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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا أما بعد
وصل إىل ستة أجزاء  فنظرا لضخامة كتاب إحتاف الربرة بتفسري سورة البقرة حيث

واحتوائه على مباحث الحيتاج إليها إال أهل االختصاص شرح هللا الصدر القتطاع بعض 
ما يستفيد منه طلبة العلم دون احلاجة للرجوع للكتاب املطول فوقع االختيار على 

مع  سورة البقرةيف  ابلقراءات املتواترة والشاذةوهو خمتص رابعها موضوعات هذا 
 ل هللا القبول واإلخالص .نسأ توجيهها

 ويالحظ أننا مل نستوعب ذلك وأنه مت الرتكيز على القراءات املؤثرة يف التفسري
 هناء املنهجواخر إلألسرعنا يف اأحيث مستدرك على احملاضرات ني القوسومابني 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
  امل 

 
قرأ  أمل  ابلسكت على كل حرف من حروفها الثالثة أبو جعفر من العشرة ووجه ذلك أهنا 

اتصلت رمسا ويف كل واحد منها سر هلل تعاىل أو ليست حروف املعاين بل هي مفصولة وإن 
كل حرف منها كناية عن اسم هلل تعاىل كما أييت يف تفسريها فهو جيري جمرى كالم مستقل 

 وحذف واو العطف لشدة االرتباط والعلم به .
 

ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني 
 

 قرأ عبد هللا   امل تنزيل الكتاب ال ريب فيه 
الشعثاء وزيد بن علي  ال ريب فيه ابلتنوين مرفوعا واملراد استغراق النفي أيضا كما يف وقرأ أبو 

قراءة اجلمهور وذلك من جهة داللة املعىن ال من جهة اللفظ ألن اللفظ حيتمل العموم وحيتمل 
 نفي الوحدة . 

 وقرأ احلسن ال ريبا فيه على تقدير فعل أي ال أجد ريبا .
 ن وعبيد بن عمري وغريهم فيه بضم اهلاء على أصل حركتها .وقرأ الزهري وابن حميص

 وقرأها كذلك ابن أيب إسحق إال انه وصلها بواو .
 وروي عن أيب عمرو إدغام ابء ال ريب يف فاء فيه . لتقارب خمرج احلرفني .

 وكل هذه شواذ ال يقرأ هبا .
 شباع . وجاء مد التربئة يف قوله ال ريب عن محزة ابلتوسط يف املد ال اإل

 وأدغم أبو عمرو اهلاء من قوله فيه يف هاء هدى .
 ووصل ابن كثري هاء فيه بياء لفظية .

والوقف على فيه هو املشهور وعن انفع وعاصم أهنما وقفا على   ال ريب   وال بد للواقف من 
أهل أن ينوي خربا ونظريه قوله تعاىل قالوا ال ضري . وقول العرب ال أبس وهي كثرية يف لسان 

 احلجاز والتقدير ال ريب فيه 
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  فيه هدى للمتقني ويبتدئ بقوله تعاىل   ال ريبومن القراء من يقف على قوله تعاىل 
صفة للقرآن  هدى  أوىل ألنه يصري قوله تعاىل    ال ريب فيه  والوقف على قوله تعاىل 

 وذلك أبلغ من كون فيه هدى 
 

صالة ومما رزقناهم ينفقونالذين يؤمنون ابلغيب ويقيمون ال 
 

فيها أوجه أدائية ومن ذلك إبدال اهلمزة يف يؤمنون واوا لورش عن انفع وحلمزة عند الوقف 
وتفخيم الم الصالة لورش ووصل ميم اجلمع يف رزقناهم البن كثري ولقالون عن انفع خبلف عنه 

ة هلذه األنواع وال يسعنا وقد ذكران ذلك هنا ويف اآلية السابقة مما يشبه ذلك من ابب اإلشار 
أن نذكر ذلك عند كل آية والذي يعنينا يف التفسري ما يكون من القراءات متعلقا ابملعىن وأما 

 ما خال ذلك فمكانه كتب القراءات وتوجيهها .
 
 والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك وابآلخرة هم يوقنون أولئك على هدى من

 فلحون رهبم وأولئك هم امل
 

قرأ النخعي وأبو حيوة ويزيد بن قطيب مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك على لفظ ما مسي 
 فاعله 

وقرأ أبو حية النمري   يؤقنون   ابهلمز فجعل الضمة اجملاورة للواو كأهنا فيه فقلبها مهزة كما 
 قلبوا واو وجوه ووقتت وحنوها فقالوا : أجوه و أقتت . 

     وكلها شاذة .     
 

 إن الذين كفروا سوآء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم ال يؤمنون ختم هللا على قلوهبم وعلى
 مسعهم وعلى أبصرهم غشاوة وهلم عذاب عظيم
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عن اخلليل أنه قرأ سوء عليهم بضم السني مع واو بعدها فهو عدول عن معىن املساواة إىل 
 السب والقبح . وهي شاذة .

جه أدائية يف اهلمزتني ال تؤثر يف املعىن وقد بينا سابقا أننا لن نلتفت ملا وقرئ   أأنذرهتم  أبو 
كان كذلك إال أن الزخمشري جتاوز حده فاعرتض على قراءة سبعية منها وهي إبدال اهلمزة 
الثانية ألفا واعتربها حلنا خارجا عن لغة العرب فلزم التنبيه على رد كالمه لثبوت القراءة ابلتواتر 

 عن العرب من الشواهد الشعرية والنثرية اليت ال زمام هلا وال خطام . وهي أثبت
 وقرئ قوله غشاوة أبوجه عدة كلها شاذة ومن ذلك قراءهتا ابلنصب 

قال ابن جرير : حيتمل أنه نصبها إبضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة وحيتمل أن 
تعاىل   وحور عني   أقول : وذلك يكون نصبها على اإلتباع على حمل وعلى مسعهم كقوله 

 على قراءة من قرأها ابلكسر .
 واحتج لذلك بقول الشاعر يصف فرسه 

 علفتها تبنا وماء ابردا                حىت شتت مهالة عيناها
 واملراد بقوله : شتت مهالة عيناها أي اهنمر املاء من عينها كاملطر

 وقول اآلخر 
 متقلدا سيفا ورحما          ورأيت زوجك يف الوغى          

وتقدير الكالم يف البيت األول : علفتها تبنا وسقيتها ماءا ، ويف البيت الثاين متقلدا سيفا 
 ومعتقال رحما ، ألن املاء ال يعلف والرمح ال يتقلد .

وقرأها بعضهم من العشا ابلفتح والقصر وهو الرؤية هنارا ال ليال واملعىن أهنم يبصرون إبصار 
 ة ال إبصار عربة أو أهنم ال يرون آايت هللا تعاىل يف ظلمات كفرهم ولو زالت أبصروها .غفل

 وقرأ ابن أيب عبلة وعلى أمساعهم ابجلمع وهي شاذة أيضا .
 

  خيادعون هللا والذين آمنوا وما خيدعون إال أنفسهم وما يشعرون يف قلوهبم مرض فزادهم هللا
 ذبون مرضا وهلم عذاب أليم مبا كانوا يك

 
 قرأ ابن مسعود وأبو حيوة خيدعون هللا والذين آمنوا وهي شاذة .
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وقرأ انفع وابن كثري وأبو عمرو من السبعة بضم الياء وفتح اخلاء وألف بعدها وكسر الدال 
ملناسبة اللفظ األول والباقون بفتح الياء وسكون اخلاء وفتح الدال . واملفاعلة هنا إما مبعىن فعل 

إببقاء املفاعلة على ابهبا فهم خيادعون أنفسهم أي مينوهنا ابألابطيل وأنفسهم  فيتحدان وإما
 متنيهم بذلك أيضا .

 وقرئ شاذا مرض إبسكان الراء وهي لغة .
وقرأ غري الكوفيني من السبعة يكذبون يضم الياء وابلكاف مفتوحة وتشديد الذال من التكذيب 

 كذب كما بولغ يف صدق فقيل صدق وقلص لتكذيبهم الرسل أو من كذب الذي هو مبالغة يف
 الثوب وقلص 

أو مبعىن الكثرة كقوهلم بركت اإلبل أو من قوهلم كذب الوحشي إذا جرى شوطا مث وقف لينظر 
 ما وراءه ألن املنافق متوقف مرتدد يف أمره ولذلك قيل له مذبذب 
 إىل هذه مرة وإىل هذه مرة  وقال عليه السالم مثل املنافق كمثل الشاة العائرة بني الغنمني تعري

 وقرأ الكوفيون بفتح الياء وسكون الكاف وختفيف الذال من الكذب إلخبار هللا عن كذهبم .
َدعون   بضم الياء مبنيا للمفعول ، وكذلك : وما خياَدعون  بفتح الدال  وقرئ شاذا : وما خيخ

نيا للفاعل ، وبعضهم خَيَد ِّعون مبنيا للمفعول أيضا وأيضا وما خيخَد ِّعون من خدَّع مضاعفا مب
 بفتح الياء واخلاء وتشديد الدال املكسورة .

 
مثال ما بعوضة 

 
ابلرفع ، قال ابن جين : وتكون صلة ملا ،  بعوضةقرأ الضحاك وإبراهيم بن أيب  عبلة ورؤبة 

[ أي : على الذي 154] األنعام  متاما على الذي أحسن  وحذف العائد كما يف قوله : 
 هو أحسن ، وحكى سيبويه : ما أان ابلذي قائل لك شيئا ، أي : ابلذي هو قائل لك شيئا 

 
 َتخْم أَْمَواتا  َكْيف َّللَِّّ وَكخنـْ  مثخَّ إِّلَْيهِّ تـخْرَجعخوَن  َفَأْحَياكخْم مثخَّ ميخِّيتخكخْم مثخَّ حيخْيِّيكخمْ  َتْكفخرخوَن ابِّ
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التاء وكسر اجليم. وقرأ  ، ابلبناء للفاعل، أي: بفْتح}عخونَ إِّلَْيهِّ تـَْرجِّ  مثخَّ { :قرأ يعقوب مِّن العشرة
احلقيقي  الذي  بضم التاء وفتح اجليم، ألن  هللا تعاىل هو الفاعل :الباقون ابلبناء للمفعول، أي

عهم إليه  .يخرجِّ
 

َها  ا بـَْعضخكخْم لِّبَـْعٍض َعدخوٌّ َوَلكخْم يفِّ اْهبِّطخو  فََأْخَرَجهخَما ممَِّّا َكااَن فِّيهِّ َوقـخْلَنا َفَأَزهلَّخَما الشَّْيطَانخ َعنـْ
نيٍ   اأَلْرضِّ مخْستَـَقرٌّ َوَمَتاٌع إِّىَل حِّ

 
والكرامة،  والصرف عما كاان فيه من النعيم اإلزالة، وهي التنحية، :مِّن }فأزاهلما{ :قرأ محزة

َها} :ويكون الضمري يف  .للجن ة }َعنـْ
الضمري  هو: اخلطأ، أي: أوقعهما يف الز ل ة، ويكونمِّن: الز لل، و  }َفَأَزهلَّخَما{ :وقرأ الباقون

َها{:يف يف قوله  أي: فحملهما الشيطان على الز ل ة بسببها. "وعن" هذه، مثلها للشجرة، }َعنـْ
يَم ألبِّيهِّ إِّالَّ َعْن َمْوعَِّدٍة َوَعدَ  َوَما َكاَن اْستِّْغَفارخ  {:، وقوله}فـََعْلتخهخ َعْن أَْمرِّي َوَما{:تعاىل  َهاإِّبـْرَاهِّ
هخ   .مع القراءة األوىل املعىن وحيتمل أن تكون مِّن: زل  عن املكان، إذا تنح ى عنه؛ فيت حد ؛}إِّايَّ

عنها وأبعَدمها، كما تقول:  مبعىن: أذهبهما .ويكون الضمري للجن ة، واملعىن: فأزهلما عن اجلنة
 .وزل  عين ذاك إذا ذهب عنك زل  عن مرتبته،

 
يمخ * قـخْلَنا هِّ َكلَِّماٍت فـََتاَب َعَلْيهِّ آَدمخ مِّْن َرب ِّ  فـَتَـَلقَّى َها َجِّيعاا فَإِّمَّا  إِّنَّهخ هخَو التـَّوَّابخ الرَّحِّ نـْ اْهبِّطخوا مِّ

َكَفرخوا وََكذَّبخوا  َعَلْيهِّْم َوال هخْم حَيَْزنخوَن * َوالَّذِّينَ  مِّين ِّ هخدىا َفَمْن تَبَِّع هخَداَي َفال َخْوفٌ  أَيْتِّيَـنَّكخمْ 
اَيتَِّنا   النَّارِّ هخْم فِّيَها َخالِّدخونَ  أخولَئَِّك َأْصَحابخ ِبِّ

  
، واملراد بتلقي الكلمات: -ابلنصب- }مِّْن َرب ِّهِّ َكلَِّماتٍ { -ابلرفع- }فـَتَـَلقَّى آَدمخ { :قرأ اجلمهور

األحبة إذا قدم  والقبول والعمل هبا؛ فهو مستعار مِّن: استقبال الناس بعض استقباهلا ابألخذ
هللا:  من اإلكرام إال  فعلوه. وإكرام الكلمات الواردة من ألهنم ال يَدعون شيئاا بعد طول الغيبة، 

كان يف   -عليه السالم-إمياء إىل أن  آدم  :األخذخ، والقبول، والعمل هبا. ويف التعبري ابلتلقي
 .مقام البخعد ذلك الوقت يف
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هي، فكأهنا مخكرِّمة له  استقبلْته :، على معىن}َكلَِّماتٌ { ورفع }آَدمَ { وقرأ ابن كثري بنصب
 .أو مبعىن: بلغْته وات صلت به لكوهنا سبب العفو عنه،

 )وقرأ يعقوب : فالخوف بفتح الفاء دون تنوين(
 .وهناك قراءات أخرى ال تتعل ق ابملعىن

 
 ٍَها َشَفاَعٌة َوال َواتَـّقخوا يـَْوماا ال جَتْزِّي نـَْفٌس َعْن نـَْفس نـْ َها َعْدٌل َوال يـخْؤخَ  َشْيئاا َوالَ يـخْقَبلخ مِّ نـْ ذخ مِّ

  هخْم يـخْنَصرخونَ 
 

َها{ :قرأ ابن كثري، وأبو عمرو، ويعقوب نـْ ، إلسناده إىل -ابلتأنيث- }َشَفاَعةٌ  َوالَ تـخْقَبلخ مِّ
حقيقي ، وحس نه وجود  مؤنثة لفظا . وقرأ الباقون ابلت ذكري، ألن التأنيث غري شفاعة وهي

 .الظرف فاصالا 
 

 ََلةا مثخَّ اختََّْذتخخ مخو  َوإِّْذ َواَعْدان  اْلعِّْجَل مِّْن بـَْعدِّهِّ َوأَنـْتخْم ظَالِّمخون  َسى أَْربَعِّنَي لَيـْ
  

ألن  ،-بغري ألِّف بعد الواو، بدون مفاعلة- }َوَعْدانَ { :جعفر، ويعقوب قرأ أبو عمرو، وأبو
 وعده الوحي على املفاعلة، ألن هللا تعاىل الوعد من هللا وحده، وقرأ الباقون ابأللِّف بعد الواو

من  }َواَعْدانَ { أن يكون اجمليء للميقات إىل الطور؛ فاملفاعلة على ابهبا. وجيوز ووعد هو
وإمنا هو من قولك: "موعدك يوم كذا، وموضع  ابب املوافاة، وليس مِّن "الوْعد" يف شيء،

ست على املفاعلة لي يكون مبعىن: َوَعْدان، كما يف القراءة األخرى؛ فتكون كذا". وحيتمل أن
 ."وداويته ابهبا كما يف قولك: "عاجلت املريضَ 

 
تخمْ  َوإِّْذ قـخْلَنا اْدخخلخوا ئـْ َها َحْيثخ شِّ نـْ طٌَّة  َرَغداا َواْدخخلخوا اْلَباَب سخجَّداا َوقخولخوا َهذِّهِّ اْلَقْريََة َفكخلخوا مِّ حِّ

نِّنَي  نـَْغفِّْر َلكخْم َخطَااَيكخْم َوَسَنزِّيدخ   اْلمخْحسِّ
  

، -ابلتذكري- }يـخْغَفْر َلكخمْ { :، وقرأ انفع وأبو جعفر-ابلتأنيث- }تـخْغَفْر َلكخمْ {" :مرقرأ ابن عا
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 فاعله. ووجه التأنيث والتذكري: أن "خطااي" مؤن ث جمازي  جيوز وكلهم على البناء لَِّما مل يخَسمَّ 
 .يف الفعل املسند إليه الوجهان

 ."بناء للفاعلعلى ال -ابلنون- }نـَْغفِّْر َلكخمْ { :وقرأ الباقون
 
 َها َوَبَصلَِّها فَادْعخ لََنا َربََّك خيخْرِّْج لََنا ممَِّّا َها َوَعَدسِّ  قَالَ  تـخْنبِّتخ اأَلْرضخ مِّْن بـَْقلَِّها َوقِّثَّائَِّها َوفخومِّ

لَّذِّي   َسأَْلتخمْ  هخَو َخرْيٌ اْهبِّطخوا مِّْصراا فَإِّنَّ َلكخْم َما أََتْستَـْبدِّلخوَن الَّذِّي هخَو أَْدََن ابِّ
 

َها{ :عن ابن مسعود، أنه قرأ   .ابلثاء }َوثخومِّ
عز -قال له: أخربين عن قوله  وأخرج الطِّْسيتِّ يف مسائله عن ابن عباس: أن انفع بن األزرق،

َها{ :-وجل قال: وهل تعرف العرب ذلك. قال: نعم، أما  .قال: الفوم: احلنطة ،}َوفخومِّ
 :الثقفي، وهو يقول مسعت أاب حمجن

 قدِّم املدينة عن زراعة فومِّ        بين كأغىن واحدقد كنت أحس
ننت. قال أمية ابن أيب  :قال: اي ابن األزرق، وَمن قرأها على قراءة ابن مسعود، فهو

خ
امل

 :الصلت
 والبصل كانت منازهلم إذ ذاك ظاهرةا      فيها الَفراديس والفخومات

 :وقال أمية بن أيب الصلت أيضاا 
 الوابل الرَبَد أنفي من األرض َصوب       الصحيح كماأنفي الد ِّايس مِّن الفوم 

املبدلة، كقوهلم: وقعوا يف َعاثخور  قال ابن جرير: "فإن كان ذلك صحيحاا، فإنه من احلروف
تخقلب الفاء اثء، والثاء  وَأاثيفِّ وَأاثثِّي، وَمَغافِّري وَمَغاثِّري، وما أشبه ذلك مم ا شر، وَعافخور شر،

 ."-أعلم وهللا-فاء لتقارب خمرجيهما 
 

 ."فرعون يعين به: مصر" :، قال}اْهبِّطخوا مِّْصراا { :و عن أيب العالية يف قوله
 .وعن الربيع بن أنس، مثله

هي مصر اليت عليها " :، بال تنوين، ويقول}اْهبِّطخوا مِّْصرَ { :عن األعمش، أنه كان يقرأو 
 ."صاحل بن علي
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ابأللف يف املصاحف األئمة  روف، مكتوبهكذا هو منو ن مص- }اْهبِّطخوا مِّْصراا { :وقوله
بغري ذلك،  . قال ابن جرير: "وال أستجيز القراءة-اجلمهور ابلص رف العثمانية، وهو قراءة

  ."إلَجاع املصاحف على ذلك
من غري إجراء،  }اْهبِّطخوا مِّْصرَ { :وقال ابن جرير: "وقع يف قراءة أيب  بن كعب وابن مسعود

 ."يعين: من غري صرف
قراءة اإلجراء أيضاا. ويكون ذلك  ن جرير: "وحيتمل أن يكون املراد: مصر فرعون، علىقال اب

، مث توقف يف املراد {قـََوارِّيرَ  }قـََوارِّيرَا { :املصحف، كما يف قوله تعاىل من ابب االت باع لكتابة
  ."أم مصر من األمصار؟ ما هو؟ أمصر فرعون،

واملعىن على ذلك، ألن موسى  األمصار؛ مصر منوهذا الذي قاله فيه نظر. واحلق أن املراد: 
 الذي سألتم ليس أبمر عزيز، بل هو كثري يف أي  بلد يقول هلم: هذا -عليه السالم-

  .األمصار أن أسأل هللا فيه دخلتموها وجدمتوه، فليس يساوي مع دانءته وكثرته يف
لَّذِّي} :وهلذا قال ، }َسأَْلتخمْ  َو َخرْيٌ اْهبِّطخوا مِّْصراا فَإِّنَّ َلكخْم َماهخ  أََتْستَـْبدِّلخوَن الَّذِّي هخَو أَْدََن ابِّ

 .أي: ما طلبتم
 

 ِّهنَّخْم َكانخوا َيْكفخرخوَن ِباَيت َا َعَصْوا وََكانخوا  اَّللَِّّ َويـَْقتـخلخوَن النَّبِّي ِّنَي بَِّغرْيِّ  َذلَِّك أبَِّ احلَْق ِّ َذلَِّك مبِّ
 يـَْعَتدخونَ 

 
وهو: اخلرب.  "ملادة كلها ابهلمزة على األصل، ألهنا مِّن: "الن بأوهذه ا ،}النَّبِّيئِّنيَ { :قرأ انفع

األصل ليس مِّن: "الن بأ"، وإمنا مِّن: "النـََّباوة" وهي:  وقرأ الباقون بدون مْهز ختفيفاا، أو على أن  
وهو: الطريق الواضح،  "ابعتبار رفعة مكانه عند هللا، أو تكون مشتق ة مِّن: "الن ب   الر ِّْفعة،
 .والقول ابألو ل أرجح وأقوى؛ وعليه فالقراءتن مبعىنا  .كونه طريقاا إىل هللا  ابعتبار

 .والقراءة املتواترة قاضية ببطالنه واحلديث املروي  يف النهي عن كلمة "نبء هللا" ال يثبت،
 

 َْها َلَما يـَْهبِّطخ مِّن نـْ  وَن تـَْعَملخ  َخْشَيةِّ اَّللَِّّ َوَما اَّللَّخ بَِّغافٍِّل َعمَّا َوإِّنَّ مِّ
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 َأنْ { :ضماا إىل ما بعده من قوله سبحانه -التحتانية ابلياء- }يـَْعَملخونَ { :قرأ ابن كثري
نخوا نـْهخمْ  َفرِّيقٌ {، و} َيْسَمعخونَ {، و}يـخْؤمِّ   .}مِّ

 .إخل }َتْكتخمخونَ {و ،}ادَّارَْأتخْ {، و} قـَتَـْلتخمْ  َوإِّذْ { :وقرأ الباقون: ابلتاء الفوقانية ملناسبة
 

 ََأْصَحابخ النَّارِّ هخْم فِّيَها َخالِّدخونَ  َسي َِّئةا َوَأَحاَطْت بِّهِّ َخطِّيئَـتخهخ َفأخولَئِّكَ  ْن َكَسبَ بـََلى م * 
َاتِّ  يثَاَق  أخولَئَِّك َأْصَحابخ اجْلَنَّةِّ هخْم فِّيَها َوالَّذِّيَن آَمنخوا َوَعمِّلخوا الصَّاحلِّ َخالِّدخوَن * َوإِّْذ َأَخْذاَن مِّ

ْلَوالَِّدْينِّ إِّْحَساانا َوذِّي اْلقخْرَب  بخدخوَن إِّالَّ اَّللََّ إِّْسرائيَل الَ تـَعْ  َبينِّ  َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساكِّنيِّ َوقخولخوا  َوابِّ
تخْم إِّالَّ قَلِّيالا مِّْنكخمْ  حخْسناا َوأَقِّيمخوا الصَّالَة َوآتخوا الزََّكاةَ  لِّلنَّاسِّ   َوأَنـْتخْم مخْعرِّضخونَ  مثخَّ تـََولَّيـْ

 
ابلتوحيد،  }َخطِّيئَـتخهخ { :، والباقون-على َْجع السالمة- }َخطِّيَئاتِّهِّ { :عفرقرأ انفع، وأبو ج

بشيء واحد. ووجهت قراءة اإلفراد أبن  واستحسنوا قراءة اجلمع أبن  اإلحاطة ال تكون
يط كاحللقة،  مفردة لكنها إلضافتها متعد ِّدة، مع أن الشيء الواحد قد اخلطيئة وإن كانت حيخ

ح لقراءة التوحيد اخلطيئة ابلشرك كما أن القول بتفسري   .مخرج ِّ
ابلتاء، حكاية لِّما  }الَ تـَْعبخدخونَ { :وعاصم، ويعقوب وقرأ انفع، وابن عامر، وأبو عمرو،

َبينِّ { ألن   ،}الَ يـَْعبخدخونَ { :، والباقون: ابلياء}لِّلنَّاسِّ  َوقخولخوا{ :خوطبوا به، وليناسب
 .لْفظ غْيبة }إِّْسرائيلَ 

، أي: -صفة ملصدر حمذوف بفتحتنْي،- }َحَسناا { :وخلف كسائي، ويعقوب،وقرأ محزة، وال
، وهو مصدر على وْصف -بضم احلاء، وسكون السني- }حخْسناا { :قوالا َحَسناا. وقرأ الباقون

  .إلفراط حسنه القول به
 

  ْإلِّمثِّ  ْن دِّاَيرِّهِّْم َتظَاَهرخونَ َفرِّيقاا مِّْنكخْم مِّ  َهؤخالءِّ تـَْقتـخلخوَن أَنـْفخَسكخْم َوختخْرِّجخونَ  مثخَّ أَنـْتخم ْم ابِّ َعَلْيهِّ
اْلكَِّتابِّ  َعَلْيكخْم إِّْخرَاجخهخْم أَفـَتـخْؤمِّنخوَن بِّبَـْعضِّ  أَيْتخوكخْم أخَساَرى تـخَفادخوهخْم َوهخَو حمخَرَّمٌ  َواْلعخْدَوانِّ َوإِّنْ 

ْزٌي يفِّ احْلََياةِّ  يـَْفَعلخ َذلَِّك مِّْنكخْم إِّال   َوَتْكفخرخوَن بِّبَـْعٍض َفَما َجزَاءخ َمنْ  نـَْيا َويـَْوَم اْلقَِّياَمةِّ يـخَردُّوَن  خِّ الدُّ
  تـَْعَملخونَ  َأَشد ِّ اْلَعَذابِّ َوَما اَّللَّخ بَِّغافٍِّل َعمَّا إِّىَل 
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، وأصله بتاءين -الظاء بتخفيف- {َتظَاَهرخونَ } :قرأ عاصم ومحزة والكسائي :{َتظَاَهرخونَ 
 مها عند غريه، من ابب التخفيف. وقرأ ابقي السبعةوأخوال حخذفت اثنيتهما عند أيب حيان،

 .ابلتشديد على إدغام التاء يف الظاء؛ والقراءتن مبعىنا 
َجع أسري،  ،}َأْسَرى{ :قرأ محزة بفتح اهلمزة، وسكون السني، من غري ألف :{أخَساَرى}

"فـخَعاىَل" السني، وأبلف بعدها، على وزن:  مبعىن: مأسور. وقرأ الباقون بضم  اهلمزة، وفتح
 .وسخكارى، وقيل: َْجع أسري أيضاا  َجع: أسرى؛ كَسْكرى

والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب. وقرأ ابن كثري،  هكذا قرأها انفع، وعاصم، :}تـخَفادخوهخمْ {
البعضخ قراءة الباقني  ، وعليه مَحل}تـَْفدخوهخمْ { :عمرو، ومحزة، وابن عامر، وخَلف العاشر وأبو

 .ابهبا: يخعطي األسريخ املال، ويخعَطى اإلطالق ملفاعلة علىإذ ال مفاعلة. وقيل ا
أبسري، والثاين: َجع الفداء.  وفر ق َْجع بني "فاَدى" و"َفَدى" أبن  معىن األول: ابدل أسرياا 

 : "فاديتخ نفسي وفاديتخ عقيالا"؛ إذ من-هللا تعاىل عنه رضي-ويعك ِّر عليه قول العباس 
 .ابلصلح }تـَْفدخوهخمْ { و ابلعنف، }تـخَفادخوهخمْ { :سري. وقيلاملعلوم أنه ما ابدل أسرياا أب

ابلياء، على أن  }يـَْعَملخونَ { :ويعقوب، وخَلف قرأ انفع، وابن كثري، وأبو بكر، :}تـَْعَملخونَ {
ابلتاء مِّن فوق، ابخلطاب، مناسبة  ، والباقون}اْشرَتَوخا{ :، وموافقة لقوله}َمنْ { :الضمري لقوله

 .} مِّيثَاَقكخمْ َأَخْذانَ { :لقوله
 

 وقالوا قلوبنا غلف 
 

قلوبنا أوعية  :: َجع غِّالف، وبه قخرِّئ شاذاا، أي-بضم تنْي -ختفيف غخلخف  :}غخْلفٌ { :قيل
 .للعْلم

 
 رْبِّيلو   َومِّيَكال جِّ

 
والقراءات، ومل نطو ِّل  يف جربيل وميكائل لغات وقراءات، تخذكر يف كتب اللغة :قال ابن كثري
 فْهم املعىن عليه، أو يرجع احلخكم يف ذلك إليه، وابهلل سرد ذلك، إال  أن يدوركتابنا هذا ب
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 .الثقة، وهو املستعان. اهـ
األعجمية، حىت بلغت فيه إىل ثالث  وقد تصر فت فيه العرب على عادهتا يف تغيري األمساء

عامر،  بنوأشهرها: "جربيل" كـ"قنديل"؛ وهي قراءة أيب عمرو، وانفع، وا عشرة لغة، أفصحها
  :وحفص، عن عاصم، وهي لغة احلجاز. قال ورقة بن نوفل

 الصدر مخْنزلخ  من هللا وحٌي يشرح وميكال مْعهما وجربيل أيتيه
عمرو، وحفص؛ وهي  كـ"مِّفعال"، وهبا قرأ أبو }مِّيَكالَ { :، فيه لغات منها"ميكائيل" وكذا

  .فيه ابألعجمي  خلطت لغة احلجاز. قال ابن جين: العرب إذا نطقت
 

لخوا   سخَلْيَمانخ َوَلكِّنَّ الشََّياطِّنَي َكَفرخوا الشََّياطِّنيخ َعَلى مخْلكِّ سخَلْيَماَن َوَما َكَفرَ  َواتَـّبَـعخوا َما تـَتـْ
 

ابلتشديد وفتح النون،  }َوَلكِّنَّ { وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب قرأ انفع وعاصم وابن كثري
وكسر النون  ر ومحزة والكسائي وخلف العاشر ابلتخفيفوقرأ ابن عام النصب،}الشََّياطِّنيَ {و
املشهور أن زايدة املبىن تدل على  ابلرفع ابالبتداء. ومها لغتان عند العرب إال أن}الشياطنيخ {و

 .التشديد فيها زايدة أتكيد وهللا أعلم زايدة املعىن فقراءة
، ويقول: مها عِّْلجان }ْلَملَِّكنْيِّ ا َوَما أخْنزَِّل َعَلى{ :وعن الضحاك بن مزاحم: أنه كان يقرؤها

  .من أهل اببل
لِّكنْي": داود وسليمان وعن عبد الرمحن بن أبزى كان يقرؤها: "وما أخنزل على

َ
  .امل

 قلت : العلج هو: الكافر الغليظ. والعلوج: الكفار.
قوله: قال ابن كثري: ووج ه أصحاب هذا القول "اإلنزال" مبعىن: اخللق، ال مبعىن: اإلحياء، يف 

َوأَنـْزَْلَنا }، {َوأَنـَْزَل َلكخْم مَِّن األَنـَْعامِّ ََثَانَِّيَة أَْزَواجٍ }، كما قال تعاىل: {َوَما أخْنزَِّل َعَلى اْلَمَلَكنْيِّ }
. ويف احلديث: ))ما أنزل هللا داءا {َويـخنَـز ِّلخ َلكخْم مَِّن السََّماءِّ رِّْزقاا }، {احْلَدِّيَد فِّيهِّ أَبٌْس َشدِّيدٌ 

 له دواء((، وكما يقال: أنزل هللا اخلري والشر.إال  أنزل 
 فاملعىن: وما خلق على عهد امللكني ببابل، أي: من السحر.

َوَما أخْنزَِّل َعَلى }وحكى القرطب، عن ابن عباس، وابن أبزى، واحلسن البصري: أهنم قرؤوا: 
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رطب: فعلى هذا، ، قال ابن أبزى: ومها: داود وسليمان. قال الق-بكسر الالم- {اْلَملَِّكنْيِّ 
 انفية أيضاا. {َما}تكون 

 
 ََعَذاٌب أَلِّيٌم  َوقخولخوا اْنظخْراَن َوامْسَعخوا َولِّْلَكافِّرِّينَ  أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنخوا الَ تـَقخولخوا رَاعَِّنا اي 

 
كأنه قال: ال تقولوا فخْحشاا، وال تقولوا  على إعمال القول فيه، -ابلتنوين-ويقال: راعِّناا 

 .الرُّعخونة. وبه قرأ احلسن :. وهو مِّنهجراا 
 .حنفظ مِّن النَّظَِّرة، أي: أْمهلنا حىت }أَْنظِّْرانَ { :وقرأ أخيَب  

 
  َْها َما نـَْنَسخ نـْ َرْيٍ مِّ َها ََنْتِّ خبِّ َ َعَلى مِّْن آيٍَة أَْو نـخْنسِّ ْثلَِّها أمََلْ تـَْعَلْم َأنَّ اَّللَّ  كخل ِّ َشْيٍء َقدِّيٌر  َأْو مِّ
  

خ{ :مرعا قرأ ابن ابن عامر،  بضم  النون األوىل، وكْسر السني، والباقون بفْتحها. وقرأ }َما نخنسِّ
ها{ :العاشر والكوفيون، وانفع، وأبو جعفر، ويعقوب، وخَلف ابلضم مث الكسر، من }أو نـخْنسِّ

 بفتح النون والسني، مع}نَنَسأَها{ابن كثري وأبو عمرو :، والباقون، وهم-غري مهز بعد السني
  .-اهلمز

وإِّْنَساخها: األمر بنسخها وهو: أن أيمر  ونسخ اآلية هنا: إزالتها إببدال أخرى مكاهنا خَتلخفها،
  .منسوخة ابإلعالم بنْسخها جربيل أبن جيعلها

ْنَساء"،  وَنْسؤخها: مِّن: "النَّْسء وهو: أتخريها وإذهاهبا، ال إىل بدل خيلفها. وإِّْنَساؤها مِّن "اإلِّ
 .حبفظها عن القلوبأن يذهب  :وهو

 
فال خوف عليهم  

 )قرأ يعقوب فالخوف ابلفتح دون تنوين (
 

  َوقَالخوا اختَََّذ اَّللَّخ َوَلداا سخْبَحانَهخ َبْل لَهخ َما يفِّ السََّماَواتِّ َواأَلْرضِّ كخلٌّ َلهخ قَانِّتخوَن * َبدِّيعخ
َا   يـَقخولخ َلهخ كخْن فـََيكخونخ السََّماَواتِّ َواأَلْرضِّ َوإَِّذا َقَضى أَْمراا فَإِّمنَّ



15 
 

 
 .واو" على االستئناف، وهي هكذا يف َمصاحف أهل الشام" َقرأها ابن عامر بدون :}َوقَالخوا{

وهذا من ابب الَوصل والَقطع يف لخغة  وَقرأها الباقون ابلواو على الَعطف على اجلخملة قـَْبلها؛
شار إليها يف علوم العرب، وهو من ضخروب

خ
أبلغ يف أداء  القرآن. وقد يكون الوصل البالغة، امل

الَقطع أبلغ عند َغريهم. وقد ََجعت القِّراءتن  املعىن يف موضع عند بعض العرب، وقد يكون
 .الَوجهنْي 

  
لَلفظ األْمر  مَحْالا  -على إضمار "أْن" بعد الفاء-َقرأها ابن عامر بَنصب النون  :}كخْن فـََيكخونخ {

 .على االستئناف يقي. وَقرأ الباقون برفع النونعلى األْمر احلَق }كخنْ { وهو
 

 ِّيم رياا َوَنذِّيراا َوالَ تخْسَألخ َعْن َأْصَحابِّ اجلَْحِّ حلَْق ِّ َبشِّ  إِّانَّ أَْرَسْلَناَك ابِّ
 
على أن  "ال" انهِّية،  َقرأها انفع ويعقوب: بفْتح الت اء، وَجْزم الالم ابلبناء للَفاعل، :}َوالَ تخْسَألخ {

ألهل الكخفر من العذاب، كقولك لَِّمن قال لك: "كيف  املراد منه َتفخيم ما وقع والنهي هنا
حمصور. وقيل  تسأل عنه"، أي: ال تسأل عم ا َحل  به من َعذاب َعظيم غري ال" :"حال فالن؟

. وَقرأ الباقون: بضم  التاء، ورْفع -وأقوال املفس رين كما سيأيت يف اآلاثر-يف َتوجيهها غري ذلك 
أنك ال تخسألخ عن الكف ار  :ابلبناء للمفعول، على أن  "ال" انفية، واجلخملة مخستأنفة مبعىن الالم

 .إْن َعليك إال  الَبالغ ما هلم مل يؤمنوا ألن ذلك ليس إليك،
 

 يَم مخَصل ىا  َوإِّْذ َجَعْلَنا اْلبَـْيَت َمثَابَةا لِّلنَّاسِّ َوأَْمناا َواختَِّّذخوا مِّْن َمَقامِّ إِّبـْرَاهِّ
  

على أنه فْعل ماٍض، وهو حينئذ معطوف على  -بَفتح اخلَاء- {َواختََّذخوا}قِّرأ انفع، وابن عامر: 
وهو -، أي: واخت َذ الناس مِّن مكان إبراهيم الذي عخرف به، وأسكن ذخريَّته عِّنده {َجَعْلَنا}

  -الكعبة
َ
أمور قيل: إبراهيم قِّبلة يخصل ون إليها. وَقرأ الباقون: بكسر اخلَاء على األْمر بذلك، وامل

 وأم ته. -صلى هللا عليه وسلم-وذخر ِّي ته، وقيل: نبي نا حممد 
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  ريخ   قَاَل َوَمْن َكَفَر َفأخَمت ِّعخهخ قَلِّيالا مثخَّ َأْضطَرُّهخ إِّىَل َعَذابِّ النَّارِّ َوبِّْئَس اْلَمصِّ
 

 )قرأ ابن عامر إبسكان امليم وختفيف التاء(
َفَر َفَأْمتِّْعهخ قَلِّيالا"، فجعلوا ذلك من متام دعاء إبراهيم، كما رواه أبو قرئ شاذاا: "قَاَل َوَمْن كَ و 

 العالية قال: كان ابن عباس يقول: ذلك قول إبراهيم، يسأل رب ه أن  َمن كَفر فأْمتِّْعه قليالا. 
ياق أيب معناها  الِّفة للقر اء الس بعة، وتركيب الس ِّ -أعلم وهللا-قال ابن كثري: وهي قراءة شاذة خمخ

راجع إىل هللا تعاىل يف قراءة اجلمهور، والسياق يقتضيه، وعلى هذه  {قَالَ }. فإن  الضمري يف: 
وهللا -عائداا على إبراهيم، وهذا خالف نظم الكالم  {قَالَ }القراءة الشاذة يكون الضمري يف 

 .-سبحانه هو العال م
 

  ِّ َكَنا َربَـَّنا َواْجَعْلَنا مخْسلَِّمنْيِّ َلَك َومِّْن ذخر  يَّتَِّنا أخمَّةا مخْسلَِّمةا َلَك َوأَرِّاَن َمَناسِّ
؛ ومن ذلك: قراءة  رين على استنكار بعض القراءات املتواترة، وهو خطأ بني ِّ درج بعضخ املفس ِّ

ذلت -بسكون الراء- {َوأَْرانَ }ابن كثري ويعقوب:  ، قال الزخمشري: إن هذه القراءة قد اسرتخ
 ة الس اقطة دليل عليها، فإسقاطها إجحاف. ألن  الكسرة منقولة من اهلمز 

ووْجه ذلك: أنه قد شخب ِّه فيه املنفصل ابملت صل، فعومل معاملة "َفْخذ" يف إسكانه للتخفيف، 
 وقد استعملْته العرب كذلك.

  
  َا إِّبـْرَاهِّيمخ بَنِّيهِّ َويـَْعقخوبخ   َوَوصَّى هبِّ

 
 (وصى ابهلمز أاملدنيان وابن عامر و  أقر )
كأن  إبراهيم وص ى بَنيه،   -{بَنِّيهِّ }ابلن صب عطفاا على - {َويـَْعقخوبَ }قرأ بعض السلف: و 

فيما حكاه القرطب -وكان حاضراا ذلك. وقد اد عى القشريي  -وابَن اْبنه يعقوب بن إسحاق
 : أن  يعقوب إمنا وخلد بعد وفاة إبراهيم.-عنه

: أن  إسحاق وخلد له -وهللا أعلم-قال ابن كثري: وحيتاج مثلخ هذا إىل دليل صحيح. والظاهر 
فـََبشَّْراَنَها إبِِّّْسَحاَق َومِّْن }حياة اخلليل وسارة، ألن  البشارة وقعت هبما يف قوله: يعقوب يف 
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، وقد قخرئ بنصب يعقوب ههنا على نزْع اخلافض، فلو مل يوجد {َورَاءِّ إِّْسَحاَق يـَْعقخوبَ 
 تعاىل يعقوب يف حياهتما َلَما كان لِّذْكره من بنْي ذر ِّي ة إسحاق كبري فائدة. وأيضاا فقد قال هللا

َناهخ }يف سورة )العنكبوت(:  َنا َلهخ إِّْسَحاَق َويـَْعقخوَب َوَجَعْلَنا يفِّ ذخر ِّيَّتِّهِّ النـُّبـخوََّة َواْلكَِّتاَب َوآتـَيـْ َوَوَهبـْ
َرةِّ َلمَِّن الصَّاحلِِّّنيَ  نـَْيا َوإِّنَّهخ يفِّ اآْلخِّ َنا َلهخ إِّْسحَ }، وقال يف اآلية األخرى: {َأْجَرهخ يفِّ الدُّ اَق َوَوَهبـْ

؛ وهذا يقتضي أنه وخجد يف حياته. وأيضاا فإنه ابينِّ بيتِّ املقدس، كما نطقت {َويـَْعقخوَب اَنفَِّلةا 
 بذلك الكختب املتقد مة.

 
  ِّتخْم بِّه   فَإِّْن آَمنخوا مبِِّّْثلِّ َما آَمنـْ

 
تخْم بِّهِّ }عن ابن عباس، قال: ال تقولوا:   مِّْثل له، ولكن ، فإن  هللا ال{فَإِّْن آَمنخوا مبِِّّْثلِّ َما آَمنـْ

 قولوا: "فإن آمنوا ابلذي آمنتم به".
 وعن أيب َجرة، قال: كان ابن عباس يقرأ: "فإن آمنوا ابلذي آمْنتم به".

القراءة املتواترة وخفِّي عليه  قال اآللوسي : ولعل  ذلك حممول على التفسري، ال على أن ه أنكر
 .معناها

 
براهيمإن إم تقولون أ  

 
 (يقولون بياء الغيبة بو عمرو وشعبة وروح أوابن كثري و بو جعفر أو انفع  قرأ)
 

 يَع إِّميَاَنكخ يمٌ َما َكاَن اَّللَّخ لِّيخضِّ لنَّاسِّ َلَرؤخوٌف َرحِّ   ْم إِّنَّ اَّللََّ ابِّ
  

قرأ شعبة، وأبو عمرو، ومحزة، والكسائي، وخَلف، ويعقوب: بقصر اهلمزة من غري واو: 
على وزن "فـَعخول"، وكلتامها من  {َرؤخوفٌ }على وزن "فـَعخل"، وقرأ الباقون: ابملد   {َرؤخفٌ }

 بْعض يف املعىن.صيغ املبالغة يف الفعل اليت بعضها أبلغ مِّن 
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 ََوَما اَّللَّخ بَِّغافٍِّل َعمَّا يـَْعَملخون 
 

قرأ ابن عامر، ومحزة، والكسائي، وأبو جعفر، وروح: ابخلِّطاب، فيشمل املؤمنني وغريَهم. 
وقيل: هو وْعد للمؤمنِّني فقط. وقرأ الباقون ابلَغيبة موج هاا ألهل الكتاب على الوعيد هلم. 

نْي جلميع الناس، فيكون وْعداا ووعيداا لْلفريقنْي من املؤمنني وقيل: الضمري على القراءت
 والكافرين.

 
  َِّولِّكخلٍ  وِّْجَهٌة هخَو مخَول ِّيَها فَاْسَتبِّقخوا اخلَْرْيَات 

َ تلك اجلهة؛  -على صيغة اسم املفعول- {هخَو مخَوالََّها}قرأ ابن عامر:  أي: هو قد وخّل ِّ
 "كخل "، وال جيوز رجوعه إىل هللا تعاىل، لفساد املعىن. فالضمري املرفوع حينئذ عائد إىل:

، أي: وْجَهه، فحذف أحد املفعولنْي. وقيل: هو هلل تعاىل، أي: هللا {هخَو مخَول ِّيَها}وقرأ غريه: 
ه.   مول ِّيها إاي 

 
  ََوإِّنَّهخ لَْلَحقُّ مِّْن َرب َِّك َوَما اَّللَّخ بَِّغافٍِّل َعمَّا تـَْعَملخون  

  
، ابلغيبة على الوعيد للكافرين، وقرأ الباقون: {َوَما اَّللَّخ بَِّغافٍِّل َعمَّا يـَْعَملخونَ }مرو: قرأ أبو ع

 ، ابخلطاب، أي: فيجازيكم بذلك أحسن اجلزاء، فهو وْعد للمؤمنني.{تـَْعَملخونَ }
 
  ََّأْن َيطَّوََّف هبَِِّّما  َر َفال جخَناَح َعَلْيهِّ َحجَّ اْلبَـْيَت َأوِّ اْعَتمَ  الصََّفا َواْلَمْرَوَة مِّْن َشَعائِّرِّ اَّللَِّّ َفَمنْ  إن

  َوَمْن َتَطوََّع َخرْياا فَإِّنَّ اَّللََّ َشاكٌِّر َعلِّيمٌ 
 

 عن ابن عباس أنه كان يقرأ: فال جناح عليه أن ال يطوف هبما.
 وعن عطاء قال يف مصحف ابن مسعود: فال جناح عليه أن ال يطوف هبما.
 وعن محاد قال وجدت يف مصحف أيب: فال جناح عليه أن ال يطوف هبما.

 وعن جماهد أنه كان يقرأ: فال جناح عليه أن ال يطوف هبما.
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قرأ محزة والكسائي وخلف ويعقوب يطوع على صيغة املضارع اجملزوم لتضمن )من( معىن 
ن موصولة مبعىن الشرط وأصله يتطوع فأدغم وقرأ اآلخرون ومن تطوع ابملاضي على أن م

 الذي.
 

 ََوَتْصرِّيفِّ الر ِّاَيحِّ َوالسََّحابِّ اْلمخَسخَّرِّ َبنْيَ السََّماءِّ َواأَلْرضِّ آلايٍت لَِّقْوٍم يـَْعقِّلخون  
 

على اإلفراد وأريد به اجلنس. وقرأ الباقون:  {الريح}قرأ محزة والكسائي وخلف العاشر: 
 : الرايح للرمحة والريح للعذاب.- تعاىل عنهمارضي هللا-على اجلمع وعن ابن عباس  {الر ِّاَيحِّ }

كان إذا هبت ريح قال: ))اللهم اجعلها رايحا   -صلى هللا تعاىل عليه وسلم-وروي أن النب 
رَاتٍ }وال جتعلها رحيا(( ولعله قصد ابألول والثاين قوله تعاىل:  َل الر ِّاَيَح مخَبش ِّ  {َومِّْن آاَيتِّهِّ َأْن يـخْرسِّ

 .{يفِّ َعاٍد إِّْذ أَْرَسْلَنا َعَلْيهِّمخ الر ِّيَح اْلَعقِّيمَ وَ }وقوله تعاىل: 
 
 ذخ مِّْن دخونِّ اَّللَِّّ أَْنَداداا حيخِّبُّوهَنخْم َكحخب ِّ اَّللَِّّ َوالَّذِّيَن آَمنخوا َأَشدُّ حخب اا  َّللَِِّّّ َوَلْو َومَِّن النَّاسِّ َمْن يـَتَّخِّ

 نَّ اْلقخوََّة َّللَِِّّّ َجِّيعاا َوَأنَّ اَّللََّ َشدِّيدخ اْلَعَذابِّ يـََرى الَّذِّيَن ظََلمخوا إِّْذ يـََرْوَن اْلَعَذاَب أَ 
 

صلى هللا -ابملثناة من فوق خطااب للنب  {ولو ترى}قرأ انفع وابن عامر ويعقوب وابن وردان: 
مفعول به، وقرأ الباقون: ابلياء التحتية على إسناد الفعل للظاملني  {الذين}و -عليه وسلم

حمذوف على القراءتني وتقديره على القراءة األوىل لرأيت  {لو}. وجواب والذين هنا فاعله
 أمرا فظيعا وعلى القراءة الثانية لعلموا أن القوة هلل َجيعا.

بضم الياء على البناء للمفعول أي يريهم هللا ذلك. وقرأ الباقون:  {إذ يخرون}وقرأ ابن عامر: 
 تقدم من قوله ولو يرى.ابلفتح على البناء للفاعل على ما  {إذ يَرون}

: {لو}بكسر مهزة إن على تقدير أن جواب  {إِّن القوة هلل َجيعا}وقرأ أبو جعفر ويعقوب: 
لقلت يف قراءة ولو ترى، ولقالوا يف قراءة ولو يرى. وحيتمل أيضا أن تكون لالستئناف. وقرأ 

 الباقون: بفتح اهلمزة على أن تقدير جواب لو: لعلمت أو لعلموا.
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امليتة والدم  
 
 (امليتة بتشديد الياء وكسرها  بو جعفرأ أقر )
 

 ََّللَِّّ ... لَْيس َّ َمْن آَمَن ابِّ َّ َأْن تـخَولُّوا وخجخوَهكخْم قَِّبَل اْلَمْشرِّقِّ َواْلَمْغرِّبِّ َوَلكِّنَّ اْلربِّ   اْلربِّ
  

 ابلنصب والباقون ابلرفع. {الرب}قرأ محزة وحفص 
 ووجه األوىل أن يكون خربا مقدما كما يف قوله:
 هولفليس ) سواء ( عامل وج سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم

وحسن ذلك أن املصدر املؤول أعرف من احمللى ابلالم ألنه يشبه الضمري من حيث أنه ال 
يوصف وال يوصف به واألعرف أحق ابالمسية وألن يف االسم طوال فلو روعي الرتتيب املعهود 

 لفات جتاوب أطراف النظم الكرمي.
د موافقا لدعواهم وما ووجه الثانية أن يف كل فريق يدعى أن الرب هذا فيجب أن يكون الر 

 ذلك إال بكون الرب امسا كما يفصح عنه جعله خمربا عنه يف االستدراك. 
 

وقرأ ابن عامر وانفع ولكن الرب ابلتخفيف جيء هبا جملرد االستدراك ورفع الرب على االبتداء 
 والباقون ابلتشديد ونصب الرب.

 
 ْيمٌ َفَمْن َخاَف مِّْن مخوٍص َجَنفاا َأْو إَِّْثاا َفَأص نَـهخْم َفال إِّمْثَ َعَلْيهِّ إِّنَّ اَّللََّ َغفخوٌر َرحِّ  َلَح بـَيـْ

  
قرأ أهل الكوفة غري حفص وكذا يعقوب وخلف العاشر من موص بفتح الواو والتشديد من 

 وصى والباقون ابلسكون والتخفيف من أوصى ومها لغتان.
 

 َفَمْن َتَطوََّع َخرْياا فـَهخَو َخرْيٌ لَهخ َوَأْن َتصخومخوا َخرْيٌ َوَعَلى الَّذِّيَن يخطِّيقخونَهخ فِّْديٌَة طََعامخ مِّْسكِّنٍي
تخْم تـَْعَلمخونَ    َلكخْم إِّْن كخنـْ
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بتشديد الطاء والياء  {يط ي قونه}بضم الياء األوىل وتشديد الياء الثانية و {يخطي قونه}قرئ:  
 الثانية.

طيوقونه ويتطيوقونه من فيعل وكلتا القراءتني على صيغة املبين للفاعل على أن أصلهما ي
 وتفيعل ومعنامها يتكلفونه.

وقرئ يطوقونه: بصيغة املبين للمفعول من التفعيل أي يكلفونه أو يقلدونه من الطوق مبعىن 
 الطاقة أو القالدة

 وقرئ )يتطوقونه( مبعىن يتكلفونه أو يتقلدونه ويطوقونه إبدغام التاء يف الطاء.
نسخ وقال: إن اآلية نزلت يف الشيخ الكبري اهلرم والعجوز ومن قرأ هكذا ذهب إىل عدم ال

 الكبرية اهلرمة.
ومن الناس من مل يقل ابلنسخ أيضا على القراءة املتواترة وفسرها بيصومونه جهدهم وطاقتهم 
وهو مبين على أن الوسع اسم للقدرة على الشيء على وجه السهولة والطاقة اسم للقدرة مع 

يصومونه مع الشدة واملشقة فيشمل حنو احلبلى  {َوَعَلى الَّذِّينَ }ملعىن الشدة واملشقة فيصري ا
 واملرضع أيضا وعلى أنه من أطاق الفعل بلغ غاية طوقه أو فرغ طوقه فيه.

وجاز أن تكون اهلمزة للسلب كأنه سلب طاقته أبن كلف نفسه اجملهود فسلب طاقته عند 
 لزوال ذلك. متامه ويكون مبالغة يف بذل اجملهود ألنه مشارف

قال اآللوسي: واحلق أن كال من القراءات ميكن محلها على ما حيتمل النسخ وعلى ما ال 
 حيتمله ولكل ذهب بعض.

 
إىل  {فِّْديَةٌ }قرأ انفع وابن ذكوان عن ابن عامر وأبو جعفر فديةخ طعامِّ مساكنَي إبضافة و 

كخات فضة ألن طعام   الطعام وَجع املسكني واإلضافة حينئذ من إضافة الشيء إىل جنسه
فقابل  {َوَعَلى الَّذِّيَن يخطِّيقخونَهخ }املسكني يكون فدية وغريها وَجع املسكني ألنه َجع يف 

ألهنا مصدر والتاء فيها للتأنيث ال  {فِّْديَةٌ }اجلمع ابجلمع أو ابعتبار األايم املتعددة ومل جيمع 
 مع.للمرة وألنه ملا أضافها إىل مضاف إىل اجلمع فهم منها اجل

بدون إضافة مع اجلمع ابعتبار فدية مبتدأ  {فديٌة طعامخ مساكني}وقرأ هشام عن ابن عامر 
 خربه يف اجملرور قبله، وطعام بدل مرفوع من فدية. 
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ابعتبار كل يوم على حدة أو كل مفطر  {فدية طعام مسكني}وقرأ الباقون مثله مع اإلفراد: 
 على حدة.

 (فمن يطوع ابلياء التحتية وتشديد الطاء وسكون العني وخلف العاشرمحزة والكسائي  أوقر )
 

 .{يطوقونه}وعن عائشة كانت تقرأ: 
 .{وعلى الذين يطوقونه}وعن سعيد بن جبري أنه قرأ: 

قال: يكلفونه وقال ليس هي منسوخة  {وعلى الذين يطوقونه}وعن عكرمة أنه كان يقرأ: 
 الذين يطيقونه يصومونه والذين يطوقونه عليهم الفدية.

 قال: يتجشمونه يتكلفونه. {َوَعَلى الَّذِّيَن يخطِّيقخونَهخ }وعن ابن عباس أنه قرأ: 
 

 َخوا اَّللََّ َعَلى َما َهَداكخْم َوَلَعلَّكخْم َتْشكخرخون َة َولِّتخَكرب ِّ   َولِّتخْكمِّلخوا اْلعِّدَّ
  

بفتح الكاف وتشديد امليم من كمل  {ولتكملوا}قرأ أبو بكر شعبة عن عاصم وكذا يعقوب 
 إبسكان الكاف وختفيف امليم من أكمل. {ولتكملوا}وقرأ الباقون 

 
  َا َكَتَب اَّللَّخ َلكخمْ َوابـْتَـغخوا م  

 
قال:  {َوابـْتَـغخوا َما َكَتَب اَّللَّخ َلكخمْ }عن عطاء قال: قلت البن عباس: كيف تقرأ هذه اآلية: 

 أو واتبعوا قال أيتهما شئت عليك ابلقراءة األوىل.
 

 َََّا َواتَـّقخوا اَّلل َّ َمنِّ اتَـَّقى َوْأتخوا اْلبـخيخوَت مِّْن أَبـَْواهبِّ    َلَعلَّكخْم تـخْفلِّحخونَ َوَلكِّنَّ اْلربِّ
  

ولكن الرب قرأها انفع وابن عامر من السبعة هنا وكما سبق يف قوله تعاىل: )ولكن الرب من 
آمن( بتخفيف لكن على أهنا جملرد االستدراك فال عمل هلا ورفع الرب على االبتداء وقرأها 

 الباقون بلكن الثقيلة ونصب الرب.
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 َدِّ احْلَرَامِّ َحىتَّ يـخَقاتِّلخوكخْم فِّيهِّ فَإِّْن قَاتـَلخوكخْم فَاقـْتـخلخوهخْم َكَذلَِّك َجزَاءخ َوال تـخَقاتِّلخوهخْم عِّْند  اْلَمْسجِّ
 اْلَكافِّرِّينَ  

  
قرأها محزة والكسائي وخلف بغري ألف يف األفعال الثالثة من القتل والباقون ابأللف من 

 القتال.
ال تقتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقتلوكم و }قال ابن جرير: قرأ ذلك معظم قراء الكوفيني 

به مث قال: وأوىل هاتني  يبدؤوكمبقتل حىت  تبدؤوهممبعىن: وال  {فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم
وال تقاتلوهم عند املسجد احلرام حىت يقاتلوكم فيه فإن }القراءتني ابلصواب قراءة من قرأ: 

وأصحابه يف  -صلى هللا عليه وسلم-نبيه:  ألن هللا تعاىل ذكره مل أيمر {قاتلوكم فاقتلوهم
حال إذا قاتلهم املشركون ابالستسالم هلم حىت يقتلوا منهم قتيال بعد ما أذن له وهلم بقتاهلم، 

فتكون القراءة ابإلذن بقتلهم بعد أن يقتلوا منهم أوىل من القراءة مبا اخرتان وإن كان ذلك 
إذا كان ابتداء القتال من املشركني قبل أن  كذلك، فمعلوم أنه كان تعاىل أذن هلم بقتاهلم
 يقتلوا منهم قتيال وبعد أن يقتلوا منهم قتيال. 

وبنحو ذلك خمتصرا قال النحاس، بل قال: هذه القراءة بينة البعد. وقد زعم قوم أنه ال جيوز 
 القراءة هبا مث قال: غري أنه قد قرأ هبا َجاعة وهللا جل وعز أعلم مبخرج قراءهتم.

أن يرد على هذا االختيار من ابن جرير واالستشكال من النحاس أبن يقال: إن كال  وميكن
القراءتني اثبت متواتر كما هو معلوم وأن معىن قراءة القصر مردود ملعىن القراءة األخرى، وإمنا 

عرب ابلقتل عن القتال ألنه غاية ما يتطلب منه، واملراد لفت نظر املؤمنني حلرص أعدائهم 
م إمعاان يف هتييجهم، ويدل على ذلك اشرتاك القراءتني يف النتيجة النهائية يف الفعل على قتله

 ومل يقرأ أحد منهم إبثبات األلف فيه وهللا أعلم. {فاقتلوهم}الرابع، وهي قوله: 
وقد وجه اآللوسي القراءتني لغواي مث قال: وقد خفي على بعض الناظرين فتدبر واستشهد أبو 

 بقول الشاعر:  حيان لقراءة القصر
 وإن تقصدوا الذم نقصد فإن تقتلوان نقتلكم
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أي: قتل معهم أانس من الربيني فما وهن  {قتل معه ربيون كثري فما وهنوا}وقال: ونظريه: 
 الباقون. واستشهد هلا ابن عاشور بقول الشاعر: 

 يوم النسار فأعتبوا ابلصيلم غضبت متيم أن تقتل عامر
اله عمرو بن سامل عندما وثب بنو بكر على خزاعة يف هدنة احلديبية ستشهد هلا أان مبا قأو  

 قال:
 وقتلوان ركعا وسجدا         هم بيتوان ابلوتري هجدا

وأيضا فإن اجلمع بني القراءتني يزيل لبسا قد يقع، ألن القتال قد يطلق ويراد به املخاصمة 
القراءة األخرى هو القتال والضرب، فجاءت قراءة القتل مصرحة أبن القتال املقصود يف 

 الذي يهدف منه القتل.
 وانتقاد ابن جرير للقراءات املتواترة كثري يف تفسريه وقد كتب يف ذلك رسالة علمية.

ويف الواقع البد من اجلمع بني القراءات الواردة يف آية واحدة كما جيمع بني األحاديث الواردة 
دامت القراءات توقيفية ال جمال لالجتهاد يف وقعة واحدة للوصول إىل املعىن الصحيح، ما

 فيها وقد قال الشاطب:
 فدونك ما فيه الرضا متكفال لقياس يف القراءة مدخلوما 

  
وعليه فباجلمع بني القراءتني يعلم أن ما خافه اإلمام ابن جرير من كون معىن قراءة الشيخني 

 باقني ويؤول املعىن إىل ما قدمناه.أن يصرب املسلمون حىت يقتل املشركون منهم مدفوع بقراءة ال
 

وال تقتلوهم عند املسجد احلرام حىت }عن محزة الزايت قال: قلت لألعمش: أرأيت قراءتك: 
إذا  {يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن هللا غفور رحيم

قالوا: قتلنا وإذا ضرب منهم رجل  قتلوهم كيف يقتلوهنم؟ قال: إن العرب إذا قتل منهم رجل
 قالوا: ضربنا.
دِّ احْلَرَامِّ َحىتَّ يـخَقاتِّلخوكخْم فِّيهِّ فَإِّْن قَاتـَلخوكخمْ }عن عاصم:  كلها   {َوال تـخَقاتِّلخوهخْم عِّْنَد اْلَمْسجِّ

 آخرهن بغري ألف. {فَاقـْتـخلخوهخمْ }ابأللف، 
 ف.كلهن بغري أل  يقرؤوهناعن األعمش قال: كان أصحاب عبد هللا 
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 هن كلهن بغري ألف.ؤ عن أيب األحوص قال: مسعت أاب اسحق يقر 
 

  ِّ َِّوأمتُِّّواْ احلَْجَّ َواْلعخْمَرَة َّلل 
 

 وعن علي أنه قرأ: "وأقيموا احلج والعمرة للبيت" مث قال هي واجبة مثل احلج.
أين مل أمسع  وعن ابن مسعود أنه قرأ: "وأقيموا احلج والعمرة للبيت" مث قال: وهللا لوال التحرج

 شيئا لقلنا إن العمرة واجبة مثل احلج. -صلى هللا عليه وسلم-فيها من رسول هللا 
وعن علقمة وابراهيم قاال يف قراءة ابن مسعود: "وأقيموا احلج والعمرة إىل البيت" ال جياوز 

 ابلعمرة البيت احلج املناسك والعمرة البيت والصفا واملروة.
 وا احلج مث قطع مث قال والعمرة هلل يعين برفع التاء وقال هي تطوع.وعن الشعب أنه قرأها وأمت

قال: هي قراءة عبد هللا وأمتوا احلج والعمرة  {وأتـم وا الـَحج  والعخْمَرَة َّللِّ ِّ }وعن علقمة يف قوله: 
إىل البيت ال جياوز ابلعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد بن جبري، فقال: كذلك 

 عباس.قال ابن 
 وعن إبراهيم أنه قرأ: وأقيموا احلج والعمرة إىل البيت.

قرأها الشعب ابلرفع، ونسبها أبو حيان لعلي وابن مسعود وزيد بن اثبت  {َواْلعخْمَرةَ }قوله: 
وابن عباس وابن عمر والشعب وأيب حيوة ونقل ابن العريب أنه روي ذلك عن ابن عباس 

 رض العمرة، وهذا اليصح من وجهني: وقال: "وحكى قوم أنه إمنا فر من ف
 أحدمها: أن القراءة ينبين عليها املذهب وال يقرأ حبكم املذهب. 

الثاين: أان قد بينا أن النصب ال يقتضي ابتداء الفرض، فال معىن لقراءة الرفع إال على رأي 
 من يقول يقرأ بكل لغة".

: والعمرة هلل ابلرفع، -عنهم رضي هللا-وقال الزخمشري: "وقرأ علي وابن مسعود والشعب 
 كأهنم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم احلج وهو الوجوب".

ومل أقف على نسبة تلك القراءة ألحد من الصحابة أبي إسناد كان، كيف يقال: إن أحدا 
منهم قرأ كذلك ليفر من الوجوب، وهل يعبث يف كتاب هللا وحيرف فيه مسلم فضال عن 

ومنهم حرب األمة واخلليفة الراشد وصاحب سر  -عليه وسلم صلى هللا-أصحاب رسول هللا 
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والعجيب أن ابن عباس وعليا من القائلني بوجوب العمرة  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
بل إن ابن عباس يراها واجبة كوجوب احلج. وقال ابن حزم: وهذا عن ابن عباس من طرق 

ن تالميذه قراءهتا: وأقيموا احلج والعمرة إىل يف غاية الصحة.وأما ابن مسعود فاملشهور عنه وع
البيت، فال ميكن أن يكون قرأ كما ذكر الزخمشري وابن اجلوزي وغريمها، وقد سبق يف اآلاثر 
عن ابن مسعود مايدل على قوله أيضا ابلوجوب. وحكاه عنه ابن عطية وصدر به القائلني 

اءة بذلك فالذي يبدو رجوعه عن بوجوهبا. وأما الشعب وهو الوحيد الذي ثبتت عنه القر 
قراءته تلك فقد قال ابن جرير: "وقد روي عن الشعب خالف هذا القول، يعين القول أبن 

العمرة تطوع وإن كان املشهور عنه من القول هو هذا" مث روى إبسناد ال أبس به عن الشعب 
 قال: العمرة واجبة.

احلج والعمرة إىل البيت أو وأمتوا احلج والعمرة وأما قراءة ابن مسعود وإبراهيم وعلقمة: وأقيموا 
إىل البيت، فهي قراءة شاذة أيضا، خمالفة لرسم املصاحف اجملمع عليها، وهي قراءة تفسريية، 

. وقال أبو حيان: "وينبغي أن حيمل هذا كله على -رمحه هللا-وقد أشار إىل ذلك ابن عطية 
 ليه املسلمون.التفسري ألنه خمالف لسواد املصحف الذي أَجع ع

 
 لخَغ اهْلَْديخ حمِّلَّهخ   َوال ََتْلِّقخوا رخؤخوَسكخْم َحىتَّ يـَبـْ

 
 {حىت يبلغ اهلد ِّي حمله}بكسر الدال مثقال، وقرأ  {َهد ِّاي ابلغ الكعبة}عن األعرج أنه قرأ: 
 بكسر الدال مثقلة.

 
 ِّ ٍم يفِّ احلَْج َيامخ َثالثَةِّ َأايَّ ْد َفصِّ  َفَمْن ملَْ جيِّ

 
ر السيوطي هذا األثر َتت هذه اآلية: عن أيب أنه كان يقرؤها ثالثة أايم متتابعات وعزاه ذك

للحاكم وهو عنده يف املستدرك هبذا اللفظ يف كتاب التفسرب يف سورة البقرة ولكن مل تذكر 
ٍم َذلَِّك َكفَّاَرةخ أميَْ }فيه اآلية أصال والصواب أن ذلك يف قوله:  َيامخ َثالثَةِّ َأايَّ كما ذكره   {انِّكخمْ َفصِّ

السيوطي أيضا وعزاه البن أيب شيبة وعبد بن محيد وابن جرير وابن أيب داود يف املصاحف 



27 
 

وابن املنذر واحلاكم وصححه والبيهقي عنه، وله شواهد ذكر السيوطي منها عن جماهد أنه 
لك، قال: إهنا يف قراءة أيب بن كعب متتابعات ومنها عن ابن مسعود أنه كان يقرؤها كذ

 ومنها أهنا كانت يف مصحف الربيع بن خيثم كذلك.
 

 ََدال   َفال َرَفَث َوال فخسخوَق َوال جِّ
بنصب اجلميع وهي قراءة ابن عامر وعاصم  {فال رفَث وال فسوَق وال جدالَ }قرأ انفع: 

 ابلرفع يف االثنني {فال رفٌث وال فسوٌق وال جدالَ }ومحزة والكسائي وقرأ ابن كثري وأبو عمرو 
ونصب اجلدال ومها قراءتن سبعيتان وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ابلرفع يف الثالثة وهي قراءة 

 عشرية ورويت عن عاصم يف بعض الطرق وهو طريق املفضل.
وذكر ابن العريب أن العامة قرأته وحده بنصب الالم على التربئة دون الكلمتني اللتني قبله ألن 

 يف موضعه إىل يوم القيامة.املراد به رفع اجلدال يف وقته و 
قال أهل العلم: اعلم أن الكالم يف الفرق بني القراءتني يف املعىن جيب أن يكون مسبوقا 

 مبقدمتني: 
األوىل: أن كل شيء له اسم، فجوهر االسم دليل على جوهر املسمى، وحركات االسم 

خصوصة، وحركات وسائر أحواله دليل على أحوال املسمى، فقولك: رجل: يفيد املاهية امل
هذه اللفظة، أعين كوهنا منصوبة ومرفوعة وجمرورة، دال على أحوال تلك املاهية وهي املفعولية 

والفاعلية واملضافية، وهذا هو الرتتيب العقلي حىت يكون األصل إبزاء األصل، والصفة إبزاء 
ألواخر فيقال: الصفة، فعلى هذا األمساء الدالة على املاهيات ينبغي أن يتلفظ هبا ساكنة ا

رجل، جدار، حجر، وذلك ألن تلك احلركات ملا وضعت لتعريف أحوال خمتلفة يف ذات 
املسمى فحيث أريد تعريف املسمى من غري التفات إىل تعريف شيء من أحواله وجب جعل 
اللفظ خاليا عن احلركات، فإن أريد يف بعض األوقات َتريكه وجب أن يقال ابلنصب، ألنه 

 أقرهبا إىل السكون.أخف احلركات و 
املقدمة الثانية: إذا قلت: ال رجل ابلنصب، فقد نفيت املاهية، وانتفاء املاهية يوجب انتفاء 

َجيع أفرادها قطعا، أما إذا قلت: ال رجل ابلرفع والتنوين، فقد نفيت رجال منكرا مبهما، 
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قولك: ال رجل  وهذا بوصفه ال يوجب انتفاء َجيع هذه املاهية إال بدليل منفصل، فثبت أن
 ابلنصب أدل على عموم النفي من قولك: ال رجل ابلرفع والتنوين.

إذا عرفت هاتني املقدمتني فلنرجع إىل الفرق بني القراءتني فنقول: أما الذين قرءوا الثالثة 
ابلنصب فال إشكال وأما الذين قرءوا األولني ابلرفع مع التنوين، والثالث ابلنصب فذلك يدل 

تمام بنفي اجلدال أشد من االهتمام بنفي الرفث والفسوق وذلك ألن الرفث على أن االه
عبارة عن خمالفة أمر هللا، واجملادل ال ينقاد للحق، وكثريا ما يقدم على اإليذاء واإلحياش 

املؤدي إىل العداوة والبغضاء فلما كان اجلدال مشتمال على َجيع أنواع القبح ال جرم خصة 
قراءة مبزيد الزجر واملبالغة يف النفي، أما املفسرون فإهنم قالوا: من قرأ هللا تعاىل يف هذه ال

األولني ابلرفع والثالث ابلنصب فقد محل األولني على معىن النهي، كأنه قيل: فال يكون رفث 
وال فسوق ومحل الثالث على اإلخبار ابنتفاء اجلدال، هذا ما قالوه إال أنه ليس فيه بيان أنه مل 

 ابلنهي وخص الثالث ابلنفي. )إال إذا قصد نفي اجلدال يف أمر احلج ( خص األوالن
 

 ْتَـغخوا َفْضالا مِّْن َرب ِّكخم  لَْيَس َعَلْيكخْم جخَناٌح َأْن تـَبـْ
 

قال ابن عطية وغريه: قرأها ابن عباس وابن مسعود وابن الزبري بزايدة: يف مواسم احلج 
قراءة تفسريية ولو كانت على سبيل القراءة وحكاها أيضا عكرمة كما أييت يف اآلاثر، وهي 

 فهي شاذة ال يقرأ هبا ملخالفتها سواد املصحف كما قال أبو حيان.
وأييت أيضا يف اآلاثر قراءهتا عن ابن الزبري وعطاء بلفظ: ال جناح عليكم وزاد عطاء يف 

هبا، وال يستبعد مواسم احلج وزاد يف روايته عن ابن مسعود: فابتغوا حينئذ وكلها شواذ ال يقرأ 
 وقوع الوهم فيها من الرواة.

تَـغخوا َفْضالا مِّْن َرب ِّكخمْ }عن ابن الزبري قال:   يف مواسم احلج. {لَْيَس َعَلْيكخْم جخَناٌح َأْن تـَبـْ
عن ابن الزبري قال: وقال عز وجل: ال جناح عليكم أن تبتغوا فضال من ربكم فأحل هلم 

 التجارة.
تَـغخوا َفْضالا مِّْن َرب ِّكخمْ لَْيسَ }عن عطاء قال: نزلت:  يف مواسم احلج ويف  { َعَلْيكخْم جخَناٌح َأْن تـَبـْ

 قراءة ابن مسعود: يف مواسم احلج فابتغوا حينئذ.
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تَـغخوا َفْضالا مِّْن َرب ِّكخمْ }عن عكرمة، قال: كانت تقرأ هذه اآلية:  يف  {لَْيَس َعَلْيكخْم جخَناٌح َأْن تـَبـْ
 مواسم احلج.

 
  ِّيضخوا مِّْن َحْيثخ أَفَاَض النَّاسخ مثخَّ أَف 

 
القول أبن املراد آدم عليه السالم على قراءة مث أفيضوا من حيث أفاض الناسي فهو أبعد 

وأبعد مع بطالن هذه القراءة ومل أقف هلذا القول على سند ال صحيح وال ابطل وقد ذكر 
 هذه القراءة َجاعة من املفسرين وهي قراءة شاذة".

 احد من املفسرين هذا القول املخالف لقول َجهور السلف ومنهم اجلصاصوقد رد غري و 
 

  َككخْم فَاذْكخرخوا اَّللََّ َكذِّْكرِّكخْم آاَبءَكخْم َأْو َأَشدَّ ذِّْكراا تخْم َمَناسِّ  فَإَِّذا َقَضيـْ
 

فَاذْكخرخوا اَّللََّ َكذِّْكرِّكخْم }عن سعيد بن مسلم بن ابنك قال: سألت عكرمة عن قول هللا: 
 أهو ذكري أيب؟ قال: ال، ولكن ذكر أبيك إايك، إن الوالد موكل ابلولد. {ءَكخمْ آابَ 
 

مشكلة جدا من حيث  -على الرغم من حسن إسنادها  -رواية ابن ابنك عن عكرمة 
من إضافة املصدر لفاعله  {َكذِّْكرِّكخْم آاَبءَكخمْ }اإلعراب ومل أر أحدا نبه على ذلك فإن قوله 

 در ملفعوله، قال ابن مالك رمحه هللا: وليست من إضافة املص
 كمل بنصب أو برفع عمله وبعد جره الذي أضيف له

فلو كانت كما ذكر يف هذه الرواية لقيل: كذكركم آابؤكم فكيف يكون املراد ذكر الوالد لولده 
ألنه موكل به وقد علق ابن أيب حات حنو ذلك عن الضحاك ومل يذكر اللفظ، والرواية املصرحة 

فظ عنه عند غريه هكذا: ذكر األبناء اآلابء كما تقدم وظاهرها محلها على املعىن املشهور ابلل
 كما وردت هبذا اللفظ أيضا عن الربيع على املعىن املشهور

 {مْ كؤخ َكذِّْكرِّكخْم آاَبء}وقد حكى ابن عطية قراءهتا عن حممد بن كعب القرظي كما ذكرت 
 املفعول ونقلها عنه أبو حيان وقال: ونقل غريه وقال: فاملصدر على هذه القراءة مضاف إىل



30 
 

عن حممد بن كعب أنه قرأ أابكم على اإلفراد اهـ والذي تقدم عن حممد بن كعب يف اآلاثر 
 كاجلمهور.

 
 َِّويخْشهِّدخ اَّللََّ َعَلى َما يفِّ قـَْلبِّه 

 
 قال ابن كثري:

بفتح الياء ،  {َوَيْشَهدخ هللاخ }أه ابن حميصن: فقر  {َويخْشهِّدخ اَّللََّ َعَلى َما يفِّ قـَْلبِّهِّ }وأما قوله : 
ومعناها أن هذا وإن أظهر لكم احليل ، لكن هللا يعلم من  {َعَلى َما يفِّ قـَْلبِّهِّ  }وضم اجلاللة 

إِّنََّك  إَِّذا َجاَءَك اْلمخَنافِّقخوَن قَالخوا َنْشَهدخ إِّنََّك َلَرسخولخ اَّللَِّّ َواَّللَّخ يـَْعَلمخ }قلبه القبيح ، كقول تعاىل : 
 . {َلَرسخولخهخ َواَّللَّخ َيْشَهدخ إِّنَّ اْلمخَنافِّقِّنَي َلَكاذِّبخونَ 

ومعناه : أنه  {َويخْشهِّدخ اَّللََّ َعَلى َما يفِّ قـَْلبِّهِّ }وقراءة اجلمهور بضم الياء ، ونصب اجلاللة 
ْخفخوَن مَِّن َيْستَ }يظهر للناس اإلسالم ويبارز هللا مبا يف قلبه من الكفر والنفاق كقوله تعاىل : 

اآلية هذا معىن ما رواه ابن إسحاق، عن حممد بن أيب حممد،  {النَّاسِّ َوال َيْسَتْخفخوَن مَِّن اَّللَِّّ 
عن عكرمة، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس اإلسالم 

قاله عبد الرمحن حلف وأشهد هللا هلم: أن الذي يف قلبه موافق للسانه. وهذا املعىن صحيح و 
 بن زيد بن أسلم ، واختاره ابن جرير، وعزاه إىل ابن عباس ، وحكاه عن جماهد، وهللا أعلم .

 
 ٌّْلمِّ َكافَّةا َوال تـَتَّبِّعخوا خخطخَواتِّ الشَّْيطَانِّ إِّنَّهخ َلكخْم َعدخو  مخبِّنٌي * اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنخوا اْدخخلخوا يفِّ الس ِّ

َ َعزِّيٌز َحكِّيٌم * َهْل يـَْنظخرخوَن إِّالَّ َأْن فَإِّْن زَلَْلتخمْ   مِّْن بـَْعدِّ َما َجاَءْتكخمخ اْلبَـي َِّناتخ فَاْعَلمخوا َأنَّ اَّللَّ
َي اأْلَْمرخ َوإِّىَل اَّللَِّّ تـخْرَجعخ اأْلخمخورخ   أَيْتِّيَـهخمخ اَّللَّخ يفِّ ظخَلٍل مَِّن اْلَغَمامِّ َواْلَمالئَِّكةخ َوقخضِّ

 
ْلمِّ }قوله:  : قرأها بفتح السني انفع وابن كثري والكسائي وأبو جعفر وقرأ غريهم ابلكسر {الس ِّ

ومها قراءتن سبعيتان فذهب ذاهبون إىل أهنما لغتان ابلفتح والكسر، مثل: رطل ورطل 
 وجسر وجسر، وفرق البعض ورد عليهم تفريقهم.
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راءة عشرية وقرأ الباقون : قرأ أبو جعفر ابخلفض عطفا على الغمام وهي ق{َواْلَمالئَِّكةخ }قوله: 
 ابلرفع.

 
ْلمِّ َكافَّةا }عن ابن عباس  كذا قرأها ابلنصب يعين مؤمين   {اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمنخوا اْدخخلخوا يفِّ الس ِّ

أهل الكتاب فإهنم كانوا مع اإلميان ابهلل مستمسكني ببعض أمر التوراة والشرائع اليت أنزلت 
صلى هللا عليه -كافة يقول ادخلوا يف شرائع دين حممد فيهم فقال هللا ادخلوا يف السلم  

 وال تدعوا منها شيئا وحسبكم اإلميان ابلتوراة وما فيها. -وسلم
 

   رِّيَن َدةا فـَبَـَعَث اَّللَّخ النَّبِّي ِّنَي مخَبش ِّ  َكاَن النَّاسخ أخمَّةا َواحِّ
 

عباس قال كان بني نوح أخرج البزار وابن جرير وابن املنذر وابن أيب حات واحلاكم عن ابن 
وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من احلق فاختلفوا فبعث هللا النبيني مبشرين ومنذرين قال: 

 وكذلك هي يف قراءة عبد هللا كان الناس أمة واحدة فاختلفوا.
 وقال احلاكم: صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.

 قلت: وأصله يف الصحيح بدون ذكر اآلية.
كان يقرؤها كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث هللا النبيني مبشرين   وعن أيب بن كعب أنه

 ومنذرين.
 

 َِّيْسأَلوَنَك َعنِّ الشَّْهرِّ احْلََرامِّ قَِّتاٍل فِّيه 
 

يسألونك عن قتال }قال يقول  {َيْسأَلوَنَك َعنِّ الشَّْهرِّ احْلَرَامِّ قَِّتاٍل فِّيهِّ }عن الربيع يف قوله: 
 .{عن قتال فيه}ا قال وكذلك كان يقرؤه {فيه

  {يسألونك عن الشهر احلرام عن قتال فيه}وعن األعمش قال يف قراءة عبد هللا 
 {قتل فيه }و عن عكرمة أنه كان يقرأ هذا احلرف 
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  َْما إِّمْثٌ َكبِّرٌي َوَمَنافِّعخ لِّلنَّاسِّ َوإَِّْثخهخَما َأْكرَبخ مِّن رِّ قخْل فِّيهِّ َما َيْسأَلوَنَك َعنِّ اخْلَْمرِّ َواْلَمْيسِّ  نـَْفعِّهِّ
 َوَيْسأَلوَنَك َماَذا يـخْنفِّقخوَن قخلِّ اْلَعْفَو 

 
، ابلثاء، ووصف اإلمث ابلكثرة إما ابعتبار {إمث كثري}: قرأ محزة، والكسائي: {إِّمْثٌ َكبِّريٌ }

اآلَثني، فكأنه قيل: فيه للناس آاثم، أي لكل واحد من متعاطيها إمث وقيل غري ذلك وقرأ 
 اء، وذلك ظاهر، ألن شرب اخلمر والقمار ذنبهما من الكبائر.الباقون: كبري، ابلب

 : قرأها اجلمهور ابلنصب وقرأ ها أبو عمرو ابلرفع وكالمها حسن متجه قريب.{قخلِّ اْلَعْفوَ }
 
 

 ََوالَ تـَْقَربخوهخنَّ َحىتَّٰ َيْطهخْرن 
طهرن، وقرأ قرأ محزة، والكسائي، وشعبة: يطهرن بتشديد الطاء واهلاء والفتح، وأصله: يت

الباقون من السبعة: يطهرن، مضارع. طهر. وقراءة التشديد معناها حىت يغتسلن، وقراءة 
التخفيف معناها ينقطع دمهن قاله الزخمشري وغريه ويف كتاب ابن عطية: كل واحد من 

 القراءتني حيتمل أن يراد هبا االغتسال ابملاء، وأن يراد هبا انقطاع الدم وزوال أذاه.
 

  ِّيَن يـخْؤلخوَن مِّْن نَِّسائِّهِّْم تـََربُّصخ أَْربـََعةِّ َأْشهخٍر للَّذ 
 

ويقول: اإليالء القسم، والقسم  {للذين يقسمون من نسائهم}عن ابن عباس أنه كان يقرؤها 
 اإليالء.

 
  َِّّإِّالَّ َأْن خَيَافَا َأالَّ يخقِّيَما حخدخوَد اَّلل 

 
على البناء للمفعول وقرأ الباقون بفتح الياء على قرأ محزة وأبو جعفر ويعقوب خيافا بضم الياء 

 البناء للفاعل.
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  ال جناح عليكم إن طلقتم النساء مامل متسوهن 
 

قرأ محزة والكسائي وخلف متاسوهن بضم التاء واأللف على املفاعلة وقرأ الباقون ابلفتح 
 والقصر.

 
على املوسع قدره وعلى املقرت قدره  

 
ره بفتح الدال والباقون دعفر وخلف العاشر قبو جأوان وحفص ومحزة والكسائي و كابن ذ  أقر )
 (سكاهنا إب
 

 هِّْم مََّتاعاا إِّىَل ٱحْلَْولِّ َغرْيَ إِّْخرَاجٍ َوٱلَّذِّيَن يـختَـَوفَـّْوَن مِّنكخْم َوَيَذرخوَن أَْزَواج يَّةا أَلْزَواجِّ   اا َوصِّ
 

 قرأ احلرميان، والكسائي، وأبو بكر: وصية ابلرفع، وابقي السبعة، ابلنصب.
يكخمخ هللاخ يفِّ أَْواَلدِّكخمْ }وقراءة النصب أي يوصيكم هللا هبن وصية كقوله:  اآلية وقوله:  {يـخْوصِّ

يَّةا مَِّن هللاِّ }  . {َوصِّ
 وقيل إمنا انتصب على معىن فلتوصوا هلن وصية.

 وقراءة الرفع وصية على معىن كتب عليكم وصية.
 

  مَّن َذا ٱلَّذِّي يـخْقرِّضخ ٱَّللََّ قـَْرضاا َحَسناا فـَيخَضاعَِّفهخ َلهخ َأْضَعافاا َكثِّريَةا  
 
، وقرأ عاصم : قرأ ابن كثري فيضعفخه، وابن عامر:فيضعَفه، ابلتشديد من ضعف{فيضاعفه}

فيضاعَفه والباقون: فيضاعفخه، من ضاعف، ومها مبعىن وفرق بعضهم بني: يضاعف ويضعف، 
 فقال: التضعيف: ملا جعل مثلني، واملضاعفة ملا زيد عليه أكثر من ذلك.

 
  ِّإِّالَّ َمنِّ ٱْغرَتََف غخْرَفةا بَِّيدِّه ۤ  َوَمن ملَّْ َيْطَعْمهخ فَإِّنَّهخ مِّين ِّ
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، بفتح الغني وقرأ الباقون بضمها، فقيل: مها مبعىن املصدر، {غرفة}وأبو عمرو:  قرأ احلرميان،
 وقيل: مها مبعىن املغروف، وقيل: الغرفة ابلفتح املرة، وابلضم ماَتمله اليد.

 
البيع فيه والخلة والشفاعة  

 
 (ابلفتح من غري تنوين يف الثالثة والباقون ابلرفع والتنوينبو عمرو ويعقوب أابن كثري و  أقر )
 

  زخَها مثخَّ َنْكسخوَها حلَْماا وَ مل يتسنه  ٱْنظخْر إِّىَل ٱلعِّظَامِّ َكْيَف نـخْنشِّ
 
 (محزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب حبذف يتسن حبذف اهلاء  أقر )
، بضم النون والراء املهملة، ومها من أنشر ونشر مبعىن: {ننشرها}قرأ احلرميان وأبو عمرو: و 

أحيا وحيتمل نشر أن يكون ضد الطي، كأن املوت طي العظام واألعضاء، وكأن َجع بعضها 
، بضم النون والزاي املعجمة أي نرفع بعضها {ننشزها}إىل بعض نشر وقرأ ابقي السبعة: 

 على بعض.
 

زخَها}قرأ  -صلى هللا عليه وسلم-هللا وأخرج احلاكم عن زيد بن اثبت أن رسول   {َكْيَف نـخْنشِّ
 ابلزاي . قال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه.

 
 براهيمإذ قال إو  

 
 (خر كالباقني آلوالوجه ا ،ووافقه ابن ذكوان يف وجه  ،براهام إ :هشام  أقر )
 

 ليك مث اجعل على كل جبل منهن جزءاإفصرهن  
 
 لضمفصرهن بكسر الصاد والباقون اب :بو جعفر ورويس أمحزة وخلف و  أقر )
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 (حبذف اهلمز وتشديد الزاي  ،جزا  : بو جعفرأجزءا بضم الزاي و  :شعبة  أوقر 
 

 هللا على كل شيء قدير نأعلم أفلما تبني له قال  
 
ن القائل أعلى  وسكون امليم مر هبمزة وصلألعلى سبيل ان أاعلم قال  : محزة والكسائي أر ق)

 (هو هللا سبحانه 
 

وهللا يضاعف ملن يشاء 
 
 (لف أيضعف ابلتشديد بدون  :بو جعفر ويعقوب أو ابن عامر وابن كثري  أقر )
 

والخوف عليهم   ،  خوف عليهمفال  
 

 (يعقوب فتح الفاء دون تنوين أقر ) 
 

ربوةكمثل جنة ب  
 
 ( والباقون بضمها الراءفتح ب ،بربوة  : ابن عامر وعاصم أقر )
 

  َخرْياا َكثِّرياا َ  يـخؤ يتِّ احلِّْكَمَة َمن َيَشآءخ َوَمن يـخْؤَت احلِّْكَمَة فـََقْد أخويتِّ
فعول احلكمة بكسر التاء مبنيا للفاعل والضمري هلل تعاىل ومن م {يؤت}قرأ يعقوب ومن 

مقدم واحلكمة مفعول اثن . وقرأ الباقون : ومن يؤت بفتح التاء مبنيا للمفعول وانئب 
 الفاعل ضمري من وهو املفعول األول.

 
  ْوإِّن ختخْفخوَها َوتـخْؤتخوَها ٱْلفخَقَرآَء فـَهخَو َخرْيٌ لَّكخْم َويخَكف ِّرخ َعنكخم م ِّن َسي َِّئاتِّكخم  
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جعفر وخلف ونكفر ابلنون وجزم الراء عطفا على حمل جواب  وقرأ انفع ومحزة والكسائي وأبو
 الشرط وهو قوله فنعما هي كقوله فأصدق وأكون وأكن.

 وقرأ ابن كثري وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب ابلنون والرفع على االستئناف. 
 وقرأ ابن عامر وحفص ابلياء ورفع الراء والفاعل ضمري يعود على هللا سبحانه.

 
 غنياءأحيسبهم اجلاهل  

 (بو جعفر بفتح السني والباقون بكسرهاأابن عامر وعاصم ومحزة و  أقر )
 

  ََّْْرٍب م َِّن ٱَّللَِّّ َوَرسخولِّهِّ فَإِّن مل    تـَْفَعلخواْ َفْأَذنخواْ حبِّ
 

هبمزة مقطوعة وألف بعدها وكسر الذال من آذنه بكذا  {فآذنوا}قرأ محزة وشعبة عن عاصم 
أي أعلمه كقوله تعاىل آذنتكم على سواء وقرأ الباقون فأذنوا بوصل اهلمزة وفتح الذال أمر من 

 أذن ابلشيء إذا علم به.
 

 ن تصدقوا خري لكمأىل ميسرة و إذو عسرة فنظرة ن كان إو  
 
 .عسرة بضم السني  :بو جعفر أ أقر )

 .بضم السني ميسرة  :انفع  أوقر 
  (تصدقوا بتخفيف الصاد والباقون بتشديدها  :عاصم  أوقر 
 

يوما ترجعون فيه  
 
 (ترجعون ابلبناء للمعلوم  :يعقوب بو عمرو و أ أقر )
 

خرىألحدامها اإحدامها فتذكر إن تضل أ  
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 .بكسر اهلمزة  ،ن تضل إ :محزة  أقر )
محزة كالباقني  أوقر ختفيف الكاف الذال و سكون فتذكر ب :بو عمرو ويعقوب أابن كثري و ا وقر 

 (نه رفع الراء أال إ
 

ن تكون جتارة حاضرةأال إ  
 
 (عاصم ابلنصب فيهما والباقون ابلرفع  أقر )
 

فرهان مقبوضة  
 
 (لى اجلمع عبضم الراء واهلاء  .فرهن  :بو عمرو أابن كثري و  أقر )
 

 يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاءف  
 
الباقون ابجلزم  أوقر  يعذب ءابو يغفر راء بو جعفر ويعقوب برفع أابن عامر وعاصم و  أقر )

 (فيهما 
 

   ِّكخلٌّ آَمَن بِّٱَّللَِّّ َوَماۤلئَِّكتِّهِّ وَكختخبِّهِّ َورخسخلِّهِّ الَ نـخَفر ِّقخ َبنْيَ َأَحٍد م ِّن رُّسخلِّه  
 

قرأ محزة والكسائي وخلف وكتابه ابلتوحيد على أن املراد القرآن أو اجلنس وقرأ اآلخرون وكتبه 
 ابجلمع.

 لباقون ابلنون أي يقولون ال نفرق.وقرأ يعقوب ال يفرق ابلياء التحتية على أن الفعل لكل وا

حمد الله  
ب
م 

 ت 


