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مل َخص:
يهدف هذا البحث �إىل جمع الأ�سباب التي دفعت بع�ض العلماء للمفا�ضلة بني
القراءات القر�آنية املتواترة ودرا�ستها ونقدها ،وترجيح بع�ضها على بع�ض ،وبيان
فيما �إذا كانت هذه الأ�سباب جديرة باالعتبار ،وما خطورة املفا�ضلة بني القراءات
املتواترة؟ و�إذا كان �أمر الرتجيح بني القراءات املتواترة ممنوع ًا وحمظور اً ،فما
فائدة هذا التعدد؟ وكيف ميكننا التعامل مع الآيات التي حتمل �أكرث من وجه من
وجوه القراءات؟
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Abstract:
This paper aims at assembling, studying, and assessing the premises
that made some Muslim scholars side with or against one of the agreed
upon methods of recitation of the Holy Quran, with the aim of reaching
conclusions on the superiority of one method over the others. The study also
tries to fathom the following questions: Are the reasons that made some
Muslim scholars prefer one method of recitation over the others worthy of
consideration? What are the dangers of outweighing one of the recitation
methods over the others? If outweighing one of the methods of recitation is
forbidden, what is the benefit of having these various methods of recitation?
Finally, how are we supposed to tackle the Ayas that can be recited in more
than one method of recitation?
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مقدمة:
احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على املبعوث رحمة للعاملني مل ينطق عن
الهوى وما كان على الغيب بظنني ،بلّغ الر�سالة ومل ينق�ص من الأمانة حرفاً ،ومل يغم�ض
عن بيان الذكر طرفا...
�أما بعد ،فقد �شاءت حكمة اهلل تعاىل وتي�سريه على هذه الأمة �أن �أنزل كتابه على
كاف ،وكان من نتيجة ذلك القراءات املتواترة التي حفظها لنا
�شاف ٍ
�سبعة �أحرف كلها ٍ
الأئمة الثقات ،ونقلها جمع عن جمع –�ش�أن القر�آن الكرمي -حتيل العادة واملنطق تواط�ؤهم
على الكذب ،و�أ�صبح مفهوم التواتر كما هو معلوم مفهوم ًا ا�صطالحي ًا مفاده :نقل اخلرب
من جماعة عن جماعة ،الأمر الذي ي�ستلزم عدم الت�شكيك يف �صحة املنقول .وقد �رصف
العلماء عنايتهم لتوجيه هذه القراءات ،وبيان احلجة لكل منها ،و�أُلّفت يف ذلك امل�ؤلفات
الكثرية؛ منها� :إعراب القراءات ال�سبع وعللها البن خالوية ( 370هـ)  ،واحلجة للقراء ال�سبعة
لأبي علي الفار�سي (377هـ) والك�شف عن وجوه القراءات ال�سبع وعللها ملكي بن �أبي طالب
القي�سي ( 437هـ)  ...وغري ذلك من امل�ؤلفات قدمي ًا وحديثاً.
ومع �أن علماءنا الأفا�ضل بذلوا جهوداً كبرية يف جانب بيان املعاين القر�آنية
امل�ستفادة من تعدد القراءات املتواترة ،وما قدموه من جهد مو�صول حلفظ �أ�صول هذه
القراءات وال ُقراء ،ف�إننا وجدنا �أئمة ُي�شهد لهم بالف�ضل والورع والتقوى قاموا بالرتجيح بني
القراءات املتواترة لدرجة �أنهم فا�ضلوا بني قراءة و�أخرى ،الأمر الذي ا�ستلزم منهم بالطبع
ا�ستبعاد بع�ض القراءات املتواترة ،واحلكم عليها بال�ضعف ،ومعلوم �أن كل قراءة قر�آنية
متواترة قر� ٌآن بحد ذاتها ،و�أن ترجيح قراءة على �أخرى هو مبثابة ترجيح �آية على �آية وال
�أحد ميلك ذلك ،الأمر الذي ي�ستلزم م ّنا الوقوف عليه بحذر ،وبيان الأ�سباب التي دفعت به�ؤالء
العلماء الأفا�ضل للرتجيح بني القراءات املتواترة ،ومناق�شة هذه الأ�سباب ونقدها وتفنيدها،
وي�ؤيدنا بهذا النقد و التفنيد ما �أ�رشنا �إليه من كون كل قراءة متواترة هي �آية من ّزلة حت�صنت
بحفظ اهلل لها بكونها ال ي�أتيها الباطل ال من بني يديها وال من خلفها.
ت�أ�سي�س ًا على ما �سبق جاءت هذه الدرا�سة جلمع الأ�سباب التي كانت كامنة
وراء هذا الرتجيح ،و�رضب الأمثلة لكل �سبب ومناق�شة ذلك ،هذا وقد جعلت هذه
الأ�سباب بعد جمعها مطالب ًا لهذه الدرا�سة ،بحيث ُي�شكل كل مطلب �سبب ًا من ا لأ�سباب
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التي دفعت البع�ض للرتجيح ،وكان ذلك على النحو الآتي:
● ●املطلب الأول :ترجيح معنى على معنى
● ●املطلب الثاين :تفرد �أحد الرواة بقراءة مقابل اجلمهور.
● ●املطلب الثالث :قيا�س بع�ض الآيات التي فيها �أكرث من قراءة على �آيات �أخرى لي�س
لها �إال وجه واحد من القراءة.
هذا وقد كان منهج الدرا�سة يف هذا البحث منهج ًا ا�ستقرائي ًا وحتليلي ًا بالوقت ذاته،
حيث عمد الباحث �إىل ا�ستقراء وجمع الأ�سباب املوجبة للرتجيح – من وجهة نظر �أ�صحابها
– من كتب التف�سري والقراءات وعلوم القر�آن ،وبعد ذلك مت حتليل هذه الأ�سباب ومناق�شتها.
وقد خل�صت هذه الدرا�سة جلملة نتائج �ضمنتها يف اخلامتة ،وكان من �أبرز هذه النتائج
� ّأن كل القراءات املتواترة �صحيحة ال يجوز الرتجيح بينها ،فكل قراءة متواترة مبثابة �آية،
والأ�صل اجلمع بني هذه القراءات ال الرتجيح بينها.

املطلب األول:
ترجيح معنى قراءة على معنى قراءة أخرى:
من املفارقات التي وقع فيها بع�ض العلماء ،رف�ضهم بع�ض القراءات املتواترة لعدم
قبولهم للمعنى امل�ستفاد منها ،هذا املوقف يف�ضي �إىل االعرتا�ض على معنى قر�آين معجز
�أنزله اهلل ،عذرهم �أنهم ال يعتقدون قر�آنية القراءة التي يعرت�ضون عليها ،و�أنهم اعتقدوا �أن
الأمر ال يعدو كونه اجتهاداً من القارئ ،وهذا خلل منهجي علمي ما كان ليقبل من ه�ؤالء
الأعالم ،ولكن لكل جواد كبوة ،والع�صمة لأنبياء اهلل تعاىل ور�سله.
ونورد طرف ًا من �أمثلة ذلك:
ين{ من �سورة الفاحتة ،قر�أ عا�صم
وم �ٱل ِّد ِ
}ملِكِ َي ِ
املثال الأول :يف قوله تعاىل َ
والك�سائي ويعقوب وخلف يف اختياره ،ب�إثبات �ألف بعد امليم لفظ ًا (مالك) والباقون
بحذفها (ملك) )1( .
والقراءتان متواتران ،لذا يجب قبولهما وعدم الرتجيح بينهما ،ولكننا وجدنا بع�ض
املف�رسين وبع�ض من كتب يف توجيه القراءات يف�ضل �إحدى القراءتني على �أختها ،ومن �أبرز
ه�ؤالء �شيخ املف�رسين الطربي والزخم�رشي و�أبو عمرو و�أبو عبيد القا�سم بن �سالم وحممد
ر�شيد ر�ضا وغريهم ،وتاليا �أهم ما ذكروه من حجج لرتجيح قراءة( :ملك) على( :مالك)  ،ثم
�أُردفها باملناق�شة.
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أهم أدلة اإلمام الطربي)2( :

لقد ذكر ابن جرير عند تف�سري هذه الآية الكرمية القراءتني ،ومع �أنه �أر�شدنا �إىل �أن
ف�صله يف كتاب القراءات الذي مل ي�صل �إلينا ل�سوء احلظ ،مع ذلك
اختياره لإحدى القراءتني ّ
()3
فلقد �أطال النف�س ،وبالغ يف جدله ودفاعه عن وجهة نظره مبلغ ًا عظيم ًا  ،يقول رحمه
اهلل" :و�أوىل الت�أويلني ،و�أ�صح القراءتني يف التالوة عندي الت�أويل الأول وهي قراء من قر�أ
(ملك) مبعنى امللك ويبد�أ ب�إقامة احلجج على ما ذهب �إليه .و�سنوجز هذه احلجج �إذ ي�صعب
�أن ننقل ما ذكره لأنه يحتاج منا �إىل �صفحات كثرية")4( .
♦

♦احلجة الأوىل:

� َإن (املُلك) ب�ضم امليم ،الذي تدل عليه قراءة َملك� ،أعم من املِلك (بك�رس امليم) الذي تدل
احلرية
عليه قراءة (مالك)  ،فكل ملك مالك ولي�س كل مالك ملكاً ،وعلى هذا فقراءة (ملك) هي َ
بالقبول ،واجلديرة بالرتجيح .و�سرنجئ مناق�شة ذلك بعد �رسد كافة حجج هذا الفريق.
♦

♦احلجة الثانية:

حرية
يقول ابن جرير �إن قراءة( :مالك) ينبني عليها خط�أ يجل عنه القر�آن ،لذا فهي َ
ويف�صل ابن جرير -رحمه اهلل -حجته كما ي�أتي� :إن (مالك)
ب�أن تكون مرجوحة ال راجحة.
ّ
معناها الرب ،ومن معاين كلمة الرب :املالك .وعلى هذا فتكون كلمة (مالك) قد ذكرت مرتني،
ني{ .وهذا
وم �ٱل ِّد ِ
}ر ِّب �ٱل َع َل ِم َ
}ملِكِ َي ِ
ذكرت بلفظها يف قوله َ
ين{ وذكرت مبعناها يف قولهَ :
تكرار غري حممود يف كتاب اهلل.
ومل يكتف ابن جرير بهاتني احلجتني بل يريد �أن ي�سد كل الطرق على من يرجح قراءة
مالك� .أو يجعلها م�ساوية لأختها .في�صور لنا �أن معرت�ض ًا اعرت�ض عليه مبا يرفع قراءة
مالك لدرجة القبول والرتجيح وخال�صة هذا االعرتا�ض كما ي�صوره الطربي� :أن قوله:
ين{ �إمنا يعني يوم القيامة،
وم �ٱل ِّد ِ
}ر ِّب �ٱل َع َل ِم َ
}ملِكِ َي ِ
ني{ يعني عاملي الدنيا ،و�أن قوله َ
َ
وعلى هذا فال تكرار ،لأن كلمة (مالك) التي ذكرت بلفظها �أنب�أت عن يوم القيامة ،وكلمة)
مالك (التي ذكرت مبعناها حتدثت عن الدنيا .وي�شدد ابن جرير النكري على هذا املعرت�ض
ويجهله ،ويقول له� :إن زعمت �أن كلمة العاملني تدل على عاملي الدنيا ،ف�إن �آخر �سيقول� :إن
كلمة عاملني تدل على الذين كانوا يف عهد النبي خا�صة .وملا كان هذا غري جائز ،فقولك
فيما زعمته �أن العاملني يق�صد بها عوامل الدنيا غري جائز كذلك.
ين{� :أي مالك �إقامة يوم
وم �ٱل ِّد ِ
}ملِكِ َي ِ
ويت�صور ابن جرير اعرتا�ض ًا �آخر وهو �أن معنى َ
الدين ،ويرد ابن جرير هذا االعرتا�ض كذلك؛ لأن الذين �سيحييهم يوم القيامة هم الذين كانوا
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يف الدنيا فكلمة( :الرب) يف الآية تغني عن كلمة( :مالك) يف هذه الآية الكرمية .وعلى هذا
فقراءة( :ملك) هي �سيدة القراءتني.
هذا ما ذهب �إليه ابن جرير يف �إقامة احلجج ،ورد االعرتا�ضات ،ولكننا ونحن جنل
�شيخ املف�رسين نعتذر عن �أن موافقته فيما ذهب �إليه للأ�سباب التي �سنذكرها –�إن �شاء
اهلل – بعد �رسد �أدلة كل من الإمام الزخم�رشي وحممد ر�شيد ر�ضا.
أهم أدلة الزخمشري (: )5
لقد زاد الإمام الزخم�رشي على هذه الأدلة واالعرتا�ضات التي ذكرها الطربي ما ي�أتي:
�1 .1إن (ملك) قراءة �أهل احلرمني؛ وبالتايل تكون راجحة عن غريها.
ا�س{ (النا�س )2 :فا�ستدل
}ملِكِ �ٱل َّن ِ
2 .2ولقوله تعاىل} :لمِّ َِن ُ
ومۖ{ (غافرَ ،)16 :
�ٱلملكُ �ٱل َي َ
بالقر�آن على ترجيح قراءة (ملك) ؛ كون �سورتي غافر والنا�س ذكرت (ملك) ومل تذكر (مالك)
وعليه – ح�سب الزخم�رشي – تكون قراءة (ملك) يف الفاحتة هي الأرجح.
أدلة الشيخ رشيد رضا (: )6
�1 .1إن قراءة( :ملك) �أبلغ ،لأن معناها املت�رصف يف �أمور العقالء املختارين بالأمر
والنهي واجلزاء ،ولهذا ُيقال( :ملك النا�س) وال يقال (ملك الأ�شياء)  ،وهذا ين�سجم مع ال�سياق
لأن ال�سياق يدلنا على �أن املراد بالآية تذكري املكلفني مبا ينتظرهم من اجلزاء على �أعمالهم
رجاء �أن ت�ستقيم �أحوالهم.
2 .2القراءة بـ( :ملك يوم الدين) تثري من اخل�شوع ما ال تثريه القراءة الأخرى التي
يف�ضلها بع�ضهم لأنها تزيد حرف ًا يف النطق ،و ورد يف احلديث �أن للقارئ بكل حرف كذا
تكن دونها
ح�سنة ،ولكن فاتهم �أن ح�سنة واحدة �أكرب ت�أثرياً يف القلب خري من مائة ح�سنة ّ
يف الت�أثري.
النقـاش:
ناق�ش العلماء م�س�ألة الرتجيح بني القراءات نقا�ش ًا مطوالً ،و و�ضعوا ال�ضوابط والأ�س�س
التي حتكم هذا املو�ضوع ،ومن �أكرث العلماء �ضبط ًا لهذا املو�ضوع الإمام �أبو حيان يف
واعتناء
البحر ،وال�سمني احللبي الذي بلغ الغاية يف الدر امل�صون �ضبط ًا لأ�صول هذا املبحث
ً
به ،و�أخذ على عاتقه الت�صدي لكل حماولة ترمي �إىل النيل من مكانة قراءة متواترة� ،أو
جعلها يف منزلة مت�أخرة من الإفادة.
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وال ن�ستطيع يف هذه العجالة �رسد ما قيل ،ولكننا نناق�ش خمت�رصين ما جاء
حول هاتني القراءتني على وجه اخل�صو�ص.
♦ ♦�أوالً :ينبغي �أن نقرر �أن القراءات القر�آنية املتواترة كلها قر�آن ،وكل قراءة منها يف
�أعلى وجه من البالغة ،وهي �سواء يف منزلتها ومكانتها.
♦ ♦ثانياً :ال يجوز ترجيح قراءة متواترة على قراءة متواترة �أخرى؛ لأن ذلك يعني
ا�ستبعاد �إحدى القراءتني.
♦ ♦ثالثاً :كل قراءة من القراءات تعد مبنزلة �آية بر�أ�سها ،ويف هذا من كمال الإيجاز ما
يدل على عظمة الإعجاز ،وال يخفى ما �سيرتتب على و�ضع املعاين يف �آيات منف�صلة دون
جعلها يف قراءات من التطويل.
♦ ♦رابعاً� :أما بالن�سبة لقراءاتي( :ملك ،مالك) وما ثار حولهما ،فنقول � َإن لكل قراءة
وجوه ًا من البالغة ،ال ت�ؤديها الأخرى ،وباجلمع بني القراءتني نخرج بو�صف عظيم يليق
بالقر�آن الكرمي ،وك�أ َنه قراءة واحدة تعرب عن بيان و�صف الكمال الذي يليق باهلل تعاىل؛
فال بد من ت�ضافر �أكرث من لفظة لت�ؤدي هذا املعنى كما اجتمعت �صفة الرحيم مع الرحمن
لت�ؤدي معنى كمال الرحمة يف حقه تعاىل ،مع مراعاة � َأن هذا املثال – لفظتي الرحمن و
الرحيم  -جاءت كل لفظة منهما لفظ ًة م�ستقل ًة بذاتها ،ولي�ست قراءتني منف�صلتني للفظة
معنى واحداً.
واحدةٍ ولكن ال�شاهد هنا تظافر لفظتني لإكمال
ً

ت�أ�سي�ساً على ما �سبق ،ف�إننا ن�سوق ً جملة من الردود واملناق�شات التي ترد على
من ف�ضّ ل قراءة على غريها ،ون�ؤكد �أن الكمال يقت�ضي اجلمع بني القراءتني.

مللْك) بك�رسها – كما اخرب الطربي  -فقد
♦ ♦"لي�س (املُلك) ب�ضم امليم �أعم من (ا ِ
يكون �أحدهما ،وال يكون الآخر ،حيث �إن الأئمة الذين قالوا بذلك مل ي�سوقوا �أدلة
لإثبات هذا.
♦ ♦�إن كلمتي( :رب ومالك) لي�ستا مت�ساويتني ،فلي�س يف القر�آن ترادف ،ولو كان
فهاتان لي�ستا منه( ،فالرب) �أعم من (مالك) فهي ت�أتي مبعنى امل�صلح وال�سيد ،وهي كذلك
تدل على ُملك ما كان ذا بال و�أهميته� .أال تراهم يقولون ربات احلجول ،ورب ال�سيف ورب
القلم وال يعنون به بالطبع الذي ميلك قلماً ،فكم من مالك مائة قلم ومائة �سيف ال يقال له
رب ال�سيف ،وال رب القلم .ويف التنزيل( :ارجع �إىل ربك ف�س�أله)  ،وعلى هذا فكلمة (مالك
(يقين ًا ال تت�ساوي مع كلمة (رب) .
♦ ♦�إن النا�س يف هذه الدنيا ينزعون �إىل غريزتني من غرائز البقاء وهما :حب امللك
والريا�سة وطلب القوة وغريزة التملك وجمع الرثوات الهائلة ولكل وجهة ،والآية بقراءتها
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جاءت مبينة هاتني الغايتني اللتني ت�سيطران على كثري من النا�س ،وتبني �أن لي�س لأحد
منهما �شيء يوم القيامة ،فهما هلل وحده ،فاهلل مالك يوم الدين �صاحب ال�سلطان ال �سلطان
لأحد غريه ،وهذا يت�ضح من قراءة (ملك)  ،وهو كذلك املت�رصف وحده يف �ش�ؤون النا�س
والكون ،هو الذي ميلك كل �شيء وهو الغني احلميد ،وهذا يفهم من قراءة (مالك) .
♦ ♦�إننا جند لكل من القراءتني �شاهداً و�سنداً من كتاب اهلل ،فقراءة (ملك) ي�شهد لها قوله
وم اَل
�ٱلملكُ �ٱل َي َ ۖ
�ٱلوحِ ِد �ٱل َق َّها ِر{ (غافر )16 :وي�شهد لقراءة (مالك) } َي َ
�سبحانه }لمِّ َِن ُ
وم للِهَّ ِ َ
ومئِذ للِّهَّ ِ{ (االنفطار ، )19 :حيث �إن ا�سم الفاعل من (متلك)
مر َي َ
تمَ لِكُ َنف�س ِّل َنف�س َ�شياۖ َو�ٱلأَ ُ
هو (مالك) .
♦ ♦هذا و� ّإن وا�ست�شهاد الزخم�رشي بـ (ملن امللك اليوم) وبـ (ملك النا�س) لي�س حجة؛
�ٱلملكِ { فجمع بني الكلمتني داللة على �أن �إحداهما
فهنالك قوله تعاىل} :قُلِ �ٱل َّل ُه َّم َملِكَ ُ
لي�ست مبعنى الأخرى ،و�أنه ال بد من اجتماعهما ،ثم �إن ا�ستعمال كلمة يف القر�آن مكررة ال
يعني تف�ضيلها على ما مل يتكرر بوجه من الوجوه ،فالتكرار �إمنا يكون بح�سب املقامات و
لأهداف �سامية ومعاين جديدة.
♦ ♦ثم �إن قراءة (ملك) ت�شري �إىل ملك الأ�شياء العظيمة ،وقراءة (مالك) حتتمل العظيمة
وال�صغرية ،فت�أتي قراءة مالك لتثبت هلل ملك كل �شيء ،ولي�س ما فيه عظمة فح�سب ،فال يند
عن ملكه �صغري وال كبري وال يخفي �أن هذا �أبلغ.
♦ ♦�أما ما ذهب �إليه ال�شيخ ر�شيد من مقارنه غريبة ب� ّأن( :ملك) تثري من اخل�شوع ما ال
تثريه( :مالك) فما �أرى �إال �أن هذا الر�أي من�ش�ؤه عدم �إعطاء قراءة( :مالك) قدرها من الدالالت
واملعاين ،ف� ّإن فيها من املعاين ما ال يقل بحال عن قراءة( :ملك) مما يدعو القلب �إىل اخل�شوع
والعقل �إىل التفكري والنف�س �إىل اخل�ضوع؛ فال يجوز �إطالق النتائج هكذا على عواهنها ،ثم ما
ال�ضابط للح�سنة التي تكون	�أكرث ت�أثرياً يف القلب ،واحل�سنة التي ال ت�ؤثر يف القلب؟
وهل هذا �سلوك علمي يف املفا�ضلة بني الأ�شياء؟ وهل يف حديث النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم يف بيان ف�ضل القراءة �شيء من هذه املقايي�س؟
وبعد هذا كله فينبغي �أال نفا�ضل بني هاتني القراءتني ،ف�إن لكل منهما معنى �أر�شدت
�إليه من جهة ،كما �أن لكل قراءة �شاهداً من كتاب اهلل من جهة �أخرى.
�إن التفريق بني القراءات املتواترة من حيث املعنى م�سلك خطري ،ي�ضل به كثريون (.)7
ِين َء َام ُنواْ
ون �ٱل َّل َه َو�ٱ َّلذ َ
املثال الثاين :قال اهلل تعاىل يف �ش�أن املنافقنيُ } :ي َخد ُِع َ
ون{ (البقرة . )9 :قر�أ نافع وابن كثري و�أبو عمرو
ون �إِ اَّل �أَنف َُ�س ُهم َو َما َي�ش ُع ُر َ
َو َما َيخ َد ُع َ
(وما يخدعون) ب�ضم الياء وفتح اخلاء و�ألف بعدها وك�رس الدال (يخادعون)  ،والباقي
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بفتح الياء و�إ�سكان اخلاء بال �ألف وفتح الدال( )8( .يخدعون)  ،وخالف ال ُقراء �إمنا هو
(و َما) ّ � ،أما املو�ضع الأول وهو (يخادعون
يف املو�ضع الثاين املقيد بقوله تعاىلَ :
اهلل) فاتفقوا على قراءته كقراءة نافع ومن معه يف املو�ضع الثاين .يقول ال�شيخ ف�ضل
عبا�س-رحمه اهلل -يف هذا ال�سياق:
"هاتان قراءتان متواترتان ،وكان حريا بنا �أن ال نفا�ضل بني هاتني القراءتني،
ولكننا مع ذلك وجدنا بع�ض املف�رسين –عفا اهلل عنهم -يفا�ضل بينهما .فابن جرير-
رحمه اهلل -يقرر �أن قراءة (يخدعون) هي املقبولة من حيث املعنى �إذ يقول " :فالواجب
�إذاً �أن يكون ال�صحيح من القراءة (وما يخدعون �إال �أنف�سهم) دون (ما يخادعون) لأن لفظ
املخادع غري موجب تثبيت خديعة على �صحة ،ولفظ خادع موجب تثبيت خديعة على
�صحة")9( .
وهذه احلجة يف تف�ضيل �إحدى القراءتني ذكرها مكي بن �أبي طالب يف كتابه حيث
قال " :وقراءة من قر�أ بغري �ألف �أقوى يف نف�سي ،الن اخلداع فعل قد يقع وقد ال يقع ،واخلدع
فعل وقع بال �شك" )10( .ومكي بهذا يف�رس كالم الطربي �آنف الذكر)11( .
وللطربي حجة �أخرى ذكرها بقوله" :ومن الأدلة �أي�ضا على �أن قراءة من قر�أ) وما
يخدعون (�أوىل بال�صحة من قراءة من قر�أ) وما يخادعون (� ّأن اهلل ج ّل ثنا�ؤه قد �أخرب عنهم
�أنهم يخادعون اهلل وامل�ؤمنني يف �أول الآية ،فمحال �أن ينفي عنهم ما قد �أثبت �أنهم قد فعلوه
لأن ذلك ت�ضاد يف املعنى وذلك غري جائز من اهلل عز وجل")12( .

ومع �إجاللنا وتقديرنا لل�شيخني اجلليلني �إال �أننا ل�سنا معهما فيما ذهبا �إليه
وذلك للأ�سباب الآتية:
 �أوالَ :فل ّأن اخلداع واقع من املنافقني ال حمالة ،وما �سبب ت�سميتهم منافقني �إال
لوقوع اخلداع منهم.
 ثانياً :فل�سنا مع الطربي يف �أن قراءة) وما يخادعون (ت�ؤدي �إىل ت�ضاد يف املعنى؛
فمن املعلوم بداهة �أننا �إذ قلنا :فالن يقاتل فالن ًا وما يقاتل �إال نف�سه ،وفالن يخادع فالن ًا
وما يخادع �إال نف�سه ،من البدهي �أن هذا قول م�ستقيم ال غبار عليه من حيث املبنى ومن
حيث املعنى� ،إذ املعنى �أن قتاله وخداعه غري م�ؤثر �إال على نف�سه.
رجح القراءة
وعلى حني رجح الطربي ومكي هذه القراءة ،ر�أينا بع�ض النحويني ُي ِّ
الأخرى ( )13وهي (وما يخادعون) لأنها قراءة احلرمني من جهة ،و لأن ا لإن�سان ال
يخدع نف�سه و �إمنا ُيخادعها من جهة �أخرى ،ويف كال القولني �شطط نجُ ل عنه كتاب
اهلل تبارك وتعاىل.
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واحلق � ّأن لكل من القراءتني معنى تتم به احلكمة البيانية؛ تف�صيل ذلك �أن من عرف
نف�سية املنافق وا�ضطرابه وقلقه �أدرك �أن كلتا القراءتني يف القمة �إيجازا و�إعجازا� ،صحة
َّ
معنى وروعة مبنى ،فالقراءة الأوىل) وما يخدعون �إال �أنف�سهم ( ُتطمئن امل�ؤمنني ب� ّأن عمل
ه�ؤالء املنافقني �سينقلب وباال عليهم ،فنتيجة هذه املخادعة �رضر حمقق لأنف�سهم ،فهي
ب�شارة للم�ؤمنني مبا �سيقع على �أولئك املنافقني.
و�أما القراءة الثانية وهي( :يخادعون) ف�إنها تدل على �شيء �آخر وهو ما يجده
املنافقون يف �أنف�سهم من ا�ضطراب ،و�ضيق وعدم ا�ستقرار وثبات ،فهناك عملية خمادعة
ورة
�ٱلم َن ِف ُق َ
بينهم وبني �أنف�سهم .وهذا ما يدل عليه قوله تعاىل } َيحذ َُر ُ
ون �أَن ُت َن َّزلَ َعلَي ِهم ُ�س َ
ُت َن ِّب ُئ ُهم بمِ َ ا فيِ ُقلُو ِب ِهم{ (التوبة ، )64 :وهذا قريب من التجريد الذي ذكره علماء البديع،
فهم يخادعون �أنف�سهم يغرونها بالأماين و�أنف�سهم كذلك تخادعهم .ولقد فطن الزخم�رشي
لهذا املعنى ونقله من بعده �أبو حيان وا�ستدل له بكثري من �أ�شعار العرب وهو ملحظ دقيق
ل�صاحب الك�شاف-رحمه اهلل .-قال الزخم�رشي" :ف�إن قلت :ما املراد بقوله (وما يخادعون
�إال �أنف�سهم) ؟ قلت :يجوز �أن يراد :وما يعاملون تلك املعاملة امل�شبهة مبعاملة املخادعني
�إال �أنف�سهم لأن �رضرها يلحقهم ومكرها يحيق بهم ،كما تقول :فالن ي�ضار فالناً .وما ي�ضار
�إال نف�سه �أي دائرة ال�رضر راجعة �إليه ال تتعدى غريه ،و� ّإما �أن يراد حقيقة املخادعة �أي وهم
يف ذلك يخدعون �أنف�سهم حيث مينونها الأباطيل ويكذبونها فيما ُيحدثونها به ،و�أنف�سهم
كذلك متنيهم وحتدثهم بالأماين" ()14
وقال �أبو علي الفار�سي " :وملن قر�أ (يخادعون) وجه �آخر ،وهو �أن ينزل ما يخطر بباله
ويهج�س يف نف�سه من ا َ
خل ْدع منزلة �آخر يجازيه ذلك ويقاو�ضه �إياه ،فعلى هذا يكون الفعل
�ضيق� ،أال ترى الكميت قال يف
ك�أنه من اثنني ،فيلزم �أن يقولَ :
فاعلَ  ،وهذا يف كالمهم غري ّ
ذكره حماراً �أراد الورود:
ي�ؤامر نف�سيه كذي الهجمة الأّب ُل ()15
تَ�� ّذكّ��ر م��ن �أن���ى وم��ن �أي���ن ��شر ُب� ًه
ِ
فجعل ما يكون منه من ورود املاء �أو ترك الورود والتمثيل بينهما مبنزلة نف�سني ,و
على هذا قوله :وهل تطيق وداع ًا �أيها الرجل )16( .وعلى هذا املذهب قر�أ من قر�أ} :قَالَ َ�أعل َُم
�أَ َّن �ٱل َّل َه َعلَى كُ ِّل َ�شيء َقدِير{ (البقرة .)259 :فنزل نف�سه عند اخلاطر الذي يخطر له عند نظره،
منزلة مناظر له غريه .و�أن�شد �أحمد يحيى عن �أبي الأعرابي:
وكنت كذات ال ٍّطن ِء مل تدر �إذ َبغت

ُت�ؤامرُ نف�سيها �أت�رسق �أم تزين
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فهذه يف املعنى كقوله:
�أنًخُ ُت قلو�صي واكتلأْت بعينها

آمرت نف�سي �أي �أ ْم َر ًّي �أفع ُل
و� ُ

�إال �أن من ثنى النف�س ،جعل ما يهج�س يف نف�سه من ال�شيء وخالفه نف�سني ،ون ّزل
الهاج�س منزلة من يخاطبه وينازله يف ذلك ،فكذلك يكون قوله( :وما يخدعون) على هذا()18
ومما تقدم جنزم ب�أن ال تفا�ضل بني القراءتني تبعا للمعنى امل�ستفاد من �إحداها
دون الأخرى ،و�أن كل قراءة �أعطت معنى .كان غاية يف بابه ،دومنا تناق�ض �أو ت�ضاد
بني املعنيني ،و�أن املعنى املق�صود من الآية هو جمموع املعاين املتح�صلة من القراءتني
املتواترتني.
ومن وجوه تف�ضيل بع�ض العلماء لبع�ض القراءات مما يت�صل مبا نحن ب�صدده من
ترجيح معنى على معنى ،النظر �إىل الراوي نف�سه� ،أو النظر �إليه باعتبار مكانه امل�ؤثر يف
مكانته ،و بالتايل ترجيح قراءته على غريها ،كرتجيح قراءة احلرمني �أو �أحدهما على غريه،
قررناه من قبل ،وهو �أن ه�ؤالء العلماء املعرت�ضني
وهذا �إن دلّ على �شيء ،ف�إمنا يدل على ما ّ
على بع�ض القراءات املتواترة ،كان يف ت�صورهم �أن ل�صاحب القراءة يداً فيها ،حتى ترجح
قراءته تبع ًا ملنزلته ،فك�أن نافع املدين �أو ابن كثري املكي قراءتهما �أ�صح و�أقوى و�أوىل من
القراء مهما اختلفت
باقي القراءات ،مغفلني �أن القراءات كلها منزلة من عند اهلل ،و�أن ه�ؤالء ّ
منازلهم والظروف التي �أحاطت بهم ،ف�إنهم ال يد لهم ،وال تدخل يف القراءة �إال بالرواية
والنقل والعناية واالهتمام.
وقد مر بنا من �أمثلة ذلك ما ذكره الزخم�رشي عند حديثنا عن قراءة (مالك) و (ملك) ،
حيث قال" :و لك" هو االختيار ،لأنه قراءة �أهل احلرمني)19( .
َ مِ
رجح الطربي ومكي قراءة (يخدعون) .ر�أينا بع�ض النحويني يرجح
"وعلى حني ّ
القراءة الأخرى (يخادعون) ،لأنها قراءة �أهل احلرمني من جهة ،ولأن الإن�سان ال يخدع
نف�سه و�إمنا يخادعها من جهة �أخرى")20( .
ونحن مع الإمام الزخم�رشي – رحمه اهلل -يف كون �إجماع �أهل احلرمني على قراءةٍ
ما دليل على �صحتها ،ولكنا ل�سنا معه يف ترجيح هذه القراءة على قراءةٍ متواترةٍ �أخرى لهذا
ال�سبب ،فقراءة �أهل احلرمني و�إجماعهم دليل �صحة القراءة ،وتواتر القراءة دليل �صحة �أي�ضاً،
فكان الأوىل اجلمع بني القراءتني ال الرتجيح بينهما.
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املطلب الثاني:
جعل إحدى القراءات املتواترة مرجوحة لتفرد أحد الرواة بها مقابل اجلمهور:
من امل�شكالت عند بع�ض العلماء يف الرتجيح بني القراءات� ،أنهم �إذا وجدوا راويا انفرد
بقراءة ،رجحوا عليها قراءة اجلمهور ،وك�أن قراءته ر�أي له واجتهاد منه ،ي�ضعف �أمام ر�أي
الأكرثين ،ومن �أمثلة ذلك:
خر َج ُه َما ممِ َّ ا كَ ا َنا فِي ِهۖ{
 �أوالً :يف قوله تعاىلَ } :ف�أَ َز َّل ُه َما َّ
�ٱل�شيطَ ُن َعن َها َف�أَ َ
(البقرة. )36 :
قر�أ حمزة وحده (�أزلهما (ب�ألف من الإزالة ،وقر�أ الباقون) �أزلهما) بت�شديد الالم ()21
ّ
قال مكّي بن �أبي طالب مرجح ًا قراءة اجلمهور ..." :واالختيار القراءة بغري �ألف ،ملا
ذكرنا من العلة ،ولأنه قد يكون مبعنى ف�أزالهما فيتفق معنى القراءتني ،ولأنه �إجماع من
القراء غري حمزة ،ولأنه مروي عن ابن عبا�س" ()22
ّ
()23
"والعجيب �أن مكّي ال يلتزم هذه الأ�سباب التي ذكرها دائماً"  ،و�سرنجئ املناق�شة
حتى ن�ستكمل االمثلة واحلجج يف هذا الباب.
اب َعلَيهِ{ (البقرة)37 :
 ثانياً :يف قوله تعاىلَ } :ف َت َل َّقى َءا َد ُم مِ ن َّر ِّب ِه كَ ل َِمت َف َت َ
قر�أ ابن كثري وحده بن�صب }�آدم{ ورفع (كلمات)  ،وقر�أ الباقون برفع (�آدم) ون�صب
(كلمات) ()24
وابن جرير-رحمه اهلل -يغرب هنا �أكرث مما عرفناه عنه من قبل ،فهو بعد �أن حتدث
عن القراءتني ،يقول �أنهما �صحيحتان من حيث العربية ،لأن �أحد املتلقني ميكن �أن يكون
فاع ًال �أو مفعوالً ،ولكنه –�ساحمه اهلل -ال يجيز القراءة الثانية وهي قراءة ابن كثري ،ل ّأن
�إجماع القراء على القراءة الأوىل ويا ليته اكتفى بذلك لهان الأمر ،ولكنه يرمي �صاحب
القراءة الثانية بال�سهو ،فما دام هناك �إجماع فال يجوز خمالفته ،وال ينبغي �أن نعتد بقراءة
قارئ واحد لأنه يجوز عليه ال�سهو ،يقول ابن جرير" :وغري جائز عندي يف القراءة �إال رفع
�آدم على �أنه املتلقي الكلمات ،لإجماع احلجة من القراء و�أهل الت�أويل من علماء ال�سلف
واخللف على توجيه التلقي �إىل �آدم دون الكلمات ،وغري جائز االعرتا�ض عليها فيما كانت
عليه جممعة بقول من يجوز عليه ال�سهو اخلط�أ)25( " .
وهذه –يعلم اهلل -خطرية يدخل منها كثري من الطاعنني بجريرة ابن جرير ،و�إذا
كان ابن كثري يجوز عليه ال�سهو وقد تلقى القر�آن على �شيوخه الثقات� ،أفيجوز عليهم ال�سهو
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جميعاً؟ و�إذا جاز ال�سهو على ابن كثري جاز على غريه؟  ،و�إذا قبلنا ذلك – ال �سمح اهلل -كان
باب القراءة باب ًا مك�سوراً ال ميكن �أن يرتق �أو يغلق.
ومعنى ،فلماذا نركب هذا
مبنى
ف�إذا كانت القراءتان جائزتني من حيث العربية
ً
ً
املركب ال�صعب املحفوف باملخاطر؟ رحم اهلل ابن كثري القارئ املقرئ ،فلقد كان ثبت ًا حجة
متقن ًا موقن ًا ب�صحة ما رواه عنه ،وغفر اهلل البن جرير ()26
ِين
ن�صا ِر َو�ٱ َّلذ َ
�ٱلم َه ِج ِر َ
ون �ٱلأَ َّول َ
�ٱل�س ِب ُق َ
ين َو�ٱلأَ َ
ُون مِ َن ُ
 ثالثاً :يف قول اهلل تعاىلَ :
}و َّ
ح�سن َّر ِ�ض َي �ٱل َّل ُه َعن ُهم{ (التوبة . )100 :قر�أ يعقوب ووافقه احل�سن ،ب�ضم راء
�ٱ َّت َب ُع ُ
وهم ِب�إِ َ
()27
بجرها  .قال الإمام الطربي:
(الأن�صار)  ،والباقون ّ
اخلف�ض يف (الأن�صار) لإجماع احلجة من ال ُقراء
"والقراءة التي ال �أ�ستجيز غريها
ُ
عليه")28( .
 رابعاً :يف قوله تعاىلَّ } :ل ُن َح ِّر َق َّن ُه ث َُّم َل َنن�سِ َف َّن ُه فيِ �ٱل َي ِّم َن�سفًا{ (طه )97 :قراءة
�أبي جعفر ب�إ�سكان احلاء وتخفيف الراء واختلف عنه راوياه ،فقر�أ ابن وردان بفتح النون
جماز ب�ضم النون و�إ�سكان احلاء
و�إ�سكان احلاء و�ضم الراء خمففة (لنحر ٌقنه)  ،وقر�أ ابن ّ
وك�رس الراء خمففه (لنحر ٌقنه)  .وقر�أ الباقون :ب�ضم النون وفتح احلاء وك�رس الراء م�ش ّددة)
لنحرقنه) (. )29
ٍّ
القراء :وال�صواب يف ذلك عندنا من القراءة)
قال الإمام الطربي بعد �أن ذكر قراءات ّ
لنحر ٌقنه (ب�ضم النون وت�شديد الراء من الإحراق بالنار ...و�إمنا اخرتت هذه القراءة لإجماع
القراء عليها )30( .وقد �شكل هذا النمط من الرتجيح بني القراءات ظاهرة عن مكي
احلجة من ّ
بن �أبي طالب يف كتابه الك�شف يلحظها كل من يتعامل مع الكتاب دون عناء.
م�صدر من م�صادر الت�رشيع ال يجوز تخطيه �أو �إغفاله ،ويف الوقت
واحلق �أن الإجماع
ٌ
ذاته ف�إن التفرد بالقراءة ال�صحيحة ال يعني تخطيها �أو �إغفالها ،وعليه ف�إن الطريق الأ�سلم
هو اجلمع بني القراءات املتواترة ال الرتجيح بينها ب�رصف النظر عن عدد ُقراء كل قراءة،
ال �سيما ،و�أننا نتحدث عن قراءات كلها �صحيحة منزلة ولي�ست اجتهادات كما هو احلال
بالن�سبة للأحكام الفقهية التي ميكن الرتجيح بينها.

املطلب الثالث:
قيا�س بع�ض الآيات التي فيها �أكرث من قراءة على �آيات �أخرى مجُ مع على قراءتها
بوجه واحد :وهذا لعمري قيا�س يف غري مو�ضعه ،فالقراءة � ّأو ًال �سنة متبعة ،وثانياً :لكل �آية
مو�ضعها و�سياقها واهلل تعاىل �أعلم مبا ينزل؛ فيجعل يف �آية �أكرث من قراءة ،ويق�رص �آية
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�أخرى على قراءة واحدة ،فهذا القيا�س يف �أ�صله غري �صحيح ،ومن �أمثلة هذا القيا�س:
♦ ♦�أوالً :يف قوله تعاىل} :فيِ ُقلُو ِب ِهم َّم َر�ض َف َزا َد ُه ُم �ٱل َّل ُه َم َر�ضاۖ{ (البقرة. )10 :
قر�أ الكوفيون بفتح الياء و�سكون الكاف وتخفيف الذال من ( َيكذبون)  ،وقراءة الباقني:
ب�ضم الياء وفتح الكاف وت�شديد الذال ( ُيك ّذبون) (� ، )31إن ك ًال من القراءتني تعطي معنى
ين�سجم ويتفق مع حديث القر�آن عن املنافقني ،ولكن مما نعجب له �أن جند �شيخ املف�رسين
–رحمه اهلل – يبذل و�سعه وطاقته مفا�ض ًال بني القراءتني ويطيل النف�س يف ذلك ،فهو يرجح
قراءة يكذبون (بالتخفيف) على قراءة الت�شديد.
ويهمنا هنا من ا�ستدالالته قوله�" :إن الكذب ي�ستلزم التكذيب "...و�إن من الدليل ب�أن
الواجب من القراءة ما اخرتنا ،و�أن ال�صواب من الت�أويل ما ت�أولنا ،من �أن وعيد اهلل املنافقني
يف هذه الآية العذاب الأليم على الكذب اجلامع معنى ال�شك والتكذيب ،وذلك قول اهلل تبارك
ون َقالُواْ َن�ش َه ُد ِ�إ َّنكَ ل ََر ُ�سولُ �ٱل َّل ِه َو�ٱل َّل ُه َيعل َُم �إِ َّنكَ ل ََر ُ�سو ُل ُه َو�ٱل َّل ُه َي�ش َه ُد
�ٱلم َن ِف ُق َ
وتعاىل�} :إِذَا َج َ
اءكَ ُ
ُون{
عمل َ
ني َل َك ِذ ُب َ
�ٱلم َن ِف ِق َ
ون �ٱ َّت َخذُواْ �أَ َ
َ�ص ُّدواْ َعن َ�سبِيلِ �ٱل َّل ِه ِ�إ َّن ُهم َ�س َ
مي َن ُهم ُج َّنة ف َ
ِ�إ َّن ُ
اء َما كَ ا ُنواْ َي َ
َ�ص ُّدواْ َعن َ�سبِيلِ
(املنافقون )2-1 :والآية الأخرى يف املجادلة�} :ٱ َّت َخذُواْ �أَ َ
مي َن ُهم{ ُج َّنة ف َ
}عذَاب ُّم ِهني{ (املجادلة ، )16 :ف�أخرب جل ثنا�ؤه �أن املنافقني-بقيلهم ما قالوا
�ٱل َّل ِه َف َل ُهم َ
لر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،مع اعتقادهم فيه ما هم معتقدون – كاذبون .ثم �أخرب
تعاىل ذكره �أن العذاب املهني لهم على ذلك من كذبهم ،ولو كان ال�صحيح من القراءة على
ما قر�أه القارئون يف �سورة البقرة( :ولهم عذاب �أليم مبا كانوا يكذبون) لكانت القراءة يف
ال�سورة الأخرى( :واهلل ي�شهد �إن املنافقني ملكذبون)  ،ليكون الوعيد لهم الذي هو عقيب ذلك
وعيداً على التكذيب ال على الكذب ،ويف �إجماع امل�سلمني على �أن ال�صواب من القراءة يف
ون{ مبعنى الكذب ،و�أن الوعيد من اهلل تعاىل ذكره
ني َل َك ِذ ُب َ
�ٱلم َن ِف ِق َ
}و�ٱل َّل ُه َي�ش َه ُد ِ�إ َّن ُ
قولهَ :
للمنافقني فيها على الكذب-حق -ال على التكذيب الذي مل يجر له ذكر –نظري الذي يف
�سورة املنافقني �سواء" ( . )32يقول ال�شيخ ف�ضل عبا�س –رحمه اهلل:-
"و�سامح اهلل �شيخ املف�رسين ،فالقراءة �سنة متبعة �أوالً ،وال�سياق يف �سورة (املنافقون)
�إمنا هو دال على الكذب حيث قالوا (ن�شهد �إنك لر�سول اهلل) فبني اهلل �أنهم كاذبون يف
�شهادتهم هذه ،لأن ال�شهادة �إمنا هي موافقة الل�سان القلب ،وال ميكننا �أن نهمل ال�سياق يف
�أي �آية من كتاب اهلل تعاىل ،كما ال ميكننا �أن نهمل اللغة وامل�أثور ،فتلك �أمور ثالثة ينبغي
�أن ت�ؤخذ جميعها باحل�سبان.
وتوجيه القراءتني من حيث املعنى ومن اجلهة البالغية ،لي�س فيه عناء؛ فالقراءة
الأوىل :تبني لنا �صفة من �صفات املنافقني دالة على �ضعفهم وجبنهم ،وهي �صفة الكذب،
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والكذب ي�أباه ذوو الطباع ال�سليمة ،والنفو�س الكبرية ،ولقد ذكر اهلل املنافقني بني الن�ضري
�أن يقفوا معهم فقال اهلل �سبحانه يحكي عنهم }لئن �أخرجتهم لنخرجهن معكم{ ورد عليهم
ون َم َع ُهم{(احل�رش )12-11 :ويف
خر ُج َ
}و�ٱل َّل ُه َي�ش َه ُد �إِ َّن ُهم َل َك ِذ ُب َ
بقولهَ :
ون َلئِن �أُخ ِر ُجواْ اَل َي ُ
ون{ ويف �سورة املجادلة�} :أَ اَل ِ�إ َّن ُهم
}و�ٱل َّل ُه َي�ش َه ُد ِ�إ َّن ُهم َل َك ِذ ُب َ
�سورة املنافقون :قوله تعاىلَ :
وم
ُه ُم �ٱل َك ِذ ُب َ
}ء َام َّنا بِ�ٱل َّل ِه َوبِ�ٱل َي ِ
ون{ .وقبل هذه الآية يحدثنا القر�آن عن كذبهم حيث قالواَ :
ني{.
�ٱلأخِ ِر َو َما ُهم بمِ ُ �ؤمِ ِن َ
و�أما قراءة الت�شديد ف�إنها تدل على �صفة �أخرى ،وهي التكذيب مبا جاء به النبي عليه
و�آله ال�صالة وال�سالم .هذه ال�صفة منبعثة ومنبثقة عما يف قلوبهم من مر�ض و�شك ،ويدل
ون{
ون �إِ اَّل �أَنف َُ�س ُهم َو َما َي�ش ُع ُر َ
ِين َء َام ُنواْ َو َما َيخ َد ُع َ
ون �ٱل َّل َه َو�ٱ َّلذ َ
عليه قوله �سبحانهُ } :ي َخد ُِع َ
ون{ .ويف القر�آن الكرمي م�شاهد كثرية تدل على تكذيب
وقوله �سبحانه�ِ } :إنمَّ َ ا َن ُ
حن ُم�س َته ِز ُء َ
ني{ .كلتا القراءتني تعطي
}و َما ُهم بمِ ُ �ؤمِ ِن َ
املنافقني وعدم �إميانهم ،كقوله �سبحانهَ :
معنى ،وكال املعنيني له �شواهد من كتاب اهلل تبارك وتعاىل ،كما �أن كال من املعنيني دال
على �صفة ينبغي �أن يعيها امل�سلمون يف تعاملهم مع املنافقني يف كل زمان ومكان)33( .
خر َج ُه َما ممِ َّ ا كَ ا َنا فِيه{
♦ ♦ثانياً :قوله تعاىلَ } :ف�أَ َز َّل ُه َما َّ
�ٱل�شيطَ ُن َعن َها َف�أَ َ
(البقرة)36 :
قراءة جمهور القراء( :ف�أزلّهما) بت�شديد الالم ،وقر�أ حمزة وحدة( :ف�أزالهما (ب�ألف من
الإزالة ( )34ومعنى القراءة الأوىل� :أي جعلهما يزالن ويقعان يف الزلة واخلطيئة فالهمزة
للتعدية كما يقول �أبو حيان ، )35( .معنى القراءة الثانية�( :أزالهما) � :أي نحاهما و�أبعدهما.
ان �إِنمَّ َ ا
�ٱلجم َع ِ
"والقراءة الأوىل تتفق مع قوله �سبحانه�} :إِ َّن �ٱ َّلذ َ
وم �ٱل َت َقى َ
ِين َت َولَّواْ مِ نكُم َي َ
ع�ض َما كَ َ�س ُبواْۖ{ .والقراءة الثانية يدل لها قوله �سبحانهَ } :ي َبنِي َءا َد َم اَل
�ٱل�شيطَ ُن ِب َب ِ
�ٱ�س َت َز َّل ُه ُم َّ
�ٱلج َّنةِ{.
َيف ِت َن َّنك ُُم َّ
خر َج �أَ َب َويكُم ِّم َن َ
�ٱل�شيطَ ُن كَ َما �أَ َ
الذين �أبوا �إال �أن ُيرجحوا بني القراءات املتواترة ،ذهبوا �إىل ترجيح القراءة الأوىل ،و�إن
اختلفوا يف �سبب هذا الرتجيح؛ فمكي بن �أبي طالب يبني �سبب الرتجيح بقوله" :وعلة من قر�أ
بغري �ألف الإجماع يف قوله�} :إمنا ا�ستزلهم ال�شيطان{ �أي� :أك�سبهم الزلة ،فلي�س لل�شيطان
قدرة على زوال �أحد من مكان �إىل مكان� ،إمنا قدرته على �إدخال الإن�سان يف الزلل ،فيكون
ذلك �سبب ًا �إىل زواله من مكان �إىل مكان بذنبه .ويقول :ذلك �أنه قال يف مو�ضع �آخر ):فو�سو�س
لهما ال�شيطان ( ،والو�سو�سة �إمنا هي �إدخالهما يف الزلل باملع�صية ،ولي�س الو�سو�سة ب�إزالة
لهما من مكان �إىل �آخر� ،إمنا هي تزيني فعل املع�صية وهي الزلة ال الزوال ،و�أي�ض ًا ف�إنه قد
يحتمل �أن يكون معنى) ف�أزلهما (من :زل عن املكان �إذا تنحى عنه فيكون يف املعنى كقراءة
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من قر�أ ب�ألف من الزوال ،واالختيار القراءة بغري الألف ملا ذكرنا من العلة ،ولأنه قد يكون
مبعنى :ف�أزلهما ،فيتفق معنى القراءتني ولأنه �إجماع من القراء غري حمزة ،ولأنه مروي عن
ابن عبا�س")36( .
ومن قبل مكي يف �سبب الرتجيح هذا ابن جرير� ،إال �أن ابن جرير يذهب يف الرتجيح
�شوط ًا بعيداً ،حماو ًال توهني القراءة الثانية ،ولن�ستمع �إليه وهو يقول" :و�أوىل القراءتني
بال�صواب قراءة من قر�أ} :ف�أزلهما{ لأن اهلل جل ثنا�ؤه قد �أخرب يف احلرف الذي يتلوه ب�أن
�إبلي�س �أخرجهما مما كانا فيه ،وذلك هو معنى قوله} :ف�أزلهما{ ،فال وجه �إذا كان معنى
الإزالة معنى التنحية والإخراج �أن يقال ف�أزلهما ال�شيطان عنهما ف�أخرجهما مما كانا فيه
فيكون كقوله ): :ف�أزلهما مما كانا فيه ()37( .
يقول �أ�ستاذنا الدكتور ف�ضل عبا�س –رحمه اهلل : )38( -قراءة (�أزال) كما يرى ابن جرير
�إذن يلزم عليها تكرار ينبغي �أن جنلَ الآية الكرمية عنه ،ولو �أن غري ابن جرير قال هذا لكان
له عذر يف �أنه لي�س ملم ًا ب�أ�ساليب العربية� .أما ابن جرير وهو العالّمة الذي حذق �أ�ساليبها
كما يظهر ذلك جلي ًا يف تف�سريه ،فما كان له وما كنا نر�ضى منه �أن يذهب هذا املذهب،
و�أ�ساليب العرب �شاهدة على �أن هذه الفاء العاطفة قد ت�أتي للتف�صيل والتفريع كقوله تعاىل:
ح�س َن ُ�ص َو َركُ م{�} ،ٱ َّلذِي َخ َل َقكَ ف ََ�س َّواكَ َف َع َدلَكَ { فالإزالة مطلق التنحية
َ
}و َ�ص َّو َركُ م َف�أَ َ
َ
خر َج ُه َما ممِ َّ ا كَ ا َنا فِيهِ{ �أفادت �شيئ ًا جديداً حيث ف�صلت هذه
�
أ
ف
}
تعاىل:
قوله
يف
والفاء
َ َ
الإزالة ،وهو �أن ال�شيطان �أخرجهما مما كانا فيه من نعيم وراحة وطم�أنينة و�سكينة ،وهذا
املعنى ال يفهم من الإزالة وحدها .فقراءة حمزة ال يلزم عليها تكرار يف كتاب اهلل�-إذن-كما
ادعى ابن جرير رحمه اهلل.

�أما التعليل الذي ذهب �إليه مكي ،فيمكن �أن نناق�شه مبا ي�أتي:
ع�ض َما كَ َ�س ُبواْ جاءت يف �سياق �أولئك
�ٱل�شيطَ ُن ِب َب ِ
�1 .1إن قوله �سبحانه�ِ } :إنمَّ َ ا �ٱ�س َت َز َّل ُه ُم َّ

الذين تولوا من امل�ؤمنني يوم التقى اجلمعان يف غزوة �أحد ،وهذا ال�سياق ال ينا�سبه وال
ي�صلح له �إال ما ذكر يف الآية نف�سها ،وهو �أن ال�شيطان �أوقعهم يف الزلة ،وهذا دليل على
روعة القراءات ودقة معناها �إذ مل تقر�أ هذه الآية على غري هذه القراءة.
�2 .2صحيح �أن ال�شيطان ال ي�ستطيع �أن يزيل �أحداً ،ولكنه هو ال�سبب يف هذه الإزالة،
و�إنا لنعجب من مكي رحمه اهلل كيف ينفي هذا ،والقر�آن نف�سه يثبت ذلك يف قوله �سبحانه:
خر َج
(ف�أخرجهما مما كانا فيه)  ،وقوله �سبحانهَ } :ي َبنِي َءا َد َم اَل َيف ِت َن َّنك ُُم َّ
�ٱل�شيطَ ُن كَ َما �أَ َ
�ٱلج َّنةِ{
�أَ َب َويكُم ِّم َن َ
�إن كلتا القراءتني تعطي معنى وكال املعنيني �صحيح ال غبار عليه.
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ون فِي َها لَغوا َو اَل كِ َّذبا{ (النب�أ . )35 :قر أ�
♦ ♦ثالثاً :قال اهلل تبارك وتعاىل :اَّ
�سم ُع َ
}ل َي َ
()39
الك�سائي بتخفيف (ذال) (كذابا) و�ش ّددها غريه .قال ابن زجنلة " :وحجتهم –�أي حجة
فرد ما
من قر�أ بالت�شديد� -إجماع اجلميع على قولهَ :
}وكَ َّذ ُبواْ ِبا َي ِت َنا كِ َّذابا{ (النب�أّ ، )28 :
اختلفوا فيه �إىل ما �أجمعوا عليه �أوىل" ( )40وكما �أ�رشنا غري مرة � ّأن الإجماع –بال �شك-
بحال من الأحوال ،ولكن الأمر الدقيق الذي يجب الإ�شارة
واجب الإتباع ال جتوز خمالفته
ٍ
�إليه –ونحن يف هذا املقام -خطورة ترك قراءة متواترة لوجود قراءة �أخرى جممع عليها،
ومكمن هذا اخلطر يف ترك قراءة �صحيحة فالأ�صل اجلمع بني القراءتني املتواترة واملُجمع
عليها ليتكامل املعنى والإظهار �صورة من �صور الإعجاز القر�آين.

خامتة:
احلمد هلل رب العاملني من قبل ومن بعد وال�صالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى �آله
و�صحبه �أجمعني ،وبعد.
فبعد هذا البيان وجمع الأ�سباب التي �أدت وقادت بع�ض العلماء للرتجيح بني القراءات
يح�سن بنا �أن ن�سجل �أهم نتائج هذا البحث:
القر�آنية املتواترة ونقد تلك الأ�سباب ُ
�1 .1رضورة �أن توجه عناية الدار�سني واملف�رسين لتوجيه القراءات القر�آنية املتواترة ال
املفا�ضلة بينها؛ ذلك �أن كل قراءة متواترة لآية هي �آية بذاتها.
�2 .2أظهر البحث بجالء �أن تعدد القراءات املتواترة وتنوعها �إمنا هو مظهر من مظاهر
الإعجاز البياين ،من حيث تعدد وجوه الداللة ،وتنوع الأ�ساليب البالغية ،الأمر الذي يف�ضي
�إىل ثراء املعنى وغنائه.
3 .3تعدد القراءات القر�آنية املتواترة يظهر مقا�صد القر�آن الكرمي يف خمتلف اجلوانب
كل قراءة ت�شري �إىل فائدة ال تقل يف �أهميتها عن �أختها.
4 .4القراءات املتواترة كلها حق و�صواب؛ فهي قر�آن واختالفها هو اختالف تنوع ال
اختالف ت�ضاد.
�5 .5أثبت البحث �صحة االفرتا�ض �أن كل قراءة مبثابة �آية بر�أ�سها.
�6 .6إن الأ�سباب التي �أدت �إىل املفا�ضلة بني القراءات القر�آنية املتواترة �أغفلت تواتر
القراءات وقر�آنيتها.
رجح بني القراءات مثل
7 .7الأخذ بالقراءات القر�آنية املتواترة حمل اتفاق حتى ممن َ
الإمام الطربي والإمام مكي ،بينما الأ�سباب التي ذكروها حمل اختالف ونقد ،وكما ال
يجوز خمالفة الإجماع ف�إنه ال يجوز تعطيل قراءة متواترة ويجب اجلمع بينهما ال الرتجيح؛
ف�إعمال القراءتني �أوىل من �إهمال �إحداها.
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اهلوامش:
1 .1القا�ضي عبد الفتاح ،البدور الزاهرة ،بريوت ،دار الكتاب العربي �ص  ،15وانظر ابن
�أبي مرمي ،املو�ضح يف وجوه القراءات وعللها ،جدة ،اجلماعة اخلريية لتحفيظ القر�آن،
الطبعة الأوىل ج� ،1ص .229
2 .2الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط
 ،1ج� ،1ص .97-94
وغرب،
�(3 .3أتهم)  :و�صل �إىل تهامة�( .أجند) و�صل �إىل جند� ،أي تو�سع كثرياً ،كما يقالّ :
�رشق ّ
و�أ�ش�أم و�أغرق� ،أي بلغ ال�شام والعراق.
4 .4عبا�س ،ف�ضل ،القراءات القر�آنية من الوجهة البالغية ،بحث يف جملة الدرا�سات ،اجلامعة
الأردنية ،عمان ،املجلد  ،14العدد � ،7سنة � ،1987ص .14
5 .5الزخم�رشي ،حممود بن عمر ،الك�شاف ،بريوت ،مكتبة لبنان ،ط  ،1ج � ،1ص .75
6 .6حممد ر�شيد ر�ضا ،تف�سري املنار (تف�سري القر�آن احلكيم)  ،بريوت ،دار الفكر ،ط( ،2د .ت)
 ،ج� ،1ص.54
7 .7القراءات القر�آنية من الوجهة البالغية� ،ص .17-16وينظر :ابن زجنلة �أبو زرعة عبد
الرحمن بن حممد ،حجة القراءات ،حتقيق �سعيد الأفغاين ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط ،5
� ،1997ص � .78ص .78
8 .8القا�ضي ،البدور الزاهرة� ،ص  ،21مرجع �سابق.
9 .9الطربي ،جامع البيان ،ج� ،1ص  ،153مرجع �سابق.
1010القي�سي ،مكي بن �أبي طالب ،الك�شف عن وجوه القراءات ال�سبع وعللها ،حتقيق د .حمي
الدين رم�ضان ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط 1418 ،5هـ 1997 -م� ،ص .226
"وفرق �أهل اللغة بني (خادع) و (خدع)  ،فقالوا :خادع �أي ق�صد اخلدع
1111قال النحا�س
ّ
(خ َد َع) معناه :بلَّغة مراده .ينظر " :النحا�س� ،أبو جعفر ،معاين القر�آن
و�إن مل يكن خدع ،و َ
الكرمي ،حتقيق :حممد علي ال�صابوين� ،رشكة مكة للطباعة والن�رش ،ط 1408 ،1هـ -
1988م ،ج� ،1ص ."90
1212الطربي ،جامع البيان ،ج� ،1ص  ،153مرجع �سابق.
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1313رجحها املبرّ د ،و�أبو عمرو كما ذكر مكي يف كتابه الك�شف ،ج � ،1ص .225
1414الك�شاف ج� ،1ص .174
1515البيت للكميت ،وهو يف ديوانه ج � ،2ص ( ،97حا�شية احلجة ،ج� ،1ص 203و�أنظر:
ل�سان العرب . )4 /11
1616البيت للأع�شى قي�س يف �أول معلقته و�شطره الأول :ودع هريرة �إن الركب مرحتل،
(ال�شنقيطي� ،أحمد بن الأمني �رشح املعلقات الع�رش ،بريوت ،دار القلم ،د .ط ،د .ت� ،ص
. )183
1717الطّ ْنء :التهمة (ل�سان العرب ،ج � ،1ص  ،115مادة طن�أ) .
1818البيت لكعب بن زهري يف ديوانه �ص  ،55وانظر :ل�سان العرب ج� ،1ص .146
1919الك�شاف ،ج � ،1ص  ،57مرجع �سابق.
2020القراءات القر�آنية من الوجهة البالغية� ،ص  ،18و�سبق �أن �أ�رشنا �إىل �أن }يخدعون{
هي قراءة نافع املدين وابن كثري املكي (وهما احلرميان)  ،و�أبي عمرو.
2121البنا� ،إحتاف ف�ضالء الب�رش ،ج� ،1ص .388
2222الك�شف ،ج� ،1ص ،236مرجع �سابق.
2323عبا�س ،ف�ضل ح�سن ،القراءات القر�آنية من الوجهة البالغية� ،ص  ،16مرجع �سابق.
2424القا�ضي ،البدور الزاهرة� ،ص  ،30مرجع �سابق.
2525الطربي ،جامع البيان ،ج� ،1ص  ،281مرجع �سابق.
2626عبا�س ،ف�ضل ح�سن ،القراءات القر�آنية من الوجهة البالغية� ،ص  ،36مرجع �سابق.
2727القا�ضي ،البدور الزاهرة� ،ص  ،139واخلاروف ،املي�رس يف القراءات الأربعة ع�رش،
دم�شق -بريوت ،دار ابن كثري ودار الكلم الطيب ط � ،203 1995 ،1ص .203
2828الطربي ،جامع البيان ج� ،6ص  ،455مرجع �سابق.
2929الن�رش ،ج� ،2ص  .241والبدور الزاهرة� ،ص  ،207مرجع �سابق.
3030الطربي ،جامع البيان ،ج� ،8ص  ،454-453مرجع �سابق.
3131البدور الزاهرة� ،ص  ،21مرجع �سابق.
3232الطربي ،جامع البيان ،ج � ،1ص  ،158مرجع �سابق.
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3333القراءات القر�آنية من الوجهة البالغية� ،ص  ،21-20بت�رصف.
�3434إحتاف ف�ضالء الب�رش ،ج� ،1ص  ،388و�رشح الطيبة ،حممد بن حممد الدم�شقي� ،ضبط
ان�س مهرة ،بريوت ،دار الكتب ط� ،1997 1ص  ،172والإقناع يف القراءات ال�سبع ،لأبي
جعفر بن بن خلف الأن�صاري ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1999 ،1م� ،ص .373
�3535أبو حيان الأندل�سي ،حممد بن يو�سف ،البحر املحيط ،حتقيق عادل عبد املوجود
وزمال�ؤه ،بريوت ،دار الكتب العلمني ،ط  1993 1ج � ،1ص .312
3636ينظر :مكي ،الك�شف ،ج� ،1ص .236
3737الطربي ،جامع البيان� ،ص .272
3838القراءات القر�آنية من الوجهة البالغية� ،ص .23-22
3939البدور الزاهرة� ،ص .335
4040ابن زجنلة ،حجة القراءات ،تقدمي �سعيد الأفغاين ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ط ،1999 5
�ص .746
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الدين رم�ضان ،بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط 1418 ،5هـ 1997 -م.
1111حممد ر�شيد ر�ضا ،تف�سري املنار (تف�سري القر�آن احلكيم)  ،بريوت ،دار الفكر ،ط( ،2د .ت) .
1212حممد بن حممد الدم�شقي� ،رشح الطيبة� ،ضبط ان�س مهرة ،بريوت دار الكتب ط.1997 1
1313النحا�س� ،أبو جعفر ،معاين القر�آن الكرمي ،حتقيق :حممد علي ال�صابوين� ،رشكة مكة
للطباعة والن�رش 1408 ،هـ .1988 -
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