الباب الرابع
األئمة الذين أخذ منهم صاحبا التفسير قراءاتهم والعبارات المستخدمة للداللة على قراءات
أخرى غير رواية حفص عن عاصم
ال فرق بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله إالّ أ ّن في هذا الباب سأُحلّل تحليال عميقا
ُفصل تفصيال بيّنا عن البيانات التي وجدتُها ،بجمع الكتب التي لها عالقة وثيقة بها مع
وسأ ّ
مر ذكرها في الباب الثانى.
مقارنتها ثم عرض البيانات على النظرية التي قد ّ
وأيضا في هذا الباب سأعرض ما أحصل من تحليل تلك البيانات التي قد جمعتُها بتقديم
تاما
األئمة الذين أخذ منهم صاحبا التفسير قراءاتهم مع ذكر أمثلة قراءاتهم باشتراك ضبطها ضبطا ّ
تدل على أنواع القراءات مع
بحيث يبين المقصودّ .ثم بعد ذلك بعرض العبارات
الخاصة التي ّ
ّ
زيادة األمثلة .وفي أخر الباب ،سأذكر أنواع القراءات بالرجوع إلى عبارة ال تختص وتتكرر مرات
في هذا التفسير مباشرًة باألمثلة منها.
أ .األئمة الذين أخذ منهم صاحبا التفسير قراءاتهم
وبعد البحث العميق على تفسير الجاللين عما يتعلق بالقراءات مع مقارنتها إلى كتب
فيها بحث خاص على القراءات ،فأستنتج أ ّن القراءات المذكورة في هذا التفسير أصلها من األئمة
العشرة ،سواء كانت القراءات مذكورًة بعد تفسير اآليات برواية حفص عن عاصم أو القراءات
المفسرة غير رواية حفص عن عاصم ولكن بعدها قراءاته ،كلها محمولة من القراءات المتواترة 1أو

1هذا اذا قلنا أ ّن القراء العشرة ،قراءاتهم كلها متواترة.
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المشهورة المؤكدة بالمتواترة 2التي اليمكن رّدها ألجل سندها مقطوع باالتصال إلى الصحابة ثم
إلى رسول الله  .ولكن أستثنى واحدةً منها وأحكم بشاذتها اعتمادا على ماقاله العجيلى في
الفتوحات اإللهية ومحمد بن أبي نصر الكرماني في كتابه شواذ القراءات كما سيأتى بيانه إن شاء
الله.

3

 .1ابن عامر الشامى
اليكون كثيرا اختالف قراءات ابن عامر الشامى بقراءات عاصم التي رواها حفص ،سواء كان
االختالف في الفرش أو في األصول .فما ذكرها صاحبا التفسير من القراءات كان من قبَل الفرش
في الغالب إالّ نادرا ،فيقول جالل الدين المحلى وجالل الدين السيوطى في أصول القراءات
كالنقل واإلدغام الكبير وغيرهما.
ذكرت بعد تفسير اآليات برواية حفص
فما وجدت من المثال لقراءات ابن عامر الشامى التي
ْ
عن عاصم وهو كما يلى في سورة البقرة آية .121 :
اختَ بَ َر
{و} اُذْ ُك ْر {إ ْذ ابْتَ لَى} ْ
َوإذ ابْتَ لَى إبْ َراه َيم َربُّهُ ب َكل َمات ...اآلية ،قال المفسرَ :
{ربُّهُ ب َكل َمات} بأ ََوامر َونَ َواه.
{إبْ َراه َيم} َوفي قَراءَة إبْ َر َاه َام َ

1

وبعد ذكر اآل ية برواية حفص عن عاصم مع تفسيرها أعقبه بقراءة أخرى بقولهَ :وفي قَراءَة
إبْ َر َاه َام ،وهذه تختلف من حيث الشكل فقط .وذلك أ ّن رواية حفص عن عاصم " إبْ َراه َيم" بكسر
الهاء وبعدها ياء ساكنة ،وقراءة ابن عامر الشامى " إبْ َر َاه َام" بفتح الهاء وبعدها ألف.
2هذا اذا قلنا أ ّن القراء السبعة ،قراءاتهم متواترة والقراء الثالثة المكملة للعشرة قراءاتهم مشهورة.
3
بعد.
وهذا الملخص يؤخذ بطريق البحث على العبارة الخاصة للقراءات المتواترة كما ستذكر ُ
4محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .31
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كرت بعدها رواية حفص عن عاصم قوله تعإلى
ومثال قراءة ابن عامر الشامى التي فسرت ثم ذُ ْ
في سورة القصص أية .23
ص ُد َر
الر َعاءُ...اآلية ،قال المفسر{ :قَالَتَا َال نَ ْسقي َحتَّى يَ ْ
 ...قَالَتَا َال نَ ْسقي َحتَّى يَ ْ
ص ُد َر ّ
َي
صد َر م ْن ُّ
الز َحام فَنَ ْسقي َوفي قَراءَة يُ ْ
هم َخ ْوف ّ
الربَاع ّي أ ْ
الر َعاءُ} َج ْمع َراع أ ْ
َي يَ ْرجعُو َن م ْن َس ْقي ْ
ّ
يهم َع ْن الْ َماء.
يَ ْ
صرفُوا َم َواش ْ

5

وإذا نظرنا إلى هذا المثال علمنا الفرق بين قراءة ابن عامر الشامى وبين رواية حفص عن
ص ُد ُر" الثالثى.
"ص َد َر-يَ ْ
عاصم وهو أ ّن ابن عامر الشامى قرأ "يَ ْ
ص ُد َر" بفتح الياء وضم الدال من َ
صد ُر"
َص َد َر-يُ ْ
صد َر" بضم الياء وكسر الدال من"أ ْ
وأما حفص روى عن عاصم فقرأ هذا اللفظ ب "يُ ْ
الرباعى ،فيكون االختالف من حيث الشكل فقط.
 .2ابن كثير
لدي أن قراءات
وكذلك ابن كثير اليكون كثيرا اختالفه بقراءات عاصم التي رواها حفص بل ّ
ابن كثير أقل ذكرا في هذا التفسير من قراءات ابن عامر الشامى التي تقدم ذكرها .فيلى سأذكر
مثاال لقراءة ابن كثير في سورة األنعام آية .125
الس َماء....اآلية ،قال
ضيّ ًقا َحَر ًجا َكأَن ََّما يَ َّ
ص َّع ُد في َّ
ص ْد َرهُ َ
َ ...وَم ْن يُرْد أَ ْن يُضلَّهُ يَ ْج َع ْل َ
يمان لشدَّته َعلَْيه.
المفسرَ { :كأَن ََّما يَ َّ
ص َّعد} َوفي قَراءَة ب ُس ُكون الصاد {في َّ
الس َماء} إ َذا ُكلّ َ
ف ْاإل َ
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علمت بقوله "وفي قراءة بسكون
وبعد تفسير اآلية ذكر قراءة أخرى وهي قراءة ابن كثير فيما
ُ
ص َع ُد الثالثى المجرد .و ّاما قراءة عاصم التي رواها
صع َد-يَ ْ
الصاد" فيكون اللفظ "يَ ْ
ص َع ُد" من َ
ص َّع ُد الثالثى المزيد ولكن فيه إدغام التاء
حفص " يَ َّ
ص َّع َد-يَتَ َ
صعَّ ُد" بتشديد الصاد والعين من تَ َ
األصل في الصاد.
فسرت بدال من قراءة عاصم التي رواها حفص،
ُ
ووجدت أيضا أن قراءة ابن كثير قد ّ
وأحسب أ ّن الفرق في المعنى بيّن .ومن تلك القراءات عند تفسير قوله تعإلى في سورة هود آية
.111
َّخفيف
َّه ْم َربُّ َ
{وإ ْن} بالت ْ
َوإ َّن ُك اال لَ َّما لَيُ َوفين ُ
ك أ َْع َمالَ ُه ْم إنَّهُ ب َما يَ ْع َملُو َن َخبير .قال المفسرَ :
َوالتَّ ْشديد { ُك اال} ُك ّل الْ َخ َالئق {لَ َما} َما َزائ َدة َو َّ
الالم ُم َوطّئَة ل َق َسم ُم َقدَّر أ َْو فَارقَة َوفي قَراءَة
بتَ ْشديد لَ َّما ب َم ْعنَى َّإال فَإ ْن نَافية.

7

يمكن أ ْن نفهم أ ّن قراءة ابن كثير هي قراءة مفسرة ال قراءة عاصم التي رواها حفص كما في
عادة المفسر ألن قوله " َوفي قَراءَة بتَ ْشديد لَ َّما" قرينة على ذلك .فقراءة عاصم التي رواها حفص
"وإ ْن"ّ .ثم قوله "لَ َما" بتخفيف
"وإ َّن" ،و ّاما قراءة ابن كثير هي بتخفيفها َ
هي بتشديد النون من َ
الميم هي قراءة ابن كثير وقراءة عاصم التي رواها حفص هي بتشديدها "لَ َّما".
بجانب ذلك ،أن قراءته موافقة لقراءة نافع اى أ ّن قراءة ابن كثير موافقة لقراءة نافع في هذه
اآلية مخالفة لقراءة عاصم التي رواها حفص .فيكون االختالف في الشكل فقط كما تق ّدم.
 .3أبو عمرو البصرى
7محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .212
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و ّأما أبو عمرو البصرى فهو مشهور بين القراء والحفاظ بصاحب اإلدغام الكبير ،فقراءاته
مذكورة أيضا في هذا التفسير ،سواء كانت في أصول قراءاته أو في فرشه .فمن المثال المشير إلى
قراءته من جهة الفرش هي في سورة النساء آية .151
{وقُ ْلنَا لَ ُه ْم َال
َ ...وقُ ْلنَا لَ ُه ْم َال تَ ْع ُدوا في َّ
السْبت َوأ َ
َخ ْذنَا مْن ُه ْم ميثَاقًا َغليظًا .قال المفسرَ :
َي َال تَ ْعتَ ُدوا.
تَ ْع ُدوا} َوفي قَراءَة ب َفْتح الْ َعْين َوتَ ْشديد الدَّال َوفيه ْإد َغام التَّاء في ْاأل ْ
َصل في الدَّال أ ْ

2

بيان لنا في هذا المثال أ ّن قراءة أبي عمرو البصرى معروضة بعد تفسير اآلية المفسرة بقراءة
عاصم التي رواها حفص بقوله " َوفي قَراءَة ب َفْتح الْ َعْين َوتَ ْشديد الدَّال" .فقراءة عاصم التي رواها
حفص هي بسكون العين وتخفيف الدال من َع َدى-يَ ْع ُدو الثالثى المجرد .و ّأما قراءة أبي عمرو
البصرى فهي بفتح العين وتشديد الدال من ْاعتَ َدى-يَ ْعتَد ْى الثالثى المزيد.
ّثم بعد ذلك ،سأسوق مثال لقراءة أبي عمرو البصرى ما كان من جهة األصول بعد ذكر المثال
الذي يتعلّق بفرش قراءاته .وهو في سورة األحقاف آية .17
ال ل َوال َديْه} َوفي قَراءَة
{واَلَّذي قَ َ
َوالَّذي قَ َ
ال ل َوال َديْه أ ّ
ُف لَ ُك َما...اآلية ،قال المفسرَ :
ب ْاإل ْد َغام.

9

أي إدغام في هذه اآلية؟ وكيف يمكن أن يدغم حرف غير
بلمحة واحدة ،يتحيّر القارئ ّ
الحرف الساكن؟ .ولكن تبين ذلك لمن قد تعلّم علم القراءات وفهم ماكان له عالقة بها من

8محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .117
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االصطالحات أ ّن المراد من هذا اإلدغام هو اإلدغام الكبير الذي جعله أبو عمرو البصرى منهجا
له في قراءاته.
فقراءة غير أبي عمرو البصرى كنافع وابن كثير وأبي جعفر وغيرهم فهم يقرءون تلك اآلية
ال ل َوال َديْه" .و ّأما قراءة أبي عمرو البصرى
بإظهار الالمين اى بحركة الفتح فيهما " َوالَّذي قَ َ
ال" ّثم بإدغام ذا الالم في الالم الثاني الثابت على حركته
فبسكون الالم األول من كلمة " قَ َ
فصارت قراءته " َوالَّذي قَ ْال ل َوال َديْه".
ت أن قراءة أبي عمرو البصرى هي القراءة المستخدمة لتفسير اآلية ال
وفي سورة الطور ،ألفي ُ
قراءة عاصم التي رواها حفص .وذلك في قوله تعإلى آية :17
َّ
{والَّذيْ َن
يمان أَلْ َح ْقنَا به ْم ذُّريَّتَ ُه ْم...اآلية ،قال المفسرَ :
ين َآمنُوا َواتَّبَ َعْت ُه ْم ذُّريَّتُ ُه ْم بإ َ
َوالذ َ
تهم
{وأَتْ بَ ْعنَ ُ
اه ْم} َوفي قَراءَة َواتَّبَ َعْت ُه ْم َم ْعطُوف َعلَى آ َمنُوا {ذُّريَّاته ْم} َوفي قَراءَة ذُّريَّ ْ
َآمنُ ْوا} مبتدأ َ
الصغَار َوالْكبَار.
ّ

10

األول بصيغة المفردة
فاذا قابلنا هذه اآلية باآلية المفسرة وجدنا فرقا بينهما .الفرق األول :أ ّن ّ
األول بصيغة اإلفراد"
المؤنثة" َواتَّبَ َعْت ُه ْم" والثاني بصيغة المتكلم" َوأَتْ بَ ْعنَ ُ
اه ْم" .الفرق الثانى :أ ّن ّ
ذُّريَّتُ ُه ْم" ،والثاني بصيغة الجمع" ذُ ّريَّاته ْم" .فاألول هي قراءة عاصم التي رواها حفص وغيره والثاني
هي قراءة أبي عمرو البصرى الخاصة.
 .1حمزة الكوفي

15محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .153
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لت ّأوال ،أ ّن قراءة حمزة الكوفي هي أحد القراءات المتواترة التي الريب في سندها ألنه
ق ُ
يقول :ما قرأت حرفا من كتاب الله االّ بأثر ،فيكون ذلك األثر اعتمادا له في الرواية .بجانب أخر،
أن قراءة حمزة الكوفي ال يكون اختالفها كثيرا بقراءات عاصم التي رواها حفص إالّ في مواضع من
السور .ومن المواضع التي دريْتُها في هذا التفسير هو في سورة الحديد آية  ،13مثال لقراءة حمزة
الكوفي التي ذُكرت بعد تفسير اآلية برواية حفص عن عاصم ،والفرق بينهما بيّن لمن عقله.
ول الْ ُمناف ُقو َن َوالْ ُمناف ُ َّ
س م ْن نُورُك ْم ...اآلية ،قال المفسر:
يَ ْوَم يَ ُق ُ
قات للذ َ
ين َآمنُوا انْظُُرونا نَ ْقتَب ْ
َّ
ين َآمنُوا اُنْظُُرونَا} أَبْص ُرونَا َوفي قَراءَة ب َفْتح الْ َه ْمَزة َوَك ْسر الظَّاء
{يَ ْوم يَ ُقول الْ ُمنَاف ُقو َن َوالْ ُمنَاف َقات للذ َ
أ َْمهلُونَا.

11

ذكر المفسر في هذه السورة تفسير اآلية برواية حفص عن عاصم وهي" اُنْظُُرونَا " بهمزة وصل
وبضم الظاء بمعنى " أَبْص ُرونَا " فيصير األصل من نَظََر-يَْنظُُر الثالثى المجرد بمعنى الرؤية بالعين.
و ّأما قوله " َوفي قَراءَة ب َفْتح الْ َه ْمَزة َوَك ْسر الظَّاء " فهي إشارة إلى قراءة حمزة الكوفي .ضبطها كما
قال المفسر بفتح الهمزة وهي همزة قطع وبكسر الظاء ،فيكون األصل من أَنْظََر-يُْنظ ُر الثالثي
المزيد بمعنى أ َْمهلُونَا ،وهذا المعنى يتعلق بالوقت واإلمهال.
وجدت أيضا أ ّن قراءة حمزة الكوفي هي القراءة المستخدمة لتفسير اآلية بدال من قراءة
و ُ
وعددت على وحدته بتلك القراءة دون غيره ،وهي في سورة لقمان آية
عاصم التي رواها حفص،
ُ
.3
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{ه ًدى َوَر ْح َمة} بالرفع {ل ْل ُم ْحسنْي َن} َوفي قَراءَة الْ َع َّامة
ين .قال المفسرُ :
ُه ًدى َوَر ْح َمةً ل ْل ُم ْحسن َ
َّصب َح ًاال.
بالن ْ

12

بالنظر إلى قوله "بالرفع" عرفْنا أ ّن ضبط اآلية كذلك فيكون غير قراءة عاصم التي رواها حفص
َّصب"
أل ّن قراءته بالنصب ،ولكن تلك القراءة لحمزة الكوفي وحده .وقوله " َوفي قَراءَة الْ َع َّامة بالن ْ
المراد منه قراءة غير حمزة الكوفي من نافع وابن كثير وخلف وغيرهم من األئمة العشرة.
 .5نافع المدني
قبل كل شىئ ،أقول أ ّن نافع المدني هو من كانت رئاسة اإلقراء انتهت إليه وأجمع الناس على
تظل قراءته مستفاضة بين الناس حتى اآلن .ثم بعد
إماميّته في القراءات ،فلذا ال يكون عجبا أن ّ
ذلك ،ال يمكن أن تتخلّص قراءات نافع المدني من الخالف ،سواء كان الخالف في الفرش أم
في األصول .فها انا أجده من خالل تفسير الجاللين .وذلك في قوله تعإلى في سورة النحل آية
.62
{ال َجَرم} َحقاا {أ َّ
َ...ال َجَرَم أ َّ
َن لَ ُه ْم النَّار َوأَن َُّه ْم
َّار َوأَن َُّه ْم ُم ْفَرطُو َن .قال المفسرَ :
َن لَ ُه ُم الن َ
َي ُمتَ َجاوُزو َن الْ َح ّد.
َّمو َن إلَْي َها َوفي قَراءَة ب َك ْسر َّ
الراء أ ْ
ُم ْفَرطُو َن} َمْت ُروُكو َن في َها أ َْو ُم َقد ُ

13

بطريق البحث والتحليل عن جملة هذه الكلمات وقفنا على أنواع القراءات من كلمة "
َّمو َن إلَْي َها" كما
ُم ْفَرطُو َن " .األول بفتح الراء وبصيغة اسم المفعول بمعنى " َمْت ُروُكو َن في َها أ َْو ُم َقد ُ
قاله المفسر .وهذه هي قراءة عاصم التي رواها حفص وغيره ماعدا أبا جعفر .والثانى وهو المشار
15محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .361
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الراء" وبصيغة اسم الفاعل بمعنى " ُمتَ َجاوُزو َن الْ َح ّد" .فقراءة " ُم ْفرطُو َن"
إليه بقوله " َوفي قَراءَة ب َك ْسر َّ
بصيغة اسم الفاعل هي قراءة نافع المدني الغير.
وال يشتّى بين األئمة العشرة بأن قراءة نافع المدنى منطبقة أيضا في تفسير اآلية القرآنية وذكر
قراءة عاصم التي رواها حفص بعدها .وتلك موجودة في قوله تعإلى في سورة ال عمران آية .116
وَكأَيّ ْن م ْن نَب ّي قَاتَ َل َم َعهُ ربّيُّو َن َكثير  ...اآلية ،قال المفسر{ :وكأين} كم {م ْن نَب ّي قُت َل} َوفي
}خبَر ُمْب تَ َد ُؤهُ {ربّيُّو َن َكثير} ُج ُموع َكث َيرة.
قَراءَة قَاتَ َل َوالْ َفاعل َ
{م َعهُ َ
ضميره َ

11

ففي هذه اآلية ساق قراءة نافع المدني بقوله "م ْن نَب ّي قُت َل" بضم القاف وكسر التاء
وبالبناء للمفعول من قَتَ َل-يَ ْقتُ ُل الثالثي المجرد .ويشترك ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب في ضبط
هذه الكلمة كذلك .و ّأما قوله " َوفي قَراءَة قَاتَ َل" هي رواية حفص عن عاصم وغيره من األئمة ما
اع َل الثالثي المزيد.
خال المذكورين من قبل .وضبطُها بفتح القاف والتاء واأللف بينهما بوزن فَ َ
 .6الكسائي الكوفي
نفرق بين الكسائى الكوفي وحمزة الكوفي ،ألن حمزة الكوفي أحد الشيوخ
ال يمكن أن ّ
للكسائي الكوفي وعليه اعتماده في كثير من القراءات .فال عجب أن نجد قراءات الكسائي
الكوفي إالّ حمزة الكوفي قرأ كذلك إال نادرا ،فيخالفه فيه ألنه أسنده إلى غيره من القراء الذين
تعلم منهم.

14محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .22
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وما ذرأ صاحبا التفسير من القراء المشهورين إال ذكرا من قراءاتهم في تفسيرهما ،منهم اإلمام
الكسائي الكوفي .فوجدت أيضا قراءة الكسائي الكوفي ذكرت بعد تفسير اآلية القرآنية ،وفي
مكان آخر جعلت قراءته آيةً مفسرة بدال عن رواية حفص عن عاصم.
وها أق ّدم قراءة الكسائي الكوفي التي ذكرت بعد تفسير اآلية بقراءة عاصم التي رواها حفص
وهو يخالف شيخه حمزة الكوفي فيها ،وهي في سورة اإلسراء آية .102
صائَر...اآلية ،قال المفسر:
قَ َ
ت َما أَنْ َزَل َه ُؤَالء إَّال َر ُّ
ب َّ
ال لََق ْد َعل ْم َ
الس َم َاوات َو ْاأل َْرض بَ َ
ت َما أَنْ َزَل َه ُؤَالء} ْاآليَات َّ
صائر} عبَ ًرا َولَكنَّك تُ َعاند
{قَ َ
ب َّ
ال لََق ْد َعل ْم َ
{إال َر ّ
الس َم َاوات َو ْاأل َْرض بَ َ
ض ّم التَّاء.
َوفي قَراءَة ب َ

15

ض ّم التَّاء" فتكون
ففي هذه اآلية ذكر المفسر قراءة الكسائي الكوفي بقوله " َوفي قَراءَة ب َ
ت " بضم التاء على صيغة المتكلم ،وهذه القراءة مقصور له رحم الله
القراءة كذا " قَ َ
ال لََق ْد َعل ْم ُ
عنه .و ّأما غيره من سائر القراء العشرة المشتملة فيها عاصم وحمزة الكوفي فهم يقرءون بفتح التاء
على صيغة الخطاب.
وجدت أيضا بعد البحث وتتبّعها أ ّن قراءة الكسائي الكوفي هي
وفي سورة الحاقة آية 9
ُ
مفسره بذكر رواية حفص عن عاصم مع تفسيرها
اآلية المفسرة ثم بعد ذكر تفسيرها أعقب ّ
المخالف لتفسير اآلية بقراءة الكسائي الكوفي.
{و َجاءَ ف ْر َع ْو ُن َوَم ْن قبَ لَهُ} أَتْ بَاعه َوفي قَراءَة ب َفْتح
َو َجاءَ ف ْر َع ْو ُن َوَم ْن قَ ْب لَهُ...اآلية ،قال المفسرَ :
َّمهُ م ْن ْاأل َُمم الْ َكافَرة.
َي َم ْن تَ َقد َ
الْ َقاف َو ُس ُكون الْبَاء أ ْ

16
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وإذا نظرنا إلى المصحف الذي انتشر بين أيدينا وبين اآلية المفسرة في هذا التفسير ،فتناولْنا
الفرق بين هاتين القراءاتين .أما اآلية المفسرة فضبطها بكسر القاف وفتح الباء فتكون القراءة
"قبَ لَهُ" ،وهي قراءة الكسائي الكوفي ولكن يستوى في ضبطها كذلك قراءة أبي عمرو ويعقوب.
وأما ما في مصحفنا فضبطها بفتح القاف وسكون الباء فتصير القراءات "قَ ْب لَهُ" ،وهي قراءة عاصم
التي رواها حفص وغيره من القراء العشرة سوى أبي عمرو ويعقوب.
 .7أبو جعفر
ففي كثير من اختالف القراءات بين قراءات عاصم التي رواها حفص وبين قراءات أبي جعفر
وجدت أ ّن قراءات أبي جعفر موافقة في الغالب لقراءات نافع ،ألن بعض راوي أبي جعفر له
ُ
صحابة لإلمام نافع.
وفي تفسير الجاللين ،عُرضت أيضا بعضا من قراءات أبي جعفر بالرغم أن يقال أ ّن قراءاته
ليست بمتواترة .وعندي ،ليس كذلك أل ّن بطريق القياس لها ّقوة كما أ ّن الحديث الحسن لذاته
صار صحيحا إذا كان معه شاهد مثله في درجته أو أعلى منه .وأق ّدم مثال بماكان في سورة
األعراف آية .190
اه َما} َولَ ًدا
اه َما...اآلية ،قال المفسر{ :فَلَ َّما آتَ ُ
صال ًحا َج َع َال لَهُ ُشَرَكاءَ في َما آتَ ُ
فَلَ َّما آتَ ُ
اه َما َ
َي َشري ًكا.
{صال ًحا َج َع َال لَهُ ُشَرَكاءَ} َوفي قَراءَة ب َك ْسر ّ
َ
الشين َوالتَّ ْنوين أ ْ

17
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وبعد ذكر اآلية برواية حفص عن عاصم مع تفسيرها أعقبها بذكر قراءة أخرى بقوله " َوفي قَراءَة
الشين َوالتَّ ْنوين" .وإذا كان الضبط كذلك فصارت القراءة "ش ْرًكا" مع عدم الهمزة في أخرها.
ب َك ْسر ّ
وأقول مرةً ثانية أ ّن هذه القراءة ألبي جعفر ويشترك فيها اإلمام نافع .و ّأما القراءة المذكورة مع
تفسيرها هي قراءة عاصم التي رواها حفص وغيره ،وضبطها بضم الشين وفتح الراء واأللف بعد
الكاف وبعدها همزة مفتوحة " ُشَرَكاءَ".
وفي بعض اآلية من السورة القرآنية منطبقة أيضا قراءة أبي جعفر لتفسير اآلية القرآنية بدال عن
قراءة عاصم التي رواها حفص ،وأخذت ما في سورة األنفال آية  70مثال لذلك.
َسَرى...اآلية ،قال المفسر{:يَاأَيُّ َها النَّب ُّي قُ ْل ل َم ْن في
يَاأَيُّ َها النَّب ُّي قُ ْل ل َم ْن في أَيْدي ُك ْم م َن ْاأل ْ
أَيْدي ُك ْم من األُ َس َارى} وفي قراءة األَ ْسَرى.

12

ففي هذه اآلية ذكرت ّأوال "من األُ َس َارى" بضم الهمزة واأللف بعد السين ،فهذه هي قراءة أبي
جعفر وأيضا هي موافقة لقراءة أبي عمرو البصري في فرش الحروف ال في األصول .وأما ما يذكر
بعدها بقوله "وفي قراءة األَ ْسَرى" هي قراءة عاصم التي رواها حفص وغيره من األئمة القراء،
وضبطها بفتح الهمزة وسكون السين" األَ ْسَرى".
 .2يعقوب
كما كان حال أبي جعفر في القراءات مختلفا فيها في تواترها كذلك أيضا قراءة اإلمام
يعقوب .ولكن ال يبإلى صاحبا التفسير بقول من قال بعدم تواترها بحجة أ ّن أحدهما ذكر جزءً
من قراءات اإلمام يعقوب عوضا عن غيرها .وهذا من آكد دليل على ذلك.
18محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .121
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ويلى سأسوق مثال لقراءة اإلمام يعقوب مذكورة بعد رواية حفص عن عاصم مع تفسيرها وهو
قوله تعإلى في سورة هود آية .16
ال} تَ َعإلى {يَا
صالح...اآلية ،قال المفسر{ :قَ َ
قَ َ
س م ْن أ َْهل َ
ك إنَّهُ َع َمل َغْي ُر َ
ال يَانُ ُ
وح إنَّهُ لَْي َ
{ع َمل َغْي ُر
اي بنَ َجاته َ
ين أ َْو م ْن أ َْهل دينك {إنَّهُ} أ ْ
َي ُس َؤالك إيَّ َ
س م ْن أ َْهلك} النَّاج َ
نُوح إنَّهُ لَْي َ
صب َغْي ُر.
ين َوفي قَراءَة ب َك ْسر ميم َعم َل ف ْعل َونَ ْ
َ
صالح} فَإنَّهُ َكافر َوَال نَ َجاة ل ْل َكافر َ

19

وقد ذكر المفسر في هذه اآلية تفسيرها مايناسبها لقراءات عاصم التي رواها حفص .فاآلية
فأما ضبطها هو
المفسرة هي قراءة عاصم التي رواها حفص وغيره ماعدا الكسائي واإلمام يعقوبّ .
بفتح الميم وضم الالم مع التنوين " َع َمل"مصدر ،وضم راء من " َغْي ُر" .و ّأما قراءة اإلمام يعقوب
صب َغْي ُر" ،اى " َعم َل" بصيغة فعل
فهي المشار إليها بقوله " َوفي قَراءَة ب َك ْسر ميم َعم َل ف ْعل َونَ ْ
ماض على وزن فَع َل ثم لفظ" َغْير" يقرأ بالنصب على المفعولية .وهذه القراءة مساوية بقراءة
الكسائي الكوفي على ضبطها كذلك.
األول
وفي الوقت نفسه ،من خالل تفسير الجاللين رب ْح ُ
ت بقراءة اإلمام يعقوب مذكورًة في ّ
مع تفسيرها ثم بعد ذلك تذكر قراءة عاصم التي رواها حفص أو غيره .وأخذت مثال لذلك ماكان
في سورة التكوير أية .21
{علَى
َوَما ُه َو َعلَى الْغَْيب ب َ
صلَّى اللَّه َعلَْيه َو َسلَّ َم َ
{وَما ُه َو} ُم َح َّمد َ
ضنين .قال المفسرَ :
َي ببَخيل.
َي ب ُمت َ
الْغَْيب} َما َغ َ
َّهم َوفي قَراءَة بالضَّاد أ ْ
اب م ْن الْ َو ْحي َو َخبَر السماء {بظَنْين} أ ْ
19محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .211
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20

65

فاآلية المفسرة في هذه الجملة على قراءة اإلمام يعقوب ،وضبطها الواضحة من هذه األية هو
ماكان على قراءة اإلمام يعقوب بالظاء "بظَنْين" بمعنى من اتّهم بسوء .وفي هذه القراءة مشتركة
أيضا ابن كثير وأبو عمرو والكسائي الكوفي في الضبط كذلك .و ّأما قوله " َوفي قَراءَة بالضَّاد"
قبل
فتكون القراءة "ب َ
ضنين" بمعنى من بخ َل ،فهذه اإلشارة إلى قراءة غيرهم من المذكورين من ُ
(ابن كثير وأبو عمرو والكسائى الكوفي) منهم عاصم الذي روى منه حفص ونافع وحمزة.
 .9خلف
وهذا خلف هو أحد راوي حمزة الكوفي الذي أخذ منه بواسطة سليم بن عيسى ،فجدير أن
وجدت من الخالف في
تكون قراءات خلف موافقة لقراءات حمزة الكوفي في األكثر .فما
ْ
حسب.
القراءات فهو من غيره فيما أ ُ
المتضمنة في تفسير الجاللين باختيار سورة البقرة آية
وفيما يلى سأبسط مثال لقراءة خلف
ّ
.152
َّحتيَّة
{وَم ْن تَطََّو َ
َ ...وَم ْن تَطََّو َ
ع} َوفي قَراءَة بالت ْ
ع َخْي ًرا فَإ َّن اللَّ َه َشاكر َعليم ،قال المفسرَ :
{خْي ًرا}.
وما َوفيه ْإد َغام التَّاء في َها َ
َوتَ ْشديد الطَّاء َم ْج ُز ً

21

فالقراءة المستخدمة في تفسير هذه اآلية هي قراءة عاصم التي رواها حفص وغيره ،بضبط
ع" .و ّأما ما يذكر بعدها هي قراءة خلف بإيماء قوله
حركتها بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين "تَطََّو َ
وما َوفيه ْإد َغام التَّاء في َها" أي بالياء مع تشديد الطاء ألجل
" َوفي قَراءَة بالت ْ
َّحتيَّة َوتَ ْشديد الطَّاء َم ْج ُز ً
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إدخال التاء فيها حال كون أخرها مجزوما "يَطََّّو ْع" من أصل يَتَطََّوعُ .وهذه القراءة مطابقة بقراءات
شيخه حمزة الكوفي وكذا الكسائي ويعقوب.
ثم نستمر على ذلك ،ألجل سعة القراءات في تالوة القرآن يمكننا أن نلقى قراءة خلف
مسخرة في تفسير اآلية القرآنية عوضا عن غيرها ،السيما تفسير الجاللين الذي اجتمع فيه أنواع
ّ
القراءات كما سنرى ذلك في المثال المذكور .وأَضع لذلك ماكان في سورة مريم آية .90
ات
اد} بالتاء والياء { َّ
اد مْنهُ َّ
ات يَتَ َفطَّْر َن...اآلية ،قال المفسر{ :تَ َك ُ
تَ َك ُ
الس َما َو ُ
الس َم َاو ُ
يَْن َفط ْر َن} بالنُّونَ ،وفي قَراءَة بالتَّاء َوتَ ْشديد الطَّاء ،باالنْش َقاق.

22

حمل المفسر ّأوال على قراءة غير قراءة عاصم التي رواها حفص ألجل قوله "بالنُّون" .فالقراءة
بالنون هي قراءة خلف وضبطها الكامل هو بالياء ثم النون الساكنة مع تخفيف الطاء من أصل
"وفي
"انْ َفطََر" .ومع ذلك ،اشتركت فيها سواه كأبي عمرو وابن عامر ويعقوب وغيرهم .و ّأما قوله َ
قَراءَة بالتَّاء َوتَ ْشديد الطَّاء" فالمراد منه قراءة عاصم التي رواها حفص ،وضبطها الكامل هو بالياء
ثم التاء المفتوحة مع تشديد الطاء من أصل "تَ َفطََّر .وهذه القراءة موافقة بقراءة نافع وابن كثير
والكسائي الكوفي.
ذكرت لتفسير
فالخالصة األخيرة في هذا أ ّن قراءات القراء العشرة مذكورة في هذا التفسيرّ ،إما ْ
وإما لحكاية قراءات أخرى ألجل تفسيرها أو إلعالم أ ّن في هذه اآلية أنواعا من
اآليات القرآنية ّ
القراءات.
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قبل،
والقراءات المسيطرة في هذا التفسير هي قراءات عاصم التي رواها حفص كما ُ
قلت من ُ
بالرغم أ ّن قراءات غيره كثير أيضا .فما ُوجدت من قراءات غيره في تفسير اآليات القرآنية عند رأيي
هي ماكان أكثر القراء فيها غالبا .والله أعلم بالصواب
ب .العبارات المستخدمة للداللة على قراءات أخرى غير رواية حفص عن عاصم
قد جرت العادة للعلماء المتقدمين لجعل االصطالحات الخاصة أو العبارات المخصوصة
في أصناف العلوم .وهذ العمل يكون دأبَهم من ّأولهم إلى من دونهم حتى صار ذلك وراثتهم إلى
من بعدهم .وهذا هو ماوقع في كتابة تفسير الجاللين .وقد قدم عليه جالل الدين المحلى ّأوال ثم
تابعه جالل الدين السيوطى أنّه جعل االصطالحات الخاصة للداللة على هيئة القراءات في
األلفاظية القرآنية.
وفي معزل عن ذلك قبل كتابة تفسير الجاللين فقد بدئ لجعل االصطالحات اإلمام النووى
في كتابه منهاج الطالبين ،وهو يصطلح ويعبّر اصطالحا خاصا وعبارة مخصوصة لهدف تيسير
القارئين على معرفة األقوال المنتشرة في الكتب الفقهية ،أهو ينشأ من قول اإلمام الشافعى أو من
قول أصحابه؟.
يتفحص لجعل االصطالحات
وبطريق المصادفة ،يمكن أن أقول أ ّن جالل الدين المحلى ّ
الشّراح لكتاب المنهاج ثم اقتدى جالل الدين
في فعل تفسيره بسبب هذا الكتاب ،ألنه من أحد ُ
السيوطى في هذه االصطالحات المصنوعة في استمرار وتكميل هذا التفسير.
وفي االصطالحات المصنوعة ،فقد قسمها جالل الدين المحلى أقسام القراءات إلى
قسمين:

66

األولى :القراءات المتواترة .وفي مجرىها أ ّن هذه القراءات متضمنة للقراء السبع والقراء
الثالث.
الثانية :القراءات الشاذة .وفي تسمية هذه القراءات فصاحب التفسير اليقتصر على أحد،
عم في
أهو من الصحابة كابن عبّاس وابن مسعود أو التابعين كالحسن والنخعى أو غيرهم ،ولكن ّ
إدخالهم في تفسيره .وفي حين نفسه اليبيّن تفسيرها كما يبين تفسير القراءات المتواترة.
 .1العبارة عن القراءات المتواترة واألمثلة عنها
تارة أقول بالعبارة وتارة باالصطالح والمراد واحد وهو إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى
معنى آخر لمناسبة بينهما باسم ما ينقل عن موضعه األول.

23

أي
وفي ذكر القراءات المتواترة فصاحب التفسير يعبّر باصطالح "وفي قَراءَة" المشتمل على ّ
مر ذكرهم.
اإلمام من القراء العشرة كما قد ّ
وقد أكثر صاحب التفسير من ذكر هذه العبارة ،سواء كان جالل الدين المحلى اوجالل
الدين السيوطى ،حتى عددت هذه العبارة إلى ثالثمائة وأكثر .فهما ذكرا هذه العبارة ّإما للداللة
على قراءات أخرى غير عاصم الذي رواها حفص بعد تفسيرها و ّإما للداللة على قراءة عاصم الذي
فسر بقراءة غير عاصم الذي رواها
رواها حفص .فصارت الحالة في هذا أن صاحب التفسير ّ
حفص فهي إ ّما من القراءات الموافقة لغيره أو خاصة لواحد من القراء كما في المثال التإلى في
اه ْم أُ ْغرقُوا ...وهذه قراءة أبي عمرو وحده ليس لغيره يشترك فيها.
سورة نوح آية  :25م َّما َخطَايَ ُ
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واألمثلة بهذه العبارة "وفي قَراءَة" كثيرة ،وأح ّدد ماكان في سورة التوبة رمزا لتفسير جالل
الدين السيوطى ،وسورة القصص رمزا لتفسير جالل الدين المحلى.
َّه ْم َال أَيْ َما َن لَ ُه ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَْن تَ ُهو َن (التوبة .)12:فقال{ :إن َُّه ْم َال
ا ... .فَ َقاتلُوا أَئ َّمةَ الْ ُك ْفر إن ُ
أَيْ َمان} عُ ُهود {لَ ُه ْم} َوفي قَراءَة بالْ َك ْسر {لَ َعلَّ ُه ْم يَْن تَ ُهو َن} َع ْن الْ ُك ْفر.

21

فتكون القراءة "َال إيْ َما َن لَ ُه ْم" وهي البن عامر وحده.
يم
ين في َها أَبَ ًدا ذَل َ
بَ ... .وأ ََع َّد لَ ُه ْم َجنَّات تَ ْجري تَ ْحتَ َها ْاألَنْ َه ُار َخالد َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ
ين
{وأَ َع َّد لَ ُه ْم َجنَّات تَ ْجري تَ ْح َتها ْاألَنْ َهار} َوفي قَراءَة بزيادة م ْن َ
(التوبة .)100:فقالَ :
{خالد َ
يم}.
في َها أَبَ ًدا َذل َ
ك الْ َف ْوُز الْ َعظ ُ

25

فتكون القراءة "تَ ْجري م ْن تَ ْحت َها ْاألَنْ َه ُار" وهي البن كثير وحده.
ج ... .بأ َّ
َن لَ ُه ُم الْ َجنَّ َة يُ َقاتلُو َن في َسبيل اللَّه في ْقتُلُو َن َويُ ْقتَ لُو َن...اآلية (التوبة .)111:فقال:
{بأ َّ
لشَراء َوفي قَراءَة
استْئ نَاف بَيَان ل ّ
َن لَ ُه ْم الْ َجنَّة يُ َقاتلُو َن في َسبيل اللَّه في ْقتُلُو َن َويُ ْقتَ لُو َن} ُج ْملَة ْ
ضهم َويُ َقاتل الْبَاقي.
بتَ ْقديم الْ َمْبن ّي ل ْل َم ْفعُول أ ْ
َي في ْقتَل بَ ْع ْ

26

فتكون القراءة "في ْقتَ لُو َن َويَ ْقتُ لُو َن" وهي لحمزة والكسائي وخلف.
آل ف ْر َع ْو َن ليَ ُكو َن لَ ُه ْم َع ُد اوا َو َحَزنًا ...اآلية (القصص .)2:فقال{ :فَالْتَ َقطَهُ}
د .فَالْتَ َقطَهُ ُ
وسى مْنهُ َوُه َو
يحة اللَّْيل {آل} أ َْع َوان {ف ْر َع ْون} فَ َو َ
ضعُوهُ بَْين يَ َديْه َوفُت َح َوأ ْ
بالتَّأبوت َ
صب َ
ُخر َج ُم َ
{و َحَزنًا} يَ ْستَ ْعبد
ص م ْن إبْ َهامه لَبَ نًا {ليَ ُكو َن لَ ُه ْم} في َعاقبَة ْاأل َْمر َ
يَ ُم ّ
{ع ُد اوا} يَ ْقتُل ر َج ْ
الهم َ
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اسم الْ َفاعل م ْن
ض ّم الْ َحاء َو ُس ُكون َّ
ن َساءَ ُه ْم َوفي قَراءَة ب َ
الزاي لُغَتَان في الْ َم ْ
ص َدر َوُه َو ُهنَا ب َم ْعنَى ْ
َحَزنَهُ.
َحَّزنَهُ َكأ ْ

27

فتكون القراءة " َع ُد اوا َو ُح ْزنًا" وهي لحمزة والكسائي وخلف.
ص ُح منّي ل َسانًا فَأ َْرس ْلهُ َمع َي رْدءًا ...اآلية (القصص .)31:فقال:
هَ .وأَخي َه ُارو ُن ُه َو أَفْ َ
صح منّي ل َسانًا} أَبْيَن {فَأ َْرس ْلهُ َمع َي رْدءًا} ُمعينًا َوفي قَراءَة ب َفْتح الدَّال ب َال
{وأَخي َه ُارو َن ُه َو أَفْ َ
َ
َه ْمَزة.

22

فتكون القراءة "فَأ َْرس ْلهُ َمع َي رًدا" وهي لنافع وأبي جعفر.
اهَرا َوقَالُوا إنَّا ب ُك ّل َكاف ُرو َن ( .)12فقال{ :قَالُوا} فيه َوفي ُم َح َّمد
و ... .قَالُوا س ْحَران تَظَ َ
َي الْ ُق ْرآن َوالت َّْوَراة.
{ساحَران} َوفي قَراءَة س ْحَران أ ْ
َ

29

فقراءة "س ْحَران" هي لعاصم وحمزة والكسائي وخلف وأما غيرهم من سائر القراء فقرءوا
" َساحَران" .والله أعلم بالصواب
واألمثلة المذكورة من قبل هي األمثلة التي قطعت أنها من القراءات المتواترة بال خالف
فيها ،ألن كتب القراءات التي بحثت للقراءات خاصة قدمت كذلك ،أن القراءات المعبّر عنها
بعبارة " َوفي قَراءَة" هي قراءات متواترة.
وجدت واحدة منها أنها من القراءات الشاذة .وهذه مؤكدة بقول الشيخ سليمان
ولكن
ُ
العجيلي في كتابه الفتوحات اإللهية والكرماني في كتابه شواذ القراءات أنها من القراءات الشاذة.
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اسأ َْل} يَا ُم َح َّمد
والقراءة المقصودة هي في سورة اإلسراء آية  101بقول صاحب التفسير{ :فَ ْ
اسأ َْل َوفي قَراءَة بلفظ
ين َعلَى ص ْدقك أ َْو فَ ُق ْلنَا لَهُ ْ
{بَني ْ
إسَرائيل} َعْنهُ ُس َؤال تَ ْقرير ل ْل ُم ْشرك َ
الماضي 30.قال سليمان العجيلي :وفي قراءاة أى شاذة .،فكان عليه أن يقول "وقُرءَ"31.وقال أبو
32
قبل
النصر الكرماني :وعن ابن عباس "فَ َس َ
ال" على لفظ الماضى .وهذا هو المقصود من قولي ُ

القراءة المعترضة على تواترها والحال أنها من القراءات الشاذة .والنتيجة منّي أنّي لم أجد شيئا أ ّن
يل" بلفظ الماضي من القراءات المتوترة ،ولكن أقول كما قال سليمان العجيلي
"فَ َسا َل بَني إ ْسَرائ َ
وأبو النصر الكرماني أ ّن هذه القراءات من القراءات الشاذة وهي من قراءات ابن عبّاس.
 .2العبارة عن القراءات الشاذة واألمثلة عنها
كما في ذكر القراءات المتواترة ب " َوفي قَراءَة" فصاحب التفسير يعبّر عن القراءات الشاذة
"وقُرءَ" بصيغة فعل الماضى
"وقُرءَ" ،الذي يشير إلى أ ّن هناك نوع من القراءات .وقوله َ
باصطالح َ
للمجهول يدل أيضا إلى من اليعرف عند المخاطب .ولكن قد علمنا أ ّن األصل في القراءات هو
الرواية ،فعند ذلك زال اإلبهام بالسؤال إلى أهلها أو بالرجوع إلى كتب بحثت عن القراءات.
ولهذا ،كان مساهمتى هاهنا فبذلت جهدى لتحليل القراءات التي ُملئت في هذا التفسير-،منها
القراءات الشاذة -بنسبتها إلى أي إمام من األئمة القراء.
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"وقُرءَ" أربع وثالثون ()31
ثم بعد ذلك ،فجملة القراءات الشاذة المعبّر عنها باصطالح َ
فيما أحسب ما بين ما يُروى من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وغيرهم .وعددت من تلك
الجملة أن جالل الدين المحلى ذكر أربع عشرة منها وجالل الدين السيوطى سائرها وهي خمس
مبدوءة"وقُرءَ" مع ذكر صاحبها.
عشرة .فيلى ستُعرض أمثلة للقراءات الشاذة حال كونها
َ
{و} اُذْ ُك ْر
َخ ْذنَا ميثَ َ
اَ .وإ ْذ أ َ
يل َال تَ ْعبُ ُدو َن إَّال اللَّهَ ...اآلية (البقرة .)23:فقالَ :
اق بَني إ ْسَرائ َ
{ال تَ ْعبُ ُدو َن} بالتَّاء َوالْيَاء {إال الله} َخبَر ب َم ْعنَى
إسَرائيل} في الت َّْوَراة َوقُلْنَا َ
{إ ْذ أ َ
َخ ْذنَا ميثَاق بَني ْ
ئ َال تعبدوا.
َّهيَ .وقُر َ
الن ْ

33

ففي هذا المثال ،أن القراءة المتواترة هي بثبوت النون األخيرة "َال تَ ْعبُ ُدو َن" وبينما قراءة
شاذها بحذفها .وهذه القراءة نُسبت إلى ابن مسعود الصحابي.
{وإ ْن طَائ َفتَان م َن
ين اقْ تَ تَ لُوا ...اآلية( .الحجرات .)9:فقالَ :
بَ .وإ ْن طَائ َفتَان م َن الْ ُم ْؤمن َ
َّ
َن النَّبي َ َّ َّ
ت في قَضيَّة هي أ َّ
ومر على ابن أُبَ ّي
ين} ْاآليَة نََزلَ ْ
صلى الله َعلَْيهَ َو َسل َم ركب حمارا ّ
الْ ُم ْؤمن َ
ّ
َ
الحمار فس ّد ابن أُبَي أن َفه ،فقال ابن َرَو َ َّ
يحا م ْن م ْسكك فَ َكا َن
فبال
بر ً
ُ
ُ
احةَ :واَلله لَبَ ْو ُل ح َماره أَطْيَ ُ
ُ ّ
الس َعف {اقْ تَ تَ لُوا} ُجم َع نَظًَرا إلى الْ َم ْعنَى أل َّ
َن ُك ّل طَائ َفة
ض ْرب ب ْاألَيْدي َوالنّ َعال َو َّ
بَْين قَ ْوَمْيه َما َ
ئ اقْ تَ تَ لَتَا.
اعة َوقُر َ
َج َم َ

31

وأما هذا ،فقراءة شاذها يروى من ابن عمير وابن أبي عبلة ،فهما يقرءان بصيغة
المثنى"اقْ تَ تَ لَتَا" وفي حين نفسه أن جمهور القراء قرءوا بجمعها "اقْ تَ تَ لُوا".
55محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .22
54محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .115
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ين في َجنَّات َونَ َهر ( .)51فقالَّ :
{ونَ َهر}
ين في َجنَّات} بَ َساتين َ
{إن الْ ُمتَّق َ
ج .إ َّن الْ ُمتَّق َ
ُسد.
يد به الْجْنسَ ،وقُر َ
أُر َ
ئب َ
َسد َوأ ُ
ض ّم النُّون َوالْ َهاء َج ْم ًعا َكأ َ

35

ض ّم النُّون
الفرق بين القراءات ،بين تواترها وشاذها غموض إال أن يكون هناك حركة كقوله :ب َ
َوالْ َهاء .فالقراءة المتواترة من القراء العشرة فهم قرءوا " َونَ َهر" بفتح النون والهاء مفردا .و ّأما مايشار
المكملين
مروي من زهير القرقبى .وكذا ابن محيصن من األربع
إليها بقولهَ :وقُر َ
ّ
ئ...الخ هي ّ
للقراءات اربعة عشر.
 .3العبارات التي التتعيّن حكم قراءاتها
ففي هذا القسم ،فالعبارة المستخدمة تدل أيضا إلى األئمة القراء ولكن ال نعلم بيقين إال
بعد البحث العميق عليها ،فهل تدخل في القراءات المتواترة أو القراءات الشاذة ؟ كما دلّت
"وفي قراءَة" و"قُرءَ" ،وهل صاحب القراءات من األئمة القراء السبعة فقط أو القراء
عليهما عبارة َ
العشرة بأجمعها أو غيرهم؟.
من خالل البحث الم ّدقق الذي عملته على العبارات التي التتعين حكمها ومكانتها بالنظر
رت تكرارها في هذا التفسير ،فأخلّص أن جميع القراءات داخلة في القراءات
إلى عبارات كثُ ْ
المتواترة من غير استثناء ،أل ّن هيئات قراءاتها يمكن أن تستعمل في الحالين وأيضا أ ّن جميعها
تنشأ من القراء العشرة من اإلمام ابن عامر إلى اإلمام خلف.
فبعض القراءات المذكورة كانت تصدر من إمام واحد كقراءات ابن كثير ،وبعضها تصدر
من جمهور القراء -وتدخل فيها شعبة راوى عاصم أيضا -إالّ حفص عن عاصم.
50محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .161

75

بجانب ذلك ،كما تقدم أ ّن اآلية المفسرة هي على قراءات عاصم التي رواها حفص وهذا
هو األكثر ،ولكن وجدت في بعض المواضع ا ّن اآلية المفسرة هي على قراءة أخرى بدال عن قراءة
عاصم التي رواها حفص بداللة ا ّن المذكور في الثانية هي قراءة عاصم كما سيأتى بيانه .وعندي،
بالعبارة المستخدمة في هذا القسم على اآليات المفسرة فقراءة غير عاصم تبلغ ُربْ َعها  -فيما
أحسب.-
والعبارات المستخدمة في هذا القسم هي كما تلى:
ا) .بالتشديد والتخفيف .وفي بعض األوقات يقول صاحبا التفسير" :بالتخفيف والتشديد"
على عكس ما تقدم .ب) .باإلفراد والجمع .وكذا يقول في هذا "بالجمع واإلفراد" .ج) .بالبناء
للفاعل والمفعول .وأحيانا يقول" :بالبناء للمفعول والفاعل".
ففي التعيبر بالتشديد والتخفيف وعكسه اى بالتخفيف والتشديد وما ذُكر بعدها من
أظن أن ذاك الفرق هو ماإذا
باإلفراد والجمع وبالبناء للفاعل والمفعول وعكسهما فرق واضح .و ّ
ُوضع في األولى فذاك هي القراءة المفسرة ،سواء كان من رواية حفص أو غيره .وماإذا ُوضع في
تنوعها في اللفظ ولو لم تؤت تفسيرا مباينا.
الثانية فذاك قراءة أُخرى ذكرت ألجل ّ
ا .بالتشديد والتخفيف وعكسه
وفي هذه العبارة فصاحب التفسير ،سواء كان جالل الدين المحلى أو جالل الدين
السيوطى يعبر عنها بالتشديد والتخفيف تارة وبالتخفيف والتشديد أخرىّ .أما عبارة "بالتشديد
مرة ،و ّأما عبارة "بالتخفيف والتشديد" فهي أربع وثالثون
والتخفيف" فهي ثالث وثالثون (ّ )33
( )31مرة ،فجملة جميعها سبع وستون ( )67مرة.
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فمن األمثلة التي عبّر عنها صاحب التفسير بعبارة بالتشديد والتخفيف قوله تعإلى في سورة
األعراف آية .170
َّ
ين ( )170قال المفسر:
ين يُ َم ّس ُكو َن بالْكتَاب َوأَقَ ُاموا َّ
َجَر الْ ُم ْ
يع أ ْ
الص َالةَ إنَّا َال نُض ُ
صلح َ
َوالذ َ
َّ
َّخفيف {بالْكتَاب} مْن ُه ْم.
ين يُ َم ّس ُكو َن} بالتَّ ْشديد َوالت ْ
َ
{واَلذ َ

36

َّخفيف" في لفظة "يُ َم ّس ُكو َن"ّ .أما إذا كانت بالتشديد فهي
قال في هذه اآلية "بالتَّ ْشديد َوالت ْ
رواية حفص عن عاصم وغيره من األئمة القراء .و ّأما إذا كانت بالتخفيف فصارت القراءة
"يُ ْمس ُكو َن" فهي رواية شعبة عن عاصم أيضا.
فمن األمثلة التي عبّر عنها صاحب التفسير بعبارة بالتخفيف والتشديد قوله تعإلى في سورة
ال عمران آية  79وسورة االنفطار آية .7
اب َوب َما ُكْن تُ ْم تَ ْد ُر ُسو َن ( )79قال المفسر:
ين ب َما ُكْن تُ ْم تُ َعلّ ُمو َن الْكتَ َ
َ ...ولَك ْن ُكونُوا َربَّانيّ َ
يما {ب َما
ين إلى َّ
الر ّ
ب بزيَ َادة أَلف َونُون تَ ْفخ ً
ين َمْن ُسوب َ
ين} عُلَ َماء َعامل َ
َولَك ْن} يَ ُقول { ُكونُوا َربَّانيّ َ
َّخفيف َوالتَّ ْشديد.
ُكْن تُ ْم تَ ْعلَ ُمو َن} بالت ْ

37

ففي تفسير هذه اآلية ق ّدم قوله "بالتخفيف" على قوله "بالتشديد" خالف ما قبله فهو يشير
إلى ما قلته أنفا من أ ّن اآلية المفسرة هي على قراءة غير عاصمّ .أما قراءة عاصم التي رواها حفص
اب" فهي قراءة نافع
اب" .و ّأما القراءة بالتخفيف "تَ ْعلَ ُم ْو َن الْكتَ َ
وغيره فهي بالتشديد "تُ َعلّ ُمو َن الْكتَ َ
وأبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب.
56محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .171
57محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .71
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ك ( )7قال المفسر{ :الَّذي َخلَ َقك} بَ ْعد أَ ْن لَ ْم تَ ُك ْن {فَ َس َّواك}
ك فَ َس َّو َاك فَ َع َدلَ َ
الَّذي َخلَ َق َ
َّخفيف َوالتَّ ْشديد.
َج َعلَك ُم ْستَوي الْخ ْل َقة َسالم ْاأل َْع َ
ضاء {فَ َع َدلَك} بالت ْ

32

فالقراءة بالتخفيف هي قراءة عاصم التي رواها حفص ويشترك فيها حمزة والكسائي .و ّأما
بالتشديد فهي قراءة غير المذكور( .نافع ،ابن كثير ،أبو عمرو ،ابن عامر ،أبو جعفر ،يعقوب
وخلف)
ب .باإلفراد والجمع وعكسه
فصاحب التفسير يعبر عن هذه العبارة بين أن يقول باإلفراد والجمع وبين أن يقول بالجمع
واإلفراد ،وهنا فرق كما قلت من قبل ،فجملة كلّها ثمانى مرات ،أربع منها يعبر باإلفراد والجمع
وباقيها بالجمع واإلفراد.
فمن األمثلة التي عبّر عنها صاحب التفسير بعبارة باإلفراد والجمع قوله تعإلى في سورة البقرة
آية  21وسورة التوبة آية .17
اب النَّار ُه ْم في َها َخال ُدو َن ()21
ت به َخطيئَ تُهُ فَأُولَئ َ
َحاطَ ْ
كأْ
َص َح ُ
ب َسيّئَةً َوأ َ
بَلَى َم ْن َك َس َ
ت به َخطيئَته}
َحاطَ ْ
{وأ َ
قال المفسر{ :بَلَى} تَ َم ّس ُك ْم َوتُ َخلَّ ُدو َن في َها َ
{م ْن َك َسب َسيّئَة} ش ْرًكا َ
ب ْاإلفْ َراد َوالْ َج ْمع.

39

58محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .516
59محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .22
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قوله " َخطيئَ تُهُ" هو ماكان مقصودا من هذا البحث في قول المفسر "ب ْاإلفْ َراد َوالْ َج ْمع".
فالقراءة باإلفراد هي قراءة عاصم التي رواها حفص وغيره سوى نافع وأبي جعفر .و ّاما هما فقرءا
بالجمع ،فصارت القراءة " َخطيئَاتُهُ".
َّ
ت
ين َعلَى أَنْ ُفسه ْم بالْ ُك ْفر أُولَئ َ
ك َحبطَ ْ
ين أَ ْن يَ ْع ُم ُروا َم َساج َد الله َشاهد َ
َما َكا َن ل ْل ُم ْشرك َ
ين أَ ْن يَ ْع ُم ُروا َم ْسج َد اللَّه}
أ َْع َمالُ ُه ْم َوفي النَّار ُه ْم َخال ُدو َن ( )17قال المفسرَ :
{ما َكا َن ل ْل ُم ْشرك َ
ب ْاإلفْ َراد َوالْ َج ْمع.

10

ففي هذه اآلية بيّن المفسر أن لفظة " َم ْسج َد" يمكن أن يُقرء باإلفراد ويمكن أيضا أن يُقرء
بالجمع .فالقراءة باإلفراد هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب ،وهذه هي اآلية المفسرة ألنّه
ق ّدم لفظ باإلفراد على بالجمع .وأما القراءة بالجمع فهي قراءة عاصم التي رواها حفص وغيره.
فمن األمثلة التي عبّر عنها بعبارة بالجمع واإلفراد قوله تعإلى في سورة الفرقان آية .71
َّ
ين إ َم ًاما ( )71قال
ب لَنَا م ْن أ َْزَواجنَا َوذُّريَّاتنَا قَُّرَة أ َْعيُن َو ْ
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا َه ْ
اج َع ْلنَا ل ْل ُمتَّق َ
َوالذ َ
المفسرَّ :
ب لَنَا م ْن أ َْزَواجنَا َوذُّريَّاتنَا} بالْ َج ْمع َو ْاإلفْ َراد.
ين يَ ُقولُو َن َربّنَا َه ْ
َ
{واَلذ َ

11

فالقراءة بالجمع " َوذُّريَّاتنَا"هي رواية حفص عن عاصم وغير أبي عمرو وحمزة والكسائي
وخلفّ .أما هم فقرءوا باإلفراد فصارت القراءة " َوذُّريَّتَ نَا".
ج .بالبناء للفاعل والمفعول وعكسه

45محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .126
41محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .322
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ال فرق بما قبله من أ ّن صاحب التفسير تارة عبّر بالبناء للفاعل والمفعول وأخرى بالبناء
ست وعشرون ( )26مرة ،فعبارة "بالبناء للفاعل والمفعول"
للمفعول والفاعل .فجملة جميعها ّ
ثالث عشرة مرة وعبارة "بالبناء للفاعل والفاعل" كذلك اى ثالث عشرة مرة.
فمن األمثلة التي عبّر عنها صاحب التفسير بعبارة بالبناء للفاعل والمفعول قوله تعإلى
في سورة القصص آية  22وسورة سبأ آية .23
ف بنَا َويْ َكأَنَّهُ َال يُ ْفل ُح الْ َكاف ُرو َن ( )22قال المفسر{ :لَ ْوَال
...لَ ْوَال أَ ْن َم َّن اللَّهُ َعلَْي نَا لَ َخ َس َ
ف بنَا} بالْبنَاء ل ْل َفاعل َوالْ َم ْفعُول.
أَ ْن َم َّن اللَّه َعلَْي نَا لَ َخ َس َ

12

ف .فالقراءة بالبناء للفاعل هي
قوله "بالْبنَاء ل ْل َفاعل َوالْ َم ْفعُول" يشير إلى قوله تعإلى لَ َخ َس َ
ف.
رواية حفص عن عاصم ويعقوب .و ّأما غيرهم من القراء العشرة فقرءوا بالبناء للمفعول " لَ ُخس َ
ال َربُّ ُك ْم قَالُوا
َوَال تَْن َف ُع َّ
ع َع ْن قُلُوبه ْم قَالُوا َما َذا قَ َ
اعةُ عْن َدهُ إَّال ل َم ْن أَذ َن لَهُ َحتَّى إ َذا فُّز َ
الش َف َ
اعةُ عْن َدهُ} تعإلى ردا لقولهم َّ
إن
{وَال تَْن َف ُع َّ
الش َف َ
الْ َح َّق َوُه َو الْ َعل ُّي الْ َكب ُير ( )23قال المفسرَ :
تهم تَ ْش َفع عْنده َّ
ع} بالْبنَاء
{حتَّى إ َذا فَ َّز َ
{إال ل َم ْن أَذ َن} بفتح الهمزة وضمها {له} فيها َ
آل َه ْ
ل ْل َفاعل َوالْ َم ْفعُول.

13

ع" يمكن أن يُقرء بالبناء للفاعل وكذا للمفعول.
ففي هذه اآلية بيّن المفسر لفظ "فَ َّز َ
وذلك يشار بقوله "بالْبنَاء ل ْل َفاعل َوالْ َم ْفعُول".فالقراءة بالبناء للفاعل هي قراءة ابن عامر ويعقوب.
ع".
و ّاما غيرهما وفيهم عاصم فهم يقرءون بالبناء للمفعول "فُّز َ
45محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .350
45محمد بن أحمد المحلى وعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى ،تفسير الجاللين ،ص .372
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ومن األمثلة التي عبّر عنها بعبارة بالبناء للمفعول والفاعل قوله تعإلى في سورة األنعام آية
.119
ص َل لَ ُك ْم َما َحَّرَم َعلَْي ُك ْم ...األية ()119
اس ُم اللَّه َعلَْيه َوقَ ْد فَ َّ
َوَما لَ ُك ْم أََّال تَأْ ُكلُوا م َّما ذُكَر ْ
اسم اللَّه َعلَْيه} م ْن َّ
ص َل}
قال المفسر{ :وما لكم أ} ن َ
{وقَ ْد فُ ّ
{ال تَأْ ُكلُوا م َّما ذُكَر ْ
الذبَائح َ
بالْبنَاء ل ْل َم ْفعُول َول ْل َفاعل في الْف ْعلَْين {لَ ُك ْم َما ُحّرَم َعلَْي ُك ْم}.

11

ص َلُ -حّرَم ،وكذا
وفي هذه اآلية بين أن الفعلين يمكن أن يُقرء بالبناء للمفعول فتكون فُ ّ
ص َل" بالبناء للمفعول فهي قراءة ابن كثير
بالبناء للفاعل فتكون فَ َّ
ص َلَ -حَّرَمّ .أما األولى من لفظ "فُ ّ
وأبي عمرو وابن عامر .و ّأما لفظ " ُحّرَم" بالبناء للمفعول فهي قراءة ما عدا نافع وأبا جعفر ويعقوب
ص َل"
وحفص (ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف) .و ّأما الثانية من لفظ "فَ َّ
بالبناء للفاعل فهي قراءة سوى ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر (نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائى
"حَّرَم" بالبناء للفاعل فهي قراءة نافع وأبي جعفر ويعقوب
وخلف ويعقوب وحفص) .و ّأما لفظ َ
وحفص.
مما تقدم ذكره ،أ ّن العبارات المستخدمة في هذا التفسير يقرب بين القراءات
ويؤخذ ّ
المتواترة والقراءات الشاذة بمختلف االصطالحات حال كونها تُميءُ إلى ذلك المقصود.
والله اعلم بالصواب
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