
 
 
 
 

 
 إن علم القراءات علم جليل له مكانته الكبيرة بين العلوم الشرعية ،

الجهابذة من علماء األمة ،األقدمين وعلى رأس هؤالء العلماء وكان محط أنظار 
التابعي الجليل صاحب العلم الغزير والفهم الكبير والبصر المستنير سعيد بن 
جبير ، هذا العلم الذي كان له الدور الكبير في نقل العلوم الشرعية ، من 

من أهمية روايات تفسيرية، وآراء فقهية، والقراءات القرآنية التي بها تك
موضوع البحث ، إذ إن الكثير من الناس يظن أن سعيد بن جبير رحمه اهللا لم 
يكن له أي جهد أو دور في القراءات القرآنية ،لذا فإني أردت أن أبين اهتمامه 
الكبير بالقراءات من خالل الوقوف على بعض النماذج من مروياته وجهوده في 

  .القراءات
Abstract 

The science readings aware Jalil him standing between 
the large forensic science, and was the focus of attention 
pundits of the nation's scientists, the ancients and on top of 
these scientists Taabi'i His science profuse and understanding 
of the great and the sight of enlightened Saeed bin Jubair, this 
science which has had a significant role in the transfer of 
forensic science, from novels explanatory, and juristic 
opinions, and readings by which lies the importance of the 
research topic, since a lot of people thought that Saeed bin 
Jubair God's mercy did not have any effort Oodor in the 
readings, so I wanted to show great interest in readings by 
standing on the some models of Marwyate and efforts in the 
readings. 
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على آلـه  محمد و الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على نبينا

  .وصحبه الطيبين الطاهرين 
أما بعد فإن علم القراءات علم جليل له مكانته الكبيـرة بـين العلـوم    
الشرعية ،وكان محط انظار الجهابذة من علماء األمة ،األقـدمين وعلـى   
رأس هؤالء العلماء التابعي الجليل صاحب العلم الغزير والفهـم الكبيـر   

بير ، هذا العالم الجبل الذي جسـد صـورة   والبصر المستنير سعيد بن ج
، ]كلمة حق عند سلطان جائر[الجهاد بأسمى معانيها وبأعظم مراتبها وهي 

عندما واجه الظلم والطغيان وأبى أن يعدل عن قضيته التي مـن أجلهـا   
عاش وألجلها مات، هذا العلم الذي كان له الدور الكبير في نقـل العلـوم   

ية، وآراء فقهية، والقراءات القرآنية التي بها الشرعية ، من روايات تفسير
تكمن أهمية موضوع البحث ، إذ إن الكثير من الناس يظن أن سعيد بـن  
جبير رحمه اهللا لم يكن له أي جهد أودور في القراءات القرآنية ،لذا فـإني  
أردت أن أبين اهتمامه الكبير بالقراءات من خالل الوقوف علـى بعـض   

وجهوده في القراءات،وقد واجهتني في كتابتي للبحث النماذج من مروياته 
صعوبات ومعوقات أهمها توجيه قراءاته رحمه اهللا وتبيين معانيهـا لقلـة   
المصادر التي توجه للقراءات الشاذة وتبين معانيها ، لذالك لم أوجه جميع 
القراءات في البحث أما لعدم وجود توجيه في المصـادر التـي حصـلت    

لمعنى مما يغني عن التوجيه ، واستعنت علـى انجـاز   عليها أو لوضوح ا
هذا البحث بمصادر ومراجع أهمها كتب القراءات ومعاني القرآن وتفسيره 
اعتمادا على أهم القراء والمفسرين، وقد قسمت بحثي إلى مقدمة وخاتمـة   

  .وبينهما مبحثين
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طريقه وأخيرا أسأله تعالى أن يجعلنا على خطا هذا التابعي سائرين ول

                                                           .متبعين ولمنهجه متبنين 
وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على خـاتم  

  .األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين
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قبل البدء في دراسة جهود سعيد بن جبير رحمه اهللا في القـراءات    

  .البد لنا من    تبيين بسيط لمفهوم القراءات 
 

يعد علم القراءات من الموضوعات المهمة التي كان لها األثر الكبيـر  
  .في توجيه علم  التفسير والبالغة  والنحو

قرأ يقرأ قرآنـا  : جمع ،ومفردها قراءة وهي مصدر -:القراءات لغة 
سـمي  :(ويذكر السيوطي عن أبي عبيده أنه قال.)١(فهو قارئ) تال(بمعنى 

  . )٢()لسور فيصحفهاالقرآن ألنه يجمع ا
للعلماء تعريفات كثيرة بمعنى القـراءات ، اذ   -:القراءات اصطالحاً 

والْقراءاتُ هي اخْتلَافُ َألْفَاظ الْوحيِ الْمـذْكُورِ  :(بقوله : عرفها الزركشي 
وعرفها أبن . )٣()في كَتَبة الْحروف َأو كَيفيتها من تَخْفيف وتَثْقيٍل وغَيرِهما

علم بكيفيـة أداء كلمـات القـرآن وأختالفهـا  بعـزو      (:الجزري  بقوله 
  .   )٤()الناقلة

                                                             
بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمـال الـدين ابـن    لمحمد : لسان العرب:ينظر)١(

 -بيـروت  –دار صـادر : الناشر)هـ٧١١: المتوفى(منظور األنصاري اإلفريقى 
 ).١/١٢٨(هـ  ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة

لعبد الرحمن بن أبي بكـر، جـالل الـدين السـيوطي     : اإلتقان في علوم القرآن)٢(
المكتبة العصرية : يم ،الناشرمحمد أبو الفضل إبراه: المحقق)هـ٩١١: المتوفى(
 ).١/١١٣(م ١٩٨٧-بيروت–

ألبي عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا بـن بهـادر   : البرهان في علوم القرآن)٣(
دار إحيـاء  : محمد أبو الفضل إبراهيم الناشـر : المحقق)هـ٧٩٤: ت(الزركشي 

 ).١/٣١٨(م  ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦األولى، : الكتب العربية الطبعة

لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بـن  :د المقرئين ومرشد الطالبينمنج)٤(
األولـى  : دار الكتب العلمية،الطبعة: الناشر)هـ٨٣٣: المتوفى(محمد بن يوسف 

  )٩ص (م ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠



 

 

١٩٧ 

 

  

علم يعلم منـه  :(فقال في معنى القراءات ) ه ١١١٧ت(أما الدمياطي 
أتفاق الناقلين لكتاب اهللا تعالى واختالفهم في الحذف واإلثبات  والتحريـك  

من هيئة النطق واالبدال وغيـره  والتسكين والفصل والوصل ،وغير ذلك 
  )١()من حيث السماع

تلك الوجـوه  (:وقال الدكتور محمد سمير اللبدي عن القراءات بأنها. 
اللغوية والصوتية التي أباح اهللا بها قراءة القرآن تيسـيرا وتخفيفـا علـى    

  .)٢()العباد
قـال ابـن   .   )٣(وقد أخذ األمام سعيد القراءة عن ابن عباس عرضا

وقرأ ابـن عبـاس   )رضي اهللا عنهما(قرأ سعيد على ابن عباس : مجاهد 
وقرأ أبي بـن كعـب علـى النبـي       )رضي اهللا عنه(على أبي بن كعب 

  .)٤())صلى اهللا عليه وسلم((
 
 
 

                                                             
ألحمد بن محمد بن أحمد بـن  : إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر)١(

: المحقـق ) هـ١١١٧: المتوفى(دين الشهير بالبناء عبد الغني الدمياطي، شهاب ال
 -م ٢٠٠٦الثالثـة،  : الطبعـة -لبنـان   –دار الكتب العلميـة  : الناشر أنس مهرة

  )٩ص (هـ ١٤٢٧
الطبعـة   -لمحمد سمير نجيـب اللبـدي  :أثر القرآن و القراءات في النحو العربي)٢(

  )٣٠٩ص (م ١٩٨٧-دار الكتب الثقافية  -الناشر-األولى
لشمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمـد بـن   : النهاية في طبقات القراءغاية )٣(

عنـي  : مكتبة ابن تيميـة الطبعـة  : الناشر) هـ٨٣٣: المتوفى(محمد بن يوسف 
 )١/٣٠٥(برجستراسر. هـ ج١٣٥١بنشره ألول مرة عام 

ألحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبـو بكـر بـن    :كتاب السبعة في القراءات)٤(
دار : الناشـر -شـوقي ضـيف   : المحقـق )هـ٣٢٤: المتوفى(لبغدادي مجاهد ا

  )٧٢ص (هـ ١٤٠٠الثانية، : الطبعة-مصر –المعارف 
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هو التابعي الجليل سعيد بن جبير  بن هشام الوالبي األسدي الـذي    
  يكنى بأبي عبد اهللا  

  .)١(الكوفي
ينسب سعيد بن جبير إلى بني والبة ،وجدهم والبه هو أبن الحارث   

بن ثعلبه بن دودان وهي بطن من بطون بني أسد ،ولقب بـالكوفي نسـبة   
أرض العراق التي هـي  الى بلده الذي نشأ فيه وترعرع وهي الكوفه من 

  )٢(من أهم مدن البالد اإلسالميه على مر العصور
                                                             

ألبي عبد اهللا محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بـالوالء،  : الطبقات الكبرى: ينظر)١(
ـ ٢٣٠: المتوفى(البصري، البغدادي المعروف بابن سعد  إحسـان  : المحقـق )هـ

،والكنـى  )٦/٢٥٦(م ١٩٦٨األولى، : بيروت الطبعة –صادر دار : الناشر عباس
: المتـوفى (لمسلم بن الحجاج أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري     : واألسماء

عمادة البحث العلمي : عبد الرحيم محمد أحمد القشيري ،الناشر: المحقق)هـ٢٦١
األولـى،  : بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة

،و وتهذيب األسماء واللغات ألبي زكريـا محيـي   )١/٤٧٠(م ١٩٨٤/هـ١٤٠٤
عنيـت بنشـره وتصـحيحه    ) هـ٦٧٦: المتوفى(الدين يحيى بن شرف النووي 
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعـة المنيريـة   : والتعليق عليه ومقابلة أصوله

بن فارس، الزركلي  لخير الدين بن محمود بن محمد علي: ، واألعالم  )١/٢١٦(
الخامسة عشر : دار العلم للماليين ،الطبعة: الناشر) هـ١٣٩٦: المتوفى(الدمشقي 

  )٣/٩٣(م  ٢٠٠٢مايو / أيار  -
اللباب في تهذيب األنساب ألبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن )٢(

: المتوفى(عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير 
،و سير أعالم النبالء لشمس )٣/٣٢٥.(بيروت –دار صادر : الناشر)هـ٦٣٠

: المتوفى (الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 
 مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط: المحقق )هـ٧٤٨

 )٤/٣٢١(م ١٩٨٥/  هـ ١٤٠٥الثالثة ، : مؤسسة الرسالة الطبعة : الناشر 
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ولد األمام سعيد في الكوفه وبها نشأ ، وكانت والدته فـي زمـن     

  . )١()ه٣٨(سنة )رضي اهللا عنه(خالفة أبي الحسن علي بن أبي طالب 
كبيـر  ونشأ األمام في الكوفه وتربى بها ، وكان لبيئـة الكوفـه     

ولقد سار في طلب العلم منذ صغره فكـان  . األثرعلى نشأته النشأة الدينيه 
يملك من المواهب والقابليات الفذه التي أهلته للدراسه فبرز فيما أختار من 

  .)٢(العلوم وتوصل ألى مرتبة كبيرة من العلم
أما طبقة األمام سعيد فمما ال خالف فيه بين العلماء في أن األمام   
عد من التابعين وذلك لرؤيته وسماعة وروايته عـن جماعـة مـن    سعيد ي

  رضي اهللا((الصحابه 
أال أن الخالف بين العلماء كان في تحديد طبقته بنـاء علـى   ) )عنهم

فقد عده أبن سـعد والـذهبي مـن    . أختالفهم في ترتيب طبقات التابعين 
  .)٣(الطبقة الثانية بينما عده آخرون من الطبقة الثالثة

 :أنه:يذكر الذهبي  ،رمع ناباسٍ، وبع نمن اب عمس
مهرغَيغَفٍَّل، وم نب اللَّه دبعمٍ،  واتح نب يدعو .نـى  : وروى عوسَأبِي م

  .اَألشْعرِي وغيرهم 

                                                             
ألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد بن : حلية األولياء وطبقات األصفياء: ينظر )١(

 -السـعادة  : الناشر)هـ٤٣٠: المتوفى(إسحاق بن موسى بن مهران األصبهاني 
،وسـير أعـالم النـبالء    )٤/٢٧٥(م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤بجوار محافظة مصر، 

لشمس الـدين أبـو   : المشاهير واألعالم، تاريخ اإلسالم ووفيات )٣٤٢-٤/٣٤١(
: الناشـر )هـ٧٤٨: المتوفى(عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايماز الذهبي 

 ).٦/٢٠١(المكتبة التوفيقية 

 )٤/٢٧٥(حلية األولياء:ينظر)٢(

 )٦/٢٤٦(طبقات ابن سعد:ينظر)٣(
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هلَيَأ عَقَر : ـالءالْع نرِو بمو عَأب   ع ـنـاُل بنْهـرٍو، والْمى . مورو
نْهـشُ  :َعماَألعو ،ةيرغالْم نب فَرعوج يانيخْتالس وبَأياِئبِ والس نب طَاءع

وجعفَر بن َأبِي وحشيةَ، والْحكَم بن عتَيبةَ، وحصين بـن عبـد الـرحمنِ،    
يدعس نب اللَّه دبع نُهابفٌ  ويخُصينَارٍ ود نو برمعوابنه اآلخر عبد الملك و

الْجزرِي، وسلَمةُ بن كُهيٍل، ، ، والقاسم ابن َأبِي بزةَ، ومحمد بـن سـوقَةَ،   
يرخَلْقٌ كَثو ، ،ينطالْب ملسم١(و(.  

٥_ :-  ٍاسبع نقَاَل اب- قَدو   ـُل الْكُوفَـةَأه َأتَاه
َألُونَهسرٍ: فَقَاَل -ييبج نب يدعس يكُمف سَألَي.  

  .جِهبِذُ الْعلَماء: كَان يقَاُل ِلسعيد بنِ جبيرٍ: وعن َأشْعثَ بنِ ِإسحاقَ قَاَل
يالنَّخَع يماهرقَاَل ِإبو :يبج نب يدعا خَلَّفَ سمثْلَهم هدع٢(رٍ ب( .  

كَان ِلسعيد بنِ جبيرٍ ديك يقُوم ِإلَى : قال األصبهاني صاحب الحليةَ  
: الصلَاة ِإذَا صاح، فَلَم يصح لَيلَةً من اللَّياِلي فََأصبح سعيد ولَم يصلِّ، قَـالَ 

هلَيع فَشَقَّ ذَِلك .ا «: فَقَاَل لَهمتَهواُهللا ص قَطَع ،قَاَل. » لَه :  ذَاك عـما سفَم
وقد  )٣(َأي بنَي، لَا تَدع علَى شَيء بعدها: فَقَالَتْ لَه ُأمه. الديك يصيح بعدها

نقل صاحب الحلية عنة  بأنه كان من كبار أئمة التابعين ومتقـدميهم فـي   
بادة والورع وغيرها من صفات أهل الخيـر  التفسير والحديث والفقه والع

فكان يختم القرآن في (فقد كان رحمه اهللا كثير القراءة للقرآن  )٤(والصالح
  . )٥()ليلتين

                                                             
 )٦/٢٠١(تارخ اإلسالم: ينظر)١(
  )٦/٢٠١(تاريخ اإلسالم)٢(
  )٤/٢٧٤(األولياءحلية )٣(
 ).٤/٢٧٢(حلية األولياء : ينظر)٤(

 ).٦/٢٥٩(طبقات ابن سعد : ينظر)٥(
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ما مضتْ علَي لَيلَتَانِ منْذُ قُتَل الْحسين  ِإلَّـا  «: قَاَل سعيد بن جبيرٍ(  
سِإلَّا م آنا الْقُريهِمُأ فاَأقْررِيضم ا َأوراقَ، قَـالَ  )١()افحِإس نةَ باوِيعم نوع :

لََأن ُأْؤتَمن علَى بيت من الدر َأحـب ِإلَـي   «: سمعتُ سعيد بن جبيرٍ، يقُوُل
نَاءسح َأةرلَى امع نُأْؤتَم َأن نأما زهده رحمه اهللا تعالى ،فقـد روي    )٢(م

أتيت سعيدا بن جبير بقربة فيها شربة عسل فشـربه  : ((كير بن عتيق قالب
  . )٣())ثم قال ال سألن عن هذه قلت لمه ؟ قال أني شربته واستلذذت به

خَرج مع ابنِ األشـعث  . وروِي َأنَّه كَان َأسود اللَّونِ(:قال الذهبي  
ي النَّوتَنَقََّل فعلى الحجاج، ثم اخْتَفَى و ،وا بِهقَعو نَةً، ثُمةَ سشْرع ي اثْنَتَياح

يعني ما َأنْتَ سعيد بن --يا شَقي بن كُسيرٍ : فََأحضروه ِإلَى الْحجاجِ، فَقَاَل
. بلَى: َلَأما قَدمتَ الْكُوفَةَ ولَيس يُؤم بِها ِإال عربِي فَجعلْتُك ِإماما؟ قَا -جبيرٍ
ال يصـلُح ِللْقَضـاء ِإال   : َأما ولَّيتُك الْقَضاء، فَضج َأهُل الْكُوفَة وقَالُوا: قَاَل

عربِي، فَاستَقْضيتُ َأبا بردةَ بن َأبِي موسى وَأمرتُـه َأن ال يقْطَـع َأمـرا    
: ك في سمارِي وكُلُّهم رءوس الْعربِ؟ قَاَلَأما جعلْتُ: بلَى، قَاَل: دونَك؟ قَاَل

: بلَى، قَاَل: َأما َأعطَيتُك ماَئةَ َألْف تُفَرقُها علَى َأهِل الْحاجة؟ قَاَل: بلَى، قَاَل
فَغَضـب  . بيعةٌ كَانَتْ في عنُقي البـنِ اَألشْـعث  : فَما َأخْرجك علَي؟ قَاَل

قَاَلالْحو اجج :  ـيسرا حُل يقَب نم كنُقي عف يننْؤميرِ الْمةُ َأمعيا كَانَتْ بَأم
نُقَهع رِبـسٍ    . اضـنَةَ خَمس انبي شَـعف ذَِلكو ،اللَّه همحر ،نُقَهع برفَض

  . )٤()وتسعين بِواسط، وقَبره ظَاهر فيها
  :قال:عن عون بن َأبِي شَداد ذهبي في سير اعالم النبالءويذكر ال  
بلَغَني َأن الحجاج لَما ذُكر لَه سعيد بن جبيرٍ، َأرسَل ِإلَيـه قَاِئـداً   (   

طْلُبي ما هنَميِل الشَّامِ، فَبَأه نم نشْرِيي عف صوَأح بن ستَلَمى الممسي ،نَهو
                                                             

  )٦/٢٥٩(طبقات ابن سعد )١(
  )٤/٢٧٥(حلية األولياء)٢(
  )٤/٢٨١(حلية األولياء)٣(
  ).٦/٢٠٢تاريخ الذهبي()٤(
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فَوصفُوه، فَـدلَّهم  .صفُوه ِلي: ِإذَا هم براهبٍ في صومعته، فَسَألُوه عنْه؟فَقَاَل
  فَعوا،فَرـلَّمسا، ونَوفَد ،هتولَى صنَاجِي بَِأعاجِداً يس هودجفَانْطَلقُوا، فَو ،هلَيع

ِإنَّا رسـُل الحجـاجِ   : ته، ثُم رد علَيهِم السالَم، فَقَالُوارْأسه، فََأتَم بقيةَ صالَ
هفََأجِب ،ك؟قَالُوا: قَاَل.ِإلَيةاباِإلج نم دالَ بو :دالَ ب.  

فَحمد اَهللا، وَأثْنَى علَيه، وقَام معهم، حتَّى انْتَهى ِإلَى ديرِ الراهـبِ،    
: فَقَـالَ .نَعـم : قَـالُوا  يا معشَر الفُرسانِ َأصبتُم صـاحبكُم؟ : الراهب فَقَاَل

فَفَعلُـوا، وَأبـى سـعيد َأن    .اصعدوا، فَِإن اللَّبوةَ واَألسد يْأوِيانِ حوَل الديرِ
الَ، ولَكن الَ َأدخُـُل  : قَاَل.ب منَّاما نَراك ِإالَّ وَأنْتَ تُرِيد الهر: يدخَُل، فَقَالُوا

الَ ضير، ِإن : قَاَل.فَِإنَّا الَ نَدعك، فَِإن السباع تَقْتُلُك: قَالُوا.منْزَِل مشْرِك َأبداً
فََأنْـتَ مـن   : قَـالُوا .معي ربي يصرِفُها عنِّي، ويجعلُها حرساً تَحرسـني 

قَـاَل  .ما َأنَا من اَألنْبِياء، ولَكن عبد مـن عبِيـد اِهللا مـذْنب   : ياء؟قَاَلاَألنْبِ
باهالر :نَةيْأنلَى طُمع قُ بِها َأثي منطعفَلْي.  ـيطعي َأن ديعلَى سوا عضرفَع

درِيا يم باهالَّ: قَاَل.الر ميظي العطي ِإنِّي ُأعكَانم حرالَ َأب ،لَه كي الَ شَرِيذ
 بِحتَّى ُأصاُهللا  -ح شَاء ِإن-.  

اصعدوا، وَأوتروا القسي، ِلتُنَفِّروا : فَرضي الراهب بِذَِلك، فَقَاَل لَهم  
فَلَما .الصومعة ِلمكَانكُم السباع عن هذَا العبد الصاِلحِ، فَِإنَّه كَرِه الدخُوَل في

    ،ديـعس ـننَـتْ ما دلَتْ، فَلَمَأقْب قَد ةوبِلَب مِإذَا ه ،يسوا القتَرَأووا، ودعص
     ـنَعصي ـدـَل اَألسَأقْبو ،نْـهباً متْ قَرِيضبر ثُم ،تْ بِهحستَمو ،كَّكَتْ بِهتَح

فَلَ.كَذَِلك ،هنياِئعِ دشَر نع َألَهفَس ،هَل ِإلَيوا، نَزحبَأصو ،ذَِلك باهَأى الرا رم
    ديـعلَـى سع مَل القَـوَأقْبو ،لَمفََأس ،كُلَّه ذَِلك ديعس لَه رفَفَس ،ِلهوسنَنِ رسو

و هيدي نلُوقَبيو ،هِإلَي نورتَذعي     ،َئـهطي والَّـذ ابالتُّـر نْأخُـذُويو ،هلَيرِج
نلُوقُوالَ    : فَي نَـاكَأير ـننَح ِإن ،تَـاقالعو بِالطَّالَق اججلَّفَنَا الحح ،ديعا سي

ي الَِئذٌ امضوا َألمرِكُم، فَِإنِّ: قَاَل.نَدعك حتَّى نُشْخصك ِإلَيه، فَمرنَا بِما شْئتَ
اِئهِلقَض ادالَ ري ، وبِخَاِلق.   ديـعـطَ، فَقَـاَل ساسلَغُوا وتَّى بوا حارفَس :  قَـد

تَحرمتُ بِكُم وصحبتُكُم، ولَستُ َأشُك َأن َأجلي قَد حضر، فَـدعوني اللَّيلَـةَ   
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وقَـاَل  .ونَكيرٍ، تُرِيدون  َأثَراً بعـد عـينٍ   آخُذْ ُأهبةَ الموت، وَأستَعد ِلمنْكَرٍ
قَد بلَغْتُم َأمنَكُم  ، واسـتَوجبتُم جـواِئز اَألميـرِ، فَـالَ تَعجـزوا      : بعضهم

نْهم.عهضعقَاَل بلَكُـم : ويو ،باهطَى الرا َأعكُم ميطعةٌ    ! يـربـا لَكُـم عَأم
دبِاَألس. لَمو ،نُهلَو راغْبو ،هْأسثَ رشَعو ،نَاهيتْ ععمد قَد ديعوا ِإلَى سنَظَرو

ا خَير َأهـِل  :َيْأكُْل، ولَم يشْرب، ولَم يضحك منْذُ يومِ لَقُوه وصحبوه، فَقَالُوا
رنُس لَمو ،رِفْكنَع تَنَا لَمضِ، لَيـفَ   اَألرالً، كَيالً طَـوِييُل لَنَا ويالو ،كِإلَي ح

نَا بِكيتُلاب !   ،ـرـي اَألكْبالقَاض رِ، فَِإنَّهشْرِ اَألكْبالح مونَا يخَاِلق نْدنَا عذُراع
روجي الَ يُل الَّذدالعقَاَل.و :ع نقَ مبا سي ِلمانضَأري لَكُم ونذَرا َأعلْمِ اِهللا م

يف.لُهيقَاَل كَف ،ةباوجالمو كَاءالب نغُوا ما فَرفَلَم : نتَنَا مدوا زبِاِهللا لَم َألُكَأس
فَفَعَل ذَِلك، فَخَلَّوا سـبِيلَه، فَغَسـَل   .دعاِئك وكَالَمك، فَِإنَّا لَن نَلْقَى مثْلَك َأبداً

ردمو هْأسـِل      ريبِالو نونَـادي ،ـَل كُلَّـهاللَّي نتَفُـوحم مهو ،اءهسكو تَهع
فاللَّها .وكَوبلُوا، وفَنَز ،ابالب عفَقَر ،ديعم ساءهحِ، جبالص دوما انْشَقَّ عفَلَم

َأتَيتُمـوني  : فَقَاَل الحجاج معه، وذَهبوا بِه ِإلَى الحجاجِ، وآخَر معه، فَدخَالَ،
فَصـرفَ بِوجهِـه عـنْهم،    .نَعم، وعاينَّا منَّا العجب: بِسعيد بنِ جبيرٍ؟قَالُوا 

  .َأدخلُوه علَي: فَقَاَل
    ديعفَقَاَل ِلس ،ستَلَمالم جفَخَر : كلَيُأ عَأقْراَهللا، و كعدتَوَأسالَمالس.  

َأنْتَ شَقي بـن  : قَاَل.سعيد بن جبيرٍ: ما اسمك؟قَاَل: فَُأدخَل علَيه، فَقَاَل
شَـقيتَ َأنْـتَ، وشَـقيتْ    : قَاَل.بْل ُأمي كَانَتْ َأعلَم بِاسمي منْك: قَاَل.كُسيرٍ
كقَاَل.ُأم :كرغَي  هلَمعي با نَاراً تَلَظَّـى  :قَاَل.الغَينْيبِالد لَنَّكدقَـالَ .ُألب :  لَـو

صلَّى اللَّـه  -فَما قَولُك في محمد : قَاَل.علمتُ َأن ذَِلك بِيدك التَّخَذْ تُك ِإلَهاً
لَّمسو هلَيى: ؟قَاَل-عداله امِإم ،ةمحالر نَبِي.  
لَو دخَلْتُها، : لي، في الجنَّة هو َأم في النَّارِ؟قَاَلفَما قَولُك في ع: قَاَل  

لَسـتُ علَـيهِم   : فَما قَولُـك فـي الخُلَفَاء؟قَـالَ   : قَاَل.فَرَأيتُ َأهلَها، عرفْتُ
َأرضـى   فَـَأيهم : قَاَل.َأرضاهم ِلخَاِلقي: فََأيهم َأعجب ِإلَيك؟قَاَل: قَاَل.بِوكيٍل

ِإنِّي لَـم ُأحـب َأن   : قَاَل.َأبيتَ َأن تَصدقَني: قَاَل.علْم ذَِلك عنْده: ِللْخَاِلق؟قَاَل
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كب؟قَاَل: قَاَل.َأكْذكحتَض لَم الُكا بفَم :بتَوِ القُلُوتَس لَم..اججفَقَاَل الح : لَكيو
ديعا سقَاَل!ي :ُل ِلميالوَل النَّارخُأدو ،نَّةنِ الجع زِححز قَاَل.ن : تْلَةق َأي اخْتَر

اخْتَر ِلنَفْسك يا حجاج، فَواِهللا ما تَقْتُلُني قتْلَةً، ِإالَّ قَتَلْتُـك  : تُرِيد َأن َأقْتُلَك؟قَاَل
ةري اآلخنْ: قَاَل.قَتْلَةً فع فُوَأع َأن د؟قَاَلفَتُرِياِهللا،   : ك ـنفَم ،فْـوالع كَان ِإن

ذْرالَ عو اءةَ لَكرا َأنْتَ فَالَ بَأمقَاَل.و :هفَاقْتُلُو ،وا بِهاذْهب.   ـنم جا خَـرفَلَم
: ما َأضـحكَك؟قَالَ : البابِ، ضحك، فَُأخْبِر الحجاج بِذَِلك، فََأمر بِرده، فَقَاَل

: فََأمر بِـالنِّطْعِ، فَبسـطَ، فَقَـالَ   !بتُ من جرَأتك علَى اِهللا، وحلْمه عنْكعجِ
هفَقَاَل.اقْتُلُو :}ضاَألرو اتومالس ي فَطَرِللَّذ هِيجتُ وهجقَاَل.} و : وا بِهشُد

لَةبرِ الققَاَل.ِلغَي :}و لُّوا فَثَما تُونَماِهللافََأي هج {.قَاَل :هِهجِلو هوقَاَل.كُب :}  ـانْهم
ِإنِّي َأشْهد وُأحاج َأن الَ ِإلَـه ِإالَّ  : قَاَل.اذْبحوه: قَاَل.} خَلَقْنَاكُم، وفيها نُعيدكُم

ا مخُذْه ،لُهوسرو هدبداً عمحم َأنو ،لَه كالَشَرِي هدحي  اُهللا، وتَّى تَلْقَـاننِّي ح
ةاميالق موقَاَل.يو ،ديعا اَهللا سعد ثُم :     قْتُلُـهي ـدلَـى َأحع ـلِّطْهالَ تُس ماللَّه

  .)١()بعدي
 

 
  :مدخل

إن القراءات القرآنية  كان لها  األهمية البالغة عند سعيد بـن جبيـر   
لذلك فإنه يروي الكثير منها ، واليمكن لنا  أن نغفل حقيقة نقلـه األكثـر   
للقراءات الشاذة ، إذ أننا نرى أن أكثر الروايات التي ينقلها في القـراءات  

لوجـه مـن    هي روايات شاذة إما لمخالفتها لرسم المصحف أو لمخالفتها
وجوه العربية أو الفتقارها إلى السند الذي يؤهلها أن تكون من الروايـات  
الصحيحة،ويمكن أن يكون اهتمامه بالقراءات الشاذة من اجـل الوصـول   
إلى المعنى التفسيري المناسب لآلية ،خاصة وأن القـراءات الشـاذة قـد    

                                                             
  )٣٣٢-٤/٣٣٠(سير أعالم النبالء )١(
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وإن وردت عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهم من الصحابة، وأكثرهـا  
كان مخالفا لرسم المصحف ،فإنه جاء مفسرا لبعض الكلمات الغريبـة أو  

ويمكن أن يكون له سبب آخر لكثرة القـراءات  .المبهمة في القرآن الكريم
  .الشاذة

 
١--  M 8 7     ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

  À  ¿    ¾   ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  µ  ´  ³L ــدة : المائــ
١١٢  

بالياء،أي هل يستجيب لك ربك إن ))هل يستطيع ربك((قرأ الجمهور 
سألته أن ينزل علينا مائدة،فهي كما يقال للرجل هـل يسـتطيع فـالن أن    

أن يأتيهم بآية تكون دليال يأتي؟ مع العلم بقدرته على المجئ، وأرادو بذلك 
  .)١(على صدقه

وقرأ سعيد بن جبير ، وعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وعبـد اهللا  
بالتاء على أنه خطاب )) هل تستطيع ربَّك((بن عباس  ومجاهد والكسائي 

ألنهـم آمنـوا بـه    ) هل تستطيع أن تسأل ربـك (أي )عليه السالم(لعيسى
ريه فال يمكن أن يشكوا بقدرة اهللا علـى  وناصروه فكانوا حوارييه ومناص

M  ¡       �  ~  }  |      {  z  yفعل ذلك والدليل قوله تعالى

                                                             
لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثيـر بـن   : القرآن آي تأويل عنجامع البيان :ينظر)١(

ـ ٣١٠: المتوفى(غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري  أحمـد محمـد   : المحقـق )هـ
ــر ــالةالطبعة: شاكرالناش ــة الرس ــى، : مؤسس ـــ  ١٤٢٠األول م  ٢٠٠٠ -ه

 ت( لعبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلـة :وحجة القراءات ،)١١/٢١٩(
،والكشف عن وجوه )٢٤١ص(دارالرسالة: الناشر سعيداألفغاني: تحقق )هـ٤٠٣

ـ ٤٣٧(لمكي بن أبـي طالـب القيسـي    : القراءات السبع وعللها وحججها ) هـ
دار سعد الدين للطباعة : عبد اللطيف الخطيب،الناشر.د:ومعجم القراءات)٢/٤٦١(

  ).٢/٣٦٨(دمشق/والنشر



 

 

٢٠٦  

 

  

  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢Lواهللا تعالى قـد سـماهم   ١١١: المائدة ،
  .)١(الحواريين ولم يكن ليسميهم بذلك وهم يشككون بقدرته وبنبوة رسوله 

أقوى من القراءة بالتاء ، ويؤيد والذي يبدو لي أن وجه القراءة بالياء 
فمـا كـان   }   «  ¼  ½   ¾    ¿  {ذلك قوله تعالى في نفس اآليـة 

ليدعوهم إلى تقوى اهللا ، إال بعد إن رأى منهم التشكيك برسالته ،وقـولهم  
M  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á في اآلية التـي بعـدها   

   Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËL١١٣: المائدة  
ل على أنهم يريدوا أن يعلموا بصدق عيسى عليه السالم فهذه اآلية تد

لهم بإنزال اهللا تعالى للمائدة ، واليدل ذلك إال على إيمانهم الهش برسـول  
اهللا تعالى لهم ، وهذا يدل على أن القراءة بالياء أولى من القـراءة بالتـاء   

  .واهللا أعلم
٢-  M 8 7  ;  :     9  8  7   6   5  4  3

<L١٥: طه  
بظم الهمزة على أنه مضـارع أخفـى علـى    )) ُأخفيها((الجمهور قرأ

أي أسترها من نفسي فال يطلع عليها مخلوقا والثاني علـى  :معنيين األول
يقال خفى الشيء خيفيـه إذا  ()٢(معنى اظهرها  على اعتبار أنها من األضداد 

                                                             
س أحمد بـن  ألبي جعفر النحا: ،ومعاني القرآن ) ١١/٢١٨(تفسير الطبري :ينظر)١(

 – جامعة أم القرى: الناشر، محمد علي الصابوني : المحقق )هـ٣٣٨: ت(محمد 
) ٢٤١ص(،حجـة القـراءات   ) ٢/٣٨٤( ١٤٠٩ األولـى، : مكة المرمة، الطبعة

  ).٢/٣٦٩(ومعجم القراءات ) ٢/٤٦٠(لمكي القيسي: والكشف
جميع القرآن امالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في : ينظر ) ٢(

ابـراهيم عطـوة ،   : تحقيـق  ) ه٦١٦ت(ألبي البقاء عبداهللا بن الحسين العكبري 
 )٢/١٢٠(م ١٩٦١/ ١/شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر ط



 

 

٢٠٧ 

 

  

ل والـذي أراه أن الوجـه األو  )  ١)(أظهره وقد حكي أنه يقال أخفاه إذا أظهـره 
أن اهللا جل وعز قد أخفى الساعة اليت هي يوم القيامة (أنسب مع السياق على معنى  

والساعة اليت ميوت فيها اإلنسان ليكون اإلنسان يعمل واألمر عنـده مبـهم وال يـؤخر    
وقد ذكر النحاس أن هذه القراءة رويت عن سعيد بن جبيـر مـن   )٢)(التوبة

السائب وحسن القرطبـي  طريق يحيى القطان عن الثوري عن عطاء بن 
وتعـد هـذه  القـراءة    )٣(هذا اإلسناد وعده أجود من الرواية اًألخرى عنه
  . صحيحة  وغير شاذة ألنها وافقت جمهور القراء

وقرأ الحسن ومجاهد  وعروة بن الزبير وأبو الدرداء وحميد وسـعيد  
ا بفتح الهمزة  على معنى اظهره)) َأخفيها((بن جبير في رواية ًأخرى عنه

  )٤(أيظا ، حيث يقال خفيت الشي أي أظهرته وهذه قراءة شاذة

                                                             
  )٣/٣٦(اعراب القرآن للنحاس ) ١(
  ).٣/٣٦(اعراب النحاس ) ٢(
بن إسماعيل بن يـونس   ألبي جعفر النَّحاس أحمد بن محمد: إعراب القرآن:ينظر)٣(

: عبد المنعم خليل إبراهيم، الناشـر : تحقيق )هـ٣٣٨: المتوفى( المرادي النحوي
ألبـي  : ،الجامع ألحكام القـرآن ) ٣/٢٥(هـ  ١٤٢١ ،/١/دار الكتب العلمية، ط

عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شـمس الـدين   
:  أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش الناشر:  يقتحق )هـ٦٧١:  المتوفى( القرطبي

ـ ١٣٨٤ الثانيـة، :  القاهرة الطبعة – دار الكتب المصرية / ١١(م  ١٩٦٤ - هـ
١٨٢.( 

 إلبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجـاج : معاني القرآن وإعرابه:ينظر)٤(
ـ  ١٤٠٨ بيروت الطبعة األولى – عالم الكتب: الناشر)هـ٣١١: المتوفى(  - هـ

،والمحتسب في تبيين وجوه ) ٣/٢٥(،وإعراب القرآن للنحاس) ٣/٣٥٢(م  ١٩٨٨
: المتـوفى ( ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلي: شواذ القراءات واإليضاح عنها

: المجلس األعلى للشئون اإلسـالمية، الطبعـة  -وزارة األوقاف: الناشر)هـ٣٩٢
 )٢/١٢٠(لعكبري ل: ،و امالء ما من به الرحمن)٢/٤٧(م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠

 ).٥/٤٢٠(، ومعجم القراءات )١١/١٨٢(وتفسير القرطبي 



 

 

٢٠٨  

 

  

٣-  M 8 7   -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #   "  !

  :   9  8  7  65  4  32  1  0  /  .L٢٣: سبأ  
قرأ عاصم واألعمش وأبو عبد الرحمن السلمي وعبد اهللا بـن عمـر   

زاي المشددة على أنه مبني للمفعول لبا)) فُزع((والحسن وأيوب السختياني 
  .)١(أزيل الخوف عن قلوبهم :أي:وهو من الفزع والمعنى

وقرأ سعيد بن جبير،وابن عامر ويعقـوب والحسـن بخـالف عنـه     
بفتح الزاي المشدده على أنه مبنـي للفاعـل ،أي أن اهللا   )) فزع((ومجاهد 

  .كشف عن قلوبهم
بتخفيـف الـزاي   ) فـزِع ((وقرأ أيوب وحميد الطويل عن الحسـن  

  .)٢(وكسرها على البناء للمفعول
٤-  M 8 7  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½

  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë   ÊÉ  È  ÇL٢٩: الزمر  
قرأ ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والحسن بخالف 
عنه والزهري والجحدري ويعقوب وابن كثير وأبو عمـرو وأبـان عـن    

                                                             
أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهللا بن منظـور الـديلمي   : معاني القرآن: ينظر)١(

/  محمد علي النجـار /  أحمد يوسف النجاتي: المحقق )هـ٢٠٧: المتوفى( الفراء
مصـر   – الدار المصرية للتأليف والترجمة :عبد الفتاح إسماعيل الشلبي ، الناشر

،وتفسـير القرطبـي   )٤/٢٥٢(،وإعراب القرآن للنحاس )٢/٣٦١(األولى : الطبعة
 ).٧/٣٦٧(،ومعجم القراءات )٢/٣٥١(،و النشر )١٤/٢٩٨(

، )٤/٢٥٢(،وإعـراب القـرآن للنحـاس    )٢/٣٦١(معاني القرآن للفراء : ينظر )٢(
لشمس الـدين أبـو    : ي القراءات العشر، و النشر ف)١٤/٢٩٨(وتفسير القرطبي 

:  المحقـق )هـ ٨٣٣:  المتوفى( الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف
المطبعـة التجاريـة الكبـرى    :  الناشر)هـ ١٣٨٠ المتوفى( علي محمد الضباع

 )٧/٣٦٧(، ومعجم القراءات )٢/٣٥١(



 

 

٢٠٩ 

 

  

على أنه اسم فاعل مـن سـلم  ،ومعنـاه    )) رجالً  سالماً  لرجل((عاصم 
  خالصا من الشركة 

وقرأ سعيد بن جبير ،ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم وحمـزة  
على أنه مصدر )) رجالً  سلَماَ ((والكسائي وابو جعفر وابو رجاء وطلحة 

  . )١(فلم ينازع فيه خالصا لسيد واحد :على وجه أنه 
٥-  M 8 7  Ã        Â  Á  ÀL٣٣: المدثر  

قرأ سعيد بن جبير ،ونافع وحفص عن عاصم وحمزة ويعقوب وابـن  
بدون ألـف بعـد   ))إذ أدبر((سيرين واألعرج وزيد بن علي وابن محيصن

الذال على أنه ظرف زمان للماضي وقرأ أبن عامر وأبـن كثيـر وأبـو    
إذا ((بـن جبيـر    عمرو والكسائي وأبي بكر عن عاصم ورواية عن سعيد

واختـار   )٢(بألف بعد الذال على وجه الظرفية لزمـان المسـتقبل  ) )أدبر
ووجهه في ذلك هو ما أتى بعـد هـذه   )) إذا أدبر((ابوعبيد القراءة الثانية 
يكون أحـدمها   فال حيسن أن.٣٤: المدثر) والصبحِ إِذَا أَسفَر(اآلية من قوله تعالى 

  )٣( "إذا"وإمنا يتعقبه " إذ"قسم تعقبه  هو القرآن ليس في" إذا"واآلخر " إذ"
 

                                                             
فسير القرطبـي  ،وت)٦٢١(،وحجة القراءات)٢/٤١٩(معاني القرآن للفراء : ينظر)١(

لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا : ، وفتح القدير)٢/٣٦٢(،والنشر)١٥/٢٥٣(
 - دار ابن كثير، دار الكلم الطيب: الناشر)هـ١٢٥٠: المتوفى( الشوكاني اليمني

ــة  ــروت الطبع ــق، بي ــى: دمش ـــ  ١٤١٤ - األول ــم )٤/٥٣٠(ه ،ومعج
  ).٨/١٥٦(القراءات

أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن : كتاب السبعة في القراءات:ينظر)٢(
 دار المعارف: شوقي ضيف، الناشر: المحقق)هـ٣٢٤: المتوفى( مجاهد البغدادي

ــر،الطبعة – ــة،: مص ـــ ١٤٠٠ الثاني ــراء ) ٦٥٩(ه ــرآن للف ــاني الق ،ومع
،و )٧٣٣ص(: ، وحجـة القـراءات  )٥/٤٨(،وإعراب القرآن للنحاس )٣/٢٠٤(

 ).٢/٣٩٣(،والنشر )٥/٣٩٧(المحرر الوجيز إلبن عطية

 )١٩/٨٤(تفسير القرطبي : ينظر)  ٣(



 

 

٢١٠  

 

  

 
)١( M 8 7  hg  f  e   d  c  b  a  `

   m  l  k  j      iL١٩٩: البقرة  
بضم السين والمقصود بها أبراهيم عليه السـالم   )الناس(قرأ الجماعه 

بالياء والمراد بـه آدم   )الناسي(وقرأ سعيد بن جبير )١(ومن سبقه من الناس
ولقد عهدنا الى آدم فنسي فلم نجد لـه  ((وحده ويدلل على ذلك قوله تعالى 

  )١١٥:طه () )عزما
)٢(  M 8 7  t   s  r  q    p  o  n  m  l  k

  £  ¢  ¡  �  ~}  |     {  z  y  x  w  v  u

   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦¥  ¤Lــران : آل عم
٨١  

بفتح الالم والميم مـع التخفيـف وهـي    )لما(قرأ أكثر القراء السبعه 
 نللذي آتيتكمومه:التقدير و مبعىن الذيالقراءه المشهوره عن حفص عن عاصم 

وقرأ الحسن وحمزه واألعمش ويحيى بن وثـاب وهبيـره   ، الكتاب واحلكمة
بكسر الالم وفتح المـيم  ) لما(عن حفص عن عاصم ،والخزاز واألعمش  

 الذين أوتو الكتـاب  خذ ، أي أخذ اهللا ميثاقاألوهي مبعىن الذي وهي متعلقة بوتخفيفها 
عكم لتؤمنن به مـن بعـد   جاءكم رسول مصدق ملا م ذاألجل الذي آتاهم من حكمة مث إ

  .امليثاق ؛ ألن أخذ امليثاق يف معىن االستحالف
بفتح الـالم وتشـديد   ) )لما((وقرأ سعيد بن جبير والحسن واالعرج _

  ومعناه  الميم

                                                             
 )١/٢٧٤(معجم القراءات )٢/٤٢٨(، تفسير القرطبي ) ١/١١٩(المحتسب:ينظر )١(



 

 

٢١١ 

 

  

والذي يبدو من هذه اآلراء أن كال الوجهني األول )١( .الكتاب واحلكمة حني آتيتكم
الثالث مسـتقيم المعنـى مـع أن    حتى الوجه . تستقيم القراءة بهما  والثاين

  .القراءة به شاذة
)٣( M 8 7   Ì   Ë  Ê     É  È  Ç  Æ   Å  Ä  Ã   Â

    Ù   Ø  ×  Ö    Õ  Ô  ÓÒ  Ñ  ÐÏ  Î  Í

   Þ  Ý    Ü  Û  ÚL١٦٢: النساء  
بالياء نصبا على المدح وقرأ سـعيد   )والمقيمين الصالة(قرأ الجمهور 

بن جبير وعمرو بن عبيد والجحدري  والحسن وعيسى بن عمر ،ومالـك  
بن دينار وعصمه عن االعمش وهارون ويونس ومجاهد عن ابي عمرو ، 

  )٢() )والمقيمين الصالة((وأبن مسعود وأبي بخالف عنه 
 )٤(  M 8 7  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿

 Ì   Ë  Ê  É  È   Ô                 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ

   ÕL٢٣:المائدة  
بفتح الياء على البناء للفاعل بمعنـى أنهـم    )يخافون(قرأ الجماعة _

يخافون اهللا  تعالى واليبالون بكثرة العدوا  لما وقر فـي صـدورهم مـن    
بالتصـريح بلفـظ   )  يخافون اهللا(إيمان  صحيح ،وقرأ قتادة وأبن مسعود  

  )٣() الجاللة

                                                             
  )  ١/٥٣٥(معجم القراءات)٤/١٢٦(، تفسير القرطبي ) ١/١٦٤(المحتسب: ينظر )١(
معجـم  )١/٢٥٠(،إعراب القـرآن للنحـاس  ) ١/١٠٦(معاني القرآن للفراء:ينظر )٢(

 )  ١٩٩-٢/١٩٨(القراءات  

 )٢٥٢-٢/٢٥١(معجم القراءات : ينظر)٣(



 

 

٢١٢  

 

  

وقرأ سعيد بن جبير،و أبن عباس ومجاهد وأبن أبـي شـريح عـن    
بضم الياء مبنيا للمفعول،أي ويوقرون ويسمع كالمهم ) ويخافون(الكسائي 

  )١( لتقواهم وفضلهم  
  :يحتمل أمرين(وقد وجه ابن جني هذه القراءة بقوله عن معناها بأنه 

ويتَّقَونلما لهم في نفوس أن يكون من المؤمنين الذين يرهبون : أحدهما
الناس من العفة والورع والستر؛ وذلك أنه من كان فـي النفـوس كـذلك    
رهب واحتُشم وُأطيع وُأعظم؛ ألن من أطاع اهللا سبحانه ُأكرم وُأطيع، ومن 

  .عصاه امتُهن وُأضيع
أن يكون معناه من الذين إذا وعظُوا رهبوا وخَـافُوا، فـإذا   : واآلخر

ليسوا ممن يركب جهلـه وال  : سول بالحق أطاعوا وخضعوا؛ أيأتاهم الر
ُأولَِئك الَّذين امـتَحن اللَّـه قُلُـوبهم    {: يصغي إلى ما يحد له، فيكون كقوله

ِإنَّما تُنْذر منِ اتَّبع الذِّكْر وخَشـي  {: ، وكقوله تعالى  ٣:الحجرات }ِللتَّقْوى
، ونحو ذلك مـن اآلي الدالـة علـى رهبـة     ١٠:ياسين} الرحمن بِالْغَيبِ

  .)٢(المؤمنين وطاعتهم، فهذا إذن من ُأخيفَ واألول من خيف
 ، ولـم  )٣(وقد صنف أبن جني هذه القراء من ضمن القراءات الشاذه

  .أعثر لها على روايه من القراءات الصحيحه  
)٥(  M 8 7  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £

            »  º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±  °   ¯®

  ÌË  Ê  É         È  Ç  ÆÅ  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼

 Ò    Ñ           Ð  ÏÎ   Í  

   ×  Ö   Õ  Ô  ÓL ٨٩: المائدة  
                                                             

 )٢/٢٥٢(معجم القراءات : ينظر )١(

  )٢٠٩-٢٠٨/ ١(المحتسب ) ٢(
 )١/٢٠٨(المحتسب :ينظر )٣(



 

 

٢١٣ 

 

  

بالكاف المكسوره ، وقرأ النخعي  وأبن )) «  أو((قرأ الجماعه  
يب وأبن عبدالرحمن واليماني وأبو الجـوزاء ويحيـى بـن يعمـر     المس

بالكاف المضمومه ، وقرأ سعيد بن جبير ،وأبو العاليه وسعيد ) )كُسوتهم((
بهمزه مكسوره ،وقرأ ) )كإسوتهم((بن المسيب  وأبو نهيك  ومعاذ القارئ 

بالهمزهالمفتوحـه وتعـد   )) كأسوتيهم((ابن السميفع وابو عمران الجويني 
  )١(ءة سعيد بن جبير هذه وابن السميفع قراءه شاذه  قرأءهقرا

قالُوا نُرِيد َأن نَْأكَُل منْها وتَطْمِئن قُلُوبنا ونَعلَم َأنْ قَـد  ( قال تعالى) ٦( 
يندالشَّاه نها ملَيع نَكُونقْتَنا ود١١٣المائدة () ص (   

بكسـر  ) )ونعلـم ((األعمش بفتح النون ،وقرأ ) )نَعلم((قرأ الجماعه 
بضم النون على أنه مبنيا  )ونُعلم(النون وورد عن سعيد بن جبير أنه قرأ 

على أنه مبنـي   )ويعلم(للمفعول ، كما ورد عنه أنه قرأ بالياء المضمومه  
 )وتعلـم (للمفعول وضميره عائد على القلوب ،وقرأ األعمش و المطوعي 

ا وقد ورد عن المطوعي أيضـا كسـر   بالتاء المفتوحه ، أي وتعلمه  قلوبن
  .)٢(التاء

)٧( M 8 7  D  C     B  A  @  ?  >  =

  RQ  P  ON  M  L  K   J  I  HG  F  E

  V  U  T     SL١٣٩: األنعام  

                                                             
 )١/٢١٨(المحتسب :ينظر )١(

: المتـوفى ( إلبـراهيم بـن إسـماعيل األبيـاري     :الموسوعة القرآنيـة  : ينظر)٢(
،ومعجم )٥/٣١٤(هـ  ١٤٠٥: مؤسسة سجل العرب الطبعة: ،الناشر)هـ١٤١٤

 )٣٧١-٢/٣٧٠(القراءات



 

 

٢١٤  

 

  

، وقـرأ  )مـا (برفع التاء على أنه خبر لمبتدأ ) خالصةٌ (قرأ الجمهور 
يان بن حسين سعيد بن جبير وقتادة وأبن عباس بخالف عنه واالعرج وسف

  . )١(بالتاء المنصوبه)خالصةً (
منصوبا من غير تاء ،وقـرأ أبـن   ) خالصاً(كما قرأ سعيد بن جبير 

  مسعود والضحاك 
والزهري وأبو العالية وأبن أبي عبله واالعمش بخالف عنه وكـذلك  

بالرفع ومن غير تاء على أنه خبر ما وقرأ أبـن  ) خالصٌ (سعيد بن جبير 
عكرمه وابن يعمر والزهري وأبو حيوة وأبن طالون مسعود وأبن عباس و

برفع الصاد والهاء علـى  ) خالصه(والمطوعي وأبن بكار عن أبن عامر 
  .)٢(االضافه الى الضمير

\  [  ^                  _   `  M  e  d  c   b  a قال تعـالى ) ٨( 

  t  s   r  q  po  n  m  l  k  j    i    h  g  f

L ٤٠: األعراف  
بالفتح لحرفي الجيم والميم وقرأ سعيد بـن  ) )الجمل((قراءة الجمهور 

جبير وعلي بن ابي طالب  وأبن مسعود وأبي بن كعب  وأبن عباس فيمـا  
روى عنه شهر بن حوشب ، ومجاهد وأبن يعمر وأبو مجلـز والشـعبي   
  وأبو رجاء ،وأبن محيصن وعكرمه وأبان عن عاصم والمازني وغيـرهم  

  
   

                                                             
، المحتسـب  )٢/٢٩٥(،معاني القرآن للزجاج )١/٣٥٨(معاني القرآن للفراء:ينظر)١(

 )٢/٥٦١(معجم القراءات ) ١/٢٣٢(

-٢/٥٦٢(،ومعجم القراءات )٧/٩٦(،وتفسير القرطبي )١/٢٣٢(المحتسب :ينظر)٢(
٥٦٣( 



 

 

٢١٥ 

 

  

  )١(.وحه ،وفسروه على أنه حبل السفينهبالميم المشدده المفت ))الجمل((
وقرأ سعيد بن جبير وأبن عباس في روايه مجاهد وأبن مسعود وأبي 
بن كعب وقتادة وسالم  االفطس والحسن وعكرمه وعبد الكريم وحنظلـه  

بالتخفيف  بضم الجيم  وفتح الميم وقرأ أبن عباس في ) )الجمل((وغيرهم 
  )٢(.بالضم على أنه جمع) )الجمل((والجحدري والضحاك  روايه عطاء

¼  ½  ¾  ¿  M   Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À قــال تعــالى) ٩(

  É  ÈL١١٧:األعراف  
قرأ أبن كثير وأبو عمرو وأبن عامر ونافع وحمزه والكسـائي وأبـو   

بفـتح الـالم   ) )تلقّف((جعفر ويعقوب ، وقنبل عن القواس عن أبن كثير 
  )٣(وتشديد القاف 

بتسـكين الـالم وفـتح    ))تلقـف ((وقرأ حفص عن عاصم والمفضل 
  )٤().)لقف((وتخفيف القاف من 

)١٠(  M 8 7  ¸¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯

  ¿  ¾    ½       ¼  »  ¹  ºL ١٩٤: األعراف  
بتشـديد حـرف   ))عباد أمثالكم...... إن الذين تدعون((قرأ الجماعه 
، وقـرأ  )٥(الدال من عباد والالم مـن أمثـالكم  ورفع )إن(النون وفتحه من 
بكسـر  ) )من دون اهللا عبادا أمثـالكم .إنِ الذين تدعون  ((سعيد بن جبير 

                                                             
ألبي الحسن علي بن محمد بن محمـد   :النكت والعيون=  تفسير الماوردي:رينظ)١(

: ، المحقـق )هـ٤٥٠: المتوفى( بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي
/  بيـروت  - دار الكتب العلمية: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر

 )٣/٤٧(،ومعجم القراءات)٢/٢٢٣(لبنان 
 )٤٨-٣/٤٧(القراءاتمعجم :ينظر)٢(

  )٣/١٢٧(معجم القراءات:ينظر)٣(
 )٤/٢٧٠(تفسير الثعلبي:ينظر)٤(

 ،)٣/٢٣٨(، ومعجم القراءات)٧/٣٤٢(تفسير القرطبي:ينظر)٥(



 

 

٢١٦  

 

  

هؤالء الـذين   أن:بتنوين الفتح ، على وجه  )عباداً(ونصب   وتخفيفها )إن(النون من 
حجارة أو خشب، فهم أقل مـنكم ألنكـم أنـت عقـالء      متدعون من دون اهللا إمنا ه

  .)١( فكيف تعبدون ما هو دونكم؟ وهم مجاد الينطقونوخماطبون،
)١١( M 8 7   a   ̀ _  ^  ]  \  [  Z   Y

  e  d  c  bL٢٠١: األعراف  
قرأ أبن كثير وأبو عمر والكسائي والشمبوذي وأبو حاتم واألصـمعي  

  .ف ،بتخفيف الياء الساكنه على وزن ضي) )طيف((عن أبي عمرو 
على أنه ) )طائف((وقرأ نافع وأبن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر 

  .)٢(أسم فاعل
وقرأ سعيد بن جبير ، وعبد اهللا بن عباس وعبـد اهللا بـن مسـعود    

بتشديد الياء وكسرها وهـي مثـل هـين    ) )طيف((والضحاك والجحدري 
  . )٣(ولين

)١٢( M 8 7               U  T  S  R  Q  PO  NM

  _    ^  ]  \  [  Z  Y  XW  VL ٩٠: التوبة  
بالعين المفتوحه والذال المشددة المكسورة ) )المعذرون((قرأ الجمهور 

بفتح العـين  ) )المعذرون((، أي يوهمون الناس أن لهم عذرا ، وقرأ قتاده 
  .)٤(وتشديد الذال مع فتحها 

                                                             
 )٧/٣٤٢(، وتفسير القرطبي)١/٢٧٠(المحتسب:ينظر)١(

 ،)٢/٢٧٥(والنشـر  ،)٤/٢٧٠(،وتفسير الثعلبي )٣٠١(السبعة في القراءات:ينظر)٢(
  )٣/٢٤٨(القراءاتومعجم 

،معجـم  )٧/٣٤٩(،وتفسير الثعلبي تفسـير القرطبـي  )٣٠٦(حجة القراءات: ينظر)٣(
 )٣/٢٤٩(القراءات

 )٣/٤٣٥(،معجم القراءات)١/٦٠(،المحتسب)٢/٤٩٤(معاني القرآن للزجاج:ينظر)٤(



 

 

٢١٧ 

 

  

بتاء مفتوحـه مـن   ) )المعتذرون((يد بن جبير وقرأ أبن مسعود وسع
  .)١( .كان هلم عذر أو مل يكن هلمسواء  الذين يعتذرون، :أعتذر، أي

  .)٢())المعاذرون((وقرأ أبن أبي ليلى وأبن السميفع 
َأال ِإنَّهمْ يثْنُون صدورهم ِليستَخْفُوا منْـه َأال حـين   ( قال تعالى)١٣( 

 تَغْشُونسورِ   يـدالص بِـذات ـيملع ِإنَّه نُونلعما يو ونرسماي لَمعي مهيابث (
  )٥:هود(

أي يظمـرون  )ثنى(بفتح الياء على أنه مضارع  )يثْنُون(قرأ الجمهور 
مافيها من عداوة للمؤمنين ويخفون مافيها من الحقد والبغضاء وقرأ سعيد 

الربـاعي أي   )أثنى(على انه مضارع  بالياء المضمومه )يثنون(بن جبير 
  . )٣(انهم يثنون عليه في العلن ويظمرون له ما يظمرون في الخفاء

وقرأ أبن عباس بخالف عنه وعلي بن الحسين وزيد بن علي ومجاهد 
ونصر بن عاصم  والجحدري وأبو االسـود الـدؤلي واالعمـش وأبـن     

مضـارع  بالتـاء المفتوحـه بـدل اليـاء وهـو      ) )تثنـوني ((محيصن  
  .)٤())أثنوني((

M  x                 w  v  u  t  s  r  q :قــال تعــالى ) ١٤(

  ª©  ¨  §   ¦  ¥  ¤   £¢  ¡  �  ~  }      |  {  zy

  °   ¯  ®  ¬  «L٧٨: هود  
   )هن(بضم الراء على أنه خبر ) )هن أطهر((قرأ الجمهور 

                                                             
ألبي حيـان  : ، والبحر المحيط في التفسير)٢/٤٩٤(معاني القرآن للزجاج :ينظر)١(

: المتـوفى ( بن علي بن يوسف بن حيان أثير الـدين األندلسـي  محمد بن يوسف 
 )٥/٤٨١(بيروت  - دار الفكر: صدقي محمد جميل، الناشر: ،المحقق)هـ٧٤٥

 )٣/٤٣٦(معجم القراءات :ينظر)٢(

 )  ٤/٧(،ومعجم القراءات)٥/٣١٤(،والموسوعة القرآنية)١/٣١٨(المحتسب: ينظر)٣(

 )٤/٨(،معجم القراءات)١/٣١٨(لمحتسب،وا)٣/٣٩(معاني القرآن للزجاج:ينظر)٤(



 

 

٢١٨  

 

  

أسـحاق  وقرأ سعيد بن جبير ، والحسن وزيد بن علي وأبـن أبـي   
ولـيس  : (، قـال الزجـاج   )١(بفتح الراء ) هن أطهر(والسدوسي والسدى 

والذين . يجيز أحد من البصريين وأصحابِهِم نصب أطْهر، ويجيزهاغيرهم
هـؤالء  : فإذاقـالوا " كان " في هذا بمنزلتها في " هن " يجيزونها يجعلون 

 ،ر لَكمأطه نر لَكم، أجازوا هي أطْهنَاتكما يجيزون كان زيـدهو أطهـر   ب
  )٢. ()من عمروٍ

M  @   ?  >   =  <  ;      :  9  8  7 :قال تعالى) ١٥( 

  C  B  AL ٧٢:يوسف  
بضم الصاد وفتح الواو ،وقـرأ  )) صواع((قرأ الجمهور من القراء -

بكسر )) صواع((سعيد بن جبير والحسن البصري وابن قطيب وأبو حيوة 
  )٣(الصاد وفتح الواو 

مـن دون  )) صاع((وقرأ أبو هريرة ومجاهد بخالف عنه وأبو جعفر 
  )٤(.واو

وقرأ أبـو  .  )٥(واأللفبياء بين الصاد ))صياع((وقرأ سعيد بن جبير 
  .)٦()) صوع((بفتح الصاد والواو و))صواع((رجاء 
 )١٦(  M 8 7Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á       À  ¿ L 

  ٤١:إبراھیم
  

                                                             
 )  ٤/١١٠(ومعجم القراءات)٩/٧٦(،تفسير القرطبي)١/٣٢٥(المحتسب:ينظر)١(

 )٦٨/ ٣(معاني القرآن واعرابه للزجاج )٢(
  )  ٤/٣٠٦(،ومعجم القراءات)١/٣٤٦(المحتسب:ينظر)٣(
 )٤/٣٠٧(معجم القراءات:ينظر)٤(

 )  ٩/٢٣٠(تفسير القرطبي :ينظر)٥(

 )٤/٣٠٧(معجم القراءات :ينظر)٦(



 

 

٢١٩ 

 

  

بتشديد الياء وبألف بعد ) )Â((قرأ السبعة وأبو جعفر ويعقوب   
  . )١(الواو

بكسر الدال وسكون الياء ) )وِلواِلدي((وقرأ سعيد بن جبير ومجاهد _
وال يبعد أن تكون أمه مسلمة ألن اهللا ذكر عـذره فـي   (قال القرطبي )٢(،

رب {وعلى هذا قراءة سعيد بن جبيـر ،  : قلت . استغفاره ألبيه دون أمه
اِلدِلوِلي و ر٣( ).أباه. يعني} ياغْف(  

وقرأ الحسن بن علي ويحيى وابو جعفر بن علي وابـن مسـعود   _ 
  وُأبي بن كعب 

  .)٤())وِلولَدي((
)١٧( -  M 8 7  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £

  °  ¯   ®          ¬L٢٤: اإلسراء  
  )٥(.بضم الذال وكسر الالم مع تشديده ) )الذُّلِّ((قرأ جمهور القراء 

بكسر الذال ،وهي قرأءة ابـن عبـاس   )) الذّل((وقرأ سعيد بن جبير 
عاصم وعروه بن الزبيـر والحسـن البصـري وعاصـم       وأبو بكر عن

ذل يـذلُّ  وحماد األسدي عن ابي بكـر، يقـال    الجحدري ويحيى بن وثاب

                                                             
،ومعجـم  )٩/٣٧٥(،وتفسـير القرطبـي   )٣/١٦٥(معاني القرآن للزجـاج  :ينظر)١(

  )٤/٥٠٦(القراءات 
) ٣/٥٣٧(ومعـاني القـرآن للنحـاس     ،)١٦٥/(٣معاني القرآن للزجاج  :ينظر)٢(

  )١/٣٦٥( لمحتسباو
  )٣٧٥ /٩(تفسير القرطبي)٣(
) ٣/٥٣٧(ومعـاني القـرآن للنحـاس     ، )٣/١٦٥(معاني القرآن للزجاج :ينظر)٤(

  .)١/٣٦٥(لمحتسب او
،ومعـاني  )٣/٢٣٥( ،معاني القرآن للزجـاج  )٢/١٢٢(لفراء  القرآن معاني:ينظر)٥(

  )٥/٤٦( ،ومعجم القراءات ٤/١٤١القرآن للنحاس 



 

 

٢٢٠  

 

  

والذي يبدو أن قراءة الجمهور أولى وأقوى ليس الحتوائهـا علـى   ) ١(،ذُالً
أركان القراءة الصحيحة فحسب وإنما لمعناها الذي يكون مالئمـا معهـا   

فع تستخدم مع اإلنسان والذل بالجر تسـتخدم مـع   ومتطابقا ألن الذُل بالر
. ضد الصعوبة، والذُّلِّ لإلنسان، وهو ضد العـز : الذِّلِّ يف الدابة(: ابن جينالحيوان قال

وكأم اختاروا للفصل بينهما الضمة لإلنسان والكسرة للدابة؛ ألن ما يلحق اإلنسان أكرب 
  ٢.)قدرا مما حيلق الدابة

مكْر اللَّيِل والنَّهارِ ِإذْتَْأمرونَنـا َأن نَكْفُـر بِاللَّـه     بْل(قال تعالى ) ١٩(
  )٣٣سبأ) (ونَجعَل لَه َأنْداداً

بتسـكين الكـاف ورفـع الـراء     ) )مكر الليل والنهار((قرأ الجماعه 
وأضافته الى ما بعده ، و قرأ سعيد بن جبير ومعه جعفر بن محمد وابـو  

بفـتح الكـاف وتشـديد الـراء     ) )ليل والنهـار مكَر ال((رزين وابو يعمر 
  :على وجهين.المرفوعه 

َأنَحن صددنَاكُم {: تعالى دل عليه قولهالي مضمر الفعل ال:األول منهما
كُماءِإذْ ج دعى بدنِ الْهالليـِل   : الجواب ناك، ف٣٢:سبأ }ع كَـربل صدنا م

  )٣(. كرورهما: والنهارِ، أي
  .مكَر الليل والنهار صدنا: باالبتداء، أي رفعهعلى : والثاني 

،وقرأ سعيد بن جبير  أيضا وراشد وهو من التابعين وممن صـحح  
بفتح الكاف وتشديد الراء وفتحها ) )مكَرّ الليلِ والنهارِ((المصاحف وطلحه 

                                                             
 القرطبي ،)٢/١٨(المحتسبو ،)٣/٢٣٥(للزجاج وإعرابه رآن قمعاني ال:ينظر  )١( 

   )٤٢٠/ ٥(معجم القراءات ،)١١/١٨٢(
 .)١٨/  ٢(المحتسب ) ٢(

 )٢/١٩٣(المحتسب : ينظر ) ٣(



 

 

٢٢١ 

 

  

وهو  زرتك خفوق النجمِ، وصياح الدجاجِ:ما تقول، ك"مكَر"وأما  على وجه الظرفية
  .)١(.صددتمونا يف هذه األوقات على هذه األحوال: معلق بفعل حمذوف، أي

)٢٠( M 8 7  Á    À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸

  Ò  Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  ÂL 
  ٩: الزمر

  ) )يحذر اآلخره((قرأ الجماعه 
وابي بن كعب وعبـد اهللا  قرأ سعيد بن جبير ، وعبد اهللا بن مسعود _

  .)٢() )يحذر عذاب اآلخره((بن عباس وعروة وابو رجاء وابن عمران 
)٢١(  M 8 7  Í  Ì  Ë  ÊL٣٧: النجم  
  بلغ: بالتشديد على معنى ) )Ì((قراءة الجماعه  _
وقرأ سعيد بن جبير وقتادة وأبو أمامه وأبو مالك الغفاري ومحمـد  _

وزيد بن علي وأبن محيصـن بخـالف   بن السميفع وابو عمران الجويني 
  .  )٣(بفتح الفاء المخففه على معنى الصدق في القول والعمل)) وفَى((عنه 

)٢٢(  M 8 7  =  <  ;  :  9  8  7  6   5  4L ٥٢:المدثر  
بالصاد والحاء المضمومين مع تشديد )) صحفاً منشرةً((قرأ الجماعه_

  )) نشر((الشين من 

                                                             
 ٦/١٦٩،والموسوعه القرانيه ٣٠٣/ ١٤،وتفسير القرطبي ٢/١٩٣المحتسب :ينظر)١(

  )٣٧٨- ٧/٣٧٧(،ومعجم القراءات 
 ).١٤٢/ ٨(،ومعجم القراءات ٦/١٥٩معاني القران للنحاس :ينظر)٢(

، زاد المسير في علم ٢/٢٩٤،والمحتسب  معاني القرآن وأعرابه للزجاج : ينظر)٣(
: المتوفى( التفسير لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي

بيـروت،   – دار الكتاب العربـي : عبد الرزاق المهدي، الناشر: المحقق)هـ٥٩٧
،ومعجـم  )١١٣/ ١٨(،وتفسير القرطبي)١٩٢/ ٤(هـ   ١٤٢٢ - األولى: الطبعة

  ).١٩٩/ ٩(القراءات



 

 

٢٢٢  

 

  

بتسكين الحاء والنـون مـن   )) صحفا منْشرة((وقرأ سعيد بن جبير _
أما سكون احلـاء فلغـة متيميـة، وأمـا     (:ن جينقال أب )١(وهي لغة تميميه))أنشر((
، بسكون النون فإن جاري العرف يف االستعمال نشرت الثوب وحنوه، ونشر اهللا "منشرة"

  )٢()نشر اهللا امليت:املوتى فنشروا مهوقد جاء عنهم أيضا
)٢٣( M 8 7b  a    e            d     cL٣٢: المرسالت  

بالقاف المفتوحه وتسكين الصـاد ، علـى   ))d  ((قرأ الجمهور _ 
  . أنها جمع قصره وهي الغليظ من الشجر مثل جمره وجمر

وقرأ سعيد أبن جبير وأبن عباس وأبن مسعود ومجاهـد والحسـن   _
بالقاف والصاد المفتـوحتين  )) كالقَصر((وأبو الجوزاء وأبو رزين وحميد 

  .)٣(والمقصود بها أعناق اإلبل أو أعناق النخل 
أي  بكسر القاف وفتح الصاد)) كالقصر((وقرأ سعيد بن جبير أيضا _

  )٤.(الشجر حزم أو. أصول الشجر والنخل :
بضـم القـاف   ) )كالقُصر((وقرأ أبو هريرة وأبن مسعود والنخعي _

  .)٥(وتسكين الصاد على معنى  القصور

                                                             
 ١٧٤/ ١٠، ومعجم القراءات  ١٩/٩٠،وتفسير القرطبي ٢/٣٤٠المحتسب :ينظر )١(

 ).٢/٣٤٠(المحتسب ) ٢(

/ ٢(،والمحتسـب  )٢٦٨/  ٥(، ومعاني الزجـاج )٣/٢٢٥(معاني الفراء : ينظر )٣(
ألبي عبد اهللا محمد بن عمر بن الحسن : التفسير الكبير=  مفاتيح الغيبو ،)٣٤٦

: المتـوفى ( الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الـري بن الحسين التيمي 
 ١٤٢٠ - الثالثـة : بيروت،الطبعة – دار إحياء التراث العربي: ،الناشر)هـ٦٠٦
  ).٢٤٨/ ١٠(، ومعجم القراءات )١٦٤/ ١٩(،وتفسير القرطبي )٧٧٥/ ٣٠(هـ 

 ١٩(،والقرطبـي  )٢/٣٤٦(،والمحتسـب )٥/٧٦(أعراب القرآن النحاس : ينظر ) ٤(
/١٦٤(.  

 ١٩(،والقرطبـي  )٢/٣٤٦(،والمحتسـب )٥/٧٦(أعراب القرآن النحاس : ينظر )٥(
/١٦٤(. 



 

 

٢٢٣ 

 

  

)٢٦( M 8 7  =     <   ;  :  9  8  7L٦: االنفطار  
  أستفهاميه) )ما((بدون همزه على أن  ) )9  :((قراءة الجمهور  _
،أمـا علـى   ) )ما((بهمزه بعد  ) )ما أغرك((وقرأ سعيد أبن جبير  _

  ))ما((وجه التعجب وأما على أستفهاميه  
 .  )١())ما الذي أدخلك في الغفله((بمعنى   

 
 

 

                                                             
  )٣٣٥-١٠(ومعجم القراءات)٢/٣٥٣(المحتسب :ينظر)١(



 

 

٢٢٤  

 

  

 
إن اإلمام سعيد بن جبير كان تابعي جليال عالما مجاهدا غيـورا   -١

على دينه  وعلى أمر المسلمين  وال يحيد عن منهج اختطه لنفسه حتى لو 
  .فه لك حياتهواجه أعتى الطغاة ولو كل

كان لسعيد بن جبير األثر الكبير في نقـل الكثيـر مـن العلـوم     -٢
  .الشرعية كالفقه والتفسير واسباب النزول وكذلك القراءات القرآنية

لم تكن لسعيد بن جبير قراءة خاصة به وإنما كـان يـروي مـا     -٣
سمعه من القراءات ، إما عن طريق شيخه ابن عباس أو أبي بن كعب أو 

  .سعود أو غيرهم من الصحابة ابن م
إن القراءات الشاذة التي نقلت عن سعيد بن جبير كانت أكثر من  -٤

القراءات الصحيحة ،لذلك فإن القراءات التي انفرد بها والتي وإن خـالف  
بها الجمهور كونها قراءات شاذة ، إال أنها تخدم إلى حد كبيـر التفسـير   

  .للقرآن الكريم
ودا كبيرة في القراءات القرآنيـة كمـا لـه    إن لسعيد بن جبير جه-٥

جهودا كبيرة في التفسير والحديث والفقه وغير ذلك من العلوم وال يمكـن  
  .ألحد أن يغفل اهتماماته بالقراءات وبراعته فيها  

  
 

 



 

 

٢٢٥ 

 

  

 
ألحمد بن محمد بن : إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر .١

: المتـوفى (الدمياطي، شهاب الدين الشهير بالبناء أحمد بن عبد الغني 
-لبنـان   –دار الكتب العلمية : أنس مهرةالناشر: المحقق) هـ١١١٧
  هـ١٤٢٧ -م ٢٠٠٦الثالثة، : الطبعة

لعبد الرحمن بن أبي بكـر، جـالل الـدين    : اإلتقان في علوم القرآن .٢
محمد أبـو الفضـل إبـراهيم    : المحقق)هـ٩١١: المتوفى(السيوطي 

  م١٩٨٧-بيروت–المكتبة العصرية : اشر،الن
 -لمحمد سمير نجيب اللبدي:أثر القرآن و القراءات في النحو العربي .٣

  م١٩٨٧-دار الكتب الثقافية  -الناشر-الطبعة األولى
ألبي جعفر النَّحاس أحمد بن محمد بن إسـماعيل بـن   : إعرابالقرآن .٤

نعم خليل عبد الم: تحقيق)هـ٣٣٨: المتوفى( يونس المرادي  النحوي
  هـ ١٤٢١ ،/١/دار الكتب العلمية، ط: إبراهيم، الناشر

لخير الدين بن محمود بن محمد علي بن فارس، الزركلي : األعالم   .٥
: دار العلم للماليين ،الطبعـة : الناشر) هـ١٣٩٦: المتوفى(الدمشقي 

  م ٢٠٠٢مايو / أيار  -الخامسة عشر 
يوسف بن علي بـن   ألبي حيان محمد بن: البحر المحيط في التفسير .٦

: ، المحقـق )هـ٧٤٥: المتوفى( يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي
  بيروت – دار الفكر: صدقي محمد جميل، الناشر

ألبي عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبـد اهللا  : البرهان في علوم القرآن .٧
محمد أبو الفضل إبراهيم : المحقق)هـ٧٩٤: ت(بن بهادر الزركشي 

  األولى، : ء الكتب العربية الطبعةدار إحيا: الناشر
لشمس الدين أبو عبـد اهللا  : تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم .٨

: المتـوفى (محمد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايمـاز الـذهبي        
  المكتبة التوفيقية: الناشر)هـ٧٤٨



 

 

٢٢٦  

 

  

ألبي الحسن علي بن محمد بـن   :النكت والعيون=  تفسير الماوردي .٩
: المتـوفى ( ي البغدادي، الشهير بالمـاوردي محمد بن حبيب البصر

: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم، الناشر: ، المحقق)هـ٤٥٠
  لبنان/  بيروت - دار الكتب العلمية

لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير : القرآن آي تأويل عنجامع البيان  .١٠
ـ ٣١٠: المتوفى(بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري  : المحقـق )هـ

 ١٤٢٠األولـى،  : الطبعة مؤسسة الرسالة: الناشر أحمد محمد شاكر
  م ٢٠٠٠ -هـ 

ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بـن  : الجامع ألحكام القرآن .١١
:  المتـوفى ( ين القرطبـي فرح األنصاري الخزرجـي شـمس الـد   

دار :  أحمد البردوني وإبراهيم أطفـيش الناشـر  :  تحقيق )هـ٦٧١
  م ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ الثانية،:  القاهرة الطبعة – الكتب المصرية

 لعبد الرحمن بن محمد، أبـو زرعـة ابـن زنجلـة    : حجة القراءات .١٢
سـعيد  : محقق الكتاب ومعلق حواشـيه  )هـ٤٠٣ حوالي: المتوفى(

  دار الرسالة: لناشراألفغاني، ا
ألبي نعيم أحمد بن عبد اهللا بن أحمد : حلية األولياء وطبقات األصفياء .١٣

: المتـوفى (بن إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران األصـبهاني       
 -هــ  ١٣٩٤بجوار محافظة مصـر،   -السعادة : الناشر)هـ٤٣٠

  م١٩٧٤
لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بـن  : زاد المسير في علم التفسير .١٤

عبـد الـرزاق   : المحقق )هـ٥٩٧: المتوفى( ن محمد الجوزيعلي ب
 - األولـى : بيروت،الطبعـة  – دار الكتاب العربي: المهدي، الناشر

  هـ   ١٤٢٢
سير أعالم النبالء لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان  .١٥

ـ ٧٤٨: المتوفى (بن قَايماز الذهبي  مجموعـة مـن   : المحقـق  )هـ



 

 

٢٢٧ 

 

  

مؤسسة الرسـالة  : الشيخ شعيب األرناؤوطالناشر المحققين بإشراف 
  م١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥الثالثة ، : الطبعة 

ألبي عبد اهللا محمد بن سعد بـن منيـع الهاشـمي    : الطبقات الكبرى .١٦
: المتـوفى (بالوالء، البصري، البغـدادي المعـروف بـابن سـعد     

بيـروت   –دار صـادر  : الناشـر  إحسان عبـاس : المحقق)هـ٢٣٠
  م ١٩٦٨األولى، : الطبعة

لشمس الدين أبو الخير ابن الجـزري،  : غاية النهاية في طبقات القراء .١٧
مكتبـة ابـن   : الناشر) هـ٨٣٣: المتوفى(محمد بن محمد بن يوسف 

  برجستراسر. هـ ج١٣٥١عني بنشره ألول مرة عام : تيمية الطبعة
 لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشـوكاني اليمنـي  : فتح القدير .١٨

 - دار ابن كثير، دار الكلـم الطيـب  : الناشر )هـ١٢٥٠: المتوفى(
  هـ ١٤١٤ - األولى: دمشق، بيروت الطبعة

أحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبـو  : كتاب السبعة في القراءات .١٩
شوقي ضـيف،  : المحقق)هـ٣٢٤: المتوفى( بكر بن مجاهد البغدادي

  هـ١٤٠٠ الثانية،: مصر،الطبعة – دار المعارف: الناشر
ألحمد بن موسى بن العباس التميمي، أبـو  :السبعة في القراءاتكتاب  .٢٠

-شوقي ضيف : المحقق)هـ٣٢٤: المتوفى(بكر بن مجاهد البغدادي 
  هـ١٤٠٠الثانية، : الطبعة-مصر –دار المعارف : الناشر

ألحمد بـن محمـد بـن إبـراهيم     : الكشف والبيان عن تفسير القرآن .٢١
اإلمام أبي محمد بن : قيقتح )هـ٤٢٧: المتوفى( الثعلبي، أبو إسحاق

دار إحياء : األستاذ نظير الساعدي، الناشر: عاشور، مراجعة وتدقيق
ـ ١٤٢٢ األولـى : لبنان، الطبعـة  – التراث العربي، بيروت  - ،هـ

  م ٢٠٠٢
لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسـابوري  : الكنى واألسماء .٢٢

قشـيري  عبد الـرحيم محمـد أحمـد ال   : المحقق)هـ٢٦١: المتوفى(



 

 

٢٢٨  

 

  

عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنـورة،  : ،الناشر
  م١٩٨٤/هـ١٤٠٤األولى، : المملكة العربية السعودية الطبعة

اللباب في تهذيب األنساب ألبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بـن   .٢٣
محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن 

  .بيروت –دار صادر : الناشر)هـ٦٣٠: المتوفى(األثير 
لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن : لسان العرب .٢٤

 –دار صادر: الناشر)هـ٧١١: المتوفى(منظور األنصاري اإلفريقى 
 ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة -بيروت

ألبي محمد عبد الحق بـن  : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .٢٥
 عبد الرحمن بن تمام بـن عطيـة األندلسـي المحـاربي     غالب بن

: عبد السالم عبد الشافي محمد، الناشر: المحقق )هـ٥٤٢: المتوفى(
  هـ ١٤٢٢ - األولى: بيروت ،الطبعة – دار الكتب العلمية

إلبراهيم بن السري بن سهل، أبـو إسـحاق   : معاني القرآن وإعرابه .٢٦
بيـروت الطبعـة    – كتبعالم ال: الناشر )هـ٣١١: المتوفى( الزجاج
  م ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ األولى

أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبـد اهللا بـن منظـور    : معاني القرآن .٢٧
/  أحمد يوسف النجـاتي : المحقق)هـ٢٠٧: المتوفى( الديلمي الفراء

الـدار   :عبد الفتاح إسماعيل الشـلبي ،الناشـر  /  محمد علي النجار
  األولى: مصر الطبعة – المصرية للتأليف والترجمة

دار سـعد الـدين   : عبد اللطيف الخطيب،الناشـر .د:معجم القراءات .٢٨
  دمشق/للطباعة والنشر

ألبي عبد اهللا محمد بـن عمـر بـن    : التفسير الكبير=  مفاتيح الغيب .٢٩
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب 

 – ربـي دار إحيـاء التـراث الع  : ، الناشر)هـ٦٠٦: المتوفى( الري
  هـ ١٤٢٠ - الثالثة: بيروت، الطبعة



 

 

٢٢٩ 

 

  

لشـمس الـدين أبـو الخيـر ابـن       :منجد المقرئين ومرشد الطالبين .٣٠
دار : الناشر)هـ٨٣٣: المتوفى(الجزري، محمد بن محمد بن يوسف 

 -هــ   ١٣٧٦م ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠األولى : الطبعة الكتب العلمية،
  م ١٩٥٧

: المتـوفى ( إلبراهيم بـن إسـماعيل األبيـاري    :الموسوعة القرآنية .٣١
  هـ ١٤٠٥: مؤسسة سجل العرب الطبعة: ،الناشر)هـ١٤١٤

لشمس الدين أبو الخير ابـن الجـزري،   : النشر في القراءات العشر .٣٢
ـ  ٨٣٣:  المتوفى( محمد بن محمد بن يوسف علـي  :  المحقـق )هـ

المطبعـة التجاريـة   :  الناشـر )هـ ١٣٨٠ المتوفى( محمد الضباع
  برىالك

وتهذيب األسماء واللغات ألبي زكريا محيي الدين يحيى بـن شـرف    .٣٣
عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليـه  ) هـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

  شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية: ومقابلة أصوله
ألبـي  : والمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهـا  .٣٤

وزارةا : الناشـر )هـ٣٩٢: المتوفى( وصليالفتح عثمان بن جني الم
ـ ١٤٢٠: المجلس األعلى للشئون اإلسالمية، الطبعـة -ألوقاف  -هـ
  م١٩٩٩

ـ ٣٣٨: ت(ألبي جعفر النحاس أحمد بن محمد : ومعاني القرآن .٣٥  )هـ
مكـة   – جامعـة أم القـرى  : الناشر، محمد علي الصابوني: المحقق

  ١٤٠٩ األولى،: المكرمة، الطبعة
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