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االختالف في القراءات القرآنية عند الرازي في التفسير 
 الكبير وأثره في توسع المعنى

 
 م.م. سوزان عبد الواحد عبد الجبار      

 كلية اآلداب/ قسم اللغة العربية 
 جامعة األنبار 

 
 ةــالمقدم
 

اهلل أحمُد على أن خصني من نعمه بالمزيد، وقرب لي من أسـباب الخيـر مـا 
ر مــن عبــادي بعيــد، وأ ــإد أن   هلللــه هلل  اهلل وحــدي    ــري  لــه،  و هــو علــى ك يــ

ــد، صــلى اهلل  ــدي ورســوله المخصــوى بال  يي ــد، وأ ــإد أن محمــدا عب الفضــا المدي
 عليه وعلى آله وأصحابه  وي الرأي السديد وسلم.

أما بعـد.. إـ ن الـ ي يقـرأ ال فسـير الكبيـر لفخـر الـدين الـرازي، ي خـ ي العجـب 
ه ا الكم الإائا من القراءات الم عددة حوا  فسير اآليـات القرآنيـة،  حين يقف على

و بد من أن يحي  بصدري ه ا السؤاا: لما ا كـا هـ ي القـراءات الم عـددةل وهـا هـ ي 
 القراءات م عارضة، أم يمكن الجمع بينإال 

ولكن قبا اإلجابة عـن هـ ا السـؤاا،  بـد لـي أن أ كـر أنـوا؛ الخـ ف  لنقـف 
 إي ال فسير الكبير، إ قوا:  -إي القراءات القرآنية–ما يقع من خ ف  على ماهية

 ا خ  ف ينقسم هلللى قسمين: 
أحدهما: اخ  ف  ضاد و ناقض، وهو ما يدعو إيه أحد ال يئين هلللى خـ ف 

 ، وم ا ه ا النو؛   وجود له حقيقة إي القرآن مطلقا.[1]اآلخر
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ــه ا خــ   ف إــي وجــوي القــراءات، قــاا  انيإمــا: اخــ  ف  ــ زم، ومــن أم ل 
ــ  زم هــو مــا يواإــال الجــانبين، كــاخ  ف وجــوي  الســيوطي إــي اإل قــان: اخــ  ف ال

 .[2]القراءة... 
هلل ن إا خ  ف إـي القـراءات لـين مـن قبيـا ا خـ  ف علـى جإـة ال عـارض 
ــرري علمــاء  ــد، وهــ ا مــا ق ــد مــن الفوائ ــه العدي ــو؛، ل نمــا هــو اخــ  ف  ن وال ضــاد، وام

هـ(، هلللى أن هللجمـا؛ المسـلمين منعقـد علـى 827إقد  هب ابن  يمية )ت  المسلمين.
عــدم  نــاقض القــراءات أو  ضــادها، إيقــوا: )و  نــزا؛ بــين المســلمين أن الحــروف 
السبعة ال ي أنزا القرآن عليإـا،     ضـمن  نـاقض المعنـى و ضـادي، بـا قـد يكـون 

هللنمـا هـو كقـوا أحـدكم أقبـا معناها م فقا أو م قاربا، كما قاا عبـد اهلل بـن مسـعود: 
وهلــم و عــاا، وقــد يكــون معنــى أحــدهما لــين هــو معنــى اآلخــر، لكــن كــ  المعنيــين 
حــال، وهــ ا اخــ  ف  نــو؛ و غــاير   اخــ  ف  ضــاد و نــاقض، وهــ ا كمــا جــاء إــي 

إـي هـ ا حـديث أنـزا القـرآن علـى سـبعة أحـرف هللن  الحديث المرإـو؛ عـن النبـي 
حكيمــا، إــاهلل كــ ل ، مــا لــم  خــ م آيــة رحمــة ب يــة قلــت وفــورا رحيمــا أو قلــت عزيــزا 

عـــ اب، أو آيـــة عـــ اب ب يـــة رحمـــة، وهـــ ا كمـــا إـــي القـــراءات الم ـــإورة... ومـــن 
ـ»القراءات ما يكون المعنى إيإا م فقا من وجه، م باينا من وجه، كقولـه:  َدُعون َيخ 

ــــ  بون»، و«وُيخــــاد عون بون، وُيَك ــــ   ــــُ م  »، و«َيك  ــــُ م و َمس  َن »، و«َلَمس  ح ــــى َيط ُإــــر 
نَ  ال، وكــا إإــ ي القــراءات ال ــي ي غــاير إيإــا المعنــى كلإــا حــ .، ونحــو  لــ «وَيطََّإــر 

قــراءة منإــا مــع القــراءة األخــرآل بمنزلــة اآليــة مــع اآليــة، يجــب اإليمــان بإــا كلإــا، 
وا بــا؛ مــا  ضــمن ه مــن المعنــى علمــا وعمــ ،   يجــوز  ــر  موجــب هللحــداهما ألجــا 

: من كفـر بحـرف رض، با كما قاا عبد اهلل بن مسعود األخرآل، ظنا أن  ل   عا
 .[3]منه إقد كفر به كله(

إــا خ  ف إــي القــراءات حــال    ضــاد إيــه  ألنن القــرآن    نــاقض إيــه و  
ن  نــو؛  ــاين، و  اضــطراب، هللنمــا هــو آيــات محكمــات، يصــدال بعضــإا بعضــا، )وام  ب

لب وة، يب دئ من جمـاا القراءات يقوم مقام  عدد اآليات، و ل  ضرب من ضروب ا
ه ا اإليجاز، وين إي هلللى كماا اإلعجاز، إض  عـن  لـ  مـا إـي  نـو؛ القـراءات مـن 
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البراهين الساطعة واألدلة القاطعـة علـى أن القـرآن كـ م اهلل، وعلـى صـدال مـن جـاء 
، إ ن ه ي ا خ  إات إي القـراءة علـى ك ر إـا    ـؤدي هلللـى به، وهو رسوا اهلل 
ــ ــي المق ــاقض إ ــو؛  ن ــى  ن ــه عل ــرآن كل ــا الق ــت و خــا ا، ب ــى  إاإ روء و ضــاد و  هللل

قراءا ه يصدال بعضه بعضا، ويبين بعضـه بعضـا، وي ـإد بعضـه لـبعض علـى نمـط 
واحد إي علو األسلوب وال عبير، وهدف واحد من سـمو الإدايـة وال علـيم، و لـ  مـن 

لقـرآن يعجـز وير    يفيد  عدد اإلعجاز ب عدد القراءات والحروف، ومعنى هـ ا أن ا
هلل ا قرئ بإ ي القراءة، ويعجـز أيضـا هلل ا قـرئ بإـ ي القـراءة ال انيـة، ويعجـز أيضـا هلل ا 
قـرئ بإـ ي القـراءة ال ال ـة، وهلـم جـرا. ومـن هنـا   عـدد المعجـزات ب عـدد  لـ  الوجــوي 

  ألنــه أعظــم إــي ا ــ ماا والحــروف، و  ريــب أن  لــ  أدان علــى صــدال محمــد 
عجاز، وإي البيان، على كا حرف ووجـه وبكـا لإجـة القرآن على مناح جمنة إي اإل

ِِي   َعِلني            ولسان،  َِ َلَعن ََن و َيلَّْه للَلن ََين ََن و َيَحْيَينَ َمنْن َ نْن َعنْن  ََين ، ِلَيْهِلَك َمْن َهَلَك َعنْن 
 .[2](22األنفاا/

 ـــم أعـــود لعجابـــة عـــن الســـؤاا المطـــروح ســـلفا، إـــ قوا: لعـــان هـــ ا العجـــب 
إي  فسير بعض اآليـات القرآنيـة أن  -عند الرازي–خ  ف الإائا الحاصا بسبب ا 

يزوا حين نطلع على أسـباب الخـ ف بـين المفسـرين  ألن العمليـة ال فسـيرية عنـد 
الرازي كانت منطقية عقلية إي هللطـار لغـوي حللـت ال ركيـب البنـائي للجملـة القرآنيـة، 

بـالمنقو ت ال فسـيرية مـا على وإال ا ح ما ت ال ركيبية مس دلة علـى هـ ي األوجـه 
 وجدت هللليإا سبي .

مسـ لة ، [5]«ال سـإيا لعلـوم ال نزيـا»ولد  ناوا ابن جزي إي مقدمـة  فسـيري 
الخــ ف بــين المفســرين،  اكــرا منإــا ا خــ  ف إــي القــراءات القرآنيــة، وبح نــا الــ ي 

 نحن بصددي ي علال بإ ا السبب. 
ك ر، إ ن  لـ  ي ر ـب عليـه أن وي صور  ل  إي اآلية ال ي  رد بقراء ين أو أ

  عــدد اآلراء إــي  فســيرها  بعــا ل عــدد هــ ي القــراءات  ألن هــ ي القــراءات ك يــرا مــا 
 ضــيف معــاني جديــدة ممــا لــين موجــودا إــي ويرهــا مــن القــراءات الــواردة إــي اآليــة 
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نفسإا، إي ر ب على  ل  أن ي ناوا بعض المفسرين اآليـة مـن خـ ا قـراءة معينـة، 
 إا ويرهم من خ ا قراءة أخرآل، إيحدث الخ ف. بينما ي ناول

نن هــ ي القــراءات ال ــي  حــدث  عــددا واخ  إــا إــي األوجــه المعنويــة، قــد    وام
 كــون إــي درجــة واحــدة إــي بعــض األحيــان، كــ ن يكــون بعضــإا م ــوا را، وبعضــإا 
 ا ا، كما أنإا  كون إي ك ير من األحيان إي درجة واحدة من ال ـوا ر، ولكـا حالـة 

 ها ين الحال ين حكمإا الخاى، وقواعدها ال ي  ضبط  عاما المفسر معإا.  من
وبناء على  لـ ، إـ ن صـور الخـ ف بـين القـراءات عنـد الـرازي إـي ال فسـير 

 الكبير كاآل ي: 
 الخ ف بين قراءة م وا رة وأخرآل  ا ة. .1
 الخ ف بين قراء ين م وا ر ين.  .2

عنـد الـرازي إـي ال فسـير – عـددة وأحيانا  كون صورة الخ ف إـي األقـواا الم
نمـا هلللـى  -الكبير بسبب القـراءات، والسـبب إيإـا لـين عائـدا هلللـى القـراءات  ا إـا، وام

 اع بارات العلماء ال ين نقا عنإم الرازي، رحمه اهلل. 
  عدد القراءات والمعنى: 

من المعلوم أنه لين كا اخ  ف بين القراءات يسبب ا خ  ف إـي المعنـى، 
 لى قسمين: عراءات من ه ي الناحية  نقسم با هللن الق

أحدهما: قراءات   يؤ ر اخ  إإا إي المعنى، و ل  م ـا اخـ  ف القـرناء إـي 
وجــوي النطــال بــالحروف والحركــات، كمقــادير المــد واإلمــا ت، وال خفيــف وال ســإيا، 

 وال حقيال والجإر، والإمن، والغنة واإلخفاء. 
المعنــى، و لــ  م ــا اخــ  ف القــرناء إــي   انيإمــا: قــراءات يــؤ ر اخ  إإــا إــي

[، وكـ ل  3]الفا حـة/حَنوْمَّ للندنحنَّ  مَلِنكِ  و مَالِكِ حَوْمَّ للدنحنَّحروف الكلمات، م ا: 

يَلَِْا ضُرَّبَ لَْنُ مَنرْحَ َ   اخ  ف الحركات، ال ي يخ لف معه معنى الفعا، كقوله 

بضــم الصــاد، « يُصــدنون»، هلل  قــرأ نــاإع (58ف:)الزخــر  مَننالَ إ لَّاَل وَوْمُننكَ مَِْننُِ حَ ِنند يهَ
دون»وقرأ حمزة   .[6]إي أنفسإم، وك  المعنيين حاصا منإم« يص 
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هـ(:  قد  دبرنا اخ  ف القراءات، إوجدناي   يخلـو 733قاا ابن الجزري )ت 
 من    ة أحواا:

، الصــراط، ويــؤودي»أحــدها: اخــ  ف اللفــظ   المعنــى، كــا خ  ف إــي ألفــاظ 
 ، ونحو  ل  مما يطلال عليه أنه لغات إقط.«نوالقد

ال ـــاني: اخ  إإمـــا جميعـــا، مـــع جـــواز اج ماعإمـــا إـــي  ـــيء واحـــد، م ـــا: 
، قراء ان المـراد بإمـا اهلل  عـالى، إإـو مالـ  يـوم الـدين وملكـه، ومنـه «مال ، مل »

  ألن المــراد إــي القــراء ين العظــام، إــاهلل أن ــرها بمعنــى «نن ــزها، ونن ــرها»قــراءة 
ياها، وأن زها أي رإع بعضإا هلللـى بعـض ح ـى ال  مـت، إضـمن اهلل المعنيـين إـي أح

 القراء ين. 
ال الث: اخ  إإما جميعا مع ام نا؛ جـواز اج ماعإمـا إـي  ـيء واحـد، لكـن 

يَظََ ننول نََههُنن ْ وَنندْ   ي فقــان مــن وجــه آخــر   يق ضــي ال ضــاد، وم الــه قولــه  عــالى 

ُبوا »هلل  قــرئ بال  ــديد وال خفيــف إــي لفــظ ، (111)يوســف: مــن اآليــةكُننبَُِول ــ   « ُك
بوا»، و«ُك  بوا»هك ا،  إ ما وجه ال  ديد، إالمعنى: و ـيقن الرسـا أنن قـومإم قـد « ك  

–أن الرسـا قـد كـ بوهم ك بوهم، وأما وجه ال خفيف إالمعنى: و وهم المرسـا هلللـيإم 
مائر ال   ــة إيمــا أخبــروهم بــه، إــالظن إــي األولــى يقــين، والضــ -أي كــ بوا علــيإم

 للرسا، والظن إي القراءة ال انية   ، والضمائر ال   ة للمرسا هللليإم.
براهيم: من هلل)يَلَّهْ كَاهَ مَكْرُهُ ْ لِتَزُيلَ مَُِِْ للْجَّبَالُومنه أيضا قوله  عالى 

، وبكسـر األولـى وإـ ح «ل زوا»، بف ح ال م األولى ورإع األخرآل إي كلمة (26اآلية
مخففة مـن ال قيلـة أي « هللن  »يضا، إ ما وجه القراءة األولى إعلى كون ال انية إيإا أ

ن مكرهم كامـا ال ـدة  ق لـع بسـببه الجبـاا الراسـيات مـن مواضـعإا، وإـي القـراءة  وام
ن  عـاظم و فـاقم« هللن  »ال انية  ليـزوا منـه أمـر محمـد  ناإية، أي: مـا كـان مكـرهم، وام
 [8]، وإي ال انية  كون مجازاودين اإلس م، إفي األولى  كون الجباا حقيقة. 

ن اخ لـف لفظـا ومعنـى، وام نـع اج ماعـه إـي  ـيء واحـد، إ نـه  و ل  كله وام
 .[7]يج مع من وجه آخر يم نع إيه ال ضاد وال ناقض
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إحاصا ما  كري ابن الجزري: أن اخـ  ف القـراءات منإـا مـا يكـون لـه  ـ  ير 
لى المعنى، وبح نا الـ ي نحـن على المعنى، ومنإا ما ي علال باللفظ إقط، و  يؤ ر ع

بصددي ي علال بالقسم األوا، هلل  كا قراءة  وضح و بين معنى جديدا لم  بينه القراءة 
ال انية، وب ل    سع المعـاني و  عـدد ب عـدد القـراءات، وإـي  لـ  يقـوا ابـن عا ـور 

هـ(: )على أنه   مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن علـى مـا يح مـا 1333)ت 
جــوي مــرادا هلل  عــالى، ليقــرأ القــراء بوجــوي، إ ك ــر مــن  لــ  المعــاني، إيكــون  لــ  الو 

ــــــــــــــراءات مجــــــــــــــزءا  ــــــــــــــف الق ــــــــــــــي مخ ل ــــــــــــــ ك ر إ ــــــــــــــوجإين إ  وجــــــــــــــود ال
عن آي ين إ ك ر، وه ا نظير ال ضمين إي اس عماا العرب ونظيـر ال وريـة وال وجيـه 

 .[3]إي البديع...(
رازي إـي ال فسـير ويمكن هللجمـاا أهـم سـبا اخـ  ف القـراءات القرآنيـة عنـد الـ

 الكبير على ما ي  ي: 
 

 أو : ا خ  ف الصرإي
من أوجه اخ  ف القراءات القرآنية عند الرازي إـي ال فسـير الكبيـر، اخـ  ف 
ما ب بـداا حـرف  ما بزيادة أو بنقصان، وام بنية الكلمة، هللما باخ  ف حركات بني إا، وام

يَظََ نول نََههُن ْ مَناهَُِتُهُ ْ    عـالى ، مـن قولـه  «يخربـون» ل  لفظـة  [11]مكان آخر، وم اا

 ُ ُوهُهُ ْ مِنَ للَلِِ فَأَتَاهُ ُ للَلُِ مِنْ  َيْثُ لَ ْ حَيْتَعِنبُول يَوَنبَ َ فِنن وُلُنوََّهَّ ُ للر عْنخَ حُُْرََُّنوهَ       

 . (2ر: من اآلية)الح َُيُوتَهُ ْ ََّأَحْدِحهَّ ْ يَنَحْدِي للُِْؤْمَِِنيَ فَاعْتَبَّرُيل حَا نُيلِن للْأََْ َارَّ
إقد اخ لفـت قراء إـا بـال خفيف وال  ـديد،  كرهـا الـرازي إـي  فسـيري، هلل  قـاا: 

بـون» [11])قرأ أبو عمـرو ر بـونيُ »م ـددة، وقـرأ البـاقون « ُيَخر  خفيفـة، وكـان أبـو « خ 
عمرو يقوا: اإلخراب أن ي ر  ال يء خرابا، وال خريـب الإـدم، وبنـو النضـير خربـوا 

خربــون هــو األصــا خــرب المنــزا، وأخربــه صــاحبه، كقولــه: علــم .، ويومــا أخربــوا..
وأعلمه، وقام وأقامه، إـ  ا قلـب يخربـون مـن ال خريـب، إ نمـا هـو  ك يـر، ألنـه  كـر 

أنإما ي عاقبان إـي الكـ م، إيجـري كـا  [12]بيو ا  صلح للقليا والك ير، وزعم سيبويه



 -     9002لسنة/      1االنبار للغات واآلداب   العدد/  االختالف في القراءات القرآنية    مجلة جامعة
537- 

 
 

 
 

 

: [13]ه، وقـاا األع ـىواحد مجرآل اآلخـر، نحـو إرح ـه وأإرح ـه، وحسـنه اهلل وأحسـن
ـــاراو » ـــوم دي ـــت مـــن أرض ق ـــاا الفـــراء ،«أخرب ـــون بال  ـــديد يإـــدمون، [12]وق ب : يخرن

 .[15]وبال خفيف يخربون منإا وي ركونإا(
ومـــن يـــ معن إـــي نـــى الـــرازي يجـــدي ي قلـــب بـــين المعـــاني المح ملـــة لإـــ ي 
 الصــيغة، ال ــي نقلإــا عــن اللغــويين إــي ا ســ عماا العربــي، وال ــي جــاءت مناســبة

هــ(، هللنمـا اخ ـار 152لنسال اآلية وسياقإا، إيعلـا قـراءة أبـي عمـرو بـن العـ ء )ت 
نما  ال  ديد  ألن اإلخراب  ر  ال يء خرابا بغير ساكن، وبنو النضير لم ي ركوها، وام

ََّأَحْندِحهَّ ْ يَنَحْندِي للُِْنؤْمَِِنيَ   خرنبوها بالإدم، يؤيـدي قولـه  عـالى 
، ومعنـى  لـ  أن [16]

مـــا ال خريـــب هـــو ا لإـــدم واإلإســـاد، واإلخـــراب  ـــر  الموضـــع َخر َبـــام هللمـــا ب عطيلـــه، وام
 .[18]ب عريضه لعخراب

وك  المعنيين يح ملإما سياال اآلية، هلل  نزلـت اآليـة إـي يإـود بنـي النضـير، 
بـالخرو   حين نقضـوا عإـد المسـ لة بيـنإم وبـين المسـلمين، إـ مرهم رسـوا اهلل 

، وال ي دعاهم ََّأَحْدِحهَّ ْ يَنَحْدِي للُِْؤْمَِِنيَ، عن دورهم، إعرضوها لعخراب وال خريب

نََههُن ْ  هلللى ال خريب حاج إم هلللى الخ ب والحجارة  ليسـدوا بإـا أإـواي األزقنـة، إظنـوا 

ــةمَنناهَُِتُهُ ْ  ُ ُننوهُهُ ْ مِنننَ للَلننِِ    ــا اس حســنوي مــن (2)الح ــر: مــن اآلي ،  ــم نقضــوا م
عنـد ج ئإـم  ح ـى   ي حسـروا علـى بقائإـا سقوإإم وأبوابإم، وحملوها على اإلبـا 

، إكا قراءة من كل ـا القـراء ين  صـور لقطـة لمـا حـدث لليإـود [17]مساكن للمسلمين
إسـاد  ،  ـم هللخرابإـا بج ئإـم ََّأَحْندِحهَّ ْ يَنَحْندِي للُِْنؤْمَِِنيَ   وديارهم من  خريب وهدم وام

 .[13]ديدعنإا بعد  ل ، إ كون قراءة ال خفيف م ر بة على قراءة ال  
وقد يرد اخ  ف القراءات إـي المبنـى لمعنيـين مخ لفـين، وأك ـر مـا  ـردد مـن 
مظــاهري أن   عاقــب علــى الحــرف صــيغ ان أو أك ــر، مــن الصــيا ال ــي يغلــب عليإــا 

ــا  ــراءة الفع ــردند إــي ق ــا   ــاا  لــ  م ــه  عــالى « ق ــا»اخــ  ف معانيإــا، وم  مــن قول
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 ََُُِرََّني وهَ كَالِري  فََِا يَهََُول لَِِا نَصَاََهُ ْ فِن سَبَّيلَّ للَلِِ يَمَا ضَُُفُول يَكَأَحننْ مِنْ هَبَّنٍّ وَاتَلَ م

 .(126)آا عمران: من اآليةيَمَا لسْتَكَاهُول
 [21]إقد اخ لفت قراء ه بين هلل بات األلف وح إإا، قاا الرازي إي  فسيري: )قـرأ

إعلـى القـراءة األولـى « عـهقا ـا م»والبـاقون « ق ا معه»ابن ك ير وناإع وأبو عمرو 
يكون المعنى أن ك يرا من األنبياء ق لوا وال ين بقوا بعدهم مـا وهنـوا إـي ديـنإم، بـا 
اســ مروا علــى جإــاد عــدوهم ونصــرة ديــنإم، إكــان ينبغــي أن يكــون حــالكم يــا أمــة 

« ق ــا»محمــد هكــ ا، قــاا القفــاا رحمــه اهلل: والوقــف علــى هــ ا ال  ويــا علــى قولــه 
حــاا، بمعنــى ق ــا حــاا مــا كــان معــه ربيــون، أو يكــون علــى « ونمعــه ربيــ»وقولــه 

معنى ال قديم وال  خير، أي وك ين من نبي معه ربيون ك ير ق ـا، إمـا وهـن الربيـون 
على ك ر إم، وإيه وجه آخر، وهو أن يكون المعنى وك ين مـن نبـي ق ـا ممـن كـان 

ا مــن ق ــا مــن معــه وعلــى دينــه ربيــون ك يــر، إمــا ضــعف البــاقون و  اســ كانوا لق ــ
هللخــوانإم، بــا مضــوا علــى جإــاد عــدوهم، إقــد كــان ينبغــي أن يكــون حــالكم كــ ل ، 
ــاء  ــة مــا جــرآل لســائر األنبي ــة حكاي ــراءة أن المقصــود مــن هــ ي اآلي وحجــة هــ ي الق

نَفَنننن َّهْ مَنننناقَ نَيْ وُتِننننلَ لهََْلَبْننننتُ ْ عَلَننننَ   ل ق ــــدي هــــ ي األمــــة بإــــم، وقــــد قــــاا  عــــالى 

، إيجب أن يكون الم كور ق ا سائر األنبياء (122من اآلية )آا عمران:نَعََْاََّكُ ْ
، إالمعنى: وكم من نبي قا ا معه العدد الك يـر مـن  «قا ا معه»  ق الإم، ومن قرأ 

أصحابه إ صابإم من عدوهم قرح إما وهنوا  ألن ال ي أصابإم هللنمـا هـو إـي سـبيا 
قامـة دينـه ونصـرة رسـوله، إكـ ل  كـان ينبغـي أ ن  فعلـوا م ـا  لـ  يـا اهلل وطاع ه وام

أمة محمد، وحجة ه ي القراءة أن المراد من ه ي اآلية  رويب ال ين كانوا مع النبـي 
  إــي الق ــاا، إوجــب أن يكــون المــ كور هــو الق ــاا، وأيضــا روي عــن ســعيد بــن

 .[21]جبير أنه قاا: ما سمعنا بنبي ق ا إي الق اا(
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كايــة مــا جــرآل لســـائر إمــا قصــدي اإلمــام الــرازي مــن القـــراءة األولــى هــو ح
إـي  األنبياء  ل ق دي بإم ه ي األمة، ومن األخرآل  رويب ال ين كـانوا مـع النبـي 

 الق اا. 
أو لـم يق ـا، وق ـا  و جسد القراء ان المعنيـين جميعـا  إسـواء ُق  ـَا النبـي 

معـه مـن ق ـا أو قا ــا، إمـا كـان لكــم أن   خـا لوا عنـه، أو عــن الـ ود عـن دعو ــه، 
 .[22]ال م يا وا ق صاى و ل  على سبيا

وك  المعنيـين مـراد إـي سـياال اآليـة  و لـ  أن األمـم السـابقة مـا وهنـت لمـا 
أصابإا إـي سـبيا اهلل حـين ق ـا نبـيإم، كمـا وهنـ م، ومـا ضـعفت ومـا اسـ كانت إـي 

 مقا لة عدوهم كما ضعف م. 
وال وسـع إـي المعنـى موجـود كـ ل  إـي هـ ا البنـاء اللغـوي الـدقيال علـى كل ـا 

 ــارة، أو هلللــى « نبــي»راء ين مــن اح مــاا عــود الضــمير إــي ق ــا أو قا ــا هلللــى القــ
  ارة أخرآل، على قاعدة اللف والن ر. « ربيون»

ومن مظاهر اخ  ف المبني بين القراءة اخ  ف بنية الكلمة بحروإإا، ومما 
مـن « نن ـزها»يؤدي هلللى اخ  ف معناها من قراءة هلللى أخرآل، دلت على  ل  قراء ا 

نَيْ كَاَلبِي مَرْ عَلََ وَرْحَ و يَهِنَ خَايَّحَ ٌ عَلََ عُرُيشِهَا وَالَ نََهَ حُيْيَّن هَنبِِِ   عالى قوله 

ضَ حَنوْمٍ  للَلُِ ََُْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَُِ للَلُِ مِائَ َ عَامٍ ثُ ْ َََُالَُِ وَالَ كَ ْ لَبَّالْتَ وَنالَ لَبَّالْنتُ حَوْمناَ نَيْ ََُْن    

الْننتَ مِائَنن َ عَننامٍ فَنناهَُْرْ لَّلَننَ وََُامِننكَ يَشَننرَلََّكَ لَنن ْ حَتَعَننَِْْ يَلهَُْننرْ لَّلَننَ  َِِننارَّ َ    وَننالَ ََننلْ لَبَّ

 يَلََِجَُْلَكَ آحَ َ لِلَْاسَّ يَلهَُْرْ لَّلََ للََُِْامَّ كَيْفَ هَُْشِزُهَا ثُ ْ هَكْعُنوهَا لَيِْناَ فَلَِْنا تَبَنيْنَ لَنُِ     

،  كرهمـا الـرازي إـي  فسـيري، هلل  (253)البقـرة:لََ كُلِّ شَنْءو وَندِحر  وَالَ نَعْلَ ُ نَهْ للَلَِ عَ
 قاا: 

: ك نه  هب هلللى [22]بف ح النون وضم ال ين، قاا الفراء« نن رها» [23])وقرئ
الن ر بعد الطي، و ل  أن بالحياة يكـون ا نبسـاط إـي ال صـرف، إإـو ك نـه مطـوي 

« نن ـزها»حمزة والكسـائي  [25]طي، وقرأما دام مي ا، إ  ا عاد صار ك نه ن ر بعد ال
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ن ـاز ال ـيء رإعـه،  بالزاي المنقوطة من إوال، والمعنى نرإع بعضإا هلللـى بعـض، وام
يقــاا: أن ــز ه إن ــز، أي رإع ــه إــار فع، ويقــاا لمــا ار فــع مــن األرض ن ــز، ومنــه 
ن وز المرأة، وهو أن  ر فع عـن حـد رضـا الـزو ، ومعنـى اآليـة علـى هـ ي القـراءة: 

إعإـــا مـــن األرض إنردهـــا هلللـــى أماكنإـــا مـــن الجســـد ونركـــب بعضـــإا علـــى كيـــف نر 
ــرأ:  ــه كــان يق ــبعض، وروي عــن النخعــي أن ــُزها»ال ــون وضــم ال ــين « َنن ُ  ــ ح الن بف

أنـه يقـاا: ن ـز ه وأن ـز ه أي رإع ـه، والمعنـى  [26]والزاي، ووجإـه مـا قـاا األخفـ 
ى ا صـلت علـى من جميع القـراءات أنـه  عـالى ركـب العظـام بعضـإا علـى بعـض ح ـ

نظــام،  ــم بســط اللحــم عليإــا، ون ــر العــروال واألعصــاب واللحــوم والجلــود عليإــا، 
 .[28]ورإع بعضه هلللى جنب البعض، إيكون كا القراءات داخ  إي  ل (

إكل ا القـراء ين  بـين كيفيـة هللحيـاء اهلل المـو ى، و لـ  ب حيـاء العظـام وبع إـا 
راءة بالراء، وبينت القراءة بالزاي كيفيـة من مو إا ال ي كانت إيإا كما دلت عليه الق

هللحيـــاء العظـــام، و لـــ  برإـــع بعضـــإا هلللـــى بعـــض، ح ـــى ال  مـــت إضـــمن اهلل  عـــالى 
هـ(: المراد بإـا ين القـراء ين 222المعنيين إي القراء ين، وإي ه ا يقوا الداني )ت 

إا جميعا هي العظم، و ل  أن اهلل  عالى أن رها أي أحياها، وأن ـزها، أي رإـع بعضـ
هلللى بعض ح ى ال  مت إ خبر سبحانه أنه جمع لإا ه ين األمـرين مـن هللحيائإـا بعـد 
الممات ورإع بعضإا هلللى بعض ل ل ئم إضـمن  عـالى المعنيـين إـي القـراء ين  نبيإـا 

 .[27]على عظيم قدر ه(
 

  انيا: ا خ  ف اإلعرابي
د عـواقـع با سـم ال [23]ومن ظواهر اخ  ف القراءات القرآنية، اخـ  ف هللعـراب

والرإــع، و لــ  إــي مواضــع م فرقــة مــن اآليــات القرآنيــة،  نصــبالناإيــة، بــين ال«  »
للْيَنُّ  نَشْنهُر  مَُْلُومَناق  فََِننْ     عند الرازي إي ال فسير الكبير، وم اا  لـ  قولـه  عـالى 

ُِ للَلُِ فَرَضَ فِيهَّنْ للْيَُّْ فَ  رَفَثَ يَال فُعُوقَ يَال جَّدَللَ فِن للْيَُّن يَمَا تَ فَُْلُول مِنْ خَيْرٍ حَُْلَِْ

 .(138)البقرة:يَتَزَيْدُيل فَ َّهْ خَيْرَ للزْلدِ للَتَْوَى يَلَتَُوهَّ حَا نُيلِن للْأَلْبَابَّ
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« إـ  رإـثو و  إسـوالو »ابن ك يـر وأبـو عمـرو  [31]قاا الرازي إي  فسيري: )قرأ
 رأوا الكا بالنصب. بالنصب، والباقون ق« و  جدااَ »بالرإع وال نوين 

واعلم أن الك م إي الفرال بين القراء ين إي المعنى يجب أن يكـون مسـبوقا 
 بمقدم ين: 

األولــى: أن كــا  ــيء لــه اســم، إجــوهر ا ســم دليــا علــى جــوهر المســمى، 
يفيـــد « رجـــا»وحركـــات ا ســـم وســـائر أحوالـــه دليـــا علـــى أحـــواا المســـمى، إقولـــ  

ـــ ي الل ـــة المخصوصـــة، وحركـــات ه ـــا منصـــوبة ومرإوعـــة الماهي فظـــة، أعنـــي كونإ
ومجرورة، دا على أحـواا  لـ  الماهيـة وهـي المفعوليـة والفاعليـة والمضـاإية، وهـ ا 
هو ال ر يب العقلي ح ى يكون األصا ب زاء األصا، والصفة ب زاء الصفة، إعلى هـ ا 
األســماء الدالــة علــى الماهيــات ينبغــي أن يــ لفظ بإــا ســاكنة األواخــر، إيقــاا: رحــا، 

ار، حجـر، و لـ  ألن  لـ  الحركـات لمـا وضـعت ل عريـف أحـواا مخ لفـة إـي  ات جد
المسمى، إحيث أريد  عريف المسمى من وير ال فات هلللى  عريف  ـيء مـن أحوالـه 
وجب جعا اللفظ خاليا عن الحركات، إ ن أريد إي بعـض األوقـات  حريكـه وجـب أن 

 يقاا بالنصب  ألنه أخف الحركات وأقربإا هلللى السكون. 
بالنصــب، إقــد نفيــت الماهيــة، وان فــاء « رجــاَ   »المقدمــة ال انيــة: هلل ا قلــت 

بـالرإع وال نـوين، «   رجـاو »الماهية يوجب ان فاء جميع أإرادهـا قطعـا، أمـا هلل ا قلـت 
إقد نفيت رج  منكرا مبإما، وه ا بوصفه   يوجب ان فاء جميع أإراد هـ ي الماهيـة، 

بالنصــب أدلــى علـى عمــوم النفــي مــن «  رجــاَ  »هلل  بـدليا منفصــا، إ بــت أن قولـ  
 بالرإع وال نوين. «   رجاو »قول  

هلل ا عرإت ها ين المقدم ين، إلنرجـع هلللـى الفـرال بـين القـراء ين، إنقـوا: أمـا 
بالنصــب إــ  هلل ــكاا، وأمــا الــ ين قــرأوا األوليــين بــالرإع مــع «    ــة»الــ ين قــرأوا 

ه مام بنفي الجداا أ د من ا ه مـام ال نوين، وال الث بالنصب إ ل  يدا على أن ا 
بنفي الرإث والفسـوال و لـ  ألن الرإـث عبـارة عـن قضـاء ال ـإوة والجـداا م ـ ملة 
على  ل   ألن المجادا ي  إي  م ية قوله، والفسوال عبارة عن مخالفـة أمـر اهلل، 
 والمجادا   ينقاد للحال، وك يرا ما يقدم على اإلي اء واإليحا  المـؤدي هلللـى العـداوة
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والبغضــاء، إلمــا كــان الجــداا م ــ م  علــى جميــع أنــوا؛ القــبح،   جــرم خصــه اهلل 
 عــالى إــي هــ ي القــراءة بمزيــد الرجــز والمبالغــة إــي النفــي، أمــا المفســرون، إــ نإم 
قالوا: من قرأ األوليين بالرإع وال الث بالنصب إقد حما األوليين على معنـى النإـي، 

حما ال الث على اإلخبار بان فـاء الجـداا، هـ ا ك نه قيا: إ  يكون رإث و  إسوال و 
 .[31]ما قالوي، هلل  أنه لين بيان أنه لم خىن األو ن بالنإي، وخى ال الث بالنفي(

ال بــين الفــ ح ونفــي  ــرازي رحمــه اهلل، يجــدي قــد إــرن ــ معن إــي نــى ال ومــن ي
الجــنن والرإــع ونفــي الوحــدة، إجعــا الرإــع يــدا علــى النإــي عــن الرإــث والفســوال، 

إــي النإـي عنإمــا إـي سـياال اآليــة، إـ  يكــوننن  يا بمـا أ ــر عـن رسـوا اهلل مق ـد
رإـث و  إسـوال،  ـم اب ــدأ النفـي إقـاا: و  جـداا. وجعــا النصـب يـدا علـى اإلخبــار 
بان فـــاء الجـــداا، الـــ ي كـــان ين ـــب بيـــنإم قبـــا اإلســـ م، مـــن النســـيء إـــي أيامـــه 

 وا خ  ف إي منسكه.
الواقعــة إــي  «أن  »الفعــا المضــار؛ بعــد ومــن ظــواهري أيضــا اخــ  ف هللعــراب 

، مــن قولــه « كــون»ســياال العلــم أو الظــن، وم ــاا  لــ  مــا  ــردد إــي قراء ــي الفعــا 
يَ َعِبُول نََلا تَكُوهَ فِتََْ ٌ فََُُِول يَصَِ ول ثُ ْ تَابَ للَلُِ عَلَيْهَّ ْ ثُ ْ عَُِنول يَصَنِ ول كَنالِري      عالى 

 .(81)المائدة:َِا حََُِْلُوهَمَِْهُ ْ يَللَلُِ ََ ِري  ََّ
الواقعــة إــي ســياال العلــم واليقــين، أو مــا « أن  »ير فــع بعــد «  كــون»إالفعــا 

ا منزل ه، بوصفإا مخففة من ال قيلة، واسمإا ضمير ال ـ ن أو القصـة، أمـا هلل ا  ُيَنزَّ
وقعت إي سياال الظن أو ما يقع موقعه، إ ن الفعا بعدها يح ما وجإين: هللما الرإع 

ما النصب بوصفإا مصدرية ناصبة للفعا.  على ما  سبال، وام
)و لـ  أن العلـم إـي مواضـع إ مة إرقام إي المعنى بين وجإي النصب والرإع 

ــال والظــ ــر وال حقي « أنن »ن ونحــوي مــن الرجــاء والطمــع مــن مواضــع ال ــ ، وال قري
 الم ددة  فيـد ال وكيـد، والمخففـة الناصـبة    فيـدي، وام ا كـان كـ ل  وجـب أن ُيقـَرنَ 
الم ددة بما كان  قريرا، والمخففة الناصبة بما كان  كا، إيقـاا: علمـت أنـ   قـوم، 
وأظن أن يخرَ  زيدو، وأطمع أن  عطيني، ولو قلـت: علمـت  أن  يخـرَ  زيـدو، وأظـن أن 
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زيدام يخر ، كان قلبا للعبارة من حيث يقـرن مـا هـو علـم ال وكيـد بمـا    قريـر إيـه، 
ا هو  قرير، إ ن قيا: أرجو أن   عطيني، إألجـا الد لـة وما هو عاري من ال وكيد بم

 .[32]على قوة الرجاء...(
ــار قــوا الواحــدي )ت  ــى اخ ي ــرازي عل ن م ــا هــ ا المعنــى هــو مــا حمــا ال وام

، برإــع «أن    كــوُن إ نــة»حمــزة والكســائي وأبــو عمــرو  [33]هـــ(، هلل  قــاا: )قــرأ267
ا  قريـرا حسـنا، إقـاا: األإعـاا و كـر الواحـدي لإـ ، والبـاقون بالنصـب«  كـون»نون 

ــم واليقــين  ــات ال ــيء واســ قراري، نحــو: العل ــى  ب ــة أضــرب: إعــا يــدا عل علــى    
ــ  ألن « أن»وال بيــين، إمــا كــان م ــا هــ ا يقــع بعــدي  الخفيفــة الناصــبة للفعــا، و ل

ال قيلـــة  ـــدا علـــى  بـــات ال ـــيء واســـ قراري، إـــ  ا كـــان العلـــم يـــدا علـــى ا ســـ قرار 
ال قيلة  فيد ه ا المعنى، حصلت بينإمـا مواإقـة ومجانسـة، وم الـه  «أنن »وال بات، و
نَلَن ْ حَُْلَُِنول   ، (25)النـور: مـن اآليـةيَحَُْلَُِوهَ نَهْ للَلَِ هُوَ للْيَق  للُِْنبَّنيُ قوله  عالى 

لَنن ْ ََّننأَهْ للَلننَِ  نَلَنن ْ حَُْ، (112)ال وبــة: مــن اآليــةنَهْ للَلننَِ هُننوَ حََْبَننلُ للَتوََْنن َ عَنننْ عِبَننادِِِ   

 ، والباء زائدة. (12)العلال:حَرَى
والضرب ال اني: إعا يدا على خ ف ال بات وا سـ قرار، نحـو أطمـع وأخـاف 

يَلَلنبِي نَوَِْن ُ نَهْ   وأرجو، إإ ا   يس عما إيه الخفيفـة الناصـبة للفعـا، قـاا  عـالى 

ألنفاا: ا)تََُافُوهَ نَهْ حَتَََُطفَكُ ُ للَْاسُ، (72)ال عراء:حَغْفِرَ لِن خَطِيئَتِن حَوْمَ للدنحنَّ

 .(71)الكإف: من اآليةفََُشِيََا نَهْ حُرْهََِهَُِا، (26من اآلية
والضرب ال الث: إعا يح و مرة هلللى ه ا القبيا، ومرة أخرآل هلللـى  لـ  القبيـا، 
ا نحــو: حســب وأخوا إــا، إ ــارة  ســ عما بمعنــى أطمــع، وأرجــو إيمــا   يكــون  با ــ

 ومس قرا، و ارة بمعنى العلم إيما يكون مس قرا. 
هلل ا عرإـــت هـــ ا إنقـــوا: يمكـــن هللجـــراء الحســـبان هإنـــا بحيـــث يفيـــد ال بـــات 
وا س قرار، ألنن القوم كانوا جازمين ب نإم   يقعون بسـبب  لـ  ال كـ يب والق ـا إـي 
ــان ــث أنإــم ك ــات، مــن حي ــد هــ ا ال ب ــة والعــ اب، ويمكــن هللجــراؤي بحيــث   يفي وا الف ن
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يكـ بون ويق لــون بسـبب حفــظ الجـاي وال بــع، إكـانوا بقلــوبإم عـارإين بــ ن  لـ  خطــ  
ومعصية، وام ا كان اللفظ مح م  لكا واحد من هـ ين المعنيـين   جـرم ظإـر الوجـه 

ــه  ــع قول ــراء ين، إمــن رإ ــان «    كــونأن »إــي صــحة كــا واحــدة مــن هــا ين الق ك
عوضـا مـن حـ ف الضـمير، «  » المعنى: أنه    كون،  م خففـت الم ـددة وجعلـت

إلو قلت: علمت أن يقوا: بالرإع لم يحسن ح ى    ي بمـا يكـون عوضـا مـن حـ ف 
ـــه  ـــد، كقول )المزمـــا: مـــن عَلِننن َ نَهْ سَنننيَكُوهُ الضـــمير: نحـــو الســـين وســـوف وق

 .[32]، ووجه النصب ظاهر((21اآلية
عضــإم إالقراء ــان  جســد مــوقفين ألمــاني بنــي هللســرائيا ونوايــاهم، هلل  أيقــن ب

بعدم هللصاب إم بالب ء والع اب إي الدنيا واآلخرة، و ل  ب نزيا الحسبان منزلـة العلـم 
 واليقين، لقو ه و مكنه إي نفوسإم وصدورهم. 

ـح آخـرون  ، أحــد النقيضـين مـن ويــر أن يخطـر اآلخـر علــى «بالنصـب»ورجن
 . [35]بالإم، إكانت الن يجة عكن ما اع قدوا و منوا: أن عموا وصموا...

ــر، ومــ ــي ال فســير الكبي ــرازي إ ــد ال ــة، عن ــراءات القرآني ن ظــواهر اخــ  ف الق
، إـــي ســـياال ا ســـ فإام وال رجـــي «أو»اخـــ  ف هللعـــراب الفعـــا بعـــد الفـــاء والـــواو و

يَوَننالَ ومــن  لــ  مــ  : مــا  كــري الــرازي إــي  فســيري لقولــه  عــالى وال منــي وويرهــا، 

نَسْبَابَ للعَِْايَلقِ فَأََولِ َ لَّلََ لَّلَِِ *  ن نََْلُغُ للْأَسْبَابَفِرْعَوْهُ حَا هَامَاهُ لَْنَّ لِن صَرْ اَ لََُلِّ

مُوسََ يَلَّهِّن لَأَظَُ ُِ كَااَِاَ يَكَبَلِكَ زُحننَ لِفِرْعَوْهَ سُوءُ عََِلِِِ يَصُدْ عَننَّ للعْنبَّيلَّ يَمَنا كَيْندُ     

، فَننأََولِ َ لَّلَننَ لَّلَننِِ مُوسَننَه ، هلل  قــاا: )وقولــ(38-36)وــاإر: فِرْعَننوْهَ لََّلننا فِننن تَبَننابٍ
بفــ ح العــين والبــاقون بــالرإع،  ــم اطلــع هلل  أن « إــ طلع»حفــى عــن عاصــم  [36]قــرأ

حــرف  ـــم أ ــد  راخيـــا مـــن الفــاء، ومـــن نصــب جعلـــه جوابـــا، والمعنــى لعلـــي أبلـــا 
األسباب، إم ى بلغ إا أطلع، والمعنى مخ لف  ألن األوا لعلي أطلـع، وال ـاني لعلـي 

 .[37]وأنا ضامر أني م ى بلغت إ بد وأن أطلع(أبلا، 
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، «ليـت»معنى ال منـي، إ  ـربإا معنـى « لعا»إمن قرأ بالنصب إقد لمح إي 
ال بــين القــراء ين إــي [33]إنصــب إــي جوابإــا ، ولعــا هــ ا مــا جعــا اإلمــام الــرازي يفــرن

المعنى، إرأآل أن معنى النصـب مخ لـف عـن معنـى الرإـع  ألن معنـى النصـب: م ـى 
 طلعت، ومعنى الرإع: لعلي أبلا األسباب،  م لعلي أطلع. بلغت ا

نن إـي وجـه النصـب هللإالقراء ان  صور لنا موقف إرعون من هلللـه موسـى، هلل  
ا به د لة على ال   وا ح ماا إي هللله موسى، وإي وجه الرإع د لة علـى  إيما أون

 يمكن هللبـرازي أنن ال   وا ح ماا كانا مرجوين إي اع قاد إرعون ح ى أنه أبرز ما  
مــا لجإلــه حــين اع قــد أن اهلل   إــي صــورة الممكــن، هللمــا  مويإــا علــى ســامعيه وام

 .[21]جسم إي السماء ير جي ال طلع هللليه
  ال ا: ال عريف وال نكير

من أوجه اخ  ف القراءات القرآنية عند الرازي إـي ال فسـير الكبيـر، اخـ  ف 
درجــات مــن »ا  لــ  اخــ  ف قــراءة قــراءة الكلمــة مــن حيــث  عريفإــا و نكيرهــا، وم ــا

يَتِلْكَ  ُجْتََُا آتَيََْاهَا لََّْرَلهِي َ عَلََ وَوْمِِِ هَرْفَ ُ بين ال عريف وال نكير، من قوله « ن اء

 .(73)األنعام:دَرَجَاقو مَنْ هَشَاءُ لَّهْ رََْكَ  َكِي   عَلِي  
بـال نوين « جـاتي در »عاصـم وحمـزة والكسـائي  [21]قاا الرازي إي  فسـيري: )قـرأ

من وير هللضاإة والباقون باإلضاإة، إالقراءة األولى معناها: نرإع مـن ن ـاء درجـات 
ـم )ت « من»ك يرة، إيكون  هــ(: هـ ي القـراءة 133إي موضع النصب، قـاا ابـن ُمق س 

أدا على  فضيا بعضإم على بعض إي المنزلة والرإعة، وقاا أبو عمـرو: اإلضـاإة 
وعلى الدرجات الك يرة، وال نوين   يـدا هلل  علـى الـدرجات   دا على الدرجة الواحدة،

 .[22]الك يرة(
ــمَّ إرقــا إــي  -بمــا نقلــه عــن اللغــويين -والــ ي يفإــم مــن نــى الــرازي  أن  

المعنى بين قراءة ال نكير وقراءة ال عريف، إقـراءة ال نكيـر  صـور لنـا رإعـة اإلنسـان 
، [23]ومن رإع إقد رإعـت درجا ـه( ا ه برإع درج ه )ألن من رإعت درجا ه إقد رإع، 
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إإي  ـدا علـى نـو؛ مـن الرإـع ألنـان مخصوصـين بـدليا  صـور معنـى الك ـرة، إـي 
 حين أن قراءة ال عريف  دا على العموم.

و مة م اا إي ال فسير الكبير  حملـت إيـه قـراءة ال نكيـر معنيـين، و لـ  إـي 
، (73)النمـا:هَا يَهُ ْ مِنْ فَنزٍٍَ حَوْمَئِنبو آمَُِنوهَ   مَنْ جَاءَ ََّالْيَعَََ ِ فَلَُِ خَيْر  مَِْقوله  عالى 

مضـاإا مكسـور « ئـ إز؛ يوم  »ابن ك ير وأبو عمرو وابن عامر وناإع بخ ف  [22]قرأ
ب نـوين العـين وإـ ح المـيم، وبيـان « إز؛ي يوَمئـ »الميم، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 

« مـن إـز؛ي »قـراءة مـن قـرأ   ل  عند الرازي إـي ال فسـير الكبيـر جـاء إـي قولـه: )أمـا
بــال نوين إإــي  ح مــا معنيــين مــن إــز؛ واحــد، وهــو خــوف العقــاب، وأمــا مــا يلحــال 
اإلنسان من الإيبة والرعب عند م اهدة األهواا، إ  ينفـ  منـه أحـد، وإـي األخبـار 
مـــا يـــدان عليـــه، ومـــن إـــز؛  ـــديد مفـــرط ال ـــدة،   يك نإـــه الوصـــف، وهـــو خـــوف 

 .[25]النار(
« إـز؛»هي أن النكرة أعمن مـن المعرإـة  ألنن  لـ  يقـع علـى إحجة من نون )

وهو أعم وأك ر، ألن  هلل ا قلـت رأيـت رجـ  وقـع علـى كـا رجـا، وكـ ا هلل ا قلـت: رأيـت 
 .[26]و ما، إ  ا قلت رأيت و م ، حصرت الرؤية على  خى واحد(

)هللمــا  -كمـا يـرآل الـرازي -هللن سـياال ال نكيـر مبنـي علـى معـاني م عـددة، إإـو 
ــو؛ مــا للن ــف، وام ــا مكل ــة والجــ ا يلحــال ك ــ ن إــز؛ الإيب ــاب، إ ــز؛ نــو؛ العق ، وهــو إ

 .[28]لل عظيم، أي من إز؛  ديد   يك نإه الواصف وهو خوف النار(
وب ل   بـرز كـا قـراءة وجإـا معنويـا ي جـاوز حـدود المعنـى األولـي المفإـوم، 

 وي  ءم وما ينطوي عليه سياال اآلية الكريمة. 
 عرابعا: اإلإراد والجم

من أوجه اخ  ف القراءات القرآنية عند الرازي إـي ال فسـير الكبيـر، اخـ  ف 
بـين « ك بـه» لـ  اخـ  ف قـراءة  [27]قراءة الكلمة من حيث هللإرادهـا وجمعإـا، وم ـاا

آمَنَ للرْسُولُ َََِّا نُهْزَّلَ لَّلَيِِْ مِنْ رََنِِ يَللُِْؤْمَُِوهَ كُنل   اإلإراد والجمع، من قوله  عالى 
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نَ ََّالَلننِِ يَمَ ئِكَتِننِِ يَكُتُبَّننِِ يَرُسُننلِِِ ال هُفَننرنقُ ََننيْنَ نَ َنندو مِنننْ رُسُننلِِِ يَوَننالُول سَننََُِِْا       آمَنن

  (.275)البقرة:يَنَوَََُْا غُفْرَلهَكَ رََََْا يَلَّلَيْكَ للَِْ ِريُ
حمــزة  [23]وبيــان  لــ  عنــد الــرازي إــي ال فســير الكبيــر، جــاء إــي قولــه: )قــرأ

 على الجمع، أما األوا: إفيه وجإان:« ك به»على الواحد، والباقون « وك ابه»
أحدهما: أن المراد هو القرآن  م اإليمان به، وي ضمن اإليمـان بجميـع الك ـب 

 والرسا.
وال ــاني: علـــى معنـــى الجـــنن، إيواإـــال معنـــى الجمـــع، ونظيـــري قولـــه  عـــالى 

   ِرَّحنَ يَنَهْننزَلَ مََُهُنن ُ للْكِتَننابَ ََّننالْيَقن  فَبََُننثَ للَلننُِ للَْبَّننيننيَ مُبَشنننرَّحنَ يَمَُْننب البقــرة: مــن(
، إ ن قيا: اسم الجنن هللنما يفيد العموم، هلل ا كان مقرونا بـاأللف والـ م، (213اآلية

وه ي مضاإة، قلنا: قد جاء المضاف من األسماء، ونعني به الك ـرة، قـاا اهلل  عـالى 
ُْنوهَا يَلَّهْ تَُُد يل هَُِِْ َ للَلِِ ال تُي وقـاا اهلل  عـالى (17)النحـا: مـن اآليـة ،  نُ ِنَل

، وه ا اإلحـ ا  ـائع (178)البقرة: من اآليةلَكُ ْ لَيْلَ َ لل نيَامَّ للرْفَثُ لَّلََ هِعَائِكُ ْ
إي جميع الصيام، قاا العلماء: والقراءة بـالجمع أإضـا لم ـاكلة مـا قبلـه ومـا بعـدي 

 .[51]عليه( من لفظ الجمع، وألن أك ر القراءة
أن  م إرقا إي المعنى بين قراءة  -رحمه اهلل - وال ي يفإم من نى الرازي 

الجمع على الظاهر، والعدوا عنه هلللـى اإلإـراد، )إالحجـة لمـن أجمـع أنـه  ـاكا بـين 
اللفظــين وحقــال المعنــى  ألن اهلل  عــالى قــد أنــزا ك بــا وأرســا رســ ، والحجــة لمــن 

د: أنه أراد القرآن، ألن أها األديـان الم قدمـة قـد اع ـرف بعضـإم لـبعض بك ـبإم  وحن
وآمنوا بإا هلل  القرآن إ نإم أنكروي إل ل  أإـرد، وجمـع الرسـا ألنإـم لـم يجمعـوا علـة 

 .[51]اإليمان بإم(
 إكل ا القراء ين  بين لنا أن   إرال بين ك ابي وك اب أنزلإما اهلل  عالى.

ــراءة  ومــن ظــواهري أيضــا، خــرو  الكلمــة عــن مق ضــى الظــاهر، كــاخ  ف ق
و  ني إـا مـن قـوا « المـاء»الكلمة من حيث هللإرادها و  ني إا، وم اا  ل  هللإراد كلمة 
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ءُ يَفَجْرْهَا للْأَرْضَ عُيُوهاَ فَالْتََََ للَِْنا *  فَفَتَيََْا نََْوَلبَ للعَِْاءِ َََِّاءو مَُْهَِِرٍاهلل جلت قدر ه 

 ، (12-11)القمر:عَلََ نَمْرٍ وَدْ وُدِرَ
إـــال قى »[52]، قـــرئ َإـــال َ َقى ال َمـــاءُ قـــاا الـــرازي إـــي  فســـيري: )قولـــه  عـــالى 

، أي: النوعــان منــه: مــاء الســماء ومــاء األرض، إ  نــى أســماء األجنــان «المــاءان
علــى   ويــا صــنف، و جمــع أيضــا، يقــاا: عنــدي  مــران و مــور وأ مــار، علــى   ويــا 

، وله معنى لطيف، و ل  أنـه فَالْتََََ للَِْاءُوعين وأنوا؛ منه، والصحيح الم إور ن

 كـر المـاء و كـر ا نإمـار، وهـو  ،فَفَتَيََْنا نََْنوَلبَ للعْنَِاءِ َََِّناءو مَُْهَِِنرٍ      عالى لما قـاا 

ن يقوا ما كان من الحسن البديع أ ،يَفَجْرْهَا للْأَرْضَ عُيُوهاَالنزوا بقوة، قلما قاا 

، أي إـار المـاء مـن العـين بقـوة فَنالْتََََ للَِْناءُ  يفيد أن الماء نبع منإـا بقـوة، إقـاا 
ح ى ار فع وال قى بماء السماء، ولو جرآل جريا ضعيفا، لما كان هو يل قي مع مـاء 

 .[53]السماء، با كان ماء السماء يرد عليه وي صا به(
لســماء ومــاء األرض، بــدليا إالمــاء علــى  لــ  جــنن ي ــما المــائين، مــاء ا

الفعا قبله  ألن ا ل قاء يق ضي ال نعدند، أما قراءة ال  نية علـى ظـاهر األسـلوب إقـد 
) بيان اخ  ف نوعيإما وام  إالماء  اما لإمـا،  -كما ار  ي اإلمام الرازي–قصد به 

ــه  ــار بقــوة وار فــع ح ــى  قــى مــاء الســماء، إفي ــى أنن مــاء األرض إ وإيــه هلل ــارة هللل
 .[52]لغة    فإم من اإلإراد(مبا
 

 خامسا: اخ  ف حروف المعاني
من أوجه اخ  ف القراءات القرآنية عند الرازي إـي ال فسـير الكبيـر، اخـ  ف 
حروف المعاني وما يضفيه مدلولإا الوضعي على اخ  ف المعـاني، وم ـاا  لـ  مـا 

مِننَ نَهْنلُ للَُْنرَى    نَيَنَمـن قولـه  عـالى « أو أمـن»علـى موضـع « أو»  عاقب الواو و

 [55]، قـاا الـرازي إـي  فسـيري: )قـرأ(37ألعراف:ا)نَهْ حَأْتِيَهُ ْ ََأْسََُا ضُيَإ يَهُ ْ حَلَُْبُوهَ
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بف ح الواو، وهو حرف العطف، دخلت عليه همزة ا سـ فإام، « أمنَو أَ »أك ر القراء 
نَيَكَُلَِنننا وقولـــه  ،(51)يـــونن: مـــن اآليـــةنَثُننن ْ لَّاَل مَنننا يَوَننن َكمـــا دخـــا إـــي قولـــه 

، ألن قبلـه اوبعـده ا، وهـ ي القـراءة أ ـبه بمـا قبلإـ(111)البقرة: من اآليـةعَاهَدُيل

نَفَنننننأَمِنَ نَهْنننننلُ للَُْنننننرَى(38ألعـــــراف: مـــــن اآليـــــةا)  ومـــــا بعـــــدي َنَفَنننننأَمَُِول مَكْنننننر

ألعــراف: مــن ا)نَيَلَنن ْ حَهْنندِ لَِلننبِحنَ حَرَّثُننوهَ للْننأَرْضَ  ، (33ألعــراف: مــن اآليــةا)للَلننِِ
ســاكنة الــواو، واســ عما علــى ضــربين: « أو  أمــن»ابــن عــامر  [56]، وقــرأ(111اآليــة

أحـــدهما: أن  كـــون بمعنـــى أحـــد ال ـــيئين، كقولـــه: زيـــد أو عمـــرو جـــاء، والمعنـــى 
أحدهما جاء. والضرب ال اني: أن  كون لعضـراب عمـا قبلإـا، كقولـ : أنـا أخـر  أو 

إلقامة، ك ن  قلت:   با أقيم، إوجه ه ي القـراءة أقيم، أضربت عن الخرو ، وأ بت ا
تََْزَّحننلُ للْكِتَننابَّ ال لمل * لعضــراب   علــى أنــه أبطــا األوا، وهــو « أو»أنــه جعــا 

، إكـان المعنـى مـن هـ ي (3-1)السـجدة: نَمْ حََُولُنوهَ *  رَحْخَ فِيِِ مِنْ رَبن للَُْنالَِِنيَ 
ن  ــ هإنــا ال ــي ألحــد « أو»ئت جعلــت اآليــة اســ واء هــ ي الضــروب مــن العــ اب، وام

 .[58]ال يئين، ويكون المعنى: أإ منوا هللحدآل ه ي العقوبات(
يَوَنالَ  مـن قولـه  عـالى « أو أن يظإر»وك ل  ي عاقب الحرإان على موضع 

َْهَّرَ فِن فِرْعَوْهُ اَرُيهِن نَوْتُلْ مُوسََ يَلْيَدٍُْ رََُِْ لَّهِّن نَخَا ُ نَهْ حُبَدنلَ دِحََكُ ْ نَيْ نَهْ حُ

 .(26)واإر:للْأَرْضَّ للْفَعَادَ
نـاإع وابـن  [57]وبيان  ل  عند الرازي إي ال فسير الكبير، جاء إي قوله: )قـرأ

، يعنــي أنــه يجمــع بــين  بــديا الــدين وبــين «أو»بــالواو وبحــ ف « وأن يظإــر»عمــر 
ين اي أنـه  بـد مـن وقـو؛ أحـد األمـر إمعنـ« أو»هللظإار المفاسد، وال ين قـرأوا بصـيغة 

 [53]بالنصـب علـى ال عديـة، وقـرأ «الفساد»بضم الياء وكسر الإاء، و« ُيظإر»وقرئ 
ـــو بكـــر عـــن عاصـــم بلفـــظ  ـــاء والإـــاء، « أو َيظإـــر»حمـــزة والكســـائي وأب بفـــ ح الي

إـي « موسـى»بالرإع، أما وجه القراءة األولى إإو أنـه أسـند الفعـا هلللـى « الفساد»و
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م علـى نسـال واحـد، وأمـا وجـه القـراءة ليكون الك « يظإر»إك ل  إي « يبدا»قوله 
 .[61]ال انية، إإو انه هلل ا بدا الدين إقد ظإر الفساد الحاصا بسبب  ل  ال بديا(

إكــا قــراءة   ــير هلللــى معنــى مغــاير لألخــرآل، حســبما يق ضــيه أصــا الوضــع 
أن كــا قــراءة  م ــا موقفــا لفرعــون مــع  -واهلل أعلــم -اللغــوي مــن معنيإمــا، لــ ل  

ــديا أعوانــه ومس  ــاري ــى ال ب ــا  ســلط إيــه خوإــه عل ــى  م ــا موقف ــالقراءة األول ه، إ
واإلإساد معـا، ح ـى يصـا إـي محاج ـه المغلوطـة هلللـى هللقنـا؛ أعوانـه وأ باعـه بخطـر 
موســى عليــه الســ م علــى ديــنإم ودنيــاهم معــا، أمــا األخــرآل إقــد بنــى حج ــه علــى 

 .[61]ندياإلبإام أو ال در ، وقدنم خوإه من  بديا دينه  ألنه كان األهم ع
 

 : ال قديم وال  خيرسادسام 
اه م إخر الدين الرازي بظاهرة ال قديم وال ـ خير، وأ ـار هلللـى إائـد إا الد ليـة 

 الم عددة، والم ر بة على اخ  ف القراءات القرآنية. 
 لــ  إــي ال فســير الكبيــر، مــا  كــري الــرازي وهــو يفســر قولــه  عــالى  [62]وم ــاا

َللُِْؤْمَِِنيَ نَهْفُعَهُ ْ يَنَمْوَللَهُ ْ ََّأَهْ لَهُ ُ للْجََْن َ حََُناتِلُوهَ فِنن سَنبَّيلَّ للَلنِِ       لَّهْ للَلَِ لشْتَرَى مِن

نَ فَيََْتُلُوهَ يَحَُْتَلُوهَ يَعْدلَ عَلَيِِْ  ََّاَ فِن للَتوْرَلةِ يَللْأِهْجَّيلَّ يَللَُْرْآهَّ يَمَنْ نَيْفََ َََُّهْدِِِ مِ

، هلل  (111)ال وبــة:ََّبَننيُِْكُ ُ لَلننبِي ََنناحَُْتُ ْ ََّننِِ يَاَلِننكَ هُننوَ للْفَننوْزُ للََُِْنني ُللَلننِِ فَاسْتَبْشِننرُيل 
حمزة والكسائي ب قديم المفعوا على الفاعا، وهو كونإم مق ولين على  [63]قاا: )قرأ

كـــونإم قـــا لين، والبـــاقون ب قـــديم الفاعـــا علـــى المفعـــوا، أمـــا  قـــديم الفاعـــا علـــى 
المعنى أنإم يق لون الكفار و  يرجعون عـنإم هلللـى أن يصـيروا  المفعوا إظاهر، ألن

مق ــــولين، وأمــــا  قــــديم المفعــــوا علــــى الفاعــــا، إــــالمعنى: أن طائفــــة كبيــــرة مــــن 
ن صاروا مق ولين لم يصر  ل  رادعا للباقين عن المقا لـة، بـا يبقـون  المسلمين، وام

فََِنا يَهََُنول لَِِنا    كقوله بعد  ل  مقا لين مع األعداء، قا لين لإم بقدر اإلمكان، وهو 

 .[62]، أي ما وهن من بقي منإم((126)آا عمران: من اآلية نَصَاََهُ ْ فِن سَبَّيلَّ للَلِِ
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لي المفإـوم،  وب ل   برز كا قراءة وجإا معنويا  انيا يخ لف عن المعنى األون
من سـياال اآليـة، إوجـه ا خـ  ف إـي اآليـة دليـا علـى )أن الـواو  ـدا علـى الجمـع 
ــد  ــة بع ــون المقا ل ــدم أو أخــر، وام  إيســ حيا أن  ك ــاا ق ــم يب ــ ل  ل ــب، إل دون ال ر ي

 .[65]الق ا، وقد يجوز أن يراد يق ا بعضإم ويقا ا الباقي وهو ك ير إي ك مإم(
 

 سابعا: ال كر والح ف
اه م إخر الدين الرازي بظاهرة الـ كر والحـ ف، وأ ـار هلللـى ك يـر مـن صـورها 

والب وة، والم ر بة علـى اخـ  ف القـراءات القرآنيـة وأ رهـا  المعإودة إي درن اللغة
 إي ا سا؛ المعاني، و ل  من خ ا وجإين من وجوي ا خ  ف: 

أحدهما: مـا  حقـال إيـه الـ كر والحـ ف نصـا بـ ن  حـ ف هللحـدآل القـراءات مـا 
   كري األخرآل. 

واآلخــر: مــا دان اخ  إــه اإلعرابــي وال صــريفي خــ ا  وجيإــه علــى أن  مــة 
 مح وإا يجوز  قديري إي الك م، جريا على أصله إي العربية. 

، [66]ومن صور الح ف إي القراءات القرآنية عنـد الـرازي إـي ال فسـير الكبيـر
ح ف الخبر، جاءت هلل ارات الـرازي لظـاهرة حـ ف الخبـر الم ر بـة علـى بعـض أوجـه 

إــي « هللن» ي إــي  فســيري، ومــن  لــ  مــ   حــ ف خبــر المب ــدأ وخبــرائــا خــ  ف القر 
ــه  عــالى «والصــابئون» وجيــه قــراءة  ــى قــراءة الجمإــور، مــن قول ــالرإع عل لَّهْ ، ب

لَلبِحنَ آمََُول يَلَلبِحنَ هَادُيل يَلل ْاََّئُوهَ يَللَْ َارَى مَنْ آمَنَ ََّالَلِِ يَللْيَوْمَّ للْآخِرَّ يَعَِِلَ 

، هلل  قــاا: )ظــاهر اإلعــراب (63لمائــدة:)اصَننالِياَ فَنن  خَننوْ   عَلَننيْهَّ ْ يَال هُنن ْ حَيْزَهُننوهَ     
أبي بن كعب وابن مسعود وابن ك يـر،  [68]، وهك ا قرأ«والصابئين»يق ضي أن يقاا: 

 وللنحويين إي علة القراءة الم إورة وجوي: 
با ب ــداء علــى « الصــابئون»ار فــع  [67]األوا: وهــو مــ هب الخليــا وســيبويه

الــ ين هــادوا والنصــارآل مــن آمــن بــاهلل هللن الــ ين آمنــوا و »نيــة ال ــ خير، ك نــه قيــا: 
، «واليوم اآلخـر وعمـا صـالحا إـ  خـوف علـيإم و  هـم يحزنـون، والصـابئون كـ ل 
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إح ف خبري، والفائدة إي عدم عطفإم على من قبلإم هو أن الصابئين أ ـد الفـرال 
المــ كورين إــي هــ ي اآليــة ضــ  ، إك نــه قيــا: كــا هــؤ ء الفــرال هللن آمنــوا بالعمــا 

با اهلل  وب إم وأزاا  نـبإم، ح ـى الصـابئون، إـ نإم هللن آمنـوا كـانوا أيضـا الصالح، ق
 ك ل .

ضـعيفة إـي العمـا هإنـا، « هللنن »أن كلمـة  [63]الوجه ال اني: وهـو قـوا الفـراء
 وبيانه من وجوي: 

ــــة  ــــا م ــــابإة للفعــــا، ومعلــــوم أن « نن هلل»األوا: أن كلم هللنمــــا  عمــــا لكونإ
 .  الم ابإة بين الفعا وبين الحرف ضعيفة

ن كانت  عما لكن هللنما  عما إـي ا سـم إقـط، أمـا الخبـر إ نـه  ال اني: أنإا وام
بقــي مرإوعــا بكونــه خبــر المب ــدأ، ولــين لإــ ا الحــرف إــي رإــع الخبــر  ــ  يرا، وهــ ا 

 م هب الكوإيين.
ال الث: أنإا هللنما يظإر أ رها إي بعض األسماء، أما األسـماء ال ـي   ي غيـر 

إ  يظإر أ ر ه ا الحرف إيإا، واألمر هإنـا كـ ل   ألن حالإا عند اخ  ف العواما 
وهــ ي الكلمــة   يظإــر إيإــا أ ــر الرإــع والنصــب « الــ ين»ا ســم هإنــا هــو قولــه 

 .[81]والخفض(
ــي ال فســير  ــرازي إ ــة عنــد ال ــراءات القرآني ــي الق ومــن صــور الحــ ف أيضــا إ

بال ـاء « بـ يسـ طيع ر »الكبير، حـ ف المضـاف، إقـد جعـا اإلمـام الـرازي منـه قـراءة 
لَّاْ وَالَ للْيَوَلرَّح وهَ حَا عِيعََ لَْنَ مَرْحَ َ هَلْ حَعْتَطِي ُ رََ كَ نَهْ والنصب، من قوله  عالى 

، هلل  قـاا: (112)المائـدة:حََُزنلَ عَلَيََْا مَائِدَةإ مِنَ للعْنَِاءِ وَنالَ لَتَُنول للَلنَِ لَّهْ كَُْنتُ ْ مُنؤْمَِِنيَ      
بالنصــب وب دوــام الــ م إــي ال ــاء، « ربــ »بال ــاء « يســ طيع هــا»الكســائي  [81])قــرأ

وسبب اإلدوام أن ال م قريب المخـر  مـن ال ـاء  ألنإمـا مـن حـروف طـرف اللسـان 
ــا، وبحســب قــرب الحــرف مــن الحــرف يحســن اإلدوــام، وهــ ي القــراءة  وأصــوا ال ناي

علـم مروية عن علي وابن عبان، وعن عائ ـة رضـي اهلل عنإـا أنإـا قالـت: كـانوا أ
نما قالوا هـا  سـ طيع أن  سـ ا ربـ ، وعـن معـا   باهلل من أن يقولوا ها يس طيع، وام
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بالنصــب، والبــاقون « ربــ »بال ــاء « عيهــا  ســ ط» بــن جبــا: أقرأنــي رســوا اهلل 
برإــع البــاء واإلظإــار، إ مــا القــراءة األولــى إمعناهــا: هــا « ربــ »باليــاء « يســ طيع»

ة أولـى مــن ال انيـة  ألن هــ ي القـراءة  وجــب  سـ طيع سـؤاا ربــ ل قـالوا وهــ ي القـراء
 .[82] كإم إي اس طاعة عيسى، وال انية  وجب  كإم إي اس طاعة اهلل(

المعنى على قراءة الجمإور   يح ا  هلللى  قدير مح وف، وحجـة  لـ : )أنـه 
جعا الفعا هلل  عالى إرإعه به، وهـم إـي هـ ا السـؤاا عـالمون أنـه يسـ طيع، إلفظـه 

ومعناي معنى الطلـب والسـؤاا، أمـا القـراءة األخـرآل إقـد جـاءت علـى  لفظ ا س فإام،
ــم حــ ف الســؤاا وأقــام  ــديري: هــا  ســ طيع ســؤاا ربــ ل   « ربــ »حــ ف مضــاف  ق

 .[83]مقامه(
 

  امنا: الصور الب وية: 
 ال  بيه: -أ

إي هللن ا  الصورة ال  بيإية، و عددها ب عدد المعـاني  ائيأسإم ا خ  ف القر 
خ  ف القراءات، كما أسإم إي  نو؛ بعـض عناصـرها، ومـن  ـم  نـو؛ المح ملة إي ا

كُتِنخَ عَلَنيْكُ ُ للَِْتَنالُ    مدلو  إا، ومن  ل  ما  كـري الـرازي إـي  فسـيري لقولـه  عـالى 

يَهُوَ كُرِْ  لَكُ ْ يَعَعََ نَهْ تَكْرَهُول شَيْئاَ يَهُوَ خَيْر  لَكُ ْ يَعَعََ نَهْ تُيِب ول شَيْئاَ يَهُوَ 

بضـم الكـاف  [82]، هلل  قاا: )الكري(216)البقرة:شَرٌّ لَكُ ْ يَللَلُِ حَُْلَ ُ يَنَهْتُ ْ ال تَُْلَُِنوهَ 

ــه  ــدليا قول ــه يَعَعَننَ نَهْ تَكْرَهُننول شَننيْئاَ يَهُننوَ خَيْننر  لَكُنن ْ    هــو الكراهــة، ب ــم إي   ،
وجإان، أحدهما: أن يكون المعنـى وضـع المصـدر موضـع الوصـف مبالغـة... ك نـه 

نفسه كراهة لفـرط كـراه إم لـه. وال ـاني: أن يكـون إعـ  بمعنـى مفعـوا، كـالخبر  إي
الســلمي بــالف ح، ويجــوز أن يكــون  [85]بمعنــى المخبــور، أي وهــو مكــروي لكــم، وقــرأ

المعنى اإلكراي علـى سـبيا المجـاز، كـ نإم أكرهـوا عليـه ل ـدة كـراه إم لـه، وم ـق ه 
حقـــاف: مـــن أل)اُِ كُرْهننناَ يَيَضَنننَُتُِْ كُرْهننناَ  ََِلَتْنننُِ نُم نننعلـــيإم، ومنـــه قولـــه  عـــالى 
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، واهلل أعلم، وقاا بعضإم: الكري، بالضم ما كره ه، مما لم  كري عليه، وام ا (15اآلية
 .[86]كان باإلكراي إبالف ح(

القراءة هإنا نظرنا هلللى ال  بيه البليا علـى  -اإلمام الرازي -لقد لفت  وجيه 
بـــالف ح، )إـــالمف وح الم ـــقة ال ـــي  نـــاا « كـــري»أحـــد المعـــاني المح ملـــة إـــي قـــراءة 

اإلنسان من خار ، والمضموم ما يناله من  ا ه، وقيا المف وح اسم بمعنـى اإلكـراي، 
والمضــموم بمعنــى الكراهيــة، وعلــى مــا ينالــه مــن  ا ــه، وقيــا: المف ــوح اســم بمعنــى 

أو  -أي علــى حــ ف مضــاف–الكراهيــة، وعلــى كــا حــاا إــ ن كــان مصــدرا إمــؤوا 
على المبالغة أو ال  بيه البليا، كـ نإم أكرهـوا عليـه ل ـد ه وعظـم م ـق ه،  محموا

 ــم كــون الق ــا مكروهــا   ينــاإي اإليمــان، ألن الكراهيــة طبيعيــة لمــا إيــه مــن الق ــا 
إنــاء البــدن، و لــف المــاا، وهــي    نــاإي الرضــا بمــا ُكل ــف، كــالمريض  واألســر وام

 .[88]ب اعة، ويرضى به من جإة أخرآل(ال ارب الدواء الب ع يكرهه، لما إيه من ال
ـــراءات  ـــا  خـــ  ف ق ـــه ووجـــه ال ـــبه،  بع ـــد  نوعـــت مـــدلو ت الم ـــبه ب وق

، بــين هللســكان الصــاد وإ حإــا، وكســر الجــيم وضــمإا، إــي «تجمــا »و« كالقصــر»
 .(33-32)المرس ت:كَأََهُِ جََِّالَت  صُفْر *  لََّههَا تَرْمِن ََّشَرَرٍ كَالََْ ْرَّقوله  عالى 

وقــد إطــن هلللــى هــ ا ال نــو؛، وابــان عــن وجإــه اإلمــام إخــر الــدين الــرازي، هلل  
، بضــم الجــيم وهــو قــراءة يعقــوب، و كــروا «ُجمــا ت»ابــن عبــان  [87]يقــوا: )قــرأ

بالضـم الحبـاا الغـ ظ، وهـي حبـاا السـفن، ويقـاا « الُجما ت»وجوها، أحدها: قيا: 
ف إـي الحبـاا هللنمـا هـو الُجمـا، ، ومنإم من أنكر  ل ، وقاا: المعرو [83]لإا القلون

و انيإــا: قيــا: هــي قطــع «. ح ــى يلــج الُجمــا»بضــم الجــيم و  ــديد المــيم وقــرئ 
النحان، وهو مروي عـن علـي بـن أبـي طالـب عليـه السـ م، وابـن عبـان، ومعظـم 

: يجوز أن يكـون الجمـا ت بالضـم مـن [71]أها اللغة   يعرإونه. و ال إا: قاا الفراء
ا: أجملت الحساب، وجاء القوم جملة، أي مج معين، والمعنـى: ال يء المجما، يقا

أن ه ي ال ررة  ر فع ك نإا  يء مجمو؛ ولـيظ اصـفر، وهـ ا قـوا الفـراء. ورابعإـا: 
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: يجوز أن يقاا جما ت بضم الجيم، جمع جمـاا بضـم الجـيم، وجمـاا [71]قاا الفراء
 بضم الجيم يكون جمع جما، كما يقاا: رخا وُرخاا ور خاا.

مالة بكسر الجيم، هي جمـع جمـا، م ـا حجـر وحجـارة، [72]قراءة ال انيةال : ج 
 قاا أبو علي: وال اء هللنما ألحقت جما  ل  نيث الجمع، كما لحقت إي إحا وإحالة. 

ـــة ـــا صـــفر إلرادة [73]القـــراءة ال ال  ـــة بضـــم الجـــيم، وهـــي القلـــن، وقي : جمل
ضـرب هلللـى الصـفرة، قـاا الجنن، أما قوله صفر إـاألك رون علـى المـراد منـه سـود  

:    رآل أسود من اإلبـا هلل  وهـو م ـوب صـفرة، وال ـرر هلل ا  طـاير إسـقط [72]الفراء
وإيه بقية من لون النار، كان أ به بالجما األسود ال ي ي وبه  يء من الصـفرة، 
وزعم بعض العلمـاء أن المـراد هـو الصـفرة   السـواد، ألن ال ـرر هللنمـا يسـمى  ـررا 

نما يصير أسود هلل ا انطفـ ، وهنـا    ما دام يكون نارا ، وم ى كان نارا كان أصفر، وام
 .[75]يسمى  ررا(

إســياال الوعــد وال خويــف الــ ي جــاءت بــه هــ ي اآليــة، جــاء مصــورا مــن كــا 
جوانبه عن طريال  نو؛ مدلو ت الم به به األوا بين الدور الكبيرة وأصـوا النخـا، 

الـ ي ُيضـرب بـه الم ـا إـي العظـم  واآلخر بين جمع الجماا،  ل  الحيوان المعـروف
ـــداد وا ل فـــاف أو قطـــع النحـــان األصـــفر  والضـــخامة، والحبـــاا الغليظـــة إـــي ا م 
ــد و ــدة  صــوير هــ ي النــار، وهــ ا مــدار  ــد إــي قــوة ال إدي ــار لونإــا، ممــا يزي باع ب
السياال وواي ه، إصورة الجحيم الم لظية، وكـا  ـررة مـن  ـررها ي ـبه القصـر إـي 

مـاا إـي سـيرها ولونإـا م صـاعدة مل فنـة ال فـاف الحبـاا، هلل ا كـان العظم، و  به الج
 ![76] ل  هو حاا ال رر، إما بالنا بالنار نفسإا ولإيبإا

 
 المبالغة -ب

عنــى اخــ  ف القــراءات القرآنيــة ب ــ ن المبالغــة بصــف إا طريقــة مــن طرائــال 
لـة علـى الوإاء بالمعنى، والوصوا به هلللى أقصى وايا ه، وأسـإم مـع ويـري إـي الد  

م محإــا، ومحاولــة  طبيقإــا بوجــه مــن الوجــوي علــى نظائرهــا القرائيــة، وك ــفت لنــا 
 نصوى اإلمام الرازي إي  ل  عن  واردها عندي على ضربين: 
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أو : المبالغة النا ئة عن اخـ  ف إـي د لـة بعـض ال راكيـب  خـ  ف وجـه 
 القراءة بإا إي هللعراب أو  صريف. 
ب ـد اليـاء وإ حإـا، « علـيَّ »ي، إـي  وجيـه قـراءة من  ل  ما  هب هللليه الـراز 

ََن و ِمنْن        إي قوا اهلل  عالى  َََّبين ِِ لََّلنا لْلَينْق َونْد جَّْئنُتُكْ   َِيق  َعَلَ َنْه ال َنُووَل َعَلَ للَلن  َ

، إقــد كانـت المبالغـة بــاإلوراال (115ألعـراف:ا)رََنكُن ْ فَأَرْسِنلْ مَُِننَ َََِننن لَّسْنرلئيلَ    
 [78]ال ـي  كرهـا الـرازي إـي قولـه: )قـرأ« علـيَّ » ي ُحملـت عليإـا قـراءة أحد األوجه ال

م دد اليـاء والبـاقون بسـكون اليـاء وال خفيـف، أمـا قـراءة نـاإع « يَّ حقيال عل»ناإع 
إاعا، قاا الليث: حال ال يء معناي وجب، ويحال يجوز أن يكون بمعنى « إحقيال»

علـين  ـر  ا، والمعنى: واجب علي  أن  فعا ك ا، وحقيال علي أن أإعله، بمعنى إاع
ــى مفعــوا، وضــع  ــالحال، ويجــوز أن يكــون بمعن ــى اهلل هلل  ب ــا»القــوا عل ــي « إعي إ

نــي لمحقــوال علــين أن «مفعــوا»موضــع  ،  قــوا العــرب: حــال علــي أن أإعــا كــ ا، وام
 اإعا خيرا، أي حال علي  ل  بمعنى اس حال.

ى، قـاا هلل ا عرإت ه ا إنقوا: حجة ناإع إي   ديد الياء أن حـال ي عـدآل بعلـ
فَيَننننقْ عَلَيْهَننننا ، وقــــاا (31)الصــــاإات: مــــن اآليــــةفَيَننننقْ عَلَيََْننننا وَننننوْلُ رََنََننننا عــــالى 

مـن  «علـى»، إحقيال يجوز أن يكون موصو  بحرف (16سراء: من اآليةإل)اللََْنوْلُ 
ــه  ــ ن قول ــال»هــ ا الوجــه، وأيضــا إ ي عــدآل  «وجــب»بمعنــى واجــب، إكمــا أن  «حقي

وأمـا قـراءة العامـة «. علـى»، ي عدآل بــ«وجب»أريد به  هللن« حقيال»، ك ل  «على»بـ
بسكون الياء، إفيه وجـوي: األوا: أن العـرب  جعـا البـاء إـي موضـع  «حقيال على»
،  قــوا: رميــت علــى القــون، وبــالقون، وجئــت علــى حــاا حســنة، وبحــاا «علــى»

ــــــ  ــــــاا األخف ــــــاا  :[77]حســــــنة، ق ــــــا ق ــــــ ا كم يَال تََُُْنننننندُيل ََّكُننننننلِّ صِننننننرَل و   وه

َراطي ، إكما وقعت الباء إي قوله (76ألعراف: من اآليةا)يهَتُوعِدُ موضـع  ب ُكا  ص 

،  ََِينق  عَلَنَ نَهْ ال نَوُنولَ   موقع البـاء إـي قولـه « على»ك ل  وقعت كلمة « على»
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، وعلـى هـ ي القـراءة إال قـدير: «حقيال ب ن   أقـوا»يؤكد ه ا الوجه قراءة عبد اهلل 
«. أن   أقــوا»ى قــراءة نــاإع ير فــع با ب ــداء، وخبــري أنــا حقيــال بــ ن   أقــوا، وعلــ

ال اني: أن الحـال هـو ال ابـت الـدائم، والحقيـال مبالغـة إيـه، وكـان المعنـى: أنـا  ابـت 
مس مر على أن   أقوا هلل  الحال. ال الث: الحقيال هإنا بمعنى المحقوال، وهـو مـن 

هإنـا هـي « لـىع»قول : حققـت الرجـا هلل ا مـا  حقق ـه، وعرإ ـه علـى يقـين، ولفظـة 
فِطْنرَقَ للَلنِِ لَلتِنن فَطَنرَ للَْناسَ      ال ي  قرن باألوصاف ال زمة األصـلية، كقولـه  عـالى 

، و قــوا: جــاءني إــ ن علــى هيئ ــه وعاد ــه، وعرإ ــه (31)الــروم: مــن اآليــةعَلَيْهَننا
و حقق ه علـى كـ ا وكـ ا مـن الصـفات، إمعنـى اآليـة: أنـي لـم أعـرف ولـم أ حقـال هلل  

 .[73]لحال، واهلل أعلم(على قوا ا
 انيا: المبالغة النا ئة عن اخ  ف صيا الكلمات المفردة بالعدوا عـن بنيـة 

 هلللى أخرآل للد لة على ك َبر  المعنى أو  ك يري
وكان من صورها إي القراءات، قراءة الكلمـة بـال خفيف  ـارة  ـم العـدوا عنـه 

ى أو المبالغـة إيـه، وم ـاا هلللى ال  ديد  ارة أخرآل، لغـرض الد لـة علـى  ك يـر المعنـ
ـــا  ـــراءة الفع ـــ  اخـــ  ف ق ـــد م» ل ـــالى « عق ـــه  ع ـــال خفيف وال  ـــديد مـــن قول ال ب

ََدْتُ ُ للْأَحَِْاهَ ُِ ََّالَلغْوَّ فِن نَحَِْاهِكُ ْ يَلَكِنْ حُؤَلخِبُكُ ْ َََِّا عَ )المائدة: من حُؤَلخِبُكُ ُ للَل
 .(73اآلية

نـاإع وابـن ك يـر وأبـو عمـرو  [31]قـرأوبيان  لـ  عنـد الـرازي جـاء إـي قولـه: )
ب  ـديد القـاف بغيـر ألـف، وقـرأ حمـزة والكسـائي وأبـو « عقـد م»وحفى عن عاصم 
« عاقــد م»ب خفيــف القــاف بغيــر ألــف، وقــرأ ابــن عــامر « عقــد م»بكــر عــن عاصــم 

بــاأللف وال خفيــف، قــاا الواحــدي: يقــاا عقــد إــ ن اليمــين والعإــد والحبــا عقــدا هلل ا 
 م ا  ل  أيضا عقد بال  ديد هلل ا وكد وم له أيضا عاقد باأللف. أوكدي وأحكمه، و 

ــال خفيف إ نــه صــالح للقليــا والك يــر،  هلل ا عرإــت هــ ا إنقــوا: أمــا مــن قــرأ ب
يقاا: عقد زيد يمينـه، وعقـدوا أيمـانإم، وأمـا مـن قـرأ بال  ـديد إـاعلم أن أبـا عبيـدة 
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قراءة بال  ــديد  وجــب زيــف هــ ي القــراءة وقــاا: ال  ــديد لل كريــر مــرة بعــد مــرة، إــال
 سقوط الكفارة عن اليمين الواحدة، ألنإا لم   كرر. 

عنه من وجإين: األوا: أن بعضإم قاا: عقـد  -رحمه اهلل–وأجاب الواحدي 
بال خفيف وال  ديد واحد إي المعنـى. ال ـاني: هـب أنإـا  فيـد ال كريـر كمـا إـي قولـه 

 َغََلََننتِ للْننأََْوَلبأن هــ ا ال كريــر يحصــا بــ ن يعقــدها  ، هلل (23)يوســف: مــن اآليــة
بقلبــه ولســانه، وم ــى جمــع بــين القلــب واللســان إقــد حصــا ال كريــر، أمــا لــو عقــد 
اليمين ب حدهما دون اآلخر لم يكن معقـدا، وأمـا مـن قـرأ بـاأللف إ نـه مـن المفاعلـة 
ال ي  خ ى بالواحد، م ـا عاإـاي اهلل، وطارقـت النعـا، وعاقبـت اللـى، إ كـون هـ ي 

 .[31]كقراءة من خفف(القراءة 
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 ةــالخا م
 

الـ ي كـان  الحمد هلل بدءا واخ  اما، والص ة والسـ م علـى سـيدنا محمـد 
ــدين...  مامــا، وعلــى آلــه وصــحبه ومــن اه ــدآل بإديــه هلللــى يــوم ال للنبيــين خا مــا وام

 وبعد.. 
إ حسب أني قـد ألممـت إـي الصـفحات السـابقة مـع )ا خـ  ف إـي القـراءات 

رازي إي ال فسير الكبير، وأ ري إي  وسع المعنى(، بما يجب أن يقاا. القرآنية عند ال
ن من مقاصد ه ا ا خـ  ف  هللن ا خ  ف إي القراءات القرآنية هو اخ  ف  نو؛، وام
هو  ك ير من المعاني إي اآلية الواحدة، إكانت كـا قـراءة  لقـي الضـوء علـى جانـب 

ن موضـو؛  عـدد القـراءات القرآنيـة عنـد الـرازي إـي  معين لم  بينه القراءة األخرآل، وام
ال فسير الكبير من الموضوعات المإمـة إـي الـدرن اللغـوي والب وـي، ألنـه انطلـال 
مــن  فســيري مــن منطلقــات عقليــة منطقيــة، حاولــت أن  قلــب العبــارة القرآنيــة علــى 
أوجإإــا القرائيــة، وال حــدث عــن كــا مــا يمكــن أن ي ــكا وجإــا محــ م  إــي هــ ي 

، ل ل  جاءت ه ي القراءات ال ي قدمإا الرازي بمعـان م عـددة، وكـ ن القراءة، أو  ل 
الجملة القرآنية  صـبح معإـا قابلـة ألن  فإـم بمعـان م عـددة، يخ لـف معنـى بعضـإا 

 عن بعض، وأن ه ي المعاني  كون مرادة على ال وسع. 
 واهلل أس ا أن ينفع بإ ا البحث من  اء هللنه نعم المولى ونعم النصير.
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  :ــالإوام
 

 .2/37اإل قان إي علوم القرآن: للسيوطي:  [1]

 .2/31م.ن:  [2]

 .332-13/331مجموعة الف اوآل:  بن  يمية:  [3]

 .116-1/115مناها العرإان إي علوم القرآن: للزرقاني:  [2]

 .1/12ينظر: ال سإيا لعلوم ال نزيا:  بن جزي:  [5]

 .1/26ينظر:  فسير ال حرير وال نوير:  بن عا ور:  [6]

 .76-1/75ن: ينظر: مناها العرإا [8]

 .1/51ينظر: الن ر إي القراءات الع ر:  بن الجزري:  [7]

 .1/52ال حرير وال نوير:  [3]

 .178، 22، 12/18، 6/53، 3/158ينظر: ال فسير الكبير: للرازي، م  :  [11]

 .2/376، والن ر: 632ينظر: السبعة إي القراءات:  بن مجاهد:  [11]

 .2/62ينظر: الك اب: سيبويه:  [12]

 .»إ قللت قوما وأعمر إم«، وصدر البيت: 31 ينظر: ديوان األع ى: [13]

 .3/123ينظر: معاني القرآن: للفراء:  [12]

 .23/222ال فسير الكبير:  [15]

، الــدر المصــون: 6/273ينظــر: الحجــة للقــراء الســبعة: ألبــي علــي الفارســي:  [16]
 .11/283للسمين الحلبي: 

عرابــــه: للزجــــا : 3/123ينظـــر: معــــاني القــــرآن: للفــــراء:  [18] ، معــــاني القــــرآن وام
 .3/63، معاني القراءات: ألبي منصور األزهري: 5/122

 .311، أسباب النزوا: للنيسابوري: 2/233ينظر: الك اف: للزمخ ري:  [17]

، وينظــر: 51ال وجيـه الب وــي للقـراءات القرآنيــة: للـدك ور أحمــد سـعد محمــد:  [13]
 .7/186حا ية ال إاب على البيضاوي: 

 .2/233، الن ر: 218ينظر: السبعة:  [21]
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-1/582، وينظــر: هللر ــاد العقــا الســليم: ألبــي الســعود: 3/2يــر: ال فســير الكب [21]
583. 

 .85، ال وجيه الب وي: 72-3/73ينظر: الحجة للقراء السبعة:  [22]

 .2/566وهي قراءة ابن عبان، ينظر: الدر المصون:  [23]

 .1/183ينظر: معاني القرآن: للفراء:  [22]

 .2/231، الن ر: 173ينظر: السبعة:  [25]

 .1/372 : ينظر: معاني القرآن: لألخف [26]

 .8/32ال فسير الكبير:  [28]

 .23األحرف السبعة: للداني:  [27]

، 157، 12/11، 6/28، 5/32ينظــر: ال فســـير الكبيـــر، علـــى ســـبيا الم ـــاا:  [23]
12/121 ،16/32. 

 .2/73، البحر المحيط: ألبي حيان: 2/211، الن ر: 171ينظر: السبعة:  [31]

 .121-5/133ال فسير الكبير:  [31]

، وينظـــر: المق ضـــب: 2/588د: للإمـــداني: الفريـــد إـــي هللعـــراب القـــرآن المجيـــ [32]
 .2/83، معاني الحروف: للرماني: 3/758للمبرد: 

 .2/255، الن ر: 228ينظر: السبعة:  [33]

 .27-12/28ال فسير الكبير:  [32]

 .132ينظر: ال وجيه الب وي:  [35]

 .8/265، البحر المحيط: 581ينظر: السبعة:  [36]

 .2/12ينظر: المق ضب:  [38]

 .28/53ال فسير الكبير:  [37]

، والحجـة إـي القـراءات السـبع: 78-7/75 رح المفصا:  بن يعـي :  ينظر: [33]
، ومغني اللبيب:  بـن 571، 82، والجنى الداني: للمرادي: 315 بن خالويه: 

 .1/223ه ام األنصاري: 

 .2/232، وإ ح القدير: لل وكاني: 266-8/265ينظر: البحر المحيط:  [21]
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 .2/261، والن ر: 262، 261ينظر: السبعة:  [21]

 .13/51ير الكبير: ال فس [22]

 .8/31الجامع ألحكام القرآن: للقرطبي:  [23]

 .2/321، والن ر: 278ينظر: السبعة:  [22]

 .22/131ال فسير الكبير:  [25]

 .521حجة القراءات: ألبي زرعة:  [26]

، وينظــــر: 21، 21/21ورائــــب القــــرآن وروائــــب الفرقــــان بإــــام  الطبــــري:  [28]
 .3/377الك اف: 

 .17/132، 16/8، 2/172 ينظر: ال فسير الكبير، على سبيا الم اا: [27]

 .2/238، الن ر: 135ينظر: السبعة:  [23]

 .8/118ال فسير الكبير:  [51]

 .11/212، وينظر: الجامع ألحكام القرآن: 115الحجة إي القراءات السبع:  [51]

بال  نية علي بن أبي طالب، والحسن، والجحدري، ومحمد بن « الماءان»قرأها  [52]
، والبحر المحيط: 128لويه: كعب، ينظر: مخ صر إي  وا  القراءات:  بن خا

7/188. 

 .35-23/32ال فسير الكبير:  [53]

 .7/123حا ية ال إاب:  [52]

، والن ــر: 276قرأهــا عاصــم وأبــو عمــرو وحمــزة والكســائي، ينظــر: الســبعة:  [55]
2/281. 

وقرأها أيضا ناإع وابن ك ير وأبو جعفر وواإقإم ابن محيصن، ينظر: السـبعة:  [56]
 .2/281، والن ر: 278، 276

 .12/151كبير: ال فسير ال [58]

وقرأها أيضا ابـن ك يـر وابـن عـامر وأبـو عمـرو وأبـو جعفـر، وواإقإـم اليزيـدي  [57]
 .2/365، والن ر: 563وابن محيصن، ينظر: السبعة: 

 .2/365، الن ر: 563وواإقإم األعم  والحسن، ينظر: السبعة:  [53]
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 .28/27ال فسير الكبير:  [61]

 .138ينظر: ال وجيه الب وي:  [61]

 .13/32، 3/123على سبيا الم اا:  ينظر: ال فسير الكبير، [62]

 .2/226، الن ر: 222، 221ينظر: السبعة:  [63]

 .16/153ال فسير الكبير:  [62]

 .1/238البيان إي وريب هللعراب القرآن: ابن األنباري:  [65]

 .15/83ينظر: ال فسير الكبير: على سبيا الم اا:  [66]

 .3/531، البحر المحيط: 1/662ينظر: الك اف:  [68]

 .1/231ينظر: الك اب:  [67]

 .1/311ر: معاني القرآن: للفراء: ينظ [63]

 .12/22ال فسير الكبير:  [81]

 .2/52، والبحر المحيط: 2/256، والن ر: 223ينظر: السبعة:  [81]

 .12/118ال فسير الكبير:  [82]

 .15الحجة إي القراءات السبع:  [83]

 .2/123وهي قراءة الجمإور، ينظر: البحر المحيط:  [82]

 .2/123ينظر: البحر المحيط:  [85]

 .6/22ال فسير الكبير:  [86]

 .2/116روح المعاني: لآللوسي:  [88]

 .822، والحجة: 7/218، والبحر المحيط: 666ينظر: السبعة:  [87]

مــادة  16/331القلــن: حبــا ولــيظ مــن حبــاا الســفن، ينظــر:  ــا  العــرون:  [83]
 )قلن(.

 .3/225ينظر: معاني القرآن: للفراء:  [71]

 .3/225ينظر: م.ن:  [71]

، 7/218المحـيط: ، والبحـر 666وهي قراءة األخوان وحفى، ينظـر: السـبعة:  [72]
 .2/338والن ر: 



 -     9002لسنة/      1االنبار للغات واآلداب   العدد/  االختالف في القراءات القرآنية    مجلة جامعة
577- 

 
 

 
 

 

وهي قراءة ابن عبان والحسن وابن جبير وق ادة وأبـو رجـاء، ينظـر: السـبعة:  [73]
 .2/338، والن ر: 7/218، والبحر المحيط: 666

 .3/225ينظر: معاني القرآن: للفراء:  [72]

 .31/222ال فسير الكبير:  [75]

 .333ينظر: ال وجيه الب وي:  [76]

 .278ينظر: السبعة:  [78]

 .2/318ي القرآن: لألخف : ينظر: معان [77]

 .12/156ال فسير الكبير:  [73]

 .228ينظر: السبعة:  [31]

 .12/62ال فسير الكبير:  [31]
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 قائمة المصادر والمراجع:
 

 القرآن الكريم.
هـ(،  حقيـال محمـد 311اإل قان إي علوم القرآن: لج ا الدين السيوطي )ت  .1

 م.1377-هـ1217أبو الفضا هللبراهيم، المك بة العصرية، بيروت، 
ــداني )ت ا .2 ــي عمــرو ال ــد المإــيمن 222ألحــرف الســبعة: ألب ــال عب هـــ(،  حقي

 م.1377-هـ1217، 1طحان، مك بة المنارة، مكة المكرمة، ط

ــي الســعود العمــادي )ت  .3 ــاب الكــريم: ألب ــا الك  ــى مزاي ــا الســليم هللل هللر ــاد العق
هـ(،  حقيال عبد القادر أحمد عطا، مك بة الرياض الحدي ة، السـعودية، 372

 م.1381

اب النــــزوا:  صـــنيف اإلمــــام أبــــي الحســـن الواحــــدي النيســــابوري )ت أســـب .2
 هـ(، عالم الك ب، بيروت، د.ت.267

هـــ(، 588البيــان إــي وريــب هللعــراب القــرآن: ألبــي البركــات بــن األنبــاري )ت  .5
 م.1371 حقيال د. طه أحمد هللبراهيم، الإيئة المصرية العامة للك اب، 

الحســيني الزبيــدي )ت   ــا  العــرون إــي جــواهر القــامون: لمحمــد مر ضــى .6
 هـ(،  حقيال محمود محمد الطناحي، مطبعة دولة الكويت. 1215

ـــن عا ـــور )ت  .8 ـــوير: لمحمـــد الطـــاهر ب ـــر وال ن هــــ(، مؤسســـة 1332ال حري
 م.2111-هـ1221، 1ال اريخ، بيروت، ط

ـــان األندلســـي )ت  .7 ـــي حي ـــر، 825 فســـير البحـــر المحـــيط: ألب هــــ(، دار الفك
 .1373، 2بيروت، ط

هــــ(، دار الك ـــب العلميـــة، 616بيـــر: لفخـــر الـــدين الـــرازي )ت ال فســـير الك .3
 م.2113، 3بيروت، لبنان، ط

ال وجيه الب وي للقراءات القرآنية: رسالة دك وراي للباحث أحمد سعد محمـد،  .11
 م.2111-1221، 2كلية ال ربية/ جامعة عين  من، ط
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ام، هـــ(، دار ال ـــ681الجــامع ألحكــام القــرآن: ألبــي عبــد اهلل القرطبــي )ت  .11
 م.1337بيروت، د.ت، مصورة عن طبعة دار الك ب المصرية، 

هــ(، 823الجنى الداني إي حـروف المعـاني: للحسـن بـن قاسـم المـرادي )ت  .12
 حقيــال د. إخــر الــدين قبــاوة، واألســ ا  محمــد نــديم إاضــا، من ــورات دار 

 م.1373، 2اآلإاال الجديدة، بيروت، ط

عنايــة القاضــي وكفايــة  هـــ(، المســماة1163حا ــية ال ــإاب الخفــاجي )ت  .13
 الراضي على  فسير البيضاوي، دار صادر، بيروت، د.ت.

هـ(،  حقيـال د. عبـد العـاا 381الحجة إي القراءات السبع:  بن خالويه )ت  .12
 .1331، 5سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

ــاني، مؤسســة  .15 ــة،  حقيــال ســعيد األإغ ــن زنجل ــي زرعــة ب ــراءات: ألب حجــة الق
 م.1372، 3ط الرسالة، بيروت،

هـــ(، حققــه بــدر الــدين 388الحجــة للقــراء الســبعة: ألبــي علــي الفارســي )ت  .16
ـــروت، ط ، 1قإـــوجي، وب ـــير جويجـــاني، دار المـــ مون لل ـــراث، دم ـــال، بي

 م.1372-1331

ــي )ت  .18 ــون: للســمين الحلب ــاب المكن ــوم الك  ــدر المصــون إــي عل ـــ(، 856ال ه
 م.1332-هـ1215، 1 حقيال د. أحمد محمد الخراط، دار القلم، دم ال، ط

ديوان األع ى )الصبح المنير إي ديوان أبي البصير(،  رحه  علب، مطبعة  .17
 م. 1328أ لف هلز هوسن، 

روح المعـــاني إـــي  فســـير القـــرآن العظـــيم والســـبع الم ـــاني: ل ـــإاب الـــدين  .13
 م.1373هـ(، دار الفكر، بيروت، 1281اآللوسي البغدادي )ت 

هــ(،  حقيـال د.  ـوقي 322د )ت السبعة إي القـراءات: ألبـي بكـر بـن مجاهـ .21
 م.1371، 2ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط

هـــ(، ن ــر مك بــة 623 ــرح المفصــا: لموإــال الــدين بــن يعــي  النحــوي )ت  .21
 عالم الك ب، بيروت، د.ت.
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ورائــب القــرآن وروائــب الفرقــان: لنظــام الــدين الحســن بــن محمــد بــن حســين  .22
 البيان للطبري. هـ(، مطبو؛ بإام  جامع827القمي النيسابوري )ت 

إ ح القدير الجامع بين الروايـة والدرايـة مـن علـم ال فسـير: لمحمـد بـن علـي  .23
 هـ(، عالم الك ب، بيروت، د.ت.1251ال وكاني )ت 

 الفريــد إــي هللعــراب القــرآن المجيــد: للمن جــب حســين بــن أبــي العــز الإمــداني  .22
هــــ(،  حقيـــال الـــدك ور محمـــد حســـن النمـــر، والـــدك ور إـــؤاد علـــي 623)ت 
 هـ.1211، 1يمر، دار ال قاإة، قطر، طمخ

هــ(،  حقيـال 171الك اب: لسيبويه أبو ب ر عمـرو بـن ع مـان بـن قنبـر )ت  .25
ــة الخــانجي، القــاهرة، ط ــد هــارون، ن ــر مك ب ــد الســ م محم ، 2األســ ا  عب

1338. 

هـــ(، دار الك ــاب 821ك ــاب ال ســإيا لعلــوم ال نزيــا:  بــن جــزي الكلبــي )ت  .26
 م.1373، 2العربي، بيروت، ط

ــــي منصــــور األزهــــري )ت  .28 ــــراءات: ألب ــــاني الق ــــاب مع ــــال 381ك   هـــــ(،  حقي
د. عبد مصطفى دروي ، وعوض بن حمـد القـوزي، دار المعـارف، القـاهرة، 

 .1333-1331، 1ط

الك ــاف عــن حقــائال وــوامض ال نزيــا وعيــون األقاويــا إــي وجــوي ال  ويــا:  .27
طفى هــ(، صـححه ور بـه مصـ537لجار اهلل محمود بن عمر الزمخ ري )ت 
 م.1378، 3حسين أحمد، دار الريان لل راث، القاهرة، ط

هــ(، جمـع عبـد 827مجموعة الف اوآل:  بن  يمية أحمد بن عبد الحلـيم )ت  .23
-هـــ1337، 1الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، مطبعــة الرســالة، ســورية، ط

 م.1387

هـــ(، 381مخ صــر إــي  ــوا  القــراءات مــن ك ــاب البــديع:  بــن خالويــه )ت  .31
 . برج  راسر، مك بة الم نبي، القاهرة، د.ت.عني بن ري  

 هــ(،  حقيـال372معاني الحروف: ألبي الحسن علي بن عيسى الرماني )ت  .31
 د. عبد الف اح هللسماعيا  لبي، دار نإضة مصر، القاهرة، د.ت.
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هــ(،  حقيـال أحمـد يوسـف نجـا ي، 218معاني القرآن: ألبي زكريا الفراء )ت  .32
ــ ــد الف  ــي النجــار، ود. عب ــروت، طومحمــد عل ، 3اح  ــلبي، عــالم الك ــب، بي

 م.1373

، 2هــ(،  حقيـال د. إـائز إـارن، الكويـت، ط215معاني القرآن: لألخف  )ت  .33
 م.1371-هـ1211

عرابــه: ألبــي هللســحاال الزجــا  )ت  .32 هـــ(،  حقيــال د. عبــد 311معــاني القــرآن وام
 م.1377، 1الجليا عبدي  لبي، عالم الك ب، بيروت، ط

ــدين بــن ها ــم األنصــاري )ت مغنــي اللبيــب عــن ك ــب األعاريــب .35 : لجمــاا ال
هـ(، بحا ية ال ـيخ محمـد األميـر، دار هللحيـاء الك ـب العربيـة، القـاهرة، 861
 د.ت. 

هــ(،  حقيـال ال ـيخ 275المق ضب: ألبي العبان محمد بن يزيـد المبـرد )ت  .36
محمد عبد الخـالال عضـيمة، المجلـن األعلـى لل ـؤون اإلسـ مية، القـاهرة، 

 هـ.1333

هــ(، 1368ن إي علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني )ت مناها العرإا .38
 م.1336-هـ1218، 1دار الفكر، بيروت، ط

هـ(، ب صحيح ال يخ علي 733الن ر إي القراءات الع ر:  بن الجزري )ت  .37
 محمد الضبا؛، دار الك ب العلمية، بيروت، د.ت.


