
 

امللخص
يتناول هذا البحث: توجيه أيب ُعبيد القاسم بن سالَّم للقراءات من أول سورة الفاحتة إىل آخر سورة آل عمران »مجًعا ودراسًة«.

وقد أراد الباحث من حبثه حتقيق األهداف التالية:
- مجع توجيه أيب ُعبيد للقراءات يف سور الفاحتة والبقرة وآل عمران من كل ما وقفُت عليه يف كتب أهل العلم.

- دراسة توجيه أيب ُعبيد للقراءات.
- بيان منهج أيب ُعبيد يف توجيه القراءات.

وخلص الباحث إىل النتائج التالية: 
- بلغ عدد املواضع اليت وجَّهها أبو ُعبيد يف سور الفاحتة والبقرة وآل عمران ثالثًة وعشرين موضًعا، وبلغ عدد املواضع اليت وجَّهها يف القرآن كله مائًة ومخسًة ومخسني موضًعا.

ه ابلقرآن الكرمي، واترة ابلسنة النبوية، واترة ابللغة العربية، واترة ابلقراءات الشاذة. - تنوَّعت موارد التوجيه عند أيب ُعبيد، فتارة يوجِّ
كما يوصي الباحث مبا يلي:

- مجع توجيه أيب ُعبيد الذي يعتمد على السياق، سواء القبلي أو البعدي، وإفراده ابلدراسة، ومقارنته بكتب التفسري اليت هتتم ببيان التناسب بني اآلايت.
- يوصي املهتمني بعلم التوجيه التنقيب عن جهود السلف يف توجيه القراءات، وبيان دورهم وأثرهم يف هذا العلم، فهو ال يزال جمااًل خصًبا للبحوث العلمية.

الكلمات املفتاحية: توجيه، القراءات، أبو ُعبيد.
Abstract: 
-This research deals with the explanation of Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam in justifiying readings (Al-Qira`aat) from the 
beginning of Suratil--Fatihah to the end of Surati Al-Imran «collection and study».
The researcher aimed from his research to achieve the following objectives:
-Collecting the justifications of Abu Ubaid in Suratil-Fatihah, Al Baqarah and Ali-Imran from all that he found in the books of 
scholars.
-Study of Abu Obaid›s justifications of Qur`anic readings (Al-Qira`aat).
-Explanation of Abi Obaid›s approaches in justifying the readings.
The researcher reached the following results: -
-The number of places that Abu Ubaid addressed in Suras Al-Fatihah, Al-Baqara and Al Imran reached twenty-three, and the 
number of places he addressed in the entire Qur’an reached one hundred and fifty-five.
-Abu Ubaid’s references for the justification vary, sometimes he justifies with the Holy Qur’an, sometimes with the Prophetic 
Sunnah, sometimes with Arabic, and sometimes with odd readings.
The researcher also recommends the following: -
-Collecting the justifications of Abi Obaid, which depends on the context, whether before the text or after in a separate study and 
comparing it with books of interpretation that are concerned with the relationship between the verses.
It is recommended for those interested in the science of Qira`at justification to explore the efforts of the predecessors in justifying 
Qur`anic readings, and to clarify their role and impact in this science, as it is still a fertile field for Qur`anic scientific research
Key words: Justification, Al-Qira`aat, Abu Ubaid.

معلومات التواصل :
جامعة الباحة، قسم الدراسات اإلسالمية،كلية بلجرشي، اململكة العربية السعودية

الربيد اإللكرتوين:)malqorashi@bu.edu.sa( مشعل بن ُمْسِلم بن َسِليم القرشي

توجيه أيب ُعبيد القاسم بن سالَّم للقراءات من أول سورة 
الفاحتة إىل آخر سورة آل عمران  »مجًعا ودراسًة« 

1مشعل بن ُمْسِلم بن َسِليم القرشي

1( االستاذ املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية بكلية بلجرشي جبامعة الباحة

the explanation of Abu Ubaid Al-Qasim bin 
Sallam in justifiying readings (Al-Qira`aat) 
from the beginning of Suratil--Fatihah to 
the end of Surati Al-Imran «collection and 
study»

1Dr. Meshal bin Muslim bin Saleem AL-Qurashi
1) Assistant Professor Department of Islamic Studies of Baljurashi 
College AI-Baha University

جملة جامعة أم القرى
لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية



137

املجلد 89، يونيو، 2022

مقدمة:
بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمــد هلل وكفــى، والصــاة والســام علــى النــي املصطفــى، وآلــه 
وصحبــه ومــن تلــى.. وبعــد:

فــإن خــر مــا ُصرفــت فيــه األعمــار، وأوىل مــا بُذلــت فيــه النفــوس، 
هــو كتــاب هللا عــز وجــل، ومــا يتعلــق بــه مــن علــوم، إذ هــي أشــرف 
العلــوم؛ لتعلقهــا أبشــرف معلــوم، ومــن تلــك العلــوم: علــم توجيــه 
ــر  القــراءات، فبــه يُبــنَّ وجــه القــراءة، ويكشــف غامضهــا، ويفسِّ

معناهــا، ويزيــل اإلهبــام عنهــا.
عصــور  منــذ  الســلف  علمــاء  ابهتمــام  العلــم  هــذا  حظــي  ولقــد 
التدويــن األوىل، فألفــوا فيــه كثــرًا مــن املصنفــات، ورغــم فقــدان 
كثــٍر منهــا إال أنَّ بعــض املصــادر املتقدمــة حفظــت لنــا بعــض 
مــروايت أولئــك األئمــة املشــتغلن بعلــم توجيــه القــراءات، فُأودعــت 
يف ثناايهــا أقواهلــم ونقوالهتــم، الــي تُنبــئ عــن اهتمامهــم بذلــك العلــم 
وعنايتهــم بــه، ومــن أولئــك األعــام: أبــو ُعبيــد القاســم بــن ســاَّم 
)ت 224هـــ(، فــأردت أن أمجــع أقوالــه يف هــذا البحــث الــذي 
أمسيتــه: )توجيــه أبــي ُعبيــد القاســم بــن ســاَّم للقــراءات مــن أول 
ســورة الفاتحــة إلــى آخــر ســورة آل عمــران »جمًعــا ودراســًة«(.

وســأخرج إن شــاء هللا بقيــة توجيهاتــه يف حبــوث متاحقــة، وهللا 
أســأل أن جيعلــه خالًصــا لوجهــه وأن حيســن عاقبــي وعاقبــة كل 

مســلم إنــه جــواد كــرمي.
أهمية البحث وأسباب اختياره:

- ارتباط املوضوع بكتاب هللا ، وهذا يكسبه شرفًا ورفعة.
- مكانــة اإلمــام أيب ُعبيــد القاســم بــن ســاَّم بــن العلمــاء، حيــث 
ُوصــف أبنــه أول إمــام معتــر مجــع القــراءات يف كتــاب، قــال ابــن 
يف كتــاب:  القــراءات  مجــع  معتــر  إمــام  أول  »فــكان  اجلــزري: 
أبــو ُعبيــد القاســم بــن ســاَّم، وجعلهــم -فيمــا أحســب- مخســة 

وعشــرين قــارًئ مــع هــؤالء الســبعة«)1(. 
ــه القــراءات  - متيُّــز توجيــه أيب ُعبيــد للقــراءات ابلتنــوع، فتــارة يُوجِّ
ابلقــراءات  واترة  العربيــة،  ابللغــة  واترة  ابلســنة،  واترة  ابلقــرآن، 

الشــاذة.
علمــاء  علــى  مــه  لتقدُّ للقــراءات  ُعبيــد  أيب  توجيــه  أمهيــة مجــع   -

التوجيــه. لعلــم  أتصيــًا  ذلــك  مــن  واالســتفادة  التوجيــه، 
- إبــراز دور وجهــود اإلمــام أيب ُعبيــد يف علــم توجيــه القــراءات 

هلــا.  واالحتجــاج 
- أن هذا املوضوع يف مجع املتفرق، ومجع املتفرق ال خيفى ما فيه 

1 نشر القراءات العشر، ابن اجلزري )186/1(.

من أتصيل، ودقة يف التحصيل، وهي طريقة ســار عليها العلماء، 
فحصَّلــوا النظــر العميــق، والفهــم الدقيــق، فســرُت علــى مــا ســار 

عليــه العلمــاء، لعلــي أحظــى ببعــض مــا حظــوا بــه. 
أهداف البحث:

- مجــع توجيــه أيب ُعبيــد للقــراءات يف ســور الفاحتــة والبقــرة وآل 
عمــران مــن كل مــا وقفــُت عليــه يف كتــب أهــل العلــم.

- دراسة توجيه أيب ُعبيد للقراءات.
- بيان منهج أيب ُعبيد يف توجيه القراءات.

مشكلة البحث:
يعــاجل هــذا البحــث مشــكلة قلــة البحــوث العلميــة الــي اعتنــت 
البحــث مجــع  هــذا  فيحــاول  للقــراءات،  الســلف  بتوجيــه علمــاء 
توجيــه علــم مــن أعــام األمــة للقــراءات ودراســته دراســة علميــة، 
لعلــه يضيــف جديــًدا يف أتصيــل هــذا العلــم، وبيــان اهتمــام الســلف 

بــه.
الدراسات السابقة:

بعــد البحــث واالطــاع، وســؤال املختصــن يف هــذا العلــم، مل أقــف 
علــى حبــث ُكتــب يف هــذا املوضــوع.

خطة البحث: 
وخامتــة،  ومبحثــن،  ومتهيــد،  مقدمــة،  علــى:  البحــث  يشــتمل 

وفهــارس.
وأهـــدافه،  اختيـــاره،  وأسبـــاب  البحــث  أمهيـــة  وفيهــا:  الـــمقدمة: 

ومنهجـــه. وخطـــته،  الســـابقة،  والدراســـات  ومشــكلته، 
التمهيــد: ويتضمــن ترمجــة موجــزة لإلمــام أيب ُعبيــد القاســم بــن 

ســاَّم. 
وفيــه  القــراءات،  توجيــه  يف  ُعبيــد  أيب  منهــج  األول:  المبحــث 

مطلبــان:
المطلب األول: موارد أيب ُعبيد يف توجيه القراءات.
المطلب الثاني: مميزات توجيه أيب ُعبيد للقراءات.

المبحث الثاني: توجيه أيب ُعبيد للقراءات، وفيه مطلبان:
المطلــب األول: توجيــه أيب ُعبيــد للقــراءات يف ســوريت الفاحتــة 

والبقــرة.
المطلب الثاني: توجيه أيب ُعبيد للقراءات يف سورة آل عمران.

الخاتمة، وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
وفهــرس  واملراجــع،  املصــادر  فهــرس  علــى  وتشــتمل  الفهــارس: 

املوضوعــات. 
منهج البحث:

سلكُت يف هذا البحث املنهج اآليت:
التوجيــه  مــن كتــب  التوجيــه،  فــي  ُعبيــد  أبــي  جمــع كام   -1
والتفســير واللغــة وعلــوم القــرآن، وغيرهــا مــن الكتــب التــي ذكــرت 
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القــراءات. لبعــض  لــه  توجيًهــا 
2- ذكر اآلية التي ورد فيها توجيه أبي ُعبيد للقراءة.

3- ذكر القراءة التي وجَّهها أبو ُعبيد مع عزوها ألصحابها.
4- كتابة اآليات والقراءات المتواترة بالرسم العثماني.

النــص  فــإن كان  للقــراءة،  ُعبيــد  أبــي  توجيــه  عبــارة  ذكــر   -5
المنقــول عــن أبــي ُعبيــد ورد فــي عــدة مصــادر، فإنــي أنقــل كامــه 
أقدمهــا زمنًــا،  لــم يكــن  نًصــا، وإن  المصــادر  تلــك  مــن أكمــل 

المصــادر. باقــي  إلــى  القــارئ  وأحيــل 
6- ال أذكــر اســم المؤلِّــف الــذي أورد التوجيــه فــي بدايــة نـَْقــِل 
كامــه، مكتفيًــا باإلحالــة إلــى المصــدر فــي آخــر الــكام، إال إذا 
كان َحــْذُف اســم المؤلِّــف ُيِخــلُّ بالســياق، فحينئــٍذ أذكــر اســمه.

7- التعليق على كام أبي ُعبيد.
التمهيد:

ترجمة موجزة لإلمام أبي ُعبيد القاسم بن ساَّم)2(:
أواًل: اسمه ونسبه وكنيته، ومولده:

هــو القاســم بــن ســاَّم، أبــو ُعبيــد اخلراســاين، األزدي األنصــاري 
اخلزاعــي ابلــوالء، كان أبــوه مملــوكا روميــا لرجــل مــن أهــل هــراة، ُولــد 
ســنة 157هـــ مبدينــة هــراة خبرســان)3(، وقيــل: ســنة 154هـــ)4(، 

وقيــل: ســنة 150هـــ)5(. 
ثانًيا: نشأته ورحاته)6(: 

نشــأ أبــو ُعبيــد يف بلــدة هــراة مــكان مولــده، حيــث بــدأ طلــب 
بغــداد  إىل  ارحتــل  الكتَّــاب، مث  ســيدة يف  ابــن  علــى  فيهــا  العلــم 
والتقــى أببــرز شــيوخها وطلــب العلــم علــى يديهــم، منهــم: ســعيد 
بــن عبــد الرمحــن اجلمحــي، مث رحــل إىل الكوفــة وروى عــن َشــريك 
القاضــي، مث رحــل البصــرة قاصــًدا الســماع مــن محَـّـاد بــن زيــد، 
لكــن تــويف محَـّـاد قبــل أن يدخــل أبــو ُعبيــد البصــرة، مث ارحتــل إىل 
ــر بــن ســليمان، مث رجــع إىل موطنــه  الّرِقَـّـة فــروى عــن شــيخه معمَّ
األصلــي هــراة، فعمــل مــؤداًب ومعلًمــا ألبنــاء هرمثــة بــن أعــن القائــد، 
تــوىل اثبــت اخلزاعــي  ــا  فلمَّ بــن نصــر اخلزاعــي،  مث ألبنــاء اثبــت 
طرطــوس أوكل قضائهــا إىل أيب ُعبيــد، مث ارحتــل مــع حيــى بــن معــن 
إىل مصــر فأفــاد منهــا، مث رحــل إىل مكــة قاصــًدا احلــج فمكــث 

فيهــا حــى توفــاه هللا. 

2 يُنظر: الثقات، ابن حبان )16/9(؛ اتريخ العلماء النحوين، للتنوخي )ص:200(؛ طبقات 
املفسرين، الداودي )35/2(؛ إرشاد األريب إىل معرفة األديب، ايقوت احلموي )16/154(؛ 

وفيات األعيان، ابن خلكان )60/4(؛ إنباه الرواة، القفطي )12/3(؛ طبقات الشافعية 
الكرى، السبكي )270/1(؛ معرفة القراء الكبار، الذهي )360/1(؛ غاية النهاية، ابن اجلزري 

)42/3(؛ بغية الوعاة، السيوطي )253/2(.
3 يُنظر: إنباه الرواة، القفطي )12/3(؛ بغية الوعاة، السيوطي )253/2(.

4 يُنظر: طبقات املفسرين ، الداودي )35/2(؛ غاية النهاية، ابن اجلزري )42/3(.

5 يُنظر: وفيات األعيان، ابن خلكان )60/4(؛ بغية الوعاة، السيوطي )253/2(.
6 يُنظــر: طبقــات املفســرين ، الــداودي )35/2(؛ إرشــاد األريــب، ايقــوت احلمــوي )16/154(؛ 
الكبــار،  القــراء  القفطــي )12/3(؛ معرفــة  الــرواة،  إنبــاه  ابــن خلــكان )60/4(؛  وفيــات األعيــان، 

.)360/1( الذهــي 

ثالثًا: شيوخه وتامذته:
شيوخه:

العــراق  يف  العلمـــاء  أئمــة  علــى  التَـّْلمــذة  شــرف  ُعبيــد  أبــو  انل 
والشــام، فقــد كانــوا مــن خيـــرة علمـــاء عصرهـــم، وممــن برعــوا يف 
علــوم القــراءات والتفســر واحلديــث واللغــة واألدب، قارنــن إىل 
ذلــك ســرة محيــدة، وأخاقًــا نبيلــة، كان هلــا أوضــح األثــر فيمــن 

أشــهرهم)7(. علــى  الضــوء  وســنلقي  عنهــم،  أخــذ 
شيوخه في القراءات:

أخــذ أبــو ُعبيــد القــراءة عرًضــا ومسًاعــا عــن أبــرز القــرَّاء املشــهود هلــم 
ابإلمامــة والفضــل يف ذلــك الوقــت منهــم:

1- علــي بــن حمــزة الكســائي )ت180هـــ(، إمــام فــي القــراءة 
واللغــة والنحــو، وأحــد القــرَّاء الســبعة.

القــراءة  أخــذ  )ت180هـــ(  القــاري  جعفــر  بــن  إســماعيل   -2
نصــاح. بــن  شــيبة  علــى  عرضــا 

3- شجاع بن أبي نصر البلخي، أبو نعيم المقري )ت190هـ(
ببغداد.

4- هشــام بــن عمــار، أبــو الوليــد الســلمي )ت245هـــ(، إمــام 
أهــل دمشــق وخطيبهــم ومقرئهــم ومحدثهــم وفقيههــم، وأحــد رواة 

قــراءة ابــن عامــر.
شيوخه في الحديث:

1- َشــريك بــن عبــد هللا النخعــي، أبــو عبــد هللا )ت178هـــ(، 
تــوىلَّ القضــاء بواســط مث الكوفــة، كان عــاداًل فاضــًا عابــًدا.

2- إمساعيــل بــن عيــاش بــن ســليم العنســي، أبــو عتبــة احلمصــي 
)ت181هـــ(، حافــظ ثقــة، وأحــد رواة حديــث الشــامين.

3- عبــد هللا بــن املبــارك املــروزي )ت181هـــ(، ثقــة ثبــت فقيــه 
عــامل جــواد جماهــد.

4- ســفيان بــن ُعيينــة بــن أيب عمــران ميمــون اهلــايل، أبــو حممــد 
الكــويف )ت 198هـــ(، ثقــة حافــظ فقيــه إمــام حجــة.

شيوخه في الفقه:
هللا  عبــد  أبــو  الشــافعي،  العبــاس  بــن  إدريــس  بــن  حممــد   -1
الشــافعي. املذهــب  يُنســب  وإليــه  ابرع،  فقيــه  )ت204هـــ(، 

2- أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل، أبــو عبــد هللا )ت241هـــ(، إمــام 
احملدثــن، الناصــر للديــن، واملناضــل عــن الســنة، والصابــر يف احملنــة، 

وإليــه يُنســب املذهــب احلنبلــي.
شيوخه في اللغة:

1- َمْعَمــر بــن املثــى، أبــو عبيــدة البصــري )208هـــ(، مــن أعلــم 

7 يُنظــر: طبقــات املفســرين ، الــداودي )35/2(؛ إرشــاد األريــب، ايقــوت احلمــوي )154/16(؛ 
الكبــار،  القــراء  القفطــي )3/12(؛ معرفــة  الــرواة،  إنبــاه  ابــن خلــكان )60/4(؛  وفيــات األعيــان، 

الذهي )360/1(؛ غاية النهاية، ابن اجلزري )42/3(؛ بغية الوعاة، السيوطي )253/2(. 
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مــن صنــف يف  العــرب وأخبارهــا، وأول  النــاس ابللغــة وأنســاب 
احلديــث. غريــب 

2- ســعيد بــن أوس بــن اثبــت، أبــو زيــد األنصــاري )ت215هـــ(، 
حنــوي لُغــوي أديــب.

3- عبــد امللــك بــن قريــب بــن عبــد امللــك، أبــو ســعيد األصمعــي 
)ت217هـــ(، صاحــب اللغــة والنحــو والغريــب واألخبــار واملَِلــح.

تاميذه:
 تتلمــذ علــى يــد أيب ُعبيــد كثــٌر مــن طــاَّب العلــم، وأخــذ عنــه 
مــن  طلبتــه مجاعــٌة،  مــن  وبــرع  خلــٌق كثــر،  واحلديــث  القــراءات 

أشــهرهم)8(:
1- حممد بن إسحاق الصاغاين، أبو بكر )ت270هـ(.
2- نصر بن داود الصاغاين، أبو منصور )ت271هـ(.

3- أحمد بن يوسف، أبو عبد الله التغلبي )ت273هـ(.
4- ابــن أبــي الدنيــا، عبــد اللــه بــن محمــد بــن عبيــد بــن ســفيان 

القرشــي، أبــو بكــر البغــدادي )ت281هـــ(.
5- علي بن عبد العزيز البغوي ، أبو الحسن )ت286هـ(.

6- محمد بن يحيى المروزي، أبو بكر )ت298هـ(.
رابًعا: مؤلفاته ووفاته:

مؤلفاته:
تــرك أبــو ُعبيــد تــرااًث ضخًمــا متثــل ذلــك يف مؤلفاتــه الــي بلغــت 
بضعــة وعشــرين مؤلًفــا يف القــرآن والفقــه وغريــب احلديــث والغريــب 
املصنــف واألمثــال ومعــاين الشــعر، ومــن أهــم تلــك املؤلفــات)9(:

- كتاب القراءات.
- كتاب املقصور واملمدود.
- كتاب عدد آي القرآن. 

- كتاب فضائل القرآن.
- كتاب الناسخ واملنسوخ.

- كتاب اإلميان ومعامله وسننه واستكماله ودرجاته 
- كتاب األموال.

- كتاب أدب القاضي على مذهب الشافعي.
- اخلطب واملواعظ. 

- غريب احلديث.
- لغات القبائل الواردة يف القرآن الكرمي.

- الغريب املصنف.

8 يُنظــر: إرشــاد األريــب، ايقــوت احلمــوي )154/16(؛ وفيــات األعيــان، ابــن خلــكان )60/4(؛ 
القــراء  معرفــة  )270/1(؛  الســبكي  الكــرى،  الشــافعية  طبقــات  القفطــي )12/3(؛  الــرواة،  إنبــاه 
الســيوطي  الوعــاة،  بغيــة  )42/3(؛  اجلــزري  ابــن  النهايــة،  غايــة  )1/360(؛  الذهــي  الكبــار، 

 .)253/2(
9 يُنظــر: طبقــات املفســرين ، الــداودي )35/2(؛ إرشــاد األريــب، ايقــوت احلمــوي )154/16(؛ 
الكبــار،  القــراء  القفطــي )12/3(؛ معرفــة  الــرواة،  إنبــاه  ابــن خلــكان )60/4(؛  وفيــات األعيــان، 

الذهي )360/1(؛ غاية النهاية، ابن اجلزري )42/3(؛ بغية الوعاة، السيوطي )253/2(. 

وفاته:
ســنة  وقيــل:  224هـــ)10(،  ســنة  مكــة  يف  هللا-  -رمحــه  تــويف 
222هـــ)11(، وقيــل: ســنة 223هـــ)12(، وقيــل: ســنة 225هـــ)13(.

المبحــث األول: منهــج أبــي ُعبيــد فــي توجيــه القــراءات، وفيــه 
مبحثان: 

المطلب األول:
موارد أبي ُعبيد في توجيه القراءات

القــرآن  القــراءات أيخــذ مادتــه مــن مــوارد متنوعــة منهــا:  توجيــه 
الكــرمي، والســنة النبويــة، واللغــة العربيــة، والقــراءات الشــاذة، وغرهــا 
مــن املــوارد، ومــن أبــرز مــوارد توجيــه القــراءات عنــد أيب ُعبيــد مــا 

يلــي:
المورد األول: توجيه القراءات بالقرآن الكريم: 

اعتمــد أبــو ُعبيــد يف توجيــه القــراءات علــى القــرآن الكــرمي، وذلــك 
مــن خــال مــا يلــي:

أ - توجيه القراءة بالسياق اللفظي:
 ،]48 عمــران:  ]آل  قــراءة ﴿َويـَُعلُِّمــُه﴾  توجيهــه  ذلــك:  مثــال 
ــه هــذه القــراءة ابلســياق اللفظــي فقــال: »مــن قــرأ ابليــاء  حيــث وجَّ
لُــُق َمــا َيَشــٓاُء﴾  ُ َيۡ لِــِك ٱللَّ رده علــى اســم هللا تعــاىل يف قولــه: ﴿َكذَٰ
ُ يـَۡفَعُل َما َيَشــٓاُء﴾ ]آل  ِلَك ٱللَّ ]آل عمران: 47[، وقوله: ﴿َكذَٰ

عمــران: 40[«)14(.
تُۡبُدونََهــا  قََراِطيــَس  قــراءة ﴿تَۡجعَلُونَــهُۥ  توجيهــه  آخــر:  مثــال 
ــه هــذه  َوتُۡخفُــوَن َكثِيــٗرا﴾ ]األنعــام: 91[ ابلتــاء، حيــث وجَّ
القــراءة ابلســياق اللفظــي فقــال: »التــاء ُتتــار للمخاطبــة قبلهــا 
ِكتََٰب﴾]األنعــام: 

ۡ
وبعدهــا، فالــي قبــل قولــه: ﴿قُــۡل َمــۡن أَنــَزَل ٱل

َواَلٓ  أَنتُــۡم  تـَۡعَلُمــٓوْا  َلۡ  مَّــا  قولــه: ﴿َوُعلِّۡمتُــم  بعدهــا  والــي   ،]91
.)15(»]91 َءابَٓؤُُكۡم﴾]األنعــام: 

ب - توجيه القراءة بالسياق المعنوي:
 ]229 ]البقــرة:  ُيَافَــٓا﴾  َأن  قــراءة ﴿ِإالَّٓ  ذلــك: توجيهــه  مثــال 
ــه هــذه القــراءة ابلســياق املعنــوي فقــال:  بضــم اليــاء، حيــث وجَّ
فــإن  لقــال:  الزوجــن  أراد  الزوجــن، ولــو  لغــر  اخلــوف  »فجعــل 

)154/16(؛  احلمــوي  ايقــوت  األريــب،  إرشــاد  )16/9(؛  حبــان  ابــن  الثقــات،  يُنظــر:   10
وفيــات األعيــان، ابــن خلــكان )60/4(؛ طبقــات الشــافعية الكــرى، الســبكي )270/1(؛ معرفــة 
القــراء الكبــار، الذهــي )360/1(؛ غايــة النهايــة، ابــن اجلــزري )42/3(؛ بغيــة الوعــاة، الســيوطي 

.)253/2(
11 يُنظر: طبقات املفسرين ، الداودي )35/2(.   

12 يُنظر: إنباه الرواة، القفطي )12/3(. 
13 يُنظر: اتريخ العلماء النحوين، للتنوخي )ص:200(.

14 الشايف، ابن القرَّاب )152/2(.
15 حجة القراءات، ابن زجنلة )ص:261(. 
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.)16 خافــا«) 
ج - توجيه القراءة بالنظير اللفظي:

ُتۡم﴾ ]البقــرة: 246[ بكســر  ـۡ مثــال ذلــك: توجيهــه قــراءة ﴿َعَســي
ــه هــذه القــراءة ابلنظــر اللفظــي فقــال: »القــراءة  الســن، حيــث وجَّ
)عِســيتم(  ولــو كان  اللغتــن،  أعــرف  ألهنــا  الفتــح؛  هــي  عنــدان 

لُقرِئِــت )ِعســي ربنــا(، ومــا اختلفــوا يف هــذا احلــرف«)17(.
 ]37 عمــران:  ]آل  ﴿وََكَفَلَهــا﴾  قــراءة  توجيهــه  آخــر:  مثــال 
اللفظــي،  القــراءة ابلنظــر  ــه هــذه  الــكاف، حيــث وجَّ بتخفيــف 
قــال ابــن القــرَّاب: »واحتــجَّ أبــو ُعبيــد بقولــه تعــاىل: ﴿أَيُـُّهــۡم َيۡكُفــُل 

  .)18(»]44 عمــران:  ]آل  َمــۡرَيَ﴾ 
د - توجيه القراءة بالرسم العثماني:

ِن﴾ ]طــه: 63[،  ــِحرَٰ ــَذۦِۡن َلسَٰ مثــال ذلــك: توجيهــه قــراءة ﴿ِإنَّ هَٰ
ــه هــذه القــراءة ابلرســم العثمــاين فقــال: »وكذلــك رأيتهــا  حيــث وجَّ

يف املصحــف اإلمــام مصحــف عثمــان«)19(.
ُمۡؤِمنِــَن﴾ ]األنبيــاء: 

ۡ
ــي ٱل لِــَك نُ جِّ مثــال آخــر: توجيهــه قــراءة ﴿وََكذَٰ

ــه هــذه القــراءة ابلرســم العثمــاين  88[ بنــون واحــدة، حيــث وجَّ
القــراءة أحــب إيل؛ ألنَّ املصاحــف كلهــا ُكتبــت  فقــال: »هــذه 
بنــون واحــدة، وهكــذا رأيــت يف مصحــف اإلمــام عثمــان رضــي 

هللا عنــه«)20(.
المورد الثاني: توجيه القراءات بالسنة النبوية:

اعتمــد أبــو ُعبيــد يف توجيــه القــراءات علــى األحاديــث النبويــة، 
ومــن أمثلــة ذلــك مــا يلــي:

ــا﴾ ]البقــرة: 271[ بكســر النــون  مثــال: توجيهــه قــراءة ﴿فَِنۡعمَّ
ــه هــذه القــراءة ابلســنة النبويــة، قــال ابــن  وســكون العــن، حيــث وجَّ
القــرَّاب: »وكان أبــو ُعبيــد خيتــار إســكان العــن وهــي قــراءة أيب 
عمــرو، وحيتــج مبــا روي عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم أنــه قــال: 

ــا ابملــال الصــاحل للرجــل الصــاحل(«)21(.  )نِْعمَّ
مثــال آخــر: توجيهــه قــراءة ﴿َوَخــاِتَ﴾ ]األحــزاب: 40[ بكســر 
ــه هــذه القــراءة ابلســنة النبويــة فقــال: »وابلكســر  التــاء، حيــث وجَّ
نقــرأ؛ ألنــه ُرويــت اآلاثر عنــه أنــه قــال: »َأاَن َخــاِت النَِّبيِّــن«، فلــم 

يســمع أحــد مــن فقهائنــا يــروون إال بكســر التــاء«)22(.
المورد الثالث: توجيه القراءات باللغة العربية:

16 اجلامع ألحكام القرآن، القرطي )137/3(. 
17 حجة القراءات، ابن زجنلة )ص:139(.

18 الشايف، ابن القرَّاب )148/2(.

19 الشايف، ابن القرَّاب )153/3(.
20 حبر العلوم، السمرقندي )439/2(.

21 الشايف، ابن القرَّاب )124/2(.
22 حبر العلوم، السمرقندي )64/3(. 

اعتمــد أبــو ُعبيــد يف توجيــه القــراءات علــى اللغــة العربيــة، وذلــك 
مــن خــال مــا يلــي:

أ - توجيه القراءات بالنحو:
َفآئِــُزوَن﴾ ]املؤمنــون: 

ۡ
مثــال ذلــك: توجيهــه قــراءة ﴿ِإنَـُّهــۡم ُهــُم ٱل

بفتــح  َفآئِــُزوَن﴾ 
ۡ
ٱل ُهــُم  ﴿أَنَـُّهــۡم  وقــراءة  اهلمــز،  111[بكســر 

ــه هاتــن القراءتــن ابلنحــو فقــال: »وقــرأ الباقــون  اهلمــز، حيــث وجَّ
﴿أَنَـُّهــۡم﴾ ابلنصــب َأيّنِ جزيتهــم؛ ألهنــم هــم الفائــزون«)23(، وقــال 
أيًضــا: »الكســر أحــب إيلَّ علــى ابتــداء املــدح مــن هللا تعــاىل«)24(. 

ب - توجيه القراءات بالصرف:
 ]135 ]النســاء:  اْ﴾  تَۡلــُوۥٓ قــراءة ﴿َوإِن  توجيهــه  ذلــك:  مثــال 
ــه هــذه القــراءة ابلصــرف فقــال: »القــراءُة عنــدان  بواويــن، حيــث وجَّ

بواويــن مأخــوذٌة مــن َلَويْــُت«)25(.
مثــال آخــر: توجيهــه قــراءة ﴿ُعــُرًب﴾ ]الواقعــة: 37[ بضــم العــن، 
ــه هــذه القــراءة ابلصــرف فقــال: »نقــرأ ابلضــم؛ ألهنــا  حيــث وجَّ
مثــل  ُعــُرب،  ومجعهــا  َعــُروب،  واحدهتــا  العربيــة، ألن  يف  أقيــس 

َصبُــور وُصــُر، وَشــُكور وُشــُكر«)26(. 
ج - توجيه القراءات بالباغة:

مثــال ذلــك: توجيهــه قــراءة ﴿َمِلــِك﴾ ]الفاحتــة: 4[ بغــر ألــف، 
ــه هــذه القــراءة أبهنــا أبلــغ مــن القــراءة األخــرى فقــال:  حيــث وجَّ
»أنَّ كل َمِلــٍك فهــو مالــٌك، وليــس كل مالــٍك َمِلــًكا؛ ألن الرجــل 
وهــو  َملِــًكا  ُيســمى  فــا  ذلــك  وغــر  والثــوب  الــدار  ميلــك  قــد 

مالــٌك«)27(. 
د - توجيه القراءات بلغات العرب:

ُتۡم﴾ ]البقــرة: 246[ بفتــح  ـۡ مثــال ذلــك: توجيهــه قــراءة ﴿َعَســي
ــه هــذه القــراءة مبوافقتهــا ألشــهر لغــات العــرب  الســن، حيــث وجَّ

فقــال: »القــراءة عنــدان هــي الفتــح؛ ألهنــا أعــرف اللغتــن«)28(.
َفــَك﴾ ]اإلســراء: 76[ بكســر  مثــال آخــر: توجيهــه قــراءة ﴿ِخلَٰ
َفــَك﴾ بفتــح اخلــاء وســكون 

ۡ
اخلــاء وفتــح الــام وألــف، وقــراءة ﴿َخل

ــه هاتــن القراءتــن أبهنمــا لغتــان فقــال: »مهــا  الــام، حيــث وجَّ
لغتــان معنامهــا واحــد«)29(.

و - توجيه القراءات بأساليب العرب:
ــُت َوٱلنُّــوُر﴾  مثــال ذلــك: توجيهــه قــراءة ﴿َأۡم َهــۡل َتۡســَتِوي ٱلظُُّلمَٰ
ــه هــذه القــراءة أبســاليب العــرب  ]الرعــد: 16[ ابلتــاء، حيــث وجَّ
وهــذا  حائــل«)30(،  والفعــل  املؤنــث  بــن  حَيُــْل  مل  »ألنَـّـه  فقــال: 

23 حبر العلوم، السمرقندي )491/2(.
24 حبر العلوم، السمرقندي )491/2(. 

25 الدر املصون، السمن احللي )119/4(. 
26 حبر العلوم، السمرقندي )394/3(.

27 حجة القراءات، ابن زجنلة )ص:77(. 
28 الشايف، ابن القرَّاب )106/3(. 

29 حجة القراءات، ابن زجنلة )ص:139(. 
30 اجلامع ألحكام القرآن، القرطي )303/9(.
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أســلوب عــريب.
ُت ُكلِّ  ــىَٰٓ ِإلَۡيــِه َثَــرَٰ مثــال آخــر: توجيهــه قــراءة ﴿َحَرًمــا َءاِمنــا ُيۡ
القــراءة  هــذه  ــه  وجَّ حيــث  ابليــاء،   ]57 ]القصــص:  َشــۡيء﴾ 
أبســاليب العــرب فقــال: »ألنــه حــال بــن االســم املؤنــث وبــن 

عــريب. أســلوب  وهــذا  حائــل«)31(،  فعلــه 
ي - توجيه القراءات باعتبار األصل اللُّغوي:

بتشــديد  ]البقــرة: 78[  قــراءة ﴿َأَمــاِنَّ﴾  توجيهــه  ذلــك:  مثــال 
ــا موافقــة لألصــل اللُّغــوي للَّفظــة  ــه هــذه القــراءة أبهنَّ اليــاء، حيــث وجَّ
فقال: »واحدهتا: )أُْمنيَّة( -مشددة- فاألحسن أن يكون اجلمع 

مثلــه مشــّدًدا فيكــواَن ســواء«)32(. 
المورد الرابع: توجيه القراءات المتواترة بالقراءات الشاذة:

القــراءات  ُعبيــد يف توجيهــه للقــراءات املتواتــرة علــى  أبــو  اعتمــد 
الشــاذة، ومــن أمثلــة ذلــك مــا يلــي:

نـَتـَُهــۡم﴾ ]األنعــام: 23[  ـۡ مثــال: توجيهــه قــراءة  ﴿ثَّ َلۡ َيُكــن ِفت
ــه هــذه القــراءَة ابلقــراءِة الشــاذة،  ابلتذكــر والنصــب، حيــث وجَّ
قــال الســمن احللــي: »ورجَّــح أبــو عبيــد قــراءة األخويــن بقــراءة ُأيَبّ 
وابــن مســعود: )َوَمــا َكان ِفتـْنـَتـَُهــْم ِإالَّ َأْن قَالُــوا( فلــم يـُْلِحــْق الفعــل 

عامــة أتنيــث«)33(. 
مثــال آخــر: توجيهــه قــراءة ﴿َوَمــا ُيۡشــِعرُُكۡم أَنَـَّهــآ ِإَذا َجــٓاَءۡت﴾ 
ــه هــذه القــراءَة ابلقــراءِة  ]األنعــام: 109[ بفتــح اهلمــز، حيــث وجَّ
الشــاذة، قــال الســمن احللــي: »فـــ )أنَّ( يف هــذه املواضــع كلهــا 
ــا يف مصحــف ُأيَبّ وقراءتــه:  مبعــى لعــلَّ، قالــوا: ويــدل علــى ذلــك أهنَّ
)َوَمــا أَْدرَاُكــْم لََعلََّهــا ِإَذا َجــاَءْت ال يـُْؤِمنُــون(، ونُِقــَل عنــه: )َوَمــا 

ُيْشــِعرُُكْم َلَعلََّهــا ِإَذا َجــاَءْت(، ذكــر ذلــك أبــو ُعبيــد«)34(. 
المورد الخامس: توجيه القراءات باإلسناد:

بقولــه:  ذلــك  عــن  وعــرَّ  ابإلســناد،  القــراءات  ُعبيــد  أبــو  ــه  وجَّ
والبصــرة«)35(. احلرمــن  أهــل  »وعليهــا 

]مــرمي:  مَّنِســيًّا﴾  ِنۡســًيا  ﴿وَُكنــُت  قــراءة  توجيهــه  ذلــك:  مثــال 
ــه هــذه القــراءة ابإلســناد فقــال:  23[ بكســر النــون، حيــث وجَّ
»وابلكســر نقرؤهــا، ألهنــا كانــت أكثــر يف لغــة العــرب وأفشــاها، 

والبصــرة«)36(. احلرمــن  أهــل  وعليهــا 
 المطلب الثاني:

مميزات توجيه أبي ُعبيد للقراءات
متيز توجيه أيب ُعبيد للقراءات مبميزات عدة، وهي:

1- التنوع في موارد التوجيه حسب ما يتناسب مع كل موضع، 

31 اجلامع ألحكام القرآن، القرطي )300/13(. 
32 الشايف، ابن القرَّاب )555/1(.

33 الدر املصون، السمن احللي )574/4(. 
34 الدر املصون، السمن احللي )103/5(.

35 حبر العلوم، السمرقندي )327/2(. 
36 حبر العلوم، السمرقندي )327/2(.

ــه  ــه الخــاف الدائــر فــي النحــو بمــا يتوافــق مــع النحــو، ويوجِّ فيوجِّ
ــه  الخــاف الدائــر فــي الصــرف بمــا يتوافــق مــع الصــرف، ويوجِّ
ــه  الخــاف الدائــر فــي اللغــات بمــا يتوافــق مــع لغــات العــرب، ويوجِّ
الرســم،  مــع  يتوافــق  بمــا  المصحــف  فــي رســم  الدائــر  الخــاف 

وهكــذا.
2- حســن االســتيعاب فــي التوجيــه، فغالبًــا مــا يُقــوي وجــه القــراءة 

بمقوِّييَّــن أو أكثــر حســب مــا يتطلــب كل موضــع. 
3- استشــهاده بــكام المتقدميــن فــي توجيــه القــراءات ممــن هــم 

أئمــة فــي القــراءة والتوجيــه كأبــي عمــرو البصــري، والكســائي.
المبحث الثاني: توجيه أبي ُعبيد للقراءات، وفيه مبحثان: 

المطلب األول:
توجيه أبي ُعبيد للقراءات في سورتي الفاتحة والبقرة

سورة الفاتحة
يــِن﴾ ]الفاتحــة:  َــۡوِم ٱلدِّ ِلــِك يـ الموضــع األول: قــال تعالــى: ﴿مَٰ

.]4
القــراءة الـــُموجَّهة: ﴿َمِلــِك﴾ بغيــر ألــف، وهــي قــراءة نافــع وابــن 

كثيــر وأبــي عمــرو وابــن عامــر وحمــزة وأبــي جعفــر)37(.
عبــارة التوجيــه: قــال أبــو ُعبيــد: »أنَّ كل َملِــٍك فهــو مالــٌك، وليــس 
كل مالــٍك َملِــًكا؛ ألن الرجــل قــد يملــك الــدار والثــوب وغيــر ذلــك 

فا ُيســمى َمِلًكا وهو مالٌك«)38(.
ــه أبــو ُعبيــد هــذه القــراءة بتوجيــه باغــي، وهــو أنَّ  التعليــق: وجَّ
ِلــِك﴾ باأللــف؛  هــذه القــراءة أبلــغ فــي المــدح وأعــم مــن قــراءة ﴿مَٰ
يــِن﴾ أي: مالــٌك لذلــك اليــوم بعينــه،  ِلــِك يــَـۡوِم ٱلدِّ ألنَّ معنــى ﴿مَٰ
يــِن﴾ أي: ملــك ذلــك اليــوم بمــا فيــه)39(. ومعنــى ﴿ َمِلــِك يــَـۡوِم ٱلدِّ

 سورة البقرة
َهــا  ـۡ َعن ــۡيطَُٰن  ٱلشَّ ﴿فََأزَلَُّهَمــا  تعالــى:  قــال  األول:  الموضــع 

.]63 ]البقــرة:  ِفيــِه﴾  َكانَــا  ــا  ِممَّ فََأۡخَرَجُهَمــا 
القراءتان الـُموجَّهتان: ﴿فََأزَلَُّهَما﴾ بغير ألف مع تشديد الام، 
القــراء عــدا حمــزة، وقــراءة حمــزة ﴿فََأزََٰلُهَمــا﴾  قــراءة كل  وهــي 

أبلــف بعــد الــزاي وتفيــف الــام)40(.
عبــارة التوجيــه: قــال أبــو ُعبيــد: »مــن قــرأ بغــر ألــف ذهــب إىل 
الزَّلــل يف الديــن كقولــه: ﴿فـَتَــِزلَّ قَــَدُمۢ بـَۡعــَد ثـُُبوتَِهــا﴾ ]النحــل: 

37 يُنظــر: التبصــرة يف القــراءات الســبع، مكــي بــن أيب طالــب )ص:250(؛ النشــر، ابــن اجلــزري 
 .)866/2(

القــرَّاب  ابــن  القــراءات،  علــل  يف  الشــايف  ويُنظــر:  )ص:77(؛  زجنلــة  ابــن  القــراءات،  حجــة   38
 .)190/1(

39 يُنظــر: احلجــة للقــراء الســبعة، أبــو علــي الفارســي )9/1(؛ الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع، 
مكي بن أيب طالب )27/1(؛ املوضح يف وجوه القراءات وعللها، ابن أيب مرمي )229/1(.  

اجلــزري  ابــن  النشــر،  )ص:278(؛  الــداين  عمــرو  أبــو  الســبع،  القــراءات  يف  التيســر  يُنظــر:   40
.)2154/4(
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94[، ومــن خفَّــف أراد إزالتهمــا عــن موضعهمــا«)41(.
ــا مــن الزَّلــل أي:  ــا﴾ أهنَّ ــه أبــو ُعبيــد قــراءة ﴿فََأزَلَُّهَم التعليــق: وجَّ
أوقعهمــا الشــيطان يف الزلــة واخلطــأ بســبب وسوســته وتزينــه اخلطــأ 
ــا مــن الــزوال، أي: أبعدمهــا  ــه قــراءة ﴿فََأزََٰلُهَمــا﴾ أهنَّ هلمــا، ووجَّ
وحنَّامهــا وأخرجهمــا الشــيطان مــن اجلنــة، فجعــل كل قــراءة مبعــًن 
مســتقل عــن القــراءة األخــرى، وقــد أتيت القــراءاتن مبعــى واحــد، 
وهــو أن تكــون قــراءة اجلمهــور ﴿فََأزَلَُّهَمــا﴾ مــن زلَّ عــن املــكان، 
إذا تنحــى عنــه فلــم يثبــت فيــه ويســتقر، فتكــون مــن الــزوال كقــراءة 

محــزة)42(. 
ــٖت  ــهِۦ َكِلَمٰ بِّ ــن رَّ ــٰىٓ َءاَدُم ِم الموضــع الثانــي: قــال تعــاىل: ﴿فَتَلَقَّ

ــِه﴾ ]البقــرة: 37[. ــاَب َعلَۡي َ فَت
ــٖت فَتَــاَب  بِّــهِۦ َكِلَمٰ ـٰىٓ َءاَدُم ِمــن رَّ القــراءة الـــُموجَّهة: ﴿فَتَلَقَـّ
ــٖت﴾، وهــي قــراءة كل  َعلَۡيــِه﴾ برفــع ﴿َءاَدُم﴾ ونصــب ﴿َكِلَمٰ

القــراء عــدا ابــن كثيــر)43(.
بـِّـهِۦ  عبــارة التوجيــه: قــال أبــو ُعبيــد: »معــى ﴿فَتَلَقَّــٰىٓ َءاَدُم ِمــن رَّ

ــٖت فَتـَـاَب َعلَۡيــِه﴾، أي: قبلهــا«)44(. َكِلَمٰ
وتوجيهــه  بالمعنــى،  القــراءة  هــذه  ُعبيــد  أبــو  ــه  وجَّ التعليــق: 
ــٖت﴾  و﴿َكِلَمٰ فاعــل  ﴿َءاَدُم﴾  أن  علــى  داللــة  فيــه  بالمعنــى؛ 
مفعــول، وذلــك أنَّ آدم قبلهــا والكلمــات مقبولــة، فهــي املفعولــة، 

فاعــل)45(.  وآدم 
ــَن  ــٰىٓ أَۡربَِعي ــا ُموَس َعۡدنَ الموضــع الثالــث: قــال تعــاىل: ﴿َوإِۡذ َوٰ
ِلُمــوَن﴾ ]البقــرة:  ــِدهِۦ َوأَنتُــۡم َظٰ ــٗة ثُــمَّ ٱتََّخۡذتُــُم ٱۡلِعۡجــَل ِمــۢن بَۡع لَۡيلَ

.]51
ــَن  ــٰىٓ أَۡربَِعي ــا ُموَس َعۡدنَ الموضــع الثالــث: قــال تعــاىل: ﴿َوإِۡذ َوٰ
ِلُمــون﴾ ]البقــرة:  ــِدهِۦ َوأَنتُــۡم َظٰ ــٗة ثُــمَّ ٱتََّخۡذتُــُم ٱۡلِعۡجــَل ِمــۢن بَۡع لَۡيلَ

.]51
القــراءة الـــُموجَّهة: ﴿َوَعــۡدَن﴾ بــدون ألــف، وهــي قــراءة أيب عمــرو 

وأيب جعفر ويعقوب)46(.
عبــارة التوجيــه: قــال أبــو ُعبيــد معلِّــًا قــراءة ﴿َوَعــۡدَن﴾ : »وقبلــه 
]البقــرة:  َعَفــۡوَن﴾  وبعــده ﴿ثَّ  ]البقــرة: 50[،  نَــا﴾  فـََرقـۡ ﴿َوِإۡذ 

52[؛ ليكــون لفــظ اجلميــع واحــًدا«)47(.
وقــال أيًضــا: »أبنَّ املواعــدة إمنــا تكــون مــن البشــر، وأمَّــا هللا تعــاىل 
القــرآن، حنــو:  املنفــرد ابلوعــد والوعيــد، علــى هــذا وجــدان  فهــو 

41 الكشف، مكي بن أيب طالب )236/1(؛ ويُنظر: الشايف، ابن القرَّاب )533/1(.
42 يُنظــر: املختــار يف معــاين قــراءات أهــل األمصــار، ابــن إدريــس )42/1(؛ الكشــف، مكــي بــن أيب 

طالــب )236/1(؛ الشــايف، ابــن القــرَّاب )533/1(؛ الــدر املصــون، الســمن احللــي )287/1(.
43 يُنظر: إرشاد املبتدي، أبو العز الواسطي )ص:140(؛ النشر، ابن اجلزري )2154/4(. 

44 الكشف، مكي بن أيب طالب )237/1(. 
بــن أيب طالــب )237/1(؛ شــرح  ابــن إدريــس )43/1(؛ الكشــف، مكــي  45 يُنظــر: املختــار، 

العنوان، ابن نشوان )219/1(. 
46 يُنظر: املستنر يف القراءات العشر، ابن سوار )25/2(؛ النشر، ابن اجلزري )2156/4(.

47 الشايف، ابن القرَّاب )540/1(.

ٱلَِّذيــَن َءاَمنُــوْا ِمنُكــۡم﴾ ]النــور: 55[، ﴿َوَعدَُكــُم   ُ ﴿َوَعــَد ٱللَّ
﴾ ]إبراهيــم:  َــقِّ

ۡ
ُ َمغَــاِنَ﴾ ]الفتــح: 20[، ﴿َوَعدَُكــۡم َوۡعــَد ٱل ٱللَّ
﴾ ]األنفــال: 7[«)48(. يَِعدُُكــُم ٱللَُّ 22[، ﴿ِإۡذ 

بثــاث  ﴿َوَعــۡدَن﴾  قــراءة  اختيــاره  ُعبيــد  أبــو  علَّــل  التعليــق: 
:)49 ( علَــٍل

 األوىل: مراعــاة للســياق اللفظــي القبلــي والبعــدي، وذلــك أنَّ مــا 
نَــا﴾، ومــا بعدهــا ﴿ثَّ َعَفــۡوَن﴾، فحُســن اختيــار  قبلهــا ﴿َوِإۡذ فـََرقـۡ

هــذه القــراءة ليكــون نســق الــكام واحــد.
الثانيــة: مراعــاة للنظــر اللفظــي ممــا اتفــق عليــه القــراء، وهــو قولــه: 
ُ َمغَــاِنَ﴾  ُ ٱلَِّذيــَن َءاَمنُــوْا ِمنُكــۡم﴾ وقولــه: ﴿َوَعدَُكــُم ٱللَّ ﴿َوَعــَد ٱللَّ
ٱللَُّ﴾،  يَِعدُُكــُم  ﴿ِإۡذ  وقولــه:   ﴾ َــقِّ

ۡ
ٱل َوۡعــَد  ﴿َوَعدَُكــۡم  وقولــه: 

قــراءة  تــرد  ومل  ألــف،  بــدون  اآلايت  هــذه  جــاءت مجيــع  حيــث 
أخــرى ابأللــف، فــردَّ مــا اختلفــوا فيــه إىل مــا اتفقــوا عليــه.

الثالثــة: اعتمــاًدا علــى ظاهــر اللفــظ، وذلــك أنَّ املواعــدة إمنــا تكــون 
بــن املخلوقــن واملتكافئــن، فــا حيُســن املواعــدة بــن هللا عــز وجــل 
وبــن موســى عليــه الســام؛ ألن هللا هــو املنفــرد ابلوعــد والوعيــد، 
ويعضــد ذلــك القصــة، حيــث كان الوعــد مــن هللا عــز وجــل وحــده 

ملوســى عليــه الســام.
يـَۡعَلُمــوَن  اَل  يُّــوَن  ُأمِّ ُهــۡم  ـۡ ﴿َوِمن تعــاىل:  قــال  الرابــع:  الموضــع 

.]78 ]البقــرة:  َيظُنُّــوَن﴾  ِإالَّ  ُهــۡم  َوِإۡن  َأَمــاِنَّ  ِإالَّٓ  ــَب  ِكتَٰ
ۡ
ٱل

قــراءة كل  اليــاء، وهــي  بتشــديد  الـــُموجَّهة: ﴿َأَمــاِنَّ﴾  القــراءة 
جعفــر)50(. أيب  عــدا  القــراء 

عبــارة التوجيــه: قــال أبــو ُعبيــد: »واحدهتــا: )أُْمنيَّــة( -مشــددة- 
فاألحســن أن يكــون اجلمــع مثلــه مشــّدًدا فيكــواَن ســواء«)51(.

ــه أبــو ُعبيــد قــراءة اجلمهــور ﴿َأَمــاِنَّ﴾ ابعتبــار األصــل  التعليــق: وجَّ
حــى يتوافــق األصــل مــع اجلمــع، وأصــل هــذه القــراءة: )أُْمنيَّــة( 
ابلتشــديد ال غــر)52(، قــال ابــن ُجــي: »أصــل هــذا كلــه التثقيــل، 

أمــايّن مجــع أُْمنيَّــة«)53(. 
َطــۡت  الموضــع الخامــس: قــال تعــاىل: ﴿َمــن َكَســَب َســيِّئَٗة َوأََحٰ

ــارِ﴾ ]البقــرة: 81[. ــُب ٱلنَّ ــَك أَۡصَحٰ ٓئِ ــهِۦ َخِطيٓ َٔتُــهُۥ فَأُْولَٰ بِ
َتُــُهۥ ﴾ ابإلفــراد، وهــي قــراءة كل القــراء  القــراءة الـــُموجَّهة: ﴿َخِطيٓ ٔ

48 الــدر املصــون، الســمن احللــي )352/1(؛ ويُنظــر: الشــايف، ابــن القــرَّاب )540/1(؛ احملــرر 
الوجيز، ابن عطية )142/1(؛ البحر احمليط، أبو حيان )321/1(. 

49 يُنظــر: املختــار، ابــن إدريــس )46/1(؛ الشــايف، ابــن القــرَّاب )540/1(؛ الكشــف، مكــي بــن 
أيب طالــب )239/1(؛ احملــرر الوجيــز، ابــن عطيــة )142/1(؛ البحــر احمليــط، أبــو حيــان )321/1(؛ 

الدر املصون، السمن احللي )352/1(. 
50 يُنظــر: الروضــة يف القــراءات اإلحــدى عشــرة، أبــو علــي املالكــي )536/2(؛ النشــر، ابــن اجلــزري 

.)2154/4(
51 الشايف، ابن القرَّاب )555/1(.

52 يُنظر: احملَتسب يف تبين وجوه شواذ القراءات، ابن جي )177/1(، الشايف، ابن القرَّاب 
)555/1(؛ الدر املصون، السمن احللي )447/1(.  

53 احملَتسب، ابن جي )177/1(.
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عــدا انفــع وأيب جعفــر)54(.
ــا اخــران هــذا الوجــه؛ ألنَّــه يف  عبــارة التوجيــه: قــال أبــو ُعبيــد: »إمنَّ

التفســر: الشــرك«)55(.
ــهُۥ ﴾ علــى معــى  التعليــق: علَّــل أبــو ُعبيــد اختيــاره قــراءة ﴿َخِطيٓ َٔتُ
اخلطيئــة عنــد بعــض املفســرين، وذلــك أنَّ معناهــا: الشــرك، فُقرئــْت 
ابإلفــراد؛ ألن الشــرك مفــرٌد، فناســب اللَّفــُظ املعــى، وحُيتمــل أن 
بــه الكثــرة، أي:  يُــراد  يكــون لفــظ اخلطيئــة اســم مفــرد مضــاف 
َخِطيَئاتُــُه، ونظــر هــذا الوجــه قولــه تعــاىل: ﴿َوِإن تـَُعــدُّوْا نِۡعَمــَت 

ُصوَهــٓا﴾، أي: نَِعــَم هللا)56(. ٱللَِّ اَل ُتۡ
املوضــع الســادس: قــال تعــاىل: ﴿َمــا نَنَســۡخ ِمــۡن َءايَــٍة أَۡو 

ۡنَهــآ أَۡو ِمۡثِلَهــآ﴾ ]البقــرة: 106[. نُنِســَها نَــۡأِت بَِخۡيــٖر ّمِ
القــراءة الـــُموجَّهة: ﴿َأۡو نُنِســَها﴾ بضــم النــون األوىل وكســر الســن 
مــن غــر مهــز، وهــي قــراءة كل القــراء عــدا ابــن كثــر وأيب عمــرو)57(.

عبــارة التوجيــه: قــال أبــو ُعبيــد: »﴿َأۡو نُنِســَها﴾ مــن النســيان، 
ومعناه أن هللا إذا شاء أنسى من القرآن من يشاء أن ينسيه«)58(.

أبهنــا  نُنِســَها﴾  اجلمهــور ﴿َأۡو  قــراءة  ُعبيــد  أبــو  ــه  وجَّ التعليــق: 
مــن النســيان الــذي هــو ضــد الذِّكــر، أي: ننِســكها فــا تذكرهــا، 
وهــذا النســيان يكــون فيمــا جيــوز فيــه النســخ والتبديــل مــن األوامــر 
أمَّــا  األوقــات،  مــن  وقــت  يف  املصلحــة  علــى  املوقوفــة  والنواهــي 
قصــص األنبيــاء وأخبــار األمــم الســابقة فــا يكــون فيهــا النســخ 

والتبديــل)59(.
وجيــوز أن يكــون معــى ﴿َأۡو نُنِســَها﴾ أي: نركهــا، مــن الــرك، 
كما يف قوله تعاىل: ﴿َنُسوْا ٱللََّ فـََنِسيـَُهۡم﴾ ]التوبة: 67[، أي: 
يــَـۡوَم تُنَســٰى﴾ ]طــه: 

ۡ
لِــَك ٱل تركــوا هللا فركهــم، وقولــه تعــاىل: ﴿وََكذَٰ

126[، أي: وكذلــك اليــوم تــُـْرك)60(.
 َ ــِإنَّ ٱللَّ ــٗرا فَ َع َخۡي ــوَّ الموضــع الســابع: قــال تعــاىل: ﴿َوَمــن تََط

ــٌم﴾ ]البقــرة: 158[. ــاِكٌر َعِلي َش
القــراءة الـــُموجَّهة: ﴿َتطَــوََّع﴾ ابلتــاء وفتــح العــن وتفيــف الطــاء، 
وهــي قــراءة كل القــرَّاء عــدا محــزة والكســائي ويعقــوب وخلــف)61(.

عبــارة التوجيــه: قــال أبــو ُعبيــد: »وهــذه القــراءة فيهــا ُغنيــة عــن 
اإلدغــام«)62(.

54 يُنظر: الروضة، أبو علي املالكي )537/2(؛ النشر، ابن اجلزري )2177/4(. 
55 الشايف، ابن القرَّاب )556/1(.

56 يُنظــر: احلجــة، أبــو علــي الفارســي )199/2(؛ الشــايف، ابــن القــرَّاب )556/1(؛ الكشــف، 
مكــي بــن أيب طالــب )249/1(.

اجلــزري  ابــن  النشــر،  ؛   )258/2( غلبــون  ابــن  الثمــان،  القــراءات  يف  التذكــرة  يُنظــر:   57
 .)2181/4(

58 حجة القراءات، ابن زجنلة )ص:110(.
59 يُنظــر: جامــع البيــان، ابــن جريــر الطــري )390/2(؛ احلجــة، أبــو علــي الفارســي )186/2(؛ 

املختــار، ابــن إدريــس )71/1(؛ حجــة القــراءات، ابــن زجنلــة )ص:110(.
60 يُنظر: املصادر السابقة. 

61 يُنظر: إرشاد املبتدي، أبو العز الواسطي )ص:154(؛ النشر، ابن اجلزري )2191/4(. 
62 الشايف، ابن القرَّاب )64/2(. 

التعليــق: ذكــر أبــو ُعبيــد وجــه هــذه القــراءة، وأن هــذه القــراءة 
ال إدغــام فيهــا، فهــي أخــف مــن القــراءة األخــرى؛ ألن القــراءة 
األخــرى جــاءت علــى لفــظ املســتقبل، واملســتقبل يلزمــه الــزايدة 
علــى  جــاءت  الــي  القــراءة  هــذه  خبــاف  والتشــديد،  واإلدغــام 

املاضــي.
ــا شــرطية،  ﴿َوَمــن﴾ علــى هــذه القــراءة حتتمــل وجهــن: األول: أهنَّ
و﴿َتطَــوََّع﴾ فعــل مــاض موضعــه اجلــزم بـ)مــْن(، ومعنــاه االســتقبال.

ــا موصولــة مبعــى الــذي، و﴿َتطَــوََّع﴾ صلتهــا ال حمــل هلــا  الثــاين: أهنَّ
مــن اإلعــراب)63(.

ــٞة  ــهُۥ فِۡديَ الموضــع الثامــن: قــال تعــاىل: ﴿َوَعلَــى ٱلَِّذيــَن يُِطيقُونَ
ــاُم ِمۡســِكيٖن﴾ ]البقــرة: 184[. َطعَ

القــراءة الـــُموجَّهة: ﴿فِۡديـَـٞة َطعـَـاُم﴾ ابلتنويــن والرفــع، وهــي قــراءة 
كل القــراء عــدا انفــع وابــن عامــر وأيب جعفــر)64(.

قــراءة ﴿فِۡديَــٞة  اختيــاره  معلِّــًا  ُعبيــد  أبــو  قــال  التوجيــه:  عبــارة 
الفديــة«)65(. هــو  الطعــام  »ألنَّ  َطعَــاُم﴾: 

التعليــق: جــاءت القــراءة بغــر إضافــة علــى تســمية الشــيء الــذي 
فأَبــدل  الفديــة،  مــن  الطعــام  أُبــدل  فديــة، مث  الصيــام  بــه  يُفــدى 

الشــيء مــن الشــيء، فبيَّنــت أنَّ الفديــة هــي الطعــام)66(. 
الموضــع التاســع: قــال تعــاىل: ﴿َوَعلـَـى ٱلَِّذيــَن يُِطيقُونـَـهُۥ فِۡديـَـٞة 

َطعـَـاُم ِمۡســِكيٖن﴾ ]البقــرة: 184[.
القــراءة الـــُموجَّهة: ﴿ِمۡســِكيٖن﴾ ابإلفــراد، وهــي قــراءة كل القــراء 

عــدا انفــع وابــن ذكــوان وأيب جعفــر)67(.
عبــارة التوجيــه: قــال أبــو ُعبيــد معلِّــًا اختيــاره قــراءة ﴿ِمۡســِكيٖن﴾: 
»فبيَّنــت أن لــكل يــوم إطعــام واحــد، فالواحــد مرجــم عــن اجلميــع، 

وليــس اجلميــع مبرجــم عــن واحــد«)68(.
التعليــق: ذكــر أبــو ُعبيــد أن قــراءة ﴿ِمۡســِكيٖن﴾ ابإلفــراد تُبــنِّ 
الفديــة علــى مــن أفطــر يوًمــا واحــًد، وهــي إطعــام مســكن واحــد، 
وتــدلُّ أيًضــا قــراءة اإلفــراد علــى اجلمــع، وذلــك أنَّ لفــظ )مســكن( 
ــا قــراءة اجلمــع  اســم جنــس، واســم اجلنــس يــدلُّ علــى اجلمــع، وأمَّ
فإنِّــه ال يقــع فيهــا بيــان مــا يلــزم الواحــد عــن كل يــوم أفطــره)69(.

َــجَّ َفــَا 
ۡ
َــَرَض ِفيِهــنَّ ٱل الموضــع العاشــر: قــال تعــاىل: ﴿َفَمــن فـ

63 يُنظــر: الشــايف، ابــن القــرَّاب )64/2(؛ الكشــف، مكــي بــن أيب طالــب )270/1(؛ الشــفاء، 
أبو الفضل البخاري )146/1(؛ الدر املصون، السمن احللي )192/2(.  
64 يُنظر: املستنر، ابن سوار )51/2(؛ النشر، ابن اجلزري )2200/4(. 

65 اجلامع ألحكام القرآن، القرطي )287/2(. 
)316/1(؛  مــرمي  أيب  ابــن  املوضــح،  )282/1(؛  طالــب  أيب  بــن  مكــي  الكشــف،  يُنظــر:   66
القرطــي  القــرآن،  اجلامــع ألحــكام  البخــاري )156/1(،  الفضــل  أبــو  القــراءات،  الشــفاء يف علــل 

  .)287/2(
67 يُنظر: املستنر، ابن سوار )51/2(؛ النشر، ابن اجلزري )2199/4(.

القرطــي  القــرآن،  ألحــكام  اجلامــع  )95/1(؛  النحــاس  جعفــر  أبــو  القــرآن،  إعــراب   68
 .)287/2(

69 يُنظــر: إعــراب القــرآن، أبــو جعفــر النحــاس )95/1(؛ الشــايف، ابــن القــرَّاب )79/2(؛ الكشــف، 
مكي بن أيب طالب )282/1(؛ اجلامع ألحكام القرآن، القرطي )287/2(.  
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﴾ ]البقــرة: 197[. َــجِّ
ۡ
رَفَــَث َواَل ُفُســوَق َواَل ِجــَداَل ِف ٱل

القــراءة الـــُموجَّهة: ﴿فـَـَا َرفـَـٞث َوَل فُُســوٞق َوَل ِجــَداَل﴾ ابلرفــع 
والتنويــن يف األوَّلــن، والنصــب بــدون تنويــن يف الثالــث، وهــي قــراءة 

ابــن كثــر وأيب عمــرو ويعقــوب)70(.
عبــارة التوجيــه: قــال أبــو ُعبيــد: »وإمنــا افرقــت احلــروف عندهــم؛ 
ألهنــم جعلــوا قولــه: ﴿فـَـَا َرفـَـٞث َوَل فُُســوٞق﴾ مبعــى النهــي«)71(.

التعليــق: بــنَّ أبــو ُعبيــد وجــه مــن قــرأ ابلرفــع والتنويــن يف األولــن، 
ــا جــاءت علــى معــى النهــي، أي: ال ترفثــوا وال تفســقوا، أو:  أبهنَّ
علــى  ِجــَداَل﴾  ونصــب ﴿َواَل  فســوق،  وال  رفــث  يكونــنَّ  فــا 
النفــي أي: ال شــك أن احلــج يف ذي احلجــة، ألن املشــركن كانــوا 
يقدمونــه ويؤخرونــه ملــا يقصدونــه مــن الغــارات واألخــذ ابلثــأر)72(.

وقــول أبــو ُعبيــد: »وإمنــا افرقــت احلــروف عندهــم« يريــد بذلــك: 
أهنــم قــرؤا ابلرفــع والتنويــن يف األوَّلــن، والنصــب بــدون تنويــن يف 

الثالــث.
الموضــع الحــادي عشــر: قــال تعــاىل: ﴿إآل َأن َيَافَــٓا َأالَّ يُِقيَمــا 

﴾ ]البقــرة: 229[. ُحــُدوَد ٱللَِّ
القــراءة الـــُموجَّهة: ﴿ِإالَّٓ َأن ُيَافَــٓا﴾ بضــم اليــاء، وهــي قــراءة محــزة 

وأيب جعفــر ويعقــوب)73(.
عبــارة التوجيــه: قــال القرطــي: »واختــاره أبــو عبيــد، قــال: لقولــه 
ــۡم﴾ قــال: فجعــل اخلــوف لغــر الزوجــن،  ــِإۡن ِخۡفُت عــز وجــل: ﴿َف
ولــو أراد الزوجــن لقــال: فــإن خافــا، ويف هــذا حجــة ملــن جعــل 

اخللــع إىل الســلطان«)74(.
املعنــوي،  الســياق  بنــاًء علــى  ُعبيــد اختيــاره  أبــو  التعليــق: علَّــل 
والــي أشــار إليهــا بقولــه: »لقولــه عــز وجــل: ﴿فَــِإۡن ِخۡفتُــۡم﴾«، 
حيــث إنَّ اخلــوف يف قــراءة محــزة ومــن معــه واقــٌع علــى الزوجــن، 
وليــس منهمــا، والتقديــر: إال أن خيــاف األوليــاُء علــى الزوجــن أن 
ال يقيمــا حــدود هللا، وكذلــك يف قولــه تعــاىل: ﴿فَــِإۡن ِخۡفتُــۡم﴾ 
فاخلــوف واقــع علــى الزوجــن؛ ألنــه لــو كان واقــع منهمــا لقــال: 
)فــإن خافــا(، فحســن ذلــك مراعــاة للســياق املعنــوي، وليكــون 

معــى الــكام واحــد)75(.
ُتۡم ِإن  ـۡ الموضــع الثانــي عشــر: قــال تعــاىل: ﴿قَــاَل َهــۡل َعَســي

.]246 ]البقــرة:  ِتلُــوْا﴾  تـُقَٰ َأالَّ  ِقتَــاُل 
ۡ
ٱل َعَلۡيُكــُم  ُكتِــَب 

ُتۡم﴾ بكســر الســن، وهــي قــراءة كل  ـۡ ــُموجَّهة: ﴿َعَســي القــراءة الـ

70 يُنظر: السبعة، ابن جماهد )ص:180(؛ النشر، ابن اجلزري )2155/4(.
71 حجة القراءات، ابن زجنلة )ص:128(.

72 يُنظــر: احلجــة، الفارســي )289/2(؛ املختــار، ابــن إدريــس: )96/1(؛ حجــة القــراءات، ابــن 
زجنلة: )ص:128(؛ والشــايف، ابن القرَّاب )88/2(؛ والكشــف، مكي ابن أيب طالب )286/1(.

73 يُنظر: املستنر، ابن سوار )57/2(؛ النشر، ابن اجلزري )2204/4(.
74 اجلامع ألحكام القرآن، القرطي )137/3(؛ يُنظر: إعراب القرآن، النحاس )114/1(. 

75 يُنظــر: إعــراب القــرآن، النحــاس )114/1(؛ معــاين القــراءات، األزهــري )203/1(؛ نــكات 
القــرآن، أبــو حممــد املقــرئ )211/1(؛ البديــع، أبــو عبــد هللا الكنــاين )205/1(؛ اجلامــع ألحــكام 

القرآن، القرطي )137/3(. 

القــراء عــدا انفــع)76(.
عبــارة التوجيــه: قــال أبــو ُعبيــد: »القــراءة عنــدان هــي الفتــح؛ ألهنــا 
أعــرف اللغتــن، ولــو كان )عِســيتم( لُقرِئِــت )ِعســي ربنــا(، ومــا 

اختلفــوا يف هــذا احلــرف«)77(.
التعليــق: علَّــل أبــو ُعبيــد اختيــاره بعلتــن: األوىل: أنَّ الفتــح هــي 

أشــهر اللغتــن، وهــي اللغــة الفاشــية واألفصــح عنــد العــرب.
الثانيــة: اعتمــاًد علــى النظــر اللفظــي ممــا اتفــق عليــه القــراء، وهــو 
ۡنَهــآ ﴾ ]القلــم:  ــٗرا ّمِ ــا َخۡي ــآ أَن يُۡبِدلَنَ قولــه تعــاىل: ﴿ َعَســٰى َربُّنَ
32[، حيــث جــاءت بفتــح الســن، ومل تــرد قــراءة أخــرى بكســر 

الســن، فــردَّ مــا اختلفــوا فيــه إىل مــا اتفقــوا عليــه)78(.
تـُۡبــُدوْا ٱلصََّدقَٰــِت  قــال تعــاىل: ﴿ِإن  الثالــث عشــر:  الموضــع 

]البقــرة: 271[. ِهــَي﴾  ــا  فَِنِعمَّ
القراءة الـــُموجَّهة: ﴿فَِنۡعمَّا﴾ بكســر النون وســكون العن، وهي 

قــراءة قالــون وأيب عمــرو وشــعبة خبلفهــم وأيب جعفــر)79(.
خيتــار  ُعبيــد  أبــو  »وكان  القــرَّاب:  ابــن  قــال  التوجيــه:  عبــارة 
إســكان العــن وهــي قــراءة أيب عمــرو، وحيتــج مبــا روي عــن النــي 
للرجــل  الصــاحل  ابملــال  ــا  )نِْعمَّ قــال:  أنــه  وســلم  عليــه  صلــى هللا 

الصــاحل)80((«)81(.
التعليــق: علَّــل أبــو ُعبيــد اختيــاره مبوافقــة القــراءة لغــة النــي صلــى 
ــا( يف احلديــث إبســكان  هللا عليــه وســلم، حيــث جــاء لفــظ )نِْعمَّ

العــن.
 وضعــف هــذه القــراءة بعــض العلمــاء)82(، وعلَّلــوا ذلــك أبنَّ فيهــا 

مجــع بــن ســاكنن، األول منهمــا ليــس حبــرف مــد ولــن)83(.
وقــد ردَّ ابــن خالويــه علــى مــن ضعَّــف هــذه القــراءة حيــث قــال: 
قــد مجــع  القــراءات؛ ألنــه  أنــه أردأ  النحويــن  بعــض  »وقــد زعــم 
بــن ســاكنن امليــم والعــن، وليــس إحدامهــا حــرف لــن، واالختيــار 
إســكان العــن؛ ألن هــذه اللَّفظــة ُرويــت عــن رســول هللا صلــى هللا 
ــا ابملــال الصــاحل«  عليــه وســلم أنــه قــال لعمــرو بــن العــاص: »نِْعمَّ
كــذا حُتفــظ هــذه اللَّفظــة عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم، ومــى مــا 
صــحَّ الشــيء عــن النــي صلــى هللا عليــه وســلم، مل حيــل للنحــوي وال 

غــره أن يعــرض عليــه«)84(

76 يُنظــر: الوجيــز يف شــرح قــراءات القــرأة الثمانيــة، أبــو علــي األهــوازي )ص:140(؛ النشــر، ابــن 
اجلزري )2210/4(. 

77 حجة القراءات، ابن زجنلة )ص:139(. 
78 يُنظر: الشــايف، ابن القرَّاب )108/2(؛ حجة القراءات، ابن زجنلة )ص:139(؛ شــرح اهلداية، 

املهدوي )202/1(؛ املوضح، ابن أيب مرمي )335/1(.
79 يُنظر: التيسر، أبو عمرو الداين )ص:303(؛ النشر، ابن اجلزري )2225/4(.

80 أخرجــه أمحــد يف مســنده: )299/29( برقــم: )17763(؛ ابــن حبــان يف صحيحــه: )7/8( 
 . برقــم: )3211(، مــن حديــث عمــرو بــن العــاص

81 الشايف، ابن القرَّاب )124/2(؛ يُنظر: معاين القرآن، الزجاج )354/1(.
82 كأيب علي الفارسي، ومكي بن أيب طالب.

طالــب  أيب  بــن  مكــي  الكشــف،   ،)396/2( الفارســي:  علــي  أبــو  احلجــة،  يُنظــر:   83
 .)316/1(

84 إعراب القراءات السبع، ابن خالويه )101/1(. 
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وقــال أبــو حيَّــان: »وإنــكار هــؤالء فيــه نظــر؛ ألن أئمــة القــراءة مل 
يقــرأوا إال بنقــل عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، ومــى تطــرق 
إليهــم الغلــط فيمــا نقلــوه مــن مثــل هــذا، تطــرق إليهــم فيمــا ســواه، 
والــذي خنتــاره ونقولــه: إن نقــل القــراءات الســبع متواتــر ال ميكــن 

وقــوع الغلــط فيــه«)85(.
ــن  مِّ َعنُكــم  ــُر  ﴿َوُيَكفِّ تعــاىل:  قــال  عشــر:  الرابــع  الموضــع 

.]271 ]البقــرة:  َاِتُكۡم﴾  َســيِّ ٔ
ــۡر﴾ ابلنــون واجلــزم، وهــي قــراءة  القراءتــان الـــُموجَّهتان: ﴿َوُنَكفِّ
انفــع ومحــزة والكســائي وأيب جعفــر وخلــف العاشــر، وقــراءة ابــن 

ــُر﴾ ابليــاء والرفــع)86(. عامــر وحفــص ﴿َوُيَكفِّ
عبــارة التوجيــه: قــال ابــن القــرَّاب: »وكان أبــو ُعبيــد خيتــار هــذا 

الوجــه ليكــون تكفــر الذنــوب داخــًا يف ثــواب الصدقــة«)87(.
ــُر﴾ ابليــاء والرفــع، معنــاه: وُيكفــر  وقــال أبــو ُعبيــد أيًضــا: »﴿َوُيَكفِّ

هللا«)88(.
ــا معطوفــة  ــۡر﴾ أهنَّ التعليــق: وجــه اختيــار أبــو ُعبيــد قــراءة ﴿َوُنَكفِّ
علــى موضــع الفــاء مــن قولــه تعــاىل: ﴿فَُهــَو َخۡيــٞر لَُّكــۡم﴾ ]البقــرة: 
271[، إذ موضــع ذلــك اجلــزم، ألهنــا جــواب الشــرط، والتقديــر: 
وإن تفوهــا وتؤتوهــا الفقــراء يكــْن خــرًا لكــم، ونكفــْر حنــن مــن 
ســيئاتكم بذلــك، وذكــروا أبنَّ اجلــزم أوىل؛ ألنَّ اجلــزم مــؤذن بتكفــر 
ــا هــو ثــواب للمتصــدق  ســيئات املتصــدق، وأنَّ هــذا التكفــر إمنَّ
علــى صدقتــه؛ ألن الفعــل إذا وقــع واحتمــل أن يكــون علــى غــر 
ُعبيــد:  أيب  قــول  معــى  وهــذا  املعنيــن،  أبــن  اجلــزم  جمــازاة، كان 

»ليكــون تكفــر الذنــوب داخــًا يف ثــواب الصدقــة«)89(.
ــُر﴾ فقــد ذكــر أبــو ُعبيــد أن الضمــر فيهــا يعــود  وأمــا قــراءة ﴿َوُيَكفِّ
إىل هللا عــز وجــل، أي: ويكفــر هللا، وحُيتمــل عــود الضمــر إىل 
صــرف الصدقــات، والتقديــر: وُيكفــر صــرف الصدقــات عنكــم 
الصدقــات،  إخفــاء  أيًضــا إىل  الضمــر  عــود  ســيئاتكم، وحُيتمــل 
والتقدير: وُيكفر إخفاء الصدقات عنكم ســيئاتكم، إال أمنَّا ذكره 

أبــو ُعبيــد هــو األقــرب)90(.
تَۡفعَلُــواْ  ـۡم  لَـّ تعــاىل: ﴿فَــِإن  قــال  عشــر:  الخامــس  الموضــع 

.]279 ]البقــرة:  َوَرُســوِلِه﴾   ِ ٱللَّ ــَن  ّمِ بَِحــۡرٖب  فَۡأذَنُــواْ 
َذنُــوْا﴾ إبســكان اهلمــزة وفتــح الــذال، وهــي 

ۡ
القــراءة الـــُموجَّهة: ﴿فَأ

قــراءة كل القــراء عــدا محــزة وشــعبة)91(.

85 البحر احمليط، أبو حيان )690/2(. 
86 يُنظر: التيسر، أبو عمرو الداين )ص:303(؛ النشر، ابن اجلزري )2225/4(. 

87 الشايف، ابن القرَّاب )125/2(. 
88 إعراب القرآن، النحاس )133/1(؛ اجلامع ألحكام القرآن، القرطي )336/3(. 

89 يُنظــر: جامــع البيــان، الطــري )17/5(؛ الشــايف، ابــن القــرَّاب )125/2(؛ الشــفاء، أبــو الفضــل 
البخــاري )196/1(؛ اجلامــع ألحــكام القــرآن، القرطــي )336/3(.

90 يُنظر: جامع البيان، الطري )17/5(؛ إعراب القرآن، النحاس )133/1(؛ البحر احمليط، أبو 
حيان )619/2(؛ الدر املصون، السمن احللي )611/2(.

91 يُنظر: اإلقناع، ابن الباذش )516/2(؛ النشر، ابن اجلزري )2228/4(. 

عبــارة التوجيــه: قــال أبــو ُعبيــد: »االختيــار القصــر؛ ألنَّــه خطــاب 
فــكأن  والكســر  ابملــد  قــال: ﴿فَ َٔاِذنُــوْا﴾  وإذا  والتحذيــر،  ابألمــر 
املخاطــب خــارج مــن التحذيــر مأمــور بتحذيــر غــره وإعامه«)92(.

ــا أليــق مبعــى  َذنُــوْا﴾ أهنَّ
ۡ
التعليــق: علَّــل أبــو ُعبيــد اختيــاره قــراءة ﴿فَأ

ُــوْا﴾، ووجــه اســتبعاده هــو أنَّ  اآليــة، واســتبعد معــى قــراءة ﴿فَ َٔاِذن
املخاطبــن بــرك الــراب، خارجــون مــن التحذيــر مأمــورون بتحذيــر 
غرهــم وإعامهــم، وهــذا الــذي ذكــره غــر مســلَّم لــه، إذ إنَّ قــراءة 
املــد تتضمــن معــى قــراءة القصــر وزايدة، وذلــك أنَّــه إذا أُمــر إبعــام 
غــره البــد أن يكــون قــد َعِلــم، ففــي إعامــه ِعْلمــه ال حمالــة، إذن 

فقــراءة املــد أعــمَّ وأمشــل مــن قــراءة القصــر)93(.
 المطلب الثاني:

توجيه أبي ُعبيد للقراءات في سورة آل عمران
َســتـُۡغَلُبوَن  لِّلَِّذيــَن َكَفــُروْا  تعــاىل: ﴿قُــل  قــال  الموضــع األول: 

.]12 عمــران:  ]آل  َجَهنَّــَم﴾  ِإَلٰ  َشــُروَن  َوُتۡ
َشــُروَن﴾ ابلتــاء يف الفعلــن،  ــُموجَّهة: ﴿َســتـُۡغَلُبوَن َوُتۡ القــراءة الـ

وهــي قــراءة كل القــراء عــدا محــزة والكســائي وخلــف)94(.
عبــارة التوجيــه: قــال ابــن القــرَّاب: »واحتــج أبــو عمــرو وأبــو ُعبيــد 
ــٞة﴾ ]آل عمــران: 13[،  ــۡم َءايَ ــۡد َكاَن لَُك للتــاء بقولــه تعــاىل: ﴿قَ

ومل يقــل هلــم«)95(.
التعليــق: احتــج أبــو ُعبيــد هلــذه القــراءة ابلســياق اللفظــي البعــدي، 
حيــث جــاء قولــه تعــاىل: ﴿قَــۡد َكاَن لَُكــۡم َءايَــٞة﴾ علــى اخلطــاب، 
اخلطــاب،  علــى  َشــُروَن﴾  َوُتۡ قــراءة ﴿َســتـُۡغَلُبوَن  جميــئ  فحســن 
ليلحــق اخلطــاب مبثلــه، واخلطــاب علــى هــذه القــراءة للكفــار مــن 
لليهــود  خطــاب  أو  لــه،  أبمــر هللا  وســلم  عليــه  صلــى هللا  النــي 
خاصــة، أو خطــاب لليهــود واملشــركن؛ ألنَّ كل فريــق منهــم كافــر، 

فُأخــِروا وُخوِطبــوا بوقــوع الغلبــة عليهــم)96(.
﴾ ]آل عمران: 37[. املوضع الثاين: قال تعاىل: ﴿وََكفََّلَها زََكِريَّ

قــراءة  الــكاف، وهــي  بتخفيــف  الـــُموجَّهة: ﴿وََكَفَلَهــا﴾  القــراءة 
انفــع وابــن كثــر وأيب عمــرو وابــن عامــر وأيب جعفــر ويعقــوب)97(.

عبــارة التوجيــه: قــال ابــن القــرَّاب: »واحتــجَّ أبــو ُعبيــد بقولــه تعــاىل: 
﴿أَيُـُّهــۡم َيۡكُفــُل َمــۡرَيَ﴾ ]آل عمــران: 44[«)98(.

وقال أبو ُعبيد: »َكِفَلها أي: ضمنها«)99(.
التعليــق: احتــجَّ أبــو عبيــد هلــذه القــراءة ابلنظــر اللفظــي، وهــو قولــه 

92 حجة القراءات، ابن زجنلة )ص:148(. 
93 احلجــة، أبــو علــي الفارســي )413/2(؛ حجــة القــراءات، ابــن زجنلــة )ص:148(؛ الكشــف، 

مكــي بــن أيب طالــب )318/1(؛ احملــرر الوجيــز، ابــن عطيــة )375/1(.
94 يُنظر: التذكرة، ابن غلبون )2284/1(؛ النشر، ابن اجلزري )2232/4(. 

95 الشايف، ابن القرَّاب )141/2(. 
96 يُنظــر: الحجــة، أبــو عــي الفــاريس )18/3(؛ الشــايف، ابــن القــرَّاب )141/2(؛ الكشــف، مــي بــن 

أيب طالــب )335/1(؛ املوضــح، ابــن أيب مريــم )362/1(؛ الــدر املصــون، الســمني الحلبــي )41/3(. 
97 يُنظر: اإلقناع، ابن الباذش )619/2(؛ النشر، ابن اجلزري )2236/4(. 

98 الشايف، ابن القرَّاب )148/2(. 
99 حجة القراءات، ابن زجنلة )ص:161(. 
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تعــاىل: ﴿أَيُـُّهــۡم َيۡكُفــُل َمــۡرَيَ﴾، حيــث جــاء الفعــل ﴿َيۡكُفــُل﴾ 
متعــداًي إىل مفعــول واحــد، فناســب أن أييت الفعــل علــى قــراءة 
﴿وََكَفَلَهــا﴾ متعــداًي إىل مفعــول واحــد، وهــو زكــراي، واملعــى: أنَّ 
زكــراي ضمــن القيــام أبمرهــا، فــردَّ مــا اختلفــوا فيــه إىل مــا اتفقــوا 

عليــه)100(
َوٱلِۡۡكَمــَة  ــَب  ِكتَٰ

ۡ
ٱل تعــاىل: ﴿َويـَُعلُِّمــُه  قــال  الثالــث:  الموضــع 

.]48 عمــران:  ]آل  جِنيــَل﴾  َوٱإۡلِ َوٱلتَـّۡورَٰىــَة 
القــراءة الـــُموجَّهة: ﴿َويـَُعلُِّمــُه﴾ ابليــاء، وهــي قــراءة انفــع وعاصــم 

وأيب جعفــر ويعقــوب)101(.
عبــارة التوجيــه: قــال ابــن القــرَّاب: »مــن قــرأ ابليــاء رده علــى اســم 
لُــُق َمــا َيَشــٓاُء﴾ ]آل عمــران:  ُ َيۡ لِــِك ٱللَّ هللا تعــاىل يف قولــه: ﴿َكذَٰ
َيَشــٓاُء﴾ ]آل عمــران:  َمــا  يـَۡفَعــُل   ُ لِــَك ٱللَّ 47[، وقولــه: ﴿َكذَٰ

40[، وهــذه حجــة أيب حــات وأيب ُعبيــد«)102(.
التعليــق: احتــج أبــو ُعبيــد ابلســياق اللفظــي القبلــي، حيــث جــاء 
ــِك  ِل ســياق اآلايت القبليــة علــى الغيــب، وهــو قولــه تعــاىل: ﴿َكذَٰ
يـَۡفَعــُل َمــا   ُ لِــَك ٱللَّ لُــُق َمــا َيَشــٓاُء﴾، وقولــه تعــاىل: ﴿َكذَٰ ُ َيۡ ٱللَّ
َيَشــٓاُء﴾، فحمــل مــا بعــده علــى الغيــب؛ ليكــون نســق الــكام 

واحــد)103(. 
الموضــع الرابــع: قــال تعــاىل: ﴿َولَِٰكــن ُكونُــوْا رَبَِّٰنيِّ ۧــَن ِبَمــا ُكنتُــۡم 

ــَب َوِبَمــا ُكنتُــۡم َتۡدُرُســوَن﴾ ]آل عمــران: 79[. ِكتَٰ
ۡ
تـَُعلُِّمــوَن ٱل

القــراءة الـــُموجَّهة: ﴿تـَُعلُِّمــوَن﴾ بضــم التــاء وفتــح العــن وتشــديد 
الــام مكســورة، وهــي قــراءة ابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائي 

وخلــف العاشــر)104(.
عبــارة التوجيــه: قــال أبــو ُعبيــد معلِّــًا اختيــاره قــراءة ﴿تـَُعلُِّمــوَن﴾: 

ا جتمع املعنين: تـَُعلِّمون، وتدرســون«)105(. »ألهنَّ
القــراءة أعــم وأبلــغ  ُعبيــد اختيــاره أبنَّ هــذه  أبــو  التعليــق: علَّــل 
وأمــدح، فهــي تشــمل معنــن: التعلُّــم والتعليــم؛ ألن كل معلِّــم البــد 
ــا مبــا يُعلِّمــه، وليــس كل عــامٍل ُمعلِّــٍم، فمعــى القــراءة 

ً
أن يكــون عامل

األخــرى حاصــٌل يف هــذه القــراءة وزايدة، والعــامل إذا تعلَّــم العلــم 
.)106( وعلَّمــه غــره كان نفعــه متعــدايًّ

اَل  َوتـَتَـُّقــوْا  َتۡصــِرُوْا  ﴿َوِإن  تعــاىل:  قــال  الخامــس:  الموضــع 
.]120 عمــران:  ]آل  ًا﴾  َشــيۡ ٔ  ۡ َيُضرُُّكــۡم َكۡيُدُهــۡم 

100 يُنظــر: إعــراب القــراءات الســبع، ابــن خالويــه )111/1(؛ الشــايف، ابــن القــرَّاب )148/2(؛ 
حجة القراءات، ابن زجنلة )ص:161(؛ املوضح، ابن أيب مرمي )369/1(. 

101 يُنظر: الوجيز، أبو علي األهوازي )ص:148(؛ النشر، ابن اجلزري )2238/4(. 
102 الشايف، ابن القرَّاب )152/2(. 

103 يُنظــر: إعــراب القــراءات الســبع، ابــن خالويــه )113/1(؛ الشــايف، ابــن القــرَّاب )152/2(؛ 
حجة القراءات، ابن زجنلة )ص:163(؛ شرح العنوان، ابن نشوان )365/1(.  

104 يُنظر: التبصرة، مكي بن أيب طالب: )ص:462(؛ النشر، ابن اجلزري )2240/4(.
105 اجلامع ألحكام القرآن، القرطي )123/4(.

مــرمي )377/1(،  ابــن أيب  املوضــح،  بــن أيب طالــب )351/1(؛  الكشــف، مكــي  يُنظــر:   106
الشفاء، أبو الفضل البخاري )226/1(؛ اجلامع ألحكام القرآن، القرطي )123/4(. 

القــراءة الـــُموجَّهة: ﴿اَل َيُضرُُّكــۡم﴾ بضــم الضــاد وتشــديد الــراء 
مضمومــة، وهــي قــراءة ابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائي وأيب 

جعفــر وخلــف العاشــر)107(.
عبــارة التوجيــه: قــال ابــن القــرَّاب: »واحتــجَّ أبــو ُعبيــد بقوله تعاىل: 
ٓ أَٗذى﴾ ]آل عمــران: 111[، وقولــه تعــاىل:  ــۡم إِلَّ وُك ــن يَُضرُّ ﴿لَ
ــۡم﴾ ]املائــدة: 105[، وقولــه  ُت ـۡ ــن َضــلَّ ِإَذا ٱۡهَتَدي ﴿اَل َيُضرُُّكــم مَّ
ا﴾ ]املائــدة:  ــيۡ ٔٗ وَك َش ــرُّ ــن يَُض ــۡم فَلَ ــِرۡض َعۡنُه تعــاىل: ﴿َوإِن تُۡع

.)108(»]42
التعليــق: احتــجَّ أبــو ُعبيــد لقــراءة ﴿اَل َيُضرُُّكــۡم﴾ ابلنظــر اللفظــي 
يف القــرآن، حيــث ورد هــذا اللفــظ يف ســورة آل عمــران وســورة 
املائــدة ابلتشــديد ال غــر، فــردَّ مــا اختلفــوا فيــه إىل مــا تفقــوا عليــه. 
ــا مــن ضــرَّ يضــرُّ ضــرًّا، كـــ جــبَّ جيــبُّ جبًّــا،  ووجــه هــذه القــراءة أهنَّ

وأمَّــا إعراهبــا فألحــد ثاثــة أوجــه)109(:
األول: أنَّ الفعــل )يضرُّكــم( جمــزوم؛ ألنــه جــواب الشــرط، والضمــة 
فيــه ضمــة بنــاء ال إعــراب جــاءت تبًعــا لضمــة الضــاد، وأصلــه: 
)يضُررْكــم(، مث أُدغمــت الــراء يف الــراء بعــد إلقــاء حركتهــا إىل مــا 
قبلهــا، فلمــا أُدغمــت وجــب حتريــك الــراء املشــددة؛ للخــاص مــن 

التقــاء الســاكنن، فُحرِّكــت ابلضــم إتباًعــا لضمــة الضــاد.
الثــاين: أنَّ الضمــة ضمــة إعــراب، والفعــل مرفــوع علــى جعــل )ال( 
مبعــى )ليــس( مــع إضمــار الفــاء، والتقديــر: فــا يضرُّكــم كيدهــم 

شــيًئا، أي: فليــس يضرُّكــم كيدهــم شــيًئا.
الثالــث: أنَّ جنعــل اجلــزاء علــى نيَّــة التقــدمي، والتقديــر: ال يضرُّكــم 

كيدهــم شــيًئا إن تصــروا وتتقــوا.
الموضــع الســادس: قــال تعــاىل: ﴿إِن يَۡمَسۡســُكۡم قَــۡرٞح فَقَــۡد 

ۡثلُــهُۥ﴾ ]آل عمــران: 140[. َمــسَّ ٱۡلقَــۡوَم قَــۡرٞح ّمِ
القــراءة الـــُموجَّهة: ﴿قُــۡرٞح﴾ بضــم القــاف، وهــي قــراءة شــعبة 
ومحــزة والكســائي وخلــف العاشــر،  وقــراءة الباقــن ﴿قـَـۡرٞح﴾ بفتــح 

القــاف)110(.
عبــارة التوجيــه: قــال أبــو ُعبيــد: »الَقــرْح ابلفتــح: اجلــراح والقتــل، 

والُقــرْح ابلضــم: أمل اجلــراح«)111(.
ــه أبــو ُعبيــد القراءتــن علــى التغايــر، حيــث جعــل  التعليــق: وجَّ
لــكل قــراءة معــى خمتلًفــا عــن اآلخــر، فالَقــرح: اجلــراح، والُقــرح: 
مــا لغتــان مبعــى واحــد، كالَفقــر والُفقــر، والَضعــف  أملــه، وقيــل: أهنَّ

اجلــزري  ابــن  النشــر،  )407/2(؛  اخليــاط  ســبط  الثمــان،  القــراءات  يف  املبهــج  يُنظــر:   107
.)2243 /4 (

108 الشايف، ابن القرَّاب )169/2(. 
109 ينظــر: جامــع البيــان، الطــري )724/5(؛ الشــايف، ابــن القــرَّاب )169/2(؛ شــرح العنــوان، 
احللــي  الســمن  املصــون،  الــدر  )793/3(؛  الســخاوي  الوصيــد،  فتــح  )384/1(؛  نشــوان  ابــن 

  .)374/3(
اجلــزري  ابــن  النشــر،  )407/2(؛  اخليــاط  ســبط  الثمــان،  القــراءات  يف  املبهــج  يُنظــر:   110

.)2244/4 (
111 زاد املسر، ابن اجلوزي )329/1(.
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والُكــره)112(. والَكــره  والُضعــف، 
ــهُۥ  ــَل َمعَ تَ ــّيٖ قَٰ ــن نَّبِ ــن ّمِ الموضــع الســابع: قــال تعــاىل: ﴿َوَكأَيِّ

ــٞر﴾ ]آل عمــران: 146[. ــوَن َكثِي ِربِّيُّ
القــراءة الـــُموجَّهة: ﴿ قَٰتَــَل﴾ بفتــح القــاف وألــف بعدهــا وفتــح 
التــاء، وهــي قــراءة ابــن عامــر وعاصــم ومحــزة والكســائي وأيب جعفــر 

وخلــف العاشــر)113(.
ــد  عبــارة التوجيــه: قــال أبــو ُعبيــد معلِّــًا اختيــاره: »إن هللا إذا محَِ
مــن قاتــل كان مــن قُِتــل داخــًا فيــه، وإذا محــد مــن قُِتــل مل يدخــل 

فيــه غرهــم، فقاتــل أعــم وأمــدح«)114(.
أبلــغ  أبهنــا  قَٰتَــَل﴾   ﴿ قــراءة  اختيــاره  ُعبيــد  أبــو  علَّــل  التعليــق: 
مــدح  إذا  القــراءة األخــرى، حيــث إنَّ هللا  مــن  وأمــدح للجميــع 
مــن قُتِــل دون مــن قاتــل مل يدخــل يف املــدح إال مــن قُتِــل فقــط، 
وأمَّــا إذا مــدح مــن قاتــل فإنَّــه يدخــل يف املــدح مــن قُتِــل ومــن قاتــل 
الــذي  الفعــل  إســناد  القــراءة علــى  الفئتــن، وهــذه  تشــمل  فهــي 
هــو القتــال إىل النــي عليــه الصــاة والســام، و﴿َمَعــُهۥ رِبِّيُّــوَن﴾ 
مبتــدأ وخــر، وحُيتمــل إســناد الفعــل إىل )الربيــن( دون النــي عليــه 
الصــاة والســام، فأخــر عنهــم ابلقتــال دون النــي عليــه الصــاة 

والســام)115(.
الخاتمة

احلمـــد هلل الـــذي بنعمتـــه تتــم الصـــاحلات، وبفضـــل جـــوده تتنـــزل 
الرمحــات، الـــواحد املـــاجد، ذي الطـــول واملنـــة، والصـــاة والســـام 
علـــى اهلـــادي البشيـــر، والســـراج املنيـــر، حممــد بــن عبــد هللا، وعلــى 

آلــه وصحبــه وســلم تســليًما كثــرًا.
وكرمــه  بفضلــه  البحــث  هــذا  إبمتــام  علــيَّ  أنعــم هللا  فقــد  وبعــد: 
ومنتــه، وبقــي أن أعــرض أبــرز مــا توصــل إليــه البحــث مــن نتائــج 

وتوصيــات.
نتائج البحث:

1- بلــغ عــدد المواضــع التــي وجَّههــا أبــو ُعبيــد فــي ســور الفاتحــة 
والبقــرة وآل عمــران ثاثــًة وعشــرين موضًعــا، وبلــغ عــدد المواضــع 

التــي وجَّههــا فــي القــرآن كلــه مائــًة وخمســًة وخمســين موضًعــا.
ــه بالقــرآن  2- تنوَّعــت مــوارد التوجيــه عنــد أبــي ُعبيــد، فتــارة يوجِّ
الكريم، وتارة بالســنة النبوية، وتارة باللغة العربية، وتارة بالقراءات 

الشاذة.

112 يُنظر: املختار، ابن إدريس )171/1(؛ حجة القراءات، ابن زجنلة )ص:174(؛ الكشف، 
مكي بن أيب طالب )356/1(؛ الكشف والبيان، الثعلي )173/3(؛ الدر املصون، السمني الحلبي 

  .)402/3(
113 يُنظر: املستنر، ابن سوار )90/2(؛ النشر، ابن اجلزري )2245/4(.

114 الشايف، ابن القرَّاب )174/2(؛ اجلامع ألحكام القرآن، القرطي )230/4(. 
115 يُنظــر: الشــايف، ابــن القــرَّاب )174/2(؛ الكشــف، مكــي بــن أيب طالــب )359/1(؛ احملــرر 
املصــون،  والــدر  )230/4(؛  القرطــي  القــرآن،  اجلامــع ألحــكام  )520/1(؛  عطيــة  ابــن  الوجيــز، 

الســمن احللــي )430/3(.

3- أنَّ علــم توجيــه القــراءات نشــأ فــي وقــت مبكــر إلــى جانــب 
علــم القــراءات.

توصيات البحث:
1- جمــع توجيــه أبــي ُعبيــد الــذي يعتمــد علــى الســياق، ســواء 
القبلــي أو البعــدي، وإفــراده بالدراســة، ومقارنتــه بكتــب التفســير 

التــي تهتــم ببيــان التناســب بيــن اآليــات.
2- أوصــي المهتميــن بعلــم التوجيــه التنقيــب عــن جهــود الســلف 
فــي توجيــه القــراءات، وبيــان دورهــم وأثرهــم فــي هــذا العلــم، فهــو ال 

يــزال مجــااًل خصبًــا للبحــوث العلميــة.
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المصادر والمراجع
أبــو عبــد هللا  الديــن  - إرشــاد األريــب إىل معرفــة األديــب، شــهاب 
ايقــوت بــن عبــد هللا الرومــي احلمــوي )ت 626هـــ(، حتقيــق: إحســان 

عبــاس، دار الغــرب اإلســامي، بــروت، ط1، 1414هـــ.
- إرشــاد املبتــدي وتذكــرة املنتهــي يف القــراءات العشــر، أبــو العــز حممــد 
بن احلسن الواسطي القانسي )ت521هـ(، حتقيق: د. عمر محدان 
الكبيســي، رســالة ماجســتر جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، 1403هـ. 
- إعــراب القــراءات الســبع وعللهــا، أبــو عبــد هللا احلســن بــن أمحــد بــن 
خالويــه )ت370(، حتقيــق: د. عبــد الرمحــن العثيمــن، مكتبــة اخلاجنــي، 

ط1، 1413هـ.
- إعــراب القــرآن، أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد بــن إمساعيــل النحــاس )ت 

338هـ(، دار الكتب العلمية، بروت، ط1، 1421هـ.
- اإلقنــاع يف القــراءات الســبع، أمحــد بــن علــي املعــروف اببــن البــاذش 
)ت540هـــ(، حتقيــق: عبــد اجمليــد قطامــش، جامعــة أم القــرى، مكــة 

املكرمــة، ط1، 1426هـــ.
- إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، مجــال الديــن أبــو احلســن علــي بــن 
يوســف القفطــي )ت 646هـــ(، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 
دار الفكــر العــريب، القاهــرة، ومؤسســة الكتــب الثقافيــة، بــروت، ط1، 

1406هـــ.
- حبــر العلــوم، أبــو الليــث نصــر بــن حممــد بــن إبراهيــم الســمرقندي، 

حتقيــق: د. حممــود مطرجــي، دار الفكــر، بــروت، دط.
- البحــر احمليــط يف التفســر، أبــو حيــان حممــد بــن يوســف بــن علــي 
بــن يوســف بــن حيــان أثــر الديــن األندلســي )ت 745هـــ(، حتقيــق: 

صدقــي حممــد مجيــل، دار الفكــر، بــروت، د. ط، 1420 هـــ.
بــن أمحــد  أبــو عبــد هللا حممــد  القــراءات الســبع،  البديــع يف شــرح   -
الصمــدي، جائــزة ديب  الواحــد  عبــد  الكنــاين )ت454هـــ(، حتقيــق: 

1437هـــ.  ديب، ط1،  الكــرمي،  للقــرآن  الدوليــة 
- بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغويــن والنحــاة، جلــال الديــن عبــد الرمحــن 
الســيوطي )ت911هـــ(، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، املكتبــة 

العصريــة، لبنــان، دط.
- اتريخ العلماء النحوين من البصرين والكوفين وغرهم، أبو احملاسن 
املفضــل بــن حممــد بــن مســعر التنوخــي املعــري )ت442هـ(،حتقيــق: د. 

عبد الفتاح حممد احللو، هجر، القاهرة،ط2، 1412هـ.
- التبصــرة يف القــراءات الســبع، مكــي بــن أيب طالــب )ت437هـــ(، 
حتقيق: د. حممد غوث الندوي، الدار السلفية، ط2، عام 1402هـ.

-التذكــرة يف القــراءات الثمــان، أبــو احلســن طاهــر بــن عبــد املنعــم بــن 
غلبــون )ت399هـــ(، حتقيــق: أميــن ســويد، اجلماعــة اخلريــة لتحفيــظ 

القــرآن جبــدة، ط1، 1412هـــ.
-التيســر يف القــراءات الســبع، عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان بــن عمــر 

أبــو عمــرو الــداين )ت 444هـــ(، حتقيــق: د. خلــف الشــغديل، دار 
األندلــس، حائــل، ط1، 1436هـــ.

- الثقــات، أبــو حــات حممــد بــن حبــان بــن أمحــد التيمــي، )ت 354 
هـــ(، دار الفكــر، بــروت، ط1، 1973م.

)ت  الطــري  جريــر  بــن  حممــد  القــرآن،  أتويــل  يف  البيــان  جامــع   -
310هـــ(، حتقيــق: د. عبــد هللا بــن عبــد احملســن الركــي، دار هجــر، 

1422هـــ. ط1، 
- اجلامــع ألحــكام القــرآن، أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر 
الــردوين  القرطــي )ت 671هـــ(، حتقيــق: أمحــد  فــرح األنصــاري  بــن 
وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب املصريــة، القاهــرة، ط2، 1384هـــ.

- حجــة القــراءات، عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن زجنلــة )ت 403(، 
1418هـــ. عــام  الرســالة، ط5،  األفغــاين،  حتقيــق: ســعيد 

- احلجــة للقــراء الســبعة، أبــو علــي احلســن بــن عبــد الغفــار الفارســي 
بــدر الديــن قهوجــي، وبشــر جوجيــايت، دار  )ت 377هـــ(، حتقيــق: 

بــروت، ط2، 1413هـــ. املؤمــون، 
بــن  العبــاس أمحــد  أبــو  الكتــاب املكنــون،  الــدر املصــون يف علــوم   -
)ت 756هـــ(،  احللــي  ابلســمن  املعــروف  الدائــم  عبــد  بــن  يوســف 
حتقيــق: د. أمحــد حممــد اخلــراط، دار القلــم، دمشــق، د. ط، د. ت.

- الروضــة يف القــراءات اإلحــدى عشــرة، احلســن بــن حممــد املالكــي، 
حتقيــق: مصطفــى عــدانن )ت438هـــ(، مكتبــة العلــوم واحلكــم، املدينــة 

املنــورة، ط1، 1424هـــ.
- زاد املســر يف علــم التفســر، مجــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرمحــن 
بــن علــي بــن حممــد اجلــوزي )املتــوىف: 597هـــ(، حتقيــق: عبــد الــرزاق 

بــروت، ط1، 1422هـــ. العــريب،  املهــدي، دار الكتــاب 
- الشــايف يف علــل القــراءات، إمساعيــل ابــن احلافــظ إبراهيــم السَّْرَخِســي 
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1422هـ.
- صحيح ابن حبان برتيب ابن بلبان، حممد بن حبان بن أمحد بن 

حبان )ت 354هـ(، حتقيق: شعيب األرانؤوط، الرسالة، بروت، 
ط2، 1414هـ.
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