القاصح العذري ص 328
وعبارة الشاطيب:
وخاًب وِّكبل
َ ............................
بفتح ٭با .................................
وعبارة ابن ا١بزري ُب الطيبة:
نصعاً...................
يكوف خاًب افتحوه ّ
( )841انظر لساف العرب جػ 12ص  163مادة ختم ،والقاموس احمليط جػ ص  105مادة ختم
الصحاح للجوىري مادة ختم ،و٨بتار الصحاح للرازي ص  169مادة ختم
( )842القاديانية فرقة ضالة أنشأىا غبلـ أٞبد القادياين (  1326 - 1252ىػ) قاـ يعلن بأف اهلل إ٭با وعد
بظهور مثيل عيسى ُب األرض ال بظهور عيسى نفسو ،وبأنو ىو ذلك ا٤بثيل الذي وعد اهلل بظهوره ،فهو
ا٤بسيح ا٤بوعود ٍب راح يزعم أنو نيب ورسوؿ من اهلل وصاغ لنفسو وحياً كالقرآف وابتُب لنفسو ُب بلدة قادياف
مسجداً و٠باه ا٤بسجد األقصى .و٠بى بلدتو مكة ا٤بسيح إٔب آخر ما ىنالك من الضبلالت إٔب أف توُب ،وكاف
من أخطر ما دعا إليو دعوتو إٔب نسخ ا١بهاد ،وٙبرٲبو ضد اإلنكليز ُب ا٥بند ،وىي دعوة تكشف عن حقيقة
طوايا القوـ ونواياىم.
وليس التفصيل من شرط ىذه الدراسة بل ٲبكننا اإلشارة إٔب بعض الدراسات ا١بادة الٍب قصدت كشف
طواياىم وتعريتهم أماـ األمة ،منها على سبيل ا٤بثاؿ( :طائفة القاديانية) للعبلمة ٧بمد ا٣بضر حسْب،
(القادياين والقاديانية) للسيد أيب ا٢بسن الندوي( ،ما ىي القاديانية) أليب األعلى ا٤بودودي( ،القاديانية)
إلحساف إ٥بي ظهّب( ،ا٤بوجز ُب األدياف وا٤بذاىب ا٤بعاصرة) تأليف ناصر الغفاري وناصر عبد الكرًن العقل.
( )843انظر الصفحة السابقة من ىذه الدراسة.
( )844أخرجو الَبمذي وقاؿ حديث حسن ػ جػ 6رقم ا٢بديث 2220
( )845أخرجو البخاري ُب الصحيح باب ا٤بناقب
ورقم ا٢بديث ُب طبعة البغا  3342البخاري.
وأخرجو مسلم عن أيب ىريرة ُب كتاب فضائل النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -الباب الرابع :تتميم األنبياء
وختمهم بالنيب صلى اهلل عليو وسلم ،رقم ا٢بديث .1527

( )846مقالة علمية لؤلستاذ الدكتور أٞبد علي اإلماـ مدير جامعة القرآف الكرًن والعلوـ اإلسبلمية ،أحتفظ
بصورة منها ،وقد نشرت.
ا٤بسألة الرابعة عشرة
قولو تعأب{ :وقيلو يا رب إف ىؤالء قوـ ال يؤمنوف} الزخرؼ ػ- 88
قرأ عاصم وٞبزة{ :وقيلو يا رب} بكسر البلـ على معُب (وعنده علم الساعة( )847وعلم قيلو) .وقرأ الباقوف:
بالنصب .قاؿ األخفش :منصوب من وجهْب :أحدٮبا على العطف على قولو{ :أـ ٰبسبوف أنا ال نسمع
سرىم )848(}..وقيلو (أي) ونسمع قيلو ،وعلى قولو :وقاؿ قيلو.
قاؿ الزجاج( :الذي اختاره أنا أف يكوف نصبا على معُب( :وعنده علم الساعة) ويعلم قيلو ،فيكوف ا٤بعُب( :أنو
يعلم الغيب ويعلم قيلو))849(.
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف اهلل سبحانو أخرب أنو يعلم خرب قيلو وأسفو على قومو ،وىو ما دلت لو قراءة ا٣بفضٍ ،ب
هتددىم بقولو :أـ ٰبسبوف أنا ال نسمع سرىم و٪بواىم ،أي وٰبسبوف أنا ال نسمع قيلو يا ربٍ ،...ب أخرب بأنو
يسمع ذلك كلو ،ورسلنا لديهم يكتبوف .وىو ما دلت لو قراءة النصب .وبا١بملة فإف ا١بمع بْب (القراءتْب
يفيد علم اهلل بصرب نبيو ،ويفيد كذلك هتديده للمشركْب ُب إعراضهم عن ىدي النيب  -صلى اهلل عليو وسلم
.-----------( )847ىي اآلية السالفة { :وعنده علم الساعة وإليو ترجعوف ،وال ٲبلك الذين يدعوف من دونو الشفاعة إال
من شهد با٢بق وىم يعلموف ،ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اهلل فأىن يؤفكوف ،وقيلو يا رب إف ىؤالء قوـ ال
يؤمنوف}
( )848سورة الزخرؼ ()80
( )849حجة القراءات ص 655
وانظر سراج القاري ص 350
بعد ُب .........................
وعبارة الشاطيب :وُب قيلو اكسر واكسر الض َّ
َّم ُ
ا٤بسألة ا٣بامسة عشرة
قولو تعأب{ :يا أيها الذين آمنوا ال تقدموا بْب يدي اهلل ورسولو واتقوا اهلل إف اهلل ٠بيع عليم}(
يعقوب( :ال تقدموا) وقرأ الباقوف( :ال تقدموا)()851

 )850قرأ

فيكوف ا٤بعُب على اختيار يعقوب النهي عن التقدـ على النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب ا٤بشي والقياـ
بسائر األفعاؿ ،وذلك على تقدير حذؼ إحدى تاءٌب :تتقدموا(  .)852وىي فعل الزـ ،وٲبثل قراءة يعقوب
قرأ الضحاؾ( )853أيضاً.
وأما قراءة ا١بمهور فقد جاءت بفعل متعد من غّب التصريح با٤بفعوؿ ،وقػد حذؼ ا٤بفعوؿ إيذاناً بالعموـ،
ليتناوؿ كل ما يقع ُب النفس ٩با يقدـ ،وقريب من ذلك قولو سبحانو{ :اقرأ باسم ربك الذي خلق}( )854
فقد حذؼ ا٤بفعوؿ ،ليشمل كل قراءة نافعة ،وٜبة وجو آخر ٢بذؼ ا٤بفعوؿ ىنا أورده الز٨بشري إذ قاؿ :إنو ٓب
يقصد قصد مفعوؿ وال حذفو ،بل توجو بالنهي إٔب نفس ا٤بتقدـ كأنو قيل :ال تقدموا على التلبس هبذا الفعل،
وال ٘بعلوه منكم بسبيل كقولو تعأب({ :)855ىو الذي ٰبيي وٲبيت}()856
وٜبرة ا٣ببلؼ :تظهر فيما ٙبصل من معاف جديدة ومفيدة ،فمقتضى اآلية ىنا النهي عن التقدـ على رسوؿ اهلل
 صلى اهلل عليو وسلم  -فعبلً كما دلت قراءة يعقوب ،وقوال كما دلت قراءة الباقْب.فهي إذف مشتملة على وجوب األدب معو (وعدـ التقدـ عليو ،ومشتملة أيضاً على وجوب طاعتو واتباعو
(فيما أمر بو .وليس ٜبة سبيل الستخبلص ذينك ا٤بعنيْب من ىذه اآلية إال من خبلؿ تعدد القراءات كما رأينا.
قاؿ القاضي ابن العريب ا٤بالكي :اآلية أصل ُب ترؾ التعرض ألقواؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-وإٯباب
اتباعو ،واإلقتداء بو ،وكذلك قاؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب مرضو" :مروا أبا بكر فليصل بالناس"،
فقالت عائشة ٢بفصة :قوٕب لو :إف أبا بكر رجل أسيف ،وإنو مٌب يقم مقامك ال يسمع الناس من البكاء،
فمر علياً(  )857فليصل بالناس ،فقاؿ (" :إنكن ألنًب صواحب يوسف ،مروا أبا بكر فليصل
بالناس")858(.
وكذلك فقد أورد القاضي ابن العريب ٟبسة أسباب لنزوؿ اآلية تكشف لك أف كبل ا٤بعنيْب مراد حيث دلت
عليو اآلية ،وبسط األسباب ا٣بمسة كما يلي:
األوؿ :إف قوماً كانوا يقولوف لو أنزؿ ُب كذا وكذا ،فأنزؿ اهلل ىذه اآلية ،قاؿ قتادة.
الثاين :هنوا أف يتكلموا بْب يدي كبلمو قاؿ ابن عباس.
الثالث :ال تفتئتوا على اهلل ورسولو ُب أمر حٌب يقضي اهلل على لساف رسولو (ما يشاء .قالو ٦باىد.
الرابع :نزلت ُب قوـ ذٕبوا قبل أف يصلي النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -فأمرىم أف يعيدوا الذبح .قالو ا٢بسن.
ا٣بامس :ال تقدموا أعماؿ الطاعة قبل وقتها .قالو الزجاج )859(.وأورد القرطيب سبباً سادساً وىو أف النيب -
صلى اهلل عليو وسلم  -أراد أف يستخلف رجبلً على ا٤بدينة يوـ قصد خيرب ،فأشار عليو عمر برجل آخر
فنزلت)860(.
ويناسب أف يكوف الرابع وا٣بامس سبباً لآلية كما قرأ يعقوب ،وأف تكوف األسباب األخرى واردة على ما قرأ
الباقوف.

قاؿ ابن العريب :ىذه األقواؿ كلها صحيحة تدخل ٙبت العموـ ،فاهلل أعلم ما كاف السبب ا٤بثّب لآلية ،ولعلها
نزلت دوف سبب)861(.
-----------( )850سورة ا٢بجرات 1
( )851النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري ص 175
وعبارة طيبة النشر :تقدموا ضموا اكسروا ال ا٢بضرمي .....................
( )852الكشاؼ للز٨بشري جػ 3ص 552
( )853ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 16ص 30
( )854سورة العلق
( )855سورة غافر
( )856الكشاؼ للز٨بشري جػ 3ص 552
( )857الرواية ا٤بشهورة أنو عمر .أوردىا البخاري ُب الصحيح كتاب ا١بماعة واإلمامة رقم ا٢بديث633
( )858أحكاـ القرآف للقاضي ابن العريب ا٤بالكي جػ 4ص 1712
( )859أحكاـ القرآف للقاضي ابن العريب جػ 4ص 1712
( )860ا١بامع ألحكاـ القرآف جػ 16ص 301
( )861أحكاـ القرآف للقاضي ابن العريب جػ 4ص 1712
ا٤بسألة السادسة عشرة
قولو تعأب{ :وما ىو على الغيب بضنْب}()862
قرأىا ابن كثّب وأبو عمرو والكسائي ورويس{ :وما ىو على الغيب بظنْب}( )863من الظن والتهمة.
وقرأ الباقوف{ :وما ىو على الغيب بضنْب}( )864من البخل
ففي قراءة ابن كثّب وأصحابو نفى اهلل سبحانو عن نبيو الكرًن هتمة الوىن والظن ،فيما يبلغو للعباد من أمر
وحن و َّ
أف،
الغيب والوحي ،ظنْب صيغة (فعيل) من ظن ،جاءت اسم فاعل خبلؼ للقياس ُب نظائرىا َم َّن َّ
حيث اسم فاعلها حناف ومناف وأناف.
وُب قراءة الباقْب نفى اهلل سبحانو عن نبيو الكرًن هتمة كتم شيء من الوحي ،فأخرب أف ما ىو على الغيب
بضنْب ،من البخلُّ ،
ويدؿ لو قوؿ السيدة عائشة رضي اهلل عنها البن أختها عروة :أين أنت من ثبلث من
حدثك هبن فقد كذب ...ومن حدثك أنو كتم شيئاً من الوحي فقد كذب)865(.

وذلك كلو من أصوؿ العقيدة ُّ
يدؿ لو العقل ،ويدؿ لو النقل ُب مواطن كثّبة ،وتزيده ىذه اآلية توكيداً على
توكيد.
وٜبرة ا٣ببلؼ :أنو يلزـ ا٤بكلف اعتقاد سبلمة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -من أمرين اثنْب :من الضن
بالغيب ومن الظن بالغيب ،فهو ٓب يكتم شيئاً ٩با أوحي إليو ،وكذلك ٓب يتلق ما تلقى ظاناً وال واٮباً ،وإ٭با
تلقاه بيقْب وأداه بيقْب.وٓب يكن لك أف تدرؾ ا٤بعنيْب ٝبيعاً لوال ما تواتر من القراءة الصحيحة.
وىذه ا٤بعاين الٍب دلت ٥با اآلية من أصوؿ العقيدة يدؿ ٥با النقل ،ويدؿ ٥با العقل ُب مواطن كثّبة ،وتزيده ىذه
اآلية توكيداً على توكيد.
وُب التنزيل{ :قل إ٭با أنا بشر مثلكم يوحى إٕب}(.)866
وقد أدى النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -ما أوحي إليو فلم يضن بشيء ،وكاف ُب بعض ما أداه عتب عليو
شديد ،ولو كاف لو أف يبدلو من تلقاء نفسو لكتم ذلك ،وقد قالت السيدة عائشة رضي اهلل عنها :لو كاف
رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -كاٛباً شيئاً من الوحي لكتم ىذه اآلية{ :وإذا تقوؿ للذي أنعم اهلل عليو
وأنعمت عليو أمسك عليك زوجك واتق اهلل ،وٚبفي ُب نفسك ماهلل مبديو ،وٚبشى الناس واهلل أحق أف
ٚبشاه}()867
وكذلك قولو تعأب { :عبس وتؤب ،أف جاءه األعمى ،وما يدريك لعلو يزكى ،أو يذكر فتنفعو الذكرى ،أما من
استغُب ،فأنت لو تصدى ،وما عليك أال يزكى ،وأما من جاءؾ يسعى ،وىو ٱبشى ،فأنت عنو تلهى}()868
وكذلك قولو تعأب{ :ما كاف لنيب أف يكوف لو أسرى حٌب يثخن ُب األرض ،تريدوف عرض الدنيا واهلل يريد
اآلخرة واهلل عزيز حكيم ،لوال كتاب من اهلل سبق ٤بسكم فيما أخذًب عذاب عظيم}()869
وكذلك قولو سبحانو { :ولو تقوؿ علينا بعض األقاويل ،ألخذنا منو باليمْبٍ ،ب لقطعنا منو الوتْب ،فما منكم
من أحد عنو حاجزين}()870
بضن بشيء
فهذه اآليات ونظائرىا تضمنت عتباً شديداً على النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-ولو كاف لو أف َّ
من الوحي لضن هبذا.
وأما باب الظن فقد رزقو اهلل سبحانو من اليقْب ما ٓب يؤتو أحد ،وٕبسبك أنو بشَّر سراقة بن مالك بن جعشم
بسواري كسرى وتاجو وىو طريد خائف ،ٱباؼ أف يتخطفو الناس ،وبشر ا٤بسلمْب بكنوز كسرى وقيصر يوـ
ا٣بندؽ ،وإف ا٤بشركْب ليطوقوف ا٤بدينة كما يطوؽ السوار ا٤بعصم ،وا٤بنافقوف بداخل ا٤بدينة
يغلوف بالنفاؽ ويقولوف{ :ما وعدنا اهلل ورسولو إال غروراً}(  )871واليهود يغدروف من ا٣بلف ويكيدوف
لئلسبلـ وا٤بسلمْب.
وأخرج الَبمذي ُب جامعو ُب كتاب التفسّب سورة ا٤بائدة( :فبينما ٫بن كذلك ٠بعت صوت السبلح ،فقاؿ
النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  :-من ىذا .فقالوا :سعد وحذيفة جئنا ٫برسك يا رسوؿ اهلل ،فناـ (حٌب ٠بعت

غطيطو ،ونزلت ىذه اآلية {واهلل يعصمك من الناس} فأخرج رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -رأسو من
قبة أدـ ،وقاؿ" :انصرفوا أيها الناس ػ فقد عصمِب اهلل"()872
فأنت ترى أنو صرؼ ا٢برس على رغم حاجتو إليهم جملرد أنو تلقى من اهلل وعداً بالعصمة ،فقد كاف يقينو
بعصمة اهلل أعظم من ثقتو بعصمة الناس.
وىذه ا٤بعاين كما ترى ٦بتمعة ُب قولو سبحانو {وما ىو على الغيب بظنْب}
-----------( )862سورة التكوير 24
( )863سراج القاري البن القاصح ص 382
وعبارة الشاطيب :وظا بضنْب َحق راو وخف ُب
فأشار بقولو (حق) إٔب أيب عمرو وابن كثّب ،وأشار بالراء إٔب الكسائي ،أهنم قرؤوىا بالظاء.
وقد أخرب ابن ا١بزري أف رويس قرأىا بالظاء أيضاً ُب تقريب النشر ص  186وأورد كذلك وجهاً منفرداً نقلو
ابن مهراف عن روح أيضاً أنو قرأىا بالظاء.
( )864ا٤بصادر نفسها.
( )865رواه البخاري ُب كتاب التفسّب ،سورة النجم ،آية 1
( )866سورة الكهف 107
( )867سورة األحزاب 37
( )868سورة عبس 7 - 1
( )869سورة األنفاؿ 67
( )870سورة ا٢باقة 45
( )871سورة األحزاب 12
( )872انظر ا١بامع الصحيح للَبمذي جػ 5ص 4
ا٤بسألة السابعة عشرة
قولو تعأب{ :لَبك طبقاً عن طبق} االنشقاؽ ػ- 19
قرأ ابن كثّب وٞبزة والكسائي وخلف( { :)873لَبَك َ َّ طبقاً} بفتح الباء .أي لَبك يا ٧بمد حاالً بعد حاؿ.
يذكر حاالت النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -من يوـ أوحي إليو إٔب يوـ قبضو اهلل وقد روي أيضاً( :لَبك يا
٧بمد ٠باء بعد ٠باء) يعِب ُب ا٤بعارج.

وقاؿ آخروف منهم ابن عباس( :لَبك أي لتصّبف األمور حاالً بعد حاؿ بتغّبىا واختبلؼ األزماف) يعِب
الشدة(.)874
فػ(األمور) فاعلة وتكوف التاء لتأنيث ا١بمع.
وقاؿ آخروف منهم ابن مسعود وأنو قرأ (لَبَك َ َّ ) أي السماء حاالً بعد حاؿ ،تكوف وردة كالدىاف ،وتكوف
كا٤بهل ُب اختبلؼ ىيأهتا فتكوف التاء لتأنيث السماء
وقرأ الباقوف{ :لَبَك ُ َّ } برفع الباء .وحجتهم ُب ذلك أنو ٱباطب الناس ُب ذلك ،ألنو ذكر من يؤتى كتابو
بيمينو وبشمالوٍ ،ب ذكر ركوهبم طبقاً عن طبقٍ ،ب قاؿ{ :فما ٥بم ال يؤمنوف} ا٤بعُب :لَبك حاالً بعد حاؿ
من إحياء وإماتة وبعث حٌب تصّبوا إٔب اهلل.
عن ا٢بسن قاؿ :لَبك حاالً بعد حاؿ ومنزالً بعد منزؿ(.)875
وعن ٦باىد( :)876لَبَك ُ َّ أمراً بعد أمر)877(.
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف اآلية نصت على شيئْب اثنْب:
األوؿ :أف الناس يتقلبوف ُب أحواؿ ٨بتلفة من ا٤بوت إٔب القرب إٔب الربزخ إٔب ا٢بساب إٔب حيث يؤمر هبم ،وىو
ما دلت لو قراءة ا١بمهور.
الثاين :أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -موعود من اهلل عز وجل ػ ووعد اهلل حق ال ٱبلف اهلل ا٤بيعاد ػ موعود
أف يرقى بو طبقاً عن طبق ،وقد رأيت قوة التفسّب الذي أشار إٔب أهنا العدة با٤بعراج ،وقد دلت ٥بذا ا٤بعُب قراءة
ابن كثّب وٞبزة والكسائي وخلف العاشر.
وا٢باصل أف اختبلؼ القراءتْب مرده إٔب تقدير الضمّب ،أىو مفرد أـ ٝبع ،فإف كاف مفرداً كما قرأ ابن كثّب
وأصحابو فهو إما النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -كما مر بك ،أو السماء كما روي عن ابن مسعود كما
قدمناه.
وإف كاف ا٤بضمر ٝباعة كما ُب قراءة ا١بمهور ،فاآلية إخبار عن أحواؿ الناس يوـ القيامة وما ينتظرىم من
معاد.
وىذه الدالالت ٝبيعاً من مقاصد اآلية ،ال تتعارض وال تتناقض ،وسبيل معرفتها ىو القراءة ا٤بتواترة بالضم
والفتح ٝبيعاً.
-----------( )873سراج القاري ص 382
وعبارة الشاطيب  ....................:وبا ترك أضمم حبا َع َّم هنبل
وأضاؼ ابن ا١بزري أف خلقاً قرأ بفتح الباء أيضاً ذلك ُب تقريب النشر ص 187
( )874انظر الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور ص 330

( )875ا٤بصدر نفسو ص 330
( )876ا٤بصدر السابق نفسو ص 330
( )877حجة القراءات ص 330
ا٤بطلب الثالث :الغيبيات
ا٤بسألة األؤب:
قولو تعأب{ :فأزَّ٥بما الشيطاف عنها فأخرجهما ٩با كانا فيو}()878
قرأ ٞبزة{ :فأزا٥بما الشيطاف عنها}()879
وقرأ الباقوف{ :فأزَّ٥بما الشيطاف عنها}()880
فقراءة ٞبزة من اإلزالة ،وىي نقيض الثبات ،ويقوي قراءتو قولو سبحانو{ :فأخرجهما ٩با كانا فيو} ،وىو ُب
اقتضاء الظاىر أكثر من الوسوسة.
أما قراءة ا١بمهور{فأزَّ٥بما} من الزلل ،وىو نتيجة وسوستو وإغرائو ،والوسوسة حديث النفس ،يقاؿ وسوست
إليو نفسو وسوسة ووسواساً بكسر الواو ،وكاف ذلك عن طريق القسم ٥بما إنو ٤بن الناصحْب {وقا٠بهما إين
لكما ٤بن الناصحْب}
غره باليمْب
وأما السبيل الٍب هبا وسوس آلدـ فلم يصح فيها خرب ،وغاية ما دلت عليو النصوص القرآنية أنو َّ
الفاجرة وأغراه با٤بلك ،وىو نقل عن ابن عباس قاؿ :أتاه ا٤بلعوف من جهة ا٤بلك.
وٜبرة ا٣ببلؼ :أنو ٯبوز نسبة الفعل إٔب الشيطاف على سبيل اجملاز ،وىو ما دلت عليو قراءة ٞبزة ،وليس ىذا
ا٤بعُب جديداً مبتدعاً ُب اآلية ،بل لو نظائر كثّبة ُب القرآف ،ولكنو مؤيد ٥با ومظاىر ،أقرُهبا قولو سبحانو:
{فأخرجهما ٩با كانا فيو}( )881فنسب اإلخراج إليو مع أنو ٓب يكن منو إال الوسوسة ،وكاف اإلخراج بأمر اهلل
سبحانو وتعأب على سبيل ا٢بقيقة.
والقراءتاف متظاىرتاف ُب التوكيد أف على ا٤بؤمن أف يتقي كيد الشيطاف ،فقد بلغ من كيده أنو أزؿ نبيا وأزالو عن
نعمتو ،وتكرر ا٣برب ُب القرآف ألٮبيتو وعظيم داللتو ،وإف كاف ذلك األثر كلو مقدر بأمر اهلل سبحانو ،وأمرؾ
بدراستها وفهمها.
فيكوف ما دلت عليو قراءة ا١بمهور أف سعي الشيطاف مقتصر على الوسوسة ،وما دلت عليو قراءة ٞبزة أف
سعيو قد يتعداىا إٔب الكيد ا٤بفضي إٔب ركوب احملظور.
وليس بْب القراءتْب تناقض بل إف قراءة ٞبزة أفادت معُب جديداً ،وىي متواترة ينبغي التزامها ،وىذا يشبو ما
ىو مقرر عند علماء االصطبلح من قبوؿ زيادة الثقة.
------------

( )878سورة البقرة 36
( )879سراج القاري البن القاصح ص 150
وعبارة الشاطبية :وُب فأزؿ البلـ خفف ٢بمزة وزد ألفاً من قبلو فتكمبل
( )880تعينت القراءة للباقْب بذلك ٤با ٓب يأت ذكر ٨بالف إال ٞبزة ،وٓب يأت ابن ا١بزري على أي إشارة
ٖببلؼ أحد من الثبلثة تتمة العشرة.
( )881سورة البقرة 36
ا٤بسألة الثانية
قولو تعأب{ :قل إ٭با اآليات عند اهلل ،وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنوف} األنعاـ ػ- 109
قرأ ابن كثّب وأبو عمرو وشعبة{ :وما يشعركم إهنا إذا جاءت} بكسر األلف .قاؿ اليزيدي :ا٣برب متناه عند
قولو{ :وما يشعركم} أي ما يدريكم؟ ٍب ابتدأ ا٣برب عنهم{ :إهنم ال يؤمنوف إذا جاءهتم} وكسروا األلف على
االستئناؼ.
قاؿ سيبويو :سألت ا٣بليل عن قولو{ :وما يشعركم إهنا إذا جاءت} ما منعها أف تكوف كقولك( :وما يدريك
أنو ال يفعل؟) فقاؿ :ال ٰبسن ذلك ُب ىذا ا٤بوضع ،إ٭با قاؿ{ :وما يشعركم} ٍب ابتدأ فأوجب فقاؿ{ :إهنا إذا
جاءت ال يؤمنوف} لو قاؿ( :وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنوف) كاف عذرا ٥بم ،وحجتهم قولو [بعدىا]:
{ولو أننا نزلنا إليهم ا٤ببلئكة }...إٔب قولو{ :ما كانوا ليؤمنوا} فأوجب ٥بم الكفر ،وقاؿ{ :ونقلػب أفئدهتم
وأبصارىم كما ٓب يؤمنوا بو أوؿ مرة} أي َّ
مرة.
إف اآلية إف جاءهتم ٓب يؤمنوا [٤با ٓب يؤمنوا] أوؿ َّ
وقرأ الباقوف{ :أهنا إذا جاءت} بالفتح .قاؿ ا٣بليل :إف معناىا :لعلها إذا جاءت ال يؤمنوف .قاؿ وىذا
كقو٥بم( :إيت السوؽ أنك تشَبي لنا شيئاً) أي لعلك.
يروى ُب التفسّب(  )882أهنم اقَبحوا اآليات وقالوا{ :لن نؤمن لك حٌب تفجر لنا من األرض
تنزؿ علينا كتاباً نقرؤه} فأنزؿ اهلل{ :قل إ٭با اآليات عند اهلل وما يشعركم
ينبوعاً}( ...)883إٔب قولو{ :حٌب َّ
أهنا إذا جاءت ال يؤمنوف}( )884أي لعلها إذا جاءت ال يؤمنوف على رجاء ا٤بؤمنْب.
وقاؿ آخروف :بل ا٤بعُب{ :وما يشعركم أهنا إذا جاءت يؤمنوف} فتكوف (ال) مؤكدة للجحد كما قاؿ{ :وحراـ
على قرية أىلكناىا أهنم ال يرجعوف} ٗبعُب( :وحراـ عليهم أف يرجعوا) .قاؿ الفراء( :سأؿ الكفار رسوؿ اهلل أف
يأتيهم باآلية الٍب نزلت ُب الشعراء {إف نشأ ننزؿ عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ٥با خاضعْب}
وقاؿ ا٤بؤمنوف :يا رسوؿ اهلل سل ربك أف ينز٥با حٌب يؤمنوا ،فأنزؿ اهلل {وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنوف}
أي {إذا جاءت يؤمنوف} و(ال) صلة كقولو{ :ما منعك أال تسجد إذ أمرتك} أي أف تسجد.
وقرأ ٞبزة وابن عامر{ :إذا جاءت ال تؤمنوف} بالتاء.

وحجتهما قولو{ :وما يشعركم} قاؿ ٦باىد :قولو {وما يشعركم} خطاب للمشركْب الذين أقسموا ،فقاؿ جل
وعز :وما يدريكم أنكم تؤمنوف.
وقرأ الباقوف :بالياء ،إخبار عنهم .وحجتهم قولو{ :ونقلب أفئدهتم وأبصارىم} وٓب يقل (أفئدتكم)()885
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف القراءتْب غّب متعارضتْب ُب ا٤بعُب ،وإف أوىم السياؽ التعارض ،وىي على تقدير التقرير ،أو
ا٤بفعولية ،تفيد أف ا٤بشركْب لن يؤمنوا ولو جاءهتم اآليات ،وىذا قررتو آيات كثّبة:
{ ولو نزلنا عليك كتابا ُب قرطاس فلمسوه بأيديهم لقاؿ الذين كفروا منهم إف ىذا إال سحر مبْب}()886
إ٭با سكرت أبصارنا بل ٫بن قوـ
{ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيو يعرجوف ،لقالوا
مسحوروف}()887
وُب توكيد ا٤بعُب جاءت اآلية التالية{ :ولو أننا أنزلنا إليهم ا٤ببلئكة وكلمهم ا٤بوتى وحشرنا عليهم كل شيء قببلً
ما كانوا ليؤمنوا إال أف يشاء اهلل}()888
وىذا السياؽ يدفع توىم أف تكوف اآلية عتابا للمؤمنْب كما يشعر بو قولو سبحانو{ :وما يشعركم} ،على قراءة
الفتح.
وىكذا فإف ٝباىّب ا٤بفسرين متفقوف على معُب أف اآليات لن تكوف سببا إلسبلمهم ،فبل تنتظروا دخو٥بم ُب
اإلسبلـ هبا إال أف يشاء اهلل ولكن أكثرىم ٯبهلوف.
وللقرطيب ُب ىذه اآلية تعليل لطيف أنقلو لك بنصو :قولو تعأب{ :قل إ٭با اآليات عند اهلل} أي قل يا ٧بمد:
اهلل القادر على اإلتياف هبا وإ٭با يأٌب هبا إذا شاء{ .وما يشعركم} أي وما يدريكم أٲباهنم ،فحذؼ ا٤بفعوؿٍ .ب
استأنف فقاؿ{ :إهنا إذا جاءت ال يؤمنوف} بكسر إف ،وىي قراءة ٦باىد وأيب عمرو وابن كثّب .ويشهد ٥بذا
قراءة ابن مسعود {وما يشعركم إذا جاءت ال يؤمنوف}
وقاؿ ٦باىد وابن زيد :ا٤بخاطب هبا ا٤بشركوف ،وًب الكبلـ .حكم عليهم بأهنم ال يؤمنوف ،وقد أعلمنا ُب اآلية
الفراء وغّبه :ا٣بطاب
بعد ىذه أهنم ال يؤمنوف ،وىذا التأويل يشبو قراءة من قرأ {تؤمنوف} ،بالتاء .وقاؿ َّ
للمؤمنْب ،ألف ا٤بؤمنْب قالوا للنيب(يا رسوؿ اهلل ،لو نزلت اآلية لعلهم يؤمنوف ،فقاؿ اهلل تعأب{ :وما يشعركم}
أي يعلمكم ويدريكم أيها ا٤بؤمنوف{ .أهنا} بالفتح ،وىي قراءة أىل ا٤بدينة واألعمش وٞبزة أي لعلها إذا
جاءت ال يؤمنوف ،قاؿ ا٣بليل{ :أهنا} ٗبعُب لعلها ،حكاه عن سيبويو وُب التنزيل{ :وما يدريك لعلَّو َّيزكى}
أي أنو َّيزكى .وحكي عن العرب:
ايت السوؽ أنَّك تشَبي لنا شيئاً ،أي لعلك ،وىو اختيار إماـ اللغة ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدي ،وقاؿ أبو
النجم:
قالت لشيباف ادف من لقػائػػو ألف تغ ػػدي القػػوـ مػػن شوائػ ػػو
وقاؿ عدي بن زيد:

أعازؿ ما يدريػك َّ
أف منيػتػي إٔب ساعة ُب اليوـ أو ُب ضحى الغد
أي لعلِب .وقاؿ دريد بن الصمة:
أريِب جوادا مات ىزالً ألنِب أرى مػػا تري ػػن أو ٖبي ػبلً ٨بػلػػداً
أي لعلِب .وىو ُب كبلـ العرب كثّب ( َّ
لعل.
أف) ٗبعُب َّ
وحكػػى الكس ػػائي أن ػػو كػذلػػك فػي مصحػػف أبػي بػػن كعػػب:
{وما أدراكم لعلها}
وقاؿ الكسائي والفراء :أف (ال) زائدة وا٤بعُب :وما يشعركم أهنا ػ أي اآليات ػ إذا جاءت ا٤بشركْب يؤمنوف،
زيدت (ال) كما زيدت ال ُب قولو تعأب:
{وحراـ على قرية أىلكناىا أهنم ال يرجعوف} ألف ا٤بعُب :وحراـ على قرية ُمهلكة رجوعهم.
وُب قولو{ :ما منعك أال تسجد} وا٤بعُب :ما منعك أف تسجد.
ف الزجاج والنحاس وغّبٮبا زيادة (ال) وقالوا :ىو غلط وخطأ ألهنا إ٭با تزاد فيما ال يشكل .وقيلُ :ب
َ
وض َّع َ
الكبلـ حذؼ ،وا٤بعُب :وما يشعركم أهنا إذا جاءت ال يؤمنوف أو يؤمنوفٍ ،ب حذؼ ىذا لعلم السامع ،ذكروا
النحاس وغّبه)889(.
ونقل أبو الشيخ( )890عن ابن عباس قاؿ :أنزلت ُب قريش ومعناىا :وأقسموا باهلل جهد أٲباهنم لئن جاءهتم
آية ليؤمنن هبػا ،قػل إ٭با اآليات عند اهلل وما يشعػركم يػا معشر ا٤بسلمْب أهنػا إذا جػاءت ال يؤمنػوف إال أف يشػاء
اهلل فيجربىم على اإلسبلـ)891(.
-----------( )882الكبلـ ىنا نقل عن أيب زرعة ُب ا٢بجة كما سيأٌب.
( )883سورة اإلسراء 93
( )884انظر أسباب النزوؿ للجبلؿ السيوطي ،سورة اإلسراء 93
( )885حجة القراءات ص 265
وانظر سراج القاري ص 213
وعبارة الشاطيب :وحرؾ وسكن كافياً ..و ِ
اكس ْر إهنا ٞبى صوبو با٣بلف دراً وأوببل
( )886سورة األنعاـ 6
( )887سورة ا٢بجر 14
( )888سورة األنعاـ 109
( )889ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب طػ دار الكاتب العريب جػ 7ص 64

( )890ىو عبد اهلل بن ٧بمد بن جعفر بن حباف األصبهاين  274ىػ ػ  369ىػ ،أبو ٧بمد ،من حفاظ
ا٢بديث العلماء برجالو ،يقاؿ لو أبو الشيخ ،نسبتو إٔب جده حباف ،فيقاؿ لو :أبو الشيخ ا٢بباين ،لو تصانيف
منها :طبقات احملدثْب بأصبهاف ،كتاب السنة ،كتاب العظمة .اىػ
( )891الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور للسيوطي ،جػ 3ص 39
ا٤بسألة الثالثة
قولو تعأب{ :قل إنِب ىداين ريب إٔب صراط مستقيم ديناً قِيَماً ملة إبراىيم حنيفاً}
قرأ نافع و أبو جعفر ا٤بدنياف وأبو عمرو البصري{ :ديناً قيِّماً ملة إبراىيم حنيفا} أي مستقيماً.
وقرأ الباقوف{ :ديناً قيماً} بالتخفيف()892
قاؿ أبو زرعة ديناً قيماً بكسر القاؼ أي مستقيماً(  ،)893أي ال عوج فيو(  ،)894وعلى ذلك جرى أكثر
ا٤بفسرين أهنا لغتاف ُب الكلمة الواحدة ،حٌب نقل أبو زرعة عن الفراء قولوُ :ب ىذه الكلمة لغات العرب تقوؿ:
وقواـ أىلو ،وقَػيِّ ُم أىلو ،وقِيَم أىلو)895(.
ىذا قيَّاـ أىلوَّ ،
ونظائر القراءة بالتشديد ُب الكتاب العزيز قولو تعأب :ذلك دين القيمة ،وكذلك قولو سبحانو :فيها كتب
قيمة.
وٜبرة ا٣ببلؼ :إ٭با تظهر من تعقب معاين الكلمتْب ،فقد رأيت أف عامة ا٤بفسرين جزموا بأهنما لغتاف من
االستقامة وبذلك تكوف ٜبرة ا٣ببلؼ ٧بدودة ُب إظهار توسع لغوي ألحد األلفاظ العربية.
ولكن رأيت ُب فتح القدير للشوكاين معُب آخر للقيم بالتشديد حيث قاؿ ما نصو :الدين القيم ،الدين ا٤بأمور
بإقامة الوجو لو( ،)896فعلى ذلك تكوف قراءة التشديد أفادتنا معُب جديدا للفظة ا٤بذكورة.
فيكوف من داللة قراءة التخفيف أف اإلسبلـ دين مستقيم ال عوج فيو ،ناطق ٗبراد اهلل ىاد إٔب أمره.
ويكوف من داللة قراءة التشديد أف اإلسبلـ ىو الدين الذي ينبغي أف تقوـ لو وجوه ا٤بوحدين.
وٮبا وصفاف لئلسبلـ ٓب نكن لنفهم داللتهما إال بالقراءتْب ٝبيعاً.
-----------( )892قاؿ الشاطيب ُب ا٢برز:
وكسر وفتح خف ُب قيماً ذكا ..........................
وانظر سراج القاري البن القاصح العذري ص 220
( )893حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ص 278
( )894القرطيب .ا١بامع ألحكاـ القرآف جػ 7ص 152
( )895حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ص 278

( )896فتح القدير للشوكاين جػ 4ص 224
ا٤بسألة الرابعة
قولو تعأب{ :ىنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ،وردوا إٔب اهلل موالىم ا٢بق}(  )897قرأ ٞبزة والكسائي
وخلف{ :ىنالك تتلو كل نفس ما أسلفت} بالتاء
وقرأ الباقوف{ :ىنالك تبلو كل نفس ما أسلفت}( )898بالباء وٮبا معنياف كما ترى ،فالقراءة بالتاء إخبار عن
حاؿ العباد حينما تبسط الصحف أمامهم يوـ القيامة فيقرؤوف ما فيها ،ونظّبىا قوؿ اهلل عز وجل{ :أقرأ
كتابك كفى بنفسك اليوـ عليك حسيباً}(  ،)899وقيل :بل معناه تتبع كل نفس ما قدمت ُب الدنيا ،ومنو
قوؿ الشاعر:
إف ا٤بػريػب يتب ػػع ا٤بريب ػ ػػا كما رأيت الذيب يتلو الذيبػػا()900
وأما القراءة بالباء فهي من االختبار واالبتبلء أي ٚبترب ما قدمت من عمل صاّب وغّبه وتعاين نتيجتو ،ومنو
قولو تعأب{ :إنا بلوناىم كما بلونا أصحاب ا١بنة}( ،)901أي اختربناىم كما اختربنا أصحاب ا١بنة.
وٜبرة ا٣ببلؼ :كما ترى ُب إضافة معُب جديد ُب تفسّب اآلية ،حيث يلزـ االعتقاد أف العبد يوـ القيامة يتلو ما
أسلف ويبلو ما أسلف ،فيندفع عنو بتبلوة الصحائف توٮبو ضياع بعض عملو ،ويندفع عنو بابتبلء الصحائف
توٮبو أنو ٓب يؤت جزاء ما عمل ،وىذه ا٤بسألة من الغيبيات الٍب يكلف ا٤بؤمن باعتقادىا ،وكما ترى فإف كل
واحد من ا٤بعنيْب دلت لو قراءة متواترة يتحتم على ا٤بسلم تصديقها والتزامها.
-----------( )897سورة يونس 30
( )898قاؿ الشاطيب ُب ا٢برز إشارة إٔب قراءة ا٤برموز ٥بم بالتاء وٮبا ٞبزة والكسائي
 .......................وُب باء تبلو التاء شاع تنزال
وقاؿ ابن ا١بزري ُب الدرة مشّباً إٔب اختيار خلف لوجهي ٞبزة والكسائي:
رـ دف سكوناً باء تبلو التاء شفا
وانظر سراج القاري البن القاصح العذري ص 243
( )899سورة اإلسراء 13
( )900ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 8ص 334
( )901سورة ف 17
ا٤بسألة ا٣بامسة

قولو تعأب{ :ال جرـ أف ٥بم النَّار وأهنم مفرطوف}()902
قرأ نافع{ :وأهنم ُم ْف ِرطوف}
وقرأ أبو جعفر{ :وأهنم ُم َفِّرطوف}
وقرأ الباقوف{ :وأهنم ُم ْفَرطوف}()903
والتفريط ىو التصنيع ،وفرط ُب األمر أي قصر فيو وضيعة حٌب فات(  ،)904ومنو قوؿ كعب بن مالك ُب
ٚبلفو :وتفارط الغزو أي فات وقتو( ،)905ومثلو قوؿ اهلل سبحانو{ :وكاف أمره فرطاً}( )906أي مَبوكاً ،ترؾ
فيو الطاعة وغفل عنها)907(.
وداللة القراءات الثبلث ٕبسب متعلقاهتا ،فقراءة نافع على تقدير الفاعلية ،وقراءة أيب جعفر على ا٤ببالغة فيها،
وقراءة ا١بمهور على تقدير ا٤بفعولية ،وىذه ا٤بعاين ٝبيعاً الزمة ا٤بشركْب ُب اآلخرة كما دلت القراءة ا٤بتواترة.
مفرطوف(  ،)908وىو أيضاً صيغة مبالغة من قراءة
ونقل الز٨بشري وجهاً آخر أليب جعفر ُب الكشاؼ وىوَّ :
ا١بمهور ،ولكن ىذا النقل عن أيب جعفر ٓب يبلغ رتبة التواتر فالعهدة فيو على رواتو.
وٜبرة ا٣ببلؼ :تظهر لك ُب التأليف بْب ا٤بعاين الٍب دلت ٥با تلك الوجوه ،فالقرآف وصف الكفرة بأهنم مفرطوف
ُب حق أنفسهم وُب حق دينهم ،ضيعوا فرائض اهلل وتركوا أوامره ،والقراءة الثانية أفادت ا٤ببالغة ُب ىذا ا٤بعُب،
فدلت على عنادىم ُب التفريط والتهاوف ألمر اهلل وهنيو.
وأخربت القراءة الثالثة بأف اهلل سبحانو جازاىم من جنس ما يفعلوف ،فكما فرطوا ُب أمر اهلل وضيعوه ،فرط اهلل
ُب أمرىم وضيعهم ،وىو من ا٤بشاكلة الٍب وردت مرارا ُب القرآف الكرًن ،ونظائرىا{ :نسوا اهلل فنسيهم}()909
{اهلل يستهزئ هبم وٲبدىم ُب طغياهنم يعمهوف}({ )910ومكروا مكر اهلل واهلل خّب ا٤باكرين})911(.
والشك أف سبيل إدراؾ ىذه ا٤بعاين ٝبيعاً من منطوؽ آية واحدة ،إ٭با ىو بتحصيل الوجوه الثبلث من القراءة
ا٤بتواترة واهلل أعلم.
-----------( )902سورة النحل 62
( )903أخرب ابن ا١بزري عن مذاىب العشرة ُب ىذه الكلمة بقولو:
 .................ورا مفرطوف اكسر (مداً) واشدد (ثػ) ػرا
وأنقل كذلك سراج القاري البن القاصح العذري ص 270
وعبارة الشاطيب ُب ا٢برز:
ورا مفرطوف اكسر أضا ...........................
( )904لساف العرب جػ 7ص  360باب فرط
( )905سّبة رسوؿ اهلل 320

( )906سورة الكهف 28
( )907لساف العرب جػ 7ص  368باب فرط
( )908الكشاؼ للز٨بشري جػ 2ص 415
( )909سورة التوبة 67
( )910سورة البقرة 15
( )911سورة آؿ عمراف 54
ا٤بسألة السادسة
قولو تعأب{ :قالوا سبحانك ما كاف ينبغي لنا أف نتخذ من دونك من أولياء}()912
َّخ َذ} بصيغة ا٤ببِب للمجهوؿ.
قرأ أبو جعفر ا٤بدين{ :ما كاف ينبغي لنا أف نػُت َ
وقرأ الباقوف{ :ما كاف ينبغي لنا أف نَػت ِ
َّخذ}()913
ونقل الز٨بشري ُب الكشاؼ ُب توجيو قراءة أيب جعفر أف ىذا الفعل يعِب( :اٚبذ) يتعدى إٔب مفعوؿ واحد،
كقولك اٚبذ زي ٌد ولياً ،وإٔب مفعولْب ،كقولك اٚبذ زي ٌد فبلناً ولياً .أي ما ينبغي لنا أف نُعبَد من دوف اهلل ،قاؿ
اهلل تعأب{ :أـ اٚبذوا آ٥بة من األرض} ،وقاؿ{ :واٚبذ اهلل إبراىيم خليبلً} ،فالقراءة األؤب من ا٤بتعدي إٔب
واحد وىو من أولياء ،واألصل أف نتخذ أولياء فزيدت من لتأكيد معُب النفي ،والثانية من ا٤بتعدي إٔب
مفعولْب ،فاألوؿ ما بِب لو الفعل ،والثاين من أولياء ،ومن للتبعيض ،أي ال نتخذ بعض أولياء)914(.
وتبدو قراءة أيب جعفر أوضح ُب السياؽ ،إذ ا٤بطلوب ىنا ليس تربئة ا٤بعبودات من عبادة غّب اهلل ،بل ا٤بطلوب
تنزيو ا٤بعبود سبحانو من وجود شريك لو،
ولكن تكلم النحويوف ُب ىذا الوجو ،فقاؿ أبو عمرو البصري زباف بن العبلء :لو كانت نتخذ ٢بذفت (من)
برد ىذه
الثانية ،فتقوؿ :أف نتخذ من دونك أولياء ،وٗبثل ىذا القوؿ قاؿ أبو عبيدة وعيسى بن عمر ،وقد قاؿ ِّ
اإلماـ القرطيب ُب ا١بامع ُب نقل عزاه إٔب النحاس يطوؿ نقلو ،ومثل لو بقولك :ما اٚبذت رجبلً
القراءة ُب اللغة ُ
ولياً( ،)915وقولك :ما اٚبذت من رجل ولياً ،وىو يشبو ما قدمتو لك من اختيار الز٨بشري ،إذ ال ٰبسن أف
تقوؿ :ما اٚبذت من رجل من وٕب...:
إ٭با ىي
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف ا٤بعبودات من دوف اهلل من أنبياء وصا٢بْب ،وكذلك من أحجار و٪بوـ وأشجار
موحدة هلل عز وجل ،على الفطرة الٍب فطر اهلل عليها ا٣بلق ،إال ما يكوف من أمر الطواغيت والشياطْب الذين
يدعوف الناس إٔب عباداهتم ،كما قاؿ اهلل سبحانو حكاية عن فرعوف :فحشر فنادى فقاؿ أنا ربكم األعلى.
وعليو فإف اآلية دلت على أمرين اثنْب:

األوؿ :أف الكائنات ٝبيعا ُب األصل موحدة ،ما ينبغي أف تتخذ من دوف اهلل من أولياء ،وىو ما دلت لو قراءة
ا١بمهور.
الثاين :أف بعض ا٤بخلوقات عبدت من دوف اهلل على غّب إرادة منها ،فهي موحدة طائعة ،ال ٙبمل إٍب ُعبَّادىا
وزيغهم إذا أقرت بْب يدي اهلل بالتوحيد ،كما عبد بعض الكفرة عيسى ابن مرًن ،وعبد بعضهم عزيزاً ،وكبلٮبا
نيب كرًن ،ال يضره وزر عابديو ،إذ كاف قد سبق منهم دعوهتم إٔب عقيدة التوحيد ،وىذا ا٤بعُب دلت لو قراءة أيب
جعفر.
وقد كنت أحب ُب ىذا الباب أف أقف على رأي لئلماـ اللغوي ا٢بجة أيب زرعو فإف من عاداتو أف يبسط
القوؿ ُب مثل ىذه ا٤بسائل ،ولكنو يلتزـ ُب كتابو ا٢بجة االنتصار للسبعة ،وليس منهم أبو جعفر ،وٓب أقف
على نقل أليب زرعة ُب ىذا ا٤بقاـ.
ومع ذلك فإنو ال ٱبفى أف اعَباض بعضهم على قراءة أيب جعفر ٧بموؿ على عدـ ثبوت تواترىا عندىم ،ولو
ثبت عندىم التواتر ٓب تكن ٥بم مندوحة من قبوؿ ذلك ُب اللغة واالستنباط.
-----------( )912سورة الفرقاف 18
( )913قاؿ ابن ا١بزري ُب الطيبة مشّباً إٔب مذىب أيب جعفر ُب ضم نوف نتخذ:
 ............................نتخذ أضممن ثروا
انظر إٙباؼ الربرة ص  ،242وانظر تقريب النشر البن ا١بزري ص 151
( )914الكشاؼ للز٨بشري جػ 3ص 86
( )915انظر ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 13ص 10
ا٤بسألة السابعة
قولو تعأب { :وإذا وقع القوؿ عليهم أخرجنا ٥بم دابة من األرض تكلمهم أف الناس كانوا بآياتنا ال يوقنوف}
النمل ػ- 82
قرأ عاصم وٞبزة الكسائي{ :أف الناس} بفتح األلف .واحتجوا بقراءة ابن مسعود{ :تكلمهم بأف الناس}
بالباء ،فلما سقطت الباء حكى عليها بالنصب.
وقرأ الباقوف{ :إف الناس} بالكسر على االستئناؼ .جعلوا البلـ عند قولو {تكلمهم} تاماً)916(.
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف قراءة ا١بمهور ألزمت ا٤بسلم باعتقاد خروج الدابة كشرط من أشراط الساعة ،وىو ما دلت
عليو نصوص من السنة.

أخرج نعيم بن ٞباد عن ابن شوذب قاؿ :قاؿ عمر :ال ٚبرج دابة األرض حٌب ال يبقى ُب األرض
مؤمن()917
وعن أ يب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم " :-ثبلث إذا خرجن ال ينفع نفساً
إٲباهنا ٓب تكن آمنت من قبل أو كسبت ُب إٲباهنم خّباً :طلوع الشمس من مغرهبا ،والدجاؿ ،ودابة
األرض"(.)918
وىذا ا٤بعُب دلت لو قراءة الكوفيْب أيضاً ،وزادت عليو بأف ذكرت كبلـ الدابة {أف الناس كانوا بآياتنا ال
يوقنوف} ،فأضافت ىذه القراءة معُب جديداً ُب أشراط الساعة يلزـ اعتقاده.
والدابػة الٍب جػاءت هبػا اآليػة العظيمػة من أظهر عبلمات الساعػة ،وىػي إحػدى األشػراط الػٍب ال ٰبػل إنكػارىا،
ألهنػا ورد هبػا ا٣بػرب ُب القػرآف العظػيم وُب السنػة الصحيحػة ،وأكثر األحاديث بسطاً ٣برب الدابػة إنػمػا ىػو
حديث حذيفة بن أسيػد الغفػاري ،وقد خرجو جػمػاعة من أىػل السنن:
"تكوف للدابة ثبلث خرجات من الدىر :فتخرج خرجة من أقصى اليمْب حٌب ينشر ذكرىا ُب أىل البادية ،وال
يدخل ذكرىا القرية يعِب مكةٍ ،ب ٛبكث زماناً طويبلً بعد ذلكٍ ،ب ٚبرج خرجةً أخرى قريباً من مكة فينتشر
ذكرىا ُب أىل البادية وينشر ذكرىا ٗبكةٍ ،ب تكمن زماناً طويبلًٍ ،ب بينما الناس يوماً بأعظم ا٤بساجد على اهلل
حرمةً وخّبىا وأكرمها على اهلل ا٤بسجد ا٢براـٓ ،ب يرعهم إالَّ وىي ُب ناحية ا٤بسجد ترغو ما بْب الركن وا٤بقاـ
شٌب ومعاً ،وتثبت
إٔب باب بِب ٨بزوـ على ا٣بارج من ا٤بسجد تنفض على رأسها الَباب،
فارفض الناس عنها َّ
َّ
٥با عصابة من ا٤بؤمنْب وعرفوا أهنم لن يعجزوا اهلل ،فبدت هبم فجلت وجوىهم حٌب ٘بعلها كأهنا الكواكب
الدريةٍ ،ب ولت ُب األرض ال يدركها طالب وال يعجزىا ىارب حٌب أف الرجل ليقوـ يتعوذ منها بالصبلة فتأتيو
من خلفو فتقوؿ يا فبلف اآلف تصلي؟! فيقبل عليها بوجهو فتسمو ُب وجهو ٍب تذىب ،ويتجاوز الناس ُب
دورىم وُب أسفارىم ويشَبكوف ُب األمواؿ ويصطحبوف ُب األمصار ويعرؼ ا٤بؤمن من الكافر ،حٌب أف ا٤بؤمن
ليقوؿ للكافر يا كافر أقضِب حقي ،وحٌب أف الكافر يقوؿ للمؤمن ،يا مؤمن أقضِب حقي"()919
وأقواؿ ا٤بفسرين ُب وصف الدابة متقاربة ،وإ٭با عمدهتم على النصوص الواردة ُب وصفها ،ولعل أقوى الوجوه ُب
ذلك ما اختاره ابن عمر رضي اهلل عنو( )920من أهنا ا١بساسة الوارد ذكرىا ُب الصحاح ،وقد أتينا على رواية
خربىا ُب باب أسانيد القراءات( )921فارجع إليو ٘بده مبسوطاً ٜبة.
و٘بمع آراء ا٤بفسرين على أهنا حيواف ٱبرج من بعض أطراؼ ا٢بجاز(ٍ )922ب تدخل مكة فتكوف للناس واعظاً
ناطقاً ٙبدثهم بآيات اهلل.
وىكذا فإف التواتر ا٤بتحقق ُب القراءتْب يلزـ ا٤بسلم أف يعتقد ٖبروج الدابة وأف يعتقد بكبلمها ا٤بذكور ُب
اآلية)923(.

وٜبة قراءة شاذة منقولة عن بعض السلف وىي( :دابة من األرض تَكْلِ ُم ُهم)(  )924أي ٘برحهم ،وىي شاذة
أريد هبا نفي صفة الكبلـ عن الدابة ،وىو خطأ ُب العقيدة إذ يلزـ االعتقاد أهنا تتكلم كما دلت لو القراءة
ا٤بتواترة.
-----------( )916حجة القراءات ص 538
وانظر سراج القاري ص 313
وعبارة الشاطيب :ومع فتح أف الناس ما بعد مكرىم لكف وأما يشركوف ٍ
ند حبل
( )917كذا عزاه السيوطي إٔب نعيم بن ٞباد وٓب أعثر على إسناده .انظر كنز العماؿ جػ 14ص 623
( )918أخرجو اإلماـ مسلم ،كتاب الفًب
( )919ذكره السيوطي ُب الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور جػ 5ص 336
وأورد القرطيب أطرافاً من روايتو ُب جػ 13ص 235
وأخرجو الطرباين عن ابن أسيد الغفاري
وأخرجو ا٢باكم وعبد بن ٞبيد ُب تفسّبه ،انظر كنز العماؿ جػ 14ص 324
وُب صحيح مسلم قريب من ىذه الرواية كتاب الفًب باب  48باب صفة الدجاؿ وخروجو وحديث ا١بساسة،
رقم ا٢بديث عند مسلم 2054
( )920انظر القرطيب ا١بامع ألحكاـ القرآف جػ 13ص 235
( )921انظر ص  102من ىذه الدراسة
(٘ )922بد من أقواؿ السلف ُب ٨برج الدابة:
من جبل الصفا ٗبكة :ابن عمر
ٚبرج من هتامة :قتادة
ٚبرج من الطائف :عبد اهلل بن عمرو
من جبل أحياد :ابن عباس
انظر ُب استقصاء أقوا٥بم :الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور للسيوطي جػ 4ص  105وكما رأيت فإف ٝبلة األقواؿ
ُب ٨برج الدابة ال تبعد عن ا٢بجاز ،وٓب أشأ ا٣بوض ُب حجة كل قائل إذ ليس ذلك من شرط ىذه الدراسة.
( )923وال ٱبرج من ىذا اإلٝباع إال رأي ىزيل لبعض غبلة الشيعة وىو أف الدابة ىي علي بن أيب طالب
رضي اهلل عنو ،وقد روي ىذا القوؿ عن عدد من مفسري الشيعة منهم القمي ُب تفسّبه جػ  2ص ،130
ومنهم شرؼ الدين األسَبابادي الغروي ُب كتابو تأويل اآليات الظاىرة ُب فضائل العَبة الطاىرة ،طػ مؤسسة
النشر اإلسبلمي عاـ  1409ىػ ُب ص  ، 401وقد استقصى فيو تسع روايات عن أئمة الشيعة ُب إثبات توجيو

داللة اآلية إٔب الصحايب ا١بليل علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو وكرـ اهلل وجهو ،ولكن بعض التأمل ُب ا٤بنهج
القرآين ُب ذكر الصا٢بْب يدفع ىذا الوىم الزائغ ،إذ شأف العآب الفاضل ا٤برشد أف يسمى إنساناً ،ويكرـ بلقب
إماـ أو عآب أو عارؼ ،وال يسميو :دابة إال من ال علم لو ،وال أدب عنده.
قاؿ القرطيب :وىذا خروج عن عادة الفصحاء ،وعن تعظيم العلماء ،وليس ذلك دأب العقبلء.
واعتقاد علماء الشيعة ُب ىذه ا٤بسألة موافق ٤بختار ا١بمهور من الفقهاء وا٤بفسرين ،وقد نقلو عنهم صاحب
التفسّب ا٤ببْب بقولو :ما بْب سبحانو حقيقة ىذه الدابة ُب كتابو ،وال ثبت ذلك عندنا ُب سنة نبيو الكرًن ،وال
يسوغ الكبلـ بغّب علم ،فلم يبق إال الوقوؼ عند ظاىر اآلية الذي يدؿ على أف اهلل سبحانو ٱبرج من األرض
عند النشر ٨بلوقاً يعلن أف ما من أحد جحد باهلل إال مع قياـ البينات واآليات الواضحات على وجوده تعأب،
نقوؿ ىذا ُب تفسّب ىذه الدابة ،ونسكت عما سكت اهلل عنو .انظر التفسّب ا٤ببْب للشيخ ٧بمد جواد مغنية
ص  ، 441وانظر القرطيب ا١بامع ألحكاـ القرآف جػ 13ص .235
( )924نقل ىذا القوؿ الطربي ُب ا١بامع جػ 13ص  ،238والز٨بشري ُب الكشاؼ جػ 3ص 160
ا٤بسألة الثامنة
قولو تعأب{ :ال يسمعوف إٔب ا٤بؤل األعلى ويقذفوف من كل جانب} الصافات ػ- 7
يسمعوف} بالتشديد.
قرأ ٞبزة والكسائي وحفص{ :ال َّ
وقرأ الباقوف بالتخفيف وحجتهم ما روي عن ابن عباس أنو قرأ:
{ال يَ ْسمعوف} وقاؿ( :ىم يَ َّس َّمعوف ولكن ال يَ ْس َمعوف) [والدليل] على صحة قوؿ ابن عباس أهنم (يَ َّس َّمعوف
ولكن ال يَ ْسمعوف) قولو{ :وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع اآلف ٯبد لو شهاباً رصداً}()925
وقولو [بعدىا]{ :إالَّ من خطف ا٣بطفة )926(}...فعلم بذلك أهنم يقصدوف لبلستماع ومن حجتهم أيضاً
إٝباع ا١بميع على قولو{ :إهنم عن السمع ٤بعزولوف}( )927وىو مصدر (٠بعت) والقصة واحدة.
وتأويل الكبلـ :وحفظاً من كل شيطاف مارد لئبل يسمعواٗ ،بعُب أهنم ٩بنوعوف با٢بفظ عن السمع .فكفت (ال)
من (أف) كما قاؿ{ :كذلك سلكناه ُب قلوب اجملرمْب ،ال يؤمنوف بو}( ٗ )928بعُب :لئبل يؤمنوا بو ،فكفت
(ال) من (أف) كما
كفت (أف) من (ال) ُب قولو تعأب{ :يبْب اهلل لكم أف تضلوا}( )929فإف قاؿ قائل :فلو كاف ىذا ىو الوجو
ٓب يكن ُب الكبلـ (إٔب) ولكاف الوجو أف يقاؿ :ال يسمعوف ا٤بؤل األعلى؟
قلت :العرب تقوؿ٠ :بعت زيداً و٠بعت إٔب زيد ،فكذلك قولو{ال يسمعوف إٔب ا٤بؤل األعلى} وقد قاؿ جل
وعز{ :وإذا قرئ القرآف فاستمعوا لو وأنصتوا}( )930وقاؿ{ :ومنهم من يستمع إليك}( )931فيع ّدي الفعل

مرة بػ(إٔب) ومرة بالبلـ كقولو{ :وىداه إٔب صراط مستقيم}(  )932و{ا٢بمد هلل الذي ىدانا ٥بذا}( )933
{وأوحى ربك إٔب النحل}( )934وقاؿ {بأف ربك أوحى ٥با}(.)935
يسمعوف} فاألصل( :يتسمعوف) فأدغم التاء ُب السْب لقرب ا٤بخرجْب.
ومن قرأَّ { :
وحجتهم ُب أهنم منعوا من التسمع :األخبار الٍب وردت عن أىل التأويل :بأهنم كانوا يتسمعوف الوحي ،فلما
بعث رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -رقوا بالشهب ومنعوا فإذا كانوا عن التسمع ٩بنوعْب كانوا عن السمع
أشد منعاً وأبعد منو .ألف ا٤بتسمع ٯبوز أف يكوف غّب سامع ،والسامع قد حصل لو الفعل ،قالوا :فكاف ىذا
الوجو أبلغ ُب زجرىم ألف اإلنساف قد يتسمع وال يسمع ،فإذا نفي التسمع عنو فقد نفى ٠بعهم من جهة
التسمع ومن جهة غّبه ،فهو أبلغ( ،)936وىو ما تدؿ لو قاعدة :زيادة ا٤ببُب تدؿ على زيادة ا٤بعُب ،فاشتمل
التسمع على نفي السماع وزاد عليو نفي القدرة على السماع و٧باولتو.
نفي ّ
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف اعتقاد ا٤بؤمن بوجود ا١بن ال ٯبوز أف ٰبملو على اعتقاد أف ا١بن تعلم من الغيب شيئاً ،فقد
أخرب اهلل عز وجل بصريح النص أف ا١بن ال يسمعوف من خرب ا٤بؤل األعلى شيئاً ،وىو ما دلت لو قراءة
يسمعوف إٔب ا٤بؤل
ا١بمهور .وجاءت قراءة ٞبزة والكسائي وحفص بنفي االستماع فضبلً عن السمع {ال َّ
األعلى}( ،)937ومقتضى القراءتْب وجوب اعتقاد ا٤بسلم بنفي معرفة الغيب عن ا١بن كما اإلنس ،إال من
ارتضى من رسوؿ{ :عآب الغيب فبل يظهر على غيبو أحداً إال من ارتضى من رسوؿ}(.)938
وىذا ا٤بعُب ىو ا٤بنصوص عليو ُب سورة سبأ{ :فلما خر تبينت ا١بن أف لو كانوا يعلموف الغيب ما لبثوا ُب
العذاب ا٤بهْب})939(.
و٦بمل اعتقاد أىل السنة وا١بماعة ُب أمر ا١بن أهنم خلق من خلق اهلل كا٤ببلئكة ،ال نعرؼ من حقيقتهم إال
ما جاءنا عن طريق ا٣برب الصادؽ ،أي عن طريق كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-وقد
جاءت النصوص ببياف بعض أوصافهم:
أوالً :أهنم صنف غّب صنف ا٤ببلئكة٨ ،بلوقوف من مارج نار.
قاؿ تعأب { :خلػ ػػق اإلنسػػاف من صلصػػاؿ كالفخػػار ،وخل ػػق الػجػاف مػن م ػػارج مػن نػػار}()940
ثانياً :اهنم ٨بلوقوف قبل اإلنس ،ودليل ذلك قولو تعأب{ :ولقد خلقنا اإلنساف من صلصاؿ من ٞبأ مسنوف،
وا١باف خلقناه من قبل من نار السموـ})941(.
ثالثاً :أهنم ٥بم ذرية ،قاؿ اهلل تعأب{ :أفتتخذونو وذريتو أولياء من دوين وىم لكم عدو بئس للظا٤بْب
بدالً}()942
رابعاً :أهنم يروننا من حيث ال نراىم ،قاؿ اهلل تعأب{ :إنو يراكم ىو وقبيلو من حيث ال تروهنم ،إنا جعلنا
الشياطْب أولياء للذين ال يؤمنوف}()943

خامساً :أهنم ٨بلوقات قابلة للعلم وا٤بعرفة ،ذات إرادة واختيار ،مكلفوف باإلٲباف والعبادة ،قاؿ تعأب{ :وما
خلقت ا١بن واإلنس إال ليعبدوف ،ما أريد منهم من رزؽ وما أريد أف يطمعوف}()944
سادساً :اهنم قسماف :مؤمنوف وكافروف ،وقد دلت آيات سورة ا١بن على ذلك وفيها{ :وأنا منا ا٤بسلموف ومنا
القاسطوف فمن أسلم فأولئك ٙبروا رشداً ،وأما القاسطوف فكانوا ١بهنم حطباً}()945
سابعاً :أهنم ٰباسبوف يوـ القيامة على ما أسلفوا ،قاؿ تعأب{ :ويوـ ٰبشرىم ٝبيعاً يا معشر ا١بن قد استكثرًب
من اإلنس وقاؿ أولياؤىم من اإلنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا قاؿ النار مثواكم
خالدين فيها إال ما شاء اهلل إف ربك حكيم عليم}()946
ثامناً :أف ٥بم قدرات كبّبة ومهارات صناعية ،وقد أخرب اهلل سبحانو عنهم أهنم أسهموا ُب عمراف ٩بلكة
سليماف ،وٞبل عروش ا٤بلوؾ إليو{ :يعملوف لو ما يشاء من ٧باريب وٛباثيل وجفاف كا١بواب وقدور راسيات
اعملوا آؿ داود شكراً وقليل من عبادي الشكور}()947
وقاؿ{ :فسخرنا لو الريح ٘بري بأمره رخاء حيث أصاب ،والشياطْب كل بناء وغواص}()948
وقاؿ { :قاؿ عفريت من ا١بن أنا آتيك بو قبل أف تقوـ من مقامك وإين عليو لقوي أمْب}()949
تاسعاً :أهنم كانوا يستمعوف العلم من السماء قبل بعثة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -فلما بعث حجبوا عن
خرب السماء ،قاؿ تعأب{ :وأنا ٤بسنا السماء فوجدناىا ملئت حرساً شديداً وشهباً ،وأف كنا نقعد منها مقاعد
للسمع فمن يستمع اآلف ٯبد لو شهاباً رصداً}()951()950
وٜبة قراءة شاذة منقولة عن بعض السلف وىي( :دابة من األرض تَكْلِ ُم ُهم)(  )924أي ٘برحهم ،وىي شاذة
أريد هبا نفي صفة الكبلـ عن الدابة ،وىو خطأ ُب العقيدة إذ يلزـ االعتقاد أهنا تتكلم كما دلت لو القراءة
ا٤بتواترة.
-----------( )925سورة ا١بن ()9
( )926سورة الصافات ()10
( )927سورة الشعراء ()200
( )928سورة الشعراء ()200
( )929النساء ()176
( )930األعراؼ ()204
( )931األنعاـ ()25
( )932النحل ()121
( )933األعراؼ ()43

( )934الزلزلة ()5
( )935حجة القراءات ص 605
وانظر سراج القاري ص 334
وعبارة الشاطيب:
يسمعوف شذا َعبل
َّ ..............
بثقلية .........................
( )936انظر ا٢باشية السابقة
( )937سورة الصافات 7
( )938سورة ا١بن 9
( )939سورة سبأ 14
( )940سورة الرٞبن 14
( )941سورة ا٢بجر 27
( )942الكهف 50
( )943سورة األعراؼ 27
( )944الذاريات 56
( )945ا١بن 14
( )946األنعاـ 128
( )947سورة سبأ 13
( )948سورة ص 36
( )949سورة النمل 39
( )950سورة ا١بن 8
( )951انظر العقيدة اإلسبلمية وأسسها للشيخ عبد الرٞبن حسن حبنكة ص 288
ا٤بسألة التاسعة
قولو تعأب{ :وجعلوا ا٤ببلئكة الذين ىم عباد الرٞبن إناثاً ،أشهدوا خلقهم ستكتب شهادهتم ويسئلوف}
الزخرؼ ػ- 19
قرأ نافع وابن عامر وابن كثّب{ :وجعلوا ا٤ببلئكة الذين ىم عند الرٞبن} بالنوف .وحجتهم قولو {إف الذين عند
ربِّك ال يستكربوف عن عبادتو}(.)952

عباد الرٞب ِن} ٝبع عبد .وحجتهم قولو{ :بل عباد مكرموف} .فقد جاء التنزيل باألمرين ٝبيعا.
وقرأ الباقوفُ { :
وُب قولو{ :عند الرٞبن} داللة على فرع ا٤بنزلة والتقريب كما قاؿ{ :وال ا٤ببلئكة ا٤بقربوف}(  ،)953وليس من
عباد الرٞبن} داللة على تكذيبهم ُب أهنم إناث كما قاؿ{ :أـ خلقنا ا٤ببلئكة إناثاً
قرب ا٤بسافة .وُب قولوُ { :
وىم شاىدوف(.)955(})954
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف قراءة الشامي وا٤بكي وا٤بدين نصت على اإلذف بوصف ا٤ببلئكة أهنم عند اهلل ،وىذه العندية
ىنا ىي مسألة مكانة ال مسألة مكاف ،كما
سبق بيانو ،ونظّبه ُب التنزيل العزيز{ :إف الذين عند ربك ال يستكربوف عن عبادتو ويسبحونو ولو
يسجدوف}()956
وأفادت قراءة الكوفيْب والبصري توكيدا ٢بقيقة أف ا٤ببلئكة ليسوا بإناث وىم ال يوصفوف كذلك بالذكورة وليس
٥بم وصفها.
وال ٱبفى أف اإلنكار الشديد الوارد ُب اآلية متجو إٔب ما ظهر من ا٤بشركْب من فساد اعتقاد ُب إثبات صفة
األنوثة للمبلئكة ،وليس حملض التسمية.
قاؿ عبد القاىر ا١برجاين ُب اإلعجاز( :فأما قولو تعأب{ :وجعلوا ا٤ببلئكة الذين ىم عباد الرٞبن إناثاً} فإ٭با
جاء على ا٢بقيقة الٍب وصفتها ،وذاؾ إف ا٤بعُب على أهنم أثبتوا للمبلئكة صفة اإلناث ،واعتقدوا وجودىا فيهم،
وعن ىذا االعتقاد صدر عنهم ما صدر من االسم ،أعِب إطبلؽ اسم البنات ،وليس ا٤بعُب أهنم وضعوا ٥با لفظ
اإلناث أو لفظ البنات ا٠باً من غّب اعتقاد معُب وإثبات صفة ،ىذا ٧باؿ ال يقولو عاقل)(.)957
وا٣ببلصة فإف اآلية جاءت ُب قراءتيها تتضمن التهويل واإلنكار على من اعتقد ُب ا٤ببلئكة الكراـ أوصافاً غّب
الٍب أخرب ا٤بؤب سبحانو عنها ،فأخرب عن ا٤ببلئكة كما ُب قراءة أىل الشاـ وا٢بجاز أهنم عنده سبحانو ،فجعل
من يطعن ُب كرامتهم واقعاً ُب احملظور ا٤بخالف للعقيدة اإلسبلمية.
-----------( )952سورة األعراؼ ()206
( )953سورة النساء ()172
( )954سورة الصافات ()150
( )955حجة القراءات ص 647
( )956سورة األعراؼ ()206
( )957دالئل اإلعجاز لئلماـ اللغوي عبد القاىر ا١برجاين ط ػ مكتبة سعد الدين ص 340
ا٤بسألة العاشرة

قولو تعأب{ :وقد أخذ ميثاقكم إف كنتم مؤمنْب}()958
قرأ أبو عمرو البصري{ :وقد أ ُِخذ ميثاقكم}
َخذ ميثاقكم}()959
وقرأ الباقوف{ :وقد أ َ
سم فاعلو ،وقد اتفق سائر القراء على بنائها للمجهوؿ ُب قولو
وقد اختار أبو عمرو أف ٯبري اآلية على ما ٓب يُ َّ
سبحانو :أٓب يؤخذ عليكم ميثاؽ الكتاب.
وٜبرة ا٣ببلؼ :تظهر ُب تعظيم أمر ا٤بيثاؽ ،فقد نسب أخذ ا٤بيثاؽ ُب قراءة أيب عمرو إٔب ما ٓب يسم فاعلو،
وىو يفيد هتويل شأف ا٤بيثاؽٍ ،ب جاءت القراءة األخرى بالتصريح أف ا٤بيثاؽ إ٭با ىو مع اهلل عز وجل فيكوف
بذلك أوقع ُب النفوس وأىيب.
وىكذا فليس بْب القراءتْب تنافر أو تضاد ،ولكن قراءة أيب عمرو بالتصريح بعائدية الفاعل أفادت معُب جديداً
وىو التصريح بأف ا٤بيثاؽ إ٭با ىو بْب اهلل وبْب ا٤بؤمنْب.
-----------( )958سورة ا٢بديد ()8
( )959حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ص 697
وانظر سراج القاري البن القاصح العذري ص 363
وعبارة الشاطيب:
وميثاقكم عنو وكل كفى ..........................
ا٤بسألة ا٢بادية عشرة
قولو تعأب{ :يوـ القيامة يفصل بينكم}()960
صل بينكم}
قرأ ابن عامر{ :يوـ القيامة يػُ َف َّ
وقرأ عاصم ويعقوب{ :يوـ القيامة يػ ْف ِ
ص ُل بينكم}
َ
صل بينكم}()961
وقرأ الباقوف{ :يوـ القيامة يػُ َف ِّ
ٜبرة ا٣ببلؼ :ليس ُب ىذه الوجوه معُب تستقل بو القراءة أي :ال يظهر ُب غّبىا من النصوص ،بل ىي تدؿ
ٗبجموعها على بعض أحواؿ يوـ القيامة كما جاءت ُب وصفها اآليات والسنن الصحاح.
فقد أخربت اآلية بأف اهلل سبحانو وتعأب يفصل بْب العباد ،أي يفرؽ بينهم فيدخل أىل طاعتو ا١بنة وأىل
معصيتو النار( ،)962وىو ما دلت لو قراءة ا١بمهور.
ٍب أضافت قراءة عاصم ويعقوب معُب آخر وىو أف اهلل يفصل بْب العباد يوـ القيامة ٗبعُب ا٢بكم والقضاء ،فهو
يصدر قولو الفصل الذي ال يراجع.

فيما أشارت قراءة ابن عامر إٔب التمييز بْب العباد منسوباً إٔب مآب يسم فاعلو وىو لوف من التهويل والوعيد.
والشك أف اآلية بقراءاهتا الثبلث أوقع ُب النفس ،وأبعد أثرا ،وأبلغ تأثّباً.
ولكن ٯبب القوؿ أف ىذه ا٤بعاين ليست ٩با انفردت بو اآلية ىنا بل وردت ا٤بعاين ذاهتا ُب نصوص أخرى،
وازدادت ىنا وضوحا وتوكيداً.
فمن اآليات الٍب أخربت عن التفريق بْب ا٣ببلئق يوـ القيامة{ :ويوـ تقوـ الساعة يومئذ يتفرقوف}()963
ومن اآليات الٍب أشارت إٔب قضاء اهلل وفصلو بْب ا٣ببلئق{ :قاؿ الذين استكربوا إنا كل فيها إف اهلل قد حكم
بْب العباد}()964
-----------( )960سورة ا٤بمتحنة 3
( )961تقريب النشر البن ا١بزري ص 180
ونص الشاطبية:
ويفصل فتح الضم نص وصاده بكسر ثوى والثقل شافيو كمبل
وانظر سراج القاري البن القاصح ص 367
( )962فتح القدير للشوكاين جػ 5ص 211
( )963سورة الروـ
( )964سورة غافر 48
ا٤بسألة الثانية عشرة
اجمليد}()965
قولو تعأب{ :وىو الغفور
الودود * ذو العرش ُ
ُ
قرأ ٞبزة والكسائي وخلف{ :وىو الغفور الودود * ذو العرش ِ
اجمليد}
اجمليد}
وقرأ الباقوف{ :ذو العرش ُ
فاجمليد على قراءة أىل الكوفة صفة للعرش ،وعلى قراءة ا١بمهور صفة للمؤب سبحانو ،واجملد ىو الشرؼ ،وقد
ٙبّب علماء اللغة ُب ا١بزـ ٗبرادؼ واحد للمجد ،فتعددت أقوا٥بم ُب ذلك( ،)966ولكن أكثرىم على ما اختار
أبو زرعة أنو الشرؼ ،وٲبكن أف يقاؿ :اجملد :ذروة كل شيء(.)967
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف القراءة بالرفع أفادتنا ا٠باً من أ٠بائو سبحانو وتعأب وىو اجمليد ،وىذا االسم ورد صرٰباً ُب
قولو تعأب{ :رٞبة اهلل وبركاتو عليكم أىل البيت إنو ٞبيد ٦بيد}
وأفادت القراءة با٣بفض أف العرش أيضاً يقاؿ لو :عرش ٦بيد ،وذلك كلو من الغيبيات الٍب ال سبيل للمرء إٔب
معرفتها باجتهاد ،إ٭با تعرؼ بالتواتر النقلي.

وأما تفصيل القوؿ ُب مسألة العرش فليست من شرط دراستنا ُب ىذا ا٤بقاـ ،ولكن نورد ُب ىذا ا٤بقاـ بعض ما
أوردتو الصحاح عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب وصف العرش حيث ال سبيل للجزـ بأي من أوصاؼ
العرش الكرًن إال عن طريق النقل:
عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ" :إف ُب ا١بنة مائة درجة أعدىا اهلل
للمجاىدين ُب سبيلو ،كل درجتْب ما بينهما كما بْب السماء واألرض ،فإذا سألتم اهلل فسلوه الفردوس ،فإنو
أوسط ا١بنة ،وأعلى ا١بنة ،وفوقو عرش الرٞبن ،ومنو تفجر أهنار ا١بنة"( )968وكاف من دعاء النيب  -صلى اهلل
عليو وسلم  -عند الكرب" :ال إلو إال اهلل العليم ا٢بليم ،ال إلو إال اهلل رب العرش العظيم ،ال إلو إال اهلل رب
السماوات ورب األرض ورب العرش الكرًن"()969
وقد اشتهر ا١بدؿ بْب علماء الكبلـ قدٲبا ُب طبيعة العرش ،وىل ىو مكاف اهلل كما يقوؿ بعض أىل التفويض،
أـ ىو اسم ٤بلكوتو سبحانو كما يقوؿ أىل التأويل الذين ينزىوف اهلل سبحانو عن ا٤بكاف(.)970
وبسط األدلة ُب ىذه ا٤بسألة يطوؿ حٌب ٱبرج البحث عن وجهتو ،وأكتفي ىنا بإيراد دفع قاضي القضاة عماد
الدين عبد ا١ببار بن أٞبد لداللة ىذه اآلية على
صفة ا٤بكاف فقاؿ :ذو العرش اجمليد ال يدؿ على قوؿ ا٤بشبهة ُب أف العرش مكانو(  ،)971ألف ىذه اإلضافة
تصح ُب فعلو كما تصح ُب ا٤بكاف.
ولو شاء اهلل سبحانو لقطع ا١بدؿ ُب ذلك وجعل الناس أمة واحدة ،وأنزؿ نصوصا ال تقبل التأويل ،فا٤بسألة ُب
النهاية مسألة نصوص ،فمن توقف ُب أمر ا١بهة فإنو ٓب يستند إٔب ىوى بل ٜبة نصوص قرآنية كثّبة ُب ذلك
منها على سبيل ا٤بثاؿ.
{واهلل بكل شيء ٧بيط}()972
{ ما يكوف من ٪بوى ثبلثة إال ىو رابعهم ،وال ٟبسة إال ىو سادسهم ،وال أدىن من ذلك وال أكثر إال ىو
معهم أينما كانوا}()973
{و٫بن أقرب إليو منكم ولكن ال تبصروف}()974
{و٫بن أقرب إليو من حبل الوريد}()975
{وىو الذي ُب السماء إلو وُب األرض إلو}()976
ومن أثبت ا١بهة فإنو استند إٔب نصوص أيضاً منها مثبلً:
{أأمنتم من ُب السماء أف ٱبسف بكم األرض}()977
{ٱبافوف رهبم من فوقهم ويفعلوف ما يؤمروف}()978
{يدبر األمر من السماء إٔب األرض ٍب يعرج إليو}()979
وغّب ذلك من النصوص.

وليس يهم ىنا االنتصار ألحد القولْب ،وإ٭با ٯبب االعتذار لكبل الفريقْب ،وبياف أف عمدة الكل ُب ذلك
النصوص ،فبل موجب للطعن ُب عقائد ا٤بسلمْب وإٲباهنم إذا اختاروا القوؿ با١بهة ،أو اختاروا غّب ذلك.
وما قلناه ُب ا١بهة إ٭با ىو أثر تطبيقي لتأويل ما ورد ُب القرآف الكرًن من آيات العرش بْب مثبٍب ا١بهة والقائلْب
بنفيها.
-----------( )965سورة الربوج 15
( )966تقريب النشر البن ا١بزري ص 186
وعبارة طيبة النشر:
ف رفَا
٧بفوظ افرع خفصو اعلم وشفا عكس اجمليد قدِّر ا٣بِ ُّ
وانظر حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ص .757
(ُ )967ب القاموس للفّبوزابادي من ذلك:
اجملد :نيل الشرؼ والكرـ ،واجمليد :الرفيع العإب ،والكرًن ،والشريف الفعاؿ.
( )968أخرجو البخاري ُب الصحيح عن أيب ىريرة ،كتاب التوحيد باب 97
وانظر أيضاً فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقبلين جػ 13ص 404
( )969أخرجو البخاري ُب الصحيح عن ابن عباس رضي اهلل عنو كتاب التوحيد باب 97
وانظر أيضاً فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقبلين جػ 13ص 405
( )970انظر :أثر ا٢بقيقة واجملاز ُب فهم احملكم وا٤بتشابو .وىي رسالة ماجستّب أعدىا إبراىيم أٞبد مهنا ُب
جامعة القرآف الكرًن والعلوـ اإلسبلمية ،فقد أفرد للحديث عن العرش فصبلً خاصاً ،عناوين مباحثو :معُب
الفرش ،زنة العرش ،اىتزاز العرش ،وىو ٕبث فريد ٓب يسبق إليو.
( )971تنزيو القرآف عن ا٤بطاعن للقاضي عبد ا١ببار بن أٞبد ا٤بتوَب عاـ  415ىػ ص 456
( )972سورة آؿ عمراف 129
( )973سورة اجملادلة 7
( )974سورة الواقعة 85
( )975سورة ؽ 16
( )976سورة الزخرؼ 84
( )977سورة تبارؾ 16
( )978سورة النحل 50
( )979سورة السجدة 5

ا٤بسألة الثالثة عشرة
لوح ٍ
٧بفوظ}()980
قولو تعأب{ :بل ىو قرآ ٌف ٦بي ٌد * ُب ٍ
لوح ٧بفو ٌظ}
قرأ نافعُ{ :ب ٍ
لوح ٍ
٧بفوظ}()981
وقرأ الباقوفُ{ :ب ٍ
ففي قراءة نافع ا٤بدين جعلو نعتاً للقرآف كأنو قاؿ :بل ىو قرآف ٧بفوظ ُب اللوح ،ومعُب ا٢بفظ ىنا األماف من
التحريف والتبديل والتغيّب.
وعلى قراءة ا١بمهور فالظاىر أنو صفة للَّوح ،وا٤براد أف اللوح ٧بفوظ من وصوؿ الشياطْب إليو.
وقد اعَبض بعض من انتصر لقراءة أىل العراؽ ومكة على اختيار نافع فقالوا إف فيو تقدًن الصفة ا٤بركبة على
ا٤بفردة وىو خبلؼ األصل( ،)982ولكن ىذا االعَباض ال يسقط اعتماد اختيار نافع للوجو ا٤بتواتر ا٤بذكور،
إذا تواتر النقل يدفع كل شبهة ،ولكن مع ذلك فإف نظائر ىذا ُب القرآف كثّب ،فمن ذلك قولو سبحانو ُب
أليم}( )983وىي قراءة ابن كثّب وحفص
سورة سبأ{ :أولئك ٥بم ٌ
عذاب من رجز ٌ
ويعقوب ،وكذلك قولو سبحانو ُب ا١باثية٥{ :بم عذاب من رجز أليم}(  )984وىي قراءة ابن كثّب وحفص
ويعقوب أيضاً.
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف من الغيبيات الٍب يلزـ ا٤بكلف اعتقادىا معرفة اللوح ،فاللوح احملفوظ ا٤بشهور سجل كتب اهلل
سبحانو فيو أعماؿ ا٣ببلئق وأرزاقها ،وفيو ما كاف وما ىو كائن إٔب يوـ القيامة ،وما تسقط من ورقة وال حبة ُب
ظلمات األرض وال رطب وال يابس إال ُب كتاب مبْب.
قاؿ (" :كاف اهلل تبارؾ وتعأب قبل كل شيء ،وكاف عرشو على ا٤باء ،وكتب ُب اللوح ذكر كل شيء")985(.
واللوح ٨بلوؽ ،والقرآف فيو منذ أف أذف اهلل عز وجل أف يكوف كبلمو القدًن ُب ذلك اللوح ،وىذا القيد ضروري
حٌب ال يلتبس على الناس أف حدوث اللوح يلزـ منو حدوث القرآف ،فالقرآف ُب علم اهلل قدًن ،وىو كبلـ اهلل،
وىو صفة قدٲبة قائمة بذاتو سبحانو.
وأما وصف اللوح فلم يرد فيو حديث صحيح(  ،)986وغاية ما أورده ا٤بفسروف نقوؿ عن بعض السلف من
باب ا٤برسل وا٤بقطوع ،وكثّب منها إسرائيليات ال يطمئن ٥با القلب ،غاية األمر أننا نؤمن باللوح على مراد اهلل
وكما قاؿ اهلل سبحانو ،ونكل تفصيل كل ذلك إٔب ا٤بؤب سبحانو وتعأب.
األوؿ قراءةُ ا١بمهور ،وأفادت ا٤بعُب
وتُظْ ِهر داللة القراءتْب أف اللوح ٧بفوظ وأف القرآف ٧بفوظ ،أفادت ا٤بعُب َ
الثاين قراءة نافع ،وكبلىا حكم غييب ٯبب اعتقاده ،دلت عليو القراءة ا٤بتواترة.
-----------( )980سورة الربوج 22

( )981سراج القاري البن القاصح العذري ص 383
وعبارة الشاطيب :و٧بفو ٌظ اخفض رفعو خص وىو ُب الػ ٗبجيد شفا......
( )982انظر اآللوسي ُب روح ا٤بعاين جػ 30ص 94
( )983سورة سبأ ()7
( )984سورة ا١باثية ()11
( )985أخرجو اإلماـ أٞبد جػ 4ص  ، 413وسائر رواتو ثقات ،وىم من رجاؿ البخاري.
( )986ليس ُب الكتب الستة وال ُب مسند أٞبد وال ا٤بوطأ وال الدارمي من ذكر اللوح إال ىذا ا٢بديث الذي
أوردناه ،وىو كما ترى ُب ذكر اللوح ال ُب وصفو.
ا٤بطلب الرابعُ :ب العمل وا١بزاء
ا٤بسألة األؤب
قولو تعأب{ :واآلخرة خّب ٤بن اتقى وال تظلموف فتيبلً} بالياء.
وحجتهم قولو{ :واآلخرة خّب ٤بن اتقى} فأخرب عنهم وٓب يقل( :خّب لكم) ،وأف الكبلـ أيضاً جرى قبل ذلك
بلفظ ا٣برب عنهم فقاؿ{ :أٓب تر إٔب الذين قيل ٥بم}
وقرأ الباقوف {وال تظلموف} بالتاء ،أي أنتم وىم.
وحجتهم قولو{ :أينما تكونوا يدرككم ا٤بوت}()987
وقاؿ القرطيب ُب ا١بامع ألحكاـ القرآف( :الضمّب ُب يظلموف عائد على ا٤بذكورين ٩بن زكى نفسو و٩بن يزكيو
اهلل عز وجل)()988
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف عمل أىل النفاؽ ال ٰببط ٗبجرد النفاؽ ،بل قد قاؿ اهلل عز وجل{ :وال يظلموف فتيبلً}
واآلية وردت ُب أىل النفاؽ ،فكانت دليبلً على أهنم ٦بزيوف بإحساهنم ،ال يظلموف منو شيئاً.
( )966تقريب النشر البن ا١بزري ص 186
ولكن ىذا الفهم من قراءة الثبلثة ليس ٧بل اتفاؽ أيضاً ،فقد نقل اآللوسي أف ضمّب الغيبة ىنا ،عائد إٔب
ظاىر (من) من قولو{ :واآلخرة خّب ٤بن اتقى وال يظلموف فتيبلً} ،وىو أقرب مذكور ،واهلل أعلم)989(.
-----------( )987حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ط مؤسسة الرسالة ص 208
وانظر سراج القاري البن القاصح العذري ص 192
وعبارة الشاطيب :وأنث يكن عن دارـ تظلموف غيػ ػب شهد دنا إدغم بيت ُب حبل
( )988ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ط دار الكاتب العريب جػ 5ص 248

( )989انظر روح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم والسبع ا٤بثاين لآللوسي البغدادي ط دار الَباث العريب جػ 5
ص 86
ا٤بسألة الثانية
قولو تعأب{ :إف الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم ُب شيء}
األنعاـ ػ- 159
قرأ ٞبزة والكسائيَّ { :
إف الذين فارقوا} باأللف ،وُب الروـ أيضاً .ومعُب (فارقوا) أي زايلوا .وقد روي أف رجبل
علي( :ال واهلل ما َّفرقوه ولكن
قرأ عند علي بن أيب طالب كرـ اهلل وجهو{ :إ ّف الذين فرقوا دينهم }...فقاؿ ّ
فارقوه)(ٍ )990ب قرأ{ :إف الذين فارقوا دينهم} أي تركوا دينهم ا٢بق الذي أمرىم اهلل باتباعو ودعاىم إليو.
وقرأ الباقوفَّ { :فرقوا دينهم} من التفريق .تقوؿ :فرقت ا٤باؿ تفريقاً وحجتهم قولو (بعد){ :وكانوا شيعاً} أي
صاروا أحزاباً وفرقاً.
وقد نقل أبو زرعة عن عبد الوارث(  )991قولو :وتصديقها قولو{ :كل حزب ٗبا لديهم فرحوف} يدلك على
أهنم صاروا أحزاباً وفرقاً ،وا٤بعنياف متقارباف َّ
ألهنم إذا َّفرقوا الدين فقد فارقوه)992(.
وٜبرة ا٣ببلؼ :بياف شؤـ مفارقة ا١بماعة والتشيع لغّب كتاب اهلل ،فقد ٠بى القرآف ىذا السلوؾ تفريقاً للدين ػ ُب
قراءة ػ ومفارقة للدين ػ ُب قراءة أخرى ػ فكانت القراءة بالقراءتْب ٝبيعاً أوزع ُب النفوس .وأذىب للهوى ،وأدعى
إٔب اجتماع الشمل ،ونبذ التحزب والفرقة.
-----------( )990حجة القراءات أليب زرعة ص .278
(ٓ )991ب أقف على ترٝبتو فالعهدة فيو على أيب زرعة ُب ا٢بجة ص 278
( )992حجة القراءات ص 278
وانظر سراج القاري
وعبارة الشاطيب:
 ..................فارقوا مع الروـ مداه خفيفاً وعدالً
ا٤بسألة الثالثة
قولو تعأب{ :وإذا أردنا أف هنلك قرية أمرنا مَبفيها ففسقوا فيها}()993
قرأ يعقوب{ :آَ َم ْرنا مَبفيها} با٤بد
وقرأ الباقوف{ :أ ََم ْرنا مَبفيها}()994

وقد تواتر إسناد ىاتْب القراءتْب ،ولكن ٜبة وجو ثالث قرئت بو ىذه اآلية واشتهر عند العلماء ،ولكنو ٓب يتواتر
إسناداً ،وقد قرأ بو ابن عباس وأبو عثماف النهدي وزيد بن علي وأبو العالية وعلي وا٢بسن والباقر و٦باىد بن
جعفر و٧بمد بن علي(.)995
كما نسبت ىذه القراءة إٔب عاصم وأيب عمرو البصري(.)996
وقد أشرت إٔب ىذه القراءة وىي شاذة إسنادا الشتهارىا بْب العلماء ،وألهنم يستأنسوف هبا ُب مواضع التفسّب،
فيكوف ا٤بعُب أف اهلل سبحانو وتعأب يسلط شرار القرى على دٮبائها فيعصوف اهلل ،فإذا فعلوا ذلك أىلكهم اهلل
وذلك منو سبحانو ٙبذير لؤلمة أف ٘بتهد ُب تولية األخيار ،وصرؼ األشرار.
وأما قراءة يعقوب فقد قرأ هبا أيضاً ٝبع عظيم من السلف فهم ا٢بسن وقتادة وأبو حياة الشامي
وخارجة( )997عن نافع وٞباد بن سلمة عن ابن كثّب وعلي وابن عباس(  )998وقد قاـ القرطيب بتوجيو
معناىا وداللتها فقاؿ( :آمرنا) با٤بد والتخفيف ،أي أكثرنا جبابرهتا وأمراءىا ،قالو الكسائي ،وقاؿ أبو عبيدة:
آمرتو با٤بد وأمرتو ،لغتاف ٗبعُب كثرتو ،ومنو ا٢بديث "خّب ا٤باؿ مهرة مأمورة أو سكة مأبورة" أي كثّبة النتاج
والنسل()999
ولكن ىذا الذي روي عن أيب عبيدة من أف الوجهْب لغتاف ُب معُب واحد غّب ُم َسلَّم ،فقد قاؿ الكسائي :ال
يقاؿ من الكثرة إال آمرنا با٤بد(.)1000
ولعل صيغة القصر الٍب تأٌب ٗبعُب التكثّب ىي الٍب وردت مكسورة :أ َِمَر ،وىي ٓب ترد ُب ا٤بتواتر ،وإ٭با نسبها
الطربي للحسن البصري وٰبٓب بن عمر وعكرمة وابن عباس(.)1001
ومن ذلك قوؿ لبيد:
كػل بػنػي حػرة مصػيػرىػم قػػلٌّ .وإف أكثػرت من العدد
إف يغبطوا يهبطوا وإف أ َِم ُروا يوماً يصّبوا للهلك والنكد()1002
ِ
أمر ابن أيب كبشة ،إنو ليخافو بِب
وكذلك ما قالو أبو سفياف لدى خروجو من لدف قيصر( :لقد أَمر ُ
األصفر)( )1003وقد انتصر أبو عبيدة الختياره بأهنا لغات ُب ا٤بعُب الواحد وقاؿ :إ٭با اخَبنا (أمرنا) ألف
ا٤بعاين الثبلثة ٘بتمع فيها من األمر واإلمارة والكثرة(.)1004
وٜبرة ا٣ببلؼ :إ٭با تظهر ُب غّب ما اختاره أبو عبيدة ،فيكوف ا١بمع بْب ذلك بالقوؿ إف قراءة القصر أفادت أف
اهلل سبحانو ىو الذي يسبب األسباب ،وٱبلق أفعاؿ العباد ،ويأمر ٗبا يشاء ،فيأمر ا٤بَبفْب بالفساد ،أمر إ٥باـ
وتيسّب ،فيفسدوا ُب القوؿ األرض فيحق القوؿ على ا٤بفسدين.
وُب قراءة ا٤بد نفهم أف اهلل سبحانو وتعأب يكثر ا٤بَبفْب ويزيد فيعددىم إذا أراد إىبلؾ القرى فيحق عليهم
القوؿ ٗبا ظلموا.

فهذاف ا٤بعنياف يوضحاف خفايا التدبّب اإل٥بي ُب إىبلؾ القرى ،وال سبيل إٔب معرفة ىذين ا٤بعنيْب إال من خبلؿ
تعدد القراءة ا٤بتواترة()1005
وٜبة معُب ثالث يفهم من قراءة القصر وىو على تقدير مضمر( :أمرنا مَبفيها باالستقامة ففسقوا فيها فحق
عليها القوؿ) ،ويقوي ىذا ا٤بذىب ورود جوابو بفاء العطف الٍب تفيد العطف والتعقيب مع الفور.
وال ٱبفى أف ٧بل ا٣ببلؼ ىنا ىو التأويل وليس القراءة.
-----------( )993سورة اإلسراء 16
( )994تقريب النشر ُب القراءات العشر ص 133
وعبارة ابن ا١بزري ُب طيبة النشر َّ ............:
مد أمر ظهر....
( )995انظر معجم القراءات القرآنية جػ 3ص 313
( )996معجم القراءات القرآنية أيضاً جػ  3ص  33ولكن ٯبب التسليم بأف الرواية عن عاصم والكسائي ىنا
غّب متواترة ،فهي ُب النقل القرآين شاذة عنهما ،فليست اآلفة من نقل عاصم والكسائي ،إ٭با اآلفة من النقل
إليهما.
( )997لساف العرب البن منظور جػ 3ص  28عمود أوؿ.
( )998ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 10ص 233
( )999ا٤بصدر نفسو جػ 10ص 233
( )1000انظر لساف العرب جػ 2ص  28مادة أمر
( )1001جامع البياف جػ 15ص 211
( )1002لساف العرب البن منظور جػ 4ص  28مادة أمر
وانظر كذلك ٦باز القرآف أليب عبيدة جػ 1ص 373
( )1003حديث صحيح أخرجو البخاري عن ابن عباس ػ كتاب بدء الوحي باب 7
انظر فتح الباري جػ 1ص 31
(٦ )1004باز القرآف أليب عبيدة جػ 1ص 372
وانظر ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 10ص 233
( )1005ال ٱبفى أف بعض النحاة استنبطوا الوجهْب من قراءة القصر وحدىا ،وقد قدمنا ىذا الرأي ،واشتهر
بالقوؿ بو أبو عبيدة.
(فائدة)

اشتهرت ُب ىذه اآلية قراءة { َّأمرنا مَبفيها} ،على معُب أف اهلل سبحانو وتعأب إذا تعلقت إرادتو بإىبلؾ
القرى ،يسر للمَبفْب وا٤بفسدين سبيل ٛبلكها واألمارة عليها ،فيكوف ُب ذلك خراب القوى وىبلكها ،وىو
سبب من األسباب الٍب يقدمها اهلل عز وجل إلنفاذ إرادتو.
وىذه القراءة على اشتهارىا ٓب ٙبظ برتبة التواتر ا٤بطلوبة ،على الرغم من أهنا رويت عن اثنْب من أصحاب
التواتر وٮبا :عاصم وأبو عمرو البصري ،ولكن من غّب طريق الشاطيب وابن ا١بزري ،فلم نتيقن تواترىا إٔب
أحدٮبا ،كما رويت أيضاً عن ابن عباس وأيب عثماف ا٥بندي ،وزيد بن علي وأيب العالية وا٢بسن بن علي و٧بمد
والباقر و٦باىد بن جرب و٧بمد بن علي(.)1006
وال شك أف ىذا ا٤بعُب الذي دلت لو ىذه القراءة يضيء جانباً من معانيها ،ولو ُب االستدالؿ ا٤بنزلة ذاهتا الٍب
لؤلحاديث ا٤بوقوفة على الصحابة ،وكذلك ما ىو من كبلـ السلف الصاّب ُب التفسّب ،ولكن ال يصح
اعتقادىا قرآنا ،لعدـ ثبوت التواتر بوجو يقيِب.
وقد قدمت طرفاً من توجيو ىذه القراءة ُب صدر ىذه ا٤بسألة( )1007وقد سبق ورود طرؼ.
-----------( )1006استقصى ذلك معجم القراءات القرآنية جػ 3ص 313
( )1007انظر ص 560
ا٤بسألة الرابعة
قولو تعأب{ :وجعلنا ٤بهلكهم موعداً} الكهف ػ- 59
قرأ أبو بكر (شعبة بن عياش راوي عاصم){ :وجعلنا لِ َم ْهلػَكهم موعداً}(  )1008بفتح ا٤بيم والبلـ .أي:
جعلنا ٥ببلكهم موعداً .جعلو مصدراً (ىلكَ ،م ْهلَكَ ،م ْهلَكاً) وكل ما كاف على (فعل يفعل) فاسم ا٤بكاف منو
على ( َم ْفعِل) (وا٤بصدر على َم ْف َع ْل) بفتح العْب.
وقرأ حفص{ :لػِ َم ْهلػِ ِك ِهم} بفتح ا٤بيم وكسر البلـ .أي لوقت ىبلكهم.
قاؿ الزجاجَ ( :م ْهلِك) اسم للزماف على (ىلك يهلك) وىذا زمن َم ْهلِك مثل جلس ٯبلس .فإذا أردت ا٤بصدر
قلتَ ( :م ْهلَك) بفتح البلـ كقولك (٦بلس) ،فإذا أردت ا٤بكاف قلت (٦بلِس) بكسر البلـ .حكى سيبويو عن
العرب أهنم يقولوف( :أَن ِ
َّت الناقةُ على مض ِرهبا) أي على وقت ِضراهبا.
وقرأ الباقوف{ :لِ ُم ْهلػِ ِك ِه ْم} بضم ا٤بيم وفتح البلـ .أي :جعل إلىبلكنا إياىم موعداً.
قاؿ أىل البصرة :تأويل (ا٤بهلك) على ضربْب :على ا٤بصدر وعلى الوقت .فمعُب ا٤بصدر( :إلىبلكهم) ،ومعُب
الوقت :لوقت إىبلكهم .قالوا :وىو االختيار ،ألف ا٤بصدر من (أفْػ َعل) ُب ا٤بكاف والزماف ٯبيء على (مفعل)
كقولو:

رب أدخلِب ُم ْد َخل صدؽ وأخرجِب ُ٨بَرج صدؽ}(.)1009
{وقل ِّ
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف ا٤بؤب سبحانو أخرب أف ىبلؾ األمم ووقت ىذا ا٥ببلؾ ومكانو كل ذلك مقرر بأجل مسمى
عند اهلل عز وجل.
وإ٭با تظهر ىذه ا٤بعاين من التأليف بْب القراءات الثبلث ،وىي معاين كمل بعضها بعضاً ػ كما ترى ػ ال تتنافر
وال تتدابر(.)1010
-----------( )1008حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ط مؤسسة الرسالة ص 421
وانظر سراج القاري البن القاصح ط البايب ا٢بليب ص 279
وعبارة الشاطيب٤ :بهلكهم ضموا ومهلك أىلو سوى عاصم والكسر ُب البلـ عوال
( )1009سورة اإلسراء
( )1010حجة القراءات أليب زرعة ص 421
ا٤بسألة ا٣بامسة
قولو تعأب{ :من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب ٗبا لديهم فرحوف}
قرأ ٞبزة والكسائي {من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعاً}
وقرأ الباقوف {من الذين فَػَّرقوا دينهم وكانوا شيعاً}
وقد سبق ٙبرير ىذا ا٣ببلؼ ُب سورة األنعاـ ُب قولو سبحانو{ :إف الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم
ُب شيء} وذلك ُب ا٤بسألة الثانية من ىذا ا٤بطلب.
وٜبرة ا٣ببلؼ :ىي ما بيناه من قبل من بياف شؤـ مفارقة ا١بماعة ،والتشيع لغّب كتاب اهلل ،فقد اعترب القرآف
ا٢بكيم تفريق الدين ٗبنزلة مفارقتو ،وىو تصريح كما ترى شديد ُب ذـ الفرقة والتناحر ُب ا١بماعة اإلسبلمية
الواحدة.
وىذه التسوية بْب مفارقة الدين وخلق الفرقة بْب ا٤بسلمْب ىي ا٤بفهومة من اٙباد ا٤بآؿ بالنسبة لكل واحد من
األمرين.
ا٤بسألة السادسة
وص َّد عن السبيل ،وما كيد فرعوف إال ُب تباب}()1011
قولو تعأب{ :وكذلك زين لفرعوف سوء عملو ُ
وص َّد عن السبيل} بضم الصاد
قرأ الكوفيوف ويعقوبُ { :
وص َّد عن السبيل} بفتح الصاد()1012
وقرأ الباقوفَ { :

فتكوف قراءة األولْب على ما ٓب يسم فاعلو ،فكانت اآلية إخبارا عن ا٫برافو وفجوره ،وأف ذلك كاف بإرادة اهلل
سبحانو وأمره وقدره ،وذلك مثل قولو سبحانو:
{وطُبع على قلوهبم فهم ال يفقهوف}( ،)1013وحجتهم أف الكبلـ ىنا أتى عقب ا٣برب من اهلل .فلفظ ما ٓب
يُ َس َّم فاعلو وىو قولو:
{وكذلك ُزيِّن لفرعوف} فجرى الكبلـ بعده بَبؾ تسمية الفاعل ليأتلف الكبلـ على نظاـ واحد)1014(.
وتكوف قراءة الباقْب على أساس أف الفاعل ىنا مصرح بو وىو فرعوف ،إذ ىو الذي يصد عن سبيل اهلل،
أضل أعما٥بم})1015(.
ويشهد لو قوؿ اهلل عز جل{ :الذين كفروا وصدوا عن سبيل اهلل َّ
وٜبرة ا٣ببلؼ :كما قد رأيت ُب أنو ٯبوز نسبة األفعاؿ إٔب العباد على سبيل اجملاز ،وأف اهلل سبحانو ىو ا٤بالك
ا٤بتصرؼ األوؿ اآلخر ،وىذا االعتقاد نعمة للمتقْب ،وقرة عْب للموحدين ،إذ بو ال يقنط العبد من رٞبة اهلل
ويضرع ُب رجائو أف يصلح عباده إذ ىو سبحانو ا٤بتصرؼ ا٢بق ،ال يسأؿ عما يفعل وىم يسألوف ،وكذلك
فإنو ال يكف عن واجب الببلغ والدعوة لسائر ا٣بلق.
-----------( )1011سورة غافر
( )1012تقريب النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري ص 129
وعبارة طيبة النشر:
.................واضمم صدوا وصد الطوؿ كوؼ ا٢بضرمي
( )1013سورة التوبة
( )1014حجة القراءات أليب زرعة ص 633
( )1015سورة ٧بمد 1
ا٤بسألة السابعة
قولو تعأب{ :أـ حسب الذين اجَبحوا السيئات أف ٪بعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصا٢بات سواءً ٧بياىم
و٩باهتم }....ا١باثية( )1016ػ- 21
قرأ ٞبزة والكسائي وخلف وحفص {سواءً ٧بياىم} بالنصب ،جعلوه ا٤بفعوؿ الثاين من (٪بعلهم) ،ا٥باء وا٤بيم
ا٤بفعوؿ ،وإف جعلت {كالذين آمنوا} ا٤بفعوؿ الثاين نصبت (سواءً) على ا٢باؿ ،وترفع (٧بياىم) ٗبعُب :استوى
٧بياىم و٩باهتم .وا٤بعُب :أحسبوا أف ٪بعلهم سواءً ٧بياىم و٩باهتم ،أي أف يعطوا ُب اآلخرة كما أعطوا ُب الدُّنيا.
وقرأ الباقوف{ :سواءٌ} بالرفع( .)1017جعلوه مبتدأ وما بعده خرباً عنو.

قاؿ ٦باىد :قولو{ :سواءٌ ٧بياىم و٩باهتم} أي ٲبوت ا٤بؤمن على إٲبانو ويبعث عليو ،وٲبوت الكافر على كفره
ويبعث عليو .وىذا التفسّب يدؿ على ىذه القراءة(.)1018
قاؿ القرطيب( :وقرأ العامة :سواءٌ بالرفع على أنو خرب ابتداء مقدـ ،أي ٧بياىم و٩باهتم سواء ،والضمّب ُب
(٧بياىم و٩باهتم) يعود على الكفار ،أي ٧بياىم سوء و٩باهتم كذلك ،وقرأ ٞبزة والكسائي واألعمش :سواءً،
بالنصب))1019(.
واختار أبو عبيدة أي ٪بعلهم سواء ،وقاؿً :ب الكبلـ عند الصا٢باتٍ .ب استأنف فقاؿ{ :سواء ٧بياىم
و٩باهتم} أي سواء حياة الكافر و٩باتو .ىو كافر حياتو و٩باتو ،وا٤بؤمن مؤمن حياتو و٩باتو(.)1020
وأيا كاف ا٤بعُب فإف ىذه اآلية من أكثر اآليات وعيدا ،ومنها توجل قلوب ا٤بؤمنْب ،ومن ا٤بناسب ىنا أف نورد
طرفا من أدب السلف الصاّب ُب تبلوة ىذه اآلية:
قاؿ إبراىيم بن األشعث :كثّبا ما رأيت الفضيل بن عياض يردد من أوؿ الليل إٔب آخره ىذه اآليةٍ ،ب يقوؿ:
ليت شعري من أي الفريقْب أنت( )1021؟ وقاـ بشّب مؤب الربيع بن ىيثم ذات ليلة فقاـ يصلي فمر هبذه
اآلية فمكث ليلة حٌب أصبح ٓب يعدىا ببكاء شديد(.)1022
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف اهلل سبحانو وتعأب أنكر على الفسقة ظنوهنم بأهنم ينالوف ُب اآلخرة مثل الذي نالوه ُب
الدنيا ،وىو ما دلت لو قراءة النصب ،ونظّبه
ُب التنزيل العزيز قوؿ صاحب ا١بنة{ :ولئن رددت إٔب ريب ألجدف خّباً منها منقلبا}()1023
وكذلك أخرب ا٤بؤب سبحانو وتعأب أف ا٤برء يبعث على ما مات عليو ،وىو ما دلت عليو قراءة الرفع ،إذ ًب
ا٤بعُب بنفي ا٤بساواة بْب ا٤بؤمنْب والفسقةٍ ،ب استأنف فقاؿ :سواء ٧بياىم و٩باهتم ،وٛباـ معُب ىذا الوجو ما نقلو
الطربي عن ٦باىد بن جرب قاؿ :ا٤بؤمن ُب الدنيا واآلخرة مؤمن ،والكافر ُب الدنيا واآلخرة كافر()1024
وكما ترى فإف ا٤بعاين متعاونة ،وما كاف لنا أف ٫بيط هبا لوال ما أنزؿ اهلل عليو ىذا الكتاب من قراءات متواترة.
-----------( )1016سورة ا١باثية
( )1017حجة القراءات ص 661
تقريب النشر ص 173
( )1018نقل ىذا القوؿ عن ٦باىد شيخ ا٤بفسرين كل من:
ابن جرير الطربي ُب جامع البياف جػ 25ص 90
ا١ببلؿ السيوطي ُب الدر ا٤بنثور جػ 6ص 34
القرطيب ُب ا١بامع ألحكاـ القرآف جػ 16ص 166
أبو زرعة ُب حجة القراءات ص 661

( )1019ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 16ص 166
(٦ )1020باز القرآف أليب عبيدة معمر بن ا٤بثُب ص 210
( )1021الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور للسيوطي جػ 6ص 34
( )1022أورده القرطيب ُب ا١بامع دوف أف يذكر نسب بشّب ،ولكن ُب الدر ا٤بنثور تصريح بأنو بشّب مؤب
الربيع بن خيثم ،غّب أف السيوطي روى القصة عن ٛبيم الداري.
انظر :الدر ا٤بنثور للسيوطي جػ 6ص 34
ا١بامع للقرطيب جػ 16ص 166
( )1023سورة الكهف 36
( )1024جامع البياف للطربي جػ 25ص 90
ا٤بسألة الثامنة
قولو تعأب{ :فهل عسيتم إف توليتم أف تفسدوا ُب األرض وتقطعوا أرحامكم}()1025
قرأ رويس{ :فهل عسيتم إف تُػ ُولِّيتم} بضم التاء والواو وكسر البلـ.
وقرأ الباقوف{ :فهل عسيتم إف تَػ َولَّيتم} بفتح ا١بميع()1026
وقد انفرد رويس برواية وجو الضم عن يعقوب ُب ا٤بتواتر ،ولكن ىذه القراءة اشتهرت لدى األئمة وأطاؿ
ا٤بفسروف ُب توجيهها ،وقد روي ىذا الوجو عن كثّب من الصحابة والتابعْب منهم علي بن أيب طالب وأويس
القرين وابن أيب إسحاؽ( ،)1027قاؿ ا٤بسيب بن شريك :نزلت ىذه اآلية ُب بِب أمية وبِب ىاشم ،واستدؿ
٥بم القرطيب ٗبا روى عبد اهلل بن مغفل قاؿ:
٠بعت النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -يقوؿ{" :فهل عسيتم إف تػُ ُولِّيتم أف تفسدوا ُب األرض} ٍب قاؿ :ىم
ىذا ا٢بي من قريش أخذ اهلل عليهم إف َولُوا الناس أال يفسدوا ُب األرض وال يقطعوا أرحامهم"(.)1028
وقاؿ الز٨بشري ُب توجيو قراءة علي رضي اهلل عنو :أي إف توالكم والة غشمة خرجتم معهم ومشيتم ٙبت
لوائهم وأفسدًب بإفسادىم( .)1029ونقل الطربي عن بعض السلف أنو ٗبعُب الوالية ،ونقل ذلك عن
الكليب(.)1030
وقاؿ قتادة ُب توجيو قراءة الفتح :فهل عسيتم إف توليتم عن كتاب اهلل أف تفسدوا ُب األرض بسفك الدـ
ا٢براـ وتقطعوا أرحامكم(.)1031
وروي كذلك وجو ثالث ُب القراءة ،ولكن ٓب ينسب ألحد ،وىو {فهل عسيتم إف ُولِّيتم أف تفسدوا ُب األرض
وتقطعوا أرحامكم}( )1032وىو كما ترى ُب معُب الوالية ٕبذؼ تاء ا٤بضارعة من (تُػ ُوِّٕب).

وٜبرة ا٣ببلؼ :أف اآلية العظيمة اشتملت على وعيد شديد ُب حق ا٤بفسدين ُب األرض وقاطعي األرحاـ،
وأشارت إٔب أف ىذه ا٤بفاسد تتحصل عادة من أمرين اثنْب:
األوؿ :ىو التوٕب واإلعراض عن كتاب اهلل وىو ما دلت لو قراءة الفتح.
الثاين :ىو الوالية على شؤوف العباد إذا ٓب يلتزـ الوإب أمر اهلل وهنيو على قدـ االستقامة ،وقد دلت لذلك قراءة
الضم.
وىكذا فقد أفاد تعدد القراءة وجهاً جديداً من التحذير والتنبيو لوالة األمور ،إذ أمروا بتقوى اهلل عز وجل فيما
خو٥بم من أقدار العباد ،وُب مثل ىذا ا٤بعُب تواترت األخبار عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-من ذلك
قولو(" :ما من إماـ وال واؿ بات ليلة سوداء غاشاً لرعيتو إال حرـ اهلل عليو ا١بنة ،وعرفها يوجد يوـ القيامة من
مسّبة سبعْب سنة"()1033
ومثلو قولو(" :إف الوالة ٯباء هبم يوـ القيامة فيقوموف على جسر جهنم ،فمن كاف مطواعاً هلل يناولو اهلل بيمينو
حٌب ينجيو ،ومن كاف عاصياً ا٬برؽ بو ا١بسر إٔب واد من نار يلتهب التهاباً"()1034
واشتهر ُب ىذا ا٤بعُب قوؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -أليب ذر ٤با سألو اإلمارة" :يا أبا ذر! إنك تسأؿ
اإلمارة ،وإنك ضعيف ،وإهنا أمانة ،وإهنا يوـ القيامة خزي وندامة ،إال من أخذ ٕبقها وأدى الذي عليو
فيها"()1035
-----------( )1025سورة ٧بمد 23
( )1026تقريب النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري ص 174
( )1027انظر معجم القراءات القرآنية جػ 6ص 192
( )1028ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 16ص 246
( )1029الكشاؼ للز٨بشري جػ 3ص 536
( )1030جامع البياف للطربي جػ  26ص  ، 36وٓب يذكر الطربي ُب ىذا ا٤بقاـ نسبة القراءة إٔب رجل من
السلف بعينو.
( )1031الدر ا٤بنثور للسيوطي جػ 6ص 64
( )1032ذكر ىذا الوجو الز٨بشري ُب الكشاؼ جػ 3ص 536
وانظر كذلك معجم القراءات القرآنية جػ 6ص 192
( )1033أخرجو الطرباين عن عبد اهلل بن مغفل ،انظر كنز العماؿ رقم14643
( )1034أخرجو ابن أيب شيبة ُب مسنده عن بشر بن عاصم ،انظر كنز العماؿ رقم14638
( )1035أخرجو مسلم ُب ا١بامع الصحيح كتاب اإلمارة باب كراىة اإلمارة بغّب ضرورة ،رقم ا٢بديث1204

ا٤بسألة التاسعة
قولو تعأب{ :وإف تطيعوا وتتقوا ال يلتكم من أعمالكم شيئاً}()1036
قرأ أبو عمرو البصري ويعقوب{ :ال يألتكم من أعمالكم شيئاً}()1037
وقرأ الباقوف{ :ال يلتكم}()1038
والوجهاف بإثبات ا٥بمزة وإسقاطها ُب معُب واحد ،وىو اإلنقاص ،أي ال ينقصكم من أعمالكم شيئا ،ومثلو
قولو سبحانو{ :وما ألتناىم من عملهم من شيء} ( )1039أي ما أنقصناىم من عملهم من شيء.
وألتو :حبسو عن وجهو وصرفو مثل التو يليتو وٮبا لغتاف حكاٮبا اليزيدي عن أيب عمرو بن العبلء ،ومنو قوؿ
عبد الرٞبن بن عوؼ يوـ الشورى :وال تغمدوا سيوفكم عن أعدائكم فتولتوا أعمالكم ،أي تنقصوىا(.)1040
وال ٘بد ُب مرسوـ ا٤بصاحف ما يشّب إٔب اختيار البصريَّػ ْْب :أ ي عمرو ويعقوب ،إذا ا٤برسوـ ا٤بشتهر ال يساعد
على تصور إقحاـ ٮبزة بْب الياء والبلـ ،وٓب يشر أحد أهنا كذلك ُب ا٤بصحف البصري ،ولكن ٯبب القوؿ بأهنا
كذلك ُب
أحد ا٤بصاحف العثمانية إلطباقهم على تواترىا ،واتفاقهم أنو ال ٯبزـ بصحة قراءة إال مع ثبوت التواتر وموافقة
أحد ا٤بصاحف العثمانية وأحد وجوه النحو(.)1041
وقد أوردت لك ىذا الوجو مع أنو ال يَبتب عليو حكم جديد ُب مسائل االعتقاد ،ولكن أردت بو التنبيو إٔب
ىذا الوجو من لزوـ تقدير ا٥بمزة ُب مرسوـ أحد مصاحف األمصار التزاماً بإٝباعهم.
( )1018نقل ىذا القوؿ عن ٦باىد شيخ ا٤بفسرين كل من:
وبا١بملة فإنو ليس ٜبة ظاىرة ٥بذا ا٣ببلؼ ألف االتفاؽ منعقد بْب ا٤بفسرين على توحد ا٤بعُب ُب القراءتْب،
وأهنما لغتاف ٤بعُب واحد ،وقد بسط ابن منظور ُب اللساف أدلة الفريقْب فراجعها.
-----------( )1036سورة ا٢بجرات
( )1037ال ٱبفى أف أبا عمرو البصري على أصلو ُب إبداؿ ا٥بمزة ألفاً
( )1038تقريب النشر البن ا١بزري ص 175
وعبارة طيبة النشر:
 ......................يألتكم البصري ...........
( )1039سورة الطور
( )1040لساف العرب البن منظور جػ 2ص  4مادة ألت
( )1041انظر زيادة تفصيل لذلك ُب الفصل ا٣باص الذي عقدناه لبياف اختبلؼ مرسوـ مصاحف األمصار

ص  263من ىذا البحث.
ا٤بسألة العاشرة
قولو تعأب{ :وال تفرحوا ٗبا آتاكم إف اهلل ال ٰبب كل ٨بتاؿ فخور}()1042
قرأ أبو عمرو البصري{ :وال تفرحوا ٗبا أتاكم }
وقرأ الباقوف{ :وال تفرحوا ٗبا آتاكم }()1043
فدلت قراءة أيب عمرو على النهي عن الفرح ٗبا أتاكم ،أي :جاءكم ،وىو اسم جامع لكل ما قد يأتيك من
ا٤بؤب سبحانو من صنوؼ النعم ا٤ببهجة ،وقد ورد الفرح ُب القرآف الكرًن ٩بدوحاً وورد مذموماً ،فمما أخرب
ا٤بؤب بو بصيغة ا٤بدح قولو سبحانو { :قل بفضل اهلل وبرٞبتو فبذلك فليفرحوا }.
و٩با أخرب بو ا٤بؤب بصيغة الذـ قوؿ قوـ قاروف { :إذ قاؿ لو قومو ال تفرح إف اهلل ال ٰبب الفرحْب }.
ٍب صرحت قراءة الباقْب بأف على ا٤بؤمن أف ال يفرح فرحاً مبهجاً مطغياً ينسيو واجب الشكر هلل سبحانو
وتعأب ،مع يقينو بأف ىذا اآلٌب من النعيم إ٭با ىو عطية من اهلل سبحانو وتعأب.
وٜبرة ا٣ببلؼ :تظهر ُب أننا هنينا عن الفرح ٗبا يأتينا من ا٤بسرات فرحاً يشغلنا عن ا٣ببلؽ سبحانو ،وىو ما
دلت لو قراءة أيب عمرو ،وأفادت قراءة الباقْب أف ىذا النهي عن الفرح ٯبب أف يدفعنا إٔب التوىم أف ىذه
األرزاؽ من رازؽ غّبه سبحانو ،بل ٯبب العلم بأنو سبحانو ىو الرزاؽ وحده ،ومع ذلك فينبغي أف ال نفرح
فرحاً مطغيا ال نؤدي معو واجب الشكر.
ىذا ما أفاده اختبلؼ القراء ُب ٙبقيق ا٤بعاين.
وأما داللة اآلية ٔبملتها فأكثر ا٤بفسرين على أف النهي والفرح ا٤بنهي عنهما إ٭با يقتصراف على ما كاف من
أعراض الدنيا الزائلة ،وأما ما كاف من رٞبة اهلل وقبولو ومغفرتو فإنو يستوجب الفرح ،وما كاف من سخط اهلل
وغضبو فإنو يستلزـ ا٢بزف ،وُب ا٢بديث" :إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن"(.)1044
وروى عكرمة عن ابن عباس :ليس من أحد إال وىو ٰبزف ويفرح ،ولكن ا٤بؤمن ٯبعل مصيبتو صرباً وغنيمتو
شكراً ،وا٢بزف والفرح ا٤بنهي عنهما ٮبا اللذاف يتعدى فيهما إٔب ما ال ٯبوز(.)1045
-----------( )1042سورة ا٢بديد
( )1043أخرجو أٞبد ُب مسنده جػ  5ص  251عن أيب أمامة من طريق زيد بن سبلـ عن جده ،ورواتو
ثقات.
وأخرجو أيضاً الطرباين وا٢باكم والضياء عن أيب أمامة انظر كنز العماؿ جػ 1رقم ا٢بديث 699
( )1044رواه اإلماـ أٞبد ُب ا٤بسند جػ 5ص  251عن أيب أمامة الباىلي.

( )1045انظر الدر ا٤بنثور جػ 6ص 172
الفصل الثاين :األحكاـ الفقهية
ا٤ببحث األوؿ :العبادات
ا٤بسألة األؤب
قولو تعأب{ :يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إٔب الصبلة فاغسلوا وجوىكم وأيديكم إٔب ا٤برافق وامسحوا برؤوسكم
وأرجلكم إٔب الكعبْب} ػ ا٤بائدة ػ- 6
قاؿ أبو زرعة :قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص{ :وأرجلَكم} بالفتح ،وحجتهم أهنا معطوفة على الوجوه
واأليدي فأوجبوا الغسل عليهما.
عن أيب عبد الرٞبن (عبد اهلل بن عمر) قاؿ( :كنت أقرأ وا٢بسن وا٢بسْب قريبػاً مػن علي رضي اهلل عنو وعنده
ناس قد شغلوه فقرأنا {وأرجلَكم} فقاؿ رجل{ :وأرجلِكم} بالكسر ،فسمع ذلك علي رضي اهلل عنو فقاؿ:
(ليس كما قلت)ٍ ،ب تبل{ :يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إٔب الصبلة فاغسلوا وجوىكم وأيديكم إٔب ا٤برافق
أرجلَكم إٔب الكعبْب وامسحوا برؤوسكم} ،ىذا من ا٤بقدـ وا٤بؤخر ُب الكبلـ)(  )1046قلت" :وُب القرآف
و ُ
الكرًن من ىذا التقدًن والتأخّب كثّب" قاؿ اهلل{ :اليوـ أحل لكم الطيبات وطعاـ الذين أوتوا الكتاب حل
لكم}(ٍ )1047ب قاؿ
{واحملصنات من ا٤بؤمنات}وعطف ب ػ{احملصنات} على {الطيبات} {ولوال كلمة سبقت من ربك لكاف
مسمى} فعطف (األجل) على (الكلمة) وبينهما كبلـ ،فكذلك ذلك ُب
لزاما}(ٍ )1048ب قاؿ{ :وأجل َّ
قولو{ :و أرجلكم} عطف هبا على الوجوه واأليدي على ما أخربتك بو من التقدًن والتأخّب.
وأخرى ىي صحة األخبار عن رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -أنو توضأ فغسل رجليو ،وأنو رأى رجبلً
يتوضأ وىو يغسل رجليو فقاؿ "هبذا أمرت" وقاؿ  -صلى اهلل عليو وسلم " :-ويل لؤلعقاب وبطوف األقداـ
من النار" وعن ابن مسعود قاؿ( :خللوا األصابع با٤باء ال تلحقها النار)()1049
وقاؿ عبد ا٤بلك :قلت لعطاء( :ىل علمت أحداً من أصحاب رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -مسح
على القدمْب؟) فقاؿ( :واهلل ما أعلمو) واألخبار كثّبة ُب ىذا ا٤بعُب وقد ذكرنا [ىا] ُب تفسّب القرآف وأخرى
قاؿ الزجاج :الدليل على أف الغسل ىو الواجب ُب الرجل وأف ا٤بسح ال ٯبوزٙ :بديد قولو{ :إٔب الكعبْب}
كما جاءت ُب ٙبديد اليد {إٔب ا٤برافق} ،وٓب ٯبئ ُب شيء من ا٤بسح ٙبديد ،قاؿ{ :فامسحوا برؤوسكم}
بغّب ٙبديد ُب القرآف ،قاؿ :وٯبوز أف يقرأ {وأرجلِكم} على معُب {واغسلوا} ألف قولو{ :إٔب الكعبْب} دؿ
على ذلك كما وصفنا ،وينسق بالغسل على ا٤بسح كما قاؿ الشاعر:
يا ليت بعلك قد غدا *متقلداً سيفاً ور٧باً

وا٤بعُب متقلداً سيفاً وحامبلً ر٧باً.
وقرأ ابن كثّب وأبو عمرو وٞبزة وأبو بكر{ :وأرجلِكم} خفضاً ،عطفاً على الرؤوس وحجتهم ُب ذلك ما روي
عن ابن عباس أنو قاؿ( :الوضوء غسلتاف ومسحتاف) وقاؿ الشعيب :نزؿ جربائيل با٤بسح ،أال ترى أنو أٮبل ما
كاف مسحاً ،ومسح ما كاف غسبلً ُب التيمم.
والصواب من القوؿ ما عليو فقهاء األمصار :أف الغسل ىو الواجب ُب الرجلْب ،وٯبوز أف يكوف قولو:
{وأرجلِكم} با٣بفض ٞبلت على العامل األقرب للجوار وىي ُب ا٤بعُب األوؿ ،كما يقاؿ{ :ىذا جحر ٍ
ضب
خرب} فيحمل على األقرب وىو ُب ا٤بعُب األوؿ.
الفراء :وقد يعطف باالسم على االسم ومعناه ٱبتلف كما قاؿ عز وجل{ :يطوؼ عليهم ولداف ٨بلدوف*.
قاؿ َّ
وحور عْب} وىن ال يطاؼ يهن على
بأكواب وأباريق وكأس من معْب}( ٍ )1050ب قاؿٌ { :
أزاوجهن(.)1051
وقاؿ ابن األنباري٤ :با تأخرت األرجل بعد الرؤوس نسقت عليها للقرب وا١بوار(.)1052
وقد أخذت عامة الشيعة بأف اآلية نص ُب أف الواجب ا٤بسح ال الغسل ،وحجتهم ُب ذلك قراءة الكسر ،وىي
كما علمت متواترة ،وتوجيهها إٔب ا٤بسح معقوؿ.
ولكن ماذا صنع القوـ بقراءة النصب وىي أيضاً متواترة ،وىي قراءة عاصم برواية حفص وعامة الشيعة يلتزموىا
اليوـ؟
وجو الشيعة استدال٥بم إٔب أف قراءة النصب أيضاً تفيد ا٤بسح ال الغسل ،وأف فعل :مسح ،قد يتعدى بالباء وقد
َّ
يتعدى بدوف باء ،فكأف تقدير العبارة :وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم ،فلحقت الباء بالرؤوس لئلشارة إٔب
تبعيض ا٤بسح وبقيت األرجل على النصب وىو األصل ،وىذه عبارة ا٤بفسر الشيعي الطباطبائي( :وقرئ:
وأرجلَكم بالنصب ،وأنت إذا تلقيت الكبلـ ٨بلَّى الذىن غّب مشوب الفهم ٓب يلبث أف تقضي أف {أرجلَكم}
منصوب على موضع { ِ
رؤوسكم} وىو النصب ،ػ أي بنزع ا٣بافض ػ وفهمت من الكبلـ وجوب غسل الوجو
واليدين ،ومسح الرأس والرجلْب ،وٓب ٱبطر ببالك أف ترد {أرجلكم} إٔب {وجوىكم} ُب أوؿ اآلية مع انقطاع
ا٢بكم ُب قولو{ :فاغسلوا وجوىكم وأيديكم إٔب ا٤برافق} ٕبكم آخر ،وىو قولو{ :وامسحوا بوجوىكم} فإف
الطبع السليم يأىب ٞبل الكبلـ البليغ على ذلك ،وكيف يرضى طبع متكلم بليغ أف يقوؿ مثبلً :قبلت وجو زيد
ورأسو ،ومسحت بكتفو ويده ،بنصب يد عطفاً على وجو زيد ،مع انقطاع الكبلـ األوؿ ،وصبلحية قولو:
(يده) ألف يعطف على ٧بل اجملرور ا٤بتصل بو ،وىو أمر جائز دائر ،كثّب الورود ُب كبلمهم)()1053
ٍب عطف الطباطبائي بالرد على استدالؿ أىل السنة وا١بماعة ُب قو٥بم( :إف قراءة ا١بر وردت على سبيل
العطف ُب اللفظ دوف ا٤بعُب ،وذلك كما ورد ُب شعر العرب علفتها تبناً وماءً بارداً ،فقاؿ :وفيو أف مرجعو إٔب
تقدير فعل يعمل عمبل يوافق إعراب حاؿ العطف ،كما يدؿ عليو ما استشهد بو من الشعر ،وىذا ا٤بقدر ُب

اآلية إما {اغسلوا} وىو يتعدى بنفسو ال ٕبرؼ ا١بر ،وإما غّبه وىو خبلؼ ظاىر ال دليل عليو من جهة
ت معُب أعطيت
اللفظ البتة ،وأيضاً ما استشهد بو من الشعر إما من قبيل اجملاز العقلي ،وإما بتضمْب علَّ ْف ُ
وأشبعت و٫بوٮبا.
وأيضاً الشعر ا٤بستشهد بو يفسد معناه لو ٓب يعاِب بتقدير و٫بوه ،فهناؾ حاجة إٔب العبلج قطيعة ،وأما اآلية
فبل حاجة فيها إٔب ذلك من جهة اللفظ)(.)1054
وىكذا فقد أورد الطباطبائي حجج الشيعة اإلمامية ُب توجيو اآلية إٔب معُب ا٤بسح دوف معُب الغسل ،وقد أطلنا
ُب النقل عنهم ُب ىذا الباب ألف ا٤بسألة من ا٤بسائل الٍب أطاؿ القوـ ُب بياهنا واالستدالؿ ٥با.
وىكذا فإف عامة اإلمامية قد أخذت هبذه القراءة ،وجعلت الواجب مسح الرجلْب ال غسلهما ،واستدلوا لذلك
ٗبا أخرج أبو داود من حديث أوس بن أوس الثقفي أنو رأى رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -أتى كظامة
قوـ بالطائف ،فتوضأ ومسح على نعليو وقدميو( ،)1055وٗبا روي عن علي وابن عباس وأنس ،لكن قد ثبت
عنهم الرجوع عن ذلك.
قاؿ الشوكاين( :)1056وأما ا٤بوجبوف للمسح ،وىم اإلمامية ،فلم يأتوا مع ٨بالفتهم الكتاب والسنة ا٤بتواترة
قوالً وفعبلً ٕبجة نّبة ،وجعلوا قراءة النصب عطفاً على ٧بل قولو{ :برؤوسكم} والسبب ُب ذكر الغسل وا٤بسح
ُب األرجل ٕبسب قراءٌب النصب وا١بر ،كما ذكر الز٨بشري(  )1057ػ ىو توقي اإلسراؼ ػ ألف األرجل مظنة
لذلك.
ويبلحظ أف اإلمامية ُب إيراف اليوـ يقرؤوف بقراءة عاصم من رواية حفص ،وىي ُب مصاحفهم بالنصب
{وأرجلَكم} وىذا يقوي ما نقلو بعض الفقهاء من ثبوت رجوعهم عن ذلك)1058(.
وأما ا١بواب على ما أورده ا١بعفرية فهو ُب ثبلث شعب:
األوؿ :أما قو٥بم بأف الفصل بْب ا٤بتعاطفْب ضعف ُب الببلغة ،فإنو يرد عليو ٗبا ورد من نظائر كثّبة لذلك
التعاطف ُب الكتاب العزيز ،كقولو سبحانو{ :ولوال كلمة سبقت من ربك لكاف لزاما وأجل مسمى}()1059
فقد كمل الكبلـ بقولو لكاف لزاماًٍ ،ب عطف بقولو وأجل مسمى ،وذلك لنكتة بديعة أراد بو هتويل أمر الكلمة
فعجل ٔبواهباٍ ،ب عطف ببياف السبب الثاين وىو األجل ا٤بسمى.
اإل٥بية َّ
ومثل ذلك قولو سبحانو{ :اليوـ أحلت لكم الطيبات وطعاـ الذين أوتوا الكتاب حل لكم واحملصنات من
ا٤بؤمنات واحملصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}(  )1060وليس ٜبة عاقل ٯبيز عطف احملصنات ىنا
على أقرب مذكور ،إذ ليست اآلية ُب إباحة أكلهن ،بل اآلية ُب إباحة زواجهن ،وٞبل {احملصنات} على
االستئناؼ ضعيف ،ألنو البد فيو من تقدير ا٣برب ،وإذا جاز التقدير وعدمو فعدـ التقدير أؤب اتفاقاً.
الثاين :قاؿ الطباطبائي( :إف ٞبل مسح األرجل على الغسل دوف مسح الرؤوس ترجيح ببل مرجح ،وليت
شعري ماذا ٲبنعو أف ٰبمل كل ما ورد ا٤بسح فيو مطلقاً من كتاب أو سنة على الغسل وبالعكس ،وما ا٤بانع

حينئذ أف ٰبمل روايات الغسل على ا٤بسح ،وروايات ا٤بسح على الغسل فتعود األدلة عن آخرىا ٦بمبلت ال
مبْب ٥با؟)(.)1061
وا١بواب أف ىذا ا٢بمل ٓب يتم بدوف نص من السنة الصحيحة ،وقد قدمنا طرفاً من األدلة من جهة السنة
ا٤بطهرة لوجوب الغسل ُب الرجلْب(  ،)1062وأيضا يشهد لذلك ا٤بعقوؿ ،فإف الرجلْب ٮبا ٦بتمع األوساخ
واألقذار ،وفيهما يرشح ويستقر األذى وا١براثيم ،فكاف غسلهما وتنظيفهما با٤باء ىو ا٤بطلوب ،إال إذا كاف
معصومْب با٣بف ،فيمكن حينئذ ا٤بسح على األخفاؼ كما بينتو السنة ا٤بطهرة.
الثالث :أما قو٥بم بأف العطف مع التجاور مفيد للعطف اللفظي وا٤بعنوي ال ٧بالة ،فهو أيضاً إلزاـ بغّب ما
ملزـ ،ويرد عليو ما قدمنا من كبلـ العرب :ىذا حجر ضب خرب(  ،)1063وكذلك ما قدمت ُب التنزيل
العزيز من مثل قولو سبحانو:
لوح ٍ
٧بفوظ}()1064
{بل ىو قرآف ٦بي ٌد * ُب ٍ
العرش ِ
{ذو ِ
اجمليد * فعاؿ ٤با يريد}()1065
{والذين كفروا ٥بم عذاب من رج ٍز ألي ٍم}()1066
وكلها قراءات متواترة ال تنكرىا عامة الشيعة ،وال يصح ٞبلها إال على العطف اللفظي دوف ا٤بعنوي.
وٝبلة القوؿ أف القوـ ال ٱبتلفوف ُب صحة القراءة ،ولكن ٱبتلفوف ُب توجيهها ،وٲبكن القوؿ :إف الغسل مبالغة
ُب ا٤بسح ،ومتضمن ٤بعناه ،فيكوف ا٣بروج من ا٣ببلؼ بالغسل ،أؤب من االنفراد بالقوؿ با٤بسح ،ولو تواردت
عليو األقيسة.
وأيضاً فإنو ٤با حدد غاية ا٤بطلب إٔب الكعبْب ،دؿ على أنو غسل ال مسح ،إذ ىو الذي تتبدى آثار غمره
با٤باء ،نظّب ما أمر ُب األيدي بقولو{ :إٔب ا٤برافق}.
وأما ا٢بكمة من ٚبلف التعاقب بْب ا٤بغسوالت ،فهي ظاىرة ُب إفادة الَبتيب ُب الوضوء ،فقد أتى سبحانو
على ذكر سائر ا٤بغسوالت وا٤بمسوحات ُب الوجو واليدين والرأسٍ ،ب ببياف الواجب ٘باه الرجلْب ،ومن ا٤بعلوـ
أف عامة الفقهاء جعلوا الَبتيب مطلوباً ُب الوضوء ،فاعتربه الشافعية وا٢بنابلة فرضاً ،واعتربه ا٢بنفية وا٤بالكية سنة
مؤكدة(.)1067
مناص قبل ذلك كلو من قبوؿ القراءتْب ٝبيعاً لدى ثبوت تواترٮبا ،وقد ٯبد القائلوف با٤بسح وجهاً ُب قراءة
وال َ
ا١بر ،ولكن ال ٲبكن أف ٯبدو وجهاً ُب قراءة النصب إال مع التعسف ،واهلل أعلم.
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف غسل الرجلْب ركن ُب الوضوء ،عمبلً بالقراءة ا٤بتواترة ،وأرجلَكم ،و٤با ورد ُب ذلك من
النصوص القاطعة الصحيحة.

أخرج أٞبد والشيخاف عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنو قاؿٚ" :بلف عنا رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم
 ُب سفره ،فأدركنا وقد أرىقنا العصر ،فجعلنا نتوضأ و٭بسح على أرجلنا ،قاؿ :فنادى بأعلى صوتو :ويللؤلعقاب من النار مرتْب أو ثبلثا"()1068
وُب معناه حديث مسلم عن أيب ىريرةٍ..." :ب غسل رجلو اليمُب حٌب أشرع ُب الساؽٍ ،ب غسل رجلو اليسرى
حٌب أشرع ُب الساؽٍ ،ب قاؿ :ىكذا رأيت رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -يتوضأ"(.)1069
وأخرج الدارقطِب عن جابر رضي اهلل عنو قاؿ" :أمرنا رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -إذا توضأنا للصبلة
أف نغسل أرجلنا"(.)1070
وعلى ىذا أطبق أىل السنة وا١بماعة ،فليس ُب مذاىبهم من أمر الرجلْب إال الغسل ،واهلل أعلم.
وأما القراءة ا٤بتواترة با٣بفض وأرجلكم ،وىي قراءة ابن كثّب وأيب عمرو وٞبزة وشعبة ،فهي ٧بمولة على ا٤بسح
على ا٣بفْب ،ا٤بأذوف بو شرعاً ،وا٤بروي عن ٫بو سبعْب من أصحاب رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم .-
وكذلك فقد نقل عن بعض ا٤بفسرين أف ا١بر ىنا ٧بض ٦باورة ،وىو ٧بموؿ على العامل األقرب للجوار ،وقد
أوردت لك قبل قليل نقل أيب زرعة ٥بذا القوؿ غّب معزو ألحد ،واحتجاجو بقوؿ أعرايب :ىذا جحر ضب
خرب.
-----------( )1046أورده السيوطي ُب الدر ا٤بنثور ط دار ا٤بعرفة جػ  2ص  ،262وفيو زيادة :وكاف علي يقضي بْب
الناس ،وعزاه إٔب أيب عبد الرٞبن السلمي.
( )1047سورة ا٤بائدة.
( )1048سورة طو
( )1049أخرجو سعيد بن منصور عن عبد الرٞبن بن أيب ليلى قاؿ :اجتمع أصحاب رسوؿ اهلل  -صلى اهلل
عليو وسلم  -على غسل القدمْب .انظر الدر ا٤بنثور جػ 2ص 263
( )1050سورة الواقعة
( )1051حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ط مؤسسة الرسالة ص 222
وانظر سراج القاري البن القاصح العذري ط البايب ا٢بليب ص 198
وعبارة الشاطيب  ......................:وأرجلكم بالنصب عم رضا عبل
( )1052انظر تفسّب آيات األحكاـ للصابوين ط مؤسسة الغزإب جػ 1ص 536
( )1053تفسّب ا٤بيزاف ا١بزء ا٣بامس ص 224
( )1054ا٤بصدر السابق نفسو.

( )1055سنن أيب داود كتاب الطهارة ،باب  ،62مسند أٞبد بن حنبل جػ  1ص  120وص  ،148وجػ9
ص  10وص .252
( )1056فتح القدير ا١بامع بْب فِب الرواية والدراية من علم التنزيل للشوكاين ط دار ا٤بعرفة جػ 2ص 18
( )1057الكشاؼ عن حقائق التنزيل وعيوف األقاويل للز٨بشري ط انتشارات افتاب هتراف جػ 1ص 571
( )1058انظر موسوعة الفقو اإلسبلمي وأدلتو د .وىبة الزحيلي ،ط دار الفكر جػ 1ص 224
( )1059سورة طو 132
( )1060سورة ا٤بائدة 5
( )1061ا٤بيزاف للطباطبائي جػ 5ص 224
( )1062انظر ما قدمناه ص  583وص 584
( )1063أورده بعض النحاة احتجاجاً على االستدالؿ هبذه العبارة ،وُب ذلك قاؿ سعيد األفغاين ،ىذا ٝبلة
أولع هبا قدماء النحاة ومن بعدىم ،وال حجة فيها من وجهْب :األوؿ أف قائلها ػ إف وجد ػ ٦بهوؿ .والثاين أف
الوقوؼ على الكلمة األخّبة بالسكوف ،إذ العريب ال يقف على متحرؾ ،فمن أين علموا أف قائلها جر:
( ٍ
خرب).
ٍب توسع األفغاين ُب الرد على قاعدة الرد با١بوار عموماً ،وأنو ال ٯبوز إال ُب الضرورة الشعرية وىي نادرة ،ولكن
أوردت لك طرفاً من ورود ذلك يقيناً ُب القرآف الكرًن.
انظر حجة القراءات أليب زرعة ص 224
( )1064و( )1065سورة الربوج
( )1066سورة ا١باثية
( )1067الفقو اإلسبلمي وأدلتو للزحيلي جػ 1ص 238
( )1068انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ط دار ا٤بعرفة جػ 1ص 294
( )1069انظر صحيح مسلم ط دار ا٤بعرفة جػ 1باب الوضوء ػ غسل الرجلْب.
( )1070وُب الدر ا٤بنثور :أخرج الدار قطِب والبيهقي ُب سننهما عن جابر بن عبد اهلل قاؿ :كاف رسوؿ اهلل
 صلى اهلل عليو وسلم  -إذا توضأ أدار ا٤باء على مرفقيو.ا٤بسألة الثالثة
قولو تعأب{ :أو المستم النساء فلم ٘بدوا ماء فتيمموا}()1092
قرأ ٞبزة والكسائي وخلف{ :أو ٤بستم النساء}
وقرأ الباقوف{ :أو المستم النساء}()1093

وكذلك ُب سورة ا٤بائدة ُب آية الوضوء{ :يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إٔب الصبلة فاغسلوا وا٤بد والقصر
وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إٔب الكعبْب ،وإف كنتم جنباً فاطهروا وإف كنتم مرضى أو على سفر أو
جاء أحد منكم الغائط أو المستم النساء}()1094
فقد قرأ الكوفيوف إال عاصماً بالقصر٤ :بستم ،ومرادىم ُب ذلك أف اللمس ىو ما دوف ا١بماع كالقبلة والغمزة
واللمس باليد ،وىو مذىب ابن عمر وابن مسعود وسعيد بن جبّب وإبراىيم النخعي وابن شهاب الزىري.
وبذلك فإهنم ٯبعلوف الفعل ىنا للرجاؿ دوف النساء(.)1095
وأما اختيار الباقْب فإهنم فهموا منو اجملامعة ،إذ األلف للمفاعلة ،وا٤بفاعلة تكوف من اثنْب ،واستدلوا لذلك ٗبا
روي ُب التفسّب أف علياً رضي اهلل عنو قاؿ{( :المستم النساء} :أي جامعتم ،ولكن اهلل يكِب).
وروي أيضاً عن ابن عباس قولو( :ىو الغشياف وا١بماع)(.)1096
وعن سعيد بن جبّب قاؿ :كنا ُب حجرة ابن عباس ومعنا عطاء بن أيب رباح ونفر من ا٤بوإب ،وعبيد بن عمّب
ونفر من العرب ،فتذاكرنا اللماس ،فقلت أنا وعطاء وا٤بوإب اللماس اللمس باليد ،وقاؿ عبيد بن عمّب والعرب
ىو ا١بماع ،فدخلت على ابن عباس فأخربتو ،فقاؿ :غلبت ا٤بوإب ،وأصابت العربٍ ،ب قاؿ :إف اللمس وا٤بس
وا٤بباشرة إٔب ا١بماع ما ىو( ،أي ىي ا١بماع) ولكن اهلل يكِب ما شاء ٗبا شاء(.)1097
وليس ُب اللغة تفريق بْب اللمس وا٤ببلمسة إال من جهة ألف ا٤بفاعلة فيها ،فاللمس ما ظهر من البلمس،
وا٤ببلمسة ما اشَبؾ فيها اثناف ،وقاؿ ابن منظور ُب اللساف( :قاؿ ابن األعرايب٤ :بستو ٤بساً والمستو مبلمسة،
ويفرؽ بينهما فيقاؿ :اللمس قد يكوف معرفة الشيء بالشيء ،وا٤ببلمسة أكثر ما جاءت من اثنْب)()1098
وقاؿ :اللمس :كناية عن ا١بماع٤ ،بسها يلمسها والمسها ،وكذلك ا٤ببلمسة ،وُب التنزيل العزيز{ :أو ٤بستم
النساء} ،وقرىء{ :أو المستم النساء}( )1099وىكذا فإف النحاة ال ٲبيزوف بْب اللمس وا٤ببلمسة من جهة
أصل الداللة ،وبذلك
يكوف ا١بدؿ ُب داللة ىذه اآلية ليس ناشئاً عن خبلؼ القراءة وإ٭با عن تعدد التأويل ،واعتبار ا٢بقيقة والػمجاز
ُب اللفظ ،واحتفاظو بالقرائن.
وٜبرة ا٣ببلؼُ :ب القراءة ال تعود بنتيجة على التأويل ،ألف الذين اعتربوا اللمس باليد ناقضاً تأولوا عليو
القراءتْب ،وكذلك من اعترب ا١بماع ىو الناقض ا٤بقصود ،فإنو تأوؿ عليو القراءتْب .فبل مطمع إذف ُب توجيو
القراءة ٤بذىب دوف مذىب ،والفقهاء يوردوف ُب االحتجاج ُب ىذا ا٤بقاـ قرائن األحواؿ.
فقد اختار الشافعية أف (٤بستم) ظاىرة ُب ٦برد اللمس من غّب ٝباع ،وأما قراءة {المستم} فقد جعلوىا مبالغة
ُب اللمس ،وٓب يصرفوىا إٔب معُب آخر ،وقالوا٤ :با أورد ا١بماع بقولو{ :إال جنباً}(  )1100كاف تكرار ذلك
غّب فصيح( ،)1101واستدلوا كذلك ٗبا قدمناه من مذىب ابن مسعود(.)1102

واختار ا٢بنيفة أف اللمس وا٤ببلمسة حقيقة ُب ا١بماع ،ولكن اهلل يكِب( ،)1103وقد استدلوا لذلك ٗبا قدمناه
من مذاىب الصحابة كابن عباس وعلي ابن أيب طالب رضي اهلل عنهما(.)1104
وقد توسط ا٤بالكية فجعلوا نقض الوضوء بلمس ا٤بتوضئ البالغ لشخص يلتذ بو عادة ،فجعلوا الضابط لنقض
الوضوء حصوؿ اللذة ،ونصوا على أف القبلة
تنقض الوضوء مطلقاً بْب البالغْب ألهنا مظنَّة الشهوة ،وىو شبيو برأي ا٢بنابلة ُب ا٤بشهور(.)1105
وىو ما دلت لو عبارة ابن العريب ا٤بالكي( :راعى مالك ُب اللمس القصد ،وجعلو الشافعي ناقضاً للطهارة
بصورتو كسائر النواقض) ٍب أورد دليبل على ما اختاره ُب قولو( :إف اهلل تعأب أنزؿ اللمس ا٤بفضي إٔب خروج
ا٤بذي منزلة التقاء ا٣بتانْب ا٤بفضي إٔب خروج ا٤بِب ،فأما اللمس ا٤بطلق فبل معُب لو ،وذلك مقرر ُب مسائل
ا٣ببلؼ)(.)1106
قاؿ ابن جرير الطربي :وأؤب القولْب ُب ذلك بالصواب قوؿ من قاؿ :أراد اهلل بقولو{ :أو المستم النساء}
ا١بماع دوف غّبه من معاين اللمس لصحة ا٣برب عن رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -أنو قبل بعض نسائو
ٍب صلىٍ ،ب روى عن عائشة قالت :كاف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -يتوضأ ٍب يػُ َقبِّلٍ ،ب يصلي.
وعن عائشة أف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -قبل بعض نسائو ٍب خرج إٔب الصبلة وٓب يتوضأ ،قاؿ
عروة :قلت من ىي إال أنت ،فضحكت(.)1107
وٲبكن ا١بمع بْب القراءتْب أف اهلل عز وجل أمر بالوضوء من غشياف النساء ،وذلك على سبيل ا٢بتمٍ ،ب أمر بو
من مسهن على سبيل الندب ،وإ٭با صرؼ ا٤بعُب ىا ىنا من ا٢بتم إٔب الندب ثبوت الرواية عن عروة عن عائشة
كما أثبتها الطربي ىا ىنا .وىو ما اختاره ا٢بنابلة على ا٤بشهور إذ قالوا( :وإذا ٓب ينتقض الوضوء ٗبس أنثى،
فإنو يستحب) ()1108
-----------( )1092سورة النساء 43
( )1093تقريب النشر البن ا١بزري ص 105
وعبارة طيبة النشر:
..............المستم قصر معاً شفا ...............
وانظر سراج القاري ص 192
( )1094سورة ا٤بائدة 6
( )1095حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ص 205
( )1096الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور للسيوطي جػ 2ص 166
( )1097الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور جػ 2ص 167

( )1098لساف العرب البن منظور جػ 6ص 409
( )1099ا٤بصدر السابق نفسو
( )1100سورة النساء 43
( )1101ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 5ص 224
( )1102انظر ص  600من ىذا الكتاب
( )1103الدر ا٤بنثور للسيوطي جػ 2ص 166
( )1104انظر ص  600من ىذا الكتاب.
( )1105موسوعة الفقو اإلسبلمي وأدلتو .د .وىبة الزحيلي جػ 1ص 276
( )1106أحكاـ القرآف البن العريب ا٤بالكي جػ 1ص 445
( )1107جامع البياف ُب تفسّب القرآف لئلماـ ابن جرير الطربي جػ 5ص 105
( )1108انظر موسوعة الفقو اإلسبلمي وأدلتو ،د .الزحيلي .ط دار الفكر جػ 1ص 275
ا٤بسألة الرابعة
قولو تعأب{ :إف ربك يعلم أنك تقوـ أدىن من ثلثي الليل ونصفو وثلثو)1109(}.....
قرأ نافع وابن عامر وأبو عمروِ { :
ونصف ِو وثلثِ ِو} بالكسرٞ ،بلوه على ا١بار ،أي :تقوـ أدىن من نصفو ومن
ثلثو.
وا٤بعُب ُب ذلك يكوف على تأويل :إف ربك يعلم أنك تقوـ أحياناً أدىن من ثلثي الليل ،وأحياناً أدىن من نصفو،
وأحياناً تقوـ أدىن من ثلثو ،غّب عارؼ با٤بقدار ُب ذلك التحديد بداللة قولو (بعدىا){ :علم أف لن ٙبصوه}
وقولو{ :واهلل يقدر الليل والنهار} فكأنو قاؿ :أنا أعلم من مقادير قيامك بالليل ما ال تعلم من ٙبديد
الساعات من آخر الليل.
قاؿ أبو عبيد :االختيار ا٣بفض ُب { ِ
نصف ِو وثلثِ ِو} ألف اهلل تعأب قاؿ{ :علم أف لن ٙبصوه} فكيف يقدر
على أف يعرضوا نصفو وثلثو.
وقرأ الباقوف :بالنصب ،بوقوع الفعل أي يقوـ نصفو وثلثو(.)1110
وحجتهم ُب ذلك أف النصب أصح ُب النظر :قاؿ اهلل لنبيو  -صلى اهلل عليو وسلم { :-قم الليل إال
قليبلً )1111(}...أي صل الليل إال شيئاً منو تناـ فيو وىو الثلث ،والثلث يسّب عند الثلثْبٍ ،ب قاؿ:
{ونصفو أو انقص منو قليبلً} أي من الثلث قليبلً .أي :نصفو أو انقص من النصف قليبلً إٔب الثلث ،أو زد
على النصف إٔب الثلثْب .فإذا قرأت با٣بفض كاف معناه أهنم قد كانوا يقوموف أقل من الثلث.

وُب ىذا ٨بالفة ٤با أمروا بو ألف اهلل تعأب قاؿ{ :قم الليل إال قليبل * نصفو أو انقص منو قليبلً} إٔب الثلث ،أو
زد على الثلث ،وٓب يأمرىم بأف ينقصوا من الثلث شيئاً .وأما قولو{ :علم لن ٙبصوه} أي :لن تطيقوه كما قاؿ
 صلى اهلل عليو وسلم " :-استقيموا ولن ٙبصوا"( )1112أي :ولن تطيقوا ،واهلل أعلم(.)1113وٜبرة ا٣ببلؼ :أف منطوؽ اآلية نص ُب أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -والصحابة الكراـ كانوا يقوموف
أجزاء ٨بتلفة من الليل ،فمرة يقوـ أدىن من الثلثْب ،ومرة يقوـ نصف الليل ،ومرة ثلث الليل ،ومرة أدىن من
نصف الليل ،ومرة أدىن من ثلثو ،وىذا ما دلت لو القراءتاف ،فدلت قراءة نافع وابن عامر وأيب عمرو على
قيامو(أقل من النصف وأقل من الثلث ،فيما دلت قراءة الباقْب على قيامو النصف والثلث ،وذلك ٗبجموعو
تيسّب لؤلمة وٚبفيف عليها ،إذ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب مقاـ األسوة ،وإذا صح عنو قياـ ذلك من
الليل كاف ذلك إذناً ألمتوُ ،ب ٚبّب ما يقدر العبد عليو من أحواؿ القياـ.
وىل القياـ ُب حق النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -فريضة كما اختاره الغزإب ،أـ ىو وأمتو سواء( )1114؟
وىذا الذي اختاره الغزإب من أف القياـ فريضة ُب حق النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -ىو ما دؿ لو حديث:
"ثبلثة علي فريضة وألمٍب تطوع :قياـ الليل والوتر والسواؾ"( )1115وىذا ا٢بديث لو صح لقطع كل نزاع ُب
أف القياـ تعْب فريضة ُب حق النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -ولكن معا١بة إسناد ا٢بديث كما يظهر لك
تكشف أنو ال ينهض مستقبلً ُب إثبات ذلك.
وقد اختار اآللوسي أف القياـ فرض على النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -على أمتو ،فنسخ ذلك ُب حق أمتو
(وبقي ُب حقو (بناء على ما أخرجو ابن أيب حاًب عن الضحاؾ قاؿ :نسخ قياـ الليل إال عن النيب  -صلى اهلل
عليو وسلم .)1116( -
وقد تأوؿ القائلوف بافَباضو عليو(قولو تعأب{ :نافلة لك} ،أي :كرامة لك ،وىو قوؿ مقاتل(.)1117
لكن رد القرطيب على ذلك فقاؿ :وُب ىذا التأويل بعد لوجهْب :أحدٮبا :تسمية الفرض بالنفل ،وذلك ٦باز ال
حقيقة( )1118وليس ٜبة ىنا مساغ يربر العدوؿ عن ا٢بقيقة إٔب اجملاز.
ٍب قاؿ :الثاين :قولو(ٟ" :بس صلوات افَبضهن اهلل على العباد"(  )1119وقولو تعأب( :وىي ٟبس وىن
ٟبسوف ال يبدؿ القوؿ لدي)( )1120وىذا نص ،فكيف يقاؿ :افَبض عليو صبلة زائدة على ا٣بمس ،ىذا
ما ال يصح(.)1121
ٍب جزـ القرطيب ُب اختياره أف التهجد نافلة ُب حق الرسوؿ  -صلى اهلل عليو وسلم  -كما ُب حق أمتو فقاؿ:
وعلى ىذا يكوف األمر بالتنفل على جهة الندب ،ويكوف ا٣بطاب للنيب(ألنو مغفور لو ،فهو إذا تطوع ٗبا ليس
بواجب عليو كاف ذلك زيادة ُب الدرجات ،وغّبه من األمة تطوعهم كفارات وتدراؾ ٣بلل يقع ُب
الفرض(.)1122
------------

( )1109سورة ا٤بزمل 2
( )1110حجة القراءات ص  ،731وتقريب النشر البن ا١بزري ص 184
وعبارة الشاطيب:
وٝبَّبل
وثاث ثلثو فانصب وفا نصفو صلة ميم * وثلثي سكوف الضم الح َ
( )1111ا٤بزمل 1
( )1112أخرجو أٞبد ُب مسنده جػ  5ص  277وكذلك ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ والبيهقي عن ثوباف وٜبامة:
استقيموا ولن ٙبصوا ،واعلموا أف خّب أعمالكم الصبلة ،وال ٰبافظ على الوضوء إال مؤمن.
( )1113حجة القراءات ص 731
( )1114أخرج أٞبد ُب مسنده وا٢باكم عن ابن عباس أف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ" :ثبلث
ىن علي فريضة ،وىن لكم تطوع :الوتر ،وركعتا الضحى والنحر"
خرجو وىذه أؤب أمارات
( )1115ىذا ا٢بديث أورده القرطيب ُب ا١بامع ج ػ  10ص  308وٓب يشر إٔب من َّ
التضعيف.
وضعفو عن
وأورده ا٥بندي ا٤بباركفوري ُب كنز العماؿ جػ  7رقم  19853وعزاه إٔب البخاري ومسلم ٍب قاؿَّ :
عائشة!..
وىذه أعجب وأعجب ،فليس ُب البخاري وال مسلم من ذلك شيء ،وغالب الظن أف ا٢بديث من رواية
البيهقيُ ،ب شعب اإلٲباف ،فذىل ا٤بباركفوري أو الطابع فكتب رمز الشيخْب مكاف رمز البيهقي ،إذ رمزٮبا
عنده ؽ ،ورمز البيهقي ىق ،والرمزاف متشاهباف ،وليس من عادة ا٤بباركفوري أف يضعف ما نسب إٔب البخاري
ومسلم ُب مقاـ.
( )1116روح ا٤بعاين لآللوسي جػ 15ص 139
( )1117الدر ا٤بنثور للسيوطي جػ 4ص 200
( )1118ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 10ص 308
( )1119حديث مشهور ،أخرجو أٞبد بن حنبل عن عبادة بن الصامت ،ورواتو ثقات إال ا٢بسْب بن ٧بمد
ا٤بروزي فهو ٦بهوؿ ،ولكنو وصل من طريق أخرى عن أيب عبد اهلل الصنإبي.
( )1120رواه مسلم ُب كتاب اإلٲباف رقم ا٢بديث  ،12باب السؤاؿ عن أركاف اإلسبلـ ورواه أيضاً الَبمذي
والنسائي.
( )1121ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 10ص 308
( )1122ا٤بصدر السابق نفسو

ا٤بسألة ا٣بامسة
قولو تعأب{ :واٚبذوا من مقاـ إبراىيم مصلَّى}()1123
قرأ ابن عامر ونافع{ :واٚبَذوا} بفتح ا٣باء
وقرأ الباقوف{ :و ِ
اٚبذوا} بكسر ا٣باء()1124
فمؤدى قراءة ابن عامر ونافع اإلخبار عن فعل األولْب ،فهي ٧بض خرب ،وأما قراءة ا١بمهور فهي ُب مقاـ
إنشاء األمر باٚباذ ا٤بقاـ مصلى.
وىذه ا٤بسألة من موافقات عمر بن ا٣بطاب رضي اهلل عنو ،أخرج البخاري عن أنس عن عمر بن ا٣بطاب
قاؿ( :وافقت ريب ُب ثبلث ،ووافقِب ريب ُب ثبلث ،قلت :يا رسوؿ اهلل إف نساءؾ يدخل عليهن الرب والفاجر،
فلو أمرهتن أف ٰبتج  ،فنزلت آية ا٢بجاب ،وقلت :يا رسوؿ اهلل لو اٚبذت من مقاـ إبراىيم مصلى ،فنزلت:
{واٚبذوا من مقاـ إبراىيم مصلى} ،واجتمع على رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -نساؤه ُب الغّبة ،فقلت
٥بن :عسى ربو إف طلقكن أف يبدلو أزواجاً خّباً منكن مسلمات مؤمنات قانتات....فنزلت) ()1125
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف مقاـ إبراىيم عليو السبلـ ٓب يزؿ مصلى ،فقد اٚبذه بنو إبراىيم بعد أبيهم ،وقد أمر اهلل عز
وجل النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وأمتو بإقرار ذلك وجعلو مصلى ،وىذا ا٤بعُب ٔبملتو ال يفهم من إحدى
القراءتْب دوف األخرى ،وال بد من إعما٥بما معاً ليتضح ذلك.
وليس ٥بذا ا٣ببلؼ ٜبرة فقهية ظاىرة ،ولكنو أفاد خرباً ُب أف مقاـ إبراىيم ٓب يزؿ مصلى يتخذه ا٤بتحنفوف على
ملتو ،فجاءت الشريعة بإقرار ذلك ٍب ا٢بث عليو.
وفيو من الفوائد الَببوية أف ليس كل قدًن ينبذ ،وأف اقتفاء األبناء ىدي آبائهم وتراثهم ليس مذموماً على
إطبلقو ،وأف ركوب أىل الباطل لبعض مراكب ا٢بق ال يشْب ا٢بق ُب ذاتو.
-----------( )1123سورة البقرة 125
( )1124سراج القاري البن القاصح العذري ص 157
وعبارة الشاطيب  .........................:واٚبذوا بالفتح عم وأوغبل
وانظر حجة القراءات ص 113
( )1125أخرجو البخاري ُب كتاب ا٤بناقب ،فضائل عمر بن ا٣بطاب.
وأخرجػو كذلك الَبمذي والنسائي وابن ماجة ،كما أخرجو أبو نعيم ُب ا٢بلية والبيهقي ُب سننو عن أنػس.
ا٤بسألة السادسة
قولو تعأب{ :ويسئلونك ماذا ينفقوف قل العفو}()1126

العفو} بالرفع
قرأ أبو عمرو البصري{ :قل ُ
العفو} بالنصب()1127
وقرأ الباقوف{ :قل َ
ومقتضى قراءة البصري أنو جعلها مبتدءاً ُب الكبلـ ،فكاف ا٤بعُب أف ا٤بطلوب ُب اإلنفاؽ ىو العفو.
وجعلها الباقوف مفعوالً لفعل األمر :ا٤بقدَّر ،أي :أنفقوا العفو.
وا٤بعنياف متقارباف من جهة الداللة ،متفاوتاف من جهة األسلوب ،والعفو نقيض ا١بهد( ،)1128وىو ما ينفقو
ا٤برء دوف أف يضيق على نفسو ويقَب على عيالو ،وا١بهد :أف ينفق ما ٯبهده ويستفرغ وسعو ،ومنو قو٥بم:
(خذي العفو مِب تستدٲبي مودٌب) ويقاؿ لؤلرض السهلة :العفو(.)1129
وأما تشريع صدقة العفو فقد رفع وجوبو وبقي استحبابو ،وإ٭با رفع وجوبو بفرض أنصباء الزكاة ومقاديرىا ،أخرج
ابن إسحاؽ وابن أيب حاًب أف نفراً من الصحابة حْب أمروا بالنفقة ُب سبيل اهلل أتوا النيب  -صلى اهلل عليو
وسلم  -فقالوا :إنا ال ندري ما ىذه
النفقة الٍب أمرنا هبا ُب أموالنا ،فما ننفق منها؟ فأنزؿ اهلل {ويسألونك ماذا ينفقوف قل العفو} وكاف الرجل قبل
ذلك ينفق مالو حٌب ما ٯبد ما يتصدؽ بو ،وال ٯبد ما يأكل حٌب يتصدؽ عليو(.)1130
وأخرج مسلم ُب الصحيح عن أيب ىريرة قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم " :-خّب الصدقة ما كاف
عن ظهر غُب ػ وابدأ ٗبن تعوؿ"(.)1131
واختار ابن جرير الطربي أف العفو ىو الفضل عن العياؿ( ،)1132ومثلو قوؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم :-
"إذا كاف أحدكم فقّباً فليبدأ بنفسو فإف كاف فضبلً فعلى عيالو ،فإف كاف فضبلً فعلى ذي قرابتو ،فإف كاف
فضبلً فها ىنا وىا ىنا"(.)1133
ٜبرة ا٣ببلؼ :تظهر ٜبرة ا٣ببلؼ ُب التوكيد على إنفاؽ العفو من ا٤باؿ ،فهو ُب قراءة الرفع ٰبتمل الوجوب
واالستحباب ،وزادت عليو قراءة النصب بوروده بصيغة األمر أي :أنفقوا العفو واألمر للوجوب ،فيمكن القوؿ
إف القراءة األؤب أفادت طلب إنفاؽ العفو على سبيل االستحباب ،فيما أفادت الثانية طلب إنفاؽ العفو على
سبيل اإلٯباب.
وال ٱبفى أف ىذا التحرير ٧بلو غياب القرائن والناسخ ،وىا ىنا فإف ناسخ الوجوب قد ورد بتحديد أنصباء
الزكاة ا٤بفروضة ومقاديرىا فيبقى األمر ىنا على االستحباب ،واهلل أعلم.
-----------( )1126سورة البقرة 129
( )1127تقريب النشر ُب القراءات العشر ص 96
وعبارة طيبة النشر:
..................................العفو ٧بنا

( )1128الكشاؼ للز٨بشري جػ 1ص 360
( )1129ا٤بصدر السابق نفسو ،وانظر كذلك فتح القدير للشوكاين جػ 1ص 222
( )1130فتح القدير للشوكاين جػ 1ص 222
( )1131أخرجو مسلم ُب كتاب الزكاة برقم 106 - 97 - 95
( )1132تفسّب الطربي جػ 2ص 218
( )1133أخرجو أٞبد ُب مسنده جػ  3ص  ، 305وابن خزٲبة ُب صحيحو ،وأبو عوانو عن جابر .وأخرجو أبو
داود ُب جامعو كتاب العتاؽ باب 9
ا٤بسألة السابعة
قولو تعأب{ :وعلى الذين يطيقونو فدية طعاـ مسكْب}()1134
طعاـ مساكْب}
قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر{ :فديةٌ ُ
طعاـ مسكْب}()1135
وقرأ الباقوف{ :فديةٌ ُ
وكذلك فقد قرأ ا٤بديناف وابن ذكواف{ :فديةُ ِ
طعاـ}()1136
وحجة نافع وابن عامر ُب اختيار ا١بمع دوف اإلفراد قوؿ اهلل سبحانو قبل ذلك{ :يا أيها الذين آمنوا كتب
عليكم الصياـ كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوف أياماً معدودات} قاؿ :إ٭با عرؼ عباده حكم من
أفطر األياـ الٍب كتبت عليهم صومها بقولو{ :أياماً معدودات} ،فإذا كاف ذلك كذلك فالواجب أف تكوف
القراءة ُب {ا٤بساكْب} على ا١بمع ال على التوحيد ،وتأويل اآلية{ :وعلى الذين يطيقونو فدية} أياـ يفطر
فيها إطعاـ مساكْبٍ ،ب ٙبذؼ أياماً وتقيم (الطعاـ) مكاهنا.
وحجة ا١بمهور أف ُب البياف على حكم الواحد البياف عن حكم ٝبيع أياـ الشهر ،وليس ُب البياف عن حكم
إفطار ٝبيع الشهر البياف عن حكم إفطار اليوـ الواحد.
ٜبرة ا٣ببلؼ :أفادت قراءة اإلفراد أف الفدية إطعاـ مسكْب واحد فوجب ٞبلها على الفدية عن كل يوـ،
وأفادت قراءة ا١بمع أف الفدية إطعاـ عدد من ا٤بساكْب فوجب ٞبلها على تعدد الفدية بتعدد األياـ ،ولكن ما
الفائدة من تعدد القراءات ىنا؟ ا١بواب أف قراءة اإلفراد دلت على وجوب دفع الفدية للمسكْب ،فرٗبا توىم
متوىم بأنو ال يصح توزيع الفديات إذا تعددت األياـ إال إٔب مسكْب واحد ،فأخربت قراءة ا١بمع أف دفع
الفديات يصح إٔب مسكْب واحد ،ويصح إٔب ٝباعة من ا٤بساكْب.
وىذا الذي أدت إليو القراءات ا٤بتواترة ٲبيزه البصّب العارؼ ،فرب مسكْب ال تندفع غائلة ا١بو عنده بعطية يوـ،
فتواصل إعطاءه أياماً ،ورب مسكْب يقع ُب كرب يوماً فيجد عطيتك لو عوناً ومدداً.

وبعد ..فهذا ما ظهر ٕب من ٜبرة ُب ا٣ببلؼ ،وىي كما يظهر غّب كافية ،وىي مبلغ علمي ،على أنو ينبغي أف
توقن أف ٜبة أسراراً أخرى مكنونة الختبلؼ القراءة ،قد يعلمها قوـ وٚبفى عن آخرين ،واهلل أعلم.
-----------( )1134سورة البقرة 184
( )1135تقريب النشر ص 96
وعبارة طيبة النشر:
تنوف وافتحا عم ..............................
مسكْب فاٝبع ال ِّ
( )1136تقريب النشر البن ا١بزري ص 96
وانظر حجة القراءات أليب زرعة ص 124
ا٤بسألة الثامنة
قولو تعأب{ :ا٢بج أشهر معلومات ،فمن فرض فيهن ا٢بج فبل رفث وال فسوؽ وال جداؿ ُب ا٢بج}()1137
فسوؽ وال جداؿ} وانفرد أبو جعفر عنهم ُب رفع:
رفث وال ٌ
قرأ ابن كثّب وأبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر{ :فبل ٌ
والجداؿ} أيضاً.
{
ٌ
جداؿ ُب ا٢بج}()1138
فسوؽ وال َ
رفث وال َ
وأما الباقوف فقد قرؤوا سائر كلمات اآلية نصباً{ :فبل َ
وذىب أصحاب القراءة األؤب ُب توجيو قراءهتم إٔب أهنا واردة على تقدير :ال يكوف رفث وال يكوف فسوؽ،
فجعلوىا خرباً ٗبعُب النهي ،وإ٭با تركوا رفع {وال جداؿ} على تقدير أنو :ال جداؿ ُب ميقات ا٢بج ،أي الشك
ُب ا٢بج وال اختبلؼ ُب أنو ُب ذي ا٢بجة ،لقولو سبحانو{ :ا٢بج أشهر معلومات}(.)1139
(قاؿ أبو عبيد القاسم بن سبلـ :وإ٭با افَبقت ا٢بروؼ عندىم ألهنم جعلوا قولو{ :فبل رفث وال فسوؽ} ٗبعُب
النهي ،أي ال يكوف رفث وال فسوؽ ،وتأولوا قولو{ :وال جداؿ} أنو ال شك ُب ا٢بج وال اختبلؼ ُب أنو ذي
ا٢بجة)()1140
وأما أصحاب القراءة الثانية وىم عامة قراء األمصار إال من ذكرنا ،فقد جعلوىا نفياً ١بميع جنس الرفث
والفسوؽ وا١بداؿ ،ويشهد ٥بم ما روي عن ابن عباس رضي اهلل عنو أنو قاؿ{ :وال جداؿ ُب ا٢بج} قاؿ( :ال
ٛبار صاحبك حٌب تغضبو ،فلم يذىب هبا ابن عباس ذلك ا٤بذىب ،ولكنو جعلو هنياً كا٢برفْب األولْب ،وأف
حرؼ النهي دخل ُب الثبلثة)(.)1141
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف كلتا القراءتْب أفادت النهي عن الرفث والفسوؽ ،فاألؤب على تقدير :ال يكوف رفث وال
يكوف فسوؽ ُب ا٢بج والثانية على تقدير :ال تقَبفوا رفثاً وال فسوقاً.

واستقلت األؤب بالنهي عن الرفث والفسوؽ ُب ٝبيع األوقات ُب ا٢بج.واستقلت الثانية بالنهي عن الرفث
والفسوؽ ٔبميع أشكالو فيكوف تعدد القراءات ىنا ضرورياً لتحقيق ا٤بعنيْب معاً ،إذ أفادت األؤب العموـ،
وأفادت الثانية اإلطبلؽ ،واهلل أعلم.
أخرج األصبهاين ُب الَبغيب عن سعيد بن ا٤بسيب قاؿ :قاؿ رسوؿ(" :ما من عمل بْب السماء واألرض بعد
ا١بهاد ُب سبيل اهلل أحب إٔب اهلل من جهاد ُب سبيلو وحجة مربورة متقبلة ،ال رفث وال فسوؽ وال جداؿ
فيها")1142(.
قاؿ أبو زرعة( :حجة من فتح أف يقوؿ :إنو أبلغ ُب ا٤بقصود ،أال ترى أنو إذا فتح فقد نفى ٝبيع الرفث
والفسوؽ كما أنو إذا قاؿ :ال ريب فيو فقد نفى ٝبيع ىذا ا١بنس ،وإذا رفع ونوف فكأف النفي لواحد منو،
فالفتح أؤب ألف النفي بو أعم وا٤بعُب عليو ألنو ٓب يرخص ُب ضرب من ا١بداؿ)(ٍ )1143ب أورد إيضاحاً آخر
للمعُب الذي دلت لو قراءة النصب فقاؿ :فالفتح جواب قائل :ىل من رفث؟ ىل من فسوؽ؟ فػ(من) يدخلو
رج َل ُب
للعموـ و(ال) أيضاً تدخل لنفي العموـ ،وإذا قلت( :ىل من رجل ُب الدار) فجوابو (ال ُ
الدار)(.)1144
وأما الذين قرؤوا بالرفع فإهنم ٓب ينكروا ىذه الداللة ،ولكن قالوا( :إهنا تعرؼ من فحوى ا٣بطاب ولو قرأت
بالرفع ،وقد يكوف اللفظ واحداً وا٤براد ٝبيعاً)(.)1145
وا٣ببلصة أف القراءتْب متكاملتْب ُب الداللة على ا٤بعُبُ ،ب وجوب نفي الرفث والفسوؽ وا١بداؿ بشٌب
أشكالو.
بقي أف نشّب إٔب معُب الرفث ا٤بنهي عنو ،وىو إتياف النساء ،وقد صرح بذلك من الصحابة ابن مسعود وابن
عباس وعبد اهلل ابن الزبّب ،وروي عن بعض السلف عن ابن عباس أيضاً أف الرفث ىو التعريض بذكر النكاح.
أخرج سفياف بن عينية عن طاووس قاؿ :سألت ابن عباس عن قولو :فبل رفث ،قاؿ :الرفث الذي ذكر ىنا
ليس الرفث الذي ذكر ُب {أحل لكم ليلة الصياـ الرفث إٔب نسائكم}(  )1146ذاؾ ا١بماع ،وىذا العراب
بكبلـ العرب ،والتعريض بذكر النكاح( ،)1147وروى عنو ابن ا٤بنذر أيضاً قولو :الرفث غشياف النساء والقبل
والغمز وأف يعرض ٥با بالفحش من الكبلـ)1148(.
-----------( )1137سورة البقرة 197
( )1138تقريب النشر البن ا١بزري ص 96
فسوؽ وال حقاً وزاف ٦بمبل
رفث وال ٌ
وعبارة الشاطبية :وبالرفع نونو فبل ٌ
وقد تضمنت اإلشارة إٔب مذىب أيب عمرو وابن كثّب وٮبا ا٤بشار إليهما بػ(حق) واستكمل ابن ا١بزري بياف
مذىب يعقوب وأيب جعفر ُب الدرة ا٤بضية بقولو:

 .....وارفع رفث وفسوؽ مع جداؿ وخفض ُب ا٤ببلئكة اثقبل
( )1139سورة البقرة 197
( )1140حجة القراءات أليب زرعة ص 124
( )1141ا٤بصدر السابق نفسو
( )1142أورده السيوطي ُب الدر ا٤بنثور ط دار ا٤بعرفة جػ 1ص 220
( )1143حجة القراءات أليب زرعة 124
( )1144ا٤بصدر السابق نفسو
( )1145ا٤بصدر السابق نفسو
( )1146سورة البقرة
( )1148( )1147الدر ا٤بنثور للسيوطي جػ 1ص 219
ا٤بسألة التاسعة
قولو تعأب{ :أجعلتم سقاية ا٢باج وعمارة ا٤بسجد ا٢براـ كمن آمن باهلل واليوـ اآلخر}()1149
انفرد عيسى بن ورداف ُب رواية أيب جعفر ُب وجو عنو فقرأ{ :أجعلتم سقاة ا٢باج وعمرة ا٤بسجد ا٢براـ كمن
آمن باهلل واليوـ اآلخر}()1150
وىذا الوجو من القراءة ٓب يشتهر عن أيب جعفر ،فقد قرأ راوياه :ابن ٝباز وعيسى ابن ورداف كقراءة ا١بمهور،
ولكن نقل الشطوي عن عيسى بن ورداف عن أيب جعفر أنو قرأ بالوجو ا٤بذكور(  ،)1151ولوال أف ابن ا١بزري
أورده ُب النشر ألعرضنا عنو واكتفينا ٗبا قرأ بو ا١بمهور.
وينشأ من ىذه القراءة أيضاً مشكلة ُب الرسم ،إذ ال تستقيم صحة ىذه القراءة إال مع مطابقتها للرسم
العثماين ُب أحد ا٤بصاحف كما قدمناه من قبل ،وٓب أجد أحداً من ٧بققي مصاحف عثماف أشار إٔب ىذا
الوجو ُب ا٣ببلؼ( ،)1152وال يتصور إدراج ابن ا١بزري ٥بذا الوجو ُب ا٤بتواتر إال مع تيقنو من مطابقتو للرسوـ
ُب أحد ا٤بصاحف العثمانية ،إذ يستفاد من قوؿ ابن ا١بزري:
وكل ما وافق وجو النحو * وكاف للرسم احتماالً ٰبوي
وصح إسناداً ىو القرآف * فهذه الثبلثة األركاف
وحيثما ٱبتل وجو ِ
أثبت * شذوذه لو أنو ُب السبعة()1153
فيستفاد من ذلك أف ابن ا١بزري ملتزـ هبذه الشروط الثبلثة ،فبل يصح إدراجو ٥بذا الوجو ُب ا٤بتواتر إال مع
ا١بزـ بأنو اطلع على وجو ُب ا٤برسوـ مطابق ٤با أدى إليو ىذا الوجو.

ومؤدى قراءة أىل األمصار نفي التسوية بْب سقاية ا٢باج وعمارة ا٤بسجد ا٢براـ وبْب ا٤بؤمنْب ،وىو كما ترى
مقابلة بْب فعل وذات ،وىو ما ٪بت منو رواية الشطوي عن ابن ورداف ،إذ جعلت ا٤بقابلة بْب ذات وذات ،بْب
وع َّمارة ا٤بسجد ا٢براـ وبْب ا٤بؤمنْب باهلل واليوـ اآلخر.
سقاة ا٢باج ُ
ولكن ىذا اإلنكار على قراءة ا١بمهور ال ٧بل لو وال داعي إليو ،ففي القرآف العظيم من مقابلة الذات باألفعاؿ
كثّب ،من ذلك{ :والذين تبوؤا الدار واإلٲباف من قبلهم}(.)1154
ففيو عطف الدار وىي ذات على اإلٲباف وىو معُب ،وذلك على قوؿ من قاؿ :إف اإلٲباف ىو العقيدة ا٤بوصوفة،
إذ جزـ كثّب من ا٤بفسرين أف اإلٲباف ىنا اسم ذات أيضاً ،إذ جعلوه ا٠باً للمدينة ا٤بنورة.
وحيث ثبت تواتر قراءة ا١بمهور وموافقتها للرسم والنحو كاف ال مساغ لئلنكار ،والذي ٲبيل إليو القلب أف
ا٤بروي عن ابن ورداف ليس متواتراً ،إذ مع ٨بالفتو لرسم ا٤بصحف فإف ابن ا١بزري نفسو أعرض عنو ُب الطيبة وٓب
يشر إليو( ،)1155واكتفى باإلشارة إٔب ىذا الوجو ُب النشر ،وقد أورده ٧بتفاً بقرائن التوىْب فقاؿ :انفرد
الشطوي عن ابن ورداف بذلك ،فكأنو جزـ أنو ليس ُب ا٤بتواتر من ذلك شيء.
ولكنو كاف من قبل قد أوردىا ُب نظم الدرة ا٤بضية مشّباً إٔب ا٣ببلؼ فيها أيضاً(.)1156
ٜبرة ا٣ببلؼ :إف ا٤بعاين الٍب أدت إليها القراءتاف متقاربة فهي أوالً أفادت نفي ا٤بماثلة بْب سقاية ا٢باج
واإلٲباف ،فكانت على تقدير :ال يستوي من قاـ بسقاية ا٢باج ومن آمن باهلل واليوـ اآلخر.
وأفادت ثانياً نفي ا٤بماثلة بْب سقاة ا٢باج وعمارة ا٤بسجد ا٢براـ وبْب ا٤بؤمنْب ،فا٤بؤدى ا٤بفهوـ من القراءتْب
ٝبيعاً ،أف األعماؿ غّب متساوية ،واألفراد غّب متساووف ،إذ ال يقبل اهلل عمبلً يقوـ بو عامل مع فساد العقيدة،
وىو أصل مقرر ُب فروع الشريعة ،وقد دؿ لو قولو سبحانو:
{وقدمنا إٔب ما عملوا من عمل فجعلناه ىباء منثوراً}()1157
وُب ا٢بديث القدسي:
"إنػي والػجن واإلنػس ُب نبػأ عظيػم ،أخػلػق ويعبػد غّبي ،وأرزؽ ويشكػر غػّبي"()1158
-----------( )1149سورة التوبة
( )1150تقريب النشر البن ا١بزري ص 120
وليس ُب طيبة النشر إشارة إٔب ذلك.
لكن أورد ابن ا١بزري ىذا الوجو أيضاً ُب نظمو :الدرة ا٤بضية ُب القراءات الثبلث تتمة العشرة ،وعبارتو ُب
ذلك :وقل عمرة معها سقاة ا٣ببلؼ بن ...........................
( )1151تقريب النشر البن ا١بزري ص 120
( )1152انظر تفصيل ذلك ُب باب حصر اختبلؼ مصاحف األمصار من ىذا الكتاب.

( )1153انظر حجة القراءات ص 11
( )1154سورة ا٢بشر 9
( )1155انظر تقريب النشر ص 120
( )1156انظر إٙباؼ الربرة با٤بتوف العشرة ص 141
( )1157سورة الفرقاف 23
( )1158رواه البيهقي وا٢باكم عن معاذ ،والديلمي وابن عساكر عن أيب الدرداء
ا٤بسألة العاشرة
قولو تعأب{ :ومن قتلو منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم}()1159
مثل ما قتل من النعم}
قرأ الكوفيوف ويعقوب{ :فجزاءٌ ُ
وقرأ الباقوف{ :فجزاءُ ِ
مثل ما قتل من النعم}()1160
فمن رفعهما ٝبيعػاً فرفعو على معُب :فعليو جزاء مثل الذي قتل ،فيكوف مثل ما نعت ا١بزاء ،وٯبوز أف يكوف
التقدير على أساس أهنما مبتدأ وخرب ،فيكوف ا٤بعُب :فجزاء ذلك الفعل مثل ما قتل.
وعلى ذلك تتوجو قراءة ا٣بفض إٔب معُب :فجزاء مثل ا٤بقتوؿ واجب عليو ،وقد تعددت مذاىب الفقهاء تبعاً
الختبلؼ الرواية ُب ىذا ا٤بوطن ،فقالت ا٢بنفية :من قتل الصيد فإنو يقوـ الصيد ا٤بقتوؿ من الدراىمٍ ،ب
يشَبي قيمتو فداء من النعم ٍب يهديو إٔب الكعبة ألف ا٤بطلوب قيمتو ،بدليل أف ا١بزاء أضيف إٔب ا٤بثل :فجزاء
مثل ،كما ُب قراءة ا١بميع إال الكوفيْب ويعقوب ،والشيء ال يضاؼ إٔب مثلو ،فوجب ا٤بصّب إٔب قيمتو ،حيث
َّ
تيقػنَّا ىنا أف ا٤بطلوب ليس ا٤بثل ،وإ٭با ىو ما يعادلو قيمتو(.)1161

وقد أجرى ا٢بنفية قاعدهتم ىذه ُب كثّب من مسائل الكفارات والنذور كما ُب صدقة الفطر.
و٥بذا ا٤بذىب تطبيقات كثّبة ُب التفسّب ،وىي مسموعة من كبلـ العرب ،كما ُب قو٥بم :مثلك من يكرـ،
ونظّبه ُب القرآف الكرًن{ :أومن كاف ميتاً فأحييناه وجعلناه لو نوراً ٲبشي بو ُب الناس كمن مثلو ُب الظلمات}
أي كمن ىو ُب الظلمات(.)1162
ومن أشهر التطبيقات ٥بذه القاعدة ما اتفق عليو ا٤بفسروف ُب قولو سبحانو وتعأب{ :ليس كمثلو
شيء}( ،)1163فبل بد من ا٤بصّب ُب ىذا ا٤بقاـ إٔب ما فهمتو ا٢بنفية ،وىو أف {مثل} ىنا زائدة ،وٲبكن
القوؿ :إ٭با تتجو اآلية إٔب نفي شبيو الشبيو عن ا٤بؤب سبحانو ،وىو زيادة ُب التنزيو(.)1164
فجملة القوؿ أف ٨بتار ا٢بنفية يتجو إٔب أف ا٤بطلوب إنفاؽ قيمة ما قتل من الصيد ،اعتماداً على القراءة ا٤بتواترة
إذا الشيء ال يضاؼ إٔب نفسو.
قاؿ أبو حنيفة٘ :بب القيمة بقتل الصيد أو الداللة عليو(.)1165

واختارت الشافعية :أف احملرـ إذا أصاب صيداً ُب ا٢برـ فقد وجب عليو مثل ا٤بقتوؿ إف كاف لو مثل ،فإف ٓب
يكن لو مثل ....فبل بد من ا٤بصّب إٔب القيمة(.)1166
و٘بد أف شقة ا٣ببلؼ تضيق بْب القوـ فيما ليس لو مثل مشروع من النعم ،ويتحدد مناط ا٣ببلؼ فيما كاف لو
مثل مكافئ من النعم فا٢بنفية على مذىبهم لزوـ القيمة ،واإلعراض عن كفارة الدـ بالدـ ،والشافعية على
مذىبهم ُب ا٤بصّب إٔب ٫بر ا٤بثل حيث وجد ،وإال فا٤بطلوب القيمة.
وعبارة الشربيِبُ :ب النعامة بدنة ،وُب بقر الوحش وٞباره بقره ،وُب الغزاؿ عنز ،وُب األرنب عناف ،وُب الّببوع
جفرة ،وُب الثعلب شاة ،وُب الضب جدي ،وما ال نقل فيو ٰبكم ٗبثلو من النعم عدالف ،لقولو تعأبٰ{ :بكم
بو ذوا عدؿ منكم}
وٯبب ُب ما ال مثل لو ٩با ال نقل فيو كا١براد وبقية الطيور ماعدا ا٢بماـ القيمة ،وذلك ُب موضع اإلتبلؼ
والتلف ،ال ٗبكة على الصحيح.
ٍب يلزـ ُب الكبّب كبّب ،وُب الذكر ذكر ،وُب األنثى أنثى ،وُب الصحيح صحيح ،وُب ا٤بعيب معيب ،اجتهاداً
ُب ٙبقيق ا٤بثلية ا٤بنصوص عليها ُب الكتاب(.)1167
مثل ما قتل من النعم} فا٤بثل ىو
وظاىر ىنا أف اختيارات كافة الشافعية إ٭با ٘بري مع قراءة الرفع{ :فجزاءٌ ُ
ا٣برب ا٤بنصوص عليو.
ٜبرة ا٣ببلؼ :تكشف القراءتاف عن سعة الفقو اإلسبلمي ودقتو ،فبعد أف دلت قراءة أىل الكوفة بالرفع على
وجوب ا٤بماثلةٙ ،بقيقاً لدقة ا١بزاء ُب القضاء ،جاءت قراءة الباقْب با٣بفض إيذاناً ٔبواز العدوؿ إٔب القيمة ُب
ا١بزاء.
وىذا اال٘باه ينتج عن إعماؿ القراءتْب ٝبيعاً ،ويتفق مع مذىب الشافعية ُب ما كاف لو مثلُ ،ب الشق األوؿ،
وما ليس لو مثل ُب الشق الثاين ،فهو اعتماؿ مركب.
لكن ينطبق على داللة القراءتْب ما اختاره ا٤بالكية الذين جعلوا الفداء على سبيل التخيّب بْب ٫بر مثل الصيد
وبْب قيمة الصيد ،وخبلصة مذىبهم أف جزاء الصيد أحد ثبلثة أنواع( )1168على التخيّب كالفدية وىي :مثل
الصيد الذي قتلو من النعم ،وقيمة الصيد طعاماً ،وعدؿ ذلك الطعاـ صياماً لكل مد صوـ يوـ(.)1169
وىكذا فإف ٨بتار ا٤بالكية أقرب السبل إلعماؿ القراءتْب ٝبيعاً ،وىو ما ٯبب ٢بظو واعتباره.
-----------( )1159سورة التوبة
( )1160تقريب النشر ص 109
وعبارة طيبة النشر :ظهراً ومثل رفع خفضهم وسم والعكس ُب كفارة طعاـ (عم)
( )1161حجة القراءات أليب زرعة ص 237

وانظر كذلك ا١بامع ألحكاـ القرآف جػ 6ص 309
( )1162سورة األنعاـ 122
( )1163سورة الشورى 11
( )1164ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 6ص 309
( )1165اللباب شرح الكتاب لعبد الغِب الغنيمي ا٤بيداين جػ 1ص 206
( )1166مغِب احملتاج للخطيب الشربيِب جػ 1ص 524
( )1167مغِب احملتاج للخطيب الشربيِب جػ 1ص 528
(ٓ )1168ب نعرض ىنا لذكر الوجو الثالث ،وىو الصياـ لعدـ صلتو بأثر القراءات ُب اختبلؼ ا٢بكم
الشرعي.
( )1169انظر الشرح الصغّب للدردير ٕباشية الصاوي ط دار ا٤بعارؼ ٗبصر جػ 2ص 115
ا٤بسألة ا٢بادية عشر
قولو تعأبٍ{ :ب ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورىم وليطوفوا بالبيت العتيق}()1170
قرأ ابن عامر وأبو عمر والبصّبي وورشٍ{ :ب لِيقضوا تفثهم}
وروى ابن ذكواف عن ابن عامر الكسر أيضاً ُب{ :وليِوفوا نذورىم ولِيَطَّوفوا}
وقرأ الباقوف بإسكاف البلـ ُب ذلك ٝبيعاً(ٍ{ )1171ب لْيقضوا تفثهم ولْيوفوا نذورىم ولْيطوفوا}
فالذين كسروا البلـ أتوا هبا على األصل إذ ىي مبتدأة ُب الكبلـ والعرب ال تبدأ بساكن ،وحق البلـ الكسر.
وىذا ىو التوجيو اللغوي.
وٓب أجد ُب شروح الشاطبية والطيبة ،التعرض للتوجيو ا٤بعنوي لقراءة الكسر ،وظاىر بأف البلـ ا٤بكسورة ىنا
ٙبمل معُب آخر غّب األمر ا١بلي ُب قراءة إسكاف البلـ ،ويتجو معُب البلـ ا٤بكسورة ىنا إٔب الغاية أي أف من
مقاصد حجهم واعتمارىم ،ومن غايات ذلك قضاء الثفث ووفاء النذور
والطواؼ بالبيت ،وإ٭با ذكر اهلل سبحانو ىذه الغايات إلطافاً با٤بعتمرين وإيناساً ٥بم ،ودفعاً
الستيحاشهم(.)1172
والذين قرؤوا بإسكاف البلـ ٞبلوا ذلك على األمر ،ويقوي مذىبهم إٝباع ا١بميع على اإلسكاف ُب قولو تعأب:
{ف ْليعمل عمبلً صا٢باً}()1173وقولو سبحانو{ :وْليضربن ٖبمرىن على جيوهبن}(  )1174وقػولو سبحػػانو:
{ف ْليتلطف وال يشعرف بكم أحدا}(.)1175

وٜبرة ا٣ببلؼ :أف القرآف قرر أف قضاء التفث مقصد يسعى إليو ا٢بجاج ،وذلك قبل أف ينزؿ فيو تشريعٍ ،ب أمر
بذلك ،فأصبح قضاء التفث نسكاً شرعياً مأموراً بو ،زيادة على كونو عادة ا٢بجيج من العرب فيما توارثوه عن
إبراىيم.
فكأ٭با القراءة األؤب جاءت تذكّباً ٗبا تعودتو العربٍ ،ب جاءت الثانية بالتكليف بو ليكوف األمر أوقع ُب
النفوس وآنس لبلستجابة وأدىن إٔب القبوؿ.
وأما ٙبرير معُب التفث ا٤بأمور بقضائو فقد تعددت فيو األقواؿ تعدداً كثّباً ،وٓب يسمع فيو شعر عريب( ،)1176
ولكن روي ُب تفسّبه نص لو سلم إسناده لقطع كل خبلؼ وىو ما رواه ابن عمر وابن عباس أف التفث
مناسك ا٢بج كلها(  ،)1177وقاؿ ابن العريب )1178 ( :لو صح عنهما لكاف حجة لشرؼ الصحبة
واإلحاطة باللغة ،قاؿ :وىذه اللفظة غريبة ٓب ٯبر أىل العربية فيها شعراً وال أحاطوا هبا خرباً(  ،)1179لكِب
تتبعت التفث لغة فرأيت أبا عبيدة معمر بن ا٤بثُب قاؿ :إنو قص األظافر وأخذ الشارب وكل ما ٰبرـ على احملرـ
إال النكاح .قاؿ :وٓب ٯبيء فيو بشعر ٰبتج بو(.)1180
وقاؿ صاحب العْب :التفث ىو الرمي وا٢بلق والتقصّب والذبح وقص األظافر والشارب واإلبط.
وذكر الزجاج والفراء ٫بوه ،وال أراه أخذوه إال من قوؿ العلماء.
وقاؿ قطرب :تفث الرجل إذا كثر وسخو .قاؿ أمية ابن أيب الصلت:
ح ّفوا رؤوسهم ٓب َْٰبلقوا تفثاً * وٓب يسلّو ٥بم قمبلً وصئباناً
وما أشار إليو قطرب ىو الذي قالو ابن وىب بن مالك ،وىو الصحيح ُب التفث وىذه صورة إلقاء التفث لغة،
وأما حقيقتو الشرعية :فإذا ٫بر ا٢باج أو ا٤بعتمر ىديو وحلق رأسو وأزاؿ وسخو وتطهر وتنقى ولبس فقد أزاؿ
تفثو ،ووَب نذره ،والنذر ما لزـ اإلنساف والتزمو(.)1181
ومن ىذه النقوؿ تعلم أف كلمة (التفث) لفظة عربية حوشية ،قليلة الَبدد ُب كبلمهم ،ولكنها ليست ابتداعاً
اخَبعو التنزيل.
وخبلصة اختيارىم ُب أمر التفث ما رواه ابن وىب عن مالك قاؿ :التفث :حلق الشعر ،ولبس الثياب ،وما
أتبع ذلك ٩با ٰبل بو احملرـ(.)1182
-----------( )1170سورة ا٢بج
( )1171تقريب النشر ص  145البن ا١بزري
وعبارة الشاطبية :ليوفوا ابن ذكواف ليطوفوا لو ليقضوا سوى بزيهم نفر جبل
( )1172قاؿ أبو البقاء الكفوي ُب الكيات :والـ األمر ٯبوز تسكينو بعد واو أو فاء ٫بو {وليوفوا نذورىم}
{فليستجيبوا ٕب وليؤمنوا يب} وال ٯبوز ذلك ُب الـ (كي) ،وما يَبتب على فعل الفاعل ا٤بختار إف كاف ترتبو

عليو بطريق االتفاؽ واإلمضاء من غّب أف يكوف اقتضاء وسببية ،وتسمى البلـ الداخلة عليو الـ الصّبورة وىي
العاقبة وا٤بآؿ.
انظر :الكليات أليب البقاء أيوب بن موسى الكفري جػ 4ص  143ط وزارة الثقافة السورية.
( )1173سورة الكهف 110
( )1174سورة النور 31
( )1175سورة الكهف 19
( )1176نقبلً عن أحكاـ القرآف البن العريب جػ  3ص  ،1283ولكن ستجد بعد قليل أف ٜبة شعراً فيو لفظ
التفث من كبلـ أمية بن أيب الصلت ،وىو أىل لبلحتجاج.
( )1177انظر ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 12ص 49
( )1178انظر أحكاـ القرآف للقاضي أيب بكر بن العريب جػ 3ص 1283
( )1179قاؿ ابن منظور ُب لساف العرب مادة (تفث) :قاؿ الزجاج :ال يعرؼ أىل اللغة التفث إال من
التفسّب.
كذا نقل ابن العريب عن أيب عبيدة وكذلك نقل القرطيب عن أيب عبيدة ،ولدى مطالعة ما دونو أبو عبيدة ُب
كتابو٦ :باز القرآفٓ ،ب أجد عبارة القرطيب ،وإ٭با ٛباـ ما قالو أبو عبيدةٍ{ :ب ليقضوا تفثهم} وىو األخذ من
الشارب وقص األظفار واالستحداد وحلق العانة ا.ىػ بتمامو.
انظر ٦باز القرآف أليب عبيدة ط مؤسسة الرسالة جػ 2ص 50
( )1180وقد َوَى َم القرطيب أيضاً ُب نقلو عن القاضي ابن العريب فزعم أنو قاؿ" :وقاؿ أبو عبيدةٓ :ب ٯبيء فيو
شعر ٰبتج بو".
وا٢بق أف ابن العريب ٓب يقل ذلك ،وأف أبا عبيدة ٓب يقل ذلك ،وغاية األمر أف ابن العريب قاؿ :وٓب ٯبيء فيو
بشعر ٰبتج بو .وفرؽ كبّب بْب عدـ إيراد أيب عبيدة لبيت من الشعر ،وبْب تصرٰبو بعدـ وجود ذلك.
ولست أدري ما الفائدة من إطالة القرطيب ُب النقل عن ابن العريب ،وعدـ إعبلـ القارئ مبتدأ النقل ومنتهاه،
إضافة إٔب التصرؼ ببعض ا٤بنقوؿ تصرفاً ٨ببلً كما ٘بد ىنا.
( )1181ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 14ص 50
( )1182أحكاـ القرآف البن العريب ا٤بالكي جػ 3ص 1282
ا٤ببحث الثاينُ :ب ا٤بعامبلت
ا٤بسألة األؤب
قولو تعأب{ :والذين عقدت أٲبانكم فآتوىم نصيبهم}()1183

قرأ الكوفيوف({ :)1184والذين عقدت أٲبانكم}
وقرأ الباقوف{ :والذين عاقدت أٲبانكم}()1185
وذىب الكوفيوف إٔب تقرير أف األٲباف ىي الٍب عقدت بينهم فبل حاجة حينئذ أللف ا٤بفاعلة ،واستدلوا ٗبا ورد
عقب ا٤بعاقدة{ :أٲبانكم} وقالوا :ىي حجة على أف أٲباف الطائفتْب ىي الٍب عقدت ما بينهما ،وُب إسناد
الفعل إٔب األٲباف كفاية من ا٢بجة(.)1186
وقد أنكر القرطيب اختيار الكوفيْب فقاؿ :ا٤بعاقدة ال تكوف إال من اثنْب فصاعداً ،فباهبا :فاعل ،وٓب يلتفت إٔب
حجة الكوفيْب(.)1187
وأما باقي القراء فقد جعلوا حلف ا٤بعاقدة ثنوياً ،فكاف ال بد من ألف ا٤بفاعلة ،حٌب يتحقق اشَباؾ اثنْب،
ونقل أبو زرعة أف ىذا كاف ُب ا١باىلية ،ٯبيء الرجل الذليل إٔب العزيز فيحالفو ويعاقده ويقوؿ لو( :أنا ابنك،
ترثِب وأرثك ،وحرمٍب حرمتك ،ودمي دمك ،وثأري ثأرؾ) فأمر اهلل عز وجل بالوفاء ٥بم ،فهذا العقد ال يكوف
إال بْب اثنْب(.)1188
واآلية عامة ُب وجوب إيتاء ذوي العقود حقوقهم فيما عاقدوا فيو ،وقد أورد اإلماـ البخاري توجيهاً ٤بعُب اآلية
وفق سبب نزو٥با( :عن سعيد بن جبّب عن ابن عباس {ولكل جعلنا موإب ٩با ترؾ الوالداف واألقربوف والذين
لؤلخوة
عاقدت أٲبانكم} قاؿ :كاف ا٤بهاجروف حْب قدموا ا٤بدينة يرث األنصاري
َّ
ا٤بهاجري دوف ذوي رٞبوَّ ،
الٍب كاف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -جعلها بينهم ،فلما نزلت{ :ولكل جعلنا موإب} قاؿ :نسختها
{والذين عاقدت أٲباهنم})1189(.
وال شك أنو قد أثار إشكالك قولو :نسختها {والذين عاقدت إٲبانكم} إذ يوىم ظاىر العبارة خلطاً بْب
الناسخ وا٤بنسوخ.
قاؿ ابن حجر :قاؿ ابن بطاؿ كذا وقع ُب ٝبيع النسخ :نسختها {والذين عاقدت أٲبانكم} والصواب أف
ا٤بنسوخة والذين عاقدت أٲبانكم والناسخة {ولكل جعلنا موإب}
انظر فتح الباري جػ 12ص 29
وكذلك نقل القرطيب كبلـ ابن بطاؿ ُب ا١بزء ا٣بامس ص 166
وجل من ٓب ٱبتص بالعصمة إال كتابو سبحانو.
َّ
وعلى اختيار البخاري ىذا جرى أىل التفسّب ،فصرحوا بأف ىذه اآلية منسوخة ،وال نزاع ُب ذلك ٕبسب
الظاىر ،لكن ينبغي أف ٰبتاط ُب إطبلؽ النسخ ،فيجب القوؿ ىنا إف اآلية منسوخة من جهة داللتها على
توريث اإلخوة ُب الدين ،ولكنها باقية ُب الداللة على نصرهتم وٞبايتهم ومواالهتم ،إذ النص ُب الكتاب العزيز
ٰبض على إيتاء ا٤باؿ دوف سواه ،فحيث جاء النسخ على فرد من أفراد ا٤بأمور بو ،تعْب أف ا٢بكم باؽ فيما
ٓب َّ
سواه من أفراده.

وىكذا فإنو ال مساغ للجزـ بوجود النسخ ،إلمكاف ا١بمع بْب النصوص ،وألف دالالت العاـ ىنا كثّبة ،وأغلبها
باؽ ٧بكم ،كحق ا٤بعاقدين ُب الوفاء بعقودىم من النصرة والوالية والنصيحة والَباحم ،خبلفاً ٤با جزـ بو أبو
زرعة ُب ا٢بجة.)1190(.
ٜبرة ا٣ببلؼ :إف حق من تناو٥بم عقود األٲباف ُب الوفاء مؤكد ببل ريب كما مشلتو اآلية ُب حدود ما ٓب يطلو
الناسخ.
ولكن :ىل يثبت ىذا ا٢بق ٤بن انعقد حلفو بيمْب العاقد وحده دوف ا٢باجة لتحرير إقرار ا٤بعقود لو؟ أـ البد
من تعاقد بْب طرفْب؟.
دلت قراءة ا١بمهور أف ا٤بطلوب ١برياف أحكاـ التعاقد أف يشَبؾ ُب إقراره ا٤بتعاقداف ،بقرينة ألف ا٤بفاعلة الٍب
ىي نتيجة اشَباؾ إرادتْب ،ويشهد لو اختيار أيب عبيدة :عاقده حالفو )1191 (.فيما دلت قراءة أىل الكوفة
أف ا٤بطلوب ىو ٲبْب الغارـ دوف إقرار الغرًن ،بقرينة أف الفاعل ىنا ىو أٲباف ا٤بؤمنْب وحدىا.
وا١بمع بْب القراءتْب ٩بكن ،فيكوف إعماؿ القراءتْب دليبلً على وجوب انعقاد العقد ُب ا٢بالْب ،با٤بشاركة أو
ا٤ببادرة الفردية ،وُب ا٢بالْب فإف الوفاء ملزـ ،ففي ا٤بشاركة ألهنا إرادة الفريقْب ،وُب ا٤ببادرة الفردية ألهنا تفَبض
إقرار ا٤بعقود لو(.)1192
(فائدة)
وال بد من اإلشارة ىنا إٔب طبيعة ىذا اإلخاء العجيب الذي عقده النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -بْب
الصحابة الكراـ ،وحل ٧بل أخوة النسب والدـ ،حٌب أصبح األخ يرث أخاه ُب الدين دوف أرحامو ومواليو،
وىو أمر ال تقدر على فرضو أشد القوانْب صرامة وحزماً ،ولكن شرعو اإلسبلـ وطبقو حباً وعدالً وإحساناً.
وٗبقارنة بسيطة ندرؾ أي منزلة سامية َّبوأىا النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -ألصحابو ُب ا٢بب واإليثار.
-----------( )1183سورة النساء 33
( )1184وىم عاصم وٞبزة والكسائي وخلف
( )1185تقريب النشر البن ا١بزري ص 105
وعبارة طيبة النشر:
كا٢بج عاقدت لكوؼ قصرا ..........................
وانظر السبعة ُب القراءات البن ٦باىد ص 233
( )1186حجة القراءات أليب زرعة ص 202
( )1187ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 5ص 166
( )1188حجة القراءات ص 202

( )1189البخاري ُب الصحيح ،انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري ط دار ا٤بعرفة جػ 12ص 29
( )1190انظر حجة القراءات أليب زرعة ص 202
(٦ )1191باز القرآف أليب عبيدة ٙبقيق فؤاد سزكْب ط مؤسسة الرسالة جػ 1ص 125
( )1192وٜبة فائدة ىامة أخرى نبهِب إليها أستاذي الدكتور وىبة الزحيلي ،وىي أف قراءة {عاقدت} تؤكد
قوؿ الفقهاء من ضرورة تعدد العاقد ُب سائر العقود ،ذلك أف ألف ا٤بفاعلة ىنا ال يستقيم فهمها إال مع تصور
تعدد العاقدين .وىذا ا٤بفهوـ من إشارة النص ال يتعارض مع ا٤بنصوص قَػْببلً ُب عبارتو.
ا٤بسألة الثانية
قولو تعأب{ :وما آتيتم من ربا لّببو ُب أمواؿ الناس فبل يربو عند اهلل}()1193
قرأ ابن كثّب{ :وما أتيتم من رباً} من غّب مد ،أي ما جئتم.
وقرأ الباقوف{ :وما آتيتم من رباً}(  )1194أي :ما أعطيتم ،من قولو{ :فآتاىم اهلل ثواب الدنيا} أي:
أعطاىم.
قاؿ عكرمة :ٮبا ِربَواف :أحدٮبا حبلؿ واآلخر حراـ ،فأما ا٢ببلؿ فالرجل يعطي أخاه ىدية ليكافئو ا٤بهدى إليو
بأضعافو ،ال ألنو يهدي ابتغاء وجو اهلل ،فهذا حبلؿ علينا وحراـ على النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-وأما
ا٢براـ فهو أف يعطي الرجل ديناراً على أف يأخذ أزيد منو)1195(.
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف قراءة ا١بمهور جاءت بالنص على ذـ إيتاء الربا ،وبياف أنو كاسد عند اهلل ،فكاف أخذ الربا
ٗبنزلة ا٤بسكوت عنو ،فجاءت قراءة ابن كثّب بذـ إتياف الربا كلو ،أخذاً وعطاءاً ،وكما ترى فإف ا٤بعاين تتكامل
بالقراءات ،وتبقى قراءة ا١بمهور كالنص على تغليظ الزجر على ا٤برايب ،وقراءة ابن كثّب على تغليظ الزجر على
عموـ الربا كلو.
وٓب تستقل ىذه اآلية هبذا البياف ،إذا جاءت نصوص القرآف والسنة متضافرة على توكيد ىذا ا٤بعُب.
وُب ا٢بديث :لعن اهلل الربا وآكلو وموكلو وكاتبو وشاىده(...) 1196
وُب ا٢بديث أيضاً :ليأتْب على الناس زماف ال يبقى منهم أحد إال أكل الربا ،فإف ٓب يأكلو أصابو من
غباره)1197(.
-----------( )1193سورة الروـ 39
( )1194تقريب النشر البن ا١بزري ص  ،159وٓب أجده أشار إليها ُب الطيبة.
( )1195حجة القراءات ص 558
( )1196رواه الطرباين عن ابن مسعود.

( )1197رواه أبو داود وابن ماجة والطرباين ُب الكبّب والبيهقي عن أيب ىريرة.
ا٤بسألة الثالثة
قولو تعأب{ :وما آتيتم من ربا لّببو ُب أمواؿ الناس})1198(.
قرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب{ :لػ ػِتُػ ْربو ُب أمواؿ الناس}
وقرأ الباقوف{ :لِػِيَػ ْربو ُب أمواؿ الناس})1199(.
فيكوف الفاعل ُب قراءة أىل ا٤بدينة وحضرموت ىو آكل الربا وا٤بتَّجر فيو ،فيما يكوف الفاعل ُب قراءة ا١بمهور
ىو الربا نفسو.
وقد ٣بص ابن العريب مذاىب السلف ُب ا٤براد هبذه اآلية على ثبلثة أقواؿ:
األوؿ :أنو الرجل يهب ىبة يطلب أفضل منها ،قالو ابن عباس
الثاين :أنو الرجل ُب السفر يصحبو رجل ٱبدمو ويعينو ،فيجعل ا٤بخدوـ لو بعض الربح جزاء خدمتو ،ال لوجو
اهلل ،قالو الشعيب.
الثالث :الرجل يصل قرابتو ،يطلب بذلك كونو غنياً ال صلة لوجو اهلل ،قالو إبراىيم النخعي.
وبا١بملة فإف اآلية متجهة إٔب التحذير من الربا بالقصد الظاىر أو بغّب القصد الظاىر.
وىذه اآلية حلقة من أربع حلقات ًب فيها ٙبرًن الربا ،إذ تدرج حكم الربا ُب التحرًن على أربع مراحل:
األؤب :نزؿ قوؿ اهلل عز وجل { :وما آتيتم من ربا لّببو ُب أمواؿ الناس فبل يربو عند اهلل وما آتيتم من زكاة
تريدوف وجو اهلل فأولئك ىم ا٤بضعفوف})1200(.
فأخرب سبحانو أف مصّب الربا إٔب تلف ،وأف ا٤برايب يهدـ ما يبنيو من حيث يريد أو ال يريد.
الثانية :قولو تعأب{ :الذين يأكلوف الربا ال يقوموف إال كما يقوـ الذي يتخبطو الشيطاف من ا٤بس})1201(.
وُب ىذه اآلية تنفّب شديد من الربا ،ومقارنة للمرايب بفاقد العقل ،الذي ركبو الصرع فأتلفو.
الثالثة :قولو تعأب{ :يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا اهلل لعلكم تفلحوف})1202(.
وىي صرٰبة ُب ٙبرًن أنواع ٨بصوصة من الربا ٛبهيداً للتحرًن النهائي.
الرابعة :قولو تعأب{ :يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا إف كنتم مؤمنْب}()1203
وىي قاطعة ُب ٙبرًن سائر أنواع الربا.
واآليات األربع ٧بكمة ،ال مساغ للقوؿ بنسخ بعضها لبعض ،إذ ا١بمع ٩بكن ،والدالالت متعاونة ،وا٤بعُب
متكامل.
ٜبرة ا٣ببلؼ :دلت قراءة ا٤بدنيْب وا٢بضرمي على ٙبرًن الربا لدى قصد ا٤برايب إيقاعو ،فيما دلت قراءة الباقْب
على ٙبرٲبو مطلقاً( )1204ولو ٓب يظهر قصد ا٤برايب بيِّناً.

والقراءتاف كما ترى تتعاوناف على ىدـ عقود الربا والسبل ا٤بوصلة إليها ،ذلك أف االحتياؿ على الشريعة ُب
مسألة الربا درب ينتهجو الفساؽ ُب كل حْب ،فناسب أف يتكرر النهي عنو بوجوه متعددة ،وىذا أظهر
دالالت تعدد القراءة ُب ىذا ا٤بقاـ.
وٓب أجد ُب عبارات ا٤بفسرين ٩با اطلعت عليو من أشار إٔب داللة جلية لتعدد القراءة ُب ىذه اآلية ،مع أف سائر
ا٤بفسرين أوردوا ىذا التخالف.
-----------( )1198سورة الروـ 39
( )1199تقريب النشر البن ا١بزري ص 159
 ...........................................تربو ظما
( )1200سورة الروـ 39
( )1201سورة البقرة 273
( )1202سورة آؿ عمراف 130
( )1203سورة البقرة 287
( )1204يناسب أف يقاؿ ىنا أف داللة اآلية تقتصر على نفي زيادة ا٤باؿ عند اهلل عن طريق الربا ،وليس
التحرًن ،إذ نزوؿ ىذه اآلية متقدـ على ٙبرًن الربا ،ولكن السياؽ ىنا تابع للمآؿ الذي قرر ا٤بؤب سبحانو
حكمو من التحرًن ُب اآليات التالية نزوالً.
الباب الثالث :أثر القراءات ُب األحكاـ الشرعية.
الفصل الثاين :األحكاـ الفقهية.
ا٤ببحث الثالثُ :ب النكاح.
ا٤ببحث الثالثُ :ب النكاح
ا٤بسألة األؤب
قولو تعأب{ :وال ٰبل لكم أف تأخذوا ٩با آتيتموىن شيئاً إال أف ٱبافا أال يقيما حدود اهلل}(  )1205البقرة
ػ- 229
قرأ ٞبزة وأبو جعفر ويعقوب{ :إال أف ُٱبافا} بضم الياء ،وحجتو قولو بعدىا {فإف خفتم} فجعل ا٣بوؼ
لغّبٮبا ،وٓب يقل{ :فإف خافا}.
وقرأ الباقوف {إال أف َٱبافا}(  )1206وحجتهم ماجاء ُب التفسّب{ :إال أف ٱبافا} أي :إال أف ٱباؼ الزوج
وا٤برأة أال يقيما حدود اهلل فيما ٯبب لكل واحد منهما على صاحبو من ا٢بق والعشرة)1207(.

وٜبرة ا٣ببلؼ :أف قراءة ٞبزة ٰبتج هبا من جعل ا٣بلع إٔب السلطاف ،فقد جعل اهلل أمر ا٤بخالعة مقيداً ٗبعرفة
السلطاف أف الزوجْب ٲبكن أف يتجاوزا حدود اهلل بنشوز أو شذوذَٙ ،ب ِمل عليو الكراىيةُ ،من دوف أف يتوصبل
إٔب اتفاؽ حوؿ ا٤بخالعة ،فَػيُطَلِّق عليهما السلطاف استناداً إٔب قراءة ٞبزة.
أما قراءة ا١بمهور فإهنا ٘بعل ا٣بوؼ خوفهما ،فينقطع بذلك سبيل التطليق على الزوجْب بدوف إرادهتما.
وىذه عبارة القرطيب ُب ذلك( :حرـ اهلل تعأب ُب ىذه اآلية أال يأخذ إال بعد ا٣بوؼ أال يقيما حدود اهلل ،وأكد
التحرًن بالوعيد تعدى ا٢بد ،وا٤بعُب أف يظن كل واحد منهما بنفسو أال يقيم حق النكاح لصاحبو حسب ما
ٯبب لو فيو لكراىة يعتقدىا ،فبل حرج على ا٤برأة أف تفتدي ،وال حرج على الزوج أف يأخذ ،وا٣بطاب
للزوجْب ،والضمّب ُب {أف ٱبافا} ٥بما ،و {أال يقيما} مفعوؿ بو و (خفت) يتعدى إٔب مفعوؿ واحدٍ ،ب
قيل :ىذا ا٣بوؼ ىو ٗبعُب العلم ،أي أف يعلما أال يقيما حدود اهلل ،وىو من ا٣بوؼ ا٢بقيقي ،وىو اإلشفاؽ
من وقوع ا٤بكروه ،وىو قريب من معُب الظنٍ ،ب قيل{ :إالّ أف ٱبافا} استثناء منقطع ،أي لكن إف كاف منو
يسم فاعلو ،والفاعل
نشوز فبل جناح عليكم ُب أخذ الفدية وقرأ ٞبزة{ :إالّ أف ُٱبافا} بضم الياء على ما ٓب ّ
٧بذوؼ وىو الوالة وا٢بكاـ ،واختاره أبو عبيد.
قاؿ :لقولو عز وجل {فإف خفتم} قاؿ :فجعل ا٣بوؼ لغّب الزوجْب ،ولو أراد الزوجْب لقاؿ :فإف خافا ،وُب
ىذا حجة ٤بن جعل ا٣بلع إٔب السلطاف .قلت :وىو قوؿ سعيد بن جبّب وا٢بسن وابن سّبين .وقاؿ شعبة:
عمن أخذ ا٢بسن ا٣بلع إٔب السلطاف؟ قاؿ :عن زياد ،وكاف والياً لعمر وعلي قاؿ النحاس :وىذا
قلت لقتادةّ :
معروؼ عن زياد ،وال معُب ٥بذا القوؿ أل ّف الرجل إذا خالع امرأتو فإ٭با ىو على ما يَباضياف بو ،وال ٯبربه
ورّد ،وما علمت
السلطاف على ذلك ،وال معُب لقوؿ من قاؿ :ىذا إٔب السلطاف .وقد أُنْكر اختيار أبو عبيد ُ
من اختياره شيئاً أبعد من ىذا ا٢برؼ ،ألنو ال يوجبو اإلعراب وال اللفظ وال ا٤بعُب ،أما اإلعراب فإف عبد اهلل
بن مسعود قرأ {إالّ أف ٱبافا} ٚبافوا ،فهذا ُب العربية إذا ّرد إٔب ما ٓب يُ َس َّم فاعلو قيل :إالّ أف ٱباؼ وأما اللفظ
فإف كاف على لفظ {ٱبافا}وجب أف يقاؿ :فإف خيف .وإف كاف على لفظ {فإف خفتم} وجب أف يقاؿ :إالّ
أف ٚبافوا.
وأما ا٤بعُب فإنو يبعد أف يقاؿ :ال ٰبل لكم أف تأخذوا ٩با آتيتموه وىو شيئاً ،إال أف ٱبافا غّبكم وٓب يقل جل
صح عن عمر
ّ
وعز :فبل جناح عليكم أف تأخذوا لو منها فدية ،فيكوف ا٣بلع إٔب السلطاف.قاؿ الطحاوي :وقد ّ
وعثماف جوازه دوف السلطاف.
وكما جاز الطبلؽ والنكاح دوف السلطاف فكذلك ا٣بلع ،وىو قوؿ ا١بمهور من العلماء(.)1208
ومع تقرير النحاس ُب إعراب القرآف أف ىذا الوجو ال يوجبو اإلعراب وال اللفظ وال ا٤بعُب مع موافقة القرطيب لو
ُب ذلك ،غّب أف ذلك إلىبلكهم عدـ وجوبو ،فقد أوجبتو ثبلثة أشياء :ثبوت التواتر وموافقة الرسم وموافقة

وجو من العربية ،وحيث ًب ذلك كلو كما حققو ابن ٦باىد ُب السبعة(  )1209وا١بزري ُب النشر( )1210
وجب ا٤بصّب إليو والتماس تأويلو.
ولعل أقرب الوجوه إٔب الداللة على إسناد { ُٱبافا} إٔب الغيبة ،ىو ما عطفت بو اآلية ُب قولو سبحانو{ :فإف
خفتم أال يقيما حدود اهلل} وا٣بطاب كما ترى للحكاـ وا٤بتوسطْب ُب ىذا األمر إف ٓب يكن حاكماً ،وقد ٠بَّى
حسن العشرة {حدود اهلل} إعظاما ٥با أف هتجر أو هتمل.
وٯبب التنويو ىنا إٔب أف ا٣بلع ال ٰبتاج إٔب قاض ُب إيقاعو( ،)1211فإذا اتفق الزوجاف على ا٤بخالعة ٓب يكن
للقضاء أف يقبل أو يرفض ،ولكن :ىل ٲبكن القاضي ا٣بلع على الزوج إف طلبت الزوجة ورفض الزوج؟.
ىذا ماختاره ا٢بسن البصري وسعيد بن جبّب وابن سّبين ،ودليلهم على ذلك قراءة ٞبزة وأيب جعفر ويعقوب،
وكذلك ٞبل األحاديث الواردة ُب معُب ا٤بخالعة على ذلك إذ ليس ُب سائرىا توضيح إلقرار الزوج بإيقاع
ا٤بخالعة ،بل ورد فيها أمره (للزوج بإجراء ا٤بخالعة.
(عن عكرمة عن ابن عباس أف امرأة ثابت بن قيس أتت إٔب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -فقالت :يا رسوؿ
اهلل ،ثابت بن قيس ما أعتب عليو ُب خلق وال دين ،ولكِب أكره الكفر ُب اإلسبلـ ،فقاؿ رسوؿ اهلل  -صلى
اهلل عليو وسلم " :-أتردين عليو حديقتو؟" قالت :نعم ،قاؿ :رسوؿ ( " :اقبل ا٢بديقة وطلقها
تطليقة"()1212
-----------( )1205سورة البقرة 229
( )1206انظر سراج القاري البن القاصح العذري ط البايب ا٢بليب ص 162
وعبارة الشاطيب:
وضم ٱبافا فاز والكل أدغموا تضارر وضم الراء حق وذو جبل
وعبارة ابن ا١بزري ُب ضم جعفر ويعقوب ُب الدرة ا٤بضية:
 .......واضمم أف ٱبافا ح ػػبل أب ...................................
وانظر كذلك :تقريب النشر البن ا١بزري ص 96
( )1207حجة القراءات أليب زرعة ص 135
( )1208ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ط دار الكاتب العريب القاىرة جػ  3ص  - 138ص  139وانظر
أيضاً الدر ا٤بنثور للسيوطي ط دار ا٤بعرفة جػ  1ص  286وفيو عن عبد بن ٞبيد وابن أيب حاًب عن قتادة :وال
ٰبل لكم أف تأخذوا ٩با آتيتموىن شيئاً إال أف ٱبافا أال يقيما حدود اهلل ،قاؿ :ىذا ٥بما ،فإف خفتم أف ال
يقيما حدود اهلل ،قاؿ :ىذا لوالة األمر فبل جناح عليها فيما افتدت بو ،قاؿ :إذا كاف النشوز والظلم من قبل

ا٤برأة فقد أحل اهلل لو منها الفدية ،وال ٯبوز خلع إال عند سلطاف ،فأما إذا كانت راضية مغتبطة ٔبناحو مطيعة
ألمره ،فبل ٰبل لو أف يأخذ ٩با آتاىا شيئاً.
وٚبريج قتادة ىذا جامع ٤بعُب القراءتْب على فرش قراءة واحدة.
( )1209تقريب النشر البن ا١بزري ص 96
( )1210السبعة ُب القراءات البن ٦باىد ص 182
( )1211ىذا الذي ذكرناه ىو ا٤بشهور من فعل الصحابة والسلف ،وقد ترجم اإلماـ البخاري لباب ا٣بلع
بقولو:
وأجاز عمر ا٣بلع دوف السلطاف( .انظر ا١بامع الصحيح للبخاري كتاب الطبلؽ /12باب ا٣بلع)
لكن نقل ابن حجر ُب الفتح عن ا٢بسن البصري قاؿ( :ال ٯبوز ا٣بلع دوف السلطاف) أي دوف إذنو ،وأغلب
الظن أف ىذا سوء نقل ٤بذىب ا٢بسن البصري ا٤بشهور الذي قدمناه آنفاً من جواز إيقاع ا٣بلع من قبل
السلطاف
انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري جػ 9ص  394ا٢بديث رقم 5273
( )1212ا١بامع الصحيح لئلماـ البخاري ،كتاب الطبلؽ ػ باب /12ا٣بلع ،رقم ا٢بديث  ،5273وانظر فتح
الباري بشرح صحيح البخاري جػ 9ص 395
ا٤بسألة الثانية
قولو تعأب{ :ال تضار والدة بولدىا وال مولود لو بولده}()1213
تضار والدة بولدىا}
قرأ ابن كثّب وأبو عمر ويعقوب{ :ال ُّ
تضار والدة بولدىا}()1214
وقرأ الباقوف{ :ال َّ
فتكوف قراءة ا٤بكي والبصريْب(  )1215على إفادة ا٣برب ،وأنو معُب تكويِب ،إذ ليس من شأف ا٤برأة أف تضار
زوجها الذي طلقها بالتغإب ُب أجر الرضاع عليو ألف ُب ذلػك ضػرراً هبػا أيضػاً حيػث تػحرـ من متعػة اإلرضػاع،
وضػرراً بالرضيػع أيضػاً ،وال يتصػور ُب األـ الػرؤوـ أف تسعػى إٔب اإلضػرار بػولػدىا ونفسهػا ابتغاء عرض من ا٤باؿ.
وعلى ىذا فاآلية ىنا تشّب إٔب حكم تكويِب ٕبسب ىذه القراءة.
وأمػا قػراءة البػاقػيػن بفتػح الػراء ،فػإهنػا عػلى النػهي ،وأصػلهػا بػراءيػن {ال تضارر} فلما اجتمعت الراءاف أدغمت
األؤب ُب الثانية وفتحت الثانية اللتقاء الساكنْب ،وقد قرأىا ببل إدغاـ {ال تضارر} كل من ا٢بسن البصري
وابن مسعود وعمر بن ا٣بطاب وأباف بن عثماف بن عفاف(.)1216
فعلى ىذا الوجو فإف اآلية ىنا اشتملت على حكم تكليفي.

ولكن ال يعِب اختيار األولْب أف اآلية ال تشتمل على معُب التكليف ،فقد ورد ُب القرآف العظيم كثّب من ا٣برب
مشتمبلً على التكليف إضافة ٤با أفاده من ا٣برب التكويِب ،مثاؿ ذلك قولو تعأب{ :وا٤بطلقات يَببصن
بأنفسهن}( )1217فهو خرب أفاد معُب( :تربصن أيها ا٤بطلقات) ،ومثلو قولو سبحانو {ال تَظلموف وال
تُظلموف}( )1218أفاد معُب( :ال تَظلموا وال تُظلموا).
ٜبرة ا٣ببلؼ :ال شك أف معُب النهي عن ا٤بضارة موجود ُب كبل القراءتْب ،على أساس أنو ُب قراءة النصب هني
٧بض ،وُب قراءة الرفع خرب أفاد معُب النهي ،وىذا ا٤بعُب تتحد بو القراءتاف.
ولكن تزيد قراءة الرفع معُب جديداً ،وىو إثارة الباعث اإلنساين لدى ا٤برأة ،الٍب قد تدفعها أزمة الطبلؽ إٔب
إيذاء نفسها وولدىا مضارة بالزوج ،فأخربت اآلية أف ىذا ليس شأف ا٤برأة العاقلة الصا٢بة.
وكما نرى فليس بْب اآليتْب تعارض ،بل تتكامل فيهما ا٤بعاين للداللة على مقاصد بديعة.
-----------( )1213سورة البقرة 233
( )1214تقريب النشر البن ا١بزري ص 96
وعبارة طيبة النشر:
 ............................خفف ا٣بلف ثدؽ
مع ال يضار ،وأتيتم قصره كأوؿ الروـ دنا فقدره
( )1215ا٤بكي ىو ابن كثّب :والبصرياف ٮبا أبو عمرو ويعقوب.
( )1216معجم القراءات القرآنية جػ 1ص 178
( )1217سورة البقرة 228
( )1218سورة البقرة 233
ا٤بسألة الثالثة
قولو تعأب{ :ومتعوىن على ا٤بوسع قدره وعلى ا٤بقَب قدره}()1219
قرأ أبو جعفر وٞبزة والكسائي وخلف وابن ذكواف وحفص{ :ومتعوىن على ا٤بوسع قَ َد ُره وعلى ا٤بقَب قَ َد ُره}
بالفتح فيهما
وقرأ الباقوف{ :ومتعوىن على ا٤بوسع قَ ْدره وعلى ا٤بقَب قَ ْدره} بالسكوف فيهما()1220
فتكوف قراءة األولْب باإلسكاف إتباعاً لصيغة بناء ا٤بصادر ا٤بشتهرة( :القدر) مثل (الوسع) بقرينة ترادفهما.
وتكوف قراءة اآلخرين بالفتح على أساس أف ا٤بصدر التقدير)1221 ( ،ويقوي ىذا ا٤بذىب قوؿ اهلل عز وجل:
{فسالت أوديةٌ بقدرىا}(.)1222

وقد اختار أكثر النحاة أهنما لغتاف ُب معُب واحد ،نقل ذلك عن الفراء(  ،)1223وعن الكسائي()1224
وأيب زيد(.)1225
ٜبرة ا٣ببلؼٓ :ب أجد أحداً من أىل التفسّب ٩بن قرأت ٥بم أشار إٔب ٜبرة ٥بذا التعدد ُب القراءة ،وأكثرىم كما
رأيت ٯبزـ أهنما لغتاف ُب معُب واحد.
ولكن إعراضهم عن ذكر ٜبرة ال ينفي وجود ٜبرة أو ٜبرات من تعدد القراءات ،إذا سلمنا بأف التعدد إرادة من
العليم ا٢بكيم ،وىو ما حشدنا لو األدلة ا٤بتضافرة ُب مطلع البحث.
وقد رأيت أف قراءة الفتح أشارت إٔب معُب الوسع والطاقة ،أي على ا٤بوسع قدر طاقتو وعلى ا٤بقَب قدر طاقتو.
وٲبكن أف تفيد قراءة اإلسكاف معُب آخر ىو ا٤بنزلة ،فيكوف ا٤بعُب على ا٤بوسع ٗبا يناسب قدره ومنزلتو وعلى
ا٤بقَب كذلك.
ويقوي ذلك ما أخرجو البخاري ُب الصحيح من حديث عائشة رضي اهلل عنها ُب ذكر ما كانت تلعب بو من
عرائسٍ ،ب قالت( :فاقدروا قدر ا١بارية ا٢بديثة السن تسمع اللهو)()1226
وىكذا فإف ا٤بطَلِّق مأمور أف ٲبتع ا٤بطلقةَ قدر استطاعتو ووسعوٍ ،ب ليعلم أف ىذه ا٤بتعة إ٭با تعرب عن قدره
ومنزلتو ،فهي مقياس أخبلقي إضافة لكوهنا التزاماً شرعياً.
-----------( )1219سورة البقرة 237
( )1220تقريب النشر ُب القراءات العشر ص 97
وعبارة الطيبة  ......................................:وقدره
حرؾ معاً من صحب ثابت وفا .......................
( )1221انظر لساف العرب مادة (قدر) جػ 5ص  ،76وكذلك حجة القراءات ص 137
( )1222سورة الرعد 17
( )1223كما روى عنو أبو زرعة ُب ا٢بجة ص 137
( )1224كما رواه عنو ابن منظور ُب اللساف جػ 5ص  76مادة (قدر)
( )1225كما رواه عنو القرطيب ُب ا١بامع جػ 3ص 203
( )1226رواه البخاري ُب الصحيح كتاب النكاح ،باب 82
انظر فتح الباري جػ 9ص 255
ا٤بسألة الرابعة
قولو تعأب{ :يا أيها الذين آمنوا ال ٰبل لكم أف ترثوا النساء كرىاً}

النساء ػ  19ػ
قرأ ٞبزة والكسائي{ :أف ترثوا كرىا} بالضم.
وقرأ الباقوف بالنصب .واختلف الناس ُب الضم والفتح .فقاؿ ابن عباس( :من قرأ { ُكػ ْػرىاً} بالضم أي ٗبشقة
ومن قرأ { َك ْػرىاً} بالفتح أي إجباراً أي أجرب عليو ،جعل ابن عباس (ال ُكره) فعل اإلنساف و(ال َكره) ما أكره
عليو صاحبو( )1227تقوؿ( :كرىت الشيء كرىاً ،وأكرىت على الشيء كرىا) قاؿ أبو عمرو (الكره ما
كرىتو والكره ما استكرىت عليو) وٰبتج ُب ذلك ُب قوؿ اهلل جل وعز{ :كتب عليكم القتاؿ وىو ُكػػره
لكم}()1228ونقل القرطيب ُب ا١بامع ألحكاـ القرآف أهنما لغتافٍ ،ب قاؿ :ال َكره بالفتح اإلكراه ،وال ُكره
بالضم ا٤بشقة()1229
وٜبرة ا٣ببلؼٙ :برًن وراثة النساء كرىاً أو كرىاً ،فبل ٰبل إجبار األرملة على نكاح من ال تريد ،وال ٰبل أيضاً
إ١باؤىا إٔب ذلك بعضل الزواج عنها ولو كاف ذلك من غّب إجبارىا على شخص بعينيو.
وىو مقتضى ما قرره اللغويوف من الفارؽ بْب ال َكره وال ُكره
وروى البخاري وأبو داوود والنسائي عن ابن عباس قاؿ :كانوا إذا مات الرجل كاف أولياؤه أحق بامرأتو .إف
شاء بعضهم تزوجها .وإف شاؤوا زوجوىا .فهم أحق هبا من أىلها ،فنزلت ىذه اآلية(.)1230
وأخرج ابن جرير الطربي بسنده عن أيب أمامة سهل بن حنيف قاؿ٤ :با توُب أبو قيس بن األسلت ،أراد ابنو أف
يتزوج امرأتو وكاف ٥بم ذلك ُب ا١باىلية فأنزؿ اهلل {ال ٰبل لكم أف ترثوا النساء كرىاً}(.)1231
قاؿ ا٤بفسروف :كاف أىل ا٤بدينة ُب ا١باىلية وُب أوؿ اإلسبلـ إذا مات الرجل ولو امرأة جاء ابنو من غّبىا أو
قرابتو من عصبتو ،فألقى ثوبة على تلك ا٤برأة(.)1232
فكاف إلقاؤه الثوب عليها ،أمارة أنو اصطفاىا لنفسو فلم يكن لغّبه أف ٱبطبها ،وٓب يكن ٥با أف ترده عنها.
-----------( )1227فيكوف قد جعل ال ُكره اسم معُب ،وال َكره اسم ذات ،فتقوؿ الدواء َكره وشربو ُكره.
ونص عبارة ابن عباس كما أوردىا السيوطي ُب الدر ا٤بنثور جػ 2ص :131
( كاف الرجل يرث امرأة ذي قرابتو فيعضلها حٌب ٛبوت أو ترد إليو صداقها ،فأحكم اهلل عن ذلك ،أي هنى عن
ذلك).
( )1228حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ط مؤسسة الرسالة ص 195
وانظر سراج القاري ط البايب ا٢بليب ص 191
وعبارة الشاطيب:
وضم ىنا كرىاً وعند براءة شهاب وُب األحقاؼ ثبت معقبل
( )1229ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ط دار الكاتب العريب جػ 5ص 95

( )1230أخرجو البخاري ُب كتاب التفسّب عن ابن عباس سورة النساء ،ومسلم ُب كتاب التفسّب أيضاً ُب
سورة النساء وأبو داود ُب كتاب النكاح باب 22
( )1231تفسّب ابن جرير الطربي جامع البياف جػ 4ص 211
( )1232ا١بامع ألحكاـ القرآف جػ 5ص 95
ا٤بسألة ا٣بامسة
قولو تعأب{ :وال تعضلوىن لتذىبوا ببعض ما آتيتموىن إال أف يأتْب بفاحشة مبيّنة}( )1233النساء ػ  19ػ
قرأ ابن كثّب وأبو بكر (شعبة راوية عاصم){ :بفاحشة مبيَّنة} ،بفتح الياء.
وقرأ الباقوف بكسر الياء{ :مبيِّنة} .فمن قرأ بالكسر أراد اسم الفاعل ،ومن قرأ بالفتح أراد اسم
ا٤بفعوؿ(.)1234
ففي ىذه اآلية استثُب اهلل تعأب حالة واحدة ٯبوز فيها العضل أي ا٢ببس والتضيق وىي حالة إتياف الفاحشة
ا٤ببينة كالزىن والسرقة والنشوز عن الطاعة ،و٫بو ذلك من األمور ا٤بمقوتة شرعاً وعرفاً ،ففي ىذه ا٢باؿ ٯبوز
العضل السَبداد ما أعطوه من صداؽ وغّبه من ا٤باؿ ألف اإلساءة من جانبها ،واشَباط كوف الفاحشة مبينة
أي ظاىرة ثابتة إ٭با ىو ٤بنع عضلها ٗبجرد سوء الظن بسبب غّبة الرجل الشديدة وتسرعو ُب ا٢بكم على
الزوجة الربيئة أو ا٤برأة العفيفة ،فيقع الرجل ُب الظلم حينئذ.
ٜبرة ا٣ببلؼ :أف من قرأ بالفتح{ :مبيَّنة} فمعناىا :مكشوفة مظهرة أي أوضح أمرىا ،ومن قرأ بالكسر:
اسم مفعوؿ.
اسم فاعل ،وحاؿ الفتح ُ
{مبيِّنة} فمعناىا :كاشفة ظاىرة ،فهي حاؿ الكسر ُ
ودلت القراءتاف على أف عضل ا٤برأة جائز إذا ظهرت منها الفاحشة سواء كانت مبيَّنة أو مبيِّنة.
-----------( )1233سورة النساء 19
( )1234حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ط مؤسسة الرسالة ص 197
وانظر سراج القاري البن القاصح العذري ط البايب ا٢بليب ص 190
وعبارة الشاطيب:
وُب الكل فافتح يا مبينة دنا صحيحاً وكسر ا١بمع كم شرفاً عبل
وانظر ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ط دار ا٤بعرفة جػ 5ص 96
ا٤بسألة السادسة
قولو تعأب{ :فالصا٢بات قانتات حافظات للغيب ٗبا حفظ اهلل}()1235

قرأ أبو جعفر{ :حافظات للغيب ٗبا حفظ اهللَ} بنصب لفظ ا١ببللة
وقرأ الباقوف{ :حافظات للغيب ٗبا حفظ اهللُ}( )1236برفع لفظ ا١ببللة
فعلى قراءة ا١بمهور فإف ا٤برأة الصا٢بة قانتة حافظة لغيب زوجها بتوفيق اهلل وحفظو ،وحفظها ىنا ٦باز ،إذ
حقيقة ا٢بفظ من اهلل ،واهلل خّب حافظاً ،فاشتملت اآلية على ا٢بقيقة واجملاز ُب آف معاً ،وخّب تفسّب لآلية قوؿ
النيب  -صلى اهلل عليو وسلم " :-أال أخربؾ ٖبّب ما يكنزه ا٤برء؟ ا٤برأة الصا٢بة إذا نظر إليها سرتو ،وإذا أمرىا
أطاعتو ،وإذا غاب عنها حفظتو ُب نفسها ومالو")1237 (.وُب رواية" :خّب النساء الٍب إذا نظرت إليها
سرتك ،وإذا أمرهتا أطاعتك ،وإذا غبت عنها حفظتك ُب نفسها ومالك")1238(.
أما توجيو قراءة النصب فإهنا على معُبٰ :بفظن اهلل ،أي ٰبفظن أمره وهنيو ،فالتقدير :حافظات للغيب ٗبا
حفظ مرضاة اهلل ،فحذؼ ا٤بضاؼ ،ونصب لفظ ا١ببللة بنزع ا٣بافض.
ٜبرة ا٣ببلؼ :أفادت قراءة العامة أف ا٢بافظ ا٢بق ىو اهلل عز وجل ،وأف ا٤برأة الصا٢بة مأمورة أف تبذؿ ا١بهد ُب
حفظ زوجها ُب غيبتو ُب نفسها ومالو.وأفادت القراءة الثانية بالنصب ،أف ا٤برأة الصا٢بة مأمورة أف ٙبافظ على
مرضاة اهلل ،وٙبقق أمره وهنيو ُب القياـ ٗبا يأمرىا بو زوجها ُب غيبتو.
وىكذا فإف داللة القراءتْب متشاهبة وقد ألقت القراءات ا٤بتعددة معاين من ىيبة اهلل وجبللو على ا٤برأة ا٤بسلمة
ُب حفظها لغيب زوجهآ ،ب نكن نعرفها لوال ورود القراءة ا٤بتواترة.
-----------( )1235سورة النساء
( )1236تقريب النشر ُب القراءات العشر ص 105
وعبارة طيبة النشر:
ونصب رف ِع حفظ اهللُ ثرا
...................................
ُ
( )1237أخرجو أبو داود عن عمر بن ا٣بطاب ورجالو ثقات ،وانظر كذلك جامع األصوؿ البن األثّب ا١بزري
جػ 11ص 426
( )1238أخرجو النسائي وأٞبد عن أيب ىريرة وإسناده صحيح .وانظر سبل السبلـ جػ  3ص  111وأخرجو
الطيالسي عن أيب ىريرة.
ا٤بسألة السابعة
قولو تعأب{ :وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن ...أو التابعْب غّب أوٕب اإلربة من
الرجاؿ})1239(.

غّب أوٕب اإلربة} نصباً وقرأ الباقوف{ :غ ِّب أوٕب اإلربة}
قرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم وأبو جعفرَ { :
با٣بفض()1240
وتوجيو قراءة ابن عامر وشعبة على وجهْب:
األوؿ :االستثناء ،فيكوف معُب اآلية( :وال يبدين زينتهن إال للتابعْب إال أوٕب اإلربة فبل يبدين زينتهن ٥بم)
وىكذا فبتكرر االستثناء عاد ا٢بكم إٔب األوؿ ،و٤با فتح تكرير االستثناء بػ (إال) ورد االستثناء بػ (غّب).
الثاين :ا٢باؿ ،فيكوف ا٤بعُب ( :وال يبدين زينتهن إال للتابعْب حاؿ كوهنم غّب أصحاب أرب ُب النساء)
وتوجيو قراءة الباقْب أف {غّب} :صفة ،وا٤بعُب :ال يبدين زينتهن إال للتابعْب الذين ال إرب ٥بم ُب
النساء).ويشكل ُب توجيو ىذه القراءة أف {غّب} إ٭با توصف هبا النكرات ،كما ُب قولو تعأب{ :و ٍاد غ ِّب ذي
زرع}()1241
ٍ ِ
غّب مسكونة}( )1243فكيف ساغ أف تأٌب ُب
وكذلك قولو{ :من ماء غّب آسن}(  )1242وقولو{ :بيوتاً َ
ىذا ا٤بقاـ وصفا ٤بعرفة؟.
وقد أجاب الزجاج عن ذلك بقولو :وجاز وصف التابعْب بػ (غّب) وإف كانت (غّب) يوصف هبا النكرة ،فإف
التابعْب ىا ىنا ليس ٗبقصود بو إٔب قوـ بأعياهنم ،إ٭با معناه لكل تابع غّب ذي إربة)1244(.
وُب سياؽ ما أورده الزجاج نورد قوؿ اهلل عز وجل{ :ال يستوي القاعدوف من ا٤بؤمنْب غّب أوٕب
الضرر}( )1245وىي قراءة ابن كثّب وأيب عمرو وعاصم وٞبزة ويعقوب ،فقد جاءت وصفاً ٤برفوع وىو
{القاعدوف} فرفعت مثلو .وذلك ألهنم غّب مقصودين بأعياهنم فكانوا ٗبنزلة النكرة ُب ىذا ا٤بقاـ.
واختلف الناس ُب معُب قولو{ :أو التابعْب غّب أوٕب اإلربة} فقيل ىو األٞبق الذي ال حاجة بو إٔب النساء.
وقيل :األبلو وقيل :الرجل يتبع القوـ فيأكل معهم ويرتفق هبم ،وىو ضعيف ال يكَبث للنساء واليَشتهيهن،
قيل :العنْب .وقيل ا٤بخنث .وقيل الشيخ الكبّب والصيب الذي ٓب يدرؾ .وىذا االختبلؼ كلو متقارب ا٤بعُب
وٯبتمع فيمن :ال فهم لو وال ٮبة ينتبو هبا إٔب أمر النساء)1246(.
قاؿ الشوكاين :ال وجو لتخصيص بعينو ،بل ا٤براد باآلية ظاىرىا ،وىم من يتبع أىل البيت ،وال حاجة لو ُب
النساء)1247(.
وأكثر ا٤بفسرين على أف ىذه اآلية جاءت تقريراً لواقعة ىيت ا٤بخنث ،وىي الٍب أخرجها مسلم وأبو داود
وغّبىم عن ىشاـ بن عروة عن أبيو عن عائشة قالت :كاف رجل يدخل على أزواج النيب  -صلى اهلل عليو
وسلم ٨ -بنث ،وكانوا يعدونو من غّب أوٕب اإلربة ،فدخل النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وىو ينعت امرأة
يقوؿ :إذا أقبلت أقبلت بأربع ،وإذا أدبرت أدبرت بثماف ،فقاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم " :-أال ال
أرى ىذا يعلم ما ىهنا ،ال يدخلن عليكن" فأخرجو من ا٤بنزؿ.

وٛباـ الرواية كما ُب البخاري :عن ىشاـ بن عروة عن أبيو عن زينب ابنة أيب سلمة عن أمها رضي اهلل عنها
قالت( :دخل علي (وعندي ٨بنث ،فسمعتو يقوؿ لعبد اهلل بن أمية :يا عبد اهلل أرأيت إف فتح اهلل عليكم ُب
الطائف غداً فعليك بابنة غيبلف ،فإهنا تقبل بأربع وتدبر بثماف ،فقاؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم " :-ال
يدخلن ىؤالء عليكن".قاؿ ابن عينية وابن جريج :ا٤بخنث ىيت))1248(.
ٜبرة ا٣ببلؼ :ال خبلؼ أف القراءتْب متجهتاف إٔب وجوب منع التابعْب من أوٕب اإلربة من الدخوؿ على
النساء ،أو ٛبكينو من النظر ُب زينتهن.
فيكوف اإلذف األوؿ ُب صدر اآلية ٥بؤالء التابعْب بغشياف ٦بالس النساء إذا بدت زينتهن مقيداً بأف ال يكوف
ىؤالء التابعْب من أوٕب اإلربة.
فأشارت قراءة النصب أوالً إٔب وجوب منعهم من خلطة النساء حاؿ كوهنم يأزروف إٔب النظر إٔب النساء،
وٲبكن أف يفهم اإلذف ٥بم ٖبلطة النساء إذا ٓب يلحظ منهم ذلك األرب ُب أحد األحواؿ.
وجاءت القراءة الثانية أشد إغبلقاً ،فنهت عن خلطتهم بالنساء طا٤با وصفوا بأهنم ذوي إربة ،وذلك ُب سائر
األحواؿ.
وىكذا فقد وردت القراءة بالنص على قيد توافر اإلرب بطريقتْب :األؤب :التقييد بالوصف ،وىو ما دلت لو
قراءة ا٣بفض .الثانية :التقييد باالستثناء وىو ما دلت لو قراءة النصب.
-----------( )1239سورة النور 31
( )1240تقريب النشر ُب القراءات العشر ص 149
وعبارة طيبة النشر:
 ...........وغّب انصب صبا كم ثػػاب ................
( )1241سورة إبراىيم 37
( )1242سورة ٧بمد 15
( )1243سورة النور 29
( )1244حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ص 496
( )1245سورة النساء 95
( )1246ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 12ص 234
( )1247فتح القدير للشوكاين جػ 4ص 24
( )1248رواه اإلماـ البخاري ُب ا١بامع الصحيح .كتاب ا٤بغازي باب 56
انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري جػ 8ص  43رقم ا٢بديث 4324

ا٤بسألة الثامنة
قولو تعأب{ :وقرف ُب بيوتكن}( )1249األحزاب ػ  33ػ
قرأ نافع وعاصم{ :وقرف ُب بيوتكن} بفتح القاؼ ،وىذا ال يغّب من (الوقار) ،إ٭با ىو من (االستقرار).
قاؿ الكسائي :العرب تقوؿ (قررت با٤بكاف أستقر فيو) لغتاف بكسر الراء (وفتحها).
(وأصلو) واقررف مثل (اعضضن) ،فحذفوا الراء األؤب لثقل التضعيف ،وحولوا فتحتها إٔب القاؼ ،وحذفوا
األلف أيضاً ألف القاؼ ٙبركت فصار (وقرف) كما قاؿ( :ىل أحست صاحبك) أي (ىل رأيت) ،واألصل:
ىل أحسست.
وقرأ الباقوفَ { :وقِْرف} بكسر القاؼ( .)1250احتمل أف يكوف من (الوقار) تقوؿ( :وقر يقر (واألمر منو قِروا)
وللنساء( :قِْر َف) مثلِ ( :عد َف ،وكِ ْل َن) ٩با ٙبذؼ منو الفاء وىي واو ،فيبقى من الكلمةِ ( :ع ْل َن) وإف كاف من
(القرار) فيكوف األمر( :اقرر َف) فيبدؿ من العْب الياء كراىة التضعيف ،كما أبدؿ ُب (قّباط) و(دينار)،
فتضمر ٥با حركة ا٢برؼ ا٤ببدؿ منوٍ ،ب تلقي ا٢بركة على الفاء فتسقط ٮبزة الوصل لتحرؾ ماقبلها فنقوؿ (قِْر َف)،
كما يقاؿ من (وصل يصل)ِ :ص ْل َن .واألصل (اِْوقر َف) فحذفت الواو ألهنا وقعت بْب كسرتْب ،واستغِب عن
ِ
ت ُب ا٤بكاف أقُِّر) وإذا أمرت
األلف لتحرؾ القاؼ ،فصار :قرف على وزف (ع ْل َن) .وٰبتمل أف يكوف من (قَػَرْر ُ
من ىذا قلت( :واق ِرْر َف) بكسر الراء األؤب فالكسر من وجهْب :على أنو (الوقار) ومن (القرار)
ٝبيعاً)1251(.
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف اآلية العظيمة أمرت نساء النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -بأمرين اثنْب:
 - 1الوقار ُب البيوت ،وىو لزوـ السكينة واألدب ،وىو ما دلت لو قراءة ا١بمهور بالكسر.
 - 2االستقرار ُب البيوت ،وعدـ ا٣بروج منها إال لضرورة أو عذر ،وىو ما دلت لو قػراءة ا٤بدين وعاصم.
وبا١بملة فكبلٮبا مطلوب من نساء النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -بداللة القرآف الكرًن.
٥بن ،وىو من نساء ا٤بؤمنْب من بعدىن ٗبنزلة
أمر ّ
وال ريب أف ذلك ُب حق نساء النيب ٗبنزلة الوجوب ألنو ٌ
ا٤بندوب.
وال ٱبفى أف ذلك كلو مقيد ٗبا دوف الضرورة ،وإال فبل خبلؼ أهنن الحرج عليهن ُب ا٣بروج من البيوت إذا
دعت إٔب ذلك مصلحة ضرورية ٥بن أو لؤلمة ،وعلى ذلك ٰبمل خروج السيدة عائشة رضي اهلل عنها حْب
خرجت للثأر من قتلة عثماف رضي اهلل عنو.
-----------( )1249سورة األحزاب
( )1250وانظر سراج القاري البن القاصح العذري ط البايب ا٢بليب ص 328

وعبارة الشاطيب:
ٰبل سوى البصرة ..................
وقر َف ِ
افتح إذ ُّ
نصوا يكو ُف لو َثوى ُّ
( )1251حجة القراءات أليب زرعة ص 577

الباب الثالث :أثر القراءات ُب األحكاـ الشرعية.
الفصل الثاين :األحكاـ الفقهية.
ا٤ببحث الرابعُ :ب ا٢بدود
ا٤بسألة األؤب
قولو تعأب{ :يسئلونك عن ا٣بمر وا٤بيسر قل فيهما إٍب كبّب}()1252
قرأ ٞبزة والكسائي{ :قل فيهما إٍبٌ كثّب}
وقرأ الباقوف{ :قل فيهما إٍبٌ كبّب}()1253
وليس ٰبتاج ا٤بتأمل كثّب نظر ليدرؾ أف القراءتْب متوجهتاف من جهة ا٤بعُب والرسم واللغة والتواتر ففي ا٣بمر
وا٤بيسر إٍب كثّب وإٍب كبّب.
وُب السياؽ :وإٜبهما أكرب من نفعهما ،وإٝباع الكل على أهنا بالباءٍ ،ب إف الذنب يوصف إذا كاف موبقاً بأنو
كبّبة ،وُب ذلك قوؿ اهلل عز وجل{ :الذين ٯبتنبوف كبائر اإلٍب والفواحش}(  )1254وقولو{ :إف ٘بتنبوا كبائر
ما تنهوف عنو نكفر عنكم سيئاتكم}( )1255وأورد أبو زرعة حجة ١بمهور القراء ،وىي إف اإلٍب واحد
يراد بو اآلثاـ ،فوحد ُب اللفظ ومعناه ا١بمع ،والذي يدؿ عليو {ومنافع للناس} فعودؿ اإلٍب با٤بنافع ،فلما
عودؿ هبا حسن أف يوصف بالكثّب(.)1256
وال ٱبفى أف ىذه التعاليل ليست أكثر من وجوه للتفسّب ،وال يستلزـ انتصار إماـ لقراءتو ُّ
تنكره لقراءة غّبه بعد
أف ثبت التواتر ُب ٍ
كل.
واآلية تكشف عن حكمة التدرج ُب تشريع األحكاـ ،وسنأٌب على تفصيل ذلك قريباً ،فمع بداية الدعوة
اإلسبلمية بقي ا٣بمر على إباحتو ،حيث كاف اىتماـ الدعوة مركزاً على تثبيت دعائم اإلٲباف ُب النفوس ..من
وحدانية وتصديق بالرسالة والرسوؿ واليوـ اآلخر.
وبعد ذلك كاف لؤلخبلؽ الدرجة الثانية من االىتماـ ،فنزلت اآليات ُب فضيلة الصدؽ والصرب ،واألمانة
والوفاء ،حٌب إذا اكتمل ٦بتمع اإلسبلـ ،عقيدة وأخبلقاً ،وتوضحت القيم ،وا٤بثل العليا ُب السلوؾ ،بدأ تشريع
األحكاـ ،وذلك مع أوؿ العهد ا٤بدين.

ًب ذلك كلو وا٣بمرة ما تزاؿ على إباحتها ،يتداو٥با الصحابة ُب ٦بالس أ٠بارىم من غّب حرج وال نكّب ،إال
شيئاً بدؤوا ٯبدونو ُب قلوهبم من الريبة ُب أمرىا ،دفعهم أف يستبينوا أمرىا مرة بعد مرة.
وا٢بكيم العليم سبحانو وتعأب أدرى بنفوس خلقو وطبائع عباده...
وال شك أف سبلمة االعتقاد وحسن األخبلؽ تقود تلقائياً إٔب سبلمة الطبائع فصارت نفوسهم تشعر بالفضائل
وتتجو ٫بو الكماالت ،فأصبحت تعرؼ الرذائل والنقائص ،وتعمل على اجتناهبا وٙباشيها ،فبدافع ذاٌب بدأوا
يشعروف بأف
ا٣بمر منقصة ورذيلة ..فصار الناضجوف إٲباناً منهم ،ال يكتموف شوقهم وٛبنيهم ٢بكم ٠باوي ٰبرـ ا٣بمر ..بعد
أف ظهر ٙبرٲبها من نداءات الفطرة السليمة ،الٍب كشف اإلسبلـ الركاـ عنها ُب نفوسهم ،ومن مستلزمات
الطباع القوٲبة الٍب صقلها اإلٲباف ُب أعماقهم.
وىذه اآلية حلقة ُب سلسلة من التنزيل تعاقبت لبياف حرمة ا٣بمر ،وإ٭با استأىن هبم ا٤بؤب سبحانو إللفهم
وعادهتم وكلفهم بو ،فلو أنو جزـ ُب ٙبرٲبو مرة واحدة لشق ذلك عليهم ،فكاف أوؿ ما نزؿ من ذلك قوؿ اهلل
عز وجل:
{ومن ٜبرات النخيل واألعناب تتخذوف منو سكراً ورزقاً حسناً}(  )1257فقاؿ بعض الصحابة :لو كانت
ا٣بمرة رزقاً حسناً ٤با أفردىا اهلل عنو بالذكر.
ٍب نزؿ قولو سبحانو{ :يسئلونك عن ا٣بمر وا٤بيسر قل فيهما إٍب كبّب ومنافع للناس}(  )1258فقاؿ بعضهم:
يا رسوؿ اهلل ننتفع هبا ونشرهبا( ،)1259وقاؿ بعضهم :بل نعرض عنهاٍ ،ب نزؿ قوؿ اهلل عز وجل:
{يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصبلة وأنتم سكارى حٌب تعلموا ماتقولوف}(  )1260فشرهبا من شرهبا منهم
وتركها من تركها ،وجعلوا يتقوهنا عند الصبلة ،حٌب شرهبا رجل يقاؿ لو أبو القموص ،فجعل ينشد شعراً ،يذكر
فيو قتلى بدر يرثيهم ،وقاؿ ُب النيب واألصحاب ىجراً ،فبلغ ذلك رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -فجاء
فزعاً ٯبر رداءه من الفزع ،حٌب انتهى إليو ،فلما عاينو الرجل ،فرفع رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -شيئاً
كاف بيده ليضربو ،فقاؿ الرجل :أعوذ باهلل من غضب اهلل وغضب رسولو ،واهلل ال أطعمها أبداً ،فأنزؿ اهلل
سبحانو:
{يا أيها الذين آمنوا إ٭با ا٣بمر وا٤بيسر واألنصاب واألزالـ رجز من عمل الشيطاف فاجتنبوه لعلكم تفلحوف *
إ٭با يريد الشيطاف أف يوقع بينكم العداوة والبغضاء ُب ا٣بمر وا٤بيسر ويصدكم عن ذكر اهلل وعن الصبلة فهل
أنتم منتهوف}(.)1261
فقاؿ عمر بن ا٣بطاب :انتهينا ..انتهينا()1262
وروي ُب أسباب النزوؿ قصص مشاهبة عن ٞبزة وعن علي رضي اهلل عنها ،فاهلل أعلم أي ذلك كاف.

وىكذا فإف ىذه اآلية كانت ٗبثابة إٰباء للناس بكراىية ا٣بمر وا٤بيسر ،وهتٓبء لنفوسهم لبلبتعاد عنهاٗ ..با
تكشف ٥بم من جوانب الشر ُب ىذين الوبائْب.
فاإلسبلـ ٗبا ىو خطاب لئلنساف ،بكل غرائزه وميولو وواقعو ،كاف منسجماً مع ذلك كلو ،يأمر ٗبا يقتضي
ا٢باؿ ،وبلغ أف يطاع ،حينما أمر با٤بستطاع.
فلم يكن ٙبرًن ا٣بمر أمراً سهبلً ُب ٦بتمع ا١باىلية ،الذي ٓب يكن يفرؽ بْب حاجتو إٔب ا٤باء وحاجتو إٔب ا٣بمر،
وُب بلد كاف ا٣بمر فيو ثروة قومية أساسية،
رٗبا أوصل إتبلفو إٔب كارثة اقتصادية ،وُب ٦بتمع ٓب يكن ٰبسن التفريق بْب وحي السماء ،ووحي سدنة الوثن.
فبدأ ٙبرًن ا٣بمر ببناء قدسية وحي السماء ُب نفوس الناسٍ ،ب التمهيد ٥بذا التحرًن ٕبيث أف رؤوس األمواؿ
ا٤برصودة لو تتحوؿ تدرٯباً عنوٍ ،ب الكشف عن أضراره وأخطاره ُب البدف والعقل ،حٌب صار ٙبرٲبو مطلباً
اجتماعياً ،يسعى إليو العاقلوف.
وىذا ىو ا٤بقصود هبذه اآلية الٍب جاءت قبل آية التحرًن القاطع ،فا٣بمر وا٤بيسر فيهما إٍب كبّب ومنافع للناس،
وال ريب أف ا٤بنافع ا٤بقصودة ىنا ىي تلك األرباح التجارية الٍب ٯبنيها عاصر ا٣بمر ومعتصره ،وىو من حيث
الواقع ربح حقيقي مؤكد ،ولكن القرآف ال يَبؾ األمر على عواىنو ،بل يقرر فوراً أف اإلٍب الذي يصيبك من
جراء ذلك أكرب بكثّب من النفع ا٤بادي الذي ٰبصلو اإلنساف ،إف على سبيل الفرد ،أو على سبيل ا١بماعة.
وٗبقارنة بسيطة يدرؾ اإلنساف ،روعة التشريع اإل٥بي ،وىيمنتو على قضاياه ،فها ىي اجملتمعات األوربية اليوـ ُب
٧باوالهتا لتحرًن ا٣بمور ،فإهنا رغم ما للعلم وللعقل من تقديس واحَباـ ُب مناىج الغرب وتشريعاتو ،ورغم ما
أكده العلم من أضرار ا٣بمر على ا١بسم ،ومن ىدر للماؿ ،ومن منافاة للذوؽ السليم .ورغم نداءات
وٙبذيرات رجاؿ العلم والطب واألدب عرب وسائل اإلعبلـ ا٤برئية وا٤بسموعة وا٤بقروءة .ورغم تدخل الدولة
أحياناً بقوانينها وتشريعاهتا وعقوباهتا وسجوهنآ ،ب يستطيعوا أف ٰبدوا من ارتفاع نسبة ا٤بدمنْب وا٤بدخنْب،
ناىيك عن ٙبرٲبها أو ٚبفيضها ،أو منع األطباء منها..
ففي أمريكا مثبلً وعلى إثر ٞببلت مكثفة للمؤسسات العلمية األمريكية الٍب فضحت مضار ا٣بمر احملققة ،قاـ
الكونغرس األمريكي بإصدار قانوف عاـ ٰ 1919برـ صناعة ا٣بمر سراً وجهراً ،وٲبنع بيعها وتصديرىا
واستّبادىا ونقلها وحيازهتا ،ويفرض العقوبات الشديدة ٕبق ا٤بخالفْب ،إما بالسجن أو الغرامة أو كليهما..
ووضعت ا٢بكومة لتنفيذ قانوف التحرًن إمكانات عظيمة ،فأنفقت على الدعاية لتوعية الناس بكل الوسائل
اإلعبلمية والتعليمية ما يزيد عن  60مليوف دوالر ،ونشرت من الكتب والنشرات ما يزيد عن عشرة مبليْب
صحيفة ،وأنفقت لتنفيذ القانوف  /250 /مليوف جنيو ،وكانت النتيجة بعد تطبيق القانوف أربعة عشر عاماً ما
يلي :انتشار آالؼ ا٢بانات السرية ،وازدياد عدد شاريب ا٣بمر أضعافاً ،وسجن حوإب نصف مليوف شخص
٤بخالفتهم القانونية ،وصدر حكم اإلعداـ بػ  /200 /شخص من اجملرمْب بسبب ا٣بمر ،وانتشرت ا٣بمور

الرديئة الٍب زادت ُب األضرار الصحية فأدت ٥ببلؾ  /7500 /شخص وإصابة  /1100 /شخص بأمراض
صعبة ،وذلك ُب عاـ واحد ،كما ارتفعت نسبة جرائم القتل إٔب  ،%300وكل ىذا دفع ا٢بكومة إلعادة النظر
ُب قانوهنا ،وقرر الكونغرس عاـ  1933ميبلدي إلغاء قرار حظر اإلباحة وذلك بسبب الفشل الذريع ،كما قاؿ
صوئيل ُب كتابو (قراءة حوؿ الغوؿ)( :إف القرار قد ألغي على أساس واقعي ىو أف ا٤بنع قد فشل)(.)1263
أما ُب التشريع اإلسبلمي ،فإف األمر كاف أىوف من ذلك بكثّب ،وما ىو إال أف اطمأنت نفوسهم باإلٲباف،
وسكنت إٔب اهلل قلوهبم حٌب صاروا ُب مراد اهلل أرغب منهم إٔب مرادىم ،وألمره أطوع منهم ألوامر أنفسهم،
وبعد مرحلة من التدرج ا٢بكيم ،نزلت آية واحدة ُب القرآف ،قصمت ظهر أـ ا٣ببائث إٔب األبد:
{يا أيها الذين آمنوا إ٭با ا٣بمر وا٤بيسر واألنصاب واألزالـ رجس من عمل الشيطاف فاجتنبوه}()1264
وقد نزلت اآلية وإف الرجل قد أدىن كوزه إٔب فيو ليشرب منو ،فما يبتل منو ريقو ،وإف الدناف العظاـ ٓب توكأ بعد
حٌب أكفئت ُب طرقات ا٤بدينة ،حٌب سارت طرقات ا٤بدينة با٣بمر ،وٓب يعرؼ منذ ذلك التاريخ ،أي أزمة ُب
اجملتمع اإلسبلمي بسبب ا٣بمر ،وال أي مطالبة بإلغاء التشريع الذي قضى على تقليد جاىلي كاف ُب نفوسهم
وسلوكهم أرسخ من أي تقليد ،حٌب إف بابو ُب األدب العريب أوسع األبواب وأغزرىا.
إنو الفارؽ الواضح بْب تشريع اهلل وتشريع اإلنساف..
وٜبرة ا٣ببلؼ :تظهر ُب ا٤ببالغة ُب التنفّب من ا٣بمر وا٤بيسر ُب صورٮبا كافة ،فدلت قراءة الكوفيْب إال عاصماً
على أف فيها إٍب كثّب من تعطيل العقل ،وىدر ا١بهد ،وتسلّط الشيطاف ،وإثارة العداوة والبغضاء.
ٍب وصف ىذا اإلٍب الكثّب بأنو كبّب أيضاً لئبل يتوىم الغافل أف إٍب ىذه الفواحش يدرج ُب الصغائر ،فجاء
النص على أهنا كبّبة من الكبائر ،يلزـ منها وصف فاعلها بالفسق.
وقد تذرع بعض ا١بهلة فزعموا أف اآلية نص على وجود منافع ُب ا٣بمر ،وأف اهلل ال ٰبرـ ما أخرب عن منفعتو
وفائدتو.
وال شك أف ذلك التفاؼ خبيث على مقصد اآلية الٍب جاءت أساساً للتنفّب من ا٣بمر ،وبياف أف ا٤بنافع
ا٤بادية الٍب ٙبصل من ٘بارة ا٣بمر ،ال تعدؿ اإلٍب
الكبّب الذي يلحقو ا٣بمر باإلٲباف واألبداف ،وىو ما صرحت بو اآلية ذاهتا{ :وإٜبهما أكرب من
نفعهما}(.)1265
وال مربر للقوؿ بأف ىذا النص اإل٥بي منسوخ ،إذ سائر دالالتو باقية ،فقد قررت اآلية اإلٍب وقررت ا٤بنفعة،
وبينت أف اإلٍب أكرب من ا٤بنفعة ،وأف ا٤برابح ا٤بالية ٙبصل من ٘بارة ا٣بمر ولكنها أرزاؽ سحت ببل شك.
-----------( )1252سورة البقرة
( )1253تقريب النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري ص 98

وعبارة الشاطيب :وإٍب كبّب شاع بالثا مثلثاً وغّبىا بالباء نقطة أسفبل
( )1254سورة الشورى
( )1255سورة النساء
( )1256حجة القراءات أليب زرعة ص 132
( )1257سورة النحل 67
( )1258سورة البقرة 219
( )1259جامع البياف للطربي جػ 2ص 212
( )1260سورة النساء 43
( )1261سورة ا٤بائدة 90
( )1262جامع البياف تفسّب الطربي جػ 2ص 212
( )1263استطبلع نشرتو ٦بلة حضارة اإلسبلـ ُب عدد شواؿ  1382ىػ
( )1264سورة ا٤بائدة 90
( )1265سورة البقرة 219
ا٤بسألة الثانية
قولو تعأب{ :فإذا أحصن فإف أتْب بفاحشة فعليهن نصف ما على احملصنات من العذاب}()1266
ص َّن} بفتح األلف والصاد
قرأ الكوفيْب إال حفصاً{ :فإذا أ ْ
َح َ
وقرأ الباقوف{ :فإذا أُح ِ
ص َّن}( )1267بضم ا٥بمزة وكسر الصاد
ْ
ص َّن بالفتح أسلمن ،وبالضم :تزوجن()1268
قاؿ القرطيب :أ ْ
َح َ
ولكن ال يعرؼ ُب اللغة ىذا التفريق لوجو ضم أو فتح ،فأىل اللغة على أف اإلحصاف ُب األصل
ا٤بنع( ،)1269وقد ورد ُب التنزيل بعدة معاف ،فجاء ٗبعُب ا٤بنع من األذى{ :لتحصنكم من
بأسكم}( ،)1270وجاء ٗبعُب العفاؼ كما ُب قولو تعأب:
{والٍب أحصنت فرجها}(  ،)1271وجاء ٗبعُب الزواج قاؿ تعأب{ :واحملصنات من النساء إال ما ملكت
أٲبانكم}( ،)1272وجاء ٗبعُب ا٢برية كما ُب قولو تعأب{ :فعليهن نصف ما على احملصنات من
العذاب}(.)1273
تدور معاين اإلحصاف كلها حوؿ مسألة ا٤بنع وا٢بجز ،فاإلسبلـ حجز عن الكفر ،والزواج حجز عن الفتنة،
والعفاؼ حجز عن الفواحش ،وا٢برية حجز عن االستذالؿ.

وإ٭با مدار ىذه ا٤بعاين على سياؽ ورود الكلمة ُب العبارة ،واحتفافها بالقرائن ،ال على أساس بناء الفعل
للمعلوـ أو اجملهوؿ.
قاؿ ابن منظور( :وأصل اإلحصاف ا٤بنع ،وا٤برأة تكوف ٧بصنة باإلسبلـ ،والعفاؼ ،وا٢برية ،والتزويج)(.)1274
وحيث ٓب يرد ُب اللغة العربية قيد ٰبدد داللة اللفظة على أحد مَبادفاهتا دوف سواه من خبلؿ تركيب الكلمة،
فإف الواجب يقضي اللجوء إٔب القرائن وعبارات علماء التفسّب ُب ذلك ،وظاىر قوؿ اهلل عز وجل يقتضي أالَّ
َّ
حد على أمة وإف كانت مسلمة إال بعد التزويج ،إذ ىو الغالب ُب استعماؿ اإلحصاف ،وا٤بقاـ ٜبة مقاـ

ا٢بديث عن الفتيات ا٤بؤمنات ُب صدر اآلية ،فدؿ على أف {أحصن} يراد منها معُب آخر غّب معُب اإلسبلـ،
إذ توضح معُب اإلسبلـ بقولو سبحانو{ :من فتياتكم ا٤بؤمنات} فتكرر ذلك عبث ولبس ،يتنزه عنو ا٢بكيم
سبحانو.
وىو ظاىر ما روي عن ابن عباس قاؿ( :ال ٘بلد إذا زنت حٌب تتزوج)(.)1275
ولكن ٜبة مذىب آخر روي عن ابن مسعود إذ كاف يقوؿ( :إذا أسلمت وزنت جلدت وإف ٓب تتزوج)()1276
ونقلو القرطيب عن ابن مسعود والشعيب والزىري وغّبىم(.)1277
وينبغي التنويو ىنا إٔب أهنم ٓب يرفعوا ا٢بد عن األمة بالتزوج دوف اإلسبلـ وىم يريدوف هتوين أمر الزنا ،بل ىو
إطبلؽ ليد اإلماـ ليعاقبهما ٗبا يردعهما ،أما ا٢بد فهو من خصائص احملصنات.
وقد ورد حديث ُب الباب لو صح إسناده لقطع كل جدؿ ،وىو ما روي عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم -
ُب قولو" :من أشرؾ باهلل فليس ٗبحصن"()1278
وٲبكن إٝباؿ مذاىب الفقهاء إٔب مذىبْب اثنْب:
األوؿ :مذىب ابن عباس وىو أف اإلحصاف ُب ىذه اآلية ىو التزوج()1279
الثاين :مذىب ابن مسعود وىو أف اإلحصاف ُب ىذه اآلية ىو اإلسبلـ(.)1280
وقد أخذت ا٢بنفية وا٤بالكية بقوؿ ابن مسعود ،فنصوا على أف اإلحصاف ال يتم إال باإلسبلـ ،ألف ا٢بد تطهّب،
والكافر ليس من أىل التطهّب ،وال ٙبصن الذمية مسلماً لقولو(لكعب بن مالك حْب أراد أف يتزوج باليهودية.
دعها فإهنا ال ٙبصنك(.)1281
أما رٝبو(لليهوديْب( )1282فقد أجابوا عنو أف ذلك ٕبكم التوراة قبل نزوؿ ا٢بكم ُب القرآف الكرًن(.)1283
وكذلك فإف ا٢بدود كفارات ألىلها ،وليس الكافر أىبلً لذلك.
ونص عبارة ا٢بنفية :شرائط إحصاف الرجم :ا٢برية والتكليف واإلسبلـ والوطء بنكاح صحيح بصفة
اإلحصاف()1284
وأخذت الشافعية بقوؿ عبد اهلل بن عباس فقالوا :ليس اإلسبلـ من شروط إحصاف الرجمُ ،ب حد الذمي إذ
ترافع إلينا ،ولعموـ قولو(" :الثيب بالثيب رمياً

با٢بجارة"( )1285واستدلوا بأف األدياف كلها ٙبرـ الزنا ،وأف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -أتى برجلْب
زانيْب فرٝبهما(.)1286
ويتلخص ىنا بأف لؤل ََمة عادة أربعة أحواؿ:
َ - 1أمةٌ كافرة غّب متزوجة
َ - 2أمةٌ كافرة متزوجة
َ - 3أمةٌ مسلمة غّب متزوجة
َ - 4أمةٌ مسلمة متزوجة
وقد اتفقوا على حد األمة ا٤بسلمة ا٤بتزوجة ،وقد علمت مذاىبهم ُب رجم الكافرات ،فلم تبق إال مسألة واحدة
وىي األمة ا٤بسلمة ٓب تتزوج.
ظاىر داللة اآلية أنو ال حد عليهن إذا ٓب يتزوجن ،وذلك عند من ذىب أف {أحصن} معناىا تزوجن ،وعلى
ىذا القوؿ سعيد بن جبّب وا٢بسن وقتادة وأبو الدرداء وابن عباس(.)1287
ولكن ىؤالء ٧بجوجوف بصريح ما ورد ُب ا٣برب الصحيح :عن أيب ىريرة وزيد بن خالد رضي اهلل عنهما أف
رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -سئل عن األمة إذا زنت وٓب ٙبصن قاؿ" :إذا زنت فاجلدوىاٍ ،ب إف زنت
فاجلدوىاٍ ،ب إف زنت فاجلدوىاٍ ،ب بيعوىا ولو بضفّب"(.)1288
وُب رواية النسائي عن ابن عينية :سئل عن األمة تزين قبل أف ٙبصن()1289
وحيث ثبت ىذا النص ُب الصحيح وجب ا٤بصّب إليو ،وسبيل ا١بمع بْب اآلية وا٢بديث متيسر ،فاآلية نص ُب
حد األمة احملصنة ،وا٢بديث نص ُب األمة الغّب ٧بصنة ،وُب كل فإف عليهن نصف ما على احملصنات من
العذاب ،وىو كما قاؿ الزىري :ا٤بتزوجة ٧بدودة بالقرآف ،وا٤بسلمة الغّب متزوجة ٧بدودة با٢بديث(.)1290
قاؿ القرطيب :واألمر عندنا أف األمة إذا زنت وقد أحصنت ٦بلودة بكتاب اهلل ،وإذا زنت وٓب ٙبصن ٦بلودة
ٕبديث النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وال رجم عليها ألف الرجم ال يتنصف)1291(.
ثػمرة ا٣ببلؼ :على الرغم مػما قدمنا ،من مذاىبهم ُب تأويل اإلحصاف فبل يبدو ىنا أف الختبلؼ القراءة أثراً
ُب ا٢بكم الشرعي ،إذا مدار ا٣ببلؼ على التأويل تأويل كلمة اإلحصاف ال على القراءة.
وتبقى ٜبرة ا٣ببلؼ ُب القراءة على مذىب من قاؿ :إف أحصن بالفتح :أسلمن ،وبالضم :تزوجن ،وىو مذىب
احتج بو أبو زرعة للقراء(  ،)1292وأورده القرطيب ببل عزو ألحد(  ،)1293وقد رأيت ضعفو وار٘بالو فيما
بيناه.
وعلى كل فإف ا١بمع بْب القراءتْب وفق ىذا االستدالؿ ينتج عنو اشَباط التزوج واإلسبلـ ٝبيعاً ُب احملدودة،
وٰبمل حينئذ حديث البخاري الذي قدمناه على أنو أمر با١بلد على سبيل التعزير ال على سبيل ا٢بد ا٤بقرر
واهلل أعلم.

-----------( )1266سورة النساء 25
( )1267تقريب النشر البن ا١بزري ص 105
وعبارة طيبة النشر:
 ..............................أحصن ضم اكسر على كهف ٠با
( )1268ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 5ص 143
( )1269استقراءً من معاجم اللغة اآلتية٦ :باز القرآف أليب عبيدة جػ  1وجػ  2مواضع اإلحصاف ،القاموس
احمليط للفّبوزأبادي مادة حصن ،لساف العرب البن منظور مادة حصن.
( )1270سورة األنبياء 80
( )1271سورة األنبياء 91
( )1272سورة النساء 23
( )1273سورة النساء 25
( )1274لساف العرب البن منظور جػ 13ص  120مادة حصن.
( )1275حجة القراءات أليب زرعة ص 198
( )1276حجة القراءات أليب زرعة ص 198
( )1277ا١بامع للقرطيب جػ 5ص 143
( )1278روي مرفوعاً من طريق إسحاؽ بن راىويو وموقوفاً عليو ،وقد رواه الدارقطِب ُب سننوٍ ،ب قاؿٓ :ب
يرفعو غّب إسحاؽ ،ويقاؿ :إنو رجع عن ذلك والصواب أنو موقوؼ .نصب الراية للزيلعي جػ 3ص 327
( )1279حجة القراءات أليب زرعة ص 198
( )1280ا٤بصدر السابق نفسو.
( )1281قاؿ الزيلعي( :روى ىذا ا٢بديث ابن أيب شيبة والطرباين ُب ا٤بعجم والدار قطِب ُب السنن من حديث
أيب بكر بن أيب مرًن ،ونقل عن الدار قطِب قولو :أبو بكر بن أيب مرًن ضعيف.
نصب الراية للزيلعي جػ 3ص 328
( )1282حديث رجم اليهوديْب بالغ االستفاضة أخرجو الستة فهو متفق عليو.
أخرجو البخاري ُب كتاب ا٢بدود ،وعنوف لو ُب باب  37بقولو :باب أحكاـ أىل الذمة وإحصاهنم إذا زنوا
ورفعوا إٔب اإلماـ .انظر فتح الباري جػ 12ص 166
( )1283رد احملتار على الدر ا٤بختار جػ 3ص 163
( )1284رد احملتار على الدر ا٤بختار جػ 4ص  18وأورد نظماً لطيفاً لشرائط اإلحصاف:

شروط اإلحصاف أتت ستة فخذىا عن النص مستفهماً
بل ػ ػػوغ وعق ػػل وحري ػػة ورابعه ػ ػػا كون ػػو مسلماً
وعقد صحيح ووطء مبػاح مٌب اختل شرط فػبل يرٝبا
( )1285أخرجو أٞبد عن عبادة بن الصامت جػ 5ص 317
( )1286انظر مغِب احملتاج جػ 4ص 147
( )1287ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 5ص 143
( )1288أخرجو البخاري ُب كتاب ا٢بدود باب  37رقم ا٢بديث 6841
وانظر فتح الباري جػ 12ص 166
( )1289انظر فتح الباري جػ 12ص 166
( )1290ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 5ص 143
( )1291ا٤بصدر السابق نفسو
( )1292حجة القراءات أليب زرعة ص 198
( )1293ا١بامع للقرطيب جػ 5ص 143
ا٤بسألة الثالثة
قولو تعأب { :وكتبنا عليهم فيها أف النفس بالنفس والعْب بالعْب واألنف باألنف واألذف باألذف والسن بالسن
وا١بروح قصاص}()1294
ا١بروح قصاص} ووافقو ُب لفظة
العْب بالعْب و ُ
قرأ الكسائي{ :و ُ
السن بالسن و ُ
األنف باألنف واألذ ُف باألذف و ُ
ا١بروح قصاص} فقط ،وقرأ الباقوف
وا١بروح ابن كثّب وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر حيث قرؤوا بالرفع ُب {و ُ
ذلك كلو بالنصب(.)1295
فيكوف توجيو قراءة ا١بميع من حيث اللغة واحداً ،فمن نصب على إضمار (أف) بْب ا٤بتعاطفات ،وىو مذىب
األخفش وسيبويو ،وىو نسق على قولو:
النفس بالنفس} ،وذلك حيثما نصب(.)1296
{أف َ
ومػن رفػع فػإنو رفػع علػى االبتداء حيثمػا رفػع واعتػرب ا٤بعنػى منقطعػاً قبلػو.
وا٤بعُب ظاىر ُب انقطاع الكبلـ قبل {وا١بروح قصاص} ،وذلك ظاىر ُب عدـ تشابو األخبار ،إذ خرب األوؿ
كالثاين وكالثالث والرابع وا٣بامس ٍب لػم يشبهو خرب{ :وا١بروح قصاص}.
ولكن معُب عدوؿ الكسائي عن النصب من مطلع اآلية غّب جلي ،ولكنو أجاب كما نقل عنو أبو زرعة بقولو:
األنف
بالعْب و ُ
العْب ُ
حجة الكسائي ُب ذلك صحة ا٣برب عن رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -أنو قرأ{ :و ُ

باألنف} ،ونقل عن الزجاج قولو( :رفعو على وجهْب :على العطف على موضع {النفس بالنفس} والعامل
ُ
فيها ا٤بعُب {وكتبنا عليهم النفس} أي قلنا ٥بم النفس.
ونقل عن الفراء كذلك قولو( :إف الرفع أجود الوجهْب وذلك جمليء االسم الثاين بعد ٛباـ ا٣برب األوؿ وذلك مثل
قولك( :إف عبد اهلل قائم وزيد قاعد)(.)1297
وأشبو ما ُب القرآف من مذىب الكسائي قولو سبحانو{ :إف
األرض هلل يورثها من يشاء من عباده والعاقبةُ
َ
للمتقْب}( )1298وقد أٝبعوا على رفع {العاقبةُ} على االستئناؼ رغم إمكاف عطفها على اسم إف.
وإ٭با بسطنا القوؿ ُب تأويلو من جهة اللغة لنحقق ا٤بقاصد الٍب فهمها القراء لكل وجو من ىذه الوجوه.
وال شك أف دالالت اآلية ،وىي أصل ُب أحكاـ القصاص ُب الفقو اإلسبلمي ،يستدعي بسط القوؿ ُب
أحكامها إطالة ال تناسب ىذه الدراسة ،وإ٭با ٪بتزئ منها مسألة واحدة :ىل تقتل النفس بالنفس ،وفق ما
أدى إليو عموـ اآلية ،فتشمل بذلك قتل ا٤بسلم بالذمي ،والرجل با٤برأة ،وا٢بر بالعبد؟ أـ ٚبتص ىذه اآلية
بشرع من قبلنا؟
أما الذي يتصل ُب ىذا ا٤بقاـ فهو مسألة فرعية أخرى ،وىي :ىل يلزـ القاضي ا٢بكم بأف العْب بالعْب واألنف
باألنف واألذف باألذف والسن بالسن وا١بروح قصاص على أساس أنو شرع لنا؟ وىو ما دلت لو قراءة الرفع ،أـ
يستأنس بو ُب القضاء استئناساً على أساس أنو شرع من قبلنا على مذاىبهم ُب ذلك؟ وىو ما دلت لو قراءة
النصب.
فأما ا٤بسألة األؤب وىي ال عبلقة ٥با باختبلؼ القراءة فقد اعتمدىا ا٢بنفية أصبلً ُب تكافؤ الدماء بْب الناس،
فلم يشَبطوا التكافؤ ُب ا٢برية والدين ،وإ٭با يكتفى بالتساوي ُب اإلنسانية ،وأمارهتا نفخ الروح ،وكذلك فإف
النصوص العامة ٓب تفرؽ بْب مسلم وذمي{كتب عليكم القصاص ُب القتلى}(  )1299وقولو تعأب{ :وكتبنا
عليهم أف النفس بالنفس}( )1300فلو ٓب ٯبب قتل ا٤بسلم بالذمي لكاف ُب ذلك إغراء بإىراؽ الدماء ٤با بْب
الفريقْب من العداوة ُب الدين(.)1301
واستدلوا كذلك ٗبا رواه الدار قطِب أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -أقاد مؤمناً بكافر ،وقاؿ :أنا أحق من
وَب بذمتو(.)1302
وقد مضى ٝبهور الفقهاء إٔب رد اختيار ا٢بنفية ،وشرطوا اإلسبلـ ُب ا٤بقتوؿ إلقامة حد القصاص ،إذ الكفر
شبهة تنفي ا٤بساواة ،وا٢بدود تدرأ بالشبهات ،وال قصاص مع الشبهة.
ورد ا١بمهور على حديث الدارقطِب بأنو ضعيف ،وقد ٰبمل على أنو كاف قبل تقرير النيب  -صلى اهلل عليو
وسلم  :-ال يقتل مسلم بكافر(.)1303
وقد تأوؿ ا٢بنفية حديث :ال يقتل مسلم بكافر ،وال ذو عهد ُب عهده ،بأنو خاص بالكافر ا٢بريب ،وىو ٧بل
إٝباع بْب الفقهاء(.)1304

وأما اآلية فقد قاؿ ٝبهور ا٤بفسرين أهنا شرع من قبلنا ،وىو ال يلزمنا ،ولكن ا٢بنفية مضوا على إعمالو وفق
قاعدهتم ُب اعتبار شرع من قبلنا مصدراً تشريعاً ،وىو خبلؼ أصوٕب مشهور بْب علماء األصوؿ(.)1305
وقد أورد ا٤برغيناين من علماء ا٢بنفية بياناً مفصبلً ٤بذىب ا٢بنفية ُب قتل ا٤بسلم بالذمي استناداً لعموـ ىذه
اآلية ومناقشاً ٤با ذىب إليو الشافعية( :ويقتل ا٤بسلم بالذمي ،خبلفػاً للشافعي رٞبو اهلل ،لو قولو عليو الصبلة
والسبلـ" :ال يقتل مؤمن بكافر" وألنو ال مساواة بينهما وقت ا١بناية ،وكذا الكفر مبيح فيورث الشبهة ،ولنا
ماروي أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -قتل مسلماً بذمي ،وألف ا٤بساواة ُب العصمة ثابتة نظراً إٔب التكليف
أو الدار ،وا٤ببيح كفر احملارب دوف ا٤بسآب ،والقتل ٗبثلو يؤذف بانتفاء الشبهة ،وا٤براد ٗبا روى ا٢بريب لسياقو ،وال
ذو عهد ُب عهده والعطف للمغايرة)(.)1306
وىكذا فإف أظهر التطبيقات العلمية ٥بذا االختبلؼ ،ما أخذ بو أبو حنيفة إذ قاؿ :يقتل ا٤بسلم بالذمي ألنو
نفس بنفس ،وتدؿ ٥بم اآلية الصرٰبة ولكن التأمل ُب األدلة يقف بنا عند قوؿ ا١بمهور ،إذ اآلية ليست أكثر
ا٤بخصص
من حكم عاـ ،ومع أف أبا حنيفة شديد ُب األخذ بعموـ النص ،ولكن ليس ألحد أف يتنكب عن
ّ
إذا ما صح إسناده وتبينت داللتو(.)1307
ومع ذلك فإف تقرير ىذه ا٤بسألة من جهة االستنباط ال ٰبوؿ دوف نظر األمة ُب ا٤بصاّب ا٤برعية ،وقد ٯبد اإلماـ
أف الناس ٯبَبئوف على أىل الذمة إذا فهموا درء ا٢بد باختبلؼ الدين ،فينقضوف بذلك ذمة ا٤بسلمْب العامة،
فتقضي ا٤بصلحة ىنا أف يتشدد اإلماـ ُب ا٢بد ،استدالالً ٗبا ذىبت إليو ا٢بنفية ،على أف ذلك ال يلزـ منو لزوـ
األخذ بو قضاء ،إذ ٲبكن القضاء أف يدرأ ا٢بد بالشبهة ،وفساد العقيدة شبهة تدرأ ا٢بد ،ولكن لو رأى القضاء
ُب ا١بناية وجهاً ظاىراً ُب العمد واالستهتار ٕبياة الناس ،أو القصد الدينء ،فإف ا٤بصّب إٔب اختيار ا٢بنفية ىنا
أؤب ،وىذا ا٤بعُب ىو الذي ذىبت إليو القوانْب ا١بنائية ُب البلداف العربية ،بل ىو ما قرره ا٤بشرع ُب السوداف
لدى إقراره القانوف ا١بنائي اإلسبلمي)1308(.
وىذا الذي اخَبناه موافق ٤با أفٌب بو مالك بن أنس رضي اهلل عنو ُب ا٤بوطأ( :األمر عندنا أف ال يقتل مسلم
بكافر إال أف يقتلو مسلم قتل غيلة ،فيقتل بو( )1309وقتل الغيلة أف يضجعو فيذٕبو ،وٖباصة على مالو.
وىكذا فإف مبلحظة دناءة ا٤بقصد ُب القتل ،واعتباره قرينة تدفع إٔب تغليظ العقوبة منهج فقهي اعتمده اإلماـ
مالك والليث بن سعد ،وكبلٮبا من ا١بمهور ،وذلك خبلفاً لقاعدة هتم ُب اشَباط تكافؤ الدين بْب القاتل
وا٤بقتوؿ.
فقد أخرج أبو داوود والَبمذي والنسائي عن علي رضي اهلل عنو أنو سئل :ىل خصك رسوؿ اهلل  -صلى اهلل
عليو وسلم  -بشيء؟ فقاؿ :ال ،إال ما ُب ىذا ،وأخرج كتاباً من قراب سيفو ،وإذا فيو (ا٤بؤمنوف تتكافأ دماؤىم
وىم يد على من سواىم ،وال يقتل مسلم بكافر ،وال ذو عهد بعهده).
وقد عرض القاضي ابن العريب ٥بذه ا٤بسألة فقاؿ :قولو تعأب:

{والعْب بالعْب} قرئت بالرفع والنصب ،فالنصب اتباع للفظو ومعناه ،والرفع فيو وجهاف:
أحدٮبا :أف يكوف عطفاً على حاؿ النفس قبل دخوؿ أف ػ والثاين :أف يكوف استئناؼ كبلـ ،وٓب يكن ىذا ٩با
كتب ُب التوراة ،واألوؿ أصح (.)1310
وكاف ابن العريب قد بسط القوؿ ُب رد اختيار ا٢بنفية بشأف قتل ا٤بسلم بالكافر فقاؿ :تعلق أبو حنيفة وغّبه
هبذه اآلية ،فقاؿ :يقتل ا٤بسلم بالذمي ألنو نفس بنفس قالت الشافعية :ىذا خرب عن شرع من قبلنا ليس شرعاً
لنا.
وقلنا ٫بن لو :ىذه اآلية ،إ٭با جاءت للرد على اليهود ُب ا٤بفاصلة بْب القبائل وأخذىم من قبيلة رجبلً برجل،
ونفساً بنفس ،وأخذىم من قبيلة أخرى نفس بنفس فأما اعتبار أحواؿ النفس الواحدة بالنفس الواحدة فليس
لو تعرض ُب ذلك ،وال سيقت اآلية لو .وإ٭با ٙبمل األلفاظ على ا٤بقاصد)(.)1311
وأجاب كذلك ٔبوابْب آخرين سبق ورودٮبا ،أو٥بما األحاديث ا٤بخصصة ،وىي كما رأيت ُب أعلى درج
الصحيح ،وثانيهما انتفاء ا٤بماثلة بْب نفس تطهرت باإلٲباف وتزكت بالتوحيد ونفس راتعة ُب الكفر ا٤ببيح للدـ.
واتفق الفقهاء فيما عدا ذلك على أنو يقتل الرجل باألنثى ،والكبّب بالصغّب ،والعاقل باجملنوف ،والعآب با١باىل،
والشريف بالوضيع ،وسليم األعضاء ٗبقطوعها وباألشل ،أي أنو ال يشَبط التكافؤ ُب ا١بنس والعقل والبلوغ
والفضيلة وكماؿ الذات أو سبلمة األعضاء(.)1312
فهذه باختصار خبلصة مذاىبهم ُب قتل ا٤بسلم بالذمي ،وىي مسألة ال تتصل باختبلؼ القراءات ،لكن
تتصل ُب االحتجاج بشرع من قبلنا ،وىي ا٤بسألة الٍب عليها مدار خبلفهم ُب قراءة النصب.
وكذلك فإف اختبلفهم ُب اشَباط التكافؤ ُب القصاص من ا١باين على النفس ىو ُب اشَباط التكافؤ ُب
القصاص من ا١باين على مادوف النفس.
أما ما يتصل باختبلؼ القراءات فهي أحكاـ ا١بناية على ما دوف النفس اإلنسانية ،وىي األحكاـ الٍب تناولتها
اآلية بدءاً من قولو سبحانو وتعأب:
{والعْب بالعْب واألنف باألنف واألذف باألذف والسن بالسن وا١بروح قصاص}
فقد قرىء ذلك كلو كما علمت بالنصب والرفع ،وقد صاروا إٔب توجيهو على ثبلثة أقواؿ:
األوؿ :القراءة بالنصب على أهنا من شرع من قبلنا.
الثاين :القراءة بالرفع بالعطف على ا٤بعُب ،على أهنا شرع من قبلنا.
الثالث :القراءة بالرفع على أهنا ابتداء كبلـ ،حكم ُب ا٤بسلمْب(.)1313
وقد ٙبدثنا بالتفصيل عن مذاىب النحاة ُب توجيو اختياراهتم(  ،)1314وٓب يبق إال أف نشّب إٔب أثر القراءة ُب
ا٢بكم الشرعي.

قاؿ ابن ا٤بنذر :ومن قرأ بالرفع جعل ذلك ابتداء كبلـ ،حكم ُب ا٤بسلمْب(  ،)1315وىذا أصح القولْب،
وذلك أهنا قراءة رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم { -والعْب بالعْب} وكذا ما بعده .وا٣بطاب للمسلمْب،
وقد أمروا هبذا(.)1316
فيتعْب ثبوت ا٢بكم ُب حق من يرى أف شرع من قبلنا شرع لنا ما ٓب يرد فيو ناسخ ،وىم ا٢بنابلة وا٢بنفية،
وذلك سواء قرؤوا بالرفع أو بالنصب ،على التعليل الذي قدمناه.
وال يتعْب ثبوت ا٢بكم ُب حق من قرأ بالنصب إذا كاف ال يرى األخذ بشرع من قبلنا ،وىم الشافعية ،الذين
استدلوا بقوؿ اهلل عز وجل{ :لكل جعلنا منكم شرعو ومنهاجاً}(.)1317
ولكن كيف يتوجو عندىم تواتر قراءة الرفع ،وىو تواتر ملزـ كما علمت؟ ا١بواب أهنم ٯبعلونو عطفاً على ا٤بعُب
كما قدمناه ،فبل يلزمهم حينئذ حكم القصاص ،ويكوف فهمهم لآلية مغايراً ٤با أوردناه عن ابن ا٤بنذر بقولو:
ىذا حكم ُب ا٤بسلمْب ،غاية األمر أهنم جعلوا العطف ىنا على ا٤بعُب ،فاتصلت العبارات من جهة ا٤بعُب،
وانفصلت من جهة اإلتباع اإلعرايب.
لكن ىذه ا٢بجة الٍب فصلناىا ٥بم ٓب ترد ُب كتب الشافعية ،فهي ٚبريج على أصو٥بم ولكن ٓب ٯبدوا ا٢باجة
لبلستدالؿ هبا كوهنم ٓب ٱبالفوا ُب مثلية القصاص ُب عموـ قولو سبحانو{ :وإف عاقبتم فعاقبوا ٗبثل ما عوقبتم
بو}( )1318وقولو{ :فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليو ٗبثل ما اعتدى عليكم}(.)1319
كذلك فإهنم ٓب ينازعوا فيما حكاه ابن ا٤بنذر ،فيمكن القوؿ حينئذ أف الكافة متفقوف على داللة اآلية على
مشروعية التماثل ُب القصاص فيما دوف النفس(  )1320وٓب ينازع ُب سائر دالالت اآلية إال أبا حنيفة ُب
مسألة واحدة ،وىو قياس ٧بض ،ذلك أنو قاؿ :إف مقتضى التماثل أف يتحقق التماثل ُب األرشْب ،فبل يقتص
المرأة من رجل ،وال لعبد من حر ،لعدـ التساوي ُب اإلرث واألرش والبدلية( ،)1321وىو قياس ٧بض أعرض
عنو ٝبهور الفقهاء ألنو قياس ُب مصادمة النص.
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف اآلية العظيمة نص ُب مشروعية القصاص ُب عقوبة ا١بناية على مادوف النفس اإلنسانية ،وقد
أتت اآلية على تشريع ذلك وفق أسلوبْب اثنْب:
األوؿ :إيراد ا٣برب بأف ىذا التشريع مكتوب ُب التوراة ،وقد أمر بو أىل الكتاب ،وىو ما دلت لو قراءة النصب،
وفهمو كذلك من قرأ بالرفع وأجرى السياؽ على أنو عطف با٤بعُب.
الثاين :اإلخبار بأنو أمر اهلل على ا٤بسلمْب ،وىو ما دلت لو قراءة الرفع على أساس االستئناؼ.
وىكذا فإف ورود التنزيل اإل٥بي ُب تشريع ىذا ا٢بكم بأسلوبْب اثنْب مشتمل على زيادة ُب معُب تشريع ىذه
العقوبة ،وبياف بأهنا إرادة ا٤بؤب سبحانو وتعأب ُب قصم ظهر ا١برٲبة.
وىذه ا٤بعاين ٧بل اتفاؽ بْب الفقهاء من حيث ا٤بآؿ(  ،)1322وإف اختلفت سبلهم ُب تأصيل االستنباط من
النص ا٤بذكور.

-----------( )1294سورة ا٤بائدة 45
( )1295تقريب النشر ُب القراءات العشر ص 107
وانظر سراج القاري البن القاصح العذري ص 199
وعبارة الشاطيب:
رضى وا١بروح ارفع رضى نفر حبل
 .....والعْب فارفع وعطفها ً
( )1296حجة القراءات أليب زرعة ص 226
( )1297حجة القراءات أليب زرعة ص 223
( )1298سورة األعراؼ 128
( )1299سورة البقرة 181
( )1300سورة ا٤بائدة 45
( )1301انظر بدائع الصنائع للكاساين جػ 7ص 237
(ُ )1302ب إسناده عبد الرٞبن بن البَػْيػلَساين /بفتح فسكوف /مؤب عمر /مدين نزؿ حراف ػ ضعيف وروي
مرسبلً عند ٧بمد بن ا٢بسن .انظر تقريب التهذيب جػ 1ص 474
( )1303رواه أٞبد والنسائي وأبو داود ،وٛباـ ا٢بديث ُب الصفحة اآلتية
( )1304انظر الفقو اإلسبلمي وأدلتو للدكتور الزحيلي جػ 6ص 269
( )1305أنقل ىنا ىذه األبيات لبياف مذىب الفقهاء ُب االحتجاج بشرع من قبلنا ،وىي من منظومة من ٫بو
سبعمائة بيت ُب األصوؿ ،نظمتها بتوفيق اهلل عاـ  1402ىػ
واختلفوا ُب شرعة الذين * من قبلنا ملغية أـ دينا
فاتفقوا ُب األخذ باألحكاـ * ٩با أقر الدين كالصياـ
واتفقوا ُب نسخ ما قد نسخا * ُب ديننا كالقطع ٩با اتسخا
ينسخ ٍب ٓب يؤيَّدا
واختلفوا ُب كل ما قد وردا * وٓب َّ
كالنفس بالنفس وشرب ٧بتضر * فا٢بنفي وا٢بنبلي والبعض قر
ودلَّلوا بوحدة الشرائع * والرجم واقتده ..لكل سامع
والشافعي أنكر استدال٥بم * بأف لكل أمة منها جهم
( )1306انظر ا٥بداية شرح بداية ا٤ببتدي للمرغيناين ا٢بنفي جػ 4ص 161
( )1307انظر بدائع الصنائع للكاساين جػ  7ص  237وص  ، 252وانظر رد احملتار على الدر ا٤بختار ص
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( )1308انظر التشريع ا١بزائري ا٤بقارف للدكتور عبود السراج ط جامعة دمشق
بعدىا.
( )1309موطأ مالك ص  483طػ دار الكتب العلمية بّبوت.
( )1310تفسّب أحكاـ القرآف للقاضي ابن العريب ا٤بالكي جػ 2ص  627ط دار ا٤بعرفة
( )1311ا٤بصدر نفسو.
( )1312انظر بداية اجملتهد وهناية ا٤بقتصد البن رشد ا٤بالكي جػ  2ص  ، 393وانظر كذلك موسوعة الفقو
اإلسبلمي وأدلتو للدكتور وىبة الزحيلي جػ 6ص .269
( )1313ىذه الوجوه الثبلثة ىي خبلصة ما حكاه الطربي والقرطيب من مذاىب السلف.
( )1314انظر ص  642من ىذه الرسالة.
( )1315كذا ُب القرطيب ،وقد أورد اآللوسي العبارة بقولو :أي بياف حكم جديد ُب ا٤بسلمْب
( )1316انظر ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 6ص 193
( )1317سورة ا٤بائدة 48
( )1318سورة النحل 126
( )1319سورة البقرة 193
( )1320انظر موسوعة الفقو اإلسبلمي وأدلتو للزحيلي جػ 6ص 339
( )1321بدائع الصنائع للكاساين جػ 7ص 297
( )1322نورد ىنا مرة أخرى ما نقلناه عن بدائع الصنائع للكاساين جػ  7ص  297من مذىب ا٢بنفية ُب
اشَباط التماثل ُب األرشْب إلجراء القصاص على ما دوف النفس ،وىو ما ٰبوؿ دوف إجراء القصاص بْب
الرجل وا٤برأة ،وبْب ا٢بر والعبد.
ا٤بسألة الرابعة
قولو تعأب{ :وا٣بامسة أف غضب اهلل عليها إف كاف من الصادقْب} النور 9
غضب) بكسر الضاد وفتح الباء( ،اهلل) فاعل (غضب) فعل ماض.
قرأ نافع( :أف خفيفة)َ ( ،
قاؿ سيبويو :ىا ىنا ىاء مضمرة و (أف) خفيفة من الثقيلة ،ا٤بعُب( :أنو غضب اهلل عليها) قاؿ الشاعر:
وينتعل()1323
ىالك كل َم ْن ٰبفى
ُب فتية كسيوؼ ا٥بند قد علموا أ ْف ٌ
ُ
وقرأ الباقوفَّ { :
ب اهلل عليها}()1324
أف َغ َ
صَ
ِ
بلعنَة ا٣بامسة فتقوؿ :غضب اهلل علي إف كاف
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف ا٤ببلعنَةَ مأمورةٌ بأف تذكر الصيغتْب ُب ا٤بُ َ
(زوجي) من الصادقْب ،وإف غضب اهلل علي إف كاف (زوجي) من الصادقْب.

ومع ثبوت القراءتْب تواتراً فقد أمر الفقهاء بأف تنطق إحدى الصيغتْب ألهنا تدؿ على أختها و٘بزئ عنها.
وبذلك فإف تعدد القراءتْب ٗبنزلة تعدد اآليات ٗبنزلة تكرير األمر بو من ا٤بؤب سبحانو.
ومن الفائدة ُب تعدد القراءة ٙبقيق الَبىيب للمبلعنة ،إذ اشتملت قراءة تشديد (إف) على التوكيد بوقوع
الغضب ،كما جاءت قراءة (ٚبفيف إف) لتفيد تعجيل العقوبة على ا٤ببلعنة الكاذبة ،فأخربت بأف اهلل قد
غضب عليها فور افَبائها على زوجها بدوف إبطاء.
فذكر ِ
ا٤ببلع َن باللعنةَّ ،
وإ٭با فرؽ بْب ا٤بتبلعنَْب ُب الصيغةَّ ،
وذكر ا٤ببلعنة بالغضب ،ألف ا٤برأة ىنا ىي سبب
الفجور ومنبعو ،بإطماعها الرجل ُب نفسها( ،)1324وغضب اهلل والعياذ باهلل أشد نقمة من اللعنة أعاذنا اهلل
منها ٝبيعاً.
-----------( )1323الشاعر ىو األعشى ميموف بْب قيس البكري ،من شعراء ا١باىلية اجمليدين ،ىم أف يدخل ُب
اإلسبلـ فثنتو قريش عن عزمو ،ومات كافراً عاـ  7ىػ.
( )1324انظر حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ط مؤسسة الرسالة ص 498
وانظر سراج القاري البن القاصح العذري ط البايب ا٢بليب ص 302
وعبارة الشاطيب:
صحاب وغّب ا٣بفض خامسة األخيػ ػر أف غضب التخفيف والكسر أدخبل
( )1324التفسّب ا٤بنّب للزحيلي جػ 18ص 157
ا٤ببحث ا٣بامسُ :ب ا١بهاد
ا٤بسألة األؤب
قولو تعأب { :وال تقاتلوىم عند ا٤بسجد ا٢براـ حٌب يقاتلوكم فيو ،فإف قاتلوكم فاقتلوىم كذلك جزاء
الكافرين}(.)1325
قرأ الكوفيوف إال عاصماً( { )1326وال تقتلوىم عند ا٤بسجد ا٢براـ حٌب يقتلوكم فيو ،فإف قتلوكم فاقتلوىم
كذلك جزاء الكافرين} فحذفوا سائر ألفات ا٤بفاعلة ُب اآلية.
وقرأ ا١بمهور بإثبات ألفات ا٤بفاعلة الثبلث كما قدمنا(.)1327
وتوجيو قراءة ا١بمهور أف ا٣بطاب ُب بياف ا٤بقاتلة وليس ُب بياف القتل ،ويدؿ ٥بم قولو سبحانو{ :وقاتلوا ُب
سبيل اهلل الذين يقاتلوكم}( )1328وكذلك قولو سبحانو{ :وقاتلوىم حٌب ال تكوف فتنة}(.)1329

وكذلك فإف قالوا :إف القتاؿ إ٭با يؤمر بو األحياء ،فأما ا٤بقتولوف فإهنم ال يقتلوف فيؤمروا بو ،فلو قرىء بدوف
ألف ا٤بفاعلة كاف ظاىره أمراً للمقتوؿ بقتل قاتليو ،وىو ٧باؿ إذا ٞبل على ظاىره ،فبل يستقيم معناه إال
بالتقدير ،وإذا جاز التقدير وعدمو فعدـ التقدير أؤب(.)1330
وأما قراءة الكسائي وٞبزة وخلف فإهنا متجهة إٔب أف وصف ا٤بؤمنْب بالقتل ُب سبيل اهلل أبلغ من وصفهم
بالقتاؿ ،وُب ذلك زيادة مدح وثناء ،فكأف ا٤بعُب قولو( :وال تقتلوىم عند ا٤بسجد ا٢براـ حٌب يقتلوا بعضكم،
فإف قتلوا بعضكم فاقتلوىم)(.)1331
لكن قاؿ الطربي ُب التفسّب( :وأؤب ىاتْب القراءتْب بالصواب قراءة من قرأ{ :وال تقاتلوىم} ألف اهلل تعأب
ذكره ٓب يأمر نبيو  -صلى اهلل عليو وسلم  -وأصحابو ُب حاؿ إذا قاتلهم ا٤بشركوف باالستسبلـ ٥بم)(.)1332
وقد أوردنا ىذا القوؿ للطربي لنلفت االنتباه إٔب ما قد يتبادر إٔب الذىن من أف شيخ ا٤بفسرين كاف يرى صحة
قراءة وبطبلف قراءة من ا٤بتواتر ،وىو ما توٮبو عبارتو ىذه ،وأشباىها كثّب ُب جامع البياف ،وعند القرطيب أيضاً،
وىي ٧بمولة على عدـ ثبوت التواتر عنده ،أما إذا ثبت لديو التواتر فبل يتصور من شيخ ا٤بفسرين أف ٯبزـ
ببطبلف قراءة متواترة ،وعلى ذلك ٯبب ٞبل سائر ما روي من كبلـ أئمة التفسّب ُب رد قراءة متواترة.
وٲبكن التوفيق بْب القراءتْب على قوؿ من قاؿ :يقتلوكم أي يبدؤوكم بالقتل ،وأجود األقواؿ أف قراءة ا١بمهور
جاءت بعد عزٲبة سابقة ،وىي ا٤بنع من مقاتلة ا٤بشركْب ُب ا٢برـ حٌب يصيبوا واحداً مناٍ ،ب جاءت الرخصة
ٗبشروعية قتاؿ ا٤بشركْب ُب ا٢برـ ٗبجرد مقاتلتهم إيّانا ولو ٓب يصيبوا منا أحداً.
وقد أورد القاضي ابن العريب توفيقاً لطيفاً بْب القراءتْب على ىيئة حكاية وقعت لو ُب بيت ا٤بقدس أنقلها لك
طهره اهلل ٗبدرسة أيب عتبة ا٢بنفي
عنو بنصها :قاؿ القاضي أبو بكر بن العريب :وقد حضرت ُب بيت ا٤بقدس ّ
والقاضي الرٰباين يلقي علينا الدرس ُب يوـ ٝبعة ،فبينما ٫بن كذلك إذ دخل علينا رجل هبي ا٤بنظر على ظهره
الرعاء فقاؿ لو الرٰباين :من السيد؟ فقاؿ لو:
أطماره ،فسلم سبلـ العلماء ،وتصدَّر ُب صدر اجمللس ٗبدارع ِّ
رجل سلبو الشطّار أمس .وكاف مقصدي ىذا ا٢برـ ا٤بق ّدس ،وأنا رجل من أىل صاغاف من طلبة العلم ،فقاؿ
القاضي مبادراً :سلوه ،على العادة ُب إكراـ العلماء ٗببادرة سؤا٥بم ،ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ
إٔب ا٢برـ ،ىل يقتل أو ال؟ فأفٌب بأنو ال يقتل ،فسئل عن الدليل ،فقاؿ :قولو تعأب {وال تقاتلوىم عند ا٤بسجد
ا٢براـ حٌب يقتلوكم فيو(  )1334(})1333قرىء :والتقتلوىم وال تقاتلوىم ،فإف قرىء وال تقتلوىم فا٤بسألة
نَ ُّ
ص ،وإف قرىء وال تقاتلوىم فهو تنبيو ألنو إذا هنى عن القتاؿ الذي ىو سبب القتل كا َف دليبلً بينّاً ظاىراً
على النهي عن القتل.
الرٰباين منتصراً للشافعي ومالك وإف ٓب ير مذىبهما على العادة فقاؿ :ىذه اآلية
فاعَبض عليو القاضي ِّ
منسوخة بقولو تعأب:
{فاقتلوا ا٤بشركْب حيث وجدٛبوىم}

على عامة ُب
فقاؿ لو الصاغاين :ىذا ال يليق ٗبنصب القاضي وعلمو ،فإف ىذه اآلية الٍب اعَبضت هبا َّ
األماكن ،واآلية الٍب احتججت هبا خاصة وال ٯبوز ألحد أف يقوؿ َّ
إف العاـ ينسخ ا٣باص ،فأهبت( )1335
القاضي الرٰباين وىذا من بديع الكبلـ(.)1336
ٜبرة ا٣ببلؼ :دلت القراءة بإثبات ألفات ا٤بفاعلة على جواز ا٤بقاتلة عند ا٤بسجد ا٢براـ عندما يعرض للمسلمْب
االعتداء من عدوىم ولو ٓب يصب العدو أحداً من ا٤بسلمْب ،إذ ليس ا٤بطلوب ىنا أف ننتظر حٌب يقتل
ا٤بشركوف بعض ا٤بسلمْب ُب ا٢برـ لنرد عليهم ،فإف دـ ا٤بسلم عزيز ،و٦برد بدء ا٤بقاتلة من ا٤بشركْب يتضمن إذناً
بإراقة دمهم ُب ا٤بسجد ا٢براـ.
ومن فائدة القراءة ٕبذؼ األلفات تذكّب ا٤بسلمْب برٞبة اهلل فيهم إذ رفع عنهم سبحانو ا٢برج ُب رد العدواف ُب
ا٤بسجد ا٢براـ ،بعد أف كانت القراءة تنهى عن رد العدواف حٌب تزىق أرواح بعض ا٤بسلمْب.
وُب تعػدد القػراءات ىنػا فائػدة أخػرى ،وىػي إظهػار كرامػة ا٤بسػلم على اهلل ،وحػرمة دمػو ،حٌب أف اآلية جعلت
حرمػة دـ ا٤بسلم أعظم من حرمة ا٤بسجػػد ا٢بػراـ.
وقد دلت على ىذا ا٤بعُب نصوص كثّبة من السنة وُب ا٢بديث ،قاـ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -قبل الكعبة
فقاؿ" :ما أعظمك وأعظم حرمتك غّب أف ا٤بؤمن أعظم عند اهلل حرمة منك"()1337
وسيأٌب ا٢بديث عن ٙبرير طبيعة ا١بهاد ُب اإلسبلـ وعلة ا٤بقاتلة ،عند حديثنا عن قوؿ اهلل عز وجل{ :أذف
للذين يقاتلوف بأهنم ظلموا}()1338
-----------( )1325سورة البقرة 191
( )1326أي ٞبزة والكسائي وخلف
( )1327تقريب النشر البن ا١بزري ص  ،96وانظر سراج القاري البن القاصح ص 161
وعبارة طيبة النشر:
ال تقتلوىم ومعاً بعد (شفا) فاقصر ......................
وعبارة الشاطبية :وال تقتلوىم بعده يقتلوكم فإف قتلوكم قصرىا شاع وا٪ببل
( )1328سورة البقرة 190
( )1329سورة البقرة 193
( )1330حجة القراءات أليب زرعة ص 127
( )1331روي ىذا ا٤بعُب ُب التفسّب عن قتادة انظر تفسّب الطربي جػ 2ص 193
( )1332تفسّب الطربي ط دار ا٤بعارؼ جػ 2ص 193
( )1333سورة البقرة 191

( )1334تفسّب أحكاـ القرآف البن العريب جػ 1ص 107
هبت الرجل أهبتو هبتاً إذا قابلتو
(ُ )1335ب التنزيل العزيز :فبهت الذي كفر ،ثبلثي ،لكن قاؿ ُب اللسافُّ :
بالكذب .ولو أتى بالصيغة القرآنية لكاف أبلغ وأحكم.
( )1336تفسّب أحكاـ القرآف للقاضي ابن العريب ا٤بالكي جػ 1ص 107
( )1337رواه الَبمذي ُب كتاب الرب ،رقم  ،85ورواه كذلك ابن ماجة ُب كتاب الفًب جػ 2ص .60
( )1338سورة ا٢بج 39
ا٤بسألة الثانية
قولو تعأب{ :يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ُب السلم كافة}()1339
السلم} بالفتح
قرأ نافع وابن كثّب والكسائي وأبو جعفرُ{ :ب َّ
السلم} بالكسر()1340
وقرأ الباقوفُ{ :ب ِّ
السلم :ا٤بوادعة وا٤بسا٤بة
السلم بالفتح ما روي عن قتادة من التابعْب وىو أف َّ
واختار أبو زرعة ُب تأويل ّ
وا٤بصا٢بة.
ٍب أجرى تأويل قراءة الباقْب بالكسر على أهنا اإلسبلـ(.)1341
السلم ليس ٧بل اتفاؽ بْب النحػويػيػن ،بل اختػار ابن منظػور ُب اللسػاف
واختيار أيب زرعة ىذا ُب تأويل َّ
السلم و ِّ
السلم كافػة عُب بو اإلسبلـ وشػرائعو كلهاٍ ،ب نقل عن أيب عمرو البصري :ادخلوا ُب
عكسػو فقػاؿ :ادخلوا ُب َّ
السلم كافػػة ،يذىب ٗبعنػاىػػا إٔب اإلسػػبلـ فكػاف مقتضى اختيػاره أنػهػا بػمعنػى واحد خفضاً ونصباً(.)1342
ِّ
السلم :االستخذاء واالنقياد واالستسبلـ ،وىو عكس ما اختاره أبو زرعة.
ٍب قاؿ بعد شواىد عدة :و َّ
وقاؿ ابن جرير الطربي ُب جامع البياف :فأما الذين فتحوا السْب فإهنم وجهوا تأويلها إٔب ا٤بسا٤بة ٗبعُب ادخلوا
ُب الصلح وا٤بسا٤بة وترؾ ا٢برب وإعطاء ا١بزية ،وأما الذين قرؤوا ذلك بكسر السْب فإهنم ٨بتلفوف ُب تأويلو
فمنهم من يوجهو إٔب اإلسبلـ ٗبعُب ادخلوا ُب اإلسبلـ كافة ،ومنهم من يوجهو إٔب الصلح ٗبعُب ادخلوا ُب
الصلح.ومن ذلك قوؿ زىّب بن أيب سلمى:
السلم واسعاً ٗباؿ ومعروؼ من األمر نسلم()1343
وقد قلتما إف ندرؾ ِّ
ٜبرة ا٣ببلؼ :إف اهلل سبحانو أمرنا بالدخوؿ ُب اإلسبلـ ،وىو ما دلت لو قراءة الكسر كما حرره أبو عمرو
البصري ،فكاف أبو عمرو يقرأ السلم حيث وردت ُب القرآف الكرًن بالفتح إال ُب ىذا ا٤بوطن فإهنا يقرؤىا
بالكسر ليشّب إٔب أف ا٤براد ىو الدخوؿ ُب اإلسبلـ(.)1344

كذلك فإف اهلل سبحانو أمرنا بالسعي إٔب ا٤بوادعة وا٤بسا٤بة وا٤بصا٢بة ،وىو ما دلت لو قراءة الفتح كما اختار
قتادة وٝبع من السلف ،وىذا مبدأ رئيس ُب اإلسبلـ ،يتوكد بو سعيو ُب حقن الدماء ونشر اإلسبلـ ،وىي
قراءة أىل ا٤بدينة ومكة والكسائي والكوفيْب.
وليس بْب القراءتْب أدىن تعارض ،بل إف ٙبقيق السبلـ ُب األرض من أعظم مقاصد اإلسبلـ ،فتكوف اآلية ىنا
ٗبنزلة اآليتْب ،عمبلً بقاعدة :تعدد القراءات ينزؿ منزلة اآليات ،وىي مسألة حررناىا ُب الباب األوؿ من ىذه
الدراسة.
وٜبة سؤاؿ آخر يرد ُب ىذا ا٤بقاـ على من تأوؿ السلم ٗبعُب الدخوؿ ُب اإلسبلـ ،وىو :كيف يرد األمر على
الدخوؿ ُب اإلسبلـ ،وإف ا٤بخاطبْب بذلك مؤمنوف ،فكيف يقاؿ للمؤمن آمن ،أو للمسلم أسلم؟..
ا١بواب أف اإلسبلـ منازؿ :أدناه قوؿ اإلعراب:
{ قػػالػػت األعػراب آمنػػا قػل ل ػػم تؤمن ػوا ولكػػن قولوا أسلمنػػا و٤بػػا يدخػػل اإليػمػػاف ُب ق ػلػػوبػكم}()1345
وأعبلىا قوؿ اهلل عز وجل على لساف إبراىيم خليل الرٞبن:
{ربنا واجعلنا مسلمْب لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك}(.)1346
-----------( )1339سورة البقرة 208
( )1340تقريب النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري ص 94
وعبارة طيبة النشر:
 ....................................وفتح السلم حرـ رشفا
وانظر سراج القاري البن القاصح العذري ص 161
( )1341حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ص 130
( )1342لساف العرب البن منظور /مادة سلم /جػ 12ص  295طبعة دار صادر
( )1343جامع البياف ُب تفسّب القرآف للطربي جػ 2ص 189
( )1344انظر ٙبرير ابن ٦باىد الختيارات أيب عمرو ُب ىذه ا٤براجع ُب كتابو :السبعة ُب القراءات
( )1345سورة ا٢بجرات 14
( )1346سورة البقرة 128
ا٤بسألة الثالثة
قولو تعأب{ :وإف تصربوا وتتقوا ال يضركم كيدىم شيئاً}()1347
قرأ أىل ا٢بجاز وأبو عمرو{ :ال ي ِ
ض ْركم كيدىم شيئاً}
َ

يضر كم كيدىم شيئاً}()1348
وقرأ الباقوف{ :ال ُّ
وتتجو قراءة ا٢بجازيْب وأيب عمرو إٔب أف األصل{ :ال يضّبُكم} فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت كسرة
الياء إٔب الضاد فصارت {ال يضّبُكم} ثػم دخػػل ا١بػػزـ علػػى ال ػراء ،فػػالػتػقػى سػاكنػػاف ،فحػذفت اليػاء ،فصػارت
{ال ِ
يض ْركم}(.)1349
وهبذا ا٤بعُب فإف ال ىنا نافية للضّب ،وليست نافية للضرر ،وىي مشاهبة ٤با ورد ُب قولو سبحانو على لساف
ا٤بؤمنْب من السحرة من آؿ فرعوف:
{قالوا الضّب إنا إٔب ربنا منقلبوف}()1350
وتتجو قراءة ا١بمهور إٔب أف (ال) نافية للضرر ،وعندىم أف ورود الضرر ُب القرآف أكثر من ورود الضّب،
فا٤بصّب إليو أقرب.
ويرد ٜبة سؤاؿ :كيف ساغ أف يأٌب ا٤بضارع مرفوعاً مع أف حقو ا١بزـ ألنو جواب طلب؟ وٯباب عن ذلك بأف
يضرركم) فلما أرادوا اإلدغاـ سكنوا الراء ونقلوا الضمة الٍب كانت على الضاد فصارت {ال
األصل (ال ْ
يضركم} قاؿ أبو زرعة :فهذه الضمة ضمة إتباع(.)1351
وقد اختصت ىذه اآلية بورود ا٤بدغم وا٤بظهر ُب صيغة الفعل ذاتو:
يضركم} مدغمة غّب مظهرة.
{إف ٛبسسكم} مظهرة غّب مدغمة{ .ال ْ
ٜبرة ا٣ببلؼ :جاءت اآلية العظيمة ُب ا٢بث على الصرب والتقوى ،وىو مقصد قرآين تواترت فيو اإلشارات
واألوامر اإل٥بية.
ووعد ا٤بؤب سبحانو وتعأب الصابرين بعاقبتْب عظيمتْب:
األؤب :نفي الضّب ،وىو ا٤بظلمة واألذية.
الثانية :نفي الضرر عنهم( ،)1352وىو عكس ا٤بنافع.
وكما ترى فإف ا٤بعاين متكاملة ،ال يناقض بعضها بعضاً ،وتعدد القراءة ٥با أثر عظيم ُب تثبيت ا٤بؤمن وتقوية
عزٲبتو ،بعد أف وعده اهلل سبحانو بكشف الضر والضّب عنو.
-----------( )1347سورة آؿ عمراف
( )1348تقريب النشر البن ا١بزري ص 102
وعبارة الطيبة:
 ..........................يضركم اكسرا جزـ أوصبل
( )1349حجة القراءات أليب زرعة ص 171
( )1350سورة الشعراء 50

( )1351حجة القراءات أليب زرعة ص 171
( )1352لساف العرب البن منظور ط دار صادر جػ 4ص  494مادة ضّب ومادة ضرر
ا٤بسألة الرابعة
قولو تعأب{ :يا أيها الذين إذا ضربتم ُب سبيل اهلل فتبينوا وال تقولوا ٤بن ألقى إليكم السبلـ لست
مؤمناً}()1353
قرأ ا٤بدنياف وابن عامر وٞبزة وخلف٤{ :بن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً}
وقرأ الباقوف٤{ :بن ألقى إليكم السبلـ لست مؤمنا}()1354
فتوجو القراءة األؤب ٕبذؼ األلف إٔب االستسبلـ واالنقياد ،قاؿ ُب اللساف :السلم :االستسبلـ ،والتسآب:
السلَم ،بفتح السْب ،االستسبلـ واإلذعاف واالنقياد ،وىو
التصاّب ،وا٤بسا٤بة :ا٤بصا٢بة ،وقاؿ ا٣بطايب :إنو َّ
مصدر يقع على الواحد واالثنْب وا١بمع(.)1355
وتتوجو قراءة الباقْب (السبلـ) إٔب التحية ا٤بشروعة ،ويكوف من داللتها أف ا٤برء معصوـ الدـ إذا ألقى التحية
اإلسبلمية ،حٌب يتبْب أمره ،أي قولو :السبلـ عليكم ،ألف سبلمو بتحية اإلسبلـ مؤذف بطاعتو
وانقياده)1356(.
الس ْل ُم واحد) ،مع أنو أورد عبارتو ىذه ُب رأس حديث
ولكن خالف ُب ذلك البخاري بقولوَّ ( :
السبلـ و ِّ
السلَ ُم و ُ
األعرايب الذي قاؿ :السبلـ عليكم()1357
الس ْلم) على تأويل ا٤بسا٤بة وا٤بصا٢بة ،وقد روي ىذا الوجو ُب غّب ا٤بتواتر من عاصم وأباف
وقد قرئت أيضاًِّ ( :
بن زيد وأيب رجاء والبخاري(.)1358
وأخرج البخاري ُب سبب نزوؿ ىذا ا٢بديث عن عطاء عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ :كاف رجل ُب
غنيمة لو ،فلحقو ا٤بسلموف ،فقاؿ :السبلـ عليكم ،فقتلوه وأخذوا غنيمتو ،فأنزؿ اهلل ُب ذلك{ :يا أيها الذين
آمنوا إذا ضربتم ُب سبيل اهلل فتبينوا وال تقولوا ٤بن ألقى إليكم السبلـ لست مؤمناً تبتغوف عرض ا٢بياة الدنيا}
قاؿ عطاء( :)1359قرأ ابن عباس{ :السبلـ}()1360
قاؿ ابن حجر ُب الفتح فمن قرأ {السبلـ} فمن التحية ،وأما ما عداه فمن االنقياد(.)1361
وأورد ابن حجر ُب الفتح أطرافاً أخرى ٥بذا ا٢بديث ،أرتبها لك كاآلٌب( :مر رجل من بِب سليم بنفر من
الصحابة وىو يسوؽ غنماً لو فسلم عليهم فقتلوه ،وأخذوا غنيمتو ...ا٢بديث)()1362
{ربنا واجعلنا مسلمْب لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك}(.)1346

(بعث رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -سرية فيها ا٤بقداد ،فلما أتوا القوـ وجدوىم قد تفرقوا وبقي رجل لو
ماؿ كثّب فقاؿ :أشهد أف ال إلو إال اهلل ،فقتلو ا٤بقداد ،فقاؿ لو النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  :-كيف ببل إلو
إال اهلل غداً)()1363
( )1339سورة البقرة 208
(بعثنا رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب نفر من ا٤بسلمْب ،فيهم أبو قتادة و٧بلم بن جثامة ،فمر بنا
عامر بن األضبط األشجعي فسلم علينا ،فحمل عليو ٧بلم فقتلو ،فلما قدمنا على النيب  -صلى اهلل عليو
وسلم  -وأخربناه ا٣برب نزؿ القرآف)()1364
وٜبة طرؽ أخرى للحديث ال ٚبرج ٗبجملها عن ىذه الداللة.
 ....................................وفتح السلم حرـ رشفا
ولدى التأليف بْب الروايات يظهر لك أف القاتل ىو ا٤بقداد بن عمرو ُب رواية ،وأسامة بن زيد ُب رواية ،و٧بلم
بن جثامة ُب رواية ،وال يضر تعدد األ٠باء فقد تتعدد األسباب والنازؿ واحد.
( )1341حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ص 130
وكذلك فإف تعدد الروايات ُب النازؿ أفادنا مزيداً ُب التوكيد على حرمة الدماء ُب اإلسبلـ ،والَبىيب من
استباحتها بغّب حقها.
قاؿ القرطيب :قاؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -ألسامة بن زيد:
"أفبل شققت عن قلبو حٌب تعلم أقا٥با أـ ال"()1365
أي تنظر أصادؽ ُب قولو أـ كاذب ،وذلك ال ٲبكن ،فلم يبق إال أف يبْب عنو لسانو ،وُب ىذا من الفقو باب
عظيم ،وىو أف األحكاـ تناط با٤بكاف والظواىر ،إلبراىيم القطع واطبلع السرائر(.)1366
ٜبرة ا٣ببلؼ :إف اهلل سبحانو جعل استسبلـ ا٣بصوـ وانقيادىم عصمة لدمائهم ،إذا انقادوا ٢بكم ا٤بسلمْب،
وىو ما دلت عليو قراءة نافع وابن عامر وٞبزة.
ويدؿ ذلك ما رواه البخاري ُب الصحيح" :أمرت أف أقاتل الناس حٌب يقولوا ال إلو إال اهلل فإذا قالوىا عصموا
مِب دمائهم"( )1367فها ىنا يكوف السلم ٗبعُب اإلسبلـ كما اختاره البخاري ،أو االستسبلـ كما نقلناه عن
القرطيب.
ولكن االستسبلـ وا٣بضوع وكذلك الدخوؿ ُب اإلسبلـ ال يتبْب بسهولة ويسر ،وقد يراؽ دـ ا٤برء قبل أف يقدـ
لقاتلو الدليل على انقياده أو إسبلمو ،لذلك فقد تكلفت القراءة الثانية بعصمة دـ ا٤برء إذا كاف ٦بهوؿ ا٢باؿ
ٗبجرد أف يقوؿ (السبلـ عليكم) ،وىو كما ترى احَباز ضروري ،ورٞبة إ٥بية ظاىرة بعبادة.
وٯبب التحفظ ىنا ،فبل ٫بكم بإسبلمو ٗبجرد إلقاء السبلـ ،بل نعصم دمو إٔب أف يتبْب حلو ،كما قاؿ اإلماـ
مالك رضي اهلل عنو ُب الكافر يوجد فيقوؿ :جئت مستأمناً طالباً األماف :ىذه أمور مشكلة وأرى أف يرد إٔب

مأمنو وال ٰبكم لو ٕبكم اإلسبلـ حٌب يتكلم بالكلمة العاصمة الٍب علق النيب  -صلى اهلل عليو وسلم -
ا٢بكم عليها ُب قولو:
"أمرت أف أقاتل الناس حٌب يقولوا ال إلو إال اهلل"(.)1368
-----------( )1353سورة النساء 94
( )1354تقريب النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري ص 106
وانظر سراج القاري البن القاصح العذري ص 193
وعبارة الشاطبية :وعم فٌب قصر السبلـ مؤخراً .................................
( )1355لساف العرب البن منظور جػ 12ص  293مادة سلم
( )1356ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 5ص 328
( )1357ا١بامع الصحيح لئلماـ البخاري كتاب التفسّب باب  17رقم ا٢بديث  4591وانظر فتح الباري
جػ 8ص .258
( )1358انظر معجم القراءات القرآنية جػ 2ص 154
( )1359ليس ُب نص ا٢بديث ُب البخاري قاؿ عطاء ،بل (قاؿ قرأ ابن عباس السبلـ)
ولكن السياؽ يكشف عن ذلك ،وقد صرح ابن حجر بذلك ُب الشرح انظر فتح الباري جػ  8ص  259سطر
.8
( )1360ا١بامع الصحيح للبخاري كتاب التفسّب باب  17رقم ا٢بديث 4591
( )1361فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقبلين جػ 8ص 259
( )1362أخرجو أٞبد والَبمذي وحسنو ا٢باكم وصححو.
( )1363رواه البزار من طريق حبيب بن عمرة عن سعيد بن جبّب
( )1364رواه ابن اسحق ُب ا٤بغازي ،وأٞبد عن عبد اهلل بن أيب حدرد األسلمي وىذه الثبلثة على عهدة ابن
حجر ُب الفتح انظر جػ 8ص 260
( )1365أخرب القرطيب ىنا أف ا٢بديث قد (أخرجو مسلم) ،وٓب أعثر على ا٢بديث عن مسلم ،والذي عند
مسلم ُب كتاب التفسّب باب (  )11حديث رقم  ، 2133نفس رواية البخاري ا٤بتقدمة ،وليس فيها ذكر
القائل ،واهلل أعلم.
( )1366ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 5ص 339
( )1367وأخرجو أيضاً اإلماـ مسلم ُب كتاب اإلٲباف باب ،حديث رقم  ،4ص 13
( )1368أحكاـ القرآف البن العريب جػ 1ص 482

ا٤بسألة ا٣بامسة
قولو تعأب{ :أذف للذين يقاتلوف بأهنم ظلموا}()1369
قرأ نافع وابن عامر وحفص{ :أذف للذين يػُ َقاتَػلُوف بأهنم ظلموا}
على ا٤ببِب للمجهوؿ.
وقرأ الباقوف{ :أذف للذين يػُ َقاتػِلُوف بأهنم ظلموا}()1370
بكسر التاء على معلوـ الفاعل.
وقد احتج قراء ا٤بدينة والشاـ وحفص ٗبا ورد بعده ،حيث اتفقوا على البناء للمجهوؿ ُب قولو عز وجل:
{بأهنم ظُلموا}()1371
قاؿ عاصم :لو كانت {يقاتِلوف} بكسر التاء فبم أذف ٥بم ،فكأهنم ذىبوا إٔب أف ا٤بشركْب قد كانوا بدؤوىم
بالقتاؿ ،فأذف اهلل ٥بم حْب قوتلوا أف يقاتلوا من قاتلهم.
قاؿ أبو زرعة :وىو وجو حسن ألف ا٤بشركْب قد كانوا يقتلوف أصحاب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وكاف
ا٤بؤمنْب ٩بسكْب عن القتاؿ ألهنم ٓب يؤمروا بو ،فأذف اهلل ٥بم أف يقاتلوا من قاتلهم(.)1372
وتوجيو قراءة الباقْب على أهنا قراءة ا٤بضارع ُب معُب ا٤بستقبل ،وذلك ٗبنزلة قولو :أذف للذين سيقاتلوف ،أو
سيؤمروا بالقتاؿ بأهنم ظلموا ،فهم يقتلوف عدوىم الظا٤بْب ٥بم بإخراجهم من ديارىم.
قاؿ ابن العريب :واألقوى عندي قراءة كسر التاء ،ألف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -بعد وقوع العفو والصفح
عما فعلوا أذف اهلل ٥بم ُب القتاؿ عند استقراره ُب ا٤بدينة ،فأخرج البعوث ٍب خرج بنفسو ،حٌب أظهره اهلل يوـ
بدر ،وذلك قولو تعأب{ :وإف اهلل على نصرىم لقدير}( ،)1373ويفهم من اختيار ابن العريب ىنا أنو ال ٯبعل
ىذه اآلية أوؿ ما نزؿ ُب أمر القتاؿ.
وقد رجح ابن العريب قراءة الكسر ،مع أنو يقرأ كأىل بلده قراءة نافع بفتح التاء ،وىذا دليل على حّبتو و٘برده
للحقيقة العلمية.
وينشأ عن اختبلؼ القراءات ا٤بتواترة ُب ىذه اآلية مسألة من أكثر ا٤بسائل الٍب تكلم فيها الفقهاء وىيٙ :برير
علة ا٤بقاتلة ُب اإلسبلـ.
وقد انقسم الفقهاء ُب ىذه ا٤بسألة إٔب فريقْب ،قاؿ األولوف :إف علة ا٤بقاتلة ىي رد العدواف ،وقاؿ اآلخروف إف
علة ا٤بقاتلة ىي الكفر ،ولو ٓب يظهر من الكفار اعتداء.
وقد أخذ فقهاء ا٢بنفية وا٤بالكية بالقوؿ األوؿ ،فيما أخذ الشافعية وغالب ا٢بنابلة بالقوؿ الثاين.
وتعريف ا١بهاد عند عامة الفقهاء يتجو إٔب أف علة ا١بهاد ىي نصرة اإلسبلـ ،وىو تعليل يقوي مذىب ا٢بنفية
وا٤بالكية.

نقل ابن عابدين من متأخري ا٢بنفية تعريف ا١بهاد بأنو :الدعاء إٔب الدين ا٢بق ،وقتاؿ من ٓب يقبلو با٤باؿ
والنفس(.)1374
وتعريف الشافعية للجهاد( :ىو قتاؿ الكفار لنصرة اإلسبلـ)(.)1375
وقد قرر ٝبهور الفقهاء من مالكية وحنفية وبعض ا٢بنابلة(  )1376أف مناط القتاؿ ىو ا٢برابة وا٤بقاتلة
واالعتداء ،وليس ٧بض الكفر(  ،)1377فبل يقتل شخص ٤بخالفتو لئلسبلـ أو لكفره ،وإ٭با يقتل العتدائو
على اإلسبلـ ،فغّب ا٤بقاتل ال ٯبوز قتالو ،وإ٭با يلتزـ معو جانب السلم ،يدؿ لذلك نصوص الكتاب والسنة
واالعتبار( .)1378وأظهر األدلة على ذلك من الكتاب قولو سبحانو:
{وقاتلوا ُب سبيل اهلل الذين يقاتلونكم وال تعتدوا إف اهلل ال ٰبب ا٤بعتدين}()1379
وقد عقد ابن تيمية وىو من فقهاء ا٢بنابلة فصبلً للرد على من قاؿ بأف الكفر موجب لشن ا٢برب ،فقاؿ ُب
معرض الرد على الشافعية ُب احتجاجهم ٕبديث" :أمرت أف أقاتل الناس حٌب يشهدوا أف ال إلو إال اهلل وأين
رسوؿ اهلل ،فإذا فعلوا ذلك عصموا مِب دماءىم وأموا٥بم إال ٕبق اإلسبلـ وحساهبم على اهلل"(  .)1380قاؿ:
( ىذا ا٢بديث ذكر للغاية الٍب يباح قتا٥بم إليهإ ،بيث إذا فعلوىا حرـ قتا٥بم ،وا٤بعُب أين ٓب أومر بقتا٥بم إال إٔب
ىذه الغاية ،فإف ىذا خبلؼ النص واإلٝباع ،فإنو(ٓب يفعل ىذا قط ،بل كانت سّبتو أف من سا٤بو ٓب
يقاتلو)()1381
وقد ثبت بالنص واإلٝباع أف أىل الكتاب واجملوس مع أهنم ليسوا أىل كتاب إذا أدوا ا١بزية حرـ
قتا٥بم(.)1382
وكذلك فإنو لو كاف الكفر علة ا١بهاد ما أمرنا بالكف عن ا٤برأة والشيخ الكبّب من ا٤بشركْب ،وىو ما دلت لو
نصوص كثّبة منها ما رواه أنس بن مالك رضي اهلل عنو أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ" :انطلقوا
باسم اهلل ،وباهلل ،وعلى ملة رسوؿ اهلل ،ال تقتلوا شيخاً فانيا وال طفبلً ،وال امرأة"()1383
واختار الشافعية ومتقدمي ا٢بنابلة أف ا٤ببيح للقتل ىو الكفر وليس ا٢برابة ،واستدلوا لذلك بعموـ قولو سبحانو:
{فاقتلوا ا٤بشركْب حيث وجدٛبوىم}(.)1384
قاؿ ابن قدامة( :مسألة :قاؿ :ويقاتل أىل الكتاب واجملوس حٌب يسلموا أو يعطوا ا١بزية عن يد وىم صاغروف،
ويقتل من سواىم من الكفار حٌب يسلموا)()1385
وقد اتفق الشافعية وا٢بنابلة ُب ىذه ا٤بسألة ،فجعلوا أىل الكتاب مستثنْب من عموـ قولو سبحانو{ :قاتلوا
الذين ال يؤمنوف باهلل وال باليوـ اآلخر وال ٰبرموف ما حرـ اهلل ورسولو وال يدينوف دين ا٢بق حٌب يعطوا ا١بزية
عن يد وىم صاغروف}()1386
ونقل ابن قدامة عن أٞبد أف ا١بزية تقبل من ٝبيع الكفار إال عبدة األوثاف من العربٍ ،ب قاؿ :وىو مذىب
أيب حنيفة ألهنم يقروف على دينهم باالسَبقاؽ فيقروف ببذؿ ا١بزية كاجملوس(.)1387

وىكذا فإف ابن قدامة ىنا وافق الشافعية ،وأشار إٔب أف اإلماـ أٞبد اختار رأياً وسطاً بْب الشافعية وا٢بنفية،
فقاؿ بوجوب قتاؿ عبدة األوثاف من العرب والكف عمن سواىم حٌب ظهور ا٢برابة منهم(.)1388
ٍب قاؿ ُب االستدالؿ الختياره موافقاً الشافعية( :ولنا عموـ قولو تعأب{ :فاقتلوا ا٤بشركْب}( )1389وقوؿ النيب
 صلى اهلل عليو وسلم " :-أمرت أف أقاتل الناس حٌب يقولوا ال إلو إال اهلل" خص منهم أىل الكتاب بقولو:"حٌب يعطوا ا١بزية عن يد وىم صاغروف"
وقولو(ُب اجملوس" :سنوا هبم سنة أىل الكتاب"(  )1390فمن عداٮبا( )1391يبقى على مقتضى العموـ،
وألف الصحابة رضي اهلل عنهم توفقوا ُب أخذ ا١بزية من اجملوس ،وٓب يأخذ عمر منهم ا١بزية ،حٌب روى لو عبد
الرٞبن بن عوؼ أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ" :سنوا هبم سنة أىل الكتاب"( )1392وثبت عندىم
أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -أخذ ا١بزية من ٦بوس ىجر ،وىذا يدؿ على أهنم ٓب يأخذوىا من غّبىم
وألف قوؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم :-
"سنوا هبم سنة أىل الكتاب" يدؿ على اختصاص أىل الكتاب بإضافتها إليهم ،وألهنم تغلظ كفرىم لكفرىم
باهلل وٝبيع كتبو ورسلو()1393
وقد أطلنا ُب النقل عن ابن قدامة ألنو أورد معظم أدلة القائلْب بأف الكفر ىو علة ا٤بقاتلة ،وٜبة دليل آخر يورده
الشافعية أيضاً وىو ما روي عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -بقولو( :اقتلوا شيوخ ا٤بشركْب وأبقوا
شرخهم)()1394
فهذه با١بملة أدلة القائلْب بأف علة ا٤بقاتلة ىي الكفر وحده ،بدوف اشَباط ظهور ا٢برابة.
وقد ٣بص صاحب كتاب (آثار ا٢برب ُب الفقو اإلسبلمي)(  )1395ردود العلماء على ذلك فقاؿ( :ٯباب
عن ذلك بأف قولو تعأب:
{اقتلوا ا٤بشركْب}( )1396عاـ ٨بصوص بالذمي والنساء والصبياف ،وحديث:
"اقتلوا شيوخ ا٤بشركْب"( )1397ضعيف باالنقطاع ،وبا٢بجاج بن أرطأة(  )1398فبل يصلح للمعارضة ،ولو
سلمت صحتو فيجب ٚبصيصو ٕبسب أصوؿ الشافعي.
ويرد على الشافعي أيضاً بأنو لو كاف ٦برد الكفر مبيحاً (للقتل) ٤با نزؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -بِب
قريظة على حكم سعد بن معاذ فيهم ،ولو حكم فيهم بغّب القتل لنفذ حكمو...
ومن ناحية النصوص القرآنية فهناؾ نصوص قطعية ال تقبل التأويل يرد هبا على الشافعي مثل قولو تعأب:
{وقاتلوا ُب سبيل اهلل الذين يقاتلوكم وال تعتدوا إف اهلل ال ٰبب ا٤بعتدين}()1399
ٍب قاؿ( :وىذا ا٤بوقف الدفاعي ىو الذي سار عليو النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وا٤بسلموف من بعده ،فلم
يقتل النيب كفار قريش وىوازف ،وما استباح ا٣بلفاء يوماً دـ أحد من غّب ا٤بسلمْب ُب غّب ا٢برب)(.)1400

ٍب فصل القوؿ ُب الرد على من زعم نسخ ىذه اآلية ،وتوجيو تعليل القتاؿ با٢برابة ،وٝبلة رده ُب ثبلثة
اعَباضات:
األوؿ :إف النسخ ال بد لو من دليل ،وال دليل يدؿ على النسخ أو التخصيص.
الثاين :إف ما تضمنتو اآلية معاين ال تقبل النسخ ،فقد تضمنت النهي عن االعتداء ،واالعتداء ظلم ،والظلم
من ا٤بعاين احملرمة ُب كل الشرائع وُب أحكاـ العقوؿ ،واهلل ال يبيح الظلم قط.
الثالث :لو كاف القتل للكفر جائزاً ،وأف آية منع االعتداء منسوخة لكاف اإلكراه على الدين جائزاً ،لقولو تعأب:
{ال إكراه ُب الدين}()1401
وكذلك فإف النيب صلى اهلل عليو وسلم أسر من ا٤بشركْب أسرى ،فمنهم من قتلو ،ومنهم من فداه ،ومنهم من
أطلق سراحو ،وٓب يكره أحداً منهم على اإلسبلـ ،ولو كاف القتاؿ ألجل الكفر ما كاف ٥بؤالء إال
السيف(.)1402
-----------( )1369سورة ا٢بج 39
( )1370تقريب النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري ص 145
وعبارة طيبة النشر:
 ............يقاتلوف عف عم افتح التا .............
( )1371سورة ا٢بج 39
( )1372حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ص 478
( )1373أحكاـ القرآف البن العريب ا٤بالكي جػ 3ص 1279
( )1374حاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار البن عابدين جػ 4ص 121
وانظر الدر ا٤بختار جػ 3ص 238
( )1375حاشية الشرقاوي جػ 2ص 391
وانظر آثار ا٢برب ُب الفقو اإلسبلمي للدكتور وىبة الزحيلي ص 33
( )1376اختلفت عن أٞبد الرواية ،واختار ابن قدامة أف علة ا١بهاد ىي الكفر كما سيأٌب ،وعاد ابن تيمية
إٔب أف علة ا١بهاد ىي ا٢برابة ،وعزا القوؿ إٔب أٞبد .وسيأٌب تفصيل ذلك.
( )1377استدلوا بقولو تعأب :ال إكراه ُب الدين.
( )1378لكن نقل ابن رشد ا٢بفيد ُب بداية اجملتهد إٝباعاً غريباً فقاؿ ٙبت عنواف:
الفصل الثاين ُب معرفة الذين ٰباربوف

فأما الذين ٰباربوف فاتفقوا على أهنم ٝبيع ا٤بشركْب لقولو تعأب{ :وقاتلوىم حٌب ال تكوف فتنة ويكوف الدين
كلو هلل} إال ما روي عن مالك أنو قاؿ :ال ٯبوز ابتداء ا٢ببشة وال الَبؾ با٢برب.
انظر بداية اجملتهد البن رشد جػ 1ص 369
( )1379سورة البقرة 192
( )1380رواه البخاري ُب كتاب اإلٲباف ،ورواه مسلم ُب باب األمر بقتاؿ الناس حٌب يشهدوا ...رقم ()22
( )1381رسالة القتاؿ البن تيمية ص 117
( )1382ا٤بصدر السابق نفسو
( )1383رواه أبو داود ُب كتاب ا١بهاد ،برقم .82
( )1384سورة التوبة
( )1385ا٤بغِب البن قدامة جػ 8ص 361
( )1386سورة التوبة 28
( )1387ا٤بغِب البن قدامة جػ 8ص 361
( )1388ا٤بصدر السابق نفسو
( )1389سورة التوبة 5
( )1390رواه ابن أيب شيبة ،انظر الكنز 11490
(ُ )1391ب األصل :فمن عداىا ،وال ٱبفى أنو ٙبريف.
إذ صوابو كما أثبتناه ،انظر ا٤بغِب البن قدامة جػ 8ص  363سطر 11
( )1392مر ٚبرٯبو قبل قليل
( )1393ا٤بغِب البن قدامة جػ 8ص 361
( )1394رواه أٞبد بن حنبل وأبو داود والَبمذي عن ٠برة بن جندب ،انظر مسند أٞبد جػ  5ص  9وىو
منقطع فيو ا٢بجاج بن أرطأة ،قاؿ عنو ابن حجر ُب التقريب :صدوؽ ،كثّب ا٣بطأ والتدليس.
انظر تقريب التهذيب جػ 1ص .153
( )1395للدكتور وىبة الزحيلي ص .110
( )1396سورة التوبة 5
( )1397مر ٚبرٯبو قبل قليل
( )1398ا٢بجاج بن أرطأة ٍ
قاض من البصرة ،توُب عاـ  147ىػ ،ومر بك قبل قليل ما قالو ُب ابن حجر
العسقبلين ُب تقريب التهذيب جػ 1ص 153
( )1399سورة البقرة 190

( )1400آثار ا٢برب ُب الفقو اإلسبلمي للدكتور وىبة الزحيلي ص 110
( )1401سورة البقرة 256
( )1402انظر :آثار ا٢برب ُب الفقو اإلسبلمي للدكتور وىبة الزحيلي ص  111وما بعدىا
(فائدة)
اختلف الفقهاء ُب ٙبرير طبيعة ا١بهاد ُب اإلسبلـ ،أىو حرب دفاعية أـ حرب ىجومية ،وقد أكثروا من
االستدالؿ ٤با ذىبوا إليو ،وأورد كل منهم رأيو ،منتصراً لو باألدلة ،وسأورد ُب ىذا ا٤بقاـ نقبلً ٤با قدمو كل فريق
من االستدالؿ ٍب أعطف بتحرير ما أعتقده ا٢بق ُب ىذه ا٤بسألة واهلل أعلم.
قاؿ ابن قدامة ُب ا٤بغِب( :قاؿ أٞبد :إف الدعوة قد بلغت وانتشرت ،ولكن إف جاز أف يكوف قوـ خلف الروـ
وخلف الَبؾ على ىذه الصفة ٓب ٯبز قتا٥بم قبل الدعوة ،وذلك ٤با روى بريدة قاؿ :كاف النيب  -صلى اهلل عليو
وسلم  -إذا بعث أمّباً على سرية أو جيش أمره بتقوى اهلل ُب خاصتو وٗبن معو من ا٤بسلمْب وقاؿ" :إذا لقيت
عدوؾ من ا٤بشركْب فادعهم إٔب إحدى ثبلث خصاؿ فأيتهن أجابوؾ إليها فاقبل منهم
وكف عنهم :ادعهم إٔب اإلسبلـ فإف أجابوؾ فاقبل منهم وكف عنهم ،فإف ىم أبوا فادعهم إٔب إعطاء ا١بزية،
فإف أجابوؾ فاقبل منهم وكف عنهم ،فإف أبوا فاستعن باهلل عليهم وقاتلهم" رواه أبو داود ومسلم ،وىذا ٰبتمل
أنو كاف ُب بدء األمر قبل انتشار الدعوة وظهور اإلسبلـ ،فأما اليوـ فقد انتشرت الدعوة فاستغُب بذلك عن
الدعاء عند القتاؿ ،قاؿ أٞبد كاف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -يدعو إٔب اإلسبلـ قبل أف ٰبارب حٌب أظهر
اهلل الدين وعبل اإلسبلـ وال أعرؼ اليوـ أحداً يُدعى ،قد بلغت الدعوة كل أحد ،فالروـ قد بلغتهم الدعوة
وعلموا ما يراد منهم ،وإ٭با كانت الدعوة ُب أوؿ اإلسبلـ ،وإف دعا فبل بأس ،وقد روى ابن عمر رضي اهلل عنو
أف "النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -أغار على بِب ا٤بصطلق وىم غاروف آمنوف وإبلهم تسقى على ا٤باء فقتل
ا٤بقاتلة وسىب الذرية" متفق عليو ،وعن الصعب بن جثامة قاؿ ٠بعت رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم -
يسأؿ عن الديار من ديار ا٤بشركْب يبيتوف ،فيصيبوف من نسائهم وذراريهم فقاؿ" :ىم منهم" متفق عليو ،وقاؿ
سلمة بن األكوع" :أ ََّمر رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -أبا بكر فغزونا ناساً من ا٤بشركْب فبيَّْتناىم" رواه
أبو داود .وٰبتمل أف ٰبمل األمر بالدعوة ُب حديث بريدة على االستحباب ،فإهنا مستحبة ُب كل حاؿ ،وقد
روى "أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -أمر علياً حْب أعطاه الراية يوـ خيرب وبعثو إٔب قتا٥بم أف يدعوىم وىم
٩بن بلغتهم الدعوة" رواه البخاري ،ودعا خالد بن الوليد طليحة األسدي حْب تنبأ ،فلم يرجع فأظهره اهلل عليو،
ودعا سلماف أىل فارس .فإذا ثبت ىذا فإف كاف ا٤بدعو من أىل الكتاب أو ٦بوساً دعاىم إٔب اإلسبلـ ،فإف
أبوا دعاىم إٔب إعطاء ا١بزية ،فإف أبوا قاتلهم ،وإف كانوا من غّبىم دعاىم إٔب اإلسبلـ ،فإف أبوا قاتلهم ،ومن
قتل منهم قبل الدعاء ٓب يضمن ،ألنو ال إٲباف لو وال أماف ،فلم يضمن كنساء من بلغتو الدعوة وصبياهنم.

ٍب استأنف ابن قدامة فقاؿ ( :ويقاتل أىل الكتاب واجملوس حٌب يسلموا أو يعطوا ا١بزية عن يد وىم صاغروف،
ويقاتل من سواىم من الكفار حٌب يسلموا) وٝبلتو أف الكفار ثبلثة أقساـ( :قسم) أىل كتاب وىم اليهود
والنصارى ومن اٚبذ التوراة واإل٪بيل كتاباً ،كالسامرة والفرنج و٫بوىم ،فهؤالء تقبل منهم ا١بزية ويقروف على
دينهم إذا بذلوىا ،لقوؿ اهلل تعأب{ :قاتلوا الذين ال يؤمنوف باهلل وال باليوـ اآلخر وال ٰبرموف ما حرـ اهلل
ورسولو وال يدينوف دين ا٢بق من الذين أوتوا الكتاب حٌب يعطوا ا١بزية عن يد وىم صاغروف} (وقسم) ٥بم
شبهة كتاب وىم اجملوس ،فحكمهم حكم أىل الكتاب ُب قبوؿ ا١بزية منهم وإقرارىم هبا ،لقوؿ النيب  -صلى
اهلل عليو وسلم " :-سنوا هبم سنة أىل الكتاب" ،وال نعلم بْب أىل العلم خبلفاً ُب ىذين القسمْب( ،وقسم)
ال كتاب ٥بم وال شبهة كتاب ،وىو من عدا ىذين القسمْب من عبدة األوثاف ومن عبد ما استحسن وسائر
الكفار ،فبل تقبل منهم ا١بزية وال يقبل منهم سوى اإلسبلـ ،ىذا ظاىر ا٤بذىب وىو مذىب الشافعي .وروى
عن أٞبد أف ا١بزية تقبل من ٝبيع الكفار إال عبدة األوثاف من العرب .وىو مذىب أيب حنيفة ألهنم يقروف
على دينهم باالسَبقاؽ فيقروف ببذؿ ا١بزية كاجملوس ،وحكي عن مالك أهنا تقبل من ٝبيع الكفار إال كفار
قريش ٢بديث بريدة الذي ُب ا٤بسألة قبل ىذه وىو عاـ وألهنم كفار فأشبهوا اجملوس.
ولنا عموـ قولو تعأب{ :اقتلوا ا٤بشركْب} وقوؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم " :-أمرت أف أقاتل الناس حٌب
يقولوا ال إلو إال اهلل")()1403
وُب ىذا ا٤بعُب يعرؼ ا٢بنفية ا١بهاد بقو٥بم :ىو الدعاء إٔب الدين ا٢بق وقتاؿ من ٓب يقبلو)1404(.
وقاؿ الغنيمي ا٢بنفي ُب اللباب :قتاؿ الكفار واجب وإف ٓب يبدؤونا()1405
وىذا الرأي الشك يندرج ُب اآلراء الٍب ٘بعل ا٢برب ُب اإلسبلـ ىجوميةٗ ،بعُب أف ا٤ببادرة فيها بيد ا١بماعة
ا٤بسلمة ،إذ ىي الٍب تعلن ا٢برب ال بقصد رد العدواف ،بل بقصد ٙبقيق استعبلء دين ا٢بق ُب األرض.
وُب مقابل ذلك فقد اختار بعض الفقهاء أف ا٢برب ُب اإلسبلـ دفاعية ٗبعُب أف ا٢باكم ا٤بسلم ال ٱبوؿ بإعبلف
حالة ا٢برب إال حْب وجود ا٢برابة من ا٤بشركْب ،أو التمهيد للعدواف واألذية.
وقد نقل القرطيب ىذا القوؿ عن ٧بمد بن عبد العزيز وابن عباس و٦باىد ،وذلك ُب معرض تصرٰبهم بأف آية
{وقاتلوا ُب سبيل اهلل الذين يقاتلونكم} غّب منسوخة)1406(.
ويدؿ على ذلك النصوص الكثّبة من الكتاب والسنة الٍب دلت على استبقاء كثّب من ا٤بشركْب من أىل
الكتاب وغّبىم ،فمن الكتاب قولو سبحانو{ :ال ينهاكم اهلل عن الذين ٓب يقاتلوكم ُب الدين وٓب ٱبرجوكم من
إ٭با ينهاكم اهلل عن الذين قاتلوكم ُب الدين
دياركم أف تربوىم وتقسطوا إليهم إف اهلل ٰبب ا٤بقسطْب،
وأخرجوكم من دياركم وظاىروا على إخراجكم أف تولوىم ومن يتو٥بم فأولئك ىم الظا٤بوف}()1407
وقولو سبحانو وىو آخر ما نزؿ ُب أمر ا١بهاد{ :وإف أحد من ا٤بشركْب استجارؾ فأجره حٌب يسمع كبلـ اهلل
ٍب أبلغو مأمنو}( )1408اآلية.

وقد روى اإلماـ أٞبد بسنده عن أ٠باء بنت أيب بكر رضي اهلل عنها قالت :قدمت أمي وىي مشركة فأتيت
النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -فقلت يا رسوؿ اهلل ،إ ّف أمي قدمت وىي راغبة ،أفأصلها؟ قاؿ" :نعم صلي
أمك"()1409
العزى على بنتها أ٠باء بنت أيب بكر هبدايا
وروي من حديث عبد اهلل بن الزبّب قاؿ :قدمت قتيلةُ ُ
بنت عبد ّ
وثياب و٠بن وأقط .فلم تقبل ىداياىا وٓب تدخلها منز٥با ،فسألت عائشة ٥با النيب  -صلى اهلل عليو وسلم -
عن ذلك ،فتبل عليها قوؿ اهلل عز وجل{ :ال ينهاكم اهلل عن الذين ٓب يقاتلوكم ُب الدين وٓب ٱبرجوكم من
تربوىم وتقسطوا إليهم ،إ ّف اهلل ٰبب ا٤بقسطْب}()1410
دياركم أف ّ
وأظهر األدلة على ذلك ما أخرجو اإلماـ البخاري أف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -مات ودرعو مرىونة
عند يهودي بصاع من شعّب)1411(.
وقد هنج صاحب كتاب آثار ا٢برب ُب الفقو اإلسبلمي منهجاً متفرداً ُب ٙبرير ىذه ا٤بسألة ،فبعد أف فصل
القوؿ ُب اختيار القائلْب بالدفاع والقائلْب با٥بجوـ ،انتهى إٔب تقرير تفرد ا٤بنهج اإلسبلمي ُب ٙبرير طبيعة
ا١بهاد وذلك بقولو:
(أما أف ا١بهاد :ىل ىو عمل دفاعي أو ىجومي؟ فهذا تقسيم ال ينطبق على نظاـ ا١بهاد اإلسبلمي ،ألف
اإلسبلـ ال يؤمن با٢بروب ا٢بديثة ،حروب ا٤بطامع البشرية ،الٍب أملت ىذا التقسيم ،وال يصح أف يوصف
ا١بهاد بأنو ىجومي ألف ا٥بجوـ يعِب الظلم ،وا١بهاد عدؿ ُب الواقع ،وقد يكوف ا١بهاد مطلوباً إذا استبد
ا٢بكاـ ٗبصاّب رعاياىم ،وىنا يظهر ا٤بسلموف بأهنم دعاة إصبلح عاـ ،وجند رسالة يبلغوهنا للناس على بينة
وىدى ،رغم معاندة بعض الظا٤بْب ،وقد يلتزـ ا٤بسلموف جانب الدفاع فقط دوف التقيد ٕبدود جغرافية
مصطنعة ،فاإلسبلـ ال ٙبده حدود)1412()..
ٍب خلص إٔب القوؿ( :إف ا١بهاد اإلسبلمي من نوع خاص ،ليس ىجومياً ظا٤باً للعآب ،وليس ٦برد دفاع عن
حدود الوطن وا٤بصاّب ،فهو بكلمة موجزة :وسيلة ُب يد وٕب األمر ٢بماية نشر الدعوة ،أو للدفاع عن
ا٤بسلمْب)(.)1413
والذي أراه واهلل أعلم أف منشأ ا٣ببلؼ ىو عدـ اتفاقهم على ٙبديد معُب الدفاع وا٥بجوـ ،فا٥بجوـ ٗبعُب البغي
والعدواف ٓب يقره أحد ،قاؿ اهلل عز وجل{ :وقاتلوا ُب سبيل اهلل الذين يقاتلوكم وال تعتدوا إف اهلل ال ٰبب
ا٤بعتدين}()1414
والدفاع ٗبعُب االنتظار احملض حٌب يناؿ العدو منآ ،ب يقل بو أحداً أيضاً ،قاؿ اهلل عز وجل{ :يا أيها الذين
آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا ٝبيعاً}(.)1415
فليس معُب الدفاع أف تقاتل بَبس دوف سيف ،أو تنتظر غارة العدو ،حٌب ٯبتاح أرض الوطن ،ويهلك ا٢برث
والنسل و٫بن غاروف غافلوف٫ ،بسن الظن بالعدو ونلتمس لو ا٤بعاذير!.

بل مقتضى الدفاع أف تقدـ ساعة اإلقداـ وٙبجم ساعة اإلحجاـ ،وتدرس نوايا عدوؾ ،وتكشف طواياه
وتدبّبه ،ففي عمل الدفاع كر وفر ،ومصاولة ومنازلة ،وإقحاـ وإحجاـ ،ودرع وسيف ،وحراب ورماح ،وكل
ذلك مقرر لدى األمم كلها ُب نشاطها العسكري الدفاعي.
ففي كل وزارة دفاع ُب العآب دائرة عمليات واستطبلع و٘بسس ومداٮبة واقتحاـ ،وكل ذلك يسمى نشاطاً
دفاعياً.
وإذا تقرر ذلك فإين أعتقد أف سائر صنوؼ ا١بهاد ُب اإلسبلـ ،تندرج ٙبت إطار العمل الدفاعي بعد ٙبرير
مناطو وتقرير مناشطو.
ففي بدر خرج النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -يريد عّب قريش ،وىو منطق دفاعي مربر ،إذ األمواؿ الٍب نتجتها
القافلة ىي متاع ا٤بسلمْب
ا٤بهاجرين ُب مكة ،ومن حقهم أف ٰبصلوا عليها بأي ٜبن ،و٤با فرت القافلة حضرت قريش ُب جيش قوامو
ثبلثة أضعاؼ جيش النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -وأ١بأتو إٔب حرب ٓب يكن قد قصدىا وال سعى إليها،
ونذكر هبذه ا٤بناسبة أف بدر تبعد عن ا٤بدينة ٫بو  180كم فيما تبعد عن مكة  260كم ،وذلك كلو يكشف
لك من ىو الطرؼ الغازي ُب ىاتْب ا١بهتْب.
وُب أحد اعتصم رسوؿ اهلل ٗبدينتوٍ ،ب خرج إٔب جبل أحد على بعد ٫بو أربعة أمياؿ من ا٤بدينة يدفع عنها غارة
قريش واألحابيش.
وُب ا٣بندؽ اعتصم النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب مدينتو وخندؽ على نفسو ،وٓب يلق أذناً الستفزاز قريش
وال ٢بماسة الشباب من أصحابو ُب عمل دفاعي صريح ،استمر ٫بو أربعْب يوماً ،حٌب رد اهلل الذين كفروا
بغيظهم وكفى اهلل ا٤بؤمنْب القتاؿ ،وكاف اهلل قوياً عزيزاً.
ولعل ما يشكل ُب ىذا الباب ىو خروجو (إٔب حنْب والطائف ٤ببلقاة ثقيف وىوازف ،ولكن قراءة سريعة ٥باتْب
الغزوتْب تظهر أف ثقيف وىوازف كانت قد ٝبعت حشوداً ىائلة بغرض غزو مكة وإخراج النيب  -صلى اهلل عليو
وسلم  ، -حٌب أصبح ُب وادي حنْب ثبلثوف ألفا من ا٢بلفاء ،كلهم مستعد لئلغارة على مكة ،فكاف مقتضى
الدفاع حينئذ أف ٱبرج إليهم النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -بغارة اهلل فيصبحهم بعذاب وساء صباح
ا٤بنذرين(.)1416
وىكذا فإف استقراء فصوؿ جهاد النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -يكشف لك أنو ٓب ٱبرج ُب سائر
غزواتو( )1417إال ُب ىذا اإلطار الدفاعي كما اصطلح عليو أىل ا٣بربة ،وىذا يقوي ما ذىب إليو النووي ُب
شرح صحيح مسلم من ٙبديد علة القتاؿ ُب اإلسبلـ بظهور ا٢برابة من العدو.
ٜبرة ا٣ببلؼ :أطلنا ُب ىذه ا٤بسألة من نقل األقواؿ واالختيارات من السلف وا٣بلف ُب ٙبرير علة ا١بهاد
ومناطو ،وال شك أف ىذه النقوؿ واالستدالالت قد كشفت لك عن كثّب من ٜبرات تعدد القراءة.

ِ
معُب جديداً ،وىو
وأشّب ُب ىذا اجملاؿ أيضاً إٔب أف ورود القراءة بالكسر والفتح {يقاتلوف} و{يقاتَلوف} أفادنا ً
أف ا٤بقاتِل قد يكوف مظلوماً أيضاً ،كما ىو ا٢باؿ ُب (ا٤بقاتَل) ،وىكذا فإنو ليس ٜبة صورة واحدة لطبيعة ا٢برب
ُب اإلسبلـ ،إذ األمور ٗبقاصدىا ،وسواء كاف الرجل مقاتِبلً أو مقاتَبلً ،فإف تقرير كونو ظا٤باً أو مظلوماًٰ ،بدد
بدوافعو إٔب القتاؿ والظروؼ الٍب أحاطت بو.
وىذا يقوي ما ذىب إليو أستاذنا الدكتور وىبة الزحيلي أف ا١بهاد ُب اإلسبلـ ال يوصف بأنو دفاعي وال
ىجومي ،بل ىو من نوع خاص ،ليس ىجومياً ظا٤باً للعآب ،وليس ٦برد دفاع عن حدود الوطن
وا٤بصاّب(.)1418
وكذلك فإف اإلذف بالقتاؿ للمقاتلْب مقيد بكوهنم ظلموا{ :بأهنم ظلموا} ،وىذا يقوي أيضاً ما أورده الدكتور
وىبة الزحيلي من أف علة ا٤بقاتلة إ٭با ىي ظهور ا٢برابة والظلم من العدو(.)1419
-----------( )1403ا٤بغِب البن قدامة جػ 8ص 362
( )1404رد احملتار على الدر ا٤بختار جػ  4ص  ،120وقاؿ ُب ا٢باشية (الصفحة نفسها) :ا٢بدود إخبلء عن
الفسق ،وا١بهاد إخبلء عن الكفر.
( )1405اللباب ُب شرح الكتاب جػ 4ص  ،115وقاؿ ُب ا٢باشية بعد ذلك :للنصوص العامة.
( )1406تفسّب ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 4ص .348
( )1407سورة ا٤بمتحنة ،اآلية .8
( )1408سورة التوبة ،اآلية  ،6انظر ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 8ص 77
( )1409رواه أٞبد ُب مسنده عن أ٠باء بنت أيب بكر جػ  6ص  ،344وسائر رواتو ثقات ،على شرط
البخاري
( )1410سورة ا٤بمتحنة ( ،)8وا٢بديث برواية ا٢باكم ُب ا٤بستدرؾ كتاب التفسّب ،سورة ا٤بمتحنة.
( )1411رواه البخاري ُب كتاب ا١بهاد باب  ،89انظر فتح الباري جػ  1ص  .99ورقم ا٢بديث ُب البخاري
.2916
( )1412آثار ا٢برب ُب الفقو اإلسبلمي للدكتور وىبة الزحيلي ص 124
( )1413ا٤بصدر السابق نفسو والصفحة نفسها.
( )1414سورة البقرة 191
( )1415سورة النساء
( )1416انظر سّبة ابن ىشاـ وٕباشيتها الروض األنف ج  3ص 29
( )1417انظر سّبة ابن ىشاـ وٕباشيتها الروض األنف ج  3ص 29

( )1418انظر آثار ا٢برب ُب الفقو اإلسبلمي للدكتور وىبة الزحيلي ص 124
( )1419ا٤بصدر السابق نفسو والصفحة نفسها.
ا٤بسألة السادسة
قولو تعأب{ :فقاتلوا أئمة الكفر إهنم ال أٲباف ٥بم لعلهم ينتهوف} التوبة ػ- 12
قرأ ابن عامر{ :إهنم ال إٲباف ٥بم} بكسر األلف أي ال إسبلـ وال دين ٥بم.
وقاؿ آخروف :معناه ال أماف ٥بم مصدر (آمنتو إٲباناً) ا٤بعُب :إذا كنتم أنتم آمنتموىم فنقضوا ىم عهدىم فقد
بطل األماف الذي أعطيتموىم.
وقرأ الباقوف{ :ال أٲباف ٥بم} بالفتح ٝبع ٲبْب.
وحجتهم قولو{ :اٚبذوا أٲبانكم جنة}(  )1420وىو االختيار ،ألنو ُب التفسّب ال عهود ٥بم وال ميثاؽ وال
حلف ،فقد وصفهم بالنكث ُب العهود(.)1421
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف علة مقاتلة ا٤بشركْب ىي الكفر كما قررهتا قراءة ابن عامر ،وىي متواترة.
وقد بينت قراءة ا١بمهور معُب آخر لقتاؿ ا٤بشركْب وىو أهنم ال أٲباف ٥بم وال عهود وال ميثاؽ وال حلف
وا١بمع بْب القراءتْب أف قراءة ابن عامر تقرير لعلة القتاؿ(  ،)1422فيما كانت قراءة ا١بمهور وصفاً ألحواؿ
ا٤بشركْب حْب قتا٥بم ،أو حْب األمر بقتا٥بم ،واهلل أعلم
-----------( )1420سورة ا٤بنافقوف ػ- 3
( )1421حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ط مؤسسة الرسالة ص  ، 365وانظر سراج القاري البن القاصح
العذري ط البايب ا٢بليب ص  .236وعبارة الشاطيب :ويكسر ال إٲباف عند ابن عامر .............
( )1422انظر ما أوردناه ُب مبحث علة القتاؿ ص 714
ا٤بسألة السابعة
قولو تعأب{ :والذين آمنوا وٓب يهاجروا مالكم من واليتهم من شيء حٌب يهاجروا} األنفاؿ ػ- 72
قرأ ٞبزة{ :ما لكم من ِواليتهم} بكسر الواو ،وىي مصدر (وليت الشيء واليةً ،وو ٍاؿ حسن الوالية .قاؿ
إٕب من فتحها ،ألهنا إ٭با يفتح
الفراء{ :ما لكم من واليتهم} يريد :من مّباثهم ،وكسر الواو ُب الوالية أعجب َّ
أكثر ذلك إذا كاف ُب معُب (نصرة) قاؿ :فكاف الكسائي يفتحها ويذىب هبا إٔب النصرة وال أراه علم التفسّب
وٱبتاروف ُب (ولَّيتو والية) الكسر.
وقرأ الباقوف{ :من َواليتهم} بالفتح أي :من نصرىم.

والعرب تقوؿ٫( :بن لكم على بِب فبلف والية) أي أنصار(.)1423
وٜبرة ا٣ببلؼ :أف اآلية نفت عن ا٤بسلمْب وجوب النصرة ٤بن آمن وٓب يهاجر ،ونفت عنهم أيضاً حق اإلرث
فيهم ،فكأهنا قالت :ما ٥بم عليكم نصرة ،وما لكم فيهم من مّباث ،وال يؤخذ ىذاف ا٢بكماف من قراءة
واحدة بل من القراءتْب معاً.
وقد أ ِ
مت قراءة ا١بمهور ،فيما نسخ حكم قراءة ٞبزة بعد أف عمل هبا ا٤بسلموف زمناً حْب أنزؿ اهلل توريث
ُحك ْ
ْ
ذوي األرحاـ.
أخرج ابن مردويو عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قاؿ :كاف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -آخى بْب
ا٤بسلمْب من ا٤بهاجرين واألنصار ،فآخى بْب ٞبزة بن عبد ا٤بطلب وبْب زيد بن حارثة ،وبْب عمر بن ا٣بطاب
ومعاذ بن عفراء ،وبْب الزبّب بن العواـ وعبد اهلل بن مسعود ،وبْب أيب بكر الصديق وطلحة بن عبيد اهلل ،وبْب
عبد الرٞبن بن عوؼ وسعد بن الربيع ،وقاؿ لسائر أصحابو تآخوا وىذا أخي يعِب علي بن أيب طالب رضي
اهلل عنو ،قاؿ :فأقاـ ا٤بسلموف على ذلك حٌب نزلت سورة األنفاؿ ،وكاف ٩با ش ّدد اهلل بو عقد نبييو (قوؿ اهلل
تعأب { :إف الذين آمنوا وىاجروا وجاىدوا بأموا٥بم وأنفسهم ُب سبيل اهلل والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم
أولياء بعض والذين آمنوا وٓب يهاجروا} إٔب قولو٥{ :بم مغفرة ورزؽ كرًن}
فأحكم اهلل تعأب هبذه اآليات العقد الذي عقد رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -بْب أصحابو من
ا٤بهاجرين واألنصار يتوارث الذين تآخوا دوف من كاف مقيماً ٗبكة من ذوي األرحاـ والقرابات فمكث الناس
على ذلك العقد ما شاء اهلل.
ٍب أنزؿ اهلل اآلية األخرى .فنسخت ما كاف قبلها فقاؿ{ :والذين آمنوا من بعد وىاجروا وجاىدوا معكم
فأولئك منكم وأولو األرحاـ بعضهم أؤب ببعض} رجع كل َر ُج ٍل إٔب نسبو ورٞبو وانقطعت تلك
الوراثة)1424(.
وا٣ببلصة أف اآلية يفهم منها معنياف:
األوؿ :ا٤بّباث ىو قراءة الكسر.
الثاين :النصرة وىو قراءة ا٣بفض.
باؽ تبلوة منسوخ حكماً والثاين ٍ
فاألوؿ ٍ
باؽ تبلوة وحكماً.
وىذا القوؿ بأف الوالية بالكسر ٧بمولة على ا٤بّباث ،ىو الذي دؿ عليو السياؽ واختاره ٝباىّب ا٤بفسرين
والنحاة ،كما نقلنا عن الفراء لكن نقل القرطيب ىذه القراءة وعزاىا إٔب ٰبٓب بن وثاب واألعمش أيضاً ٍب قاؿ:
قيل ىي لغة ُب الواليةٍ ،ب قاؿ :والفتح ُب ىذا أبْب وأحسن ،ألنو ٗبعُب النصرة والنسب ،وقد تطلق الوالية
ٗبعُب اإلمارة(.)1425

وكذلك فإف القاضي ابن العريب نقل ا٤بعنيْب ٝبيعاً من قراءة واحدة وىي قراءة الفتح فقاؿ :مالكم من واليتهم
من شيء :قبل من النصرة لبعد دارىم ،وقيل :من ا٤بّباث النقطاع واليتهم.
ولئلماـ الرازي ا١بصاص ٙبرير لطيف ُب ىذه ا٤بسألة لكنو ٓب يتطرؽ فيو ألمر القراءة كأنو كاف يرى أهنما لغتاف
ُب معُب التوارث ،وىاؾ نصو:
اختلف السلف ُب أف التوارث كاف ثابتاً بينهم با٥بجرة واألخوة الٍب آخى هبا رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم
 بعينهم دوف األرحاـ ،وأف ذلك مراد ىذه اآلية ،وأف قولو تعأب{ :أولئك بعضهم أولياء بعض}( )1426قدأريد بو إٯباب التوارث بينهم ،وأف قولو:
{ما لكم من واليتهم من شيء حٌب يهاجروا}( )1427وقد نفى إثبات التوارث بينهم بنفيو ا٤بوالة بينهم ،وُب
ىذا داللة على أف إطبلؽ لفظ ا٤بوالة يوجب التوارث وإف كاف قد ٱبتص بو بعضهم دوف ٝبيعهم ،على
حسب وجود األسباب ا٤بؤكدة لو ،كما أف النسب سبب يستحق بو ا٤بّباث ،وإف كاف بعض ذوي األنساب
أؤب بو ُب بعض األحواؿ لتأكد سببو ،وُب ىذا دليل على أف قولو تعأب {ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليو
سلطاناً} ( )1428موجب إلثبات القود لسائر ورثتو وأف النساء والرجاؿ ُب ذلك سواء لتساويهم ُب كوهنم
من مستحقي مّباثو ،ويدؿ أيضاً على أف الوالية ُب النكاح مستحقة با٤بّباث ،وإف قولو (" :ال نكاح إال
بوٕب"( )1429مثبت للوالية ١بميع من كاف من أىل ا٤بّباث على حسب القرب وتأكيد السبب وأنو جائز
الصغار إذا ٓب يكن أب ،على ما يذىب إليو أبو حنيفة إذ كانت من أىل الوالية ُب
لؤلـ تزويج أوالدىا ّ
ا٤بّباث.
وقد كانت ا٥بجرة فرضاً حْب ىاجر النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -إٔب أف فتح النيب  -صلى اهلل عليو وسلم
 مكة فقاؿ" :ال ىجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية"(  )1430فنسخ التوارث با٥بجرة بسقوط فرض ا٥بجرةوأثبت التوارث بالنسب بقولو تعأب:
{وأولو األرحاـ بعضهم أؤب ببعض ُب كتاب اهلل}(  )1431قاؿ ا٢بسن( :)1432كاف ا٤بسلموف يتوارثوف
 )1433فتوارثوا
با٥بجرة حٌب كثر ا٤بسلموف فأنزؿ اهلل تعأب{ :وأولوا األرحاـ بعضهم أؤب ببعض}(
باألرحاـ(.)1434
-----------( )1423حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ط مؤسسة الرسالة ص 314
وانظر سراج القاري البن القاصح العذري ط البايب ا٢بليب ص 236
وعبارة الشاطيب:
وال يتهم بالكسر فز وبكهفو شفا ...................
( )1424انظر الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور للسيوطي ط دار ا٤بعرفة جػ 3ص 205

ورواه كذلك ابن جرير الطربي من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس ،ومن طريق قتادة ،وانظر كذلك
فتح الباري للحافظ ابن حجر جػ 8ص 249
( )1425انظر ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 8ص 56
( )1426سورة األنفاؿ 75
( )1427سورة األنفاؿ 72
( )1428سورة اإلسراء 33
( )1429أخرجو أٞبد عن عمراف بن حصْب مرفوعاً ،ورواه أٞبد وأصحاب السنن أيضاً عن أيب موسى
األشعري ،وصححو الَبمذي وابن حباف بلفظ" :ال نكاح إال بوٕب" .كشف ا٣بفاء جػ 2ص 369
( )1430أخرجو أبو نعيم ُب ا٢بلية ،وٛبامو :ال ىجرة بعد الفتح إ٭با ىو اإلٲباف والنية وا١بهاد ،متعة النساء
حراـ ،متعة النساء حراـ ،متعة النساء حراـ .انظر كنز العماؿ جػ 10ص 500
( )1431سورة األنفاؿ 75
( )1432ىو ا٢بسن البصري ،اإلماـ التابعي ا٤بشهور ،سبقت ترٝبتو.
( )1433سورة األنفاؿ 75
( )1434أحكاـ القرآف للرازي ا١بصاص جػ 3ص 75
ا٤بسألة الثامنة
قولو تعأب{ :وإف تلووا أو تعرضوا فإف اهلل كاف ٗبا تعملوف خبّباً}
النساء ػ- 135
قرأ ٞبزة وابن عامر{ :وإف تَػلُوا أو تعرضوا} بضم البلـ.
وقرأ الباقوف {وإف تَػ ْل ُووا} بواوين من (لويت فبلنا حقَّو ليَّا) أي دافعتو وماطلتو .يقاؿ لوى فبلناً غرٲبو.
قاؿ أبو عبيدة :يقاؿ( :رجل لياف وامرأة ليانة) أي ٩باطلة .فمعُب {تلووا} تدافعوا وٛبطلوا.
وحجتهم ُب ذلك ما جاء ُب التفسّب( :إف لوى ا٢باكم ُب قضيتو فإف اهلل كاف ٗبا تعملوف خبّباً) وأخرى :روى
ابن جريح عن ٦باىد({ :)1435وإف تلووا} أي تبدلوا الشهادة {أو تعرضوا} أي تكتموىا.
فذىب ٦باىد :أ ّف ىذا ا٣بطاب من اهلل جل وعز للشهداء ال للحكاـ.
وأصل الكلمة( :تلويوا) فاستثقلوا الضمة على الياء فحذفوىا ،وحذفت الياء اللتقاء الساكنْبٍ .ب ضموا الواو
جملاورهتا الثانية.
ومػن قػرأ بػواو واحػدة ففيػو وجهػػاف:

أحدٮبا :أف يكوف أصلو (تَػ ْل ُووا) فأبدؿ من الواو ا٤بضمومة ٮبزة فصار (تلؤوا) بإسكاف البلـٍ ،ب طرحت ا٥بمزة
وطرحت حركتها على البلـ فصار (تَػلُ ْوا) وٯبوز أف يكوف من (الوالية) من قولك (وليت ا٢بكم والقضاء بْب
الرجلْب) أي( :إف قمتم باألمر أو أعرضتم فإف اهلل كاف ٗبا تعملوف خبّباً)
واألصػػل (تُ ْػولِيُ ػوا) فحػذفت الػواو كمػا حذفنػا مػن (يعػد) وكاف أصلها (يوعد) فصػار (تَلِي ُػوا) ثػم حذفنػا اليػاء
ونقلنػا الضمػة إٔب البلـ فصػار (تلُػوا)(.)1436
ٜبرة ا٣ببلؼ :أف اهلل خبّب ٰباسب العباد إذا ظهر منهم اللَّ ُّي وىو ا٤بماطلة ،أو اإلعراض وىو إنكار الدين
بالكلية ،وىو ما دلت عليو قراءة ا١بمهور.
وىو كذلك خبّب ٰباسب ا٣بلق إف ولوا شيئاً من أمر ا٤بسلمْب ،أو أعرضوا عن أداء واجبهم ُب الوالية ،وىو ما
دلت عليو قراءة ٞبزة وابن عامر.
لكن نقل القرطيب عن النحاس أف القراءتْب وجهاف ٤بعُب واحد ،وعبارتو( :ليس يلزـ ىذا (أي تفاوت ا٤بعاين أو
إنكار إحدى القراءتْب) ولكن تكوف (تلوا)
ٗبعُب (تلووا) وذلك أف أصلو (تلووا) فاستثقلت الضمة على الواو ،بعدىا واو أخرى ،فألقيت ا٢بركة على البلـ
وحذفت إحدى الواوين اللتقاء الساكْب ،وىي كالقراءة بإسكاف البلـ وواوين)()1437
ومذىب النحاس ىذا نقلو القرطيب أيضاً عن ابن العريب وعن مكي ،وىو شبيو ٗبا قدمناه نقبلً عن أيب
زرعة(.)1438
-----------( )1435انظر الدر ا٤بنثور للسيوطي ط دار ا٤بعرفة جػ 2ص 234
وفيو أيضاً :قاؿ ابن عباس :ىي أف تلوي لسانك بغّب ا٢بق وىي اللجلجة ،فبل يقيم الشهادة على وجهها،
واإلعراض الَبؾ.
( )1436حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ط مؤسسة الرسالة ص 216
وانظر سراج القاري البن القاصح العذري ط البايب ا٢بليب ص 195
٦بهبل
وعبارة الشاطيب :وتلووا ٕبذؼ الواو األؤب والمو فضم سكوناً لست فيو َّ
( )1437ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب ط دار الكاتب العريب جػ 5ص 414
( )1438ا٤بصدر السابق نفسو.
ا٤بسألة التاسعة
قولو تعأب{ :يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الذين اٚبذوا دينكم ىزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
والكفار أولياء}()1439

قرأ أبو عمرو ويعقوب والكسائي{ :والكفا ِر أولياء} ٖبفض الراء
الكفار أولياء} بفتح الراء()1440
وقرأ الباقوف{ :و َ
فتكوف قراءة األولْب با٣بفض على تقدير (من) عاطفة ،أي من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار.
وتكوف قراءة الباقْب بالفتح على أف (الكفار) معموؿ(ال تتخذوا) فتنصب بو ُب ٧بل ا٤بفعولية(.)1441
ومؤدى قراءة أبو عمرو والكسائي أف كبلً من أىل الكتاب والكفار قد اٚبذوا الدين ىزواً ولعباً ،فيما تدؿ قراءة
الباقْب أف ا٤بتصف بذلك ىم أىل الكتاب وحدىم مع اشَباؾ القراءتْب ُب التحذير من اٚباذ أي من الفريقْب
أولياء من دوف ا٤بؤمنْب.
ٜبرة ا٣ببلؼ :تبدو داللة العبارة متحدة ُب كبل القراءتْب ،إذ مؤداٮبا إٔب النهي عن مواالة الكفار واحد ،إذا
اٚبذوا ديننا ىزواً ولعباً.
ولكن داللة اإلشارة ٚبتلف ُب ا٣برب ،إذ ٘بعل األؤب (با٣بفض) فريقاً من الكفار منهياً عن مواالتو وىم الذين
اٚبذوا ديننا ىزواً ولعباً ،فيما ٘بعل الثانية (بالنصب) سائر الكفار منهياً عن مواالهتم ،ولو ٓب يظهر منهم ىزؤ
ولعب بديننا وشريعتنا.
وال شك أف ىذا االختصاص قيمتو ُب التوكيد والتنبيو ليس إال ،وقد جاء التنزيل العزيز بالنهي عن مواالة سائر
اليهود والنصارى وسائر ا٤بشركْب ُب مقاـ آخر ،قاؿ اهلل سبحانو{ :يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود
والنصارى أولياء ،بعضهم أولياء بعض ومن يتو٥بم منكم فإنو منهم إف اهلل ال يهدي القوـ الظا٤بْب}()1442
-----------( )1439سورة ا٤بائدة ػ- 57
( )1440تقريب النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري ص 18
وعبارة طيبة النشر:
 .............................وخفض والكفار ميم ٞبا عبد
( )1441حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة 230
( )1442سورة ا٤بائدة 51
(فائدة)
يتحدث بعض ا٤بؤلفْب عن الوالء والعداء وكأهنما مفهومْب متناقضْبٕ ،بيث ال يتصور اجتماعهما ،وال يتصور
ارتفاعهما ،على قواعد النقيض ُب ا٤بنطق ،فمن ٓب يكن ولياً كاف عدواً ،ومن ٓب يكن عدواً كاف ولياً(.)1443

وا٢بق إف إطبلؽ مثل ىذا الفهم من غّب ٛبييز فيو إجحاؼ ٤با فصل فيو القرآف القوؿ ،إذ يظهر لك من
استقراء اآليات ُب القرآف الكرًن أف مفهوـ العداء والوالء من باب الضد وليس من باب النقيض ،فالضداف ال
يتصور اجتماعهما ،ولكن يتصور ارتفاعهماٖ ،ببلؼ النقيضْب اللذين ال يتصور اجتماعهما وال ارتفاعهما.
وىكذا فإنو ال ٲبكن أف ٯبتمع العداء والوالء ألهنما ضداف ،ولكن ٲبكن أف يرتفعا ٝبيعاً ،فهناؾ وٕب ،وىناؾ
عدو ،وىناؾ من ال يوصف بأنو وٕب ولكن ال يوصف أيضاً بأنو عدو.
ففي الوالء قاؿ اهلل عز وجل:
{وا٤بؤمنوف وا٤بؤمنات بعضهم أولياء بعض}(.)1444
وُب العداء قاؿ اهلل عز وجل:
{يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء}()1445
{يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصارى أولياء }()1446
وٜبة فريق ليسوا أولياء وال أعداء ،فليس أىل الكتاب سواء ُب عقائدىم وسلوكهم وحرهبم على اإلسبلـ ،وُب
التنزيل العزيز:
{ليسوا سواء ،من أىل الكتاب أمة قائمة يتلوف آيات اهلل آناء الليل وىم يسجدوف * يؤمنوف باهلل واليوـ اآلخر
ويأمروف با٤بعروؼ وينهوف عن ا٤بنكر ويسارعوف ُب ا٣بّبات وأولئك من الصا٢بْب}(.)1447
فالفريق األوؿ أىل الوالء تتأسس عبلقتنا هبم على أساس الوالء والنصرة.
والفريق الثاين أىل العداء تتأسس عبلقتنا هبم على أساس العداء.
وأما الفريق الثالث فتتأسس عبلقتنا هبم على أساس الرب والقسط ،كما قاؿ اهلل سبحانو{ :ال ينهاكم اهلل عن
الذين ٓب يقاتلوكم ُب الدين وٓب ٱبرجوكم من دياركم أف تربوىم وتقسطوا إليهم إف اهلل ٰبب
ا٤بقسطْب}(.)1448
-----------( )1443انظر مثبلً كتاب :العداء والوالء لعبد اهلل بن إبراىيم الطريقي ،إصدار معهد العلوـ اإلسبلمية والعربية
ُب واشنطن ػ أمريكا.
( )1444سورة التوبة 71
( )1445سورة ا٤بمتحنة ػ- 1
( )1446سورة ا٤بائدة ػ- 51
( )1447سورة آؿ عمراف 109
( )1448سورة ا٤بمتحنة ػ- 6

ا٤بسألة العاشرة
قولو تعأب{ :والذين آمنوا وٓب يهاجروا مالكم من واليتهم من شيء حٌب يهاجروا}()1449
قرأ ٞبزة{ :مالكم من ِواليتهم من شيء}
وقرأ الباقوف{ :مالكم من َواليتهم من شيء}()1450
وتتجو قراءة ٞبزة بكسر الواو إٔب معُب ا٤بّباث ،أي ليس لكم من مّباثهم شيء حٌب يهاجروا ،وقد صرح بذلك
الفراء ( ،)1451وأنكر الكسائي ما ذىب إليو من تأويل قراءة الفتح بالنصرة ،وكاف يقوؿ :وال أراه علم
التفسّب.
ذلك أف سائر ا٤بفسرين تأولوا اآلية على أهنا ا٤بّباث وىو إ٭با يقاؿ لو ِوالية وليس َوالية ،أخرج عبد الرزاؽ وعبد
بن ٞبيد وابن جرير وابن ا٤بنذر عن قتادة رضي اهلل عنو ُب قولو تعأب:
{ والذين آمنوا وٓب يهاجروا مالكم من واليتهم من شيء حٌب يهاجروا} ،قاؿ :نزلت ىذه اآلية فتوارثت
ا٤بسلموف با٥بجرة فكاف ال يرث األعرايب ا٤بسلم من ا٤بهاجر ا٤بسلم شيئاً ،حٌب نسخ بعد ُب سورة األحزاب:
{وأولو األرحاـ بعضهم أؤب ببعض ُب كتاب اهلل من ا٤بؤمنْب وا٤بهاجرين} األنفاؿ ػ  - 75فخلط اهلل بعضهم
ببعض ،وصارت ا٤بواريث با٤بلل(.)1452
وٗبثل ىذه الرواية ٝبع السيوطي ُب الدر ا٤بنثور روايات عن أيب حاًب وابن مردويو وأيب عبيدة وأيب داود وابن أيب
حاًب(.)1453
وأما القراءة بالفتح فإف الغالب ورودىا ٗبعُب النصرة ،ولكن ٝبهور ا٤بفسرين اختاروا أهنا ٗبعُب اإلرث لوجوه
ثبلثة:
أو٥با :أف سياؽ اآليات إ٭با ىو ُب قضايا تتصل باإلرث ،وقد جاءت اآلية ا٣باٛبة ُب السورة برد اإلرث إٔب أوٕب
األرحاـ ،بقولو تعأب:
{وأولوا األرحاـ بعضهم أؤب ببعض ُب كتاب اهلل}()1454
ثانيها :لو كانت اآلية ٗبعُب النصرة لوجب أف تكوف:
{والذين آمنوا وٓب يهاجروا ما٥بم من واليتكم من شيء} إذ ىي خطاب تكليفي للمؤمنْب ،فلما جاءت
الصيغة عكس ذلك ،دؿ على أهنا ُب غّب النصرة{ ،مالكم من واليتهم من شيء}
ثالثها :الرواية عن الصحابة ،وقد قدمت لك طرفاً ٩با ٝبعو السيوطي ُب ذلك(  ،)1455وأهنا نزلت فيما كاف
من التوارث بْب ا٤بؤمنْب ،فنسخ برد ا٤بواريث إٔب القرابات.
ومع ذلك فقد اختار أبو بكر األصم أف اآلية ٧بكمة غّب منسوخة ،وأف ا٤براد بالوالية النصرة
وا٤بظاىرة(.)1456
ونقل القرطيب نقبل غّب معزو ألحد أنو ليس ُب اآلية نسخ ،إ٭با ىي ٗبعُب النصرة وا٤بعونة(.)1457

وٜبرة ا٣ببلؼ :وتظهر ٜبرة ا٣ببلؼ ُب أف اهلل عز وجل أسقط على ا٤بسلم الذي ٓب يهاجر حق النصرة وحق
ا٤بّباث ،فمن جزـ أف الكسر يدؿ على ا٤بّباث وجبو أف يقبل الفتح أيضاً دليبلً على النصرة لثبوت التواتر،
وىكذا فبل مناص للقوؿ بأف اآلية ُب نفي التوارث فقط بدليل قراءة الكسر ،بل ال بد من نفي النصرة أيضاً
بدليل قراءة الفتح ا٤بتواترة.
وأما من جعلهما لغتْب ُب النصرة كأيب حاًب األصم وابن بري ومن قبلهم سيبويو الذي قاؿ :الوالية بالفتح
ا٤بصدر ،وبالكسر االسم ،مثل اإلمارة والنقابة(  ،)1458فإف مذىبهم ىذا ٯبعل ا٣ببلؼ ىنا ببل ٜبرة ألهنما
لغتاف ُب معُب واحد.
وأظهر تطبيقات ٜبرة ا٣ببلؼ ىنا إلزاـ الكسائي بقبوؿ داللة اآلية على نفي التوارث ألنو كاف ٯبزـ بالنصب
على معُب النصرة ،فحيث ثبت التواتر ُب قراءة الكسر وجب إلزامو هبا أيضاً.
قاؿ الفراء :مالكم من واليتهم من شيء ،أي مالكم من مواريثهم من شيء ،فكسر الواو ىنا أعجب إٕب من
فتحها ،ألهنا إ٭با تفتح أكثر ذلك إذا أريد هبا النصرة ،وقاؿ :كاف الكسائي يفتحها ويذىب هبا إٔب النصرة،
وقاؿ األزىري :وال أظنو علم التفسّب أي الروايات(.)1459
-----------( )1449سورة األنفاؿ 72
( )1450شرح ابن القاصح على الشاطبية ص  236ا٤بسمى سراج القاري
وعبارة الشاطبية :واليتهم بالكسر فز وبكهفو شفا ومعاً إين بياءين أقببل
( )1551لساف العرب البن منظور جػ  15ص  407مادة وٕب ،وانظر حجة القراء أليب زرعة بن ز٪بلة ص
314
( )1452الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور للسيوطي جػ 3ص  ،206وأراد بقولو ا٤بلل أف ال يرث كافر مسلماً.
( )1453ا٤بصدر السابق نفسو
( )1454سورة األنفاؿ
( )1455الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور جػ 3ص 206
( )1456التفسّب ا٤بنّب للدكتور الزحيلي جػ 10ص 82
( )1457ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 8ص 56
( )1458لساف العرب البن منظور جػ 15ص  407مادة وٕب.
( )1459ا٤بصدر السابق نفسو.
ا٤بسألة ا٢بادية عشرة

قولو تعأب{ :فبل هتنوا وتدعوا إٔب السلم وأنتم األعلوف}()1460
السلم} بكسر السْب
قرأ ٞبزة وشعبة وخلف{ :فبل هتنوا وتدعوا إٔب ِّ
السلم} بفتح السْب()1461
وقرأ الباقوف{ :فبل هتنوا وتدعوا إٔب َّ
وأىل التأويل متفقوف ُب ىذا ا٤بوطن على أهنما لغتاف ٤بعُب واحد وىو االستخذاء واالستسبلـ
واالنقياد( ،)1462وإف اختلفوا ُب غّبه من ا٤بواطن(.)1463
 )1464أف تعدد
فقد مر بك ُب تأويلهم لقولو سبحانو{ :يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ُب السلم كافة}(
القراءات ىنا يلزـ منو تعدد ا٤بعاين ،فهي ُب البقرة دعوة إٔب الدخوؿ ُب اإلسبلـ وإٔب الدخوؿ ُب
ا٤بصا٢بة( ،)1465كل قراءة أدت معُب منهما.
وىكذا فإف اتفاقهم ُب ىذا ا٤بوطن على توحيد معُب السلم بالكسر والفتح ٯبعل تعدد القراءات ىنا بغّب ٜبرة
ظاىرة من جهة ٙبرير ا٢بكم الشرعي.
ولكنِب أوردت ىذه اآلية ألنبو إٔب أمرين اثنْب:
األوؿ :نقل أبو زرعة ُب حجة القراءات أف {السلم} بالكسر اإلسبلـ(  ،)1466وأشار إٔب تواتر ىذه
القراءة!..
وىذا النقل من أيب زرعة عجيب ،إذ يكوف مؤدى اآلية حينئذ النهي عن الدعوة إٔب اإلسبلـ ،وىو قوؿ غريب
ال ٲبكن أف يصدر عن أحد من أىل العلم.
وقد تلمست معرفة سبب ذلك النقل ومصدره ،فلم أجد ُب ذلك إشارة لسابق أو تربيراً لؤلحق ،وتلمست لو
تأويبلً ٔبعل الواو ىنا حالية ال عاطفة على معُب{ :فبل هتنوا وأنتم تدعوف إٔب السلم} ولكن ذلك ال يستقيم
مع ا١بزـ ُب (وتدعوا) الذي ىو قراءة سائر العلماء والقراء.!..
وبعد ٕبث استغرؽ وقتاً طويبلً فإين أقوؿ ُب ىذا ا٤بقاـ ،تبارؾ الذي ٓب يكتب العصمة إال لكتابو ،وجل من ال
يسهو وال ينسى ،وىذا أبو زرعة على جبللة علمو وعظيم ٙبصيلو وقع ُب خطأ يتنزه عنو صغار
الطلبة( ،)1467فيجب التنبيو إٔب ذلك ،والكامل اهلل ،وال حوؿ وال قوة إال باهلل.
الثاين :ىل يلزـ من ىذه اآلية النهي عن السلم مطلقاً ٕبيث ٙبرـ ا٤بهادنة بْب ا٤بسلمْب وا٤بشركْب ُب كل حاؿ،
فتكوف ىذه اآلية ناسخة آلية البقرة الداعية إٔب الدخوؿ ُب السلم كافة؟
أـ ىل تكوف آية البقرة الداعية إٔب الدخوؿ ُب السلم ناسخة ٥بذه اآلية ُب داللتها على ٙبرًن الدعوة إٔب
السلم؟
ا١بواب على ذلك وباهلل التوفيق أف النسخ ىنا غّب متوجو ،إذ ٓب تكتمل آلتو وشروطو ،فمن شرط النسخ معرفة
ا٤بتقدـ ،وعدـ إمكاف ا١بمع بْب النصْب.

وىا ىنا فإف معرفة ا٤بتقدـ وا٤بتأخر من النصْب غّب متحققة بيقْب ،أما ا١بمع بْب النصْب فهو ٩بكن غّب
متعذر ،وقد تكفل أستاذنا الزحيلي ُب التفسّب ا٤بنّب ببيانو حيث قاؿ :ال ٘بوز الدعوة إٔب السلم وا٤بصا٢بة أو
ا٤بهادنة تذلبلً وإظهاراً للضعف ما داـ ا٤بسلموف أقوياء ،وإف حدثت الغلبة من األعداء ُب الظاىر ُب بعض
األحواؿ ،فإف اهلل ناصر ا٤بؤمنْب ،ولن ينقصهم شيئاً من أعما٥بم.
فإذا عجز ا٤بسلموف لضعفهم عن مقاومة األعداء جازت مهادنة الكفار عند الضرورة.
وكذلك إذا رأى اإلماـ مصلحة ُب ا٤بهادنة ،فلو أف يفعل ذلك ،كما فعل النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب
صلح ا٢بديبية مع ا٤بشركْب مدة عشر سنْب.
إما إف طلب ا٤بشركوف الصلح ٕبسن نية من غّب خداع فبل بأس بإجابتهم ،لقولو تعأب{ :وإف جنحوا للسلم
فاجنح ٥با وتوكل على اهلل} .وعلى ىذا يكوف كل من اآليتْب{ :فبل هتنوا} {وإف جنحوا للسلم} ٧بكمة وغّب
منسوخ إحداٮبا باألخرى كما قاؿ بعضهم ،فهما نزلتا ُب وقتْب ٨بتلفي ا٢باؿ ،فاألؤب ُب حاؿ قوة ا٤بسلمْب،
والثانية حاؿ طلب األعداء للصلح})1468(.
وشبيو هبذا الرأي ما حرره الشوكاين ُب فتح القدير بقولو( :فبل ٱبفاؾ أنو ال مقتضى للقوؿ بالنسخ ،فإف اهلل
سبحانو هنى ا٤بسلمْب ُب ىذه اآلية عن أف يدعوا إٔب السلم ابتداء ،وٓب ينو عن قبوؿ السلم إذا جنح إليو
ا٤بشركوف ،فاآليتاف ٧بكمتاف وٓب يتواردا على ٧بل واحد حٌب ٰبتاج إٔب دعوى النسخ أو التخصيص})1469(.
-----------( )1460سورة ٧بمد ػ- 35
( )1461تقريب النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري ص 174
وعبارة طيبة النشر:
 .............................وفتح السلم حرـ رشفا
عكس القتاؿ ........................................
فقد أخرب ابن ا١بزري أف القراء قرؤوا ُب البقرة بالفتح ،وعكسوا ُب سورة القتاؿ ػ أي سورة ٧بمد  -صلى اهلل
عليو وسلم  )1462( -لساف العرب البن منظور جػ 12ص  293مادة سلم.
وانظر الكشاؼ للز٨بشري جػ 3ص 539
( )1463انظر ص  692من ىذا البحث ،حيث حررنا اختبلفهم ُب ٙبديد معُب السلم ُب قولو تعأب{ :يا
أيها الذين آمنوا ادخلوا ُب السلم كافة}
( )1464ا٤بصدر نفسو ،والصفحة نفسها.
( )1465وىو اختيار قتادة من التابعْب كما قدمناه.
( )1466حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة ص 670

( )1467أغلب الظن أف ذلك خطأ من الناسخ ،إذ كتب اإلسبلـ بدالً من االستسبلـ .ولكن وىػل عنػو
الػمح ػقػق أيضاً.
( )1468التفسّب ا٤بنّب للدكتور الزحيلي جػ 26ص 135
( )1469فتح القدير للشوكاين جػ 5ص 41
ا٤ببحث السادسُ :ب األَٲباف
ا٤بسألة األؤب
قولو تعأب{ :واتقوا اهلل الذي تساءلوف بو واألرحاـ}()1470
قرأ ٞبزة{ :و ِ
األرحاـ} با٣بفض
األرحاـ} بالنصب()1471
وقرأ الباقوف{ :و َ
وتتجو قراءة ٞبزة إٔب العطف على تقدير ا٣بافض أي :تسألوف بو وباألرحاـ ،فيما يرى سائر القرار لزوـ
النصب على تقدير :واتقوا اهلل ػ أف تعصوه واتقوا األرحاـ أف تقطعوىا.
وقد ثار خبلؼ قدًن حوؿ قراءة ٞبزة قبل ثبوت تواترىا ،فأنكرىا ٝباعة من ا٤بفسرين والنحاة.
قاؿ الزجاج :ا٣بفض ُب {األرحاـ} خطأ ُب العربية ،ال ٯبوز إال ُب اضطرار الشعر ،وخطأ ُب الدين ألف النيب
 صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ" :ال ٙبلفوا بآبائكم" (ٍ ،)1472ب ناقش األمر من جهة اللغة فقاؿ :أما العربيةفإٝباع النحويْب أنو يقبح أف ينسق باسم ظاىر على اسم مضمر ُب حاؿ ا٣بفض إال بإظهار ا٣بافض ،فبل
تقوؿ :مررت بو وزيد ،ومررت بك وزيد ،إال مع إظهار ا٣بافض :مررت بك وبزيد(.)1473
وقاؿ ا٤بازين :الثاين ُب العطف شريك األوؿ ،فإف كاف األوؿ يصلح أف يكوف شريكاً للثاين ،وإال ٓب يصلح أف
وؾ) فكذلك ال تقوؿ( :مررت بك وزيد)(.)1474
يكوف الثاين شريكاً لو ،فكما ال تقوؿ( :مررت بزيد َ
وقد اشتد قوـ ُب إنكار قراءة ٞبزة ،حٌب قاؿ ا٤بربد( :لو صليت خلف إماـ يقرأ{ :واتقوا اهلل الذي تساءلوف بو
و ِ
األرحاـ} ألخذت نعلي ومضيت)()1475
وال ٱبفى أف ىذا اإلنكار إ٭با يسمع قبل ثبوت التواتر ،أما بعد ثبوتو فإف أعظم حجة ُب العربية إ٭با ىو ورودىا
ُب التنزيل وقراءة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ٥ -با.
وقد احتج من قرأ با٣بفض بتواتر اإلسناد وىو أقوى األدلة ببل مراد ،وكذلك احتجوا بأف عبد اهلل بن مسعود
كاف يقرؤىا{ :واتقوا اهلل الذي تساءلوف بو وباألرحاـ}( )1476على سبيل التفسّب واإليضاح.
كذلك فإف إنكار عطف الظاىر على ا٤بضمر ليس ُب مطلق األحواؿ ،وإ٭با ينكر عطف الظاىر على ا٤بضمر
إذا ٓب ٯبر لو ذكر ،فتقوؿ( :مررت بو وزيد) فذلك غّب مستقيم ،أما إف تقدـ للهاء ذكر فهو حسن ،وذلك
مثل( :عمرو مررت بو وزيد) فكذلك ا٥باء ُب قولو{ :تساءلوف بو} تقدـ ذكرىا وىو قولو تعأب:

{واتقوا اهلل}(.)1477
وأما ورود ذلك ُب الشعر فهو غّب منكر مطلقاً كقوؿ األعشى:
فاليوـ أصبحت هتجونا وتشتمنا فاذىب ..فما بك واألياـ من عجب()1478
وٯباب أيضاً عن دعوى ّرد قراءة ٞبزة ،بأف ٙبرًن ا٢بلف بغّب اهلل ليس ٧بل إٝباع ،بل اإلٝباع أنو ال ينعقد
( ،)1479وعدـ انعقاده شيء ،ومنع التلفظ بو شيء آخر ،وفرؽ كبّب بْب ا٤بسألتْب.
إٔب ذلك فقد روى الشيخاف وأٞبد عن طلحة بن عبيد اهلل أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  :-أتاه أعرايب
فسألو مسائل ..فلما انصرؼ قاؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ( :-أفلح وأبيو إف صدؽ)(.)1480
واستدلوا لذلك ٗبا جاء ُب القرآف من قسم بالنيب  -صلى اهلل عليو وسلم ُ -ب قولو سبحانو:
{لعمرؾ إهنم لفي سكرهتم يعمهوف}()1481
وكذلك ُب قولو{ :والقرآف ا٢بكيم}()1482
{والصافات صفاً * والزاجرات زجزاً * فالتاليات ذكراً}()1483
{والذاريات ذرواً * فا٢بامبلت وقراً * فا١باريات يسراً}()1484
{والتْب والزيتوف * وطور سينْب *وىذا البلد األمْب}()1485
ومثل ذلك ُب القرآف كثّب ،وٓب يرد ٨بصص ظاىر ُب ىذا السبيل.
وُب حديث أيب العشراء قاؿ (" :وأبيك ..لو طعنت ُب فخذىا ألجزأؾ"(.)1486
ا٤بخصص ىو السنة ،فقد ثبت ُب الصحيحْب أف النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -أدرؾ
ولكن الفقهاء يروف أف
ِّ
عمر بن ا٣بطاب ُب ركب ،وعمر ٰبلف بأبيو ،فناداىم رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم " :-أال إف اهلل
ينهاكم أف ٙبلفوا بآبائكم ،فمن كاف حالفاً فليحلف باهلل أو ليصمت"(  )1487وىذا حصر ُب عدـ ا٢بلف
بكل شيء سوى اهلل تعأب وأ٠بائو وصفاتو.
وأجابوا عن قولو (" :أفلح وأبيو إف صدؽ" بأنو ورد قبل النهي عن ا٢بلف باآلباء ،وكذلك حديث أيب
العشراء(.)1488
وىذا النهي يؤدي باإلٝباع إٔب عدـ انعقاد اليمْب ،ولكن ىل يدؿ على ٙبرٲبو؟
ال خبلؼ إف قصد تعظيم احمللوؼ وتقديسو وإحبللو ٧بل اهلل عز وجل فهو شرؾ وكفر ،وعليو ٙبمل
األحاديث الشديدة ُب ذلك( " :)1489من حلف بغّب اهلل فقد أشرؾ"( " )1490ال ٙبلفوا بآبائكم وال
بالطواغيت"()1491
أما إف كاف ٩با ٯبري بو اللساف ،وال يقصد ا٤برء إيقاعو ،فغاية القوؿ فيو أف ال ينعقد ،وقد كرىو الفقهاء ،وقاؿ
الشافعي أخشى أف يكوف معصية ،وال ٯبب عليو كفارة(.)1492

ونقل الزحيلي اإلٝباع على عدـ انعقاده بقولو( :إذا حلف اإلنساف بغّب اهلل تعأب كاإلسبلـ أو بأنبياء اهلل تعأب
أو ٗببلئكتو ...أو بالصحابة أو بالسماء أو باألرض أو بالشمس أو بالقمر والنجوـ و٫بوىا مثل :لعمرؾ
وحياتك وحقك فبل يكوف ٲبيناً بإٝباع العلماء وىو مكروه)(.)1493
واختار الشافعية كذلك ا٤بنع من ا٢بلف بغّب اهلل ،قاؿ السيد البكري( :ال ينعقد اليمْب إال باسم خاص باهلل
تعأب أو صفاتو؟ :واهلل والرٞبن واإللو ورب العا٤بْب وخالق ا٣بلق).
ٍب قاؿ( :فإذا قصد تعظيم احمللوؼ بو فقد كفر ٣برب" :من حلف بغي اهلل فقد كفر)(  )1494فإف ٓب يقصد
ذلك أٍب أكثر العلماء أي تبعاً لنص الشافعي الصريح فيو (  ،)1495كذا قالو بعض شراح ا٤بنهاج( ،)1496
والذي ُب شرح مسلم( )1497عن أكثر أصحاب الشافعي الكراىة ،وىو ا٤بعتمد ،وإف كاف الدليل ظاىراً ُب
اإلٍب ،قاؿ بعضهم :وىو الذي ينبغي العمل بو ُب غالب األعصار)(.)1498
وكذلك فقد رد الشافعية على من استدؿ ٗبا ُب القرآف من القسم با٤بخلوقْب ،قاؿ البكري( :وال يرد على ذلك
أنو ورد ُب القرآف ا٢بلف بغّب اهلل تعأب ،كقولو تعأب :والشمس ،والضحى ،ألنو على حذؼ مضاؼ ،أي:
ورب الشمس مثبلً ،وإف ذلك خاص بو تعأب ،فإذا أراد سبحانو تعظيم شيء من ٨بلوقاتو أقسم بو ،وليس
لغّبه ذلك)(.)1499
واكتفى ا٢بنفية بأف نصوا على عدـ انعقاد اليمْب بغّب اهلل ،من دوف إشارة إٔب التأثيم ُب ذلك ،قاؿ القدوري
ا٢بنفي ُب الكتاب( :ومن حلف بغّب اهلل ٓب يكن حالفاً ،كالنيب والقرآف والكعبة)(.)1500
وقاؿ ابن قدامة ُب ا٤بغِب :وال تنعقد اليمْب با٢بلف ٗبخلوؽ كالكعبة واألنبياء وسائر ا٤بخلوقات ،وال ٘بب
الكفارة با٢بنث(.)1501
ورد ابن قدامة على استدالؿ األولْب باألٲباف ُب القرآف بقولو( :فأما قسم اهلل ٗبصنوعاتو فإ٭با أقسم بو داللة
ّ
على قدرتو وعظمتو ،وهلل تعأب أف يقسم ٗبا شاء من خلقو ،وال وجو للقياس على إقسامو .وقد قيل :إف ُب
إقسامو إضمار القسم برب ىذه ا٤بخلوقات ،فقولو{ :والضحى} أي ورب الضحى.
وأما قوؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم " :-أفلح وأبيو إف صدؽ" فقاؿ ابن عبد الرب ىذه اللفظة غّب ٧بفوظة
من وجو صحيح ،فقد رواىا مالك وغّبه من ا٢بفاظ فلم يقولوىا فيو ،وحديث أيب العشراء قد قاؿ أٞبد :لو
كاف يثبت ،و٥بذا ٓب يعمل بو الفقهاء ُب إباحة الذبح ُب الفخذٍ ،ب لو ثبت فالظاىر أف النهي بعده ألف عمر
قد كاف ٰبلف هبا كما قد حلف هبا النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ٍ -ب هنى عنها ،وٓب يرد بعد النيب
إباحتو(.)1502
ولكن سائر ما قدمو ا٤بعَبضوف ال ينهض حجة ُب وجو القراءة ا٤بتواترة ،إذ ىي أقوى دليبلً من ذلك كلو ،وهبا
يستدؿ ال عليها ،إذ قد ثبت قطعا تواترىا إٔب ا٤بعصوـ  -صلى اهلل عليو وسلم  -إٔب الروح األمْب ،ولو كاف
من عند غّب اهلل لوجدوا فيو اختبلفاً كثّباً.

وأجود األقواؿ ُب ا١بمع بْب النصوص قوؿ من قاؿ :إف اآلية ٓب تأت ُب القسم بغّب اهلل وإ٭با أتت ُب التساؤؿ
بغّب اهلل ،والتساؤؿ غّب القسم ،وىو كقو٥بم :أسألك باهلل وبالرحم ،فهي استعطاؼ وليس ٲبيناً(.)1503
وقد وردت ىذه األقواؿ عن ابن عباس و٦باىد وإبراىيم النخعي وا٢بسن البصري ،كما حرر أقوا٥بم السيوطي ُب
الدر ا٤بنثور(.)1504
قاؿ القشّبي ُب اإلنكار على من رد قراءة ٞبزة( :ومثل ىذا الكبلـ مردود عند أئمة الدين ،ألف القراءات الٍب
قرأ هبا أئمة القراء ثبتت عن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -تواتراً يعرفو أىل الصنعة ،وإذا ثبت شيء عن النيب
 صلى اهلل عليو وسلم  -فمن رد على ذلك رد على النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -واستقبح ما قرأ بو ،وىذامقاـ ٧بذور وال يقلد فيو أئمة اللغة والنحو ،فإف العربية تتلقى من النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-وال يشك
أحد ُب فصاحتوٍ ..ب إف النهي إ٭با جاء ُب ا٢بلف بغّب اهلل ،وىذا توسل إٔب الغّب ٕبق الرٞبن فبل هني
فيو)(.)1505
ٜبرة ا٣ببلؼ :إف كبل من القراءتْب ا٤بتواترتْب أفاد حكماً جديداً جديراً باالعتبار.
فقراءة ٞبزة أفادت جواز التساؤؿ بالرحم ،واالستعطاؼ باآلباء ،وىو قوؿ مروي عن ابن عباس و٦باىد بن جرب
وإبراىيم النخعي وا٢بسن البصري وغّبىم .وىو معُب يتصل بتعظيم الرحم والنهي عن قطيعتها.
وقراءة ا١بمهور أفادت وجوب تقوى اهلل ُب صلة األرحاـ ،وىو أصل من أصوؿ الدين تضافرت ُب الداللة عليو
اآليات واآلثار.
وىل جواز التساؤؿ بغّب اهلل واالستعطاؼ باآلباء واألرحاـ أمر تكويِب أـ أمر تكليفي؟..
ظاىر اآلية أنو تكويِب ،ولكن ٤با ٓب يرد عليو حظر دؿ على أنو من باب ما أقره الشارع ،إذ الدواعي متوافرة
إلنكاره لو كاف يستوجب اإلنكار.
وٓب يتعرض اإلماماف ا١بليبلف الرازي ا١بصاص وابن العريب إٔب اختبلؼ القراءة ُب ىذه اآلية ،وقد أوردا
أحكامها وفق قراءة النصب ال غّب)1506(.
-----------( )1470سورة النساء ػ- 1
( )1471سراج القاري البن القاصح العذري ص 188
وعبارة الشاطبية :وكوفيهم تساءلوف ٨بففاً وٞبزة واألرحاـ با٣بفض ٝببل
( )1472أخرجو ا١بماعة عن ابن عمر إال النسائي ،وٛبامو" :أال إف اهلل ينهاكم أف ٙبلفوا بآبائكم ،ومن كاف
حالفاً فليحلف باهلل أو ليصمت" وىو صحيح ،انظر نيل األوطار للشوكاين جػ 8ص 227
( )1473حجة القراءات أليب زرعة ص 188

وتتجو قراءة ٞبزة إٔب العطف على تقدير ا٣بافض أي :تسألوف بو وباألرحاـ ،فيما يرى سائر القرار لزوـ
النصب على تقدير :واتقوا اهلل ػ أف تعصوه واتقوا األرحاـ أف تقطعوىا.
( )1474حجة القراءات أليب زرعة ص 188
( )1475كذا نقلو القرطيب ُب ا١بامع جػ 5ص 3
( )1476معجم القراءات القرآنية جػ 2ص 104
وانظر اإلمبلء للعكربي جػ  1ص  ،96وا١بامع ألحكاـ القرآف جػ  5ص  ،5والكشاؼ للز٨بشري جػ  1ص
241
( )1477حجة القراءات أليب زرعة ص 188
( )1478ا٤بصدر نفسو ،وُب ا٢باشية قاؿ سعيد األفغاين ،اختلف ُب قائل البيت بْب األعشى (وليس ُب
ديوانو) وعمرو بن معد يكرب وخفاؼ بن ندبة.
( )1479انظر موسوعة الفقو اإلسبلمي وأدلتو للدكتور الزحيلي جػ 3ص 387
( )1480أخرجو مسلم ُب كتاب األٲباف ،الباب الثامن ،حديث ( ،)9وىو ُب طبعة دار ا٤بعرفة جػ 5ص ،80
وكذلك أخرجو أٞبد ُب مسنده جػ 1ص 162
( )1481سورة ا٢بجر
( )1482سورة يس ػ- 1
( )1483سورة الصافات ػ- 1
( )1484سورة الذاريات ػ- 1
( )1485سورة التْب ػ- 1
( )1486رواه أٞبد بن حنبل جػ  4ص  ، 334وأورده من رواية ٞباد بن سلمة بدوف لفظ وأبيكُ ،ب الصفحة
نفسها.
( )1487حديث صحيح أخرجو ا١بماعة إال النسائي عن ابن عمر
انظر نيل األوطار للشوكاين جػ 8ص 277
( )1488انظر ا٤بغِب البن قدامة جػ 8ص 678
( )1489انظر موسوعة الفقو اإلسبلمي وأدلتو للزحيلي جػ 3ص  388ا٢باشية.
( )1490رواه أٞبد عن ابن عمر ،وىو حسن ،انظر سبل السبلـ جػ  2ص  ،167وٓب يبلغ ا٢بديث رتبة
الصحيح الٍب تستقل بتشريع األحكاـ.
( )1491رواه مسلم برقم ُ 1648ب كتاب األٲباف بصيغة" :ال ٙبلفوا بالطواغيت وال بآبائكم" وُب رواية
النسائي "ال ٙبلفوا بآبائكم وال بالطواغيت"

انظر جامع األصوؿ جػ 12ص 655
( )1492مغِب احملتاج جػ 4ص 320
وانظر كذلك إعانة الطالبْب للسيد البكري جػ 4ص 313
( )1493الفقو اإلسبلمي وأدلتو للدكتور الزحيلي جػ 3ص 288
( )1494انظر ٚبرٯبو ُب الصفحة السالفة نقبلً عن سبل السبلـ للصنعاين جػ 2ص 167
( )1495انظر ا٢باشية رقم  7الصفحة السالفة
( )1496أي منهاج الطالبْب
( )1497أي شرح اإلماـ النووي على صحيح مسلم
( )1498فتح ا٤بعْب للسيد البكري جػ 4ص  313حاشية
( )1499إعانة الطالبْب على فتح ا٤بعْب جػ 4ص 313
( )1500الكتاب للقدوري ا٢بنفي ،وىو مطبوع متنػاً ُب رأس :اللباب ُب شرح الكتاب جػ 4ص 5
( )1501ا٤بغِب البن قدامة جػ 8ص 704
( )1502ا٤بغِب البن قدامة جػ 8ص 678
( )1503ومثل ذلك حديث عمرو بن عطية العوُب عن أيب سعيد ا٣بدري أف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو
وسلم  -كاف يقوؿ إذا قضى صبلتو" :اللهم إين أسألك ٕبق السائلْب عليك"
قاؿ الديلمي :عمرو بن عطية العوُب ضعفو الدارقطِب .انظر كنز العماؿ جػ 2ص 642
( )1504الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور للسيوطي جػ 2ص 117
( )1505ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 5ص 3
( )1506انظر ػ أحكاـ القرآف للرازي ا١بصاص جػ 1ص 307
ا٤بسألة الثانية
قولو تعأب{ :ال يؤاخذكم اهلل باللغو ُب أٲبانكم ولكن يؤاخذكم ٗبا عقدًب األٲباف}()1507
قرأت على ثبلثة أوجو :عقَّدًب وع َق ْدًب وعاقدًب
قرأ ٞبزة والكسائي وخلف وشعبةَ { :ع َق ْدًب األٲباف}
وقرأ ابن ذكواف{ :عاقدًب األٲباف}
وقرأ الباقوف{ :عقَّدًب األٲباف}()1508
والقراءات الثبلث تتجو إٔب تقرير عدـ ا٤بؤاخذة بيمْب اللغو ،وقصر ا٤بؤاخذة على اليمْب ا٤بعقودة ،وىي ا٤بعرب
عنها بالصيغ الثبلث اآلنفة.

فتكوف رواية ابن ذكواف عن ابن عامر على جهة أف اليمْب ا٤بنعقدة ىي الٍب تكوف من اثنْب ،دلت لذلك ألف
ا٤بفاعلة ُب قراءهتم {عاقدًب األٲباف} وال خبلؼ بْب األئمة ُب قبوؿ مدلوؿ ىذه القراءة ،ولكن يلزـ ابن عامر
أف يقبل مدلوؿ قراءة اآلخرين لثبوت التواتر.
وتكوف قراءة أىل الكوفة بالتخفيف دالة على أف الكفارة تلزـ ا٢بانث إذا عقد ٲبيناً ٕبلف مرة واحدة ،وىذا
ا٢بكم ٧بل إٝباع من األمة ببل خبلؼ ،إال قوالً روي عن ابن عمر ،وتسابق النقاد إٔب إنكار نسبتو
إليو(.)1509
 ،)1510فهذا
وأما قراءة أىل الكوفة بالتشديد فبل ينبغي أف تتجو إٔب تكرار اليمْب كما نقلو أبو زرعة (
خبلؼ اجملمع عليو من الفقهاء أف اليمْب تنعقد ٗبرة واحدة كما ُب قراءة َع َق ْدًب بالتخفيف ،وال حاجة لَبديدىا
ا٤برة بعد ا٤برة.
فينبغي إذف أف يكوف معُب التشديد ُب ىذا ا٤بقاـ ىو التوكيد ،وىذا التوكيد يكوف ٔبزـ القلب كما يعرؼ من
أمارات ذلك ،قاؿ اهلل عز وجل:
{وال تنقضوا األٲباف بعد توكيدىا}(.)1511
ولو سلمنا بأف التشديد ىنا يفيد تكرار اليمْب ا٤برة بعد ا٤برة ،فإف ذلك ال يسقط وجوب الكفارة ُب اليمْب
ا٤بنعقدة إذا ٓب تكرر ،إذ إف ذلك دلت لو القراءة ا٤بتواترة بالتخفيف الٍب يلزـ قبو٥با عند سائر األئمة.
كما ٲبكن أف يكوف التشديد ُب ىذا ا٤بقاـ زيادة مبُب ،وىو إشارة إٔب زيادة ا٤بعُب ،على وفق قاعدة
األصوليوف :زيادة ا٤بعُب تدؿ على زيادة ا٤ببُب ،فمقتضى قراءة التخفيف عقد اليمْب الذي ىو قصد القلب،
وٙبقق النية ،وتكوف داللة قراءة التشديد ُب التوكيد على حصوؿ ىذا القصد جزماً ،وٙبققو يقيناً.
واختار الرازي ا١بصاص كذلك إعماؿ القراءات ٝبيعاً فنص على أف قراءة التخفيف {ع َق ْدًب} ٧بمولة على
إقرار اللساف ٗبا عقده القلبٍ ،ب أشار أف اإلعماؿ للظاىر ،وىو لفظ اللساف ال قصد القلب ،وأما قراءة
{ َعقَّدًب} بالتشديد فقد أشار أهنا أفادت حكماً جديداً وىو أنو مٌب أعاد اليمْب على وجو التكرار ال تلزمو
إال كفارة واحدة ،وأما قراءة {عاقدًب} فقد أشار إليها وٓب يعلق عليها ،وفيما يلي عبارة الرازي رٞبو اهلل:
(وقد قرىء قولو تعأبٗ{ :با عقدًب} على ثبلثة أوجو:
وعاقدًب} فقولو تعأب { َعقَّدًب} بالتشديد كاف أبو
{عقدًَّب} بالتشديد قد قرأه ٝباعة و{ َع َق ْدًب} خفيفة { َ
ا٢بسن يقوؿ ال ٰبتمل إالَّ عقد قوؿ{وعقدًب} بالتخفيف ٰبتمل عقد القلب ،وىو العزٲبة والقصد إٔب القوؿ،
وٰبتمل عقد اليمْب قوالً ،ومٌب احتمل إحدى القراءتْب القوؿ واعتقاد القلب وٓب ٰبتمل األخرى إال عقد اليمْب
قوالً وجب ٞبل ما ٰبتمل وجهْب على ما ال ٰبتمل إال وجهاً واحداً ،فيحصل ا٤بعُب من القراءتْب عقد اليمْب
قوالً ،ويكوف حكم إٯباب الكفارة مقصوراً على ىذا الضرب من األٲباف ،وىو أف تكوف مقصودة ،وال ٘بب
ُب اليمْب على ا٤باضي ألهنا غّب مقصودة ،وإ٭با ىو خرب عن ماض ،وا٣برب عن ا٤باضي ليس بعقد سواء كاف

صدقاً أو كذباً .فإف قاؿ قائل إذا كاف قولو تعأب{ :عقدًب} بالتخفيف ٰبتمل اعتقاد القلب وٰبتمل عقد
اليمْب فهبل ٞبلتو على ا٤بعنيْب إذ ليسا متنافيْب ،وكذلك قولو تعأب {ٗبا َعقَّدًب} بالتشديد ٧بموؿ على عقد
اليمْب فبل ينفي ذلك استعماؿ اللفظ ُب القصد إٔب اليمْب فيكوف عموماً ُب سائر األٲباف ،قيل لو :لو سلم
لك ما ادعيت من االحتماؿ ٤با جاز استعمالو فيما ذكرت ،ولكانت داللة اإلٝباع مانعة من ٞبلو على ما
وصفت ،وذلك أنّو ال خبلؼ أف القصد إٔب اليمْب ال يتعلق بو وجوب الكفارة ،وإف حكم إٯباهبا متعلق
باللفظ دوف القصد ُب األٲباف الٍب يتعلق هبا وجوب الكفارة ،فبطل بذلك تأويل من تأوؿ اللفظ على قصد
القلب ُب حكم الكفارة وثبت أف ا٤براد بالقراءتْب ٝبيعاً ُب إٯباب الكفارة ىو اليمْب ا٤بعقودة على ا٤بستقبل،
فإف قاؿ قائل قولو { َعقَّدًب} بالتشديد يقتضي التكرار ،وا٤بؤاخذة تلزـ من غّب تكرار فما وجو اللفظ ا٤بقتضي
للتكرار مع وجوب الكفارة ُب وجودىا على غّب وجو التكرار؟ .قيل لو قد يكوف تعقيد اليمْب بأف يعقدىا ُب
قلبو ولفظو ،ولو عقد عليها ُب أحدٮبا دوف اآلخر ٓب يكن تعقيداً ،إذ ىو كالتعظيم الذي يكوف تارة بتكرير
الفعل والتضعيف ،وتارة بعظم ا٤بنزلة ،وأيضاً فإف ُب قراءة التشديد إفادة حكم ليس ُب غّبه ،وىو أنو مٌب أعاد
اليمْب على وجو التكرار أنو ال تلزمو إال كفارة واحدة ،وكذلك قاؿ أصحابنا فيمن حلف على شيء ٍب حلف
عليو ُب ذلك اجمللس أو غّبه ،وأراد بو التكرار ال يلزمو إالّ كفارة واحدة .فإف قيل قولو{ٗبا َع َقدًب} بالتخفيف
يفيد أيضاً إٯباب الكفارة باليمْب الواحدة .قيل لو :القراءتاف والتكرار ٝبيعاً مستعملتاف على وصفنا ،ولكل
واحدة منهما فائدة ٦بددة(.))1512
وكذلك فإف العبلمة ابن العريب ا٤بالكي أورد القراءات الثبلث ٧بتجاً هبا ٝبيعاً ،وأشار إٔب ضعف قراءة التخفيف
على عادتو ُب توىْب ما انفرد بروايتو الكوفيوفٍ ،ب اٚبذ من التأويل سبيبلً إلعماؿ سائر ا٤بروي ُب ذلك
وعبارتو :قولو تعأب{ :عقدًب األٲباف} فيو ثبلث قراءاتَ :عقَّدًب بتشديد القاؼ ،وعقدًب بتخفيف القاؼ،
وعاقدًب باأللف ،فأما التخفيف فهو أضعفها رواية وأقواىا معُب ،ألنو فعلتم من العقد وىو ا٤بطلوب .وإذا
قرىء عاقدًب فهو فاعلتم ،وذلك يكوف من اثنْب ،وقد يكوف الثاين من حلف ألجلو ُب كبلـ وقع معو ،وقد
يعود ذلك إٔب احمللوؼ عليو فإنو ربط بو اليمْب ،وقد يكوف فاعل ٗبعُب فعل ،كقولك :طارؽ النمل ،وعاقب
اللص ُب أحد الوجهْب ُب اللص خاصتو.
وإذا قرىء َعقَّدًب بتشديد القاؼ فقد اختلف العلماء ُب تأويلو على أربعة أقواؿ:
األوؿ :قاؿ ٦باىد :تعمدًب.
الثاين :قاؿ ا٢بسن :معناه ما تعمدت بو ا٤بأٍب فعليك فيو الكفارة.
الثالث :قاؿ ابن عمر :التشديد يقتضي التكرار ،فبل ٘بب عليو الكفارة إال إذا كرر اليمْب.
الرابع :قاؿ ٦باىد :التشديد للتأكيد ،وىو قولو :واهلل الذي ال إلو إال ىو.

قاؿ ابن العريب :أما قوؿ ٦باىد :ما تعمدًب فهو صحيح ،يعِب ما قصدًب إليو احَبزاً من اللغو .وأما قوؿ
ا٢بسن :ما تعمدًب فيو ا٤بأٍب فيعِب بو ٨بالفة اليمْب (ا٢بنث) ،فحينئذ تكوف الكفارة ،وىذاف القوالف حسناف
يفتقراف إٔب ٙبقيق .وىو بياف وجو التشديد ،فإف ابن عمر ٞبلو على التكرار .وىو قوؿ ٓب يصح عنو عندي
لضعفو .فقد قاؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  :-وإين واهلل إف شاء اهلل ال أحلف على ٲبْب فأرى غّبىا خّباً
منها إالّ أتيت الذي ىو خّب وك ّفرت عن ٲبيِب( .)1513فذكر وجوب الكفارة ُب اليمْب الٍب ٓب تتكرر.
وأما قوؿ ٦باىد :إف التشديد ُب التأكيد ٧بموؿ على تكرار الصفات .فإف قولنا( :واهلل) يقتضي ٝبيع أ٠باء اهلل
ا٢بسُب وصفاتو العليا ،فإذا ذكر شيئاً من ذلك فقد تضمنو قولو واهلل.
فإف قيل فما فائدة التغليظ باأللفاظ؟ قلنا :ال تغليظ عندنا باأللفاظ وقد تقدـ بيانو .وإف غلظنا فليس على
معُب أ ّف ما ليس ٗبغلظ ليس بيمْب ،ولكن على معُب اإلرىاب على ا٢بالف .فإنو كلما ذكر بلسانو اهلل تعأب
حدث لو غلبة حاؿ من ا٣بوؼ .ورٗبا اقتضت لو رعدة ،وقد يرىب هبا على احمللوؼ لو ،كقولو (لليهود :واهلل
الذي ال إلو إالَّ ىو ،فأرىب عليهم بالتوحيد ،العتقادىم أف عزيزاً ابن اهلل.
والذي يتحصل من ذلك أ ّف التشديد على وجو صحيح ،فإف ا٤برء يعقد على ا٤بعُب بالقصد إليوٍ ،ب يؤكد
ا٢بلف بقصد آخر ،فهذا ىو العقد الثاين الذي حصل بو التكرار أو التأكيدٖ ،ببلؼ اللغو فإنو قصد اليمْب
وفاتو التأكيد بالقصد الصحيح إٔب احمللوؼ عليو(.))1514
وٜبرة ا٣ببلؼ :تظهر ُب إعماؿ القراءات ا٤بتواترة الثبلثة إذ ال ٯبوز إٮباؿ أ ٍي منها ،فيثبت بذلك أف ا٤بؤاخذة
تكوف من اهلل عز وجل ُب األٲباف ا٤بنعقدة ،سواء عقدىا ا٢بالف مرة واحدة ،وىو مقتضى قراءة التخفيف ،أو
كررىا ووكدىا ،وىو مقتضى قراءة التضعيف ،أو تواثق هبا مع شركائو ونظرائو ،فكاف عقدىا اشَباكاً بْب اثنْب،
وىي قراءة عاقدًب.
ففي ٍ
كل كفارة على ا٢بانث ،وتأثيم على الناكث ،إال إٔب معروؼ(.)1515
لكن روي عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنو أف التشديد يقتضي التكرار ،فبل ٘بب الكفارة إال إذا كرر .وىذا
يرده قوؿ النيب  -صلى اهلل عليو وسلم " :-إين واهلل إف شاء اهلل ال أحلف على ٲبْب فأجد غّبىا خّباً منها إال
أتيت الذي ىو خّب ،وكفرت عن ٲبيِب" فذكر وجوب الكفارة ُب اليمْب الٍب ٓب تتكرر(.)1516
ولكن ال حاجة إٔب االستدالؿ بذلك بعد ثبوت تواتر القراءة ،إال ٤بن ٓب يفهم معُب التكرار من تضعيف الفعل
ُب ىذا ا٤بقاـ.
كما إف رفع القوؿ ىذا إٔب ابن عمر ٧بل ريبة ،فقد قاؿ ابن العريب ا٤بالكي( :ما روي عن ابن عمر أنو ٧بموؿ
على التكرار قوؿ ٓب يصح عندي لضعفو) ٍب أورد ا٢بديث السالف ُب الرد على الرواية)1517(.
-----------( )1507سورة ا٤بائدة 95

( )1508تقريب النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري ص  ، 108وفيو أف الذي قرأ بألف ا٤بفاعلة ابن ذكواف
وحده عن ابن عامر ،وىو احملفوظ الذي دلت عليو الطيبة ،ولكن ُب حجة القراءات أليب زرعة بن ز٪بلة أف ابن
عامر قرأ بذلك ،ومنو يفهم أف راويي ابن عامر على ذلك.
وعبارة الطيبة :عقدًب ا٤بد منا وخففا من صحبة جزاء تنوين كفا
( )1509انظر فقرة ٜبرة ا٣ببلؼ بعد صفحتْب
( )1510انظر حجة القراءات أليب زرعة ص 234
( )1511سورة النحل 91
( )1512أحكاـ القرآف ػ ا١بصاص جػ 2ص 455
( )1513رواه البخاري ُب كتاب األٲباف باب قولو تعأب{ :ال يؤاخذكم اهلل باللغو ُب أٲبانكم} ورواه مسلم
رقم ُ 1649ب األٲباف باب من حلف ٲبيناً فرأى غّبىا خّباً منها ،ورواه كذلك أبو داود والنسائي.
( )1514أحكاـ القرآف ابن العريب جػ 2ص 643
( )1515االستثناء ىنا آلخر مذكور.
( )1516أخرجو البخاري ،كتاب األٲباف ،باب  ،31وأٞبد ُب مسنده جػ  4ص  ،398وأخرجو اإلماـ مسلم
ُب كتاب األٲباف باب 7
( )1517أحكاـ القرآف البن العريب ا٤بالكي جػ 2ص 644
ا٤ببحث السابعُ :ب األقضية
ا٤بسألة األؤب
قولو تعأب{ :يا أيها الذين آمنوا إف جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أف تصيبوا قوماً ٔبهالة فتصبحوا على ما فعلتم
نادمْب}()1518
قرأ ٞبزة والكسائي وخلف{ :فتثبتوا}
وقرأ الباقوف{ :فتبينوا}()1519
وٗبثل ذلك قرؤوا ُب سورة النساء ُب قولو سبحانو{ :يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم ُب سبيل اهلل فتبينوا}
( ،)1520وقد قدمنا طرفاً من تأويل ىذه اآلية ُب مطلب ا١بهاد(.)1521
وأما آية ا٢بجرات ىذه فقد أخرج ابن جرير الطربي ُب سبب نزو٥با عن ثابت مؤب أـ سلمة عن أـ سلمة
قالت :بعث رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -رجبلً ُب صدقات بِب ا٤بصطلق بعد الوقعة ،فسمع بذلك
القوـ فتلقوه يعظموف أمر رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -أي خرجوا الستقبالو ُب موكب مهيب ،فحدثو
الشيطاف أهنم يريدوف قتلو ،فرجع إٔب النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -فقاؿ :إف بِب ا٤بصطلق قد منعوا

صدقاهتم! ...فغضب رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  ،-فبلغوا القوـ رجوعو فأتوا رسوؿ اهلل  -صلى اهلل
عليو وسلم  -فصفوا لو حْب صلى الظهر فقالوا :نعوذ باهلل من سخط اهلل وسخط رسولو ،بعثت إلينا رسولك
فسررنا بذلك وقرت بو أعينناٍ ،ب أنو رجع من بعض الطريق فخشينا أف يكوف ذلك غضباً من اهلل ومن رسولو،
فما زالوا يكلمونو حٌب جاء ببلؿ وأذف بصبلة العصر ،ونزلت{ :يا أيها الذين آمنوا إف جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا أف تصيبوا قوماً ٔبهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمْب}()1522
وال شك أف العربة بعموـ اللفظ ال ٖبصوص السبب ،وُب ذلك قاؿ ا٢بسن البصري رضي اهلل عنو( :فواهلل لئن
كانت نزلت ُب ىؤالء القوـ خاصة ،إهنا ٤برسلة إٔب يوـ القيامة ما نسخها شيء)(.)1523
والتثبت والتبْب معنياف متقارباف ُب ا٤برادؼ اللغوي ،ولكن غلب إطبلؽ األوؿ على التحقق من الذوات
والشخوص ،وغلب إطبلؽ الثاين على التحقق من األحداث والفعاؿ ،وكبلٮبا من مهمة القاضي العادؿ.
وقد كاف ٥بذه التوجيهات أعظم األثر ُب إصبلح النظاـ القضائي ،وإٯباد قضاء عادؿ حر نزيو ُب اجملتمع
اإلسبلمي.
وأورد لك فيما يلي طرفاً من التوجيهات النبوية الٍب جاءت مؤكدة ٤بسؤولية القاضي ُب التحقق والتثبت وا٢بكم
بالعدؿ.
أخرج الَبمذي عن عبد اهلل بن أيب أوَب قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم " :-إف اهلل مع القاضي
ما ٓب ٯبر ،فإذا جار ٚبلى عنو ولزمو الشيطاف"()1524
وأخرج أبو داوود ُب سننو عن بريدة بن ا٢بصيب أف رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  -قاؿ" :القضاة ثبلثة:
واحد ُب ا١بنة ،واثناف ُب النار ،فأما الذي ُب ا١بنة فرجل عرؼ ا٢بق وقضى بو ،ورجل عرؼ ا٢بق فجار ُب
ا٢بكم فهو ُب النار ،ورجل قضى للناس على جهل فهو ُب النار"(.)1525
وُب بياف عظيم مسؤولية القاضي قاؿ رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم " :-من جعل قاضياً بْب الناس ،فقد
ذبح بغّب سكْب"()1526
ٜبرة ا٣ببلؼ :أفادت قراءة ٞبزة والكسائي وجوب التثبت على القاضي العادؿ ،وىو كما قدمنا معُب يغلب ُب
التحقق من الذوات والشخوص واألعياف ،وُب ذلك تقرير ١بانب مهم من أصوؿ التقاضي ،إذ ينبغي التحقق
من شخصية ا٤بتخاصمْب ومداركهم العقلية واالجتماعية وصبلحيتهم لؤلىلية والتزاـ التكاليف.
كما دلت قراءة الباقْب على وجوب التحقق من األحداث والوقائع ،لئبل يأخذ القاضي أحداً ٔبريرة أحد ،وىو
ما دلت لو قراءة {فتبينوا}.
ومن نافلة القوؿ ىنا أف نشّب إٔب أف القراءتْب متواتراف إسناداً ،موافقتاف للرسم العثماين قبل النقط ،موافقتاف
للعربية.
------------

( )1518سورة ا٢بجرات ػ- 6
( )1519تقريب النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري ص 107
وعبارة الطيبة  ...........................:تثبتوا شفا من الثبت معا
مع حجرات ومن البيػ ػ ػ ػػاف ...........
( )1520سورة النساء ػ- 94
( )1521انظر ص  695من ىذا الكتاب
( )1522جامع البياف للطربي جػ 26ص 76
( )1523ا١بامع ألحكاـ القرآف للقرطيب جػ 16ص 320
( )1524أخرجو الَبمذي وقاؿ حديث حسن غريب ،ورقمو ُب كتابو  1330كتاب األحكاـ ،ورواه كذلك
الطرباين عن ابن مسعود ،قاؿ األرناؤوط إسناده ضعيف ،انظر جامع األصوؿ جػ 10ص 170
( )1525أخرجو أبو داود ُب كتاب األقضية برقم  3573باب القاضي ٱبطئ ،وىو حديث صحيح
( )1526رواه أبو داود برقم  3571و ُ 3572ب كتاب األقضية ،والَبمذي ُب كتاب األحكاـ برقم ،1325
وىو حديث صحيح .انظر جامع األصوؿ جػ 10ص 166
الباب الرابع :ا٣باٛبة وا٤ببلحق
خاٛب ػػة
نقدـ فيما يلي عرضا ٦بمبلً ألىم النتائج العلمية الٍب قادنا إليها ىذا البحث ُب ٦باؿ القراءات القرآنية وأثرىا
ُب ا٢بكم الشرعي والرسم القرآين:
 - 1إف الوحي ىو ا٤بصدر الوحيد للقراءات ا٤بتواترة على اختبلؼ وجوىها ،وليس لؤلئمة القراء أدىن اجتهاد
ُب اخَباع أي وجو ،أو ترجيح متواتر على متواتر.
 - 2إف تعدد القراءات عن ا٤بعصوـ  -صلى اهلل عليو وسلم  -حفظ كثّباً من اللهجات العربية الٍب أوشكت
أف تندثر ُب ذلك ا٢بْب ،كما أنو مظهر سعة وثراء ُب إيراد أكثر من وجو للكلمة العربية الواحدة.
ٙ - 3بليل رأي ا٣بليل بن أٞبد الفراىيدي ُب عبلقة األحرؼ السبعة بالقراءات ا٤بتواترة ،ودفع اإلشكاالت
النا٘بة عن ذلك ،وتقدًن ا٢بجج واألدلة ا٤بوضحة ٤بختار األمة ُب ىذه ا٤بسألة.
ٙ - 4بليل رأي ابن جرير الطربي ُب مسألة نسخ األحرؼ السبعة ،وتقدًن األدلة على أف ا٣ببلؼ بينو وبْب
٨بتار األئمة ال يتعدى الشكل ،مع االتفاؽ من حيث النتيجة.
 - 5النيب  -صلى اهلل عليو وسلم  -أوؿ شيخ إقراء ،وسائر ىذا ا٤بتواتر بْب أيدي الناس اليوـ كما حققو ابن
ا١بزري إ٭با ىو ُب األصل قراءة أقرأ هبا النيب  -صلى اهلل عليو وسلم ٝ -باعة من األصحاب.

 - 6تفصيل الدور الكبّب الذي قاـ بو أىم رجاؿ ىذا العلم تارٱبياً وىم أربعة :ابن ٦باىد وأبو عمرو الداين
والقاسم بن فّبة الشاطيب و٧بمد بن ا١بزري.
 - 7بسط أسانيد القراءات العشر ،وتقدًن األدلة الكافية الٍب تثبت أهنا بلغت مبلغ التواتر ٝبيعاً.
 - 8تقدًن جداوؿ إيضاحية لؤلسانيد والطرؽ الٍب ٞبلت عربىا ىذه القراءات ا٤بتواترة.
 - 9مناقشة االصطبلح الشائع حوؿ التصنيف الثبلثي للقراءات :متواتر وآحاد وشاذ ،وتقدًن األدلة وا٢بجج
على وجوب ا٤بصّب إٔب تسمية ثنائية وىي :متواتر وشاذ فقط.
 - 10دفع التوىم الشائع بأف علم القراءات علم مغلق ،ال يطلع عليو إال أىل االختصاص ،وال يناؿ إال
بتقضي األعمار ،وتقدًن ٨بتصرين اثنْب لطريقتْب ٨بتلفتْب ُب إتقاف القراءات ا٤بتواترة ،يتمكن الراغب بواسطة
إحداٮبا من االطبلع الواُب على وجوه القراءات ا٤بتواترة كافة ُب األصوؿ والفرش.
 - 11دفع توىم التناقض بْب الرسم القرآين العثماين وبْب الفرشيات ا٤بختلفة (الكلمات الٍب قرأت على غّب
مثاؿ وال تنتمي إٔب أصوؿ قواعدية) الواردة بالتواتر ،والٍب يلزـ التسليم بثبوهتا عن ا٤بعصوـ  -صلى اهلل عليو
وسلم .-
 - 12إجراء مسح دقيق للمواضع الٍب اختلفت فيها ا٤بصاحف الٍب وزعها عثماف رضي اهلل عنو ُب األمصار،
وٙبقيق ضبط عددىا بتسعة وأربعْب موضعاً ،وإظهار أٮبية معرفتها وحصرىا.
 - 13تقدًن دراسة مفصلة حوؿ مناىج القراء ُب ٝبع القراءات ،وسبل ا١بمع ،ومصادر اإلقراء ُب زماننا،
وانتشار القراءات اليوـ ،وأىم ا٤بؤلفات ُب القراءات ،وىي دراسة ميدانية قمت هبا ،مع إجراء مقارنة لواقع ذلك
كلو تارٱبياً.
 - 14إثبات وجود عبلقة تناوبية بْب القراءات والرسم ،فقد خدـ كل منهما اآلخر ،واتكأ عليو.
 - 15إف مرحلة استنساخ ا٤بصاحف ُب عهد عثماف رضي اهلل عنو ،على عظيم أٮبيتها أدت إٔب غياب بعض
ا٤بتواتر عن نسخ األمصار ،وىو أوؿ مسؤولية مستقلة تلقى على كاىل الرواة ليصبحوا أمناء على الرسم
الغائب.
 - 16إف الرسم الغائب الذي كاف ُب ا٤بصاحف العثمانية ٧بدداً بتسعة وأربعْب موضعاً ،قد تضاعف عقب
النساخ وفق متواتر لو وجهاف أدى إٔب غياب الوجو الثاين من ا٤بتواتر ،وىو
الشكل والنقط ،إذ كل شكل أثبتو ّ
ما زاد من مسؤولية رجاؿ الرواية لضبط الرسم الغائب وحفظو .واألمر نفسو تكرر عند النقط ،إذ كلما كانت
الكلمة ا٤براد نقطها ٥با وجهاف ُب ا٤بتواتر فقد ظهر ُب النسخة وجو وغاب وجو يقيناً.
 - 17إف ٙبسينات الرسم القرآين على أٮبيتها وخطرىا قد نتج عنها أيضاً غياب وجوه مأذوف هبا من ا٤بتواتر
فرشاً وأصوالً ،وقد أتينا على استعراض ذلك ُب إثبات األلف ا٣بنجرية وا٥بمزات وعبلمات ا٤بد وعبلمات الصلة
وعبلمات اإلدغاـ واإلخفاء واإلظهار ،وٝبلة وجوه أخرى.

 - 18بسط ٭باذج من أقواؿ األئمة ا٤بتقدمْب ُب إنكار بعض ا٤بتواتر من القراءات وتوىينهم إياه بالرأي،
وتقدًن األدلة والرباىْب على وجوب ٞبل مذىبهم ىذا على عدـ ثبوت التواتر لديهم.
 - 19تفصيل أثر اختبلؼ القراءات ا٤بتواترة ُب األحكاـ الشرعية االعتقادية ،واستعراض أربع وأربعْب مسألة
اعتقادية أٜبر اختبلؼ القراءات ا٤بتواترة فيها عن أحكاـ وفوائد جديدة ،وىي تتوزع ُب أربعة مطالب:
اإل٥بيات :ثبلث عشرة مسألة
النبوات :سبع عشرة مسألة
الغيبيات :ثبلث عشرة مسألة
العمل وا١بزاء :إحدى عشرة مسألة.
مع التوكيد باألدلة والرباىْب أف تعدد ا٤بتواتر ال يؤدي إٔب ىدر بعضو بعضاً ،وال يلجئ إٔب اختيار أحد ا٤بتواترين
دوف أخيو ،بل يتكامل بعضو ببعض ،ويسهم متضامناً ُب إضاءة النصوص وكشف دالالهتا.
 - 20تفصيل أثر اختبلؼ القراءات ا٤بتواترة ُب األحكاـ الشرعية العملية (الفقهية) ،واستعراض تسع وثبلثْب
مسألة فقهية أٜبر اختبلؼ القراءات ا٤بتواترة فيها عن أحكاـ وفوائد جديدة ،وىي تتوزع ُب سبعة مطالب:
العبادات :إحدى عشرة مسألة
ا٤بعامبلت :ثبلث مسائل
النكاح :سبع مسائل
ا٢بدود :أربع مسائل
ا١بهاد :إحدى عشرة مسألة
الكفارات واألٲباف :مسألتاف
القضاء :مسألة واحدة
مع استعراض مذاىب الفقهاء ُب كل مسألة ،وبياف أدلتهم الختيار بعض ا٤بتواتر وترؾ بعضو ،وتقدًن األدلة
والرباىْب على وجوب قبوؿ ا٤بتواتر ٝبيعا ،وأف قبولو ٝبيعاً ال يلزـ منو التناقض ،إذ إمكاف ا١بمع وارد ومتحقق
ُب ذلك كلو.
اقَباحات
وبعد..
فقد استوفيت بعوف اهلل ما كنت أؤملو من بياف أثر القراءات ا٤بتواترة ُب الرسم القرآين واألحكاـ الشرعية ،وىي
كما رأيت آثار تتصل بتقرير ا٢بكم الشرعي ،وتضيء معاين النصوص ،وتشتمل على فوائد ٝبة ُب الفقو
والرسم.

وقد رأيت ُب ىذه ا٣باٛبة أف أتقدـ ٔبملة من االقَباحات الٍب تتصل ٖبدمة القراءات القرآنية ،وتبسيطها للناس،
وحفظها لؤلجياؿ القادمة.
خاٛب ػػة.
أوالً :ا١بمع الصوٌب للقرآف الكرًن.
يسر اهلل سبحانو للناس ُب ىذا القرف وسائل تسجيل الصوت وتقويتو وضبطو ،وذلك من خبلؿ أشرطة
َّ
التسجيل وأجهزة العرض الصوتية ،وال شك أنو ًب تسخّب ىذه الوسائل ٣بدمة القرآف الكرًن منذ عشرات
السنْب ،وتنتشر ُب العآب اإلسبلمي تبلوات وتفاسّب ٨بتلفة ألفضل القراء وا٢بفاظ ُب البلداف اإلسبلمية.
ولكن األمل الذي نطمح إليو أف يستفاد من ىذه الوسائل ُب توثيق القراءات ا٤بتواترة ،وحفظها للناس ،وذلك
من خبلؿ قياـ جهة مرجعية ُب العآب اإلسبلمي باستيفاد كبار القراء ُب العآب اإلسبلمي ،ليقرؤوا ا٤بتواتر من
القرآف ،بوجوىو ا٤بأذوف هبا ٝبيعاً ،ليصبح فيما بعد ،وثيقة للتاريخ تعرؼ بو األمة ما أذف بو وما ٓب يؤذف بو من
قراءة التنزيل.
وتظهر أٮبية ىذه الفكرة نظراً لطبيعة أداء ىذه القراءات ا٤بتواترة ،إذ إف غالبها ال يضبطو الكتاب على وجهو،
وال بد فيو من ضبط الشفاه ،وىذا بدوره ال يتوفر إال عند أىل االختصاص ،وىم ٬ببة ٧بدودة ،ال ٲبلك سائر
الناس سبل الوصوؿ إليهم وٙبصيل ا٤بعرفة عنهم.
أما وسائل التسجيل فيمكن أف تكوف ُب كل مكتبة إسبلمية يطّلع عليها من شاء ،وينقطع عندىا سبيل التزيّد
واال٫براؼ عن القراءة ا٤بتواترة الٍب أذف هبا ا٤بعصوـ  -صلى اهلل عليو وسلم .-
ثانياً :مشروع إصدار مصحف القراءات
ٓب يعد ٜبة مندوحة من القوؿ بأف ٜبة ر٠باً متواتراً غائباً ال ٲبكن ٙبصيلو من مصحف حفص الشائع ُب العآب
اإلسبلمي اليوـ ،إذ ىو يدؿ لقراءة واحدة ،بل لرواية واحدة من ا٤بتواتر ،وىي الٍب تبلغ عشرين رواية متواترة
كما قدمنا ذلك باألدلة اإلسنادية القاطعة.
وإذا كانت مسائل األداء ال تتغّب هبا األحكاـ فإنو ال بد على األقل من ضبط الفرشيات ا٤بأذوف هبا تواتراً ُب
الكتاب العزيز ،وىذا أمر ال يعسر ٙبقيقو ،بل ٲبكن ضبطو من خبلؿ كتابة جدوؿ صغّب على ىامش
ا٤بصحف لبياف الوجوه الغائبة ،وىي ال تتجاوز ُب تقديري ست كلمات وسطياً ُب الصفحة الواحدة ،ولكنها
تعود بفوائد ٝبة على القارىء وا٤بفسر ٝبيعاً.
وليست ىذه الفكرة جديدة بل ىي فكرة قدٲبة قاـ بتحقيقها عدد من ا٤بشتغلْب ٖبدمة القرآف الكرًن ُب أجياؿ
متعاقبة ،ولكنها ٓب ٘بد سبيلها بعد للتوثيق عن طريق ىيئة مرجعية ٣بدمة القرآف الكرًن ُب العآب اإلسبلمي.

و٘بب اإلشارة ىنا إٔب جهد قاـ بو ناشر سعودي ىو السيد علوي بلفقيو حيث قاـ ٔبمع وجوه القراءات
ا٤بتواترة من فرش وأداء على ىوامش الصفحات ،وىي ببل ريب خطوة جيدة ،ولكنها تفتقر إٔب مراجعة علمية،
حيث وقعت فيها على أخطاء كثّبة ،إضافة إٔب وجوب ٘بريد الفرش عن األداء ،وحتمية صدورىا عن ىيئة
مرجعية إسبلمية عامة.
ثالثاً :مشروع كتابة مصحف عثماف
إف ا٤بصحف العثماين ىو الوثيقة األـ الٍب انبثقت عنها سائر القراءات ا٤بتواترة ،وقامت عليها ا١بهود ا٤بتعاقبة
للوقوؼ على أصل التنزيل من الذكر ا٢بكيم.
وا٤بصحف العثماين وثيقة من أىم وثائق تاريخ العرب إف ٓب نقل إهنا أٮبها على اإلطبلؽ ،حيث قامت عليها
ألوؼ الدراسات والبحوث خبلؿ التاريخ اإلسبلمي.
وقد كتب عثماف ستة مصاحف وزعها ُب األمصار واحتفظ لنفسو ٗبصحف واحد منها ،وىو الذي كاف بيده
عند استشهاده.
ولكن ىذا ا٤بصحف وقرناءه من ا٤بصاحف الستة غّب موجودة بأيدي الناس اليوـ ،ويتنازع شرؼ االنتساب
إليها ثبلثة مصاحف(:)1527
 - 1مصحف ا٤بشهد ا٢بسيِب ٗبصر بالقاىرة ،وىو الذي نقل إٔب ا٤بشهد ا٤بذكور عاـ 1304ىجري.
 - 2مصحف استنبوؿ بَبكيا ،وىو ٧بفوظ ُب متحف طوب قابوسراي ،وىو مكتوب على الرؽ ،وعليو قطرات
ٞبراء.
 - 3مصحف طشقند ُب أوزبكستاف ،وىو موجود ٕبوزة اإلدارة الدينية بطشقند ،مكتوب على الرؽ ،عدد
ورقاتو  353ورقة ،بقياس  53 68سم وقد نقل إٔب طشقند عاـ  1869ـ.
وليس ىذا ٧بل مناقشة ثبوت ىذه ا٤بصاحف ،واالستدالؿ والتأريخ ٥با ،فقد تكفلت بذلك دراسات عديدة،
ٲبكن مراجعتها.
ولكن الذي أقَبحو ُب ىذا السبيل ىو إصدار مصحف عثماف مرة أخرى إما استنساخاً(  )1528عن أحد
ىذه ا٤بصاحف ،أو استكتاباً عنها وفق ما قرره علماء الرسم ُب مصنفاهتم ،بدوف نقط وال شكل ،وفق الكتبة
األؤب ،وإتاحة ذلك لعامة ا٤بتعلمْب وا٤بشتغلْب ٖبدمة القرآف الكرًن.
وىكذا فإف توفّب ىذه النسخ بْب أيدي الباحثْب ٱبفف عنهم عناءً كبّباً ُب ٙبقيق النصوص ،ويساعدىم على
تصور الكتبة األؤب ،وما نشأ عليها من خدمات ،وىذا ببل شك تقدـ كبّب ،نتجاوز بو الدور الَباثي وا١بمإب
احملدود ،الٍب تقدمو مصاحف القاىرة واستنبوؿ وطشقند ،إف صحت نسبتها إٔب العهد العثماين.

وال ٫بتاج بعدئذ إال إٔب إضافة ملحق من صفحة واحدة ،يتضمن ا٤بواضع التسعة واألربعْب الٍب اختلفت فيها
األـ الٍب ال
مصاحف األمصارٙ ،بقق ذلك ُب ىذه الدراسة ،ونكوف حينئذ قد وفرنا بْب أيدي الباحثْب الوثائق ّ
غُب لباحث عنها ،والٍب تقطع بكل توكيد ذلك ا١بدؿ ا٤بستمر حوؿ موافقة أو ٨بالفة الرسم ال٘باه معْب ُب
األداء.
ولن يكوف ٥بذا العمل فائدة حقيقة إال إذا صدر عن جهة مرجعية ٨بتصة ٖبدمة القرآف الكرًن ،ولست أرى
ىذه ا٣بصائص تتوفر ُب جهة إسبلمية كتوفرىا ُب جامعة القرآف الكرًن والعلوـ اإلسبلمية الٍب أشرؼ برفع ىذه
ا٤بذكرة إليها.
رابعاً :مشروع إحياء الروـ ُب النطق العريب
سبق أف عرضنا ُب حديث ُب باب قواعد القراء ٤ببحث الروـ(  ،)1529والروـ ىو اإلتياف ببعض ا٢بركة عند
الوقوؼ للداللة عليها ،والقاعدة العامة التكوف إال فيما حقو الضم أو ا٣بفض إذا وقفت عليو بالسكوف.
فَبوـ ُب مثل :نستعْب ػ ِ
اجمليد
ُ
ا٤بستقيم
وال تروـ ُب مثل:
َ
فأنذر
وال وجو للروـ ُب الساكن سكوناً أصلياً كما ُب :قم ْ
وقد نص ُب الشاطبية على أف الروـ مذىب أيب عمرو وعاصم وٞبزة والكسائي ولكن ا٤بختار أنو مذىب عاـ
١بميع القراء على سبيل التخيّب(.)1530
والواقع أف ىذا اللوف من األداء مهجور ٛباماً ُب صنيع القراء والنحاة اليوـ ،ولست أدري لذلك سبباً بعينو،
غاية األمر أهنم اكتفوا بعبارة :العرب ال تقف على متحرؾ ،فألزموا الوقف بالسكوف ،وىي قاعدة ليست
صحيحة على إطبلقها ،فثمة ٜبانية أشكاؿ من الوقف عند العرب ،سبق أف بسطت القوؿ فيهاُ ،ب قاعدة
الروـ واإلمشاـ عند القراء(.)1531
وا٢بق أف النطق بالروـ يعود بفوائد مؤكدة ُب النطق ،سيما إذا كانت فيو ٘بلية مشتبو ،أو كشف مهم.فمن
ذلك ُب القرآف الكرًن:
ِ
ِ
ِ
اصطفاؾ}( )1532وذلك إف وقفت على أحد ىذه الكافات الثبلث.
وطهرؾ و
اصطفاؾ
{يا مرًن إف اهلل
ِ
عرشك}
{فلما جاءت قبل أىكذا
ْب * والذي ٲبيتِب ٍب ٰبي ِ
ْب * وإذا مرضت فهو يشف ِ
{الذي خلقِب فهو يهدي ِن * والذي ىو يطعمِب ويسق ِ
ْب}
وذلك إف وقفت على واحد من رؤوس اآلي ىنا.

وظاىر أف الوقف بالروـ ٯبلي ا٤بعُب ا٤بقصود ،الذي سيكوف مبهماً إف وقفت بالسكوف احملض ،ففي اآليتْب
ٌ
األوليْب ،كشف أف ا٤بخاطب امرأة ،ولو سكنت سكوناً ٧بضاً ٓب َّ
يتبد لك ذلك ،وُب اآلية الثالثة كشف لك
عن ياء ا٤بتكلم احملذوفة اتباعاً لقافية اآلية.
وُب أداء ا٤بذيعْب وا٤بتحدثْب اليوـ ،فإف معاين كثّبة يؤدي السكوف احملض إٔب إهبامها وضياع رونقها ،الحظ
مثبلً ىجنة ا٣بطاب وغربتو ُب الصيغ اآلتية إذا وقفت بالسكوف احملض وأنت ٚباطب امرأة:
ت؟
ما ا٠بُ ْ
رج ْع ْ
ك؟ مٌب َ
ت؟
ما دراستُ ْ
حض ْر ْ
ك؟ مٌب َ
بلد ْؾ؟
ما ىي ُ
ك؟
ىل ىو حقاً ٰببُّ ْ
الروـ من داللتها ومعناىا لدى النطق بو وفق قاعدتو( .اقرأىا بالروـ)
ٍب الحظ بعدئذ كم يضيء ُّ
الروـ فائدة حقيقية ُب تصويب النطق العريب ،سيما ُب ا٤بظاف الٍب يكوف اإلسكاف احملض مدعاة
وىكذا فإف ُب َّ
إشكاؿ.
ولست أدري ٓب يتحرج النحاة من الفتوى بذلك ،وىو كما رأيت مذىب البصريْب (أيب عمرو) والكوفيْب
(عاصم وٞبزة والكسائي) وإ٭با البصرة والكوفة للنحو كاألـ واألب ،فقد ولد النحو بالبصرة وشب ُب الكوفة،
ٍب ىو من بعد مذىب سائر القراء كما حققو ابن ا١بزري.
وقد قدمنا باألدلة وا٢بجج تواتر اإلسناد ُب أداء ىذه الوجوه إٔب ا٤بعصوـ  -صلى اهلل عليو وسلم  -وىو أفصح
من نطق بالضاد ،وزيادة على ذلك فإف ىذا األداء إ٭با ىو وحي من اهلل عز وجل تلقاه النيب  -صلى اهلل عليو
وسلم  -من أمْب الوحي جربيل.
والعجب بعدئذ من رجل ٰبتكم إٔب شطر من شعر أعرايب ،ال يعرؼ لو ا٠باً ،وال ٰبفظ عنو إسناداًٍ ،ب ىو
يرتاب ُب األخذ بوجو من األداء القرآين ،أطبق عليو أىل األداء ،وقدموا بْب أيديهم إسناده ورجالوٍ ،ب ىم
أىل الفصاحة واللسن والبياف.
ت رواية ،ولكن دأب بعض ٫باة البصرة على
وال ٱبتلف الكوفيوف ُب أف القراءات ٧بل احتجاج ُب اللغة ،إف ثبتَ ْ
رفض االستشهاد بالقراءات ،ولكِب أعتقد أهنم ُب مثل ىذه ا٤بسألة ال ٱبالفوف ،إلطباؽ القراء على جواز
القراءة هبا أوالً ،وألهنا صيغة أداء ،ال وجو ٫بو ،وقد علمت مبلغ ما بذلو أئمة القراءة لضبط صيغة األداء ،وىو
ما ٓب يتحصل جزء جزئو لرواة الشعر وغّبه إٝباعاً.
وقد اشتد ابن حزـ ُب إنكار مذىب من ٓب ير االحتجاج بالقراءات بقولو( :من النحاة من ينتزع من ا٤بقدار
الذي يقف عليو من كبلـ العرب حكماً لفظياً ويتخذه مذىباًٍ ،ب تعرض لو اآلية على خبلؼ ذلك ا٢بكم،
فيأخذ ُب صرؼ اآلية عن وجهها).

وقاؿ ُب موضع آخر:
( وال عجب أعجب ٩بن إف وجد المرئ القيس أو لزىّب أو ٢بطيئة أو الطرماح ،أو ألعرايب أسدي أو سلمي أو
ٛبيمي أو من سائر أبناء العرب لفظاً من شعر أو نثر جعلو ُب اللغة ،وقطع بو ،وٓب يعَبض فيوٍ ،ب إذا وجد هلل
تعأب خالق اللغات وأىلها كبلماً ٓب يلتفت إليو ،وال جعلو حجة ،وجعل يصرفو عن وجهو ،وٰبرفو عن
موضعو)()1533
وبناء على ما تقدـ ،فإين أدعو أصحاب البياف والقلم ،إٔب إحياء منهج الروـ ُب النطق العريب حاؿ الوقف٤ ،با
ُب ذلك من كشف ا٤ببهم ،و٘بلية الغامض ،وىذا سيعكس ببل ريب ٝباؿ العربية ،وحسن األداء فيها ،وأٛبُب
على جامعة القرآف الكرًن والعلوـ اإلسبلمية أف تسهم ُب عقد ندوة إعبلمية إلحياء ىذا الوجو من النطق
العريب السليم.
-----------( )1527انظر مصحف عثماف ورحلتو شرقاً وغرباً ،تأليف د .سحر عبد العزيز السآب
إصدار مؤسسة شباب ا١بامعة ػ إسكندرية.
انظر ص  118وما بعدىا.
( )1528أردت باالستنساخ تصوير أحد ىذه ا٤بصاحف عن طريق آلة التصوير.
وأردت باالستكتاب العهدة إٔب أحد ا٣بطاطْب ا٤بهرة إعادة كتابة ا٤بصحف وفق الكتبة العثمانية نفسها.
( )1529انظر فصل قواعد القراء من ىذا الكتاب.
( )1530قاؿ ابن ا١بزري ُب ا٤بقدمة :وحاذر الوقف لكل ا٢بركة إال إذا رمت فبعض ا٢بركة
إال بفتح أو بنصب وأشػػم إشارة بالضم ُب رفع وضم
ا٤بقدمة ا١بزرية ُب علم التجويد ،رقم اآليات105 - 104 :
( )1531انظر ا٤ببحث ا٣باص هبذه القاعدة من ىذا الكتاب
( )1532سورة آؿ عمراف 42
( )1533معجم القراءات القرآنية جػ 1ص 102
الباب الرابع :ا٣باٛبة وا٤ببلحق.
مبلحق.
ملحق 1

صورة إجازة ا٤بؤلف بإقراء القرآف الكرًن من الفتوى العامة ُب سوريا ،ومشيخة قراء ببلد الشاـ ،وىي متضمنة
لئلسناد ا٤بتصل إٔب رسوؿ اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم .-
ملحق 2
صفحة من ٨بطوط منسوب إٔب سيدنا علي بن أيب طالب كرـ اهلل وجهو وىو يتضمن ٟبس آيات من سورة
النحل  ،41 - 36أو٥با{ :أف اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوت}.
إف نسبة ىذا ا٤بصحف إٔب اإلماـ علي كرـ اهلل وجهو موضع شك ،وقد شككت إدارة مكتبة مشهد الٍب ٙبوي
ىذا ا٤بخطوط بذلك.
على كل حاؿ فإنو ال شك أف التحسينات الطارئة عليو من عمل ا٤بتأخرين ،وأقدـ توقيع على ىذا ا٤بخطوط
يعود إٔب عاـ  1008ىػ حيث وقفو عباس الصفوي شاه إيراف إٔب مسجد اإلماـ علي الرضا ٗبشهد.
ملحق 3
صورة ٤بخطوط ينسب إٔب اإلماـ ا٢بسن بن علي رضي اهلل عنهما.
يتضمن بعض آيات من سورة يس{ :ضبلؿ مبْب * ويقولوف مٌب ىذا الوعد إف كنتم صادقْب * ما ينظروف إال
صيحة واحدة تأخذىم وىم ٱبصموف * فبل يستطيعوف}.
يبلحظ ُب ا٤بصحف شيوع توزيع الكلمة الواحدة على سطرين اثنْب وعدـ اكتماؿ عملية الشكل والنقط.
ا٤بخطوط ٧بفوظ ُب مكتبة مشهد برقم ( ،)12وفهرس ا٤بكتبة يشّب إٔب أنو من أعماؿ القرف الثالث ا٥بجري.
ملحق 4
قطعة من ٨بطوط ٤بصحف شريف يبدأ بقولو تعأب:
{وما فعلتو عن أمري ذلك تأويل ما ٓب تسطع عليو صرباً} سورة الكهف .78
الحظ أف جهودىم ُب النقط والشكل ٓب تكن قد استوفيت بعد.
ا٤بصحف منسوب إٔب سيدنا ا٢بسْب بن علي عليهما رضواف اهلل ،فهو بذلك من مصاحف القرف األوؿ
ا٥بجري ،وىو موجود ُب مكتبة مشهد برقم  ، 16ولكن ىيئة إدارة ا٤بكتبة ٘بزـ أف تارٱبو ليس أسبق من القرف
الثالث ا٥بجري.
ملحق 5
صورة من ٨بطوط مصحف شريف من آخر القرف األوؿ ا٥بجري.

وىو يتضمن اآليات من  21 - 12من سورة النور.
ينسب ىذا ا٤بصحف إٔب اإلماـ علي زين العابدين بن ا٢بسْب  94 - 38ىػ وىو ٧بفوظ ُب مكتبة مشهد
بإيراف برقم (.)16
وإذا صحت نسبة ىذا ا٤بصحف الشريف إٔب زين العابدين ،فإنو دليل واضح على بكور عهد الزخرفة
با٤بصاحف.
ويبلحظ أف حركات اإلعراب واإلعجاـ كانت ٝبيعاً على شكل دوائر مطموسة.
ملحق 6
صفحة من ٨بطوط قرآين من القرف الثاين ا٥بجري.
وىو يتضمن آخر سورة النور ،من قولو سبحانو{ :أف يذىبوا حٌب يستأذنوه} إٔب قولو{ :إف اهلل بكل شيء
عليم}
إف الكتبة العثمانية كانت ال تزاؿ غالبة بالرسم الكوُب ،وقد أدرجت التحسينات من نقط وشكل على ىيئة
دوائر مطموسة بألواف زاىية ٛبييزاً لو عن األصل العثماين با٣بط األسود.
ا٤بصحف ٧بفوظ ُب خزانة مكتبة مشهد بإيراف برقم (  )1586وىو منسوب إٔب علي الرضا بن موسى ،ثامن
األئمة اإلثِب عشرية ،وقد عاش من  203 - 153ىػ.
ملحق 7
صورة لصفحة من ٨بطوط غّب مؤرخ ٧بفوظ ُب مكتبة مشهد يقدر تارٱبو بالقرف الرابع ا٥بجري.
ظهرت فيو رؤوس اآلي ،ولكن النقط والشكل ال زاال على شكل دوائر مطموسة.
ملحق 8
مصحف من القرف الرابع ا٥بجري منسوب إٔب القاسم بن منصور بن ٧بمد بن كثّب ا٤بتوَب  393ىػ.
إهنا ا٤برة األؤب الٍب نبلحظ فيها ٙبوؿ عبلمات اإلعراب إٔب حركات على ا٢بروؼ فيما بقيت عبلمات
اإلعجاـ دوائر مطموسة.
ا٤بصحف ُب خزانة مشهد برقم .96
ملحق .9

٨بطوطة ٤بصحف شريف مكتوب برواية حفص عن عاصم ُب ستْب صفحة ،كل صفحة نصف جزء ،وأصلو
٨بطوطة من خزانة الشيخ ٧بمد الطاىر بن عاشور ،أحتفظ بصورة كاملة عنها.
ملحق 10
٨بطوطة ٤بصحف شريف مكتوب با٣بط العريب القدًن ،موافق لرواية حفص عن عاصم ،وىو يدؿ على شيوع
ىذه الرواية ُب ا٤بغرب العريب ،حٌب إف الرواية ًب ٚبطيطها هبذا ا٣بط الزخرُب ،وىو غّب مستعمل لدى العامة،
وا٤بخطوط بكاملو مصور و٧بفوظ لدي.
ملحق 11
صورة مصحف يعود إٔب القرف ا٣بامس ا٥بجري منسوب إٔب أيب الربكات آزادي  421ىجري.
إنو يكشف لك ػ على الرغم من رداءة خط كاتبو ػ عن استقرار عبلمات الشكل على ا٤بصحف على وجهها
ا٤بعهود اليوـ.
ولعل ىذه النسخة أقدـ النسخ الٍب جرت على ٛبييز لفظ ا١ببللة ُب ا٤بصاحف باللوف األٞبر.

ملحق 12
صورة من ٨بطوط منسوب إٔب السيد عثماف بن حسْب الوراؽ ومؤرخ  466ىػ ،وىو ُب خزانة مشهد برقم
.70
ا٤بضمنة كبلماً ،فإف التطور الذي طرأ على النص القرآين ىو إثبات ا٥بمزات ،وإثبات ا٤بد
إضافة إٔب الزخارؼ َّ
على ما بعده ٮبز ،وىي القواعد ذاهتا الٍب ال تزاؿ ترسم هبا ا٤بصاحف اليوـ.
ملحق 13
الصفحة األخّبة من ا٤بخطوط الذي أوردناه برقم  12ص 751
لقد ٛبت كتابة ا٤بصحف بالكوُب القدًن فيما كتبت إكماالتو ٖبط الثلث ،وىو يعكس وعياً لدى الوراقْب
بوجوب ٛبييز كلم النص القرآين عن كبلـ الناس.
تاريخ ا٤بخطوط كما ترى عاـ  466ىػ.

ملحق 14
مصحف من القرف السادس ا٥بجري مؤرخ ُب  535ىػ.
كاف أمراً شائعاً أف تكتب ا٤بصاحف ُب ٦بلدتْب ،لكل ٟبسة عشر جزءاً ٦بلدة ،وىذه آخر صفحة من اجمللدة
األؤب.
إف طرو صيغة (صدؽ اهلل العظيم) على مًب ا٤بصحف ليس أمراً مألوفاً من قبل ،وىو يدؿ أيضاً على أف
صيغة( :صدؽ اهلل العلي العظيم) الشائعة اليوـ لدى الشيعة حديثة العهد.
ملحق 15
مصحف من القرف السادس ا٥بجري مؤرخ ُب  565ىػ.
إنو يؤكد ما قدمناه من شيوع عادة تقسيم ا٤بصحف الشريف إٔب ٦بلدتْب ،وىو يكشف أيضاً رسوخ االعتناء
بالنقط وهتميش صيغة الشكل الٍب ال زالت تلتزـ الطريقة القدٲبة على شكل دوائر مطموسة رغم أف مصاحف
أقدـ من ىذا بقرنْب اثنْب قد استبدلت نقط حركات اإلعراب بالشكل.
ملحق 16
صفحة من ٨بطوطة مصحف شريف برواية ورش عن نافع ،وفق ا٣بط ا٤بغريب وراموزاتو من الرقم.
الحظ ٛبيز ا٤بغاربة ٖبط نقطة الفاء ٙبتها ،وانفراد القاؼ بنقطة واحدة فوقها ،وجرياف قاعدة فك اإلدغامات
وتركيبها وفق ما حررناه ،واعتماد القوـ على أف إدغاـ الياء ُب النوف( :أف يَّضرب) ٯبري ٦برى اإلدغاـ الكامل
وىو خبلؼ ا٤بصاحف الشائعة برواية حفص عن عاصم.
الحظ أيضاً استواء الياء األصلية مع ياء بدؿ الصلة ُب الرسم( :ويهدي بو كثّباً) ا٤بخطوطة ٤بصحف كامل،
صورتو ٧بفوظة لدي.
ملحق 17
صفحة أخرى من ا٤بخطوطة السابقة برواية ورش عن نافع وفق ا٣بط ا٤بغريب وراموزاتو من الرقم.
ا٤بخطوطة ٤بصحف كامل صورتو ٧بفوظة لدي.
ملحق 18
مذىب من القرف السادس ا٥بجري مؤرخ ُب  573ىػ.
مصحف َّ

إنو يكشف لك عراقة ما اعتاده الناس من تسمية السور ،وحصر عدة آيات كل سورة ُب رأسها ،وكذلك تزيْب
رؤوس اآلي با١بماليات الفنية.
إف كاتبو أٞبد بن علي ا٤بقري ٯبتهد ُب إيضاح ا٣بط واثبات عبلمات اإلعراب واإلعجاـ من غّب أف يتحوؿ
عن ا٣بط الكوُب الذي ٛبت على أساسو الكتبة األؤب.
ملحق 19
مصحف منسوب للقرف السابع ا٥بجري ٖبط علي بن ٧بمد بن ٧بمد  620ىػ.
لقد ًب تطوير ا٣بط حٌب خرج عن أف يكوف كوفياً ملتزماً ،وتبلحظ ىنا بداية تدوين عبلمات اإلدغاـ ا٤بتماثل
على غّب قاعدة :قارف( :ومنهم َّمن ػ يتولوا َوىم) فيما ٓب تظهر بعد عبلمات اإلدغاـ التاـ( :ائذ ْف ِٕب)
عليم با٤بتقْب).
وعبلمات اإلقبلبٌ ( :
ملحق 20
مصحف منسوب إٔب ٧بمد بابر شاه سلطاف ا٤بغوؿ الذي تؤب حكم ا٥بند من ( )937 - 932ىػ .وىو
مؤسس أسرة تيمور ُب ا٥بند.
لقد كتب ىذا ا٤بصحف ٖبط اخَباعي على غّب مثاؿ ،وىو ُب ا٢بقيقة ٦بموعة رموز ال تنمى إٔب لغة وال قاعدة
أراد بو ناسخو التميز ُب الكتابة وتعويق الفهم.
إف أسلوب ىذا ا٤بصحف ال ٲبكن أف يصنف ُب تاريخ الرسم القرآين إال على أنو لوف من العبث الذي ينبغي
أف يتنزه عنو الكبلـ ا٤بعصوـ ،ا٤بنزؿ على الناس مفصبلً مبيناً.
ملحق 21
سورة الفاٙبة من ٨بطوطة للمصحف الشريف با٣بط الكوُب ا٤بغريب وعلى ىامش ا٤بخطوطة تعليقات لبعض
ا٤برجوة.
الفضبلء حوؿ خصائص سورة الفاٙبة وبركاهتا َّ
لدي
ا٤بخطوط ٧بفوظ َّ
ملحق 22
صورة ٤بخطوطة ٤بصحف مرسوـ با٣بط الكوُب ا٤بغريب.
الحظ حرص الرساـ على ٙبري ا٣بط العثماين وٛبييزه من التحسينات الطارئة عليو.
ا٤بخطوط موجود ٕبوزٌب ويعود تارٱبو إٔب القرف ا٤باضي.

ملحق 23
مصحف مكتوب با٣بط الكوُب ا٤بغريب ،وعلى حواشيو تعقيبات لبعض الفضبلء.
لقد كتبت سائر التحسينات الطارئة على ا٤بصحف باللوف األٞبر ،ػ وىو ال يظهر ُب الفوتوكويب ىنا ػ وذلك
حرصاً من الناسخ على احملافظة على األصل العثماين.
ا٤بخطوط ٧بفوظ لدي ،وىو شائع ُب ا٤بغرب العريب اليوـ.
ملحق 24
الصفحة قبل األخّبة من ا٤بصحف الشريف ،وقد كتبت با٣بط الكوُب ا٤بغريب القدًن ،وحرص الناسخ على ٛبييز
سائر التحسينات الطارئة على مصحف عثماف باللوف األٞبر ػ وىو ال يظهر ىنا بالفوتوكويب ػ وذلك حرصاً من
الناسخ على احملافظة على األصل العثماين.
ا٤بخطوط ٧بفوظ لدي ،وىو شائع ُب ا٤بغرب العريب اليوـ.
ملحق 25
آخر صفحػػة مػن مصحػف مكتػوب بالػخط الكػوفػي ا٤بغػريب ،وعلػى حواشيػو تعقيبػػات لبعػض الفضػبلء.
لقد كتبت سائر التحسينات الطارئة على ا٤بصحف باللوف األٞبر ػ وىو ال يظهر ُب الفوتوكويب ىنا ػ وذلك
حرصاً من الناسخ على احملافظة على األصل العثماين.
ا٤بخطوط ٧بفوظ لدي ،وىو شائع ُب ا٤بغرب العريب اليوـ.
ملحق 26
الصفحة األؤب من ٨بطوط مصحف كتبو عبد اهلل بن بشّب بن مسعود العوامري ا٢بضرمي سنة
وىو ٧بفوظ لدي.
إهنا ٘بربة مبكرة ُب إدراج سائر القراءات ا٤بتواترة على ىامش ا٤بصحف الشريف.
ملحق 27
الصفحة الثانية من ٨بطوط مصحف كتبو عبد اهلل بن بشّب بن مسعود العوامري ا٢بضرمي سنة
وىو ٧بفوظ لدي.

 1157ىػ،

 1157ىػ.

الحظ تزاحم ا٤بعلومات الٍب أراد هبا الناسخ بسط القراءات السبع أصوالً وفرشاً ،وىو ما جعل الفائدة من ىذا
العمل متعسرة ومضنية.
ملحق 28
صفحة من سورة الكهف من ٨بطوط ٤بصحف كتبو عبد اهلل بن بشّب بن مسعود العوامري ا٢بضرمي سنة
 1157ىػ .وىو ٨بطوط لدي.
إف اعتماد الناسخ مبدأ اإلفراط ُب التوضيح أدى إٔب ضياع الفائدة من ىذا العمل ا١بليل.
ملحق 30
صورة ٤بخطوطة تتضمن شرحاً لطيفاً لطيبة النشر ٤بؤلف ٦بهوؿً ،ب نسخها قبل ٫بو تسعْب عاماً ،وىي ٛبتاز
بالشرح ا٤ببسط على ا٤بًب ا٤بذكور ،وقد اشتملت على بسط القوؿ فيما ورد من اختبلؼ مصاحف األمصار
كلما ورد.
ناسخها ٧بمد توفيق بن ٧بمد راغب ،وقد استكمل نسخها ُب شعباف  1330ىػ .ا٤بخطوطة ٧بفوظة بكاملها
لدي.
ملحق 31
صورة أخرى للمخطوطة السابقة وىي شرح فريد لطيبة النشر الٍب نظمها اإلماـ ابن ا١بزري٤ ،بؤلف ٦بهوؿ.
ا٤بخطوطة ٧بفوظة بكاملها لدي.
ملحق 32
صورة لصفحة من مصحف القراءات الذي أصدرتو دار ا٤بهاجر ُب جدة.
إف تزاحم األصوؿ والفرشيات والتنبيهات ُب صفحة واحدة ال يعود بفائدة على القارئ ،ناىيك عن التشويش
الذي يدركو خبللئذ ،مع أف الفرشيات الضرورية ىنا ال تزيد عن ٟبسة مواضع.
ملحق 18
مراجع البحث
اعتمدت ُب البحث العلمي ثبلثة أنواع من ا٤براجع ،وىي ا٤بشافهات وا٤بخطوطات وا٤بطبوعات.

فسائر ما أنقلو من ا٤بشافهات فإ٭با ىو عن أستاذي الشيخ ٧بمد سكر شيخ القراء ا٤بشارؾ ُب الديار الشامية،
وقد قدَّمت لك إسنادي عنو متصبلً إٔب ا٤بعصوـ  -صلى اهلل عليو وسلم  ،( )1534 -وترٝبت لسائر رجاؿ
اإلسناد ،وفيو ترٝبتو أيضاً.
وال يعدو نقلي عنو واحداً من أمرين:
مدوناً عند أئمة ىذا الفن ،وىو مسألتاف فقط( ،)1535
األوؿ :ما نقلتو عنو من وجو أو تعليل وٓب أجده َّ
فاكتفيت ٜبة بأف أشّب إٔب ما أخربنيو ،وأعزو إليو ،فالعهدة ىنا على اإلسناد ،والثقة باهلل.
الثاين :ما أخربنيو أو أقرأنيو وىو ٝبلة مسائل ىذا الفن ،فوجدتو مدوناً عند أحد من أئمة ىذا الفن ،فأنا أعزو
إٔب الكتاب ،مع اإلقرار ضمناً بأنو ٩با أقرأنيو جزاه اهلل خّباً ،ولكن ال أشّب إليو ُب ذلك اختصاراً ودفعاً
للسآمة.
وأما ا٤براجع من ا٤بخطوطات وا٤بطبوعات فيأٌب بسطها ،وقد أشرت إٔب ٍ
كل منها ُب ا٥بامش لدى استشهادي
بو ُب صفحات الكتاب ،ولكن موضع وجود ا٤بخطوط ،والدار الطابعة والناشرة للمطبوع ٓب تذكر ُب ا٥بوامش،
واكتفيت بإيرادىا ىنا ُب القوائم ،فسائر ما تقرؤه ُب ا٥بوامش ٧باؿ على ىذه القائمة من حيث بياف مظنة
وجود ا٤بخطوط أو ا٤بطبوع.
-----------( )1534انظر ا٤بلحق رقم (.)1
( )1535انظر ص  136وص  143من ىذا البحث
ا٤براجع من ا٤بخطوطات:
 - 1مصحف ٨بطوط بقراءة أيب عمرو البصري ،يعود تارٱبو إٔب عاـ  963ىػ ،وىو ٧بفوظ لدي.
 - 2مصحف ٨بطوط مكتوب با٣بط ا٤بغريب القدًن برواية حفص عن عاصم يعود إٔب القرف ا٢بادي عشر
ا٥بجري .وىو ٧بفوظ لدي .انظر ملحق  9و 10
 - 3مصحف ٨بطوط مكتوب با٣بط ا٤بغريب القدًن برواية ورش عن نافع يعود إٔب القرف الثالث عشر ا٥بجري.
وىو ٧بفوظ لدي .انظر ملحق  16و 17
 - 4مصحف ٨بطوط با٣بط الكوُب ٗبا يوافق قراءة أيب عمرو البصري ،وعليو حواشي ىامة حوؿ خصائص
السور وىو ٧بفوظ لدي .انظر ملحق  21و 22
 - 5مصحف ٨بطوط با٣بط الكوُب القدًن ٗبا يوافق قراءة أيب عمرو البصري ،وعليو ٙبسينات ا٣بط من نقط
وشكل وفواصل آي .وىو ٧بفوظ لدي .انظر ملحق  23و  24و 25

 - 6مصحف ٨بطوط كتبو عبد اهلل بن بشّب العامري ا٢بضرمي ،يعود تارٱبو إٔب  1175ىػ .يتضمن سائر
القراءات ا٤بتواترة على حواشيو ،كما أُ٢بقت بو ٦بموعة فوائد ُب عدد اآليات والكلمات وا٢بروؼ ُب القرآف،
وىو بكاملو ٧بفوظ لدي .انظر مبلحق  26و  27و  28و 29
أرجح أنو من القرف ا٢بادي عشر ا٥بجري تضمنت شرحاً لطيفاً لطيبة النشر البن
٨ - 7بطوطة ٤بؤلف ٦بهوؿ ّ
ا١بزري ،تقع ا٤بخطوطة ُب  283صفحة ،مكتوبة ٖبط رقعي مقروء جيد ،وىي بكاملها ٧بفوظة لدي.
انظر مبلحق  30و 31
 - 8إجازة بالسند ا٤بتصل تتضمن إجازة شيخ قراء الشاـ الشيخ ٧بمد سكر للمؤلف بإقراء القرآف الكرًن،
وفيها رجاؿ اإلسناد ،وقد قدمنا ترٝبة لكل منهم .انظر ملحق .1
 - 9ا٤بصاحف ا٤بخطوطة ُب مكتبة مشهد ،وعدهتا (  )213مصحفاً ،ولدي صورة فوتوغرافية لصفحتْب من
ٍ
كل منها ،مع تعريف بالتطور الذي ًب على الرسم القرآين عرب التاريخ.
انظر مبلحق 20 - 19 - 18 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2

ا٤براجع من ا٤بطبوعات (وىي مرتبة موضوعياً ٍب وفق التسلسل الزمِب)
أوالً :كتب علم القراءات:
 - 1ا٤بصاحف للسجستاين :أبو داود ت  316ىػ ط دار الكتب العلمية  1985ـ
 - 2السبعة ُب القراءات البن ٦باىد :أٞبد بن موسى بن ٦باىد ت  320ىػ ط دار ا٤بعارؼ  1980ـ
 - 3حجة القراءات البن ز٪بلة :أيب زرعة ت  382ىػ ط مؤسسة الرسالة  1979ـ
 - 4إدغاـ القراء للسّباُب :أيب سعيد ت  386ىػ ط دار أسامة كرـ ػ دمشق  1986ـ
 - 5التذكرة ُب القراءات الثماف البن غلبوف :طاىر ت  399ىػٙ ،بقيق أٲبن رشدي سويد ط ٝباعة من
حفاظ القرآف ػ جدة
 - 6اإلبانة عن معاين القراءات للقيسي :مكي بن أيب طالب ت  437ىػ ط دار ا٤بأموف للَباث  1979ـ
 - 7ا٤بقنع ُب معرفة مرسوـ مصاحف للداين :أيب عمرو ت  444ىػ أىل األمصار ط دار الفكر بدمشق
 1983ـ
 - 8النقط للداين أيب عمرو ط (بذيل كتاب ا٤بقنع)
 - 9التيسّب للداين أيضاً ط
 - 10قراءات القراء ا٤بعروفْب بروايات الرواة ا٤بشهورين األندرايب :أٞبد بن عمر ت  470ىػ ط مؤسسة
الرسالة  1985ـ
 - 11التلخيص ُب القراءات الثماف الطربي :أيب معشر القارئ ػ ت  478ىػ ط ٝباعة ٙبفيظ القرآف ػ جدة

 - 12حرز األماين ووجو التهاين الشاطيب :القاسم بن فّبة ت  590ىػ ط البايب ا٢بليب ػ القاىرة  1949ـ
 721ىػ ط دار الَباث
 - 13عنواف الدليل على مرسوـ خط التنزيل ا٤براكشي :أيب العباس بن البنا ت
اإلسبلمي
 - 14شرح تلخيص الفوائد وتقريب ا٤بتباعد العذري :أبو البقاء علي ابن القاصح ت  801ىػ ط البايب ا٢بليب
 1949ـ
ا٤بسمى سراج القاري البن القاصح ط البايب ا٢بليب 1954
 - 15تذكرة ا٤بقرئ ا٤ببتدئ وتذكار القارئ ا٤بنتهي َّ
ـ
 - 16تقريب النشر ُب القراءات العشر البن ا١بزري :ت  833ىػ ط البايب ا٢بليب  1961ـ
 - 17طيبة النشر ُب القراءات العشر ط البايب ا٢بليب  1950ـ
ا٤بسمى (الدقائق احملكمة ُب شرح ا٤بقدمة) األنصاري :الشيخ زكريا ت  926ىػ ط مكتبة
 - 18شرح ا١بزرية َّ
القطر ا٤بصري  1960ـ
 - 19غيث النفع ُب القراءات السبع بذيل سراج القاري السابق .للصفاقسي :وٕب اهلل علي النوري ت 1323
ىػ
 - 20مورد الظمآف ُب فن الرسم والضبط وفق قراءة نافع للشريشي٧ :بمد بن ٧بمد ت  1325ىػ ط ا٤بارغِب
ػ تونس  1907ـ
 - 21دليل ا٢بّباف على مورد الظمآف ُب فن الرسم ا٤بارغِب :إبراىيم بن أٞبد ت  1325ىػ ط ا٤بارغِب ػ تونس
 1925ـ
 - 22تقريب النفع ُب القراءات السبع الصباغ :الشيخ ٧بمد علي ت  1374ىػ ط البايب ا٢بليب ػ القاىرة
 1954ـ
٨ - 23بتصر بلوغ األمنية بذيل سراج القاري ط البايب ا٢بليب  1954ـ
إف تزاحم األصوؿ والفرشيات والتنبيهات ُب صفحة واحدة ال يعود بفائدة على القارئ ،ناىيك عن التشويش
الذي يدركو خبللئذ ،مع أف الفرشيات الضرورية ىنا ال تزيد عن ٟبسة مواضع.
 - 24إٙباؼ الربرة با٤بتوف العشرة ُب القراءات والرسم واآلي .ط البايب ا٢بليب  1935ـ
 - 25البحث واالستقراء ُب تراجم القراء قمحاوي٧ :بمد صادؽ ػ معاصر ط مكتبة الكليات األزىرية 1981
ـ
 - 26طبلئع البشر ُب توجيو القراءات العشر حملمد الصادؽ قمحاوي ط مطبعة النصر
 - 27معجم القراءات القرآنية د .أٞبد ٨بتار عمر ود .عبد العآب سآب مكرـ ط انتشارات أسوة ػ طهراف
 1981ـ

 - 28البدور الزاىرة ُب القراءات العشر ا٤بتواترة القاضي :عبد الفتاح ط مكتبة الدار  1983ـ
 - 29القراءات بأفريقية شليب :د .ىند ط الدار العربية للكتاب ػ مصر  1983ـ
 - 30القراءات القرآنية ُب ببلد الشاـ عطواف :د .حسْب ط دار ا١بيل ػ بّبوت 1982
 - 31منظومات ُب مسائل قرآنية التليلي :الشيخ ٧بمد الطاىر بلقاسم ط ا٤بؤسسة الوطنية للكتاب 1986ـ
 - 32حجة القراءات ُب منهج النحاة سلطاين :د٧ .بمد علي ط جامعة ٧بمد بن سعود 1987ـ
ٙ - 33بفة العصر ُب القراءات العشر ٢بفي :شكري ط مكتبة البّبوٌب ػ دمشق  1992ـ
 - 34الواُب ُب شرح الشاطبية القاضي :عبد الفتاح ط مكتبة عبد الرٞبن ػ مصر
 - 35النطق بالقرآف العظيم ا١بماس :د .ضياء الدين ط مركز نور الشاـ  1993ـ
 - 36األحرؼ السبعة والقراءات السبعة ٟباسي :فتحي بن الطيب ط دار ا٤بعرفة  1995ـ
ثانياً :كتب التفسّب وعلوـ القرآف
 - 1أحكاـ القرآف الرازي ا١بصاص :ت  305ىػ ط دار الكتاب العريب ػ بّبوت
 - 2جامع البياف ُب تفسّب القرآف الطربي :ابن جرير ت  310ىػ ط دار ا٤بعرفة ػ بّبوت  1971ـ
 - 3الكشاؼ الز٨بشري :جار اهلل ٧بمود بن عمر ت  538ىػ ط انتشارات آفتاب ػ طهراف
 - 4أحكاـ القرآف ػ ٙبقيق علي ٧بمد البجاوي ابن العريب :القاضي ا٤بالكي ت  543ىػ ط دار ا٤بعرفة ػ
بّبوت
 - 5ا١بامع ألحكاـ القرآف القرطيب٧ :بمد بن أٞبد األنصاري ت  671ىػ ط دار الكتاب العريب
 - 6التبياف ُب آداب ٞبلة القرآف النوويٰ :بٓب بن شرؼ ت  677ىػ ط مؤسسة الرسالة
 - 7الربىاف ُب علوـ القرآف ػ ٙبقيق ٧بمد أبو الفضل إبراىيم الزركشي :بدر الدين ت  722ىػ ط دار ا٤بعرفة ػ
لبناف
 - 8اإلتقاف ُب علوـ القرآف السيوطي :جبلؿ الدين ت  910ىػ ط دار الندوة ا١بديدة
 - 9الدر ا٤بنثور ُب التفسّب با٤بأثور للسيوطي أيضاً ط دار ا٤بعرفة ػ بّبوت
 - 10أسباب النزوؿ للسيوطي ط دار قتيبة ػ دمشق
 - 11فتح القدير ا١بامع بْب فِب الرواية والدراية من التفسّب الشوكاين٧ :بمد بن علي ت  1250ىػ ط دار
ا٤بعرفة
 - 12روح ا٤بعاين ُب تفسّب القرآف العظيم والسبع ا٤بثاين اآللوسي :شهاب الدين البغدادي ت  1270ىػ ط
دار إحياء الَباث ػ بّبوت
 - 13مناىل العرفاف ُب علوـ القرآف الزرقاين :د٧ .بمد عبد العظيم  1943ط دار إحياء الكتب العربية

 - 14تفسّب ا٤بيزاف حملمد حسْب الطباطبائي :مؤسسة األعلي للمطبوعات ػ بّبوت ػ لبناف ػ ط  1983 5ـ.
 - 15التفسّب ا٤بنّب الزحيلي :د .وىبة ػ معاصر ط دار الفكر ػ دمشق  1995ـ
ثالثاً :كتب الفقو اإلسبلمي
 - 1ا٤بنتقى شرح ا٤بوطأ الباجي :أبو الوليد سليماف بن خلف ت  474ىػ ط دار ا٤بعارؼ ػ مصر
 - 2بداية اجملتهد وهناية ا٤بقتصد ابن رشد :ا٤بالكي القرطيب ت  520ىػ ط ا٤بكتبة التجارية الكربى ػ مصر
 - 3ا٥بداية شرح بداية ا٤ببتدي ا٤برغيناين :علي بن أيب بكر ت  593ىػ ط ا٤بكتبة اإلسبلمية
 - 4ا٤بغِب ابن قدامة ا٤بقدسي ت  620ىػ ط مكتبة الرياض ا٢بديثة
٦ - 5بموع الفتاوى البن تيمية :ت  726ىػ ػ ٝبع عبد الرٞبن بن قاسم ط مكتبة ا٤بعارؼ ػ الرباط
 - 6مغِب احملتاج إٔب معرفة ألفاظ ا٤بنهاج ا٣بطيب الشربيِب ت  977ىػ ط مكتبة الرياض ا٢بديثة  1981ـ
 - 7حاشية رد احملتار على الدر ا٤بختار عابدين٧ :بمد أمْب بن عمر ت  1252ىػ ط دار الفكر  1979ـ
 - 8اللباب ُب شرح الكتاب الغنيمي :عبد الغِب ا٤بيداين ت  1298ىػ ط دار ا٢بديث ػ ٞبص
 - 9إعانة الطالبْب على حل ألفاظ فتح ا٤بعْب للسيد البكري ت  1300ىػ ط دار إحياء الَباث العريب
 - 10أصوؿ الفقو اإلسبلمي الزحيلي :د .وىبة :معاصر ط دار الفكر  1986ـ
 - 11الفقو اإلسبلمي وأدلتو للدكتور وىبة الزحيلي ط  2دار الفكر  1985ـ
 - 12آثار ا٢برب ُب الفقو اإلسبلمي للدكتور وىبة الزحيلي ط  4دار الفكر  1992ـ
رابعاً :كتب العقيدة اإلسبلمية
 - 1تنزيو القرآف عن ا٤بطاعن لعبد ا١ببار :القاضي عبد ا١ببار بن أٞبد ت  415ىػ ط دار النهضة ا٢بديثة
 - 2دالئل النبوة لؤلصبهاين :أبو نعيم ت  430ىػ ط دار ابن كثّب ػ دمشق
 - 3اقتضاء الصراط ا٤بستقيم ٨بالفة أصحاب ا١بحيم ابن تيمية :أٞبد ابن تيمية ا٢براين ت  726ىػ ط مكتبة
الَباث ػ جدة
 - 4شرح جوىرة التوحيد الباجوري :الشيخ إبراىيم ت  1277ىػ ط عبد الكرًن ثتاف
 - 5شرح العقيدة الطحاوية ا٤بيداين :عبد الغِب الغنيمي ت  1298ىػ ط دار الفكر ػ دمشق  1982ـ
 - 24إٙباؼ الربرة با٤بتوف العشرة ُب القراءات والرسم واآلي .ط البايب ا٢بليب  1935ـ
خامساً :كتب اللغة العربية
٦ - 1باز القرآف أليب عبيدة :معمر بن ا٤بثُب ت  209ىػ ط مؤسسة الرسالة

 - 2دالئل اإلعجاز للجرجاين :اإلماـ عبد القاىر ت  471ىػ ط مكتبة سعد الدين
 - 3لساف العرب البن منظور :ت  711ىػ ط دار صادر
 - 4القاموس احمليط للفّبوز آبادي ت  729ىػ ط دار ا٤بعرفة
 - 5الكليات أليب البقاء الكفوي ت  1094ىػ ط وزارة الثقافة ػ دمشق
[هناية الكتاب]
انتهى الكتاب ٤بشروع احمل ّدث ،وهلل تعأب ا٢بمد وا٤بنة

