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 بسم اهلل الرٛتن الرحيم

احلمد هلل الذي عّلم بالقلم, عّلم اإلنسان ما مل يعلم, والصبلة والسبلم على إمام ادلرسلُت, وخاًب النبيُت, زلمد ادلبعوث رٛتة      

 أٚتعُت، وبعد: للعادلُت, وعلى آلو وصحبو

از، ومن فضل اهلل على اإلنسان أنّو مل فإّن القرآن الكرمي ىو ادلعجزة اخلالدة اليت ال يزيدىا التقدم العلمي إال رسوخًا ُب اإلعج     

يًتكو ُب احلياة يستهدي ٔتا أودعو فيو من فطرة سليمة فحسب، بل بعث إليو رسواًل حيمل من ربّو فرقاناً يبّشر وينذر، ويهدي ويرشد، 

 ؛ةالعلوم القرآنيّ  روة سنامِ ىو ذِ اّلذي علم القراءات ومن ىنا تربز أمهّية الّدراسة القرآنية وإيثارىا على الّدراسات األخرى، السّيما 

ا بوجهُت أو أكثر شلّ  ر القرآن, وفهمو, ومعرفة معانيو، من حيث كون قراءة كلمةٍ فهو خيدم تدبّ  ؛صالو بكتاب اهلل تعاىل اتصااًل وثيقاً التّ 

كتب التفسَت وتوجيو ف ؛يغفلوهوقد اعتٌت علماء ادلسلمُت هبذا ادلوضوع ومل يعُت على إضافة معاٍن ال ديكن فهمها من قراءة واحدة، 

وتورد بعض  ،قراءةٍ  ة كلّ ح حجّ ا كان  توضّ , وإنّ اً فردم ووع, إال أهنا مل تدرسىذا ادلوضُب  مغزارةٍ على جوانب  ائهااحتو ب ثريّةٌ القراءات 

 ة.االختبلف ُب القراءات القرآنيّ طائف اليت تتحقق من خبلل الفوائد واللّ عن  –ُب األغلب -الّطرف غاّضةً قوال ادلبثوثة ىنا وىناك, األ

طائف اليت وإفراده وتصنيفو وبيان ادلعاين والفوائد واللّ  ،ق بوما يتعلّ  كلّ   ُب ىذا ادلوضوع, وٚتعُ  كان من اجلدير البحثُ  لذا     

 د اآليات.الظاىر ُب تعدد القراءات الذي ىو ٔتنزلة تعدّ  تضمنتها القراءات, وبيان اإلعجاز القرآينّ 

 .(و أثره ُب ادلعٌت فَ االحتجاج للقراءات القرآنية ُب خا٘تة سورة يوسُ )فجاء عنوان ْتثَي :      

 وأسباب اختيارهأىمية الموضوع ,: 

و, بُت قراءاتو ومعاني لعيشِ اكتاب اهلل تعاىل، و   ُب خدمةِ  الرّغبةو  وجل, قو بكتاب اهلل عزّ تعلّ  ةُ و, وشدّ علم القراءات وفضلُ  شرفُ      

لقراءات من العلوم ادلعينة االحتجاج لعلم , باإلضافة إىل كون غويّ والل   حويّ القراءات مصدرًا مهًما من مصادر االحتجاج النّ  واعتبارُ 

عدم وجود مؤلفات  , ومن األسباب أيًضا: ادلعاين وبيان أثر اختبلف القراءات ُب ،وذلك من خبلل ربطو بالتفسَت ؛ر اآلياتعلى تدبّ 

 ،توصيات العلماء والباحثُت بالبحث ُب ىذا ادلوضوع, باإلضافة إىل وتبُّت أثرىا ُب ادلعاين ،لقراءاتتبلف اكافية هتتم ّتمع اخ

 .أصيل علميٍ  فق منهجٍ وإخراجو وُ 
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استنبطها العلماء,  وأحكام جليلةٍ  ،عظيمةٍ  ورة من فوائدَ ا ُب ىذه السّ فعائٌد دلة, خاصّ  -عليو السبلم-وسفسورة يُ ا اختياري لأمّ  

، ولو ُب آية من ختامها ٕتمع وٚتعها بعضهم ُب كتب, فأحبب  أن أزيد على تلك الفوائد, ما خرجُ  بو من أثٍر الختبلف القراءات

 مقصدىا األّم.

 خطة البحث: 

 ., وخا٘تةوثبلثة مباحثقسمُ  البحث إىل : مقدمة,          

 علمتعريف ب لالمبحث األوّ  في، ووأمهيتو, وخطة البحث, ومنهجي فيو ه،وأسباب اختيار , بحثنوان العُ   المقدمة تتضّمنُ     

 , ووجوهبا اً تعريف تضمّ , وسفيُ  بُت يدي سورة على وقفةٍ  المبحث الثاني اشتمل، ٍب وأنواعو ,مصطلحاتوبيان و  ,االحتجاج

 .دلا قبلها من الّسور، ودلا احتوتو من تناسب بُت أغراضها وختامها مناسبتها من وجوأوذكر بعض مقاصدىا, و  ,تسميتها

االحتجاج         الثاين: ، ادلعٌت اختبلف القراءات ُب تفسَت رُ أثل: األوّ ن مطلبين؛ تضمّ ف القراءات وادلعٌت :المبحث الثالثأّما        

 الّدراسة. وتوصياتِ  فيها رلمل نتائجو  ،الخاتمة، ثّم كانت وسف وارتباطو بادلعٌتللقراءات القرآنية ُب خا٘تة سورة يُ 

  البحث منهج: 

ورة, السّ خا٘تة من  موضعُتاء ُب بذكر اختبلف القرّ  كتفي ُ ا , و الوصفي   رائي  سلك  ُب معاجلة ىذا البحث ادلنهج االستق

 .وسفسورة يُ   هبا صّ ة اليت اختُ اخلبلفات الفرشيّ ضمِن  من واالختبلف ُب ىذْين ادلوضعُْتِ 

لعمل، على أن وفّقٍت ذلذا ا -ٛتًدا كثًَت طيًبا مبارًكا فيو، كما ينبغي جلبلل وجهو وعظيم سلطانو–وأخَتًا فإين أشكر اهلل وأٛتده 

 أن يرزقٍت اإلخبلص والقبول، وأن يعود ىذا البحث باخلَت والنفع على اإلسبلم وادلسلمُت. ووأسأل، وشرّفٍت ٓتدمة العلم وأىلو

 ...... ... ... ... ... ... 

 : االحتجاج األول المبحث

 :ومصطلحاتو تعريفو -0

 :االحتجاج لغة 
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 . (3) واحتج بالشيء: اٗتذه حجة, (2) تقدمي احلجةواالحتجاج ىو: , (1)د من احَلج ، وىو القص افتعالٌ  

 .(4)واحلجة : الدليل, والربىان, وما دوفع بو اخلصم

 .(6) , وٚتعها حجج وحجاج(5)يكون بو الظفر عند اخلصومة( وقال الليث: )احلجة: الوجو الذي

 .(7)قصد؛ ألن القصد ذلا وإليها. وكذلك زلجة الطريق ىي ادلقصد وادلسلكأي تُ  جّ ٖتُ ة ألهنا وإنا مسي  حجّ : قال األزىريّ 

 :االحتجاج اصطالحًا 

 القراءات، من حيث اللغة واإلعراب وادلعٌت, وعللِ  علم يقصد منو تبيُت وجوهِ ما يستخلص من كتب االحتجاج من معناه أنو: 

 .(8) واإليضاح عنها واالنتصار ذلا

ألن دليل القراءة صحة إسنادىا وتواترىا، وإنا يراد هبا  وكلمة احلجة ُب ىذا الفن ال يراد هبا الدليل،يقول الدكتور سعيد األفغاين: )

فهي تعليل االختيار ال دليل صحة  ؟القراءات الصحيحة ادلتواترة اليت أتقنهااختار القارئ لنفسو قراءتو من بُت  ذادلا, وجو االختيار

 .(9)(اختيار قراء ذلاإذ القراءة صحيحة ُب نفسها لتواترىا ال لعلل  القراءة،

 :مصطلحات علم االحتجاج 

 ذلذا العلم أمساء أخرى ُعرف هبا, واصطلح عليها من أّلف فيو, ضلو: )وجوه القراءات(, و )علل القراءات(, و )معاين القراءات(,     

 .(10)و )إعراب القراءات(, و )توجيو القراءات(  

 .ةومن ىنا جاء لفظ االحتجاج للقراءات القرآنيّ      

                                                                 

 ىـ .1414 - 3 :بَتوت, ط –, دار صادر(228 /2مادة حجج )، أبو الفضل، ٚتال الدين ابن منظور األنصاري, مكرمبن يُنظر: لسان العرب حملمد   - 1
لية بعنوان: )االحتجاج للقراءات بواعثو وتطوره وأصولو وٙتاره(, نشر ُب رللة البحث العلمي والًتاث اإلسبلمي اليت تصدرىا ك لوكما يعرفو الدكتور عبد الفتاح شليب ُب ْتث   - 2

 (.87ص  -ىـ  1401الشريعة ّتامعة أم القرى )العدد الرابع: 
 .(2/228) مادة حجج البن منظور, يُنظر: لسان العرب - 3
 يُنظر: ادلرجع السابق. - 4
 م. 2001, 1:بَتوت , ط –العريب (, دار إحياء الًتاث 251/ 3ٖتقيق: زلمد عوض مرعب, ), مد بن أٛتد األزىري اذلروي، أبو منصورحمليُنظر: هتذيب اللغة  - 5
  (.228/ 2)مادة حجج  ,يُنظر: لسان العرب - 6
 (.251/ 3)ؤلزىري ، ليُنظر: هتذيب اللغة  - 7
,  ىـ1427 – 1األردن, ط  –دار عمار  ,(18ٖتقيق: د. حازم سعيد حيدر, )ص  ,يُنظر: مقدمة ٖتقيق شرح اذلداية لئلمام أيب العباس أٛتد بن عمار ادلهدوي - 8

 .ه 1415 -1ط: , مداديةادلكتبة اإل(, 286/ 1وصفحات ُب علوم القراءات للدكتور عبد القيوم عبد الغفور السندي )
 ىـ.1418, 5بَتوت, ط:  -(, مؤسسة الرسالة35-34صبن زصللة, ٖتقيق: سعيد األفغاين, ) بتصرف من مقدمة ٖتقيق )حجة القراءات( لئلمام أيب زرعة عبد الرٛتن  - 9

  .(21ص)يُنظر: مقدمة ٖتقيق شرح اذلداية  - 10
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 دفاًعا عن القراءات الصحيحة, وردًّا على من أنكرىا أو أنكر بعضها وضّعفها. ؛وقد اىتم العلماء هبذا العلم قدديًا وحديًثا 

ة بالقراءات ادلتواترة, ال أن حُيتج ٔتذاىب اللغة ويّ حْ ة والن  غويّ الصحيح أن حُيتج للمذاىب الل   وكان من ادلعقول ُب ادلنهج العلميّ      

ا توافر ذلا من الضبط والتحرّي والوثوق شيء مل 
ّ
ن االحتجاج ذلا بالنحو وشواىده ألة, و يتوافر بعضو ألوثق شواىد العربيّ للقراءات, دل

, كما فعل أبو حيان ال زلكومةً  وهبذا صلد أن ادلنهج السليم والوضع الصحيح ىو جعل القراءات حاكمةً , (1)عكس للوضع الصحيح

 .(2)كتابيهما )البحر احمليط( و )الدر ادلصون ُب علوم الكتاب ادلكنون(  ُب ثنايا , وتلميذه السمُت احلليبّ األندلسيّ 

 يلي: ماأبرزىا  من :االحتجاج للقراءات أنواع  -4

 .-بما فيها من قراءات  -االحتجاج للقراءة بآيات قرآنية أخرى  - 0

قرأه ٛتزة )حيث قال: ,  ]٘ٗ: النور[ ڇٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڇ بن أيب طالب عند توجيهو لقولو تعاىل:  ما ذكره مكيّ  أمثلة ذلك:من  

ٻ  پ  ڇ دليلو إٚتاعهم على قولو:  , وڇ كل  ڇإىل  ڇ خالقڇباخلفض على إضافة  ڇ ُكل  ڇ ، بألف والرفع، و ڇ َخاِلقُ  ڇوالكسائي 

ودليلهم إٚتاعهم على  .بو "كبًل" ، على ادلاضي ونصبوا: ڇ َخَلق ڇوقرأ الباقون: ,  ]ٕٓٔاألنعام: [ ڇپ    پپ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹڤ  

 .(3) ( ]ٜٔإبراىيم: [ ڇٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ڇ قولو: 

 .زولوأسباب النّ  االحتجاج بالمعنى التفسيريّ  -4

البقرة: [ ڇ  ىٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ى  ى  ې  ې  ې   ېڇ عند ذكر قولو تعاىل:  (4) مثال ذلك: ما ذكره ابن أيب مرمي ُب موضحو     

ر، فلما أخذ بيد عم مدلا جاء ُب األثر أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلّ  ؛بكسر اخلاء على األمر ڇى    ڇوقرأ الباقون: ): قال ]ٕ٘ٔ

  م: نعم، قال عمر: أفبل نتخذهاهلل عليو وسلّ ذا مقام أبينا إبراىيم؟ قال صلى عمر: أىأتيا على ادلقام، قال 

 .(5) (]ٕ٘ٔ: البقرة[ ڇ  ىى  ې  ې  ې   ېڇ ُمصل ى؟ فأنزل اهلل تعاىل: 

                                                                 

 .(18 - 17ص ( )يُنظر: مقدمة ٖتقيق )حجة القراءات - 1
 .(21ص )يُنظر: مقدمة ٖتقيق شرح اذلداية  - 2
دار احلديث  ,(243 -242/ 2القيسي, ت: الشيخ عبد الرحيم الطرىوين, ) بن أيب طالب يُنظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها, أليب زلمد مكي - 3

 م.2007 -ىـ 1428القاىرة, ط:  –احلديث 
سالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ُب فرع اللغة, ٖتقيق ودراسة: عمر ٛتدان (, ر 299/ 1) ,ابن أيب مرميصر بن علي الشَتازي ادلعروف بلنادلوضح ُب وجوه القراءات وعللها  - 4

 .كلية اللغة العربية  -شليب, جامعة أم القرى ٛتدان الكبيسي, إشراف: أ. د. عبد الفتاح إمساعيل 
 -الل و عنو يرض-الل و عليو وسلم أخذ بيد عمر أن النيب صلى الل و صلى »من رواية رلاىد عن ابن عمر  ُب احللية أخرجو أبو نعيماألثر غريب هبذا اللفظ, ويقرب منو ما  - 5

ىذا حديث  قال:ٍب  ,اآلية -ِإبْراِىيَم ُمَصلًّى(  )َواٗت ُِذوا ِمْن َمقامِ  تعاىل بل نتخذه مصلى؟ فأنزل الل وفأ :نعم. قال :براىيم؟ قالإالل و ىذا مقام  قال لو: يا نيبفمر على ادلقام ف
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 . حوّي والصرفيّ والن   غويّ االحتجاج بالقياس الل   -3

 ]ٕٗٛالبقرة: [ ڇڇ  ڇ  ڑ  ڑ  ڇ  ڇڍ   ڇ عند توجيو قولو تعاىل: بن أيب طالب ي ما ذكره مكّ : ويّ حْ االحتجاج الن   ةمن أمثل     

أن الفاء يستأنف ما  :ة من رفعالذي ىو جواب الشرط، وحجّ ,  ]ٕٗٛالبقرة: [ ڇڎ  ڇ أنو عطفو على:  :ة من جزموحجّ )قال:  

فتكون  ,ا، وجيوز أن يكون الفعل مقدرً بأن يكون أضمر مبتدأ على تقدير: فاهلل يغفر ويعذ فرفع على القطع شلا قبلو، إما ,بعدىا

 .(1)(على ىذا: فيغفر اهلل دلن يشاء ويعذب من يشاء ٚتلة معطوفة على فعل وفاعل على مثلها، والتقدير

 .االحتجاج برسم المصحف -4

وقد  .(2)بالواو ڇٹڇ بغَت واو،  وقرأىا الباقون  ]ٙٔٔالبقرة: [ ڇٹ  ۀ  ۀ  ہہ  ہہ  ڇ من قولو تعاىل:  ڇ قالواڇ قرأ ابن عامر مثالو:      

 .(3)قراءة ابن عامر موافقة لرسم ادلصحف الشامي، وقراءة الباقُت موافقة لرسم بقية ادلصاحفجاءت 

 .االحتجاج بالرواية والسند -5

قولو: )وأئمة القراءة ال تعمل ُب شيء من حروف القرآن، على األفشى ُب اللغة، واألقيس ُب العربية. بل على  نُقل عن الداينّ      

ادلصَت األثب  ُب األثر، واألصح ُب النقل، والرواية إذا ثبت  ال يرّدىا قياس عربية، وال فشّو لغة، ألن القراءة سّنة متبعة، يلزم قبوذلا و 

 .(4)إليها(

 يوسف سورةبين يدي مبحث الثاني: ال

 :التعريف بها -0

 .(1) ىو "سورة يوسف" حد و األ اسمهاأوال: 

                                                                                                                                                                                                                                              

عن أبان بن تغلب عن احلكم  رلاىد. تفرد بو جعفر بن زلمد ادلدائٍت عن أبيو عن ىارون األعور -غريب من رواية صحيح ثاب  من حديث جعفر بن زلمد عن أبيو عن جابر،
وُب الصحيحُت عن  .ىـ1394ّتوار زلافظة مصر،  -السعادة الناشر: (,302/ 3) ,نعيم أٛتد بن عبد اهلل األصبهاينأليب  حلية األولياء وطبقات األصفياءيُنظر:  ن رلاىد.ع

 « .قل  يا رسول الل و، لو اٗتذنا من مقام إبراىيم مصلى، فنزل »وفيو « فذكر احلديث -رىب ُب ثبلث وافقٍت»الل و عنو  يالل و عنو قال: قال عمر رض يأنس رض
 (.369/ 1) دلكي بن أيب طالب الكشف - 1
 .ادلطبعة التجارية الكربى (,2/220 ) يُنظر: النشر ُب القراءات العشر لشمس الدين ابن اجلزري, ت: علي زلمد الضباع, - 2
 –ٖتقيق: زلمد الصادق قمحاوي, مكتبة الكليات األزىرية , بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداينيُنظر: ادلقنع ُب معرفة مرسوم مصاحف أىل األمصار لعثمان بن سعيد  - 3

 (.2/220)  البن اجلزري. وكذلك النشر 102القاىرة, ص
اإلمارات, )أصل الكتاب رسائل ماجستَت من  –, جامعة الشارقة (860 /2), ن عثمان بن عمر أبو عمرو الداينيُنظر: جامع البيان ُب القراءات السبع لعثمان بن سعيد ب - 4

 م.2007 -ىـ  1428، 1:جامعة أم القرى وًب التنسيق بُت الرسائل وطباعتها ّتامعة الشارقة(, ط
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ذكر اسم ومل يُ  ،ذكر قصتو ُب غَتىا من سور القرآنكلها، ومل تُ   -عليو السبلم -أهنا قّص  قصة يوسف وجو تسميتهاثانًيا: 

ولذلك , ڇگڇ ز ذلا من بُت السور ادلفتتحة ْتروف االسم ٘تيّ  يوسف عليو السبلم ُب غَتىا إال ُب سورة األنعام وغافر, وُب ىذا

وىكذا فإن اشتهار السور بأمسائها  ،الثانية ڇگڇ األوىل و  ڇگڇ : عوضا عن أن يقال ؛أو قوِم نيبي  أضيف  كل واحدة منها إىل نيبّ 

فكانوا يدعون تلك السور بـ "آل  ،عةأول ما يشيع بُت ادلسلمُت بأوىل الكلمات اليت تقع فيها وخاصة إذا كان  فواٖتها حروفا مقطّ 

 .(2)حم" و"آل الر" وضلو ذلك 

 .(4)ُب األمصار (3)العدد علماءباتفاق  آيةً  وإحدى عشرةَ  مائةٌ  عدد آياتها: ثالثاً 

واخلمسون ُب  وىي السورة الثالثةُ , (6)بعد سورة ىود، وقبل سورة احلجر نزل  ,(5)مكية سورة ىي  رابًعا: مكان نزولها وترتيبو:

 .(7)ترتيب نزول السور على قول اجلمهور

 .(8) ىذه السورة من اإلطنابُب  -بلمعليو السّ  -كرت قصة يوسفُب القرآن ٔتثل ما ُذ  ومل تذكر قصة نيبي 

 :مقاصد السورةذكر بعض  -4

  عليو -قصة يوسفلبيان ، أذكر منها ما يرتبط ارتباطًا مباشرًا ٔتقصدىا األعظم؛ ففيها ّٚتة قاصدم -عليو الّسبلم - لسورة يوسف

قد يكون  هاإثبات أن بعضو  أصوٌل لتعبَت الرؤيا, فيها، و ُب ذلك من العرب من نواح سلتلفة مع إخوتو، وما لقيو ُب حياتو، وما -السبلم

، ٔتن يصطفيو من عباده تعاىل لطف اهلل، و القرابة بُت حاسدتّ وقوع ال، و أصول احلكمةو ، وذلك من أصول النبوءات بأمور غيبية إنباءً 

                                                                                                                                                                                                                                              

تونس,  -الدار التونسية للنشر  (,197 /12), حملمد الطاىر بن عاشور التونسي (تفسَت الكتاب اجمليدل اجلديد من ٖترير ادلعٌت السديد وتنوير العق)التحرير والتنوير يُنظر:  - 1
 .ىـ 1984

 (.197 /12) ( و77/ 11البن عاشور )التحرير والتنوير يُنظر:  - 2
عبد ل ,القرآن يالفرائد احلسان ُب عد آيُنظر:  الكوُب.و احلمصي، و الدمشقي، و البصري، و ادلكي، و ادلدين األخَت، و علماء العدد: ىم سبعة على ادلشهور: ادلدين األول،  - 3
 .ه 1404, 1, ط:مكتبة الدار بادلدينة ادلنورة(, 25, )صاح بن عبد الغٍت بن زلمد القاضيالفت
, م1994 -ىـ1414، 1:طالكوي ,  -طات والًتاث مركز ادلخطو  (,167)ص  لعثمان بن سعيد الداين, ت: غاًل قدوري احلمد, البيان ُب عّد آي القرآنيُنظر:  - 4
 م.1974ىـ/ 1394: طاذليئة ادلصرية العامة للكتاب,  (,233/ 1) : زلمد أبو الفضل إبراىيم,، تاإلتقان ُب علوم القرآن, جلبلل الدين السيوطيو 

 (,362/ 6) العظيم والسبع ادلثاين, لشهاب الدين األلوسي, ت: علي عبد الباري عطية,روح ادلعاين ُب تفسَت القرآن و (, 197 /12) البن عاشور التحرير والتنويرظر: يُن -5
اجلامع ألحكام القرآن ادلعروف بتفسَت القرطيب, و  (,233/ 1)لسيوطي لاإلتقان , و (167)ص لداين ل البيان ُب عّد آي القرآنو  ,ىـ1415، 1ط:بَتوت,  –دار الكتب العلمية 

  م.1964 ،2ط: القاىرة,–دار الكتب ادلصرية ,(118/ 9) أٛتد الربدوين وإبراىيم أطفيش, :القرطيب, ٖتقيقأليب عبد اهلل مشس الدين 
 (.197 /12)البن عاشور التحرير والتنوير , و (362/ 6) األلوسيتفسَت يُنظر:  - 6
 (.197 /12) البن عاشور التحرير والتنويريُنظر:  - 7
 ادلرجع السابق.يُنظر:  - 8
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من  -عليهما السبلم -يعقوب ويوسفم ٔتا لقيو تسلية النيب صلى اهلل عليو وسلّ ا خيشى ضرره، و ز وأخذ احليطة شلّ لتحر  احلث على او 

صرب األنبياء مثل يعقوب  بيان عظم، و عداء كفار قوموليو وسلم من آلو أشد ما لقيو من وقد لقي النيب صلى اهلل ع ،ن األذىذلم ما

ألسباب حلصول اخلَت واندفاع اإلخبلص هلل تعاىل ىو أكرب امعرفة أن وحسن عاقبة ذلك، و  ,على البلوى -بلمعليهم السّ  -ويوسف

خاء ع إليو دائًما ُب الرّ ّر االلتجاء إىل اهلل تعاىل والتض منها عند وقوعها، واحلث على الفنت, واذلربوجوب البعد عن أسباب الشر، و 

العربة أن اء واألصفياء ىم أشّد الناس ببلء، و أن األنبيجو ال يكون معو تربٌّم وال تسّخط، و إقرار كوى على و جواز بّث الشّ دة، و والشّ 

إىل غَت ذلك من الفوائد  ات القددية،واحلضار  الغابرة تاريخ األمممن وفيها عرب لبداية، قص اُب حال العبد بكمال النهاية, ال بن

 .(1) وادلقاصد

 :وجو المناسبة فيها -3

 :وجو مناسبتها للسورة التي قبلها: أوال 

من األقارب، وُب األوىل ذكر ما لقوا من األجانب، وأيضا قد وقع  -عليهم السبلم-اشتماذلا على شرح ما قاساه بعض األنبياء 

ووقع ىنا حال , [ ٖٚىود: ] ڇٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   ڇ وقولو سبحانو: ,[ٔٚىود: ] ڇىى ى ى ى ی ی ڇ فيما قبل:

وجابر بن زيد أن يونس ٛتة، وقد جاء عن ابن عباس يعقوب مع أوالده وما صارت إليو عاقبة أمرىم شلا ىو أقوى شاىد على الرّ 

 .(2)آخر من وجوه ادلناسبة ىذا وجهاً  د  وعُ  ،ٍب يوسف ،ٍب ىود ،نزل 

 :مناسبة خاتمة الّسورة لمقصدىاثانًيا: 

       ى  ىڭ   ې  ې  ۉ  ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ىى  ې  ې  ې  ې  چ  : تعاىل بقولو -عليو الّسبلم-تم  سورة يوسف ختُ ا

 ى  ى  ى  ى  ى              ى  ى  ىى  ى  ى  ى  ى        ى  ى ى

 .[111 -110يوسف:  ] چ     ى  ى      ى  ىی  ی  ی  ی       ى  ى  

ٓتبلف غَتىا من  ،ة  ْتصول الفرج بعد الشد  ص  اختُ  وسفسورة يُ  أن إذ ؛للمقصد األعظم من الّسورة مناسبةٌ الخاتمة ىذه 

  ىذه القصة ُب سائر القصص صّ فلما اختُ  ,إبليس وقوم نوح وقوم ىود وقوم صاحل وغَتىمكقصة ،فإن مآذلا إىل الوبال ,القصص
                                                                 

 عبد بن أشرف: احملقق, السعدي ناصر بن الرٛتن لعبد, السبلم عليو يوسف قصة من مستنبطة فوائد (, و200 -199 -198/ 12يُنظر: التحرير والتنوير البن عاشور ) - 1
 م, وكتب التفسَت تزخر بذكر تلك الفوائد منثورة ُب ثنايا التفسَت.200 - ىـ1420, السلف أضواء:الناشر,زلمد أبو ادلقصود

 (.362/ 6يُنظر: تفسَت األلوسي ) - 2
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ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ىى   ڭ   ې  ې  ۉچ  : اآلية ، و قد دل (1)واعي على نقلها خلروجها عن مس  القصصاتفق  الدّ  ,بذلك

الرسل من أقوامهم وتكذيبهم، وحصول النجاة دلن ُقدر ذلم د يأس على حصول الفرج والنصر بع چ ى       ى  ىې  ې  ې  ې  

 ديد.وشاء اهلل خبلصهم، وأخذ القوم اجملرمُت ببأس اهلل الشّ 

  ى      ى  ىی  ی  ی  ی       ى  ى  ى  ى  ى  ى  ى    ى  ى  ىىى  ى  ى  ى   ى  ىچأما قولو تعاىل:     

وأشار  چڻ  ڻچ ودلا ذكر سبحانو ىذه القصص كما كان ، وحث على االعتبار هبا بقولو:  )فيقول اإلمام البقاعي رٛتو الّلو:  چى

  ىچإىل أنو بذلك أجرى سنتو وإن طال ادلدى، أتبعو اجلزم بأن ُب أحاديثهم أعظم عربة، فقال حثًا على تأملها واالستبصار هبا: 

الذي تلي عليك تتبعاً ألخبار الرسل الذين طال هبم الببلء حىت أي اخلرب العظيم  چ  ى  ى چأي كونًا ىو ُب غاية ادلكنة      چى

أي عظة عظيمة وذكرى  چى چ ,بلم والتحية واإلكرامعلى ٚتيعهم أفضل الصبلة والسّ  -استيأسوا من نوح إىل يوسف ومن بعده 

قدر على ما قص من أمر  ألىل العقول اخلالصة من شوائب الكدر يعربون هبا إىل ما يسعدىم بعلم أن من أي چ ىى چ ,شريفة

ئنًا من كان  يوسف عليو السبلم وغَته قادر على أن يعز زلمدًا صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم ويعلي كلمتو وينصره على من عاداه كا

 .(2) (إىل غَت شلا ترشد إليو قصصهم من احلكم وتعود إليو من نفائس العرب ,كما فعل بيوسف وغَته

 القراءات والمعنى :المبحث الثالث

 المعنى تفسيرأثر اختالف القراءات في  األول: المطلب

 :على قسمُتوىو      

 :(3) على نوعُت ووى, ما اختلف لفظو ومعناه ووى .اقراءات لها أثر في تفسير اآلية وبيان معناىاألول : القسم 

                                                                 

، 1:ط ه,ؤ دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركا(, 30- 29/ 3) ت: زلمد أبو الفضل إبراىيم, الربىان ُب علوم القرآن, أليب عبد اهلل الزركشي,يُنظر:  - 1
 (.232 -231/ 3, واإلتقان للسيوطي )ىـ 1376

 (, دار الكتاب اإلسبلمي، القاىرة.260-259/ 10) اآليات والّسور، لئلمام البقاعّي،نظم الّدرر ُب تناسب  - 2
/ 1ىـ, والتحرير والتنوير البن عاشور )1417 ,1:ط - الثقبة -ر اذلجرة (, دا307ل, )ص مد بن عمر بن سامل بازمو , حملالقراءات وأثرىا ُب التفسَت واألحكام يُنظر: - 3
51.) 
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 ومنو اختبلف القراء ُب .اجتماعهما فيو د, لعدم تضادّ واح ما اختلف لفظو ومعناه مع جواز اجتماعهما في شيءٍ  - أ

اإلحياء، : ىو واإلنشارُ  ،ادلراد هبما: العظامي, و بالراء والزا  ,]ٜٕ٘البقرة:[ ڇ  ى  ىڇ ضلو:  حروف الكلمات على ضلو يغَت ادلعٌت,

 .(1) ، واحلياة حركة، فبل فرق بينهماورفع بعضها إىل بعضحريك اإلنشاز: ىو التّ و 

 .ومعناه مع عدم جواز اجتماعهما في شيء واحد، بل يتفقان من وجو آخر ال يقتضي التضادما اختلف لفظو  - ب

قرأ , [ٚ٘الزخرف: ] ڇۋ  ڭ  ې  ې  ۉ   ۉ  ې  ې  ٴۇ  ۋ   ڇ: قولو تعاىل ضلواختبلف احلركات الذي خيتلف معو معٌت الفعل، ومنو 

صدودىم ُب أنفسهم، وكبل  :غَتىم عن اإلديان، والثانية ٔتعٌت اد، فاألوىل ٔتعٌت: يصدوناد، وقرأ ٛتزة بكسر الصّ نافع بضم الصّ 

 .(2) ادلعنيُت حاصل منهم

 ,أمور ترجع إلى اللغة نحوًا، وصرفًا ونحو ذلك يقراءات ال أثر لها في تفسير اآلية ومعناىا، وإنما ىالثاني: القسم        

 :(3)وىو على نوعُت للتيسير ورفع الحرج عن األمة,

قرأ فقد تُ , ڇٹ    ڇضلو:   ادلعٌت,اء ُب حروف الكلمات على ضلو ال يغَتّ ومنو اختبلف القرّ ه: لفظو واتحد معناما اختلف   - أ

  .(5) شلا يطلق عليو أنو لغات فقطوىذا كلو  ،(4)ُت واإلمشاماد والسّ بالصّ 

 ,واإلمشام (1)واإلظهار واإلدغام والر ْوم (6)والقصر وٗتفيف اذلمز كادلدّ , ع صفة النطق بوشلا يتنوّ وذلك : لفظو ومعناه حدّ ما اتّ  - ب

 ,واإلمشام

                                                                 

 (.134 -132للسندي )ص  صفحات ُب علوم القراءات(, و 50 -49/ 1النشر البن اجلزري ) يُنظر: - 1
 (.55/ 1التحرير والتنوير البن عاشور ) يُنظر: - 2
 (.51/ 1(, و التحرير والتنوير البن عاشور )307لبازمول )ص  القراءات وأثرىا ُب التفسَت واألحكام يُنظر: - 3
خلط صوت الصاد بالزاي, واإلمشام ُب األصل ىو: إطباق الشفتُت عقب تسكُت احلروف, من غَت صوت, لئلشارة إىل حركتو األصلية وىي الضم, ادلراد باإلمشام ىنا: ىو  - 4

صاد خلط صوت ال -1, وىي: ل الوصلويدرك اإلمشام بالعُت وال يراه األعمى, ويكون ُب ادلرفوع وادلضموم ُب حال الوقف. ولو معاٍن أخرى غَت ىذا عند علماء القراءات ُب حا
أن يتلفظ القارئ ْتركة مركبة من جزءين ضمة وكسرة، جزء  :عند من قرأه باإلمشام، وكيفيتو ىنا "وِغيضَ " "ِقيلَ "خلط الكسرة بالضمة: وذلك ُب ضلو  -2. بالزاي كما سبق

[ على أحد الوجهُت فيو دلعظم القراء، 11]يوسف: " َتأَْمن ا"حلرف ادلدغم، وذلك ُب لفظ ضم الشفتُت مقارنا لسكون ا -3 الضمة أوال وىو األقل، يليو جزء الكسرة وىو األكثر.
, ىـ 1412, 4, ط:مكتبة السوادي للتوزيع( 157/ 1, )القاضي عبد الفتاح بن عبد الغٍت. يُنظر: الواُب ُب شرح الشاطبية لوُب إدغام السوسي ما كان مرفوعا على وجو عنده

, 1, ط:انعمّ  -دار عمار (, 137-136, )زلمد خالد منصورو أٛتد خالد شكرى، و القضاة،  مد أٛتد(, ومقدمات ُب علوم القراءات حمل831/ 2) وجامع البيان للداين
 .ه1422

 (.55/ 1(, والتحرير والتنوير البن عاشور )134 -132للسندي )ص  صفحات ُب علوم القراءات(, و 50 -49/ 1النشر البن اجلزري ) يُنظر: - 5
أربعة: التسهيل,  و, وأنواع ٗتفيفدلا كان اذلمز أثقل احلروف نطقا ، وأبعدىا سلرجا ، تنوع العرب ُب ٗتفيفو بأنواع التخفيف، وكان  قريش وأىل احلجاز أكثرىم لو ٗتفيفا - 6

(, واذلادي شرح طيبة النشر ُب القراءات العشر حملمد سامل 321-1/320(, والربىان ُب علوم القرآن للزركشي )1/340واإلبدال, واحلذف, والنقل, يُنظر: اإلتقان للسيوطي )
 ىـ. 1417, 1بَتوت، ط: -(, دار اجليل 186-185/ 1زليسن, )
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 .(2) ل()األصو  اء بـوضلو ذلك شلا يـَُعبـ ُر عنو القرّ  مات,اءات, وتفخيم البّل وترقيق الرّ 

 .(3)وفتحها [ بسكون الياء 156]األعراف:  ڇڃ  ڇ : الومث     

وىو  ,أبناء العربية ما مل حيفظو غَتىاعلى إىل أهنا حفظ   ة القراءات من ىذه اجلهة عائدةٌ زي  ومَ قال صاحب التحرير والتنوير: )     

 اء القرآن منٖتديد كيفيات نطق العرب باحلروف ُب سلارجها وصفاهتا، وبيان اختبلف العرب ُب ذلجات النطق بتلقي ذلك عن قرّ 

 وفيها أيضاً  معاين اآليات,ُب اختبلف لعدم تأثَته  ؛الصحابة باألسانيد الصحيحة، وىذا غرض مهم جّدًا, لكنو ال عبلقة لو بالتفسَت

 .(4) (ةلعلوم اللغة العربيفهي لذلك مادة كربى سعة من بيان وجوه اإلعراب ُب العربية؛  

 المعنىفي خاتمة سورة يوسف وارتباطو ب االحتجاج للقراءات القرآنية الثاني: طلبالم

ۉ   ڭ   ې  ې  ۉچ  :ة ُب قولو عّز وجلالّسورة، وقد وردت اخلبلفات الفرشيّ ز البحث على ما ورد من خبلفات فرشّية ُب خا٘تة تركّ     

 .[ٓٔٔيوسف: ] چ ى       ى  ىې  ې  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ىى  ې  ې  ې  ې  

 [.ٓٔٔيوسف: ] چۋ   ۋ    ٴۇۉ  ې  ې   ڭ   ې  ې  ۉچ  :أوال: اختالفهم في قولو تعالى

 : القراءات:أوال

بُواچ وقرأ الباقون بتشديدىا  چٴۇچبتخفيف الذال وأبو جعفر  الكوفيون قرأ       .(5) چُكذ 

 لقراءات:االحتجاج ل: ثانًيا

 بالتخفيف: چٴۇچقراءة االحتجاج ل -أ

 .(1) ك احلديث، أي: مل أصدقكتُ بْـ فهو من كذَ :  چٴۇچ من خّفففالَكِذب: نقيُض الص ْدِق؛ أصل 

                                                                                                                                                                                                                                              

 ظم صوهتا,أو ىو: تضعيف الصوت باحلركة حىت يذىب مع اإلتيان ببعض احلركة ْتيث يسمعها القريب ادلصغي دون البعيد، ويقّدر الباقي من احلركة بثلثها، :ىوالروم  - 1
 (.136(, ومقدمات ُب علوم القراءات )829/ 2. يُنظر: جامع البيان للداين )ويكون الروم ُب ادلرفوع واجملرور

 (.51/ 1(, والتحرير والتنوير البن عاشور )30/ 1النشر البن اجلزري ) يُنظر: - 2
 (.51/ 1التحرير والتنوير البن عاشور ) يُنظر: - 3
 (.51/ 1لتنوير البن عاشور )التحرير وا يُنظر: - 4
، 2:مصر, ط –دار ادلعارف  (,352 -351)صاحملقق: شوقي ضيف, , يمي، أبو بكر بن رلاىد البغداديالسبعة ُب القراءات, ألٛتد بن موسى بن العباس التميُنظر:  -5

التذكرة ُب القراءات الثمان, البن  , وىـ1403, 1:دمشق , ط –دار الفكر  (,672/ 2) اإلقناع ُب القراءات السبع البن الباذش, ٖتقيق: د. عبد اجمليد قطامش,, و ىـ1400
زلمد  :, والتلخيص ُب القراءات الثمان، أليب معشر الطربي، ٖتقيقىـ1412, 1:اجلماعة اخلَتية لتحفيظ القرآن الكرمي ّتدة, ط (,382/ 2، )أدين رشدي سويد :غلبون, ٖتقيق

(, وإٖتاف فضبلء البشر ُب القراءات األربعة عشر، 222/ 2ىـ، والنشر البن اجلزري )1412 ,1:ة اخلَتية لتحفيظ القرآن الكرمي ّتدة، ط(, اجلمع295عقيل موسى،)ص
 (, طبعة أٛتد حفٍت.156/ 2ألٛتد الدمياطي، )ص
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  .(2) ", وىو كذوب على "فعول"لاعفِ " وزن على وِكذاباً َكَذَب َيْكِذُب َكِذبًا وِكْذبًا يقال:  

 (3)ِإاّل ال ذي أَنا كاِذبُو أَُحد ثُها ... ِبالَلِو َمي ُة ما ال ذي َوَقد َحَلَف ْ  مة:ذو الر   الشاعر قال

 ثبلثة أوجو:على  آليةاالحتجاج للف ُب واختُ 

, [ٜٓٔيوسف: ] چۀ    ہ         ہ  ہ  ہ  ھھ    چمهم ُب قولو: لتقدّ  ؛عائد على ادلرسل إليهم چۉ  چ  : أن الضمَت ُبأجودىا

سل، أي: وظن ادلرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا، أي:  عائد على الرّ  چٴۇ چ و  چ ېچ والضمَت ُب  ،وألن الرسل تستدعي مرسبل إليو

 .(4) بالوحي وبنصرىم عليهم مكذهبم من أرسلوا إليه

 ٍب أُتبع بالضمَت العائد عليهم. چۉچ لفظر كِ إذ ُذ  الكبلم؛جاٍر على مس   چٴۇ چو چ ېچ استعمال الضمَت ُب و 

 على قولُت: ن  الظّ لف ُب معٌت لكن اختُ و  ,للرسّ عائدة على ا چٴۇ چو  چ ېچ و  چۉ  چ ُب  الضمائر الثبلثة: أن الوجو الثاني    

 چٴۇ چوفاعل  ,اليقُتذي ىو الّ  وال ٔتعناه اجملازيّ  ،كّ ذي ىو الشّ الّ  ال ٔتعناه األصليّ  ،واحلسبان موىّ ٔتعٌت التّ  الظنّ  القول األول: أنّ 

أو كذهبم رجاؤىم النصر،  ,كذبتهم أنفسهم حُت حدثتهم بأهنم ينصرون  ا قدسل أهنّ الرّ  : وظنّ أي, أو رجاؤىم ،إما أنفسهم :رادلقدّ 

  استشعرحىّت  ،تعاىل قد تطاول  و٘تادتار وانتظار النصر من اهلل كذيب والعداوة من الكفّ أن مدة التّ  :وادلعٌت

  .(5)من غَت احتساب فجأة جاَءُىْم َنْصرُنافـ ،وا أن ال نصر ذلم ُب الدنياوتومهّ  القنوط الرسل 

 م قد أخلفوا, واحتجّ فوا وساء ظنهم بأهنّ عُ سل قد ضَ الرّ  جيح, ٔتعٌت: أنّ مع الًتّ  كّ على بابو من الشّ  الظنّ  القول الثاين: أنّ      

بأن وا من أىل العلم, واحتجّ  ٚتاعةٌ  ، وتبعهاأويلالتّ  ىذارّدت  -رضي اهلل عنها-عائشة  لكنّ  !بشرٌ  سلَ الرّ  أصحاب ىذا القول بأنّ 

                                                                                                                                                                                                                                              

/ 1, ولسان العرب البن منظور, مادة كذب )2لًتاث، دمشق، ط:(, دار ادلأمون ل442/ 4يُنظر: احلجة للقراء السبعة، ألٛتد الفارسي، ت: بدر الدين قهوجي، ) - 1
 (.366(, واحلجة البن زصللة )ص704

 (.704/ 1ولسان العرب, مادة كذب ), ىـ 1408, 3:(, مكتبة اخلاصلي، القاىرة، ط6/ 4) الكتاب لسيبويو ، ٖتقيق عبد السبلم ىارون، - 2
 لبنان. -بَتوت  -(, دار ادلعرفة 27الرمة, اعتٌت بو وشرح غريبو: عبد الرٛتن ادلصطاوي, قافية الباء, )صديوان ذي الر مة, لغيبلن بن عقبة, ذو   - 3
دار  (, 563/ 6) احملقق: الدكتور أٛتد زلمد اخلراط, احلليب,الدر ادلصون ُب علوم الكتاب ادلكنون, أليب العباس، شهاب الدين، أٛتد بن يوسف ادلعروف بالسمُت يُنظر:  - 4

ىـ, واحملرر الوجيز ُب تفسَت الكتاب 1420، 1ط:مؤسسة الرسالة, (, 296/ 12) الطربي, ت: أٛتد زلمد شاكر, جامع البيان ُب تأويل القرآن حملمد بن جرير, و القلم، دمشق
 ىـ.1422(, دار الكتب العلمية، بَتوت، ط األوىل 288/ 3عبد السبلم الشاُب، ) :العزيز، البن عطية، ٖتقيق

(, 747/ 2علي البجاوي وآخرون ) :(, وإمبلء ما مّن بو الرٛتن من وجوه اإلعراب والقراءات ُب ٚتيع القرآن للعكربي، ٖتقيق442 - 441/ 4يُنظر: احلجة للفارسي ) - 5
ُب كلية اآلداب، جامعة ادللك سعود، ادلملكة العربية (,  مركز البحوث 53/ 2) (, وادلعاين ُب القراءات، لؤلزىري اذلروي،65/ 7(, وتفسَت األلوسي )367واحلجة البن زصللة )

 (,336/ 6ىـ, ومفاتيح الغيب، للرازي، )1414, 1دمشق، بَتوت، ط: (, دار ابن كثَت، دار الكلم الطيب،73/ 3ىـ, وفتح القدير، للشوكاين، )1412, 1السعودية، ط:
, 1(, دار الفكر، بَتوت، ط:335/ 6حر احمليط أليب حيان األندلسي، ٖتقيق صدقي زلمد ٚتيل، )ىـ , والب1420, 3(, دار إحياء الًتاث العريب، بَتوت، ط:521/ 18)

 (.564/ 6ليب )سمُت احلىـ, والدر ادلصون لل1420
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و ال ألنّ  وا ذلك باهلل تعاىل؛ع منهم أن يظنّ توقّ يُ سل الفالرّ  ؛بل إىل صاحلي األمة ،-بلمعليهم السّ -فيو ما ال يليق نسبتو إىل األنبياء 

عن عروة عن عائشة قال  لو وىو يسأذلا عن ) :ُب البخاريو  ؛(1)بذلك ى بعضهم مذىًبا اعتزالًيا ُب احتجاجهمادليعاد, وقد ضلّ  خيلف

. قل : فقد -بالتشديد- چوابُ ذ  كُ چوا؟ قال  عائشة: بُ ذ  وا أم كُ بُ ذِ قال قل : أكُ  [ٓٔٔيوسف: ] چ ۉ ې ې  ڭچ: قول اهلل عز وجل

يوسف: ] چۉ  ې  ې  ٴۇ چ ، فقل  ذلا:(أجل! لعمري! لقد استيقنوا بذلك)؟ قال : قومهم كذبوىم فما ىو بالظنّ  استيقنوا أنّ 

سل الذين آمنوا برهبم ىم أتباع الرّ ). قل : فما ىذه اآلية؟ قال : (اذلك برهبّ  سل تظنّ معاذ اهلل! مل تكن الرّ )قال : , [ٓٔٔ

ن كذهبم من قومهم، وظن  شل -بلمعليهم السّ  - لسحىت إذا استيأس الرّ  ،عنهم النصرقوىم، فطال عليهم الببلء، واستأخر وصدّ 

 .(2) , جاءىم نصر اهلل عند ذلك(كذبوىمقد  أتباعهم  أنّ  -عليهم السبلم- سلالرّ 

يستند  سلففة إنكارٌ  "كذبوا"ىا أن تكون وإنكارُ  ,فسَترأي ذلا ُب التّ  -رضي اهلل عنها -وىذا الكبلم من عائشةقال ابن عاشور: )     

, (3)(بالتخفيف چٴۇچ ، ومل تكن عائشة قد بلغتها رواية ٔتا يبدو من عود الضمائر إىل أقرب مذكور وىو الرسل، وذلك ليس ٔتتعُّت 

 وىو الصحيح ألن القراءة هبذا الوجو متواترة وال جيوز رّدىا.

 ,الرسل مم ذكرىتقدّ  نالذيإن كان و  عود الضمَت إليهم ال ديتنع, و إليهمدلرسل ا ترجع إىل القوم أن الضمائر كلها: والوجو الثالث     

 .(4)مَت على ادلرسل إليهمفلهذا جاز أن حيمل الضّ  ,على ادلرسل إليهم ذكر الرسل يدلّ  ألنّ 

أخلفوا ما و  النبوة, عوه منفيما ادّ بوا ذَ سل قد كَ قومهم أن الرّ  وظنّ  ,حىت إذا استيأس الرسل من إديان قومهم: على ىذا ومعٌت اآلية

 . (5)جاء الرسل نصرنامن النصر, وعدوه 

 .(1)م إن مل يؤمنوا نزل هبم العذابوىم فيما أخربوىم بو من أهنّ بُ ذَ قد كَ سل الرّ  ادلرسل إليهم أنّ  أو يكون ادلعٌت: ظنّ   

                                                                 

ـ, ويُنظر: التحرير ى1407, 3(, دار الكتاب العريب، بَتوت، ط:510/ 2(, والزسلشري ُب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، )442/ 4منهم الفارسي ُب احلجة ) - 1
(, ومعاين 288/ 3(, وتفسَت احملرر الوجيز البن عطية )565 -564/ 6) للسمُت احلليب (, والدر ادلصون521/ 18(, )336/ 6(, وتفسَت الرازي )70/ 13والتنوير )

 ىـ .1408 ,1:(, عامل الكتب، بَتوت، ط132/ 3القرآن للزجاج، )
: زلمد زىَت قيقٖت(, 4695قم )(, بر 77/ 6), إبراىيم بن سعد، عن صاحل، عن ابن شهاب عنعبد العزيز بن عبد اهلل،  عنبلفظو  اجلامع صحيحوالبخاري ُب  أخرجو - 2

  ىـ1422، 1, ط: دار طوق النجاة , بن ناصر الناصر
 (.70/ 13التحرير والتنوير، البن عاشور ) - 3
 (.521/ 18(, وتفسَت الرازي )366)(, واحلجة البن زصللة 442/ 4يُنظر: احلجة للفارسي ) - 4
(, وزاد ادلسَت ُب علم التفسَت،لعبد الرٛتن ابن اجلوزي، ٖتقيق عبد الرزاق 566/ 6(, والدر ادلصون )367 -366(, واحلجة البن زصللة )442/ 4يُنظر: احلجة للفارسي ) - 5

 (.132/ 3آن للزجاج )ىـ, ومعاين القر 1422, 1(, دار الكتاب العريب، بَتوت، ط:477/ 2الرزاق ادلهدي، )
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 وذّمهم، و تقبيح فعلهم، ،بُتعلى اإلعراض عن ادلكذّ  اللةٌ دِ  چ ۉ   چوعلى ىذا، فإّن استعمال ادلضمر موضع ادلظهر ُب قولو : 

  ى االىتمام بادلذكور و التّنبيو لشأنو.وهتجُت ذكرىم باالسم الظاىر الدال عل

إذا اعترب باخلبلف أن يتعدى إىل مفعولُت، كما تعّدى  :وقياسو,  [ٜٓالتوبة: ] چڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ چ ي ىذه القراءة قولو تعاىل:ويقوّ     

 .(2) [ٕٚالفتح: ] چڭ ڭ     ڭ ڭ ۓۓ چُب قولو:  "قدَ صَ "

 :بالتشديد چ ُكذ بُواچقراءة االحتجاج ل -ب     

 ُب تفسَتىا وجهان:     

وا وظنّ  , إذا استيأس الرسل من إديان قومهمحىّت  :ومعٌت اآليةىنا ٔتعٌت اليقُت,  ها تعود على الرسل, والظنّ : أن الضمائر كلّ األول     

 .نانصرُ ىم جاء ,بوىمقومهم قد كذّ  أيقنوا أنّ و 

استيأس   إذاحىّت  على ىذا: ومعٌت اآلية .عناهدل موافقٌ  لفظوف ك,ىو على بابو ٔتعٌت الشّ  بل ,ٔتعٌت اليقُت ىنا ليس الظنّ  وقيل:     

وا ولكن األنبياء ظنّ بوا، ال أن القوم كذّ  ,نصر اهلل عند ذلك جاءىم ,بوىمبأن من قد آمن هبم من قومهم قد كذّ وحسبوا سل الرّ 

 .(3)بوهنم، أي خافوا أن يدخل قلوب أتباعهم شكم يكذّ وحسبوا أهنّ 

ل وإذا كان كذلك فاألوىل أن جيع ,جعل الضمَت ذلمم ذكر ادلرسل إليهم فيُ ومل يتقدّ  ،مأن ذكر الرسل قد تقدّ  :تهم ُب ذلكوحجّ 

 .(4)ويصَت كبلما واحدا ،سلفيكون الفعبلن للرّ  ،سلللرّ  الضمَت

بُواچ معٌتو       استقبلتو ْتيّاك اهلل، وجدعك اهلل  :أي ،فّسقتو، وجّدعتو كقوذلم: حيّيتو، وخّطأتو وبالتكذيب، واُستقبلوا تلّقوا :چُكذ 

 يدل عليو، أو ٔتا, [ٙٛٔالشعراء: ] چٿٹ ٿ ٿٿ چ وا بذلك كقولو:اىم يكون بأن تلقّ وسقاك اهلل، فتكذيبهم إيّ 

 .(1)لفظوإن خالفو ُب الّ  

                                                                                                                                                                                                                                              

(, دار الكتب 217/ 2(, وإعراب القرآن أليب جعفر النحاس، تعليق عبد ادلنعم إبراىيم،)53/ 2(, وادلعاين ُب القراءات لؤلزىري اذلروي )65/ 7أللوسي )يُنظر: تفسَت ا - 1
 (.9/275)  القرطيب وتفسَتىـ, 1421, 1العلمية، بَتوت، ط:

 (.510/ 2(, ومعاين القرآن للزجاج )477/ 2(, وزاد ادلسَت البن اجلوزي )566/ 6(, والدر ادلصون، للسمُت احلليب )73/ 3(, وفتح القدير للشوكاين )275/ 9) 
 (.366(, واحلجة البن زصللة )442/ 4يُنظر: احلجة للفارسي ) - 2
(, وإعراب القراءات 53/ 2(, وادلعاين ُب القراءات للؤلىري اذلروي )65/ 7(, وتفسَت األلوسي )367 -366) (, واحلجة البن زصللة442/ 4يُنظر: احلجة للفارسي ) - 3

(, والدر 275/ 9, وتفسَت القرطيب )1(, دار ادلصرية للتأليف والًتٚتة، مصر، ط: 56/ 2(, ومعاين القرآن للفراء، ٖتقيق: أٛتد يوسف النجاٌب وآخرون،)217/ 2للنحاس )
 (.477/ 2(, وزاد ادلسَت البن اجلوزي )566 -565/ 6للسمُت احلليب ) ادلصون

 (.367يُنظر: احلجة البن زصللة ) - 4
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فس ادلؤمنة  صورة النّ  عبَت القرآينّ على رسم التّ  اللةللمجهول، وُب ىذا دِ  ادلبٍتّ  حقيق على الفعل ادلاضيّ لحظ دخول حرف التّ ويُ     

 فظ و صوتو، وىذا من اإلعجاز باعٌ دلدلول اللّ  سل مناسبٌ فتحقيق تكذيبهم ُب نفوس الرّ ؛ من خبلل تصوير األلفاظ للمدلوالت

على ىذا، إّنا يعنيهم تكذيب األقوام للرسالة  للمجهول مربىنٌ  و فعبل مبنياً ل ال يعنيهم الطرف ادلكّذب، فمجيئُ جليل، كما أّن الرس

التكذيب دون فاعلو يدل على عناية وء على تسليط الضّ ر فيهم، و طَ احلّقة، و استياؤىم من تأّخر قبوذلم ذلا واستجابتهم لداعي الفِ 

 الة ادلنوط ذلم نشرىا، وحزهنم على فوات نفعها ُب قلوب من مل يؤمنوا.الرسل بالرس

سل الرّ  وا أنّ ظنّ  القوم أي أنّ  ؛سلىل الرّ إ يرجع چٴۇ چ و چ ېچ ُب و  ;يرجع إىل ادلرسل إليهم چ ۉ  چُب الضمَت  أن :و اآلخروالوج 

فوس وما اعًتاىا من مشاعر و سرب أغوار خفايا تلك النّ وىذا التوجيو يلحظ فيو ، (2)قد كذبوا فيما جاءوا بو من الوعد والوعيد

 .سل خبلف احلقّ هم على الرّ هم الكاذب، وهتي ئِ  ُب ظنّ ، حىّت ةة ومعنويّ أحاسيس ظاىرة وباطنة، ماديّ 

 .(3) [ٗٔص: ]چی     ى  ى ى ىچ ، وقولو:[٘ٗسبأ: ]چې ۉچوقولو: , [ٗفاطر: ]چٻٻ  ٻچ: تعاىل ثقيل قولوالتّ  ودليل

 .]ٓٔٔيوسف: [ چى ۅ ۅچ :اختالفهم في قولو تعالى ثانًيا:

 القراءات: أوال:    

الباقون قرأ و  ،چى ۅ ۅچ  وبعد اجليم ياء مفتوحة ،دةوبعدىا جيم مشدّ  ،قرأ ابن عامر وعاصم ويعقوب بنون واحدة مضمومة    

چى ۅ فنـُْنِجي چ وبعد الثانية جيم سلففة، وبعد اجليم ياء ساكنة مدية ،والثانية ساكنة ،بنونُت: األوىل مضمومة
(4). 

 :للقراءات االحتجاج ثانًيا:     

 نونين وتخفيف الجيم وإسكان الياء:ب  چفـَنـُْنجيچقراءة ل االحتجاج -أ     

عز وجل, و"من" ُب زلل نصب  , والفاعل: ضمَت مستًت جوازًا تقديره ضلن, وىو من فعل اهلل(5)ىجَ نَ ف من أصلاه وصلاه   

 .(1)مفعول

                                                                                                                                                                                                                                              

 (.442 - 441/ 4يُنظر: احلجة للفارسي ) - 1
 (.73/ 3(, وفتح القدير للشوكاين )747/ 2يُنظر: اإلمبلء للعكربي ) - 2
 (.367البن زصللة )(, واحلجة 442 - 441/ 4يُنظر: احلجة للفارسي ) - 3
(, 222/ 2(, والنشر البن اجلزري )295(, والتلخيص للطربي)382/ 2(, والتذكرة البن غلبون )673/ 2(, واإلقناع البن الباذش )352يُنظر: السبعة البن رلاىد ) - 4

 (.157/ 2واإلٖتاف للدمياطي )
 (.70/ 13(, والتحرير والتنوير، البن عاشور )567/ 6(, والدر ادلصون، للسمُت احلليب )336/ 6(, والبحر احمليط أليب حيان )510/ 2يُنظر: الكشاف للزسلشري ) - 5
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 ونزل العذابُ  دون الكافرين الذين َكذ بوا رُسلنا، إذا جاء الرسَل نصرُنا عبادنا ادلؤمنُتو ٔتعٌت: فننجي ضلُن من نشاء من رسلنا      

 .(2)بالكافرين

 چ :كما أن قولو،  األمر من القصة فيما مضى حال حكايةُ  چى ۅ فنـُْنِجيچ :وقولو ,[ٔ٘غافر: ]چٹ ٹ ٹ ٹ ٿچ: تهم قولووحجّ      

  .(3)ألنو حكى احلال ؛والقصة ماضية ،، إشارة إىل احلاضر[٘ٔالقصص: ]چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ   

 من أصل ونُت حرفٌ ألن إحدى النّ  ؛نون واحدة، وحكمو أن يكون بنونُتا كتب ُب ادلصحف بإنّ  :وىي أنّو ة أخرىوىناك حجّ      

 من جنس حرفانونُت النّ  نفسها، ألنّ تقبال، من فعل ٚتاعٍة سلربٍة عن اللة على االساليت تأٌب دلعٌت الدّ  ىي األخرىالنون الكلمة، و 

 ادلدغمُت ْترف من احلرفُت ىكتفا، كما يُ مبالنون األوىل منه يفواكتُ  من اخلط, ا خفي  حذف انية، فلمّ ون الثّ النّ  وقد أخفي  ,واحدٍ 

  .(4)واحًداويكتبان حرًفا 

 لنجاة اهلل سبحانو من شاء بعد مناسبٍ  ىادئٍ  ا برنُتصوهت لفتاً للذىن والسمع إىل وعلى ىذا االحتجاج يكون تكرار النّون     

  سلوى منو وعوضًا. كذيب؛اليأس والتّ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں    چ , وقولو: ]ٖٓٔيونس: [ چہ  ھ     ھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  چ ودليل ىذه القراءة قولو تعاىل: 

 .]ٛٛاألنبياء: [ چھ  ھ  ے     ے  چ  , وقولو: ]ٕٚمرمي: [ چ

 ن واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء:بنو  چۅ چقراءة االحتجاج ل -ب   

 ىذا األمر، : أن  تبُّت يقول قائلٌ انية الجتماع النونُت، كما الثّ  ونالنّ   ذفحُ , و (5)صّلى مضارع ,للمفعول على لفظ ادلاضي ادلبٌتّ     

ىلك أسل ومن آمن معهم، و الرّ ذين صلاىم اهلل ىم والّ  ,(7), و "من" ُب زلل رفع نائب الفاعل(6)الجتماع تاءينريد تتبُت، فحذف ي

  .(1)ُتادلكذب

                                                                                                                                                                                                                                              

 (.53/ 2(, ومعاين القراءات، لؤلزىري )70/ 13(, و التحرير والتنوير، البن عاشور )73/ 3(, وفتح القدير للشوكاين )567/ 6يُنظر: الدر ادلصون للسمُت احلليب ) - 1
 (.277/ 9(, وتفسَت القرطيب )311/ 16الطربي )يُنظر: تفسَت  - 2
 (.445/ 4(, واحلجة للفارسي )368يُنظر: احلجة البن زصللة ) - 3
 (.445/ 4(, واحلجة للفارسي )56/ 2(, ومعاين القرآن للفراء )132/ 3(, ومعاين القرآن للزجاج )311/ 16يُنظر: تفسَت الطربي ) - 4
 (.68/ 7(, وتفسَت األلوسي )747/ 2(, واإلمبلء للعكربي )367(, واحلجة البن زصللة )70/ 13عاشور ) يُنظر: التحرير والتنوير البن - 5
 (.132/ 3(, ومعاين القرآن للزجاج )510/ 2يُنظر: الكشاف للزسلشري ) - 6
(, واإلعراب 277/ 9(, وتفسَت القرطيب )70/ 13البن عاشور ) (, والتحرير والتنوير73/ 3كاين )للشو  (, وفتح القدير567/ 6ُت احلليب )للسم يُنظر: الدر ادلصون - 7

 (.53/ 2لؤلزىري ) (, ومعاين القراءات17/ 2للنحاس )
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ي ىذا أنو قد عطف عليو ويقوّ  ،على لفظ ادلاضي "يصُل  "ـب ٌبفأُ  ،القصة ماضية أنّ :  األولى هبذه القراءة،تان دلن قرأ وىناك حجّ      

ال "و  الفعل ولو كان ننجي مسندا إىل الفاعل كقول من خالفو لكان, [ٓٔٔوسف: ]ي  چې ې ېچ :فاعلو وىو قولو مل يسمّ  فعلٌ 

ن صلا ُب من شئنا شلّ  يَ جّ فنُ  :تقديره ،احتباكٌ  چى چوادلضارع ُب     چۅ چواجلمع بُت ادلاضي ُب  ,(2)ليكون مثل ادلعطوف عليو ؛"نرد

 .(3)أي: من يشاء اهلل تنجيتو ,بُتوننجي من نشاء ُب ادلستقبل من ادلكذّ  من عذاب اهلل, القرون السالفة

 قمة ، و النجاةن نصر اهلل قمة ابتداءٍ تقدمي النصر على النجاة، أل چۋ ۋ  ۅ  ۅ  ىى  چ ة ويلحظ ُب اآلية القرآنيّ      

 التعقيب، دون تراٍخ، وىذا يومئ لليسر مع العسر، والفرج بعدجاة إال الفاء ادلفيدة للًتتيب مع صر والنّ توسط بُت النّ انتهاء، وال يُ  

 الضيق.

 أكثر ادلصاحف عليها، فأشعر وقد نقل مكي أنّ  چۅ چ بنون واحدةٍ  هاتبافق  على كتاتّ  حفاادلص أنّ  :األخرىالحّجة و      

والعظماء ك وىي جارية على طريقة كبلم ادللو  ,دلا قبلها من األفعال ادلاضية فيها مناسبةٌ  ح أيضا بأنّ ، ورجّ مسىذا بوقوع خبلف ُب الرّ  

 . (4)لمن حيث بناء الفعل للمفعو 

... ... ... ... ... ... ... 

 الخاتمـــة

 وبعد: نبّيو ادلبعوث باذلدى والرٛتات,  ذي بنعمتو تتم الصاحلات, والصبلة والسبلم علىاحلمد هلل الّ      

ة ُب خا٘تة سورة يوسف و أثره ُب ادلعٌت(, من خبلل االحتجاج للقراءات القرآنيّ )فهذا ما يّسره اهلل بفضلو من البحث ُب موضوع     

 ستخلص بذلك ٙترة اخلبلف فيها من ناحية ادلعٌت.ا وتفسَتًا؛ لتُ ة وإعرابً لغً  ما, وتوجيههماالقراءات ادلختلف فيه يعرض ودراسة موضع

ُب اآلية  ساع ادلعايناتّ  من روافد ُب كوهنا رافداً ة ة القراءات القرآنيّ أمهيّ ادلنبثقة عن البحث تتلّخص ُب بيان  لنتائجاوكان  أىم     

اختبلف تناقض، و تضاّد و  اختبلف ال، غايرتتنوع و و اختبلف ألنّ  ؛، واختبلفها حق  القراءات ٚتيعها حق   تأكيد أنّ ة الواحدة، و القرآنيّ 

                                                                                                                                                                                                                                              

 (.73/ 3يُنظر: فتح القدير، للشوكاين ) - 1
 (.127/ 2(, والكشف دلكي بن أيب طالب )445/ 4(, واحلجة للفارسي )367يُنظر: احلجة البن زصللة ) - 2
 (.53/ 2) (, ومعاين القراءات لؤلزىري70/ 13ر والتنوير البن عاشور )يُنظر: التحري - 3
(, وتفسَت 73/ 3) (, وفتح القدير للشوكاين568/ 6(, والدر ادلصون للسمُت احلليب )522/ 18(, وتفسَت الرازي )127/ 2يُنظر: الكشف دلكي بن أيب طالب ) - 4

 (.69/ 7وتفسَت األلوسي )(, 56/ 2(, ومعاين القرآن للفراء )277/ 9القرطيب )
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ال  ةىامّ  ة علميةً فسَت مادّ غة والفقو والتّ م لعلماء اللّ اختبلف القراءات يقدّ ، كما أن وهلل احلمد ُب الّشرع كّلو ال يوجد والتناقض التضادّ 

تعدد  تقرير أنّ  ،وويّ حْ , واالستشهاد الن  غويّ االحتجاج الل  ا من مصادر اعتبار القراءات القرآنية مصدرًا مهمًّ بالسيما  ،غٌت عنها

من اإلعجاز القرآين، ال يستطيع أن يأٌب بو بشر  هو ضربف ، فيو من الببلغة الظاىرة ُب كّل وجو؛ىو ٔتنزلة تعدد اآليات القراءات

 .رسول من عند اهلل حقاً  ال يستطيع أن يبلغو على ىذا الوجو الشامل إالّ و قط من عنده، 

ة غويّ النّهى و احلجى: ألْيس من األوىل بنا وضلن نتصّدى للبحث ُب حقول العلوم الل  أقول جلميع إخواين الّدارسُت من أويل و  ىذا     

 وكنوز برؤية مستنَتٍة تكشف خبايا أسرار كتاب الّلو تعاىل ادلتجّددة ادلستمرّة؟ لدينا من تراثٍ  والتّفسَتيّة أن نُعيد دراسة ما

 أقول ما سلف، و أسأل اهلل أن جيعل يل ُب مغفرتو خلف.

... ... ... ... ... ... ... 

 المصادر والمراجع أىمّ ثبٌت ب
 –طبعو ونشره عبد احلميد أٛتد حنفي , مصر ، فضبلء البشر ُب القراءات األربعة عشر ألٛتد الدمياطّي،الشهَت بالبناءإٖتاف  .1

 القاىرة.
ىـ/ 1394: طزلمد أبو الفضل إبراىيم, اذليئة ادلصرية العامة للكتاب,  ، ت:اإلتقان ُب علوم القرآن, جلبلل الدين السيوطي .2

 م. 1974
 ىـ.1401)االحتجاج للقراءات( ْتث منشور للدكتور عبد الفتاح شليب, رللة البحث العلمي والًتاث اإلسبلمي, العدد الرابع  .3
إبراىيم, منشورات زلمد علي بيضون،دار  نعموضع حواشيو وعلق عليو عبد ادل إعراب القرآن أليب جعفر الن ح اس ادلرادي, .4

 ىـ.142, 1ط:بَتوت,-الكتب العلمية
 ىـ1403 ،1ط:دمشق, –دار الفكر اإلقناع ُب القراءات السبع البن الباذش, ت: د. عبد اجمليد قطامش, .5
 العكربي, قرآن أليب البقاءُب إعراب ال من بو الرٛتن من وجوه اإلعراب والقراءات ُب ٚتيع القرآن, ادلعروف بالتبيان ما إمبلء .6

 .عيسى البايب احلليب وشركاه ت:علي زلمد البجاوي,
 ىـ(. 1420) ط: بَتوت,–ت:صدقي زلمد ٚتيل, دار الفكر  البحر احمليط ُب التفسَت,أليب حيان زلمد األندلسي, .7
الكتب العربية عيسى الباىب احلليب ت: زلمد أبو الفضل إبراىيم, دار إحياء  الربىان ُب علوم القرآن, أليب عبد اهلل الزركشي, .8

 .ىـ  1376، 1:ط ه,ؤ وشركا
، 1:طالكوي ,  -البيان ُب عّد آي القرآن, لعثمان بن سعيد الداين, ت: غاًل قدوري احلمد, مركز ادلخطوطات والًتاث  .9

 م.1994 -ىـ1414
, الدار يبن عاشور التونس حملمد الطاىر (يدٖترير ادلعٌت السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسَت الكتاب اجمل)التحرير والتنوير .10

 ىـ. 1984 ط: تونس, -التونسية للنشر 
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 ،1ط:التذكرة ُب القراءات الثمان, البن غلبون, ٖتقيق أدين رشدي سويد, اجلماعة اخلَتية لتحفيظ القرآن الكرمي ّتدة,  .11
 ىـ.1412

التلخيص ُب القراءات الثمان أليب معشر الطربي, ٖتقيق زلمد عقيل موسى, اجلماعة اخلَتية لتحفيظ القرآن الكرمي ّتدة,  .12
 ىـ.1412 ،1ط:

 م.2001، 1ط:بَتوت,  –األزىري اذلروي, ت: زلمد عوض مرعب, دار إحياء الًتاث العريب  هتذيب اللغة حملمد .13
اإلمارات, )أصل الكتاب رسائل ماجستَت من جامعة أم  –مرو الداين, جامعة الشارقة ع جامع البيان ُب القراءات السبع أليب .14

 م. 2007 ـ،ى 1428، 1ط: القرى وًب التنسيق بُت الرسائل وطباعتها ّتامعة الشارقة(,
 .ىـ 1420، 1ط:الطربي, ت: أٛتد زلمد شاكر,مؤسسة الرسالة,  جامع البيان ُب تأويل القرآن حملمد بن جرير .15
ع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو ادلعروف بصحيح البخاري حملمد بن اجلام .16

 .ىـ1422، 1ط:إمساعيل اجلعفي, ت: زلمد زىَت بن ناصر الناصر, دار طوق النجاة, 
ٖتقيق أٛتد الربدوين وإبراىيم أطفيش, دار  اجلامع ألحكام القرآن ادلعروف بتفسَت القرطيب, أليب عبد اهلل مشس الدين القرطيب, .17

 م. 2،1964ط: القاىرة,–الكتب ادلصرية
 ىـ1418, 5, ط:أبو زرعة ابن زصللة, زلقق الكتاب ومعلق حواشيو سعيد األفغاين, دار الرسالة حجة القراءات لعبد الرٛتن .18
 -عبد العزيز رباح  تدقيقبشَت جوجيايب,  -ت:بدر الدين قهوجي احلجة للقراء السبعة للحسن بن عبد الغفار الفارسّي األصل, .19
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