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المراد بالتوجيػو الببلغػي لمتغػاير القرائػي اإلشػارة إلػو الوجػوه الببلغيػة المترتبػة  مػو 
تممس دورىا في إثراء ببلغة القرآف الكريـ بوصفيا وجيًا تغاير القراءات واختبلفيا، و 

مف وجوه إ جازه، ومف ثـ تبارى المفسروف في تناوؿ التغػاير القرائػي فػي تفاسػيرىـ 
واقفػػيف  مػػو صػػورىا، وداللتيػػا، ووجػػوه ببلغتيػػا  مػػو أنيػػا وجػػو مػػف وجػػوه إ جػػاز 

فػي القػرآف الكػريـ فػي  ومما تجدر اإلشارة إليو أف االلتفػات وقػك كثيػراً القرآف الكريـ، 
ومػف ثػـ جػاءت معرض التغاير القرائي كثرة يمكػف معيػا أف تخػص بدراسػة مسػتقمة، 

التغػػاير القرائػػي وأثػػره فػػي تأسػػيس صػػور االلتفػػات فػػي القػػرآف تمػػؾ الدراسػػة بعنػػواف: "
، وقػػد اشػػتمؿ البحػػث  مػػو مقدمػػة ت ػػمنت أىميػػة الكػػريـ  دراسػػة ببلغيػػة تحميميػػة" 

الختيػػػاره، وتمييػػػد : اشػػػتمؿ  مػػػو مفيػػػـو التغػػػاير القرائػػػي ، المو ػػػوع ، والػػػدوافك 
ومفيػـو االلتفػػات وقيمتػػو فػي كػػبلـ العربيػػة ، والحػػديث  ػف التغػػاير القرائػػي و بلقتػػو 

وأمػا صػمب البحػث فقػد اشػتمؿ  مػو صػور االلتفػات وببلغتيػا فػي بالدرس الببلغي، 
ءت الخاتمة مشتممة  مػو التغاير القرائي لمقرآف الكريـ دراسة ببلغية تحميمية، ثـ جا

 بعض نتائج البحث وبعض التوصيات 
القرآف الكريـ –االلتفات   –أثر  –: التغاير القرائي  الكلواث املفخاحيت
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Abstract :  

For what is meant by the rhetorical guidance of reading variation: 

"To point out the rhetorical faces resulting from the variation of 

readings and their differences, and touch its role in enriching the 

rhetoric of the Holy Qur’an as a facet of its miracle, and then the 

interpreters converged on dealing with reading variation in their 

interpretations, and they stand in its images, significance, and 

aspects of its rhetoric as One of the aspects of the miraculousness 

of the Holy Qur’an, and it is worth noting that attention has 

occurred a lot in the Holy Qur’an in the exhibition of reading 

variation, with which it can be related to an independent study, 

and then this study came under the title: “Reading variation and 

its effect on establishing images of attention in the Holy Quran An 

analytical rhetoric. ”The research included an introduction that 

included the importance of the topic, the motives for choosing it, 

and a prelude: it included the concept of reading variation, the 

concept of attention and its value in the words of Arabic, talk 

about reading contrast and its relationship to rhetorical lesson, 

and as for the essence of the research it included pictures of 

attention and its rhetoric in variation The reader of the Holy 

Qur’an is an analytical rhetorical study, then the epilogue came 

with some research results and some recommendations .  

Keywords : the Reading change -  effect - paying attention - the 

Holy Qur’an   
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الحمد   مو أف بػيف لممسػتيديف معػالـ مػراده، ونصػب لجحافػؿ المسػتفتحيف 

ائبو الثقمػيف،  والصػبلة أ بلـ أمداده، فأنزؿ القرآف قانونا  اما معصوما، وأ جز بعج
ماـ كؿ رسوؿ ونبي ، وبعد   والسبلـ  مو سيد كؿ  الـ وتقي ، وا 

فإف القرآف الكريـ مصػدر كػؿ  مػـ، وأسػاس كػؿ فػف، فمػـ يػزؿ  طػاؤه ممتػدا ، 
وغرائبو ليس لمكنونيا حد ، ينيؿ منو كؿ طالب، وال يخمؽ  ف كثرة الرد، وال تنتيي 

اء ال ينقطػػك، وفبلحػػا ال يوصػػؼ، وسػػعادة ال  جائبػػو، فكممػػا وردتػػو طمبػػا زادؾ  طػػ
تبارى، فكاف وجية  قوؿ العمماء، وموقك قموب البمغاء، فولوا وجوىيـ شػطر أفيائػو 
وركزوا اىتماميـ نحو أفنانو يقطفوف ثمارا ال تعطب، وييتدوف إلو أسرار ال تنقطػك، 

  ٓوتأويبل فسمحت ليـ الوقوؼ في ظبللو، والعيش مك آياتو تفسيرا وتحميبل، دراية 
            ػػػػ  ػوقػػػد ظيػػػر بػػػيف الصػػػحابة اخػػػتبلؼ فػػػي قػػػراءة القػػػرآف الكػػػريـ والنبػػػي 

ال يػزاؿ بػيف ظيػرانييـ، وقػد أقػر قػراءة كػػؿ مػنيـ مػك اختبلفيػا، بػؿ أمػرىـ بقػراءة مػػا 
، فانتشػرت القػراءات بانتشػار الصػحابة فػي األمصػار وىػـ يحممػوف القػػرآف (1)تعممػوه،

ور، أو مكتوبػػا فػػي السػػطور  مػػو مػػا اتفػػؽ  ميػػو فػػي  يػػد الكػػريـ مكنونػػا فػػي الصػػد

                                           

َأْقَرَأِنػػي ِجْبِريػػُؿ َ َمػػو َحػػْرٍؼ »َقػػاَؿ:  ، َحدبثَػػُو: َأفب َرُسػػوَؿ المبػػِو (   ػػف َ ْبػػَد المبػػِو ْبػػَف َ ببػػاٍس 1)
ـْ َأَزْؿ َأْسَتِزيُدُه َوَيِزيُدِني َحتبو اْنَتَيو ِإَلو َسْبَعِة َأْحُرؼٍ  صػحي  البخػاري المسػمو « ] َفَراَجْعُتُو، َفَم

وسػننو وأيامػو صػحي  البخػاري  المسند الصػحي  المختصػر مػف أمػور رسػوؿ ا : الجامك 
َبػاُب أُْنػِزَؿ القُػْرآُف  –ِكتَػاُب َفَ ػاِئِؿ القُػْرآِف   -لمحمد بف إسما يؿ أبو  بد ا البخاري الجعفي

ط: دار  -( المحقػػؽ: محمػػد زىيػػر بػػف ناصػػر الناصػػر َٜٜٔٗ َمػػو َسػػْبَعِة َأْحػػُرٍؼ حػػديث رقػػـ )
 ىػ .ٕٕٗٔالنجاة الطبعة: األولو، طوؽ 
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قراره لمناس، وقد تتبك العمماء مظاىر االخػتبلؼ بػيف القػراءات   ثماف بف  فاف  وا 
القرآنية، وتنو ت  موميا، وتعددت الدراسػة فييػا، مػا بػيف توظيفيػا كنػوع مػف أنػواع 

يسػػمو بالتفسػػير  تفسػػير القػػرآف بػػالقرآف نفسػػو ، فكانػػت القػػراءات المفسػػرة، أو مػػا
القرائي، أو دراسة تاريخ القراءات وتتبك مراحميا، وبيػاف أف اخػتبلؼ القػراءات يتفػرع 
منػػو اخػػتبلؼ فػػي األحكػػاـ وفائػػدة الػػؾ فػػي أبػػواب التشػػريك والفػػرائض، وكػػاا دراسػػة 
خصائص تمؾ القراءات القرآنية وفائدتيا في إثبات الميجػات المغويػة ودورىػا الػداللي 

ني، ناىيؾ  ف توجيييا الببلغػي وأثػره فػي أداء المعنػو وتنو ػو فػي في توجيو المعا
  ٓآي الاكر الحكيـ 

والمراد بالتوجيو الببلغي لمتغاير القرائي: "اإلشارة إلو الوجوه الببلغية المترتبة 
 مو تغاير القراءات واختبلفيا، وتممس دورىا في إثراء ببلغة القرآف الكريـ بوصػفيا 

ومف ثـ تبارى المفسروف في تناوؿ التغاير القرائي واقفػيف  (ٔ)وجيا مف وجوه إ جازه
 مػػو صػػورىا، وداللتيػػا، ووجػػوه ببلغتيػػا  مػػو أنيػػا وجػػو مػػف وجػػوه إ جػػاز القػػرآف 

 الكريـ.      
ومما تجدر اإلشارة إليػو أف االلتفػات وقػك كثيػرا فػي القػرآف الكػريـ فػي معػرض 

مستقمة وا عا في اال تبار طبيعػة التغاير القرائي كثرة يمكف معيا أف تخص بدراسة 
الؾ النوع مف البحوث العممية مف مجيئيػا  مػو كيفيػة معينػة ، ومقػدار يناسػب تمػؾ 
الكيفيػػة ،ومػػف ثػػـ جػػاءت تمػػؾ الدراسػػة بعنػػواف : "التغػػاير القرائػػي وأثػػره فػػي تأسػػيس 

 صور االلتفات في القرآف الكريـ  دراسة ببلغية تحميمية" 

ث أف يػػأتي فػػي مقدمػػة وتمييػػد وصػػمب البحػػث ىػػاا وقػػد اقت ػػت طبيعػػة البحػػ
  ٓوخاتمة ، وفيارس فنية متنو ة 
                                           

ط مكتبػػة ااداب   ٖٓ( التوجيػػو الببلغػػي لمقػػراءات القرآنيػػة ػ دكتػػور /أحمػػد سػػعد محمػػد : صػػػ 1)
  ٓـ ٕٓٓٓىػ ، ٕٔٗٔالثانية 
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  ٓ: ف منت أىمية المو وع ، والدوافك الختياره أها املقذهت 

فقػد اشػتمؿ  مػو مفيػـو التغػاير القرائػي ، كمػا اشػتمؿ  مػو  ّأها الخوِيذ:
ي و بلقتػػو مفيػػـو االلتفػػات وقيمتػػو فػػي كػػبلـ العربيػػة ، والحػػديث  ػػف التغػػاير القرائػػ

    ٓبالدرس الببلغي

وأما صمب البحث فقد اشتمؿ  مو صور االلتفات وببلغتيا في التغاير القرائػي 
 لمقرآف الكريـ دراسة ببلغية تحميمية، وجاءت كالتالي :

 : صورة االلتفات مف التكمـ إلو الغيبة  الصْرة األّىل

 : صورة االلتفات مف الغيبة إلو التكمـ الصْرة الثاًيت

 : صورة االلتفات مف الخطاب إلو الغيبة لصْرة الثالثتا

  ٓ: صورة االلتفات مف الغيبة إلو الخطاب الصْرة الرابعت 

مشتممة  مو بعض نتائج البحث وبعض التوصػيات ، ثػـ  ثن جاءث اخلامتت 
 .جاءت الفيارس الفنية العامة 

مػػف  فػػإف كنػػت قػػد وفقػػت فيمػػا قصػػدت إليػػو فػػالؾ ف ػػؿ ا يؤتيػػو ٓٓٓوبعػػد
اا كانػػت األخػػرى، فحسػػبي مػػا صػػاغو أولػػو الفيػػـ فػػي قػػوليـ :" لػػو كتػػب  يشػػاء، وا 
اإلنساف باألمس كتابا، وأ اد النظر فيو لقاؿ: لو حافت ىػاا لكػاف أحسػف ، وأ ػفت 
ااؾ لكػػاف أف ػػػؿ، وىػػاا مػػػف أكبػػػر العبػػر، وأدؿ  مػػػو اسػػػتيبلء الػػنقص  مػػػو جممػػػة 

نني.، (ٔ)البشر ف ػأف أقتبس مػف ىػاا النػور،  بياه الدراسة أكوف قد حاولت وا  بػدا  وا 

                                           

( تمؾ مقولة نسبت بالخطأ لعماد األصفياني والصواب أنيا لعبد الرحيـ البيساني في رسالة إلػو 1)
أبػو الطيػب محمػد صػديؽ - ف كبلـ استدركو  ميو]ينظر:أبجد العمـوالعماد األصفياني معتارا 
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فحسبي أنػي قػد  زمػت بمػوغ األمػاني، والنيػة تعظػـ العمػؿ، ومػف كتػب   ػلي التقصير
 قبمي فكمؿ؟! . 

والحمػد  رب  فا أسأؿ أف أكوف مف المخمصيف، وأف يغفػر لػي كػؿ تقصػير،
                       ،،، العالميف

                                                                                                           

الناشػر: دار ابػف  ٕ٘خاف بف حسف بف  مي ابف لطؼ ا الحسيني البخػاري الِقنبػوجي : صػػ 
 ـ[ ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔحـز الطبعة األولو 
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 متِيذ
 : لقرائيأّال : املقصْد بالخغاير ا

 .(1): مف َغيبَر الشيء: حولو وبدلو وجعمو غير ما كاف يف اللغت
:  مف التغيير: ىو إحداث شيء لـ يكف قبمو ،والتغيػر: انتقػاؿ الشػيء  ّيف االصطالح

 .(2)مف حالة إلو حالة أخرى. 
: فيي جمك قراءة ، وىػي مصػدر لمفعػؿ قػرأ يقػرأ قػراءة وقرآنػا،  أها القراءاث يف اللغت

  (3)معو، و ـ بع و إلو بعض،أي ج
ف كتب المتقدميف لـ  ّأها يف االصطالح :  فقد اختمفت  بارات العمماء في تعريفيا، وا 

تعػػتف بو ػػك تعريػػؼ وا ػػ  لمقػػراءات، ولعػػؿ السػػبب فػػي الػػؾ يعػػود إلػػو شػػيرتيا، 
وانتشار تعميميا : رواية ودراية ، بحيػث لػـ يحػوجيـ الػؾ لو ػك تعريػؼ ليػا شػأنيا 

نمػػػػا ظيػػػػرت التعريفػػػػات شػػػػأف العمػػػػـو  األخػػػػرى، مػػػػف قبيػػػػؿ المعػػػػروؼ ال يعػػػػرؼ، وا 
والتقسػػػيمات، وو ػػػك حػػػدود لممصػػػطمحات  نػػػد العممػػػاء المتػػػأخريف فػػػي مؤلفػػػاتيـ، 
وكثرت التعريفات وتنو ػت، ولعػؿ أكثػر التعريفػات دقػة و ػبطا، وأشػيرىا تػداوال بػيف 

                                           

روت بيػ –الناشػر: دار مكتبػة الحيػاة  -مادة ) غ ي ر (  –: أحمد ر ا   -( معجـ متف المغة 1)
 ىػ. ٖٓٛٔ اـ النشر: 

المحقػػؽ:  ػػبطو  ٖٙ مػػي بػػف محمػػد بػػف  مػػي الػػزيف الشػػريؼ الجرجػػاني :صػػػ   -( التعريفػػات2)
 -لبنػػاف–الناشػػر: دار الكتػب العمميػػة بيػػروت  -وصػححو جما ػػة مػػف العممػاء بإشػػراؼ الناشػػر

 ـٖٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔالطبعة: األولو 

د  بد الغفور العطار ، دار العمػـ لممبليػيف تحقيؽ: أحم –( تاج المغة وصحاح العربية لمجوىري 3)
 ـ ) مادة قرأ ( .ٜٚٛٔىػ / ٚٓٗٔالرابعة  –
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"        :  أنهث ب عرفهث  حيث   )ىػػٖٖٛأىؿ ىاا الفف ىو تعريؼ المحقؽ ابف الجزري )ت
 .(1)" الن قلة بعزو واختالفه  القرآن كلم ت أداء بكيفية علم

اخػػتبلؼ ألفػاظ الػػوحي المػػاكور فػي كتبػػة الحػروؼ أو كيفيتيػػا مػػف ّعٌددذ الكري:ددي: 
، "وكػؿ قػراءة وافقػت العربيػة (2)تخفيؼ وتثقيؿ، فالقرآف والقراءات حقيقتػاف متغايرتػاف

مانية ولو احتماال وص  سندىا، فيي القػراءة ولو بوجو، ووافقت أحد المصاحؼ العث
الصحيحة التي ال يجوز ردىا وال يحؿ إنكارىا، بؿ ىي مف األحرؼ السبعة التي نػزؿ 
بيػػا القػػرآف ووجػػب  مػػو النػػاس قبوليػػا، سػػواء كانػػت  ػػف األئمػػة السػػبعة، أـ  ػػف 
العشػػرة، أـ  ػػف غيػػرىـ مػػف األئمػػة المقبػػوليف، ومتػػو اختػػؿ ركػػف مػػف ىػػاه األركػػاف 

ثبلثة أطمؽ  مييا  عيفة أو شااة أو باطمة، سواء كانت  ف السبعة أـ  مػف ىػو ال
 (4): ، وأشار إلي الؾ في طيبة النشر بقولو(3)أكبر منيـ

 َفُكػػػػػػػػػؿف َمػػػػػػػػػا َواَفػػػػػػػػػَؽ َوْجػػػػػػػػػَو َنْحػػػػػػػػػوِ 
 

 َوَكػػػػػػػػػاَفِ لمربْسػػػػػػػػػـِ اْحِتَمػػػػػػػػػااًل َيْحػػػػػػػػػِوي 
 

 َوَصػػػػػػػػػػػ ب إْسػػػػػػػػػػػنادًا ُىػػػػػػػػػػػَو اْلقُػػػػػػػػػػػرآفُ 
 

 ُة اأَلْرَكػػػػػػػػػػػػػػػػافُ َفَيػػػػػػػػػػػػػػػػِاِه  الثببلثَػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 وَحيُثمػػػػػػػػػػػَا َيْخَتػػػػػػػػػػػؿف ُرْكػػػػػػػػػػػٌف َأْثِبػػػػػػػػػػػتِ 
 

 ُشػػػػػػػُاوَاُه َلػػػػػػػْو أنبػػػػػػػُو ِفػػػػػػػي السببَعػػػػػػػػةِ  
 

 

                                           

ط دار الكتػػب  ٛٔ( منجػػد المقػػرئيف ومرشػػد الطػػالبيف : شػػمس الػػديف أبػػو الخيػػر الجػػزري : صػػػ 1)
 ـ .ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔاألولو :  –العممية 

تحقيػؽ : محمػد أبػو الف ػؿ  ٖٛٔ/ٔمحمد بف  بػد ا الزركشػي :–( البرىاف في  مـو القرآف 2)
 ـ . ٜٚ٘ٔىػ ٖٙٚٔ–إبراىيـ ط: دار إحياء الكتب العربية 

المحقػؽ :  مػي  -ٜ/ٔشمس الديف أبػو الخيػر ابػف الجػزري، :  -( النشر في القراءات العشر 3)
 المطبعة: التجارية الكبرى . -محمد ال باع 

، المحقػػؽ: محمػػد تمػػيـ ٖٖابػػف الجػػزري، ص  -ْشػػرِ ِفػػي اْلِقػػَراَءاِت اْلعَ « َطيَِّبػػِة النبْشػػرِ »( مػػْتُف 4)
 ـ. ٜٜٗٔ -ىػ  ٗٔٗٔاألولو،  -الناشر: دار اليدى، جدة  -الزغبي
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فالمراد بالتغػاير تمػؾ األوجػو القرائيػة الصػحيحة التػي قػرأ بيػا الصػحابة  مػو 
ال يزاؿ بيف ظيػرانييـ، وقػد أقػر قػراءة كػؿ  اختبلفيا في قراءة القرآف الكريـ والنبي 

 –،  بؿ أمر القراء في مختمػؼ األمصػار باألخػا بيػا (1)ود ىاا االختبلؼمنيـ مك وج
 تعمػػـ  مػػو يحمميػػـ ولػػـ ،  مػػييـ تعػػالو ا مػػف وتوسػػعة تخفيفػػاً ،  -مػػك اختبلفيػػا 

نمػا بيػػا، القػرآف لقػػراءة ػػ القػػرآف بيػا نػػزؿ التػي ػػػ قػريش لغػػة نطػؽ  ليػػـ وأبػػاح أاف وا 
 وال بيػػا بػػالمعني فػػي ت ػػاد ال والتػػي ألفوىػػا، التػػي النطػػؽ مػػف بوجػػوه القػػرآف بقػػراءة
 .تبايف

            وكػػػؿ قػػػراءة اجتمػػػك فييػػػا شػػػروط قبوليػػػا  نػػػد  امػػػة المسػػػمميف وخاصػػػتيـ 
ال ينبغي أف نقوؿ فييػا إف تمػؾ القػراءة أبمػ  مػف غيرىػا، وال نحكػـ  مػو قػراءة بأنيػا 

ف الكػريـ أو   في الداللة مف غيرىا، وأبم  مقاما مف األخرى، ألنيا مف جممة القرآ
، والاي حكـ  مماء البياف  مو أف جميك آياتو في درجة واحدة مػف الببلغػة ، وفػي 
المرتبػػة العميػػا مػػف الفصػػاحة والبيػػاف ، وأنػػو أبمػػ  كػػبلـ  رفتػػو البشػػر ، و جػػزت  ػػف 

 م اىاتو، أو اإلتياف بأقؿ سورة مف مثمو أرباب الفصاحة ، ومموؾ البياف .
 : ثاًيا : هفِْم االلخفاث ّبالغخَ

                                           

ـَ ْبَف َحِكيـٍ َيْقَرُأ ُسػوَرَة الُفْرَقػاِف ِفػي َحَيػاِة َرُسػوِؿ المبػِو 1) ،  (ُ َمَر ْبَف الَخطباِب، َيُقوُؿ: َسِمْعُت ِىَشا
ـْ ُيْقِرْئِنيَيػا َرُسػوُؿ المبػِو  َفاْسَتَمْعُت ِلِقَراَءِتِو، ، َفِكػْدُت ُأَسػاِوُرُه  َفِإَاا ُىَو َيْقَرُأ َ َمو ُحُروٍؼ َكِثيػَرٍة َلػ

، َفَمَبْبتُػُو ِبِرَداِئػِو، َفُقْمػُت: َمػْف َأْقػَرَأَؾ َىػِاِه السفػوَرَة البِتػي َسػ ـَ ػبَلِة، َفَتَصػببْرُت َحتبػو َسػمب ِمْعُتَؾ ِفي الصب
، َفُقْمػُت: َكػَاْبَت، َأْقَرَأِنيَيػا َ َمػو َغْيػِر َمػا َقػَرْأَت، َفاْنَطَمْقػُت ِبػِو  َؿ: َأْقَرَأِنيَيػا َرُسػوُؿ المبػِو َتْقػَرُأ؟ َقػا

ـْ ُتْقِرْئِنيَيػا،  َأُقوُدُه ِإَلو َرُسوِؿ المبِو  ، َفُقْمُت: ِإنِّي َسِمْعُت َىَاا َيْقَرُأ ُسوَرَة الُفْرَقاِف َ َمو ُحُروٍؼ َلػ
، «َكَاِلَؾ أُْنِزَلتْ : » ، َفَقَرَأ الِقَراَءَة البِتي َسِمْعُتُو، َفَقاَؿ َرُسوُؿ المبِو «َأْرِسْمُو، اْقَرْأ َيا ِىَشاـُ »اَؿ: َفقَ 

ـب َقاَؿ َرُسوُؿ المبِو  َاا القُػْرآَف َكَاِلَؾ أُْنِزَلْت ِإفب َىػ»، َفَقَرْأُت البِتي َأْقَرَأِني، َفَقاَؿ: «اْقَرْأ َيا ُ َمرُ : » ُث
َبػػاُب   -كتػاب التوحيػػد –صػػحي  البخػػاري « ] أُْنػِزَؿ َ َمػػو َسػْبَعِة َأْحػػُرٍؼ، َفػػاْقَرُءوا َمػا َتَيسبػػَر ِمْنػوُ 

 .(  َٓ٘٘ٚقْوِؿ المبِو َتَعاَلو: }َفاْقَرُءوا َما َتَيسبَر ِمَف الُقْرآِف{ حديث رقـ )
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:  دار مفيػػـو االلتفػػات فػػي كتػػب المغػػة والمعػػاجـ حػػوؿ : تقميػػب الوجػػو و يف اللغددت 
: َصػػَرَفو، واْلَتَفػػَت  تحويمػػو  ػػف جيتػػو األصػػمية، يقػػاؿ: لفػػت: َلَفػػَت وجَيػػو َ ػػِف اْلَقػػْوـِ
و الِتفاتػػػػًا، والتبَمففػػػػُت َأكثػػػػُر ِمْنػػػػُو. وَتَمفبػػػػَت ِإلػػػػو الشبػػػػْيِء واْلَتَفػػػػَت ِإليػػػػو: َصػػػػَرَؼ وْجَيػػػػ

 . (1)ِإليو،وااللتفات: َمْعُروؼ َوَأصمو لي اْلُعُنؽ
أمػػا فػػي االصػػطبلح الببلغػػي فالمشػػيور  نػػد جميػػور الببلغيػػيف: أنػػو التعبيػػر 

، والػؾ (2) ف معنو بطريؽ مف الطرؽ الثبلثػة بعػد التعبيػر  نػو بطريػؽ آخػر منيػا 
الجميػور،   مو خبلؼ ما يقت يو الظاىر، ويترقبو السامك، والبد مف ىاا القيد  نػد

و مو ىاا فإف صور االلتفات  ند جميور الببلغييف ست: الصورة األولػو: االنتقػاؿ 
مػػف الػػتكّمـ إلػػو الخطاب،وكػػاا االبتػػداء بالخطػػاب، مػػك أّف مقت ػػو الظػػاىر يسػػتد ي 
التكمـ أو اْلَغْيَبة، وأما الصورة الثانية: االنتقػاؿ مػف الػتكمفـ إلػو الغيبػة، وكػاا االبتػداء 

مػػك أّف مقت ػػو الظػػاىر يسػػتد ي الػػتكّمـ أو الخطػػاب، وأمػػا الصػػورة الثالثػػة:  باْلَغْيبػػة
االنتقػػاؿ مػػػف الخطػػػاب إلػػػو الػػػتكّمـ، وكػػػاا االبتػػػداُء بػػػالتكّمـ مػػػك أّف مقت ػػػو الظػػػاىر 
يستد ي الخطاب أو اْلَغْيَبة، وأما الصورة الرابعة : االنتقاؿ مف الخطػاب إلػو اْلَغْيبػة، 

اؿ مػػف اْلَغْيبػػة إلػػو الػػتكّمـ، وأمػػا الصػػورة السادسػػة: وأمػػا الصػػورة الخامسػػة: االنتقػػ
ال يتحقػؽ             "، ومعنػو ىػاا أف االلتفػات 3االنتقاؿ مف اْلَغْيبػة إلػو الخطػاب"

إال بشرطيف: األوؿ: أف يكوف فػي الكػبلـ تعبيػراف، والثػاني: أف يكػوف التعبيػر الثػاني 
لظاىر المقاـ، إا إف المعػوؿ  مو خبلؼ مقت و الظاىر مف الكبلـ، ولو كاف موافقا 

                                           

  ٓىػ ٗٔٗٔ -بيروت: الثالثة –ادر( لساف العرب ، ابف منظور مادة : ) لفت( ط: دار ص1)

تحقيػؽ : محمػد  بػد  ٙٛ/  ٕ( اإلي اح في  مـو الببلغة ، جػبلؿ الػديف الخطيػب القزوينػي ،:2)
 بيروت : الثالثة . –المنعـ خفاجي ط : دار الجيؿ 

ط : دار القمـ،دمشػػػػػؽ، الػػػػػدار الشػػػػػامية ٘ٛٗ/  ٔ( الببلغػػػػػة العربية: بػػػػػد الػػػػػرحمف َحَبنبَكػػػػػة: 3)
 ـ .ٜٜٙٔىػ ٙٔٗٔو بيروت:األول
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 ميػو فػػي بػػاب االلتفػات  نػػد جميػػور الببلغيػيف ىػػو مقت ػػو ظػاىر الكػػبلـ ال ظػػاىر 
المقػاـ، و مػو الػؾ ػ أي ػا ػ  ال يقػك االلتفػات ابتػداء فػي الكػبلـ بػؿ البػد مػف تعبيػر 

 يسبقو حتو ينتقؿ منو إلو آخر. 
ير سػابؽ بػؿ يشػمؿ كػؿ وأما اإلماـ السكاكي فإنو ال يمـز فيو االنتقاؿ  ف تعب

ما  دؿ فيو  ف مقت و الظاىر ، وجاء  مو خبلفو سواء سبؽ بغيػره أو لػـ يسػبؽ 
، فيقوؿ : "وا مـ أف ىاا النوع: أ ني نقؿ الكبلـ  ف الحكاية  مو الغيبة ال يخػتص 
المسند إليو وال ىاا القدر بؿ الحكاية والخطػاب والغيبػة ثبلثتيػا ينقػؿ كػؿ واحػد منيػا 

، فااللتفػات  نػده (1)يسمو ىاا النقؿ التفاتػا  نػد  ممػاء  مػـ المعػاني"  مو ااخر و 
أ ـ؛ ألف النقؿ  نده أ ـ مف أف يكوف قد  بر  ف معنو بطريؽ مف الطرؽ الثبلثة 
بعد التعبير  نو بطريؽ آخر منيا، فعدؿ إلو ااخر، و ند الجميور مختص باألوؿ، 

  (2)ال العكػػس.               اكي فكػػؿ التفػػات  نػػد الجميػػور يعػػد التفاتػػا  نػػد السػػك
نما أشار إلو صورتو  نده، وأنو  وظاىر الكبلـ أنو لـ ي ك تعريفا محددا لبللتفات وا 
غير مختص بالمسند إليو وال النقؿ مطمقا مختص بياا القدر، فيمكف وقوع االلتفػات 

 في الكبلـ ابتداء، دوف أف يسبقو طريؽ مف الطرؽ الثبلثة .
ري ىو األصؿ في ىاا الماىب وارت اه أبو يعقػوب يوسػؼ والحؽ أف الزمخش

السكاكي ، حتو نسػب إليػو وبػو اشػتير بػيف العممػاء، وىػو فػف مػف الببلغػة، مبلكػو 
الػػػاوؽ السػػػميـ، والوجػػػداف الصػػػادؽ، مػػػف أجػػػؿ  مػػػـو الببلغػػػة وىػػػو أميػػػر جنودىػػػا، 
نػػا والواسػػطة فػػي قبلئػػدىا و قودىػػا، وسػػمو بػػالؾ أخػػاا لػػو مػػف التفػػات اإلنسػػاف يمي

وشػػماال، فتػػارة يقبػػؿ بوجيػػو وتػػارة كػػاا، وتػػارة كػػاا، فيكػػاا حػػاؿ ىػػاا النػػوع مػػف  مػػـ 
                                           

 ػبطو وكتػب ىوامشػو و مػؽ  ميػو:  ٜٜٔ( مفتاح العمـو : يوسؼ بف أبي بكر السكاكي: ص 1)
 ـٜٚٛٔىػ ٚٓٗٔنعيـ زرزور،ط: دار الكتب العممية، بيروت  لبناف : الثانية، 

  ٓىػ ٖٖٓٔطبعة : أحمد كامؿ  ٕٖٔ( المطوؿ : سعد الديف التفتازاني : صػ 2)
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المعاني، فإنو في الكبلـ ينتقؿ مف صيغة إلو صػيغة، ومػف خطػاب إلػو غيبػة، ومػف 
  ٓ(1)غيبة إلو خطاب إلو غير الؾ مف أنواع االلتفات 

التػػي يشػػيك  فأسػػموب االلتفػػات أحػػد المسػػالؾ التعبيريػػة، أو األلػػواف الببلغيػػة
استخداميا في األساليب العربية  امة، والقرآف الكريـ خاصة، بؿ لعمػو أكثػر األلػواف 

، وقػػد سػػماه ابػػف جنػػي" شػػجا ة (2)ترديػػدا، وأوسػػعيا انتشػػارا فػػي الػػؾ البيػػاف الخالػػد
؛ ألف الػػؾ التغييػػر يجػػدد نشػػاط السػػامك فػػإاا ان ػػـ إليػػو ا تبػػار لطيػػؼ (3)العربيػػة"

انتقؿ إليو صار مف أفػانيف الببلغػة وكػاف معػدودا  نػد بمغػاء  يناسب االنتقاؿ إلو ما
العرب مف النفائس، وقد جاء منو في القرآف ما ال يحصو كثرة مك دقة المناسبة في 

 (4) االنتقاؿ. "
وجعؿ صاحب المثؿ السائر"ىاا النوع وما يميو توكيد ال ػميريف، ىػو خبلصػة 

لييا تستند ا لببلغة، و نيا يعنعف، وحقيقتػو مػأخواة  مـ البياف التي حوليا يدندف،وا 
مف التفات اإلنساف  ف يمينو وشمالو، فيو يقبؿ بوجيو تارة كػاا وتػارة كػاا، وكػالؾ 
يكوف ىاا النوع مف الكبلـ خاصػة؛ ألنػو ينتقػؿ فيػو  ػف صػيغة، كانتقػاؿ مػف خطػاب 
حا ر إلو غائب، أو مف خطاب غائب إلو حا ر، أو مف فعؿ ماض إلو مسػتقبؿ، 

مسػػػتقبؿ إلػػو مػػػاض، أو غيػػر الػػػؾ ممػػػا يػػأتي اكػػػره مفصػػبل، يسػػػمو أيً ػػػا أو مػػف 
نمػػا سػػمي بػػالؾ؛ ألف الشػػجا ة ىػػي اإلقػػداـ، وااؾ أف الرجػػؿ  "شػػجا ة العربيػػة"، وا 

                                           

، طبعػة: ٔٚ/  ٕبلغػة و مػـو حقػائؽ اإل جػاز : يحيػو بػف حمػزة العمػوّي  : ( الطراز ألسرار الب1)
 ىػ ٖٕٗٔبيروت : األولو،  –المكتبة العنصرية 

 : دار المعارؼ  ٘٘( أسموب االلتفات في الببلغة العربية د حسف طبؿ : 2)

 ط: الييئة المصرية العامة لمكتاب: الرابعة  ٕٖٙ/ٕ( الخصائص البف جني 3)

« تحريػػر المعنػػو السػػديد وتنػػوير العقػػؿ الجديػػد مػػف تفسػػير الكتػػاب المجيػػد»والتنػػوير  ( التحريػػر4)
 ىػ.  ٜٗٛٔالناشر: الدار التونسية لمنشر تونس   ٕٚ/  ٕلمحمد الطاىر بف  اشور: 
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الشجاع يركب ما ال يستطيعو غيره، ويتورد ما ال يتورده سواه، وكػالؾ ىػاا االلتفػات 
 (1)ٓالمغات" في الكبلـ، فإف المغة العربية تختص بو دوف غيرىا مف

ومعنو ىاا  أف الببلغييف قد تنبيوا إلو أسموب االلتفػات منػا زمػف بعيػد، بيػد 
أف أحػػدا مػػنيـ لػػـ ينبػػو إلػػو قيمتػػو الببلغيػػة بالطريقػػة المفصػػمة الوا ػػحة، ويكشػػؼ 
أسراره وسماتو التي تؤثر فػي النفػوس، وتعمػؿ فػي العقػوؿ، حتػو وصػمنا إلػو القػرف 

بػػ       ىػ( في تفسيره المعػروؼ ٛٙ٘لزمخشري )تالسادس اليجري  وجاء اإلماـ ا
، فوقػػؼ  مػػو ببلغػػة األسػػموب، وأظيػػر (2)" الكشػػاؼ  ػػف حقػػائؽ غػػوامض التنزيػػؿ" 

قيمتو الفنية، وسماتو الببلغية، وقد حاوؿ ابػف األثيػر أف يغم ػو ىػاا الحػؽ، فػاكر 
يبلتو بعض كبلمو، وناقشو فيو، ورف و، ولكنو لـ يمبث أف رجك إليو، فأخا منو تحم

   (3)ٓالفنية الفاة
وظؿ المفسروف بعد الزمخشري يسيروف  مو منيجػو فػي التفسػير، والوقػوؼ 
 مػػو التوجيػػو الببلغػػي لممسػػائؿ الببلغيػػة بصػػفة  امػػة ، ومسػػائؿ االلتفػػات وصػػوره 
بصػػفة خاصػػة ممػػا  ػػرؼ بػػيف أوسػػاط المفسػػريف بالتفسػػير الببلغػػي ، أو المػػنيج 

و باإلشػارة إلػو الوجػوه الببلغيػة فػي الػنص القرآنػي الببلغي في التفسير، والاي ُيْعَنػ
المعجز ، وما ترتب  ميو مف معاف لـ تكف تظير مػف خػبلؿ النظػرة العامػة لؤلسػموب 

  ٓدوف الوقوؼ  مو ببلغتو ، التي ىي أحد وجوه إ جازه 

                                           

ت : أحمػػػد  ٖ٘ٔ/ ٕ( المثػػػؿ السػػػائر فػػػي أدب الكاتػػػب والشػػػا ر:  ػػػياء الػػػديف بػػػف األثيػػػر، :1)
 ني ة مصر لمطبا ة ، الفجالة ػ القاىرة الحوفي، بدوي طبانة ، ط: دار

( الكشاؼ  ف حقائؽ غوامض التنزيؿ ،: أبػو القاسػـ محمػود بػف  مػرو ، الزمخشػري جػار ا 2)
 ىػ ٚٓٗٔ -ط : دار الكتاب العربي بيروت الطبعة: الثالثة 

، مكتبػػة  ٛٙٙ،  ٖٖٗ( الببلغػة القرآنيػة فػػي تفسػير الزمخشػري د / محمػػد محمػد أبوموسػو : 3)
 ىبة ، الطبعة الثانية .و 
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وقد وقؼ المفسروف  مو حالة مف حاالت صػورة االلتفػات فػي القػرآف الكػريـ 
اير القرائػي ايػات الػاكر الحكػيـ سػببا فػي بنػاء صػوره، وقػاموا والؾ حيف يكػوف التغػ

 مػػو  ر ػػيا فػػي ثنايػػا تفاسػػيرىـ، مبينػػيف صػػورة  االلتفػػات فييػػا، والمعنػػو المتولػػد 
منيا، بيد أنيـ لـ يقفوا  مو ببلغتيا أو دراستيا دراسة تحميمية، وقد غمب أف يترتب 

غػػػاير قراءتيػػػا بػػػيف أحػػػرؼ االلتفػػػات فػػػي بػػػاب القػػػراءات  مػػػو تمػػػؾ األوجػػػو التػػػي تت
   الم ػػار ة ) النػػوف والتػػاء واليػػاء (، وىػػي أحػػرؼ تشػػير بحسػػب اإلسػػناد إلػػو معػػاني 
)التكمـ والخطاب والغيبة(  مو الترتيب ، فكػاف ثمػة موا ػك ُيقػرأ فعبلىػا تػارة بػالنوف 
معا جريا  مو مقت و الظاىر ، كما ُيقرأ أوليما بالنوف ، وااخر بالياء تارة أخرى ، 

يكوف الؾ صػرفا لمكػبلـ  مػو نسػقو ، ووجيػو  مػو سػبيؿ االلتفػات مػف الػتكمـ إلػو ف
الغيبػػة ، وثمػػة موا ػػك أخػػرى ُيقػػرأ فعبلىػػا تػػارة باليػػاء معػػا ، كمػػا ُيقػػرأ أوليمػػا باليػػاء 

وقػؿب ٓٓٓوااخر بالتاء تارة أخرى، فيترتب  مو الؾ التفػات مػف الغيبػة إلػو الخطػاب
ولػـ تػاكر  (1)القرآنية  مو غير ىاه األوجػو القرائيػة أف يترتب االلتفات في القراءات 

)اليمزة( وىي رابك ثبلثة لحروؼ الم ػار ة لكػوف االلتفػات مػف الػتكمـ إلػو الخطػاب 
أو الغيبة يمكف وقو ػو ب ػمير الفصػؿ )أنػا، نحػف(، أو أف النػوف تقػـو مقػاـ اليمػزة 

ا الوا ػػ  فػػي رسػػـ فػػي الػػتكمـ ) كنػػوف العظمػػة( ، ولقػػد كػػاف لمقػػراءات القرآنيػػة أثرىػػ
صور االلتفات وتنوع روافده، فنظرة متأنية في كتب التفاسير ترينا برا ة المفسريف، 
وتبرزىـ في باب القراءات وتوجيييا ببلغيا السيما فيما يتعمؽ بالصور المتولػدة مػف 
اخػػتبلؼ القػػراءات وتعػػددىا ، فنجػػدىـ ييتمػػوف بيػػاا المقصػػد الجميػػؿ، فعنػػي باتسػػاؽ 

ؼ القراء بما يخدـ المعنو وينشط اىف السامك ، وىاا كثيػر منتشػر الحروؼ، واختبل
نمػا أربػك منيػا  في تفاسيرىـ، بيد أف تمؾ المواطف لـ تشمؿ صور االلتفات السػت، وا 

 فقط وىي كما يمي : 
                                           

 . ٕٖٖ( ينظر : التوجيو الببلغي لمقراءات القرآنية : صػ 1)
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 . : االلتفات مف التكمـ إلو الغيبة  الصْرة األّىل
 .: االلتفات مف الغيبة إلو التكمـ  الصْرة الثاًيت

 : االلتفات مف الخطاب إلو الغيبة  ْرة الثالثتالص
  ٓ: االلتفات مف الغيبة إلو الخطاب  الصْرة الرابعت

أمػػا صػػورتا االلتفػػات مػػف الػػتكمـ إلػػو الخطػػاب ، وااللتفػػات مػػف الخطػػاب إلػػو 
 .التكمـ فمـ تكف موجودة  مف صور االلتفات في باب التغاير القرائي 

ليؾ بياف الؾ بشيء مف التفصيؿ   .والتو ي وا 
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 املبحث األّل
 االلخفاث هي الخكلن إىل الغيبت

التعبير  ف المعنو بطريؽ التكمـ أوال، ثـ العدوؿ  نو إلو طريؽ الغيبة  ذٍ :دّح
ووجيو:"  (ٔ)سواء  ف طريؽ التعبير بال مير أو باالسـ  الظاىر القائـ مقاـ الغيبة،

، وأنو فو (ٕ)ح ر أو غاب أف يفيـ السامك أف ىاا نمط المتكمـ وقصده مف السامك
كبلمو ليس ممف يتموف ويتوجو فيكوف فو الم مر ونحوه اا لونيف، وأراد باالنتقاؿ 

ڎ    ڎ  چ إلو الغيبة اإلبقاء  مو المخاطب، فالغيبة أروح لو، كقولو تعالو: 

تحري ا  مو فعؿ الصبلة « لنا»حيث لـ يقؿ  (ٖ)     چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ 
  .(ٗ)لحؽ الربوبية. 

يمكػػف القػػوؿ بػػأف موا ػػك االلتفػػات مػػف الػػتكمـ إلػػو الغيبػػة فػػي القػػراءات و  
القرآنية في القرآف الكريـ ، قميمة الوجود إاا ما قيست بالصور األخرى، ومك وصفيا 
نمػا اكتفػي  المفسػروف ػ بصػفة  بياا إال أف مثميا لـ تأخا صورة التحميؿ الببلغػي، وا 

غتػو، أو فائدتػو فػي الكػبلـ ، ومػف الػؾ  امة ػ بإظيار مو ك االلتفات دوف اكر ببل
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ قولػػػػػو تعػػػػػالو: 

ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  

                                           

محمػد بػف  رفػة الدسػوقي:  -( حاشية الدسوقي  مو مختصر المعػاني لسػعد الػديف التفتػازاني 1)
 الناشر: المكتبة العصرية، بيروت. -المحقؽ:  بد الحميد ىنداوي -ٕٙٗصػ 

  ٖٙٔ/  ٖلبدر الديف الزركشي :  ( البرىاف في  موـ القرآف :2)

 . ٕ، ٔ( سورة : الكوثر: آية : 3)

المعػػاني : أحمػػد مطمػػوب أحمػػد الناصػػري الصػػيادي  –الببلغػػة  -( أسػػاليب ببلغيػػة، الفصػػاحة 4)
 ـ. ٜٓٛٔالناشر: وكالة المطبو ات  الكويت األولو،  -ٕٓٛالرفا ي :
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ڇ        ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  

ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  

 . (ٔ)چ
ميور : )فنوفييـ( بالنوف، وقرأه حفص  ف  اصـ، )فيػوفييـ(  بيػاء قرأ الج

" مو االلتفات، فمرجك ال ػمير فػي كػبل القػراءتيف واحػد، والمعنػو واحػد فػي ٕالغائب"
ـْ چ"، غيػػر أف قػػراءة ٖاليػػاء والنػػوف، ا ىػػو المػػَوفِّي لؤلُجػػور، ال شػػريؾ لػػو" َفُيػػَوفِّيِي

قت و الظاىر والخروج بالكبلـ مف حاؿ الػتكمـ بالياء جاءت  مو خبلؼ م چ ُأُجوَرُىـْ 
ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  چوقولػػػػو:  چڃ  چ  چ   چ  چ   چفػػػػي قولػػػػو: 

، چڳ   ڳڳ  چ في ااية قبميػا، إلػو حػديث الغائػب فػي قولػو : چڎ  ڈ  
ـْ چوكػػاف مقت ػػو الظػػاىر أف يػػأتي الكػػبلـ فػػي صػػورة الػػتكمـ، كمػػا فػػي قػػراءة  َفنػػَوفِّيِي

العػػدوؿ  ػػف طريػػؽ الػػتكمـ إلػػو الغائػػب إلظيػػار الفػػرؽ بػػيف ، والسػػر فػػي چ ُأُجػػوَرُىـْ 

                                           

 ٚ٘ػ  ٘٘( سورة آؿ  مراف : آية : 1)

فػػي القػػراءات: أحمػػد بػػف موسػػو بػػف العبػػاس التميمػػي، أبػػو بكػػر بػػف مجاىػػد ( كتػػاب السػػبعة 2)
ىػػػ ، وحجػػة ٓٓٗٔمصػػر: الثانيػػة،  -تحقيػػؽ: شػػوقي  ػػيؼ : دار المعػػارؼ  ٕٙٓالبغػػدادي 

، محقػػؽ الكتػػاب ومعمػػػؽ ٗٙٔالقػػراءات:  بػػد الػػرحمف بػػف محمػػد، أبػػو زر ػػة ابػػف زنجمػػة : 
 ٓحواشيو: سعيد األفغاني ، ط : الناشر: دار الرسالة

ط :  ٜٕ٘/ ٔ( معاني القراءات : محمد بف أحمد بف األزىري اليروي، أبػو منصػور األزىػري : 3)
جامعػػة الممػػؾ سػػعود المممكػػة العربيػػة السػػعودية: األولػػو،  -مركػػز البحػػوث فػػي كميػػة ااداب 

ػػػػاس المػػػػرادي النحػػػػوي :  ٜٜٔٔ -ىػػػػػ  ٕٔٗٔ /  ٔـ، و إ ػػػػراب القػػػػرآف : أبػػػػو جعفػػػػر النبحب
و مػػؽ  ميػػو:  بػػد المػػنعـ خميػػؿ إبػػراىيـ ، طبعػػة : ، دار الكتػػب العمميػػة، و ػػك حواشػػيو ٕٙٔ

 ىػ ٕٔٗٔبيروت : األولو، 
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الفريقيف في الجزاء مف حيث العقاب لؤلوؿ والثواب الموفو لمثاني، وتغاير القػراءتيف 
إياانا بما بينيما مف اختبلؼ، فشتاف بيف جمػاؿ اإليمػاف مػك العمػؿ الصػال  ومػا لػو 

نتظر صاحبو مف  ااب شديد مف ثواب ُمَوفبو مف رب العباد، وبيف قب  الكفر، وما ي
أي يعطػػييـ إياىػػا كاممػػة  چڳ   ڳڳ چ فػػي الػػدنيا وااخػػرة، قػػاؿ أبػػو السػػعود:"

وااللتفػات إلػو الَغيبػػة لئليػااف بمػػا بػيف مصػدري التعػػايِب واإلثابػِة مػػف االخػتبلؼ مػػف 
"، أو أنػػو " مػػؽ التوفيػػة  مػػو اإليمػػاف والعمػػؿ الصػػال  ولػػـ ٔحيػػث الجػػبلؿ والجمػػاؿ""

يػاانا يعمؽ العااب  بسوى الكفر تنبييا  مو درجة الكمػاؿ فػي اإليمػاف ود ػاء إلييػا وا 
بياء الغيبة، وقرأ الباقوف بػالنوف  چڳ   ڳڳ  چبعظـ قب  الكفر، وقرأ حفص، 

جريا  مػو سػنف العظمػة والكبريػاء، ووجػو االلتفػات إلػو الغيبػة  مػو القػراءة األولػو 
قت ي ليا نصب نفس ألنيا مف آثار ال ي              اإليااف بأف توفية األجر مما 

"، وىو ما اىب إليو أبو حياف في قولو: "بػدأ أوال ٕالرحمة الواسعة وال كالؾ العااب""
بقسػػـ الكفػػار، ألف مػػا قبمػػو مػػف اكػػر حكمػػو تعػػالو بيػػنيـ ىػػو  مػػو سػػبيؿ التيديػػد 
والو يػػد لمكفػػار، واإلخبػػار بجػػزائيـ، فناسػػبت البػػداءة بيػػـ، وألنيػػـ أقػػرب فػػي الػػاكر 

وبكػػوف الكػػبلـ مػػك الييػػود الػػايف كفػػروا بعيسػػو ورامػػوا  چڄ  ڄ  ڄچ قولػػو: ب
قتمو، ثـ أتو ثانيا باكر المؤمنيف، و مؽ ىناؾ العااب  مو مجػرد الكفػر، وىنػا  مػؽ 

                                           

( تفسػػير أبػػي السػػعود د إرشػػاد العقػػؿ السػػميـ إلػػو مزايػػا الكتػػاب الكػػريـ : أبػػو السػػعود العمػػادي 1)
بيػروت ، وينظػر :  –، ط: دار إحيػاء التػراث العربػي  ٘ٗ/  ٕمحمد بف محمد بف مصطفو : 

ح البياف : إسما يؿ حقي بػف مصػطفو اإلسػتانبولي الحنفػي الخمػوتي ، المػولو أبػو الفػداء رو 
  ٓبيروت –، ط: دار الفكر  ٕٗ/  ٕ،

( روح المعػاني فػػي تفسػػير القػػرآف العظػيـ والسػػبك المثػػاني : شػػياب الػديف محمػػود بػػف  بػػد ا 2)
: دار الكتػب العمميػة  ، تحقيؽ :  مي  بػد البػاري  طيػة ، ط ٚٚٔ/  ٕالحسيني األلوسي : 

  . ىػ ٘ٔٗٔبيروت : األولو،  –
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توفية األجر  مػو اإليمػاف و مػؿ الصػالحات تنبييػا  مػو درجػة الكمػاؿ فػي اإليمػاف، 
غيػر نقػص، واألجػور: ثػواب األ مػاؿ، ود اء إلييا، والتوفية: دفك الشيء وافيػا مػف 

شبيو بالعامؿ الاي يوفو أجره  ند تمػاـ  ممػو. وتوفيػة األجػور ىػي: قسػـ المنػازؿ 
في الجنة بحسب األ ماؿ  مو ما رتبيا تعالو، وفي ااية قبميا قاؿ: فأ ػابيـ أسػند 
الفعػؿ إلػػو  ػػمير المػتكمـ وحػػده، والػػؾ ليطػابؽ قولػػو: فػػأحكـ بيػنكـ وفػػي ىػػاه اايػػة 

بالياء، والؾ  مو سبيؿ االلتفات والخروج مف  ػمير المػتكمـ إلػو  چڳچ ؿ:قا
 .(ٔ).  مير الغيبة لمتنوع في الفصاحة"

ولعؿ السر في ىػاا االلتفػات ػ مػك مػا اكػر ػ ىػو التوطئػة لػاكر لفػظ الجبللػة 
الواقك في صدر فاصمة ااية لمػا فػي التعبيػر بػو ظػاىرا مػف معػاني الجػبلؿ والكمػاؿ، 

لمػا  ميػو جػزاء الكػافريف مػف العػااب الشػديد الػدائـ فػي الػدنيا وااخػرة، وىو مناسب 
مػف معػاني الجمػاؿ مػا يجعمػو مناسػبا وحػاؿ الػايف  چاچكما أف فػي لفػظ الجبللػة 

آمنػػوا و ممػػوا الصػػالحات، وجػػزاؤىـ بػػالثواب العظػػيـ الُمػػوفبو مػػف قبػػؿ رب العػػالميف، 
قػاؿ صػاحب حجػة القػراءات : " قػرأ  فسبحانو ممؾ ،فقدر، فحكـ، فعػدؿ بػيف الجػانبيف

ڳ  ڱ    ڱ  چ باليػػػػاء أي فيػػػػوفييـ ا وحجتػػػػو قولػػػػو  چڳ   ڳڳ چحفػػػػص 

ـْ چ، وقرأ الباقوف چڱ بالنوف ا جؿ و ز أخبر  ػف نفسػو وحجػتيـ  چَفُنَوّفيِي
"، وقػػػراءة البػػػاقيف بػػػالنوف ٕولػػػـ يقػػػؿ فيعػػػابيـ" چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  قولػػػو 

ـْ ُأُجػػوَرُىـْ چ اريػػة  مػػو مقت ػػو الظػػاىر مػػف اتسػػاؽ الػػنظـ وىػػو طريقػػة ج چ َفُنػػَوّفيِي
التكمـ " ولكف جاء ىناؾ بالمتكمـ وحػده، وىنػا بػالمتكمـ وحػده المعظػـ نفسػو؛ ا تنػاء 

                                           

، تحقيؽ: صدقي  ٔٛٔ/  ٖ( البحر المحيط في التفسير: أبو حياف محمد بف حياف األندلسي: 1)
  ٓىػ ٕٓٗٔبيروت :  –محمد جميؿ ، ط: دار الفكر 

   ٓ ٗٙٔ( حجة القراءات : بد الرحمف محمد أبو زر ة : 2)
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"، وقػػػراءة الجميػػػور: ٔبػػالمؤمنيف، ورفعػػػا مػػػف شػػػأنيـ؛ لمػػػا كػػػانوا معظمػػػيف  نػػػده ""
ـْ ُأُجوَرُىـْ چ ـ شأنو، ولـ يأت باليمزة كما بالنوف الدالة  مو المتكمـ المعظ  چ َفُنَوّفيِي

فػػي نسػػؽ اايػػة " ليخػػالؼ فػػي اإلخبػػار بػػيف النسػػبة اإلسػػنادية فيمػػا يفعمػػو بالكػػافر 
وبػػالمؤمف، كمػػا خػػالؼ فػػي الفعػػؿ، وألف المػػؤمف العامػػؿ لمصػػالحات  ظػػيـ  نػػد ا، 

 (ٕ)" .فناسبو اإلخبار  ف المجازي بنوف العظمة
قػػك فػػي كػػبل القػػراءتيف فػػي ىػػاا وممػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو أف االلتفػػات قػػد و 

{ كػاف االلتفػات فييػا  ـْ ـْ ُأُجػوَرُى التغاير القرائي فقػراءة حفػص ورويػس باليػاء }َفُيػَوّفيِي
مػػف طريقػػة الػػتكمـ إلػػو طريقػػة الغيبػػة ، أمػػا قػػراءة الجميػػور ب ػػمير المػػتكمـ المعظػػـ 

ـْ ُأُجػػوَرُىـْ چنفسػػو  لػػنظـ وىػػو الجاريػػة  مػػو مقت ػػو الظػػاىر مػػف اتسػػاؽ ا چ َفُنػػَوّفيِي
 چڳ  ڱ    ڱ  ڱ چ طريقة التكمـ فإنو وقك بينيا وبيف قولو تعالو في ختاـ ااية 

التفات مف طريقة التكمـ إلو طريقة الغيبة لما في التعبير بمفظ الجبللة مف معػاف لػـ 
تكف موجودة فيما لو جاء الكبلـ  مو سياؽ نظمو ، لما في لفػظ الجبللػة مػف معنػو 

ظػػاىرا تأسيسػػا لمعنػػو  چاچاؿ، " فإ ػػافة لفػػظ الجبللػػة الجػػبلؿ وكػػؿ صػػفات الكمػػ
العظمة والميابة في نفوس الفػريقيف؛ فيػنكس الظػالموف  مػو  قػبيـ حسػرة وندامػة  

               ، و طائػػػو الػػػدائـ الػػػاي  ويينػػػأ المؤمنػػػوف العػػػامموف لمصػػػالحات بف ػػػؿ ا  مػػػييـ
 ال ينقطك في الدنيا وااخرة.

                                           

: أبو حفص سراج الديف  مر بف  مي بػف  ػادؿ الحنبمػي الدمشػقي:  ( المباب في  مـو الكتاب1)
،تحقيؽ: الشػيخ  ػادؿ أحمػد  بػد الموجػود والشػيخ  مػي محمػد معػوض ، ط : دار ٖٕٚ/  ٘

 ٓـٜٜٛٔ-ىػ  ٜٔٗٔبيروت / لبناف : األولو،  -الكتب العممية 

 ٓ ٔٛٔ/  ٖ( البحر المحيط في التفسير: 2)
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ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    چ قولػػو :والجمػػؿ التفصػػيمية فػػي 

ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳڳ  

ڃ  چ  چ   چ  چ  چ  "يعد تفسػيرا لمحكػـ فػي قولػوچ ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  

في نياية اايات  چڳ  ڱ    ڱ  ڱ  چوتفصيبل لو، وقولو  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ   
يػرحـ الظػالميف، وال يثنػي  مػييـ تاييؿ لتقرير المعنػو ، والتأكيػد  ميػو، والمعنػو: ال 

   (ٔ). بالجميؿ
ں   ں   چػ ومما ىو مف االلتفات مف التكمـ إلو الغيبػة قولػو تعػالو :  

  (2)چڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ
ِبُنػػوِف اْلَعَظَمػػِة َوِبَكْسػػِر الػػرباِء، َوَقػػرََأُه َيْعقُػػوُب ِبَيػػاِء  چۀ  ہ  چ َقػػرََأ اْلُجْمُيػػوُر 

، َوُىػَو اْلِتَفػاٌت. َوَقػرََأُه اْلغَ  ِميُر َ اِئٌد ِإَلػو المبػِو اْلَمْعمُػوـِ ِمػَف اْلَمَقػاـِ ْيَبِة َوَكْسِر الرباِء، َوال ب
ِلوِ  َمْبِنيًّا ِلمنباِئِب َ َمو َأفب َلُو َناِئَب َفاِ ٍؿ وِكتابًا َمْنُصػوًبا  (ٖ)َأُبو َجْعَفٍر ِبَياِء اْلَغْيَبِة ِفي َأوب

، قػػاؿ الزمخشػػري:" ىػػو مػػف قولػػؾ: طػػار لػػو سػػيـ، إاا (ٗ)ْلَمْفُعوِليبػػِة َوَاِلػػَؾ َجػػاِئزٌ َ َمػػو ا
خرج، يعنو: ألزمناه مػا طػار مػف  ممػو. والمعنػو أّف  ممػو الـز لػو لػزـو القػبلدة أو 

                                           

شػمس الػديف،  - مو معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبيػر ( السراج المنير في اإل انة 1)
 –الناشر: مطبعة بوالؽ )األميرية(  - ٕٕٔ/ ٔمحمد بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي : 

 ىػ ٕ٘ٛٔ -القاىرة 

 ٓ ٖٔ( سورة اإلسراء : آية : 2)

ف ػػػبلء  ، إتحػػػاؼ ٖٙٓ/  ٕ،النشػػػر فػػػي القػػػراءات العشػػػر:  ٖٛٚ( السػػػبعة فػػػي القػػػراءات : 3)
 -، البػػدور الزاىػػرة فػػي القػػراءات العشػػر المتػػواترة مػػف طريقػػي الشػػاطبية والػػدفرة  ٖٙ٘البشػػر:

 ٗٛٔالقراءاُت الشااُة وتوجيييا مف لغة العرب:  بد الفتاح بف  بد الغني بف محمد القا ػي:
 لبناف -، ط : دار الكتاب العربي، بيروت 

 ٛٗ/ ٘ٔ( التحرير والتنوير : 4)
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الغػػؿ ال يفػػؾ  نػػو، ومنػػو مثػػؿ العػػرب: تقمػػدىا طػػوؽ الحمامػػة، وقػػوليـ: المػػوت فػػي 
ف الحسف: يا ابػف آدـ بسػطت لػؾ صػحيفة إاا بعثػت الرقاب، وىاا ربقة في رقبتو،  

قمدتيا في  نقؾ: وقرئ )ِفي ُ ْنقِو( بسكوف النوف، وقرئ )ُنْخػِرُج( بػالنوف، و)ُيْخػِرُج( 
، و ميو فمرجك ال ميريف في كمتا القراءتيف واحد ، (ٔ) بالياء، وال مير   ز وجؿ

ب مػػف طريقػة الػػتكمـ فػي قولػػو انتقػاؿ باألسػمو  چَوُيْخػِرُج َلػػُو چوتكػوف قػراءة يعقػػوب 
 إلو طريقة الغيبة خبلفا لمقت و الظاىر. چں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ چ

ولعػػؿ السػػػر فػػػي ىػػػاا العػػػدوؿ ىػػػو االنتقػػػاؿ مػػػف التعبيػػػر بصػػػيغة الما ػػػي  
كاف في دار الدنيا،  چڻ     چالمؤانة أف اإللزاـ المسند إلو  مير التكمـ في قولو 

اب  ممػػؾ الػػاي  ممتػػو فػػي الػػدنيا، الػػاي كػػاف : اقػػرأ كتػػچ ھ  ے چ "و نػػو بقولػػو 
، ثـ انتقؿ باألسموب إلو صيغة المسػتقبؿ المؤانػة (ٕ) كاتبانا يكتبانو، ونحصيو  ميؾ

 چہ َوُيْخػِرجُ چبأف اإلخراج المسند إلو  مير الغيبة العائد  مو ا تعالو فػي قولػو:
كتاب ُيْعَطػاُه يػـو أي نجمك لو  ممو كمو في  ليكوف في المستقبؿ، أي: يـو القيامة،

القيامة مفتوحا يقرؤه ىو وغيره فيو جميك  ممو مػف أوؿ  مػره إلػو آخػره، ولػاا قيػد 
، ولـ يقيد وقت اإللػزاـ ألنػو دائػـ چَوُيْخِرُج َلُو َيْوـَ اْلِقَياَمِة  چوقت اإلخراج في قولو 

موجػػود مػػك اإلنسػػاف طيمػػة حياتػػو، ويؤيػػد ىػػاا القػػوؿ مػػا اىػػب إليػػو أىػػؿ المعػػاني 
. قػاؿ أىػؿ المعػاني :" أراد  چڻ  ڻ   چالمفسروف في معنو" طائر" فػي قولػو :و 

بالطػػائر مػػا ق ػػو ا  ميػػو أنػػو  اممػػو ومػػا ىػػو صػػائر إليػػو مػػف سػػعادة أو شػػقاوة 

                                           

 ٕف حقائؽ غوامض التنزيؿ: أبو القاسـ محمػود بػف  مػرو الزمخشػري جػار ا : ( الكشاؼ  1)
 ىػ ٚٓٗٔ -بيروت  الثالثة  –ط : دار الكتاب العربي  ٕ٘ٙ/ 

المحقػػؽ: أحمػػد محمػػد ٔٓٗ/  ٚٔ( جػػامك البيػػاف فػػي تأويػػؿ القػػرآف: محمػػد بػػف جريػػر الطبػػري :2)
 ٓـ  ٕٓٓٓ -ىػ  ٕٓٗٔشاكر،ط: مؤسسة الرسالة : األولو، 
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وسػػمي طػػائر  مػػو  ػػادة العػػرب فيمػػا كانػػت تتفػػاءؿ وتتشػػاءـ بػػو مػػف سػػوان  الطيػػر 
عػػػرب تتفػػػاءؿ بػػػو أو مثػػػؿ لمػػػا كانػػػت ال  چڻ  ڻ  چ ، وقولػػػو :(ٔ) " وبوارحيػػػا

تتشاءـ، فأ مميـ جؿ ثناؤه أف كؿ إنساف منيـ قد ألزمو ربو طػائره فػي  نقػو نحسػا 
كاف الؾ الػاي ألزمػو مػف الطػائر، وشػقاء يػورده سػعيرا، أو كػاف سػعدا يػورده جنػات 
 ػدف. وبنحػػو الػػاي قمنػػا فػػي الػػؾ، واكػػر العنػػؽ لكونػػو   ػػوا مػػف األ  ػػاء التػػي ال 

، ومف ألـز بشيء فيو فػبل محيػد لػو  نػو،  قػاؿ الشػا ر. يمكف وجود انساف بغيرىا 
(ٕ)  

 ااىػػػػػػػػػػػػػب بيػػػػػػػػػػػػػا ااىػػػػػػػػػػػػػب بيػػػػػػػػػػػػػا
 

 طوقتيػػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػػوؽ الحمامػػػػػػػػػػػػػػػة 
 

والحؽ أنو ػ تعالو ػ  "خاطب العرَب في ىاه ااية بما َتْعِرؼ، والػؾ أنػو كػاف 
و ِمْف  ادتيا التيمفُف والتشاـؤ بالطبْير في كونيا سانحًة وبارحًة، وَكُثر الؾ حتبػو فعمتػ

بالظِّباء وحيواِف الَفبَل، وسمبت الؾ كمبو َتَطيفرًا، وكانْت تعتقُد أفب تمؾ الطَِّيَرَة قا ية بما 
، فػأخبرىـ المبػو تعػالو فػي ىػاه اايػة بػأوجز لفػٍظ، وأبمػِ   يمقي اإِلنساف مف خيٍر وشرٍّ

حظػو إشارٍة، أف جميك ما يمقو اإلنسػاُف مػف خيػر وشػر قػد َسػَبَؽ بػو الق ػاء، وألػـز 
 : ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  چو ممػػو وتكسفػػبو فػػي  نقػػو، والػػؾ فػػي قولػػو  ػػزب وجػػؿب

، فعببر  ف الحظِّ والعمؿ ِإا ىما متبلزماِف بالطائر، بحسب معتقػد العػرب فػي چڻۀ  

                                           

تحقيػؽ : ٕٗٔ/  ٖ( معالـ التنزيؿ في تفسػير القػرآف د تفسػير البغػوي : ابػف مسػعود البغػوي :1)
ىػػ، التفسػير  ٕٓٗٔ بد الرزاؽ الميدي ط : دار إحياء التراث العربػي  ػ بيػروت ػ : األولػو ، 

، تحقيػػػؽ:غبلـ نبػػػي التونسػػػي، ط: مكتبػػػة ٕٓٗ/  ٘المظيػػػري :المظيػػػري، محمػػػد ثنػػػاء ا: 
 ىػٕٔٗٔستاف: الرشدية باك

،وحيػػاة  ٕ٘ٚ/ ٔ( البيػػت لعبػػد ا بػػف جحػػش ألبػػي سػػفياف وىػػو موجػػود فػػي جميػػرة األمثػػاؿ : 2)
ط:  ٕٖٚ/  ٔالحيواف الكبرى: محمػد بػف موسػو بػف  يسػو بػف  مػي الػدميري، أبػو البقػاء، :

 ٓىػ ٕٗٗٔدار الكتب العممية، بيروت ، الثانية، 
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، فاأل ماؿ حا رة مجّسمة في صورة كتاب، مكشوؼ أمػاـ الخبلئػؽ، بعػد (ٔ)التطيفِر" 
الػػدنيا، وزيػػادة فػػي تو ػػي  الصػػورة، جعمػػو أف كػػاف مسػػتورا  ػػف أ ػػيف النػػاس فػػي 

مبلزمػػا لصػػاحبو، مبلزمػػة الطػػائر لصػػاحبو،وىاه صػػورة  ميقػػة الداللػػة فػػي الحػػس 
 والشعور توحي بأف اإلنساف، ال يستطيك اإلفبلت مف أ مالو، ميما حاوؿ الؾ.

ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  چبالما ػػػي دوف االسػػػتقباؿ فػػػي قولػػػو  والتعبيػػػر

وتأكيػػد  مػػو أف تمػػؾ المشػػاىد  ، المسػػتقبيمةالصػػورة وتثبيػػت لتمػػؾ  تقريػػر چڻۀ  
ة ػأراد أف يعػػػيش المخاطػػػب سا ػػػ -تعػػػالو-ا  فوأ ،الغيبيػػػة واقعػػػة ال ريػػػب فييػػػا

 چ ة الما ػيػالوقوؼ أماـ ا لمسؤاؿ وكؿ قد ناؿ مػف ا مػا يسػتحؽ، فجػاء بصيغػ

 وكأف الزماف قد انفمت كمو وم و وبعػث النػاس  مػو الحشػر چڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  
والوقػػوؼ بػػيف يػػدي ا لمسػػؤاؿ، وصػػحائفيـ تتطػػاير  مػػييـ، وكػػؿ مػػنيـ صػػدؽ  مػػو 

 مو أىؿ الشماؿ جزاء مػا  زيوالخ سرةوتقك الح ليـ، ممو، فيسعد أىؿ اليميف بأ ما
ا بالمعاصػي، حتػو إاا مػا  ػاد المخاطػب مػف ىػاا  رزواالانوب وااثاـ وبػا اجترحوا

اتبػػك مػػنيج الفػػائزيف، وابتعػػد  ػػف مػػنيج ومػػا  ميػػو  لػػو، مػػاو ػػرؼ  ييػػبالمشػػيد الم
 مييـ مف ا، ال اليف طريؽ اليداية والغفراف، وفي ىاا ما ال يوجد فػي   وبالمغ

وأبمػػ  لممخػػاطبيف فػػي حػػالتي الترغيػػب  ،التعبيػػر بأفعػػاؿ الم ػػار ة واالسػػتقباؿ بدايػػة 
ػوِر َفتَػْأُتوَف أَ ﴿والترىيب، ومنو قولو تعالو: ْفَواجػًا  َوُفِتَحػِت السبػَماُء َيْوـَ ُيْنَفُخ ِفي الصف

بصػيغة الما ػي فػي ااخػريف  فجػاء ،(ٕ)﴾َفَكاَنْت َأْبَوابًا َوُسػيَِّرِت اْلِجَبػاُؿ َفَكاَنػْت َسػرَاباً 

                                           

تحقيػؽ: الشػيخ  ٚ٘ٗ/ٖزيد  بػد الػرحمف الثعػالبي : ( الجواىر الحساف في تفسير القرآف : أبو1)
 –محمػػد  مػػي معػػوض والشػػيخ  ػػادؿ أحمػػد  بػػد الموجػػود ، ط : دار إحيػػاء التػػراث العربػػي 

 ىػ ٛٔٗٔ -بيروت : األولو 

  ٕٓ_  ٛٔ( سورة  النبأ : 2)
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الزمػاف قػد انفمػت كمػو وم ػو، ووقعػت  ،وكػأف﴾.َوُسػيَِّرِت اْلِجَبػاؿُ ...َوُفِتَحِت السبػَماءُ ﴿
ثػـ ىػو يعر ػيا  مػييـ ثانيػة قصػة مػف  فيو األحػداث العظػاـ، ورأى النػاس أىواليػا،
َمْف »:  وفي البياف النبوي قول ومثمو ،(ٔ)الخبر، وحدثًا مف التاريخ وفي ىاا ما فيو

بَلَة َوُيْؤِتو الزبَكاَة َوَيْجَتِنُب اْلَكَباِئَر َكػاَف  ـُ الصب َلػُو َجاَء َيْعُبُد المبَو َواَل ُيْشِرُؾ ِبِو َشْيًئا َوُيِقي
الحػػديث المخػػاطبيف إلػػو الػػدار ااخػػرة وكػػأنيـ  بألفػػاظ أخػػا النبػػي  فقػػد. (ٕ)"اْلَجنبػػةُ 

العيف ثـ يعود بيـ إلو أرض الواقك ويعر ػيا  مػييـ، وفػي ىػاا مػف  أييشاىدونيا ر 
الترغيب والترىيب ما ال يوجػد فػي التعبيػر باألفعػاؿ الم ػار ة الدالػة  مػو االسػتقباؿ 

ثػـ انتقػؿ إلػو الم ػار ة  ،جميك أ مالػو والتعرؼ  مو بصحائفو،في ق ية إلزاـ كؿ 
استح ارا لممشيد األخروي  چ ہ   َوُيْخِرجُ چ                                                                       -چ ۀ  ہ  چ في القراءتيف 

في األاىاف ، كأنو واقك ماثؿ أمػاـ العيػوف ، ال يسػتطيك تكايبػو إال مػف  مػي و ػؿ 
دا ، ففي تنػوع األفعػاؿ فػي ىػاا المشػيد األخػروي بػيف الما ػي والم ػارع  بلال بعي

الغػػرض منػػو االلتفػػات بػػيف األفعػػاؿ لجػػاب المخاطػػب وانتباىػػو فػػي جميػػك جزئيػػات 
المشػػيد مػػك اخػػتبلؼ صػػوره وكثرتيػػا، حتػػو يعػػي الصػػورة، ويقػػؼ  مػػو المتقػػابميف 

د  ميػو أمػر الػدنيا فيختار لنفسو ما في صبلح دنياه وآخرتو ، ويبعد  ف كؿ ما يفسػ
ولػػؾ أف تتأمػؿ صػػورة اإلنسػاف فػػي الػؾ المشػػيد، وىػو يحػػاوؿ اإلفػبلت مػػف  وااخػرة،

طائره، وىو يطارده في كؿ مكاف، وفػي أي اتجػاه، ومػا يعانيػو مػف ىػاه المبلزمػة أو 
المطاردة، ألنو يعرؼ م موف كتابو، وما قدـ في الدنيا مف أ ماؿ، وزيادة في إثارة 

ھ  ے      ے            ۓ  ۓ ﮲   چوّجػو الخطػاب مباشػرة إلػو اإلنسػاف األلـ والندـ، يت

                                           

 ط : وىبة   ٕٔ٘( دالالت التراكيب د / محمد محمد أبو موسو ، القسـ الثاني: 1)

 نسائي :كتاب:تحريـ الدـ ،باب:اكر الكبائر مف حديث أبي أيوب  ال سنف( 2)



 

  

 

 
 " دراسة ببلغية تحميمية" في القرآف الكريـ وأثره في تأسيس صور االلتفات التغاير القرائي

 

ٖٕ٘ 

، وىاا االنتقاؿ إلو أسموب الخطاب، يجعؿ المشيد حيا حا را، وكأف قراءة (1)چ﮳
قراءة الكتاب مطموبة في الدنيا قبؿ ااخرة، وبالؾ يت ػافر التعبيػر مػك التصػوير فػي 

 .(ٕ)تحقيؽ التأثير النفسي
التغاير القرائي في ااية الكريمة مف طريقة التكمـ فكؿ ىاا يرش  القوؿ بأف 

إلو الغيبة إنما جاء لمداللة  مو اختبلؼ األزمنػة ، وتغيػر األحػواؿ بػيف أفعػاؿ الػدنيا 
وتنوع وقو يا، ومشاىد يـو القيامة وشدة أىواليا، زيػادة  مػا فػي أسػموب االلتفػات 

ب إصػغاء ونشػاطا ، مف تمويف في الخطػاب، وتصػرؼ فػي الكػبلـ يػزداد معػو المخاطػ
ممػػا يجعمنػػا نقػػؼ  مػػو األسػػرار الببلغيػػة المتنو ػػة لػػالؾ العػػدوؿ فػػي صػػور التغػػاير 

    ٓالقرائي في ااية الكريمة 
 ػ ومما ىو  ارب في ىاا النوع مف االلتفات قولو تعالو :

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  چ  

ِباْلَياِء َفِفيِو اْلِتَفاٌت  چَيُقوؿچِبالنفوِف و چُىـْ َنْحُشرُ چقرأ اْلُجْمُيوُر  (ٖ) چڳ  ڳ
َليمػػػا  چک چو چژچِمػػػَف الػػػتبَكمفـِ ِإَلػػػو اْلَغْيَبػػػِة، َوَقػػػرََأُه اْبػػػُف َكِثيػػػٍر وغيػػػره 

ِكَمْيِيَمػا ِبػالنفوِف واالسػتفياـ تقريػري  (ٗ)چَنُقوؿُ چوَ چَنْحُشُرُىـْ چِباْلَياِء، َوَقرََأ اْبُف َ اِمٍر 
                                           

 ٓ ٖٔ( سورة اإلسراء : آية : 1)

( وظيفة الصورة الفنية في القرآف:  بد السبلـ أحمد الراغب طبعة : فصمت لمدراسػات والترجمػة 2)
 ـ ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔحمب ، الطبعة: األولو،  –والنشر 

 ٓ ٚٔ( سورة الفرقاف : آية : 3)

، النشػػػر فػػػي القػػػراءات العشػػػر :  ٜٓ٘، حجػػػة القػػػراءات :  ٖٓ٘( السػػػبعة فػػػي القػػػراءات : 4)
، اإلقناع في القراءات السبك: أحمد بف  مي بف أحمد بف خمؼ األنصاري الغرنػاطي،  ٖٖٖ/ٕ

 د ط: دار الصػػػػػػػػػػػحابة لمتػػػػػػػػػػػراث، وشػػػػػػػػػػػمس  ٖٗ٘المعػػػػػػػػػػروؼ بػػػػػػػػػػػابف الَبػػػػػػػػػػػاِاش :صػػػػػػػػػػػ
ت: د  ٚ٘ٗٔ/ ٖنشواف بف سػعيد الحميػرى اليمنػي :العمـو ودواء كبلـ العرب مف الكمـو : د 
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واالستشياد، والمعنو: أأنتـ أ ممتموىـ أـ  ػموا مػف تمقػاء أنفسػيـ دوف لبلستنطاؽ 
ت ميؿ منكـ ، ففي الكبلـ حاؼ دؿ  ميو الماكور، وأخبر بفعؿ: أ ممتـ  ػف  ػمير 
المخاطبيف المنفصؿ وبفعؿ  موا  ف  ػمير الغػائبيف المنفصػؿ ليفيػد تقػديـ المسػند 

بػو إلشػعارىـ بػأنيـ ال منػاص ليػـ إلييما  مو الخبريف الفعمييف تقوي الحكـ المقػرر 
مف اإلقرار بأحد األمريف وأف أحدىـ محقؽ الوقوع ال محالة. فالمقصود بالتقويػة ىػو 

، فػالمعنو واحػد فييمػا وىػو أف (ٔ)معادؿ ىمزة االستفياـ وىػو: أـ ىػـ  ػموا السػبيؿ.
، و ميػػػو فػػػإف مرجػػػك (ٕ)ا حاشػػػرىـ، وىػػػو القائػػػؿ ليػػػـ، ال شػػػريؾ لػػػو، وكمػػػو جػػػائز

يريف في القػراءتيف واحػد وىػو ا جػبل جبللػو، يقػوؿ الطبػري: "واختمفػت القػرّاء ال م
ڈ  ژ  ژ   چفػػي قػػراءة الػػؾ، فقػػرأه أبػػو جعفػػر القػػارئ و بػػد ا بػػف كثيػػر:

بالياء جميعا، بمعنو: ويـو يحشرىـ ربؾ، ويحشر ما   چڑ  ڑ   ک  ک  ک 
بػالنوف، فنقػوؿ.  چُشػُرُىـْ َنحْ چيعبدوف مف دوف فيقوؿ. وقرأتػو  امػة قػرّاء الكػوفييف 

وكػػػالؾ قػػػرأه نػػػافك ، وأولػػػو األقػػػواؿ فػػػي الػػػؾ بالصػػػواب أف يقػػػاؿ : إنيمػػػا قراءتػػػاف 
، وقػاؿ األلوسػي :" وقػرأ (ٖ) مشيورتاف متقاربتا المعنو، فبأيتيما قرأ القارئ فمصيب"

بنوف العظمة أي ا، ومف قػرأ ممػف  ػداىـ ىنػاؾ بػالنوف وىنػا  چ فَنُقوؿُ چابف  امر 
كاف  مػو قراءتػو ىنػا التفاتػا مػف الػتكمـ إلػو الغيبػة، وفػي نػوف العظمػة ىنػاؾ بالياء 

                                                                                                           

 -د يوسػػؼ محمػػد  بػػد ا ط: دار الفكػػر المعاصػػر )بيػػروت  -بػػف  بػػد ا العمػػري احسػػيف 
 ـ ٜٜٜٔ -ىػ  ٕٓٗٔلبناف(، األولو، 

 ٖٖٚ/ ٛٔ( التحرير والتنوير : 1)

  ٕ٘ٔ/  ٕ( معاني القراءات : 2)

، و تفسير ابف فورؾ: لمحمد بػف الحسػف  ٕٚٗ/  ٜٔ( ينظر: جامك البياف في تأويؿ القرآف : 3)
تحقيؽ:  بلؿ  بد القادر بندويش )ماجسػتير( ط :  ٔٛٔ/ ٔبف فورؾ األنصاري األصبياني،:

 ـ ٜٕٓٓ - ٖٓٗٔالمممكة العربية السعودية األولو:  -جامعة أـ القرى 
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بػالنوف، فيقػوؿ  چَنْحُشػُرُىـْ چ ، وقػد اكػر الػداني:(ٔ)إشارة إلو أف الحشر أمػر  ظػيـ"
 .(ٕ)بالياء، وىاا ىو الصواب،
َفػاٌت ِمػَف ِباْلَيػاِء َفِفيػِو اْلتِ  چَيقُػوؿچِبػالنفوِف و  چَنْحُشػُرُىـْ چفقراءة اْلُجْمُيػوُر:

التبَكمفـِ ِإَلو اْلَغْيَبِة مبالغة في التوبيخ والتقريك لمكافريف  مو  بادتيـ غير ا ، وتبرأ 
تمػػؾ المعبػػودات العػػاجزة  ػػنيـ يػػـو القيامػػة، فيػػاه اايػػة مسػػوقة لتػػاكير المشػػركيف 
بمسػػئوليتيـ يػػـو القيامػػة  ػػف  ػػبلليـ دوف مػػف  بػػدوىـ، وأف معبػػوداتيـ تتبػػرُأ مػػف 

ـ، " فياه ااية تت مف الخبر  ف أف ا يوّبخ الكفػار فػي القيامػة بػأف يوقػؼ شركي
المعبػػوديف  مػػو ىػػاا المعنػػو ليقػػك الجػػواب بػػالتبري مػػف الػػانب فيقػػك الخػػزي  مػػو 

 ، بإخبلليـ بالنظر الصحي ، وا  را يـ  ف الرشد.(ٖ) الكافريف"
الء أـ  موا وتقديـ ال ميرْيف  مو الفعميف بحيث لـ يقؿ: أ ممتـ  بادي ىؤ 

نمػػا ىػػو  ػػف متوليػػو والمتصػػدي لػػو،  السػػبيؿ؛ ألف السػػؤاؿ لػػيس  ػػف نفػػس الفعػػؿ، وا 
يبلئو حػرؼ االسػتفياـ. لػيعمـ أنػو المسػئوؿ  نػو. وفائػدة سػؤاليـ،  فبلبد مف اكره، وا 
مػػك  ممػػو تعػػػالو بالمسػػئوؿ  نػػو ألف يجيبػػػوا بمػػا أجػػابوا بػػػو حتػػو ُيبكػػت  بػػػدتيـ 

 .(ٗ)بتكايبيـ إياىـ، فتزيد حسرتيـ"

                                           

  ٓ ٖٚٗ/  ٜ( روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبك المثاني : 1)

 –،ط: جامعػػة الشػػارقة ٖٔٗٔ/  ٗجػػامك البيػػاف فػػي القػػراءات السػػبك : أبػػو  مػػرو الػػداني : (2)
 ـ ٕٚٓٓ -ىػ  ٕٛٗٔاإلمارات : األولو، 

( المحػػرر الػػوجيز فػػي تفسػػػير الكتػػاب العزيػػز : أبػػػو محمػػد  بػػد الحػػؽ بػػػف غالػػب بػػف  طيػػػة 3)
بيػروت:  -لعممية ، ت:  بد السبلـ  بد الشافي محمد ،ط: دار الكتب آٖٕ/  ٗاألندلسي : 

  ٓىػ ٕٕٗٔ -األولو 

ت: أحمػد  ٗٛ/ٗ( البحر المديد في تفسير القرآف المجيد: أبو العباس أحمد بف محمد الحسني:4)
  ٓىػ ٜٔٗٔ بد ا القرشي رسبلف،الناشر: الدكتور حسف  باس زكي القاىرة: 



 

  

 

 
 " دراسة ببلغية تحميمية" في القرآف الكريـ وأثره في تأسيس صور االلتفات التغاير القرائي

 

ٖ٘٘ 

واستعماؿ )َما( إما ألف و عو أ ـ ولالؾ يطمؽ لكؿ شب  يرى وال يعرؼ، أو 
ألنو أريد بو الوصؼ كأنو قيؿ ومعبودىـ أو لتغميب األصناـ تحقيرًا أو ا تبار الغمبػة 
 بادىػػا، أو يخػػص المبلئكػػة و زيػػرًا والمسػػي  بقرينػػة السػػؤاؿ والجػػواب، أو األصػػناـ 

 .(ٔ)يدي واألرجؿ "اؿ كما قيؿ في كبلـ األينطقيا ا أو تتكمـ بمساف الح
وممػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو أف اخػػتبلؼ القػػراء فػػي ىػػاه اايػػة  كػػاف مػػف قبيػػؿ 
االلتفػػػػػػات ولكػػػػػػف مػػػػػػف جيػػػػػػات متعػػػػػػددة، وطػػػػػػرؽ متنو ػػػػػػة، حيػػػػػػث إف قػػػػػػراءة 

َيُقوؿچِبالنفوِف و چَنْحُشُرُىـْ چاْلُجْمُيوُر: ـِ ِإَلو اْلَغْيَبػِة ِباْلَياِء َفِفيِو اْلِتَفاٌت ِمَف التبَكمف  چََ

بنوف العظمة التفات مف طريقة  چنحشرىـ...ونقوؿچػ  مو ما سبؽ ػ ، وفي قراءة 
إلو طريقة التكمـ، وكػاف مقت ػو  (ٕ) چڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ الغيبة في قولو: 

وسػػر العػػدوؿ فػػي الػػؾ  چيحشػػرىـ ػ ويقػػوؿچالظػػاىر مػػا  ميػػو قػػراءة ابػػف كثيػػر ، 
ولو ، وفظا ػة موقفػو ، فعظػـ الموقػؼ مػأخوا مػف التعظيـ مف شأف الحشر وشدة ى

( "ُنصػب چ  ظـ فا مو ، فناسب التعبير بالنوف التي لمعظمة، فقولػو : ـْ َوَيػْوـَ َيْحُشػُرُى
 مو أنبو مفعوؿ لم ػمٍر مقػدبـٍ معطػوؼ  مػو قولػو تعػالو) قػؿ أالػؾ( الػخ أي وااكػر 

وتعميػُؽ التبػاكيِر بػاليـو مػك أف  ليـ بعد التبقريِك والتبحسيِر يـو يحشرىـ ا  ػزب وجػؿب 
ٍر قػد  المقصوَد تاكيُر ما وقك فيو مف الحػوادِث اليائمػِة  مػو أنبػو ظػرٌؼ لم ػمٍر مػؤخب
ُحاؼ لمتبنبيو  مو كماؿ ىولو وفظا ِة ما فيو واإليااِف بُقصوِر العبارِة  ػف بياِنػو أي 

و المقاُؿ وقرئ بنػوِف العظمػِة يوـَ يحشُرىـ يكوف مف األحواُؿ واألىواُؿ ما ال يفي ببيانِ 

                                           

ت: محمػد  بػد الػرحمف ٕٓٔ/ ٗ( أنوار التنزيؿ وأسػرار التأويػؿ:  بػد ا بػف  مػر البي ػاوي: 1)
 ىػ  ٛٔٗٔ -المر شمي ،ط: دار إحياء التراث العربي  بيروت األولو 

 ٓ ٙٔ( سورة الفرقاف : آية : 2)



 

  

 

 
 " دراسة ببلغية تحميمية" في القرآف الكريـ وأثره في تأسيس صور االلتفات التغاير القرائي

 

ٖ٘ٙ 

" بالصػػواب أف  وأولػػو األقػػواؿ فػػي الػػؾ،   (ٔ)بطريػػِؽ االلتفػػاِت مػػف الَغيبػػِة إلػػو الػػتبكمـِ
يقاؿ: إنيما قراءتػاف مشػيورتاف متقاربتػا المعنػو، فبأيتيمػا قػرأ القػارئ فمصػيب، أمػا 

فيػو  مػو مقت ػو الظػاىر مػف طريقػة  چک چو  چژچقراءة مػف يقػرأ 
وحجة مف قرأ جميعػا ، چڍ          ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ  مف قولو تعالو:أسموب الغيبة 

( : أي ويػػػـو چ چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ باليػػػاء قولػػػو قبميػػػا  ـْ َوَيػػػْوـَ َيْحُشػػػُرُى
، (ٕ)چک  ک  گ  گ   گ  چ يحشػػرىـ ربػػؾ فيقػػوؿ ويقػػوي الػػؾ مػػا بعػػده 

أنػو  بالياء فإنو  مػو  چک چ                   ولـ يقؿ  بادنا، وحجة مف قرأ نحشرىـ بالنوف 
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   چ أفرد بعد الجمك مثؿ قولو 

ف ػة مف قرأ }نحشرىـ{ بالنوف: فا أخبر  ف نفسو أي نحػ، وحج(ٖ)چڄ  ڄ  
 (ٗ) چڱ  ڱ  ں  چ نحشرىـ ثـ  طؼ  ميو فنقوؿ  بمفػظ الجمػك وحجتػو قولػو:

  ٓ (") " چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چوكما قاؿ: 
چ  و مف االنتقػاؿ مػف الػتكمـ  مػو الغيبػة فػي التغػاير القرائػي قولػو تعػالو :ػومما ىػ 

ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 (٘) . چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   

                                           

 ٕٛٓ/ ٙ(  إرشاد العقؿ السميـ إلو مزايا الكتاب الكريـ : 1)

 ٓ ٙٔ(  سورة الفرقاف : آية : 2)

 ٓ ٕ(  سورة اإلسراء : آية : 3)

 ٓ ٕٕ(  سورة األنعاـ : آية : 4)

 ٓ ٘٘ػ  ٖ٘( سورة العنكبوت : آية : 5)
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د باليػاء التحتيػة وال ػمير  ائػ چڦچ قرأ نافك و اصـ وحمزة والكسائي: 
إلػو معمػوـ مػػف المقػاـ. فالتقػدير: ويقػػوؿ ا. و ػدؿ  ػف  ػػمير الػتكمـ  مػو خػػبلؼ 
مقت ػػو الظػػاىر  مػػو طريقػػة االلتفػػات  مػػو رأي كثيػػر مػػف أئمػػة الببلغػػة، أو يقػػدر: 
ويقوؿ الممؾ الموكؿ بجينـ، أو التقدير: ويقوؿ العااب، بأف يجعػؿ ا لمنػار أصػواتًا 

وىػي  (ٕ)رأ ابػف كثيػر وأبػو  مػرو وابػف  ػامر بػالنوف، وقػ(ٔ)كأنيا قوؿ القائؿ: اوقوا 
 نوف العظمة.".

فالمبو َيُقولػو ، َوَمػْف َقػرََأ باليػاء  چونقوؿچقاؿ أبو منصور األزىري: َمْف َقرََأ: 
"، فمرجػػك ال ػػمير فػػي القػػراءتيف واحػػد وىػػو ا ٖفػػالمعنو: ويقػػوؿ ا ليػػـ اوقػػوا."

انتقاؿ بالسياؽ مف طريقػة الػتكمـ إلػو بالياء  چڦچ تعالو، و مو الؾ فإف قراءة 
طريقة الغيبة، ومقت و الظاىر أف يأتي السػياؽ  مػو صػورة الػتكمـ القائػؿ ليػـ يػـو 

 .چڦ  ڦ  ڦ       ڄ   چالقيامة 
وسػػر ىػػػاا العػػدوؿ فػػػي ىػػاه القػػػراءة تػػوبيخ لممخػػػاطبيف وتقريػػك المشػػػركيف 

نكار سوء فعميـ، وتشنيك قب  طمبيـ وىػو االسػت عجاؿ بالعػااب، وتكػرار المعانديف، وا 

                                           

 ٓ  ٕٓ/  ٕٔ( التحرير والتنوير :1)

، التيسير في القراءات السبك :  ثماف  ٖ٘٘، حجة القراءات :  ٔٓ٘( السبعة في القراءات : 2)
؛ ت: اوتػػو تريػػزؿ ط: دار الكتػػاب ٗٚٔبػػف سػػعيد بػػف  ثمػػاف بػػف  مػػر أبػػو  مػػرو الػػداني: 

أبػو          ـ ، العنػواف فػي القػراءات السػبك : ٜٗٛٔىػ/ ٗٓٗٔة، بيروت : الثاني –العربي 
ت : زىير زاىد وغيػره  ٓ٘ٔطاىر إسما يؿ بف خمؼ بف سعيد المقرئ األنصاري السرقسطي :

، تحبير التيسير فػي ٖٖٗ/  ٕىػ ، النشر في القراءات العشر : ٘ٓٗٔ الـ الكتب، بيروت : 
: د. أحمػد محمػد مفمػ  الق ػاة  ٕٓ٘بػف الجػزري،:القراءات العشر: شمس الديف أبو الخيػر ا

 ـٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔاألردف /  ماف : األولو،  -ط: دار الفرقاف 

 ٕٓٙ/  ٕ( معاني القراءات : 3)
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 الطمب دليؿ  مو غبائيـ، وسوء فعاليـ وىو ما جاء نصػا فػي قولػو تعػالو: تعػالو :

ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ 

، ومف ثـ صرؼ ا  نيـ مخاطبتيـ چٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ
فكأنػو بصيغة التكمـ التي تطمػب ح ػور المػتكمـ اامػر باإلااقػة، إلػو صػيغة الغيبػة، 

مقتيـ وأبعدىـ  ف ح رتو إىانة وتقريعا لما قاموا بو مف فعؿ أو تقولوه مف لفػظ ، 
ومػػا تعجمػػوا وقو ػػو مػػف  ػػااب فػػي صػػورة التكػػرار طمبػػا لمتأكيػػد والتقريػػر لمطمػػبيـ 
العجيب، وموقفيـ الغريب ، ومف ثـ كاف العااب محاطا بيـ مف كؿ جانػب ردا قويػا، 

أي في الدنيا  چڦ  ڦ  ڦ       ڄ   چالميانة بقولو: وجاء األمر حامبل معنو الخزي و 
مف أ ماؿ أوجبت لكـ العااب الشديد، وىو مشػيد مفػزع فػي ااتػو، يصػاحبو التقريػك 
المخزي والتأنيب المرير وكأنو يقوؿ ليػـ حػيف اسػتعجموا العػااب اسػتخفافا واسػتيزاء 

 ، وبما كنتـ تظنوف  دـ مجيئو.چڦ  ڦ  ڦ       ڄ   چ
ألف المقصػػود اكػػر مػػا  بالػػاكر؛ چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچجػػانبيفوقػػد خػػص ال 

تتميز بو نػار جيػنـ  ػف نػار الػدنيا ، ونػار الػدنيا تحػيط بالجوانػب األربػك ، فػإف مػف 
دخميػا تكػػوف الشػػعمة خمفػو وقدامػػو ويمينػػو ويسػاره ، وأمػػا النػػار مػف فػػوؽ فػػبل تنػػزؿ 

نما تصعد مف أسػؼ فػي العػادة العاجمػة وتحػت األقػداـ ال تبقػو ا لشػعمة التػي تحػت وا 
 .(ٔ)القدـ، ونار جينـ تنزؿ مف فوؽ وال تنطفئ بالدوس مو ك القدـ،

ولػـ يقػؿ مػف فػوؽ رءوسػيـ، وال قػػاؿ   چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چوقػاؿ: 
مف فوقيـ ومف تحػتيـ، بػؿ اكػر الم ػاؼ إليػو  نػد اكػر تحػت ولػـ يػاكره  نػد اكػر 

اء كػػاف مػػف فػػوؽ ؛ ألف نػػزوؿ النػػار مػػف فػػوؽ سػػواء كػػاف مػػف سػػمت الػػرءوس، وسػػو 

                                           

ط:  ٛٙ/  ٕ٘( مفاتي  الغيب د التفسير الكبير: أبو  بد ا محمػد بػف  مػر فخرالػديف الػرازي:1)
 ىػ ٕٓٗٔ -بيروت: الثالثة  -دار إحياء التراث العربي 
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مو ػك آخػػر  جيػب، فميػػاا لػػـ يخصػو بػػالرأس، وأمػا بقػػاء النػػار تحػت القػػدـ فحسػػب 
ال فمف جوانب القدـ في الدنيا يكػوف شػعؿ وىػي تحػت فػاكر العجيػب وىػ و ػ جيب، وا 
چ ما تحت األرجؿ حيث لـ ينطؽ بالدوس وما فوؽ  مو اإلطػبلؽ ، ثػـ قػاؿ تعػالو: 

أجسػاميـ بػيف  ػااب أرواحيػـ وىػو أف  لما بػيف  ػااب  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ   
يقاؿ ليـ  مو سبيؿ التنكيؿ واإلىانة اوقوا  ااب ما كنتـ تعمموف، وجعػؿ الػؾ  ػيف 
ما كانوا يعمموف لممبالغة بطريؽ إطبلؽ اسـ المسبب  مو السبب، فػإف  مميػـ كػاف 

 (ٔ)سببا لجعؿ ا إياه سببا لعاابيـ، وىاا كثير النظير في االستعماؿ. 
ترجعاف إلو معنػو واحػد   چ َنُقوؿُ  چو   چڦ  چ ؿ فإف القراءتيف و مو ك

وكػػاف مرجػػك ال ػػمير فػػي الػػؾ ىػػو ا تعػػالو ، وقػػد يكػػوف القائػػؿ مبلئكػػة العػػااب 
الموكميف بالنار ، والمعنو ويقوؿ الممؾ الموكؿ بيـ اوقوا ما كنتـ تعمموف في الدنيا، 

حػديث الممػوؾ ؛ يعنػي: نقػوؿ  وتكوف قراءة )نقوؿ( بنػوف العظمػة التػي تسػتعمؿ فػي
ليػػـ نحػػف اوقػػوا، وىػػي حكايػػة  ػػف ا سػػبحانو وتعػػالو بمفػػظ الجما ػػة، وىػػو لفػػظ 

نما نسب إليو القوؿ؛ لكونو سببا في فعمو ، والحاكـ لكؿ موقؼ حينئا    (ٕ)ٓالمموؾ وا 
ولؾ أف تتأمؿ تمؾ المحاورة ثبلثية األطراؼ، والتي وقك فييا االلتفات بسػبب 

تعقيبا  مػو  –صمو ا  ميو وسمـ  –القرائي  بيف ا تعالو ، ورسولو  ىاا التغاير
والكفػػار، الػػايف يسػػتعجمونو العػػااب، وىػػو حػػوار متبا ػػد   – –مػػا دار بػػيف النبػػي 

األطراؼ، لو دالالت متعددة السياقات مقالية وحالية، حتو ال تكوف المواجية مك ا 
مارة  مو مقػت  ا ليػـ وطػردىـ مػف رحمتػو حػاال ومقػاال ، مباشرة إىانة وتقريعا، وا 

لػالؾ المطمػب العجيػػب الغريػب الػداؿ  مػػو فسػاد  قميػـ ، وسػػوء طػويتيـ مػثميـ فػػي 

                                           

 .  ٛٙ/ ٕ٘( مفاتي  الغيب : 1)

 ٗٙ٘/  ٖ(  تفسير البغوي : 2)
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ۆ  ۆ  ۈ ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    چالؾ مثػؿ الػايف قػالوا : 

إنمػا قػالوا الػؾ مسػػتيزًئيف  اسػتخفافا واسػتكبارا  ،(ٔ) چې  ې   ې  ې  ى  ى
الحؽ لقاؿ: الميـ إف كاف ىاا ىو الحؽ مػف  نػدؾ فاىػدنا لػو  ومتعنًتيف. ولو قصدوا

ف  قمػوا لطمبػوا  ، ولكنيـ كفروا وأنكروا أف يكػوف ا يبعػث رسػوال بػوحي مػف ا، وا 
مػػا فيػػو صػػبلح ليػػـ ، ولكػػف ىييػػات أف يطمبػػوا أمػػرا يخػػالؼ سػػوء طػػويتيـ ، وفسػػاد 

ف اختمفت م ك سػياقات آيػات العنكبػوت  قوليـ ، فالسياقات المقالية ايات األنفاؿ وا 
، إال أف السػػػياقات الحاليػػػة، أو الحػػػاالت اال تباريػػػة بػػػيف المػػػوقفيف متشػػػابية بػػػؿ 
متعانقة، فالحاؿ واحدة، وىػي االسػتخفاؼ واالسػتيزاء بتيػات ا، وطمػب مػا ال يعقػؿ 
طمبو استكبارا وتعنتا ، كفرا وطغيانا، ومػف ثػـ قوبػؿ تعنػتيـ واسػتكبارىـ بػإ راض ا 

 بااللتفات مقاال، وبالمقت والطرد مقاما .  نيـ 
 ػ ومف االلتفات مف التكمـ إلو الغيبة في التغاير القرائي قولو تعالو: 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ    

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

 (ٕ) . چچ   ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڃ        ڃ  ڃچ  چ  چ  
قػرأ الجميػور نخسػؼ ونسػقط بنػػوف العظمػة. وقرأىػا حمػزة والكسػائي وخمػػؼ 

، وتو ي  الؾ أف مف قرأ بالياء: فمعناه إف يشأ ا، ومف قرأ بػالنوف (ٖ)بياء الغائب
                                           

 . ٕٖ(  سورة : األنفاؿ : آية : 1)

و خسػػؼ األرض معنػػاه: إىواؤىػػا بيػػـ وتيورىػػا وغػػرقيـ فيػػو   ٓ ٜػ  ٛ( سػػورة سػػبأ : آيػػة : 2)
والكسػػؼ قيػػؿ: ىػػو مفػػرد اسػػـ القطعػػة، وقيػػؿ: ىػػو جمػػك كسػػفة جمعيػػا  مػػو حػػد تمػػرة وتمػػر 

 ور جمعيا كسؼ،ومشي

، التيسػػػير فػػػي القػػػراءات السػػػبك:  ٖٛ٘، حجػػػة القػػػراءات :  ٕٚ٘( السػػػبعة فػػػي القػػػراءات : 3)
 ٓ ٙ٘ٔالعنواف في القراءات السبك:  ٗٔ٘،تحبير التيسير : ٓٛٔ
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فيو  مو معنو اإل افة إلو نفسو، فمرجك ال ػميريف واحػد وىػو ا تعػالو، فاليػاء 
، "وال مير فػي (ٔ)لمعني سيباف؛ ألف المشيئة   زب وجؿب في القراءتيف،والنوف في ا

وقفيػػػـ ا تعػػػالو  مػػػو قدرتػػػو  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ ليػػػؤالء  چٿ  ٿ  چ قولػػػو 
وخوفيـ مف إحاطتيا بيـ، المعنػو ألػيس يػروف أمػاميـ ووراءىػـ سػمائي وأر ػي ال 

، وىػاه القػراءة  مػو (ٕ) ـ"سبيؿ ليـ إلو فقػد الػؾ  ػف أبصػارىـ وال  ػدـ إحاطتػو بيػ
االلتفػػات مػػف مقػػاـ الػػتكمـ إلػػو مقػػاـ الغيبػػة، ومعػػاد ال ػػميريف معػػروؼ مػػف سػػياؽ 

 الكبلـ.
تعميؿ لمتعجيب اإلنكاري با تبار  چچ  چ  چ   ڇ  ڇ       ڇ  ڇچوجممة  

ما يت منو مف الحث  مو التأمؿ والتدبر، فموقك حػرؼ التوكيػد ىنػا لمجػرد التعميػؿ، 
بالياء مف االلتفات مف مقػاـ الػتكمـ إلػو  چيشأ ػ يخسؼچفي قراءة  ووجية الؾ أف

مقاـ الغيبة، والتعبير بمفظ  مقاـ التكمـ  يرجك بنا إلو ماىب السكاكي في االلتفػات، 
الػػاي يػػرى أف االلتفػػات أوسػػك مػػف أف يػػأتي الكػػبلـ  مػػو خػػبلؼ مقت ػػو الظػػاىر فػػي 

ظػاىر المقػاـ منػو، ولػيس  سياؽ الكبلـ، بؿ جعؿ مجيء الكبلـ  مػو خػبلؼ مقت ػو
شرطا أف يكوف التعبير  ف معنو مف الطرؽ الثبلثة أف يكػوف مسػبوقا بطريػؽ آخػر 
منيا ػ كما ىو  ند الجميور ػ، فبل يشترط أف يكوف ال مير المنتقؿ إليػو  ائػدا فػي 
نفػػس األمػػر إلػػو الممتفػػت  نػػو ، بمعنػػو لػػيس شػػرطا أف يعػػود ال ػػمير الثػػاني  مػػو 

د إليو ال مير األوؿ ، فكؿ انتقاؿ  نده يعد التفاتا، سواء كاف نفس الشيء الاي  ا
ىاا االنتقاؿ واردا في سياؽ الكبلـ، أو واقعا  مو خبلؼ مقت و الظاىر مف المقاـ، 

 مػو  چَيَشػْأ ػ وَيْخِسػؼُ  چو ميو فإف التغاير القرائي في اايػة الكريمػة بيػاء الغائػب 

                                           

 ٓ ٕٛٛ/  ٕ( معاني القراءات لؤلزىري : 1)

  ٙٓٗ/ٗ( تفسير ابف  طية : 2)
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ة، وسػر العػدوؿ مػف مقػاـ الػتكمـ إلػو الغيبػة االلتفات مف مقاـ التكمـ إلو مقػاـ الغيبػ
ىو االحتػراز مػف إسػناد مػا فيػو صػور مػف العػااب إلػو ا لفظػا، السػيما وأف الكػبلـ 
سػيؽ لمتيديػد والتخويػؼ ال  مػو سػبيؿ الو يػد المحقػؽ ػ كمػا ىػو وا ػ  مػف معنػو 

ا أي تائب راجػك  مػ چچ  چ  چ   ڇ  ڇ       ڇ  ڇچ ااية ػ لقولو تعالو بعد الؾ 
كػػاف  ميػػو مػػف  ػػبلؿ بعيػػد، و مػػو مقت ػػو ظػػاىر الكػػبلـ  نػػد غيػػر السػػكاكي مػػف 

 چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻچ جميػػور الببلغيػػيف  ػػودا  مػػو ظػػاىر الكػػبلـ فػػي قولػػو تعػػالو: 
  ٓ مو الغيبة لاكر لفظ الجبللة "ا" فيما قبؿ

ويمكف الاىاب إلو أف االلتفات الواقك في ىاه ااية ليس مػف قبيػؿ االنتقػاؿ 
نما ىػو مػف االنتقػاؿ مػف الغيبػة إلػو مف ال تكمـ إلو الغيبة  ند جميور الببلغييف، وا 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃچ    چد مف قرأ بالنوف ػالتكمـ  ن

ٱ   ٻ  چوىي قراءة الجميور، فقد جرى الكػبلـ  مػو سػياؽ الغيبػة فػي قولػو :  چ

طريقػػػػة الػػػػتكمـ فػػػػي قػػػػراءة  بػػػػاكر لفػػػػظ الجبللػػػػة ظػػػػاىرا، ثػػػػـ انتقػػػػؿ إلػػػػو چ ٻ  ٻ
بػػالنوف التػػي  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃچ  چالجميػور:

لمعظمػػة، وكػػاف مقت ػػو الظػػاىر أف يػػأتي الكػػبلـ  مػػو سػػياؽ الغيبػػة كمػػا فػػي قػػراءة 
الكسػػائي وحمػػزة، ويكػػوف السػػر الببلغػػي بيػػاف مقػػدرة ا تعػػالو، وأنػػو لعظمػػة قدرتػػو 

يخسػؼ بيػـ األرض أو يسػقط  مػييـ كسػفا مػف السػماء  واقتداره  مييـ يسػتطيك أف
كما فعػؿ بػاألمـ السػابقة، فػالكبلـ سػيؽ ألجػؿ التيديػد والتخويػؼ، ال الو يػد المحقػؽ 

 الوقوع فناسب االنتقاؿ بصيغة التكمـ التي تحمؿ معاني العظمة والقدرة  مييـ.
ٹ  ڤ  ڤ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ   واىب العبلمة أبو السعود أف قولو تعػالو :

اسػػػػػػػتئناؼ  چڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃچ  
مسوؽ لتيويؿ ما اجترءوا  ميػو مػف تكػايب آيػات ا تعػالو واسػتعظاـ مػا قػالوا فػي 
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حقو  ميو الصبلة والسبلـ وأنو مف العظائـ الموجبة لنزوؿ أشد العقاب وحموؿ أفظك 
إف نشػأ إلػخ بيػاف لمػا ينبػئ  نػو اكػر  العااب مف غيػر ريػث وتػأخير، وقولػو تعػالو:

إحاطتيما بيـ مف المحاور المتوقػك مػف جيتيمػا وفيػو تنبيػو  مػو أنػو لػـ يبػؽ مػف 
أسباب وقو و إال تعمؽ المشػيئة بػو أي فعمػوا مػا فعمػوا مػف المنكػر اليائػؿ المسػتتبك 
لمعقوبة فمـ ينظروا إلو ما أحاط بيـ مف جميػك جػوانبيـ بحيػث ال مفػر ليػـ  نػو وال 

كمػػػا  چڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ     چص إف نشػػػأ جريػػػا  مػػػو موجػػػب جنايػػػاتيـ ػمحيػػػ
كمػا أسػقطناىا  چڃ  ڃچ  چأي ِقطعػًا  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چخسفناىا بقػاروَف 

 مػو أصػحاِب اأَلْيكػػِة السػتيجابيـ الػؾ بمػػا ارتكُبػوه مػػف الجػرائـ وقيػؿ ىػػو تػاكيٌر بمػػا 
فيػو إزاحػة السػتحالِتيـ البعػث حتػو  ُيعاينوَنُو ممبػا يػدؿف  مػو كمػاؿ ُقدرِتػو ومػا يحتمػؿ

 (ٔ)جعموه افتراء وىزءا وتيديدا  مييا"
ورد  مو الؾ اإلماـ األلوسي بقولو :" وال يخفػو أف فيػو بعػدا و ػعؼ ربػط بالنسػبة 
إلو ما سمعت أوال مك أف ما بعد ليس فيو كثير مبلئمة لما قبمو  ميو ، ويخطػر لػي 

ـ بأظير شيء ليـ بحيث إنيـ يعاينونو مسوؽ لتاكيرى چٿ  ٿ  چ أف قولو تعالو: 
أينما التفتوا وال يغيب  ف أبصارىـ حيثما اىبوا يدؿ  مو كماؿ قدرتو  ز وجؿ إزاحة 
لما د اىـ إلو الؾ االستيزاء والوقيعة بسيد األنبيػاء  ميػو و مػييـ الصػبلة والسػبلـ 

مػؽ مف ز ميـ قصور قدرتو تعالو  ػف البعػث واإلحيػاء  ػرورة أف مػف قػدر  مػو خ
تمؾ اإلجراـ العظاـ ال يعجزه إ ادة أجساـ ىي كبل شيء بالنسبة إلو تمؾ اإلجراـ كما 

ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې     چ  قػػاؿ سػػبحانو

، وفيػػو مػػف التنبيػػو  مػػو مزيػػد جيميػػـ المشػػار إليػػو بال ػػبلؿ البعيػػد مػػا (ٕ) چى

                                           

  ٖٕٔ/  ٚالكريـ : ( إرشاد العقؿ السميـ إلو مزايا الكتاب1)

 ٔٛ( سورة : يس : آية : 2)
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أي فيما اكر مما بػيف أيػدييـ  چڇ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ       ڇ  چ  فيو، وقولو تعالو:
وما خمفيـ مف السماء واألرض اية أي لداللة وا حة  مو كماؿ قدرة ا  ز وجؿ 
وأنػو ال يعجػػزه البعػث بعػػد المػوت وتفػػرؽ األجػػزاء المحاطػة بيمػػا لكػؿ  بػػد منيػػب أي 
راجك إلو ربو تعالو مطيك لو جؿ شأنو ألف المنيب ال يخمو مف النظر فػي آيػات ا 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ ز وجؿ والتفكر فييا كالتعميؿ لما يشعر بو قولو سػبحانو   

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ        ڃ  ڃچ  

مػػف الحػػث  مػػو االسػػتدالؿ بػػالؾ  مػػو مػػا يػػزي  إنكػػارىـ البعػػث ، وفيػػو تعػػريض   چ
إلػػو اكػػر  بػػأنيـ معر ػػوف  ػػف ربيػػـ سػػبحانو غيػػر مطيعػػيف لػػو جػػؿ و ػػبل وتخمػػص

كػاال تراض جػيء بػو لتأكيػد  چڦ  ڦچالمنيبيف إليو تعالو  مو قوؿ، وقولو تعالو:
تقصػػيرىـ والتنبيػػو  مػػو أنيػػـ بمغػػوا فيػػو مبمغػػا يسػػتحقوف بػػو فػػي الػػدنيا ف ػػبل  ػػف 
األخرى نزوؿ أشد العقاب وحموؿ أفظك العااب وأنو لـ يبؽ مف أسباب الػؾ إال تعمػؽ 

لحكمة، وظني أنو حسف وتحتمػؿ اايػة غيػر الػؾ وا المشيئة بو إال أنيا لـ تتعمؽ 
تعالو أ مـ بأسػرار كتابػو، وقيػؿ: إف الػؾ إشػارة إلػو مصػدر يػروا وىػو الرؤيػة واكػر 
 لتأويمو بالنظر والمراد بو الفكر، وقيؿ إشارة إلو ما تمي مف الوحي الناطؽ بمػا اكػر"

(ٔ). 
اري بمػا يػاكرىـ بقػدرة كما أف ىاا اال تراض بالتيديد فمناسبة التعجيب اإلنك

صانك تمؾ المصنو ات العظيمة  مػو  قػاب الػايف أشػركوا معػو غيػره والػايف  ػيقوا 
ومػا يخطػر فػي  قػوليـ اكػر األمػـ التػي أصػابيا    – –واسك قدرتو وكابوا رسولو

 قاب بشيء مف الكائنات األر ية كالخسؼ أو السماوية كإسقاط كسؼ مف األجراـ 

                                           

 ٕٙٛ/ٔٔ( روح المعاني  ػ األلوسي   : 1)
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اروف مػػف الخسػػؼ ومػػا أصػػاب أىػػؿ األيكػػة مػػف سػػقوط السػػماوية مثػػؿ مػػا أصػػاب قػػ
 (ٔ)الكسؼ. 

القرائػي فػي اايػة الكريمػة لػو توجييػو الببلغػي الػاي  و مو كػؿ فػإف التغػاير
يدلؿ  مو أف القراءتيف يحمبلف مف المعاني ما يجعميا بابا في الببلغة واإليجاز، وال 

، أو النسؽ القرآني لآلية يكوف الؾ إال برد كؿ قراءة لما يبلئميا في السياؽ الكممي 
ـُ چالكريمػػة ، قػػاؿ صػػاحب حجػػة القػػراءات: قػػرأ حمػػزة والكسػػائي  ِإْف يَشػػأْ يْخِسػػْؼ ِبِيػػ

باليػػػاء إخبػػػارا  ػػػف ا أي إف يشػػػأ ا   چڃ  ڃ        ڃ  ڃاأْلَْرَض َأْو ُيْسػػػِقْط 
يخسؼ بيـ األرض وحجتيما في الؾ أف الكبلـ أتو  قيب الخبػر  ػف ا فػي قولػو 

ِإْف چ ، وقػرأ البػاقوف:(ٕ)فكالؾ، إف يشأ ا إا كاف في سياقو.  چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻچ 
بالنوف ا أخبر  ف نفسو أي نحف نخسؼ وحجتيـ فػي الػؾ أف الكػبلـ أتػو  چ َنَشأ

فجعػؿ مػا قبمػو بمفظػو إا  (ٖ)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  قيبو بمفػظ الجمػك وىػو قولػو:
ڳ   ڳ   ڳ  چويقػوي النػوف قولػو  كاف في سياقو ليأتمؼ الكبلـ  مو نظاـ واحد

 ٓ (ٗ) چڱ  
ػ ومثؿ الؾ في االلتفات مف مقاـ التكمـ إلو الغيبة في التغػاير القرائػي قولػو 

ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ تعالو : 

 (٘)  .چڻ  ڻ  ۀ  
                                           

 ٖ٘ٔ/  ٖٕ( ينظر : التحرير والتنوير   1)

 ٖٛ٘( حجة القراءات : 2)

 ٓٔ( سورة : سبأ : بعض آية : 3)

 ٖٛ٘، ينظر : حجة القراءات :  ٔٛ( سورة : القصص : بعض آية : 4)

  ٖٔػ  ٜٕ: ( سورة :الرحمف : آية 5)
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 مػو أف ال ػمير  (ٔ)قرأ الجميور سنفرغ بالنوف، وقرأ حمزة باليػاء المفتوحػة
 ائد إلو ا تعػالو  مػو طريقػة االلتفػات"، وكبلىمػا يرجػك إلػو معنػو واحػد. يعنػي: 

 سيحفظ ا  ميكـ أ مالكـ، ويحاسبكـ بما تعمموف. 
قيؿ: لممجرميف، وتعقب بػأف النػداء ااتػي يأبػاه،   چڻ  ڻ  چ والخطاب في قولو 

يديد الجميك، ثـ إف ىاا التيديد إنمػا نعـ المقصود بالتيديد ىـ، وقيؿ: ال مانك مف ت
، وىػو أسػموب شػديد الو يػد مر ػب مزلػزؿ، ال يسػتطيك (ٕ)ىو بما يكوف يـو القيامة"

تحممػػو إنػػس وال جػػاف، وال تقػػؼ لػػو الجبػػاؿ الرواسػػي وال يمكػػف أف تتحممػػو البحػػار 
،  -سػػبحانو -فالمتحػدث ىػػو ا القػػوي القػػادر، القيػػار الجبػػار، الكبيػػر المتعػػاؿ. ا

 -سػبحانو -في و يد وانتقاـ! إنو أمر. إنو ىوؿ. إنو فوؽ كؿ تصور واحتماؿ! وا
يفرغ لحسػاب ىػايف الخمقػيف ال ػعيفيف الصػغيريف، و يػد مػا بعػده و يػد وصػؿ لحػد 
تعجػز الػنفس  ػف تحممػو، وىػػو "مسػتعار مػف قػوؿ الرجػػؿ لمػف يتيػدده: سػأفرغ لػػؾ، 

نػؾ، حتػو ال يكػوف لػي شػغؿ سػواه، يريد: سأتجّرد لئليقاع بؾ مػف كػؿ مػا يشػغمني  
                                           

، ٕٙٓ، التيسػػير فػػي القػػراءات السػػبك: ٕٜٙ، حجػػة القػػراءات: ٕٓٙ( السػػبعة فػػي القػػراءات: 1)
الحجػة لمقػراء السػبعة: الحسػف  ٓ ٗٛٔالعنػواف فػي القػراءات السػبك:  ٔٚ٘تحبير التيسير : 

بشػير  -ت: بػدر الػديف قيػوجي ٕٛٗ/ٙبف أحمد بف  بد الغفار الفارسّي األصؿ، أبو  مػي :ا
 -أحمػد يوسػؼ الػدقاؽ ط: دار المػأموف لمتػراث  -ي ،راجعو ودققو:  بد العزيز ربػاح جويجاب

ـ ، جامك البياف في القػراءات السػبك:  ثمػاف ٖٜٜٔ -ىػ  ٖٔٗٔدمشؽ / بيروت : الثانية، 
اإلمػارات:  –ط: جامعػة الشػارقة ٕٗٙٔ/  ٗبف سعيد بف  ثماف بػف  مػر أبػو  مػرو الػداني 

،مفػػاتي  األغػػػاني فػػي القػػػراءات والمعػػاني: محمػػػد بػػف أبػػػي ـ  ٕٚٓٓ -ىػػػػ  ٕٛٗٔاألولػػو، 
، دراسػة وتحقيػؽ:  ٜٖٛالمحاسف محمود بف أبي شجاع أحمد الكرماني، أبو العبلء الحنفػي :

 بػػد الكػػريـ مصػػطفو مػػدلج تقػػديـ: الػػدكتور محسػػف  بػػد الحميػػد ،ط: دار ابػػف حػػـز لمطبا ػػة 
 ـ ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔلبناف : األولو،  –والنشر والتوزيك، بيروت 

 ٔٔٔ/  ٗٔ( تفسير روح المعاني   : 2)
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والمراد: التوفر  مو النكاية فيو واالنتقاـ منو، ويجوز أف يراد: ستنتيي الػدنيا وتبمػ  
آخرىا، وتنتيي  ند الؾ شئوف الخمػؽ التػي أرادىػا بقولػو ُكػؿب َيػْوـٍ ُىػَو ِفػي َشػْأٍف فػبل 

 ٓ(ٔ) ثؿ"يبقو إال شأف واحد وىو جزاؤكـ، فجعؿ الؾ فراغا ليـ  مو طريؽ الم
فقرأتػو  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ قاؿ الطبري:" اختمفت القرّاء فػي قػراءة قولػو

( بػالنوف،  وقػرأ الػؾ  امػة  ـْ  امة قرّاء المدينة والبصػرة وبعػض المكيػيف )َسػَنَفرُغ َلُكػ
( بالياء، وفتحيا رّدا  مو قولو:  ـْ فرغ َلُك ََ ک  ک  گ  گ  گگ    چ قرّاء الكوفة )َسَي

ؿ فػي الػؾ  نػدنا أنيمػا قراءتػاف معروفتػاف متقاربتػا المعنػو، ، والصواب مف القػو چ
، (ٖ): مػػػف قػػػرأ )َسػػػَيْفُرُغ( أو )َسػػػَنْفُرُغ( فالفعػػػؿ . (ٕ) فبأّيتيمػػػا قػػػرأ القػػػارئ فمصػػػيب"

فااللتفات في تمؾ القراءة راجك إلو خروج الكبلـ  مو خػبلؼ مقت ػو ظػاىر المقػاـ ػ 
ج الكػبلـ منػو إلػو طريقػة الغيبػة، كسػابقو ػ فمػيس ثمػة طريػؽ تكمػـ سػابؽ حتػو يخػر 

ولكػػف لمػػا كػػاف القػػوؿ خارجػػا مػػف منافػػا العػػزة، ومصػػدر القػػوة ونفػػاا اإلرادة وىػػو ا 
تعالو  اد  مير الغيبة في قولػو )َسػَيْفُرُغ( إليػو سػبحانو  مػو سػبيؿ االلتفػات  مػو 
ماىب السكاكي ومف تبعو في  ػدـ اشػتراط سػبؽ االلتفػات بطريػؽ مػف طػرؽ الكػبلـ 

بلثة، بؿ يشمؿ كؿ كبلـ جاء  مو خبلؼ مقت و ظاىر المقاـ أو الكػبلـ، واألولػو الث
(  والؾ بانتقػاؿ الكػبلـ مػف  ـْ أف يقاؿ إف االلتفات واقك في قراءة الجميور )َسَنْفرُغ َلُك

ڃ  ڃ  چ طريقة الغيبة والاي يقت يو السياؽ مف أوؿ السورة في قولػو تعػالو: 

ک  ک  گ  چ إلو قولػو تعػالو:  (ٗ) چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  

                                           

 ٛٗٗ/  ٗ( تفسير الكشاؼ ػ الزمخشري  : 1)

  ٔٗ/  ٖٕ(  تفسير الطبري : 2)

 ٙٗ/ ٖ( معاني القراءات : 3)

 ٘ػ  ٔ( سورة :الرحمف : آية : 4)
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إلو طريقة التكمـ فػي  چں                                  گ  گگ  ڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  
وكاف مقت و الظاىر مف الكبلـ أف يأتي  مو  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چقولو تعالو: 

نمػػػػا نقػػػػؿ ال كػػػػبلـ مػػػػف الغيبػػػػة إلػػػػو قػػػػراءة  امػػػػة قػػػػراء الكوفة)َسػػػػَيْفُرُغ( باليػػػػاء ، وا 
الح ور)التكمـ( لكونو أبم  في الترىيب والزجر مف إجرائػو  مػو سػنف واحػد لمػا فػي 
لقػاء الرىبػة فػي القمػوب ،  التعبير بطريقة التكمـ في ىاا المقاـ مف تربية الميابػة، وا 
( فػػي مقػػاـ التيديػػد  ـْ بإظيػػار العظمػػة والجػػبلؿ فػػي التعبيػػر بنػػوف العظمػػة )َسػػَنْفرُغ َلُكػػ

و يد،" فإنو و يد مف ا لعباده وتيدد، كقػوؿ القائػؿ الػاي يتيػّدد غيػره ويتو ػده، وال
وال شغؿ لو يشغمو  ف  قابو، ألتفرغّف لؾ، وسػأتفّرغ لػؾ، بمعنػو: سػأجّد فػي أمػرؾ 
وأ اقبؾ، وقد يقوؿ القائؿ لمػاي ال شػغؿ لػو: قػد فرغػت لػي، وقػد فرغػت لشػتمي: أي 

أي:  چڻ  ڻ  ڻ  ۀچ     جػػػّؿ ثنػػػاؤه: أخػػػات فيػػػو، وأقبمػػػت  ميػػػو، وكػػػالؾ قولػػػو
سنحاسبكـ، ونأخا في أمركـ أييا اإلنس والجّف، فنعاقب أىؿ المعاصي، ونثيػب أىػؿ 

 .(ٔ) الطا ة"
نمػا ىػو تقريػب   وليس اإلفراغ ىنا  ف شػغؿ ، فػا لػيس مشػغوال فيفػرغ، وا 

يقاع الو يد في صورة ماىمة مزلزلة، تسحؽ الكياف ب مجرد األمر لمتصور البشري، وا 
تصورىا سحقا. فياا الوجػود كمػو نشػأ بكممػة. كممػة واحػدة. كػف فيكػوف، وتػدميره أو 
سحقو ال يحتاج إال واحدة كمم  بالبصر.. فكيؼ يكوف حاؿ الثقميف، وا يفرغ ليمػا 
وحػػدىما، ليتوالىمػػا باالنتقػػاـ؟!، وقػػد يكػػوف الفػػراغ ىنػػا بمعنػػو القصػػد ال الفػػراغ مػػف 

 (ٕ)قتو يستدؿ  ميو بما قالو جرير: الشغؿ ويكوف المفظ  مو حقي
 ااف وقػػػػػػػػػػد فرغػػػػػػػػػػت إلػػػػػػػػػػو نميػػػػػػػػػػر

 

 فيػػػػػػػػاا حػػػػػػػػيف كنػػػػػػػػت ليػػػػػػػػـ  ػػػػػػػػاابا 
 

                                           

 ٔٗ/  ٖٕ( تفسير الطبري  : 1)

 لثقافة العربيةمكتبة دار ا –محمد إسما يؿ الصاوي  – ٕٚ( شرح ديواف جرير: 2)
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 (ٔ)أي قصدت، ومنو قولو أي ا  : 
ػػػػػا اتبَقػػػػػو الَقػػػػػْيُف الَعراقػػػػػَي ِباْسػػػػػِتو  وَلمب

 

 َفَرْغػػػُت ِإَلػػػو الَعْبػػػِد الُمَقيبػػػِد ِفػػػي الِحْجػػػؿِ  

 

َحػِديِث َأبػي َبْكػٍر، َرِ ػَي المبػُو َ ْنػُو: اْفػُرْغ َقاَؿ: َمْعَنو َفَرْغُت َأي َ َمػْدُت. َوِفػي 
" ، والظػػاىر أنيػػـ حممػػوا مػػا فػػي اايػػة  مػػو الػػؾ، ِٕإَلػػو َأْ ػػياِفؾ: َأي اْ ِمػػْد واْقِصػػْد،"

وىاا جػري  مػو اسػتعماؿ العػرب،   فالمراد حينئا تعمؽ اإلرادة تعمقا تنجيزيا بجزائيـ.
: چڻ  ۀ  چ، وقولػػو: (ٖ)وؿ أبػػيفويحتمػػؿ أف يكػػوف التو ػػد بعػػااب فػػي الػػدنيا واأل 

 أي الجف واإلنس، سميا ثقميف ألنيما ثقؿ  مو األرض أحياء وأمواتا، قاؿ ا تعػالو
، وقيػػػؿ : سػػػمي اإلنػػػس والجػػػف ثقمػػػيف، ألنيمػػػا ثقػػػبل (ٗ)چڦ  ڦ  ڦچ 

 .(٘)بالانوب وىاا بارع ينظر إلو خمقيما مف طيف ونار
ينافس فيو فيو ثقؿ، قػاؿ وقاؿ بعض أىؿ المعاني: كؿ شيء لو قدر ووزف 

فجعميمػا ثقمػيف إ ظامػا  (ٙ): "إني تارؾ فيكـ الثقميف كتاب ا و ترتي  – –النبي 
 .(ٔ)لقدرىما ، وقاؿ : سمي الجف واإلنس ثقميف ؛ ألنيما مثقبلف بالانوب

                                           

 . ٜ٘ٗ( السابؽ صػ 1)

بيػػروت :  –الناشػػر: دار صػػادر  ٘ٗٗ/  ٛ( لسػػاف العػػرب جمػػاؿ الػػديف ابػػف منظػػور اإلفريقػػو :2)
 ٕٗ/ٔىػ ، و الكامؿ في المغة واألدب: محمد بف يزيد المبرد، أبػو العبػاس : ٗٔٗٔ -الثالثة 

 ٚٔٗٔلقػاىرة ، الطبعػة الثالثػة ا –المحقؽ: محمد أبو الف ؿ إبراىيـ ، ط: دار الفكر العربػي 
 ٓ ٜٜٚٔ -ىػ 

 ٕٖٓ/  ٘البف  طية األندلسي :  –( تفسير المحرر الوجيز 3)

 ٕ( سورة : الزلزلة : آية : 4)

 ٕٖٓ/  ٘( تفسير المحرر الوجيز : 5)

( الحديث في المستدرؾ  مػو الصػحيحيف: أبػو  بػد ا الحػاكـ محمػد بػف  بػد ا النيسػابوري  6)
، تحقيػؽ: مصػطفو  بػد  ٓٙٔ/  ٖاقػب أىػؿ النبػي ػ صػمو ا  ميػو وسػمـ ػ : باب : مػف من
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ولعمنا نمحظ بعد ىاا العرض لصورة االلتفات مف الػتكمـ إلػو الغيبػة فػي بػاب 
نمػا تغاير القراءات وتعد دىا ، أف المفسريف  لػـ يقفػوا  نػد حػد الجميػور لبللتفػات وا 

اىبوا في الؾ ماىب السكاكي، بؿ جعؿ مف االلتفات ما جاء مخالفا لمقت و الحػاؿ 
مػػف الكػػبلـ، كمػػا أنيػػـ لػػـ يمعنػػوا النظػػر فػػي الفائػػدة الببلغيػػة مػػف االلتفػػات فػػي ىػػاا 

رض السػطحي دوف االنتقػاؿ مػف بالع  -في الغالب األ ـ  -التغاير القرائي بؿ اكتفوا
مرحمة الوصؼ الظاىري بقوليـ "وىو التفات" أو " مػو االلتفػات" إلػو مرحمػة التعميػؿ 
والتحميؿ لمغرض أو المغزى مف ىاا االلتفات، أو المعنػو الزائػد فػي تغػاير القػراءة أو 
تعددىا ، سواء في باب الو د واالستعطاؼ واإلقباؿ، أو في معرض الو يػد بمواجيػة 

لمتمقييف بالتوبيخ واإلنكار، واإل راض  نيـ لسوء فعميـ ، كما درج  ميو في صور ا
    ٓااللتفات السابقة 

                                                                                                           

، ومسػند البػزار ٜٜٓٔ – ٔٔٗٔبيػروت ، : األولػو،  –القادر  طػا ، ط: دار الكتػب العمميػة 
المنشور باسـ البحر الزخار: أبو بكر أحمد بف  مرو بف  بػد الخػالؽ بػف خػبلد بػف  بيػد ا 

بػف ات : ػادؿ   ٕٖٕ/  ٓٔند جابر بف سمرة ػ ر ي ا  نػو ػالعتكي المعروؼ بالبزار : مس
 ـ(ٜٕٓٓـ، وانتيت ٜٛٛٔالمدينة المنورة : األولو، )بدأت  -سعد ط: مكتبة العمـو والحكـ 

تفسير البغوي: محيي السنة، أبو محمد الحسيف بف مسػعود  -( معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف1)
سػميماف مسػمـ  - ثمػاف جمعػة  ػميرية  - النمػر : حققػو :محمػد  بػد ا ٚٗٗ/ٚالبغوي :

 ـٜٜٚٔ -ىػ  ٚٔٗٔالحرش ،ط: دار طيبة لمنشر الرابعة، 
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 املبحث الثاًي
 االلخفاث هي الغيبت للخكلن

التعبير  ف المعنو بطريؽ الغيبة أوال، سواء  ف طريؽ التعبير بال مير أو  حذٍ :
ؿ  نو إلو طريؽ التكمـ، والؾ لقصد باالسـ  الظاىر القائـ مقاـ الغيبة، ثـ العدو

االمتناف أو بياف ف ؿ مف المتكمـ ،بعد تعداد نعمو  مييـ، أو استدراجيـ مف مقاـ 
الغيبة إلو الح ور والمشاىدة ، تسجيبل  مييـ فعميـ شكرا أو نكرانا، والمقصد منو 

  (ٕ)،، وىو كثير الوجود في القرآف الكريـ (ٔ)" تربية الميابة واإلحساس بالقرب"
ممػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو أف االلتفػػات مػػف الغيػػة لمػػتكمـ فػػي بػػاب القػػراءات 
القرآنية ال يكاد يخػرج  ػف معنػو التفخػيـ والتعظػيـ إا ورد التحػوؿ، والػؾ فػي معظػـ 
نمااجو في القػرآف الكػريـ بنػوف المػتكمـ المعظػـ ااتػو، ولػالؾ يسػمييا النحػاة " نػوف 

تعداد النعـ، وبيػاف أف تمػؾ األمػور ال تخػرج إال "، وتأتي دائما في معرض ٖالعظمة ""
مف منافا العزة، ومواطف التممؾ واالقتدار، و ظمػة المعطػي تػدؿ  مػو  ظػـ العطػاء، 
أو في مقاـ العقاب المستحؽ يـو القيامة جػزاء مػا قػدموه مػف ا تقػادات خاطئػة، أو 

                                           

، الطبعػػػة: الرابعػػػة  ٕٖٛصػػػػ  -( األصػػػبلف فػػػي  مػػػوـ القػػػرآف  د. محمػػػد  بػػػد المػػػنعـ القيعػػػي1)
 . الناشر:حقوؽ الطبك محفوظة لممؤلؼ -ـ ٜٜٙٔ -ىػٚٔٗٔ

﮺       ﮻   ھ  ھ  ھ   ھ  ے چ  (  ومنو قولو :2) ﮶ ﮷     ﮸﮹  ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ،  چے  ۓ  ۓ     
حيػاء األرض  قصدا لداللة  مػو االختصػاص فإنػو لمػا كػاف سػوؽ السػحاب إلػو البمػد الميػت وا 
بعد موتيا بالمطر داال  مو القدرة الباىرة التي ال يقدر  مييػا غيػره  ػدؿ  ػف لفػظ الغيبػة إلػو 

 .[ٖٖٓ/  ٖلمزركشي : التكمـ ألنو أدخؿ في االختصاص .] البرىاف 

(  الممحػػػػة فػػػػي شػػػػرح الممحػػػػة:  أبػػػػو  بػػػػد ا، شػػػػمس الػػػػديف، المعػػػػروؼ بػػػػابف الصػػػػائ  3)
،تحقيؽ: إبراىيـ بف سالـ الصػا دي ط:  مػادة البحػث العممػي بالجامعػة اإلسػبلمية، ٖٗٔ/ٔ،

  ٓـٕٗٓٓىػ/ٕٗٗٔالمدينة المنورة، المممكة العربية السعودية : األولو، 
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ا  نػد  ممػاء أ ماؿ فاسدة في الدنيا ودائما ما يكػوف التعبيػر  نيػا بمػا يطمػؽ  مييػ
المغػػة بػػػ"نوف العظمػػة "، ويػػرد االلتفػػات إلػػو الػػتكمـ فػػي مقػػاـ الو ػػد بغػػرض االىتمػػاـ 
بػػالمتمقيف، وزيػػادة اال تنػػاء بيػػـ، بتشػػريفيـ بػػالتكمـ، ومػػا يسػػتتبعو الػػؾ مػػف الداللػػة 
 مو وفرة الحب وجزالػة الجػزاء، فكػؿ مػا يصػدر  ػف العظػيـ  ظػيـ، ولػالؾ قػالوا: إف 

، غيػر أف مغػزاه (1)مقاـ الثػواب والعقػاب أبمػ  مػف اإلخبػار باليػاء.اإلخبار بالنوف في 
الببلغي يختمؼ  رورة باختبلؼ مقامػو بحسػب التبميػ ، والو ػد بػالثواب، أو الو يػد 

ليؾ بيػاف الػؾ مػف خػبلؿ  ػرض نمػااج مػف الػنظـ القرآنػي المعجػز ،  (2)بالعقاب" ، وا 
ېئ  ېئ       وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئچ كمػػػا فػػػي قولػػػو تعػػػالو : 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   

پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  

  ٓ (ٖ)  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
ـٌ: َقػػػػرََأ َنػػػػاِفٌك َوَ اِصػػػػ َأُه اْلَبػػػػاُقوَف ِبُنػػػػوِف ِبالتبْحِتيبػػػػِة َأْي ُيَعمُِّمػػػػُو المبػػػػُو، َوَقػػػػرَ  چڄ چََ

بطريػؽ  چۆئ  ۆئ  ۈئ چ مػو االلتفػات، وىػي جممػة َمْعُطوَفػٌة َ َمػو ُجْمَمػِة  (ٗ)اْلَعَظَمةِ 

                                           

دراسػة تطبيقيػة  –وي لمقػراءات السػبك  نػد أبػي  مػي الفارسػي فػي كتابػو الحجػة ( التوجيو المغػ1)
، قػدـ لػو د/  بػده ٕٗٙد/  مر خاطر  بػد الغنػي وىػداف :  – مو مستويات التحميؿ المغوي 

ىػػػػ ، ٖٓٗٔالقػػػاىرة األولػػػو  –طبعػػػة مكتبػػػة ااداب  –الراجحػػػي ، د/ مجػػػدي محمػػػد حسػػػيف 
 ـ .ٜٕٓٓ

   ٓ ٖٚٗات القرآنية : صػ ( التوجيو الببلغي لمقراء2)

 ٛٗ - ٘ٗ( سورة آؿ  مراف : آية : 3)

،حجة القراءات : أبػو ٕٕٓ/ ٕ، النشر في القراءات العشر:  ٕٙٓ( كتاب السبعة في القراءات:4)
 ٓت: سعيد األفغاني ط: دار الرسالة ٖٙٔزر ة: صػ 
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بعػػد اال تػػراض بكػػبلـ السػػيدة مػػريـ   چۆئ ۈئچ الغيبػػة فػػي لفػػظ الجبللػػة الظػػاىر
پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  ڤ    چبقوليػػػػا:

، قػػػاؿ أبػػػو منصػػػور: المعنػػػو واحػػػد فػػػي )ُيَعمُمػػػُو( و )ُنَعمُمػػػُو( چڦ       ڤ  ڦ  ڦ   ڦ
، وقػػاؿ صػػاحب الحجػػة لمقػػراءات السػػبعة :" (ٔ)،والتعمػػيـ  جػػؿب و ػػزب فػػي الػػوْجَييف 

 مػو  چڄ چ،چۆئ  ۆئ  ۈئچأّنو  طفػو  مػو قولػو: چڄ چفحّجة مف قرأ:
اّل أّنو جعمػو فيو  مو ىاا المعنو، إ :چ نعممو چ، ومف قاؿ:چۈئچالعطؼ  مو 

فمػػف قػػرأ ِباْلَيػػاِء ِإْخَبػػار َ ػػف ا َأنػػو ُيعممػػُو ، (ٕ) مػػو نحػػو  نحػػف قػػدرنا بيػػنكـ المػػوت 
ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      چ اْلكتػػػاب وحجتيمػػػا َقْولػػػو قبمَيػػػا 

ـ َقْولػو بالنفوف َأي َنحػف نعممػُو وحجػتي چ نعممو چَوَقرََأ اْلَباُقوَف ، چڦ  ڄ   ڄ    
بالياء معطػوؼ  مػو  چ ڄ چفقراءة ، (ٖ)چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇچ قبمَيا 

أو  مػو يبشػرؾ.  -فكػأف جبريػؿ قػاؿ: وجييػا ومعممػا -« وجييػا»الحاؿ وىي قولػو: 
، «وجييػا»بالنوف معموؿ لقوؿ محاوؼ مف كبلـ الممػؾ تقػديره « نعممو»والباقوف و 

قػوؿ نعممػو كتػب األنبيػاء والكتابػة أي ومقوال فيو نعممو أو أف ا يبشػرؾ بعيسػو وي
ْنِجيػَؿ، وخصػا  الخط. َواْلِحْكَمَة أي العمـ المقترف بالعمؿ وتيايب األخبلؽ َوالتبػْوراَة َواإلِْ

 .(ٗ) بالاكر لف ميما

                                           

 .ٕٓٓ/  ٔ( معاني القراءات لؤلزىري :1)

 .  ٖٙٔينظر : حجة القراءات ألبي زر ة :  ، ٗٗ( سورة آؿ  مراف: آية : 2)

 . ٖٗ:  ٖوينظر : الحجة لمقراء السبعة :  ٓٙ( سورة الواقعة : آية : 3)

 - ٕ٘ٔ/ ٔمحمد بػف  مػر نػووي الجػاوي البنتنػي :  -( مراح لبيد لكشؼ معنو القرآف المجيد4)
ىػػػػ،  ٚٔٗٔ -األولػػػو  -بيػػػروت –دار الكتػػػب العمميػػػة  -المحقػػػؽ: محمػػػد أمػػػيف الصػػػناوي 

لمشيخ العبلمة محمد األميف بػف  بػد  -وتفسير حدائؽ الروح والريحاف في روابي  موـ القرآف
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في ىػاا التغػاير القرائػي فػي مطابقػة السػياؽ  وتكمف ببلغة التعبير بااللتفات
لمػا كػػاف المسػند المػاكور فػػي اايػات ممػػا  المقػالي لمػا يطمبػػو السػياؽ الحػالي؛ ألنػػو

يأتي  مو غير مثاؿ سابؽ، أو  مو غير ما جرت بو العادة، مف الخمػؽ بػبل أب فػي 
ٱ   چ، والكبلـ في الميد  مو غير  ادة في قولو:    چ ٺ  ٺ  ٺٿ چقولو : 

وىػػػػػاا ممػػػػػا ال يفعمػػػػػو إال ا إيجػػػػػاًدا اقتػػػػػدارًا، ناسػػػػػب أف يعبػػػػػر  ،   چٻ  ٻ  ٻ 
لما فيو مف معنو الجبلؿ ومعنو الجمػاؿ معػا مػا ال يوجػد    چ ۆئ  ۆئ  ۈئچر:بالظاى

فػػي  أسػػموب الػػتكمـ، لكػػف لمػػا كػػاف المسػػند ممػػا يمكػػف أف يشػػاركو فيػػو أحػػد ظػػاىرا، 
ناسب أف يتحدث بطريؽ التكمـ؛  قصدا لبلختصاص، ولبلىتمػاـ باإلخبػار  ػف نفسػو 

يره، فقيمة االلتفات إلو التكمـ لما فيو معنو العظمة والتف ؿ بما أنعمو  ميو دوف غ
مػف سػائر  في ىاه القراءة أنو ي يؼ إلو تفرد الخمقة التي ماز ا بيا  يسو 

 مػػو  ينػػػو ويتفػػػرد  –سػػػبحانو  –نو ػػػا مػػف الخصوصػػػية، إا يصػػنعو ا  –البشػػر 
  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ چبتعميمو، إلظيار بركتو تبشيرا ألمو مريـ وجبرا لقوليا 

زاحة چ  (1). لما أىمبيا مف خوؼ المـو  ندما أخبرت أنيا ستمد مف غير زوج، وا 
فياا التغاير القرائي لمفعؿ أحدث لونػا مػف الفخامػة لمفعػؿ والفا ػؿ معػا ومػا  

وقك  ميو مف مفا يؿ، فاإلحالة مف طريؽ الغيبة إلو طريؽ التكمـ فػي مقػاـ اإلبػبلغ 
 إنما يأتي لمتفخيـ والتعظيـ مف شأف اإلسناد.

                                                                                                           

، إشػػػراؼ ومراجعػػػة: ىاشػػػـ محمػػػد  مػػػي بػػػف حسػػػيف ٖٙٓ/  ٗا األرمػػػي العمػػػوي اليػػػرري: 
 ـ. ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٔٗٔاألولو،  -لبناف –ط: دار طوؽ النجاة، بيروت  -ميدي

، والسػراج المنيػر فػي اإل انػة  مػو معرفػة ٛٔ/  ٕالبي ػاوي:  –أويػؿأنوار التنزيؿ وأسػرار الت (1)
 . ٔ٘/ ٖ، تفسير المظيري :  ٕٙٔ/ ٔبعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير: 
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 مو قراءة النوف، يكوف مف باب االلتفات، خرج مػف  ػمير أبو حياف: " قاؿ
 .(1)الغيبة إلو  مير التكمـ لما في الؾ مف الفخامة"

و بػػارة أبػػي حيػػاف) لمػػا فػػي الػػؾ مػػف الفخامػػة ( والتػػي تشػػير إلػػو اإلحالػػة 
الموجودة في التغاير القرائي ت رب بسػيـ فػي بيػاف الغػرض منيػا ، وأثرىػا فػي أداء 

و، إا أف العظيـ حيف يعطي يكوف العطاء  مو قدر ِ َظِمو، ولاا ناسب التعبيػر المعن
بمػػا يػػدؿ  مػػو العظمػػة، وىػػاا متحقػػؽ فػػي قػػراءة النػػوف دوف اليػػاء، وىػػاا مػػف تعظػػيـ 

 الفعؿ ومفعولو مك تعظيـ الفا ؿ في مقاـ الو د بالخير 
 :في باب التغاير القرائي قوؿ ا تعالو –أي ا  –ومما ىو مف الؾ 

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    چ 

 "ٓ(2) چٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ومعنػػو مر ػػاة ا : اإلخػػبلص فػػي العمػػؿ والبعػػد بػػو  ػػف شػػوائب الريػػاء 
والسمعة ، والمقصود ىنا: أنو رتب حصوؿ األجر العظيـ  مو األ ماؿ بػإرادة وجيػو 

والمعروؼ، واإلصبلح بيف الناس وجعػؿ مخالفػة الػؾ الريػاء  تعالو، لما اكر الصدقة
والسمعة و دـ القصد وجيو تعالو، كما قابؿ بيف الرياء ومر اة ا في قولو تعالو 

ى        چوفػػػي مقابمػػػو قولػػػو:  (ٖ)  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ

 -َعَظَمػػةِ ِبُنػػوِف الْ  - چڤ  ڤ  ڤ    چ، وقػػد َقػػرََأ اْلُجْمُيػػوُر:(ٗ)  چ ائ   ائ  ەئ  ەئ
ْلِتَفػػاِت ِمػػَف اْلَغْيَبػػِة ِفػػي َقْولػػو: بػػالتعبير بالظػػاىر لفػػظ  چٹ  ٹ  ٹ  چ َ َمػػو ااِل

                                           

 .  ٜ٘ٔ/  ٖ( البحر المحيط في التفسير : 1)

   ٓ ٗٔٔ( سورة النساء   : آية : 2)

   ٓ ٕ٘ٙ( سورة البقرة   : آية : 3)

 . ٕٗٙآية :  ( سورة البقرة   :4)
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، َوَقرََأُه َأُبوَ ْمٍرو، َوَحْمَزُة، ِبالتبْحِتيبةِ  چٹچ  الجبللة  چ، َ َمو َظػاِىِر َقْوِلػو:(1)ِإَلو التبَكمفـِ

 –تعػالو  –وىػو ا ، والنوف والياء مرجك ال ػمير فييمػا واحػد چٹ  ٹ  ٹ 
َأنو قرب مف اكر ا َوُىػَو فيو الاي يعد باألجر، ويثيب الخير، وحجة مف قرأ بالياء 

َفجعَمػػوا اْلِفْعػػؿ بعػػده  مػػو لفػػظ َمػػا تقدمػػو ليػػأتمؼ نظػػاـ  چٹ  ٹ  ٹ چ َقْولػػو
اْلَكبَلـ  مو ِسَياؽ َواِحد، وحجة مػف قػرأ بػالنوف كمػا  ميػو الجميػور فػردوه إلػو قولػو 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    چ :تعػػػػػالو

َفردفوا َما اْختمُفوا ِفيِو ِإَلو َما َأجمُعوا ، (2)چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی
 .(3)َ َمْيِو َقْولو نولو ونصمو

لمقراءتيف لو داللة سياقية مػف حيػث الحػاؿ والمقػاؿ،  وىاا التوجيو المعنوي 
الواقعػة بػيف صػورتيف لفعػؿ تعػوداف ل ػمير واحػد،  لما فيو مف رسـ صػورة االلتفػات

نمػػا  ببػػر باالسػػـ الظػػاىر فػػي سػػياؽ العمػػؿ ؛ چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  چ وا 

داللة  مو اإلخبلص في العمؿ ، والبعد بو  ف شوائب الرياء والسمعة، لما في لفػظ 
الجبللة مف صفات جبلؿ دا ية لمرىبة والخشية، وصفات جماؿ دا ية لمرجاء وطمب 

ثواب العظيـ، وىاا يتبلءـ والسياؽ المقالي بػالتعبير باالسػـ الظػاىر، كمػا أنػو  بػر ال
بطريؽ الغيبة في مقاـ الحديث  ف العمؿ لبياف مػا ينبغػي أف يكػوف  ميػو العبػد فػي 

واستحضررع مةمررة   حالتػػو وىػػو منفػػرد بنفسػػو مػػك ا فكأنػػو غػػاب  ػػف النػػاس 

و  ف كؿ ما سواه والتقو بمواله فناسب فخبل قمب چٹ  چالمتمثلة في اسمه سبحانه 
أف يخاطب بأسموب التكمـ الداؿ  مو  ظمػة الفعػؿ والمفعػوؿ لعظمػة الفا ػؿ تشػريفا 

                                           

 . ٕٔ٘/ٕ، النشر في القراءات العشر ٖٕٚ( كتاب السبعة في القراءات:1)

   ٓ ٗٔٔ( سورة النساء   : آية : 2)

   ٓ ٕٕٔ،  ٕٔٔ( حجة القراءات : 3)
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والمعنػػو مػػف  بػػدنا بػػإخبلص فػػي مقػػاـ الغيػػوب، واستح ػػر  لػػو، وتعظيمػػا لشػػأنو،
 ظمتنػػا مػػك وجػػود الحجػػب، وصػػؿ إلينػػا بقمبػػو، ومػػف وصػػؿ بقمبػػو حػػدثناه حػػديث 

فناسب فسوؼ نؤتيػو، تحقيقػا لمو ػد، ورفعػا لمحجػب، وطمأنينػة فػي الحا ر المتكمـ 
 . چُيؤتِيِهِ چوىاا ما ال يوجد في قراءة الياء النفس، 

سػؤاؿ بػيف آيتػيف متشػابيتيف إال أف القػراء اتفقػوا  وقد يقك فػي نفػس القػارئ
في واحدة قراءة ، واختمفوا في الثانيػة قػراءة وتػرتيبل ، حيػث إنيػـ اتفقػوا  مػو حػرؼ 

ى    چ و تعػالوػي قولػػحد وىو التعبير بصورة االلتفات مف الغيبة إلػو الػتكمـ فػوا

ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   

واختمفوا في آية البػاب  مػو مػا فيػو صػورة االلتفػات ، (1)چىئ  ىئ  ىئ  ی    ی
ء التحتيػة ، والػؾ مف الغيبة لمتكمـ بيف مف يقرأىا بالنوف الفوقيػة، ومػف يقرأىػا باليػا

فػػي العمػػؿ وطػػاؿ الكػػبلـ ناسػػب أف يػػأتي بمفػػظ  چ ائچألنػػو لمػػا بعػػد لفػػظ الجبللػػة 
 المتكمـ تاكيرا واستح ارا قطعا.

فقػػد  چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   چ أمػػا فػػي آيػػة البػػاب 
كاف لفظ الجبللة قريب الاكر لفظا، مستح را في الاىف معنو اختمؼ بػيف الح ػور 

ىئ  ىئ  ی    چ واختمفوا فػي:تمادا  مػو اكػره لفظػا، قػاؿ صػاحب النشػر:"والغيبة ا 

بالياء، وقرأ الباقوف بػالنوف، واتفقػوا  چيؤتيوچفقرأ أبو  مرو وحمزة وخمؼ  چی
أنػػػو بػػػالنوف لبعػػػد االسػػػـ  چېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  چ مػػػو الحػػػرؼ األوؿ، وىػػػو 

، وقػاؿ (2)لقربػو" العظيـ  ف "فسوؼ يؤتيو " فمـ يحسف فيو الغيبة كحسنو في الثاني

                                           

   ٓ ٗٔٔ( سورة النساء   : آية : 1)

 . ٕٕ٘،  ٕٔ٘/ ٕ( النشر في القراءات العشر: 2)
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أبو حياف: "وقرئ بالنوف  مو سػبيؿ االلتفػات، ليناسػب مػا بعػده مػف قولػو: نولػو مػا 
تولو ونصمو  فيكوف إسناد الثواب والعقاب إلو  مير المتكمـ العظيـ، وىو أبم  مػف 
إسػػناده إلػػو  ػػمير الغائػػب. ومػػف قػػرأ باليػػاء لحػػظ االسػػـ الغائػػب فػػي قولػػو: ابتغػػاء 

ولو: ابتغاء مر اة ا دليؿ  مو أنو ال يجزي مف األ ماؿ إال مػا مر اة ا، وفي ق
 (1)كاف فيو ر ا ا تعالو، وخموصو  دوف رياء وال سمعة".

نمػػا اسػػتحؽ صػػاحب ىػػاا العمػػؿ األجػػر العظػػيـ؛ لتجػػاوز نفػػك تمػػؾ األ مػػاؿ  وا 
اؿ ما غيره بالعمؿ الصال  الظاىر فتنتفك الجما ة مك انتفاع الفرد، فإف أف ؿ األ م

كانت منفعتو تتعدى صاحبيا إلو غيره فف يمة الصدقة يتعدى نفعيػا إلػو مػف تصػؿ 
إليػػو، " وىػػو ىنػػا ال يكتفػػي بػػأف يكػػوف المػػرء صػػالحا فػػي نفسػػو، بػػؿ ال بػػّد أف يكػػوف 
  ػوا نافعػا فػػي جما تػو، وقػػوة  اممػة فييػا، فيػػو يتصػدؽ، ويػػأمر غيػره بالصػػدقة، 

 . (2)بينيـ" ويصم  بيف الناس ويأمر غيره باإلصبلح 
ڤ     ڦ  ڦ   ڦ   ڦ     ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ  ػػومما ىػػو مػػف البػػاب قولػػو تعػػالو :

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڇچ  چ  چ  ڇ   چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

 ٓ(ٖ) چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
ِميُر َ اِئٌد ِإَلو اْسـِ اْلَجبَلَلػة ِمػ چوليجزيفچَقرََأُه اْلُجْمُيورُ  ْف ِبَياِء اْلَغْيَبِة، َوال ب

َوَما َبْعَدُه، َفُيَو النباِىي َواْلَواِ ُد َفبَل َجػَرـَ َكػاَف ُىػَو اْلُمَجػاِزي  چٹ  ٹچَقْوِلِو َتَعاَلو: 

                                           

 . ٙٙ / ٗ( البحر المحيط في التفسير : 1)

 –الناشػر: ني ػة مصػر  -ٕٓ٘( مف ببلغة القرآف : أحمد أحمد  بد ا البيمي البدوي : صػػ 2)
 .ٕ٘ٓٓ اـ النشر:  -القاىرة

   ٜٙ،  ٜ٘( سورة النحؿ   : آية : 3)
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ٍ  ِبُنوِف اْلَعَظَمةِ  َ َمو اْمِتثَاِؿ َأْمرِِه َوَنْيِيِو ، َوَقرََأُه اْبُف َكِثيٍر َوَ اِصـٌ
التفػات مػف  ،  مو(ٔ)

وحجػتيـ ِإْجَمػا يـ  مػو  ر ا تعػالو  ػف نفسػو،طريؽ الغيبػة إلػو الػتكمـ فيػو إخبػا
إخبار  ػف ا  چوليجزيفچ وفي قراءة بالنفوف، چ ولنجزينيـچَقْولو ِفي اْاَية بْعدَىا 

َوَمػا ِ ْنػد ا چوحجتيـ اكر ا قبمػو َوُىػَو َقْولػو تعالو فمرجك ال مير فييما واحد، 
، وقولػو: (ٕ)أحسف مف َأف تقطك ِممبػا قبمَيػا ، َفِإاا  طفت اْاَية  مو مثمَيا َكافَ چ َباؽٍ 

جزاء الصبر الفوز بالّطمبة، والّظفر بالبغية، ومتليـ  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ
فو الطمبات يختمؼ: فمف صػبر  مػو مقاسػاة مشػقة فػو ا. فعو ػو وثوابػو  ظػيـ 

، ومف صبر  ف إتباع (ٖ)چىث   يث   حج  مج  جح  مح  چمف قبؿ ا، قاؿ تعالو: 
ۓ  ڭ   ڭ    چ ا، و ف ارتكػاب ىفػوة مخافػة  فجػزاؤه:  شيوة ألجؿ

ولما كاف الجزاء لمصبر  مو ىػاه الدرجػة ، (ٗ)چڭ     ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
ال يحدىا حػد ، وال يقػؼ  مػو مقػداره              مف العظمة و مو المنزلة ، بحيث 

  ميـ ناسب أف يخبر  نو بمفظ العظمة والفخامة.
 فيو وجياف: چڃ  ڃچ   چ  چ  چ  ڇڇ    ڃچ  وقولو  ز وجؿ:

                                           

  ٖ٘ٓ/ ٕ، النشر في القراءات العشر: ٖ٘ٚ( ينظر : كتاب السبعة في القراءات:1)

 ،  ٖٜٖ( ينظر : حجة القراءات : 2)

 .   ٓٔ( سورة الزمر : آية : 3)

، وينظػػر: لطػػائؼ اإلشػػارات د تفسػػير القشػػيري :  بػػد الكػػريـ بػػف  ٘ٚ( سػػورة الفرقػػاف : آيػػة : 4)
الناشػػػر: الييئػػػة  -المحقػػػؽ: إبػػػراىيـ البسػػػيوني -ٖٛٔ/ٕىػػػوازف بػػػف  بػػػد الممػػػؾ القشػػػيري :

 الطبعة: الثالثة -مصر –المصرية العامة لمكتاب 
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، وااخػرة باقيػة، والثػاني: أف طػا تكـ تفنػو يريد بو أف الدنيا فانية أحذُوا:
، وىػػاا الكػػبلـ جػػرى مجػػرى التػػاييؿ لمػػا قبمػػو، وأرسػػؿ إرسػػاؿ المثػػؿ (ٔ)وثوابيػػا يبقػػو

فيحمؿ  مو أ ـ، ولالؾ كاف  ػمير  نػدكـ  ائػدا إلػو جميػك النػاس بقرينػة التػاييؿ 
لمثؿ، وبقرينة المقابمة بما  ند ا، أي ما  ندكـ أييا الناس ما  ند المو ود وما وا

 ،(ٕ) ند الوا د، ألف المنيييف  ف نقض العيد ليس بيدىـ شيء. 
نما  بر في صدر الكبلـ بطريؽ الغيبة في قولو:  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چوا 

باالسػػػػػػػـ  چڇچ  چ  چ  ڇ   چڃ  ڃ  ڃ چ   وقولػػػػػػػو:      چڤ     ڦ  ڦ ڦ   ڦ   ڄ      ڤڤ
دوف  مير التكمـ لمتنويو بشأف ما أسند إليو مػف خصػاؿ حيػث أ ػيفت إلػو الظاىر 

، وال يحيػد اإلنسػاف  االسـ الجميؿ لما فيو مف التاكير بأنو حقيؽ بأف ال يكفر بتياتػو
 نو، وال يزيف لو الشػيطاف  ممػو في ػؿ  ػف السػبيؿ، ألنػو ميمػا أوتػي مػف غػرض 

ف طػاؿ األ مػد وجػّؿ العػدد، فخػزائف ا باقيػة ال تفنػو فيػده سػخاء ال يغي ػيا زائؿ، وا 
 طػػػاء الميػػػؿ والنيػػػار، ومػػػف ثػػػـ ناسػػػب التعبيػػػر بمفػػػظ الجبللػػػة صػػػريحا لبػػػث روح 
الطمأنينة، وازدياد اإليماف في القموب بأف  طػاء ا فػاؽ أي نعػيـ زائػؿ  فمػف صػبر 

لػالؾ كػاف التعبيػر بطريػؽ  مو الؾ وصابر استحؽ الثواب الجزيؿ، واألجر العظيـ، و 
بالنوف المو ػو ة لمتعظػيـ والتفخػيـ مػف قبيػؿ إخبػار ا  ػف  چڇچالتكمـ 

قرار بالو د، وتثبيت لمخبر في  قػؿ المخاطػب  نفسو، وفي ىاا تأكيد  مو البشارة، وا 
وقمبو ؛ فنقؿ الو د مف غير وا ده قد يقػك فػي نقمػو شػؾ، وتسػكف فػي القمػب ريبػة، 

مف المتكمـ مباشػرة، فيػاا أد ػو لقبولػو، والوثػوؽ فػي تحققػو، أما حيف يكوف الو د 
                                           

أبو الحسف  مي بف محمد بف محمد بػف حبيػب  -اوردي د النكت والعيوف ( ينظر : تفسير الم1)
المحقػؽ: السػيد ابػف  بػد المقصػود بػف  - ٕٕٔ/ ٕالبصػري البغػدادي، الشػيير بالمػاوردي : 

 بيروت / لبناف.بدوف.  -ط: دار الكتب العممية  - بد الرحيـ

 . - ٕٕٚ:  ٗٔ( ينظر : التحرير والتنوير :2)
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ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ     ٻٱ  ٻچ السػػػيما وأنػػػو وقػػػك مػػػف الوا ػػػد مباشػػػرة 

 . (ٔ)چڀ
ىػي الموطئػة، أي: لنجػزينيـ بسػبب صػبرىـ  چڇچ والبلـ في قولو:

يـ مػف  مو ما ناليـ مف مشاؽ التكميؼ وجياد الكافريف والصبر  مو مػا ينػاليـ مػن
 اإليااء بأحسف ما كانوا يعمموف مف الطا ات. 

نما خص أحسف أ ماليـ، ألف مػا  ػداه وىػو الحسػف مبػاح، والجػزاء  قيؿ: وا 
 (ٕ)إنما يكوف  مو الطا ة وقيؿ: المعنو : ولنجزينيـ بجزاء أشرؼ وأوفر مف  مميـ

نمػػا اسػػتحقت تمػػؾ الفئػػة،  ياقيف مػػف النػػاس الو ػػد بػػالثواب العظػػيـ ، المؤكػػد بالسػػ وا 
لكػونيـ "َصػَبُروا  مػو مػا فوتػوا مػف األمتعػة الفانيػة واأل ػراض الحالي والمقالي معا؛ 

الدنيػػة الدنيويػػة بسػػبب ثبػػاتيـ وتقػػررىـ  مػػو األمػػور األخرويػػة ولػػـ ينق ػػوا العيػػود 
والمواثيؽ المتعمقة بالديف القويـ وبالجممة لـ يستبدلوا األ مو البػاقي بػاألدنو الفػاني 

بالعاجػػؿ الزائػػؿ الزائػػ  وقػػد لحقيػػـ بسػػبب الػػؾ مػػا لحقيػػـ مػػف المحػػف وااجػػؿ الػػدائـ 
والشدائد العاجمة و اع  نيـ ما  ػاع مػف لػااتيا وشػيواتيا فصػبروا  مػو جميعيػا 
ـْ ِبَأْحَسػػِف مػػا كػػاُنوا َيْعَممُػػوَف يعنػػو لنجػػزييـ ونثيػػبيـ بجػػزاء أحسػػف  وأل طينػػاىـ َأْجػػَرُى

ومواثيقنػػا وجػرييـ بمقت ػػو أمرنػػا  وأوفػر مػػف مقت ػو  مميػػـ لوفػائيـ  مػػو  يودنػا

                                           

  ٙية : ( سورة الرـو : آ1)

 .ٜٕٕ/ ٖالشوكاني :  –( ينظر : فت  القدير 2)
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وفو ااية  دة جميمػة باغتفػار مػا  سػو أف يكػوف قػد فػرط مػنيـ أثنػاء ،  (ٔ)ونيينا"
 . (ٕ)الؾ مف جزع يعترييـ بحسب الطبيعة البشرية

ومما ىو مف باب الو د الحؽ، وكاف التأكيد فيو بأسموب االنتقاؿ مف حديث 
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  چ  قولػػػو تعػػػالو :الغيبػػػة إلػػػو حػػػديث الػػػتكمـ تعظيمػػػا وتفخيمػػػا 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

  (ٖ) چٹ  ڤ  ڤ  
ِبُنػوِف اْلَعَظَمػِة َ َمػو ااِلْلِتَفػاِت ِمػَف اْلَغْيَبػة  چ َفَسػُنْؤِتيوِ  چَقرََأ َنػاِفٌك َواْبػُف َكِثيػٍر 

َ اِئػػػًدا َ ػػػِميُرُه َ َمػػػو اْسػػػـِ  چٹ  چ    اْلَغْيَبػػػةِ ِإَلػػػو الػػػتبَكمفـ، َوَقػػػرََأُه الجميػػػوَر ِبَيػػػاِء 
وحجػتيـ  (٘) قاؿ األزىري: مف قرأ بالنوف أو الياء فالفعؿ لمبو  زب وجػؿب ،  (ٗ)اْلَجبَلَلِة".

 . (ٙ)في الؾ أف ا تعالو أخبر  ف نفسو 
 –  –وسػػػياؽ اايػػػات قػػػائـ  مػػػو بيػػػاف ف ػػػؿ  طػػػاء ا تعػػػالو لمنبػػػي 

، جزاء ما قدموه مف ت حيات بالنفس والمػاؿ لرفعػة ديػف ا، وىػاا  وصحابتو الكراـ
النسؽ القرآني المعجز قائـ  مو التعظيـ والتفخيـ مف أوؿ لفظة في السورة الكريمػة 

                                           

: نعمػة ا بػف  -( الفوات  اإلليية والمفات  الغيبيػة المو ػحة لمكمػـ القرآنيػة والحكػـ الفرقانيػة 1)
الغوريػة،  -الناشػر: دار ركػابي لمنشػر   ٖٚٗمحمود النخجواني، ويعػرؼ بالشػيخ  مػواف صػػ 

 ـ. ٜٜٜٔ -ىػ  ٜٔٗٔاألولو،  -مصر

مطبعػة مصػطفو البػابو  -،ٖٛٔ/  ٗٔ( تفسير المراغي لمشيخ  أحمػد بػف مصػطفو المراغػي :2)
 ـ. ٜٙٗٔ -ىػ  ٖ٘ٙٔاألولو،  -الحمبي بمصر

  ٓٔآية :  –( سورة : الفت  3)

 . ٜٓ٘،إتحاؼ ف بلء البشر:  ٖٓٙ( كتاب السبعة في القراءات:4)

  ٜٔ/  ٖ( معاني القراءات : 5)

  ٓ ٕٚٙ( حجة القراءات: 6)
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، والتػػي جػػاءت فػػي صػػورة المػػتكمـ تعظيمػػا وتفخيمػػا مػػف شػػأف العطيػػة والمعطػػو لػػو، 
المراد إما أف يراد بو   والفت ،(ٔ) چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چوىاا متحقؽ في قولو تعالو: 

ما أف يػراد بػو فػت  الصػم  الػاي حػدث فػي الح ،فت  مكة تشػبييا لػو  يكػوفو  ديبيػةوا 
ف كاف الفت  وقك بعد الصم  ،(ٕ)ألنو توطئة لو  ةبفت  مك ولكنو مف الو د الاي  ،وا 

ث وىػاا ال يحػد ،بعػد حدثفعبر بالما ي  ما سي ،فكأنو والواقك سواء ،يتيقف حدوثو
يجادىا، ولاا ناسب أف يأتي التعبير  ف ىػاا  إال مف  ظيـ قادر  مو إدراؾ األمور وا 

ثػـ تتابعػت  ، چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  الخبر بطريؽ التكمـ الداؿ  مو العظمة والفخامػة
إشارة إلو أنيا ال تخرج إال مف منافػا العػزة ،  رااألفعاؿ المسندة إلو لفظ الجبللة ظاى

 (ٖ)چ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺچ اؿ : ػاة فقػػػػػإلرادة النافػػػػومنػػػػابك القػػػػوة وا
 ثـ ، چ(٘)چ ڃ  ڃ  چ   چ  چ...(ٗ)چ ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄچ...
  (ٙ)چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  چ التكمـ المخبر  ف نفسو بقولػو  و اد إل ثـ

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  چثـ انتقؿ إلو الغيبػة ثانيػة بقولػو:  

 .(ٚ) .چې  ى  

                                           

  ٔآية :  –( سورة : الفت  1)

 .  ٘ٗٔ/  ٕٙ( ينظر : التحرير والتنوير :2)

  ٕآية :  –( سورة : الفت  3)

  ٗآية :  –( سورة : الفت  4)

  ٚ،  ٗآية :  –( سورة : الفت  5)

  ٛآية :  –( سورة : الفت  6)

 ٜآية :  –( سورة : الفت  7)
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ا  ففي ىاا السرد القرآني يجد أف السػياؽ  نػدما تتحقػؽ فيػو العطيػة مػوالمتأمؿ  
يحػػدث التحػػوؿ واالنتقػػاؿ مػػف طريػػؽ الغيبػػة إلػػو طريػػؽ الػػتكمـ  –  –تعػػالو لنبيػػو 

لكػػوف  ؛بػو ِ ػػدَ  مػو صػػدؽ مػا وُ  وتأكيػػدا ،وتفخيمػػا ألمػره – –تعظيمػا لشػػأف النبػي 
نمػػا صػػدر مػػف منافػػا  زتػػ مػػتكمـ،الخبػػر لػػـ ينقػػؿ  ػػف                و أمػػرا مباشػػرا إلػػو النبػػيوا 

– –  كمػا أنػو تعظػيـ  ،يوجػد فػي غيػره  ال مػا وتفخيمػووفي ىاا مف تعظيـ اإلنعاـ
وتفخيـ لمخبر نفسو، فحيف يكوف المخِبُر بالخبر  ظيمػا ، فػإف المخَبػَر بػو ال محالػة 

 ػَ َلػْت َ َمػيب المبْيَمةػَلَقْد ُأْنزِ » تعقيبا  مو نزوؿ ىاه ااية :   – – ظيـ ولاا قاؿ النبي
ـب َقرََأ:«ُسوَرٌة، َلِيَي َأَحبف ِإَليب ِممبا َطَمَعْت َ َمْيِو الشبْمُس    .(ٔ) چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ، ُث

فػي الغػرض األصػمي مػف ىػاه السػورة، وىػو سػياؽ تعظػيـ األمػر شػرع  يػوفػ
  ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ڀٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ  قولو

وىػػاه الجممػػة مسػػتأنفة، وأكػػد بحػػرؼ  ،چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
الستح ار حالة المبايعػة  چ ٻ چالتأكيد لبلىتماـ، وصيغة الم ارع في قولو: 

 الجميمػػػػػة لتكػػػػػوف كأنيػػػػػا حاصػػػػػمة فػػػػػي زمػػػػػف نػػػػػزوؿ ىػػػػػاه اايػػػػػة مػػػػػك أنيػػػػػا قػػػػػد 
ايعوف إال ا والحصر المفاد مف إنما حصر الفعؿ في مفعولػو، أي ال يبػ ... انق ت

وىػػو قصػػر اد ػػائي باد ػػاء أف غايػػة البيعػػة وغر ػػيا ىػػو النصػػر لػػديف ا ورسػػولو 
 . (ٕ)فنزؿ الغرض منزلة الوسيمة فاد و أنيـ بايعوا ا ال الرسوؿ

                                           

وؿ ا صمو ا  ميو وسمـ وسننو وأيامو د ( الجامك المسند الصحي  المختصر مف أمور رس1)
بػاب  –: محمد بف إسما يؿ أبػو  بػدا البخػاري الجعفػي : كتػاب الغػزوات -صحي  البخاري 

المحقػػؽ: محمػػد زىيػػر بػػف ناصػػر  -(  ػػف أنػػس بػػف مالػػؾ ٕٚٔٗ ػػزوة الحديبيػػة حػػديث رقػػـ )
 ىػ.ٕٕٗٔاألولو،  -: دار طوؽ النجاة -الناصر 

 . ٛ٘ٔ/  ٕٙير : ( التحرير والتنو 2)
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تعظيما لمف يعود  ميو  چٹچب ـ الياء في  چٿ   ٹ  ٹ   ٹچ وقراءة 
بااللتفػات  چفسػنؤتيوچراءة ال مير، وتمؾ القراءة ومػا سػبقيا مػف معػاف ترشػي  لقػ

و، وحػػيف ػف نفسػػػمػػف الغيبػػة فػػي التعبيػػر بمفػػظ الجبللػػة ظػػاىرا إلػػو الػػتكمـ المخبػػر  ػػ
يتحدث المنعـ مخبرا  ما أنعـ بػو، يتناسػب معػو التعبيػر بمػا يحمػؿ العظمػة والفخػار 

چ    فسػنؤتيو  چ مو  ادة المموؾ في اإلخبػار  ػف أنفسػيـ، ونػوف العظمػة فػي قػراءة 

لممعنػو، وتحمػؿ تبلؤمػا بػيف السػياؽ المقػالي، ومػا يتطمبػو المقػاـ، فػاألجر بيا سػعة 
 –سبحانو وتعػالو  –العظيـ يتناسب مك حديث العظمة والفخار مف المتكمـ وىو ا 

ىو الجنة، وما يكوف فييػا ممػا ال  ػيف رأت وال أاف سػمعت وال خطػر واألجر العظيـ 
 .(ٔ) مو قمب بشر" 

ر القراءات وكاف االلتفات فيو مػف طريػؽ الغيبػة إلػو الػتكمـ ومما ىو مف تغاي       
ىئ  ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی    ېئۈئ  ېئ  ېئ  ۈئۇئ   ۇئ      ۆئ         ۆئچ قولػػػػو تعػػػػالي 

  ، (ٕ) چجت  حت      خت    يبجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب      خب    مب   ىب
ة لفظػػا ومعنػػو قولػػو تعػػالو ووقػػك فيػػو التغػػاير القرائػػي راسػػما صػػور  مثمػػووممػػا ىػػو 

االلتفات مف الغيبة إلو طريؽ التكمـ تعظيمػا وتفخيمػا لشػأف الحػديث  ػف ثػواب أىػؿ 
گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   چ الجنة ، و ظـ ما ينالونو مف أجر قولو تعالو :

ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  

﮽ ﮾   ﮿  ﯀   ﯁     ﮷ ﮸  ﮹  ﮺         ﮻    ﮼    ﮶ھ  ے ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴  ﮵ 

                                           

 . ٕٕ٘/  ٖٔاأللوسي :  -( تفسير روح المعاني 1)

   ٜ( سورة التغابف : آية : 2)
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 . (ٔ)چۈ  ٴۇ  ۋ  جئ   حئ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ       ۇ        ۆ    ۆ
قرأ الجميور في اايتيف بياء الغيبة  مو مقت و الظاىر، وقرأ نػافك وابػف  فقد

 مػو االلتفػات مػف الغيبػة  (ٕ)ظمػةبنػوف الع چ َوُنْدِخْمػوُ چ چ ُنَكفِّػرْ چ امر وأبو جعفر 
إلػػو الػػتكمـ ألف مقػػاـ الو ػػد مقػػاـ إقبػػاؿ فناسػػبو  ػػمير الػػتكمـ، الػػداؿ  مػػو  ظمػػة 
المػػتكمـ، الػػوحي بتحقػػؽ و ػػده لعظمػػة مػػف و ػػد، وتناسػػب مػػف خػػبلؿ المعنػػو لمداللػػة 
 مػػو  ظػػـ المو ػػود بػػو وىػػو الفػػوز بجنػػة اات صػػفات تسػػر النػػاظريف، وتقػػر  ػػيف 

وزيادة  مػو ىػاا الو ػد بالجنػة جػاء  چمئ  ىئ  يئ  جب   حب چ المؤمنيف بكونيا
زيادة تف ؿ، وحسف ثواب جزاء ما قدـ مف  مؿ  چ  يبخب    مب   ىبچالقيد بقولو 

داللة  مو  ظـ ما و د  -صال  في الدنيا، ثـ جاءت جممة التاييؿ في آية التغابف 
 چ چ ُنَكفِّػرْ  چت قػراءة ػـ كانػف ثػوم چجت  حت      خت  چ     بو المعظـ نفسو متكمما

مف قبيؿ تعظيـ المتكمـ نفسو  مو  ادة المموؾ تعظيما وتفخيما مف شاف  چ َوُنْدِخْموُ 
 ما أسند إليو مف  مؿ ، وما أصاب المؤمف مف ثواب  ظيـ ، وأجر كبير .

 چی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب چ  أما التعبير بطريؽ الغيبة
الو فعمػي مقت ػو الظػاىر؛ والػؾ لمتأكيػد بإسناد األفعاؿ إلو  مير يعود  مو ا تع

والتقرير لممعنو المو ود بو ، وخيريتو و ظمتو في ااتو بسبب ما إسناده إلو  ظيـ 
، وتمػػؾ العنايػػة (ٖ)أف  ػػمير الجبللػػة يػػؤاف بعنايػػة ا بيػػاا الفريػػؽ"فػػي ااتػػو ، كمػػا 

ا أ ػده تستوجب  ميو إتماـ ما و د بػو فػي الػدنيا ، وىػاا يػتبلءـ ومقػاـ الحػديث  مػ
                                           

   ٔٔ - ٓٔ( سورة الطبلؽ: آية :1)

 ،  ٜٖٙ( ينظر : السبعة في القراءات : صػ 2)

 . ٕٚٚ/  ٕٛ( التحرير والتنوير : 3)
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ا لممؤمنيف الصالحيف ، و مػو الػؾ فػإف القػراءتيف تؤديػاف الغػرض المنػوط بيمػا ، 
مػك اتسػاع كػؿ منيػػا فػي المعنػو ، فحمػػؿ اايػة  مػو معنيػػيف متبلئمػيف ، زيػادة فػػي 
وصؼ األجر ، وتفخيما ألمر الثواب ، وما جاء مؤكدا بطريقيف ٌأقوى وآكػد ممػا جػاء 

 . (ٔ) مـ واحد"  بطريؽ واحد ، " و مماف خير مف
            ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ       ۇ           چ وقولو تعػالو: 

وقولػو: « يػؤمف»إفراد ال ػمير فػي ىػاه اايػة فػي قولػو:  چۈ  ٴۇ  ۋ  جئ   حئ    ۈۆ    ۆ
، والجػواب: « خالػديف»وجمػك فػي قولػو: « . لػو» وقولػو: « يدخمو»وقولو: « يعمؿ»

والجمك با تبار معناىا وىو كثير في القرءاف العظيـ. « مف»أف اإلفراد با تبار لفظ: 
وفي ىاه ااية الكريمػة رد  مػو مػف ز ػـ أف مرا ػاة المعنػو ال تجػوز بعػدىا مرا ػاة 

ثـ را و المفظ في قولػو: « خالديف»المفظ ألنو في ىاه ااية را و المعنو في قولو: 
 (ٕ)قد أحسف ا لو رزقا. 

ف التغػاير القرائػي فيػو راسػما صػورة االلتفػات مػف ومما ىو مف ىػاا البػاب وكػا
اء ػاصػطفاء الفعػؿ الم ػارع ) يحشػر( مصػدرا باليػالغيبة إلو التكمـ  ترىيبػا وتخويفػا 

النوف تغايرا قرائيا في مظاف متعددة في آي الاكر الحكيـ،  ومنو قولو تعػالو فػي  أو
  ڈ  ڈڎ  ڎ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ          چ سػػػػورة األنعػػػػاـ : 

                                           

مػف اكتفائػؾ بمعرفتػؾ. وأصػمو  مثؿ معناه: ألف ت يؼ  مو  ممؾ األوؿ  ممًا حادثػا خيػر ىاا(1) 
: إنػػي بػػو الولػػدأف رجػػبًل وابنػػو سػػمكا طريقػػا، فقػػاؿ الرجػػؿ يػػا بنػػي: سػػؿ لنػػا  ػػف الطريػػؽ: فقػػاؿ 

 الـ، فقاؿ الرجؿ: يا بني: " مماف خير مف  مـ واحد" فصػارت مػثبًل. ] ينظػر: مجمػك األمثػاؿ 
 رػي الحمبػي ، مصػتحقؽ محمد محي الديف  بد الحميد ط : مصطفو الباب ٕٕ٘/ٕلمميداني: 

  ٜٕٔ{ و: ينظر المطوؿ في شرح تمخيص المفتاح لسعد الديف التفتازاني : 

: -ٕٓٗ: محمد األمػيف الجكنػي الشػنقيطي : -( ينظر : دفك إيياـ اال طراب  ف آيات الكتاب2)
 ـ ٜٜٙٔ -ىػ  ٚٔٗٔالقاىرة: األولو  -مكتبة ابف تيمية 
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ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ںں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہہ  ھ         ھ  ھ  ھ  

 .(ٔ)چ
،  چ َنْحُشُرُىـْ  چَقرََأ اْلُجْمُيوُر:   ِبُنوِف اْلَعَظَمِة َ َمو ااِلْلِتَفاِت، َوَقرََأُه َحْفٌص َ ػْف َ اِصػـٍ
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ . وقولػػو تعػػالو فػػي سػػورة يػػونس : (ٕ)-اِء اْلَغْيَبػػةِ ِبَيػػ -

ڤ       ڤ  ڤ  ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ    ڤ  ٹٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

بالنفوف غير  چ َوَيْوـ نحشرىـچ، كميـ َقرََأ (ٖ)چڃ  ڃ  ڃ        ڃ  چ   چ  چ         چ
 و في سورة الفرقػاف :ػو تعالػ، وقول (ٗ). ِباْلَياءِ  چ َوَيْوـ يحشرىـچحفص  ف  اصـ 

ژ     ژ  ڈ             چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ          ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ 

َفَقرََأ ،  (٘) چڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
 ِباْلَيػاءِ  چَفَيقُػوؿچ... چ ُدوفَ ػْوـ يحشرىـ َوَما يْعبػَويَ  چاْبف كثير َوَحْفص َ ف َ اِصـ 

فييَمػػا َجِميًعػػا، َوَقػػرََأ َنػػاِفك َوَأُبػػو َ ْمػػرو َوَحْمػػَزة والكسػػائو َوَ اِصػػـ فػػو ِرَواَيػػة َأبػػو بكػػر 
ِباْلَياِء َوَلْيَس  ندى َ ػف َأبػو بكػر َ ػف َ اِصػـ  چَفَيُقوؿچبالنفوف  چ َوَيْوـ نحشرىـچ
رو شػوء، وروى َ يبػاش َو بيػد بػف  قيػؿ َ ػف ىػروف َ ػف َأبػو َ ْمػ چ َفَيُقوؿ چفو 

ِباْلَيػاِء مثػؿ اْبػف  چَفَيقُػوؿچ...چَوَيػْوـ يحشػرىـچ َوَأُبو زيد والخفػاؼ َ ػف َأبػو َ ْمػرو

                                           

   ٓ ٕٛٔ،  ٕٚٔ( سورة األنعاـ   : آية :1)

  ٜٓ٘، حجة القراءات : ٜٕٙ( كتاب السبعة في القراءات:2)

   ٓ ٗٗ، ٖٗ( سورة يونس   : آية :3)

 . ٕٖٚ( كتاب السبعة في القراءات:4)

 . ٚٔ،  ٖٔ( سورة الفرقاف  : آية :5)
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كثير، وروى اْبف َسْعَداف َ ف ُمَحمبد بف اْلُمْنػار َ ػف يحيػو َ ػف َأبػو بكػر َ ػف َ اِصػـ 
وف بػػػالنف   چ َفَنقُػػػوؿچ... چ َوَيػػػْوـ نحشػػػرىـچِباْلَيػػػاِء، َوَقػػػرََأ اْبػػػف َ ػػػامر  چَفَيقُػػػوؿچ

ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  چ  ، وقولو في سورة سبأ : (ٔ)َجِميًعا

ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱ  ٻی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ        جب    حب   

ـب َيقُػػػوؿچَقػػػرََأ َحْفػػػص  ،(ٕ) چپ  پ  پ     ڀ   ِباْلَيػػػاِء  چيحشػػػرىـ َجِميًعػػػا ثػػػ
ـب چفييَما، َوَقرََأ اْلَباُقوَف   .(ٖ) بالنفوف فييَما چنُقوؿ نحشرىـ جميعا ث

تمؾ جممة مف اايات القرآنية الكريمة، والتي تنوع فييػا الم ػارع وتحػوؿ بػيف 
الغيبة والتكمـ في صػورة االلتفػات، فػالتعبير بالفعػؿ الم ػارع مصػدرا باليػاء بأسػموب 

الي ِباْلَياِء مف مجيء الكبلـ  مو أصمو، إتبا ا لمسياؽ المقػ چَوَيْوـ يحشرىـچ الغيبة
َ َمػو ااِلْلِتَفػاِت،  وال ػمير  چ َنْحُشػُرُىـْ چلآليات الكريمػة، والتعبيػر بػو ِبُنػوِف اْلَعَظَمػِة 

في كؿ القراءات يعود  مو واحد ، فالحاشر فػي كػؿ ىػو ا تعػالو، وقػد جػاءت تمػؾ 
االلتفاتات في معرض الحػديث  ػف صػورة مػف الصػور الغيبيػة، ومشػيد مػف مشػاىد 

نمػا لطائفػة غػاب  قميػا،  القيامة وىػو الحشػر، ولػيس الحػديث  ػف جميػك الخمػؽ، وا 
وشرد ىواىا، واتخات مك ا آلية أخرى، والحشر موقؼ  ظيـ ىولػو، شػديد وقعػو، 
مييػػب صػػورتو، وتمػػؾ صػػورة تحتػػاج إلػػو سػػياؽ مقػػالي داؿ  مػػو العظمػػة، والسػػيادة 

، وىاا يتبلءـ المطمقة، والتممؾ التاـ ليـو القيامة وما يحدث فيو مف مواقؼ ومشاىد
والتعبير بالفعؿ الم ارع مصدرا بنوف العظمػة، لمػا تحممػو مػف معنػو التعظػيـ لمفعػؿ 

كما في تمؾ اايات  –بتعظيـ فا مو، وااللتفات مف الغيبة إلو التكمـ في مقاـ الو يد 
                                           

 .ٕٙٗ،  ٔٙٗ( كتاب السبعة في القراءات:1)

 . ٓٗ،  ٜٖ( سورة سبأ  : آية :2)

  ٖٓ٘ ( كتاب السبعة في القراءات :3)
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فيو إشعار بالتيديد والترىيب مف الوقوع في  –إ افة إلو معنو التعظيـ والتفخيـ  –
 فعؿ المؤدي إلو الشرؾ با صراحة.شرؾ ىاا ال

ووجو القراءة أنو أخبر  ف نفسو تعالو  مو المتعارؼ مف طريقة المموؾ إاا  
           أخبػػػػروا  ػػػػف أنفسػػػػيـ ، اتسػػػػا ا لممعنػػػػو ، وتأسيسػػػػا لمعنػػػػو التعظػػػػيـ والتفخػػػػيـ 
مػػا ال يوجػػد فػػي التعبيػػر بالغيبػػة، زيػػادة  مػػو معنػػو الترىيػػب والتخويػػؼ مػػف ىػػوؿ 

َوَيْوـ چ ؼ ااتو، سواء كاف في سياؽ الغيبة أو التكمـ ، كما أف في قراءة الغيبةالموق
مػػف التقريػػك والتبكيػػت والطػػرد مػػف رحمػػة ا ، فكػػأف ا تعػػالو خػػاطبيـ  چ يحشػػرىـ

بسياؽ الغيبة لنفػي تصػور الجمػك مػك الػاات اإللييػة ومػا يعبػدوف مػف دوف ا فػي 
ف كػػاف الجميػػك سػػيقك  م يػػو مواقػػؼ القيامػػة مػػف البعػػث والحشػػر مو ػػك واحػػد ، وا 

وال ػمير فػي كػؿ اايػات فػي والنشر والوقػوؼ لمسػؤاؿ والػاىاب إمػا لمجنػة أو النػار، 
فال مير  ائد  ،القراءتيف :  ائد  مو الايف افتروا  مو ا الكاب، أو كابوا بتياتو 

صػناميـ  مو المشركيف وأتبا يـ، وما يعبدونو مف دوف ا كػتليتيـ المز ومػة ، وأ
ېئ  ېئ  ېئ  چ التي ال ت ر وال تنفك، وال تغني مف ا شيئا  أال تػرى إلػو قػوليـ 

 .(ٔ) چمب  ىب    خبىئ  ىئ  ىئ           ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  حب
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ       چ : ومنػػو فػػي بػػاب الو يػػد قولػػو تعػػالو

  ڀٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀ ٱ  ٻ  ٻ   ىئ    ىئ         ی  ی  ی     ىئېئ  ېئ  ېئ

ٿ  ٿ  ٿ       ٿٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ    ٺڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺ

                                           

 بتصرؼ  ٗٙٗ/  ٗ. وينظر البحر المحيط  ٕٗ – ٕٕ( سورة الصافات  : آيات :1)
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  

 ٓ  (ٔ)چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ڑ    ڌڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ
 چ ڍ... چ ...ڃ ... ڤ... ٹ چَقػػػػػػػرََأ اْلُجْمُيػػػػػػػوُر أَْلَفػػػػػػػاَظ 

َيا ِباْلَياِء التبْحِتيبِة، َوَقرََأَىا اْبُف َكِثيٍر َوَأُبو َ ْمٍرو ِبُنوِف اْلَعَظَمِة َ َمو ااِلْلِتَفاِت ِمْف َخْمَستُ 
. َوَقػرََأ (ٕ) چڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺچ َ ِميِر اْلَغْيَبِة البِاي ِفي َقْوِلِو:  ، ِإَلو َ ِميِر الػتبَكمفـِ

يِ  َ َمو اْ ِتَباِر التبْأِنيػِث، ِبمُ  چَفُتْغِرَقُكـْ چَأُبو َجْعَفٍر  ِميُر َ اِئٌد ِإَلو الرِّ َثنباٍة َفْوِقيبٍة، َوال ب
َيػػاِح َ َمػػو ِقػػرَاَءِة أبػػي َجْعَفػػر" فاليػػاء والنػػوف فػػي المعنػػي سػػيباف؛ ألف ، (ٖ)َأْو َ َمػػو الرِّ

ة المشيئة   ػزب وجػؿب فػي القػراءتيف، والمعنػو: أنيػـ  نػد الشػدائد يتمسػكوف برحمػ
ا، وفي الرخاء يعر وف  نو،  ثـ أنكر سبحانو  مييـ سوء معػاممتيـ ىػاه، فبػيف 
ف سمموا مف البحر، فحارىـ ما أمنوه مػف البػر  ليـ أنو قادر  مو ىبلكيـ في البر وا 
كما حارىـ ما خافوه مف البحر، فعقابو سػبحانو واقػك  مػو أي حالػة ىػـ فييػا، ألنػو 

حالة دوف أخرى لعظمتو فيو قػادر  مػو إيقػاع غير قاصر  مو مكاف دوف آخر، أو 
 العقاب بأنوا و  مو حسب إرادتو، فبل يركف أحد إلو رخائو.

وقراءة النوف التي لمعظمة يخبر ا جّؿ َو ز فييا َ ف َنفسػو وحجتيمػا لَقْولػو 
قبمو َكَأنبُو لما َأَتو اْلَكبَلـ َ ِقيبو ِبَمْفظ اْلجمك جعؿ َما   چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ڑچ

 مػػػو َلفظػػػو ليػػػأتمؼ نظػػػاـ اْلَكػػػبَلـ  مػػػو لفػػػظ َواِحػػػد، وقػػػراءة  اْلَيػػػاِء ِإْخَبػػػار َ ػػػف ا،  
وئ  ۇئ  ۇئ  چ وحجتيـ َأف اْلَكبَلـ ابتدئ ِبِو باْلخبر َ ف ا ِبَمْفظ التبْوِحيد َفَقػاَؿ : 

                                           

 .ٜٙ، ٛٙ( سورة اإلسراء  : آية : 1)

 ٚٙ( سورة اإلسراء   : بعض آية : 2)

 . ٖٛٓ/ ٕ،النشر في القراءات العشر:  ٖٖٛ( كتاب السبعة في القراءات:3)
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ـ الكػػبل َفجعمُػػوا َمػػا َأتَػػو َ ِقيبػػو مػػف  چ  ڀپ  پ  پ  پ   ڀچَوَقػػاَؿ:      چ ۆئ  ۆئ
 .(ٔ).جاريا  مو معناه ألف القصة واحدة والكبلـ يتبك بع و بع ا

والحػديث ىنػا  ػف اكػر بعػض نعػـ ا تعػالو  مػو اإلنسػاف التػي يجػب  ميػو  
السػر الببلغػي فػي االلتفػات مػف الغيبػة إلػو ومف ىنا كاف مقابمتيا بالشكر ال الكفر، 

مقػاـ تيديػد وتخويػؼ مػف  اقبػة التكمـ الواقك في ىاا التغاير القرائي راجعا إلػو أف ال
أمر محظور فعمو، والتيديػد مػف المػتكمـ المخبػر  ػف نفسػو بنػوف العظمػة أوقػك فػي 
النفس مف التيديد المخبر  نو بواسطة الغيبة، حيث إف المواجية في التيديد تتسػـ 
بالشدة، ومف ثـ يكوف التخويػؼ بػو أوقػك، والترىيػب فيػو أشػد، ومػف ثػـ جػاءت تمػؾ 

يا بالنوف الدالة  مو  ظمػة المػتكمـ، إشػارة  مػو قدرتػو فػي إيقػاع مػا األفعاؿ خمست
تو د بو، وىاا أوقك في النفس، وأشد تأثير في القمب، مك ما تحممو قراءة الياء مف 
معاني التخويؼ والترىيب مف إسناد األفعاؿ إلو  مير الغيبة العائػد  مػو ا تعػالو 

ألمػر، وجريػا لمسػياؽ المقػالي مػك السػياؽ ، ومبالغة في التعظيـ والتفخيـ مف شأف ا
الحالي وما ىو مفيـو مػف اايػات، حيػث إف مػف بمػ  الغايػة فػي العظمػة، أو تحػدث 
بنوف العظمة ال يخشػو  اقبػة مػا يفعمػو ، لعػدـ وجػود مػف يػرده  ػف أمػره، ومػف ثػـ 
يخبرنا العظيـ سبحانو بطريؽ الفخامػة والعػزة يكسػوىا قػوة وشػدة مقامػا ومقػاال، فػي 

رة جممة مايمة كأنيا تعميؿ وتو ي  لمتحوؿ مف طريؽ الغيبة إلػو أسػموب الػتكمـ سو 
 ،چڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ڑ چسيرا  مو قػراءة مػف قػرأ األفعػاؿ الخمسػة بػالنوف، 

أي مطالبػػًا يطمبنػػا بثػػأركـ بعػػد إىبلككػػـ بغػػرقكـ، فممػػا كػػاف القػػدر تعمقيػػـ بػػو مػػف بعػػد 
تسمية ىاا المقدر الطالػب تبيعػًا، ألنػو يتبػك الموت والتمؼ باإلغراؽ ناسب الؾ ألنو 

                                           

 . ٚٓٗ( حجة القراءات : 1)



 

  

 

 
 " دراسة ببلغية تحميمية" في القرآف الكريـ وأثره في تأسيس صور االلتفات التغاير القرائي

 

ٖٜٖ 

تباً ا، ،  أي لػف تجػدوا مػف يتبػك (ٔ)بعد الموت، كما يسمو طمب امة مف مات تبعًا وا 
ثػػأركـ أو ينصػػركـ طالبػػا حقكػػـ ، والػػؾ ألف ا لػػـ يظممكػػـ مثقػػاؿ ارة، واايػػات التػػي 

طريؽ الغيبة إلػو  وقك فييا ىاا التغاير القرائي وكاف سبيبل لرسـ صورة االلتفات مف
طريػػؽ الػػتكمـ تفريػػك  مػػو جممػػة أ ر ػػتـ، ومػػا بينيمػػا ا تػػراض، وفػػرع االسػػتفياـ 

وقد َمثبَؿ ىاا االسػتفياـ  ، (ٕ)التوبيخي  مو إ را يـ  ف الشكر و ودىـ إلو الكفر،
يحتاج إلػو   چڃ  ڃ چوفي قولو چٹچاإلنكاري التوبيخي الواقك في قولو: 

ـ بػالؾ، تسػجيبل  ميػو، كمػا أف مقػاـ التػوبيخ المفيػـو مواجية المسػتفِيـ المنكػر ليػ
مف االستفياـ اإلنكاري، األولػو فيػو أف يقػك مػف المػتكمـ ال أف يػأتي بطريػؽ الغيبػة، 
قصػدا لئلقػرار، وطمبػا لمشػػعور بالػانب، زيػادة  مػػو الػؾ بيػاف مػػا تف ػؿ  مػييـ حػػاؿ 

اإلنكػػار أو  الرخػػاء والسػػعة والتسػػجيؿ  مػػييـ الػػؾ فػػي مو ػػك ال يسػػتطيك فيػػو أحػػد
التكايب لمخبر، وال يكوف الػؾ تامػا إال إاا قػاـ بػو المػنعـ ااتػا، فكانػت قػراءة أسػموب 
التكمـ بنوف العظمة الدالة  مو المواجية زيادة في اإلنكار  مييـ وتكػايبيـ ومبالغػة 
في التوبيخ والتقريك بسبب إ را يـ  ف الشكر و ودىـ إلو الكفر بعػد مػا أنعػـ ا 

  مييـ . 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ مما ىو مف الو يد الشديد قولو تعالو: و 

.فقػػد َقػػرََأ اْلُجْمُيػػوُر ِلَيْجػػِزَي َقْومػػًا ِبَتْحِتيبػػٍة ِفػػي (ٖ) چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  
ِميُر اْلُمْسَتِتُر َ اِئٌد ِإَلو اْسـِ اْلَجبَلَلِة ِفي َقْوِلِو: أيػاـ المبػِو. وَ  ِلِو، َوال ب َقػرََأُه اْبػُف َ ػاِمٍر َأوب

                                           

أويػػؿ القػػاطك بػػاوي اإللحػػاد والتعطيػػؿ فػػي توجيػػو المتشػػابو المفػػظ مػػف آي ( ينظػػر :  مػػبلؾ الت1)
 و ػػػك حواشػػػيو:  - ٖٗٔ/  ٕأحمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف الزبيػػػر الثقفػػػي الغرنػػػاطي:  -التنزيػػػؿ

 لبناف -الناشر: دار الكتب العممية، بيروت  - بد الغني محمد  مي الفاسي

 . ٕٙٔ/  ٘ٔالطاىر بف  اشور :  –( ينظر :  التحرير والتنوير 2)

 ٓ ٗٔ( سورة الجاثية : آية : 3)
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ِلوِ  چ َ َمو ااِلْلِتَفاِت، ومنو قولو تعالو  (ٔ)َوَحْمَزةُ َواْلِكَساِئيف َوَخَمٌؼ ِبُنوِف اْلَعَظَمِة ِفي َأوب

ڦ  ڦ     ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ

ـٌ ، فقػػد قػػرأ َقػػرََأ اْلُجْمُيػػوُر َنْسػػُمْكُو ِبُنػػوِف اْلَعظَ (ٕ)چڄ   َمػػِة َفِفيػػِو اْلِتَفػػاٌت. َوَقػػرََأُه َ اِصػػ
ػِميُر اْلُمْسػَتِتُر َيُعػوُد ِإَلػو (ٖ)َوَحْمَزُة َواْلِكَساِئيف َوَيْعُقوُب َوَخَمٌؼ َيْسُمْكُو ِبَياِء اْلَغاِئبِ  ، َفال ب

 رّبو .
ف ػات مػػػراسػػما أسػػموب االلتفػػ د والو يػػد فػػي التغػػاير القرائػػيػوقػػد اجتمػػك الو ػػ

ٱ  چ مـ بنوف العظمة تعظيما وتفخيما لمفعؿ و دا وو يدا في قولو تعالو: الغيبة لمتك

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٺٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ     پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ

ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ     ٿٿ  ٿ

ڈ  ڈ     ڎچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   چڃ    ڃ  ڃ   ڃ  چ     چ

 (ٗ). چژ  ڑ  ژ  
ِبُنوِف اْلَعَظَمِة َ َمو ااِلْلِتَفاِت ِمَف  چ ُنَعاِّْبوُ  چ وَ  چ ُنْدِخْموُ  چَقرََأ َناِفٌك َواْبُف َ اِمٍر 

. َوَقرََأ اْلُجْمُيوُر ُيْدِخْمػُو ِباْلَيػاِء التبْحِتيبػِة  َجْرًيػا َ َمػو ُأْسػُموِب اْلَغْيَبػِة  (٘)اْلَغْيَبِة ِإَلو التبَكمفـِ
ػػػِميِر ِإَلػػػو اْسػػػـ اْلَجبلَلػػػة"لما أو ػػػد  مػػػو التخمػػػؼ نفػػػي الحػػػرج  ػػػف ىػػػؤالء بِ  َعػػػْوِد ال ب

                                           

، حجػػة  ٕٖٚ/ ٕ،النشػػر فػػي القػػراءات العشػػر:  ٜٗ٘( ينظػػر : كتػػاب السػػبعة فػػي القػػراءات:1)
  ٓ ٕٓ٘، إتحاؼ ف بلء البشر :  ٓٙٙالقراءات: 

 ٓ ٚٔػ  ٙٔ( سورة : الجف : آية : 2)

، حجػػػة ٕٜٖ/  ٕر : ،النشػػػر فػػػي القػػػراءات العشػػػٙ٘ٙ( ينظػػػر: كتػػػاب السػػػبعة فػػػي القػػػراءات:3)
 ٜٕٙالقراءات: 

 ٓ ٚٔػ  ٙٔ(  سورة : الفت  : آية : 4)

 . ٓٔ٘، إتحاؼ ف بلء البشر:  ٗٓٙ(  كتاب السبعة في القراءات:5)
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َوَمْف ُيِطػِك المبػَو َوَرُسػوَلُو ُيْدِخْمػُو َجنبػاٍت چالمعاوريف استثناء ليـ  ف الو يد ، وقولو 
فصػػؿ الو ػػد وأجمػػؿ الو يػػد مبالغػػة فػػي الو ػػد لسػػبؽ  چَتْجػػِري ِمػػْف َتْحِتَيػػا اأْلَْنيػػارُ 

 َوَمْف َيَتَوؿب ُيَعاِّْبُو َ اابًا أَِليماً چمتو، ثـ جبر الؾ بالتكرير  مو سبيؿ التعميـ فقاؿ:رح

؛ ألّف المقاـ يقت يو وبو ينزجر المرء  ػف (ٔ)إا الترىيب ىا ىنا أنفك مف الترغيب چ
  .(ٕ)المعاصي فيفوز بالسعادة العظمو، والترغيب ربما  ر بتأديتو لمتكاسؿ

 عبيػػػر بااللتفػػػات مػػػف الغيبػػػة إلػػػو الػػػتكمـ فػػػي قػػػراءة نػػػافكوتكمػػػف ببلغػػػة الت

ْبهُ چ و   چُنْدِخْلهُ چ ذِّ ِبُنوِف اْلَعَظَمِة لكوف المقاـ مشػتمبل  مػو ثػواب و قػاب فػي  چ ُنع 
وقػػت واحػػد لطػػائفتيف مختمفتػػيف، وكػػأف العػػدوؿ  ػػف طريػػؽ الغيبػػة إلػػو طريػػؽ الػػتكمـ 

والطررر    زه وسػػػمطانو،بعػػػ –يرسػػػـ صػػػورة محاكمػػػة القا ػػػي فييػػػا ىػػػو ا تعػػػالو 

ُسول هُ چاألوؿ:   و   
ْن ُيِطِع َّللاه م  رو  ه چ والطرؼ الثػاني: چ و   َ رْن ي  م  أي يعػص ا  چو 

أو مف تخمؼ  ف الخروج لمقتاؿ مػك رسػوؿ  – –تعالو، وال يتبك سنة نبيو محمد 
ڦ   ڦ  ڄ     ڄ  ڄ   ڄ   چ:دوف  ار مػف األ ػاار المػاكورة فػي قولػو – –ا 

ومف يحكـ بػيف متناق ػيف مت ػاديف  مػبل وجػزاء  چڃ   ڃ  چ     چچ     ڃ    ڃ
البػػد مػػػف ح ػػوره بعظمتػػػو وسػػمطانو، فكانػػػت نػػوف العظمػػػة الدالػػة  مػػػو المواجيػػػة 
والمشاىدة دا ية  مو اطمئناف الطرؼ األوؿ، وبػث الشػعور بالسػعادة والسػرور فػي 

  چ: قمبػػو لتيقنػػو بتحقيػػؽ و ػػد ا المسػػبؽ والػػاي يتمثػػؿ فػػي قولػػو
ررْن ُيِطررِع َّللاه م  و 

                                           

 .ٜٕٔ/  ٘أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ :  -(  تفسير البي اوي  1)

ِ َنايُة الَقاِ و وِكَفايُة الرباِ و َ َمو تْفسػيِر (  َحاِشيُة الشَِّياِب َ َمو تْفسيِر الَبيَ اِوي، اْلُمَسمباة: 2)
دار   ٔٙ/  ٛالَبيَ اوي: شياب الديف أحمد بف محمد بػف  مػر الخفػاجي المصػري الحنفػي : 

 بيروت . –النشر: دار صادر 
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ْْ ْن رت ُ  رت ا   َِ ِْ  َ ْجرِ م ِمرْن   َ   ٍ رت نه ُسول ُه ُيْدِخْلُه ج  تفصػيبل وتو ػيحا لػو لمثػواب  چو   
الجزيؿ، واألجر العظيـ، و مو الطرؼ ااخػر يقػك الشػعور بػالخزي والندامػة فػي قمػب 

اؿ أوامػر مف فػربط فػي جنػب ا وتخمػؼ  ػف الركػب ، وتػولو  ػف طا ػة ا ، وامتثػ
، ولػيس بخفػي أف الشػعور بػالخزي والندامػة فػي ح ػور مػف بيػده – –رسوؿ ا 

الثواب والعقاب أشػد وقعػا، وأقػوى أثػرا فػي الػنفس مػف الحػديث بطريػؽ الغيبػة، وتمػؾ 
سعة في المعنو زيادة  ما في قراءة الجميور بالياء مف معػاني الترغيػب والترىيػب، 

ف بػاكر ال ػديف المتقػابميف معػا ثوابػا و قابػا، وىػي والتأكيد  مػو العاقبػة فػي األمػري
صػػورة بديعيػػة معنويػػة حسػػنة أ ػػفت  مػػو األسػػموب جمػػاال وأكسػػبتو رونقػػا وبيػػاء، 
وزادت المعنو تأكيدا وتقريرا حيث إف  تصور أحد ال ػديف فيػو تصػور لآلخػر و مػو 

أكػد ىاا فالاىف  نػد اكػر ال ػد يكػوف مييػأ لآلخػر، ومسػتعدا لػو ، فػإاا ورد  ميػو ت
تقػػؼ  نػػد كونػػو مجػػرد جمػػك بػػيف  لػػـالصػػورة  هوببلغػػة ىػػا ٓلديػػو ، واسػػتقر بداخمػػو

نما  المت ادة األلفاظو  المتقابمة المعاني فحسب، فياه حمية شكمية، وزخرفة لفظية وا 
ظيػاره وتأكيػده وتقويتػو، والػؾ  اتظير ببلغتي قويػة بمػا حققػو مػف إي ػاح المعنػو وا 
محببػة لمػنفس مرغػوب فػي  ىماأحػد ،متناق ػتيفالتنبيػو  مػو حػالتيف  يؿألنو مف قب
، واألخػػرى  جنتػػووىػػي حالػػة العػػز والمجػػد والفخػػار بػػالفوز بر ػػواف ا  و  ،حػػدوثيا

و ػعة وميانػة لمػنفس   ،لما في الؾ مف اؿ وانكسار و يا؛موحشة لمنفس مكروه وق
 ويقػوي ،يزيػد فػي الػنفس  ناصػر اليمػة تعبيػرومثػؿ ىػاا ال ،والو يد بالعااب المقػيـ

الػػدا ي  لشػػيطافومحاربػػة ا ،طا ػة ا تعػػالو  مػػو حػػريضلػدييا صػػور التحفيػػز والت
بػف المعنيػيف مػف  التقابػؿ يزيادة  ما فػ ،والخوؼ مف لقاء العدو ،إلو الركوف لمدنيا

إي اح المعنو وتأكيده ، وتقويتو فو نفوس المخاطبيف، ألف النفس  نػد اكػر ال ػد 
 الطبػاؽ" ألف ،مػرتيف لمعنػوؾ بمثابػة اكػر االػ كػوفيقك لدييا صػورة ال ػد ااخػر وي

األقسػػاـ تحػػت المقسػػـ الػػاي ينػػاط بػػو الحكػػـ تقريػػرًا لشػػمولو  مػػو سػػبيؿ  فػػييسػػتر 
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ر اًء لطمأنينة النفس"  .(1)التفصيؿ وا 
أف المفسػػريف المعنيػػيف بتوجييػػات التغػػاير القرائػػي  وال يفوتنػػا التنبيػػو ػ ىنػػا ػ

ؽ فػي تحميػؿ الػنص القرآنػي، وتمػؾ النظػرة طالما يسػتوقفنا نظػرتيـ الكميػة إلػو السػيا
التحميميػػة الكميػػة قػػد أرشػػدتيـ إلػػو أف الػػربط بػػيف القػػراءة القرآنيػػة مو ػػك االلتفػػات، 
وبػػػيف الحػػػاؿ والمقػػػاـ مػػػف حيػػػث الو ػػػد ومػػػا يتطمبػػػو مػػػف اسػػػتعطاؼ وطمػػػب األنػػػس 
لممو ػػود، ومػػف حيػػث الو يػػد ومػػا يتطمبػػو المقػػاـ مػػف تػػوبيخ وتقريػػك وتخويػػؼ مػػف 

سومة، وكبلـ قوي أخاا خرج مػف اات توصػؼ بالكبريػاء والعظمػة، ومػف مواجية مح
  ٓثـ تطمب المقاـ االنتقاؿ مف حديث الغيبة إلو حديث التكمـ بواسطة نوف العظمة 

فجاء االلتفات مف الغيبة إلػو الػتكمـ ػ السػيما ػ نػوف العظمػة ػ فػي مقػاـ الو ػد 
تشػػريفيـ بػػالتكمـ، ومػػا يسػػتتبعو بغػػرض االىتمػػاـ بػػالمتمقيف ، وزيػػادة اال تنػػاء بيػػـ ب

الؾ مف الداللة  مو وفرة الحب، وجزالة الجزاء، فكؿ ما يصػدر  ػف العظػيـ  ظػيـ ، 
 ولالؾ قالوا: إف اإلخبار )بالنوف( في مقاـ الثواب والعقاب أبم  مف اإلخبار) بالياء(.

كما يأخانا االلتفات مف الغيبة إلو التكمـ في مقػاـ الو يػد إلػو إحسػاس آخػر  
غير الاي م و،إا يمقي في نفوس متمقيو ػ باإل افة إلو معنػو التعظػيـ والتفخػيـ ػ 

    ٓ(ٕ)إحساسا بالتيديد والترىيب والتخويؼ مف سوء العاقبة

                                           

يتصػرؼ ،  ٕٗ( الحديث النبوي الشريؼ مف الوجية الببلغية:. د/  ز الديف  مو السيد : صػػ 1)
 ـ.ٜٗٛٔ –ىػ ٗٓٗٔولو ، ط دار أقرأ، األ 

 بتصرؼ ظاىر   ٜٖٗ،  ٖٛٗ(  ينظر : التوجيو الببلغي لمقراءات القرآنية : 2)
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 املبحث الثالث
 االلخفاث هي اخلطاب  للغيبت

: التعبير  ف المعنو بطريؽ الخطاب أوال،  ثـ العدوؿ  نو إلو طريؽ الغيبػة ّحذٍ 
ف طريؽ التعبيػر بال ػمير أو باالسػـ  الظػاىر القػائـ مقػاـ الغيبػة ؛ قصػدا ، سواء  

لئل راض  مػو المخػاطبيف، امػا وتوبيخػا ، وف ػحا وتشػييرا بقػب  صػنيعيـ، وفسػاد 
چ أخبلقيـ، مك اإلقباؿ  مو غيرىـ مدحا وتشريفا ، والؾ ترجمة لمعنو قولو تعػالو 

ىئ   ىئ  ی  ی    ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ     ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ

    ٚٚآؿ  مراف:چی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب
وقػػد كثػػر فػػي بػػاب القػػراءات القرآنيػػة وقػػوع االلتفػػات مػػف الخطػػاب لمغيبػػة كثػػرة 
مطردة وظير الؾ في كتب التفاسير والتػي تعتنػي بيػاا البػاب  نايػة كبيػرة والوقػوؼ 

الحكػػيـ مػػف خػػبلؿ تنػػوع   مػػو بيػػاف قيمتػػو الفنيػػة ، وسػػماتو الببلغيػػة فػػي آي الػػاكر
 القراءات القرآنية  .

گ  گ      گڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک  گچ  ومف الؾ قولو تعالو :

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  

   ﮵ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴   ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

﮹ ﮺  ﮻  ﮼   ﮽ ﮾  ﮿   ﯀  ﯁             ﮸﮶ ﮷ 

                                

 (ٔ) چڭ  ڭ  ڭ  

                                           

 . ٖٛ -ٓٛ(  سورة اؿ  مراف : آيات : 1)
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 چَتْبُغػػوفَ چقػػرأ ابػػف كثيػػر ونػػافك وابػػف  ػػامر و اصػػـ فػػي روايػػة أبػػي بكػػر:  
َلْيِو ُتْرَجُعوفَ چو بالتاء، وقرأىما حفص ويعقوب باليػاء جميعػا، إال أف الح ػرمي  چ َواِ 

َلْيػػِو ُتْرَجُعػػوفَ  چفػػت  اليػػاء، و ػػميا حفػػص مػػف قولػػو:  زة والكسػػائي ػػػػوقػػرأ حم، چ َواِ 
بالتػاء ،  چ ِإَلْيػِو ُتْرَجُعػوفَ  چباليػاء، و:  چ َيْبُغػوفَ  چبالتاء فييما. وقرأ أبػو  مػرو: 

قاؿ أبو منصور: كػؿ مػا قػرئ بػو مػف ىػاه الوجػوه فيػو جػائز فػو العربيػة. وأخبرنػي 
المنػػاري  ػػف أبػػي العبػػاس أنػػو قػػاؿ: االختيػػار فػػي كمػػو التػػاء؛ ليكػػوف  مػػو الخطػػاب 

، وكؿ جائز؛ ألف الحكاية تخرج  مو الخطاب كمو، و مو الغيبة كميا، وبع ػيا األوؿ
 ،  (ٔ)  مػػػػػػػػو الخطػػػػػػػػاب وبعػػػػػػػػٌض  مػػػػػػػػو الغيبػػػػػػػػة، وىػػػػػػػػاا منيػػػػػػػػا إف شػػػػػػػػاء ا.

بتاء اْلخطاب َفُيَو ِخَطاٍب أِلَْىػِؿ اْلِكتَػاِب َجػاٍر َ َمػو َطِريَقػِة اْلِخَطػاِب ِفػي  چَتْبُغوفَ  چو
ـْ َأْف َتتبِخُاوا اْلَمبلِئَكةَ َوال َيأْ  چَقْوِلِو آِنًفا:   . چ ُمَرُك

بالياء أف الخطػاب قػد انق ػو بالفصػؿ بينػو وبػيف  چ َيْبُغوفَ  چوحجة مف قرأ 
       چ ثػـ قػاؿ: چ ﯀ ﯁            چ الؾ بقولو

بالتػاء قولػو تعػالو  چَتْبُغػوفَ چفيكوف الكبلـ نسقا واحدا، وحجة مػف قػرأ   چ 
نوف قد نسقوا مخاطبة  مػو مخاطبػة وقػاؿ قػـو يجػوز فيكو  چ ۓ  ۓچ قبميا

أف يكوف ابتدأ خطابا مجددا  مو تأويؿ قؿ ليـ يا محمد أفغيػر ديػف ا تبغػوف أييػا 
المخػػاطبوف فكػػاف خطابػػا  امػػا لمييػػود وغيػػرىـ مػػف النػػاس ، وقػػرأ حفػػص }يبغػػوف{ 

ليو يرجعوف{ بالياء أي ا يعنػي الييػود  وقػرأ البػاقوف بالياء جعمو خبرا  ف الييود }وا 
َفُيػػَي اْلِتَفػػاٌت ِمػػَف   چَيْبُغػػوفَ چ و قػػراءة مػػف قػػرأ ِبَيػػاِء اْلَغْيَبػػةِ ، (ٕ)بالتػػاء أي أنػػتـ وىػػـ

                                           

 . ٕٛٙ/  ٔ( ينظر : معاني القراءات : 1)

 . ٓٚ( ينظر : حجة القراءات : صػ 2)
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اْلِخَطػػاِب ِإَلػػو اْلَغْيَبػػِة، قصػػدا لئل ػػراض  ػػنيـ، لسػػوء فعميػػـ، وقػػب  طػػويتيـ، وفسػػاد 
َواَل َنْأُخُا ِبِديِنَؾ"، كما " َوالمبِو َما َنْرَ و ِبَقَ اِئَؾ :– –حكميـ ، والؾ لما قالوه لمنبي

ـَ َأْىػُؿ اْلِكتَػاَبْيِف ِإَلػو َرُسػوِؿ  ورد في أسباب النزوؿ، فقد روي  ف اْبِف َ ببػاٍس: اْخَتَصػ
، ُكػػؿف ِفْرَقػٍة َزَ َمػػْت َأنبَيػا َأْوَلػػو ِبِديِنػػِو،  ––المبػِو  ـَ ـْ ِمػْف ِديػػِف ِإْبػرَاِىي ِفيَمػػا اْخَتَمفُػوا َبْيػػَنُي

" َفَغِ ػػُبوا، َوَقػػاُلوا: َوالمبػػِو َمػػا  ––ِبػػيف َفَقػػاَؿ النب  ـَ "ِكػػبَل اْلَفػػِريَقْيِف َبػػِريٌء ِمػػْف ِديػػِف ِإْبػػرَاِىي
، (ٔ)چ   چَنْرَ ػػو ِبَقَ ػػاِئَؾ َواَل َنْأُخػػُا ِبػػِديِنَؾ، َفػػَأْنَزَؿ المبػػُو َتَعػػاَلو:

ـْ ِإَلػػو ُمَخاَطَبػػِة اْلُمْسِمِميػػ ِبالتبْعِجيػػِب ِمػػْف َأْىػػِؿ اْلِكتَػػاِب. َوُكمفػػُو  فَ ػ"ِإْ رَاً ػػا َ ػػْف ُمَخػػاَطَبِتِي
ـُ اْلَعْيػػُد ِبػػِو.  َتْفِريػػُك ِاْكػػِر َأْحػػَواِؿ َخَمػػِؼ ُأوَلِئػػَؾ اأْلَُمػػـِ َكْيػػَؼ اتبَبُعػػوا َغْيػػَر َمػػا ُأِخػػَا َ َمػػْيِي

ـُ ِحيَنِئػػػٍا ِلمتبْعِجيػػػِب".  َوااِلْسػػػِتْفَيا
فػػػي الػػػنظـ  چ    چوجممػػػة  ، (ٕ)

ڱ  ڱ  ڱ  ں   چ تعػالو مػوع الشػرط والجػزاء، الموجػود فػي قولػومعطوفة  مػو مج

ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  

﮹ ﮺  ﮻  ﮼   ﮽    ﮸﮶ ﮷    ﮵ے  ۓ  ۓ  ﮲ ﮳  ﮴   ےھ

وقيػػؿ:  مػػو الجػػزاء فقػػط، و طػػؼ اإلنشػػاء  مػػو اإلخبػػار مغتفػػر ىنػػا  نػػد   چ ﮾
يف المعطػوؼ والمعطػوؼ  ميػو لئلنكػار، المانعيف، واليمزة  مو التقديريف متوسطة ب

 .(ٖ)أيتولوف فغير ديف ا يبغوف -وقيؿ: إنيا معطوفة  مو محاوؼ تقديره

                                           

 -بػػف  بػػد المحسػػف الحميػػداف ت:  صػػاـ  -ٖٔٔالنيسػػابوري، :صػػػ  -( أسػػباب نػػزوؿ القػػرآف 1)
ـ، وينظػر : العجػاب  ٕٜٜٔ -ىػػ  ٕٔٗٔالطبعػة: الثانيػة،  -الػدماـ –الناشر: دار اإلصبلح 
 -.ٚٓٚ،  ٙٓٚ/ ٕأبػػو الف ػػؿ أحمػػد بػػف  مػػي بػػف حجػػر العسػػقبلني:  -فػػي بيػػاف األسػػباب 

 الناشر: دار ابف الجوزي. -ات:  بد الحكيـ محمد األنيس

  ٓ ٖٔٓ / ٖ( التحرير والتنوير : 2)

 بتصرؼ .  ٕ٘ٓ/  ٕ( ينظر : روح المعاني لؤللوسي : 3)
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" لبلسػتفياـ والمػراد اسػتنكار أف  چ     چواليمزة في قولو :
يفعموا الؾ أو تقرير أنيـ يفعمونو، ومو ك اليمزة ىػو لفظػة يبغػوف تقػديره: أيبغػوف 

االسػتفياـ إنمػا يكػوف  ػف األفعػاؿ والحػوادث، إال أنػو تعػالو قػدـ غير ديػف ا؟ ألف 
المفعوؿ الاي ىو فغير ديف ا  مو فعمو، ألنو أىـ مف حيػث إف اإلنكػار الػاي ىػو 
معنو اليمزة متوجو إلو المعبود الباطؿ، وأمػا الفػاء فمعطػؼ جممػة  مػو جممػة وفيػو 

ديف ا يبغػوف، وا مػـ أنػو لػو وجياف أحدىما: التقدير: فأولئؾ ىـ الفاسقوف، فغير 
قيؿ أو غير ديف ا يبغػوف جػاز إال أف فػي الفػاء فائػدة زائػدة كأنػو قيػؿ: أفبعػد أخػا 

 (ٔ).  ىاا الميثاؽ المؤكد بياه التأكيدات البميغة تبغوف؟"
يتبلءـ وقراءة الغيبة تقويػة لمعنػو اإل ػراض والمقػت وىاا االستفياـ اإلنكاري  

ِكػػبَل اْلَفػػِريَقْيِف َبػػِريٌء ِمػػْف ِديػػِف اىـ حكػػـ رسػػوؿ ا بػػأف الحاصػػبلف بسػػبب  ػػدـ ر ػػ
، فػػأنكر ا  مػػييـ الػػؾ والمعنػػو  مػػو االلتفػػات " ـَ  چ   چِإْبػػرَاِىي

ـَ چحكمػػا بيػػنيـ،  مػػف المبلئكػػػة  چَمػػػْف ِفػػي السبػػػماواتِ چانقػػػاد وخ ػػك  چَوَلػػػُو َأْسػػَم
تدالؿ واإلنصػاؼ مػف الػنفس بالنظر واالسػ چَطْو اً چمف اإلنس والجف  چَواأْلَْرضِ چ
 چبػالقوة حػػاؿ الصػحة كنتػػؽ الجبػؿ  مػػو الييػود أو  نػػد معاينػة العػػااب  چَوَكْرىػاً چ

َلْيِو ُيْرَجُعوفَ   (ٕ)" في ااخرة  چَواِ 
                                           

 . ٜٕٚ/ ٛالتفسير الكبير لفخر الديف الرازي :  –( مفاتي  الغيب 1)

 بػػد القػػادر بػػف مػػبّل حػػويش السػػيد محمػػود آؿ  -( بيػػاف المعػػاني ]مرتػػب حسػػب ترتيػػب النػػزوؿ[2)
 -ىػػ  ٕٖٛٔبعػة: األولػو، الط -دمشػؽ –الناشر: مطبعة الترقػي  -ٕٖٙ/  ٘غازي العاني :

ـ ، وينظر : نواىد األبكار وشوارد األفكار د حاشية السيوطي  مو تفسػير البي ػاوي  ٜ٘ٙٔ
 -،  الناشػر: جامعػة أـ القػرى  ٕٕٗ/ ٔلعبد الرحمف بف أبػي بكػر، جػبلؿ الػديف السػيوطي : 

ـ النشػػر: رسػػائؿ دكتػػوراة[.   ػػا ٖالمممكػػة العربيػػة السػػعودية ] -كميػػة الػػد وة وأصػػوؿ الػػديف
 .ـ ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕٗٗٔ
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  چ  :  وممػػا ىػػو مػػف ىػػاا البػػاب قولػػو تعػػالو

ٹ                  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ 

  (ٔ)چڤ  ڦ  ڦ    ڤڤ  ڤ
أي تاكرا قميبل أو زمانا قميبل تاكروف ال كثيرا حيػث ال أي : قميبل ما تتعظوف ، 

تتأثروف بالؾ وال تعمموف بموجبو وتتركوف الحؽ وتتبعوف غيره. فقميبل نعػت مصػدر 
مزيػد  «مػا»أو زماف محاوؼ أقيـ مقامو ونصػبو بالفعػؿ بعػده وقػدـ  ميػو لمقصػر، و

لتأكيد القمة ألنيا تفيدىا في نحو أكمت أكػبل مػا فيػي ىاىنػا قمػة  مػو قمػة، والظػاىر 
  (ٕ)چوئ  وئ  ۇئ  چ مف القمة معناىا، وجوز أف يراد بيا العدـ كما في قولو تعالو: 

،  چڤ  ڦ  ڦ   چ وقولػػػو: ، َوَحْفػػػٌص َ ػػػْف َ اِصػػػـٍ  -َقػػػرََأُه َحْمػػػَزُة، َواْلِكَسػػػاِئيف
 -، َوَقرََأُه اْبُف َ ػاِمٍر: َيتَػَاكبُروفَ (ٖ)َ َمو َحْاِؼ ِإْحَدى التباَءْيِف اْخِتَصارًا. -اؿِ ِبَتْخِفيِؼ الاب 

ـب َفْوِقيبةٍ  ِلِو ُث  (٘)وكاا ىو في مصاحؼ أىؿ الشاـ مك تخفيؼ الػااؿ، (ٗ)-ِبَتْحِتيبٍة ِفي َأوب
ِميُر َ اِئٌد ِإَلو اْلُمْشِرِكيَف َ َمو َطِريَقِة ااِل   ْلِتَفاِت ِمَف اْلِخَطاِب ِإَلو اْلَغْيَبِة.فال ب

قػػاؿ أبػػو منصػػور: َمػػْف َقػػرََأ باليػػاء فممغيبػػة، َوَمػػْف َقػػرََأ بالتػػاء فمممخاطبػػة، وكػػؿ " 
 .(ٙ)زػجائ

                                           

 .    ٖ - ٔ( سورة األ راؼ : آية :1)

 .  ٜٖٔ/  ٗوينظر : روح المعاني لؤللوسي :  - ٛٛ( سورة البقرة : بعض آية :2)

( تػػاكروف أصػػمو تتػػاكروف فػػأدغـ تػػاء تفعػػؿ فػػي الػػااؿ ألف التػػاء ميموسػػة والػػااؿ مجيػػورة، 3)
ـ األنقص في األزيد ، وما موصولة بالفعػؿ والمجيور أزيد صوتا مف الميموس ؛ فحسف إدغا
 وىي معو بمنزلة المصدر فالمعنو: قميبل تاكركـ ..

 . ٕٓٛ، حجة القراءات :  ٕٛٚ( السبعة في القراءات : صػ 4)

 . ٕٚٙ/   ٕ( النشر في القراءات العشر : 5)

 . ٓٓٗ/ٔ( معاني القراءات :6)
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أي قميبل  وقراءة ابف  امر ) يتاكروف( بياء وتاء فوجييا أنو خطاب لمنبي 
حمزة والكسائي وحفص خفيفة  ما يتاكر ىؤالء الايف اكروا بياا الخطاب، وأما قراءة

الااؿ شديدة الكاؼ فقد حافوا التاء التي أدغميا األولوف والؾ حسف الجتماع ثبلثػة 
 .(ٔ) أحرؼ متقاربة وا أ مـ"

ـْ ِمػَف السبػاِمِعيَف: ِإَلػو الّنبػي  ـَ َ َمو َغْيػرِِى َو اْلَكبَل ـْ َوَوجب نما كاف اإل راض َ ْنُي وا 
   ف غ بو مف صنيعيـ، وطردىـ مف رحمتو، فػي حػاؿ أمػرىـ َواْلُمْسِمميف، كناية

،    چ ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ                 ڤ  ڤ چبما فيو صبلحيـ في قولػو 
وكأنػو  مػو صػورة االلتفػات مػف الخطػاب لمغيبػة،  چ َيتَػَاكبُروفَ  چ فكانت قراءة الغيبػة

بالجيالػػػة و ػػػدـ التعقػػػؿ  إنكػػػار  مػػػييـ صػػػنيعيـ، وتسػػػجيؿ سػػػوء فعػػػاليـ، ووسػػػميـ
 لؤلمور.
( مػف القػػرآف والسػنة )َوال َتتبِبُعػػوا ِمػػْف   ـْ قػاؿ الزمخشػػري :" )اتبِبُعػوا مػػا ُأْنػِزَؿ ِإَلػػْيُك

ُدوِنػػِو( مػػف دوف ا )َأْوِليػػاَء( أي: وال تتولػػوا مػػف دونػػو مػػف شػػياطيف الجػػف واإلنػػس 
ديػػف ا ومػػا أنػػزؿ فيحممػػوكـ  مػػو  بػػادة األوثػػاف واألىػػواء والبػػدع وي ػػموكـ  ػػف 

 إليكـ، وأمركـ باتبا و ...، )َقِميبًل ما َتَاكبُروَف( حيث تتركوف ديػف ا وتتبعػوف غيػره"
ومف كاف ىاا حاليـ استحقوا اإل راض  نيـ ، والمقت والطردىـ مػف رحمػة ا ، (ٕ)
. 

ويبلحظ في صورة االلتفات مف الخطاب لمغيبة في ىاه ااية وما يماثميا نو ا 
السخرية منيـ، والتعريض بغباوتيـ ، حيث إف القمة ىنا لػيس بمعناىػا المعيػود  مف

نما ىو نفي لمتاكر كمية  نما اسػتعممت العػرب ، وا  والقمة مستعمؿ في معنو النفي، "وا 

                                           

 ( ينظر : السابؽ نفسو .1)

 . ٙٛ/  ٕ( تفسير الكشاؼ : 2)
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القمة  و ا  ف النفي ل رب مف االحتراز واالقتصاد، فكأف المتكمـ يخشو أف يتمقو 
وىاا نوع مػف  ،(ٔ) لو إثبات قميؿ وىو يريد النفي" مـو نفيو باإلنكار فيتنازؿ  نو إ

فػي قولػو التيكـ والسخرية مف ىؤالء الايف د وا إلػو الحػؽ ، ووجيػوا إلػو الصػواب 
ومك الؾ ل بلؿ  قميـ، وسفو چ          ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ چ

طػوات الشػيطاف، مػف أحبلميـ، اختاروا ال بلؿ، وساروا في طريؽ الغواية، واتبعوا خ
ثـ استحقوا اإل راض  نيـ، مقتا وطردا، سػخرية وتيكمػا، وىػاا مفيػوـ مػف السػياؽ 
الحالي، وااؾ أف أمر السخرية في القػرآف الكػريـ لػيس موقوفػا  مػو السػياؽ المغػوي 
نما ىػو فػي المقػاـ األوؿ أمػر  قمػي يعتمػد  مػو الحػس والػاوؽ،  المقالي فحسب، وا 

تيا المفظيػة والحاليػة، والغػرض منيػا  مػو مػا ىػو مػراد مػف وسياقات األحواؿ ومقاما
ااية ىو الحػط مػف قػدر ىػؤالء، واالنتقػاص مػف شػانيـ، وسػمب الثقػة مػف أنفسػيـ، 
لحاؽ العااب النفسي بيـ دنيويا، مك تحققو ليـ أخرويا، فػي الوقػت نفسػو اإلقبػاؿ  وا 

خدمػة  چَيتَػَاكبُروفَ چ الغيبػةوالمسمميف الكراـ في مخاطبتيـ في قراءة   مو النبي 
لممؤمنيف، وتثبيتا ليـ مف خبلؿ بػث الشػعور بالثقػة والتفػوؽ واالسػتعبلء فمػيس مػف 
يقبؿ ا  ميو برحمتو، كمف يعرض  نو طػردا ومقتػا، وىػاا يمثػؿ جانبػا مػف جوانػب 

 (ٕ) اإل جاز في النظـ القرآني حيث إنو يعد سبلحا قويا مؤثرا في نفوس المخاطبيف.

                                           

: نبيػؿ  -، وينظر: منيج اإلماـ الطاىر بػف  اشػور فػي التفسػير ٚٚ/  ٘( التحرير والتنوير : 1)
 ـ. ٕٔٓٓىػ   ٕٕٗٔط الدار المصرية القاىرة األولو،  -ٕ٘ٓأحمد صقر صػ 

ومػا بعػدىا بتصػرؼ، – ٔٓٔد/  بػد الحمػيـ حفنػي صػػ  –( أسموب السخرية فػي القػرآف الكػريـ 2)
 مو الػتيكـ والسػخرية فػي القػرآف الكػريـ " دراسػة دالليػة فػي  ػوء  مػـ المغػة واأللفاظ الدالة 

مخطوط فػي مكتبػة  –، أطروحة ماجستير  ٖٚٓصػ –أسماء جمعة توفيؽ أبو طو  –الحديث 
ـ .) ٜٕٔٓىػػػ ، ٜٖٗٔجامعػػة األزىػػر  –بنػػات القػػاىرة  –كميػػة الدراسػػات اإلسػػبلمية والعربيػػة 

 بتصرؼ ظاىر( 
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كقولػػو ، مسػػتعارا لمعنػو النفػػي والعػدـ  مػو وجػػو التممػي  چڤچ وفويجػوز أف يكػ
، فإف اإليماف ال يوصػؼ بالقمػة والكثػرة، والتػاكر مصػدر (ٔ)چوئ  وئ  ۇئچ تعالو: 
وىو ح ور الصورة في الاىف، وقميؿ مستعمؿ فػي العػدـ  مػو  -ب ـ الااؿ -الاكر

ف بػاألمر النػافك، تنبييػا طريقة التيكـ بالم يك لؤلمر النافك يقاؿ لو: إنؾ قميؿ اإلتيا
نو إف كاف فػي الػؾ تفػريط فػبل ينبغػي أف يتجػاوز حػد التقميػؿ دوف  لو  مو خطئو، وا 

. وفػو ىػاا إيمػاء إلػو النيػو  ػف طا ػة الخمػؽ فػي أمػر الػديف  (ٕ)الت ييك لػو كمػو.
غير ما أنزؿ ا مف وحيو كمػا فعػؿ أىػؿ الكتػاب فػي طا ػة أحبػارىـ ورىبػانيـ فيمػا 

دوا  مو الوحي مف العبادات، وما حرموا  مييـ مف المباحات كمػا جػاء أحموا ليـ وزا
،  (ٖ)چۋ                                             ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ چ في قولو تعالو : 

تبػاع الرسػوؿ   فكؿ مف أطاع أحدا في حكـ شر ي لـ ينزلو ا فقػد اتخػاه ربػا ، وا 
خػؿ فػو  مػـو مػا أنػزؿ إلينػا  مػو رسػولو، ألنػو دا -فيما ص   نو مػف بيػاف الػديف

كمػا فػي قولػو تعػالو  (ٗ)تعالو أمرنا بإتبا و وطا تو وأخبرنا أنػو مبػيف لمػا نػزؿ إليػو
، وقػػد صػػ  فػػي (٘)چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   چ :

ـْ ِبَشػػْيٍء ِمػػْف ِديػِنكُ » قػػاؿ:  الحػديث أنػػو  َاا ِإنبَمػا َأَنػػا َبَشػػٌر، ِإَاا َأَمػْرُتُك ـْ َفُخػػُاوا ِبػػِو، َواِ 
ـْ ِبَشْيٍء ِمْف رَْأِيي، َفِإنبَما َأَنا َبَشرٌ   .(ٙ)« َأَمْرُتُك

                                           

 . ٛٛبعض آية : ( سورة البقرة : 1)

 .  ٛٔ، ٚٔب /  ٛ( التحرير والتنوير : 2)

 . ٖٔ( سورة التوبة : بعض آية : 3)

 . ٓٓٔ:  ٛ( تفسير المراغي : 4)

 . ٗٗ( سورة النحؿ : آية : 5)

: مسػمـ ( صحي  مسمـ : المسند الصػحي  المختصػر بنقػؿ العػدؿ  ػف العػدؿ إلػو رسػوؿ ا 6)
َبػاُب: ُوُجػوِب اْمِتثَػاِؿ َمػا   -نيسػابوري : كتػاب : الف ػائؿ بف الحجاج أبػو الحسػف القشػيري الا
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 مو نفي الفعؿ ااتو قولو تعػالو  ومما يجري ىاا المجرى مف كوف القمة مبنية
  ېۉ    ې  ې  ۉۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ : 

  (ٔ)چې  ى  ى
ې  ى  چوصػػوفا  ر ػػا، قػػاؿ األلوسػػي: قولػػو  فالفعػػؿ منفػػي ااتػػا ، ولػػيس م

نصػػػػب  مػػػػو  -فقمػػػػيبل -تػػػاكرا قمػػػػيبل، أو زمانػػػػا قمػػػػيبل تتػػػػاكروف أي چى
مزيػػدة  مػػو  -المصػػدرية، أو  مػػو الظرفيػػة ألنػػو صػػفة مصػػدر أو ظػػرؼ مقػػدر، ومػػا

التقػػديريف لتأكيػػد معنػػو القمػػة التػػي أريػػد بيػػا العػػدـ، أو مػػا يجػػري مجػػراه فػػي الحقػػارة 
فعػػوؿ تَػػَاكبُروَف محػػاوؼ لمفاصػػمة، فقيػػؿ: التقػػدير تػػاكروف نعمػػو، و ػػدـ الجػػدوى، وم

وقيؿ: تاكروف م ػموف مػا اكػر مػف الكػبلـ، وقيػؿ: تػاكروف مػا مػر لكػـ مػف الػببلء 
والسػػرور، ولعػػؿ األولػػو نعمػػو المػػاكورة، ولئليػػااف بػػأف المتػػاكر فػػي غايػػة الو ػػوح 

 (ٕ).  اكر"بحيث ال يتوقؼ إال  مو التوجو إليو كاف التاييؿ بنفي الت
بتػاء الخطػاب. وقػرأه روح  ػف أبػي  چې  ى  ىچفقد قرأ الجميور 

، وىاا  مو طريقة االلتفات مف الخطػاب  (ٖ) مرو وىشاـ  ف ابف  امر بياء الغيبة
 تحمؿ معنو النفي كمية، –ىنا  –إلو الغيبة، والقمة 

                                                                                                           

ـَ ِمْف َمَعػاِيِش الػدفْنَيا، َ َمػو َسػِبيِؿ الػربْأِي ، حػديث  َقاَلُو َشْرً ا، ُدوَف َما َاَكَرُه َصمبو اُ َ َمْيِو َوَسمب
: دار إحيػػاء الناشػػر -المحقػػؽ: محمػػد فػػؤاد  بػػد البػػاقي -(  ػػف َراِفػػك ْبػػُف َخػػِديجٍ ٕٖٕٙرقػػـ )

 بيروت. –التراث العربي 

 .     ٕٙ( سورة : النمؿ : آية : 1)

 . ٕٛٔ/  ٓٔ( ينظر : تفسير : روح المعاني : 2)

 . ٜٖٕ، ٖٕٛ/   ٕ( النشر في القراءات العشر :3)
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  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ      ڤچ  تعػػالو : قولػػو -أي ػػا  –ومثمػػو 

، فقػػػػػد قػػػػػرأ (ٔ)چچ  ڇ  ڇ  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ      چ  چ  ڄڤ  ڦ            ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ
كمييما بالمثناة الفوقية، وقرأىما ابف        ،چ   چ  ڇ  ڇ چ ، و  چ ڄ  ڃ  ڃ چ الجميور

كثير وىشاـ  ف ابف  امر ، واختمؼ الرواة  ف ابف اكواف  ػف ابػف  ػامر ويعقػوب 
كأنو ، فالكبلـ  مو طريؽ أسموب االلتفات مف الخطاب إلو الغيبة،  (ٕ)بالياء التحتية

ياكر لغيرىـ حاليـ ليتعجب منيا ويستد و منو اإلنكار والتقبي  ليػا،   -سبحانو  –
إشػػارة منػػو إلػػو سػػبيؿ المبالغػػة  ػػدـ إيمػػانيـ ، ونفػػي تػػاكرىـ ، السػػيما مػػك وجػػود 

ې  ى  چ وفػػي قػػراءة الجميػػورالػػدا ي لئليمػػاف ، والػػدليؿ  مػػو التػػاكر واال تبػػار ، 

، نكتػػة توجيػػو الخطػػاب إلػػو المشػػركيف مكافحػػة ليػػـ، واإلنكػػار  مػػييـ چ ى
سوء صنيعيـ ، وفي ىاا مف الردع والزجر ما فيو، وفي قراءة الغيبة بالياء فيو مػف 

مبالغػػة فػػي  –أي ػػا  –اإل ػػراض  ػػنيـ، ومقػػتيـ وطػػردىـ ، والتشػػيير بيػػـ ، وىػػو 
 ييف يمكف حمؿ القراءتيف  مييما . الردع والزجر، وكبل المعن

لمغيبة لقصد اإل راض تيديدا وو يػدا قولػو  ومما ىو مف االلتفات مف الخطاب
ڄ     ڄ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ    ڄڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ تعالو :  

فقد اْختمفُػوا ،   (ٖ) چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڇ  ڇ   زچ  چ 
 چڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇ  زڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چفو َقْولػو 

                                           

 . ٗٗ( سورة النحؿ : آية : 1)

            أبػػػو بكػػػر :  أحمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف ِمْيػػػراف النيسػػػابورّى، -( المبسػػػوط فػػػي القػػػراءات العشػػػر 2)
 ػػاـ  -دمشػػؽ –الناشػػر: مجمػػك المغػػة العربيػػة  -، تحقيػػؽ: سػػبيك حمػػزة حػػاكيمي  ٘ٗٗصػػػ 

 ـ. ٜٔٛٔالنشر: 

   ٕٓ - ٛٔ( سورة النحؿ : آية : 3)



 

  

 

 
 " دراسة ببلغية تحميمية" في القرآف الكريـ وأثره في تأسيس صور االلتفات التغاير القرائي

 

ٗٓٛ 

ڇ  ڇ   ڇ  زڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چَفَقرََأ اْبف كثير َوَأُبو َ ْمرو َوَنػاِفك 

 چ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچَوَقرََأ َ اِصػـ ، ِبالتباِء ُكميفب    چ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ

، َ ػػف َحْفػػص َ ػػف َ اِصػػـ َأنػػو َقػػرََأ ثبلثيػػف ِباْلَيػػاءِ ، و ِباْلَيػػاءِ  چ ڇ  ڇ چِبالتبػػاِء 
قػاؿ أبػو ،  (ٔ) .وروى الكسائو َ ف َأبو بكر َ ػف َ اِصػـ َاِلػؾ ُكمػو ِبالتبػاِء فػو الثببَلثَػة

 ڇ  ڇچثػـ قػرأ چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ چمنصور األزىري: َمْف َقػرََأ 

ِباْلَياِء، فالتاء لممخاطبة: أي إف المبو يعمػـ مػا تسػروف أنػتـ ومػا تعمنونػو، وقولػو:  چ
 چ ڇ  چو               معبوداتيـ مف األصػناـ، أراد بالايف:  چ ڇ  ڇ چ

نمػػػػا قػػػػاؿ  ِباْلَيػػػػاِء فعػػػػؿ لعابػػػػدييا، ولػػػػو قػػػػاؿ: والتػػػػي َيػػػػْدُ وَف كػػػػاف وجػػػػو الكػػػػبلـ، وا 
خبػر  ػف ؛ ألنو وصفيا بصفة المميزيف. ومف قرأىا كميػا باليػاء فيػو  چڇچ

ـُ ِسرىـ وَ بلِنيتيـ.   الغيب، كأنو قاؿ: ا َيعم
 : يعنػو: االيػة التػي  بػدوىا، إنيػا ال تخمػؽ  چڌ  ڎ  ڌچ وقولو جؿب و زب

، (ٕ)شيئا؛ ألنيا مخموقة، فعبادتيا مَحػاؿ، وال ُيعبػد إلػو ال يخمُػؽ وال يػرُزؽ مػف يعبػده
بالتػػػاء التػػػي  چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ چَمػػػْف َقػػػرََأ و مػػػو الػػػؾ ففػػػي قػػػراءة 

السػياقي ِباْلَيػاِء  التػي لمغائػب فيػو مػف االنتقػاؿ  چ ڇ  ڇچلممخاطبة ثـ قرأ 
ف كانػت القراءتػاف ) التػاء الحاصؿ بيف طريقي الخطػاب والغيبػة ،  لنكتػة ببلغيػة ، وا 

والياء ( الحاصبلف في ااية تمقياف ظبلال كثيفػة مػف المعػاني التػي يحتمميػا السػياؽ 

                                           

 . ٖٔٚ( ينظر : السبعة في القراءات : صػ 1)

 . ٚٚ/  ٕ( ينظر : معاني القراءات لؤلزىري : 2)
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والمقاـ ، فكػاف ممػا انصػرفت إليػو قػراءة التػاء لئلخبػار  ػف معبػوداتيـ مػف األصػناـ 
  (ٔ)والمبلئكة . 

 چڇ  ڍ  ڍ    تَػػْدُ وفَ ڇ چفػػإف قمػػت: إّف فيػػو قػػاؿ أبػػو مي الفارسػػي :"  
، وال لممسمميف، فإّنػو يكػوف  مػو إرادة: قػؿ، كأّنػو: قػؿ وىاا ال يكوف خطابا لمنبي 

فػػبل يمتنػػك الخطػػاب إاا كػػاف  مػػو ىػػاا الوجػػو،  چڇ  ڍ  ڍ    تَػػْدُ وفَ ڇ چليػػـ: 
الؾ  نده إخبارا  ف المشػركيف، ولػـ ولياا قرأ  اصـ:والايف يد وف بالياء، لما كاف 

يجز أف يكوف في الظاىر خطابا لممسمميف، فأما ما روي  ف  اصـ مف أنو قرأ كّمو 
، كأنو: قؿ ليـ: وا يعمـ مػا يسػّروف بالياء، فياا  مو توجيو الخطاب إلو النبي 

 (ٕ) وما يعمنوف، والايف يد وف.
إلػػو  لكػػبلـ مػػف طريػػؽ مخػػاطبتيـبتوجيػػو ا -ىنػػا–والممحػػة الببلغيػػة لبللتفػػات  

أو مخاطبػػة المسػػمميف ىػػي قصػػد التسػػجيؿ  مػػييـ   طريػػؽ الغيبػػة بمخاطبػػة النبػػي
سػوء الفعػػؿ، وقػػب  الصػػنيك، ممػا أوجػػب اإل ػػراض  ػػنيـ حػاال ومقػػاال ، كأنػػو يسػػجؿ 
 مػػو ىػػؤالء الػػايف يػػد وف مػػف دوف ا مػػا ال ي ػػر وال ينفػػك مػػا اقترفػػوه، ويشػػيد 

ف كػػاف الممتفػػت إليػػو  ػػف طريػػؽ الغيبػػة ىػػو النبػػي  مػػييـ غيػػرىـ، السػػيما  أو  وا 
المسمميف جميعا ، ممف يشيدوف  مو األمػـ السػابقة ، ومػا فعمػوه مػك أنبيػائيـ قػاؿ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ تعػػػػػػػػػػػػػػالو 

، والمعنػػو مػػا ينبغػػي  مػػيكـ بعػػد أف  ممػػتـ حقيقػػة معبػػوداتكـ الباطمػػة، (ٖ)چ ڄ
                وقفػػػػػتـ  مػػػػػو كثػػػػػرة العطايػػػػػا، وتعػػػػػداد الػػػػػنعـ التػػػػػي ال تعػػػػػد و   و قيػػػػػدتكـ الزائفػػػػػة،

                                           

 .  ٜٕٕلمقراءات السبك :  ( ينظر : التوجيو المغوي1)

 . ٜ٘/  ٘( ينظر : الحجة لمقراء السبعة : 2)

 .  ٖٗٔ( سورة البقرة : بعض آية : 3)
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           وال تحصػػو، ال ينبغػػي أف يكػػوف شػػأنكـ أف تػػد وا آليػػة مػػف دوف ا ، فتمػػؾ حالػػة 
ي ػػػال يتمبس بيا إال حاقد، أو مكابر، أو فاقد  قؿ، فبل قيمة لػو، وال يقػاـ لػو وزف ف

 لفظػػا بااللتفػػات  نػػو إلػػو غيػػره بطريػػؽ الغيبػػة، الػػدنيا بمقتػػو وطػػرده مػػف رحمػػة ا
ومعنو بعدـ النظر إليػو ، و ػدـ تػزكيتيـ فػي الػدنيا ، وليػـ  ػااب  ظػيـ فػي ااخػرة  
فصػػرؼ الكػػبلـ مػػف الخطػػاب إلػػو الغيبػػة  ػػف طريػػؽ االلتفػػات تنكػػيبل بيػػـ، واسػػتيزاء 

ڀ  ٺ   ٺ  چ وسخرية مف قب  فعميػـ، وجػـر صػنيعيـ، وىػو مػف قولػو تعػالو :

 چڤ  ڤ    ڤ    ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ

إال أنػو صػرؼ الكػبلـ مػف  ، طفا  مو األوؿ ،وتقطعتـ چ ٹچفي  األصؿ ،(ٔ)
الخطػاب إلػػو الغيبػػة  مػػو طريقػػة االلتفػػات ، كأنػػو ينعػػي  مػػييـ مػػا أفسػػدوه إلػػو قػػـو 

مػا ارتكػب ىػؤالء فػي   ظػيـويقػوؿ: أال تػروف إلػو  ،ويقب   ندىـ مػا فعمػوه ،آخريف
 ،وتبػاينيـ ووالػؾ تمثيػؿ الخػتبلفيـ فيػ ،أمر دينيـ فيما بيػنيـ قطعػا جعمواف ،ا ديف

فيو مجازييـ  مػو مػا  ،الفرؽ المختمفة إليو يرجعوف ؤالءثـ تو دىـ بعد الؾ بأف ى
والتأكيػد  ،نو ا مف التيديد والو يػد ليػؤالء أف في ىاا التحوؿ الكبلمي كما ،(ٕ)فعموا 

ـُ اْلُمَخػػػاَطُبوَف ِبَقْوِلػػػِو َتَعػػػاَلو:فَ ومقامػػػا : " مقػػػاال مػػػو الػػػؾ  ٹ  چ اْلُمَخاَطػػػُب ُىَنػػػا ُىػػػ

،  (3) چڤ  ـْ ـْ َ َمػػو ُكْفػػرِِى َوِفيػػِو َتْعػػِريٌض ِبالتبْيِديػػِد َواْلَوِ يػػِد ِبػػَأفب المبػػَو ُمَحاِسػػُبُي
ـْ ِبِخػبَلِؼ َاِلػَؾ َكَمػا َدؿب َ َمْيػِو َتْقػِديـُ  اْلُمْسػَنِد ِإَلْيػِو َ َمػو اْلَخَبػِر  َوِفيِو ِإْ بَلـٌ ِبَأفب َأْصَناَمُي

وَف َوَمػػا ُيْعِمُنػػوَف  اْلِفْعِمػيِّ َفِإنبػػُو ُيِفيػػُد اْلَقْصػػَر ِلػَردِّ َدْ ػػَوى الشبػػِرَكِة،  َوَقػػرََأ َحْفػٌص َمػػا ُيِسػػرف

                                           

 .  ٖٜ،  ٕٜ( سورة األنبياء : آية : 1)

 .  ٔٔ،  ٓٔ/  ٕ( المثؿ السائر : 2)

     ٕ٘ٔ/  ٗٔ، ينظر : التحرير والتنوير :   ٚٔ( سورة : النحؿ : آية :. 3)
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َتُكػػوُف اْلُجْمَمػػُة  ِبالتبْحِتيبػػِة ِفيِيَمػػا، َوُىػػَو اْلِتَفػػاٌت ِمػػَف اْلِخَطػػاِب ِإَلػػو اْلَغْيَبػػِة. َوَ َمػػو ِقرَاَءِتػػوِ 
 (ٔ)َأْظَيُر ِفي التبْيِديِد ِمْنَيا ِفي قصد التبْعِميـ." 

﮲ ﮳ چ قولو تعالو : ىو منخرط في ىاا السمؾ ومما ﮵ ﮶   ﮷     ﮴ۓ  ۓ  

                         ﯁﮸    ﮹   ﮺    ﮻   ﮼ ﮽  ﮾   ﮿     ﯀ 

ۈ   ٴۇ    ۈۆ         ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    

جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت    ۋ

    (ٕ) . چجث  مث  ىث  يث  حج  مج  يتخت  مت   ىت
 كمػابالمثنػاة الفوقيػة  مػو مقت ػو الظػاىر،  –: أفبنعمة ا تجحػدوف  األصؿ

تناسػبا مػك السػياؽ المقػالي فػي  -(ٖ)أبو بكر  ف  اصـ ورويس  ػف يعقػوب،قرأىا 
﮳ چ اب : قولو تعالو  مو طريقة الخط ، چ﮵ ﮶   ﮷   ﮸    ﮹   ﮺       ﮴ۓ  ۓ  ﮲ 

ولكػػػف لمػػػا قػػػابموا ،  چ               چ وقولػػػو تعػػػالو مخاطبػػػا :
إحساف ا إلييـ باإلساءة، وحولوا ما كاف ينبغػي  مػييـ مػف شػكر الػنعـ إلػو نكػراف 

 ميػو  ، صرؼ الكبلـ ىينا مف الخطاب إلو الغيبة لفائدة، وىي إظيار مػا ىػـوجحود
لغيرىـ ، والتسػجيؿ  مػييـ سػوء فعػاليـ ، وأنػو مػا ينبغػي  مػييـ أف يػأتوا بمثػؿ ىػاا 

                                           

  ٓ  ٕ٘ٔ/  ٗٔوالتنوير : ( التحرير 1)

      ٕٚ – ٓٚ( النحؿ : آية : 2)

( قرأ أبو بكر " أفبنعمة ا تجحدوف " بالتاء أي قؿ ليـ يا محمد أفبنعمة ا أي بياه األشػياء 3)
التي اكرىا تجحدوف وحجتػو قولػو أوؿ اايػة }وا ف ػؿ بع ػكـ  مػو بعػض{ ، وقػرأ البػاقوف 

 مػو جحػودىـ ويقػوي اليػاء قولػو تعػالو بعػدىا }وبنعمػة ا ىػـ }يجحدوف{ بالياء ا وبخيـ 
 ٕٛ/ ٕ، معػاني القػراءات:  ٖٗٚ، السبعة في القراءات :  ٕٜٖيكفروف{ ] حجة القراءات : 

.] 
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إنكارًا  مو المشركيف الايف أورد ا تعالو ىاه الحجة  مييـ" ألنو لمػا كػاف الصنيك 
المعطي لكؿ الخيرات ىو ا تعالو فمف أثبت  شريكا فقػد أ ػاؼ إليػو بعػض تمػؾ 

ونيػػا مػػف  نػػد ا تعػػالو، وأي ػػا فػػإف أىػػؿ الطبػػائك وأىػػؿ الخيػػرات فكػػاف جاحػػدا لك
، والػػؾ يوجػػب كػػونيـ  لػػو النجػػـو النجػػـو ي ػػيفوف أكثػػر ىػػاه الػػنعـ إلػػو الطبػػائك وا 

                چوقولو تعالو ، (ٔ)جاحديف لكونيا مف ا تعالو".

مثػػؿ  ػػرب لبيػػاف   چ         ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
ـ، وسػػوء فعػػاليـ، وأنيػػـ بفعػػاليـ ىػػاه "إاا أ ػػافوا بعػػض تمػػؾ الػػنعـ مقػػدار وقػػاحتي

الفائ ة  مييـ مف موالىـ إلو شركائيـ، وجعموىا أندادا، وىو ال تممؾ لنفسػيا نفعػا 
الفػػػاء لمعطػػػؼ  مػػػو مقػػػدر وىػػػو   چ ۈ   ٴۇ  ۋ چ ، وقولػػػو :(ٕ) " وال  ػػػرا
معنػو الكفػر. والمعنػو المعنو  مو الفعؿ والجحود اإلنكار والباء لت مينو  داخمة في

: أبعد  مميـ بأف الرزاؽ ىػو ا تعػالو يشػركوف بػو فيجحػدوف نعمتػو فػاف اإلشػراؾ 
يقت و أف ي يفوا نعـ ا الفائ ة  مييـ إلو شركائيـ وينكروا كونيا مػف  نػد ا 
تعالو فا تعالو يد و  باده بياه اايػة إلػو التوحيػد ونفػو الشػرؾ حتػو، يتخمصػوا 

والظممات ويتشرفوا بالتوحيد الخالص واألنوار العاليات فعمو العبد الطا ة مف الشرؾ 
نما الرزؽ  مو المولو الكريـ المناف"  .(ٖ) والسعي إلو تحصيؿ الر واف والعرفاف وا 

وىػي إخبػار –ىنػا  –أخػرى لبللتفػات مػف الخطػاب لمغيبػة  كما أف لمحة ببلغية
لوقػوع فػي مثػؿ مػا وقعػوا فيػو، تعممػا غيرىـ بحاليـ ألجؿ أخػا العبػرة منيػا ، خشػية ا

وتأدبا، واستد اء إلنكارىـ وتعجبيـ مف قب  صنيعيـ ، ولو سار الكبلـ  مو طريقػة 

                                           

 . ٕٗٗ/  ٕٓالتفسير الكبير :  –( مفاتي  الغيب 1)

 . ٔٔٔ/  ٗٔ( تفسير المراغي : 2)

 . ٚ٘/  ٘( روح البياف : 3)
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مػف الخطػاب  ناىيػؾ  مػا فػي االنتقػاؿالخطاب لاىبت تمػؾ الفوائػد الببلغيػة العاليػة، 
لمغيبػػة مػػف داللػػة  مػػو أف مػػف وصػػفوا بيػػاا الوصػػؼ لػػيس جميػػك مػػف وقػػك  مػػييـ 

نمػػا مػػنيـ مػػف شػػكر وحمػػد ، وقابػػؿ الػػنعـ بالطا ػػة الخطػػاب فػػ ي اايػػات السػػابقة، وا 
وطمػػب المغفػػرة، ومػػف ثػػـ كػػاف التوجػػو إلػػييـ بػػالكبلـ نو ػػا مػػف إكػػراميـ ورفػػك قػػدرىـ، 
وا  بلء منزلتيـ، مك ما يقابؿ غيرىـ مف مقت وطرد وبعد  ف رحمة ا تعػالو، ولػو 

وائػػد الجميمػػة، والمعػػاني الببلغيػػة جػػاء الكػػبلـ  مػػو ظػػاىره السػػياقي مػػا وقعػػت تمػػؾ الف
البديعة في ىاا النظـ القرآني المعجز، وىاا ما ال يوجد في التعبير ما إاا جاء الكبلـ 

ڦ  ڄ  ڄ          ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ  مػػو وتيػػرة واحػػدة ، وىػػو مػػف قولػػو تعػػالو : 

ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  

ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ    ڈڎ ڌ  ڌ  ڎ 

ہ    ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ںگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں

فإنػػػو إنمػػػا صػػػرؼ الكػػػبلـ  ،(ٔ)چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ھہ       ہ
ـْ منيػػا  ىينػػا مػػف الخطػػاب إلػػو الغيبػػة لفائػػدة، وىػػي أنػػو اكػػر لغيػػرىـ حػػاليـ ِلُيَعِجػػَبُي

يسػػتد ي مػػنيـ اإلنكػػار  مػػييـ، ولػػو سػػاؽ الخطػػاب معيػػـ إلػػو آخػػر كػػالمخبر ليػػـ، و 
ااية لػاىبت تمػؾ الفائػدة التػي أنتجيػا خطػاب الغيبػة ، ولػيس الػؾ بخػاؼ  ػف نقػدة 

  .(ٕ)الكبلـ 
بيػاُف أّف الػايف تكػوف مػنيـ ىػاه الظػاىرة التػي  -أي ا  –وفائدة ىاا االلتفات 

ـ فريؽ منيـ، فمف الحكمة الحديث تحّدث  نيا الّنّص ليسوا جميك المخاطبيف، بؿ ى
 ػنيـ بأسػػموب الحػديث  ػػف الغائػب، مػػك مػا فػػي الحػديث  ػػف الغائػب مػػف اإِل ػػراض 

                                           

 .      ٖٕ، ٕٕنس : آية : ( سورة : يو 1)

 . ٓٔ/  ٕ( المثؿ السائر : 2)
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ـْ صػراحًة  المشعر بالتأنيب  مو ما يكوف منيـ، وقد جاء فػي الػنّص بعػد الػؾ تػأنيُبُي
ھ  ھ  ھ    ھہ  ہ       ہ  ہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ چفقػػػػػػاؿ تعػػػػػػالو: 

َلْو تتابك الكبلـُ وْفَؽ ُأْسُموب اْلِخطاب دوف ما حصؿ في و  چے  ے  ۓ          ۓ  
النّص مف االلتفات لكاف التأنيب ُمَوّجيًا لكّؿ الناس، مػك أّف فػييـ صػالحيف ال تظيػر 
مػػنيـ ىػػػاه الظػػاىرة القبيحػػػة مػػف الظػػػواىر المنافيػػة لمسػػػموؾ الػػّديني المطمػػػوب مػػػف 

 .(ٔ)العباد
تفات بسػبب التغػاير القرائػي بػيف )يػاء( وكاا في آية النحؿ التي وقك فييا االل 

                                                   الغيبػػػة، و) تػػػاء( الخطػػػاب، فػػػإف الػػػنص جػػػاء مؤنبػػػا ليػػػـ، مسػػػتنكرا فعػػػاليـ بقولػػػو:

، ولو جػاء الكػبلـ  مػو الخطػاب تبعػا مػك  چجث  مث  ىث  يث  حج  مج چ
ر ل ػاع كثيػر مػف نظػـ الفوائػد، السياؽ المقالي، ومجيء الكبلـ وفؽ مقت و الظػاى

وحسف الفرائد، زيادة  مو ما بيف القراءتيف مف تبلـؤ وتناسب مك المعػاني المتدفقػة 
ۈ    چ                                               يقوؿ الطاىر ابف  اشور: بيف أغوار ألفاظ ااية، ونظـ مفرداتيا، 

تفػػات مػػػف الخطػػػاب إلػػػو الغيبػػػة.  مػػو قػػػراءة الجميػػػور بالتحتيػػػة ال  چ ٴۇ  ۋ
ونكتتو أنيـ لما كاف المقصود مف االستدالؿ المشركيف فكانوا مو ك التػوبيخ ناسػب 

 (ٕ)أف يعرض  ف خطابيـ ويناليـ المقصود مف التوبيخ بالتعريض كقوؿ الشا ر: 
                                           

الناشػػر: دار القمػػـ، دمشػػؽ،   ٜٛٗ/  ٔ بػػد الػػرحمف بػػف حسػػف َحَبنبَكػػة:  -( الببلغػػة العربيػػة 1)
 ـ. ٜٜٙٔ -ىػ  ٙٔٗٔاألولو،  -الدار الشامية، بيروت 

ف قتيبػػػة األبيػػػات منسػػػوبة لعبػػػد الػػػرحمف بػػػف حسػػػاف بػػػف ثابػػػت فػػػي ،  يػػػوف األخبػػػار :ابػػػ (2)
مختصػر  -ىػ  والحماسة المغربية ٛٔٗٔبيروت : –ط: دار الكتب العممية  ٕٜٔ/ٖالدينوري:

 ٜٖٗٔ/ٕكتاب صفوة األدب ونخبة ديواف العرب : أبو العباس أحمد بف  بد السبلـ الجػّراوي:
ـ ، و ٜٜٔٔبيػػػروت : األولػػػو،  –تحقيػػػؽ : محمػػػد ر ػػػواف الدايػػػة ط: دار الفكػػػر المعاصػػػر 

تحقيػؽ : ٕٙٙ/ ٕرية: لعمي بف أبي الفرج بف الحسػف، أبػو الحسػف البصػري : الحماسة البص
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 ُاِممػػػػَت َوَلػػػػـ ُتحَمػػػػد َوَأدَركػػػػُت حػػػػاَجِتي
 

 واصػػػػػِطَناَ َيا و سػػػػػَواُكـ ُشػػػػػكُرَىاػَتولبػػػػػ 
 

ػػػػػػرٌ   أَبػػػػػو َلػػػػػَؾ ِفغػػػػػُؿ الَخْيػػػػػِر رَأٌي ُمَقصِّ
 

 س أَ ػػػػاَؽ المبػػػػُو ِبػػػػالَخْيِر َباُ َيػػػػػاػَوَنْفػػػػ 
 

 ِإَاا ِىَي َحثبْتُو َ َمو الَخْيػِر َمػربًة َ َصػاَىا
 

ػػػػػػػػػػػػػػْت ِبُسػػػػػػػػػػػػػوٍء أَطاَ يػػػػػػػػػػػػػػَا  ْف َىمب  َواِ 
 

وفي قراءة ،   چ ۈ   ٴۇ  ۋ چثـ صرح بما وقك التعريض بو بقولو: 
ـُ ُمْسَتْعَمبًل ِفي التبْحِايِر، لنكتػة اإل ػراض  ػنيـ َ َمو ُمْقَت َ  و الظباِىِر َوَيُكوُف ااِلْسِتْفَيا

  (ٔ)ٓتاكرىـ" ألنيـ استأىموا اإل راض بعد
وثمة فائدة ببلغية أخرى اكرىا شيخنا الدكتور محمد أبو موسػو فػي مثػؿ ىػاا 

قػب  صػنيعيـ  مػو االنتقاؿ مف الخطاب إلو الغيبة وىو قصػد التشػيير بيػـ، وبيػاف 
وكأنو يروي قصتيـ لغيرىـ؛ ألف ىاه الطبػائك العجيبػة جػديرة بػأف  (ٕ)رؤوس األشياد
ثـ فيو لطيفة أخرى ىي أنيـ كانوا ، وقاؿ معمقا  مو آية سورة يونس:" تااع وتروى"

، فيػػـ فػػي مقػػاـ الشػػيود       چڄ        ڄ  ڄ  چفػػي مقػػاـ الخطػػاب كػػائنيف فػػي الفمػػؾ: 
ا جرت بيػـ الػري  اىبػوا بعيػدا  ػف مقػاـ الخطػاب، فػبلءـ ىػاه الحػاؿ والوجود، ثـ لم
َأْف َتُكػوَف ُمَفربَ ػًة َ َمػو ،   چ ۈ   ٴۇ  ۋ چَوَتْصُمُ  ُجْمَمُة ، (ٖ)طريؽ الغيبة"

                                                                                                           

] ِقْيَؿ َسأَؿ َسِعْيُد بُف َ ْبِد الربْحَمِف بف َحسبػاف   ٓبيروت –مختار الديف أحمد ،ط :  الـ الكتب 
ـَ َلػُو ِبَيػا َ ُنْبَسَة بف َسِعْيد بف الَعاِص َحاَجًة َفَمـ َيُقـ ِفْييا َفَتَرَكُو َوَسأَؿ ُ َمَر بف   بُد الَعِزْيِز َفَقا

 ٕٙ٘/  ٙبػف أيػدمر المستعصػمي : اَفَقاَؿ األبيػات] ينظػر: الػدر الفريػد وبيػت القصػيد لمحمػد 
 ٖٙٗٔ: األولو، -لبناف –المحقؽ: د/ كامؿ سمماف الجبوري ط : دار الكتب العممية، بيروت 

 ـ.[ ٕ٘ٔٓ -ىػ 

  ٓ ٙٔ/  ٕٓ( التحرير والتنوير : 1)

محمد محمد أبو  –ص التراكيب " دراسة تحميمية لمسائؿ  مـ المعاني " لشيخنا الدكتور ( خصائ2)
 ـ.ٕٚٔٓىػ ، ٖٛٗٔ –العاشرة  –، طبعة : مكتبة وىبة  ٜٕٔموسو : صػ 

 . ٜٕٔ( ينظر: ينظر: خصائص التراكيب : 3)
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ًيػػػا ِإَلػػػو َفِريػػػٍؽ ِمػػػَف  ، َفَيُكػػػوُف التبػػػْوِبيُخ ُمَتَوجِّ ـْ ػػػُموا ِبػػػرَادِّي ِرْزِقِيػػػ ُجْمَمػػػِة َفَمػػػا البػػػِايَف ُف ِّ
ـْ َوَقػْد َكػاُنوا َأَشػدب  ـْ َوَسػاَدُتُي ـْ ُأوُلو السِّػَعِة ِمػْنُي ْزِؽ َوُى ُموا ِبالرِّ ـُ البِايَف ُف ِّ اْلُمْشِرِكيَف َوُى
ػػُموا ِبِنْعَمػػِة المبػػِو ِإْا َأَفػػاَض  ُكْفػػرًا ِبالػػدِّيِف َوتَأَلفًبػػا َ َمػػو اْلُمْسػػِمِميَف، َأْي َأَيْجَحػػُد البػػِايَف ُف ِّ

گ  ڳ   ڳ  ڳ  چ  ، َكَقْوِلػػِو َتَعػػاَلو:(ٔ)النِّْعَمػػَة َفَيُكوُنػػوا َأَشػػدب ِإْشػػرَاًكا ِبػػوِ  َ َمػػْيِيـُ 

، وكػػاف سػػبيؿ وممػػا ىػػو يحمػػؿ نفػػس الصػػورة مػػف الجحػػود واإلنكػػار،  چڳ  ڱ  
االلتفػػات فيػػو التغػػاير القرائػػي بػػيف  ػػميري الخطػػاب والغيبػػة، معػػددا دالئػػؿ قدرتػػو، 

ڌ  ڎ       ڎ  ڈ  ڈ  چ ء واإلماتة قولو تعػالو:و ظيـ فعالو بالجمك بيف اإلحيا

  ڱڑ  ک  ک    ک   ک        گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱ  ڑژ  ژ

بياء الغائب وال مير  ائد  چ گ  گ چفقد قرأ الجميور    (ٕ)چڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  
ياؽ إلو الايف كفروا في قولو ]وقاؿ الايف كفروا لمايف آمنوا [، أو إلو معمػوـ مػف سػ

ف تكابوا [ إلخ خارجا  ف مقالة إبػراىيـ يكػوف  الكبلـ ، و مو وجو أف يكوف قولو ]وا 
 مير الغائب في أولـ يروا التفاتا ، وااللتفات مف الخطاب إلو الغيبة لنكتػة إبعػادىـ 
 ف شرؼ الح ور بعد اإلخبار  نيـ بأنيـ مكابوف، وقرأ حمزة والكسائي وأبػو بكػر 

ې  چ  : وممػا يجػري مجػراه قولػو تعػالو،  (ٖ)بالفوقيػة "  ف  اصـ وخمػؼ أولػـ تػروا

  ېئوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  وئې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     چ  ومنػو قولػو تعػػالو :  (ٗ)چىئ  ىئ   ىئ  ی  

                                           

  ٓ ٕٙٔ/  ٗٔ( التحرير والتنوير : 1)

      ٜٔ،  ٛٔ( سورة العنكبوت : آية : 2)

  ٓ ٖٖٚ( السبعة في القراءات : صػ 3)

، فقد قرأ الجميور تشركوف بفوقية  مو الخطػاب تبعػا لمخطػاب فػي ٓٗ( سورة : الرـو : آية : 4)
ـْ چ  وقرأه حمزة بتحتية  مو االلتفات مف الخطاب إلو الغيبة.چ آَتْيُت
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ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ      چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

ُجْمُيوُر: ُتَكاُِّبوَف ِبتَاِء اْلِخَطػاِب ، َوَقػرََأُه َأُبػو َجْعَفػٍر ِبَيػاِء ، فقدَ َقرََأ الْ (ٔ)چڇ  ڇ  
ْلِتَفػػاِت، َوِفػػي ِصػػيَغِة اْلُمَ ػػاِرِع ِمػػْف َقْوِلػػِو: ُتَكػػاُِّبوَف ِبالػػدِّيِف ِإَفػػاَدُة َأفب  (ٕ)اْلَغْيَبػػةِ  َ َمػػو ااِل

ـْ ِباْلَجزَاِء ُمَتَجػدٌِّد اَل ُيْقِمُعػوَف َ ْنػ ، َوِفػي اْلُمَ ػاِرِع َتْكِايَبُي ـْ ُو، َوُىػَو َسػَبُب اْسػِتْمرَاِر ُكْفػرِِى
ـْ أِلَفب  َأْيً ػػا اْسِتْحَ ػػاُر َحاَلػػِة َىػػَاا التبْكػػِايِب اْسِتْحَ ػػارًا َيْقَتِ ػػي التبْعِجيػػَب ِمػػْف َتْكػػِايِبِي

ـْ ِباْلَجزَاِء. ـْ ِمَف الدباَلِئِؿ َما َلِحَقُو َأْف ُيْقِمَك َتْكِايُبُي  . (ٖ) َمَعُي
ونسػػتخمص مػػف ىػػاا العػػرض لػػالؾ المػػوف مػػف االلتفػػات السػػيما فػػي معػػرض 
التغػػاير القرائػػي فػػي القػػرآف الكػػريـ فوائػػد ببلغيػػة يكػػاد يشػػمؿ الػػؾ الحكػػـ كػػؿ صػػور 
االلتفػػات مػػف الخطػػاب لمغيبػػة والعكػػس وىػػو أف االنتقػػاؿ مػػف لفػػظ الغيبػػة إلػػو لفػػظ 

كػػراـ، وتشػػريؼ لمممتفػػت إليػػو، وأمػػا االنتقػػاؿ مػػف  الح ػػور يػػدؿ  مػػو مزيػػد قػػرب وا 
الخطاب )الح ور( إلو الغيبة فعادة ما يػدؿ  مػو المقػت والػبغض واإلىانػة لمممتفػت 

 .  نو، وتمؾ مف فوائد االلتفات ىنا
وىكاا تتناغـ وسائؿ التعبير المختمفة، وتتجاوب دالالتيا داخؿ النسػؽ القرآنػي 

بلغ واإلمتػاع والتػأثير، وكػاف لتصؿ بو في النياية إلو أسمو غاياتو في اإلبداع واإلب
حريػا ببحثنػا الببلغػي إف يمػد نظػره إلػو تمػؾ الطريقػة فػي التحميػؿ، لينفػي  نػو تفػػث 

 .(ٗ)الطريقة الجزئية التي  مقت ببعض مصنفات المتأخريف.
 

                                           

  ٓٔ - ٙ( سورة االنفطار: آيات: 1)

  ٓ ٜٜٖ/ ٕشر في القراءات العشر : ، الن ٘ٚ٘( ينظر: إتحاؼ ف بلء البشر : 2)

 ٜٚٔ/  ٖٓ( ينظر : التحرير والتنوير : 3)

   ٓ ٖٚٗ( ينظر : التوجيو الببلغي لمقراءات القرآنية : 4)
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 املبحث الرابع
 االلخفاث هي الغيبت للخطاب

تعبيػػر : التعبيػػر  ػػف المعنػػو بطريػػؽ الغيبػػة أوال، سػػواء  ػػف طريػػؽ ال ّحددذٍ
بال مير أو باالسـ  الظاىر القائـ مقػاـ الغيبػة؛ ثػـ العػدوؿ  نػو إلػو طريػؽ الغيبػة، 
وتمؾ الصورة مف االلتفات ليا مواقك كثيػرة ومنتشػرة فػي بػاب التغػاير القرائػي، وكػاف 
الغػػػرض منيػػػا مختمفػػػا حسػػػب الحػػػاؿ ومقت ػػػو المقػػػاـ، " فالعػػػدوؿ مػػػف الغيبػػػة إلػػػو 

 مػو المخػاطبيف، أو مػواجيتيـ بػالمنقوؿ إلػييـ،  الحطاب ينطوي  مو معنو اإلقبػاؿ
والػؾ بحسػب المقػػاـ و ػدا أـ و يػدا، كمػػا يػدؿ  مػػو مجػرد تفػاوت بػػيف مقػاـ المخبػػر 
 نيـ بالغيبة ، ومقاـ الايف يقبػؿ  مػييـ بالخطػاب ، ففػي مقػاـ الػاـ ينطػوي العػدوؿ 

اـ الو ػد  ف الغيبة إلو الخطاب  مػو مواجيػة المتمقػيف بػالتوبيخ واإلنكػار، وفػي مقػ
 .(ٔ)ينطوي  مو معنو اإلقباؿ  مو المخاطبيف بالبشرى"

 فعػػاليـ، سػػوء  مػػييـ والتسػػجيؿ ،فتػػارة يكػػوف الغػػرض منػػو اإلنكػػار والتػػوبيخ  
ليػػؾ ،وتػػارة يكػػوف الغػػرض منػػو التشػػريؼ والتعظػػيـ  التغػػاير مػػف بمثػػؿ الػػؾ بيػػاف وا 

 . بو رالتعبي في الببلغي والسر االلتفات صورة رسـ في وأثره القرائي،

  ڄ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڤ   ڦ  ڦچ : تعػالو قولػو األوؿ فمف

ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چ  چ  چڃ  ڃ   چ  

گ     گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ںڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڳڳ  ڳ  ڳ

                                           

   ٓ ٕٖٗ( التوجيو الببلغي لمقراءات القرآنية : 1)
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﮶        ے  ۓ  ۓ ﮲   ﮳   ﮴ ﮵              ےھ  ھ  ھہ  ہ  ہ   ھ

     ﯁      ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀     ﮺ ﮻ ﮷ ﮸  ﮹   

ېئ  ىئ       ىئ  ىئ    ېئېئۈئ       ۈئ      ۆئ  ۆئ                

 ٚٗ:  المائدة) چ مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   حئجئی  ی  ی   ی  
– ٘ٓ .) 

" قاؿ ابف  باس: إف جما ة مف الييود، قاؿ بع ػيـ لػبعض: ااىبػوا بنػا إلػو 
لعمنػػا نفتنػػو  ػػف دينػػو. فػػأتوه فقػػالوا: يػػا محمػػد، قػػد  رفػػت أنػػا أحبػػار الييػػود  محمػػد

ف بيننػا وبػيف قػـو خصػومة  وأشرافيـ، وأنا إف اتبعناؾ اتبعنا الييود ولف يخالفونػا، وا 
ونحاكميـ إليؾ فتق ي لنا  مييـ، ونحف نػؤمف بػؾ ونصػدقؾ. فػأبو الػؾ رسػوؿ ا 

-  -  رىـ أف يفتنػػػوؾ  ػػػف بعػػػض مػػػا أنػػػزؿ ا ، فػػػأنزؿ ا تعػػػالو فػػػييـ: واحػػػا
 . (ٔ)إليؾ"

ػِميُر َ اِئػٌد  (ٕ)ِبَيػاِء اْلَغاِئػِب  چ  حئجئی   ی  چَقػرََأ اْلُجْمُيػورُ وقد قرأ َ   َوال ب
، جريػػػا چڄ  ڃ  ڃ ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ چ مػػػف َقْوِلػػػِو: چ َمػػػفْ چِلػػػػ

عنػػو ث بطريػػؽ الغيبػػة أىػػؿ الكتػػاب، وىػػاا يحمػػؿ مػ مػػو النسػػؽ القرآنػػي فػػي الحديػػ
رازا مػػف الوقػػوع فػػي مثػػؿ جػػرميـ، ػ، واحتػػ ـػاإلخبػػار  ػػنيـ لغيػػرىـ، افت ػػاحا ألمرىػػ
ی    چ ـ، َوَقػرََأ اْبػُف َ ػاِمرٍ ػرة ربيػػف ح ػػـ مػػواإل راض  نيـ إشارة لمقتيـ وطردىػ

                                           

  -ٕٓٓ( أسباب نزوؿ القرآف : صػ 1)

 . ٕٕٛصػ  ، حجة القراءات : ٕٗٗ( السبعة في القراءات : صػ 2)
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ْلِتَفػا(ٔ)ِبتَاِء اْلِخَطابِ  چَتْبُغوفَ ی   ِت، وفػي ، َ َمو َأنبُو ِخَطاٌب ِلْمَيُيوِد َ َمو َطِريَقػِة ااِل
مخػػاطبتيـ مواجيػػة نػػوع مػػف التسػػجيؿ  مػػييـ سػػوء صػػنيعيـ، والمبالغػػة فػػي الزجػػر، 

، و ظـ الانب   فيػو " إنكػار وتعجيػب مػف حػاليـ وتػوبيخ ليػـ، إشارة إلو شدة الجـر
والفاء لمعطؼ  مو مقدر يقت يو المقاـ، أي أيتولوف  ف قبوؿ حكمؾ بما أنػزؿ ا 

وقيػػؿ: محػػؿ اليمػػزة بعػػد الفػػاء، وقػػدمت أف ليػػا  تعػػالو إليػػؾ فيبغػػوف حكػػـ الجاىميػػة،
الصدارة، وتقديـ المفعوؿ لمتخصيص المفيد لتأكيد اإلنكػار والتعجػب ألف التػولي  ػف 

وطمػػب حكػػـ آخػػر منكػػر  جيػػب، وطمػػب حكػػـ الجاىميػػة أقػػب   حكػػـ رسػػوؿ ا 
وأ جػػب، والمػػراد بالجاىميػػة الممػػة الجاىميػػة التػػي ىػػي متابعػػة اليػػوى الموجبػػة لمميػػؿ 
والمداىنة في األحكاـ، أو األمة الجاىمية، وحكميـ: ما كانوا  ميو مف التفا ؿ فيما 

 .(ٕ)بيف القتمو"
، چَتْبُغػوفَ ی   ی  چ وكمػا وقػك ىػاا االسػتفياـ اإلنكػاري فػي قولػو تعػالو:

إنكار ألف يكوف أحٌد حكُمو  چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   چ وقك أي ا في قولو:
ْف كػػاَف ظػػاىُر السبػػبِؾ غيػػَر متعػػرٍِّض لنفػػي أحسػػُف مػػف حكمػػو تعػػالو أو مسػػ او لػػو وا 

نكارِىػا ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ، مثػاؿ الػؾ قولػو تعػالو: (ٖ)المسػاواة وا 

                                           

( ينظػػر: المحتسػػب فػػي تبيػػيف وجػػوه شػػواا القػػراءات واإلي ػػاح  نيػػا: أبػػو الفػػت   ثمػػاف بػػف 1)
ـ، ٜٜٜٔ -ىػػٕٓٗٔالمجمس األ مو لمشئوف اإلسبلمية : -ط: وزارة األوقاؼ ٕٓٔ/ ٔجني:

إتحاؼ ف بلء البشر في القػراءات األربعػة  شػر : أحمػد بػف محمػد بػف أحمػد بػف  بػد الغنػي 
تحقيػػؽ : أنػػس ميػػرة ط : دار الكتػػب  ٕٗ٘ياب الػػديف الشػػيير بالبنػػاء : صػػػ الػػدمياطّي، شػػ

 ىػ.ٕٚٗٔ -ـ ٕٙٓٓلبناف : الثالثة،  –العممية 

 . ٖٕٖ/  ٖاأللوسي :  –( تفسير  روح المعاني 2)

 . ٕ٘ٔ( سورة النساء : آية :3)
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، أي أخمػػػص نفَسػػػو لػػػو (ٔ)چں  ں  ڻ    ڻ    ڱڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ    ڱ
تعالو ال يعِرؼ لو ربًا سواه وقيؿ باؿ وجَيػو لػو فػي السػجود وقيػؿ أخمػص  ممػو لػو 

وقيؿ فّوض أمَره إليو تعالو وىاا إنكاٌر واستبعاٌد ألف يكوف أحٌد أحسَف دينػًا   ز وجؿ
ف لػػـ يكػػف سػػبُؾ التركيػػب متعر ػػًا إلنكػػار المسػػاواة  ممػػف فعػػؿ الػػؾ أو مسػػاويًا لػػو وا 
ونفييا ُيرِشُدؾ إليو الُعرُؼ المّطرُد واالستعماُؿ الفاشي فإنو إاا قيؿ َمْف أكـر مف فبلف 

فػالمراُد بػو حتمػًا أنػو أكػرـُ مػف كػؿ كػريـ وأف ػؿ مػف كػؿ فا ػٍؿ  أوال أف َؿ مف فػبلف
ـُ ِممبِف افترى ونظائرِه ودينًا ُنصب  مو التمييز مف  و ميو مساُؽ قولو تعالو َوَمْف َأْظَم
أحسُف منقوٌؿ مف المبتدأ والتقديُر ومف ديُنو أحسُف مف ديف َمْف أسمـ الخ فالتف ػيُؿ 

ال بػيف صػاحبييما ففيػو تنبيػٌو  مػو أف الػؾ أقصػو مػا في الحقيقة جاٍر بيف الدينيف 
 .(ٕ)تنتيي إليو القوُة البشرية

واشتماؿ ااية  مو استفياميف جاءا لقصد اإلنكار والتعجب والتوبيخ الموجب  
لمػػاـ والمقػػت ، وتػػوبيخ المواجيػػة أقػػوى أثػػرًا، وأشػػد وقًعػػا  مػػو الػػنفس مػػف تػػوبيخ 

فػػي قػػراءة الغيبػػة مػػف معنػػو المقػػت والطػػرد  الواسػػطة، أو تػػوبيخ اإلخبػػار، زيػػادة  مػػا
واإل راض، فاتساع المعنو في القراءتيف مراداف معػا ؛ لتحقػؽ معػاني الػاـ والمبالغػة 
 فيو فيمف لـ يرض بحكـ ا تعالو ، ومثؿ ىاا يتناسب وتاييؿ ااية األولو بقولػو :

مئ  ىئ  يئ   چ، وفي قولو تعالو چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چچ

وىو أف يستوفي معنو الكبلـ قبؿ  لوف ببلغي يسمو باإليغاؿ: چمب    جب  حب  خب
البمػػوغ إلػػو مقطعػػو... ثػػـ يػػأتي بػػالمقطك فيزيػػد معنػػو آخػػر يزيػػد بػػو و ػػوحا وشػػرحا 

                                           

 . ٚٗ/  ٖ: –( تفسير إرشاد العقؿ السميـ إلو مزايا القرآف الكريـ 1)

 .ٖٕٙ/  ٕؽ: ( الساب2)
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مئ   چ، وىو في ىاه ااية إيغاؿ تخيير، فػإف المعنػو قػد تػـ بقولػو: (ٔ)وتوكيدا حسنا

ناسػب مػا قبميػا ومػا بعػػدىا، ،  ولمػا احتػاج الكػبلـ إلػو فاصػػمة ت چىئ  يئ  جب  حب   
أتت لتؤسس مفيوًما زائًدا، لوالىػا لػـ يحصػؿ، والػؾ أنػو ال يعمػـ أف حكػـ ا أحسػف 
مػف كػؿ حكػـ إال مػف أيقػف أنػو واحػد حكػيـ  ػادؿ، ليبقػو توحيػده الشػريؾ فػي الحكػـ 
الاي انفرد بو، ولـ يكف لو معارض فيو وال منػاقض لػو، ويحصػؿ مػف حكمتػو و ػك 

فيػؤمف منػو و ػك الحػؽ فػي غيػر مو ػعو، وينفػي العػدؿ  نػو الشيء فػي مو ػعو 
ليكػوف  مميػـ  چمبچإلػو قولػو:« يعممػوف»الجور في الحكـ، ثـ  دؿ  ف قولو:

 (ٕ)بربيـ  مـ قطك ويقيف.
ومما ىو منخػرط فػي ىػاه الصػورة مػف االلتفػات الواقػك بسػبب التغػاير القرائػي 

چ  چ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڃ  چ چ  :قولػػػػػو تعػػػػػالو 

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  

ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳک  ک  ک  

  (ٖ)چڻ  ڻ   
                                           

حققػو و ػبط نصػػو دكتػور/ مفيػد قميحػػة   ٕٕٗ( كتػاب الصػنا تيف ألبػػي ىػبلؿ العسػكري : صػػػ 1)
إبػراىيـ بػف محمػد  -بيروت، األطوؿ شرح تمخيص مفتػاح العمػوـ  -طبعة: دار الكتب العممية 

 -حققػػو و مػػؽ  ميػػو:  بػػد الحميػػد ىنػػداوي -ٛٛبػػف  ربشػػاه  صػػاـ الػػديف الحنفػػي : صػػػ 
 لبناف. –الكتب العممية، بيروت الناشر: دار 

، ط: دار ٖٖٚ/ ٙمحمػػػود بػػػف  بػػػد الػػػرحيـ صػػػافي :   -( الجػػػدوؿ فػػػي إ ػػػراب القػػػرآف الكػػػريـ2)
 -ىػػػ، وا  ػػراب القػػرآف وبيانػػو  ٛٔٗٔمؤسسػػة اإليمػػاف، بيػػروت الرابعػػة،  -الرشػػيد، دمشػػؽ 

الناشػػػر : دار اإلرشػػػاد لمشػػػئوف  -ٜٜٗ/  ٕمحيػػػي الػػػديف بػػػف أحمػػػد مصػػػطفو درويػػػش : 
 ىػ ٘ٔٗٔسورية : الرابعة ،  –حمص  -لجامعية ا

    ٛٗ - ٘ٗ( سورة : النحؿ: 3)



 

  

 

 
 " دراسة ببلغية تحميمية" في القرآف الكريـ وأثره في تأسيس صور االلتفات التغاير القرائي

 

ٕٖٗ 

والمعنو: أو لـ يروا إلو مػا خمػؽ ا مػف األجػراـ التػي ليػا ظػبلؿ متفيئػة  ػف 
منقػػادة ، غيػػر  جػػانبي كػػؿ واحػػد منيػػا. أى: ترجػػك الظػػبلؿ مػػف جانػػب إلػػو جانػػب

ممتنعة  ميو فيما سخرىا لػو مػف التفيػؤ، واألجػراـ فػي أنفسػيا داخػرة أي ػًا، صػاغرة 
 .(ٔ)منقادة ألفعاؿ ا فييا، ال تمتنك. 

رًدا  مػػو مػػا قبمػػو مػػف لفػػظ ِباليػػاء الَتْحِتيبػػٍة،  چ گ  گچوقػػد َقػػرََأ اْلُجْمُيػػوُر  
لو     چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ چ الغيب وىو قولو: لػو    چ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ چ قولو:وا  وا 

ـْ تَػَرْواچَوَقرََأُه َحْمَزُة َواْلِكَساِئيف َوَخَمػٌؼ   ، (ٕ)چ ڈ  ژ   ژ  ڑ چقولو: ِباْلُمَثنبػاِة  چَأَوَلػ
ألف أقػػوى ؛   چ ڱ  ں چ بيػػايف الجػػانبيف وخػػص ىػػااف االسػػماف.(ٖ)اْلَفْوِقيبػػةِ 

وميػة آخػاة مػف المشػرؽ إلػو جانبي اإلنساف يمينو، ومنػو تظيػر الحركػة الفمكيػة الي
 .(ٗ)المغرب، ال جـر كاف المشرؽ يميف الفمؾ والمغرب شمالو 

ـْ َتَرْواچفيَ َقرَاءة  والخطاب المباشر  جريا  مػو طريػؽ ، ِباْلُمَثنباِة اْلَفْوِقيبةِ  چَأَوَل
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    چ الغيبة في قولو :الخطاب ممتفتا  ف طريؽ 

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  

تعدادا لمظاىر قدرتو ، وشدة تصرفو ، وقوة  چڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  
بطشو ، معر ا  نيـ لسوء  قوليـ ، وقب  صنيعيـ ، ثـ التفػت إلػييـ جػابا وطػردا 

ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چإلو مخاطبة الحا ر في قولو : 

                                           

 بتصرؼ ٜٓٙ/  ٕ( ينظر : تفسير الكشاؼ : 1)

ت : محمد نظاـ الديف  ٕٔٔ/ٗالمنتجب اليمااني :  -( الكتاب الفريد في إ راب القرآف المجيد2)
 ـ ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔط: دار الزماف ، المدينة المنورة  األولو،  -الفتي 

  ٖٖٚ( ينظر : كتاب السبعة في القراءات: 3)

 . ٖٚ٘/  ٙ( ينظر : البحر المحيط في التفسير : 4)
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 مػػو وجػػو الخطػػاب لمجميػػك، توبيخػػا وتقريعػػا ليػػـ ،  چڻ     ں  ں  ڻ  ڻ
ؼ المشػػركيف بػػأنواع  ػػا خػػوب وزيػػادة فػػي الترىيػػب والتخويػػؼ والتيديػػد؛ والػػؾ ألنػػو " لمب
العااب المتقدمػِة، أردفػو بمػا يػدؿف  مػو كمػاؿ قدرتػو فػي تػدبير أحػواؿ العػالـ العمػوي، 

رة والقػػوة الغيػػر متناىيػػة، كيػػؼ والسػػفمي؛ ليظيػػر ليػػـ أفب مػػك كمػػاؿ ىػػاه القػػدرة القػػاى
يعجز  ف إيصاؿ العااب إلييـ؟ وىاه الرؤية لما كانت بصرية وصػمت بػػ )إلػو(؛ ألف 
المػػراد بيػػا اال تبػػاُر، واال تبػػار ال يكػػوف بػػنفس الرؤيػػة، حتػػو يكػػوف مػػك النظػػر إلػػو 

وال شػػؾ أف مثػػؿ ىػػاه الصػػفات تقػػوى ويشػػتد أثرىػػا ، (ٔ)الشػػيء الكامػػؿ فػػي أحوالػػو
واجيػة دوف اإلخبػار بواسػطة غيػر المػتكمـ. وثمػة لطيفػة أخػرى فػي  ىػاا بخطػاب الم

گ  گ    چ        :    المعنو في قولػو تعػالو أفاالنتقاؿ القرائي بيف الغيبة والخطاب، وىو 

أي أو لػػـ يػػروا ويسػػمعوا  ػػف قػػدرة ا الظػػاىرة الكائنػػة فػػػي  چڳ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
 .(ٕ)وف األبصار متفكريف بالبصائر"األشياء كميا، والمعنو: ينظروف بعي

والغرض مف االستفياـ في قراءة الغيبة ىو اإلنكار والتعجػب مػف قمػة تفكػرىـ  
في الدالئؿ والبراىيف  مو وجود ا، وقدرتو الظاىرة، ويتحوؿ الغرض مف االستفياـ 
ب في قراءة الخطاب )بالتاء( إلو معنو التقرير لمحكـ، والتأكيػد  ميػو، والشػؾ أف طمػ

إقػرار بالشػػيء يكػػوف فػي صػػيغة الح ػػور والخطػاب المباشػػر أقػػوى وأشػد مػػف تقريػػر 
الغائػػب ، تسػػجيبل  ميػػو سػػوء تفكيػػره، وقمػػة فيمػػو، وبيػػاا تكػػوف القراءتػػاف مشػػكمتيف 
معػػاني جديػػدة، وآفاقػػا واسػػعة، لػػـ تكػػف توجػػد إال بتغػػاير القػػراءات لفعػػؿ واحػػد ، وكػػؿ 

                                           

 .  ٙٙ/  ٕٔ( ينظر : المباب في  موـ الكتاب : 1)

إبػراىيـ بػف  مػر بػف حسػف بػف أبػي بكػر البقػا ي :  -( نظـ الدرر في تناسب اايػات والسػور 2)
 ، القاىرة.ط: دار الكتاب اإلسبلمي- ٕٚٔ/  ٔٔ
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رآنػي، ومثػػؿ ىػاا يثبػػت أف التغػاير القرائػػي المعػاني مػػراد حمميػا  مػػو ألفػاظ الػػنظـ الق
 صورة مف صور اإل جاز، وآية البياف المعجز .  

ومعمـو أف األلؼ تدخؿ  مو واو العطؼ في االستخبار واإلنكار والتقريك  مػو 
تقدير أف تكػوف الجممػة التػي فييػا الػواو معطوفػة  مػو الكػبلـ مثميػا يقت ػييا والػؾ 

؟ أو زيد؟ ممف يكوف ثمة فصورتو بصػورة مػف ثبػت كقولؾ لقائؿ: ىؿ رأيت زيدا ثمة
الؾ  نده أو قالو، فاستفيمو و طفت  مو ما توىمت أنو فػي  ممػو أو وىمػو. فكػؿ 
مو ػػك فيػػو بعػػد ألػػؼ اإلنكػػار واو ففيػػو تبكيػػت  مػػو مػػا يسػػيؿ الطريػػؽ إلػػو مػػا بعػػد 

ڎ  ڈ         ڈ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ چ الواو، فاال تبار بو لكثرة أمثالو كقولو تعالو: 

قائبل قاؿ: كػابوا الرسػوؿ وغفمػوا  ػف الفكػر والتػدبر فقػد فعمػوا الػؾ   كأف (ٔ) چژ    
چ ولـ ينظروا إلو المشاىدات التي تنبو الفكر فييا مف الغفمػة. وكػالؾ قولػو تعػالو: 

   ں   ڻ  ںک  ک            ک  ک  گ  گ   گ     گ      ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ      ڱ       ڱ  ڱ

. كأنو قاؿ: كابوا ولـ ينظروا إلو ما يردع  ػف الغفمػة (ٕ) چۀ    ۀ  ہ  ہ  ڻڻ  ڻ
 مف الفكر في المشاىدات.

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  چوكػػػػػالؾ قولػػػػػو:  

، ألف الؾ مشاىد، وكؿ ما فيو واو مثؿ أولـ يروا فيو تنبيو (ٖ) چں  ڻ  ڻ  ڻ
منبية ولكثرتيا، فالتبكيػت فيػو أ ظػـ، ىػاا كمػو فػي  مو ما تقدمو في التقدير أمثاؿ 

                                           

 ٓ ٚ( سورة الشعراء : آية : 1)

 ٓ ٜٔ،  ٛٔ( سورة الممؾ : آية : 2)

 ٓ ٛٗ( سورة النحؿ : آية : 3)
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، فالتبكيػػت  ػػف طريػػؽ الخطػػاب المباشػػر ومػػا يحممػػو مػػف (ٔ)المشػػاىد ومػػا فػػي حكمػػو
المواجية والشدة في التقريك، أوقك في النفس مػف تبكيػت الغائػب، وأف اإلنكػار  مػو 

فػي  الفا ؿ في ح رتو أقوى في التقريك مف اإلنكار  مو غير حا ػر ، وتمػؾ سػمة
الخطاب القرآني القائـ  مو التأثير واإلقناع مك احتفاظو بخصائصػو التػي تميػزه  ػف 
الخطابػػػات األخػػػرى، كالخطابػػػات الشػػػعرية أو الخطابػػػات الحجاجيػػػة السػػػيما وأف ىػػػاا 
نمػػا ىػػو واسػػطة لموصػػوؿ إلػػو الغايػػة  الخطػػاب القرآنػػي لػػيس الغايػػة مػػف الخطػػاب وا 

ا وقدرتو  مو خمػؽ األشػياء الدالػة  مػو  العظمو وىي التركيز  مو إثبات وحدانية
إلوىيتػو ووحدانيتػػو، والتعبيػػر القرآنػي فػػي القػػراءتيف قػػاـ  مػو اإلنكػػار والتقريػػك  مػػو 
 دـ التفكر والتدبر فيما حولو مف خمؽ ا الماثؿ فيو القدرة اإلليية وىو طريؽ مف 

يػػا ف لمػػا  طػػرؽ الخطػػاب اإلقنػػا ي الػػاي  تكمػػف وظيفتػػو فػػي " محاولػػة جعػػؿ العقػػؿ

                                           

وما ليس فيو واو مثؿ ألـ يروا فيو مما لـ يقدر قبمو ما يعطؼ  ميو ما بعػده، ألنػو مػف بػاب  (1)
ڱ   ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ  ما ال يكثر مثمػو، والػؾ فيمػا يػؤدي إلػو  ممػو االسػتدالالت كقولػو تعػالو

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ      ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  

﮳   ڃ  ڃ  ڃ             چ  ، وىاا مما لـ يشاىدوه ولكف  مموه. وكالؾ قولو:ٙ، األنعاـ:  چ﮲  

، ىو ما الطريؽ إلو العمـ بو االستدالؿ ٖٔيس:  چڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ     ڇ  
ىدة. فياا ونحػوه ممػا لػـ يكثػر فػي معمػوميـ أشػباىو، فيػـ ينبيػوف  ميػو ابتػداء مػف ال المشا

غير تقدير تنبيػو  مػو شػيء مثمػو ممػا قبمػو.] ينظػر: درة التنزيػؿ وغػرة التأويػؿ: أبػو  بػد ا 
دراسػػػة  -ٗٛٗ -ٕٛٗ/ٕمحمػػػد بػػػف  بػػػد ا األصػػػبياني المعػػػروؼ بالخطيػػػب اإلسػػػكافي :

الناشػػر: جامعػػة أـ القػػرى، وزارة التعمػػيـ العػػالي  -و آيػػديفوتحقيػػؽ وتعميػػؽ: د/ محمػػد مصػػطف
الطبعػػة:  -( معيػػد البحػػوث العمميػػة مكػػة المكرمػػةٖٓسمسػػمة الرسػػائؿ العمميػػة الموصػػو بيػػا )

 ـ.[ ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔاألولو، 
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يطرح  ميو مف أفكار، أو يزيد في درجة الؾ اإلا اف إلػو درجػة تبعػث  مػو السػعي 
 .(ٔ) نحو تحقؽ المطموب"

فاإلقنػػاع الخطػػابي المباشػػر صػػورة مػػف صػػور التأكيػػد والتقريػػر الػػدا ي إلػػو  
التسميـ واإلا اف، االلتفات الواقك في ىاا التغاير القرائي سا د  مو توسيك المعنو، 

صورة مف صور اإلقناع المفظي بعد األمر بالوصوؿ إليو اىنيا بالتفكر والتدبر وحمؿ 
ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چفي قولو تعالو 

 مو وجو الخطاب لمجميك، توبيخا وتقريعا ليـ ، وزيػادة فػي الترىيػب   چڻ  ڻ   
 . - مو ما مر اكره –والتخويؼ والتيديد 
ر اكره  مماء القراءات في ىاا التغاير القرائي بإرجػاع كػؿ قػراءة وثمة وجو آخ

گ  گ  ڳ    َتَرْوا گچ إلو ما يناسبيا لفظا في آي الاكر الحكيـ فقرأ حمزة والكسائي

وقػػػرأ ، چڑ   ک  ک  ک  چبالتػػاء  مػػو الخطػػػاب وحجتيمػػا قولػػػو قبميػػا  چڳ
 ڈ  ژ   ژ  ڑ چبميا الباقوف بالياء إخبارا  ف غيب وتوبيخا ليـ وحجتيـ قولو ق

 وا أ مـ. -كما مر - (ٕ) "چ
مف طريؽ حديث الغائػب إلػو الخطػاب المباشػر ومما ىو منخرط في ىاا النوع 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ   چ  ڇ     ڇ  چ إنكارا وتبكيتا قولو تعالو:

 .(ٖ)چڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    

                                           

             ( جماليػػات الخطػػاب فػػي الػػنص القرآنػػي " قػػراءة تحميميػػة فػػي مظػػاىر الرؤيػػة وآليػػات التكػػويف "1)
 –، طبعة مؤسسػة المختػار لمنشػر والتوزيػك  ٘ٓٔدكتور / لطفي فكري محمد الجودي صػ  -

 ـ. ٕٗٔٓ -ىػ ٖ٘ٗٔ –األولو 

 . ٜٖٔ( ينظر : حجة القراءات : 2)

 ٓ ٖٗ -ٔٗ( سورة اإلسراء : آية : 3)
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، َوَخَمػٌؼ ِبتَػاِء  ػا َيُقولُػوَف ِبَيػاِء اْلَغْيَبػِة، َوَقػرََأُه َحْمػَزُة،  َواْلِكَسػاِئيف َقرََأ اْلُجْمُيػوُر َ مب
تنزيو مف ا تعػالو اكػره نفسػو  مػا وصػفو بػو المشػركوف،  : والمعنو،(ٔ)اْلِخَطاِب 

يكػوف لػو  فقاؿ: إف ما ت يفوف إليو مف ىاه األمور ليس مػف صػفتو، وال ينبغػي أف
 (ٕ) صفة، وقاؿ تعالو )َ مبا َيُقوُلوَف ُ ُموًّا( ولـ يقؿ: تعاليا، كما قاؿ الشا ر:

 َأْنػػػػػػػػػَت الِفػػػػػػػػػَداُء لَكْعَبػػػػػػػػػػٍة َىدبْمَتيػػػػػػػػػػا
 

 َوَنَقْرَتيػػػػػػػػػػا ِبَيػػػػػػػػػػَدْيَؾ ُكػػػػػػػػػػػؿب َمَنقبػػػػػػػػػػػر 
 

ـُ َمِقيَمػػػػػػُو ِمػػػػػْف َسػػػػػػْقِفيا  ُمِنػػػػػَك الَحمػػػػػا
 

 وِمػػػػػػَف الَحِطػػػػػػيـ َفَطػػػػػػاَر ُكػػػػػػؿب ُمَطيبػػػػػػرِ  
 

مػػك حمميػػا معػػاني  چَتُقولُػػوفَ چوقػػراءة حمػػزة والكسػػائي وخمػػؼ بتػػاء الخطػػاب 
التنزيػػو واإل ظػػاـ واإلجػػبلء لممتحػػدث، فيػػو نػػوع مػػف التقريػػك والتبكيػػت لممخػػاطبيف، 
وكأنػػو يخػػاطبيـ خطػػاب تنزيػػو يكسػػوه و يػػد وتيديػػد، ويقػػوؿ ليػػـ مخاطبػػا: مػػا كػػاف 

 ممتـ دالئػؿ وحدانيتػو ظػاىرة جميػة  ينبغي لكـ بعد ما سمعتموه مف القرآف، وبعد أف
كيؼ يحدو بكـ المقاؿ أف تتقولوا  مو ا ىا ، وال شؾ أف نبرة التيديد والو يد فػي 

                                           

ػا َيُقولُػوَف ويسػب  ِبالْ ٖٔٛ( كتاب السبعة في القراءات: 1) َيػاِء ِفػي َىػِاِه ، وقػراءة َكمػا َيُقولُػوَف وَ مب
مبػِايَف الثببَلَثِة، َواْلَمْعَنو َكَما َيُقوُؿ اْلُمْشػِرُكوَف ِمػْف ِإْثَبػاِت اْاِلَيػِة ِمػْف ُدوِنػِو َفُيػَو ِمْثػُؿ َقْوِلػِو: ُقػْؿ لِ 

ِؿ ِبالتبػاِء َ َمػو [ َوَقَراءة ُكمبَيا ِبالتباِء، َوَقَراءة ِفي اأْلَ َٕٔكَفُروا َسُتْغَمُبوَف َوُتْحَشُروَف ]آِؿ ِ ْمَراَف:  وب
َلػػْيِف ِباْلَيػػاِء، َواأْلَِخيػػَر ِبا لتبػػاِء، اْلِخَطػػاِب، َوِفػػي الثبػػاِني َوالثباِلػػِث ِباْلَيػػاِء َ َمػػو اْلِحَكاَيػػِة، َوَقػػَراءة اأْلَوب

َؿ َواأْلَِخيَر ِبالتباِء َواأْلَْوَسَط ِباْلَياِء"] مفاتي  الغيب :  [. ٖٙٗ/َٕٓوَقَراءَة اأْلَوب

( البيتػػاف شػػاىداف  مػػو أف المصػػدريف منقػػر ومطيػػر الم ػػافيف إلػػو كػػؿ المعػػرب مفعػػوال مطمقػػا 2)
ليس مػف لفػظ الفعػؿ السػابؽ  مييمػا، ألف المنقػر مػف نقػر بتشػديد القػاؼ، والمطيػر مػف طيػر 
بتشديد الياء، مك أف الفعميف السػابقيف ثبلثيػاف. ولكػف العػرب تجيػز و ػك المصػادر المختمفػة 

السابقة  مييا، ألف الحروؼ األصوؿ مشتركة في األفعاؿ والمصادر التي تمييا. ]  ف األفعاؿ 
[ ، ولػػـ أقػػؼ لؤلبيػػات  مػػو  ٗ٘ٗ/  ٚٔلمطبػػري :  –ينظػػر : جػػامك البيػػاف فػػي تأويػػؿ القػػرآف 

 نسبة وىو موجود كشاىد في كتب التفاسير المتنو ة  ند تفسير ىاه ااية.
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قراءة الخطاب أقوى تأثيرًا، وأشد ترىيبا مف قراءة الغيبة التػي  مييػا جميػور القػراء، 
ف كانا معا يحمموف معنو التنزيو والتعظيـ  تعالو ااتا وصفاتا.  وا 

لمػػا أقػػاـ الػػدليؿ القػػاطك  مػػو كونػػو منزىػػا  ػػف الشػػركاء و مػػو أف القػػوؿ فإنػػو "
 بإثبات االية قوؿ باطؿ، أردفو بمػا يػدؿ  مػو تنزييػو  ػف ىػاا القػوؿ الباطػؿ فقػاؿ:

وقد اكرنا أف التسػبي   بػارة  ػف تنزيػو ا تعػالو  مػا ال يميػؽ بػو، ثػـ  چژچ
ىػاا  وىو العمو، وظاىر أف المراد مف والمراد مف ىاا التعالي االرتفاعچ ڑ چقاؿ: 

التعػػالي لػػيس ىػػو التعػػالي فػػي المكػػاف والجيػػة، ألف التعػػالي  ػػف الشػػريؾ والنظيػػر 
والنقائص واافات ال يمكف تفسيره بالتعالي بالمكػاف والجيػة، فعممنػا أف لفػظ التعػالي 

  (ٔ)في حؽ ا تعالو غير مفسر بالعمو بحسب المكاف والجية".
ـ موصوًفا بالقب ، موسوما بالسوء في قوليـ بأف ا اصطفاىـ ولما كاف قولي

بالبنيف، وأنػو جعػؿ المبلئكػة إناثػا، وفػي اد ػائيـ بػأف مػك ا آليػة أخػرى، كػؿ الػؾ 
وأماـ أ ينيـ األدلػة والبػراىيف  مػو كػاب افتػرائيـ، لكػؿ الػؾ  ناسػب أف يصػؼ الػؾ 

أي َكِبيػػرًا  ،چک  ک     چ التنزيػػو وتمػػؾ العظمػػة وىػػاا العمػػو المنصػػوص  ميػػو بكونػػو
متبا ػػدًا غايػػة البعػػد  مػػا يقولػػوف، فإنػػو فػػي أ مػػو مراتػػب الوجػػود وىػػو كونػػو واجػػب 
 الوجود والبقاء لااتو، واتخاا الولد مف أدنو مراتبو فإنو مف خواص مػا يمتنػك بقػاؤه.

 فإف قيؿ: ما الفائدة في وصؼ الؾ العمو بػالكبير؟ قمنػا: ألف المنافػاة بػيف ااتػو"  (ٕ)
وصفاتو سبحانو وبيف ثبوت الصاحبة والولد والشركاء واأل داد واألنداد منافاة بمغت 
في القػوة والكمػاؿ إلػو حيػث ال تعقػؿ الزيػادة  مييػا، ألف المنافػاة بػيف الواجػب لااتػو 

                                           

 . ٖٚٗ،  ٖٙٗ/  ٕٓ( مفاتي  الغيب : 1)

 . ٕٙ٘/  ٕ( تفسير البي اوي: 2)
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والممكف لااتو، وبيف القديـ والمحدث، وبػيف الغنػي والمحتػاج منافػاة ال تعقػؿ الزيػادة 
 .(ٔ)ؼ ا تعالو الؾ العمو بالكبير" مييا فمياا السبب وص

وفي مدارؾ التنزيؿ: " وصؼ العمو بالكبر مبالغة في معنو البراءة والبعد ممػا  
 . (ٕ)" وصفوه بو
وىاا السياؽ المقالي يستد ي أف يكوف الكبلـ حامبل معػاني التبكيػت والو يػد  

 مػو صػفاتو تعػالو  والتيديد  قوبػة لتطػاوليـ  مػو اات ا، وافتػرائيـ كػابا وبيتانػا
ا  ػػف الػػؾ  مػػوا كبيػػرا، وتمػػؾ الحالػػة تتطمػػب المواجيػػة فػػي التبكيػػت والتيديػػد؛ ألف 
و يد المخاطب أشد تأثيرا مف تيديد وو يد الغائب، حيث إف اإلنكػار  مػو المخاطػب 

االؿ، وىاا مفيـو قراءة ىانة وا  بالتػاء  چ َتُقولُػوفَ چالخطػاب في ااتو تبكيت وتنكيؿ وا 
التغػػاير فػػإف الوجػػوه متعػػددة، والمعػػاني مختمفػػة، وكميػػا محمػػوؿ  مييػػا  مػػو ىػػاا ،

 األلفاظ ، مو حة وموسعة لممفيـو المراد.
ـْ ِإالب   "فالوجُو في قراءِة الغيِب فييما أنػو: َحَمػؿ األوَؿ  مػو قوِلػِو: }َوَمػا َيِزيػُدُى

معنػو: قػؿ ليػـ  ُنُفورًا{، وَحَمؿ الثاني  ميو، وفي الخطاب فييما أنو حمؿ األوَؿ  مو
يا محمد لو كاف معو آليٌة كما تقولػوف، وَحَمػؿ الثػاني  ميػو. وفػي قػراءة الغيػِب فػي 

، (ٖ) والثػػاني التفػػت فيػػو إلػػو خطػػابيـ."« ومػػا يزيػػدىـ»األوِؿ أنبػػو َحَممػػو  مػػو قولػػو 
فالمقصود مف ىاا االلتفات في ىاا التغاير القرائػي ىػو قػرع أسػماع المكػابيف الػايف 

                                           

 . ٖٚٗ/  ٕٓ( مفاتي  الغيب : 1)

حققػو  -ٜٕ٘/ ٕحػافظ الػديف النسػفي :  -تفسػير النسػفي  -( مدارؾ التنزيػؿ وحقػائؽ التأويػؿ2)
الناشػر: دار  -راجعو وقدـ لػو: محيػي الػديف ديػب مسػتو -وخرج أحاديثو: يوسؼ  مي بديوي

 ـ. ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔالطبعة: األولو،  -الكمـ الطيب، بيروت

المحقػؽ: الػدكتور  -ٖٔٙ/  ٚالسػميف الحمبػي :  -( الدر المصوف في  موـ الكتػاب المكنػوف 3)
 الناشر: دار القمـ، دمشؽ. -أحمد محمد الخراط
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كبارا افتروا  مو  ا الكاب، وأف يصؿ ىاا األسموب ممف نزه نفسو و ظميا إجبلال وا 
وصػوال مباشػرا دوف واسػػطة تيػدي شػػدتو، أو وسػيط يػاىب بحدتػػو، فالقصػد التقريػػك 

 والتبكيت، والمباشرة فييا أشد وأقوى ، وا أ مـ.
ڱ  چ وممػػا ىػػو مػػف التيديػػد والو يػػد فػػي التغػػاير القرائػػي قولػػو تعػػالو :  

ے       ےڻ  ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھں  ں  

ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴    ﮵   ﮶  ﮷      ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   

 (ٔ) چ﮿   
المعنػػو : تبػػارؾ الػػاي لػػو سػػمطاف السػػموات السػػبك واألرض، ومػػا بينيمػػا مػػف 

ف لػػو األشػػياء كميػػا، جػػار  مػػو جميػػك الػػؾ حكمػػو، مػػاض فػػييـ ق ػػاؤه، فكيػػؼ يكػػو
شريؾ مػف كػاف فػي سػمطانو وحكمػو فيػو نافػا، و نػده  مػـ السػا ة التػي تقػوـ فييػا 

 القيامة، وُيحشر فييا الخمؽ مف قبورىـ لموقؼ الحساب.
ػَماِئِر البِتػي (ٕ)وقد َقػرََأ اْبػُف َكِثيػٍر َوَحْمػَزُة َواْلِكَسػاِئيف ِبالتبْحِتيبػِة  ، َتَبًعػا أِلُْسػُموِب ال ب

 ا الكبلـ  مػو لفػظ مػا تقدمػو إا كػاف فػي سػياقو ليػأتمؼ  مػو نظػاـ واحػدفأجرو َقْبَمُو، 
وحجػتيـ قولػو  وَقرََأ اْلُجْمُيوُر ُتْرَجُعوَف ِباْلَفْوِقيبِة َ َمو ااِلْلِتَفاِت ِمَف اْلَغْيَبِة ِإَلو اْلِخَطابِ 

، فتمؾ الصمة المفظية أو التناسب (ٖ)چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ قبميا 
القػػراءتيف يحمػػؿ بػػيف طياتػػو صػػبلت معنويػػة، أو أغرا ػػا ببلغيػػة  المفظػػي لكػػؿ مػػف

تتناسػػب والسػػياؽ الحػػالي لمكػػبلـ السػػيما فػػي قػػراءة الجميػػور المبنيػػة  مػػو تغػػاير 
القراءات مف الغيبة إلو الخطػاب القػائـ  مػو المواجيػة فػي التيديػد والنػاير الشػديد، 

                                           

 ٘ٛػ  ٖٛ( سورة الزخرؼ  : آية :1)

  ٜٚٗ، إتحاؼ ف بلء البشر : صػ  ٜٛ٘( كتاب السبعة في القراءات: 2)

 ٘٘ٙ. وينظر : حجة القراءات :  ٛٚآية : ( سورة الزخرؼ  :3)
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الػػداؿ  مػػو  ظمتػػو  ومػػا تحممػػو تمػػؾ المواجيػػة المباشػػرة مػػف بيػػاف  ظمػػة المتحػػدث
بتعداد ما يدؿ  مػو حكمػو وحكمتػو، ونفػاا أمػره، وقػوة سػمطانو، ومتحػدث تمػؾ حالػو 
حيف مواجية المانب أو المخطػئ يكػوف التيديػد منػو أشػد، والتقريػك أوقػك، واإلنػاار 

" فقرأ الجميور ترجعوف بالفوقية  مو االلتفػات مػف الغيبػة إلػو بسوء العاقبة أبم  ، 
 .(ٔ)"بالتيديد. الخطاب لممباشرة

كما أف التعبير بطريؽ الخطاب فيو نوع مػف التػوبيخ لسػوء فعػاليـ، فخػاطبيـ  
خطػػاب الغا ػػب المنكػػر  مػػييـ بمعنػػو كيػػؼ تخو ػػوف وتميػػوف، وتقولػػوف  مػػو ا 
الكاب وأنتـ موقنوف برجػو كـ إليػو، والوقػوؼ بػيف يديػو لمسػؤاؿ؟ فػالتعبير بالخطػاب 

د إنكػػار وتػوبيخ، زيػػادة  مػا فػػي قػراءة الغيبػػة مػػف المباشػر بػػو مػك التخويػػؼ والتيديػ
وكأنػػو يقػػوؿ معنػػو بسػػط السػػمطاف، واإلحكػػاـ النافػػا يػػـو الوقػػوؼ أمػػاـ ا لمحسػػاب، 

ليـ:  جبا يا مف يئوؿ أمركـ إليو كيؼ ال تتقػوف وأنػتـ موقنػوف بػأنكـ تسػألوف بػيف 
أمػر ااخػرة  ؟، ولياا السبب يقك حب الدنيا فػي قمػوب النػاس ، وال يػاكروف مػفيديو

ٱ         ٻ  ٻ  ٻ       ٻ  چ شيئا ، ومف ثـ خاطبيـ ا خطاب المنكر الموبخ ليـ بقولو ػ 

  چپ  پ     
ـْ َيْحُسػػُبوا ِلآْلِخػػَرِة ِحَسػػاًبا ،وقػػدَ َقػػرََأ  (ٕ) ـُ اْلَعاِجَمػػَة َوَلػػ َأْي آثَػػُروا َشػػَيَواِتِي

ْلِتَفػػاِت ِمػػَف اْلَغْيَبػػِة ِإَلػػو اْلِخَطػػاِب ِفػػي اْلُجْمُيػػوُر ُتِحبفػػوَف وتَػػَاُروَف ِبتَػػاٍء َفْوِقيبػػ ٍة َ َمػػو ااِل
َمْوِ َظِة اْلُمْشِرِكيَف ُمَواجَية بػالتفريك أِلَف َاِلػَؾ َأْبَمػُ  ِفيػِو. َوَقػرََأُه اْبػُف َكِثيػٍر َواْبػُف َ ػاِمٍر 

ػ (ٖ)ِبَياٍء َتْحِتيبػٍة َ َمػو َنَسػِؽ َ ػَماِئِر اْلَغْيَبػِة السبػاِبَقِة، ْنسػاُف ِفػي َوال ب ِميُر َ اِئػٌد ِإَلػو اإلِْ

                                           

 ٖٖٔ/  ٕ٘( التحرير والتنوير : 1)

  ٕٔ،  ٕٓ( سورة القيامة  : آية : 2)

  ٓ ٔٙٙ( كتاب السبعة في القراءات: 3)
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وىكػػاا فػػي كػػؿ آيػػات التغػػاير ، (ٔ) چوئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  چ َقْوِلػػِو: 
القرائػػي الواقػػك فييػػا االنتقػػاؿ مػػف الغيبػػة إلػػو الخطػػاب، وكػػاف المخاطػػب مػػف اوي 

كػاف األخبلؽ الفاسدة، أو األ مػاؿ الكاسػدة،أو ممػف  ػؿ سػعيو فػي الحيػاة الػدنيا، و 
االنتقاؿ مف مخاطبػة الغائػب إلػو مخاطبػة الحا ػر المشػاىد مػف قبيػؿ المباشػرة فػي 
التيديػػد والتقريػػك، ومثػػؿ ىػػاا التعبيػػر المقػػالي أشػػد تػػأثيرا، وأقػػوى فا ميػػة  مػػو نفػػس 

 المتمقي تقريعا وتحايرا. 
مف التغاير القرائي وكاف المخاطب مف أىؿ التقوى فإف  وحيف تقك تمؾ الصورة

مػػف سػػياؽ الغيبػػة إلػػو سػػياؽ المخاطػػب الحا ػػر، يكػػوف جريػػا  مػػو أنسػػاؽ االنتقػػاؿ 
التكريـ والتشريؼ بمخاطبة ا جؿ فػي  ػبله ، وفػوزىـ بعػز الح ػور فػي مقػاـ رب 

ائ  چ العالميف، ومثؿ ىاا كثير فػي آي الػاكر الحكػيـ، وممػا ىػو منػو قولػو تعػالو : 

ی  ی  ی   ی                ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ۇئەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ

  (ٕ)چجئ  
  -  -لمنبػػػػي محمػػػػد   ۇئ       چ ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئچ ال ػػػػمير فػػػػي قولػػػػو: 

إشارة إلو أنو معمـ مف  نػد ونسبة التعميـ إلو  مير المتكمـ وىو ا جؿ في  بله 
مػا  چ ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئچ ا فعممو ما أراد ولػـ يعممػو مػا لػـ يػرد، ومعنػو 

و  مو مفيومو الظاىر وىو أف الشعر ما كاف يميؽ بػو وال يصػم  لػو، والػؾ ينبغي ل
ألف الشعر يد و إلو تغيير المعنو لمرا اة المفظ والوزف، فالشػارع يكػوف المفػظ منػو 

                                           

   ٘ٔ،  ٗٔ( سورة القيامة  : آية : 1)

 ٓٚ،  ٜٙ( سورة يس  : آية : 2)
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تبعا لممعنو، والشا ر يكوف المعنو منو تبعا لمفظ، ألنو يقصػد لفظػا بػو يصػ  وزف 
 (ٔ) .يأتي بو ألجؿ الؾ المفظ الشعر أو قافيتو فيحتاج إلو التحيؿ لمعنو

"ونػػص اايػػة صػػري  فػػي أنيػػا تحديػػد لصػػفة القػػرآف وبيػػاف لميمتػػو ورسػػالتو، 
ۆئ     ۆئ   ۈئ  ۈئ  چ وقولػو  قػب ىػاا الكػبلـ  (ٕ) وليست إ بلنًا  ف موقؼ  ػداء لمشػعر"

الجمؿ المفصولة المؤكدة لمجمؿ المنفية: وىػو مػف قولػو ىو مف قبيؿ  چېئ  ېئ   
  (ٖ)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ڀ  ڀ   چ تعالو: 

أفبل ترى أف اإلثبات في اايتيف جميعا تأكيد وتثبيت لنفي مػا نفػي، فإثبػات مػا 
 ممػػو النبػػي صػػمو ا  ميػػو وسػػمـ وأوحػػو إليػػو اكػػرًا وقرآًنػػا تأكيػػد وتثبيػػت لنفػػي أف 

قريػر وكالؾ إثبات ما يتموه  مييـ وحًيا مف ا تعالو تأكيد وت-يكوف قد  مـ الشعر 
 (ٗ)لنفي أف يكوف نطؽ بو  ف ىوى.

ِبتَػػاِء اْلِخَطػػاِب َ َمػػو  چِلُتْنػػِارچ وقػػد َقػػرََأ َنػػاِفٌك َواْبػػُف َ ػػاِمٍر َوَأُبػػو َجْعَفػػٍر َوَيْعقُػػوبُ 
ِإَلػو َ ػِميِر اْلِخَطػاِب. َوَقػرََأُه اْلَبػاُقوَف چ َ مبْمنػاهُ چااِلْلِتَفاِت ِمْف َ ِميِر اْلَغْيَبِة ِفػي َقْوِلػِو:

النبِبػػػي البػػػِاي َ مبْمَنػػػاُه جريػػػا  مػػػو النسػػػؽ القرآنػػػي فػػػي  چىئچاِء اْلَغاِئػػػب، َأي ِبَيػػ

                                           

 بتصرؼ . ٖ٘ٓ،  ٖٗٓ/  ٕٙ( ينظر : مفاتي  الغيب : 1)

 ائشػػة محمػػد  مػػي  بػػد الػػرحمف  -( ينظػػر : اإل جػػاز البيػػاني لمقػػرآف ومسػػائؿ ابػػف األزرؽ 2)
 الطبعة: الثالثة -الناشر: دار المعارؼ ٖ٘المعروفة ببنت الشاطئ : ص 

 . ٗ،  ٖ( سورة النجـ  : آية :3)

الناشػػر   منشػػأة المعػػارؼ  – ٜ٘ص  –منيػػر سػػمطاف  -( الفصػػؿ والوصػػؿ فػػي القػػرآف الكػػريـ 4)
 الطبعة: الثانية -إلسكندريةبا
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، ىػػاا مػػف ناحيػػة (ٔ)چائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئچ  الحػػديث بصػػورة الغيبػػة فػػي قولػػو
 تبلـؤ األنساؽ المفظية في القراءتيف.

أمػػا السػػػياؽ الحػػػالي الػػدا ي إلػػػو الػػػؾ التغػػػاير القرائػػي فيػػػو قصػػػد التشػػػريؼ 
ورفعػػػة درجتػػػو بخطابػػػو خطػػػاب الحا ػػػر  –  -ف قػػػدر النبػػػي محمػػػد والتعظػػػيـ مػػػ

المشػػػاىد المكػػػـر بح ػػػور جػػػبلؿ ا فػػػي  ػػػبله لفظػػػا بالخطػػػاب المباشػػػر، ومعػػػف 
بالح ػػور القمبػػي، السػػيما بعػػد أف تقػػوؿ  ميػػو بعػػض األقاويػػؿ بأنػػو شػػا ر، وأف مػػا 

تثبيػت يقولو مف أساطير األولػيف اكتتبيػا، زيػادة  مػا فػي خطػاب الح ػور نػوع مػف 
وبياف أنو  مو  يف ا حيف اإلناار والتبمي  بما أمر بو، وكأنػو  –  -قمب النبي 

يقوؿ يا محمد بم  ما أمػرت بػو ونحػف معػؾ شػاىدوف حا ػروف، وال يمنعنػؾ قػوليـ 
 نػػؾ كػػابا وزوا أنػػؾ شػػا ر، فمػػا كنػػت كػػالؾ ومػػا ينبغػػي أف تكػػوف كػػالؾ، فالخطػػاب 

 –  -لقرائػػي يحمػػؿ معنػو تأييػػد ا لمنبػػي المباشػر فػػي تمػؾ الصػػورة مػػف التغػاير ا
والػػػربط  مػػػو قمبػػػو، ومثػػػؿ ىػػػاا يكػػػوف بخطػػػاب المباشػػػر أشػػػد وأقػػػوى ، وأكثػػػر بيانػػػا 

 وو وحا، وأشد تأثيرا  مو النفس. وا أ مـ.   
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ ومما ىو مف ىاا الباب قولو تعالو:  

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ     وئ   وئ 

ٱ    ٻ  ٻ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی    ی  ی  جئ  حئ   

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ   ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ            ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   

                                           

  ٖٓٙ( ينظر : حجة القراءات : 1)
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ڄ  چمعطوفػػػة  مػػػو جممػػػة  چڃ  ڃ  چ  چ  چچفجممػػػة ،  (ٔ) چڎ    ڌ

، والمعنػػػو: أف ا سػػػبحانو يخػػػرج مػػػا فػػػي ىػػػاا العػػػالـ  چ ڄ      ڄ  ڃ  ڃ
اإلنساني مف الخفاء بعممو لو، كما يخرج ما خفي في السموات واألرض، ثـ بعػد مػا 

وجػوب وصؼ الػرب سػبحانو بمػا تقػدـ ممػا يػدؿ  مػو  ظػيـ قدرتػو وجميػؿ سػمطانو و 
وخص العرش  چڌڇ   ڇ  ڇ    ڇ       ڍ  ڍ  ڌ   چ توحيده وتخصيصو بالعبادة قاؿ:

 .(ٕ).بالاكر ألنو أ ظـ المخموقات كما ثبت الؾ مرفو ا إلو 
وقد قرأ الجميور بالتحتية في الفعميف، وقرأ الجحدري و يسو بف  مر وحفص 

 ػػمائر المتقدمػػة  ػػمائر والكسػػائي بالفوقيػػة لمخطػػاب، أمػػا القػػراءة األولػػو فمكػػوف ال
غيبػػػة، وأمػػػا القػػػراءة الثانيػػػة فمكػػػوف قػػػراءة الزىػػػري والكسػػػائي فييػػػا األمػػػر بالسػػػجود 

توجيػػػو والخطػػػاب ليػػػـ بػػػالؾ، فيػػػاا  نػػػدىـ مػػػف تمػػػاـ الػػػؾ الخطػػػاب ، و ميػػػو فػػػإف 
تقرأ )أاّل   چڦ   ڦچالقراءتيف يعود إلو صورة القراءات الواردة في قولو تعالو: 

ْسػػُجُدوا( ِفػػي مو ػػك نصػػب، كػػالؾ قرأىػػا َحْمػػَزُة. وقرأىػػا َأُبػػو  بػػد َيْسػػجدوا( ويكػػوف )يَ 
الرحمف السممي والحسف وُحَمْيد األ رج مخففة )َأاَل َيْسُجُدوا( و مو الػؾ تكػوف قػراءة 

                                           

 . ٕ٘ – ٕٓ( سورة النمؿ: آيات :1)

: َمْوِ ػُك اْلَقػَدَمْيِف، َواْلَعػْرُش اَل ُيْقػَدُر َقػْدُرُه ] ينظػر: 2) ( ففي الحديث َ ِف اْبِف َ بباٍس، َقاَؿ: اْلُكْرِسػيف
ت: ر ػاء ا  -ٕٛ٘/  ٕشيخ األصػبياني : أبو محمد  بد ا المعروؼ بأِبي ال -العظمة 

، والتوحيػػػد ٛٓٗٔاألولػػػو، -الريػػػاض –ط: دار العاصػػػمة  -بػػػف محمػػػد إدريػػػس المبػػػاركفوريا
ثبػػات صػػفات الػػرب  ػػز وجػػؿ  ت:  بػػد  - ٕٛٗ/  ٔبػػف إسػػحاؽ السػػممي النيسػػابوري:  -وا 

ـ ٜٜٗٔ -ىػػػ ٗٔٗٔالخامسػػة، -الريػػاض -ط: مكتبػػة الرشػػد  -العزيػػز بػػف إبػػراىيـ الشػػيواف
محمػد صػديؽ  -. وفتُ  البياف فػي مقاصػد القػرآف  ٘٘ٔ/  ٗوينظر : فت  القدير لمشوكاني: 

ط: الَمكتبة العصػريبة  -، ت: َ بد ا بف إبراىيـ األنَصاري ٜٙٔ/ ٕخاف البخاري الِقنبوجي : 
 ـ. ٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔ -َبيروت –لمطَبا ة والّنْشر، َصيَدا 
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وقراءة الفعمػيف بالتػاء  مو مقت و ظاىر الكبلـ  الجميور بالياء التحتية في الفعميف
ىر مف الكػبلـ وىػو مػف قبيػؿ االلتفػات مػف الفوقية لمخطاب  مو خبلؼ مقت و الظا

َ َمػػو معنػػو َأاَل يػػا َىػػُؤاَلِء اْسػػُجُدوا وقػػرأ أي ػػا بػػالتخفيؼ الكسػػائي  الغيبػػة لمخطػػاب 
في ػػمر َىػػُؤاَلِء، ويكتفػػي منيػػا بقولػػو )يػػا( َقػػاَؿ: وسػػمعُت بعػػض العػػرب يقػػوؿ: َأاَل يػػا 

 .(ٔ)اؿ الشا ر: ارحمانا، َأاَل يا َتَصدبقا  مينا َقاَؿ: يعنيني وزميمي. وق
 َأاَل َيػػا اْسػػِمِمي َيػػا َداَر َمػػّي َ َمػػو الَبَمػػو

 

 َواَل زَاَؿ ُمػػػػػػػػػْنَيبلًّ ِبَجْرَ اِئػػػػػػػػػَؾ الَقْطػػػػػػػػػرُ  
 

َ ػف  يسػو اليمػداني و مو تمؾ القراءة يكوف الكبلـ  مػو مقت ػو الظػاىر ، و 
راءة َقاَؿ: ما كنت أسمك المشيخة يقرءونيا إال بالتخفيؼ َ َمو نية األمر. وىػي ِفػي قػ

 بػػد ا )َىػػبّل َتسػػجدوَف ( بالتػػاء فيػػاه ُحّجػػة لمػػف َخفّػػؼ. َوِفػػي قػػراءة ُأَبػػّي )َأاَل 
َتْسجدوَف  البِاي يعمـ ِسّركـ وما َتعمنوف( وىو وجو الكبلـ ألنيا َسجدة ومف قرأ )َأاّل 
 َيْسػُجدوا( فشػػّدد فػػبل ينبغػػي َلَيػػا أف تكػوف سػػجدة ألف المعنػػو: زيػػف ليػػـ الشػػيطاف أالّ 

ىنا جاءت  مو مقت و الظػاىر مػف الكػبلـ  –وىي أي ا  يسجدوا . وا أ مـ بالؾ.
. 

ومما ىو مف الؾ تكريما وتشريفا قولو تعالو في وصؼ ما أ ده لممتقػيف يػـو 
ڑ  کک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ  چ القيامة : 

ھ      ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ 

 ( ٕ)ٓ چھ  
                                           

أبو نصر أحمػد بػف حػاتـ  -شرح أبي نصر الباىمي رواية ثعمب -و ( البيت لاي الرمة في ديوان1)
 ٕٜٛٔاألولػو، -ط: مؤسسة اإليماف جدة -ت:  بد القدوس أبو صال  ٜ٘٘/  ٔالباىمي : 

، ياء: حرؼ نداء، واسممو: فعػؿ أمػر ..ويػاء النػداء ال «أال يا اسممو»ىػ، والشاىد: ٕٓٗٔـ 
 و قاؿ: يا ىند اسممي.تدخؿ  مو الفعؿ، فوجب تقدير اسـ محاوؼ كأن

  ٖ٘ػ ٜٗ( سورة ص  : آية : 2)
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َشػػاَرُة ىنػػْا ِإَلػػو َمػػا ُىػػَو ُمَشػػاَىٌد چہ  ھ  ھ  ھ     ھ   چ: فقولػػو تعػػالو :َ اإلِْ
ـْ ِمػػَف النبِعػػيـِ المقػػيـ، َوَقػػرََأ اْلُجْمُيػػوُر:  ِبتَػػاِء اْلِخَطػػاِب َفُيػػَو َ َمػػػو  چھ   چِ ْنػػَدُى

ُمتبِقػػػيَف ِبِعػػػزِّ اْلُحُ ػػػوِر ِلِخَطػػػاِب المبػػػِو االْلِتَفػػػاٌت ِمػػػَف اْلِغيَبػػػِة ِإَلػػػو اْلِخَطػػػاِب ِلَتْشػػػِريِؼ الْ 
، جريػا لمػا (ٕ)ِبَيػاِء اْلَغْيَبػِة  چ ُيوَ ػُدوفَ چ، َوَقرََأ اْبُف َكِثيٍر َوَأُبػو َ ْمػٍرو َوْحػَدُه (ٔ)َتَعاَلو،

 ميػػو النسػػؽ القرآنػػي مػػف التعبيػػر باالسػػـ الظػػاىر الػػاي يقػػـو مقػػاـ الغائػػب تعػػدادا 
 أ ده ا لممتقيف  لمظاىر النعيـ المقيـ الاي

ويمحظ مف تمؾ المثؿ التي وقك االلتفات فييا بسبب تنوع القراءات القرآنية مف 
الغيبػة إلػػو الخطػػاب أف  ممػػاء القػػراءات القرآنيػػة المعنيػػيف بتوجيييػػا وبيػػاف معانييػػا 
كػػانوا فػػي معظػػـ شػػواىدىـ أو كبلميػػـ  ػػف وقػػوع صػػور االلتفػػات  ػػف طريػػؽ التغػػاير 

ثر الببلغي لمتعبير بو، إتماما لمفائدة، وحرصا  مو إيصاؿ المراد القرائي يظيروف األ 
مف القراءة في أو   صورة ، وأتـ بياف، كما أنيـ فػي بعػض المثػؿ لػـ يكػف أحػدىـ 
نما يشير إلو وجوه ببلغية مترتبػة  مػو تغػاير  يقؼ  ند تو ي  أسموب االلتفات، وا 

كػريـ والتػي تعػد وجيػا مػف وجػوه القراءات، ويتممس دورىا فػي إثػراء ببلغػة القػرآف ال
 ٓإ جازه 

                                           

 ٕٗٛ/ ٖٕ( التحرير والتنوير : 1)
 . ٖٔٙ/  ٕ، و النشر في القراءات العشر :  ٘٘٘( كتاب السبعة في القراءات: 2)



 

  

 

 
 " دراسة ببلغية تحميمية" في القرآف الكريـ وأثره في تأسيس صور االلتفات التغاير القرائي

 

ٖٜٗ 

ال شػػؾ أنػػو قػػد ُبِنػػي  مػػو ىػػاا التغػػاير القرائػػي ايػػات القػػرآف  وفػػي الختػػاـ  ...
الكريـ صور ومعاف أخرى لـ تكف موجودة فيما لو وقؼ  مو قراءة واحدة، وال ينافي 

           ولػػػػاا   – –الػػػػؾ التمسػػػػؾ بػػػػالمعنو األوؿ، فكػػػػبل القػػػػراءتيف وردتػػػػا  ػػػػف النبػػػػي 
ال ينبغي أف نحكػـ  مػو قػراءة بأنيػا أبمػ  مػف األخػرى، أو أكثػر فصػاحة مػف أختيػا، 
تأدبا مك كبلـ ا وجبلؿ قدسػيتو ، فمػف الميػـ معرفػة توجيػو القػراءات، وفائدتػو أف 
يكوف دليبل  مو حسب المدلوؿ  ميو أو مرجحا، إال أنػو ينبغػي التنبيػو  مػو شػيء، 

ءتيف  مػو األخػرى، ترجيحػا يكػاد يسػقطيا، وىػاا غيػر وىو أنو قد تػرج  إحػدى القػرا
، " فالسػػبلمة مػػف ىػػاا  نػػد أىػػؿ الػػديف إاا صػػحت (ٔ)مر ػػي ؛ ألف كبلىمػػا متػػواتر"

القراءتػاف  ػف الجما ػة أف ال يقػاؿ :إحػداىما أجػػود مػف األخػرى، ألنيمػا جميعػا  ػػف 
مثػؿ  فيػأثـ مػف قػاؿ الػؾ، وكػاف رؤسػاء الصػحابة ػ رحميػـ ا ػ ينكػروف   النبػي
، وكاف ثعمػب يقػوؿ : "إاا اختمػؼ إ رابػاف فػي القػرآف لػـ أف ػؿ إ رابػا  مػو (ٕ)"ٓىاا

فالسػبلمة  نػد أىػؿ الػديف  ، (ٖ)إ راب ، فػإاا خرجػت إلػو كػبلـ النػاس ف ػمت األقػوى"
، فَيػأثـَ َمػْف إاا صّحت القراءتاف أال يقػاؿ إحػداىما أجػود، ألنيمػا جميعػًا  ػف النبػي

ف كػاف رؤسػاء وقػاؿ أبػو شػامة: َأْكثَػَر ،  (ٗ)الصػحابة ينكػروف مثػؿ ىػاا. قاؿ الػؾ، وا 
                                           

 -ط: دار الكتب العممية  ٕٕٔ/  ٔ( معترؾ األقراف في إ جاز القرآف،: جبلؿ الديف السيوطي :1)
     ٓـ ٜٛٛٔ -ىػ  ٛٓٗٔاألولو لبناف :  –بيروت 

اس النحوي :2) و ك حواشيو و مػؽ  ميػو:  بػد المػنعـ  ٖٗ/  ٘( إ راب القرآف : أبو جعفر النبحب
 ىػ ٕٔٗٔخميؿ إبراىيـ ط: دار الكتب العممية، بيروت  األولو، 

ؿ المحقؽ: محمػد أبػو الف ػ - ٕٔٛ/  ٔاإلتقاف في  مـو القرآف: ، جبلؿ الديف السيوطي :  (3)
 ـ. ٜٗٚٔىػ/ ٜٖٗٔ: -: الييئة المصرية العامة لمكتاب-إبراىيـ

ػػاس: -( إ ػػراب القػػرآف 4) ، وينظػػر: المنػػار فػػي  مػػوـ القػػرآف مػػك مػػدخؿ فػػي أصػػوؿ ٖٗ/  ٘لمنبحب
قػػدـ لػػو: الػػدكتور محمػػد  جػػاج   ٕٖٔالػػدكتور محمػػد  مػػي الحسػػف :  -التفسػػير ومصػػادره 

 ـ. ٕٓٓٓىػ  ٕٔٗٔاألولو،  -بيروت –مؤسسة الرسالة  -الخطيب 
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بع ػيـ يبػال  إلػو حػد يسػقط  المصنفوف مف الترجي  بيف قراءة مالؾ وَمِمِؾ حتو إف
 (ٔ) وْجَو القراءة األخرى، وليس ىاا بمحمود بعد ثبوت القراءتيف.

ااجيا كما يبلحظ مف خبلؿ تتبك القراءات القرآنية أف صور االلتفات تتفاوت نم
مف حيث الكثرة والقمة، والندرة، بػؿ و ػدـ الوقػوع ، فبينمػا تكثػر نمػااج االلتفػات مػف 
الغيبة إلو الخطاب ، ثـ مف الغيبة إلو التكمـ ، ثـ تقؿ نمااج االلتفػات مػف الخطػاب 
إلو الغيبة ثـ تقؿ نمااجو مف التكمـ إلو الغيبة ، فنجػد بقيػة الصػور فػي بػاب تغػاير 

ف وقك منيا شيء فتراه نادر الوقػوع، ولػيس بظػاىرة  امػة القراءات غير موجو  دة، وا 
ف ىاا التفاوت ربمػا ييػدينا إلػو دليػؿ أسػموبي يحكػـ ىػاه الظػاىرة  مػو  كسابقييا، وا 
 موميػػا، وىػػو أف حػػديث المواجيػػة واإلقبػػاؿ  مػػو المخاطػػب، وحػػديث الػػنفس ىػػو 

قيف، ولفت انتباىيـ الشائك في القراءات، وما الؾ إال الستح ار الاات، وجاب المتم
إلو تأمؿ المعاني التي تتعمؽ بيا موا ك العدوؿ، والتفكير في األغراض التػي تنعقػد 
 مييػػا ترغيبػػا أو ترىيبػػا فػػي مقامػػات الو ػػد أو الو يػػد، فعنصػػر التنبيػػو فػػي االلتفػػات 
 نصػر أصػيؿ يحصػػؿ مػف التحػػوؿ والعػدوؿ  ػف مقت ػػو الظػاىر، وفػػي ىػاا العػػدوؿ 

ليو يك وف القصد حيف التفكير فيو لمنفاا إلو مغػزاه، األمػر الػاي يؤكػد يكمف السر، وا 
 نػػدنا وجاىػػة مػػاىب المفسػػريف والببلغيػػيف حػػيف اىبػػوا إلػػو أف لكػػؿ مو ػػك مػػف 
ف كانػػت لػػو فائدتػػو العامػػة التػػي تحكػػـ حركػػة  موا ػػك االلتفػػات فوائػػد تخػػتص بػػو ، وا 

يقاظ إصغائو إلػو الكػبل وا أ مػـ     (ٕ)ٓـالتعبير بو مف التطرية لنشاط السامك ، وا 
 بمراده في كتابو .

                                           

أبػػو القاسػػػـ شػػياب الػػديف  بػػػد الػػرحمف بػػف إسػػػما يؿ  -( إبػػراز المعػػاني مػػف حػػػرز األمػػاني 1)
 الناشر: دار الكتب العممية  ٓٚالمعروؼ بأبي شامة : صػ 

  ٕٖٗ،  ٖٔٗ( ينظر:التوجيو الببلغي لمقراءات القرآنية د/ أحمد سعد : ص 2)
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 اخلامتت 
 الحمد  بداية ال تنتيي، ونياية ال تزاؿ تبدأ وبعد ...

مف دراسة مو وع التغاير القرائي   -بف ؿ ا تعالو وتوفيقو  -فقد انتييت 
وأثره في تأسيس صور االلتفات في القرآف الكريـ وقػد توصػمت فػي تمػؾ الدراسػة إلػو 

ائج مف أىميا  دة نت
 اخػتبلؼ ىػو إنما القراءات في االختبلؼ أف  مو المسمميف  مماء إجماعأّال: 

 وأف واتسػا يا، المعػاني تعػدد  منػو الغػرض وتنػاقض، ت اد اختبلؼ ال وتغاير، تنوع
 القػراءات فػي االخػتبلؼ مقاصػد مػف مقصػد ىػو الواحدة ااية في المعاني مف اإلكثار

 األخػػرى مػػك قػػراءة وكػػؿ حػػؽ كميػػا المعنػػو فييػػا يتغػػاير التػػي القػػراءات وىػػاه القرآنيػة،
تبػاع كميػا بيػا اإليماف يجب ااية، مك ااية بمنزلة   ممػاً  المعػاني مػف ت ػمنتو مػا وا 
 . و مبلً 

نما اىبوا في الػؾ   ثاًيا أف المفسريف  لـ يقفوا  ند حد الجميور لبللتفات وا 
ؽ التكمـ ، بؿ جعؿ مػف االلتفػات ماىب السكاكي الاي ال يشترط تقديـ طريؽ مف طر

 ٓما جاء مخالفا لمقت و الحاؿ مف الكبلـ 
يستخدـ المفسروف قوا د تفسيرية  ند بنػاء العمميػة التفسػيرية لمفظػة ثالثا

المفػػردة، أو لمجمػػؿ التركيبيػػة فػػي آي الػػاكر الحكػػيـ وىػػي أف المعػػاني التػػي تتحمميػػا 
اا احتمػؿ المفػظ معػاني  ػدة ولػـ يمتنػك جمؿ القرآف تعتبر كميا محتممة، بمعنػو أنػو إ

           إرادة الجميػػػك ُحِمػػػؿ  مييػػػا، وتمػػػؾ القوا ػػػد تسػػػتخدـ  نػػػد احتمػػػاؿ المفػػػظ لمعنيػػػيف 
 .(ٔ)فأكثر 

                                           

دار ابػف –دار ابف القػيـ  ٜٕ/ ٔبف  ثماف السبت : خالد -( ينظر: مختصر في قوا د التفسير1)
 ىػ.ٕٙٗٔ فاف األولو 
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وانتقاؿ التعبير مف حالة إلو حالة التفاتا ، يجعؿ الكػبلـ يحتمػؿ معػاني لػـ تكػف 
سػػر أمػػاـ تػػركيبيف مػػا لػػو جػػاء الكػػبلـ  مػػو صػػورة واحػػدة مػػف التعبيػػر، ويجعػػؿ المف

ف كػػاف ظػػاىره لفظػػا واحػػدا مقػػروءا ومسػػمو ا، وتمػػؾ سػػمة  مختمفػػيف لفظػػا ومعنػػو، وا 
ببلغية لمصورة التركيبية لفػف االلتفػات، السػيما مػا جػاء  ػف طريػؽ التغػاير القرائػي، 

 –وتػاء الخطػاب  –الاي يقك التغيير فيو باإلبداؿ بيف أحػرؼ الم ػار ة "نػوف الػتكمـ 
 وياء الغائب" .

أف المفسػػريف وأصػػحاب كتػػب القػػراءات لػػـ يمعنػػوا النظػػر فػػي الفائػػدة  بعددارا
بالعرض  -في الغالب األ ـ  -الببلغية مف االلتفات في ىاا التغاير القرائي بؿ اكتفوا

السػػطحي دوف االنتقػػاؿ مػػف مرحمػػة الوصػػؼ والػػؾ بقػػوليـ: وىػػو التفػػات، أو " مػػو 
أو المغزى مف ىاا االلتفات، أو المعنػو االلتفات" إلو مرحمة التعميؿ والتحميؿ لمغرض 

الزائد في تغػاير القػراءة أو تعػددىا ، سػواء فػي بػاب الو ػد واالسػتعطاؼ واإلقبػاؿ، أو 
في معرض الو يد بمواجية المتمقييف بالتوبيخ واإلنكا، واإل راض  نيـ لسوء فعميـ، 

  ٓكما درج  ميو في صور االلتفات السابقة 
فػػات فػػي بػػاب التغػػاير القرائػػي  مػػو كثيػػر مػػف اشػػتممت صػػور االلت  خاهسددا

الظواىر الببلغية المتصفة بإيجاز العبارة مك اتسػاع المعػاني، والػؾ باحتمػاؿ المعنػو 
فػػي القػػراءتيف  مػػو درجػػة واحػػدة مػػف اإلفػػادة والو ػػوح دوف زيػػادة حػػرؼ فػػي مبنػػو 

 مػو  الكممة، أو كممة في جممة أو جممة في سياؽ تركيبػي، وقػد أوقفنػا ىػاا اإليجػاز
جمػػاؿ التعبيػػر ، ودقػػة التوظيػػؼ ، فكػػأف كػػؿ قػػراءة مػػف القػػراءات الواقػػك فييػػا طػػرؽ 
االلتفات جاءت في موطنيا، تحػاكي مبناىػا معناىػا، ويشػابو المعنػو فييػا السػياقيف: 
المقالي والحالي داخؿ آي القػرآف الكػريـ وىػاا بػاب مػف أبػواب اإل جػاز، وطريػؽ مػف 

لكبلـ  مو معناه مك اختبلؼ صورتو القرائية إال إاا طرؽ التفرد، ألنو ال يمكف حمؿ ا
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اتحد السياؽ المقالي مك السياؽ الحالي  مو حمؿ المعاني وقبوؿ تطبيقيا  مو كبلـ 
 ا تعالو . 

ال يمكف فيـ المعنو المػراد مػف الطػريقيف المختمفػيف فػي التعبيػر فػي سادسا 
يػػة الناتجػػة مػػف ارتبػػاط األلفػػاظ مػػك خػػبلؿ األنمػػاط التركيببػػاب التغػػاير القرائػػي إال مػػف

اختبلؼ طرؽ التعبير بيا  ف المعاني المنوط بيا ىاا االختبلؼ القرائػي، ويبقػو لكػؿ 
تركيب أثره الببلغي، وداللتو التركيبيػة الخاصػة بػو ، وفػي قبػوؿ معانييػا توسػعة فػي 

، وتربية لمفائدة، وتعدد لممعاني مك و وحيا .  المفيـو
ت مف الغيبة إلو التكمـ في التغاير القرائي ال تكػاد تخػرج صورة االلتفاسابعا

 ف مقاـ التعظيـ وتأتي دائما في معرض تعداد النعـ، وبياف أف تمؾ األمػور ال تخػرج 
إال مػػػف منافػػػا العػػػزة، ومػػػواطف التممػػػؾ واالقتػػػدار، و ظمػػػة المعطػػػي تػػػدؿ  مػػػو  ظػػػـ 

قػػدموه مػػف ا تقػػادات العطػػاء، أو فػػي مقػػاـ العقػػاب المسػػتحؽ يػػـو القيامػػة جػػزاء مػػا 
خاطئة، أو أ ماؿ فاسػدة فػي الػدنيا ودائمػا مػا يكػوف التعبيػر  نيػا بمػا يطمػؽ  مييػا 
 ند  مماء المغة بػ "نوف العظمة "، ويرد االلتفات إلػو الػتكمـ فػي مقػاـ الو ػد بغػرض 
االىتماـ بالمتمقيف، وزيادة اال تناء بيـ، بتشريفيـ بالتكمـ، وما يستتبعو مف الداللػة 

 وفرة الحب وجزالة الجزاء، فكؿ ما يصدر  ف العظيـ  ظيـ.   مو

التغػػاير القرائػػي الواقػػك فييػػا االنتقػػاؿ مػػف الغيبػػة إلػػو الخطػػاب، وكػػاف ثاهٌددا
المخاطب مف اوي األخبلؽ الفاسدة، وكاف االنتقاؿ مف مخاطبة الغائػب إلػو مخاطبػة 

التعبيػػر المقػػالي أشػػد المشػػاىد مػػف قبيػػؿ المباشػػرة فػػي التيديػػد والتقريػػك، ومثػػؿ ىػػاا 
تأثيرا، وأقوى فا مية  مو نفس المتمقي تقريعا وتحايرا، و مو النقيض حيف تقك تمػؾ 
الصورة مف التغاير القرائي وكاف المخاطػب مػف أىػؿ التقػوى فػإف االنتقػاؿ مػف سػياؽ 
الغيبػػة إلػػو سػػياؽ المخاطػػب الحا ػػر، يكػػوف جريػػا  مػػو أنسػػاؽ التكػػريـ والتشػػريؼ 

 العالميف .         في  بله، وفوزىـ بعز الح ور في مقاـ رب بمخاطبة ا جؿ 
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: مف خبلؿ تمؾ الدراسػة تبػيف أف صػور االلتفػات تتفػاوت نمااجيػا مػف حاسعا 
حيث الكثرة والقمة، والندرة، بؿ و دـ الوقوع، فبينما تكثػر نمػااج االلتفػات مػف الغيبػة 

االلتفػػات مػػف الخطػػاب إلػػو  إلػػو الخطػػاب، ثػػـ مػػف الغيبػػة إلػػو الػػتكمـ ، ثػػـ تقػػؿ نمػػااج
الغيبػػة ثػػـ تقػػؿ نمااجػػو مػػف الػػتكمـ إلػػو الغيبػػة، فنجػػد بقيػػة الصػػور فػػي بػػاب تغػػاير 
ف وقك منيا شيء فتراه نػادر الوقػوع، ولػيس بظػاىرة  امػة  القراءات غير موجودة، وا 

 كسابقييا.
أف ىػػاا التفػػاوت فػػي الوقػػوع بػػيف صػػور االلتفػػات بػػيف الكثػػرة والقمػػة  عاشددرا 

ربمػػا ييػػدينا إلػػو دليػػؿ أسػػموبي يحكػػـ ىػػاه الظػػاىرة  مػػو  موميػػا، وىػػو أف  والنػػدرة،
حػديث المواجيػة واإلقبػػاؿ  مػو المخاطػػب، وحػديث الػػنفس ىػو الشػػائك فػي القػػراءات، 
ومػػا الػػؾ إال الستح ػػار الػػاات، وجػػاب المتمقػػيف، ولفػػت انتبػػاىيـ إلػػو تأمػػؿ المعػػاني 

اض التػي تنعقػد  مييػا ترغيبػا أو التي تتعمؽ بيا موا ػك العػدوؿ، والتفكيػر فػي األغػر 
ترىيبا في مقامات الو د أو الو يد. فعنصر التنبيو في االلتفات  نصر أصيؿ يحصؿ 
ليػو يكػوف  مف التحوؿ والعدوؿ  ف مقت و الظاىر، وفي ىاا العدوؿ يكمػف السػر، وا 
القصػػد حػػيف التفكيػػر فيػػو لمنفػػاا إلػػو مغػػزاه، األمػػر الػػاي يؤكػػد  نػػدنا وجاىػػة مػػاىب 

يف والببلغيػػيف حػػيف اىبػػوا إلػػو أف لكػػؿ مو ػػك مػػف موا ػػك االلتفػػات فوائػػد المفسػػر 
ف كانػػت لػػو فائدتػػو العامػػة التػي تحكػػـ حركػػة التعبيػػر بػػو مػػف التطريػػة  تخػتص بػػو ، وا 

يقاظ إصغائو إلو الكبلـ   (ٔ)ٓلنشاط السامك ، وا 

                                           

  ٕٖٗ،  ٖٔٗ(  ينظر:التوجيو الببلغي لمقراءات القرآنية د/ أحمد سعد : ص 1)
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  الخْصياث 
التغاير أوصي جميك الباحثيف في مجاؿ الحقؿ الببلغي أف يولوا وجوىيـ شطر 

، ومػا تػزاؿ النبتػة غ ػة طريػة فػي  القرائي اي الاكر الحكيـ فػبل يػزاؿ المجػاؿ واسػعا
أرض خصػػبة نقيػػة،  لمدراسػػة الببلغيػػة الجػػادة، فكبلمػػو تعػػالو ال تنق ػػي  جائبػػو وال 
خبلصا، أليمو حكمة ونورا .       يخمؽ مف كثرة الرد، وكمما أ طاه الدارس اجتيادا وا 

 أ مـ وأ ز وأحكـ .وا تعالو أ مو و 
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 ثبج املصادر ّاملراجع
ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  أّال

ثاًيا
 ا لطػؼ ابػف  مػي بػف حسػف بف خاف صديؽ محمد الطيب أبو -العمـو أبجد -1

 -ىػػػٖٕٗٔ األولػػو الطبعػػة حػػـز ابػػف دار :الناشػػر الِقنبػػوجي البخػػاري الحسػػيني
 . ـٕٕٓٓ

 بػف الػرحمف  بػد الػديف شػياب القاسػـ أبػو - األمػاني حػرز مػف المعاني إبراز -0
 . العممية الكتب دار: الناشر:   شامة بأبي المعروؼ إسما يؿ

 أحمػد بػف محمػد بػف أحمػد:   شػر األربعػة القػراءات في البشر ف بلء إتحاؼ -3
: ط ميػرة أنس: تحقيؽ بالبناء الشيير الديف شياب الدمياطّي، الغني  بد بفا

 .ىػٕٚٗٔ - ـٕٙٓٓ الثالثة،:  لبناف – مميةالع الكتب دار
                محمػػػػد: المحقػػػػؽ:  السػػػػيوطي الػػػػديف جػػػػبلؿ ،: القػػػػرآف  مػػػػـو فػػػػي اإلتقػػػػاف -4

 .ـٜٗٚٔ/ ىػٜٖٗٔ: -لمكتاب العامة المصرية الييئة: إبراىيـ الف ؿ أبو
 محمػد العمادي السعود أبي تفسير" الكريـ الكتاب مزايا إلو السميـ العقؿ إرشاد -5

 .بيروت – العربي التراث إحياء دار: ط مصطفو، بف محمد بف
 وغيػره أحمػد مطمػوب أحمػد:  المعػاني – الببلغػة - الفصػاحة ببلغية، أساليب -6

 .ـ ٜٓٛٔ األولو، الكويت المطبو ات وكالة: الناشر-
 الواحػػػدي، محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف  مػػػي الحسػػػف أبػػػو - القػػػرآف نػػػزوؿ أسػػػباب -7

 دار: الناشػػر - الحميػػداف المحسػػف بػػد  بػػف  صػػاـ: المحقػػؽ - النيسػػابوري
 ـ، ٕٜٜٔ - ىػ ٕٔٗٔ الثانية،: الطبعة -الدماـ – اإلصبلح

 .المعارؼ دار - طبؿ حسف د العربية الببلغة في االلتفات أسموب -8
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 الكتػب دار: الناشػر -ىنػداوي الحميػد  بػد:  ميػو و مؽ حققو:  الحنفي الديف

 .لبناف – بيروت العممية،
 الػرحمف  بد  مي محمد  ائشة -األزرؽ ابف ومسائؿ لمقرآف البياني اإل جاز -11
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 األولو،:  بيروت العممية، الكتب دار ، طبعة ، إبراىيـ خميؿ المنعـ  بد:  ميو
 .ىػ ٕٔٗٔ

 دار: الناشػر  درويػش مصػطفو أحمػد بػف الديف محيي - وبيانو القرآف إ راب -13
 . ىػ ٘ٔٗٔ الرابعة، :سورية - الجامعية لمشئوف اإلرشاد

 األنصػػاري خمػػؼ بػػف أحمػػد بػػف  مػػي بػػف أحمػػد: السػػبك القػػراءات فػػي اإلقنػػاع  -14
 .لمتراث الصحابة دار:  طبعة الَباِاش بابف المعروؼ جعفر، أبو الغرناطي،

: تحقيػؽ -البي ػاوي محمػد بف  مر بف ا  بد: التأويؿ وأسرار التنزيؿ أنوار -15
 - األولػو بيػروت  العربػي التراث إحياء دار: ،ط المر شمي الرحمف  بد محمد
 . ىػ ٛٔٗٔ

  بد محمد: تحقيؽ  القزويني الخطيب الديف جبلؿ الببلغة،  مـو في اإلي اح -16
 . الثالثة: بيروت الجيؿ دار:  ط خفاجي المنعـ

: تحقيػػؽ: األندلسػػي حيػػاف بػػف محمػػد حيػػاف أبػػو: التفسػػير فػػي المحػػيط البحػػر -17
 ٓىػ ٕٓٗٔ: بيروت رالفك دار:  طبعة ، جميؿ محمد صدقي
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: الحسػني محمػد بػف أحمػد العباس أبو: المجيد القرآف تفسير في المديد البحر -18
 زكػػي  بػػاس حسػػف الػػدكتور: رسبلف،الناشػػر القرشػػي ا  بػػد أحمػػد: تحقيػػؽ
 ٓىػ ٜٔٗٔ: القاىرة

  بػد - والدفرة الشاطبية طريقي مف المتواترة العشر القراءات في الزاىرة البدور -19
 – بيػروت العربػي، الكتػاب دار:  ط  القا ػي محمػد بػف الغنػي د بػ بػف الفتاح
 .لبناف

 الف ػؿ أبػو محمػد: تػ  الزركشػي ا  بػد بػف محمػد القػرآف  مػـو في البرىاف -02
 . ـٜٚ٘ٔ ىػٖٙٚٔ العربية الكتب إحياء دار:ط إبراىيـ

 الشػامية الػدار القمـ،دمشػؽ، دار:  طبعػة: َحَبنبَكػة الػرحمف  بد:العربية الببلغة -01
 .ـٜٜٙٔىػ ٙٔٗٔ األولو: يروت،ب

 وىبة مكتبة:  أبوموسو محمد محمد/ د الزمخشري تفسير في القرآنية الببلغة -00
 . الثانية الطبعة ،

 السػيد حػويش مػبّل  بف القادر  بد -[النزوؿ ترتيب حسب مرتب] المعاني بياف -03
 األولػو،: الطبعة -دمشؽ – الترقي مطبعة: الناشر - العاني غازي آؿ محمود
 . ـ ٜ٘ٙٔ - ىػ ٕٖٛٔ

 دار ، العطار الغفور  بد أحمد: تحقيؽ – لمجوىري العربية وصحاح المغة تاج -04
 .ـٜٚٛٔ/  ىػٚٓٗٔ الرابعة – لممبلييف العمـ

 الجػػزري، ابػػف الخيػػر أبػػو الػػديف شػػمس: العشػػر القػػراءات فػػي التيسػػير تحبيػػر -05
 - الفرقػاف دار: ط الق ػاة مفمػ  محمػد أحمػد. د- يوسؼ بف محمد بف محمد
 .ـٕٓٓٓ - ىػٕٔٗٔ األولو،:   ماف  ردفاأل 
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 تفسػػير مػػف الجديػػد العقػػؿ وتنػػوير السػػديد المعنػػو تحريػػر» والتنػػوير التحريػػر -06
   اشػػػور بػػػف الطػػػاىر محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف الطػػػاىر لمحمػػػد «المجيػػػد الكتػػػاب
 . ىػ ٜٗٛٔ تونس لمنشر التونسية الدار: الناشر

: المحقػػؽ رجػػانيالج الشػػريؼ الػػزيف  مػػي بػػف محمػػد بػػف  مػػي  -التعريفػػات -07
 الكتػػب دار: الناشػػر -الناشػػر بإشػػراؼ العممػػاء مػػف جما ػػة وصػػححو  ػػبطو
 .ـٖٜٛٔ- ىػٖٓٗٔ األولو -لبناف– بيروت العممية

: تحقيػؽ األصػبياني، األنصاري فورؾ بف الحسف بف لمحمد: فورؾ ابف تفسير -08
 العربيػػة المممكػػة - القػػرى أـ جامعػػة( ماجسػػتير) بنػػدويش القػػادر  بػػد  ػػبلؿ
 . ٜٕٓٓ - ٖٓٗٔ: األولو ديةالسعو 

 محمػد العبلمػة لمشػيخ -القػرآف  مػـو روابي في والريحاف الروح حدائؽ تفسير -09
 محمػػد ىاشػػـ: ومراجعػػة إشػػراؼ ، اليػػرري العمػػوي األرمػػي ا  بػػد بػػف األمػػيف
 األولػػو، -لبنػػاف – بيػػروت النجػػاة، طػػوؽ دار: ط -ميػػدي حسػػيف بػػف  مػػي

 .ـ ٕٔٓٓ - ىػ ٕٔٗٔ
 محمػد: تحقيؽ – كثير بف  مر بف إسما يؿ الفداء أبو: يـالعظ القرآف تفسير -32

 ٓىػ ٜٔٗٔ - األولو:  بيروت –العممية، الكتب دار: الديف شمس حسيف
 محمػد بػف محمػد بػف  مػي الحسػف أبػو - والعيػوف النكػتد  المػاوردي تفسير -31

                السػػػػػيد: المحقػػػػػؽ - بالمػػػػػاوردي الشػػػػػيير البغػػػػػدادي، البصػػػػػري حبيػػػػػب بػػػػفا
  بيروت - العممية الكتب دار: ط -الرحيـ  بد بف لمقصودا  بد

 البػابو مصػطفو مطبعػة - المراغي مصطفو بف أحمد  لمشيخ المراغي تفسير -30
 .ـ ٜٙٗٔ - ىػ ٖ٘ٙٔ األولو، -بمصر الحمبي

: ط التونسي، نبي غبلـ:تحقيؽ: ا ثناء محمد المظيري - المظيري التفسير -33
 ىػٕٔٗٔ: باكستاف الرشدية مكتبة
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 مكتبػة:  طبعػة محمػد سػعد أحمػد/ دكتػور ػػ القرآنيػة لمقػراءات الببلغي توجيوال -34
  ٓ ـٕٓٓٓ ، ىػٕٔٗٔ الثانية ، ااداب

 – الحجػػة كتابػػو فػػي الفارسػػي  مػػي أبػػي  نػػد السػػبك لمقػػراءات المغػػوي التوجيػػو -35
 الغنػػي  بػػد خػػاطر  مػػر/ د – المغػػوي التحميػػؿ مسػػتويات  مػػو تطبيقيػػة دراسػػة
 مكتبػة طبعػة – حسػيف محمػد مجػدي/ د ، الراجحػي ه بػد/ د لػو قػدـ:  وىداف
 . ـٜٕٓٓ ، ىػٖٓٗٔ األولو القاىرة – ااداب

ثبات التوحيد -36  السػممي إسػحاؽ بػف محمػد بكػر أبػو - وجػؿ  ػز الػرب صػفات وا 
 الرشػد مكتبػة: الناشػر -الشيواف إبراىيـ بف العزيز  بد: المحقؽ: النيسابوري
 ـٜٜٗٔ - ىػٗٔٗٔالخامسة، الرياض السعودية

  مػرو أبػو  مر بف  ثماف بف سعيد بف  ثماف:  السبك القراءات في التيسير -37
 الثانيػػػة،:  بيػػػروت – العربػػػي الكتػػػاب دار: ط تريػػػزؿ اوتػػػو:  تحقيػػػؽ: الػػػداني
 . ـٜٗٛٔ/ ىػٗٓٗٔ

 محمػد أحمػد: المحقػؽ الطبػري جريػر بػف محمػد: القرآف تأويؿ في البياف جامك -38
  ـ ٕٓٓٓ  ػى ٕٓٗٔ األولو،:  الرسالة مؤسسة: شاكر،ط

                مػػر بػػف  ثمػػاف بػػف سػػعيد بػػف  ثمػػاف: السػػبك القػػراءات فػػي البيػػاف جػػامك -39
 - ىػػ ٕٛٗٔ األولػو،: اإلمػارات – الشػارقة جامعػة:  طبعػة الػداني  مػرو أبو

 . ـ ٕٚٓٓ
 وسػمـ  ميػو ا صػمو ا رسػوؿ أمػور مف المختصر الصحي  المسند الجامك -42

 البخػاري  بػدا أبػو إسػما يؿ بػف محمد: - البخاري صحي د  وأيامو وسننو
 النجػػاة طػػوؽ دار: الناشػػر الناصػػر ناصػػر بػػف زىيػػر محمػػد: المحقػػؽ  الجعفػػي
 .ىػٕٕٗٔ األولو،: الطبعة
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 -:  طبعػة صػافي الػرحيـ  بػد بػف محمػود -الكػريـ القػرآف إ ػراب فػي الجدوؿ -41
  ىػ، ٛٔٗٔ الرابعة، بيروت اإليماف، مؤسسة

 وآليػات الرؤيػة مظاىر في تحميمية قراءة"  لقرآنيا النص في الخطاب جماليات -40
 المختػػار مؤسسػػة طبعػػة ، الجػػودي محمػػد فكػػري لطفػػي/  دكتػػور -" التكػػويف
 .ـٕٗٔٓ - ىػٖ٘ٗٔ – األولو – والتوزيك لمنشر

: تحقيػؽ  الثعػالبي الػرحمف  بػد زيػد أبػو:  القػرآف تفسػير في الحساف الجواىر -43
 إحيػاء دار:  ط الموجػود،  بػد أحمػد  ػادؿ والشػيخ معوض  مي محمد الشيخ
 . ىػ ٛٔٗٔ - األولو بيروت  العربي التراث

 بػػف محمػػد - التفتػػازاني الػػديف لسػػعد المعػػاني مختصػػر  مػػو الدسػػوقي حاشػػية -44
 العصػػرية، المكتبػػة: الناشػػر -ىنػػداوي الحميػػد  بػػد: المحقػػؽ الدسػػوقي  رفػػة
 .بيروت

 الديف جبلؿ كر،ب أبي بف الرحمف لعبد البي اوي تفسير  مو السيوطي حاشية -45
  ػػاـ.  السػػعودية العربيػػة المممكػػة - القػػرى أـ جامعػػة: الناشػػر  - السػػيوطي

 .ـ ٕ٘ٓٓ - ىػ ٕٗٗٔ: النشر
 وِكَفايػػػةُ  الَقاِ ػػػو ِ َنايػػػةُ : اْلُمَسػػػمباة الَبيَ ػػػاِوي، تْفسػػػيرِ  َ َمػػػو الشِّػػػَيابِ  َحاِشػػيةُ  -46

  مػػػر بػػػف محمػػػد بػػػف أحمػػػد الػػػديف شػػػياب: الَبيَ ػػػاوي تْفسػػػيرِ  َ َمػػػو الرباِ ػػػو
 . بيروت – صادر دار: النشر دار الحنفي المصري الخفاجي

 الكتػاب محقػؽ:  زنجمػة ابػف زر ػة أبو محمد، بف الرحمف  بد: القراءات حجة -47
 ٓالرسالة دار: الناشر األفغاني سعيد: حواشيو ومعمؽ
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 أبػو األصػؿ، الفارسػيّ  الغفػار  بػد بػف أحمػد بػف الحسػف: السبعة لمقراء الحجة -48
  بػػد: ودققػػو ،راجعػػو جويجػػابي بشػػير - قيػػوجي الػػديف بػػدر:  ؽتحقيػػ:  مػػي
 بيروت/  دمشؽ - لمتراث المأموف دار: ط الدقاؽ يوسؼ أحمد - رباح العزيز

 . ـٖٜٜٔ - ىػ ٖٔٗٔ الثانية،: 
الببلغيػة:. د/  ػز الػديف  مػو السػيد : ،  ةالنبوي الشريؼ مػف الوجيػ الحديث -49

 ـ.ٜٗٛٔ –ىػ ٗٓٗٔط دار أقرأ، األولو ، 
 - البصػػري الحسػػف أبػػو الحسػػف، بػػف الفػػرج أبػػي بػػف لعمػػي: البصػػرية لحماسػةا -52

 ٓبيروت – الكتب  الـ:  ،ط أحمد الديف مختار:  تحقيؽ
              :  العػػػػرب ديػػػػواف ونخبػػػػة األدب صػػػػفوة كتػػػػاب مختصػػػػر -المغربيػػػػة الحماسػػػػة -51

 ر ػواف محمػد:  تحقيػؽ ٜٖٗٔ/ٕ: الجرّاوي السبلـ  بد بف أحمد العباس أبو
  ـٜٜٔٔ األولو،: بيروت المعاصر الفكر دار: ط ايةالد

 أبػػو الػػدميري،  مػػي بػػف  يسػػو بػػف موسػػو بػػف محمػػد: الكبػػرى الحيػػواف حيػػاة -50
 ٓىػ ٕٗٗٔ الثانية بيروت العممية، الكتب دار: ط البقاء

 . الرابعة: لمكتاب العامة المصرية الييئة:ط جني البف الخصائص -53
 – الػدكتور لشػيخنا"  المعػاني  مػـ ؿلمسػائ تحميمية دراسة"  التراكيب خصائص -54

 ، ىػػػٖٛٗٔ – العاشػػرة – وىبػػة مكتبػػة:  طبعػػة ،:  موسػػو أبػػو محمػػد محمػػد
 .ـٕٚٔٓ

 المعػروؼ األصبياني ا  بد بف محمد ا  بد أبو: التأويؿ وغرة التنزيؿ درة -55
 -آيػػديف مصػػطفو محمػػد/ د: وتعميػػؽ وتحقيػػؽ دراسػػة - اإلسػػكافي بالخطيػػب
 الموصو العممية الرسائؿ سمسمة العالي التعميـ وزارة قرى،ال أـ جامعة: الناشر
 - ىػػ ٕٕٗٔ األولػو،: الطبعػة -ةالمكػر  مكػة العمميػة البحوث معيد( ٖٓ) بيا

 .ـ ٕٔٓٓ
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 كامػػؿ/ د: المحقػػؽ المستعصػػمي أيػػدمر بػػف لمحمػػد القصػػيد وبيػػت الفريػػد الػػدر -56
 ىػػٖٙٗٔ األولػو،: -لبناف – بيروت العممية، الكتب دار:  ط الجبوري سمماف

 .ـ ٕ٘ٔٓ -
 أحمػد الػديف، شػياب العبػاس، أبػو - المكنػوف الكتػاب  مـو في المصوف الدر -57

 الػػدكتور: المحقػػؽ - الحمبػػي بالسػػميف المعػػروؼ الػػدائـ  بػػد بػػف يوسػػؼ بػػفا
 .دمشؽ القمـ، دار: الناشر -الخراط محمد أحمد

: ط الشػنقيطي الجكني األميف محمد:  -الكتاب آيات  ف اال طراب إيياـ دفك -58
 .ـ ٜٜٙٔ ىػ ٚٔٗٔاألولو: القاىرة - تيمية ابف مكتبة

 مكتبػػة:  طبعػػة: الثػػاني القسػػـ ، موسػػو أبػػو محمػػد محمػػد/  د التراكيػػب دالالت -59
 .  وىبة

 بػف أحمػد نصػر أبػو -ثعمػب روايػة البػاىمي نصر أبي شرح - الرمة اي ديواف -62
 اإليمػاف مؤسسػة: الناشػر -صػال  أبػو القػدوس  بػد: المحقػؽ -الباىمي حاتـ
 ىػ ٕٓٗٔ - ـ ٕٜٛٔ األولو،: الطبعة -جدة

، الخمػػػوتي الحنفػػػي اإلسػػػتانبولي مصػػػطفو بػػػف حقػػػي إسػػػما يؿ:  البيػػػاف روح -61
  ٓبيروت – الفكر دار:  طبعة ، الفداء أبو المولو

 محمػود الػديف شػياب:  المثػاني والسبك العظيـ القرآف تفسير في المعاني روح -60
 دار:  ط ،  طيػة البػاري  بػد ي مػ: تحقيػؽ - األلوسػي الحسيني ا  بد بف

 ىػ ٘ٔٗٔ األولو،:  بيروت – العممية الكتب
 بػػف بكػػر أبػػو التميمػػي، العبػػاس بػػف موسػػو بػػف أحمػػد: القػػراءات فػػي السػػبعة -63

 الثانيػػة،: مصػػر - المعػػارؼ دار:   ػػيؼ شػػوقي: تحقيػػؽ - البغػػدادي مجاىػػد
 . ىػٓٓٗٔ
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 - الخبير الحكيـ اربن كبلـ معاني بعض معرفة  مو اإل انة في المنير السراج -64
 مطبعػة: الناشػر - الشػافعي الشػربيني الخطيػب أحمػد بف محمد الديف، شمس
 . ىػ ٕ٘ٛٔ - القاىرة –( األميرية) بوالؽ

 العربية الثقافة دار مكتبة – الصاوي إسما يؿ محمد –جرير ديواف شرح -65
 اليمنػي الحميػرى سعيد بف نشواف:  الكمـو مف العرب كبلـ ودواء العمـو شمس -66

 د - اإلريػػاني  مػػي بػػف مطيػػر - العمػػري ا  بػػد بػػف حسػػيف د: المحقػػؽ -
 األولػػػو،: لبنػػػاف - بيػػػروت المعاصػػػر الفكػػػر دار: ط ا  بػػػد محمػػػد يوسػػػؼ
 .ـ ٜٜٜٔ - ىػ ٕٓٗٔ

 رسوؿ أمور مف المختصر الصحي  المسند الجامك:  المسمو البخاري صحي  -67
                      إسػػػػػػػػػما يؿ بػػػػػػػػػف لمحمػػػػػػػػػد البخػػػػػػػػػاري صػػػػػػػػػحي  وأيامػػػػػػػػػو وسػػػػػػػػػننو  ا
: ط -الناصػر ناصػر بػف زىيػر محمػد: المحقؽ  -الجعفي البخاري ا  بد أبو
 . ىػٕٕٗٔ األولو،: الطبعة النجاة طوؽ دار

 رسػوؿ إلػو العػدؿ  ػف العػدؿ بنقػؿ المختصػر الصػحي  المسند:  مسمـ صحي  -68
 محمػد:المحقػؽ:  النيسػابوري القشػيري الحسػف أبػو الحجػاج بف مسمـ:  ا
 .بيروت –العربي التراث إحياء دار:ط -الباقي  بد فؤاد

 طبعػة - العمػويّ  حمزة بف يحيو: اإل جاز حقائؽ و مـو الببلغة ألسرار الطراز -69
 .ىػ ٖٕٗٔ األولو،: بيروت – العنصرية المكتبة: 

 بػف أحمػد بف محمد بف  مي بف أحمد الف ؿ أبو - األسباب بياف في العجاب -72
 ابػػف دار: الناشػػر -األنػػيس محمػػد الحكػػيـ  بػػد :المحقػػؽ -العسػػقبلني حجػػر

 .الجوزي
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 األنصػػػاري حيػػػاف بػػػف جعفػػػر بػػػف محمػػػد بػػػف ا  بػػػد محمػػػد أبػػػو - العظمػػػة -71
 إدريػػس محمػػد بػػف ا ر ػػاء: المحقػػؽ - األصػػبياني الشػػيخ بػػأِبي المعػػروؼ

 . ،ٛٓٗٔ األولو،: الطبعة -الرياض – العاصمة دار: الناشر -المباركفوري
 المقػرئ سػعيد بػف خمػؼ بػف إسػما يؿ طػاىر أبو:  السبك ءاتالقرا في العنواف -70

 الكتػب،  ػالـ: العطيػة خميػؿ/ د – زاىػد زىير/ د: تحقيؽ السرقسطي األنصاري
 . ىػ٘ٓٗٔ:  بيروت

:  بيػػروت– العمميػػة الكتػػب دار:  طبعػػة  الػػدينوري قتيبػػة ابػػف: األخبػػار  يػػوف -73
 .ىػ ٛٔٗٔ

 بػف حسػف بػف خػاف صػديؽ دمحمػ الطيػب أبو - القرآف مقاصد في البياف فت ُ  -74
: وراجعػو لو وقّدـ بطبعوِ   ني ، الِقنبوجي البخاري الحسيني ا لطؼ ابف  مي
 والّنْشػػر، لمطَبا ػػة العصػػريبة الَمكتبػػة: الناشػػر -األنَصػػاري إبػػراىيـ بػػف ا َ بػػد
 .ـ ٕٜٜٔ. ىػ َٕٔٗٔبيروت َصيَدا

 المعػػارؼ نشػػأةم   الناشػػر سػػمطاف منيػػر - الكػػريـ القػػرآف فػػي والوصػػؿ الفصػػؿ -75
 .الثانية: الطبعة -باإلسكندرية

 - الفرقانيػة والحكػـ القرآنيػة لمكمػـ المو ػحة الغيبيػة والمفػات  اإللييػة الفوات  -76
  لمنشػر ركػابي دار: ط  مػواف بالشػيخ ويعػرؼ النخجػواني، محمود بف ا نعمة

 .ـ ٜٜٔ.  ىػ ٜٔٗٔ األولو، مصر الغورية،
 محمد: المحقؽ - العباس أبو المبرد، يزيد بف محمد: واألدب المغة في الكامؿ -77

 ٚٔٗٔ الثالثػة الطبعػة ، القػاىرة – العربػي الفكػر دار: ط ، إبراىيـ الف ؿ أبو
 ٓ ٜٜٚٔ - ىػ

 مفيػػد/ دكتػػور نصػػو و ػػبط حققػػو:  العسػػكري ىػػبلؿ ألبػػي الصػػنا تيف كتػػاب -78
 بيروت، - العممية الكتب دار: طبعة ، قميحة
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 محمػد:  تحقيؽ:   اليمااني المنتجب -المجيد القرآف إ راب في الفريد الكتاب -79
 - المنػػورة المدينػة والتوزيػك، لمنشػر الزمػػاف دار: الناشػر -الفتػي  الػديف نظػاـ

 ـ ٕٙٓٓ - ىػ ٕٚٗٔ األولو،
 ،  مػػػرو بػػف محمػػػود القاسػػـ أبػػو: ، التنزيػػػؿ غػػوامض حقػػػائؽ  ػػف الكشػػاؼ -82

 - لثالثػػػةا: الطبعػػػة بيػػػروت العربػػػي الكتػػػاب دار:  طبعػػػة ا جػػػار الزمخشػػػري
 .ىػ ٚٓٗٔ

: بيػروت – صػادر دار: الناشػر  اإلفريقػو منظور ابف الديف جماؿ العرب لساف -81
 . ىػ ٗٔٗٔ - الثالثة

 الممػػؾ  بػػد بػػف ىػػوازف بػػف الكػػريـ  بػػد:  القشػػيري تفسػػيرد  اإلشػػارات لطػػائؼ -80
 العامػػػة المصػػػرية الييئػػػة: الناشػػػر -البسػػػيوني إبػػػراىيـ: المحقػػػؽ - القشػػػيري
 الثالثة: عةالطب -مصر – لمكتاب

  ػػادؿ بػػف  مػػي بػػف  مػػر الػػديف سػػراج حفػػص أبػػو:  الكتػػاب  مػػـو فػػي المبػػاب -83
  مػػي والشػػيخ الموجػػود  بػػد أحمػػد  ػػادؿ الشػػيخ: تحقيػػؽ الدمشػػقي، الحنبمػػي
 ٜٔٗٔ األولػػو،:  لبنػاف/  بيػروت - العمميػػة الكتػب دار:  ط ، معػوض محمػد

  ٓـٜٜٛٔ- ىػ
  الصػائ  بػابف المعػروؼ لديف،ا شمس ا،  بد أبو:  الممحة شرح في الممحة -84

 بالجامعػػػة العممػػػي البحػػػث  مػػػادة: ط الصػػػا دي سػػػالـ بػػػف إبػػػراىيـ: تحقيػػػؽ
 األولػػػػػػو،:  السػػػػػػعودية العربيػػػػػػة المممكػػػػػػة المنػػػػػػورة، المدينػػػػػػة اإلسػػػػػػبلمية،

 ٓـٕٗٓٓ/ىػٕٗٗٔ
 أبػو النيسػابورّى، ِمْيػراف بف الحسيف بف أحمد - العشر القراءات في المبسوط -85

 – العربيػػػة المغػػػة مجمػػػك: الناشػػػر - حػػػاكيمي حمػػػزة سػػػبيك: تحقيػػػؽ ،:  بكػػػر
 .ـ ٜٔٛٔ: النشر  اـ -دمشؽ
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 محمػػد: المحقػػؽ - الجػػزري، ابػػف -اْلَعْشػػرِ  اْلِقػػرَاَءاتِ  ِفػػي «النبْشػػرِ  َطيَِّبػػةِ » مػػْتفُ  -86
 .ـ ٜٜٗٔ - ىػ ٗٔٗٔ األولو، - جدة اليدى، دار: الناشر -الزغبي تميـ

 أحمد:  تحقيؽ األثير، بف الديف ء يا: والشا ر الكاتب أدب في السائر المثؿ -87
 .القاىرة مصر ني ة دار: ط ، طبانة بدوي الحوفي،

تحقؽ محمد محي الديف  بد الحميد ط : مصطفو  -األمثاؿ لمميداني:  مجمك -88
 البابي الحمبي ، مصر.

  ثمػاف الفػت  أبػو:   نيػا واإلي ػاح القػراءات شواا وجوه تبييف في المحتسب -89
 -ىػػػٕٓٗٔ:  اإلسػػبلمية لمشػػئوف األ مػػو مجمػػسال-األوقػػاؼ وزارة:جنػػي بػػف

 . ـٜٜٜٔ
 بػف غالػب بػف الحؽ  بد محمد أبو:  العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر -92

 الكتػب دار: طبعػة محمػد الشافي  بد السبلـ  بد:  تحقيؽ - األندلسي  طية
 ٓىػ ٕٕٗٔ - األولو: بيروت - العممية

             دار– القػػيـ ابػػف دار  سػػبتال  ثمػػاف بػػف خالػػد التفسػػير قوا ػػد فػػي مختصػػر -91
 .ىػٕٙٗٔ األولو  فاف ابف

 بػػف ا  بػػد البركػػات أبػػو - النسػػفي تفسػػير -التأويػػؿ وحقػػائؽ التنزيػػؿ مػػدارؾ -90
  مػػي يوسػؼ: أحاديثػو وخػػرج حققػو - النسػفي الػديف حػػافظ محمػود بػف أحمػد
 الطيػػب، الكمػػـ دار: ط -مسػػتو ديػػب الػػديف محيػػي: لػػو وقػػدـ راجعػػو -بػػديوي

 .ـ ٜٜٛٔ - ىػ ٜٔٗٔ األولو، روتبي
 البنتنػي الجػاوي نووي  مر بف محمد  -المجيد القرآف معنو لكشؼ لبيد مراح -93

 - األولػو -بيػروت – العمميػة الكتػب دار - الصػناوي أميف محمد: المحقؽ -
 ىػ ٚٔٗٔ
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  بػد بػف  مػرو بػف أحمػد بكػر أبػو: الزخػار البحػر باسػـ المنشػور البزار مسند -94
 سػعد بػف  ػادؿ: تحقيػؽ بالبزار المعروؼ العتكي ا  بيد بف خبلد بف الخالؽ

 وانتيػت ـ،ٜٛٛٔ بػدأت األولػو،:  المنػورة المدينة - والحكـ العمـو مكتبة: ط
 . ـٜٕٓٓ

 .ىػٖٖٓٔ كامؿ أحمد:  طبعة التفتازاني الديف سعد: المطوؿ -95
 محمػػد أبػػو السػػنة، محيػػي: البغػػوي تفسػػير -القػػرآف تفسػػير فػػي التنزيػػؿ معػػالـ -96

 جمعػػة  ثمػاف - النمػر ا  بػػد محمػد: حققػو - البغػػوي مسػعود بػف فالحسػي
 - ىػػ ٚٔٗٔ الرابعػة، لمنشػر طيبة دار: ،ط الحرش مسمـ سميماف -  ميرية
 . ـٜٜٚٔ

 - األزىري منصور أبو اليروي، األزىري بف أحمد بف محمد:  القراءات معاني -97
 العربيػة مممكػةال سػعود الممػؾ جامعة - ااداب كمية في البحوث مركز:  طبعة

 . ـ ٜٜٔٔ -ىػٕٔٗٔ األولو،: السعودية
 الكتػػب دار:  ط  السػػيوطي الػػديف جػػبلؿ: القػػرآف، إ جػػاز فػػي األقػػراف معتػػرؾ -98

     ٓـ ٜٛٛٔ - ىػ ٛٓٗٔ األولو  لبناف – بيروت - العممية
  ػػاـ بيػػروت – الحيػػاة مكتبػػة دار: الناشػػر ر ػػا أحمػػد:   - المغػػة مػػتف معجػػـ -99

 .ىػ ٖٓٛٔ: النشر
 و مػؽ ىوامشػو وكتػب  ػبطو: السػكاكي بكر أبي بف يوسؼ:  العمـو مفتاح -122

 الثانيػػػػة،:  لبنػػػػاف  بيػػػػروت العمميػػػػة، الكتػػػػب دار: زرزور،ط نعػػػػيـ:  ميػػػػو
 . ـٜٚٛٔىػٚٓٗٔ
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 بػف محمػود المحاسػف أبػي بػف محمد: والمعاني القراءات في األغاني مفاتي  -121
  بػػد: قيػػؽوتح دراسػػة - الحنفػػي العػػبلء أبػػو الكرمػػاني، أحمػػد شػػجاع أبػػي
 حػـز ابػف دار: ،ط الحميػد  بػد محسف الدكتور: تقديـ مدلج مصطفو الكريـ
 ـ ٕٔٓٓ - ىػ ٕٕٗٔ األولو،:  لبناف – بيروت

 فخرالػػديف  مػػر بػػف محمػػد ا  بػػد أبػػو: الكبيػػر التفسػػيرد  الغيػػب مفػػاتي  -120
 .ىػٕٓٗٔ - الثالثة: بيروت - العربي التراث إحياء دار:  طبعة -الرازي

 مػف المفػظ المتشػابو توجيػو فػي والتعطيػؿ اإللحػاد باوي القاطك يؿالتأو  مبلؾ -123
: حواشػيو و ػك -الغرنػاطي الثقفػي الزبيػر بف إبراىيـ بف أحمد -التنزيؿ آي
 – بيػػروت العمميػػة، الكتػػب دار: الناشػػر -الفاسػػي  مػػي محمػػد الغنػػي  بػػد
 .لبناف

 ورالػدكت - ومصػادره التفسػير أصػوؿ فػي مػدخؿ مػك القػرآف  مـو في المنار -124
 مؤسسػة - الخطيػب  جػاج محمػد الػدكتور: لػو قػدـ  - الحسػف  مي محمد
 .ـ ٕٓٓٓ ىػ ٕٔٗٔ األولو، -بيروت – الرسالة

 – مصػر ني ػة: الناشػر - البيمػي ا  بػد أحمػد أحمػد:  القػرآف ببلغة مف -125
 .ٕ٘ٓٓ: النشر  اـ -القاىرة
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