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 لبقرة من كتاب التحرير والتنوير عرًضا ودراسةالقراءات الواردة في سورة ا 
  عبداهلل بن سالم مطر البلوشي

المدينة المنورة -الجامعة اإلسالمية -كلية القرآن الكريم-قسم القراءات 
 السعودية

  albalushy@hotmail.comالبريد اإللكتروني:
 ملخص البحث:

البحث على تعريف مختصر للقراءات القرآنية، وأهمية هذا العلم  احتوى   
وتعليمه، ثم دراسة مختصرة عن حياة المؤلف، ونشأته، وطلبه للعلم، وشيوخه 
الذين أخذ عنهم، وتالميذه الذين تتلمذوا عليه، ونقلوا عنه، ومكانته العلمية، 

 وثناء العلماء عليه، ووفاته. 
ت عليه؛ وهو التحرير والتنوير، وذكرت اسم الكتاب ثم انتقلت للكتاب الذي عمل

الذي سماه به مؤلفه، والهدف من تأليفه، ومصادره فيه، ثم عرجت على 
بعرض مواضع  -باختصار-منهجه في إيراده القراءات في كتابه، ثم بدأت 

القراءات الواردة في كتابه التي تحتاج إلى نظر؛ إما لعدم صحة نسبتها لمن قرأ 
إيراده االختالف فيها؛ وهي من المواضع المتفق عليها، أو َذَكر بعض بها، أو 

من قرأ بها وترك البعض اآلخر، وبينت ما فيها من سهٍو وخلل، ثم ختمت 
البحث بأهم النتائج والتوصيات، وعملت فهرسة للمصادر، والمراجع، ومواضع 

 القراءات، التي فيها الخالف؛ ليسهل الرجوع للمعلومة. 
 المفتاحية:قراءات، سورة البقرة ، التحرير ، التنوير، عرض ، دراسة الكلمات
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Abstract 

The research contained a brief definition of Al-Qira’āt 

(different Quranic readings), the importance of this science 

and teaching it, then a brief study on the author's life, his 

upbringing, and his seeking for knowledge, his Sheikhs 

(teachers whom he took the knowledge from ), his students, 

who benefitted from him, and his status of knowledge, the 

praise of scholars on him, and his death. 

Then the researcher moved to the book which he worked on, 

which  is titled: Al-Tahrir wa Al-Tanwirr , mentioning the 

name of the book as the author called it, the objective of its 

authorship, and its sources, then the researcher went on to 

mention the author’s method of referring to the Qira’āt in his 

book, beginning with - in brief - presenting the place of the 

Qira’āt mentioned in his book that need to be considered; 

Either because of an incorrect attribution to the person who 

read (with that type of Qira’āt), or mentioning a dispute in it, 

while it is one of the agreed upon places, or mentioning some 

of those who read(with that type of Qira’āt)  it and leaving 

others without mentioning them, the researcher showed the 

mistakes and faults. The paper was concluded by mentioning 

the most important findings and recommendations, indexing 

the sources and references, and place of the Qira’āt in order 

to facilitate reaching to the information. 

 

Key words: readings, Surat Al-Baqara, editing, 

enlightenment, presentation, study. 
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 المقدمة
تشتتتمل علتتى أهميتتة الموضتتوع، وأستتباب اختيتتاره، ومنهجتتي فتتي البحتتث، 

 وخطة البحث. 
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين؛ 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .. وبعد.
، وأستتمى نيتتٍة ت عقتتد؛ بتتأن فتت ن أشتترف علتتٍم ي بتنتتى، وأنبتتل َمقصتتٍد ي رتجتتى

ينشنل المرء ويشتنل وقتته وجهتده وجوارحته؛ فتي إعمتال فكتره وقلمته فتي كتتاب 
اهلل، وما تعلق به من علوم، وأشرف تلك العلتوم؛ علتم القتراءات والتفستير، ومتا 
زال العلمتاء منتذ قترون يتعاهدونته، ويعكفتتون عليته علًمتا وتعليًمتا، ينهلتون متتن 

متتن هداياتتته المكنتتوزة، حتتتى ألفتتوا فيتته المؤلفتتات،  معينتته المتتتدفق، ويتتتزودون
ودّونتتوا فيتته المجلتتدات؛ تشتترحه وتفستتره وتبينتته، فهتتو معتتين ال ينضتتب، ومتتورد 

 عذب ال ي مّل.
ومن أعظم ما أ لف فتي تفستيره وبيتان معانيته فتي العصتور المتتأخرة؛ متا 
ستتطرته أنامتتل اإلمتتام العالمتتة الشتتيا محمتتتد الطتتاهر ابتتن عاشتتور فتتي كتابتتته 

موسوم؛ بتت )تحرير المعنى الستديد، وتنتوير العقتل الجديتد، متن تفستير الكتتاب ال
المجيد(، واختصره باسم )التحرير والتنوير من التفسير(، فهو كتاب جامع لدرر 
األولتتتتين واجتهتتتتاداتهم، وعلتتتتوم المتتتتتأخرين وفنتتتتونهم، كتتتتتاب اهتتتتتم بتتتتالمنقول 

، فقًهتتا وعقيتتدة، أدًبتتا والمعقتتول، روايتتة ودرايتتة، فتتاحص لكتتل كلمتتة؛ قتتراءة ولنتتة
وفصاحة، عرض اآلراء وناقشها، نقل األقوال وفّندها، غزير العلم، دقيق الفهم، 
ّيتته، كثيتتر التتذكر للقتتراءات  كتتل وارد يجتتد فيتته بنيتتته، وكتتل متتتعطي يجتتد فيتته ر 

 المتواترة؛ نسبة وتدقيًقا، عرًضا وتوجيًها، انتقادا لطاعن وترجيًحا.
نظر واالهتمام به، ودراسة جانتب متن جوانبته وهذا ما دفعني الختياره، وال

لقاء الضوء على كنوزه وعلومه .    وتنقيحه؛ إلبرازه وا 
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 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
في كتابته التحريتر  -رحمه اهلل-اجتهد الشيا الطاهر محمد ابن عاشور 

التنتتوير، فجمتتع فيتته كتتل نفتتيي، وأورد فيتته كتتل مفيتتد، فكتتان يبتتدأ تفستتيره بتتذكر 
كلمتتة القرآنيتتة، ومتتا ورد فيهتتا متتن قتتراءات، يعرضتتها وينستتبها لمتتن قتترأ بهتتا ال

ورواها، ويذكر ما فيها من توجيه، وقد اتخذ منهًجتا معيًنتا ستار عليته فتي ذكتر 
هذه القراءات وعرضتها وتوجيههتا، لكتن ال يخلتو عمتل اإلنستان متن نقتص، وال 

 يتم عمل إال بسهٍو في بعض جوانبه.
علتى تفستيره؛ رأيتت بنظتري القاصتر، بتأن المؤلتف وعند قراءتي واطالعي 

أورد الختتالف فتتي بعتتض الكلمتتات المتفتتق عليهتتا، وتتترك مواضتتع  -رحمتته اهلل-
إذ  -وهتي علتى شترطه فتي منهجته بالكتتاب-كثيرة، وردت فيها قراءات متعتددة 

يلتتزم متتن عتتدم ذكرهتتا؛ اتفتتاقهم فتتي مواضتتع الختتالف، واختتتالفهم فتتي مواضتتع 
ن أستعرض بعض هذه المواضع، وأبين ما وقع فيها من االتفاق؛ لذلك رغبت بأ

 سهو واختالف، وتوجيه ما يحتاج إلى توجيه؛ لبيان المعنى المراد من القراءة.
ومتتن ختتالل هتتذا االستتتعراض يبتترز جمتتال هتتذا الكتتتاب وحستتن تصتتنيفه، 
وتبرز فوائده لطلبة العلم والباحثين، وت فتح آفتاق  متن خاللهتا يتيستر لكثيتر متن 

لة؛ ليتم الجمال وَيكم ل. الكتب؛  من يهتم بها، ويخرجها بأبهى ح 
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 منهجي في البحث:
 التزمت في هذا البحث بأن أستتعرض المواضتع التتي ختالف فيهتا المؤلتف-

إذ يلتزم متن ذكتره لتبعض  (1)منهجه الذي ذكره في مقدمتة كتابته -رحمه اهلل
ختتالفهم مواضع اختتالفهم، وتترك بعضتها؛ اتفتاقهم فتي مواضتع الختالف، وا

يراده الخالف في كلمات اتفق عليها القراء، فحرصت  في مواضع االتفاق، وا 
 أن أبين كل قراءة، ومن يقرأ بها. 

  رحمته -أ ور د كالم المؤلف مختصرا؛ أبتدئ بقولي: قال الطاهر ابن عاشتور
: ثم أ ردف كالمه بتتت )وأقول:(، وأبين ما وقع فتي هتذه المواضتع -اهلل تعالى

متن غيتر تعتريض بخطتأ -تالف؛ بتذكر القتراءة، ومتن قترأ بهتا من سهو واخ
 ، وتوجيهها من المصادر المعتبرة في علم القراءات والتوجيه.-المؤلف

  ،اختصرت قدر االستطاعة في التوثيق والتعليق على المواضع التتي ذكرتهتا
 ونبهت عليها.

 التزمتتت بكتابتتة اآليتتات القرآنيتتة بالرستتم العثمتتاني علتتى روايتتة حفتتص عتتن 
 عاصم.

  ضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ضبط؛ لتئال يشتكل علتى القتارئ متا يقتع نظتره
 عليه من عبارات وألفاظ.

 .اعتنيت ما استطعت بعالمات الترقيم؛ لتصل المعلومة وتعم الفائدة 
 .اقتصرت في ترجمة األعالم على شيوخ المؤلف وتالميذه؛ خشية اإلطالة 
 والنقتتول، وكافتتة معلومتتات التزمتتت توثيتتق النصتتوص التتتي ذكرهتتا المؤلتتف ،

 البحث من المصادر المعتمدة، حسب أصول مناهج البحث المتبعة. 
  .عملت فهري للمصادر والمراجع، وفهري للموضوعات 

                                 
 (. 46-1/11ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
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 خطة البحث:

 يتألف هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وثالثة فصول، وخاتمة.
البحث،  تشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهجي في المقدمة:

 وخطة البحث. 
 ويتضمن مبحثين:   التمهيد: 

 المبحث األول: تعريف القراءات القرآنية.
 المبحث الثاني: أهمية علم القراءات وتعليمها.

 دراسة مختصرة عن حياة المؤلف محمد الطاهر ابن عاشور،  الفصل األول:
 ويتضمن ستة مباحث:

 المبحث األول: اسمه، ونسبه، ومولده.
 الثاني: نشأته، وطلبه للعلم.المبحث 

 المبحث الثالث: مؤلفاته.
 المبحث الرابع: شيوخه، وتالميذه.

 المبحث الخامي: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.
 المبحث السادي: وفاته.

نظرة مختصرة على تفسير التحرير والتنوير، ويتضمن ثالثة  الفصل الثاني:
 مباحث:

 والهدف من تأليفه.المبحث األول: اسم الكتاب 
 المبحث الثاني: مصادر المؤلف في القراءات وتوجيهها.

 المبحث الثالث: منهج ابن عاشور في إيراده القراءات وتوجيهها.
 عرض القراءات الواردة في سورة البقرة ودراستها: الفصل الثالث:

 وتشتمل على أهم نتائج البحث، والتوصيات. الخاتمة:
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 الفهاري:
 والمراجع فهري المصادر

 فهري الموضوعات
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 التمهيد: 
 ويتضمن مبحثين:

 المبحث األول: تعريف القراءات القرآنية.
 للقراءات عند العلماء عدة تعريفات؛ منها:

هت(: هتي اختتالف ألفتاظ التوحي المتذكور فتي 496قال اإلمام الزركشي)ت
بتتن . قتتال اإلمتتام ا(1)كتبتتة المصتتاحف، أو كيفيتهتتا متتن تخفيتتف وتثقيتتل وغيرهتتا

. (2)هت(: علم بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها معزًوا لناقله388الجزري )ت 
هت(: علم يعرف منه اتفتاق النتاقلين لكتتاب اهلل، 928قال اإلمام القسطالني )ت 

واختالفهم في اللنة واإلعراب، والحتذف واإلثبتات، والتحريتك واإلستكان، والفصتل 
اإلبدال من حيث السماع. أو يقال: علتم واالتصال، وغير ذلك من هيئة النطق و 

يعرف منته اتفتاقهم واختتالفهم فتي اللنتة واإلعتراب، والحتذف واإلثبتات، والفصتل 
والوصتل، متتن حيتث النقتتل. أو يقتتال: علتم بكيفيتتة أداء كلمتات القتترآن واختالفهتتا 

هتتت(: علتتم ي بحتتث فيتته عتتن 942. قتتال اإلمتتام طتتاي كبتترى زاده )(8)معتتزًوا لناقلتته
م اهلل تعتالى متن حيتث وجتوه االختالفتات المتتواترة .. وقتد ي بحتث صور نظتم كتال

فيه أيضًا عن صور نظم الكالم من حيث االختالفات النير متواترة الواصلة إلتى 
 .(6)حد الشهرة

فمن خالل استعراض أقوال العلماء حول تعريف القراءات وما يتؤول إليته 
 معناها يمكن أن نصنفها إلى مذهبين:

                                 
 (.1/813ينظر: البرهان ) (1)
 (.9ينظر: منجد المقرئين )ص: (2)
 (.  1/141ينظر: لطائف اإلشارات ) (8)
 (.2/4ينظر: مفتاح السعادة ) (6)
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o :يتوسع في مدلول القراءات، فهي عنده تشمل ألفاظ القرآن  المذهب األول
المتفق عليها، والمختلف فيها، كما هو رأي ابن الجزري ومن تابعه من 

 العلماء.
o  المذهب الثاني: يقصر مفهوم القراءات على ألفاظ القرآن المختلف فيها

 فقط، كما هو رأي الزركشي وغيره .
افي بينهمتا، فلفتظ القتراءات يطلتق تتارة وكال المفهومين وارد ومراد، وال تن

ويتتراد بتته العلتتم المشتتهور؛ كمعرفتتة القتتراء متتن الصتتحابة ومتتن بعتتدهم، وكتتتب 
القراءات، وأسماء مؤلفيها، إلى غير ذلك مما يستمى بعلتم الدرايتة، ويطلتق تتارة 
أخرى؛ ويراد به أوجه الخالف في اللفظة القرآنية من حيث النطق بها، وهتو متا 

 .(1)رواية، والضابط في التفريق بين المفهومين؛ هو السياقيسمى بعلم ال
 المبحث الثاني: أهمية علم القراءات وتعليمها.

، وفتن  عظتيم ، كيتف ال وهتو يتعلتق بكتالم  والشك أن هتذا العلتم علتم  جليتل 
أشرف كالم يسمع ويقترأ، وال يستتنني عتن هتذا العلتم مفستر  وال  -عز وجل-اهلل

، لتعلقه بهذه العلوم جميًعا، بل وبنيرهتا متن فقيه  وال محدث  وال ل   نوي  وال نحوي 
العلوم، فالمفسر إذا اعتمد قراءًة واحتدًة وأعترض عتن غيرهتا فكأنمتا تترك بعتض 
ما أنزل، وأعترض عتن تفستير القترآن بتالقرآن التذي هتو أول متا ينبنتي أن يبتدأ 
بتته، والفقيتته إن أعتترض عتتن مواضتتع الختتالف فتتي بعتتض آيتتات األحكتتام أخطتتأ 
الستتبيل، ولتتم يهتتتد لوجتته الصتتواب فيهتتا، والنحتتوي إن ابتعتتد عتتن أهتتم مصتتدر 
لقواعده وهو القرآن وقراءاته الثابتة فقد جانب الصواب وبني نحوه على أستاي 
غير متين، والتالي للقرآن إن حرم تعلم بعتض القتراءات فقتد حترم التعبتد بتبعض 

 .(2)ما نزل من عند اهلل للتعبد

                                 
  (.23ينظر: علم القراءات )ص: (1)
 (.  44ينظر: القراءات القرآنية )ص: (2)
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: تعليم القراءات فترض -رحمه اهلل-ابن الجزري  وفي أهمية تعليمه؛ قال
ن كتتان جماعتتة  كفايتتة، فتت ن لتتم يكتتن متتن يصتتلح لتته إال واحتتًدا؛ تعتتين عليتته، وا 
ن قتام بته بعضتهم ستقط  يحصل المقصود ببعضتهم، فت ن امتنعتوا كلهتم أثمتوا، وا 
ن طلب من أحدهم وامتنع؛ فأظهر الوجهين عندنا: أنه ال  الحرج عن الباقين، وا 

 .(1)ه يكره له ذلك إن لم يكن له عذريأثم، لكن

                                 
 (.14ينظر: منجد المقرئين )ص: (1)
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 الفصل األول: دراسة مختصرة عن حياة المؤلف محمد الطاهر ابن عاشور
 ويتضمن ستة مباحث:

 المبحث األول: اسمه، ونسبه، ومولده.
هتتو محمتتد الطتتتاهر بتتن محمتتتد بتتن محمتتد الطتتتاهر بتتن محمتتتد بتتن محمتتتد 

ية المرستتى، وهتتي الشتتاذلي بتتن عبتتدالقادر بتتن محمتتد بتتن عاشتتور، ولتتد فتتي ضتتاح
ضتتاحية جميلتتة متتن الضتتواحي الشتتمالية للعاصتتمة التونستتية، تقتتع علتتى شتتاط  
البحتتر األبتتيض المتوستتط، وتبعتتد عشتترين كيلتتو متتترًا عتتن مدينتتة تتتوني، وكانتتت 

هتت، بقصر جده ألمه، وأمته فاطمتة بنتت 1294والدته بشهر جمادى األولى سنة 
حمتتد الطيتتب بتتن محمتتد بتتن الشتتيا التتوزير محمتتد العزيتتز بتتن محمتتد الحبيتتب بتتن م

محمتتتد بوعتتتتور . وفتتتي عنايتتتة والتتتده الشتتتيا محمتتتد بتتتن عاشتتتور رئتتتيي جمعيتتتة 
األوقاف، وفي كنتف جتده ألمته الشتيا التوزير محمتد العزيتز بوعتتور، نشتأ نشتأة 
مميتتزة فتتي أحضتتان أستترة علميتتة بتتين والتتد يأمتتل أن يكتتون مثتتال جتتده فتتي العلتتم 

زير التذي كتان يحترص علتى أن يكتون والنبوغ العبقرية، وفي رعاية جده ألمه التو 
 .(1)خليفة لهم في العلم والسلطان والجاه

 المبحث الثاني: نشأته، وطلبه للعلم.
تلقتتى العلتتم كأبنتتاء جيلتته، حيتتث بتتدأ تعلتتم القتترآن فتتي ستتن السادستتة متتن 
عمره، وحفظه علتى المقترئ الشتيا محمتد الخيتاري بمستجد أبتي حديتد المجتاور 

وعتتة متتن المتتتون العلميتتة الستتائدة فتتي وقتتته، لتتدار جتتده بتتتوني، ثتتم حفتتظ مجم
كمتن اآلجرومية في النحو، وابن عاشر في الفقه المالكي وغير ذلك، ولما بلت  

هتت، وشرع ينهل من معينه في 1811الرابعة عشرة التحق بجامع الزيتونة سنة 
تعطتي وحتتب للمعرفتة، ثتتم بترز ونبتت  فتي علتتوم كثيترة وفنتتون شتتى؛ فتتي األدب 

                                 
(، ومتتن أعتتالم الزيتونتتة 1/118(، ومقاصتتد الشتتريعة )8/816ينظتتر: تتتراجم المتتؤلفين ) (1)

 (.4/146(، األعالم )84)ص:
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ومهتا متن نحتو وصترف وبالغتة وعتروض،  وعلتوم الشتريعة متن وفي اللنة وعل
فقه وأصول وتفسير وحديث، ولم يلبث أن صتار أستتاًذا فيته وشتيًخا متن أعتالم 

 .(1)م1394شيوخه عام 
وبعتتتد تخرجتتته وحصتتتوله علتتتى شتتتهادة التطويتتتع عتتتاد إلتتتى حضتتتور دري 
األستتتاذ عمتتر ابتتن الشتتيا لتفستتير  البيضتتاوي، ودري األستتتاذ الشتتيا محمتتد 

نجار لكتاب المواقف، ودري الشيا سالم بتو حاجتب لكتتابي البختاري والموطتأ ال
 .(2)بشرحيهما

 المبحث الثالث: مؤلفاته.
ألف الشيا محمد الطتاهر ابتن عاشتور مؤلفتات كثيترة فتي شتتى الفنتون، 
ومختلف نواحي العلتم والمعرفتة، فتي التفستير والحتديث واللنتة والنحتو والبالغتة 

هتتذه المؤلفتتات؛ تفستتيره المستتمى بتتالتحرير والتنتتوير،  واألدب، والتتتاريا، ومتتن
ومقاصد الشريعة، وأصول النظام االجتماعي في اإلستالم، وكشتف المنطتى متن 
المعتتاني واأللفتتتاظ الواقعتتتة فتتتي الموطتتتأ، وأصتتتول التقتتتدم فتتتي اإلستتتالم، وأصتتتول 
اإلنشاء والخطابة، وألتيي الصتبح بقريتب، وغيرهتا كثيتر، قرابتة األربعتين كتاًبتا؛ 

 .(8)قيًقا وتأليًفا، منها المخطوط والمطبوعتح
 المبحث الرابع: شيوخه، وتالميذه.

 أواًل: شيوخه:
لشنفه وحبه للعلم وأهله، وتبحره في العلوم والفنون المختلفة؛ فقد تتلمذ 
الشتتتيا محمتتتد الطتتتاهر ابتتتن عاشتتتور علتتتى عتتتدد كبيتتتر متتتن العلمتتتاء واألستتتاتذة 

 األجالء.

                                 
 (. 29ابن عاشور )ص: ينظر: محمد الطاهر (1)
 (.  29ينظر: محمد الطاهر ابن عاشور )ص: (2)
 ( بتصرف. 111-91ينظر: محمد الطاهر ابن عاشور )ص: (8)
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 تلمذ عليهم وأخذ عنهم:ومن بعض هؤالء الشيوخ الذين ت
، تلقتتى عليتته المبتتادئ األولتتى فتتي قواعتتد (1)الشتتيا أحمتتد بتتن بتتدر الكتتافي .1

 اللنة العربية.
، قترأ عليته )قطتر النتدى( فتي النحتو، و)التدردير( (2)الشيا أحمد جمال التدين .2

 في الفقه المالكي.
، قرأ عليه ابن عاشور )صحيح البخاري( بشترح (8)الشيا سالم بو حاجب .8

 ي، و)الموطأ( بشرح الزرقاني.القسطالن
، وقرأ عليه )كتاب الشيا خالد األزهري(، (6)الشيا محمد صالح الشريف .6

 و)قطر الندى( البن هشام، وغيرها من الكتب.
، تخرج عليه ابن عاشور في تجويد القرآن، (1)الشيا عبدالقادر التميمي .1

 وعلم القراءات،  وأخذ عنه رواية قالون.

                                 
 لم أقف له على ترجمة. (1)
هتتو أحمتتد جمتتال التتدين، لتتد ببنتتي خيتتار، وتلقتتى العلتتم بجتتامع الزيتونتتة، وكتتان فقيهتتا، متشتتبعا  (2)

ينظتتر: هتتت. 1828كتتان حيتتا ، ؛ وهتتو محشتتو بالخرافتتات والتتدجلبالخرافتتات، متتن مؤلفاتتته: بلتتوغ األرب
 (.2/11،11تراجم المؤلفين )

كان من أعالم عصره، ولد ببنبلتة ونشتأ فيهتا نشتأة ، سالم بن عمر بو حاجب البنبليهو  (8)
قروية، فهو فقيه محقتق، ولنتوي أديتب شتاعر، متن مؤلفاتته: تقتارير علتى شترح األشتموني، 

 (.31-2/44تراجم المؤلفين ): ينظر هت.1862توفي سنة: 
 لم أقف له على ترجمة. (6)
، ونسبته إلى بلدة منزل تميم، وأصتل ستلفه متن هنشتير التميميمحمد عبدالقادر بن هو  (1)

الصتتقالية، وهتتي قريتتة قتترب منتتزل تمتتيم، تتتوّلي مشتتيخة المدرستتة األندلستتية ستتيدي العجمتتي 
 (.1/148تراجم المؤلفين )ينظر:  هت.1283سنة: 
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، وقد أخذ عنه )المواقف لإليجي(، و)تفسير (1)الشيا عمر ابن الشيا .4
 البيضاوي(.

، وأختتذ عنتته )الميتتة األفعتتال( وشتتروحها فتتي (2)الشتتيا عمتتر ابتتن عاشتتور .4
الصتتترف، و)تعليتتتق التتتدمامني علتتتى المننتتتي( البتتتن هشتتتام فتتتي النحتتتو، 

 و)مختصر السعد( في البالغة، وغيرها من الكتب.
لقرآن في صنره وحفظه (، قرأ عليه ابن عاشور ا8الشيا محمد الخياري) .3

 عليه.
 (، قرأ عليه )الدردير( في  الفقه.6الشيا محمد صالح الشاهد) .9

(، قتتترأ عليتتته )شتتترح المحلتتتى علتتتى جمتتتع 1الشتتتيا محمتتتد طتتتاهر جعفتتتر) .11
الجوامتتتع( فتتتي أصتتتول الفقتتته، و)شتتترح الشتتتهاب الخفتتتاجي علتتتى الشتتتفا( 

 للقاضي عياض في السيرة النبوية.
عليته )كفايتة الطالتب علتى الرستالة(  ، قترأ(4)الشيا محمد العربتي التدرعي .11

 في فقه المالكية.

                                 
هتتو عمتتر بتتن أحمتتد بتتن علتتي بتتن حستتن، المعتتروف بتتابن الشتتيا، الفقيتته المتتتكلم العتتارف  (1)

فهرستة تتولى مناصتب كثيترة، متن مؤلفاتته:  بالفلسفة، أصله متن المتاتلين، متن قترى بنتزرت،
 (.213-8/118تراجم المؤلفين).ينظر: هت1829توفي سنة:  صنرى.

 لم أقف له على ترجمة. (2)
 لم أقف له على ترجمة. (8)
 لم أقف له على ترجمة. (6)
 لم أقف له على ترجمة. (1)
 لم أقف له على ترجمة. (4)
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، دري عليتته كتتتاب )المّكتتودي علتتى (1)الشتتيا محمتتد بتتن عثمتتان النجتتار .12
الخالصتتة( فتتي النحتتو، و)مختصتتر الستتعد فتتي البالغتتة(، و)المواقتتف فتتي 

 علم الكالم(، و)البيقونية( في المصطلح.
النحتتتتو، ، قتتتترأ عليتتتته )مقدمتتتتة اإلعتتتتراب( فتتتتي (2)الشتتتتيا محمتتتتد النخلتتتتي .18

و)التهتتذيب( فتتي المنطتتق، و)التنقتتيح( للقرافتتي، و)كفايتتة الطالتتب( علتتى 
 رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وغيرها من الكتب.

 ثانًيا: تالميذه :
ولشهرته بعصره، وتفوقه على أقرانته، وتدريسته فتي جتامع الزيتونتة متدة 

ن عاشتور طويلة، وغيرها من المدراي، فقد تتلمذ على الشيا محمد الطتاهر ابت
 عدد كبير من التالميذ؛ ومنهم:

 .(8)ابنه محمد الفاضل ابن عاشور .1
 .(6)ابنه عبدالملك ابن عاشور .2
 .(1)عبدالحميد بن باديي .8

                                 
هتت بتتوني وبهتا نشتأ وتعلتم، 1211محمتد بتن عثمتان بتن محمتد النجتار، ولتد ستنة: هتو  (1)

فأخذ عن: والده القترآن ومبتادئ العلتوم، قترأ األصتول والفقته والتفستير وغيرهتا، متن مؤلفاتته: 
 (.1/14،14هت. تراجم المؤلفين)1848توفي سنة:  بنية المشتاق وغيره، ثم

محمتتد النخلتتي القيروانتتي، متتن أعتتالم جتتامع الزيتونتتة فتتي عصتتره، فأختتذ علتتى جّلتتة  هتتو (2)
أعالمه؛ كالمشايا: عمر بن الشيا، وسالم بو حاجب وغيرهما، وكان حّر التفكير، ال يقتدي 

 (.1/24هت. ينظر: تراجم المؤلفين)1862أقوال القدماء، توفي سنة: 
هتتو محمتتد الطتتاهر بتتن محمتتد بتتن محمتتد الطتتاهر بتتن عاشتتور، اإلمتتام الضتتليع فتتي العلتتوم  (8)

تعلتتم فتتي الك تحتتاب حتتتى اتقتتن حفتتظ القتترآن، وقتترأ علتتى ، الشتترعية واللنويتتة واألدبيتتة والتاريخيتتة
جماعة من أعالمه؛ منهم: إبراهيم المارغني، من مؤلفاتته: أصتول اإلنشتاء والخطابتة، تتوفي 

 (.814-8/816هت. ينظر: تراجم المؤلفين )1896سنة: 
 لم أقف له على ترجمة. (6)
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 .(2)محمد الصادق الشطي .6
 .(8)زين العابدين بن حسين .1
 .(6)محمد بن خليفة المدني .4
 .(1)أبو الحسن بن شعبان .4

ر ابتتتن عاشتتتور، وغيتتترهم كثيتتتر ممتتتن تتلمتتتذ علتتتى الشتتتيا محمتتتد الطتتتاه
 وانتشروا في البلدان.

                                                                             
عبتتتد الحميتتتد بتتتن محمتتتد المصتتتطفى بتتتن مكتتتي بتتتن بتتتاديي، رئتتتيي جمعيتتتة العلمتتتاء هتتتو  (1)

المستتتلمين بتتتالجزائر، ولتتتد فتتتي قستتتنطينة، وأتتتتم دراستتتته فتتتي جتتتامع الزيتونتتتة، واشتتتتنل 
ت. ينظتتر: معجتتم المتتؤلفين هتت1819بالسياستتة، لتته تفستتير القتترآن الكتتريم، تتتوفي ستتنة: 

(1/111.) 
محمد الصادق بن محمد بن محمتد الشتطي الشتريف المستاكني الفقيته الفرضتي، ولتد هو  (2)

بمستتاكن بلتتدة األشتتراف، واستتتظهر القتترآن، وحفتتظ كثيتترا متتن المتتتون، وتلقتتى مبتتادئ العلتتوم 
ينظتتر:  هتتت.1846العربيتتة والشتترعية، متتن مؤلفاتتته: تهتتذيب وتحريتتر ايضتتاح الستتالك وغيتتره، 

 (.8/194،144تراجم المؤلفين )
زين العابدين بن حسين، ولد بتوني بعد انتقتال أسترته إليهتا، وبهتا حفتظ القترآن، ثتم هو  (8)

التحق بجامع الزيتونة، وكان خفيف الظل، آيتة فتي التذكاء متع صتالح ووقتار، متن مؤلفاتته: 
 (.184 /2فين )هت. ينظر: تراجم المؤل1844، توفي سنة: المعجم في النحو والصرف

محمد بن خليفة المدني، أصتله متن تتوني متن أوالد الرقتاع، الفقيته األديتب المستند، هو  (6)
رحل صنيرا إلى المدينة المنورة وغيرها متن التبالد، متن مؤلفاتته: رستالة فتي جتدار المحتراب، 

 (.1/211،216هت. ينظر: تراجم المؤلفين )1818توفي سنة: 
تلقتتى تعلمتته الثتتانوي بجتتامع  األديتتب الشتتاعر، ولتتد بتتتوني، أبتتو الحستتن بتتن شتتعبان،هتتو  (1)

هتت. 1838الزيتونة وتخرج منه، له ديوان شعر؛ قيل: إنه ضاع في قائم حياته، توفي ستنة: 
 (.8/199،193تراجم المؤلفين )
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 المبحث الخامي : مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه .
تبتتتوأ الشتتتيا محمتتتد الطتتتاهر ابتتتن عاشتتتور مكانتتتة علميتتتة عاليتتتة ومنزلتتتة 
مرموقة بنفوي شيوخه وأقرانه، وظهر ذلك جليًّا في كالم العالمة الشتيا العتالم 

فقال: )َعَلم من األعتالم التذين يعتدهم  اللنوي األديب؛ محمد البشير اإلبراهيمي،
التتتاريا الحاضتتر متتن ذختتائره، فهتتو متبّحتتر فتتي العلتتوم اإلستتالمية، مستتتق ّل فتتي 
االستتتدالل، واستتع الثتتراء متتن كنوزهتتا، فستتيح التتّذرع بتحّملهتتا، نافتتذ البصتتيرة فتتي 
معقولها، وافر االطتالع علتى المنقتول منهتا، أقترأ وأفتاد، وتخّرجتت عليته طبقتات 

 في التحقيق العلمي.ممتازة 
وقتتال عنتته صتتديقه اإلمتتام األكبتتر الشتتيا محمتتد الخضتتر حستتين، شتتيا 

بيان، ويضيف إلى غزارة العلتم  وبراعةالجامع األزهر: ولألستاذ فصاحة منطق، 
وقتتوة النظتتر؛ صتتفاء التتذوق، وستتعة االطتتالع فتتي آداب اللنتتة ... كنتتت أرى فيتته 

ي ، وهمتتة طّماحتتة إلتتى لستتاًنا لهجتتته الصتتدق، وستترية نقيتتة متتن كتتل ختتاطر ستت
المعالي، وجدًّا في العمتل ال يمّسته كلتل، ومحافظتة علتى واجبتات التدين وآدابته، 

العلتتتتم، ودقتتتتة نظتتتتره متجليتتتتتين فتتتتي لحظاتتتتته  علتتتتىوكنتتتتت أرى شتتتتدة حرصتتتته 
وبحوثه ... وباإلجمال؛ ليي إعجابي به بوضاءة أخالقه، وسماحة آدابته بأقتل 

 .(1)من إعجابي بعبقريته في العلم
األستاذ محمد بن عبدالمنعم خفاجي: وبحق كان اإلمام ابن عاشور وقال 

، متمكًنا في علتوم الشتريعة واألدب، وفتي اإلسالممن أئمة رجال الدين، وشيوخ 
جيلتته، وصتتار  وتصتتدراألصتتول الفتتروع، حتتتى غتتدا إمتتام عصتتره، وشتتيا دهتتره، 

 .(2)مقصد الناي، وطالبي الفتوى في حياته

                                 
 (.  8/814ينظر: توني وجامع الزيتونة ) (1)
 الشيا ابن عاشور.  ، مقال بعنوان: 6، مجلد 669ينظر: مجلة المنهل، العدد  (2)
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ن عاشتتتور مكانتتتة علميتتتة عاليتتتة ومنزلتتتة تبتتتوأ الشتتتيا محمتتتد الطتتتاهر ابتتت
مرموقة بنفوي شيوخه وأقرانه، وظهر ذلك جليًّا في كالم العالمة الشتيا العتالم 
اللنوي األديب؛ محمد البشير اإلبراهيمي، فقال: )َعَلم من األعتالم التذين يعتدهم 
التتتاريا الحاضتتر متتن ذختتائره، فهتتو متبّحتتر فتتي العلتتوم اإلستتالمية، مستتتق ّل فتتي 

الل، واستتع الثتتراء متتن كنوزهتتا، فستتيح التتّذرع بتحّملهتتا، نافتتذ البصتتيرة فتتي االستتتد
االطتالع علتى المنقتول منهتا، أقترأ وأفتاد، وتخّرجتت عليته طبقتات  وافرمعقولها، 

 ممتازة في التحقيق العلمي.
وقتتال عنتته صتتديقه اإلمتتام األكبتتر الشتتيا محمتتد الخضتتر حستتين، شتتيا 

براعة بيان، ويضيف إلى غزارة العلتم الجامع األزهر: ولألستاذ فصاحة منطق، و 
وقتتوة النظتتر؛ صتتفاء التتذوق، وستتعة االطتتالع فتتي آداب اللنتتة ... كنتتت أرى فيتته 
لستتاًنا لهجتتته الصتتدق، وستترية نقيتتة متتن كتتل ختتاطر ستتي ، وهمتتة طّماحتتة إلتتى 
المعالي، وجدًّا في العمتل ال يمّسته كلتل، ومحافظتة علتى واجبتات التدين وآدابته، 

ى العلتم، ودقتة نظتره متجليتتين فتي لحظاتته وبحوثته وكنت أرى شتدة حرصته علت
... وباإلجمتتال؛ لتتيي إعجتتابي بتته بوضتتاءة أخالقتته، وستتماحة آدابتته بأقتتل متتن 

 .(1)إعجابي بعبقريته في العلم
وقال األستاذ محمد بن عبدالمنعم خفاجي: وبحق كان اإلمام ابن عاشور 

شتريعة واألدب، وفتي اإلسالم، متمكًنا في علتوم ال وشيوخمن أئمة رجال الدين، 
األصتتول الفتتروع، حتتتى غتتدا إمتتام عصتتره، وشتتيا دهتتره، وتصتتدر جيلتته، وصتتار 

 .(2)مقصد الناي، وطالبي الفتوى في حياته

                                 
 (.8/814ينظر: توني وجامع الزيتونة ) (1)
 ، مقال بعنوان: الشيا ابن عاشور. 6، مجلد 669ينظر: مجلة المنهل، العدد  (2)
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 المبحث السادي : وفاته .
ستنة  96بالمرسى التي ولد فيهتا وترعترع عتن  -رحمه اهلل-كانت وفاته 

 -مته اهللرح-م، ودفتن 1948أغستطي  12هتتت / 1896رجتب  18يوم األحد 
 .(1)في بمقبرة الزالج من مدينة توني

 

                                 
 (.  8/814ينظر: تراجم المؤلفين ) (1)
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 الفصل الثاني : نظرة مختصرة على تفسير التحرير والتنوير،
 ويتضمن ثالثة مباحث:

 المبحث األول  : اسم الكتاب والهدف من تأليفه .  
يقتتول ابتتن عاشتتور فتتي مقدمتتة كتابتته: وستتميته )تحريتتر المعنتتى الستتديد، 

هتذا االستم باستم:)  واختصترت( المجيتدير الكتتاب وتنوير العقل الجديد متن تفست
 التحرير والتنوير من التفسير( اهت .  

وعن سبب تأليفه؛ قال ابن عاشور: كان أكبر أمنيتي منتذ زمتن بعيتد تفستير 
لمصتتالح التتدنيا والتتدين، وموثتتق شتتديد العتترى متتن الحتتق  الجتتامعالكتتتاب المجيتتد، 

محتل نياطهتا طمًعتا  متنباطها، واآلختذ المتين، والحاوي لكليات العلتوم ومعاقتد استتن
في بيتان نكتت متن العلتم وكليتات متن التشتريع وتفاصتيل متن مكتارم األختالق، كتان 

 .(1)يلوح من جميعها في خالل تدبره، أو مطالعة كالم مفسره
وعن مدة تأليفه؛ قتال ابتن عاشتور: وكتان تمتام هتذا التفستير عصتر يتوم 

وألتف، فكانتت متدة تأليفته  ثالثمائتةو الجمعة الثاني من شهر رجب عام ثمتانين 
 .(2)تسًعا وثالثين سنة وستة أشهر

 المبحث الثاني : مصادر المؤلف في القراءات وتوجيهها .
في القراءات في كتابه التحرير والتنوير؛ بين  عاشورتنوعت مصادر ابن 

 بعضا منها: ونستعرضكتب القراءات، والتفسير، وكتب السنة، 
 أواًل: كتب القراءات:

  :السبعة البن مجاهد 

                                 
 (. 9-1/1ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
 (.484-81/484ينظر: التحرير والتنوير ) (2)
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 مت ختّٰٱقتال ابتن عاشتتور عنتد ذكتتر القتراءات التواردة فتتي قولته تعتتالى: 
[، "وقتتترأ الجميتتتع أن رآه؛ بتتتألف بعتتتد الهمتتتزة، وروى ابتتتن 4]العلتتتق:  ِّهت

 .(1)؛ بدون ألف بعد الهمزة"«رأه»مجاهد عن قنبل أنه قرأه عن ابن كثير 
 :حرز األماني ووجه التهاني للشاطبي 

 حج مث ّٰٱ: ر عند ذكر القراءات الواردة فتي قولته تعتالىقال ابن عاشو 
]محمتتتتد:  ِّخضحض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج
واتفق القراء على قراءته بصينة فاعل، وشذت روايتة عتن البتزي عتن ابتن "[14

كثير أنه قرأ آنفا بوزن كتف. وقد أنكر بعض علماء القتراءات نستبتها إلتى ابتن 
 .(2)"ز األمانيكثير، ولكن الشاطبي أثبتها في حر 

 :الدرة المضيئة في القراءات الثالث المتممة للعشر البن الجزري 
 خم حم ّٰٱقتتال ابتتن عاشتتور عنتتد ذكتتر القتتراءات التتواردة فتتي قولتته تعتتالى: 

[ 11]الزمتتتتر:  ِّخمّٰٱوقتتتترأه العشتتتترة " [11]الزمتتتتر:  ِّخن حن جن  مم
 ألبتتي شتتامة، وكمتتا فتتي« إبتتراز المعتتاني»بتتدون يتتاء فتتي الوصتتل والوقتتف؛ كمتتا فتتي 

 .(8)"المتممة للعشر الثالث؛ في القراءات «الدرة المضيئة»
 :غيث النفع في القراءات السبع للشيا علي النوري الصفاقسي 

 ىف يث ىث ٱّٰكر القراءات الواردة في قوله تعتالى: ذعن  عاشورقال ابن 

وقتتد ن ستتب إلتتى البتتزي عتتن ابتتن كثيتتر أنتته قتترأ )ألقستتم( "[ 1]القيامتتة: ِّ  ِّ يف

                                 
 (.81/661لتحرير والتنوير )ينظر: ا (1)
 (.24/111ينظر: التحرير والتنوير ) (2)
 (.28/812ينظر: التحرير والتنوير ) (8)
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غيتتتث »هتتتي روايتتتة عنتتته، ذكرهتتتا الشتتتيا علتتتي النتتتوري فتتتي األول دون ألتتتف، و 
 .(1)"«النفع
 : شرح أبي شامة 

ومن الناي متن يظتن عند كالمه على األحرف السبعة: " عاشورقال ابن 
؛ ما يطابق القراءات السبع التي اشتتهرت بتين أهتل (2)المراد بالسبع في الحديث

أجمتتع العلمتتاء علتتى فتن القتتراءات، وذلتتك غلتتظ، ولتتم يقلتته أحتد متتن أهتتل العلتتم، و 
 .(8)خالفه؛ كما قال أبو شامة"

 :مقدمة ابن الجزري 
: "وعلتتى جميتتع التقتتادير ال تجتتد فتتي الوقتتفعنتتد ذكتتر  عاشتتورقتتال ابتتن 

الوقتتف فيتته وال يحتترم الوقتتف فيتته كمتتا قتتال ابتتن الجتتزري فتتي  القتترآن مكانتتا يجتتب
 .(6)«"أرجوزته»

 ثانيًا: كتب التفسير:
 :الكشاف للزمخشري 

 يل ىلّٰر عن ذكر القراءات الواردة في قولته تعتالى: قال ابن عاشو 
أن « الكشتاف»وفتي  ِّحمّٰ[ "فيكون الوقف علتى قولته: 2]البقرة:  ِّمم حمخم جم

   .(1) ِّحمّٰنافعا وعاصما وقفا على قوله: 
 :المحرر الوجيز البن عطية 

                                 
 (.29/883ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
عمدة القاري "، ينظر: إ ن اْلق ْرآن أنزل على َسْبَعة أحرفوهو قوله صلى اهلل عليه وسلم: " (2)
(21/21.) 
 (.1/19لتنوير )ينظر: التحرير وا (8)
 (.1/38ينظر: التحرير والتنوير ) (6)
 (.1/228ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
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 يث ىث ّٰٱ قال ابن عاشور عن ذكر القراءات الواردة في قوله تعالى: 

اقتصر ابن عطية على نسبتها إلى ابن كثير دون ["و 1]القيامة: ِّ  ِّ يف ىف
 .(1)تقييد، فتكون الالم؛ الم قسم"

 ثالثًا: كتب السنة:
  :صحيح البخاري 

 ِّ يل ىل مل خل ّٰٱقتتال ابتتن عاشتتور عنتتد حديثتته عتتن البستتملة: 
رواه البخاري عن أني أنه سئل كيف كانت قراءة النبيء؟ فقتال: " [1]الفاتحة: 

 ىلّٰٱ، ويمد  ِّمل خلّٰٱ، يمد  ِّ يل ىل مل خل ّٰٱكانت مدا، ثم قرأ: 
  .(2)، اهت" ِّيلّٰ، ويمد  ِّ
 :سنن الترمذي 

 ىن من ّٰٱقال ابن عاشور عن ذكر القراءات الواردة في قوله تعتالى: 
وقرأ الجمهور )َمل ك( بفتح الميم وكسر الالم دون ألف، "[ 6]الفاتحة:  ِّين

كتر وعمتر ، وصاحبيه أبتي بوسلمورويت هذه القراءة عن النبي صلى اهلل عليه 
 .(8)"«كتاب الترمذي»في 

                                 
 (.29/883ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
 (.1/168ينظر: التحرير والتنوير ) (2)
 (.1/141ينظر: التحرير والتنوير ) (8)
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 المبحث الثالث : منهج ابن عاشور في إيراده القراءات وتوجيهها .

ذكتتر ابتتن عاشتتور منهجتته فتتي مقدمتتته بتتالتحرير والتنتتوير فقتتال: وهتتا أنتتا 
عونًا للباحث فتي التفستير وتننيته عتن م عتاد كثيتر  تكونأبتدئ بتقديم مقدمات، 

 (1).. اهت .
 لسادسة فقال: المقدمة السادسة في القراءات: ثم عنون للمقدمة ا

لوال عناية كثير من المفسرين بتذكر اختتالف القتراءات فتي ألفتاظ القترآن، 
حتتى فتي كيفيتات األداء، لكنتت بمعتزل عتن التتكلم فتي ذلتك؛ ألن علتم القتتراءات 
علم جليل مستقل، قد خص بالتدوين والتأليف، وقد أشبع فيه أصحابه وأستهبوا 

أن ألقتي علتيكم جمتاًل  إلتىيه مزيد، ولكني رأيتني بمحل االضطرار، بما ليي عل
في هذا النرض؛ تعرفون بها مقتدار تعلتق اختتالف القتراءات بالتفستير، ومراتتب 
القراءات قوة وضعًفا، .. كي ال تعجبوا من إعراضي عن ذكر كثير من القتراءات 

 في أثناء التفسير ... ثم قال:
 أرى أن للقراءات حالتين:

بالتفسير بحال. والثانية: لهتا تعلتق بته متن جهتات  لهاداهما: ال تعلق إح
 متفاوتة.

القتتتراء فتتتي وجتتتوه النطتتتق بتتتالحروف  اختتتتالفأمتتتا الحالتتتة األولتتتى: فهتتتي 
والحركتتات؛ كمقتتادير المتتد واإلمتتاالت، والتخفيتتف والتستتهيل والتحقيتتق، والجهتتر 

ذابَي( بستتكون اليتتاء و)عتت [114]األعتتراف:  ِّىنّٰٱوالهمتتي والننتتة، مثتتل: 
بفتتح  [216]البقترة:  ِّخض حضّٰبفتحها، وفي تعدد وجوه اإلعراب، مثتل: 

برفتتتع  [216]البقتتترة:  ِّنن  من زن رن مم ام يلّٰٱالم يقتتتول وضتتتمها، ونحتتتو 

                                 
 (. 1/9ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
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األستتماء الثالثتتة أو فتحهتتا، أو رفتتع بعتتض وفتتتح بعتتض، ... وهتتذا غتترض مهتتم 
 . (1)جًدا، لكنه ال عالقة له بالتفسير؛ لعدم تأثيره في اختالف معاني اآلي

ٱوأمتتا الحالتتة الثانيتتة: فهتتي اختتتالف القتتراء فتتي حتتروف الكلمتتات؛ مثتتل:

تتتتتتر ها( و [6]الفاتحتتتتتتة:  ِّين ىن منّٰٱ  و)َمل تتتتتتك  يتتتتتتوم التتتتتتدين(، و)ن نش 
الذال، أو قد كذبوا  بتشديد، و)وظنوا أنهم قد كذِّبوا( [219]البقرة:  ِّحكّٰ

اللفظين  بتخفيفه، وهي من هذه الجهة لها مزيد تعلق بالتفسير؛ ألن ثبوت أحد
في قراءة، قد يبين المتراد متن نظيتره فتي القتراءة األخترى، أو يثيتر معنتى غيتره، 

 .(2)وألن اختالف القراءات في ألفاظ القرآن يكّثر المعاني في اآلية الواحدة
 وقال في نهاية المقدمة السادسة:

تنبيتته: أنتتا أقتصتتر فتتي هتتذا التفستتير علتتى التعتترض الختتتالف القتتراءات 
رة خاصة في أشهر روايات الراو ين عن أصتحابها ألنهتا متتواترة، العشر المشهو 

ن كانت القراءات السبع قد امتازت على بقية  بالشهرة بين المسلمين  القراءاتوا 
 .(8)في أقطار اإلسالم

أما عن طريقته لعرضه القراءات وتوجيهها عنتد كتل كلمتة مختلتف فيهتا، 
وقتال: وأبنتي أول التفستير علتى فذكرها في مقدمتته السادستة التتي بينهتا آنفتا، 

قراءة نافع برواية عيسى ابن مينا المدني الملقب بقالون؛ ألنها القراءة المدنية 
إماًمتتا وراوًيتتا؛ وألنهتتا يقتترأ بهتتا معظتتم أهتتل تتتوني، ثتتم أذكتتر ختتالف بقيتتة القتتراء 

 .  (6)العشرة خاصة
 

                                 
 ( بتصرف .11-1/11) ينظر: التحرير والتنوير (1)
 ( بتصرف .46-1/11ينظر: التحرير والتنوير ) (2)
 ( بتصرف .46-1/11ينظر: التحرير والتنوير ) (8)
 (1/46ينظر: التحرير والتنوير ) (6)
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 :الفصل الثالث : عرض القراءات الواردة في سورة البقرة ودراستها
 [84]البقرة:  ِّ مظ حط مض ّٰٱقال تعالى: 

: "وقرأ حمزة )فأزالهما( بألف -رحمه اهلل تعالى-قال الطاهر ابن عاشور 
بعد الزاي، وهو من اإلزالة بمعنى اإلبعاد، وعلى هذه القراءة؛ يتعين أن يكون 

، مع بخصوصهضمير عنها عائدا إلى الجنة ال إلى الشجرة، وقد نبه عليه 
رج من الجنة فقد خرج مما كان فيه،  إحضارا لهذه الخسارة العلم بأن من خ

العظيمة في ذهن السامعين، حتى ال تكون استفادتها بداللة االلتزام خاصة، 
ف نها داللة قد تخفى، فكانت إعادته في هذه الصلة بمرادفه؛ ك عادته بلفظه 

 .(1)["43]طه:  ِّ ٰذ يي ىي مي خي ّٰٱفي قوله تعالى: 
: بالتشديد من غير ألف، من الزحَلل؛ وأصله ورالجمهوأقول: وقراءة 

 .(2)فأْزَلَلهما، فنقلت فتحة الالم إلى الزاي، فَسَكنت الالم فأدغمت للمماثلة
 [84]البقرة:  ِّحن جن مم خم حم جم هل ّٰقال تعالى: 

: "وقتتترأ الجمهتتتور )آدم ( -رحمتتته اهلل تعتتتالى-قتتتال الطتتتاهر ابتتتن عاشتتتور 
( علتتى بتالرفع و)كلمتتاٍت( بالنصتب، وقتترأه ابتن  كثيتتر بنصتب )آدَم( ورفتتع )كلمتات 

، فيكتتون التلقتتي مجتتازا عتتن البلتتوغ بعالقتتة  تأويتتل )تلقتتى( بمعنتتى: بلنتتته كلمتتات 
 .(8)السببية"

وأقتول: فوجته متن رفتع )آدم ( أن اهلل تعتتالى لمتا علحتم آدم الكلمتات، فتتأمره 
( أن بهن؛ تلقحاهنح بالقبول عنه، وكلماٍت على المفعوليتة. ومتن قترأ بنصتب )آدمَ 

                                 
 (.1/686ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
 (.46(، والحجة البن خالويه )ص:2/211ينظر: النشر ) (2)
 (.1/689ر )ينظر: التحرير والتنوي (8)
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( مرفوعتتة؛ إلستتناد  يقتتول: متتا تلقحتتاك فقتتد تلّقيتتته، ومتتا نالتتك فقتتد نلتتته، و)كلمتتات 
 .(1)الفعل إليها

 [13]البقرة:  َّمهىه جه ين ىن من ُّٱ قال تعالى:
قلتتم وأقتتول:  إلتتى القتتراءات التتواردة فتتي هتتذه  -رحمتته اهلل تعتتالى- يتطتترح

 اآلية، وال توجيهها.
 لتاء والياء.في النون وا َّمه جه ين ُّٱ اختلفوا في فقد 

عامر: بالتأنيث وضم حرف المضارعة وفتح الفاء. وقرأ  ابنفقرأ 
على ضم حرف المضارعة وفتح الفاء. وقرأ  واتفقواالمدنيان: بالتذكير، 

 الباقون: بالنون وفتحها وكسر الفاء.
في هذه السورة، غير أن الكسائي  َّمهُّٱ ولم يختلفوا في:

 .(2)نكان يميلها وحده، والباقون ال يميلو
 ُّٱ َننف ر لكم بالنون: أنته أشتكل بمتا قبلته ،أال تترى أن قبلته قرأفوجه من 

[ فكأنتته قتتال: قلنتتا ادخلتتوا َننف تتر. ومتتن قتترأ 13]البقتترة:  َّ يل ىل مل خل
ي نَفتتر: أنتتته يتتؤول إلتتتى هتتتذا المعنتتى، فتتتيعلم متتتن الفحتتوى؛ أن ذنتتتوب المكلفتتتين 

 ت نَفر. وخطاياهم ال ينفرها إال اهلل، وكذلك القول في من قرأ: 
قال ي نَفر: لم يثبت عالمتة التأنيتث فتي الفعتل لتقّدمته، كمتا لتم  منإال أّن 

[. 81]يوستتف:  ِّ مل خل حل جل ّٰٱيثبتت لتتذلك فتتي نحتو قولتته تعتتالى: 

                                 
 (.26(، وطالئع البشر )ص:41ينظر: الحجة البن خالويه )ص: (1)
 (.31(، والحجة البن خالويه )ص:2/211ينظر: النشر ) (2)
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ومن قرأ ت نفر: فألن عالمة التأنيث قد ثبتت في هتذا النحتو؛ نحتو قولته تعتالى: 
 . (1)[16]الحجرات:  ِّ ىق يف ّٰٱ

 [41]البقرة:  َّ حكجك مق حق  مف  ُّٱ قال تعالى:
ق وأقتتول:  التتواردة فتتي هتتذه  القتتراءاتإلتتى  -اهلل تعتتالى رحمتته-لتتم يتطتترح

 اآلية، وال توجيهها.
 .(2): بالهمز. وقرأه الباقون: بترك الهمز-رحمه اهلل تعالى-فقرأ نافع 

: أنبتأ بتالحق إذا قولتهفوجه من قرأ بالهمز: على األصل، وأنته أختذه متن 
. ومن قرأ (8)[81]البقرة:  ِّ زب رب يئ ّٰٱى: أخبر به، ومنه قوله تعال

بترك الهمز: أجراه على التخفيتف لكثترة دوره، وأن الهمتز مستتثقل فتي كالمهتم، 
 .(6)وقيل: غير ذلك.

 [44]البقرة:  ِّ حبخب  جب هئ ّٰٱقال تعالى: 
ؤ  بضتتتم الهمتتتزة -رحمتتته اهلل تعتتتالى-قتتتال الطتتتاهر ابتتتن عاشتتتور  : "والهتتتز 
َأ بته ه تْزءا، وهتو هنتا مصتدر بمعنتى المفعتول؛ والزاي، وبسكون الزاي مصدر َهزَ 

ؤ ا( بضمتين وهمتز بعتد التزاي وصتال ووقفتا،  كالصيد والخلق. وقرأ الجمهور )هز 
وقرأ حمزة بسكون الزاي وبالهمز وصال، ووقف عليته بتخفيتف الهمتز واوا، وقتد 

                                 
 (.2/34،31ينظر: الحجة البن خالويه ) (1)
 (.2/224ينظر: النشر ) (2)
متتالء متتا متتن بتته التترحمن )(، و 31ينظتتر: الحجتتة البتتن خالويتته )ص: (8) ع طالئتت(، و 1/61ا 

 (.26البشر )ص:
 (.26(، وطالئع البشر )ص:31الحجة البن خالويه )ص:ينظر:  (6)
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رستتمت فتتي المصتتحف واوا، وقتترأ حفتتص بضتتم التتزاي وتخفيتتف الهمتتز واوا فتتي 
  .(1)الوصل والوقف"

بالضم والهمتز؛ والحجتة فتي ذلتك اتبتاع  ِّحبّٰٱوأقول: فوجه من قرأ 
في المصحف مكتوبتة بتالواو، فتأتبعوا فتي القتراءة تأديتة  ِّحبّٰٱالخط؛ ألن 

الختتط. وقتترأ حمتتزة: ذلتتك كلتته مستتكًنا مخفًفتتا، ووقتتف علتتى )ه تتْزوا( بتتالواو؛ ليتبتتع 
 .(2)الخط في الوقف عليها

 [41 – 46]البقرة:  ِّ خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ّٰٱقال تعالى: 
قتتال الطتتاهر ابتتن عاشتتور رحمتته اهلل تعتتالى: "وقتتد قتترأه الجمهتتور بالتتتاء 
الفوقية؛ تكملة خطتاب بنتي إسترائيل، وقترأ ابتن كثيتر ويعقتوب وخلتف )يعملتون( 
باليتتاء التحتيتتة، وهتتو انتقتتال متتن خطتتابهم إلتتى خطتتاب المستتلمين؛ فلتتذلك غيتتر 

؛ الختتالف مرجتع الضتميرين؛ ألن النيبة، ولتيي ذلتك متن االلتفتات إلىأسلوبه 
[ عليتتته؛ دّل علتتتى أن 41]البقتتترة:  ِّ حض جض مص خص ٱّٰتفريتتتع قولتتته: 

الكالم نقل متن خطتاب بنتي إسترائيل إلتى خطتاب المستلمين، وهتو خبتر متراد بته 
 .(8)التهديد والوعيد لهم مباشرة أو تعريضا"

 وأقول: انفرد ابتن كثيتر بقتراءة هتذه اللفظتة باليتاء )يعملتون( ولتيي معته
 . (6)خلف ويعقوب

                                 
 (.1/164ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
 ( بتصرف.32،31ينظر: الحجة البن خالويه )ص: (2)
 (.1/144ينظر: التحرير والتنوير ) (8)
 (.2/214ينظر: النشر ) (6)
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 [43]البقرة:  ِّ جه ين ىن من خن ّٰٱقال تعالى: 

: "واألمتانّي بالتشتديد جمتتع -رحمتته اهلل تعتالى-قتال الطتاهر ابتن عاشتور 
أمنّية، على وزن أفاعيل، وقد جاء بالتخفيف؛ فهو جمع على وزن أفاعل عنتد 
األخفتتي، كمتتا جمتتع مفتتتاح علتتى مفتتاتح ومفتتاتيح، واألمنيتتة؛ كأثفيتتة وأضتتحية، 
أفعولتتة؛ كاألعجوبتتة واألضتتحوكة واألكذوبتتة واألغلوطتتة، واألمتتاني؛ كاألعاجيتتب 
واألضتاحيك واألكاذيتب واألغتاليط، ومّنتاه أي: جعلته مانيتا أي: مقتدرا كنايتة عتن 
الوعتتد الكتتاذب ألنتته ينقتتل الموعتتود متتن تقتتدير حصتتول الشتتيء اليتتوم إلتتى تقتتدير 

 .(1)حصوله غدا"
ستكان اليتاء وب ِّ جه ين ّٰٱوأقول: وقرأ أبو جعفر:  ابه بتخفيف الياء وا 

 .(2)فيه كله. وقرأ الباقون: بتثقيل الياء فيهن
 [31]البقرة:  ِّ زي ري ٰى ّٰٱقال تعالى: 

قلم وأقول:  إلى القراءات الواردة في هذه  -رحمه اهلل تعالى- يتطرح
 اآلية، وال توجيهها.

 .(8)فقرأ المدنيان: على الجمع. وقرأ الباقون: على اإلفراد
قراءة اإلفراد حجتان: إحتداهما: أن الخطيئتة هنتا بمعنتي: الشترك.  فتوجيه

واألخرى: أنه عطف لفظ الخطيئة على لفتظ الستيئة قبلهتا؛ ألن الخطيئتة ستيئة، 

                                 
 .صرف( بت1/146،141ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
 (.2/213،214ينظر: النشر: ) (2)
 (.2/223ينظر: النشر ) (8)



 

 
333 

ن انفردتتتتا لفظتتتا  والستتتيئة خطيئتتتة. ومتتتن قتتترأ بتتتالجمع: أن الستتتيئة والخطيئتتتة وا 
 .(1)فمعناهما الجمع

 [38]البقرة:  ِّ حص  مس خس حس جس مخ ّٰٱقال تعالى: 
ق وأقتتول:  إلتتى القتتراءات التتواردة فتتي هتتذه  -رحمتته اهلل تعتتالى-لتتم يتطتترح

 اآلية، وال توجيهها.
فقرأ ابن كثير وحمزة والكستائي: )ال يعبتدون( بيتاء النيتب. وقترأ البتاقون: 

 .(2))ال تعبدون( بتاء الخطاب
. ومتن قترأ (8)فوجه متن قترأ بيتاء النيتب: ردوه إلتى لفتظ النبيتة التذي قبلته

ن أخذ الميثاق لما يتضمنه من معنى القتول يحستن بالتاء: م واجهة الخطاب؛ وا 
 .  (6)بعده وقوع الخطاب كاألمر

 [38]البقرة:  ِّ حط مض  خض  ّٰٱقال تعالى: 
ق وأقتتول:  إلتتى القتتراءات التتواردة فتتي هتتذه  -رحمتته اهلل تعتتالى-لتتم يتطتترح

 اآلية، وال توجيهها.
( بفتح الحاء والستين. فقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف: )للناي َحَسنا

سكان السين    .(1)وقرأ الباقون: بضم الحاء وا 

                                 
 (.38ينظر: الحجة البن خالويه )ص: (1)
 (.2/213ينظر: النشر ) (2)
(،  1/234(، والموضتح )1/812(، والكشتف )821-1/828ينظر: الحجتة ألبتي علتي ) (8)

 (.821-1/828والحجة ألبي علي )
(، والموضتح 821-1/828، والحجتة ألبتي علتي )(38ينظر: الحجة البتن خالويته )ص: (6)

  (.1/119(، ومعاني القراءات )1/231البن أبي مريم )
 (.2/213ينظر: النشر ) (1)
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ْستن(،  ستكان الستين؛ علتى أنهتا لنتة فتي )الح  فوجه من قرأ بضم الحاء وا 
ْستنا( 38البقرة: ] ِّ مض  خض  ّٰٱوتقديره:  ْسنا، ويجوز أن يكتون )ح  [ قوال ح 

قتوال [ 38]البقرة:  ِّ مض  خض  ّٰٱمصدرًا؛ فيلزم تقدير حذف مضاف تقديره: 
ْسن  .(1)ذا ح 

 [31]البقرة:  ِّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ ّٰٱقال تعالى:  
ق وأقتتول:  إلتتى القتتراءات التتواردة فتتي هتتذه  -رحمتته اهلل تعتتالى-لتتم يتطتترح

 اآلية، وال توجيهها.
فقتتترأ عاصتتتم وحمتتتزة والكستتتائي وخلتتتف العاشتتتر: بتخفيتتتف الظتتتاء. وقتتترأ 

 .(2)الباقون: بتشديد الظاء
اد )تتظاهرون( بتاءين، فأسكن الثانية فوجه من قرأ بتشديد الظاء: أنه أر 

وأدغمهتتا فتتي الظتتاء؛ فشتتددها لتتذلك. ومتتن قتترأ بتخفيتتف الظتتاء: أنتته أراد أيًضتتا 
)تتظاهرون(، فأستقط إحتدى التتاءين؛ تخفيًفتا وكراهيتة لإلدغتام وثقلته، ومعناهتا 

 .(8)واحد؛ وهو التعاون والتناصر
 [31]البقرة:  ِّ ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰٱقال تعالى: 

 -بضتم الهمتزة -: "واأل َستارى-رحمه اهلل تعالى-ن عاشور قال الطاهر اب
جمتتع أستتير، حمتتال لتته علتتى كستتالن، كمتتا حملتتوا كستتالن علتتى أستتير، فقتتالوا: 
كستتلى، هتتذا متتذهب ستتيبويه؛ ألن قيتتاي جمعتته أستترى كقتلتتى، وقيتتل: هتتو جمتتع 
نادر، ولتيي مبنيتا علتى حمتل، كمتا قتالوا قتدامى جمتع قتديم، وقيتل: هتو جمتع؛ 

 على أسرى، ثم يجمع أسرى على أسارى، وهو أظهر.فاألسير يجمع 

                                 
 (.24(، وطالئع البشر )ص:1/141معاني القراءات )ينظر:  (1)
 (.1/213ينظر: النشر ) (2)
تحاف فضالء البشر )ص:36ينظر: الحجة البن خالويه )ص: (8)  (.136(، وا 
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[، وقرأه حمزة: )َأْسترى(. وقترأ نتافع 31]البقرة:  ِّ ُّ ّٰٱوقرأ الجمهور: 
[ بصتتتتينة المفاعلتتتتة 31]البقتتتترة:  ِّ ِّ ّٰٱوالكستتتتائي وعاصتتتتم ويعقتتتتوب: 

 المستعملة في المبالنة في الفداء؛ أي: تفدوهم فداء حريصا.
رو وحمتتتزة وأبتتتو جعفتتتر وخلتتتف: وقتتترأ ابتتتن كثيتتتر وابتتتن عتتتامر وأبتتتو عمتتت

سكان الفاء، دون ألف بعد الفاء."  . (1))َتْفدوهم(؛ بفتح الفوقية وا 
 نسبة القراءة لبعض القرحاء.  تصحوأقول: لم 

بضتم التتاء وألتف  ِّ ِّ ّٰٱفقرأ المدنيان وعاصتم والكستائي ويعقتوب: 
 بعد الفاء. 

 .(2)وقرأ الباقون: بفتح التاء وسكون الفاء من غير ألف
 مل يك ىك مك لك  يق ىق يف ىف يث ىثّٰٱال تعتتتالى:  قتتت
  [34 – 31]البقرة:  ِّمم ام يل ىل

 ىف ّٰٱ: "وقترأ الجمهتور -رحمه اهلل تعتالى-قال الطاهر ابن عاشور 
[ بيتتاء النيبتتة، وقتترأ عاصتتم فتتي 31البقتترة: ] ِّمل ّٰٱ [ و31]البقتترة:   ِّ

لتى31]البقترة:  ِّ رت ٱّٰرواية عنه )ت ردون( بتتاء الخطتاب؛ نظترا إلتى معنتى   [ وا 
[، وقرأ نافع وابن كثير ويعقوب: )َيعملون( بياء 31]البقرة:  ِّ نت ٱّٰقوله: 

 .(8)النيبة، وقرأه الجمهور بتاء الخطاب"

                                 
 ( بتصرف.1/191،191ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
 (.2/213ينظر: النشر ) (2)
 (.1/192ينظر: التحرير والتنوير ) (8)
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وأقول: اتفق القراء على قراءة )يردون( بياء النيبة، ولتم يترد عتنهم فيهتا 
نتتتتافع وابتتتتن كثيتتتتر ويعقتتتتوب بالنيتتتتب فتتتتي بكتتتتر وخلتتتتف؛  أبتتتتوختتتتالف، ووافتتتتق 

 .(1))يعملون(
 يف ىف يث ىثّٰ: قرأ بياء النيبة: مناسبة لقوله تعتالى فوجه من
 [.31]البقرة:  ِّيق ىق

 يل ىل مل خلّٰومتتتن قتتترأ بتتتتاء الخطتتتاب: مناستتتبة لقولتتته تعتتتالى: 
 .(2)[36]البقرة:  ِّحم جم

 [34]البقرة:  ِّ مثحج هت  مت  ّٰٱقال تعالى: 
ق وأقتتول:  إلتتى القتتراءات التتواردة فتتي هتتذه  -رحمتته اهلل تعتتالى-لتتم يتطتترح

 ها.اآلية، وال توجيه
 .(8)فقرأ ابن كثير: ب سكان الدال حيث جاء. وقرأ الباقون: بضم الدال

فوجه من قرأ ب سكان الدال؛ على أنه كره توالي ضمتين في اسم، فأسكن 
 تخفيفا، أو يكون اإلسكان لنة. 

وح هنتا: جبريتل عليته  ومن ضم؛ على أنه أتى بالكلمة علتى أصتلها، والتر 
 .(6)السالم

 [91]البقرة:  ِّ  رتزت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  ّٰٱقال تعالى: 
ق وأقتتول:  إلتتى القتتراءات التتواردة فتتي هتتذه  -رحمتته اهلل تعتتالى-لتتم يتطتترح

 اآلية، وال توجيهها.

                                 
 (.2/213ينظر: النشر ) (1)
 (.2/89(، والهادي )1/114ينظر: معاني القراءات ) (2)
 (.2/214ينظر: النشر: ) (8)
 (.31ينظر: الحجة البن خالويه )ص: (6)
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ل(. والباقون: بالتشديد  . (1)فقرأ ابن كثير والبصريان: بالتخفيف في )ي ْنز 
فوجه من قرأ بالتشديد؛ أنه أخذه متن نتّزل ينتّزل. ومتن خفتف؛ أختذه متن 

لأنزَ   .(2)ل ينز 
]البقترة:  ِّ ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ّٰٱٱقال تعالى:

94 – 94] 
قلتتم وأقتتول:  إلتتى القتتراءات التتواردة فتتي هتتذه  -رحمتته اهلل تعتتالى- يتطتترح

 اآلية، وال توجيهها.
 .(8)فقرأ يعقوب: بتاء الخطاب. وقرأ الباقون: بياء النيب

ك متتن جملتتة فوجتته متتن قتترأ بتتتاء الخطتتاب؛ علتتى االلتفتتات، ألنتته جعتتل ذلتت
 .(6)القول

 .(1)ومن قرأ بياء النيب؛ على نسق ما قبله في اآلية حيث هو بالنيبة
 [93]البقرة:  ِّ  مي  ّٰٱقال تعالى: 

: "وجبريل اسم عبراني للملك -رحمه اهلل تعالى-قال الطاهر ابن عاشور 
المرسل من اهلل تعالى بالوحي لرسله، مركب من كلمتين، وفيته لنتات، أشتهرها: 

يتتل( بفتتتح جبريتت ل كقطميتتر؛ وهتتي لنتتة أهتتل الحجتتاز، وبهتتا قتترأ الجمهتتور، و)َجبر 
الجيم وكسر الراء، وقع في قراءة ابن كثير، وهذا وزن َفعل يل، ال يوجد له مثتال 

. و)َجبَرئيتل( بفتتح الجتيم أيضتا وفتتح (4)في كتالم العترب، قالته: الفتراء والنحتاي
                                 

 (.2/219،213لنشر )ينظر: ا (1)
 (.31ينظر: الحجة البن خالويه )ص: (2)
 (.2/219ينظر: النشر ) (8)
 (.1/291ينظر: الموضح البن أبي مريم ) (6)
(، وطالئتتتتتع البشتتتتتر 2/61(، والهتتتتتادي )1/291ينظتتتتتر: الموضتتتتتح البتتتتتن أبتتتتتي متتتتتريم ) (1)
 (. 1/41ينظر: إعراب القرآن ) (4)
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ة تميم وقيي وبعض أهتل نجتد، الراء، وبين الراء والياء همزة مكسورة؛ وهي لن
وقتترأ بهتتا حمتتزة والكستتائي، وَجبَرئ تتل بفتتتح الجتتيم والتتراء، بينهتتا وبتتين التتالم همتتزة 

 .(1)مكسورة، قرأ بها أبو بكر عن عاصم، وفيه لنات أخرى قرئ بها في الشواذ"
 لبعض القرحاء.  القراءةوأقول: لم تصح نسبة 

يتتر همتتزة. وقتترأه حمتتزة فقتترأ ابتتن كثيتتر: بفتتتح الجتتيم وكستتر التتراء متتن غ
والكستتائي وخلتتف: بفتتتح الجتتيم والتتراء وهمتتزة مكستتورة. واختلتتف عتتن أبتتي بكتتر: 
فرواه العليمي عنته مثتل: حمتزة ومتن معته، ورواه يحيتى بتن آدم عنته كتذلك إال 
أنه حذف الياء بعد الهمزة، وهذا هو المشهور من هذه الطرق. وقرأه البتاقون: 

 .(2)بكسر الجيم والراء من غير همزة
 [93]البقرة:  ِّ ني ّٰٱقال تعالى: 

: "وفتتي )ميكائيتتل( لنتتات، -رحمتته اهلل تعتتالى-قتتال الطتتاهر ابتتن عاشتتور 
إحتتداها: )ميكائيتتل( بهمتتزة بعتتد األلتتف ويتتاء بعتتد الهمتتزة، وبهتتا قتترأ الجمهتتور، 
الثانية: )ميكائل( بهمزة بعد األلف وبال ياء بعد الهمزة، وبها قترأ نتافع، الثالثتة: 

همتتز وال يتتاء، وبهتتا قتترأ أبتتو عمتترو وحفتتص؛ وهتتي لنتتة أهتتل )ميكتتال( بتتدون 
 .(8)الحجاز"

 لبعض القرحاء.  القراءةوأقول: لم تصح نسبة 
البصتتريان وحفص:)ميكتتال(بنير همتز وال يتتاء بعتتدها.وقرأه المتتدنيان: فقترأ 

بهمتزة متن غيتر يتاء بعتتدها. واختلتف عتن قنبتل: فتترواه ابتن شتنبوذ عنته كتتذلك، 
 .(6)همزة بعدها ياء كالباقينورواه ابن مجاهد عنه ب

                                 
 (.1/421ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
 ( بتصرف.2/219ينظر: النشر ) (2)
 (.1/428،426ينظر: التحرير والتنوير ) (8)
 (.2/219ينظر: النشر ) (6)



 

 
337 

 [11]البقرة:  ِّ من خن حن جن  يم ىم ّٰٱقال تعالى: 
ق وأقتتول:  إلتتى القتتراءات التتواردة فتتي هتتذه  -تعتتالىرحمتته اهلل -لتتم يتطتترح

 اآلية، وال توجيهها.
 ،) فقتترأ ابتتن عتتامر وحمتتزة والكستتائي وخلتتف: بتخفيتتف النتتون متتن )ولكتتن 

( بعده.  ورفع )الشياطين 
 ّٰٱ[ ونصتب 112]البقترة:  ِّ حن ّٰٱد النون فتي وقرأ الباقون: بتشدي

 .(1)[112]البقرة:  ِّ خن
( بالرفع؛ حجتهم أن العرب  ( بالتخفيف، و)الشياطين  فوجه من قرأ: )ولكن 
تجعل إعراب ما بعد لكتن كت عراب متا قبلهتا فتي الجحتد، فتقتول: متا قتام عمترو، 

 حن ّٰٱن: ولكن أخوك؛ وتصير لكن نسقا إذا كان ما قبلهتا جحتد. وقترأ البتاقو

[ بالنصتتتتب؛ 112]البقتتتترة: ِّخنّٰٱٱ[ بتشتتتتديد النتتتتون، و112]البقتتتترة:  ِّ
يؤذن باستئناف الخبر بعدها،  ِّ حن ّٰٱوحجتهم في ذلك؛ أن دخول الواو في 

 مخ جخ ّٰٱوأن العرب تؤثر تشديدها، ونصب األسماء بعدها، وفتي التنزيتل 

 .(2)[88]األنعام:  ِّ خس حس جس
 ِّحض جض مص خص خسمسحص حس جس مخّٰٱقتتتتتتتتتال تعتتتتتتتتتالى: 

 [113 –114قرة: الب
ق وأقتتول:  إلتتى القتتراءات التتواردة فتتي هتتذه  -اهلل تعتتالى رحمتته-لتتم يتطتترح

 اآلية، وال توجيهها.

                                 
 (.2/219ينظر: النشر ) (1)
(، والكشتتتف 814-1/811(، والحجتتتة ألبتتتي علتتتي )113ينظتتتر: حجتتتة القتتتراءات )ص: (2)
 (. 296، 1/298(، والموضح البن أبي مريم )813، 1/814)
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 .(1)فقرأ ابن عامر: بنصب النون. وقرأ الباقون: بالرفع
فوجه من قرأ بالنصب؛ على إضمار أن بعد الفاء، حماًل للفظ األمر، وهو 

 .(2)لرفع في الكل؛ على االستئناف)كن( على األمر الحقيقي. وقرأ الباقون با
 [126]البقرة:  ِّ خئمئ  حئ جئ يي ىي ني ّٰٱقال تعالى: 

: "وفتي استمه لنتات للعترب، -رحمته اهلل تعتالى-قال الطاهر ابن عاشور 
إحداها: إبراهيم وهي المشهورة، وقرأ بها الجمهور، والثانية: إبراهتام وقعتت فتي 

، والثالثتة: إبتراهم وقعتت فتي قراءة هشام عن ابن عامر حيثما وقع استم إبتراهيم
 َرَجز لزيد بن عمرو بن ن فيل:

مْ  تتتتتتتْذت  ب َمتتتتتتتا َعتتتتتتتاَذ ب تتتتتتته  إ ْبتتتتتتترَاه   ع 
 

م ْستتتتتتتتتَتْقب َل اْلق ْبَلتتتتتتتتتَة َوه تتتتتتتتتَو َقتتتتتتتتتائ م   
(8) 

وذكتر أبتو شتتامة فتي شترح حتترز األمتاني: "عتن الفتتراء فتي إبتراهيم، ستتت  
لنات: إبراهيم، إبراهتام، إبراهتوم، إبتراه م، )بكستر الهتاء(، إبتراَهم )بفتتح الهتاء(، 
إبراه م )بضم الهتاء(. ولتم يقترأ جمهتور القتراء العشترة إال بتاألولى، وقترأ بعضتهم 

لتنبيه عليها في مواضعها، ومع ، سيقع ا(6)بالثانية، في ثالثة وثالثين موضعا"
اختالف هذه القراءات، فهو لم يكتتب فتي معظتم المصتاحف األصتلية إال إبتراهيم 
ب ثبات الياء، قال أبو عمرو الداني: "لم أجد في مصاحف العراق والشام مكتوبا 

                                 
 (.2/221: النشر )ينظر (1)
(، والموضتتتح 818، 1/812(، والكشتتتف )848 – 1/841ينظتتتر: الحجتتتة البتتتي علتتتي ) (2)

تحتتتاف فضتتتالء البشتتتر )ص:294، 1/294البتتتن ابتتتي متتتريم ) (، وطالئتتتع البشتتتر 191(، وا 
 (.29)ص:

 (.1/281ينظر: سيرة ابن هاشم ) (8)
 (.866ينظر: إبراز المعاني )ص: (6)
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إبراهم بميم بعد الهاء، ولم يكتب في شتيء متن المصتاحف إبراهتام بتاأللف بعتد 
 ". (1)اءة هشامالهاء على وفق قر 

[ حيثما وقع ، 124]البقرة:  ِّ حك ّٰٱلم يقرأ ابن عامر اسم: وأقول: 
نمتتتتتا فتتتتتي ثالثتتتتتة وثالثتتتتتين موضتتتتتعا، متتتتتن ذلتتتتتك خمستتتتتة عشتتتتتر فتتتتتي هتتتتتذه  وا 

 .(2)السورة،....إلا
]البقتتتترة:  ِّ مئهئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن ّٰٱقتتتتال تعتتتتالى: 

124] 
ق وأقتتول:  ة فتتي هتتذه إلتتى القتتراءات التتوارد -تعتتالى اهللرحمتته -لتتم يتطتترح

 اآلية، وال توجيهها.
 .(8)فقرأ ابن عامر: بتخفيف التاء. والباقون: بالتشديد

قتترأ بالتشتتديد؛ متتن مّتعتتت، تكتترار الفعتتل ومداومتتته. ومتتن قتترأ فوجتته متتن 
]البقتترة:  ِّ جي ّٰٱبتتالتخفيف؛ متتن أمتعتتت، علتتى أن تكتترار الفعتتل ال يكتتون معتته 

 .(6)د[، وأن أفعل وفعل يأتيان في الكالم بمعنى واح124
 [123]البقرة:  ِّ  ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ّٰٱقال تعالى: 

: "وقتترأ ابتتن كثيتتر ويعقتتوب -رحمتته اهلل تعتتالى-قتتال الطتتاهر ابتتن عاشتتور 
)وأْرنا(؛ سكون الراء للتخفيف، وقرأه أبو عمترو، بتاختالي كسترة التراء؛ تخفيفتا 

[؛ تعليتتتل لجمتتتل التتتدعاء. 123]البقتتترة:  ِِّّ ُّ َّ ٍّ ّٰٱأيضتتتا، وجملتتتة 

                                 
 (.61ينظر: المقنع )ص: (1)
 (.2/221ينظر: النشر ) (2)
 (.2/138(، وشرح طيبة النشر )2/222ينظر: النشر ) (8)
(، والموضتتح البتتن أبتتي 1/814(، والكشتتف )831، 1/831ينظتتر: الحجتتة ألبتتي علتتي ) (6)

 ( بتصرف.33،34(، والحجة البن خالويه )ص:1/811مريم )



 

 
333 

ك، وهتو استم مكتان متن َنَستك َنستكا، متن بتاب َنَصتر؛ أي: والمناسك جمتع مْنَست
تعبد، أو من ن س ك بضم السين، َنساكة، بمعنى: ذبح تقربا، واألظهر هو األول؛ 

 ين ىن ّٰٱألنتتته التتتذي يحتتتق طلتتتب التوفيتتتق لتتته وستتتيأ،تي فتتتي قولتتته تعتتتالى: 

 .(1)[ "211]البقرة:  ِّ ٰى
بالستكون فتي وأقول: ووافق أبو عمرو على وجته لته ابتن كثيتر ويعقتوب 

 .(2)الرحاء. والباقون ب خالص كسرة الراء
 [182]البقرة:  ِّ  خئ حئ جئ يي ّٰٱقال تعالى: 

قلتتم وأقتتول:  إلتتى القتتراءات التتواردة فتتي هتتذه  -رحمتته اهلل تعتتالى- يتطتترح
 اآلية، وال توجيهها.

فقترأ المتتدنيان وابتتن عتتامر: )وَأوَصتتى( بهمتزة مفتوحتتة، صتتورتها ألفتتا بتتين 
الصاد، وكذلك هو في مصاحف أهتل المدينتة والشتام. وقترأ  الواوين، مع تخفيف

البتتتتاقون: بتشتتتتديد الصتتتتاد متتتتن غيتتتتر همتتتتزة بتتتتين التتتتواوين، وكتتتتذلك هتتتتو فتتتتي 
 .(8)مصاحفهم

[ لنتتتتان كتتتأمتع 182]البقتتترة:  ِّ يي ّٰٱ وتوجيتتته القتتتراءتين )وَأوَصتتتى(، و
 .(6)ومتع، وأنزل ونزل

 [161]البقرة:  ِّ مج حج مث  هت  ّٰٱقال تعالى: 
: "وقترأ الجمهتور، وأبتو بكتر -رحمته اهلل تعتالى-ابن عاشور  قال الطاهر

عتتتن عاصتتتم، ورويتتتي عتتتن يعقتتتوب، بيتتتاء النائتتتب، وقتتترأه ابتتتن عتتتامر وحمتتتزة 

                                 
 (.1/422ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
 (.134،131وشرح طيبة النشر البن الجزري )ص:(، 2/222ينظر: النشر ) (2)
 (.2/128،122ينظر: النشر ) (8)
 (.1/131ينظر: معاني القراءات ) (6)
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والكسائي وحفص عن عاصم بتاء الخطاب؛ على أن أم متصلة، معادلة لقولته: 
 ِّخض حض جض مص خصّٰٱ[، فيكتتتتتون قولتتتتته: 189]البقتتتتترة:  ِّجئ ييّٰ

[، وليي 189]البقرة:  ِّجئ ييّٰا لقوله: [، أمرا ثانًيا الحق161]البقرة: 
 .(1)هذا المحمل بمتعين؛ ألن في اعتبار االلتفات مناًصا من ذلك"

 ، ابتتتَن عتتتامر وحمتتتزَة والكستتتائيح وحفصتتتا وأقتتتول: ووافتتتق خلتتتف  ورويتتتي 
 .(2)بالخطاب

 [168]البقرة:  ِّ رن مم  ام يل ىل ّٰٱقال تعالى:  

 مم ّٰٱالجمهتور : "وقترأ -رحمته اهلل تعتالى-قال الطاهر ابن عاشتور 
[؛ بواو ساكنة بعد الهمتزة، وقترأه أبتو عمترو وحمتزة والكستائي 168]البقرة:  ِّ

ويعقوب وخلف، بدون واو متع ضتم الهمتزة، بتوزن عضتد، وهتو لنتة علتى غيتر 
 .(8)قياي"

وأقول: ووافق شعبة  أبا عمرو وحمزة والكسائي ويعقوبا وخلفا بدون واو متع 
 .(6)ضم الهمزة
  [163]البقرة:  ِّٰر ٰذ يي ىي ّٰٱ قال تعالى:

: "وقتتتتراءة الجمهتتتتور -رحمتتتته اهلل تعتتتتالى-قتتتتال الطتتتتاهر ابتتتتن عاشتتتتور 
[؛ بياء بعد الالم، وقرأه ابن عامر )هو موالها(؛ بألف 163]البقرة:  ِّٰرّٰٱ

                                 
 (.1/464ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
 (.2/228ينظر: النشر ) (2)
 (.2/24ينظر: التحرير والتنوير ) (8)
 (.2/228ينظر: النشر ) (6)
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بعتتتد التتتالم، بصتتتينة متتتا لتتتم يستتتم فاعلتتته، أي: يوليتتته إياهتتتا متتتول، وهتتتو دينتتته 
 .(1)ونظره"

علتى أنته أراد متولي وجهته إليهتا، وأقول: ومن قرأها بالياء وكستر التالم: 
فتكون الهاء كناية عن محتذوف؛ ألن كتال يقتضتي مضتافا، والمتولى هاهنتا هتو 

 .(2)الفاعل
 ِّ ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىقّٰٱقتتتتتتتتتتتال تعتتتتتتتتتتتالى:  

 [ 111 – 169]البقرة: 
 لك ّٰٱ: "وقتترأ الجمهتتور: -رحمتته اهلل تعتتالى-قتتال الطتتاهر ابتتن عاشتتور 

لى الخطاب، وقرأه أبو عمرو بياء [؛ بمثناة فوقية ع169]البقرة:  ِّ مك
 .(8)النيبة"

وأقتتول: وتوجيتته متتن قتترأ بيتتاء النيبتتة: إخبتتارا عتتن اليهتتود التتذين يختتالفون 
النبي صلى اهلل عليه وسلم في القبلة وهم غيب، والتقدير: ول  يا محمتد وجهتك 

 نحو المسجد الحرام في الصالة.
ب للنبتي عليته ومن قترأ بتتاء الخطتاب: موافتق لنستق متا قبلته متن الخطتا

الصتتتالة والستتتالم، وأصتتتحابه، والمعنتتتى: فولتتتوا وجتتتوهكم أيهتتتا المؤمنتتتون شتتتطر 
 .(6)المسجد الحرام في الصالة

                                 
 (.2/68ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
(، والكشتتف 898-1/834(، والحجتتة ألبتتي علتتي )91ينظتتر: الحجتتة البتتن خالويتته )ص: (2)
 (.1/816(، والموضح البن أبي مريم )1/813)
 (.2/64ينظر: التحرير والتنوير ) (8)
(، والهتتتتتادي 821-1/813(، والكشتتتتتف )31،36الحجتتتتتة البتتتتتن خالويتتتتته )ص:ينظتتتتتر:  (6)
(2/19.) 



 

 
339 

 [  146]البقرة:  ِّ  زئ رئ ّٰ ِّ ّٰٱقال تعالى: 
متتع الريتتاح هنتتا؛ ألن -رحمتته اهلل تعتتالى-قتتال الطتتاهر ابتتن عاشتتور  : "وج 

د صتارت ريحتا غيتر التتي التصريف اقتضتى العتدد؛ ألنهتا كلمتا تنيتر مهبهتا، فقت
[ بتتتتالجمع، وقتتتترأه حمتتتتزة 146]البقتتتترة:  ِّ ّٰ ّٰٱستتتتبقت، وقتتتترأه الجمهتتتتور 

 .(1)والكسائي )الريح( باإلفراد على إرادة الجني"
 .(2)وأقول: ووافق خلف  حمزَة والكسائيح باإلفراد

 [141]البقرة:  ِّ مك لك اك يق ّٰٱقال تعالى: 
رأ نتتافع وابتتن عتتتامر : "قتت-رحمتته اهلل تعتتالى-قتتال الطتتاهر ابتتن عاشتتور 

ويعقوب )ولو َترى( بتاء فوقية، وهو خطاب لنير معين، يعم كل من يسمع هتذا 
الخطتتاب، إذ المعنتتى: لتتو تتتراهم اآلن حتتين يتترون العتتذاب يتتوم القيامتتة، أي: لتتو 

[ 141]البقتتتتترة:  ِّمك لك اك ّٰٱتتتتتترى اآلن حتتتتتالهم، وقتتتتترأه الجمهتتتتتور 
ضا: لتو يترون ، والمعنى أي ِّاكّٰٱفاعل  ِّ مك لكّٰٱبالتحتية، فيكون 

اآلن، وحذف مفعول يرى؛ لداللة المقام، تقديره: لو يرون عذابهم، أو لو يرون 
 .(8)أنفسهم"

وأقتتول: ووافتتق ابتتن  وردان بخلتتف عنتته، يعقتتوَب ونافعتتا وابتتَن عتتامر بتتتاء 
 .(6)الخطاب

                                 
 (.2/34ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
 (.133(، وطيبة النشر البن الجزري )ص:2/226،228ينظر: النشر ) (2)
 ( بتصرف.2/98ينظر: التحرير والتنوير ) (8)
 (.2/226ينظر: النشر ) (6)



 

 
333 

 [141]البقرة: ِّ  ِّ مل  يك ىك ّٰٱقال تعالى: 
ابتن عتامر وحتده إذ : "وقترأ -رحمته اهلل تعتالى-قال الطاهر ابتن عاشتور 

 )ي تتترون العتتتذاب(؛ بضتتتم اليتتتاء، أي: إذ يتتتريهم اهلل العتتتذاب فتتتي معنتتتى قولتتته:
 .(1)["144]البقرة:  َّجس مخ  جخ مح جحُّٱ

ق وأقتتول:  التتواردة فتتي  الجمهتتورإلتتى قتتراءة  -رحمتته اهلل تعتتالى-لتتم يتطتترح
 هذه اآلية، وال التوجيه.

 . (2)وقراءة الجمهور: بالفتح في الياء
اء: بنتتتاؤه للمفعتتتول. ومتتتن قتتترأ بفتتتتح اليتتتاء: بنتتتاؤه فوجتتته متتتن ضتتتم اليتتت

 .(8)للفاعل
 [143]البقرة:  ِّ مفحق خف  حف جف ّٰٱقال تعالى: 

ْطتوات بضتم فستكون، -رحمته اهلل تعتالى-قال الطاهر ابن عاشور  : "والخ 
ْطتتوات( بضتتم فستتكون  ْطتتوة، مثتتل الن ْرفتتة والمنتتروف. وقتترأ الجمهتتور: )خ  جمتتع خ 

بتن عتامر وقنبتل عتن ابتن كثيتر وحفتص عتن على أصتل جمتع الستالمة، وقترأه ا
عاصتتم بضتتم الختتاء والطتتاء علتتى اإلتبتتاع، واإلتبتتاع يستتاوي الستتكون فتتي الخفتتة 

 .(6)على اللسان"

                                 
 (.2/91ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
 (.2/226ينظر: النشر: ) (2)
الكشتتتف (، و 614-1/612(، والحجتتتة ألبتتتي علتتتي )121ينظتتتر: حجتتتة القتتتراءات )ص: (8)
(، وشتتتترح طيبتتتتة النشتتتتر 819-1/814(، والموضتتتتح البتتتتن أبتتتتي متتتتريم )1/822-8826)
(2/192.) 
 ( بتصرف.2/118ينظر: التحرير والتنوير ) (6)



 

 
333 

، ابتَن عتامر وقنبتَل عتن ابتن  وأقول: ووافق الكستائي  وأبتو جعفتر ويعقتوب 
 .(1)كثير وحفصا عن عاصم، بضم الخاء والطاء

 [139]البقرة:  ِّ مخ جخ ّٰٱقال تعالى: 
: "وقترأ الجمهتور )الب ي تتوت( -رحمته اهلل تعتتالى-قتال الطتاهر ابتتن عاشتور 

في الموضعين في اآلية بكسر الباء، على خالف صينة جمع فعل علتى فعتول، 
فهي كسرة لمناسبة وقتوع اليتاء التحتيتة بعتد حركتة الضتم للتخفيتف؛ كمتا قترأوا: 

ي تتتون( ]الحجتتتر:  ص عتتتن [، وقتتترأه أبتتتو عمتتترو ووري عتتتن نتتتافع، وحفتتت61)وع 
عاصتتم، وأبتتو جعفتتر؛ بضتتم البتتاء علتتى أصتتل صتتينة الجمتتع، متتع عتتدم االعتتتداد 
ببعض الثقل؛ ألنه ال يبل  مبل  الثقل الموجب لتنييتر الحركتة. قتال ابتن العربتي 
تتر  الحتتروف المنستتوبة إلتتى  ؛ َأكس  فتتي العواصتتم: والتتذي أختتتاره لنفستتي إذا قتترأت 

يحيتتل المعنتتى، أو يلبستته، وال قتتالون، إال الهمتتزة، فتت ني أتركتته أصتتال، إال فيمتتا 
. وأطتال بمتا فتي بعضته نظتر، وهتذا اختيتار (2)أكسر باء بيتوت، وال عتين عيتون

 .(8)لنفسه بترجيح بعض القراءات المشهورة على بعض"
، أبتا عمترو ووري عتن نتافع وحفتص عتن عاصتم وأبتو  وأقول: ووافق يعقوب 

 .(6)جعفر، بضم الباء

                                 
 (.2/214ينظر: النشر: ) (1)
 (.811ينظر: العواصم من القواصم )ص: (2)
 (.2/199ينظر: التحرير والتنوير ) (8)
 (.2/224ينظر: النشر ) (6)
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 [139: ]البقرة ِّ  خصمص حص مس خس ّٰٱقال تعالى: 
"وقد تقدم خالف القرحاء فتي  :-رحمه اهلل تعالى-قال الطاهر ابن عاشور 

 [، وفتتتتي تشتتتتتديد نتتتتتون144]البقتتتتترة:  َّىل ملُّ نصتتتتب البتتتتتر، متتتتن قولتتتتته:
 .(1)["144]البقرة:  َّجن  يمُّٱ [، من قوله:144]البقرة:  َّيمُّٱ

ق وأقتتول:  إلتتى متتن قتترأ بهتتذه القتتراءة وال  -رحمتته اهلل تعتتالى-لتتم يتطتترح
 توجيهها.

(. والبتتاقون:  (، وبرفتتع )البتتر  فقتترأ نتتافع وابتتن عتتامر: بتخفيتتف نتتون )لكتتن 
 .(2)بتشديد النون والنصب 

(، مخففة من الثقيلة، جيء بها لمجترد  فوجه من قرأ: بتخفيف نون )لكن 
( فيهتا؛ علتى االبتتداء. ومتن قترأ: بتشتديد  االستدراك، فال عمل لها، وبرفتع )البتر 

عمتل إّن، فتنصتب  ِّخسّٰلتى إعمتال ؛ ع ِّمسّٰالنون ونصتب التراء متن 
 .(8)االسم، وترفع الخبر

 ِّىي مي خي جيحي  يه ىه مه جه ين ىن منّٰٱقتتتتتال تعتتتتتالى: 
 [ 191]البقرة: 

"وقتتترأ الجمهتتتور: )وال  :-رحمتتته اهلل تعتتتالى-قتتتال الطتتتاهر ابتتتن عاشتتتور 
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه(؛ ثالثتها بألف بعد القتاف، وقترأ 

                                 
 (.2/199التحرير والتنوير ) ينظر: (1)
 (.2/219ينظر: النشر ) (2)
(، والموضتتح البتتن أبتتي متتريم 881، 1/881(، والكشتف )1/619ينظتر: الحجتتة ألبتتي علتتي ) (8)
تحاف فضالء البشر )ص:(، و 1/818)  (.2/63(، والهادي )199ا 
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ال تقتلتتتوهم حتتتتى يقتلتتتوكم فتتت ن قتلتتتوكم(؛ بتتتدون ألتتتف بعتتتد حمتتتزة والكستتتائي: )و 
 .(1)القاف"

، بحتتتذف األلتتتف بعتتتتد  وأقتتتول: ووافتتتق خلتتتتف  العاشتتتر، حمتتتزَة والكستتتتائيح
 .(2)القاف

فتوجيتته قتتراءة حمتتزة والكستتائي وخلتتف : أن وصتتف المتتؤمنين بالقتتتل فتتي 
عنتتد  ستتبيل اهلل؛ أبلتت   فتتي المتتدح، والثنتتاء علتتيهم، وأن معنتتى ذلتتك: وال تقتلتتوهم

المسجد الحترام حتتى يقتلتوا بعضتكم، فت ن قتلتوا بعضتكم؛ فتاقتلوهم. وعلتى قتراءة 
البتتاقين، أي: ال تحتتاربوهم حتتتى يحتتاربوكم، فتت ن حتتاربوكم؛ فتتاقتلوهم، وحجتتتهم 

 .(8)[191]البقرة:  َّ  مق حق مف خف حف جف ُّٱ قوله:
 [194]البقرة:  ِّين ىن من خن حن جن  يم ىمّٰٱقال تعالى: 

: "قترأ الجمهتور بفتتح أواختر -ه اهلل تعتالىرحم-قال الطاهر ابن عاشور 
الكلمتتات التتثالث المنفيتتة بتتت ال؛ علتتى اعتبتتار )ال( نافيتتة للجتتني نّصتتا، وقتترأ ابتتن 
(، و )فستتوق (؛ علتتى أن )ال( أختتت لتتيي نافيتتة  كثيتتر وأبتتو عمتترو برفتتع )رفتتث 
للجني غير نص، وقرأ )وال جداَل( بفتح التالم؛ علتى اعتبتار )ال( نافيتة للجتني 

لى أنه عطف جملة على جملة، فروي عن أبي عمرو أنته قتال: الرفتع نًصا، وع
بمعنى: ال يكون رفث وال فسوق، يعني: أن خبتر )ال( محتذوف، وأن المصتدرين 

 حمّٰنائبان عن فعليهما، وأنهما رفعا لقصد الداللة على الثبات؛ مثتل رفتع 
 ِّين ىن من خنّٰ [ وانتهى الكالم، ثم ابتدأ النفي فقتال:2]الفاتحة:  ِّخم

                                 
 (.2/216ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
 (.2/224ينظر: النشر ) (2)
(، والكشتتتتف 123حجتتتتة القتتتتراءات )ص:(، 613، 1/614جتتتتة ألبتتتتي علتتتتي )ينظتتتتر: الح (8)
 (.1/819(، والموضح البن أبي مريم )821، 1/826)



 

 
338 

خبر )ال(، والكتالم علتى القتراءتين خبتر  ِّين ىنّٰ[؛ على أن 194لبقرة: ]ا
 .(1)مستعمل في النهي"

، ابَن كثير وأبا عمرو بالرفع والتنوين  .(2)وأقول: وافق أبو جعفر ويعقوب 
 [211]البقرة:  ِّمل خل حل جل ّٰٱقال تعالى: 

"ويجيء فعتل رجتع متعتديا،  :-رحمه اهلل تعالى-قال الطاهر ابن عاشور 
ل: رجعت زيدا إلى بلده، ومصدره الرجع، ويستعمل رجع قاصرًا، تقول: رجتع تقو

 زيد إلى بلده، ومصدره الرجوع.
 ِّخلّٰٱوقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصتم وأبتو جعفتر ويعقتوب: 

[؛ بضم التتاء وفتتح الجتيم؛ علتى أنته مضتارع أرجعته، أو مضتارع 211]البقرة: 
متور راجعهتا إلتى اهلل. وقترأه بتاقي العشترة؛ رجعه، مبنيا للمفعتول، أي: ي رجتع األ

 .(8)بالبناء للفاعل من رجع، الذي مصدره الرجوع، فاألمور فاعل َترجع"
 .(6)وأقول: ووافق يعقوب  باقي العشرة؛ بالبناء للفاعل

 [218]البقرة:  ِّ  يف ىف يث ىث ّٰٱقال تعالى: 
ق وأقتتول:  هتتذه  إلتتى القتتراءات التتواردة فتتي -رحمتته اهلل تعتتالى-لتتم يتطتترح

 اآلية، وال توجيهها.
فقرأ أبو جعفر: بضم الياء وفتح الكتاف. وقترأ البتاقون: بفتتح اليتاء وضتم 

 .(1)الكاف

                                 
 (.2/228ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
 (.2/211ينظر: النشر ) (2)
 ( بتصرف.2/234ينظر: التحرير والتنوير ) (8)
 (.2/219،213ينظر: النشر ) (6)
 (.2/224ينظر: النشر ) (1)
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فتوجيه قراءة أبي جعفر؛ على البناء للمفعول، حذف فاعله إلدارة عموم الحكم 
 من كل حاكم.

 .(1)وقرأ الباقون ببنائها للفاعل؛ أي: لَيحكم كل نبي
 [216]البقرة:  ِّ خض حض جض ّٰٱقال تعالى: 

".... وبرفع الفعل قترأ نتافع  :-رحمه اهلل تعالى-قال الطاهر ابن عاشور 
وأبو جعفر، وجاز فيته أن يعتبتر قتول رستول المختاطبين عليته الستالم فتأل فيته 
للعهتتد، والمعنتتى: وزلزلتتوا وتزلزلتتون متتثلهم، حتتتى يقتتوَل الرستتول، فيكتتون الفعتتل 

بذلك قرأ بقية العشرة، فقراءة الرفتع أنستب منصوبا؛ ألن القول لتّما يقع وقتئذ، و 
بظتتاهر الستتياق، وقتتراءة النصتتب أنستتب بتتالنرض المستتوق لتته الكتتالم، وبكلتتتا 
القتتراءتين يحصتتل كتتال النرضتتين. ومتتتى استتتفهام مستتتعمل فتتي استتتبطاء زمتتان 

 .(2)النصر"
 .(8)وأقول: وافق أبو جعفر قراءَة الجمهور بالنصب

 [219]البقرة:  ِّلك خكّٰقال تعالى: 
 خكّٰ: "وقتتترأ الجمهتتتور: -رحمتتته اهلل تعتتتالى-قتتتال الطتتتاهر ابتتتن عاشتتتور 

[ بنصتب العفتو؛ علتى تقتدير كونته مفعتوال لفعتل دل عليته 219]البقرة:  ِّلك
وأبتو عمترو ويعقتوب  -فتي إحتدى روايتتين عنته-ماذا ينفقتون، وقترأ ابتن كثيتر 

جعتل بالرفع؛ على أنه خبر مبتتدأ تقتديره: هتو العفتو، وهتذه القتراءة مبنيتة علتى 
 .(6))ذا( بعد )ما( موصولة أي: يسألونك عن الذي ينفقونه"

                                 
 (.81(، وطالئع البشر )ص:2/44الهادي )ينظر:  (1)
 (.2/814ينظر: التحرير والتنوير ) (2)
 (.2/224ينظر: النشر ) (8)
 ( بتصرف.2/812ينظر: التحرير والتنوير ) (6)
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 .(1)وأقول: ووافق ابن  كثير ويعقوب  قراءَة الجمهور بالنصب
 [288]البقرة:  ِّ خض حض  جض مص ّٰٱقال تعالى: 

 ِّجضّٰٱ"وقترأ الجمهتور:  :-رحمه اهلل تعالى-قال الطاهر ابن عاشور 
مجتزوم  ِّجضّٰٱرف نهتي، و [ بفتح الراء مشددة علتى أن ال حت288]البقرة: 

بال الناهية، والفتحة للتخلص من التقاء الساكنين التذي نشتأ عتن تستكين التراء 
األولى؛ ليتأتى اإلدغام، وتسكين الراء الثانية للجزم، وحرك بالفتحة؛ ألنها أخف 
الحركات، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع الراء، على أن ال؛ حرف نفي، والكتالم 

هتتي، وكلتتتا القتتراءتين يجتتوز أن تكتتون علتتى نيتتة بنتتاء الفعتتل خبتتر فتتي معنتتى الن
ر( بكسر الراء األولى، وبنائه للنائب بتقدير فتح الراء  للفاعل، بتقدير: ال )ت ضار 
األولى، وقرأه أبو جعفر بسكون الراء، مخففة مع إشباع المد، كذا نقل عنه في 

، ال مت ن ضتاّر المضتاعف، كتاب القراءات، والظاهر أنه جعلته متن؛ ضتاَر َيضتير 
؛ أي: (2)ووقتع فتي الكشتتاف أنته قترأ: "بالستتكون متع التشتديد، علتتى نيتة الوقتتف"

 .(8)إجراء للوصل مجرى الوقف، ولذلك اغتفر التقاء الساكنين"
 وأقول: لم تصح نسبة القراءة لبعض القرحاء. 

فقتتترأ ابتتتن كثيتتتر والبصتتتريان: برفتتتع التتتراء. واختلتتتف عتتتن أبتتتي جعفتتتر فتتتي 
فتروى عيستى وابتن جمتاز؛ بتخفيتف التراء متع إستكانها كتذلك،  سكونها مخففتة؛

 .(6)وروى ابن جماز وعيسى تشديد الراء، وفتحها فيهما. وقرأ الباقون: بفتحها

                                 
 (.2/224ينظر: النشر ) (1)
 (.1/231ينظر: الكشاف ) (2)
 (.2/686ينظر: التحرير والتنوير )( 8)
 ( بتصرف.2/223،224ينظر: النشر ) (6)
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 [284]البقرة:  ِّ هت مت خت حت  جت هب ّٰٱقال تعالى: 
ق وأقتتول:  إلتتى القتتراءات التتواردة فتتي هتتذه  -تعتتالى اهللرحمتته -لتتم يتطتترح

 اآلية، وال توجيهها.
أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلتف وابتن ذكتوان وحفتص: بفتتح التدال فقرأ 

 فيهما. 
. وهما بمعنى واحد، وعليه األكثر، وقيل: (1)وقرأ الباقون: ب سكانها فيهما

 .(2)بالتسكين؛ الطاقة، وبالتحريك؛ المقدار، وكل ها لنات، والمعنى واحد
 [ 261]البقرة:  ِّخف حف جف ّٰٱقال تعالى: 

 ّٰٱ"وقتتترأ الجمهتتتور:  :-رحمتتته اهلل تعتتتالى-اشتتتور قتتتال الطتتتاهر ابتتتن ع

[ بالسين، وقرأه نافع والبزي عن ابن كثير وأبتو بكتر 261]البقرة:  ِّ خف
 .(8)عن عاصم والكسائي وأبو جعفر وروح عن يعقوب بالصاد، وهو لنة"

 وأقول: لم تصح نسبة القراءة لبعض القرحاء.
واختلف: عتن حفتص  فقرأ بالسين: حمزة وخلف وأبو عمرو وهشام ورويي.

وخالد وقنبل وابن ذكتوان والسوستي. والبتاقون: بالصتاد وهتم نتافع وأبتو جعفتر وأبتو 
 .(6)بكر والبزي وروح والكسائي

                                 
 (.2/223ينظر: النشر ) (1)
(، والموضتتح البتتن أبتتي 1/864(، والكشتتف )669، 1/663ينظتتر: الحجتتة ألبتتي علتتي ) (2)

تحاف فضالء البشر )ص:142(، وتحفة األقران )ص:881، 1/881مريم )  (.211(، وا 
 (.2/638ينظر: التحرير والتنوير ) (8)
 ( بتصرف.193ة النشر البن الجزري )ص:(، وشرح طيب281-2/223ينظر: النشر ) (6)
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 [269]البقرة:  ِّ ميىي خي حي جي يهّٰقال تعالى: 
ق وأقتتول:  إلتتى القتتراءات التتواردة فتتي هتتذه  -رحمتته اهلل تعتتالى-لتتم يتطتترح

 اآلية، وال توجيهها.
ابتتتن كثيتتتر وأبتتتو عمتتترو: بفتتتتح النتتتين. وقتتترأ البتتتاقون: فقتتترأ المتتتدنيان و 

 .(1)بضمها
 .(2))غرفة( بفتح النين وضمها؛ لنتانو

 [218]البقرة:  ِّ ىييي مي خي ّٰٱقال تعالى: 

]البقتترة:  ِّىيّٰٱ"و  :-رحمتته اهلل تعتتالى-قتتال الطتتاهر ابتتن عاشتتور 
[ بضتتم القتتاف وبضتتم التتدال عنتتد أهتتل الحجتتاز، وستتكونها عنتتد بنتتي تمتتيم، 218

الخلوص والنزاهة، ف ضافة روح إلى القدي، من إضافة الموصوف إلى  بمعنى:
الصفة، ولذلك يقال الروح القدي، وقيتل: القتدي استم اهلل؛ كالقتدوي، ف ضتافة 

 .(8)روح إليه إضافة أصلية، أي: روح من مالئكة اهلل"
 .(6)وأقول: انفرد ابن كثير باإلسكان حيث جاء، والباقون: بالضم

 [241]البقرة:  ِّ خن حن جن ّٰٱ قال تعالى:
"والر بوة بضم الراء وفتحها؛  :-رحمه اهلل تعالى-قال الطاهر ابن عاشور 

مكان من األرض مرتفع، دون الجبيل، وقرأ جمهور العشرة: )بر بوة( بضم الراء، 
 .(1)وقرأه ابن عامر وعاصم: بفتح الرحاء"

                                 
 (2/281ينظر: النشر ) (1)
 (.1/116ينظر: إمالء ما من به الرحمن ) (2)
 (.8/9،3ينظر: التحرير والتنوير ) (8)
 (.2/214ينظر: النشر ) (6)
 (.8/12ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
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 .(1)وأقول: وربوة بضم الراء وفتحها؛ لنات

 [241]البقرة:  ِّ مه جه ين ّٰٱقال تعالى: 
: "و)األ ْكتتل( بضتتم الهمتتزة -رحمتته اهلل تعتتالى-قتتال الطتتاهر ابتتن عاشتتور 

وسكون الكاف، وبضم الكاف أيًضا، وقد قيل: إن كل فعل فتي كتالم العترب فهتو 
ْمتتق، وهتتو فتتي األصتتل متتا يؤكتتل، وشتتاع فتتي ثمتتار  مخفتتف فعتتل؛ كع ْنتتق وف ْلتتك وح 

 مل خل ّٰٱ[، وقال: 14]سبأ:  ِّ ّٰ ِّ ُّ ّٰٱالشجر، قال تعالى: 

[، وقتترأ نتتافع وابتتن كثيتتر وأبتتو عمتترو وأبتتو 21]إبتتراهيم:  ِّحم جم يل ىل
جعفتتتر ويعقتتتوب )أ ْكَلهتتتا(؛ بستتتكون الكتتتاف، وقتتترأه ابتتتن عتتتامر وحمتتتزة وعاصتتتم 

 .(2)والكسائي وخلف؛ بضم الكاف"
وأقتتول: ووافتتق أبتتو جعفتتر ويعقتتوب ابتتن عتتامر وعاصتتم وحمتتزة والكستتائي 

 . (8)وخلف؛ بضم الكاف
من قرأ بسكون الكاف؛ حجتهم: أنهم استثقلوا الضتمات فتي استم وتوجيه 

واحتتد، فأستتكنوا الحتترف الثتتاني. وقتترأ البتتاقون: بضتتم الكتتاف علتتى أصتتل الكلمتتة، 
وقالوا: ال ضترورة تتدعو إلتى إستكان حترف يستتحق الرفتع، وحجتتهم: إجمتاعهم 

[، وقتتتتد اجتمعتتتتت فتتتتي كلمتتتتة ثتتتتالث 14]الواقعتتتتة:  ِّ ٰذ يي ّٰٱعلتتتتى قولتتتته: 
 .(6)ضمات

                                 
 (112الحجة البن خالويه )ص:ينظر:  (1)
 (.8/18ير )ينظر: التحرير والتنو  (2)
 (.2/146شرح طيبة النشر )(، و 2/214ينظر: النشر ) (8)
(، والكشتتتتف 164(، وحجتتتتة القتتتتراءات )ص:649، 1/643ينظتتتر: الحجتتتتة ألبتتتتي علتتتتي) (6)
 (.1/866(، والموضح البن أبي مريم )841، 1/819)
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 [ 241]البقرة:  ِّّٰ ِّ ُّ َّّٰٱال تعالى: ق
")ون كفّتتتْر عتتتنكم متتتن  :-رحمتتته اهلل تعتتتالى-قتتتال الطتتتاهر ابتتتن عاشتتتور 

سيئاتكم( قرأه نافع والكسائي وأبو بكر وأبو جعفر وخلف؛ بنون العظمة، وبجزم 
التتراء؛ عطفتتا علتتى موضتتع جملتتة الجتتواب؛ وهتتي جملتتة: فهتتو خيتتر لكتتم، فيكتتون 

وقرأه ابتن كثيتر وأبتو عمترو؛ بتالنون أيضتا، وبرفتع  التكفير معلقا على اإلخفاء،
الراء؛ على أنه وعتد علتى إعطتاء الصتدقات ظتاهرة، أو خفيتة، وقترأه ابتن عتامر 

 .(1)وبالرفع" -على أن ضميره عائد إلى اهلل-وحفص؛ بالتحتية 
 لبعض القرحاء. القراءةوأقول: لم تصح نسبة 

ء. وقرأ نافع، وأبو جعفر فقرأ ابن عامر الشامي وحفص: بالياء ورفع الرا
وحمزة والكسائي وخلف العاشتر: بنتون العظمتة وجتزم التراء. وقترأ البتاقون: ابتن 

 .(2)كثير وأبو عمرو وشعبة ويعقوب: بنون العظمة ورفع الراء
 [249]البقرة:  ِّ جح مج حج مث ّٰٱقال تعالى: 

"وقترأ الجمهتور: )فتاَذن وا(؛  :-رحمته اهلل تعتالى-قال الطاهر ابن عاشتور 
ن وا(؛ ب ن، وقترأه حمتزة وأبتو بكتر وخلتف )فتاذ  همزة وصل، وفتح الذال؛ أمرا من َأذ 

بهمزة قطع، بعدها ألتف، وبتذال مكستورة أمترا متن آَذن بكتذا؛ إذا أعلتم بته، أي: 
نوا أنفَسكم وَمن حوَلكم"  .(8)فاذ 

البتتتاقين: بستتتكون الهمتتتزة متتتن غيتتتر ألتتتف، وفتتتتح وأقتتتول: ووافتتتق خلتتتف  
 .(6)الذال

                                 
 (.8/49ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
 (.2/94(، والهادي )2/284ينظر: النشر ) (2)
 (.8/91ظر: التحرير والتنوير )ين (8)
 (.2/682(، والكنز في القراءات العشر )2/284ينظر: النشر ) (6)
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 [232]البقرة:  ِّ ننىن من  زن رن مم ام ّٰٱقال تعالى: 
]البقتترة:  ِّ مم ام ّٰٱ"  :-رحمتته اهلل تعتتالى-قتتال الطتتاهر ابتتن عاشتتور 

؛ على أنه محذوف منه الم التعليل،  ِّ ام ّٰٱ[ قرأه الجمهور بفتح همزة " 232
 ِّزنّٰٱ، وقتترأوه بنصتتب  ِّ ام ّٰٱكمتتا هتتو النالتتب فتتي الكتتالم العربتتي متتع  

(، وقرأه حمزة بكسر الهمتزة؛ علتى اعتبتار [، عطفا على )َأن تضل232]البقرة: 
(؛ علتتتى أنتتته خبتتتر مبتتتتدأ  )إ ن( شتتترطية، و)تضتتتل( فعتتتل الشتتترط، وبرفتتتع )تتتتذكر 
محذوف بعد الفاء؛ ألن الفاء تؤذن بأن ما بعدها غيتر مجتزوم، والتقتدير: فهتي 

]المائدة:  ِّجل مك لك خك حك ّٰٱتذكرها األخرى؛ على نحو قوله تعالى: 
91"](1). 

إلى إتمام القراءات الواردة في هذه  -رحمه اهلل تعالى-ق لم يتطرح وأقول: 
 .[232]البقرة:  ِّزنّٰٱاآلية  

فقتترأ حمتتزة: برفتتع التتراء. والبتتاقون: بفتحهتتا. وقتترأه ابتتن كثيتتر والبصتتريان: 
 بالتخفيف في الكاف.
 .(2)وقرأ الباقون: بالتشديد

 [232]البقرة:  ِّ جفحف  مغ جغ مع جع ّٰٱ قال تعالى:
ق وأقتتول:  فتتي هتتذه  التتواردةإلتتى القتتراءات  -حمتته اهلل تعتتالىر -لتتم يتطتترح

 اآلية، وال توجيهها.
فقتترأ أبتتو جعفتتر بخلتتف عنتته: بستتكون التترحاء مخففتتة. وقتترأ البتتاقون: بفتتتح 

 .(8)الرحاء مشددة، وهي القراءة الثانية ألبي جعفر

                                 
 ( بتصرف.8/119ينظر: التحرير والتنوير ) (1)
 (.2/284،284ينظر: النشر ) (2)
 (.2/31(، والهادي )2/213،214ينظر: النشر ) (8)
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 حس جسّٰٱفوجه من قرأ بالرفع: على أنه أخبر بتتتتتت ال، فترده علتى قولته: 
[. ومتتن قتترأ بالنصتتب: علتتى أنتته عنتتده 288لبقتترة: ]ا ِّجض مص حصخص مس خس

مجزوم بحترف النهتي؛ واألصتل فيته: )ال تضتارر( فتأدغم الترحاء فتي التراء، وفتتح 
 (1)اللتقاء الساكنين.

 

                                 
 (.94ينظر: الحجة البن خالويه )ص: (1)
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 الخاتمة

 وتشتمل على أهم نتائج البحث، والتوصيات.
هتذه الدراستة المختصترة للقتراءات التواردة فتي كتتاب التحريتر  عرضوبعد 
 وما صحبه من توثيق وتصحيح للنقوالت الواردة فيه، أدّون ما يلي:والتنوير، 

o .أهمية علم القراءات القرآنية، وحاجة جميع العلوم لهذا العلم، وتعلقها به 
o  إن دراستتتة القتتتراءات التتتواردة فتتتي كتتتتب التفستتتير يحتتتتاج إلتتتى مزيتتتد عنايتتتة

خلتتط وتنقتتيح؛ لحفتتظ القتتراءة والروايتتة، واختيتتار علمتتاء القتتراءات، وعتتدم ال
 بينها.

o  كثير من القتراءات المتتواترة والشتاذة التواردة فتي كتتب التفستير؛ لهتا تعلتق
يرادهتا؛ متن األمتور  كبير بتنير معنى اآلية، وتفسيرها، وحكمهتا، فتذكرها وا 

 الملحة التي يجب االهتمام بها.
 ومن خالل هذه النتائج أوصي بما يلي:

o  ات وتوجيههتتتا، حصتتتر كتتتتب التفستتتير، وخصوصتتتا المهتمتتتة بتتتذكر القتتتراء
 والعمل على تنقيح القراءات الواردة فيها؛ متواترة أو شاذة.

o  كتب التفسير، والفقه، واللنة، وخصوصتا المخطتوط منهتا؛ لهتا تعلتق كبيتر
بتتتالقراءات، فالعمتتتل عليهتتتا، وتحقيقهتتتا؛ يعطيهتتتا قيمتتتة علميتتتة كبيتتترة عنتتتد 

 الرجوع إليها، وذكر ما فيها من كنوز.
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 عفهري المصادر والمراج

  إبراز المعاني من حرز األماني، ألبي القاسم شهاب الدين عبد الترحمن
بتتن إستتماعيل بتتن إبتتراهيم المقدستتي الدمشتتقي المعتتروف بتتأبي شتتامة 

 هت(، نشر: دار الكتب العلمية.441)المتوفى: 
  إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشتر، ألحمتد بتن محمتد بتن

ب الدين الشهير بالبناء )المتتوفى: أحمد بن عبد النني الدمياطّي، شها
لبنتتان،  –هتتت(، تحقيتتق: أنتتي مهتترة، نشتتر: دار الكتتتب العلميتتة 1114

 هت.1624 -م 2114الطبعة: الثالثة، 
  تتاي أحمتتد بتتن محمتتد بتتن إستتماعيل بتتن إعتتراب القتترآن، أبتتي جعفتتر النححح

هتتتت(، وضتتتع حواشتتتيه وعلتتتق 883يتتتوني المتتترادي النحتتتوي )المتتتتوفى: 
خليل إبراهيم، نشر: منشتورات محمتد علتي بيضتون، عليه: عبد المنعم 

 هت.1621دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، 
   م.2112، 11األعالم للزركلي، دار العلم للماليين، الطبعة 
  ،إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع القرآن

 - 183العكبتتتري )ألبتتتي البقتتتاء عبتتتد اهلل بتتتن الحستتتين بتتتن عبتتتد اهلل 
هتت 1899هت(، دار: الكتب العلمية بيروت لبنتان، الطبعتة: األولتى 414

 م.1949 -
  البرهان في علوم القترآن، ألبتي عبتد اهلل بتدر التدين محمتد بتن عبتد اهلل

هتتت(، تحقيتتق: محمتتد أبتتو الفضتتل 496بتتن بهتتادر الزركشتتي )المتتتوفى:
حيتاء الكتتب م، نشتر: دار إ1914 -هتت1844إبراهيم، الطبعة: األولتى،

 العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه.
  البرهتتان فتتي علتتوم القتترآن، لبتتدر التتدين الزركشتتي، تحقيتتق: محمتتد أبتتو
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 هتت.1611الفضل إبراهيم، الطبعة الثالثة، نشر: دار الفكر، 
  تحريتتر المعنتتى الستتديد وتنتتوير العقتتل الجديتتد متتن »التحريتتر والتنتتوير

هر بن محمد بن محمد الطتاهر بتن ، لمحمد الطا«تفسير الكتاب المجيد
هتت(، نشتر: التدار التونستية للنشتر 1898عاشور التونسي )المتتوفى : 

 هت.1936توني، سنة النشر:  –
  تحفة األقران في ما قرئ بالتثليث من حروف القرآن، ألحمد بن يوستف

بن مالك الرعيني النرناطي ثتم البيتري، أبتو جعفتر األندلستي )المتتوفى: 
المملكتتة العربيتتة الستتعودية، الطبعتتة:  -نتتوز أشتتبيليا هتتت(، نشتتر: ك449

 م.2114 -هت 1632الثانية، 
  :هتتتت(،  1613تتتتراجم المتتتؤلفين التونستتتيين، لمحمتتتد محفتتتوظ )المتتتتوفى

لبنتتتتان، الطبعتتتتة: الثانيتتتتة،  –نشتتتتر: دار النتتتترب اإلستتتتالمي، بيتتتتروت 
 م.1996

  تتتوني وجتتامع الزيتونتتة لمحمتتد الخضتتر حستتين، جمعتته وحققتته: علتتى
 م.1932 -هتت 1891لتونسي، الرضا ا

  :حجة القراءات، لعبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة )المتوفى
هتت(، حقتق الكتتاب ومعلتتق علتى حواشتيه: ستعيد األفنتتاني، 618حتوالي 

 نشر: دار الرسالة.
  الحجة في القراءات السبع، الحسين بن أحمد بن خالويه، أبتو عبتد اهلل

عبتتتد العتتتال ستتتالم مكتتترم، األستتتتاذ  هتتتت(، تحقيتتتق: د.841)المتتتتوفى: 
 –جامعتتتتة الكويتتتتت، نشتتتتر: دار الشتتتتروق  -المستتتتاعد بكليتتتتة اآلداب 
 هت.1611بيروت، الطبعة: الرابعة، 

  الحجتتتة للقتتتراء الستتتبعة، للحستتتن بتتتن أحمتتتد بتتتن عبتتتد النفتتتار الفارستتتّي
 -هتت(، تحقيتق: بتدر التدين قهتتوجي 844األصتل، أبتو علتي )المتتوفى: 
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أحمتتتد يوستتتف  -قتتته: عبتتتد العزيتتتز ربتتتاح بشتتتير جويجتتتابي، راجعتتته ودق
دمشق / بيروت، الطبعة: الثانية،  -الدقاق، نشر: دار المأمون للتراث 

 م.1998 -هت 1618
  الستتيرة النبويتتة البتتن هشتتام، لعبتتد الملتتك بتتن هشتتام بتتن أيتتوب الحميتتري

هتتتت(، تحقيتتتق: 218المعتتتافري، أبتتتو محمتتتد، جمتتتال التتتدين )المتتتتوفى: 
بتتراهيم األبيتت اري وعبتتد الحفتتيظ الشتتلبي، نشتتر: شتتركة مصتتطفى الستتقا وا 

 مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر.
  ألربعتة آالف شتاهد »شرح الشتواهد الشتعرية فتي أمتات الكتتب النحويتة

، لمحمتتتد بتتتن محمتتتد حستتتن ش تتترحاب، نشتتتر: مؤسستتتة الرستتتالة، «شتتتعري
 م.2114 -هت1624لبنان، الطبعة: األولى،  –بيروت 

  في القراءات العشر، لمحمد بن محمد بن محمد، أبتو شرح طيبة النشر
هتتت(، نشتتر: دار الكتتتب 314القاستتم، محتتب التتدين الن تتَوْيري )المتتتوفى: 

بيروت، تقتديم وتحقيتق: التدكتور مجتدي محمتد سترور ستعد  –العلمية 
 م.2118 -هت 1626باسلوم، الطبعة: األولى، 

  ابتن الجتزري، شرح طيبة النشر في القراءات، لشمي التدين أبتو الخيتر
هتت(، ضتبطه وعلتق عليته: 388محمد بن محمد بتن يوستف )المتتوفى: 

بيروت، الطبعة: الثانية،  –الشيا أني مهرة، نشر: دار الكتب العلمية 
 م.2111 -هت 1621

  :طالئتتع البشتتر فتتي القتتراءات العشتتر، لمحمتتد الصتتادق قمحتتاوي، نشتتر
 ه.1626( 1لبنان، )ط: -عالم الكتب بيروت 

 للتتتتدكتور نبيتتتل آل إستتتماعيل، نشتتتتر: مكتبتتتة التوبتتتتة، علتتتم القتتتراءات ،
 هت.1621الرياض، الطبعة األولى، 

  عمدة القاري شرح صحيح البخاري،  ألبي محمتد محمتود بتن أحمتد بتن
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موستتتى بتتتن أحمتتتد بتتتن حستتتين النيتتتتابى الحنفتتتى بتتتدر التتتدين العينتتتى 
 بيروت. –هت(، نشر: دار إحياء التراث العربي 311)المتوفى: 

  القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صتلى العواصم من
اهلل عليتته وستتلم، للقاضتتي أبتتي بكتتر بتتن العربتتي، تحقيتتق: محتتب التتدين 
الخطيتتتتتتتب، مكتبتتتتتتتة العلتتتتتتتوم والحكتتتتتتتم بالقتتتتتتتاهرة، الطبعتتتتتتتة األولتتتتتتتى، 

 م.2113هت/1629
  القتتراءات القرآنيتتة، لعبتتدالحليم بتتن محمتتد قايتتة، نشتتر: طبعتتة دار النتترب

 م.1999اإلسالمي،
  الكشاف عن حقائق غتوامض التنزيتل، ألبتي القاستم محمتود بتن عمترو

هتت(، نشتر: دار الكتتاب 183بن أحمتد، الزمخشتري جتار اهلل )المتتوفى: 
 هت.1614 -بيروت، الطبعة: الثالثة–العربي

  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللهتا وحججهتا، لإلمتام أبتي محمتد
دالرحيم الطرهتتوني، مكتتي بتتن أبتتي طالتتب القيستتي، تحقيتتق: الشتتيا عبتت

 م.2114هت/1623طبعة: دار الحديث بالقاهرة، 
  الكنز في القتراءات العشتر، ألبتي محمتد، عبتد اهلل بتن عبتد المتؤمن بتن

الوجيتته بتتن عبتتد اهلل بتتن علتتى ابتتن المبتتارك، التّتتاجر الواستتطّي المقتترئ، 
هتت(، تحقيقتق: د. خالتد 461تاج التدين، ويقتال نجتم التدين، )المتتوفى: 

القتتاهرة، الطبعتتة: األولتتى،  –، نشتتر: مكتبتتة الثقافتتة الدينيتتة المشتتهداني
 م.2116 -هت 1621

  لسان العرب، لمحمد بن مكرم بتن علتى، أبتو الفضتل، جمتال التدين ابتن
هتتت، نشتتر: دار 411منظتتور األنصتتاري الرويفعتتى اإلفريقتتي، )المتتتوفى:

 هت.1616 –بيروت،الطبعة:الثالثة–صادر
 ،لشتتهاب التتدين القستتطالني، تحقيتتق  لطتتائف اإلشتتارات لفنتتون القتتراءات
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وتعليتتق: عتتامر الستتيد عثمتتان عبدالصتتبور شتتاهين، المجلتتي األعلتتى 
 هتت.1892للشؤون اإلسالمية، القاهرة 

  هتتتت ، مقتال: الشتتيا الطتتاهر 1614الربيعتتان  669مجلتة المنهتتل، عتدد
 ابن عاشور للدكتور محمد عبدالمنعم خفاجي .

  اصتتوله والتفستتير وعلومتته محمتتد الطتتاهر ابتتن عاشتتور عالمتتة الفقتته و
لألستتتاذ: إيتتاد خالتتد الطبتتاع، طبعتتة دار القلتتم، دمشتتق، الطبعتتة األولتتى، 

 م.2111 -هتت 1624
  ،مختار الصحاح لتزين التدين محمتد بتن أبتي بكتر بتن عبتدالقادر الترازي

تحقيتتتتق وضتتتتبط: حمتتتتزة فتتتتتح اهلل، ترتيتتتتب: محمتتتتود ختتتتاطر، مؤسستتتتة 
 م.2111هتت، 1624الرسالة، الطبعة الحادية عشرة، 

  معتتاني القتتراءات لألزهتتري، لمحمتتد بتتن أحمتتد بتتن األزهتتري الهتتروي، أبتتو
 -هتت(، نشتر: مركتز البحتوث فتي كليتة اآلداب 841منصور )المتتوفى: 

جامعتتتة الملتتتك ستتتعود المملكتتتة العربيتتتة الستتتعودية، الطبعتتتة: األولتتتى، 
 م.1991 -هت 1612

  دار بيتروت -معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، نشر: مكتبة المثنتى ،
 إحياء التراث العربي بيروت.

  /المعجتتم الوستتيط، لمجمتتع اللنتتة العربيتتة بالقتتاهرة، )إبتتراهيم مصتتطفى
 أحمد الزيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار(، نشر: دار الدعوة.

  مفتاح السعادة ومصتباح الستيادة فتي موضتوعات العلتوم، لطتاي كبترى
 هتتت.1611زاده، نشر: دار الكتب العلمية، 

 صد الشريعة اإلسالمية، لشيا اإلسالم اإلمتام األكبتر محمتد الطتاهر مقا
ابتتتن عاشتتتور، تحقيتتتق ومراجعتتتة: الشتتتيا محمتتتد الحبيتتتب ابتتتن خوجتتتة، 

 ب شراف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر. 



 

 
339 

  المقنع في رسم مصاحف األمصار، لإلمام أبي عمرو عثمان بن ستعيد
لناشتتتر: مكتبتتتة الكليتتتات التتتداني، تحقيتتتق: محمتتتد الصتتتادق قمحتتتاوي، ا

 األزهرية، القاهرة.
  من أعالم الزيتونة شيا الجتامع األعظتم، لمحمتدا الطتاهر ابتن عاشتور

حياته وآثاره، لت د. بلقاسم النتالي، طبعتة دار ابتن حتزم، الطبعتة األولتى 
 م.1994 -هتت 1614

  ،منجد المقرئين ومرشد الطالبين، لشمي الدين أبو الخير ابتن الجتزري
هتتت(، نشتتر: دار الكتتتب 388محمتتد بتتن يوستتف )المتتتوفى: محمتتد بتتن 

 م.1999-هت 1621العلمية، الطبعة: األولى 
  الموضح فتي وجتوه القتراءات وعللهتا، لإلمتام نصتر بتن علتي بتن محمتد

الشيرازي الفارسي، المعتروف بتابن أبتي متريم، تحقيتق:د. عمتر حمتدان 
والبحتتث  الكبيستتي، طبعتتة: مكتبتتة التوعيتتة اإلستتالمية للتحقيتتق والنشتتر

 م.2111هتت/1624الجيزة، الطبعة الثالثة  -العلمي بمصر
  ،النشتتر فتتي القتتراءات العشتتر، لشتتمي التتدين أبتتو الخيتتر ابتتن الجتتزري

هتت(، تحقيتق: علتي محمتد  388محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى: 
 هت(، نشر: المطبعة التجارية الكبرى.1831الضباع )المتوفى:

 راءات العشتتر، لمحمتتد محمتتد محمتتد الهتتادي شتترح طيبتتة النشتتر فتتي القتت
بيتتتروت،  –هتتتت( الناشتتتر: دار الجيتتتل 1622ستتتالم محيستتتن )المتتتتوفى: 

 م.1994 -هت 1614الطبعة: األولى، 
 



 

 
333 

 


