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 رابعالباب ال

ة على قراءات األئمة الذين أخذ منهم صاحبا التفسير قراءاتهم والعبارات المستخدمة للدالل

  غير رواية حفص عن عاصم أخرى

هذا الباب سُأحّلل تحليال عميقا  فياّل أّن هذا الباب وبين الباب الذي قبله إال فرق بين 

مع  وثيقة بها لها عالقة التيوجدتُها، بجمع الكتب  ل تفصيال بّينا عن البيانات التيوسأُفصّ  

 الباب الثانى. فيقد مّر ذكرها  التي مقارنتها ثم عرض البيانات على النظرية

قد جمعُتها بتقديم  أحصل من تحليل تلك البيانات التي هذا الباب سأعرض ما في وأيضا

قراءاتهم باشتراك ضبطها ضبطا تاّما  األئمة الذين أخذ منهم صاحبا التفسير قراءاتهم مع ذكر أمثلة

تدّل على أنواع القراءات مع  التيبحيث يبين المقصود. ثّم بعد ذلك بعرض العبارات الخاّصة 

عبارة ال تختص  وتتكرر مرات  ، سأذكر أنواع القراءات بالرجوع إلىأخر الباب فيزيادة األمثلة. و 

 هذا التفسير مباشرًة باألمثلة منها.  في

 األئمة الذين أخذ منهم صاحبا التفسير قراءاتهم. أ

كتب   علق بالقراءات مع مقارنتها إلىوبعد البحث العميق على تفسير الجاللين عما يت 

هذا التفسير أصلها من األئمة  فيها بحث خاص على القراءات، فأستنتج أّن القراءات المذكورة في

يات برواية حفص عن عاصم أو القراءات اآلت القراءات مذكورًة بعد تفسير العشرة، سواء كان

أو  1المفسرة غير رواية حفص عن عاصم ولكن بعدها قراءاته، كلها محمولة من القراءات المتواترة

                                                           

 هذا اذا قلنا أّن القراء العشرة،  قراءاتهم كلها متواترة.  1 
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ّدها ألجل سندها مقطوع باالتصال إلى الصحابة ثم اليمكن ر  التي 2المشهورة المؤكدة بالمتواترة

في حكم بشاذتها اعتمادا على ماقاله العجيلى منها وأ ستثنى واحدةً إلى رسول الله . ولكن أ

كتابه شواذ القراءات كما سيأتى بيانه إن شاء   في الفتوحات اإللهية ومحمد بن أبي نصر الكرماني

 3الله.

 الشامى ابن عامر .1

رواها حفص، سواء كان  التياليكون كثيرا اختالف قراءات ابن عامر الشامى بقراءات عاصم 

التفسير من القراءات كان من ق َبل الفرش  ااألصول. فما ذكرها صاحب فيالفرش أو  فياالختالف 

أصول القراءات   ين المحلى وجالل الدين السيوطى فيقول جالل الدفيالغالب إاّل نادرا،  في

 كالنقل واإلدغام الكبير وغيرهما.

ية حفص يات برواالشامى التي ذكرْت بعد تفسير اآل فما وجدت من المثال لقراءات ابن عامر

  .121ية : اصم وهو كما يلى في سورة البقرة آعن ع

يَم َربُُّه ب َكل َمات   }َو{ اُذُْكْر }إْذ ابْ تَ َلى{ اْختَ بَ َر قال المفسر:  ية،... اآلَوإ ذ  ابْ تَ َلى إ بْ رَاه 

ر َونَ َواه   ق رَاَءة إبْ رَاَهامَ  في}إبْ رَاه يَم{ وَ  { ب َأَوام   1.}َربُُّه ب َكل َمات 

 ق رَاَءة   فيوَ ية برواية حفص عن عاصم مع تفسيرها أعقبه بقراءة أخرى بقوله: ذكر اآل وبعد

يمَ  الشكل فقط. وذلك أّن رواية حفص عن عاصم "، وهذه تختلف من حيث إبْ رَاَهامَ  " بكسر إ بْ رَاه 

  " بفتح الهاء وبعدها ألف. إبْ رَاَهامَ  " وقراءة ابن عامر الشامىالهاء وبعدها ياء ساكنة، 
                                                           

 هذا اذا قلنا أّن القراء السبعة، قراءاتهم متواترة والقراء الثالثة المكملة للعشرة قراءاتهم مشهورة.2 
 .بعدُ  وهذا الملخص يؤخذ بطريق البحث على العبارة الخاصة للقراءات المتواترة كما ستذكر3 

 .31 ص ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب4 
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عاصم قوله تعإلى  فسرت ثم ذُكرْت بعدها رواية حفص عن التيقراءة ابن عامر الشامى  ومثال 

 . 23ية في سورة القصص أ

 رَ ْصدُ }قَالََتا اَل َنْسق ي َحتَّى يَ ية، قال المفسر: ...اآلَر الرّ َعاءُ ْصدُ قَالََتا اَل َنْسق ي َحتَّى يَ ... 

ْن َسْقي  { َجْمع رَاع  َأْي الرّ َعاءُ  ُعوَن م  ْن الرُّبَاع ّي َأْي  رَ ق رَاَءة ُيْصد   فيهْم َخْوف الزّ َحام فَ َنْسق ي وَ يَ ْرج  م 

يهْم َعْن اْلَماء  5.َيْصر ُفوا َمَواش 

قراءة ابن عامر الشامى وبين رواية حفص عن هذا المثال علمنا الفرق بين  وإذا نظرنا إلى

" الثالثى. رُ ْصدُ يَ -" بفتح الياء وضم الدال من "َصَدرَ رَ دُ صْ يَ عاصم وهو أّن ابن عامر الشامى قرأ "

ُيْصد ُر" -" بضم الياء وكسر الدال من"َأْصَدرَ رَ ْصد  يُ " وأما حفص روى عن عاصم فقرأ هذا اللفظ ب  

 الشكل فقط.كون االختالف من حيث فيالرباعى، 

 ابن كثير .2

رواها حفص بل لدّي أن قراءات  التيوكذلك ابن كثير اليكون كثيرا اختالفه بقراءات عاصم 

لى سأذكر فيتقدم ذكرها.  التيابن عامر الشامى هذا التفسير من قراءات  فيأقل ذكرا  ابن كثير

 .125ية ابن كثير في سورة األنعام آ مثاال لقراءة

لَُّه َيْجَعْل َصْدرَُه َضيّ ًقا َحَرًجا َكأَنََّما َيصَّعَُّد  ... ية، قال ....اآلالسََّماء   فيَوَمْن يُر ْد َأْن ُيض 

ت ه  َعَلْيه   في} الصاد ق رَاَءة ب ُسُكون   في}َكأَنََّما َيصَّعَّد{ وَ المفسر:  دَّ يَمان ل ش   6.السََّماء{ إَذا ُكلّ َف اإْل 

                                                           

 .315ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبيمحمد ب0 

 .151ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبيمحمد ب6 
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قراءة بسكون  فيما علمُت بقوله "و فيقراءة ابن كثير  وبعد تفسير اآلية ذكر قراءة أخرى وهي

رواها  ثى المجرد. واّما قراءة عاصم التيَيْصَعُد الثال-ْصَعُد" من َصع دَ كون  اللفظ "يَ فيالصاد" 

ه إدغام التاء فييَ َتَصعَُّد الثالثى المزيد ولكن -" بتشديد الصاد والعين من َتَصعَّدَ َيصَّعَّدُ  حفص "

 الصاد. فياألصل 

رواها حفص،  قد فّسرت بدال من قراءة عاصم التيقراءة ابن كثير  نأيضا أووجدُت    

ية د تفسير قوله تعإلى في سورة هود آمن تلك القراءات عنو المعنى بيّ ن.  فيوأحسب أّن الفرق 

111. 

ف  فيب التَّخْ  }َوإ ْن{ . قال المفسر:ن َُّهْم َربَُّك َأْعَماَلُهْم إ نَُّه ب َما يَ ْعَمُلوَن َخب ير  فيَوإ نَّ ُكالا َلمَّا لَيُ وَ 

} َئة ل َقَسم  ُمَقدَّر أَْو فَار َقة وَ ُكّل اْلَخاَلئ ق }َلمَ   َوالتَّْشد يد }ُكالا م ُمَوطّ  ق رَاَءة  فيا{ َما زَائ َدة َوالالَّ

  7.ةفيب َتْشد يد  َلمَّا ب َمْعَنى إالَّ فَإ ْن نَا

 فيرواها حفص كما  التيقراءة مفسرة ال قراءة عاصم  ن أْن نفهم أّن قراءة ابن كثير هييمك

قرينة على ذلك. فقراءة عاصم التي رواها حفص  "ق رَاَءة ب َتْشد يد  َلمَّا فيوَ  عادة المفسر ألن قوله "

ثّم قوله "َلَما" بتخفيف فها "َوإ ْن". فيبتخ إ نَّ"، واّما قراءة ابن كثير هيبتشديد النون من "وَ  هي

 دها "َلمَّا".بتشدي ر وقراءة عاصم التي رواها حفص هيقراءة ابن كثي الميم هي

ير موافقة لقراءة نافع في هذه بجانب ذلك، أن قراءته موافقة لقراءة نافع اى أّن قراءة ابن كث

 الشكل فقط كما تقّدم.         فيكون االختالف فيرواها حفص.  اآلية مخالفة لقراءة عاصم التي

 البصرى عمرو أبو .3
                                                           

 .212ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، لرحمن بن أبي المحلى وعبد امحمد بن أحمد 7 
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عمرو البصرى فهو مشهور بين القراء والحفاظ بصاحب اإلدغام الكبير، فقراءاته  أبووأّما 

أو في فرشه. فمن المثال المشير إلى  أصول قراءاته فيهذا التفسير، سواء كانت  في أيضامذكورة 

 . 151ية قراءته من جهة الفرش هي في سورة النساء آ

يثَاقًا َغل يظًاالسَّْبت   فيَوقُ ْلَنا َلُهْم اَل تَ ْعُدوا  ... ُهْم م  ن ْ }َوقُ ْلَنا َلُهْم اَل . قال المفسر: َوَأَخْذنَا م 

 2.الدَّال َأْي اَل تَ ْعَتُدوا فياأْلَْصل  فيه  إْدَغام التَّاء فيق رَاَءة ب َفْتح  اْلَعْين َوَتْشد يد الدَّال وَ  فيتَ ْعُدوا{ وَ 

روضة بعد تفسير اآلية المفسرة بقراءة بصرى مععمرو ال ال أّن قراءة أبيهذا المث فيبيان  لنا 

". فقراءة عاصم التي رواها ق رَاَءة ب َفْتح  اْلَعْين َوَتْشد يد الدَّال فيوَ  رواها حفص بقوله " عاصم التي

وأّما قراءة أبي عمرو  يَ ْعُدو الثالثى المجرد.-ف الدال من َعَدىفيبسكون العين وتخ حفص هي

 يَ ْعَتد ْى الثالثى المزيد.-بفتح العين وتشديد الدال من اْعَتَدى البصرى فهي

ال عمرو البصرى ما كان من جهة األصول بعد ذكر المث أبيثّم بعد ذلك، سأسوق مثال لقراءة 

 .  17ية الذي يتعّلق بفرش قراءاته. وهو في سورة األحقاف آ

ق رَاَءة  في}َواَلَّذ ي قَاَل ل َوال َدْيه { وَ  قال المفسر:...اآلية، َوالَّذ ي قَاَل ل َوال َدْيه  ُأفّ  َلُكَما

ْدَغام    9.ب اإْل 

ية؟ وكيف يمكن أن يدغم حرف غير حّير القارئ أّي إدغام في هذه اآلبلمحة واحدة، يت

ت وفهم ماكان له عالقة بها من الحرف الساكن؟. ولكن تبين ذلك لمن قد تعّلم علم القراءا

                                                           

 .117 ص ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب8 

 .131 ص ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبيمحمد ب9 
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عمرو البصرى منهجا  أبوجعله  الذيمن هذا اإلدغام هو اإلدغام الكبير  صطالحات أّن المراداال

 قراءاته. فيله 

ية أبي جعفر وغيرهم فهم يقرءون تلك اآلعمرو البصرى كنافع وابن كثير و  أبيفقراءة غير 

صرى عمرو الب أبي". وأّما قراءة َوالَّذ ي قَاَل ل َوال َدْيه   هما "فيبإظهار الالمين اى بحركة الفتح 

الثابت على حركته  بإدغام ذا الالم في الالم الثاني " ثمّ قَالَ  فبسكون الالم األول من كلمة "

 ".ل َوال َدْيه   َوالَّذ ي قَالْ  فصارت قراءته "

هي القراءة المستخدمة لتفسير اآلية ال  عمرو البصرى أبيُت أن قراءة فيسورة الطور، أل فيو   

 :  17ية تعإلى آ قوله فيرواها حفص. وذلك  قراءة عاصم التي

ْم ُذرّ ي َّتَ ُهمْ  ُهْم ُذرّ ي َّتُ ُهْم ب إ يَمان  أَْلَحْقَنا ب ه   نَ يْ ذ  الَّ }وَ  ية، قال المفسر:...اآلَوالَّذ يَن آَمُنوا َوات َّبَ َعت ْ

ُهْم َمْعطُوف َعَلى آ فيا{ مبتدأ }َوأَتْ بَ ْعَناُهْم{ وَ وْ ن ُ آمَ  ق رَاَءة ُذرّ يَّتهْم  في{ وَ مْ ه  ات  يَّ رّ َمُنوا }ذُ ق رَاَءة َوات َّبَ َعت ْ

َغار َواْلك َبار  10.الصّ 

ية المفسرة وجدنا فرقا بينهما. الفرق األول: أّن األّول بصيغة المفردة فاذا قابلنا هذه اآلية باآل

ُهمْ  المؤنثة"  األّول بصيغة اإلفراد" ". الفرق الثانى: أنّ َوأَتْ بَ ْعَناُهمْ  بصيغة المتكلم" " والثانيَوات َّبَ َعت ْ

رواها حفص وغيره والثاني  ". فاألول هي قراءة عاصم التيمْ ه  ات  يَّ رّ ذُ  بصيغة الجمع" "، والثانيُذرّ ي َّتُ ُهمْ 

 عمرو البصرى الخاصة.    أبيقراءة  هي

 الكوفي حمزة .1

                                                           

 .153ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب15 
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سندها ألنه  لُت أّوال، أّن قراءة حمزة الكوفي هي أحد القراءات المتواترة التي الريب فيق

الرواية. بجانب أخر،  فيكون ذلك األثر اعتمادا له فييقول: ما قرأت حرفا من كتاب الله االّ بأثر، 

مواضع من  فيرواها حفص إالّ  اختالفها كثيرا بقراءات عاصم التيال يكون  ءة حمزة الكوفيأن قرا

، مثال لقراءة حمزة 13ديد آية السور. ومن المواضع التي دريْ ُتها في هذا التفسير هو في سورة الح

 ية برواية حفص عن عاصم، والفرق بينهما بّين لمن عقله.الكوفي التي ذُكرت بعد تفسير اآل

 ية، قال المفسر:... اآليَ ْوَم يَ ُقوُل اْلُمناف ُقوَن َواْلُمناف قاُت ل لَّذ يَن آَمُنوا اْنظُُرونا نَ ْقَتب ْس م ْن نُور ُكمْ 

ُرونَا وَ  ق رَاَءة ب َفْتح  اْلَهْمزَة وََكْسر الظَّاء  في}يَ ْوم يَ ُقول اْلُمَناف ُقوَن َواْلُمَناف َقات ل لَّذ يَن آَمُنوا اُْنظُُرونَا{ أَْبص 

ُلونَا  11.أَْمه 

" بهمزة وصل  اُْنظُُرونَا "ر المفسر في هذه السورة تفسير اآلية برواية حفص عن عاصم وهيذك

ُرونَا وبضم الظاء بمعنى "  يَ ْنظُُر الثالثى المجرد بمعنى الرؤية بالعين.-صير األصل من َنَظرَ في"  أَْبص 

ا كما . ضبطهفهي إشارة إلى قراءة حمزة الكوفي " ق رَاَءة ب َفْتح  اْلَهْمزَة وََكْسر الظَّاء فيوَ  وأّما قوله "

 الثالثييُ ْنظ ُر -كون األصل من أَْنَظرَ فيع وبكسر الظاء، همزة قط قال المفسر بفتح الهمزة وهي

ُلونَا المزيد بمعنى  ، وهذا المعنى يتعلق بالوقت واإلمهال.أَْمه 

قراءة  ية بدال منهي القراءة المستخدمة لتفسير اآل وجدُت أيضا أّن قراءة حمزة الكوفيو 

ية غيره، وهي في سورة لقمان آوحدته بتلك القراءة دون رواها حفص، وعددُت على  عاصم التي

3. 

                                                           

  .167ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب11 
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ن ينَ  ق رَاَءة اْلَعامَّة  في{ وَ نَ يْ ن  س  حْ مُ لْ { بالرفع }ل  ة  مَ حْ رَ ى وَ دً }هُ . قال المفسر:ُهًدى َوَرْحَمًة ل ْلُمْحس 

 12.ب النَّْصب  َحااًل 

رواها حفص  قراءة عاصم التي كون غيرفيية كذلك " عرْفنا أّن ضبط اآلبالرفعقوله " بالنظر إلى

" ق رَاَءة اْلَعامَّة ب النَّْصب   فيوَ " وحده. وقوله ب، ولكن تلك القراءة لحمزة الكوفيألّن قراءته بالنص

    من نافع وابن كثير وخلف وغيرهم من األئمة العشرة. فيحمزة الكو  المراد منه قراءة غير

 المدني نافع .5

ليه وأجمع الناس على رئاسة اإلقراء انتهت إهو من كانت  قبل كل شىئ، أقول أّن نافع المدني

ن. ثم بعد آلالقراءات، فلذا ال يكون عجبا أن تظّل قراءته مستفاضة بين الناس حتى ا فيإمامّيته 

ي من الخالف، سواء كان الخالف في الفرش أم ذلك، ال يمكن أن تتخّلص قراءات نافع المدن

ية ن. وذلك في قوله تعإلى في سورة النحل آمن خالل تفسير الجاللي األصول. فها انا أجده في

62. 

}اَل َجَرم{ َحقاا }َأنَّ َلُهْم النَّار َوأَن َُّهْم . قال المفسر: اَلَجَرَم َأنَّ َلُهُم النَّاَر َوأَن َُّهْم ُمْفَرطُونَ ...

ُروُكوَن  َها وَ فيُمْفَرطُوَن{ َمت ْ  13.اء َأْي ُمَتَجاو ُزوَن اْلَحدّ ق رَاَءة ب َكْسر  الرَّ  فيَها أَْو ُمَقدَُّموَن إلَي ْ

"  بطريق البحث والتحليل عن جملة هذه الكلمات وقفنا على أنواع القراءات من كلمة

ُروُكوَن " ". األول بفتح الراء وبصيغة اسم المفعول بمعنى ُمْفَرطُونَ  َهافيَمت ْ " كما َها أَْو ُمَقدَُّموَن إلَي ْ

والثانى وهو المشار  با جعفر.قراءة عاصم التي رواها حفص وغيره ماعدا أ قاله المفسر. وهذه هي

                                                           

 .361ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب15 

  .217ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  من بن أبين أحمد المحلى وعبد الرحمحمد ب15 
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" طُونَ ُمْفر  ". فقراءة "ُمَتَجاو ُزوَن اْلَحدّ " " وبصيغة اسم الفاعل بمعنىق رَاَءة ب َكْسر  الرَّاء فيوَ " يه بقولهإل

 الغير. اسم الفاعل هي قراءة نافع المدني بصيغة

 نية وذكرالمدنى منطبقة أيضا في تفسير اآلية القرآ بأن قراءة نافعوال يشّتى بين األئمة العشرة 

 .116ية . وتلك موجودة في قوله تعإلى في سورة ال  ع مران آرواها حفص بعدها قراءة عاصم التي

 في{ وَ لَ ت  قُ  يّ ب  نَ  نْ }وكأين{ كم }م  ية، قال المفسر: ... اآل َكأَيّ ْن م ْن نَب يّ  قَاَتَل َمَعُه ر بّ يُّوَن َكث ير  و 

َتَدُؤُه }ر بّ يُّوَن َكث ير{ ُجُموع َكث يرَة  11.ق رَاَءة قَاَتَل َواْلَفاع ل َضم يره }َمَعُه{َخَبر ُمب ْ

 " بضم القاف وكسر التاءلَ ت  قُ  يّ ب  نَ  نْ م  " بقوله ففي هذه اآلية ساق قراءة نافع المدني    

ضبط  ترك ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب فيالمجرد. ويش يَ ْقُتُل الثالثي-مفعول من قَ َتلَ وبالبناء لل

صم وغيره من األئمة ما رواية حفص عن عا " هيق رَاَءة قَاَتلَ  فيوَ " هذه الكلمة كذلك. وأّما قوله

 المزيد.     أللف بينهما بوزن فَاَعَل الثالثيين من قبل. وضبطُها بفتح القاف والتاء واخال المذكور 

 الكوفي الكسائي .6

كن أن نفّرق بين الكسائى الكوفي وحمزة الكوفي، ألن حمزة الكوفي أحد الشيوخ يمال 

ت. فال عجب أن نجد قراءات الكسائي كثير من القراءا  للكسائي الكوفي وعليه اعتماده في

غيره من القراء الذين  نادرا، فيخالفه فيه ألنه أسنده إلىقرأ كذلك إال  الكوفي إاّل حمزة الكوفي

 تعلم منهم.

                                                           

 .22ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبيمحمد ب14 
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لمشهورين إال ذكرا من قراءاتهم في تفسيرهما، منهم اإلمام ما ذرأ صاحبا التفسير من القراء او 

الكسائي الكوفي. فوجدت أيضا قراءة الكسائي الكوفي ذكرت بعد تفسير اآلية القرآنية، وفي 

 يًة مفسرة بدال عن رواية حفص عن عاصم.ته آخر جعلت قراءمكان آ

ا حفص رواه قراءة عاصم التيية بالكوفي التي ذكرت بعد تفسير اآلوها أقدّ م قراءة الكسائي 

 .102ية وهو يخالف شيخه حمزة الكوفي فيها، وهي في سورة اإلسراء آ

ية، قال المفسر: ...اآلقَاَل َلَقْد َعل ْمَت َما أَنْ َزَل َهُؤاَلء  إ الَّ َربُّ السََّماَوات  َواأْلَْرض  َبَصائ رَ    

َما أَنْ َزَل َهُؤاَلء { اآْليَات }إالَّ َرّب السََّماَوات َواأْلَْرض َبَصائ ر{ ع بَ رًا َوَلك نَّك تُ َعان د  ل ْمتَ }قَاَل َلَقْد عَ 

 15.ق رَاَءة ب َضمّ  التَّاء فيوَ 

" فتكون ق رَاَءة ب َضمّ  التَّاء فيوَ " بقوله لكوفيا ففي هذه اآلية ذكر المفسر قراءة الكسائي   

" بضم التاء على صيغة المتكلم، وهذه القراءة مقصور له رحم الله قَاَل َلَقْد َعل ْمتُ  القراءة كذا "

فهم يقرءون بفتح التاء  فيها عاصم وحمزة الكو فيعنه. وأّما غيره من سائر القراء العشرة المشتملة 

 على صيغة الخطاب. 

الكسائي الكوفي هي  البحث وتتّبعها أّن قراءةبعد  أيضاوجدُت  9ية وفي سورة الحاقة آ  

ية المفسرة ثم بعد ذكر تفسيرها أعقب مفّسره بذكر رواية حفص عن عاصم مع تفسيرها اآل

 .فسير اآلية بقراءة الكسائي الكوفيالمخالف لت

َلهُ  ة ب َفْتح  ق رَاءَ  في{ أَتْ َباعه وَ هُ بَ لَ َوَمْن ق   }َوَجاَء ف ْرَعْونُ  ية، قال المفسر:...اآلَوَجاَء ف ْرَعْوُن َوَمْن قَ ب ْ

َمُه م ْن اأْلَُمم اْلَكاف رَة  16.اْلَقاف َوُسُكون اْلَباء َأْي َمْن تَ َقدَّ
                                                           

 .263ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبيمحمد ب10 
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هذا التفسير، فتناوْلنا  دينا وبين اآلية المفسرة فييوإذا نظرنا إلى المصحف الذي انتشر بين أ

القراءة  ية المفسرة فضبطها بكسر القاف وفتح الباء فتكونالقراءاتين. أما اآل الفرق بين هاتين

"، وهي قراءة الكسائي الكوفي ولكن يستوى في ضبطها كذلك قراءة أبي عمرو ويعقوب. هُ بَ لَ ق  "

َلهُ " مصحفنا فضبطها بفتح القاف وسكون الباء فتصير القراءات وأما ما في "، وهي قراءة عاصم قَ ب ْ

 عمرو ويعقوب.               ص وغيره من القراء العشرة سوى أبيرواها حف التي

 جعفر أبو .7

  جعفر ف القراءات بين قراءات عاصم التي رواها حفص وبين قراءات أبيكثير من اختال  ففي

جعفر له  ب لقراءات نافع، ألن بعض راوي أبيالغال فيموافقة  جعفر وجدُت أّن قراءات أبي

 إلمام نافع.لصحابة 

جعفر بالرغم أن يقال أّن قراءاته  ن، ُعرضت أيضا بعضا من قراءات أبيتفسير الجاللي وفي

، ليس كذلك ألّن بطريق القياس لها قّوة كما أّن الحديث الحسن لذاته ترة. وعنديليست بمتوا

سورة  أعلى منه. وأقّدم مثال بماكان في وإذا كان معه شاهد مثله في درجته أصار صحيحا 

 .190ية آ األعراف

ا آتَاُهَما{ َوَلًدا  ية، قال المفسر:...اآلَما آتَاُهَمافيفَ َلمَّا آتَاُهَما َصال ًحا َجَعاَل َلُه ُشرََكاَء  }فَ َلمَّ

ين َوالت َّْنو ين َأْي َشر يًكا في{ وَ }َصال ًحا َجَعاَل َلُه ُشرََكاءَ   17.ق رَاَءة ب َكْسر  الشّ 

                                                                                                                                                               

 .193ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب16 

 .173ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب17 
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ق رَاَءة  فيوَ " أعقبها بذكر قراءة أخرى بقوله ية برواية حفص عن عاصم مع تفسيرهاوبعد ذكر اآل

ين َوالت َّْنو ين رًْكا" مع عدم الهمزة ". وإب َكْسر  الشّ  أخرها.  فيذا كان الضبط كذلك فصارت القراءة "ش 

ها اإلمام نافع. وأّما القراءة المذكورة مع فيجعفر ويشترك  مرًة ثانية أّن هذه القراءة ألبي وأقول

رواها حفص وغيره، وضبطها بضم الشين وفتح الراء واأللف بعد  عاصم التي رها هي قراءةتفسي

 ".ُشرََكاءَ الكاف وبعدها همزة مفتوحة "

وفي بعض اآلية من السورة القرآنية منطبقة أيضا قراءة أبي جعفر لتفسير اآلية القرآنية بدال عن 

 مثال لذلك.   70ية نفال آسورة األ فيرواها حفص، وأخذت ما  قراءة عاصم التي

َن اأْلَْسَرى فييَاأَي َُّها النَّب يُّ ُقْل ل َمْن   في}يَاأَي َُّها النَّب يُّ ُقْل ل َمْن ية، قال المفسر:...اآلأَْيد يُكْم م 

 12.ىرَ سْ قراءة األَ  فيى{ و ارَ سَ أَْيد يُكْم من األُ 

 السين، فهذه هي قراءة أبيلف بعد " بضم الهمزة واألىارَ سَ من األُ ية ذكرت أّوال "ففي هذه اآل

األصول. وأما ما يذكر  وأيضا هي موافقة لقراءة أبي عمرو البصري في فرش الحروف ال في جعفر

ئمة القراء، " هي قراءة عاصم التي رواها حفص وغيره من األىرَ سْ األَ  راءة  ق   فيو " بعدها بقوله

   ".     ىرَ سْ األَ  وضبطها بفتح الهمزة وسكون السين"

 يعقوب .2

قراءة اإلمام  أيضاتواترها كذلك  فيها فيمختلفا  القراءات فيجعفر  كما كان حال أبي

صاحبا التفسير بقول من قال بعدم تواترها بحجة أّن أحدهما ذكر جزًء  إلىيعقوب. ولكن ال يب

 كد دليل على ذلك.م يعقوب عوضا عن غيرها. وهذا من آمن قراءات اإلما
                                                           

 .121ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبيمحمد ب18 



65 
 

اإلمام يعقوب مذكورة بعد رواية حفص عن عاصم مع تفسيرها وهو ويلى سأسوق مثال لقراءة 

 .    16إلى في سورة هود آية قوله تع

ُر َصال ح   }يَا  إلى}قَاَل{ تَ عَ  ية، قال المفسر:...اآلقَاَل يَانُوُح إ نَُّه لَْيَس م ْن أَْهل َك إ نَُّه َعَمل  َغي ْ

يَن َأوْ  ْن أَْهلك{ النَّاج  ْن أَْهل د ينك }إنَُّه{ َأْي ُسَؤالك إيَّاَي ب َنَجات ه  }َعَمل   نُوح إنَُّه لَْيَس م  رُ  م   َغي ْ

 19.ق رَاَءة ب َكْسر  م يم َعم َل ف ْعل َوَنْصب َغي ْرُ  فيَواَل َنَجاة ل ْلَكاف ر يَن وَ  { فَإ نَُّه َكاف ر  َصال ح  

اها حفص. فاآلية رو  يرها مايناسبها لقراءات عاصم التيية تفسوقد ذكر المفسر في هذه اآل

واإلمام يعقوب. فأّما ضبطها هو  المفسرة هي قراءة عاصم التي رواها حفص وغيره ماعدا الكسائي

". وأّما قراءة اإلمام يعقوب َغي ْرُ " "مصدر، وضم راء منَعَمل  " بفتح الميم وضم الالم مع التنوين

رُ ق رَاَءة ب َكْسر  م يم َعم َل ف   فيوَ ليها بقوله "فهي المشار إ " بصيغة فعل َعم لَ " "، اىْعل َوَنْصب َغي ْ

ذه القراءة مساوية بقراءة " يقرأ بالنصب على المفعولية. وهَغْيرماض على وزن َفع َل ثم لفظ"

 على ضبطها كذلك. الكسائي الكوفي

األّول  فيالوقت نفسه، من خالل تفسير الجاللين رب ْحُت بقراءة اإلمام يعقوب مذكورًة  فيو 

ثال لذلك ماكان غيره. وأخذت م وثم بعد ذلك تذكر قراءة عاصم التي رواها حفص أ مع تفسيرها

 .21ية في سورة التكوير أ

}َوَما ُهَو{ ُمَحمَّد َصلَّى اللَّه َعَلْيه  َوَسلََّم }َعَلى  . قال المفسر:َوَما ُهَو َعَلى اْلَغْيب  ب َضن ين  

ْن اْلَوْحي َوَخَبر السم يل   في{ َأْي ب ُمت ََّهم  وَ ن  يْ ن  ظَ اء }ب  اْلَغْيب{ َما َغاَب م   20.ق رَاَءة ب الضَّاد  َأْي ب َبخ 

                                                           

 .211ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  المحلى وعبد الرحمن بن أبيمحمد بن أحمد 19 

 .515ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب55 
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هذه الجملة على قراءة اإلمام يعقوب، وضبطها الواضحة من هذه األية هو  فاآلية المفسرة في

هذه القراءة مشتركة  " بمعنى من اّتهم بسوء. وفين  يْ ن  ظَ ب  " ماكان على قراءة اإلمام يعقوب بالظاء

" ق رَاَءة ب الضَّاد   فيوَ " الضبط كذلك. وأّما قوله ابن كثير وأبو عمرو والكسائي الكوفي في أيضا

َل، فهذه اإلشارة إلىب َضن ين  فتكون القراءة " قراءة غيرهم من المذكورين من قبُل  " بمعنى من بخ 

 .            روى منه حفص ونافع وحمزة والكسائى الكوفي( منهم عاصم الذي عمرو أبو)ابن كثير و 

 خلف .9

أخذ منه بواسطة سليم بن عيسى، فجدير أن  خلف هو أحد راوي حمزة الكوفي الذيوهذا 

 فياألكثر. فما وجدْت من الخالف  لف موافقة لقراءات حمزة الكوفي فيتكون قراءات خ

 حسُب.فيما أالقراءات فهو من غيره 

ية الجاللين باختيار سورة البقرة آ تفسير بسط مثال لقراءة خلف المتضّمنة فيما يلى سأفيو 

152 . 

رًا فَإ نَّ اللََّه َشاك ر  َعل يم  ...  ق رَاَءة ب التَّْحت يَّة   في}َوَمْن َتَطوََّع{ وَ  ، قال المفسر:َوَمْن َتَطوََّع َخي ْ

 21.َها }َخي ْرًا{فيه  إْدَغام التَّاء فيَوَتْشد يد الطَّاء َمْجُزوًما وَ 

رواها حفص وغيره، بضبط  تفسير هذه اآلية هي قراءة عاصم التي في فالقراءة المستخدمة

 قراءة خلف بإيماء قوله ". وأّما ما يذكر بعدها هيَتَطوَّعَ " ف الطاء وفتح العينفيحركتها بالتاء وتخ

بالياء مع تشديد الطاء ألجل  " أيَهافيه  إْدَغام التَّاء فيق رَاَءة ب التَّْحت يَّة  َوَتْشد يد الطَّاء َمْجُزوًما وَ  فيوَ "

                                                           

 .35ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبيمحمد ب51 
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مطابقة بقراءات  ها حال كون أخرها مجزوما "َيطَّوَّْع" من أصل يَ َتَطوَُّع. وهذه القراءةفيإدخال التاء 

 ويعقوب.  شيخه حمزة الكوفي وكذا الكسائي

كننا أن نلقى قراءة خلف ن يمجل سعة القراءات في تالوة القرآثم نستمر على ذلك، أل  

ه أنواع فياجتمع  يرها، السيما تفسير الجاللين الذينية عوضا عن غسير اآلية القرآفت مسّخرة في

 . 90ية ال المذكور. وَأضع لذلك ماكان في سورة مريم آالمث فيالقراءات كما سنرى ذلك 

ْنُه السَّ  َواُت { بالتاء والياء } السََّماادُ كَ }تَ ية، قال المفسر: ...اآليَ تَ َفطَّْرنَ  اتُ اوَ مَ َتَكاُد م 

َقاق   ،ق رَاَءة ب التَّاء  َوَتْشد يد الطَّاء فيوَ  ،ب النُّون ْرَن{َفط  ن ْ ي َ  ْنش   22.ب اال 

". فالقراءة ب النُّونرواها حفص ألجل قوله " ال على قراءة غير قراءة عاصم التيحمل المفسر أوّ 

الطاء من أصل ف فيقراءة خلف وضبطها الكامل هو بالياء ثم النون الساكنة مع تخ بالنون هي

 فيعمرو وابن عامر ويعقوب وغيرهم. وأّما قوله "وَ  . ومع ذلك، اشتركت فيها سواه كأبي"انْ َفَطَر"

رواها حفص، وضبطها الكامل هو بالياء  صم التي" فالمراد منه قراءة عاق رَاَءة ب التَّاء  َوَتْشد يد الطَّاء

ة نافع وابن كثير . وهذه القراءة موافقة بقراءثم التاء المفتوحة مع تشديد الطاء من أصل "تَ َفطَّرَ 

 .والكسائي الكوفي

ا التفسير، إّما ذكرْت لتفسير هذ قراءات القراء العشرة مذكورة في هذا أنّ  فالخالصة األخيرة في

ية أنواعا من تفسيرها أو إلعالم أّن في هذه اآلقراءات أخرى ألجل  نية وإّما لحكايةاآليات القرآ

 القراءات. 

                                                           

 .222 ص، تفسير الجاللين، بكر السيوطىي أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أب محمد بن55 
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رواها حفص كما قلُت من قبُل،  هذا التفسير هي قراءات عاصم التي قراءات المسيطرة فيوال

 أيضا. فما ُوجدت من قراءات غيره في تفسير اآليات القرآنية عند رأييبالرغم أّن قراءات غيره كثير  

 ها غالبا. والله أعلم بالصواب     فيماكان أكثر القراء  هي

 لداللة على قراءات أخرى غير رواية حفص عن عاصمالعبارات المستخدمة لب. 

متقدمين لجعل االصطالحات الخاصة أو العبارات المخصوصة جرت العادة للعلماء ال قد

 هذ العمل يكون دأبَهم من أّولهم إلى من دونهم حتى صار ذلك و راثتهم إلىأصناف العلوم. و  في

وقد قدم عليه جالل الدين المحلى أّوال ثم  كتابة تفسير الجاللين.  فيمن بعدهم. وهذا هو ماوقع 

يئة القراءات في تابعه جالل الدين السيوطى أنّه جعل االصطالحات الخاصة للداللة على ه

 نية.األلفاظية القرآ

لجعل االصطالحات اإلمام النووى معزل عن ذلك قبل كتابة تفسير الجاللين فقد بدئ  فيو 

ويعّبر اصطالحا خاصا وعبارة مخصوصة لهدف تيسير كتابه منهاج الطالبين، وهو يصطلح   في

هو ينشأ من قول اإلمام الشافعى أو من وال المنتشرة في الكتب الفقهية، أالقارئين على معرفة األق

 قول أصحابه؟.

وبطريق المصادفة، يمكن أن أقول أّن جالل الدين المحلى يتفّحص لجعل االصطالحات 

ج ثم اقتدى جالل الدين فعل تفسيره بسبب هذا الكتاب، ألنه من أحد الُشرّاح لكتاب المنها  في

 استمرار وتكميل هذا التفسير. السيوطى في هذه االصطالحات المصنوعة في

 ل الدين المحلى أقسام القراءات إلىاالصطالحات المصنوعة، فقد قسمها جال فيو 

 قسمين:
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مجرىها أّن هذه القراءات متضمنة للقراء السبع والقراء  فيو  األولى: القراءات المتواترة.

 .ثالثال

تسمية هذه القراءات فصاحب التفسير اليقتصر على أحد،  فيالثانية: القراءات الشاذة. و 

 فيغيرهم، ولكن عّم  والصحابة كابن عّباس وابن مسعود أو التابعين كالحسن والنخعى أ أهو من

 ن نفسه اليبّين تفسيرها كما يبين تفسير القراءات المتواترة.     حي فيتفسيره. و  فيإدخالهم 

 العبارة عن القراءات المتواترة واألمثلة عنها .1

د وهو إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى تارة أقول بالعبارة وتارة باالصطالح والمراد واح

 23خر لمناسبة بينهما باسم ما ينقل عن موضعه األول.معنى آ

ق رَاَءة " المشتمل على أّي  فيات المتواترة فصاحب التفسير يعّبر باصطالح "و ذكر القراء وفي

 اإلمام من القراء العشرة كما قد مّر ذكرهم.

وقد أكثر صاحب التفسير من ذكر هذه العبارة، سواء كان جالل الدين المحلى اوجالل 

هذه العبارة إّما للداللة  كثر. فهما ذكراالسيوطى، حتى عددت هذه العبارة إلى ثالثمائة وأ الدين

 إّما للداللة على قراءة عاصم الذيرواها حفص بعد تفسيرها و  راءات أخرى غير عاصم الذيعلى ق

رواها  لتفسير فّسر بقراءة غير عاصم الذيهذا أن صاحب ا رواها حفص. فصارت الحالة في

 ال التإلى فيالمث فيو خاصة لواحد من القراء كما ّما من القراءات الموافقة لغيره أإ هيحفص ف

      ها.فيعمرو وحده ليس لغيره يشترك  ... وهذه قراءة أبيْم أُْغر ُقوااهُ يَ ام مَّا َخطَ :  25ية آسورة نوح 

                                                           

 .26 ص (،2001)اندونسيا: الحرمين،  التعريفات الجرجانى، يعل55 
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جالل  رمزا لتفسيرسورة التوبة  َراَءة " كثيرة، وأحدّ د ماكان فيق   فيواألمثلة بهذه العبارة "و 

 جالل الدين المحلى. رمزا لتفسير وسورة القصص السيوطى، الدين

تَ ُهونَ  ا.  ... َة اْلُكْفر  إ ن َُّهْم اَل أَْيَماَن َلُهْم َلَعلَُّهْم يَ ن ْ }إن َُّهْم اَل (. فقال: 12)التوبة: فَ َقات ُلوا أَئ مَّ

تَ ُهوَن{ َعْن اْلُكْفر ق رَاَءة   فيأَْيَمان{ ُعُهود }َلُهْم{ وَ   21.ب اْلَكْسر  }َلَعلَُّهْم يَ ن ْ

  البن عامر وحده. " وهيْيَماَن َلُهمْ إ  اَل " فتكون القراءة 

َها أَبًَدا َذل َك اْلَفْوُز اْلَعظ يُم فيَوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّات  َتْجر ي َتْحتَ َها اأْلَنْ َهاُر َخال د يَن ب. ... 

}َخال د يَن  نْ زيادة م  ب   ق رَاَءة   فيَعدَّ َلُهْم َجنَّات َتْجر ي َتْحتَها اأْلَنْ َهار{ وَ }َوأَ . فقال: (100التوبة:)

 25.َها أَبًَدا َذل َك اْلَفْوُز اْلَعظ يُم{في

 البن كثير وحده. وهي " َها اأْلَنْ َهارُ َتْحت   م نْ  َتْجر يفتكون القراءة " 

(. فقال: 111ية )التوبة:...اآلْقتُ ُلوَن َويُ ْقتَ ُلونَ فيَسب يل  اللَّه   فيب َأنَّ َلُهُم اْلَجنََّة يُ َقات ُلوَن ج. ... 

رَاء  وَ فيَسب يل اللَّه  في}ب َأنَّ َلُهْم اْلَجنَّة يُ َقات ُلوَن  َناف بَ َيان ل لشّ  ق رَاَءة  فيْقتُ ُلوَن َويُ ْقتَ ُلوَن{ ُجْمَلة اْست ئ ْ

 26.ْقَتل بَ ْعضهْم َويُ َقات ل اْلَباق يفيب تَ ْقد يم  اْلَمْبن ّي ل ْلَمْفُعول  َأْي 

 وخلف. مزة والكسائيلح " وهيُلونَ ْقت ُ ُلوَن َوي َ ْقت َ في" فتكون القراءة 

}فَاْلتَ َقَطُه{  (. فقال:2ية )القصص:... اآلفَاْلتَ َقَطُه آُل ف ْرَعْوَن ل َيُكوَن َلُهْم َعُدواا َوَحَزنًاد. 

ْنُه َوُهَو أبو ب التَّ  ت  َصب يَحة اللَّْيل }آل{ َأْعَوان }ف ْرَعْون{ فَ َوَضُعوُه بَ ْين يََدْيه  َوفُت َح َوأُْخر َج ُموَسى م 

ْن إبْ َهامه لَبَ ًنا }ل َيُكوَن َلُهْم{  َعاق َبة اأْلَْمر }َعُدواا{ يَ ْقُتل ر َجالهْم }َوَحَزنًا{ َيْستَ ْعب د  فييَُمّص م 
                                                           

 .126ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب54 

 .196ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب50 

 .199ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبيمحمد ب56 
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ْن  فيرَاَءة ب َضمّ  اْلَحاء َوُسُكون الزَّاي لَُغَتان  ق   فين َساَءُهْم وَ  اْلَمْصَدر َوُهَو ُهَنا ب َمْعَنى اْسم اْلَفاع ل م 

  27.َحزَّنَُه َكَأْحَزنَهُ 

 وخلف. " وهي لحمزة والكسائينًازْ َعُدواا َوحُ فتكون القراءة "

ْلُه ه.  نّ ي ل َسانًا فََأْرس  ي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح م  (. فقال: 31ية )القصص:... اآلَمع َي ر ْدًءاَوَأخ 

ْلُه َمع َي ر ْدًءا{ ُمع يًنا وَ  نّ ي ل َسانًا{ أَبْ َين }فََأْرس  ي َهاُروَن ُهَو أَْفَصح م  ق رَاَءة ب َفْتح  الدَّال ب اَل  في}َوَأخ 

 22.َهْمزَة

ْلُه َمع َي ر ًدافتكون القراءة "  جعفر. " وهي لنافع وأبيفََأْرس 

ْحرَان  َتظَاَهرَا َوقَاُلوا إ نَّا ب ُكلّ  َكاف ُروَن )و. ...  ُمَحمَّد  فيه  وَ في}قَاُلوا{ . فقال: (12قَاُلوا س 

{ وَ  رَان  ْحرَان  َأْي اْلُقْرآن َوالت َّْورَاة ق رَاَءة   في}َساح   29.س 

ْحرَان  " فقراءة وخلف وأما غيرهم من سائر القراء فقرءوا  " هي لعاصم وحمزة والكسائيس 

رَان  "  ". والله أعلم بالصوابَساح 

قطعت أنها من القراءات المتواترة بال خالف  واألمثلة المذكورة من قبل هي األمثلة التي

بحثت للقراءات خاصة قدمت كذلك، أن القراءات المعّبر عنها  التيها، ألن كتب القراءات في

 قراءات متواترة. " هيق رَاَءة   فيوَ " بعبارة

ة بقول الشيخ سليمان مؤكد ها أنها من القراءات الشاذة. وهذهواحدة منولكن وجدُت 

ءات الشاذة. كتابه شواذ القراءات أنها من القرا  كتابه الفتوحات اإللهية والكرماني في العجيلي في
                                                           

 .311ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبيمحمد ب57 

 .316ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبيمحمد ب58 

 .317ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  ن بن أبيمحمد بن أحمد المحلى وعبد الرحم59 
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}فَاْسَأْل{ يَا ُمَحمَّد بقول صاحب التفسير:  101ية والقراءة المقصودة هي في سورة اإلسراء آ

ْدقك َأْو فَ ُقْلَنا َلُه اْسَأْل وَ }بَن ي إسْ  ق رَاَءة بلفظ  فيرَائ يل{ َعْنُه ُسَؤال تَ ْقر ير ل ْلُمْشر ك يَن َعَلى ص 

وقال أبو 31ى شاذة،. فكان عليه أن يقول "وقُر َء".قال سليمان العجيلي: وفي قراءاة أ 30.الماضي

هو المقصود من قولي قبُل  وهذا 32وعن ابن عباس "َفَساَل" على لفظ الماضى. :النصر الكرماني

لم أجد شيئا  أّن  يأنّ  ن القراءات الشاذة. والنتيجة مّنيتواترها والحال أنها مالقراءة المعترضة على 

 يولكن أقول كما قال سليمان العجيلَل بَن ي إ ْسرَائ يَل" بلفظ الماضي من القراءات المتوترة، ا"َفسَ 

   من قراءات ابن عّباس. يالقراءات من القراءات الشاذة وه أّن هذه أبو النصر الكرمانيو 

 العبارة عن القراءات الشاذة واألمثلة عنها .2

 القراءات الشاذة " فصاحب التفسير يعّبر عنق رَاَءة   فيوَ " ب   ترةاالقراءات المتو  ذكر فيكما 

أّن هناك نوع من القراءات. وقوله "َوقُر َء" بصيغة فعل الماضى  ب اصطالح "َوقُر َء"، الذي يشير إلى

القراءات هو  فيمن اليعرف عند المخاطب. ولكن قد علمنا أّن األصل  للمجهول يدل أيضا إلى

كتب بحثت عن القراءات.   ك زال اإلبهام بالسؤال إلى أهلها أو بالرجوع إلىالرواية، فعند ذل

 منها-هذا التفسير، ذلت جهدى لتحليل القراءات التي ُملئت فيفب ولهذا، كان مساهمتى هاهنا

 ئمة القراء. بنسبتها إلى أي إمام من األ -القراءات الشاذة

                                                           

 .263ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب30 
 حاشية الصاوى. وانظر ايضا 371 ، ص2ج:  ،الفتوحات اإللهيةيلى،  سليمان بن عمر العج31 

 .153 ، ص2ج:

 .223 ص (،د.ت)بيروت: مؤسسة البالغ،  شواذ القراءاتمحمد الكرمانى، 55 
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( 31المعّبر عنها ب اصطالح "َوقُر َء" أربع وثالثون ) القراءات الشاذةثم بعد ذلك، فجملة  

التابعين وغيرهم. وعددت من تلك ما أحسب ما بين ما يُروى من الصحابة والتابعين وتابع في

خمس  ا وجالل الدين السيوطى سائرها وهيالجملة أن جالل الدين المحلى ذكر أربع عشرة منه

 حال كونها مبدوءة"َوقُر َء" مع ذكر صاحبها. لقراءات الشاذةلى سُتعرض أمثلة لفيعشرة. 

يثَاَق بَن ي إ ْسرَائ يَل اَل ت َ  (. فقال: }َو{ اُذُْكْر 23ية )البقرة:إ الَّ اللََّه... اآل ْعُبُدونَ ا. َوإ ْذ َأَخْذنَا م 

يثَاق بَن ي إْسرَائ يل{  الت َّْورَاة َوقُ ْلَنا }اَل تَ ْعُبُدوَن{ ب التَّاء  َواْلَياء }إال الله{ َخَبر ب َمْعَنى  في}إْذ َأَخْذنَا م 

 33َوقُر َئ اَل تعبدوا. .الن َّْهي

" وبينما قراءة اَل تَ ْعُبُدونَ بثبوت النون األخيرة " المتواترة هيال، أن القراءة هذا المث فيف

 الصحابي. ابن مسعود شاذها  بحذفها. وهذه القراءة ُنسبت إلى

ن يَن اق ْ  (. فقال: }َوإ ْن طَائ َفَتان  م َن 9ية. )الحجرات:تَ تَ ُلوا ...اآلب. َوإ ْن طَائ َفَتان  م َن اْلُمْؤم 

ن يَن{ اآْليَة نَ زََلْت  يَّة ه َي َأنَّ النَّب ّي َصلَّى اللَّه َعَلْيه َ َوَسلََّم ركب حمارا ومّر على ابن أَُبيّ   فياْلُمْؤم  َقض 

ْن م ْسك ك َفَكاَن  فبال الحماُر فسّد ابُن أَُبيّ  أنَفه، فقال ابُن َرَواَحة: َواَللَّه  لَبَ ْولُ  َماره أَْطَيُب ر يًحا م  ح 

َع َنَظرًا  َنَّ ُكّل طَائ َفة  إلىبَ ْين قَ ْوَمْيه َما َضْرب  ب اأْلَْيد ي َوالنّ َعال َوالسََّعف }اقْ تَ تَ ُلوا{ ُجم  اْلَمْعَنى أل 

 31َجَماَعة َوقُر َئ اقْ تَ تَ َلَتا.

ن بصيغة ، فهما يقرءاعبلة يأبابن عمير وابن وأما هذا، فقراءة شاذها يروى من 

 حين نفسه أن جمهور القراء قرءوا بجمعها "اقْ تَ تَ ُلوا". المثنى"اقْ تَ تَ َلَتا" وفي

                                                           

 .22ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب55 

  .115 ص ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبيمحمد ب54 
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{ َبَسات ين }َونَ َهر {  في(. فقال: }إنَّ اْلُمتَّق يَن 51َجنَّات  َونَ َهر  ) فيج. إ نَّ اْلُمتَّق يَن  َجنَّات 

ْنس، َوقُر َئ ب َضمّ  النُّون َواْلَهاء َجْمًعا َكَأَسد  َوُأُسد .   35أُر يَد ب ه  اْلج 

ب َضمّ  النُّون  ن يكون هناك حركة كقوله:ت، بين تواترها وشاذها غموض إال أالفرق بين القراءا

شار " بفتح النون والهاء مفردا. وأّما مايَونَ َهر  فهم قرءوا ". فالقراءة المتواترة من القراء العشرة َواْلَهاء

. وكذا ابن محيصن من األربع المكّملين زهير القرقبىمروّي من  ...الخ هيَوقُر ئَ  ليها بقوله:إ

 للقراءات اربعة عشر.

 التتعّين حكم قراءاتها التيالعبارات  .3

ال ة القراء ولكن ال نعلم بيقين إئماأل م، فالعبارة المستخدمة تدل أيضا إلىهذا القس ففي

و القراءات الشاذة ؟ كما دّلت فهل تدخل في القراءات المتواترة أبعد البحث العميق عليها، 

ر َء"، وهل صاحب القراءات من األئمة القراء السبعة فقط أو القراء ق راَءة " و"قُ  فيعليهما عبارة "وَ 

 و غيرهم؟.العشرة بأجمعها أ

ها بالنظر التتعين حكمها ومكانت ّدقق الذي عملته على العبارات التيمن خالل البحث الم

القراءات  فيهذا التفسير، فأخّلص أن جميع القراءات داخلة  إلى عبارات كثُرْت تكرارها في

أّن جميعها  ثناء، ألّن هيئات قراءاتها يمكن أن تستعمل في الحالين وأيضاالمتواترة من غير است

 اإلمام خلف. رة من اإلمام ابن عامر إلىقراء العشتنشأ من ال

مام واحد كقراءات ابن كثير، وبعضها تصدر لمذكورة كانت تصدر من إفبعض القراءات ا 

 الّ حفص عن عاصم.إ -تدخل فيها شعبة راوى عاصم أيضاو -من جمهور القراء 
                                                           

 .161ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب50 
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وهذا حفص رواها بجانب ذلك، كما تقدم أّن اآلية المفسرة هي على قراءات عاصم التي 

اءة أخرى بدال عن قراءة على قر  رة هيية المفسهو األكثر، ولكن وجدت في بعض المواضع اّن اآل

راءة عاصم كما سيأتى بيانه. وعندي، ق بداللة اّن المذكور في الثانية هيرواها حفص  عاصم التي

فيما  -ها يات المفسرة فقراءة غير عاصم تبلغ رُبْ عَ بالعبارة المستخدمة في هذا القسم على اآل

 . -حسبأ

 لى:ما تك  والعبارات المستخدمة في هذا القسم هي

ف والتشديد" فيالتفسير: "بالتخ ابعض األوقات يقول صاحب ا(. بالتشديد والتخفيف. وفي

هذا "بالجمع واإلفراد". ج(. بالبناء  (. باإلفراد والجمع. وكذا يقول فيعلى عكس ما تقدم. ب

 للفاعل والمفعول. وأحيانا يقول: "بالبناء للمفعول والفاعل".

ف والتشديد وما ذُكر بعدها من فيف وعكسه اى بالتخفيالتعيبر بالتشديد والتخ فيف

لمفعول وعكسهما فرق واضح. وأظّن أن ذاك الفرق هو ماإذا باإلفراد والجمع وبالبناء للفاعل وا

 فيذا ُوضع المفسرة، سواء كان من رواية حفص أو غيره. وماإالقراءة  ُوضع في األولى فذاك هي

 اللفظ ولو لم تؤت  تفسيرا مباينا.        تنّوعها في الثانية فذاك قراءة أُخرى ذكرت ألجل

 ف وعكسهفيا. بالتشديد والتخ

و جالل الدين أ ير، سواء كان جالل الدين المحلىهذه العبارة فصاحب التفس فيو 

بالتشديد "ف والتشديد أخرى. أّما عبارة فيف تارة وبالتخفيالسيوطى يعبر عنها بالتشديد والتخ

أربع وثالثون  هيف "ف والتشديدفيبالتخ"( مرّة، وأّما عبارة 33ثالث وثالثون ) هيف "ففيوالتخ

 ( مرة.67( مرة، فجملة جميعها سبع وستون )31)
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بالتشديد والتخفيف قوله تعإلى في سورة  عّبر عنها صاحب التفسير بعبارة التيفمن األمثلة 

 .170ية األعراف آ

يَن ) يُع َأْجَر اْلُمْصل ح  ُكوَن ب اْلك َتاب  َوأَقَاُموا الصَّاَلَة إ نَّا اَل ُنض   قال المفسر: (170َوالَّذ يَن يَُمسّ 

ُكوَن{ ب التَّْشد يد  َوالتَّخْ  ُهمْ في}َواَلَّذ يَن يَُمسّ  ن ْ { م   36.ف }ب اْلك َتاب 

ُكونَ " ةلفظ " فيففيب التَّْشد يد  َوالتَّخْ " يةفي هذه اآل قال  ". أّما إذا كانت بالتشديد فهييَُمسّ 

ف فصارت القراءة فيذا كانت بالتخوغيره من األئمة القراء. وأّما إ رواية حفص عن عاصم

 .  أيضارواية شعبة عن عاصم  " فهيُكونَ س  يُمْ "

سورة  بالتخفيف والتشديد قوله تعإلى في عّبر عنها صاحب التفسير بعبارة فمن األمثلة التي

 .7ية وسورة االنفطار آ 79ال عمران آية 

ُتْم َتْدُرُسوَن )... ُتْم تُ َعلّ ُموَن اْلك َتاَب َوب َما ُكن ْ  قال المفسر: (79َوَلك ْن ُكونُوا َربَّان يّ يَن ب َما ُكن ْ

ل يَن َمْنُسوب يَن َوَلك ْن{ يَ قُ  يًما }ب َما   إلىول }ُكونُوا َربَّان يّ يَن{ ُعَلَماء َعام  الرَّّب ب ز يَاَدة  أَل ف َونُون تَ ْفخ 

ُتْم تَ ْعَلُموَن{ ب التَّخْ   37.ف  َوالتَّْشد يدفيُكن ْ

" خالف ما قبله فهو يشير بالتشديد" قوله على "ففيبالتخ"ية قّدم قوله ففي تفسير هذه اآل

ة غير عاصم. أّما قراءة عاصم التي رواها حفص على قراء ما قلته أنفا من أّن اآلية المفسرة هيإلى 

 قراءة نافع " فهيَن اْلك َتابَ وْ مُ لَ عْ ت َ ف "فيبالتخ ". وأّما القراءةتُ َعلّ ُموَن اْلك َتابَ " بالتشديد وغيره فهي

    ويعقوب.  عمرو وأبي وابن كثير جعفر وأبي

                                                           

 .171ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب56 

 .71ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب57 
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}الَّذ ي َخَلَقك{ بَ ْعد َأْن َلْم َتُكْن }َفَسوَّاك{  قال المفسر:( 7الَّذ ي َخَلَقَك َفَسوَّاَك فَ َعَدَلَك )

ْلَقة َسال م اأْلَْعَضاء }فَ َعَدَلك{ ب التَّخْ   32.ف  َوالتَّْشد يدفيَجَعَلك ُمْسَتو ي اْلخ 

حمزة والكسائي. وأّما  ها حفص ويشترك فيهاروا التي قراءة عاصم فالقراءة بالتخفيف هي

جعفر، يعقوب  غير المذكور. )نافع، ابن كثير، أبو عمرو، ابن عامر، أبو قراءة بالتشديد فهي

  وخلف(

 ب. باإلفراد والجمع وعكسه

فصاحب التفسير يعبر عن هذه العبارة بين أن يقول باإلفراد والجمع وبين أن يقول بالجمع 

ربع منها يعبر باإلفراد والجمع فجملة كّلها ثمانى مرات، أن قبل، واإلفراد، وهنا فرق كما قلت م

 وباقيها بالجمع واإلفراد.   

ورة البقرة س إلى فيعّبر عنها صاحب التفسير بعبارة باإلفراد والجمع قوله تع التيفمن األمثلة 

 .17ية وسورة التوبة آ 21آية 

( 21َها َخال ُدوَن )فيفَُأولَئ َك َأْصَحاُب النَّار  ُهْم  بَ َلى َمْن َكَسَب َسيّ َئًة َوَأَحاَطْت ب ه  َخط يئَ ُتهُ 

رًْكا }َوَأَحاَطْت ب ه  َخط يَئته{ في}بَ َلى{ َتَمّسُكْم َوُتَخلَُّدوَن  قال المفسر: َها }َمْن َكَسب َسيّ َئة{ ش 

فْ رَاد  َواْلَجْمع  39.ب اإْل 

                                                           

 .516ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبيمحمد ب58 

 .22ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  الرحمن بن أبي محمد بن أحمد المحلى وعبد59 
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فْ رَاد  َواْلَجْمع" قول المفسر هو ماكان مقصودا من هذا البحث في "َخط يئَ ُتهُ قوله " ". ب اإْل 

جعفر. واّما هما فقرءا  فالقراءة باإلفراد هي قراءة عاصم التي رواها حفص وغيره سوى نافع وأبي

 ".تُهُ اَخط يئَ بالجمع، فصارت القراءة "

ه مْ  َد اللَّه  َشاه د يَن َعَلى أَنْ ُفس  ب اْلُكْفر  أُولَئ َك َحب َطْت  َما َكاَن ل ْلُمْشر ك يَن َأْن يَ ْعُمُروا َمَساج 

دَ }َما َكاَن ل ْلُمْشر ك يَن َأْن يَ ْعُمُروا َمسْ  قال المفسر:( 17النَّار  ُهْم َخال ُدوَن ) فيأَْعَماُلُهْم وَ  اللَّه{  ج 

فْ رَاد  َواْلَجْمع  10.ب اإْل 

دَ َمسْ " ةية بّين المفسر أن لفظففي هذه اآل قرء ن يُ أيضا أ" يمكن أن يُقرء باإلفراد ويمكن ج 

ية المفسرة ألنّه ويعقوب، وهذه هي اآل عمرو وأبي كثير ابن قراءة بالجمع. فالقراءة باإلفراد هي

 رواها حفص وغيره.    ءة عاصم التيقرا بالجمع. وأما القراءة بالجمع فهي قّدم لفظ باإلفراد على

 .71ية في سورة الفرقان آرة بالجمع واإلفراد قوله تعإلى عّبر عنها بعبا فمن األمثلة التي

َنا َوُذرّ يَّات َنا قُ رََّة أَْعُين  َواْجَعْلَنا ل ْلُمتَّق يَن إ   ْن أَْزَواج  قال ( 71َماًما )َوالَّذ يَن يَ ُقوُلوَن َرب ََّنا َهْب لََنا م 

فْ رَادَنا{ ب الْ }َواَلَّذ يَن يَ ُقوُلوَن َربّ َنا َهْب لََنا م ْن أَْزَواجَنا َوُذرّ يَّات   المفسر:  11.َجْمع  َواإْل 

 والكسائي وحمزة عمرو "هي رواية حفص عن عاصم وغير أبيَوُذرّ يَّات َنا" فالقراءة بالجمع

 ".َناَوُذرّ ي َّت َ وخلف. أّما هم فقرءوا باإلفراد فصارت القراءة "

 ج. بالبناء للفاعل والمفعول وعكسه

                                                           

 .126ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى،  ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبيمحمد ب45 

 .322ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب41 
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ال فرق بما قبله من أّن صاحب التفسير تارة عّبر بالبناء للفاعل والمفعول وأخرى بالبناء 

 "بالبناء للفاعل والمفعول"( مرة، فعبارة 26للمفعول والفاعل. فجملة جميعها سّت وعشرون )

 كذلك اى ثالث عشرة مرة.  "بالبناء للفاعل والفاعل"ثالث عشرة مرة وعبارة 

اء للفاعل والمفعول قوله تعإلى عّبر عنها صاحب التفسير بعبارة بالبن تيفمن األمثلة ال     

 .23ية وسورة سبأ آ 22في سورة القصص آية 

َنا َلَخَسَف ب َنا َوْيَكأَنَُّه اَل يُ ْفل ُح اْلَكاف ُروَن )... }َلْواَل  قال المفسر: (22َلْواَل َأْن َمنَّ اللَُّه َعَلي ْ

َنا َلَخَسَف ب َنا{ ب اْلب َناء  ل ْلَفاع ل  َواْلَمْفُعول  12.َأْن َمنَّ اللَّه َعَلي ْ

 بالبناء للفاعل هي. فالقراءة َلَخَسفَ  إلىقوله تع " يشير إلىب اْلب َناء  ل ْلَفاع ل  َواْلَمْفُعولقوله "

 .  فَ س  َلخُ  رواية حفص عن عاصم ويعقوب. وأّما غيرهم من القراء العشرة فقرءوا بالبناء للمفعول "

ْم قَاُلوا َماَذا قَاَل َربُّ  َفُع الشََّفاَعُة ع ْنَدُه إ الَّ ل َمْن أَذ َن َلُه َحتَّى إ َذا فُ زّ َع َعْن قُ ُلوب ه  ُكْم قَاُلوا َواَل تَ ن ْ

َفُع الشََّفاَعُة ع ْنَدُه{ تع قال المفسر:( 23يُّ اْلَكب يُر )اْلَحقَّ َوُهَو اْلَعل   ردا لقولهم إنَّ  إلى}َواَل تَ ن ْ

َع{ ب اْلب َناء  زَّ ها }َحتَّى إَذا ف َ فيآل َهتهْم َتْشَفع ع ْنده }إالَّ ل َمْن أَذ َن{ بفتح الهمزة وضمها }له{ 

 13.ل ْلَفاع ل  َواْلَمْفُعول

ن يُقرء بالبناء للفاعل وكذا للمفعول. " يمكن أعَ زَّ ف َ لفظ " ية بّين المفسرففي هذه اآل

ويعقوب.  عامر قراءة ابن ".فالقراءة بالبناء للفاعل هيب اْلب َناء  ل ْلَفاع ل  َواْلَمْفُعولوذلك يشار بقوله "

 ".فُ زّ عَ هم عاصم فهم يقرءون بالبناء للمفعول "فيواّما غيرهما و 

                                                           

 .350ص  ،تفسير الجاللين، بكر السيوطى ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبيمحمد ب45 

  .372ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب45 
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ية اء للمفعول والفاعل قوله تعإلى في سورة األنعام آعّبر عنها بعبارة بالبن ومن األمثلة التي

119. 

( 119) ...األيةَوَما َلُكْم َأالَّ تَْأُكُلوا م مَّا ذُك َر اْسُم اللَّه  َعَلْيه  َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم 

َل{ }وما لكم أ{ ن }اَل تَْأُكُلوا م مَّا ذُ  قال المفسر: بَائ ح }َوَقْد ُفصّ  ك َر اْسم اللَّه َعَلْيه { م ْن الذَّ

 11.اْلف ْعَلْين  }َلُكْم َما ُحرّ َم َعَلْيُكْم{ فيب اْلب َناء  ل ْلَمْفُعول  َول ْلَفاع ل  

لَ  ن يُقرء بالبناء للمفعول  فتكونوفي هذه اآلية بين أن الفعلين يمكن أ وكذا  ، ُحرّ مَ  -ُفصّ 

لَ َحرََّم. أّما األولى من لفظ "-للفاعل فتكون َفصَّلَ بالبناء   كثير ابن قراءة فهي " بالبناء للمفعولُفصّ 

 ويعقوب جعفر باوأ نافع عدا قراءة ما " بالبناء للمفعول فهيُحرّ مَ " عامر. وأّما لفظ وابن عمرو وأبي

لفظ "َفصََّل" وخلف(. وأّما الثانية من  عامر وحمزة والكسائي وابن عمرو أبوو  كثير وحفص )ابن

وحمزة والكسائى  جعفر أبوو  عامر )نافع وابن عمرو أبيو  كثير قراءة سوى ابن بالبناء للفاعل فهي

 ويعقوب جعفر أبيو  قراءة نافع لفظ "َحرََّم" بالبناء للفاعل فهيوحفص(. وأّما  وخلف ويعقوب

 وحفص.  

هذا التفسير يقرب بين القراءات  فيالمستخدمة  ويؤخذ مّما تقدم ذكره، أّن العبارات

 ذلك المقصود.  إلىالمتواترة والقراءات الشاذة بمختلف االصطالحات حال كونها تُميُء 

 اعلم بالصواب والله

                                                           

 .153ص  ،تفسير الجاللينبكر السيوطى، ن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي محمد ب44 


