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  اخلالصة:
لّما كان القرآن الكريم هو أفضل ما في الوجود، فقد ُصرفت إليه الهمم في البحث بأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وفي اعجازه، وفي   

القراءات القرآنية وأثرها في  "القراءات القرآنية الواردة فيه وفي تفسيره واثر تعدد القراءات في اختالف معانيه.وفي هذا البحث الموسوم بــ
إنَّ ُأبين فيه أثر القراءات القرآنية في االعجاز البياني من ناحية تأثيره في المعنى وتفسير اآليات. و المعصرات"  اإلعجاز البياني في سورة

)  . وقد اختاريت سورة المعصرات اي سورةخصائص القرآن الكريم واسلوبه تفتح اآلفاق لدراسة هذه األساليب وجعلها منهاج لألمة اإلسالمية 
َمآءُ َوفُتَِحِت ﴿  , ﴾ ٥ُثمَّ ّلََكَّ َسَيۡعلَُمونَ  ٤ّلََكَّ َسَيۡعلَُمونَ ﴿ , ﴾ َعمَّ يَتََسآَءلُونَ ﴿  نموذجا لختالف القراءات كااليات: النبأ ( َٰٗبا  ٱلسَّ بَۡو

َ
 , ﴾ ١٩فَََكنَۡت أ

ۡحَقاٗبا ﴿ 
َ
ِثنَِي فِيَهآ أ َٰ اٗقا﴿  , ﴾ ٢َّلَّ ٗبا َّلَّ ﴿  ,  ﴾ إَِّلَّ ََحِيٗما وََغسَّ َٰ ِ ﴿  , ﴾ يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َوََّل كِذَّ َمََٰوَٰتِ رَّب  ۡرِض وَ  ٱلسَّ

َ
َٰمۡحن َوَما بَۡيَنُهَما  ٱۡۡل ََّل َيۡملُِكوَن   ٱلرَّ

ِ  ﴿ )﴾ ِمۡنُه ِخَطاٗبا  َمََٰوَٰتِ رَّب  ۡرِض وَ   ٱلسَّ
َ
َٰمۡحن َوَما بَۡيَنُهَما    ٱۡۡل  وبينت معناها واثرها في التفسير..﴾  ٱلرَّ

 املقدمة
  الحمد هلل رب العالمين الذي انعم على شاء إلى حفظ كتابه ووفقهم الى قراءته والتدبر في محكم آياته ، والصالة والسالم على أفضل خلقه 

ضل ما  سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ، ومن تعلم كتاب هللا وعلمه إلى يوم الدين. وبعد ..لّما كان القرآن الكريم هو أف
فسيره في الوجود، فقد ُصرفت إليه الهمم في البحث بأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وفي اعجازه، وفي القراءات القرآنية الواردة فيه وفي ت

ُأبين  عصرات" الم القراءات القرآنية وأثرها في اإلعجاز البياني في سورة "واثر تعدد القراءات في اختالف معانيه. وفي هذا البحث الموسوم بــ
مت فيه أثر القراءات القرآنية في االعجاز البياني من ناحية تأثيره في المعنى على اآليات واثره في تفسيرها.وكان منهجي في البحث ان ترج

ر الكتاب لألعالم الواردة في البحث فقط بذكر االسم وسنة الوفاة تحاشيًا للطول.وكذلك رد اآليات الواردة في البحث إلى موضعها في سو 
ا العزيز. وذكرت اسم الكتاب ومؤلفه ومحققه ومكان وسنة الطبع في الهامش من بداية ذكر أول مرة، وُأحكم المصادر والمراجع التي استعملته

في البحث، فقد تنوعت بين ُكتب القراءات والتراجم واللغة والفهارس وعلوم القرآن والتفاسير.وقد قسمت البحث الى مقدمة وثالثة 
احث.)المبحث األول: القراءات القرآنية: وفيه خمسة مطالب: المطلب األول: تعريف القرآن في اللغة واالصطالح ,المطلب الثاني: تعريف مب

ة القراءات في اللغة واالصطالح ,المطلب الثالث: دليل القراءات المطلب الرابع: أسباب القراءات وفوائدها .المطلب الخامس: القراء العشر 
و)المبحث الثاني: االعجاز البياني ، وفيه أربعة مطالب: المطلب األول: تعريف المعجزة في اللغة واالصطالح .المطلب الثاني: م(ورواته

تعريف البيان في اللغة واالصطالح .المطلب الثالث: تعريف االعجاز البياني .المطلب الرابع: أسلوب القرآن الكريم وخصائصه . و)المبحث 
 ثره في المعنى بسورة عم ، وفيه مطلبان: المطلب األول: أسم السورة وعدد آياتها .المطلب الثاني: أهم القراءات الواردة فيها ، وأثرهاالثالث: أ

َمآُء َوفُتَِحِت  ﴿  , ﴾ ٥ُثمَّ ّلََكَّ َسَيۡعلَُمونَ   ٤ّلََكَّ َسَيۡعلَُمونَ ﴿  , ﴾ َعمَّ يَتََسآَءلُونَ ﴿ :اكَّلياتفي المعنى: َٰٗبا   ٱلسَّ بَۡو
َ
ۡحَقاٗبا ﴿  , ﴾ ١٩فَََكنَۡت أ

َ
ِثنَِي فِيَهآ أ َٰ  , ﴾ ٢َّلَّ

اٗقا﴿  ٗبا﴿  ,  ﴾ إَِّلَّ ََحِيٗما وََغسَّ َٰ ِ ﴿  , ﴾ َّلَّ يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َوََّل كِذَّ َمََٰوَٰتِ رَّب  ۡرِض وَ  ٱلسَّ
َ
َٰمۡحن َوَما بَۡيَنُهَما  ٱۡۡل ِ ﴿ )﴾ ِخَطاٗبا ََّل َيۡملُِكوَن ِمۡنُه  ٱلرَّ َمََٰوَٰتِ رَّب    ٱلسَّ

ۡرِض وَ 
َ
َٰمۡحن َوَما بَۡيَنُهَما    ٱۡۡل  ثم وضعت خاتمة للبحث بينُت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج. .  ﴾  ٱلرَّ

 املبحث األول: القراءات القرآنية
 املطلب األول: تعريف القرآن يف اللغة واالصطالح: 

( .وُقرا الشيء )ُقرانأ   (1)القرآن في اللغة: جاءت هذه اللفظة من جمع شيء إلى شيء ، وُسمي القرآن بذلك لجمعه األحكام والقصص وغيرها
.والقرآن: هو  (3)أي: قراءته. (2) ﴾ َوقُۡرَءانَهُ   ۥ إِنَّ َعلَۡيَنا ََجَۡعهُ ﴿    بالضم ، جمعه وضمه ، ومنه سمي القرآن ألنه جمع السور وضمها ، قال تعالى 

.القرآن الكريم اصطالحًا: هو كالم هللا  (4)والُقراء بالضم هو المتنسك وهو جمع قارئ  الترتيل العزيز. أي: المقروء المكتوب في المصاحف ،
، المكتوب في المصاحف ، المنقول إلينا بالتواتر ، المتعبد بتالوته ،  بواسطة األمين جبريل  المعجز المنزل على رسوله محمد 

 شرح مفردات التعريف: . (5)المبدوء بسورة الفاتحة ، والمختوم بسورة الناس
 كالم هللا ، فالكالم جنس في التعريف يشمل كل كالم وإضافته إلى هللا ُيخرج كالم غيره من اإلنس والجن والمالئكة .  .1
َّۡو اَكَن ﴿ في قوله  المنزل ، يخرج كالم هللا تعالى الذي استثأر به  .2 ِ ََلَفَِد  ِمَداٗدا ل ََِكَِمَٰتِ  ٱَّۡلَۡحرُ قُل ل ِ َولَۡو   ٱَّۡلَۡحرُ َرّب  ن تَنَفَد ََكَِمَُٰت َرّب 

َ
َقۡبَل أ

 . (6) ﴾ َمَدٗدا   ۦ ِجۡئَنا بِِمۡثلِهِ 
 . (7)، يخرج ما أنزل على األنبياء قبله كالتوراة واالنجيل وتفيد المنزل بكونه على سيدنا محمد  .3
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 يخرج قراءة اآلحاد واألحاديث القدسية .  المتعبد بتالوته ، .4
باللفظ والمعنى ، وُنقل إلينا آحادًا أو   باللفظ والمعنى متواترًا بخالف الحديث القدسي ، وهو ما رواه الرسول  الموحى إلى رسول هللا  .5

 متواترًا ، ولم يبلغ تواتر القرآن الكريم.
 ح: املطلب الثاني: تعريف القراءات يف اللغة واالصطال

 :  أواًل: تعريف القراءات في اللغة
 . (8)جمع قراءة ، وقرأه وبه منصره ومنعه وقراءة .1
 .(9)هي مصدر قرأ، يقال: قرأ فالن يقرأ وقراءة وقرانًا بمعنى تال، فهو قارئ  .2

 ثانيا: تعريف القراءات في االصطالح: 
.أو هي: ))مذهب ذهب  (10)  بكيفيات أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو المناقلة((عرفت القراءات بأكثر من تعريف نذكر منها أنها: ))علم 

الحروف   إليه إمام من أئمة القراء مخالفًا به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنده سواء أكانت هذه المخالفة في نطق
 . (12) النطق في القرآن يذهب به إمام من األئمة مذهبًا يخالف غيره(( .أو هي ))مذهب من مذاهب (11) أم في نطق هيئاتها((

 املطلب الثالث: دليل القراءات: 
 وردت عدة أدلة على وجود القراءات القرآني ، وسأكتفي بذكر اثنين منها: 

، حدثني عبيد هللا بن عبدهللا بن  (16)عن ابن شهاب  (15)، أخبرني يونس (14)، أخبرنا ابن وهب (13)حدثني حرملة بن يحيىالحديث األول: 
على حرٍف فراجعه فلم أزل استزيده فيزيدني حتى أتمني إلى سبعة   قال: )أقرأني جبريل  حدثه أنَّ رسول هللا  أنَّ ابن عباس  (17)عتبة

.أخرج البيهقي في   (18)أحرف(. قال ابن شهاب: بلغني أن تلك السبعة أحرف إنَّما هي األمر الذي يكون واحدًا ال يخلف في حالٍل وال حرام
يأمرك أنت وأمتك أن تقرأ القرآن على حرف  قال: ))إنَّ هللا وهو عند اضاة بني غفار  أنَّ رسول هللا  (19)سننه الكبرى عن ُأبي بن كعب

يأمرك أن تقرأ على حرفين ، فقال رسول هللا   : أسأل هللا معافاته ومغفرته أن أمشي ال نطيق هذا ، ثم عاد فقال: إنَّ هللا ، فقال رسول هللا 
 أن امشي ال نطيق هذا ، ثم عاد فقال: إنَّ هللا : ك أن تقرأ القرآن على ثالثة أحرف، فقال: أسأل هللا معافاته ومغفرته أن  يأمرك أنت وأمت

 .(20)  يأمرك أنت وأمتك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف أي حرٍف قرؤوا عليه أصابوا(( أمشي ال نطيق ذلك، ثم أتاه فقال: إنَّ هللا 
 املطلب الرابع: أسباب القراءات وفوائدها: 

 أواًل: أسبابها:  
 . (21)القرآن الكريم على سائر الُكتب المنزلة فيما سلف من األزمان تفضيل هللا  .1
 . (22)ما خصه به هذا الكتاب البديع النظم الواسع اللغات المنصرف بوجوه القراءات من فضائل الرسول  .2
 . (23) من طرق كثيرة صحيحة أنَّ القرآن الكريم ُأنزل على سبعة أحرف كلها صحيحة ثبت عن النبي  .3
نَا  ﴿ اراد هللا سبحانه وتعالى التخفيف والتيسير على هذه األمة تماشيًا مع قوله تعالى  .4 ۡ كِر    ٱۡلُقۡرَءانَ َولََقۡد يََّسَّ دَّ ِۡكرِ َفَهۡل ِمن مُّ

 . (25) (24)  ﴾ لِل 
 ومن فوائد تعدد القراءات: ثانيًا: فوائدها: 

 . (26)التخفيف والتيسير ، ألنَّ في هذه األمة المرأة والشيخ واإلنسان العادي ممن ال يقدرون على النطق بغير لهجاتهم .1
َكاَلَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِ  َواِحٍد َوِإْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث  ﴿بيان ُحكم من األحكام حتى لو كانت القراءة شاذة ،مثل قوله تعالى .2

ُدُس   . (28)بزيادة )امه( كان بيان لمن يعطى هذا الميراث  ، فالقراءة الشاذة قرأها سعد بن أبي وقاص  (27﴾ ) ِمْنُهَما السُّ
لفضلها وإجابة دعوتها لقصد تبيينها في التسهيل عليها في تعدد  إنَّ تعدد القراءات شرف وتوسعة وخصوصية ألمة سيدنا محمد  .3

 . (29)القراءات
ُبعث إلى جميع الخلق أحمرها وأسودها عربها وعجمها ، فهؤالء يعسر عليهم االنتقال من لغة إلى أخرى فخفف عليهم بتعدد  إنَّ النبي  .4
 . (30)راءاتالق

 املطلب اخلامس: القراء العشرة ورواتهم: 
 . (31) ه(167نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي أبو رويم )تأواًل: نافع المدني: 

 راوياه: 
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 . (32) ه(220قالون: عيسى بن مينا المدني، ولقّبه شيخه بــ )قالون( لجودة قراءته ، توفي سنة ) .1
 . (33) ه(197ورش: عثمان بن سعيد المصري ، وُلقب بــ )ورش( لشدة بياضه ، توفي سنة ) .2

 .(34) ه(120ه( ، وتوفي سنة )45كة سنة ) عبدهللا بن كثير المكي الداري إمام أهل مكة ، من القراء ، ولد بمثانيًا: ابن كثير المكي: 
 راوياه: 

 . (35) ه(280قنبل: هو محمد بن عبد الرحمن ، يلقب )قنباًل( ، يقال هم أهل بيت بمكة ُيعرفون بالقنابلة ، توفي سنة ) .1
 . (36) ه(240البزي: هو أحمد بن محمد بن عبد هللا بن أبي بزة المؤذن المكي، توفي سنة ) .2

 . (37) ه(154ه(، وتوفي سنة ) 68أبو عمرو بن العالء المازني البصري، ولد سنة ) ثالثًا: أبو عمرو البصري: 
 راوياه: 

 .(38) ه(250أبو عمر حفص الدوري النحوي، والدور موضع ببغداد، توفي سنة ) .1
 . (39) ه(202أبو شعيب السوسي صالح بن زياد بن عبد هللا ، توفي سنة ) .2

 . (40)ه(128ه( ، وتوفي سنة )21هو عبد هللا بن عامر الشامي ، ولد سنة )رابعًا: عبد هللا بن عامر اليحصبي: 
 راوياه: 

 . (41) ه(245هشام بن عمار الدمشقي ، توفي سنة ) .1
 . (42) ه(242ابن ذكوان عبدهللا بن أحمد بن ذكوان القرشي الدمشقي، توفي سنة ) .2

 . (43)  ه(128ه( ، وقيل سنة )127هو عاصم بن أبي النجود ، وهو من التابعين ، توفي بالكوفة سنة )خامسًا: عاصم الكوفي: 
 راوياه: 

 . (44) ه(294أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الكوفي األسدي ، توفي بالكوفة سنة ) .1
 . (45) ه(190حفص بن سليمان بن المغيرة األسدي الكوفي ، توفي سنة ) .2

 . (46)  ه(156ه( ، وتوفي سنة ) 80حمزة بن حبيب الزيات أبو عمار الكوفي ، ولد سنة ) سادسًا: حمزة الزيات: 
 راوياه: 

 . (47) ه(229ويكنى أبا محمد ، توفي سنة ) خلف بن هشام البزار ، .1
 .(48) ه(220خالد بن خالد ، ويقال ابن عيسى الصيرفي الكوفي، توفي سنة )  .2

 . (49) ه(189علي بن حمزة النحوي ، ويكنى الكسائي من أنه أحرم في كساء ، توفي سنة )سابعًا: الكسائي الكوفي: 
 راوياه: 

 . (50) )راوي أبو عمرو البصري(أبو عمرو حفص بن عمر الدوري  .1
 . (51) ه(240أبو الحارث الليث البغدادي ، توفي سنة ) .2

 . (52) ه(130يزيد بن القعقاع القارئ ، توفي سنة )ثامنًا: أبو جعفر المدني: 
 راوياه: 

 . (53)  ه(160توفي بالمدينة المنورة في حدود سنة ) ابن وردان أبو الحارث عيسى المدني ، .1
 . (54) ه(170ابن حجاز أبو الربيع سليمان بن مسلم المدني ، توفي بعد ) .2

 . (55)  ه(205يعقوب بن اسحاق بن زيد الحضرمي ، توفي سنة )تاسعًا: يعقوب البصري: 
 راوياه: 

 . (56) ه(238البصري، توفي بالبصرة سنة )رويس، أبو عبدهللا محمد بن المتوكل اللؤلؤي  .1
 .(57) ه(235روح، أبو الحسن روح بن عبدالمؤمن البصري، توفي سنة ) .2

 .  (58) ه(229ه( ، وتوفي سنة )150أبو محمد البزار البغدادي ، ولد سنة ) عاشرًا: خلف: 
 راوياه: 

 .(59)ه(286أبو اسحاق يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم البغدادي ، توفي سنة )  .1
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 .(60)ه(292إدريس، أبو الحسن إدريس بن عبدالكريم البغدادي، توفي سنة )  .2
 .املبحث الثاني: االعجاز البياني 

 املطلب األول: تعريف املعجزة يف اللغة واالصطالح: 
أصالن صحيحان يدل أحدهما على الضعف ، واآلخر على مؤخر الشيء ، والعجز خالف  )عجز( العين والجيم والزاء ،المعجزة لغة: 

نُتم بُِمۡعِجزِيَن ِِف  ﴿ ، قال تعالى  (61) الحزم
َ
ۡرِض َوَمآ أ

َ
 .(62) ﴾  ٱۡۡل

 . (63) ويقال: العجز نقيض الحزم -
 . (64)ورجل عجز ، يعني: عاجز ، وامرأة عجز ، يعني: عاجزة ويقال: أعجزه الشيء: عجز عنه ، -

هي ما يدل تصديق هللا تعالى للمدعي دعواه الرسالة ، أو هي تأييد هللا تعالى مدعي النبوة بما يؤيد دعواه لُيصدق المرسل  المعجزة اصطالحًا: 
 . (65)إليهم

 املطلب الثاني: تعريف البيان يف اللغة واالصطالح: 
.وقيل: هو النطق الفصيح المعرب ، أي:   (66)البيان في األصل )بان الشيء( ، بمعنى تبين وظهر ، وقيل: يطلق على التبينلغة: البيان 

 . (67) المظهر .وكذلك هو إظهار المعنى وإيضاح ما كان مستورًا قبله
 .  (69).وقيل: هو المنطق وما ينطق به ويفهم غيره ما عنده فإنَّ به يمتاز اإلنسان عن غيره من الحيوانات (68) هو علم الكالمالبيان اصطالحًا: 

 املطلب الثالث: تعريف االعجاز البياني: 
 ورد االعجاز البياني بتعاريف عدة أذكر منها: االعجاز البياني اصطالحا: 

كالتقديم والتأخير والذكر والحروف واختيار لفظة على أخرى وما إلى ذلك مما يتعلق بأحوال  هو: ))بيان اسرار التغير من الناحية الفنية  -
 . (70) التعبير((

ذلكم الترتيب الذي كان لكلمات القرآن في جملها من جهة ، واختيار هذه الكلمات من جهة أخرى ، ثم  هو: ))الذي يقوم على النظم ، -
 . (71) ترتيب الجمل واآليات في السورة((

 املطلب الرابع: أسلوب القرآن الكريم وخصائصه: 
وسأذكر عدد من اساليب القرآن  ب إليه كل من يسمعه .إنَّ الخصائص واألسلوب التي امتاز بها القرآن الكريم جعله معجزًا وأسلوبًا سلسًا جذ

 الكريم وخصائصه التي ال يمكن حصرها جميعًا: 
 . (72) مسحة القرآن الكريم اللفظية ، وجماله اللغوي كانتا دلياًل على اعجازه من ناحية ، وسورًا منيعًا لحفظه من ناحية أخرى  .1
لكريم إذا قرأه العامة والخاصة أو ُقرأ عليهم أحسوا جالله وذاقوا حالوته وفهموا منه على  ارضاء العامة والخاصة ، ومعنى هذا أنَّ القرآن ا .2

نَا ﴿ ، قال تعالى  (73) قدر استعداداتهم ، وأنه واحد يراه البلغاء أوفى كالم ، ويراه العامة أحسن كالم وأقربه إلى عقولهم ۡ ِۡكرِ   ٱۡلُقۡرَءانَ َولََقۡد يََّسَّ لِل 
كِر    َفَهۡل  دَّ  .(74) ﴾ ِمن مُّ

 . (75)رضاءه العقل والعاطفة معًا ، ومعنى هذا أنَّ أسلوب القرآن الكريم يخاطب العقل والقلب معًا ، فيقنع العقول ويمتع العاطفة .3
 . (76)ه وسورهجودة سبك القرآن الكريم وإحكام سرده ، وله دقة في التعبير ، وكذلك بالغة في ترابط أجزاءه وتماسك كلماته وجمله وآيات .4
 .  (77)البيان واالجمال ، جمع القرآن الكريم بن البيان واالجمال ، وهذه الصفة ال تجدها في غيره من أي كالم .5
ومعنى ذلك أنه في كل جملة من جمل القرآن الكريم نجد بيانًا فاصاًل مقدرًا على حاجة نفوس  القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى ، .6

 . (78) البشرية من الهداية اإللهية دون أن يزيد اللفظ على المعنى أو يقصر عن الوفاء بحاجات الخلق من هداية الخالق
 .املبحث الثالث: أثره يف املعنى بسورة املعصرات 

 : األول: أسم السورة وعدد آياتهااملطلب 
.وقيل تسمى )عم( ، وتسمى :)النبأ( ألن فيها الخبر   (79)تسمى سورة )النبأ( ، وكذلك )عم( ، و)التسائل( ، و)المعصرات(أواًل: اسم السورة: 

 . (80)الهام عن القيامة والبعث والنشور 
 . (81)سورة )عم(,)النبأ(, )المعصرات( مكية ، وآياتها أربعون آية ، وقيل إحدى وأربعون ثانيًا: عدد آياتها: 
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 املطلب الثاني: أهم القراءات الواردة فيها ، وأثرها يف املعنى: 
 . (83)  .قرأ يعقوب وابن كثير بهاء السكت في )عمه( ، وقرأ الباقون بدون )هاء((82) ﴾ ٢ٱۡلَعِظيمِ   ٱَلََّبإِ َعِن    ١﴾ َعمَّ يَتََسآَءلُونَ ﴿ األولى:  اآلية

 ))عن ابن كثير أنه قرأ )عمه( بهاء السكت ، وال يخلو إما أن يكون يجري الوصل مجرى الوقف ، وإما أن يقف ويبدءأثره على المعنى: 
.قال أبو منصور: ))ليس  (84) ، ألن ما بعده يفسر كشيء مبهم ثم يفسر ((﴾  يَتََسآَءلُونَ ﴿ ، على أن يضمر ﴾ ٢ٱۡلَعِظيمِ   ٱَلََّبإِ َعِن   ١يَتََسآَءلُونَ ﴿ 

قول )عّم( موقع وقف ، وإن اضطر إلى الوقف قارئ لم يجز أن يقف على )عمه( بالهاء ، ألنه ليس موضع وقف ، وكان في األصل: عن  
تفهام، ما يتساءلون ، وُأدغمت النون في الميم ، ألن الميم تشرك الغنة التي في األلف، والمعنى: عن أي شيء يتساءلون، فاللفظ لفظ اس

 . (85) والمعنى تفخيم القصة((
  (87).قرأ ابن عامر وحده )ستعلمون ثم كال ستعلمون( بالتاء ، وقرأ الباقون بالياء. (86) ﴾ ٥ُثمَّ ّلََكَّ َسَيۡعلَُمونَ   ٤ّلََكَّ َسَيۡعلَُمونَ ﴿ اآلية الثانية:  

.قال   (88)وهو بالياء .وأما من قرأها بالتاء ومعناها ستعرفون ذلك مشاهدة وعياناً  ﴾  يَتََسآَءلُونَ ﴿ من قرأها بالياء ألن قبلها أثره في المعنى: 
وروي بالتاء المنقطة من فوق عن ابن عامر. قال الواحدي:     ﴾ َسَيۡعلَُمونَ ﴿  الرازي في تفسيره: ))جمهور القراء قرئوا بالياء المنقطة من تحت في

ِي ﴿ األول أولى ، ألن ما تقدم من قوله  ، والتاء على قل لهم ستعلمون ، وأقول يمكن أن يكون ذلك   على لفظ الغيبة﴾ ٣ُهۡم فِيهِ ُُمَۡتلُِفونَ  ٱَّلَّ
 . (89)  وكذا ، ثم يقول لعبده إنَّك ستعرف وبال هذا الكالم((على سبيل االلتفات ، وهاهنا متمكن حسن. كمن يقول: إنَّ عبدي يقول كذا 

َمآءُ َوفُتَِحِت ﴿ اآلية الثالثة:  َٰٗبا  ٱلسَّ بَۡو
َ
ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر  قرأ عاصم وحمزة والكسائي بتخفيف التاء .وقرأ .(90) ﴾ ١٩فَََكنَۡت أ

 . (91)بتشديد التاء
  ﴿ خفف التاء فلفظ )السماء( واحد ، ومن شدد التاء ذهب إلى )أبواب السماء(.وقيل من قرأ بالتشديد أوفق لقوله تعالى  من  أثره في المعنى: 

َُّهُم   َفتََّحٗة ل َُٰب مُّ بَۡو
َ
 . (94) أبوابها المفتحة لنزول المالئكة(( .وقال الرازي: ))والمعنى كثيرت (93)ومن قرأ بالتخفيف يكون للقليل والكثير(92) ﴾ ٱۡۡل
ۡحَقاٗبا ﴿ اآلية الرابعة: 

َ
ِثنَِي فِيَهآ أ َٰ  .(96).قرأ حمزة )لبثين( بغير ألف .وقرأ الباقون باأللف كفاعلين (95)  ﴾ ٢َّلَّ

فالمعنى يلبثون فيها حقبة بعد حقبة ، وهو االختيار ؛ ألنَّه اسم الفاعل من لبث يلبث فهو البث ، وهو   من قرأ باأللف ،أثره في المعنى: 
 . (97)األقوى في معنى المكث .ومن قرأ بدون ألف لبث بمكان أو صار اللبث شأنه ، واللبث هو البطؤ

اٗقا﴿ اآلية الخامسة:   . (99) .قرأ حفص وحمزة والكسائي )غساقًا( بالتشديد .وقرأ الباقون بالتخفيف )غساقًا( (98)  ﴾ إَِّلَّ ََحِيٗما وََغسَّ
ال .ومن قرأ بالتخفيف مثل شراب. واألول نعت والثاني اسمأثره في المعنى:  اق ما  (100) من قرأ بالتشديد فكأنه فعَّال بمعنى يسَّ .))وقيل الغسَّ

 . (101) اق البارد ، وقيل المنتن((وهي من العين ، أي سال ، وقال آخرون الغسَّ 
ٗبا﴿ اآلية السادسة:  َٰ  . (103).قرأ الكسائي )وال كذابًا( بتخفيف الذال ، وقرأ الباقون بتشديدها (102)  ﴾ َّلَّ يَۡسَمُعوَن فِيَها لَۡغٗوا َوََّل كِذَّ

من قرأ بالتخفيف تفيد أنَّهم ال يسمعون الكذب أصاًل ، وأنَّها تفيد المبالغة بنفي الكذب .ومن قرأ بالتشديد تفيد أنهم ال يكذب أثره في المعنى: 
 . (105).وقيل بالتخفيف ، أي: كذبًا ، وبالتشديد ، أي: تعذيبًا من واحده لغيره (104)بعضهم بعضاً 

ِ ﴿ اآلية السابعة:  َمََٰوَٰتِ رَّب  ۡرِض وَ   ٱلسَّ
َ
َٰمۡحن َوَما بَۡيَنُهَما    ٱۡۡل ِ ﴿  (106)﴾ ََّل َيۡملُِكوَن ِمۡنُه ِخَطاٗبا   ٱلرَّ َمََٰوَٰتِ رَّب  ۡرِض وَ   ٱلسَّ

َ
َٰمۡحن َوَما بَۡيَنُهَما    ٱۡۡل  :  ﴾  ٱلرَّ

 فيها ثالثة أوجه من القراءة:   
 الرفع: وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو .  .1
 الجر: وهي قراءة عاصم وعبدهللا بن عامر .  .2
 .  (107)الجر في األول مع الرفع في الثاني: وهي قراءة حمزة والكسائي .3

من قرأ )رب السموات واألرض( بالرفع ، فعلى اضمار هو رب السموات واألرض ، و)الرحمن( خبره .ومن قرب )رب( فهو أثره في المعنى: 
ِن رَّ ﴿ على التكرير لقوله تعالى  ِ  ٣٦ب َِك َعَطآًء ِحَساٗبا م  َمََٰوَٰتِ رَّب  ۡرِض وَ  ٱلسَّ

َ
َٰمۡحن َوَما بَۡيَنُهَما  ٱۡۡل .ومن قرأ بالجر )رِب السموات( خفضًا ﴾ ٱلرَّ

 (108)و)الرحمن( رفعًا فإنه جعل الرب بداًل من قوله )ربك( ، ورفع )الرحمن( على إضمار هو )الرحمن( على المدح
 اخلامتة

 الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصالة والسالم على سيدنا محمد أفضل المخلوقات. وبعد ..
 إنَّ علم القراءات من أهم العلوم لتعلقه بكتاب هللا العزيز . .1
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 إنَّ للقراءات القرآنية أثر كبير في تنوع معاني الكلمات . .2
 إنَّ القراءات القرآنية دليل على اعجاز القرآن الكريم . .3
 إنَّ خصائص القرآن الكريم واسلوبه تفتح اآلفاق لدراسة هذه األساليب وجعلها منهاج لألمة اإلسالمية .  .4
ي ال يصل إليها إنَّ في اختالف القراءات القرآنية منهاج موسع لدراسة اعجاز القرآن الكريم من ناحية المعاني واألسلوب الخاص الت .5

أسلوب أي كاتب مهما أوتي من علم .أسال هللا تعالى التوفيق والسداد في دراستي وبحثي ، فإن أصبت فبفضل هللا تعالى ، وإن أخطأت فمن 
 نفسي والشيطان وأسأل هللا مغفرته ومعونته.

 
 اهلوامش واملصادر

 

ه(  ، تح: عبدالسالم محمد هارون ، دار الفكر ،  395، أحمد بن فارس الرازي أبو الحسن )ت معجم مقاييس اللغة(  ينظر: 1)
 .  79/ 5م: 1979ه/1399

 .  17(  القيامة:  2)
ه(  ، تح: يوسف الشيخ محمد 666، زين الدين أبو عبدهللا محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الحنفي الرازي )ت مختار الصحاح(  ينظر: 3)

 .  249م:  1999ه/1420،   5عصرية النموذجية ، بيروت ، صيدا ، ط ، المكتبة ال
ه(   1205، محمد بن محمد عبدالرزاق الحسيني ، أبو الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي )ت تاج العروس من جواهر القاموس(  ينظر: 4)

 .  1/363، تح: مجموعة من المحققين ، دار الهداية: 
، أحمد محمود عبدالسميع الحضيان ، منشورات محمد علي بيضون ، دار   داء وعلم القراءاتأشهر المصطلحات في فن األ(  ينظر: 5)

 .  10م: 2001ه/1422،   1الكتب العلمية ، بيروت ، ط
 .  109(  الكهف: 6)
 .  20-19م: 2006ه/  1427،   1، مناع القطان ، مؤسسة الرسالة ناشرون ، ط مباحث في علوم القرآن(  ينظر: 7)
ه(  ، تح: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر  817، محمد بن يعقوب الفيروزابادي )ت قاموس المحيطال(  ينظر: 8)

 .   49م:  2005،  8والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط
ه(  ، تح: عثمان  521، اإلمام أبو العز محمد بن الحسين بن بندر الواسطي الفالسي )ت الكفاية الكبرى في القراءات العشر(  ينظر: 9)

 .  13م: 2007ه/1428، 1محمد غزال ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
ه(  ، منشورات محمد علي  833، اإلمام شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري )ت منجد المقرئين ومرشد الطالبين(  10)
 . 9يضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د. ت:  ب
، الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني ، تح: أحمد بن علي ، دار الحديث ، القاهرة ،  مناهل العرفان في علوم القرآن(  11)

 .  343/ 1م: 2001ه/1422
 .  153: مباحث في علوم القرآن(  12)
(  ، وكان مولده سنة   44أو  43لنجيبي المصري ، صاحب الشافعي )ت (  هو حرملة بن يحيى بن حرملة بن عمران أبو حفص ا13)
،  1، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي ، تح: محمد عوامة ، دار الرشيد ، سوريا ، ط تقريب التهذيبينظر: ( . 60)

 .  156/ 1م: 1986ه/1406
 .  1/338(  سنة. ينظر: تقريب التهذيب: 72(  ، وله ) 97مد المصري )ت(  هو عبدهللا بن وهب بن مسلم القرشي ، مزاحم أبو مح14)
، تاج الدين بن   طبقات الشافعية الكبرى ه( . ينظر: 160(  هو يونس بن عبداألعلى بن ميسرة بن حبان ، ولد في ذي الحجة سنة )15)

ه:  1413،  2للطباعة والنشر والتوزيع ، ط علي بن عبدالكافي السبكي ، تح: محمود محمد الطناحي ، ود. عبدالفتاح الحلو ، هجر
2/170  . 
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(  هو محمد بن مسلم بن عبدهللا بن شهاب بن عبدهللا بن الحارث بن زهرة بن كالب بن مرة القرشي الزهري الفقيه أبو بكر الحافظ 16)
 المدني أحد األئمة األعالم ، وعالم الحجاز والشام.  

ه(  ،  852مام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي ابن محمد بن حجر العسقالني )ت، اإل تهذيب التهذيب في رجال الحديثينظر: 
 .  48/ 1م: 2004ه/ 1425،  1دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

(  هو عبيدهللا بن عبدهللا بن عتبة بن مسعود. ينظر: ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري 17)
، بيروت ،  مؤسسة الكتب الثقافيةومسلم ، أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ، تح: بوران الضاوي ، وكمال يوسف الحوت ، 

 .  1/222م:  1985ه/1406،  1ط
ه(   261، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا (  18)

 .   1/561، تح: محمد فؤاد عبدالباقي ، دار إحياء التراث العربي ، د.ت ، باب بيان آي القرآن على سبعة أحرف: 
عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن حديلة. ينظر: المعرفة والتاريخ ، أبو يوسف يعقوب بن سفيان (  هو ُأبي بن كعب بن قيس بن 19)

 .  1/143م:  1999ه/1419الفسوي ، تح: خليل المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 
عطية ، مكتبة الباز ، مكة المكرمة ، أحمد بن الحسين بن علي موسى أبو بكر البيهقي ، تح: محمد عبدالباقي  سنن البيهقي الكبرى (  20)

 .  384/ 2م: 1994ه/1414، 
، اإلمام أبو العباس أحمد بن عمار بن أبي العباس المهدوي  بيان السبب الموجب الختالف القراءات وكثرة الطرق والروايات(  ينظر: 21)

 . 37م: 2006ه/1427،  1ه(  ، تح: أحمد بن فارس السلوم ، دار ابن حزم ، ط430المقرئ )ت
 (  ينظر: المصدر نفسه: الصفحة نفسها.22)
 .  37: بيان السبب الموجب الختالف القراءات وكثرة الطرق والروايات(  ينظر: 23)
 .  17(  القمر:  24)
 .  17: الكفاية الكبرى في القراءات العشرة ، الواسطي القالسي(  25)
،   3ن لطفي الصباغ ، المكتب اإلسالمي ن بيروت ، ط، د. محمد ب لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير(  ينظر: 26)

 .  178م: 1990ه/1410
 .  12(  النساء: 27)
 .  179: لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير(  ينظر: 28)
ه(  ، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، 833، محمد بن محمد بن الجزري )ت النشر في القراءات العشر(  ينظر: 29)

 . 24/ 1م: 2002ه/1423،  2بيروت ، ط
 .  257(  ينظر: المصدر نفسه: 30)
والتيسير في القراءات   294-288: وغاية النهاية في طبقات القراء؛  95-64، معرفة القراء الكبار على الطبقات االعصار(  ينظر: 31)

 .  1/99: والنشر في القراءات العشر؛ 17، السبع 
 .  1/99: ؛ والنشر في القراءات العشر 17التيسير في القراءات السبع: (  ينظر: 32)
 .  1/99: النشر في القراءات العشر؛ و  17التيسير في القراءات السبع: (  ينظر: 33)
 .  12/ 1 والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة؛  50-49معرفة القراء الكبار: (  ينظر: 34)
 . 1/155؛ والنشر في القراءات العشر:  17التيسير في القراءات السبع: (  ينظر: 35)
 . 1/155؛ والنشر في القراءات العشر:  18التيسير في القراءات السبع: (  ينظر: 36)
 . 1/12؛ والبدور الزاهرة:  62-58معرفة القراء الكبار: (  ينظر: 37)
 . 1/123؛ والنشر:  18التيسير في القراءات السبع: (  ينظر: 38)
 . 1/123والنشر: ؛  18التيسير في القراءات السبع: (  ينظر: 39)
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 . 1/12؛ والبدور الزاهرة:  49-46معرفة القراء الكبار: (  ينظر: 40)
 . 1/135؛ والنشر:  18التيسير في القراءات السبع: (  ينظر: 41)
 .  1/135؛ والنشر:  18التيسير في القراءات السبع: (  ينظر: 42)
 .278؛ وغاية النهاية:  1/12الزاهرة: ؛ والبدور  94-88معرفة القراء الكبار: (  ينظر: 43)
 . 1/146؛ والنشر:  19التيسير في القراءات السبع: (  ينظر: 44)
 . 1/146؛ والنشر:  19التيسير في القراءات السبع: (  ينظر: 45)
 . 1/12؛ والبدور الزاهرة:  49-46معرفة القراء الكبار: (  ينظر: 46)
 . 19التيسير في القراءات السبع: (  ينظر: 47)
 (  ينظر: المصدر نفسه: الصفحة نفسها.48)
 . 1/278؛ وغاية النهاية:  72معرفة القراء الكبار: (  ينظر: 49)
 . 19التيسير في القراءات السبع: (  ينظر: 50)
 . 1/14والبدور الزاهرة: ؛   20(  ينظر: المصدر نفسه: 51)
 .  334-2/333 ومعرفة القراء الكبار:؛  112: الفرقان ، عّمان ، ،  تحبير التيسير في القراءات العشر(  ينظر: 52)
 . 1/14البدور الزاهرة: (  ينظر: 53)
 (  ينظر: المصدر نفسه: الصفحة نفسها.54)
 . 247-1/246لكبار: معرفة القراء ا(  ينظر: 55)
 . 1/14 البدور الزاهرة:(  ينظر: 56)
 (  ينظر: المصدر نفسه: الصفحة نفسها.57)
 . 247-1/246معرفة القراء الكبار: (  ينظر: 58)
 . 1/14البدور الزاهرة: (  ينظر: 59)
 (  ينظر: المصدر نفسه: الصفحة نفسها.60)
 . 4/232معجم مقاييس اللغة: (  ينظر: 61)
 .  31؛ والشورى:   22العنكبوت: (  62)
 .  215/ 1ومكتبة الهالل ، د. ت: ه(  130، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي البصري )تالعين (  ينظر: 63)
 .  1/298م:  2000ه/1421ه458)ت، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيرة المرسي  المحكم والمحيط األعظم(  ينظر: 64)
 . 20، د. فضل حسن عباس ، وسناء حسن عباس ، وزارة التعليم العالي والبحث العلي ، العراق ، د.ت:  اعجاز القرآن الكريم(  65)
 .  230،  الكليات في المصطلحات والفروق اللغوية(  ينظر: 66)
 .   47ه/1403ه(  ، تح: جماعة من العلماء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 816، علي بن محمد الجرجاني )تالتعريفات (  67)
ه(  ، تح: د. عبد هللا بن محسن التركي ،  310، محمد بن جرير الطبري )ت جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري( (  68)

 .  22/ 8م: 2001ه/1422،   1دار هجر للطباعة والنشر ، ط
 . 29/338ه: 1420،   3، طه(  ، دار احياء التراث العربي ، بيروت 606، الفخر الرازي )ت  مفاتح الغيب )التفسير الكبير((  69)
 .  1/7م:  2004ه/ 1425، د. فاضل صالح السامرائي ، جامعة الشارقة ، على طريق التفسير البياني (  70)
 .  155: إعجاز القرآن الكريم(  71)
 .  261-2/259، الزرقاني:  مناهل العرفان(  ينظر: 72)
 .  148ه(  ،  1377، محمد عبدهللا دراز )ت نظرات جديدة في القرآن –النبأ العظيم (  ينظر: 73)
 .  17(  القمر:  74)
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 .  148: ؛ والنبأ العظيم 2/262مناهل العرفان: (  ينظر: 75)
 .  2/264: مناهل العرفان(  ينظر: 76)
 .  2/270(  ينظر: المصدر نفسه: 77)
 .  143: لعظيموالنبأ ا؛  2/271(  ينظر: المصدر نفسه: 78)
 .  3/200، د.ت:  ه(  ،  911، أبي الفضل جالل الدين عبدالرحمن السيوطي )ت معترك األقران في اعجاز القرآن(  ينظر: 79)
 .  3/1447، محمد علي الصابوني ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، د.ت:  صفوة التفاسير(  ينظر: 80)
 .  569 3أنس مهزة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط،  ف فضالء البشر في القراءات األربعة عشراتحا(  ينظر: 81)
 .  1( سورة النبأ: 82)
 .  10/259،  2، د. عبداللطيف الخطيب ، دار سعد الدين ، ط ؛ ومعجم القراءات  2/952البذور الزاهرة: (  ينظر: 83)
 .  5/21مفاتح الغيب: (  84)
 .  523م:  2010،   2بيروت ، طه(  ، 370، الشيخ العالمة أبي منصور محمد بن أحمد األزهري )ت معاني القراءات(  85)
 .  5-4 ( سورة النبأ:86)
 . 668: ،  السبعة في القراءات(  ينظر: 87)
 .  523؛ ومعاني القراءات لألزهري:  4/92: ،  الحجة للقراء السبعة(  ينظر: 88)
 .  8/21مفاتح الغيب: (  89)
 .  19( سورة النبأ: 90)
 . 178التيسير في القراءات السبع: (  ينظر: 91)
 .  50(  سورة ص: 92)
 .  745دار الرسالة ، د.ت: ،   وحجة القراءات؛  524ومعاني القراءات: ؛  4/92الحجة للقراء السبعة: (  93)
 .  13/31تفسير الرازي: (  94)
 .  23( سورة النبأ: 95)
 .  616؛ وغيث النفع في القراءات السبع ،  334،  التجريد لغة المزيد في القراءات السبع (  ينظر: 96)
 .  381وإعراب القراءات السبع وعللها؛  524؛ ومعاني القراءات:  4/93الحجة للقراء السبعة: (  ينظر: 97)
 .  25( سورة النبأ: 98)
 . 10/268؛ ومعجم القراءات:  616غيث النفع في القراءات السبع: (  ينظر: 99)
 .  17/31(  ينظر: تفسير الرازي: 100)
 . 485إعراب القراءات السبع وعللها: (  101)
 .  35( سورة النبأ: 102)
 .  298 والموجز في أداء القراء السبعة ؛  178التيسير في القراءات السبع: (  ينظر: 103)
 .  229؛ ومعاني القرآن:  22/31تفسير الرازي: (  ينظر: 104)
 . 788 تفسير الجاللينر: (  ينظ105)
 .  37( سورة النبأ:106)
 .  34/31:  ؛ وتفسير الرازي  381شرح شعلة على الشاطبية: (  ينظر: 107)
 . 225معاني القراءات: (  ينظر: 108)

 


