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 الُملخَّص 

 :التفسير وعلوم القرآن ، ماجستير في  محمد يحيى أحمد محمد طاهر

 .2020 يونيو

توجيه القراءات الشاذة في سورتي الفاتحة والبقرة من كتاب "الكامل في القراءات العنوان: 

 الخمسين" لإلمام الهذلي، وأثرها في التفسير. 

 ي الُعلبي. الدكتور عدنان الحمو المشرف على الرسالة: 

كامل في الواردة في سورتي الفاتحة والبقرة من كتاب الالقراءات الشاذة بُتعنى هذه الرسالة 

النظر في  ثم توجيهها، ذكر القراءة الشاذة مسندة إلى راويها، يلي ذلك القراءات الخمسين، حيث تُ 

ما أسباب  ، ات الشاذة ما القراء، وقد حاول البحث اإلجابة على هذه األسئلة: التفسيرها على آثار 

 . أثر في التفسير؟ ل(في )الكام الشاذةهل للقراءات ،  ما ميدان التعامل معها، ما حكمها، شذوذها

تناولت التعريف باإلمام الهذلي ف، على مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة رسالةال ت اشتمل

إيراد القراءات في كتابه الكامل، والتعريف بالقراء الخمسين،  في الهذلي منهج وبكتابه الكامل، ثم 

فاتحة والبقرة، وتوجيهها،  عرض القراءات الشاذة في سورتي ال، وبعد ذلك ةومعنى القراءات الشاذ 

 مفردة. خمساا وستينالتي لها أثر في التفسير  ، وقد بلغ عدد المفردات الشاذةرها في التفسيرأثو 

فقد حوى  قوة الهذلي وكتابه في القراءات،  -1 إلى نتائج، أهمها: ت الرسالةثم خلص

ن  شذوذ إذا فقدت ركناا مُيحكم على القراءة بال -2؛ تسعاا وخمسين وأربعمائة وألف رواية وطريق

يجوز استنباط   همطلقاا فهي ليست قرآناا، لكن ل تجوز القراءة بالشاذ  -3 ؛أركان القراءة الصحيحة

لها أثر توجيهاتها ثرية، و القراءة الشاذة  -4 ؛األحكام منها على الصحيح، والستدلل بها للغة

 في التفسير. 
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ABSTRACT 

Explanations of Qira’at Shath-a in Surat Al Fatiha and Al 

Baqara From Imam Al-Huthali Book Al Kamil fi Al Qira’at 

Al Khamseen 

This study focuses on the non-canonical recitations (Qira’at Shath-a) of Surat 

Al Fatiha and Al Baqara in the book Al Kamil fi Al Qira’at Al Khamseen, “The 

Comprehensive Book of the Fifty Recitations” where a non-canonical recitation is 

attributed to its reciter followed by its explanations and its implications on the 

exegesis. This research answers the following questions: What are the non-canonical 

recitations?; Why are these recitations non-canonical?; What are their rulings; How to 

deal with them?; and what are the implications of such recitations on the exegesis.  

The study consists of a preface, introduction, two chapters and a conclusion. 

The introduction consists of a biography of Imam Al Huthali and a brief note on his 

book. The first chapter examines Al Huthali’s methodology in quoting the recitations, 

the fifty reciters and non-canonical recitations. The second chapter discusses the non-

canonical recitations in Surat Al Fatiha and Al Baqara and it explains their meanings 

and exegesis implications. The second chapter concludes that there is a total of sixty 

five non-canonical terms which have implication on the exegesis of the verses in 

which they occur. 

The study concludes with the findings most important of which are: (1) the 

significance of Al Huthali’s book to the literature of recitations with its 1,459 

narrations and paths; (2) recitations are deemed non-canonical  if they are missing one 

of the pillars of acceptable narrations (Qira’a Sahiha); (3) it is not permitted to recite 

the Quran with non-canonical  recitations, however it is permitted to deduce rulings 

and draw conclusions from these recitations and can be used as linguistic evidence; 

(4) and finally, non-canonical  recitations are rich in meaning and have implications 

on the exegesis.  
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 شكر وتقدير

 

أتقدم بموفور الشكر إلى كل من ساندني، ووقف معي في سبيل تحصيل العلم، وخاصة   

 فيما يتعلق بكتاب هللا عز وجل منه. 

ابتداءا وانتهاءا أشكر هللا سبحانه على تيسيره، وتوفيقه لحفظ كتابه، والعناية به، ولول 

كاؤهم، ول غبار على قوة حفظهم،  وقد ذ من يتتجد توفيقه، وفضله؛ َلَما سلكت هذا المسلك، فكم 

ُه ٱَنا َوَما ُكنَّا ِلَنۡهَتِدَي َلۡوَلٓ َأۡن َهَدى  ... ﴿غير أنهم ابتعدوا عن طريق القرآن،    اآلية.  ﴾... للَّ

 . [43]األعراف:  

وبعد هللا أشكر والدّي اللذين وضعا لي اللبنة األولى في هذا الطريق، ثم مشايخي الذين  

موني كتاب هللا، وأذكرهم بأسمائهم: الشيخ عمر حنفي المصري  وني، وعلَّ ظصبروا علي، وحفَّ 

سيال السنغالي، والشيخ محمد عتيق   ، والشيخ إلمام-ن ابتدأت عليه الحفظ وهو مَ -رحمه هللا 

الصنوي اليمني ثم البحريني، والشيخ عبد الناصر الكفراوي المصري، والشيخ محمد عبد الحميد 

ثم المدني، والشيخ محمد تميم الزعبي السوري ثم المدني، والشيخ محمد هالل   أبو َروَّاش المصري 

شي السوري، والشيخ طارق محمد سعد المزرزع السوري، والشيخ بكري بن عبد المجيد الطرابي

م راجح، كما أشكر الشيخ عبد الرشيد  يِّرَ خضر المصري، وَبْدرهم شيخ قراء الشام، الشيخ محمد كُ 

، وشيخ قراء مصر، -، وسألته عن مسائلهافمنه عرفت القراءات -م القطري صوفي الصومالي ث

 تعلق بالقراءات أسأله عنها.تالشيخ أحمد عيسى المعصراوي إذ وقفت معه على مسائل كثيرة  



 و  

 

األستاذ ول أنسى من الشكر أساتذتي، خاصة من دّرسني في مرحلة الماجستير، وهم: 

الدكتور عبد القادر األستاذ الدكتور عبد هللا الخطيب، و األستاذ الدكتور محمد عبد اللطيف، و 

ص منهم مشرف  الدكتور أحمد شكري، وأخاألستاذ الدكتور محمد آيدين، و األستاذ بّخوش، و 

م راجح، وشرفت يِّ رَ عند الشيخ محمد كُ  ، الذي عرفته قبلُ الُعَلبي الرسالة الدكتور عدنان الحموي 

 به. 

وقاست حتى تهيئ األجواء المناسبة لكتابة  لت، واحتمثم أشكر زوجي التي صبرت، 

 .البحث، مع معاونتها لي في ذلك

يد العون، من مناقشات ومراجعات، وأخيراا أشكر أصدقائي، وزمالئي الذين مدوا لي 

 . وغير ذلك، كما أشكر جهة عملي التي لم تأُل جهداا في تقديم المساعدة من جميع نواحيها
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 اإلهداء
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 المقدمة

الحمد هلل الذي حمد في الكتاب نفسه، واستفتح بالحمد كتابه، واستخلص الحمد لنفسه، 

ي بالحمد شكراا له من خلقه، نحمده بجميع محامده، وجعل الحمد دليالا على طاعته، ورض 

وإحسانه، ونسأله أن يصلي ويسلم على نبينا محمد بأفضل  ونشكره، ونسأله المزيد من فضله 

 الصلوات كلها، وأن يحبوه أشرف منازل الجنان ونعيمها.

عله لنا اللهم يا من أنزل القرآن، وعلمه اإلنسان، علمنا يا ربنا القرآن، وأسعدنا به، واج

، ورحمة، واغفر به لنا، ولوالدينا، ولمشايخنا، ولم علِّمينا، وللمسلمين أجمعين،  إماماا، ونوراا، وهدىا

 وبعد:

، ول تنفد، ومع فال زال الناس يغوصون في بحر العلم؛ لستخراج كنوزه التي ل تنضب 

َِن ﴿الخبير، العليم  علم إل أنه قليل بالنسبة إلى ،ما تعّلمه الناس وعِلموه غزارة وتِيُتم م 
ُ
  لۡعِلۡمِ ٱَوَمآ أ

 . [85]اإلسراء:  ﴾إَِّلا قَلِيٗل 

ُيعنى بالقراءات الشاذة،  في علوم القرآن دم هنا على بحث وموارد العلم كثيرة، وأقْ 

وتوجيهها، وأثرها في التفسير، وذلك من كتاب الكامل في القراءات الخمسين لإلمام الهذلي، وهو  

الا بحول هللا م ذي شأن كما سترى ذلك فيما سيأتيككتاب ذو شأن إلما   أسأل اإلعانة،  ، وهللاَ مفصَّ

فبرحمته أستغيث، وأسأله أل يكلني إلى نفسي طرفة عين، فعليه اعتمادي والتوفيق، والسداد، 

 هو حسبي ونعم الوكيل. و ضارعاا، متوكالا، 
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 فكرة البحث:

واردة في سورتي الفاتحة والبقرة من كتاب تقوم فكرة البحث على توجيه القراءات الشاذة ال

لل شذوذها، حيث تذكر القراءة الشاذة مسندة إلى راويها،  ل في القراءات الخمسين، وبيان عالكام

يلي ذلك بيان وجه هذه القراءة وتوجيهها؛ لغة، أو نحواا، أو صرفاا، أو بالغة، أو غير ذلك من 

التفسير، فليس كل ما شذ ليس له توجيه لغوي، بل قد أنواع التوجيه، ثم بيان أثر هذه الوجوه في 

رطاا من شروط القراءة ل تعلق له باللغة، فاللغة العربية ثرية جداا، ل تكون هذه القراءة قد فقدت ش

 يحيط بها إل نبي. 

 إشكالية البحث وأسئلته:

جابة  للبحث أسئلة هامة تدور حول محور البحث )القراءات الشاذة وأثرها(، ويحاول اإل 

 عليها، وهي:

 ما القراءات الشاذة؟ •

 ما أسباب شذوذها؟  •

 ما حكمها؟  •

 ميدان التعامل معها؟ ما  •

 التي ذكرها اإلمام الهذلي أثر في التفسير؟ الشاذة هل للقراءات  •
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 أهداف البحث: 

من كتاب  سورتي الفاتحة والبقرةيهدف البحث إلى حصر القراءات الشاذة الواردة في 

  ا على اختالف أنواع التوجيه المعروفة من جميع هذلي، ثم بحث توجيه قراءتهالكامل لإلمام ال

إظهار إلى ويسعى البحث  ،الموارد المتاحة، والنظر في آثار هذه القراءات الشاذة في التفسير

 نب اإلعجاز البالغي والبياني وراء هذه النماذج. واج

 أهمية البحث:

ه وقوته في جانب القراءات، كيف ل وقد تكمن أهمية البحث في تعلقه بكتاب له حضور 

النشر في ) أحد أصوله ومراجعه المهمة في كتابه الموسوم بـــله اإلمام ابن الجزري رحمه هللاجع

في مجال القراءات والتجويد،  -إن لم يكن أهمها -الذي يعد من أهم المراجع  (القراءات العشر

وعمدة الباحثين   ،جع في القراءات الشاذةم المراأحد أه  (الكامل في القراءات الخمسين)ويعد كتاب 

 .في هذا الموضوع

خصباا، يحتاج لمزيد عناية واهتمام، والدراسات في  ليزال علم توجيه القراءات مورداا هذا و 

ويدعو لمزيد   ،لذا يأتي هذا البحث كاللبنة في هذا الفن، ينادي إليه ليست بالكثيرة؛هذا الباب 

 . أثره في التفسيربيان و  ،بحثهفي  عناية 

 حدود البحث:

الواردة هي و ، حصراا  التي لها أثر في التفسير توجيه القراءات الشاذة يقتصر البحث على

غير معني  هو من كتاب الكامل في القراءات الخمسين لإلمام الهذلي، و  سورتي الفاتحة والبقرةفي 

هي خارج   إذ ، منها المتواتر جميع ما ذكر شاذاا في الكتاب، وغير معني أيضاا بتوجيه توجيه ب
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، فال طائل من تكرار ما قد تم بحثه، ثم إن المفردات قديماا وحديثاا  قد تم بحثها حدود البحث، و 

 مل حجم الرسالة إضافة المتواتر إليها. تحيالشاذة من الكثرة بمكان، فال 

 منهج البحث:

في تتبع   رن والنقدي، ثم المقاالستنباطي و  ينهج البحث المنهج الستقرائي التحليلي

ي كتاب الكامل لإلمام الهذلي، معتمداا في ذلك على كتب وتوجيه القراءات الشاذة الواردة ف

، إضافة إلى الكتب التي اللغة عانيمالتفسير التي اعتنت بذكر القراءات وتوجيهها، وكذلك كتب 

خالويه،   اعتنت بتوجيه الشاذ من القراءات خاصة، كالمحتسب لبن جني، ومختصر ابن

 ا. موغيره

ن ُيترجم لألعالم وأصحاب الطرق في القراءة، هذا ولن ُتسبب اختيارات الهذلي، ول

 وسُيكتفى بترجمة القراء الخمسين، درءاا لإلطالة. 

 الدراسات السابقة:

 أواًل: الدراسات على كتاب الكامل لإلمام الهذلي:

السبعة في كتاب الكامل لإلمام الهذلي( رسالة دكتوراه بعنوان: )التوجيه النحوي للقراءات فوق  -1

 . م1999شدي سويد، وتمت مناقشتها في جامعة األزهر عام للدكتور أيمن ر 

 ، وبسبب الظروف الراهنة. وقد تعذر الوصول إليها لعدم وجودها على الشبكة

ومن خالل عنوان هذه الرسالة يظهر الفارق الجوهري بين موضوعها وموضوع رسالتي، إذ 

أنواعاا أخرى في توجيه   ،السبعةلتي، إضافة إلى التوجيه النحوي للقراءات فوق تتضمن رسا

 . القراءات، مع بحث آثارها في التفسير
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رسالة دكتوراه بعنوان: )اختيارات الهذلي في القراءات القرآنية من خالل كتابه )الكامل( دراسة  -2

 م. 2006صوتية( للطالب عبد المنعم عبد هللا حسن، جامعة األزهر، )

ول يتقاطعان إل في اسم الكتاب  ، تييختلف هدف هذه الرسالة تماماا عن هدف رسال

تحدث عن  وت  ،اختيارات اإلماموتعليل  ،توجيهالمدروس، وهي كما جاء في وصفها: "تدرس 

"، فهي توجه  وختمت البحث بالحديث عن الدللة الصوتية صوات،األ  يها ف أثر و ه اختيارات

 راءة.وتعلل الختيار ل الق 

ومنهجه في كتابه الكامل في القراءات الخمسين(  رسالة دكتوراه بعنوان: )اإلمام الهذلي  -3

 م. 2008للطالب عبد الحفيظ الهندي، جامعة أم القرى، 

على دراسة منهج اإلمام الهذلي في كتابه،   -كما قال صاحبها -ينصب تركيز هذه الرسالة 

اذة، كذلك منهجه في إيراد القراءات المتواترة والشوفي إيراده المسائل المتناولة في الكتاب، و 

 ومنهجه في الختيار والترجيح والتوجيه. 

ويبدو أن موضوعها وهدفها ومجالها يختلف عن رسالتي، والتي سأبحث فيها توجيه القراءات 

الشاذة وآثارها، دون غيرها، حصراا، وهذا التوجيه في حدوده ومجاله سيكون إضافة نوعية  

 لجهود السابقة. ومتممة ل

لكتاب في جامعة األزهر، وهو موزع  احقيق قام بت ،مشترك بحثيّ  علميّ   مشروع  إضافة إلى 

 على الترتيب الزماني اآلتي: 

رسالة دكتوراه بعنوان: )كتاب الكامل في القراءات لإلمام/ أبي القاسم يوسف بن علي بن   -4

ى آخر كتاب اإلدغام( للطالب هـ( تحقيق ودراسة من أول الكتاب إل465جبارة الهذلي )ت 

 (.2009. )محمد المهدي جودة
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بعنوان: )كتاب الكامل في القراءات لإلمام/ أبي القاسم يوسف بن علي بن  رسالة ماجستير  -5

تحقيق ودراسة من أول كتاب الهمز إلى آخر سورة النساء( للطالب  هـ(465جبارة الهذلي )ت 

 (. 2010محمد بن محمد عبد العظيم. )

القراءات لإلمام/ أبي القاسم يوسف بن علي بن  بعنوان: )كتاب الكامل في جستير رسالة ما -6

دراسة وتحقيق من أول سورة المائدة إلى آخر الكتاب( للطالب  هـ(465جبارة الهذلي )ت 

 (. 2012محمد عبد الواحد الدسوقي. )

ا لذات ولألمانة العلمية فإنه لم يتيسر الوصول إلى هذه الرسائل والطالع على منهجه

  : هو  لمراد بحثهموضوع االهي رسائل تحقيق، وليست في التوجيه، و السبب األول، وعموماا، ف

كالتوجيه النحوي في الرسالة  ،توجيه سائر القراءات الشاذة، دون التقيد بنوع توجيه معين

وخصيصة مميزة لهذا  ،وإضافة ،بال شك ميزة هاألولى، ثم بحث أثرها في التفسير، وهذ 

 .المشروع

 السابقة في توجيه القراءات الشاذة في غير كتاب الكامل: ثانيًا: الدراسات 

وهذا النوع من الدراسات كثير، وأغلبه ُمنَصبٌّ على كتب أخرى غير كتاب الهذلي، 

 ابن جني، وابن خالويه. كتابي ك

ة  رسالة ماجستير: )الجوانب الصوتية الوظيفية في توجيه القراءات الشاذة( للطالبة: فاتن  -1

 . 1995ة اليرموك، األردن جمال عواودة، جامع

رسالة ماجستير: )منهج أبي حيان في توجيه القراءات الشاذة من خالل كتابه البحر المحيط(  -2

 م. 2002للطالب: محمد عبد العزيز واصل، جامعة األزهر، 
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سورة   رسالة دكتوراه: )القراءات الشاذة وتوجيهها نحوياا وصرفياا من أول سورة )ص( إلى آخر -3

 م. 2005الب: السيد سعيد شرف الدين، جامعة األزهر، )الناس((، للط

رسالة ماجستير: )القراءات القرآنية في األجزاء من الثالث إلى السادس من كتاب "مجمع   -4

البيان" للطبرسي )جمعاا وتوثيقاا وتوجيهاا(( للطالب: عبد العظيم خليل، جامعة األزهر،  

 م. 2006

دراسة لغوية نحوية(   ،يه القراءات القرآنية الشاذةتدلل بالشعر في توجرسالة دكتوراه: )الس  -5

 م. 2006للطالب: ذمساهر علي خلف، جامعة الكويت، 

إعراب القراءات  هرسالة ماجستير: )توجيه القراءات الشاذة عند أبي البقاء العكبري في كتاب -6

 م. 2009الشواذ( للطالب وليد الحاج، الجامعة الهاشمية،  

اءات الشاذة في كتاب المحرر الوجيز لبن عطية األندلسي  )توجيه القر  اجستير:رسالة م -7

هـ(: دراسة صرفية نحوية( للطالب أحمد محمد الحازمي، جامعة المرقب، ليبيا،  546 :)ت 

 م. 2009

 :رسالة دكتوراه: )التوجيه النحوي للقراءات القرآنية الشاذة في كتاب: المحتسب لبن جني، ت  -8

 م.2009عة الكوفة، ، جامغانم الحسناوي  هـ( للطالب 392

وأثرها في توجيه معنى   ،رسالة دكتوراه: )القراءات الشاذة الواردة عن القراء العشرة: منزلتها -9

 م.2012وترجيحه( للطالب مجتبى محمود، جامعة اليرموك،  ،التفسير

ذة في كتاب رسالة دكتوراه: )أثر الشواهد الستعمالية في توجيه القراءات القرآنية الشا -10

 . 2014لبن جني( للطالبة: ساجدة الزغاليل، جامعة مؤتة، المحتسب 
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رسالة ماجستير: )التوجيه النحوي للقراءات القرآنية الشاذة في كتاب المحتسب لبن جني:  -11

 . 2015دراسة وصفية تحليلية( للطالبة حسناء العنزي، جامعة مؤتة، 

 هيكل البحث:

 وخاتمة. ، وفصلين، يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد 

منهجه، والدراسات و حدوده، و أهميته، و أهدافه، و إشكاليته وأسئلته، و فيها: )فكرة البحث، و  ،المقدمة

 (.، وهيكلهالسابقة

 : تمهيدال

 :أواًل: التعريف باإلمام الهذلي

 ونشأته. ترجمته -

 . مكانته العلمية -

 شيوخه.  -

 تالميذه. -

 آثاره ومؤلفاته.  -

 وفاته. -

 :تاب الكامل التعريف بكثانيًا: 

 نبذة عن الكتاب، وأهم ما حواه من مباحث.  -

 مكانة الكتاب العلمية. -
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 . طبعات الكتاب  -

إيراد القراءات في كتابه الكامل، والتعريف بالقراء الخمسين، في الهذلي منهج  الفصل األول:

 ة.ومعنى القراءات الشاذ 

 إيراد القراءات في كتابه الكامل.في الهذلي منهج  المبحث األول:

 التعريف بالقراء الخمسين في كتاب الكامل. المبحث الثاني:

 التعريف بالقراء العشرة الذين صحت قراءتهم.  المطلب األول:

 القراء.  بقيةالتعريف ب المطلب الثاني:

 معنى القراءات الشاذة. المبحث الثالث:

 تعريف القراءات الشاذة وأسباب شذوذها. المطلب األول:

 ؟راءات الشاذة، وهل هي على درجة واحدة من الشذوذ ع القأنوا  المطلب الثاني:

 حكم القراءات الشاذة. المطلب الثالث:

 . رها في التفسيرأثعرض القراءات الشاذة في سورتي الفاتحة والبقرة، وتوجيهها، و  الفصل الثاني:

 . وعشرون مطلباا  ةتسع والجزء األول من سورة البقرة، وفيه  ،اتحة سورة الف المبحث األول:

  المسائل الثالث (، وفيه تذكر هنا المفردةفي القراءة الشاذة: ) المطلب األول:

 اآلتية:

 .القراءة  نسبةالمسألة األولى: 

 . : توجيههاالمسألة الثانية  
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 . : بيان أثرها في التفسيرالمسألة الثالثة  

 . اثنان وعشرون مطلباا الجزء الثاني من سورة البقرة، وفيه  :ثانيالمبحث ال

  المسائل الثالث (، وفيه تذكر هنا المفردةفي القراءة الشاذة: ) لب األول:مطال

 اآلتية:

 .القراءة  نسبةالمسألة األولى: 

 . : توجيههاالمسألة الثانية  

 . : بيان أثرها في التفسيرالمسألة الثالثة  

 .أربعة عشر مطلباا الجزء الثالث من سورة البقرة، وفيه  :ثالثالمبحث ال

  المسائل الثالث (، وفيه تذكر هنا المفردةفي القراءة الشاذة: ) ول:المطلب األ

 اآلتية:

 .القراءة  نسبةالمسألة األولى: 

 . : توجيههاالمسألة الثانية  

 . : بيان أثرها في التفسيرالمسألة الثالثة  

 والتوصيات المقترحة. ،وفيها: أهم النتائج المستفادة الخاتمة
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 التمهيد

 :(1)اإلمام الهذليأواًل: التعريف ب

 ترجمته ونشأته:  -

هو يوسف بن علي بن ُجبارة بن محمد بن عقيل بن َسوادة بن ِمكناس بن َوْرَبليس بن  

،  -لى قبيلته هذيلنسبة إ-الهذلي  َجَمخ بن ِخّبا بن مستْلِمخ بن عكرمة بن خالد بن خويلد 

نسبة إلى بالده  -لمغربي ا ،-العربي، وهي اآلن في الجزائر  نسبة إلى بلدة بالمغرب -الِبْسكري 

، المقرئ، النحوي، ويكنى بأبي القاسم، وهو ما  -نسبة إلى مذهبه الفقهي -، المالكي -المغرب 

ج على تكنية يوسف  الحجاج؛ ولعل ذلك من باب التقاليد واألعراف، إذ در  وقيل: بأبييعرف به، 

 بأبي الحجاج، كما يكنى عمر بأبي حفص، وهلم جّرا. 

 
الصلة في تاريخ ، : أبو القاسم خلف بن عبد الملكالمصادر اآلتية: ابن بشكوالسأعتمد في ترجمته على  (1)

،  1م(، ج1955ه/1374، 2، ط: مكتبة الخانجيد.م) ،: السيد عزت العطار الحسينيتحقيق، سأئمة األندل
األريب  إرشاد ، : شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحموي ، وياقوت الحموي 643-642ص

، 1، )بيروت: دار الغرب اإلسالمي، ط: إحسان عباستحقيق(، معجم األدباء) إلى معرفة األديب
،  : شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز، والذهبي2849، ص 6م(، ج1993ه،1414

،  360-359، ص30(، ج)د.م: المكتبة التوفيقية، د.ط، د.ت، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم
،  1م(، ج1997ه/ 1417، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، طومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، 

، غاية النهاية في طبقات القراء، : شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسف، وابن الجزري 243ص
: خير الدين بن  ، والزركلي401-397، ص2ه(، ج1351، 1، )د.م: مكتبة ابن تيمية، طبرجستراسر تحقيق:

،  8م(، ج2002، 15دار العلم للماليين، ط )بيروت:، األعالم، محمود بن محمد بن علي بن فارس الدمشقي
 ، فلتنظر لالستزادة، حتى ل تتكرر المصادر تباعاا إل عند الحاجة. 242ص
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ذكر في في ِبسكرة من بالد المغرب، ولم يُ  ة من الهجرة النبويةربعمائثالث وأولد سنة 

طلباا   ؛نشأته شيء طيلة إقامته في ِبسكرة إلى مغادرته إياها نهائياا سنة خمس وعشرين وأربعمائة

 للعلم في بالد المشرق.

لقد سلك في طلبه للقراءات طريقاا طويلة، امتدت من مسقط رأسه بِبسكرة إلى أواسط 

فقد طلب العلم في بالد المغرب، ومصر، والحجاز، ، في وادي فرغانة (1) ا، وانتهاءا بُأوشآسي

إلى أن استقر   ،النهر، وإقليم التركوبالد الشام، والعراق، وفارس، وإقليم أصبهان، وبالد ما وراء 

 .(2) في نيسابور، كما ذكر ذلك الذهبي

رت فيه سبل المواصالت من وهذه رحلة طويلة في طلب العلم في زماننا الذي تطو 

، فكيف بزمانه!؟ وقد وصف رحلته بوصف بليغ معبر قائالا كما ذكره عنه ابن  طائرات وغيرها

افجملة من لقيت في هذا العالجزري: " من آخر المغرب إلى  ،لم ثالثمائة وخمسة وستون شيخا

قة في جميع  في هذه الطب تقدم علّي  ولو علمت أحداا  ،وبحراا  وجبالا  ،وشمالا  يميناا  ،باب فرغانة

نيا في طلب ، وقال الذهبي يمتدح رحلته: "(3) "لقصدته ؛بالد اإلسالم أحد الجوَّالين في الدُّ

ا رحل ف، القراءات  ي طلب القراءات، بل ول الحديث، أوسع من رحلته، فإنَُّه رحل من  َل أعلم أحدا

، وقال ابن الجزري (4)"التُّرك أقصى المغرب إلى أن انتهى إلى مدينة َفْرَغانة، وهي من بالد 

 
 هي اليوم في قيرغيزستان. (1)
 . 242-239، ص1جكبار على الطبقات واألعصار، معرفة القراء ال ينظر: الذهبي،  (2)
 . 398، ص2جغاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري،  (3)
 . 359، ص 30، جتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالمالذهبي،  (4)
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في هذه األمة رحل في القراءات  فال أعلم أحداا  ،وطاف البالد في طلب القراءات مشيداا به: "

 .(1) "ول لقي من لقي من الشيوخ ،رحلته

 رحمه هللا.  ثم استقر أخيراا في نيسابور، ودّرس في مدرستها النظامية إلى أن توفي

 العلمية:   مكانته -

ته في القراءات، كيف ل! وهو قارئ، له اختيار في القراءات، هذلي بإمامقد ُعرف ال

ات في المدرسة النيسابورية النظامية بعد أن أقره الوزير نظام الملك أستاذاا مقرئ، دّرس القراء

 .هناك، وذلك بعد استقراره في نيسابور سنة ثمان وخمسين وأربعمائة، فدّرس فيها ثماني سنوات 

من األساتذة الكبار   -محرر فن القراءات -ابن الجزري كعبه أن عّده ويكفي في علو 

 العلماء، سادات من ، بل جعله (2)"والعلم الشهير الجوال ،تاذ الكبير الرحالاألساألجالء، إذ قال: "

 ، وناهيك بثناء ابن الجزري. (3)"كذا ترى همم السادات في الطلب فقال: "

من الشتغال بعلوم أخرى، وتحصيلها أثناء رحلته  راء انصرافه إلى القراءة واإلقلم يمنعه و 

في عصره، وسمع منهم، وقد ظهر ذلك الطويلة في طلب العلم، فقد التقى بكبار حّفاظ الحديث 

جلياا في كتابه الكامل؛ إذ قد أورد آثاراا وأخباراا مسندة، خاصة في الباب األول من كتاب الكامل، 

، وكذلك كتاب العدد إذ ذكر فيه عدداا من الروايات قراءوهو باب )كتاب( فضائل القرآن وال

 المتعلقة بأسباب النزول. 

 
 . 398، ص2جغاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري،  (1)
 . 397ص المرجع السابق، (2)
 . 398صالمرجع السابق،  (3)
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وكان خالل فترة إقامته  باإلضافة إلى ذلك فقد برع في العربية، فدّرس النحو والصرف، 

وتدريسه في مدرستها النظامية يحضر مجلس القشيري يقرأ عليه في األصول، ويراجعه ، بنيسابور

 حو. الن القشيري في مسائل

 . جلت مهارته في العربية في تعليالته لختيار القراءة مما ذكره في كتابه الكاملتو 

كما أن له معرفة بعلم الكالم، والفقه مما له صلة بعلوم القراءات، ولم ُيذكر اشتغاله  

 وانصرافه إلى هذين العلمين.

 شيوخه: -

و شيوخاا، حتى بلغ  ، أله شيوخ كثر، فقد طاف األرض وجابها، ولقي في كل مصر  شيخاا 

عددهم خمسة وستين وثالثمائة شيخ كما ذكر ذلك عن نفسه، ويصعب عدهم، وإحصاؤهم،  

 فُيكتفى بذكر أبرزهم: 

 الشريف علي بن محمد اليزيدّي، أبو القاسم، لقيه بحّران، وقرأ عليه.  -

 الحسن بن علي األهوازي، قرأ عليه بدمشق.  -

 .إسماعيل بن الطّبر، قرأ عليه بحلب  -

 بمصر.حسن بن علي المالكي، صاحب الروضة، وقرأ عليه لا -

 أحمد بن علي بن هاشم، تاج األئمة، قرأ عليه بمصر.  -

 أبو العالء الواسطي، قرأ عليه ببغداد.القاضي محمد بن علي بن يعقوب،  -

 إبراهيم بن أحمد األربلي، قرأ عليه ببغداد. -
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 أحمد بن رجاء، قرأ عليه بعسقالن.  -

 قيروان.أ عليه بالالحداد، قر إسماعيل  -

 ، قرأ عليه بشيراز.أبو زرعة أحمد بن محمد النوشجاني -

 علي محمد الكارزيني، قرأ عليه بمكة.  -

، (3) ومحقق كتاب الكامل أيضاا ، (2)، وكذا ابن الجزري (1)وقد أسهب في ذكرهم الذهبي

لتعلم   ؛ولينكان أكثرهم مجه (4)إن[و ]إنما ذكرت شيوخه، وقال الذهبي بعد ذكره لمجموعة منهم: "

 .(5)"كيف كانت همة الفضالء في طلب العلم

 تالميذه:  -

ل شك أن له عدداا كبيراا من الطالب، فقد دّرس في مدرسة نظامية طيلة ثمان سنوات، 

أذكر هنا أبرز تالميذه ممن روى أو سمع من  ، و وقبل ذلك كان يرتحل كثيراا، يجوب األرض 

 : ى عنهو ور  خر من قرأ عليه،، وآالهذلي كتابه الكامل

 إسماعيل بن اإلخشيد.  -

 
 . 242-239، ص1جمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ينظر: الذهبي،  (1)
 . 400-398، ص 2جغاية النهاية في طبقات القراء، نظر: ابن الجزري، ي (2)
تحقيق: عمر الكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي: أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة البسكري،  (3)

يوسف عبد الغني حمدان، وتغريد محمد عبد الرحمن حمدان، )المدينة المنورة: كرسي الشيخ يوسف بن عبد  
 . 33-20، ص1م(، ج2015ه/1436، 1يف جميل للقراءات بجامعة طيبة، طاللط

   )وبأن(، ولعل الصواب ما أثبته.  :ي األصلف (4)
 . 242، ص1جمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، الذهبي،  (5)
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 عبد الواحد بن حمد السكرّي. -

 أبو بكر بن محمد بن زكرّيا النّجار، األصبهانّي. -

 محمد بن الحسين بن بندار الواسطي، أبو العز القالنسي. -

وعلي بن   ،وسمعه منه أبو العز القالنسي ،وقرأ عليه بمضمن كاملهقال ابن الجزري: "

لي بن عساكر لم يلق الهذلي، فقد ولد سنة تسعين وأربعمائة، والهذلي عو ، (1)"عساكر بن المرحب 

قد توفي سنة خمس وستين وأربعمائة، فيكون ابن الجزري قد ذكر ابن عساكر بقراءته على أبي  

عندما ترجم لعلي بن عساكر؛ ذكر قراءته  لذاالعز القالنسي عن الهذلي، ل مباشرة عن الهذلي، و 

، وقد فعل هذا قبله  (2) ي، دون اإلشارة إلى قراءته على الهذلي مطلقاا على أبي العز القالنس

 وهذا هو الصحيح، وهللا أعلم. ، (3) الذهبي

 .(4) هو آخر من روى عن الهذليسهل بن محمد األصبهاني، الحاجي، أبو علي،  -

 آثاره ومؤلفاته:  -

وقد بلغت ذكر الهذلي بعض مصنفاته،  فيهصل من مؤلفاته إل كتاب الكامل فقط، و لم ي

 مصنفات:  ة، فغاية ما ُيعرف اآلن عن مصنفات الهذلي خمسأربعة

 
 . 401، ص2جغاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري،  (1)
 . 565، ص1ج، المرجع السابقينظر:  (2)
 . 296-295، ص1جمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ينظر: الذهبي،  (3)
 . 319، ص1جغاية النهاية في طبقات القراء، ، وابن الجزري، 280-279ص المرجع السابق،ينظر:  (4)



30 

 

)التعريف بكتاب   عند كتاب الكامل في القراءات الخمسين، وسيأتي مزيد تفصيل عنه  -1

 الكامل(.

 الوجيز، وهو في القراءات. -2

 القراءات أيضاا.الهادي، وهو في  -3

: فيما نقله عنه ابن الجزري  الإذ ق ،وقد فّرغ الهذلي هذين الكتابين في كتابه الكامل

ونسخت به   ،والقراءات المعروفة ،للطرق المتلوة فجعلته جامعاا  ]الكامل[ وألفت هذا الكتاب "

ي كتابه  وقد وهم صاحب رسالة )اإلمام الهذلي، ومنهجه ف ، (1)"كالوجيز والهادي ،مصنفاتي

مصنفاتي" أن الوجيز،  الكامل في القراءات الخمسين( إذ ظن من عبارة الهذلي "ونسخت به 

، وليس بذاك؛ إذ لم يقل الهذلي: ونسخت منه، كما  (2) والهادي متأخران في التأليف عن الكامل

ما  أن هذا قد ذكره في كتابه الكامل كما نص عليه ابن الجزري، فكيف يستقيم أن يتأخر تأليفه

ضمن كتابي الوجيز  كتاب الكامل قد ت أن عن الكامل، ويذكرهما فيه؟ بل يكون المعنى الصحيح

 ، وهللا أعلم. (3)والهادي

 دّرة الوقوف، وهو في وقوف القرآن العظيم.  -4

 الجامع، وهو في وقوف القرآن أيضاا.  -5

 
 . 398، ص2جغاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري،  (1)
اإلمام الهذلي ومنهجه في كتابه الكامل في مد بن نور بن عمر، ينظر: الهندي: عبد الحفيظ بن مح (2)

 . 132رسالة دكتوراة، صالقراءات الخمسين، 
 . 56، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (3)
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وبينت   ،والجامعفمن أراد ذلك فليتأمل درة الوقوف قال الهذلي في نهاية كتاب الوقف: "

وأشرنا إلى هذه الجملة في   ... فيه وقف الفقهاء، والصوفية، والمتكلمين، والقراء، وأهل المعاني 

إذ المقصود منه بيان ليحثه على   ؛وجعلناها كافة ،هذا الكتاب لئال يخليه من علم الوقف والبتداء

 .(1) "طلب غيره من الكتب 

فهذه الكتب الخمسة التي ُتعرف عن الهذلي، ولم ُتعرف أربعة كتب منها إل من خالل 

 كتابه الكامل.

 وفاته: -

بنيسابور   توفي سنة خمس وستين وأربعمائةأن الهذلي  ي ُذكرت آنفاا لتا أجمعت المصادر

ثالثاا وأربعين منها في طلب العلم، راحالا من آخر المغرب إلى عن ثنتين وستين سنة، قضى 

 آسيا، وانتهاءا بنيسابور.أواسط 

 رحمه هللا، وأغدق عليه من فضله، وتقبل منه أعماله، ورفعه بها درجات.

 كامل:ريف بكتاب الثانيًا: التع

 نبذة عن الكتاب، وأهم ما حواه من مباحث:  -

عضهم فيذكر: )الكامل في القراءات العشر، واألربعين  اسم الكتاب هو )الكامل(، ويزيد ب

الزائدة عليها(، وذلك باعتبار تقسيم المتواتر والشاذ، وبعضهم يسميه: )الكامل في القراءات  

 قراءات، فهي تسمية وصفية إلظهار ما يحويه الكتاب. الخمسين(، وذلك باعتبار ما حواه من

 
 .يسير ، بتصرف516، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، الهذلي،  (1)
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ما ألفه  الهذلي حالت وتجارب، فّرغ فيه ية تحصلت نتيجة ر آنموسوعة قر  كتاب الكامل

وألف من تصانيف في القراءات، فكان كتاباا جامعاا للقراءات، شاّذها ومتواترها، قال ابن الجزري: "

 .(1) "ومنكر ،ومشهور ،وشاذ  ،من صحيح ،الجرةذن وأ ،كتابه الكامل الذي جمع فيه بين الذرة

ا  التحديد، ويظهر أنه ألفه في وادي فرغانة؛ ألنه وتاريخ تأليف الكتاب غير معلوم على 

 .(2) كانت خاتمة رحلته التي ذكرها قبل استقراره بنيسابور، وذكر أنه جمع الكتاب بعدها

 أما المباحث التي فيه فهي على هذا التقسيم: 

 . قراءوالل القرآن كتاب فضائ -

 كتاب التجويد.  -

 كتاب العدد. -

 كتاب الوقف. -

 األسانيد. كتاب  -

 كتاب اإلمالة.  -

 كتاب اإلدغام وما يتعلق به.  -

 كتاب الهمزة.  -

 
 )بيروت:، منجد المقرئين ومرشد الطالبين ،ن محمد بن يوسف: شمس الدين أبو الخير محمد بري ابن الجز  (1)

 . 73، ص1م(، ج1999ه/1420، 1، طدار الكتب العلمية
 . 55، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (2)
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 كتاب المد، والوقف لحمزة. -

 كتاب الياءات. -

 كتاب الهاءات، وميمات الجمع. -

 كتاب التعوذ، والتسمية، والتهليل، والتكبير.  -

 كتاب الفرش. -

 ية: تاب العلممكانة الك -

ي الفن، فقد اعتمده على سبيل المثال  يتبوأ الكتاب منزلة عالية عند أهل القراءات، ومحرر 

، واعتمده ابن الجزري كمصدر رئيس للقراءات المتواترة  (1)الكرماني في مصنفه )شواذ القراءات(

ألف عمائة و تسع وخمسين وأربفقد حوى الكتاب خمسين قراءة من  ؛ ، ول غرو(2) في كتابه النشر

 ، وتفصيلها كاآلتي: (3)رواية وطريق

 .(4) ثالثمائة طريق عن أهل المدينة -

 .(5)ثمان وتسعون طريقاا عن أهل مكة -

 
شواذ القراءات،  أبو عبد هللا محمد بن أبي نصر الكرماني،  ، رضي الدين ينظر: الكرماني: شمس القراء، (1)

 . 17، ص1ق: شمران العجلي، )بيروت: مؤسسة البالغ، د.ط، د.ت(، ج تحقي
تحقيق: النشر في القراءات العشر، ، : شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسفينظر: ابن الجزري  (2)

 . 93-91، ص1كبرى، د.ط، د.ت(، ج)د.م: المطبعة التجارية ال ،علي محمد الضباع
 . 35صوالمرجع السابق، ،  550، ص3جقراءات الخمسين، الكامل في الينظر: الهذلي،  (3)
 . 245، ص2جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (4)
 . 348صالمرجع السابق، ينظر:  (5)
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 .(2) ، والصواب أنها تسع وثمانون كما ذكر ذلك المحقق(1) سبع وتسعون طريقاا عن أهل الشام -

 .(3) ثنتا عشرة وخمسمائة طريق عن أهل البصرة -

 .(4)عن أهل الكوفةستون وأربعمائة طريق   -

يعد الكتاب من أهم المراجع عن أخبار القراء، وتراجمهم، وطبقاتهم، ولذا؛ اعتمده كما 

 .(غاية النهاية في طبقات القراء) مصادره الرئيسة في كتابه  فيابن الجزري 

 طبعات الكتاب: -

 :بعات طثالث  بعمن خالل البحث أن الكتاب طُ  تبّين

بتحقيق جمال بن السيد بن   ائدة عليها(،ءات العشر واألربعين الز باسم: )الكامل في القرا طبعة -1

وكانت الطبعة األولى  ، رفاعي الشايب، طبعتها مؤسسة سما للتوزيع والنشر في جزء واحد 

 .م2007-ه1428سنة 

ريد  بتحقيق عمر يوسف عبد الغني حمدان، وتغباسم: )الكامل في القراءات الخمسين(، طبعة  -2

بتمويل من كرسي   طبعت هذا البحث، و  ان، وهي التي اعُتمدت فيمحمد عبد الرحمن حمد 

الشيخ يوسف بن عبد اللطيف جميل للقراءات القرآنية بجامعة طيبة في المدينة المنورة في  

 . م2015-ه 1436سبعة أجزاء، وكانت الطبعة األولى سنة  

 
 . 434ص ، 2جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)
 . 51، ص1جالمرجع السابق، ينظر:  (2)
 . 98، ص3جالمرجع السابق، ينظر:  (3)
 . 550ص المرجع السابق،ينظر:  (4)
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ا دار البشر في ق خالد أبو الجود، طبعتهبتحقيباسم: )الكامل في القراءات الخمسين(، طبعة  -3

 . م2016-ه 1437العربية المتحدة في أربعة أجزاء، وكانت الطبعة األولى سنة   اإلمارات 
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إيراد القراءات في كتابه الكامل، في الهذلي منهج األول: الفصل 

 ة.ومعنى القراءات الشاذوالتعريف بالقراء الخمسين، 

 

 ه الكامل.إيراد القراءات في كتابفي  الهذلي  منهج المبحث األول: 

 المبحث الثاني: التعريف بالقراء الخمسين في كتاب الكامل. 

 المبحث الثالث: معنى القراءات الشاذة.
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 إيراد القراءات في كتابه الكامل.في  الهذلي  منهج المبحث األول: 

لمجال إلى قسمين  درج المؤلفون في القراءات على تقسيم تصانيفهم وكتبهم في هذا ا

جهم كان الهذلي، وقد يختلف عنهم في  ول، وقسم الفرش، وعلى منوالهم ونه رئيسين: قسم األص

 تقديم بعض األبواب، وتأخير بعضها اآلخر.

كان تعريف الصطالح ، وعليه (1) : أساس الشيءلغةواألصول جمع أصل، وهو 

م  ردة ينسحب حكالقراء فاألصول هي: قواعد مطّ  اصطالح، أما في ( 2) : ما ُيبنى عليه غيرهعموماا 

، كالمدود، وتسهيل الهمزات، وتحقيقها، فعلى سبيل المثال:  (3) ما يماثلها على جميع الواحد منه

 رد حفص بالتوسط في المتصل والمنفصل من طريق الشاطبية في القرآن كله. يطّ 

ره من حروف القراءات، ولم دوره وتكرا قلَّ هو: ما واصطالحًا ، (4)البسط :لغةوالفرش 

 . ي سور القرآنرشاا لنتشاره فرد حكمه، وسمي فيطّ 

 
تحقيق: أحمد ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، : أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابيينظر: الجوهري  (1)

: أبو ، وابن فارس1623، ص4م(، ج1987ه/1407، 4، )بيروت: دار العلم للماليين، طعبد الغفور عطار
،  : عبد السالم محمد هارون تحقيق، معجم مقاييس اللغة، ي الرازي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزوين

 . 109، ص1م(، ج 1979ه/1399)د.م: دار الفكر، د.ط، 
، الورقات ني،عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويركن الدين أبو المعالي : ينظر: إمام الحرمين (2)

، والجرجاني: علي بن محمد بن علي  7، ص1(، ج، )د.م: د.ن، د.ط، د.تعبد اللطيف محمد العبد تحقيق:
 م(. 1983ه/1403، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، طالتعريفات، الزين الشريف، 

إبراز  ، المقدسي الدمشقي: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم ينظر: أبو شامة (3)
 . 319-317، ص1ية، د.ط، د.ت(، ج)بيروت: دار الكتب العلم، المعاني من حرز األماني

محمد بن  أبو الفضل ، : جمال الدين، وابن منظور486، ص 4ج معجم مقاييس اللغة،ينظر: ابن فارس،  (4)
،  6ه(، ج1414، 3، ط در: دار صا )بيروت، لسان العرب، ياإلفريق ياألنصاري الرويفع ي مكرم بن عل

 . 326ص
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ِينِ ٱ َمَٰلِِك يَۡوِم ﴿ومثاله:  ،(1) فروعاا مقابلة لألصول الفرش وقد يسمى ، إذ [4]الفاتحة:  ﴾ ل 

اختلفت القراءة فيه، فقرأه عاصم، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر باأللف، وقرأ الباقون بحذف 

قُِل ﴿في قوله تعالى: من القراء بحذف األلف  رد هذا؛ إذ لم يقرأ أحد ، ولم يطّ (2)األلف )َمِلِك(

َملِِك ﴿، كما لم يقرأ أحد بإثباتها في قوله: [26]آل عمران: اآلية.  ﴾... لُۡملۡكِ ٱَمَٰلَِك  للاُهما ٱ

 . [2]الناس:  ﴾نلااِس ٱ

عرضه للقراءات باألصول، وذكر فيها سبعة  وفي كتاب الكامل ابتدأ الهذلي في هذا، 

 سماها، وأوردها مرتبة كاآلتي:  أبواب، أو كتب كما

 كتاب اإلمالة.  -1

 كتاب اإلدغام وما يتعلق به.  -2

 كتاب الهمزة  -3

 المد، والوقف لحمزة.كتاب  -4

 كتاب الياءات. -5

 كتاب الهاءات، وميمات الجمع. -6

 كتاب التعوذ، والتسمية، والتهليل، والتكبير.  -7

 
 . 319ص  ،1ج ، مانيإبراز المعاني من حرز األينظر: أبو شامة،  (1)
معجم ، والخطيب: عبد اللطيف محمد، 271، ص 1جالنشر في القراءات العشر، ينظر: ابن الجزري،  (2)

 . 9-8، ص1م(، ج2002ه/1422، 1)القاهرة: دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، طالقراءات، 
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من أبواب  ،كبيرويالحظ من تقسيم الهذلي أنه جعل التعوذ، والبسملة، والتهليل، والت

األصول، بينما جرت عادة المصنفين في هذا أن يجعلوا التعوذ والبسملة من األصول، وأن يلحقوا 

 .(1)التهليل والتكبير بآخر الفرش 

وسماه بـــ)كتاب الفرش( مبتدئاا فيه  وبعد ذكره لألصول بأبوابها السبعة، ذكر باب الفرش، 

وقد اتبع الهذلي في الفرش ، إلى سورة الناس بسورة الفاتحة، ثم مضى على ترتيب المصحف

 المنهج اآلتي: 

 يذكر المفردة المختلف فيها. -1

 يبين فيها القراءات المختلفة معتمداا بيانها بالحروف، ل الحركات. -2

 ول يبين درجة القراءة شذت، أو تواترت. يذكر كل القراءات، المتواترة والشاذة، -3

 لقراء، والرواة، والطرق.يعزو القراءات إلى أصحابها ذاكراا ا -4

 قد يختار قراءة، ويرجحها، ويوجهها.  -5

 .(2) على أخطاء من سبقه يعقب  -6

 
: اوتو تحقيق، في القراءات السبع التيسير، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو : ينظر: الداني (1)

القاسم بن فيره بن خلف بن  (، والشاطبي: أبو محمد م1984هـ/ 1404، 2، ط: دار الكتاب العربي)بيروت ،تريزل
، )د.م:  محمد تميم الزعبي ، تحقيق:)الشاطبية( في القراءات السبع حرز األماني ووجه التهاني، أحمد الرعيني

النشر في القراءات  م(، وابن الجزري، 2005ه/1426، 4، طاني للدراسات القرآنيةودار الغوث ،مكتبة دار الهدى
،  1، )جدة: دار الهدى، طبيعمحمد تميم الز تحقيق: العشر، وطيبة النشر في القراءات العشر، 

 (. م1994ه/1414
-491وراة، صرسالة دكتاإلمام الهذلي، ومنهجه في كتابه الكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهندي،  (2)

492 . 
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ُ( بفتح الياء: قال الهذلي: "ودونكم هذا المثال ليتضح المقال في منهجه ورفع  ،)َوَيْشَهُد َّللاَّ

الختيار لما ذكرنا   وُحَمْيد، وابن ُمَحْيِصن، وابن أبي عبلة، وهو ،مجاهد  ،والهاء من اسم َّللاَّ  الدال

؛ ألنه أعلم بما في ضمير العباد أ َ ٱ ﴿الباقون بضم الياء وفتح الهاء من ، ن حقيقة الفعل للَّ  . ﴾ّللا

وجرمي عن حماد،  ،حميد  ،ورفع الكاف والثاء والالم ،ُك اْلَحْرُث َوالنَّْسُل( بفتح الياء)َوَيْهلِ 

، وصدقة عن أب والشيزري عن أبي جعفر،   ،يه، وابن ُمَحْيِصنوابن عيينة، والبزي عن اْبن َكِثير 

 .(كُ ْهلَ يفة إل أن أبا حنيفة بفتح الالم من )يَ نواْبن ِمْقَسم  في اختياره، والحسن، وأبو ح 

اد عن الحسن، وهي رواية كما روى عبّ  ،ورفع الكاف ،بضم الياءُيْهِلُك( وَ وروى اْلُعَمِرّي )

، الباقون  عباس عن خارجة عن نافع، وعباس عن، و مغيث   ، بضم الياءمطرف عن اْبن َكِثير 

وهو الختيار لموافقة الجماعة، وألن قصة األخنس بن شريق تدل  ،ونصب الكاف والتاء والالم

 ."(1) ﴾دَ ِِلُۡفسِ ﴿عليه، وألنه عطف على قوله: 

قال العراقي: ما همزه أبو عمرو يهمزه  كما في كتاب الهمزة: " ومثاله على التعقيب 

سيما معظم قراءته على ابن   ،لم يوافقه عليه أحد من األئمة ،وهذا غلط منه ،و جعفراألعشى وأب 

 .(2) "مهران رحمه هللا

 الكامل، منها: ذلك، وقد اعتمد الهذلي على مصادر إليراد القراءات في كتابه 

 ما تلقاه وأخذه عن شيوخه البالغ عددهم خمسة وستين وثالثمائة شيخ. -

 
 . 120-119، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، الهذلي،  (1)
 . 227، ص4جالمرجع السابق،  (2)
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، (2) ، والمبسوط لبن مهران(1) بن َحَبشوقد صرح بكتابين: كتاب ا ما كتب قبله في القراءات، -

والباقون ممن لهم مؤلفات في القراءات لم يصرح باألخذ من كتبهم، كابن مجاهد، بل اكتفى  

 .(3) أقوالهمبنقل 

 .ما صنفه في القراءات قبل كتاب الكامل، كالوجيز والهادي -

كتابه الكامل كل ما صح له من  كر في المبحث أن الهذلي أورد في خالصة ما ذُ 

يات في القراءات، دون تعقيب منه بتصحيح أو تضعيف، أو تواتر أو شذوذ، بل ل يكاد يرد مرو 

وليس ألحد أن  : "فيما نقله عنه ابن الجزري  ، قال الهذليقراءة إل إن خالفت الرسم أو اإلجماع

ول رواية  ،ألن ما من قراءة قرئت  ؛ويسمي ما لم يصل إليه شاذاا  ،يقول ل تكثروا من الروايات 

 .(4) "ولم تخالف اإلجماع ،إل وهي صحيحة إذا وافقت رسم اإلمام ،رويت 

تُ ٱفَ  ...﴿ومثال ما خالف الرسم: قوله تعالى:  ِلحَ  ٞت لِّۡلَغۡيِب ِبَما َحِفَظ  لصَّ  ِفظَ  ِنتَ ٌت حَ  ُه ٱقَ   للَّ

َواِلحُ ، وقرئ شاذاا من رواية الف[34]النساء: اآلية. ﴾ ...  َقواِنُت َحواِفُظ(، ياض عن طلحة )فالصَّ

في   : )وأقيموا الحج(ف المصحف مثلوهو خالف المصحف، ولَطْلَحة عجائب تخالقال الهذلي: "

ْ ﴿موضع  وا تِمُّ
َ
فما خالف مصحف عثمان رضي َّللاَّ عنه من   ؛[196البقرة: اآلية. ] ﴾... ۡۡلَجا ٱَوأ

 ا.ته، وإن كنا قرأنا به في وقت الصباء، ول نأمر بقر ه على أحد ول نأخذ  ،قراءة َطْلَحة ل نقرئ به

 
 . 473، ص2جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)
 . 412، ص4جالمرجع السابق، ينظر:  (2)
 . 56، ص1جالمرجع السابق، ينظر:  (3)
 . 37، ص1جت العشر، النشر في القراءا ابن الجزري،  (4)
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يخالفوا مصحف عثمان رضي َّللاَّ عنه، ألن اإلجماع  ل أالناس  نبهت على ذلك ألحذر

، فإن مصحف عبد َّللاَّ أحرقه عثمان رضي َّللاَّ عنه ،عليه  . وإن قرأ َطْلَحة على أصحاب عبد َّللاَّ

أو ألن الطالب في حالة  ،إما لنحذر الناس عنها ؛بتداءفي القراءة لونحن إنما قرأنا هذه ا

ا بأن اإلجماع ل   ،يعلم ما يؤول إليه األمر ولم يكن ،البتداء حريص على الجمع  فلما أحاط علما

 .(1) "وهللا أعلم ،عليه إعالمه يجب وأعلم الناس ما  ،قراءةلألغى تلك ا ؛فخالَ يُ 

  ﴾...اۗ     ََّل يَُُضُُّكۡم َكۡيُدُهۡم َشۡي  ...﴿ ي قوله تعالى: ذكره الهذلي ف ومثال ما خالف اإلجماع 

وإسكان الراء خفيف مكي، ونافع غير اختيار   ،بكسر الضاد ، إذ قال: "[120]آل عمران: اآلية. 

وبصري غير   -اإلجماع على خالفه ؛وهو خطأ -ورش، والعجلي عن َحْمَزة في قول الرَّازي 

لى تخطئة القراءة، فهي صحيحة، بل اإلجماع  ، وليس اإلجماع ع( 2) ي"الحسن، وَقَتاَدة، والزعفران

 ، فلُيتنّبه. على تخطئة نسبتها إلى حمزة

  

 
 . 233، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، الهذلي،  (1)
 . 194ص المرجع السابق، (2)
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 المبحث الثاني: التعريف بالقراء الخمسين في كتاب الكامل. 

يهدف هذا المبحث إلى التعريف بالقراء الخمسين الذين ذكرهم الهذلي في كتابه الكامل، 

خمسين ذكرهم الهذلي، فقد يشكل معرفة القراء  عشرة من أصل إذ من تواترت قراءتهم هم 

 األربعين الباقين، ولذا؛ أفردت لهم مطلباا، وللعشرة المشهورين مطلباا آخر. 

والتعريف بهؤلء القراء سيكون مختصراا دون إطناب وإسهاب، فالمقصد ممن يقرأ  

فدونه كتب السير،   زادة؛الست أسماءهم حين يذكرها الهذلي أن يعرف من هؤلء، ومن أراد 

 العليل.  شفيالغليل، وي روي والتراجم، ففيها ما ي

 المطلب األول: التعريف بالقراء العشرة الذين صحت قراءتهم.

ذكره ابن الجزري في طيبة النشر مقتفياا بذلك ما رتبه الشاطبي   ما  وفق ترتيبهم وسيكون 

 في منظومته للسبعة. 

 نافع المدني: -1

عبد الرحمن،   وقيل: بأبي عيم، ويكنى بأبي رويم، بن أبي نُ  حمند الر هو نافع بن عب

عبد هللا، وهو مولى جعونة بن شعوب الليثي، حليف حمزة بن   وقيل: بأبيالحسن،  وقيل: بأبي

 عبد المطلب، وقيل: حليف العباس بن عبد المطلب.

، لسواد ديد انافع هو أحد أعالم القراء السبعة، ثقة صالح، أصله من أصبهان، وكان ش

 والخلق، وكانت فيه دعابة.  ،إل أنه كان حسن الوجه
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قرأ على سبعين من التابعين، منهم: أبو جعفر، وشيبة بن نصاح، فما اجتمع عليه اثنان  

روى عنه القراءة جمع كثير، أشهرهم: قالون، وورش، ومالك بن و أخذه، وما شذ فيه واحد تركه، 

 .أنس

، أقرأ الناس قرابة  انتهت إليه رياسة اإلقراء فيهانة، و المديكان إمام الناس في القراءة ب

خمس وسبعين سنة، وهو دهر طويل، وصلى في مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ستين  

 جعال قراءته سنة. اا ، وروي أن ابن وهب ومالكسنة إماماا 

فقال:  إلقراء الناس؟ كان إذا تكلم يشم من فمه ريح المسك، فقيل له: أتتطيب إذا جلست 

هذه   هتشم في ؛كاكن رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم في المنام يقرأ في فمي القرآن، فمنذ ذ ل، ول

وما أصبح وجهك، فقال: كيف ل وقد صافحني   ،قكلالرائحة، وروي أنه قيل له: ما أحسن خ

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وعليه قرأت القرآن في النوم.

 .وتوفي سنة تسع وستين ومائة على الصحيح ين من الهجرة،ه قرابة السبع كان مولد 

َ ٱ  ...﴿ولما حضرته الوفاة قال له بنوه: أوصنا، فقال لهم: اتقوا  ۡصلُِحواْ َذاَت بَيۡنُِكۡمۖۡ   ّللا
َ
َوأ

ِطيُعواْ 
َ
َ ٱ َوأ ۡؤِمنِيَ  ۥٓ َورَُسوَلُ  ّللا  .(1) [1]األنفال:  اآلية.  ﴾إِن ُكنُتم مُّ

 
: تحقيق، السبعة في القراءات، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي :ينظر: ابن مجاهد (1)

عثمان بن سعيد مرو أبو ع: ، والداني64-53، ص 1ه(، ج1400، 2)مصر: دار المعارف، ط شوقي ضيف
م(،  2007ه/1428، 1)اإلمارات: جامعة الشارقة، ط، جامع البيان في القراءات السبع، بن عثمان بن عمر

معرفة القراء  ، والذهبي، 164-152، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ، والهذلي، 162-151ص، 1ج
،  2جالنهاية في طبقات القراء، غاية ، وابن الجزري، 66-64، ص1جالكبار على الطبقات واألعصار، 

 . 334-30ص
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 كثير المكي:ابن  -2

ان بن فيروز بن هرمز، مولى عمرو  ذ و بن عبد هللا بن زا بن كثير بن عمر د هللاهو عب

محمد،  وقيل: بأبيعبادة،  وقيل: بأبيبكر،  وقيل: بأبيبن علقمة الكناني، ويكنى بأبي معبد، ا

 دارياا. يقال له الداري نسبة إلى بني عبد الدار، وقيل ألنه كان عطاراا، والعرب تسمي العطارو 

، وكان طويالا -يخضبها أحياناا بالحناء-، أبيض الرأس واللحية العينين كان أشهل 

 جسيماا، أسمر اللون.

كان فقيهاا، عالماا، مقرئاا، انقطع لقراءة القرآن وإقرائه، وهو أحد القراء السبعة، وتابعي  

 م.، وغيره جليل، لقي بمكة من الصحابة عبد هللا بن الزبير، وأنس بن مالك

 عين سنة، يطيل البكاء والتضرع. سجد الحرام أربكان يؤم في الم

بن  امجاهد بن جبر، ودرباس مولى عبد هللا بن السائب المخزومي، و أخذ القراءة عن 

وتلقى القراءة عنه إسماعيل بن عبد هللا القسط، وأبو عمرو بن العالء، وغيرهم، ونقلها   عباس،

 اإلمام الشافعي وأثنى عليها. 

توفي سنة عشرين   مكة  وفيوقيل: ثمان وأربعين، عين بمكة، ولده سنة خمس وأربكان م

 .(1) ومائة، وكان اإلمام المجتمع عليه في القراءة بمكة إلى أن توفي

 
القراءات السبع،   جامع البيان في، والداني، 66-64، ص1جالسبعة في القراءات، ينظر: ابن مجاهد،  (1)

معرفة القراء  ، والذهبي، 180-177، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ، والهذلي، 172-163، ص1ج
،  1جغاية النهاية في طبقات القراء، ، وابن الجزري، 50-49، ص1جالكبار على الطبقات واألعصار، 

 . 445-443ص
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 أبو عمرو البصري: -3

ولم يختلف في كنيته، فقيل اسمه: زّبان، وقيل: رّيان، وقيل: سفيان،   ،اختلف في اسمه

فهو أبو عمرو بن العالء بن عمار المازني، ، ذلكوقيل غير وقيل: اسمه كنيته، وقيل: الُعريان، 

البصري، المقرئ، النحوي، أحد القراء السبعة، وشيخ القراء في البصرة، كان من جهابذة زمانه  

 حو، والفقه، وكان من العلماء العاملين. في القراءات، والن

يد بن عباس، وسعاقرأ على جماعات كثيرة، كالحسن البصري، ومجاهد، وعكرمة مولى 

 يحيى اليزيدي، وسيبويه.  :بن جبير، وروى عنه القراءة أناس كثر، منهما

  أتى أولده ليعزيهم، فبينما هو  ؛نعي أبي عمرو  ي تروي عن أبي عمرو األسدي أنه لما أُ 

اا له  هَ بَ ن ل نرى شَ فقال: نعزيكم ونعزي أنفسنا في مَ  -شيخ النحاة -عندهم أقبل يونس بن حبيب 

م علم أبي عمرو، وزهده على مائة إنسان؛ لكانوا كلهم علماء زهاداا، سِّ  لو قُ في آخر الزمان، وهللا

 وهللا لو رآه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لسره ما هو عليه.

 أربع وتوفي بالكوفة سنة  ،مان وستين، وقيل: سبعين، ونشأ بالبصرةولد بمكة سنة ث

 .(1)ثمان ، وقيل: سبع، وقيل: خمسوخمسين ومائة، وقيل: 

 
جامع البيان في القراءات السبع،  ، والداني، 85-79، ص1جالسبعة في القراءات، ينظر: ابن مجاهد،  (1)

معرفة القراء  ، والذهبي، 209-198، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ، والهذلي، 184-172، ص1ج
،  1جغاية النهاية في طبقات القراء، ، وابن الجزري، 62-58، ص1جات واألعصار، الكبار على الطبق

 . 292-288ص
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 ابن عامر الشامي:  -4

هو عبد هللا بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر اليحصبي، ويكنى بأبي  

القراء  نُّ سَ مة السبعة، تابعي جليل، أَ ئاألعمران على األشهر، إمام أهل الشام في القراءة، أحد 

 السبعة، وأعالهم إسناداا.

يه، وصلى خلفه، وصلى ابن  ولي قضاء الشام منذ عهد عثمان رضي هللا عنه، ولق

وهو أمير   ،شق سنين عدداا، وكان يأتم به عمر بن عبد العزيز عامر إماماا في جامع دم 

اإلمامة، والقضاء، ومشيخة اإلقراء بدمشق، ودمشق جمع له الخليفة بين  ؛المؤمنين، ولعلو كعبه

 حينئذ دار الخالفة، ومحط أنظار الناس. 

، وأبي الدرداء، والمغيرة بن شهاب، وغيرهم،  -قيلعلى ما - قرأ على عثمان بن عفان

 . اي، وأخوه عبد الرحمن بن عامر، وغيرهمارِ مَ وروى عنه القراءة يحيى بن الحارث الذَّ 

لهجرة، وقيل: سنة إحدى وعشرين، وتوفي بدمشق يوم عاشوراء سنة  ثمان من اولد سنة 

 .(1)عشرة ومائة من الهجرة يثمان 

 عاصم الكوفي: -5

فقيل: إن أبي النجود اسم أبيه،  الكوفي،  ،ود األسدي مولهمأبي النَّجُ هو عاصم بن 

عاصم بن بهدلة، ويذكر أن بهدلة اسم سمى عاصم أيضاا بويوقيل: إن أبي النجود اسمه عبد هللا، 
 

جامع البيان في القراءات السبع،  ، والداني، 87-85، ص1جالسبعة في القراءات، ، ينظر: ابن مجاهد (1)
لقراء  معرفة ا، والذهبي، 190-187، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ، والهذلي، 192-184، ص1ج

،  1جغاية النهاية في طبقات القراء، ، وابن الجزري، 49-46، ص1جالكبار على الطبقات واألعصار، 
 . 425-423ص
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  رياسة اإلقراء  إليه ويكنى بأبي بكر، تابعي جليل، أحد القراء السبعة، انتهت  وقيل: اسم أبيه، أمه،

 س صوتاا بالقرآن. يح، مجود، متقن، نحرير، من أحسن النافص، بالكوفة

ن أبي عبد الرحمن السلمي، وزر بن حبيش، وسعد بن إلياس الشيباني،  ع أخذ القراءة 

 . وروى عنه القراءة عدد، أشهرهم: حفص بن سليمان، وشعبة بن عياشوغيرهم،  

 .(1) توفي بالكوفة سنة ثمان وعشرين ومائة، وقيل: سبع وعشرين

 الكوفي:  زةحم -6

التيمي مولهم، اإلمام الحبر، شيخ   ،، الكوفيحمزة بن حبيب الزيات  ،هو أبو عمارة

 القراء، أحد األئمة السبعة، انتهت إليه الفرائض والقراءات بالكوفة.

في يوم شديد  -وهو أحد طالبه -، رآه جرير بن عبد الحميد مضرب مثل في الورعكان 

  ء القرآن لقرآن، وكان ل يأخذ على إقرا، فأبى؛ ألنه كان يقرئه االحرارة، فعرض عليه الماء ليشرب 

، وكل القراء كما ذكر عنه ذلك الثوري  ،ومن مناقبه أنه لم يقرأ حرفاا من كتاب هللا إل بأثر ، أجراا 

 أصحاب أثر، ولعل ذلك ُذكر عن حمزة لكثرة الكالم عن قراءته، والطعن فيها. 

الصادق، وغيرهم، وروى عنه  رف، وجعفر صِّ مُ  أخذ القراءة عن األعمش، وطلحة بن

 ، وعلي الكسائي، ويحيى الفراء.ليم بن عيسى كثير، منهم: سُ 

 
جامع البيان في القراءات السبع،  ، والداني، 71-69، ص1جالسبعة في القراءات، ينظر: ابن مجاهد،  (1)

معرفة القراء  ، والذهبي، 228-225، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ، والهذلي، 205-192، ص1ج
،  1جات القراء، غاية النهاية في طبق، وابن الجزري، 54-51، ص1جالكبار على الطبقات واألعصار، 

 . 349-346ص
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ولد سنة ثمانين، وتوفي سنة ست وخمسين ومائة من الهجرة بالكوفة، وقيل: بحلوان، 

 .(1) وهي مدينة في آخر سواد العراق

 الكسائي الكوفي:  -7

لى بني أسد، يكنى بأبي  من بن فيروز، مو هو علي بن حمزة بن عبد هللا من ولد به

هو أحد القراء السبعة، وإمام أهل  واشتهر بلقبه، و الحسن، ويلقب بالكسائي؛ ألنه أحرم في كساء، 

  الكوفة بعد حمزة الزيات، هو النحوي النحرير، كان نديماا لهارون الرشيد، ومؤدباا لبنيه األمين 

 .والمأمون 

اني، وروى عنه حفص بن  د الهم ة الزيات، وعيسىأخذ القراءة عن جمع، منهم: حمز 

 عمر الدوري، وأبو الحارث الليث بن خالد، وأبو عبيد القاسم بن سالم، وغيرهم.

توفي سنة تسع وثمانين ومائة من الهجرة على المشهور، وقال الرشيد حين دفنه: دفنا 

 .(2) ي في ذات اليومالفقه والعربية في يوم واحد؛ ألن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة توف

 
جامع البيان في القراءات السبع،  ، والداني، 77-71، ص1جالسبعة في القراءات، ينظر: ابن مجاهد،  (1)

معرفة القراء  ، والذهبي، 244-241، ص1جاءات الخمسين، الكامل في القر ، والهذلي، 217-206، ص1ج
،  1جغاية النهاية في طبقات القراء، ي، ، وابن الجزر 71-66، ص1جالكبار على الطبقات واألعصار، 

 . 263-261ص
جامع البيان في القراءات السبع،  ، والداني، 79-78، ص1جالسبعة في القراءات، ينظر: ابن مجاهد،  (2)

معرفة القراء  ، والذهبي، 249-244، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، الهذلي، ، و 224-217، ص1ج
،  1جغاية النهاية في طبقات القراء، ، وابن الجزري، 77-72، ص1جالكبار على الطبقات واألعصار، 

 . 540-535ص
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 أبو جعفر المدني:  -8

هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع، وقيل: فيروز بن القعقاع، المخزومي المدني، تابعي 

، أقرأ الناس في مسجد رسول شهير، عظيم القدر، أحد القراء العشرة، إمام أهل المدينة في القراءة

 وخمسين سنة.  اا هللا صلى هللا عليه وسلم تسع 

هللا عنها، فمسحت على رأسه وهو صغير، ودعت له بالبركة ي أم سلمة رضتي به إلى أُ 

 والخير.

قرأ على موله عبد هللا بن عياش بن أبي ربيعة، وعبد هللا بن عباس، وأبي هريرة، وقيل: 

عيسى بن  و إنه قرأ على زيد بن ثابت، وصلى بابن عمر بن الخطاب، وروى عنه القراءة نافع، 

 از، وغيرهم. وردان، وسليمان بن جم 

كان رجالا صالحاا، يصوم يوماا ويفطر يوماا، ويصلي من جوف الليل، يدعو بعدها 

 لنفسه، وللمسلمين، ولمن قرأ عليه، وقرأ قراءته.

ما بين نحره إلى فؤاده  فإذا، ولما ُغّسل بعد وفاته توفي سنة ثالثين ومائة على األصح

 .(1) رآنكورقة المصحف، فما شك أحد ممن حضر أنه نور الق 

 
،  1جين، الكامل في القراءات الخمس، والهذلي، 58-56، ص1جالسبعة في القراءات، ينظر: ابن مجاهد،  (1)

غاية  ، وابن الجزري، 42-40، ص1جواألعصار، معرفة القراء الكبار على الطبقات ، والذهبي، 171-167ص
 . 384-382، ص2جالنهاية في طبقات القراء، 



51 

 

 وب الحضرمي البصري:يعق -9

هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد هللا البصري، مولى الحضرميين، ويكنى بأبي  

محمد، أحد القراء العشرة، مقرئ البصرة في زمانه، كان عالماا بالقرآن واختالفه، عالماا بالعربية  

 ووجوهها، زاهداا نقياا، ورعاا تقياا. 

الطويل، وفي ستة أيام على مسلمة بن محارب، ساّلم  قرأ القرآن في سنة ونصف على

، وقرأ على غيرهم، وروى عنه القراءة جمع، منهم: رويس  ةنفر وفي ثالثة أيام على شهاب بن شُ 

 )محمد بن المتوكل(، وروح بن عبد المؤمن، وأبو حاتم السجستاني، وغيرهم. 

 .(1) نةمانين س ولد سنة سبع عشرة ومائة، وتوفي سنة خمس ومائتين عن ثمان وث

 العاشر الكوفي: خلف -10

هو أبو محمد خلف بن هشام البزار، المقرئ الكوفي، أحد القراء العشرة، وأحد الرواة عن  

، ويقال له:  الكوفيينقراءة حمزة، اختار لنفسه قراءة يخالف فيها حمزة في مواضع، ولم يخرج عن 

 القراء ترتيباا.  رُ خلف العاشر؛ ألنه عاشِ 

عشرة، وبرع في ذلك حتى قال  ةابن عشر سنين، وطلب العلم في الثالث حفظ القرآن وهو

ليم، وقال له سعيد بن أوس األنصاري النحوي: أنت أعلم أهل  عنه الكسائي: إنه أعلم من شيخه سُ 

 الكوفة.

 
معرفة القراء الكبار على ، والذهبي، 220-215، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)

 . 389-386، ص 2جغاية النهاية في طبقات القراء، ، وابن الجزري، 95-94، ص1جالطبقات واألعصار، 
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بي،  سيِّ ليم بن عيسى، وسعيد بن أوس األنصاري، وإسحاق المُ عن سُ القراءة روى 

براهيم الوراق، وإدريس بن عبد الكريم الحداد، ومحمد بن إسحاق  إ إسحاق بن وغيرهم، وروى عنه 

 ، وغيرهم. -شيخ ابن شنبوذ -

 .(1) ولد سنة خمسين ومائة، وتوفي في بغداد سنة تسع وعشرين ومائتين

 القراء. بقية: التعريف بثانيالمطلب ال

كة، فالشام،  مبتدئاا بقراء المدينة، فم (الكامل)وسيكون ترتيبهم وفق ما ذكره الهذلي في 

 ، وسيبدأ عدهم من حيث انتهى خلف العاشر.فالبصرة، ثم الكوفة

 أواًل: قراءة المدينة:

 شيبة بن نصاح:  -11

اإلمام التابعي الثقة، قاضي  ويكنى بأبي ميمونة، هو شيبة بن ِنصاح بن َسْرِجس، 

ي  ها، ُأت هللا عنمولى أم المؤمنين أم سلمة رضي أول من ألف في الوقوف، المدينة، ومقرئها، 

كت عليه، وكذا لقي أم المؤمنين عائشة رضي  إليها بشيبة وهو صغير، فمسحت على رأسه، وبرّ 

 هللا عنها، فدعتا له بالخير، وأن يعلمه هللا القرآن، فكان عالماا كبيراا. 

على عبد هللا بن عياش بن أبي ربيعة، وروى عنه القراءة نافع، وسليمان بن جماز، قرأ 

 هم.ي، وغير و البصر وأبو عمر 

 
الكامل في القراءات ، والهذلي، 215-214، ص1ججامع البيان في القراءات السبع، ينظر: الداني،  (1)

،  124-123، ص1جمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ، والذهبي،  259-257، ص1جالخمسين، 
 . 274-272، ص 1جية النهاية في طبقات القراء، غاوابن الجزري، 
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 .(1) توفي سنة ثالثين ومائة من الهجرة، وقيل: اثنتين وثالثين، وقيل: ثمان وثالثين

 بي: الُمَسي    -12

المدنّي،  ،ب المخزوميّ سيِّ محمد بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن المُ هو إسحاق بن 

كان  عربية، و لم، وبالويكنى بأبي محمد، كان عالماا بالقرآن، وبحديث رسول هللا صلى هللا عليه وس

 . فقيهاا 

أن َمن أراد استجابة دعائه؛ فليقرأ باختيار   -قاضي البصرة -ذكر إياس بن معاوية 

 بي، وليْدُع آخر الختمة.سيِّ المُ 

ماا، وروى عنه القراءة ولده  قرأ على نافع، وغيره، وهو من أجل أصحاب نافع، وكان مقدَّ

 .امحمد، وخلف البزار، وغيرهم

 .(2) ست ومائتينتوفي سنة 

 ورش: -13

ن بن سعيد بن عبد هللا المصرّي، مولى لبني الزبير بن العوام، ويكنى بأبي  هو عثما

ويلقب بورش، لقبه به نافع؛ ألنه يشبه طائر القاسم،  وقيل: بأبيعمرو،  وقيل: بأبي سعيد،

، ثم  إلى النحافة الَوَرشان، فكان أشقر، أزرق العينين، أبيض اللون، قصيراا، إلى السمنة أقرب منه

 
،  1جالكامل في القراءات الخمسين، ، والهذلي، 59-58، ص1جالسبعة في القراءات، هد، ينظر: ابن مجا (1)

غاية  ، وابن الجزري، 45-44، ص1جمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ، والذهبي، 173-172ص
 . 330-329ص،  1جالنهاية في طبقات القراء، 

معرفة القراء الكبار على ، والذهبي، 173-173ص ،1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (2)
 . 158-157، ص1جغاية النهاية في طبقات القراء، ، وابن الجزري، 88، ص1جالطبقات واألعصار، 
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ل: ورش، وقيل: سمي به لبياضه، وقيل: شبه بالخبز الورشّي لثقل حركته في القراءة، خفف فقي

 أو: ألنها كانت صنعته، وقد لزمه هذا اللقب حتى صار ل ُيعرف إل به. 

وكان نافع يقرئ كان صاحب همة عالية، فرحل من مصر إلى المدينة ليقرأ على نافع، 

هللا عليه وسلم، فأخذ ورش السبق على نافع لما   سول هللا صلىرش في مسجد ر األسبق، فنام و 

، فلما سمع طالب نافع قراءته؛  -وكان حسن الصوت متقناا -أتى عند الفجر، فقرأ عليه عشراا 

وهبوه سبقهم حتى قرأ مائة آية، ولم يزل كذلك يهبونه سبقهم؛ حتى ختم على نافع في سبع، وختم  

 باختياره. ه نافع  ، وأقرأ ي شهرعليه أربع ختمات ف

كان مقدماا على أصحاب نافع، وله اختيار يخالف فيه نافعاا، انتهت إليه رياسة اإلقراء 

 بالديار المصرية دون منازع.

، ويونس بن عبد األزرق  يوسف بن عمرو  روى عنه القراءة جمع، أشهرهم: أبو يعقوب 

 .، وأبو بكر األصبهانياألعلى

من القيروان، وتوفي سنة سبع  مصر، وأصله  بقفط في صعيد ولد سنة عشر ومائة 

 .(1) وتسعين ومائة في مصر

 
لكامل في القراءات الخمسين،  ا، والهذلي، 161، ص 1ججامع البيان في القراءات السبع، ينظر: الداني،  (1)

، وابن الجزري،  93-91، ص1جمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ، والذهبي، 176-175، ص1ج
 . 503-502، ص1جغاية النهاية في طبقات القراء،  
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 ثانيًا: قراء مكة:

 مجاهد بن جبر:  -14

بن جبير، المكي، مولى قيس بن السائب  مجاهد هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر، وقيل: 

وابن عمر رضي  شيخ القراء والمفسرين، صاحب ابن عباس و الفقه، و  إمام في اللغةالمخزومي، 

 عنهم.  هللا

، وقد قرأ عليه القرآن  رضي هللا عنهما روى عن جمع من الصحابة، منهم ابن عباس

ثالثين مرة، كما عرض عليه ثالث ختمات، يوقفه عند كل آية، يسأله: فيم نزلت، وكيف كانت؟،  

ألعمش،  وقرأ أيضاا على عبد هللا بن السائب، وقرأ عليه ابن كثير، وأبو عمرو البصري، وا

 وغيرهم. 

ن عباس، فكان ابن عباس يأمره أن يكبر  بواخر القرآن عند الختم عن اأالتكبير في ى رو 

ۡح لََك َصۡدَركَ ﴿ من  لَۡم نَۡۡشَ
َ
 . ختمة قرأها عليه  ةفي تسع عشر  [1]الشرح:  ﴾ أ

توفي وهو ساجد سنة ثالث ومائة من هجرة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقيل: 

 .(1) وثمانين سنة اا يفأربع، وكان عمره ن اثنتين، وقيل: 

 
  الكامل في القراءات الخمسين، ، والهذلي، 231، ص 1ججامع البيان في القراءات السبع، ينظر: الداني،  (1)

،  سير أعالم النبالء، : شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز، والذهبي177، ص1ج
،  3، ط : مؤسسة الرسالة، )د.م: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوطتحقيق

 . 42-41، ص2جية في طبقات القراء، غاية النها، وابن الجزري، 457-449، ص4(، جم 1985/هـ1405
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ن: -15  ابن ُمَحْيص 

عبد  ، وقيل: مولهم السهميّ  ،المكياختلف في اسمه، فقيل: عبد الرحمن بن محيصن 

الرحمن بن محمد بن محيصن، وقيل: محمد بن عبد الرحمن بن محيصن، وقيل: محمد بن عبد  

 ويكني بأبي عبد هللا. هللا بن محيصن، وقيل: اسمه عمرو، وقيل: عمر، 

 مكة مع ابن كثير، عالماا في القرآن والعربية واألثر، ثقة، روى له مسلم. مقرئ كان 

قرأ على مجاهد، ودرباس مولى ابن عباس، وسعيد بن جبير، وروى عنه القراءة شبل بن  

 . اعباد، وأبو عمرو البصري، وغيرهم

 . (1) ل: سنة اثنتين وعشرينتوفي في مكة سنة ثالث وعشرين ومائة من الهجرة، وقي 

 ُحَميد األعرج:  -16

هو ُحَميد بن قيس األعرج المكي، ويكنى بأبي صفوان، قارئ، ثقة، كثير في الحديث، 

 عالم بالسنة والفرائض، قرين ابن كثير وابن ُمحيصن. 

 .ا قرأ على مجاهد، وروى عنه القراءة سفيان بن عيينة، وأبو عمرو بن العالء، وغيرهم

 .(2) ينثالثين ومائة، وقيل: سبع وعشر توفي سنة  

 
،  1جالكامل في القراءات الخمسين، ، والهذلي، 65، ص1جالسبعة في القراءات، ينظر: ابن مجاهد،  (1)

غاية  ، وابن الجزري، 57-56، ص1جمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ، والذهبي، 181-180ص
 . 167، ص2جالنهاية في طبقات القراء، 

معرفة القراء الكبار على الطبقات ، والذهبي، 182، ص1جات الخمسين، الكامل في القراءينظر: الهذلي،  (2)
 . 232، ص2جغاية النهاية في طبقات القراء، ، وابن الجزري، 56-55، ص1جواألعصار، 
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 شبل المكي:  -17

هو شبل بن عباد المكي، ويكنى بأبي داود، صاحب ابن كثير، ومقرئ مكة، ثقة ضابط، 

 روى له البخاري، وأبو داود، والنسائي. 

أخذ القراءة عن ابن كثير، فاعتمده، وجعله خليفة بعده في اإلقراء، ولم يستخلف ابنه  

 ابن محيصن. صدقة، وكذا قرأ على

، وعكرمة بن سليمان،  -ابنه-، وداود بن شبل إسماعيل بن القسطروى القراءة عنه و 

 وغيرهم. 

 .(1) سنة ستين ومائةولد سنة سبعين، واختلف في وفاته، واألقرب أنه عاش إلى قريب 

ْقَسم: -18  ابن م 

بأبي  هو محمد بن الحسن بن يعقوب بن الحسن بن ِمقسم البغدادّي العطار، ويكنى 

مشهورها، وغريبها،   :أعرف الناس بالقراءات واإلتقان، من  ، مشهور بالضبطبكر، مقرئ، نحوي 

 وشاذها، أحفظ أهل زمانه لنحو الكوفيين، عالم بالعربية. 

ويذكر عنه أنه جّوز كل قراءة وافقت الرسم، والعربية، وإن لم يكن لها سند، فعقد له 

 .(2) ابن شنبوذ ك  لمنه ظُ يظهر أ ، و يقرئ بها إلى وفاتهمجلس ليضرب، فتاب ورجع، وقيل: بل كان 

 
الطبقات  معرفة القراء الكبار على، والذهبي، 185، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)

 . 324، ص 1جغاية النهاية في طبقات القراء، بن الجزري، ، وا78، ص1جواألعصار، 
تحقيق: وداد القاضي، )بيروت: البصائر والذخائر، ينظر: أبو حيان التوحيدي: علي بن محمد بن العباس،  (2)

 . 165، ص 8م(، ج1988ه/1408، 1دار صادر، ط
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أخذ القراءة عن إدريس الحداد، وداود بن سليمان، وعلي بن الحسين الفارسي، وغيرهم،  

 وروى عنه القراءة ابنه أحمد، وابن مهران، وابن الفحام، وأبو الفرج النهرواني، وغيرهم.

 .(1) مسين وثالثمائة توفي سنة أربع وخولد سنة خمس وستين ومائتين، و 

 ام:ثالثًا: قراء الش

19-  :  أبو بحري ة السكوني 

تابعي  ويكنى بأبي بحرّية، هو عبد هللا بن قيس السكونّي، الكندّي، التراِغِمّي، الحمصّي، 

عن معاذ بن جبل وَصِحَبه، وعن غيرهما من  حدث أدرك عمر بن الخطاب وحدث عنه، و جليل، 

 كاا، من ثقات الشام.، وكان إمام حمص في الرواية، متقناا، فقيهاا ناسرضي هللا عنهم الصحابة

 قرأ على معاذ بن جبل، وروى القراءة عنه يزيد بن ُقطيب.

 .(2) توفي في خالفة الوليد، سنة تسع عشرة ومائة

 ابن ُقطيب:  -20

الشامّي، ثقة، روى القراءة عن أبي بحرّية الّسكوني، وَخَلَفه   ،بن قطيب السكونيّ هو يزيد 

 ن الحمصّي.في القراءة، وروى القراءة عنه عمران بن عثما 

 
معرفة القراء الكبار على ، والذهبي، 186-185، ص1جخمسين، الكامل في القراءات الينظر: الهذلي،  (1)

-123، ص2جغاية النهاية في طبقات القراء، ، وابن الجزري، 175-173، ص1جالطبقات واألعصار، 
125 . 

،  594، ص4جسير أعالم النبالء، ، والذهبي، 190، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (2)
 . 442، ص 1جغاية النهاية في طبقات القراء، وابن الجزري، 
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 .(1) توفي بعد أبي بحرّية بسنة ونصف، أي: سنة عشرين ومائة، أو إحدى وعشرين 

 يوة: أبو حَ  -21

الحافظ حيوة بن  الحمصي، ويكنى بأبي َحيوة، هو والد  ،هو ُشريح بن يزيد الحضرمي

 ، هو مقرئ الشام، واختار اختياراا ل يخرج فيه عنهم. وثقه ابن حبانو ، شريح

وروى عنه القراءة ابنه حيوة، ويزيد بن   الكسائي، ران بن عثمان، وعنأخذ القراءة عن عم 

 قّرة، وغيرهما. 

 .(2) توفي سنة ثالث ومائتين، وقيل: ثمان وخمسين ومائة

 ابن أبي َعبلة:  -22

هو إبراهيم بن شمر بن يقظان بن مرتحل الُعقيلّي، الشامّي، المقدسّي، ويقال: الرملّي، 

  وقيل: بأبي إسماعيل،  وقيل: بأبي، ويكنى إبراهيم بأبي إسحاق، وأبوه شمر هو الملقب بأبي عبلة

  قدوة، ثقة، تابعي جليل، له اختيار في القراءة ،سعيد، شيخ فلسطين، إمام وقيل: بأبي العباس، 

 يخالف فيه العامة ورسم المصحف، وطرح الهذلي ما خالف فيه ابن أبي عبلة المصحف.

وصابية، وقرأ على واثلة بن األسقع،  يحيى األ هجيمة بنت  قرأ على أم الدرداء الصغرى 

 وغيرهما، وروى عنه ابن أخيه هاني بن عبد الرحمن بن أبي عبلة، وموسى بن طارق، وغيرهما. 

 
غاية النهاية في طبقات ، وابن الجزري، 190، ص 1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)

 . 382، ص 2جالقراء، 
طبقات  غاية النهاية في، وابن الجزري، 190، ص 1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (2)

 . 325، ص 1جالقراء، 
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ين وخمسين ومائة، وقيل: إحدى وخمسين،  ت لهجرة، وتوفي سنة اثنولد بعد الستين من ا

 .(1) وقيل: ثالث وخمسين، وقيل: سنة ست وثالثين ومائة

 ار ي:مَ الذَّ  -23

، ثم  -مار قرية في اليمنوذَ -اِري مَ الذَّ  ،هو يحيى بن الحارث بن عمرو الغّسانيّ 

من التابعين األجالء، لقي  عليم،  وقيل: بأبيعمر،  وقيل: بأبيويكنى بأبي عمرو، الدمشقّي، 

شيخ القراء بعد ابن عامر في  ثقة، عالم بالقراءة، واثلة بن األسقع رضي هللا عنه وروى عنه، 

 دمشق، وإمام الجامع األموّي.

في  القراءةقيل: قرأ على واثلة بن األسقع رضي هللا عنه، وقرأ على ابن عامر، وَخَلَفه ب 

   ف بن ِمشكان، وغيرهم، وروى القراءة عنه سعيد بن عبد العزيز الشام، وقرأ على نافع، ومعرو 

 كثير، وغيرهم.، وهشام بن الغازي، وصدقة بن عبد هللا بن -من أصحاب ابن عامر -

، وقيل: توفي سنة ست وخمسين ومائة،  توفي سنة خمس وأربعين ومائة عن تسعين سنة

 .(2)واألول أشهر

 
،  6جسير أعالم النبالء، ، والذهبي، 191، ص1جات الخمسين، الكامل في القراءينظر: الهذلي،  (1)

 . 19، ص1جغاية النهاية في طبقات القراء، وابن الجزري،   325-323ص
القراءات الكامل في ، والهذلي، 192-191، ص1ججامع البيان في القراءات السبع، ينظر: الداني،  (2)

ومعرفة القراء الكبار ، 190-189، ص6ج سير أعالم النبالء، ، والذهبي، 192-191، ص1جالخمسين، 
-367، ص2جغاية النهاية في طبقات القراء، ، وابن الجزري، 63-62، ص1جعلى الطبقات واألعصار، 

368 . 
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 رابعًا: قراء البصرة:

 الحسن البصري: -24

هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، مولى زيد بن ثابت رضي هللا عنه، وقيل غير  

لورع، شيخ أهل البصرة، لقي علي  لعابد، العالم ااإلمام الزاهد اذلك، ويكنى الحسن بأبي سعيد، 

كت عليه،  تي به إلى أم سلمة وهو صغير، فمسحت رأسه، وبرّ بن أبي طالب، وأنس بن مالك، وأُ ا

 رجته إلى عمر بن الخطاب، فدعا له هللا أن يفقهه في الدين، وأن يحببه إلى الناس.وقيل: أخ

سى األشعري، وقرأ على أبي العالية عن  قرأ على حطان بن عبد هللا الرقاشي عن أبي مو 

 ، وغيرهما.، وروى القراءة عنه أبو عمرو البصري، وعاصم الَجْحَدري بن الخطاب  د وعمرأبي زي

وتوفي  ،هجرة المصطفى صلى هللا عليه وسلمسنة إحدى وعشرين من  في المدينة ولد 

 (1) بالبصرة.  سنة عشر ومائة

25- :  عاصم الَجْحَدري 

البصرّي، ويكنى بأبي   ،، وقيل: ميمون، الَجْحَدريّ ّباح العّجاجم بن أبي الصاص هو ع

ر، صاحب العّد البصري.  الُمَجشِّ

 
،  4جير أعالم النبالء، س، والذهبي، 194-192، ص 1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)

غاية النهاية في ، وابن الجزري، 36، ص1جطبقات واألعصار، ومعرفة القراء الكبار على ال، 588-563ص
 . 235، ص 1جطبقات القراء، 
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على سليمان بن َقتَّة عن ابن عباس، أبي العالية عن عمر بن الخطاب، وقرأ  قرأ على 

وقرأ على نصر بن عاصم، وغيرهم، وروى القراءة عنه سالم بن سليمان، وعيسى بن عمر  

 الثقفي. 

 .(1) ثمان وعشرين ومائة  سنة توفي

 الُمَعلَّى بن عيسى: -26

الوّراق الّناقط، قرأ على عاصم   ،بن راشد البصري معلى هو ُمَعلَّى بن عيسى، وقيل: 

 الجحدري، وعون العقيلي، وروى عنه القراءة علي بن نصر، وبشر بن عمر، وغيرهما. 

لناس في ذلك، روى عدد اآلي واألجزاء عن شيخه عاصم الجحدري، وهو من أثبت ا

 عنه العدد ُسليم بن عيسى، وعبيد بن عقيل.  ى ورو 

 .(2)توفي سنة ثمان وأربعين ومائة

م ال: -27  أبو السَّ

ّمال،  ىالبصرّي، ويكن ،العدويّ  -واسمه هالل-ب نَ عْ أبي قَ ب بن نَ عْ هو قَ  وقيل: بأبي السَّ

ّماك، مقرئ، إمام في العربية َقّل له نظير، قدمه محمد بن ي بأبي حيى القطعي على الخليل  السَّ

 
غاية النهاية في طبقات ، وابن الجزري، 195-194، ص 1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)

 . 349، ص 1جالقراء، 
غاية النهاية في طبقات ري، ، وابن الجز 195، ص 1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (2)

 . 304، ص 2جالقراء، 
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خذت قراءته من  بن أحمد الفراهيدي، وكان صاحب عبادة، يصوم النهار، ويقوم الليل، حتى أا

 قيامه، فقيل: إنه لم يقرئ الناس، بل أخذت عنه من الصالة.

أبو زيد سعيد  رواه عنهاختار اختياراا في القراءة شذ فيه عن العامة، قال ابن الجزري: "

ي قراءة أبي السمال عن هشام البربري عن عباد بن راشد عن الحسن عن  الهذل وأسند  ، بن أوسا

 .(1) "ل يصح وهذا سند  ،سمرة عن عمر

28-  : ي  ُدوس  عاَمة السَّ  َقَتاَدة بن د 

ُدوِسيّ  البصرّي، وقيل: قتادة بن دعامة بن   ،هو قتادة بن ِدعاَمة بن قتادة بن عزيز السَّ

قدوة المفسرين كان و فقيهاا، اا، أكمه، كان حافظ عصره، ُعكابة، ويكنى بأبي الخطاب، كان ضرير 

سمع من أنس بن مالك، وابن المسّيب، وأبي الطفيل، وغيرهم، وروى عنه أعالم، والمحدثين، 

 كاألوزاعي، وشعبة بن الحجاج، وغيرهما. 

يزيد العطار،  بن أبان الحروف نس بن مالك، وأبي العالية، وروى عنه أخذ القراءة عن أ 

 ، وغيرهما.بن الحجاج  وشعبة

 (2) ، وقيل: سبع عشرة.توفي سنة ثماني عشرة ومائةو ولد سنة ستين، 

 
الكامل في القراءات الخمسين،  ، وينظر: الهذلي، 27، ص 2جغاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري،  (1)

 . 197-195، ص1ج
،  5جسير أعالم النبالء، ، والذهبي، 197، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (2)

 . 26-25، ص2جغاية النهاية في طبقات القراء،  بن الجزري،  ، وا283-269ص
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29- :  اليزيدي 

العدوّي، ويكنى بأبي محمد، ويلقب باليزيدّي؛  ،البصريّ هو يحيى بن المبارك بن المغيرة 

باا ألبناء يزيد بن منصور الحميري، خال الخليفة العباسي المهدي، هو مقرئ  ، ألنه كان مؤدِّ

نحوي، أديب، فقيه، ثقة، عالم كبير، له صلة بالرشيد، فكان يؤدب ابنه المأمون مع الكسائي،  

 ها كسراا شديداا.فيوقد ناظر الكسائي في اإلمالة بأن ل يكسر 

حمزة، وروى عنه  وَخَلَفه للقيام بها، وقرأ على أخذ القراءة عن أبي عمرو البصري، 

في   الدوري، وأبو شعيب صالح السوسّي، ولليزيدّي اختيارالقراءة خلق، أشهرهم: أبو عمر حفص 

 القراءة لم يخرج فيه عن السبعة.

، وقيل: بل قارب بعين سنةتوفي سنة اثنتين ومائتين على المشهور عن أربع وس

 .(1) المائة

 أبو الفضل العباس: -30

األنصارّي،  ،هو العباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد بن الفضل بن حنظلة الواقفيّ 

وكان عظيم القدر في العلم، ويكنى بأبي الفضل، كان قاضي الموصل، البصرّي، المقرئ، 

البصري، وورد عنه أنه لو لم يكن من أصحابه  والدين، والورع، افتخر به أبو عمرو بن العالء 

 إل العباس لكفاه، ولم يشتهر؛ ألنه لم يجلس لإلقراء. 

 
الكامل في القراءات ، والهذلي، 183-182، ص1ججامع البيان في القراءات السبع، ينظر: الداني،  (1)

ومعرفة القراء الكبار على ، 563-562، ص9جسير أعالم النبالء، ، والذهبي، 211، ص1ج، الخمسين
 . 377-375، ص 2جغاية النهاية في طبقات القراء، ، وابن الجزري، 91-90، ص1جالطبقات واألعصار، 
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بن مصعب، وروى القراءة عنه حمزة  أخذ القراءة عن أبي عمرو البصري، وعن خارجة 

 بن القاسم، وعامر بن عمر الموصلي، وغيرهما. ا

قيل: خمس وتسعين، وقيل: ولد سنة خمس ومائة، وتوفي سنة ست وثمانين ومائة، و 

 .(1) ثمان وتسعين

31-  :  السَمرقندي 

إل  قرأ فيما وراء النهر هو مسعود بن صالح السَمرقندّي، له اختيار في القراءة، وكان ل يُ 

ي قضاء سمرقند أربعين سنة بعدما وليه سنة خمس ومائتين، لم يأخذ من  باختياره، أقام ف

 كان ساعياا لإلصالح، محباا للخير. السلطان درهماا، ول من الّرعّية حبة، 

أخذ القراءة عن أبي عمرو البصري، وغيره، وروى عنه القراءة أحمد بن عبد هللا 

 الكرابيسّي. 

 .(2) عين ومائتينتوفي سنة خمس وأرب

م الطويل: -32  َسال 

هو َساّلم بن سليمان المزنّي مولهم، البصرّي، ثم الكوفّي، خراساني األصل، ويعرف 

 وي، ـحـو نـل، هـويـطـذر الـمنـكنى بأبي الـارّي، ويـخـل، وقيل: بل بـّي األصــخــلـّي، وقيل: بـانـراسـخـالـب

 
معرفة القراء الكبار على الطبقات ، والذهبي، 212، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)

 . 354-353، ص 1جغاية النهاية في طبقات القراء، ، وابن الجزري، 96، ص1جواألعصار، 
غاية النهاية في طبقات ، وابن الجزري، 213، ص 1جمل في القراءات الخمسين، الكاينظر: الهذلي،  (2)

 . 296، ص 2جالقراء، 
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 يؤم بجامع البصرة. ، عالم متفرد بفنون العلوم، وكان  مقرئ، ثقة

قرأ على عاصم بن أبي النجود، وأبي عمرو البصرّي، والكسائي، وعاصم الجحدرّي، 

 يعقوب الحضرمّي، وأيوب بن المتوكل، وغيرهما. وغيرهم، وروى القراءة عنه 

 .(1) توفي سنة إحدى وسبعين ومائة، وقيل: تسع وستين

 أيوب بن المتوكل:  -33

قرئ، إمام، ثقة ضابط، كان  ، الصيدلني، مصري هو أيوب بن المتوكل األنصاري، الب

من جلة القراء وأقرئهم، وكان من أروى الناس لآلثار في القرآن، هو الذي استنبط عدد أهل  

 البصرة، وقام به ونقله، وكان زاهداا، خّيراا، وتصدر في زمن يعقوب الحضرمي.

مد وى القراءة عنه محقرأ على َساّلم الطويل، والكسائي، ويعقوب الحضرمي، وغيرهم، ور 

 ن إبراهيم، وفهد بن الصقر. ب بن يحيى القطيعي، وخالد ا

 .(2) وذكر أنه لم يخلف أعلم بكتاب هللا منه توفي سنة مائتين، ووقف يعقوب على قبره

 أبو حاتم السجستاني: -34

هو سهل بن محمد بن عثمان بن يزيد السجستاني، ثم البصري، ويكنى بأبي حاتم، إمام  

، ولم يخطئقيل: إنه صلى ستين سنة صالة التراويح، فلم يسقط حرفاا، ولم يلحن،  ،جامع البصرة

 
معرفة القراء الكبار على ، والذهبي، 214-213، ص1جخمسين، الكامل في القراءات الينظر: الهذلي،  (1)

 . 309ص  ،1جغاية النهاية في طبقات القراء، ، وابن الجزري، 80-79، ص1جالطبقات واألعصار، 
معرفة القراء الكبار على الطبقات ، والذهبي، 221، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (2)

 . 173-172، ص 1جغاية النهاية في طبقات القراء، ن الجزري، ، واب89، ص1جواألعصار، 
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مقرئ، نحوي، لغوي، زاهد، صاحب تصانيف، روى عنه أبو  هو و  ولم يقف إل على وقف تام،

 داود، والنسائي، وغيرهما، ويحسبه ابن الجزري أول من صنف في القراءات.

م الطويل، وأيوب بن المتوكل، وروى القراءة  قرأ على يعقوب الحضرمي، وقيل: على ساّل 

 عنه محمد بن سليمان الزردقي، وعلي بن أحمد المسكي، وابن دريد، وغيرهم. 

َ ٱإِنا ... ﴿له اختيار في القراءة لم يخالف فيه السبعة إل في قوله تعالى:  بَِما َيۡعَملُوَن  ّللا

 عملون(.بالتاء )ت، فقرأها  [120]آل عمران:  اآلية.  ﴾ُُمِيط  

توفي سنة خمس وخمسين ومائتين عن ثالث وثمانين سنة، وقيل: توفي سنة خمسين  

 .(1) ومائة، وقيل: اثنتين وأربعين

 ك القب اب:ورَ ابن فُ  -35

محمد بن محمد بن ُفوَرك األصبهاني، يكنى بأبي بكر، ويلقب بالقّباب، هو عبد هللا بن 

صام النهار وقام الليل أربعين خريفاا،  ، عابداا، يث، فقيهاا وهو الذي يعمل القبة، كان راوياا للحد 

 . مقرئ، إمام كبير، مسند أصبهانوهو 

قرأ على ابن شنبوذ، وأبي بكر الداجوني، وجعفر بن الصباح، وقرأ عليه محمد بن عبد  

 هللا بن المرُزبان، وأبو بكر عبد هللا بن محمد العطار، وغيرهما. 

 

 
،  12جم النبالء، سير أعال، والذهبي، 223-221، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)

غاية النهاية في ، وابن الجزري، 128، ص1جومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ، 270-268ص
 . 321-320ص  ،1جطبقات القراء، 
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 .(1) م، وقيل: ست وستينوثالثمائة عن مائة عا توفي سنة سبعين 

36- :  عون العقيلي 

يكنى بأبي   هو عون بن أبي شداد العقيلّي البصرّي، وقيل: العبدي بدلا من العقيلّي،

 ثقة، روى عن أنس بن مالك، والحسن البصري، وغيرهما، كان عالماا خّيراا. معمر،

 نصر بن عاصم، وروى عنه القراءة المعلى بن عيسى. قرأ على

ة، وهناك تصحيف بأنه توفي سنة ثمان وثالثين ومائتين،  وثالثين ومائ توفي سنة ثمان

 .(2) سنة ثمان وعشرين ومائة ول يصح؛ ألن الهذلي ذكره من أقران عاصم الجحدري الذي توفي

37- :  ابن مالك الزعفراني 

هو الحسين بن مالك الزعفرانّي، الرازّي، يكنى بأبي عبد هللا، مقرئ شهير، عالم بالعربية،  

 ه، ثقة، مأمون، متكلم، راو لألخبار. فقي

قرأ على أبي سنبل عبيد هللا بن عبد الرحمن بن واقد، وروى القراءة عنه أبو نصر عبد 

 .(3) توفي بالرّي سنة أربع وسبعين وثالثمائة، و بن حاشد  الملك

 
،  16جسير أعالم النبالء، ، والذهبي، 224-223، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)

 . 454، ص1جة النهاية في طبقات القراء،  غاي، وابن الجزري،  258-257ص
يوسف بن   ،جمال الدين ابن الزكي المزي: ، و 224، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (2)

،  : بشار عواد معروف تحقيق، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، عبد الرحمن بن يوسف، القضاعي الكلبي
غاية النهاية في ، وابن الجزري، 453-451، ص22م(، ج1980ه/1400، 1)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 

 . 606، ص 1جطبقات القراء، 
غاية النهاية في طبقات ، وابن الجزري، 224، ص 1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (3)

 . 249، ص 1جالقراء، 
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 خامسًا: قراء الكوفة: 

 شعبة:  -38

ن عياش بن سالم  اختلف في اسمه على ثالثة عشر قولا، أصحها شعبة، فهو شعبة ب

ل بن حيان األهدب، وقيل: مولى بني كاهل من  الكوفّي، الحناط، األسدي، النهشلي، مولى واص

 بكر، كان إماماا كبيراا، عالماا، حجة، من كبار أهل السنة.   أسد، ويكنى شعبة بأبي

قرأ على عاصم ثالث مرات، وقرأ على عطاء بن السائب، وعلى أسلم المنقري، وقرأ عليه  

ة، هم: أبو يوسف يعقوب بن خليفة األعشى، وعبد الرحمن بن أبي حماد، وعروة بن محمد  خمس

شعيب، وروى عنه الحروف جمع، أشهرهم: علي  سدي، ويحيى بن محمد العليمي، وسهل بن األ

 الكسائي، ويحيى بن آدم. 

، وقيل: ولد سنة خمس وتسعين، وتوفي سنة ثالث وتسعين ومائة، وقيل: أربع وتسعين

  ة لما حضرته الوفاة بكت أخته، فأخبرها بأنه ختم في زاوية من زوايا البيت ثمانيوثمانين، و  تسع

 .(1) عشر ألف ختمة

 حفص: -39

حفص بن سليمان بن المغيرة الكوفّي، األسدّي مولهم، ويكنى بأبي عمر، ويلقب هو 

 ف.الحرو  ، وضبطبالبّزاز، وهو الذي يبيع البز، أي: الثياب، ربيب عاصم، اشتهر باإلتقان

 
لكامل في القراءات ا، والهذلي، 202-198، ص1ججامع البيان في القراءات السبع، ينظر: الداني،  (1)

،  83-80، ص1جمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ، والذهبي، 230-229، ص 1جالخمسين، 
 . 327-325، ص 1جالنهاية في طبقات القراء، غاية وابن الجزري، 
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ُ ٱ﴿قوله تعالى:  )ضعف( في أخذ القراءة عن عاصم، ولم يخالفه إل في ِي ٱ ّللا   َّلا

ِن َضۡعٖف ُثما  ۚٗ َخلََقُكم م  ةٖ َضۡعٗفا وََشيَۡبٗة اآلية.   ﴾... َجَعَل ِمۢن َبۡعِد َضۡعٖف قُواٗة ُثما َجَعَل ِمۢن َبۡعِد قُوا

 ، وله اختيار في القراءة.ا قرأها عاصم بالفتحينم، ب بخلف عنه بالضم الثالثة ، فقرأ[54الروم: ]

عبيد بن الصباح،  وروى عنه القراءة أناس كثر، أشهرهم: عمرو بن الصباح، وأخوه 

 وحسين بن محمد المروزي.

 .(1) ثمانين ومائة بمكة، على األشهرولد سنة تسعين بالكوفة، وتوفي سنة 

 األعمش: -40

الكاهلي مولهم، ويكنى بأبي محمد، دي األس، الكوفي هو سليمان بن مهران األعمش

م تفته تكبيرة اإلحرام،  بقي زهاء سبعين سنة لإمام في العلم والقرآن والحديث، زاهد، تقي، ورع، 

 لقي أنس بن مالك وحدث عنه، وروى عن مجاهد، وابن جبير، والشعبي، وغيرهم. 

، ومجاهد، وروى  جمع، منهم: إبراهيم النخعي، وعاصم بن أبي النجود  نع  أخذ القراءة

 زيات، وطلحة بن مصرف.القراءة عنه خلق، أشهرهم: حمزة ال

 .(2) عند الجمهور  وتوفي سنة ثمان وأربعين ومائةستين، إحدى و ولد سنة ستين، وقيل: 

 
الكامل في القراءات ، والهذلي، 204-202، ص1ججامع البيان في القراءات السبع، ينظر: الداني،  (1)

،  85-84، ص1جمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ، والذهبي، 232-231، ص 1جسين، الخم
 . 255-245، ص 1جغاية النهاية في طبقات القراء، وابن الجزري، 

،  6جسير أعالم النبالء، ، والذهبي، 235-232، ص 1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (2)
غاية النهاية ، وابن الجزري، 55-54، ص 1جلكبار على الطبقات واألعصار، ومعرفة القراء ا ، 249-226ص

 . 255-245، ص 1جفي طبقات القراء، 
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 طلحة بن ُمَصر  ف:  -41

وقيل: هو طلحة بن ُمَصرِّف بن عمرو اليامي، الهمداني، الكوفي، يكنى بأبي محمد، 

األعمش،  ، محدث، كان عالماا بالعربية، ومقدماا على ئ، مجود ام، حافظ، مقر عبد هللا، إم بأبي

 أجمع قراء الكوفة أنه أقرؤهم.

وطلحة أقرأ منه وأقدم، ولكن قرأ عليه ليذهب -أخذ القراءة عن إبراهيم النخعي، واألعمش 

ءة علي  روى عنه القرا، ويحيى بن وثاب، و -ما في نفسه عندما أجمع قراء الكوفة أنه أقرؤهم

 ما. ي، وفياض بن غزوان، وهو من روى عنه اختياره، وغيرهالكسائ

 .(1) توفي سنة اثنتي عشرة ومائة على المشهور

 أبو حنيفة: -42

هو النعمان بن ثابت بن زوطى الكوفي، التيمي مولهم، عالم العراق، فقيه الملة، له 

طاء بن أبي رباح، مذهب فقهي ينسب إليه، رأى أنس بن مالك رضي هللا عنه، وروى عن ع

، نه صلى أربعين خريفاا الفجر بوضوء العشاء، وروي أوالشعبي، ونافع مولى ابن عمر، وغيرهم

 وله مناقب وفضائل ل تحصى كثرة. 

روى القراءة عن عاصم، واألعمش، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وروى القراءة عنه  

 الحسن بن زياد.

 
 

،  5جسير أعالم النبالء، ، والذهبي، 236، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)
 . 343، ص1جغاية النهاية في طبقات القراء،  ، وابن الجزري،  193-191ص
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 .(1) ، وله سبعون سنةة ببغداد ولد سنة ثمانين، وتوفي سنة خمسين ومائ

 أحمد بن حنبل:  -43

ن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني، المروزي، ثم البغدادي، يكنى  هو أحمد بن محمد ب 

بأبي عبد هللا، هو إمام أهل السنة، ورابع األربعة األعالم من أئمة الفقه، وله مذهب ينسب إليه،  

بد، كان يحيي الليل وهو غالم، قوي في صاحب المسند في الحديث، زاهد، ورع، تقي، عالم، عا 

ومة لئم، ابتلي بمحنة خلق القرآن، فسجن، وضرب سنين عدداا، فلم الحق، ل يخاف في هللا ل

 يغير قوله قيد أنملة، بل زاد ثباتاا، وثبت هللا به األمة، وحفظ به الدين، له مناقب كثيرة.

يل بن جعفر، وروى عنه القراءة أخذ القراءة عن يحيى بن آدم، وعبيد بن عقيل، وإسماع

 ابنه عبد هللا. 

عن سبع وسبعين   تين ومائة، وتوفي سنة إحدى وأربعين ومائتينأربع وسولد سنة 

 .(2) سنة

 أبو ُعبيد:  -44

وقيل: الهروي؛ مولهم،  نصاري ، األثم البغدادي هو القاسم بن َساّلم بن عبد هللا الروميّ 

يد، إمام، حافظ، مجتهد، صاحب فنون  أبي عب يكنى بألن أباه كان مملوكاا لرجل هروي، 

 .، زاهد، ورع، قاضي طرطوسعالم، فقيه، لغوي، ثقةوتصانيف كثيرة،  
 

،  6جسير أعالم النبالء، ، والذهبي، 240-237، ص 1جالكامل في القراءات الخمسين، : الهذلي، ينظر (1)
 . 342، ص2جغاية النهاية في طبقات القراء،  ابن الجزري،  ، و 403-390ص

،  11جسير أعالم النبالء، ، والذهبي، 241-240، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (2)
 . 112، ص1جغاية النهاية في طبقات القراء،  لجزري،  ، وابن ا358-177ص
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هشام بن عمار، وغيرهم، وروى القراءة  و قرأ على علي الكسائي، وإسماعيل بن جعفر، 

 عنه أحمد بن إبراهيم، وعلي بن عبد العزيز البغوي، ونصر بن داود، وغيرهم. 

 .(1) ن ومائة، وتوفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتينوخمسي نة سبعولد س

 محمد بن عيسى الرازي: -45

رزين التيمّي، الرازي، ثم األصبهاني، أستاذ في بن هو محمد بن عيسى بن إبراهيم 

، قيل: إنه أول من صنف   النحو، وإمام ذو شأن في القراءات، له اختياران في القراءة: أول، وثان 

 والرسم.في العدد، 

أخذ القراءة عن خالد بن خالد، والحسن بن عطية، وسليم بن عيسى، وغيرهم، وأخذ 

، ومحمد بن عبد الرحيم األصبهاني،  -وهو أعلم أصحابه -القراءة عنه الفضل بن شاذان 

 والحسين بن إسماعيل الضرير، وغيرهم. 

 .(2) توفي سنة ثالث وخمسين ومائتين، وقيل: اثنتين وأربعين

 :الَعبسي -46

الَعبسّي مولهم، يكنى بأبي   الكوفي، بن موسى بن أبي المختار باذام  د هللاهو عبي

عالي اإلسناد، شيخ البخاري،  محمد، إمام، حافظ، عابد، كان مجوداا للقرآن، من حفاظ الحديث، 

 
،  10جسير أعالم النبالء، ، والذهبي، 252-249، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)

غاية  ، وابن الجزري، 102-101، ص1جومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ، 509-490ص
 . 18-17، ص2جالنهاية في طبقات القراء، 

معرفة القراء الكبار على الطبقات  ، والذهبي،253، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (2)
 . 224-223، ص2جغاية النهاية في طبقات القراء، ، وابن الجزري، 130، ص1جواألعصار، 
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صحب حمزة الزيات، وتخلق بأخالقه،  روى عنه في صحيحه، كان صاحب عبادة، وقيام ليل، و 

 خذه أبو محمد عن أهل بلدته. شيع، فقد أمن أمر التإل ما كان 

قرأ على عيسى بن عمر الهمداني، وعلي بن صالح، وشيبان بن عبد الرحمن، وقيل: 

 على حمزة الزيات، وروى القراءة عنه إبراهيم بن سليمان، وأيوب بن علي، وغيرهما. 

 .(1)رة ل: أربع عش ، وتوفي سنة ثالث عشرة ومائتين، وقيولد في حدود سنة عشرين ومائة

 ابن سعدان: -47

فخر الكوفة، هو محمد بن سعدان الكوفي، الضرير، المقرئ، النحوي، يكنى بأبي جعفر، 

حدث عنه عبد  وعالم البصرة، كان بصيراا بالنحو، والعربية، صنف في العربية، والقراءات، ثقة، 

 .هللا بن أحمد بن حنبل، وغيره

بي، وروى القراءة سيِّ رك اليزيدي، والمُ قرأ على الكسائي، وُسليم بن عيسى، ويحيى بن مبا

، ومحمد بن يحيى المروزي، وجعفر بن  -أصحابه نبلوهو من أ-بن واصل  بن محمد  عنه أحمد 

 ، وغيرهم. محمد األدمي، وسليمان بن يحيى الضبي

 .(2) على المشهور  توفي سنة إحدى وثالثين ومائتين

 
،  9جم النبالء، سير أعال، والذهبي، 255-254، ص 1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)

غاية النهاية في ، وابن الجزري، 100، ص1جومعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار، ، 557-553ص
 . 494-493، ص 1جطبقات القراء، 

معرفة القراء الكبار على  ، والذهبي،257-256، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (2)
 . 143، ص2جغاية النهاية في طبقات القراء، وابن الجزري،   ،127، ص1جالطبقات واألعصار، 
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 عيسى بن عمر الهمداني: -48

بني أسد، ويكنى بأبي عمر، مولى الضرير، وفي، هو عيسى بن عمر الهمداني الك

أصل قراءتهم  كما أن من لسانه أخذ أهل الكوفة العربية، و مقرئ الكوفة بعد حمزة، ثقة، صالح، 

 من حسن بيانه.

قرأ على عاصم بن أبي النجود، وطلحة بن ُمَصرِّف، واألعمش، وقيل: على أبي عمرو  

 غيرهما. ، و خارجة بن مصعب و  البصري، وأخذ القراءة عليه علي الكسائي،

 .(1) ، وقيل: ثمان وخمسين، وقيل: خمسين ةتوفي سنة ست وخمسين ومائ

 سادسًا: قراء من أمصار أخر:

 :يحيى بن َصبيح النيسابوري  -49

  وقيل: بأبين، ـمـد الرحـبـي عـنى بأبـكـابوري، يـسـهو يحيى بن َصبيح الخراساني، الني

ى نيسابور، وعلمها للناس، ثقة، روى  ، نقل القراءات إلر، جد سليمان بن حرب ألمه، مقرئ ـكـب

 ن عيينة، وابن جريج، وغيرهما. بعنه ا 

 قرأ على إبراهيم بن طهمان عن عاصم، وروى القراءة عنه نصرويه السيقلي. 

 .(2) ، ولم ُيذكر تاريخ وفاتهتوفي بمكة إذ انتقل إليها آخر حياته

 
معرفة القراء الكبار على  ، والذهبي،260-259، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، ، ينظر: الهذلي (1)

 . 613-612، ص1جغاية النهاية في طبقات القراء، ، وابن الجزري، 72، ص1جالطبقات واألعصار، 
غاية النهاية في  ، وابن الجزري، 383-382، ص 31ج كمال في أسماء الرجال،تهذيب ال، المزي ينظر:  (2)

 ، ولم يترجم له الهذلي في فضل المقرئين السبعة ومن تبعهم، بل أسند اختياره.374، ص 2جت القراء، طبقا
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 الهذلي: -50

وقال بعد أن ذكر ، وقد تقدمت ترجمته مفصلة، باختياره هو الذي يكمل عدة الخمسين

  ة وهم تسع  ،الذي في كتابنا اءفهذا بعض ما انتهى إلينا من فضائل القر القراء وفضائلهم: "

دون  ،غير اختياري  ،ين، ومن تابعهم من البلدانوأربعون رجالا من الحجاز، والشام، والعراقَ 

ين  ئلينا ونحفظه من علم فضائل القرآن والمقر ولو استقصينا ما انتهى إ ،وشيوخهم ،فضائل رواتهم

وذكرنا بعض ما   ،ليطلب  ؛ولكن نبهنا عليه ،لنقضت الدهور ولم ينته ؛في جميع األعصار

ولم يزل الناس يختصرون هذا   ،واآلخر شر ، والراغب قليل ،إذ العمر متناه   ،ليرغب فيه ؛حضرنا

 .(1)"مة من الزلل في القول والعملفنسأل َّللاَّ العص ،وضعف طالبه ،العلم حتى قل مريده

  

 
 . 260، ص1جالكامل في القراءات الخمسين، الهذلي،  (1)
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 المبحث الثالث: معنى القراءات الشاذة.

، مهمةمن المباحث ال -سيأتيكما - ثالثة يعد هذا المبحث بما يحويه من مطالب 

إذ األمور فيه متشعبة، وشائكة إلى حد كبير، فتحتاج إلى مزيد  ؛وسبيله أن يفرد له بحث كامل

فدونك ما سأذكره من  ستطيع هذه الوريقات إيفاءه حقه كامالا، تفصيل، وتوضيح، وبيان، ول ت

 .تفصيالا وافياا  -جزاهم هللا خيراا -مصادر، فقد فصل فيها علماؤنا 

، ينبي عن  -هللا تعالىإن شاء -هذا وسأعمل جهدي أن أختصر اختصاراا غير مخل 

التيسير، والتوفيق، و  ة،المعون أسأل المعنى، ويفصح عنه، مقتفياا في ذلك أثر علمائنا، وهللاَ 

 والسداد.

 .المطلب األول: تعريف القراءات الشاذة، وأسباب شذوذها

  : تقول: قرأُت قرآناا، وقراءةا، وأصل المعنىجمع قراءة، وهي مصدر،  لغة:القراءات 

 .(1) ضم، ومرادها هنا: التالوة، فقرأ بمعنى: تالالجمع وال

بين تعريف القراءات وعلم  خلط الباحثين ن م اا كثير  أفاد الرومي أنأما في الصطالح ف

 اـمـهـنـيـتداخل ب ، ول يـظـهـر ذلك، فـهنـاك(2) القراءات، وبينهما بون، كالفرق بين القرآن وعلوم القرآن

 القراءات الرواية ل الدراية. تعريف ويكفي إزالة لفظ )علم( إن أريد بكما سيأتي في التعريفات، 
 

محّمد بن محّمد بن  أبو الفيض : ، ومرتضى الزبيدي129-128، ص1ج لسان العرب،ينظر: ابن منظور،  (1)
-363، ص1، د.ط، د.ت(، ج: دار الهداية)د.م، تاج العروس من جواهر القاموس، الحسينيعبد الرّزاق 

364 . 
)الرياض: مكتبة الملك فهد دراسات في علوم القرآن الكريم، ينظر: الرومي: فهد بن عبد الرحمن بن سليمان،  (2)

 . 342-341، ص1م(، ج2014ه/1435،  19الوطنية، ط
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علم بكيفية أداء القراءات: ": بقوله االصطالحفي  ات قراءلا هذا ابن الجزري قد عّرفف

ويالحظ أنه لم يقل: علم القراءات، بل القراءات رأساا، ، (1) "كلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلة

علم يعرف منه اتفاق الناقلين لكتاب هللا   :هوعلم القراءات وفّصل في ذلك القسطالني فقال: "

  عراب، والحذف واإلثبات، والتحريك واإلسكان، والفصل والتصال، وغير واختالفهم في اللغة واإل

علم يعرف به  "بأنه:  فعّرفه القاضي أما، و (2)يث السماع"ذلك من هيئة النطق واإلبدال من ح

 .(3)"مع عزو كل وجه لناقله ،واختالفاا  اتفاقاا  ،كيفية النطق بالكلمات القرآنية وطريق أدائها

 .(4) فتراق، والندرة، والقلة، ومفارقة الجمهورد، والالنفرالغة: والشاذ 

الصطالحي، أنقل كالم ابن الجزري حتى تتبين أسباب وقبل الخوض في التعريف 

 الشذوذ، ومنه يفهم حقيقة التعريف.

والعرضة  ،فكتبوا المصاحف على لفظ لغة قريشقال ابن الجزري في منجد المقرئين: "

دون ما كان قبل ذلك مما كان   ،ى هللا عليه وسلم واستفاض األخيرة، وما صح عن النبي صل

ول وقال في النشر: " ،(5)"وغير ذلك ،وتقديم وتأخير ،من زيادة، وإبدال ،د واآلحا ،بطريق الشذوذ 

 
 . 9، ص1جومرشد الطالبين، منجد المقرئين ابن الجزري،  (1)
تحقيق: خالد حسن أبو الجود،  لطائف اإلشارات لفنون القراءات، القسطالني: أحمد بن محمد بن أبي بكر،  (2)

 .321، ص1، جم(2014، 1)الجيزة: مكتبة أولد الشيخ للتراث، ط
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، مذياًل بكتاب القراءات الشاذة تاح عبد الغني، القاضي: عبد الف (3)

م(،  2005ه/1426، 2)مصر: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، طوتوجيهها من لغة العرب، 
 . 7، ص1ج

 اللغة، معجم مقاييسرس، ، وابن فا565، ص2ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ينظر: الجوهري،  (4)
 .495-494، ص3جلسان العرب، ، وابن منظور، 180، ص3ج

 . 23، ص1جمنجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزري،  (5)
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فقد صح النص بذلك عن غير واحد من   ، ر فيه في العرضة األخيرةيِّ سخ منه وغُ شك أن القرآن نُ 

فال إشكال أن الصحابة كتبوا في هذه المصاحف ما تحققوا أنه   ؛وإذ قد ثبت ذلك ...الصحابة، 

  وما علموه استقر في العرضة األخيرة، وما تحققوا صحته عن النبي صلى هللا عليه وسلم  ،قرآن

 .(1) "نسخ، وإن لم تكن داخلة في العرضة األخيرةمما لم يُ 

قراءة الصحيحة  لافهذه لمحة من كالم ابن الجزري عن ما تقرر لدى الصحابة من أخذ 

 الثابتة عن النبي صلى هللا عليه وسلم، واّطراح ما ُنسخ وشذ.

 فقال: (2) وفي منظومته الطيبة، في نشره ن أركان القراءة الصحيحةثم بيّ 

 َفُكلُّ َما َواَفَق َوْجَه َنْحو  
 

 رآنُ ـــَو اْلقُ ــادًا هُ ــنــحَّ إسْ ـَوَص 
     

 ت  ُرْكٌن َأْثب  َحيُثمَا َيْخَتلُّ وَ 
 

ْسم  اْحت َمااًل َيحْ   للرَّ  و ي ـ َوَكاَن  
 

ه  الثَّ ــهَ ـــفَ   انُ ـــــُة اأَلْركَ ــالثَ ــذ 
 

بعَ   ة  ـُشُذوَذُه َلْو أنَُّه ف ي السَّ
 

 فأركان القراءة الصحيحة ثالثة:

 .(3)األقيسموافقة وجه من وجوه اللغة العربية، ول يلزم أن يكون األفشى، أو األفصح، أو  -1

 لمصاحف العثمانية التي أرسل بها عثمان رضي هللا عنه إلى األمصار، سم أحد اموافقة ر  -2

 
 ، بتصرف يسير.32، ص1جالنشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (1)
 . 32، ص 1جطيبة النشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (2)
النشر في القراءات العشر، ، وابن الجزري، 260، ص2ججامع البيان في القراءات السبع، اني، ينظر: الد (3)

 11-10، ص1ج
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ِينِ ٱ َمَٰلِِك يَۡوِم ﴿احتمالا، نحو ولو  ، فقد رسمت في جميع المصاحف بال  [4]الفاتحة:  ﴾ ل 

  ي عمرو، وابن عامر، وحمزة، وأب  يألف، فقراءة الحذف، وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأب 

األلف، وهي قراءة عاصم، والكسائي، ويعقوب، وخلف قاا، وقراءة إثبات جعفر، تحتمله تحقي

 .(1) العاشر، تحتمله تقديراا، ألن حذف األلف جار كثيراا اختصاراا 

صحة السند، وهو أن يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، وظاهر النظم الكتفاء   -3

، فهما لزمان مع  والشهرة الستفاضة على (نشره)أن ابن الجزري نص في  إل، حةبالص

 .(2) صحة السند 

ويالحظ في هذه النقطة أن ابن الجزري لم يشترط التواتر، وأشار إلى أن المتأخرين قد 

لم ينص   اا على أن مكي اشترطوه، دون المتقدمين، فتبع ابن الجزري في ذلك مكي بن أبي طالب،

غير أن ابن الجزري  ، (5) ، ثم قول مكيونقل قوله ،(4) تبع أبا شامة المقدسي كذاو  ،(3) على الشهرة

على أبي شامة في هذه المسألة من اكتفاء   وأطال الرد كان يرى بالتواتر في كتابه منجد المقرئين، 

 .(7)ثم رجع عن هذا القول في النشر ،(6) بصحة السند مع الشهرة والستفاضة

 
 . 13-11، ص1جالنشر في القراءات العشر، ينظر: ابن الجزري،  (1)
 . 13ص المرجع السابق،ينظر:  (2)
: عبد الفتاح إسماعيل يقتحق، اءات اإلبانة عن معاني القر ، : أبو محمد مكي بن أبي طالبالقيسي مكي (3)

 . 51، ص1، د.ط، د.ت(، جدار نهضة مصر للطبع والنشر، )مصر: شلبي
والمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب ، 50، ص 1ج إبراز المعاني من حرز األماني،ينظر: أبو شامة،  (4)

 . 178-176، ص1م(، ج1975ه/1395، )بيروت: دار صادر، د.ط، طيار آلتي قولج تحقيقالعزيز، 
 . 14-13، ص1جالنشر في القراءات العشر، ينظر: ابن الجزري،  (5)
 . 81-76، ص1جمنجد المقرئين ومرشد الطالبين، ينظر: ابن الجزري،  (6)
 . 13، ص1جالنشر في القراءات العشر، ينظر: ابن الجزري،  (7)
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سماه: )القول ابن الجزري، بل أفرد مؤلفاا  -في شرحه على الطيبة -وتعقب النويري 

وليين والفقهاء، بل  الشاذ(، وأفاد النويري أنه ل بد من التواتر، وهو قول األصالجاذ لمن قرأ ب

إذ إن أبا شامة لم يجد من نص على   فهو قول حادث، والقراء، وشذ في ذلك المتأخرون منهم،

اشتراط التواتر،   قوله إل مكي بن أبي طالب، فحينئذ قد يكون انعقد إجماع القراء قبل ذلك على

ُب ﴿وذكر قصة أبي عمرو البصري في قوله تعالى:  ِ َحد   ۥٓ  َعَذابَهُ َفَيۡوَمئِٖذ َّلا ُيَعذ 
َ
َوََّل يُوثُِق   ،أ

َحد   ۥٓ َوثَاقَهُ 
َ
، إذ رد قراءة )ل يعذَّب( و)ول يوَثق( بفتح الذال والثاء؛ ألنها لم  [26-25]الفجر:  ﴾ أ

:  ، قال الجعبري: "ضابطٌ الجعبري في أول شرحه للشاطبية تبلغه على وجه التواتر، وكذا نقل قول

ووافقت العربية مطلقاا، ورسم المصحف ولو تقديراا؛ فهي من األحرف  كل قراءة تواتر نقلها، 

 .(2)، إلى غير ذلك من أدلة أوردها(1) السبعة، حكمها حكم المتفق عليه"

يجنح ابتداءا إلى قول أبي   أما الزرقاني صاحب مناهل العرفان في علوم القرآن فقد كان

 .(3) تواترورجع إلى القول بالشامة وابن الجزري، ثم استدرك 

اختالل ركن أو أكثر من أركان القراءة   والشذوذ ه سبب  يكون ؛ كرعلى ما ذُ  بناءا و 

الصحيحة، فتشذ القراءة إن لم يكن لها وجه في العربية، وتشذ إن لم تحتملها المصاحف العثمانية  

 
ألماني ووجه التهاني )شرح كنز المعاني في شرح حرز ا الجعبري: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الخليلي،  (1)

،  1م(، ج2011، 1الشيخ للتراث، ط أولدتحقيق: فرغلي سيد عرباوي، )مصر: مكتبة الجعبري على الشاطبية(، 
 162ص

، شرح طيبة النشر في القراءات العشر، مدمحمد بن محمد بن محأبو القاسم محب الدين النَُّوْيري: ينظر:  (2)
،  1م(، ج2003ه/ 1424، 1، )بيروت: دار الكتب العلمية، طومتحقيق: مجدي محمد سرور سعد باسل

 . 303-294، ص28عمجلة تبيان للدراسات القرآنية، ، و"القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ"، 127-117ص
  ، د.ت(، 3، طهئ: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركا)د.ممناهل العرفان في علوم القرآن، ينظر: الزرقاني،  (3)

 . 440-439، ص1ج
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أو لم  ، وتشذ إن لم يصح السند فيها، أو صح ولم يبلغ درجة الشهرة والستفاضة، وخرجت عنها

 تتواتر. 

هو: ما فقدت فيه القراءة ركناا أو أكثر من   حاالصطالوعليه؛ فتعريف القراءة الشاذة في 

 .(1) أركان القراءة الصحيحة الثالثة

 ة من الشذوذ؟المطلب الثاني: أنواع القراءات الشاذة، وهل هي على درجة واحد

فما خرج عن العشر، وبعضهم   : متواتر، وشاذ،لقراءات من حيث التقسيم العامع اأنوا 

 .(3): متواتر، وآحاد، وشاذ قسمها إلى ثالثة أقسام وبعضهم  ،(2) قال: السبع، فهو شاذ 

تأمل السيوطي في كالم ابن الجزري، وتحرر لديه أن أنواع القراءات بعمومها هي  و 

 :(4)ست 

: وهو ما رواه جمع عن جمع ل يمكن تواطؤهم على الكذب، من أول السند إلى المتواتر -1

 ، فلم تختلف القراءة فيه.[2]الناس:  ﴾ نلااِس ٱَملِِك ﴿منتهاه، وهذا هو الغالب، ومثاله: 

المشهور: وهو ما وافق العربية، والرسم، وصح سنده مع الشهرة والستفاضة، وهو الذي  -2

َباَرٗٗك ﴿ه: ــالـثـض، ومـعـم دون بـهـضـعـرواه بـلرواة، فـرق اـه طـيـت فـفـلـتـاخ نزِلِِۡن ُمزَنَّٗل مُّ
َ
ِ أ  َوقُل راب 

 
 . 502، ص1ج البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة،ينظر: القاضي،  (1)
 . 073-306، ص28عمجلة تبيان للدراسات القرآنية، ينظر: النويري، "القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ"،  (2)
 ي: محمد أبتحقيق، اإلتقان في علوم القرآنعبد الرحمن بن أبي بكر،  ،: جالل الدينينظر: السيوطي (3)

 . 258، ص1م(، ج1974ه/1394، د.ط،  الهيئة المصرية العامة للكتاب، )مصر: الفضل إبراهيم
 . 266-264صالمرجع السابق، ينظر:  (4)



83 

 

نَت َخۡۡيُ 
َ
 .(1) ، فانفرد شعبة فيها بفتح الميم، وكسر الزاي )َمنزِلا([29]المؤمنون:  ﴾لُۡمزنِلِيَ ٱَوأ

نده، وخالف هو ما صح س الثاني، أو:اآلحاد: وهو ما لم يشتهر الشتهار المذكور في النوع  -3

نُفِسُكۡم ﴿مثال األول: الرسم أو العربية، و 
َ
ِۡن أ التوبة:  اآلية. ] ﴾ ...لََقۡد َجآَءُكۡم رَُسول  م 

َكرَ ٱ َوَما َخلََق ﴿ ومثال الثاني:، (2) ، قرأها ابن عباس )من أنَفسكم( بفتح الفاء[128 نَثى ٱ وَ   َّلا
ُ
  ﴾ۡۡل

 .(3)واألنثى( بحذف )ما خلق( كرِ فقرأها ابن مسعود: )والذ ، [3]الليل: 

ما صح نقله في اآلحاد، وصح  وقال مكي بن أبي طالب: " الشاذ: وهو الذي لم يصح سنده، -4

هو ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة ول   ... ،وجهه في العربية، وخالف لفظه خط المصحف

 ع ثالثة: ، فالذي يتحصل منه أنوا (4) "وجه له في العربية

قد ، و ي العربية، وخالف لفظه خط المصحفحاد، وصح وجهه ف ما صح نقله في اآل -أ

 تقدم مثاله. 

َ ٱإِناَما ََيََۡش  ...﴿ما نقله غير ثقة، ومثاله:   -ب  ْۗ ٱِمۡن ِعَبادِهِ  ّللا ُؤا ]فاطر: اآلية.  ﴾... لُۡعلََمى

لفظ الجاللة )هللُا( ، إذ نسب الخزاعي إلى أبي حنيفة أنه قرأ برفع الهاء من [28

 .(5) لهاعلماَء(، وتكلف المفسرون تأويونصب )ال

 
النشر في القراءات العشر،  ، وابن الجزري، 72، ص1جحرز األماني ووجه التهاني، ينظر: الشاطبي،  (1)

 . 328، ص2ج
 . 265، ص1جرآن، اإلتقان في علوم القينظر: السيوطي،  (2)
 . 14، ص1جالنشر في القراءات العشر، ينظر: ابن الجزري،  (3)
 ، بتصرف.52-51، ص 1جاإلبانة عن معاني القراءات،  مكي القيسي، (4)
 . 16، ص1جالنشر في القراءات العشر، ينظر: ابن الجزري،  (5)
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ناَُٰكۡم ِِف ﴿ما نقله ثقة، ول وجه له في العربية، وهو نادر، ومثاله:  -ج ۡرِض ٱَولََقۡد َمكا
َ
  ۡۡل

ا تَۡشُكُرونَ  ، فروى خارجة عن  [10]األعراف:  ﴾وََجَعلَۡنا لَُكۡم فِيَها َمَعَٰيَِشۗ قَلِيٗل ما

 .(1) اء فيها أصلية، فال وجه إلبدالها همزةنافع أنه قرأها )معائش( بالهمز، والي

ِينِ ٱ َمَٰلِِك يَۡوِم ﴿الموضوع: وهو الذي ل أصل له، ول إسناد، ومثاله:  -5 ، فقرئ [4]الفاتحة:  ﴾ل 

وأنقل هنا كالماا نفيساا لبن الجزري يبين فيه كبر األمر، وأنه بصيغة الماضي )َمَلَك يوَم(، 

ما  :وهو وبقي قسم مردود أيضاا قال ابن الجزري: "ُعلِّم،  ل قياس في القراءة، إنما يقرأ كما

ومرتكبه مرتكب لعظيم من   ،ومنعه أشد  ،وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة، فهذا رده أحق

الكبائر، وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقري 

 النحوي، وكان بعد الثالثمائة.

هاشم في كتابه البيان: وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل   و طاهر بن أبيقال اإلمام أب

فقراءته جائزة في الصالة  ؛المصحف من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق

 وغيرها، فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل. 

نعه،  ا على موأجمعو  ،حضره الفقهاء والقراء ،قلت: وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد 

كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب  ، وكتب عليه بذلك محضر ، وأوقف للضرب فتاب ورجع

 : وهو ،في الطبقات، ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلقفي تاريخ بغداد، وأشرنا إليه 

كما روينا   ،ول ركن وثيق في األداء يعتمد عليه ،الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه

 ، رضي هللا عنهما من الصحابة، وعن ابن المنكدر وزيد بن ثابت  ،عمر بن الخطاب عن 
 

 . 16، ص1جالنشر في القراءات العشر، ينظر: ابن الجزري،  (1)
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وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا: القراءة سنة   ،وعمر بن عبد العزيز ،وعروة بن الزبير

ولذلك كان الكثير من أئمة القراءة، كنافع   ؛وا كما علمتموهؤ فاقر  ،يأخذها اآلخر عن األول

وحرف كذا  ،لقرأت حرف كذا كذا ؛: لول أنه ليس لي أن أقرأ إل بما قرأت وأبي عمرو يقول

فيصير إليه عند عدم   ،أو عن أصل يعتمد  كذا، أما إذا كان القياس على إجماع انعقد،

ول ينبغي رده ل سيما فيما تدعو إليه   ،فإنه مما يسوغ قبوله ؛النص وغموض وجه األداء

ويعين على قوة التصحيح، بل قد ل  ،جيحوجه التر  مما يقوي  ،وتمس الحاجة ،الضرورة

نسبة جزئي إلى  على الوجه الصطالحي، إذ هو في الحقيقة  يسمى ما كان كذلك قياساا 

 .(1)"كلي

ِن  ﴿ المدرج: وهو ما زيد على وجه التفسير، ومثاله:  -6 ْ فَۡضٗل م  ن تَبَۡتُغوا
َ
لَيَۡس َعلَۡيُكۡم ُجَناٌح أ

ب ُِكۡمۚٗ  رضي هللا  فقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس  [198البقرة: ]اآلية.  ﴾ ... را

»َكاَنْت ُعَكاٌظ، َوَمَجنَُّة، َوُذو الَمَجاِز َأْسَواقاا ِفي الَجاِهِليَِّة، َفَلمَّا َكاَن اإِلْساَلُم  قال: أنه عنهما 

 :ُ ن تَبۡ  لَيَۡس َعلَۡيُكمۡ ﴿َتَأثَُّموا ِمَن التَِّجاَرِة ِفيَها، َفَأْنَزَل َّللاَّ
َ
ب ُِكۡمۚٗ ُجَناٌح أ ِن را ]البقرة:   ﴾َتُغواْ فَۡضٗل م 

، َقَرَأ اْبُن َعبَّاس  َكَذا«[، ِفي َمَوا198  .(2)ِسِم الَحجِّ

ويالحظ من تقسيم السيوطي أن األربعة األخيرة المذكورة هي من الشاذ، فالشاذ ليس 

فليس األقرب في ضبط هذا  "على درجة واحدة قطعاا، بل بعضها أقوى من بعض، قال أبو شامة: 

وموافقتها خط   ،عد صحة إسنادهاالفصل إل ما ذكرناه مراراا من أن كل قراءة اشتهرت ب
 

 . 17، ص1جالنشر في القراءات العشر، زري، ابن الج (1)
الَجاِهِليَِّة، َفَتَباَيَع ِبَها النَّاُس ِفي  ، َباُب اأَلْسَواِق الَِّتي َكاَنْت ِفي البيوعكتاب  صحيحه،أخرجه البخاري في  (2)

 (. 2098، رقم )62، ص3ج، اإِلْساَلمِ 



86 

 

فهي القراءة المعتمد عليها، وما عدا ذلك فهو داخل في  ،ولم تنكر من جهة العربية ،المصحف

 .(1) "حيز الشاذ والضعيف، وبعض ذلك أقوى من بعض 

أن الشاذ عند الجمهور ما لم يثبت   لخصاا هذا: "ومن هنا يعلموقال عبد الفتاح القاضي م

عند مكي ومن وافقه ما خالف الرسم أو العربية، ولو كان منقولا عن الثقات، أو  بطريق التواتر، و 

ولم يبلغ درجة  ،ما وافق الرسم والعربية، ونقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولكن لم يتلق بالقبول

 .(2) "الستفاضة والشهرة

 المطلب الثالث: حكم القراءات الشاذة.

بأنه قرآن، أو أوهم السامعين بذلك، ألنه ل يقطع  ل تجوز القراءة بالشاذ إن قصد 

  ما لم ينقل متواتراا ، بل قطع بعضهم بأنه ليس بقرآن، قال ابن الساعاتي: "(3) بصحته، وُمغيَّبه

فالشاذ ليس بقرآن؛ ألنه   ن هو المتواتر،وإذا كان القرآ ، وقال السخاوي: "(4) "قطع بأنه ليس بقرآن

، وقال النووي في  (6) ابن عبد البر اإلجماع على عدم جواز القراءة بالشاذ وقد نقل ، (5) "يتواتر لم

 
 . 178، ص1ج، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزأبو شامة،  (1)
 . 504، ص 1ج البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة،القاضي،  (2)
 .52، ص 1جلقراءات، اإلبانة عن معاني ا مكي القيسي،ينظر:  (3)
: سعد بن تحقيق، نهاية الوصول إلى علم األصول()بديع النظام ، : مظفر الدين أحمد بن عليابن الساعاتي (4)

 . 238رسالة دكتوراة، ص، غرير بن مهدي السلمي
جمال القراء  علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، علم الدين أبو الحسن : السخاوي  (5)

، 1، )دمشق، بيروت: دار المأمون للتراث، طمحسن خرابة، و تحقيق: مروان العطيَّة، وكمال اإلقراء
 . 325، ص 1م(، ج1997ه/1418

التمهيد ، ري القرطبيعمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النم : أبوينظر: ابن عبد البر (6)
، )المغرب: محمد عبد الكبير البكري ، وتحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ، لما في الموطأ من المعاني واألسانيد

 . 279-278، ص4ه(، ج1387، د.ط، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية
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فإن القرآن ل   ،ألنها ليست قرآناا  ؛ول تجوز القراءة في الصالة ول غيرها بالقراءة الشاذةالمجموع: "

ومن قال  ،هذا هو الصواب الذي ل يعدل عنه ،ترةن السبع متواوكل واحدة م ،يثبت إل بالتواتر

أنكر عليه قراءتها في   ؛فلو خالف وقرأ بالشاذة ،وأما الشاذة فليست متواترة ،ه فغالط أو جاهلغير 

ونقل اإلمام الحافظ أبو   ...وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ  ،الصالة أو غيرها

خلف من يقرأ  وأنه ل يصلى  ،الشاذ إجماع المسلمين على أنه ل تجوز القراءة بعمر بن عبد البر 

فإن عاد إليه بعد  ،عرف ذلك ؛أو بتحريمه ،به فمن قرأ بالشاذ إن كان جاهالا  :قال العلماء ،بها

ويجب على كل مكلف قادر  ،إلى أن ينتهي عن ذلك بليغاا  عزر تعزيراا  ؛ به أو كان عالماا  ،ذلك

 .(1) "ر أن ينكر عليهعلى اإلنكا

أما إن قرأ بالشاذ غير معتقد قرآنيته، ول هو موهم السامع لذلك، بل أراد بيان ما فيه من 

كون من  ي، ولغة، ونحو، وعلم؛ فال بأس حينئذ، و -عند من يرى ذلك كما سنبينه- أحكام وفقه 

 .(2) صحابهافي الكتب، وتناقلها أقراءات الشاذة ال، ولهذا دونت جملة العلوم المنقولة

وذكر أن األصوليين والفقهاء  هذا وقد قرر النويري أن ما وراء العشرة شاذ، ل يقرأ به،

والذي والقراء أجمعوا على ذلك إل من ل يعتد به، ونقل كالم ابن الجزري في منجد المقرئين: "

 ى تلقيها بالقبول ءة األئمة العشرة التي أجمع الناس علجمع في زماننا هذه األركان الثالثة هو قرا

ألنه ل   وقول من قال: إن القراءات المتواترة ل حد لها، إن أراد في زماننا فغير صحيح؛... 
 

،  3دار الفكر، د.ط، د.ت(، ج)د.م: ، المجموع شرح المهذب، لدين أبو زكريا يحيى بن شرف: محيي االنووي  (1)
 . 392ص

، وشكري: 314، ص 28عمجلة تبيان للدراسات القرآنية، ينظر: النويري، "القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ"،  (2)
 القراءات القرآنية واإلعجاز، الملتقى الدولي الثاني حولأحمد خالد، "أسباب وجود القراءات الشاذة"، مؤتمر: 

 . 6ص
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، وقوله (1)"يوجد اليوم قراءة متواترة وراء العشر، وإن أراد في الصدر األول فيحتمل إن شاء هللا

ئمة العشرة ورواتهم  ءات األبه قرا مقطوعاا  وصحيحاا  ليوم متواتراا فالذي وصل إلينا اأيضاا: "

هذا الذي تحرر من أقوال العلماء، وعليه الناس اليوم بالشام والعراق ومصر   ،المشهورين

 .(3) ، ونقل قول غيره من القراء والفقهاء(2)"والحجاز

ولذلك لم يتنازع  تيمية: "وبعد ذلك ذكر من تمسك بعدم انحصار المتواتر بقول ابن 

بهذه القراءات المعينة في   من السلف واألئمة في أنه ل يتعين أن يقرأعلماء اإلسالم المتبوعين 

أو قراءة يعقوب بن   ،بل من ثبت عنده قراءة األعمش شيخ حمزة ،جميع أمصار المسلمين

بها بال نزاع بين   يقرأفله أن  ؛كما ثبت عنده قراءة حمزة والكسائي ،ونحوهما  ،إسحاق الحضرمي

، وأجاب بأن هذه الدعوى ل تنافي  (4)"ن من أهل اإلجماع والخالفالعلماء المعتبرين المعدودي

حصر التواتر في العشرة؛ ألن هذه القراءات الزائدة قد تكون صحت ونقلت نقالا مستفيضاا في  

 ،ءة حمزة والكسائي وغيرهماحدود المئتين، ل الثمانمائة، فال تثبت هذه القراءات كما ثبتت قرا

 .(5) قبولبتعدد الطرق والتلقي بال

وكالم النويري متحقق في زماننا أيضاا، فالقراءات الصحيحة المتواترة هي ما ذكره ابن  

 . النشر تضمنهالجزري في نشره، ويكون ما في التيسير، والشاطبية  
 

 ، بتصرف يسير.18، ص1جمنجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزري،  (1)
 . 24ص المرجع السابق، (2)
 . 307-306، ص28عمجلة تبيان للدراسات القرآنية، ينظر: النويري، "القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ"،  (3)
: عبد  تحقيق، موع الفتاوى مج ، مد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني: تقي الدين أبو العباس أحابن تيمية (4)

د.ط،  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،، )المدينة المنورة: الرحمن بن محمد بن قاسم 
 . 393-392، ص13(، جم 1995هـ/1416

 . 310، ص82عمجلة تبيان للدراسات القرآنية، ينظر: النويري، "القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ"،  (5)
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النافعية، وتسمى بالعشر الصغير، وهي بمضمن كتاب  ويضاف إلى ما في النشر العشرُ 

 :(1) عين إلى عشرة طرق، تفصيلهم كاآلتيرّ رواة عن نافع، مف وقد ذكر فيه أربع التعريف للداني،

 إسماعيل بن جعفر:  -1

 رحمن بن عبدوس. لأبو الزعراء عبد ا -أ

 أحمد بن فرح.   -ب 

 قرأ كالهما على حفص الدوري عن إسماعيل بن جعفر. 

 بي:سيِّ محمد المُ إسحاق بن  -2

 بي.سيِّ محمد بن إسحاق المُ  -أ

 محمد بن سعدان.   -ب 

 قالون: -3

 ن هارون. أبو نشيط محمد ب  -أ

 أحمد بن يزيد الحلواني.   -ب 

 إسماعيل بن إسحاق القاضي. -ج

 ورش: -4

 
التعريف في اختالف الرواة عن نافع، ، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرأبو عمرو : ينظر: الداني (1)

 . 25-23، ص1م(، ج1995تحقيق: محمد السحابي، )المغرب: مطبعة وراقة الفضيلة، د.ط، 
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 أبو يعقوب األزرق. -أ

 عبد الصمد بن عبد الرحمن العتقي.   -ب 

 أبو بكر بن عبد الرحيم األصبهاني.  -ج

ضمن  م جمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف القراءَة برّدت اللجنة العلمية في مقد و 

علي بن عبد الرحمن الحذيفي، وعضوية  الدكتور نت برئاسة: كتاب التعريف للداني، واللجنة كا 

: عبد الرافع رضوان علي، وعبد الحكيم عبد السالم خاطر، ومحمد اإلغاثة ولد الشيخ كل من

د الرحمن أطول عمر، ومحمد عبد هللا الملقب الشيخ، ومحمد تميم مصطفى الزعبي، ومحمد عب

الحمد هلل والصالة والسالم على  ، الرحمن الرحيم هللابسم " زين العابدين، وقالت اللجنة ما نصه:

فقد ورد علينا سؤال   :رسول هللا، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن واله ... أما بعد 

األوجه التي تضمنها كتاب )التعريف في اختالف الرواة عن  حول إقراء قراءة اإلمام نافع ببعض 

 .يعمرو الدان  تأليف الحافظ أبي ،نافع(

إسماعيل بن   :وهم ،وبعد دراسة الكتاب وما فيه من األوجه الواردة عن رواة اإلمام نافع

ولم  ،متبين أن في الكتاب أوجهاا شاذة ل يقرأ بها اليو ؛ بي، وقالون، وورشسيِّ جعفر، وإسحاق المُ 

على  تتواتر القراءة بها من لدن عصر المؤلف إلى عصرنا هذا، وإلجماع علماء المشرق والمغرب 

الثقات عن   عدم تلقي هذه األوجه بالقبول، ومخالفتها للمتلقى باألسانيد المتواترة عن أهل األداء

رش بما تضمنته  نرى القتصار على قراءة اإلمام نافع من روايتي قالون وو  ؛اإلمام نافع المدني

 : الكتب التالية

 .هـ444المتوفى سنة   ،التيسير لإلمام أبي عمرو الداني -1

 .هـ  90المتوفى سنة   ،م القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبية لإلما الشاطبي -2
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ومنظومته )طيبة النشر( لإلمام الحافظ محمد بن محمد بن محمد   ،النشر في القراءات العشر -3

 . هـ833المتوفى سنة  ،بن يوسف الجزري  يابن عل

المتوفى  ،بري ف بابن المعرو  ،بن محمد  يالدرر اللوامع في أصل مقرأ اإلمام نافع لإلمام عل -4

 . هـ730سنة 

ح، والتدقيق والتحقيق  وما ُألف حولها للبيان واإليضا  ،وشروح هذه الكتب السالفة الذكر

وهذه الكتب وحدها هي التي يقرأ بمضمنها، وهي التي أجمع المسلمون على تلقيها   ،والتحرير

صلى هللا عليه   يبالقبول في المشرق والمغرب، وما ورد فيها من قراءات صحت عن النب

وجمعتها  "جزري في كتاب )النشر في القراءات العشر( ما يلي: الحيث قال اإلمام ابن  ، موسل

في كتاب يرجع إليه، وسفر يعتمد عليه، لم أدع عن هؤلء   [الضمير عائد على طرق القراءات ]

ول   ،قربته ه، ول بعيداا إلإل بينته وأوضحت إل ذكرته، ول خلفاا إل أثبته، ول إشكالا  الثقات حرفاا 

  ، انفرد منفرد وفذ، ملتزماا للتحرير صح عنهم وشذ، وما  منبهاا على ما ،مفرقاا إل جمعته ورتبته

معتبراا للمتابعات والشواهد، رافعاا إيهام التركيب بالعزو المحقق   ،والترجيح ،والتصحيح والتضعيف

تقان  وانفرد باإل الوارد والصادر بالغرب، بين الشرق والغرب، فروى  اا إلى كل واحد، جمع طرق

ة والتيسير، ألن الذي فيهما عن السبعة أربعة والتحرير، واشتمل جزء منه على كل ما في الشاطبي

 ، غير ما فيه من فوائد ل تحصر، تحقيقاا  عشر طريقاا، وأنت ترى كتابنا هذا حوى ثمانين طريقاا 

 ومن زعم أن هذا العلم قد ،في الحقيقة نشر العشر وفرائد دخرت له فلم تكن في غيره تذكر، فهو

واعلم أن الخارج عن السبع  "كتابه منجد المقرئين: وقال في ، (1)"بالنشر يحي :قيل له ؛مات 

 
 . 57-56، ص1جالنشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (1)
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فهذا ل شك في أنه ل تجوز القراءة به ل   ،المشهورة على قسمين: منه ما يخالف رسم المصحف

وإنما ورد من  ،ولم تشتهر القراءة به ،سم المصحفول في غيرها، ومنه ما ل يخالف ر  في صالة

نع من القراءة به أيضاا، ومنه ما اشتهر عند َأئمة هذا طرق غريبة ل يعول عليها، وهذا يظهر الم

قاله   ،فهذا ل وجه للمنع منه، ومن ذلك قراءة يعقوب وغيره ،وحديثاا  الشأن القراءة به قديماا 

وهكذا التفصيل  :لفي ذلك، فإنه مقرئ فقيه جامع للعلوم، قاالبغوي، وهو َأولى من يعتمد عليه 

، قلت: هذا الكالم هو الصحيح الذي ل محيد عنه،  شاذاا  كثيراا  فإن عنهم شيئاا  ،في شواذ السبعة

 . -رحمه هللا - انتهى كالم ابن الجزري  .(1) "عض عليه بالنواجذ   ،فدونك من هذا اإلمام

 ،إن القراءات المتواترة لحد لها : وقول من قال"وقال في موضع آخر من كتاب المنجد: 

ألنه ل يوجد اليوم قراءات متواترة وراء العشر، وإن أراد في  ؛إن أراد في زماننا فغير صحيح

 .(2)"الصدر األول فيحتمل إن شاء هللا

لذا نرى أن كل من يجترئ على اإلقراء بأي وجه من األوجه التي شذت عن القراء 

ن، ول عبرة بما ُذكر من  ر وأهل العلم منعه من ذلك في أي مكاأولي األميجب على  ؛العشرة

ألن علماءنا األثبات قد محصوا هذه  ؛كتاب التعريف لإلمام الداني :مثل  ،أوجه في بعض الكتب 

األوجه ودققوها، وبينوا صحيحها من سقيمها، ولم يتركوا شاردة ول واردة إل نظروا فيها بإمعان  

تحقيقاا   ،يد العبث مهما طال الزمانهلل الذي حفظ القرآن الكريم من أن تمتد إليه وروية، والحمد 

نۡلَا ﴿: لقوله تعالى ِۡكرَ ٱ إِناا ََنُۡن نَزا  .[9]الحجر:  ﴾لََحَٰفُِظونَ   ۥِإَوناا َلُ  َّل 

 
 . 66، ص1جئين ومرشد الطالبين، منجد المقر ابن الجزري،  (1)
 . 18صرجع السابق، الم (2)
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نسأل هللا العصمة في كتابه، وأن يجنبنا الخطأ في َأقوالنا وأفعالنا، وأن يجعل  وختاماا 

ۚٗ إِناَك  ﴿ ،الكريم حجة لنا ل علينا القرآن نَك رَۡۡحَة  ُ َرباَنا ََّل تُزِۡغ قُلُوبََنا َبۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا وََهۡب نَلَا ِمن لا

نَت 
َ
اُب ٱأ  .[8]آل عمران:  ﴾لۡوَها

 . انتهى كالم اللجنة. (1) ن"على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي  وصلى هللا وسلم

فاتها أن ابن   هلعلفهم أهل علم وفضل، ولكن ، الموقرة تؤجر عليه ةوهذا اجتهاد من اللجن

وأما بالد المغرب واألندلس، فال ندري ما حالها اليوم لكن بلغنا  في منجد المقرئين: "الجزري قال 

ون ليعقوب الحضرمي، ؤ بالسبع من طرق الرواة األربعة عشر فقط، وربما يقر ون ؤ عنهم أنهم يقر 

، وقال في آخر منجد المقرئين: (2) "عظيماا  ن بالدنا ألسدى إليهم معروفاا فلو رحل إليهم أحد م

إنني آخر ليلة فرغت من هذا التأليف رأيت وقت الصبح، وأنا بين النائم واليقظان كأني أتكلم مع  "

، ]وأن ما عداها غير متواتر، فألهمت في النوم أن ل أقطع بأن ما عدا ر العشرشخص في توات

طلع على بالد الهند والمطايا،  أالتواتر قد يكون عند قوم دون قوم، ولم  اتر، فإنغير متو  العشر[

إذ لم يصلنا خبرهم، وألهمت أن ألحق   ؛فيحتمل أنها تكون عندهم متواترة ،وغيره ،وأقصى المشرق 

وهذا نافع ، ونقل في نشره قول أبي حيان: "(3) "وهللا تعالى أعلم ،وهذا عجيب  ،الكتاب هذا  فيذلك 

أهل المغرب بقراءته اشتهر عنه في هذه الكتب المختصرة ورش وقالون، وعند   مام الذي يقرأاإل

 ، وابن جماز ،وأبو خليد  ،وإسماعيل بن جعفر ،وقالون  ،أهل النقل اشتهر عنه تسعة رجال: ورش
 

بيان أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة العلمية حول إقراء قراءة نافع  الزعبي: عبد العزيز بن محمد تميم، " (1)
 م، 6/4/2013-ه5/1434/ 26"، ملتقى أهل التفسير، بمضمن كتاب التعريف

b.tafsir.net/tafsir35839/#.XmNcA6gzbichttps://v . 
 . 24، ص1جمنجد المقرئين ومرشد الطالبين، ابن الجزري،  (2)
 ، وما بين المعقوفتين ساقط من هذه النسخة، فضبطته من نسخة أخرى. 87صالمرجع السابق،  (3)

https://vb.tafsir.net/tafsir35839/#.XmNcA6gzbic
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وهكذا كل إمام من باقي السبعة قد اشتهر عنه رواة غير  ، بيسيِّ والمُ  ،وكردم ،واألصمعي ،ارجةوخ

؟ وأي مزية وشرف لذينك الثنين  ا في هذه المختصرات، فكيف يلغى نقلهم ويقتصر على اثنينم

أيضاا: ، وقال في نشره (1) "وكلهم ضابطون ثقات؟ ،على رفقائهما وكلهم أخذوا عن شيخ واحد 

فعمدت إلى أثبت ما وصل إلي من قراءاتهم، وأوثق ما صح لدي من رواياتهم، من األئمة  "

ألمصار، والمقتدى بهم في سالف األعصار، واقتصرت عن كل إمام براويين، وعن  العشرة قراء ا

ل طريق بطريقين: مغربية ومشرقية، مصرية وعراقية، مع ما يتصل  كل راو بطريقين، وعن ك

فاقتصاره على راويين وطريقين شرط ألزم به ، (2)"الطرق، ويتشعب عنهم من الفرق  إليهم من

في ذلك، ألنه قد قرر من قبل أن كل قراءة توافرت فيها الشروط نفسه، ل أن الصحيح محصور 

 .(3) كانت عن السبعة، أم العشرة، أم غيرهمأفهي صحيحة، سواء   الثالثة

  شيخ عموم المقارئ المصرية - رحمه هللا عبد اللطيفلشيخ عبد الحكيم وقد ذكر ا

اني كان من  رب خاصة، والد عند أهل المغ العشر النافعية أنه ما الذي يمنع من تواتر -السابق

فلعل لهم أسانيد خاصة بأهل المغرب، ل تتصل بابن الجزري أو بغيره من   ؟أهل الغرب 

 .(4)المشارقة

 
 . 42، ص 1ج النشر في القراءات العشر،ابن الجزري،   (1)
 . 54صالمرجع السابق،  (2)
 .9صالمرجع السابق، ينظر:  (3)
شيخ عموم المقارئ -كان ذلك في مجلس حضرته بنفسي، وكان فيه الشيخ أحمد بن عيسى المعصراوي  (4)

،  -آلت إليه مشيخة اإلقراء بعد المعصراوي إلى وفاته-، وشيخه عبد الحكيم بن عبد اللطيف -المصرية السابق
 نافعية للنقاش، فكانت هذه خالصة كالم الشيخ عبد الحكيم رحمه هللا. مسألة العشر الوطرحت 
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 :(1) العشر النافعية عن ما في النشر إل في مواضع خمسة، وهيهذا، ولم تخرج 

َ  ...﴿ إظهار دال )قد( في قوله تعالى: -1 ۚٗ ٱ ِمَن  لرُّۡشدُ ٱقَد تاَبيا ِ  .[256]البقرة: اآلية.  ﴾ ... لَۡغ 

ِجيَبت داۡعَوتُُكَما ﴿إظهار تاء التأنيث في قوله تعالى:  -2
ُ
 .[89]يونس:  اآلية.  ﴾...قَاَل قَۡد أ

ُ ٱبَل راَفَعُه ﴿في قوله تعالى:  عند الراء بل وقلإظهار لم  -3 ُ ٱ إَِِلۡهِِۚ َوَٗكَن  ّللا ا َحِكيٗما  ّللا   ﴾ َعزِيز 

ِ َما يُوَعُدونَ ﴿، وقوله: [158]النساء:  ا تُرِيَِن  ِ إِما  . [93]المؤمنون:  ﴾ قُل راب 

ونَِن بَِماٖل ... ﴿حذف إحدى النونين تخفيفاا في قوله تعالى:  -4 تُِمدُّ
َ
 . [36]النمل: اآلية.  ﴾ ...قَاَل أ

ۡم ُهَوۚٗ ﴿من قوله تعالى: حذف همزة الستفهام  -5
َ
َٰلَِهُتَنا َخۡۡيٌ أ

َ
 . [58ف: زخر ]الاآلية.  ﴾ ...َوقَالُٓواْ َءأ

مبيناا تواتر هذه الطرق، وأنه  عبد الهادي حميتوحسن بن على اللجنة وقد أطال الرد 

 .(2)كان ينبغي على اللجنة أن تشير إلى المواضع الشاذة نصاا، إلى غير ذلك مما يطول ذكره

، دون فالذي يظهر في زماننا تواتر العشر الكبرى من كتاب النشر، والعشر النافعية

على أن عبد الفتاح القاضي بعدما ذكر  األربع الشواذ المشهورة،  القراءات  ولو كانت غيرها، 

فالقراءات التي   ،الخالف بين الجمهور، وبين مكي وابن الجزري في الشاذ قال: "وبناءا على هذا

انفرد بنقلها األئمة األربعة ]ابن محيصن، واليزيدي، والحسن البصري، واألعمش[، أو أحدهم، أو  

 
"، الشبكة اإلسالمية،  لتفرقة بين القرآن وبين القراءات، وأضواء على العشر النافعيةينظر: "ا (1)

 م.8/7/2018-ه 25/10/1439
www.islamweb.net/ar/fatwa/378853//https:/ . 

لعشر النافعية وتواتر القراءة بها عند المغاربة: )رد على فتوى لجنة  ينظر: حميتو: حسن عبد الهادي، "ا (2)
 م. 14/5/2013-ه1434/ 4/7"، ملتقى أهل التفسير، مراجعة مصحف المدينة(

https://vb.tafsir.net/tafsir36297/#.XmNbvqgzbic . 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/378853/
https://vb.tafsir.net/tafsir36297/#.XmNbvqgzbic
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رأي الجمهور، ولو وافقت العربية والرسم؛ ألنها  من رواتهم؛ ل تجوز القراءة بها مطلقاا على راو 

لم تنقل بطريق بالتواتر، وعلى رأي مكي وابن الجزري تجوز القراءة بما وافق العربية والرسم  

 .(1) منها، حيث كان صحيح السند، وظفر بالشهرة والستفاضة والتلقي بالقبول"

لم يرتض مثله   ن الجزري قراءة األربعة على رأي مكي واب قاضي من صحة وما قّعده ال

إذا وجد فيها ما يوافق رسم  مثالا  ي فالقراءة المنسوبة إلى الحسن البصر إذ قال: " النويري من قبل

كتاب   يوجود نسبتها إليه ف يل بد من صحة النقل عنه، ول يكف  ؛المصحف والفصيح من العربية

،  ع؛ فال يجوز أن يسمى قرآناا حكم المنقط  يقبيل فا، وكل ما كان من هذا الما على لسان شيخ م

  ، كان شيخنا فخر الدين ي عصرنا اإلقراء برواية منسوبة إلى الحسن البصر  يوقد اشتهر ف

عن ابن نمير   ييسندها عن شيخه المجد الكفت -نضر هللا وجهه  -إمام الجامع األزهر  يالبلبيس 

الحسن   يوهو أبو عل ي،إسناده المذكور األهواز  ي، مع أن ف ي لبصر السراج بسنده إلى الحسن ا

نقله عن جماعة عن الشيخ،   يلكنه متهم ف ،أحد القراء المشهورين المكثرين ي،الدمشق يبن علا

ونقل تكذيبه فيها عن جماعة، ومن كان   ، تاريخه ترجمة كبيرة يوقد ذكر له ابن عساكر الحافظ ف

غير   ، ومن ادعى طريقاا مقطوع به هأن يعن أنه يدع  فرد به، فضالا بهذه المثابة ل يحتج بما ت 

وقد وجد ، هذه إلى الحسن فليبرزها؛ فإن التجريح والتعديل مرجعه إلى أئمة النقل ل إلى غيرهم

فيما نقل من هذه الطرق عن الحسن عدة أحرف أنكرها بعض من تقدم ممن جمع الحروف، 

  .(2) ي"عبيد والطبر   يكأب

 
 . 504، ص 1ج البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة،القاضي،  (1)
 . 136-135، ص1جشرح طيبة النشر في القراءات العشر، النويري،  (2)
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واتر على العشر، وعدم ذيوع قراءة أشار إليه النويري من حصر التآنفاا ما وقد ُذكر 

 األعمش وغيره في زمانه، مما يغني عن إعادته هنا. 

 مسألة: حكم الصالة بالقراءة الشاذة:

 . بمصادرهاسأذكر أقوالهم معزوة و اختلف أصحاب المذاهب األربعة في ذلك، 

أ مع الشاذ بالشاذ لم تصح صالته، أما من قر يرون أن من اقتصر على القراءة  الحنفية: -

بالمتواتر؛ صحت صالته، فالعبرة في فساد الصالة عندهم ترك القراءة بالمتواتر، ل القراءة  

وأبي   ،وما روينا في أول هذا الفصل عن أبي حنيفةبالشاذ، قال برهان الدين الحنفي: "

ما في مصحف العامة أن  أن المصلي إذا قرأ بغير  ،وعصام بن يوسف ،ومحمد  ،يوسف

فتأويله إذا قرأ هذا ولم يقرأ معها شيئاا مما في مصحف العامة، فتفسد صالته  ؛ته فاسدةصال

حتى لو قرأ مع ذلك  ،لتركه قراءة ما في مصحف العامة، ل لقراءته في مصحف ابن مسعود 

 .(1) "تجوز صالته ؛به الصالة  مما في مصحف العامة مقدار ما تجوز

طل الصالة بالشاذ عندهم إذا خالف المصحف، فقد ذكر ابن عبد البر في  بت المالكية: -

 : قال لي ،عن مصحف عثمان بن عفان وسألت مالكاا  :قال ابن وهب تمهيده ما نصه: "

  ، لزاقُّومِ ٱ إِنا َشَجَرَت ﴿ أقرأ عبد هللا بن مسعود رجالا  :وأخبرني مالك بن أنس قال :قال ،ذهب 

 
، بد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري : أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبرهان الدين الحنفي (1)

،  1، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط: عبد الكريم سامي الجندي، تحقيقالمحيط البرهاني في الفقه النعماني
: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي ، وينظر: ابن عابدين326، ص 1(، ج2004ه/1424
م(،  1992ه/1412، 2)بيروت: دار الفكر، ط)حاشية ابن عابدين(،  ررد المحتار على الدر المختا، الحنفي

 . 485، ص1ج
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ثِيمِ ٱَطَعاُم 
َ
 :فقال له ابن مسعود  ،طعام اليتيم :فجعل الرجل يقول [44-34ان: ]الدخ ﴾ۡۡل

 .أرى ذلك واسعاا  ،نعم  :قال ؟أترى أن يقرأ كذلك :فقلت لمالك ،طعام الفاجر

 وإنما ذكرنا ذلك عن مالك تفسيراا  ،معناه عندي أن يقرأ به في غير الصالة :قال أبو عمر

ألن ما عدا مصحف عثمان فال يقطع   ؛الةوإنما لم تجز القراءة به في الص ،لمعنى الحديث 

...  لكن ل يقدم أحد على القطع في رده ،وإنما يجري مجرى السنن التي نقلها اآلحاد  ،عليه

لصحابة مما يخالف  من قرأ في صالته بقراءة ابن مسعود أو غيره من ا :وقد قال مالك

شذوا ل يعرج   وعلماء المسلمين مجمعون على ذلك إل قوم ، لم يصل وراءه ؛المصحف

 .(1) "عليهم

 .(3) "ومن ائتم به أعاد أبداا  ،(2)[تجزئه]ومن قرأ بالقراءة الشاذة لم وقال ابن شاس: "

قد قدمنا عن النووي أنه ل تجوز القراءة بالشاذ في الصالة وخارجها، فمن صلى   الشافعية: -

الفاتحة في  قرأ فإن بها صحت إن لم يحل المعنى، أو يزد حرفاا أو ينقصه، قال النووي: "

   ،صحت صالته ؛ول زيادة حرف ول نقصه ،نىـعـر مـيـغـا تـهـيـن فـ كـفإن لم ي ،اذةـالة بالشـالص

 
 

عبد هللا محمد بن   : أبوابن عرفةينظر: ، بتصرف يسير، و 293-292، ص8جالتمهيد، ابن عبد البر،  (1)
مؤسسة خلف  ، )د.م: حافظ عبد الرحمن محمد خير :تحقيق، المختصر الفقهي، محمد الورغمي التونسي المالكي

 . 245-244، ص1م(، ج2014ه/1435، 1، طبتور لألعمال الخيريةححمد الأ
 في األصل: )تجزئهن(، ولعل الصواب ما أثبته. (2)
عقد ، محمد عبد هللا بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكيأبو ، : جالل الدينابن شاس (3)

، 1، )بيروت: دار الغرب اإلسالمي، طد لحمرتحقيق: حميد بن محم، الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة
أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر ، : جمال الدين، وينظر: ابن الحاجب99، ص 1م(، ج2003ه/1423

اليمامة للطباعة  ، )د.م: : أبو عبد الرحمن األخضر األخضري تحقيق، جامع األمهات، الكردي المالكي بن يونسا
 . 94، ص1م(، ج2000ه/1421،  2، طوالتوزيع والنشر
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 .(1)"فالوإل 

 ما خرج عن مصحف عثمان فيه روايتان:  الحنابلة: -

o .تحرم، ول تصح صالته 

o  .تكره، وتصح الصالة إذا صح سند القراءة 

عن مصحف عثمان لم تصح صالته( وتحرم؛ قراءة تخرج )وإن قرأ ب :وقولهقال المرداوي: "

وجزم به في الوجيز، واإلفادات،  ،لعدم تواتره، وهذا المذهب، وعليه جماهير األصحاب 

 . والرعايتين، والحاويين ،وقدمه في الهداية، والخالصة ،والمنور، والمنتخب، وغيرهم

واختارها ابن   ،بعض بعضهم خلف  يكره، وتصح إذا صح سنده؛ لصالة الصحابة :وعنه

تنبيه: ظاهر كالم المصنف:  ...  الجوزي والشيخ تقي الدين، وقال: هي أنص الروايتين 

صحة الصالة فيما في مصحف عثمان، سواء كان من العشرة أو من غيرها، وهو صحيح،  

ل يصح ما لم يتواتر، حكاها في   :وقطع به األكثر، وعنه  ،وهو المذهب المنصوص عنه

 .(2) "لرعايةا

 
،  أبو زكريا يحيى بن شرف ، : محيي الدين، وينظر: النووي 392، ص 3جالمجموع شرح المهذب، النووي،  (1)

، 3، )بيروت، دمشق، عّمان: المكتب اإلسالمي، طتحقيق: زهير الشاويش، المفتينروضة الطالبين وعمدة 
 . 242، ص 1م(، ج1991ه/1412

اإلنصاف في معرفة الراجح  ، علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي : عالء الدين أبو الحسنالمرداوي  (2)
: أبو محمد موفق وينظر: ابن قدامة ،58، ص2، د.ت(، ج2)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط، من الخالف

اهرة، )القاهرة: مكتبة الق ،المغنيالحنبلي المقدسي ثم الدمشقي، ي اعيلالدين عبد هللا بن أحمد بن محمد الجمّ 
التحبير ، والمرداوي، 395-394، ص 13جمجموع الفتاوى، ، وابن تيمية، 355-354، ص 1د.ط، د.ت(، ج 
،  1، )الرياض: مكتبة الرشد، ط أحمد السراحو عوض القرني، و برين، : عبد الرحمن الجتحقيقشرح التحرير، 

حسن بن : منصور بن يونس بن صالح الدين بن ، والبهوتي1388-1379، ص 3م(، ج2000ه/1421
 . 345، ص1، د.ط، د.ت(، جدار الكتب العلمية)بيروت: ، كشاف القناع عن متن اإلقناعي، الحنبل إدريس
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وهناك قول ثالث، وهو اختيار المجد ابن تيمية، نقله عنه حفيده: أنها ل تجزئ في الفاتحة  

وهو اختيار   ،ولهذا كان في المسألة قول ثالث ألنها ركن، وتجزئ في غيرها، قال ابن تيمية: "

وهي الفاتحة عند القدرة  -أنه إن قرأ بهذه القراءات في القراءة الواجبة  ،جدي أبي البركات 

 ، لعدم ثبوت القرآن بذلك ،لم تصح صالته؛ ألنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة -ليها ع

لجواز  ،وإن قرأ بها فيما ل يجب لم تبطل صالته؛ ألنه لم يتيقن أنه أتى في الصالة بمبطل

 .(1) "روف السبعة التي أنزل عليهاأن يكون ذلك من الح

عند الفقهاء تفصيل في و ص لهذه األقوال: "وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية تلخي

فذهب الحنفية إلى أن الصالة ل تفسد بقراءة الشاذ،  ،القراءة بالشاذ من القراءات في الصالة

صالته إذا لم يقرأ معه بالتواتر، ولكن ل تجزئه هذه القراءة عن القراءة المفروضة، ومن ثم تفسد 

 لشاذ. راءة بال للق ،فالفساد لتركه القراءة بالمتواتر

ونص المالكية على حرمة القراءة بالشاذ من القراءات، لكن ل تبطل الصالة بالشاذ إل  

 إذا خالف المصحف.

فإن القرآن  ، وذهب الشافعية إلى أنه ل تجوز القراءة في الصالة بالشاذ؛ ألنها ليست قرآناا 

 حة.ل يثبت إل بالتواتر، وتبطل به الصالة إن غير المعنى في الفات

ولو وافق قراءة أحد من   ،ومذهب الحنابلة حرمة قراءة ما خرج عن مصحف عثمان

 ول تصح الصالة به.  ،في أصح الروايتين ،العشرة

 
 . 398، ص 13ج، مجموع الفتاوى ابن تيمية،  (1)



101 

 

تصح  وعنه رواية: يكره أن يقرأ بما يخرج عن مصحف عثمان، وعلى هذه الرواية 

 عليه وسلم  صالته إذا صح سنده، ألن الصحابة كانوا يصلون بقراءاتهم في عصره صلى هللا 

 .(1) "وبعده، وكانت صالتهم صحيحة بغير شك

والذي يظهر عدم جواز الصالة بالشاذ لعدم قرآنيتها، وقد سبق نقل كالم النووي وغيره  

 في ذلك، وهللا أعلم. 

 بالقراءات الشاذة في اللغة:مسألة: االحتجاج 

ليئة بذلك؛ ألن  ن على الستشهاد بالشاذ، وكتبهم مو والنحوي ون يكاد أن يطبق اللغوي

 أو قياساا معروفاا، لمخالفة المشهور من اللغة عنده،ف ؛ومن كان منهم يردها رواتها عرب فصحاء،

ل لمخالفتها المشهور من  يستوي في ذلك عند بعضهم المتواتر والشاذ، فهو لم يردها لشذوذها، ب

 .(2)اللغة

 مسألة: االحتجاج بالقراءات الشاذة في التفسير: 

 ى رأيين:المفسرون علانقسم فيها 

 
،  2)الكويت: دار السالسل، ط، الموسوعة الفقهية الكويتية: الكويت –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  (1)

، 2، طوزارة األوقاف والشئون اإلسالمية/ الكويت:  38-24، ج1دار الصفوة، ط / مصر: مطابع 23-1ج
 . 57-56، ص33ه(، ج1427-1404،  45-39ج

،  1)دمشق: دار الفكر، طالقراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، ينظر: الصغير: محمود أحمد،  (2)
 . 532-518، ص 1م(، ج1999ه/1419
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الرازي في الفخر ، قال (1) الحتجاج بها، ألنها لم تثبت قرآناا، فال ينبني عليها حكمعدم جواز  -1

ۡشُهرٖٖۖ فَإِن فَآُءو فَإِنا ﴿تفسيره عند قوله تعالى: 
َ
ۡربََعةِ أ

َ
ِيَن يُۡؤلُوَن ِمن ن َِسآئِِهۡم تََربُُّص أ َ ٱل َِّلا َغُفور    ّللا

والجواب الصحيح: أن القراءة الشاذة ، إذ قرئ شاذاا )فإن فاءو فيهن(: "[226 قرة:]الب ﴾راِحيم  

فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس  ،وجب أن يثبت بالتواتر ألن كل ما كان قرآناا  ؛مردودة

 وأولى الناس بهذا أبو حنيفة، فإنه بهذا الحرف تمسك في أن التسمية ليست من  ،بقرآن

فقد بينا أن اآلية مشتملة على أمور ثالثة دلت على أن هذه الفيئة ل تكون في  القرآن، وأيضاا 

 .(2) "مخالفة لها وجب القطع بفسادها المدة، فالقراءة الشاذة لما كانت 

وقد استشهد بها في تفسير وتبيين  ، (3) جواز الحتجاج بها؛ ألنها إن لم تثبت قرآناا فتثبت خبراا  -2

 .(4)لصالة الوسطى( بصالة العصرالقراءة المشهورة، كتفسير )ا

 جواز العمل بالقراءة الشاذة، وهللا أعلم، وسيبين هذا أكثر في المسألة التالية.  والظاهر

 مسألة: االحتجاج بالقراءات الشاذة في الفقه:

 : عند الفقهاء  في هذه المسألة رأيان

 
: تحقيق، أحكام القرآن، شبيلي المالكيحمد بن عبد هللا المعافري اإل: القاضي أبو بكر مينظر: ابن العربي (1)

 . 113، ص 1م(، ج 2003ه/1424، 3ة، ط، )بيروت: دار الكتب العلميمحمد عبد القادر عطا
)بيروت: دار إحياء التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(، الفخر الرازي: أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن،  (2)

 . 433-432، ص6ه(، ج1420، 3ط التراث العربي،
ن )تفسير القرطبي(، الجامع ألحكام القرآينظر: القرطبي: أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري الخزرجي،  (3)

 . 47، ص1م(، ج1964ه/1384،  2تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، )القاهرة: دار الكتب المصرية، ط
تحقيق: مروان العطية،  فضائل القرآن، بن عبد هللا الهروي البغدادي، ينظر: أبو عبيد: القاسم بن سالم  (4)

،  325، ص 1م(، ج 1995ه/1415، 1ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، )دمشق، بيروت: دار ابن كثير، ط
 . 279، ص 1جاإلتقان في علوم القرآن، والسيوطي، 
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، فلها حكم الرفع إلى صحة الحتجاج بالقراءة الشاذة؛ ألنها إن لم تثبت قرآناا فتثبت خبراا  -1

ليه وسلم، ول أقل من أن تكون قول صحابي إذا لم يثبت رفعها للنبي صلى  النبي صلى هللا ع

ولكن ذلك في األحكام يجري في العمل مجرى  هللا عليه وسلم، قال ابن عبد البر في هذا: "

 .(4) بلة، وقول الحنا(3) ، والراجح عند الشافعية (2) ، وهو قول الحنفية(1)"خبر الواحد 

بالقراءة الشاذة؛ ألنها إن لم تثبت قرآناا ل تثبت خبراا، قال النووي: عدم صحة الحتجاج  -2

ألن   ؛ول يكون لها حكم الخبر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،الشاذة ل يحتج بها"

  آناا يثبت قر  وإذا لم ،والقرآن ل يثبت إل بالتواتر باإلجماع ،ناقلها لم ينقلها إل على أنها قرآن

وفيها خالف بيننا وبين أبي حنيفة رحمه هللا   ،لة مقررة في أصول الفقهأوالمس ،ل يثبت خبراا 

 .(8) ، والحنابلة(7) ، ورواية عند الشافعية(6) ، وهو قول المالكية(5) "تعالى

 
 . 279، ص4جالتمهيد، ابن عبد البر،   (1)
)بيروت: دار المعرفة،   ،أصول السرخسي ، ئمة محمد بن أحمد بن أبي سهلشمس األ :السرخسيينظر:  (2)

 . 281، ص1د.ط، د.ت(، ج
حاشية العطار على شرح الجالل المحلي على جمع ، : حسن بن محمد بن محمود الشافعيينظر: العطار (3)

 . 301-300، ص1)بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(، ج ، الجوامع
 . 1389، ص3جالتحبير شرح التحرير، ، ينظر: المرداوي  (4)
)شرح النووي على  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا يحيى بن شرف، : محيي الديني النوو  (5)

 . 131، ص5ه(، ج1392، 2، طدار إحياء التراث العربي )بيروت:مسلم(، 
نشر البنود ، : عبد هللا بن إبراهيمطيوالعلوي الشنقي، 283، ص6ج الجامع ألحكام القرآن، ينظر: القرطبي،  (6)

 . 83، ص1ج)المغرب: مطبعة فضالة، د.ط، د.ت(، ، مراقي السعودعلى 
حاشية العطار على شرح والعطار،  ،131، ص5جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ينظر: النووي،  (7)

 . 301، ص 1ج، الجالل المحلي على جمع الجوامع
 . 1392، ص3جشرح التحرير، التحبير ينظر: المرداوي،  (8)
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قوله: }وهو حجة عند  وأنقل هنا كالم المرداوي في تبيينه مذاهب الفقهاء في ذلك: "

نص عليه الشافعي فيما حكاه عنه البويطي في  ، والشافعي، وأكثر أصحابهم{حنيفة،  أحمد، وأبي

،  ونقله ابن الحاجب عن أبي حنيفة ...  باب الرضاع، وفي تحريم الجمع، وعليه أكثر أصحابه

 عن الحنفية.  (أصوله)ونقله ابن مفلح في 

راءة ابن  لسارق بق وذكر ابن عبد البر إجماع العلماء، واحتج العلماء على قطع يمنى ا

بما نقل عن مصحف ابن   -أيضاا -واحتجوا (، والسارقون والسارقات َفاْقَطُعوا َأْيَمانهم)مسعود: 

 وقالوا: ألنه إما قرآن أو خبر، وكالهما موجب للعمل.(، َفِصَيام َثاَلَثة َأيَّام ُمَتَتاِبَعات )مسعود: 

تبليغ الوحي على   لوجوب  أا وقول المخالف: )يحتمل أنه مذهب له ثم نقله قرآناا خط

الرسول إلى من يحصل بخبره العلم( مردود، إذ نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول كذب وافتراء ل  

  ق به، فالظاهر صدق النسبة، والخطأ المذكور إن سلم ل يضر، إذا المطرح كونه قرآناا ل خبراا ييل

 كما ذكرنا، وهو كاف. 

آناا، ثم لو صرح بذلك فعدم شرط القراءة  بكونه قر قال ابن مفلح: )قال الخصم: لم يصرح 

 فنقول، هو مسموع من الشارع، وكل قوله حجة، وهذا واضح( انتهى. ، ل يمنع صحة سماعه

، وحكي عن اإلمام مالك والشافعي{ ،اختاره اآلمدي وجمع }وعن أحمد: ليس بحجة،

)إنه المشهور من  ل فيه:قا، (البرهان)ونسبه ابن الحاجب إلى الشافعي، وكذا األبياري شارح 

ألن ناقلها لم "مذهب مالك والشافعي(، وقال النووي في شرح مسلم: إنه مذهب الشافعي، قال: 

وكذا قال "، ينقلها إل على أنها قرآن، والقرآن ل يثبت إل بالتواتر، وإذا لم يثبت قرآناا لم يثبت خبراا 

كأبي حنيفة، ألن عنده أن الشاذ ل   بالتتابعيقل إن الشافعي إنما لم " : (البرهان)أبو المعالي في 
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، والقشيري، وإلكيا، وابن السمعاني، فهؤلء الجماعة تابعوا  (المنخول)، وتبعه الغزالي في "يعمل به

 أبا المعالي. 

ومستنده في ذلك: عدم إيجاب الشافعي التتابع في الصيام في كفارة اليمين مع قراءة ابن  

، فإن عدم اإليجاب يجوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عند عجيب قال بعضهم: )وهو ، مسعود 

 .(1) "الشافعي، أو لقيام معارض، وهللا أعلم(

والذي يظهر رجحانه هو القول األول ألن ما يرويه الصحابي إما أن يكون قرآناا أو خبراا،  

ون يك والصحابة عدول، فإذا نسبوه إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؛ فقد سمعوه منه، وقد 

مذهباا للصحابي إن صرح بعدم سماعه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، كما أنه قول أكثر  

ومثله احتجاج أكثر العلماء بالقراءات التي صحت عن بعض الصحابة العلماء، قال ابن تيمية: "

وهي خبر واحد  ،وعلماا  فإنها تضمنت عمالا  ،مع كونها ليست في مصحف عثمان رضي هللا عنه

ألنها من األمور العلمية التي ل تثبت   ؛ولم يثبتوها قرآناا  ،فاحتجوا بها في إثبات العمل ،حيحص

 .(2) "إل بيقين

ن القراءة الشاذة يحتج بها إذا كانت لبيان  إ  :رأيين األولين، وهووهناك قول ثالث يتوسط ال -3

(، َطُعوا َأْيَمانهمقْ والسارقون والسارقات َفا: )رضي هللا عنه كما في قراءة ابن مسعود  ،حكم

 .(3)بخالف ما إذا كانت لبتداء حكم، فال يحتج بها حينئذ 

 
 ، بتصرف يسير.1394-1389، ص3جتحبير شرح التحرير، الالمرداوي،  (1)
 260، ص 20جمجموع الفتاوى، ابن تيمية،  (2)
غاية ، السنيكي : زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري ينظر: زكريا األنصاري  (3)

 . 35، ص 1د.ط، د.ت(، ج  دار الكتب العربية الكبرى،: )مصر الوصول في شرح لب األصول
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ذلك، وقد أجاد عبد الفتاح القاضي تلخيص أحكام القراءات الشاذة فقال: "وإذ قد علمت 

أن القراءة الشاذة ل تجوز القراءة بها مطلقاا، فاعلم أنه يجوز تعلمها، وتعليمها، وتدوينها في  

ن حيث اللغة واإلعراب والمعنى، واستنباط األحكام الشرعية منها على  ان وجهها مالكتب، وبي

القول بصحة الحتجاج بها، والستدلل بها على وجه من وجوه اللغة العربية، وفتاوى العلماء  

 .(1) قديماا وحديثاا مطبقة على ذلك، وهللا تعالى أعلم"

 ة.وهلل الحمد والمن ،وبهذا يكون انتهى هذا الفصل

 
 . 505، ص 1ج البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة،القاضي،  (1)



107 

 

عرض القراءات الشاذة في سورتي الفاتحة والبقرة، : الثاني الفصل

 .رها في التفسيرأثوتوجيهها، و 

 

تسعة سورة الفاتحة والجزء األول من سورة البقرة، وفيه المبحث األول: 

 .وعشرون مطلباً 

اثنان وعشرون الجزء الثاني من سورة البقرة، وفيه : ثانيالمبحث ال

 .مطلباً 

 أربعة عشر مطلبًا.الجزء الثالث من سورة البقرة، وفيه :  لثثاالمبحث ال
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 ةتسعسورة الفاتحة والجزء األول من سورة البقرة، وفيه المبحث األول: 

 .وعشرون مطلباً 

، دون حصراا أثر في التفسير  القراءات الشاذة التي لهافي المباحث الثالثة عرض ست

باب اختالف اللهجات واللغات، أو باب   ا يندرج تحت ممالقراءات التي ليس لها أثر في التفسير، 

اللتفات في اللغة، ونحو ذلك، إذ غاية البحث القتصار على ما له أثر في التفسير من  

 المفردات الشاذة.

يثبت ما س؛ فدعت الحاجةعرض المفردة الشاذة، وإثبات سياقها في اآلية، وإن سيتم 

ثم توجه هذه المفردة، وبعد نى أكثر من خالل السياق، بعدها من آيات ليتضح المعما قبلها أو 

 ذلك يذكر أثرها في التفسير. 

يذكر له  بسورة البقرة، إذ ل خالف مباشرةسيبدأ هذا المبحث  ؛بالمنهج الذي ذكر آنفاا و 

 أثر في التفسير في سورة الفاتحة من كتاب الكامل في القراءات الخمسين. 

 وة(.شْ ، و)غَ (شاوةً غ  ة: )المطلب األول: في القراءة الشاذ

ُ ٱ َخَتَم ﴿ سبحانه وتعالى:  هللا يقول بَۡصَٰرِهِۡم ِغَشََٰوة ۖۡ َولَُهۡم  ّللا
َ
ى أ َٰ َسۡمعِِهۡمۖۡ َولََعَ َٰ قُلُوبِِهۡم َولََعَ لََعَ

 .[7]البقرة:   ﴾ َعَذاٌب َعِظيم  

 اآلتية:  المسائل الثالث وفيه 
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 :نسبة القراءة المسألة األولى:

وأبو حيوة، وابن الفارسي  ،وابن أبي عبلة ،بن يزيد  وأبان ،عن عاصم  المفضلنصب 

 )َغْشوة(. (2) برواية أبي األشهب عنه والحسين ،وبغير ألف قرأ أحمد ، ِغشاوةا() (1) عن حفص 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 قوالن: وفيه   قراءة النصب، توجيه أواًل:

بصارهم غشاوة، وقد صرح به  ، فيكون المعنى: وجعل على أ (جعل)إضمار فعل لئق، مثل:  -1

َٰ َسۡمعِهِ ... ﴿في قوله تعالى:  (3) لجاثيةي اف ِ  ۦَوقَلۡبِهِ  ۦوََخَتَم لََعَ َٰ بَََصِه   ﴾ ...ِغَشََٰوٗة  ۦوََجَعَل لََعَ

 . [23الجاثية:  اآلية. ]

 
)القاهرة: مكتبة مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ، : أبو عبد هللا الحسين بن أحمدينظر: ابن خالويه (1)

التحصيل لعباس أحمد بن عمار، والمهدوي: أبو ا )المفضل(،ونسبها إلى  ،10، ص1المتنبي، د.ط، د.ت(، ج
تحقيق: دار الكمال المتحدة، ومحمد زياد محمد طاهر شعبان، وفرح لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، 

،  146، ص1م(، ج 2018ه/1439، 2نصري شيخ البزورية، )قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط
،  1ج معجم القراءات،، والخطيب، 12، ص5جالقراءات الخمسين، الكامل في والهذلي، فضل(، ونسبها إلى )الم

 ، ونسبها إلى )المفضل وابن نبهان عن عاصم، وهي رواية أبي بكر عنه(. 38ص
وما قابله المحقق من كتاب قرة عين القراء  ،13، ص5ج الكامل في القراءات الخمسين،ينظر: الهذلي،  (2)

، ونسبها بالرفع إلى )عبيد 39، ص1ج معجم القراءات، والخطيب،  تح الغين مع الرفع أو النصب،وغيره، يفيد ف
بن عمير، واألعمش، وأبي حيوة(، ونسبها بالنصب إلى )أبي حيوة، وسفيان، وأبي رجاء، واألعمش، وابن  

 مسعود(.
تحقيق: أحمد فسير الطبري(، جامع البيان في تأويل القرآن )تأبو جعفر محمد بن جرير،  ينظر: الطبري: (3)

، والزجاج: أبو إسحاق إبراهيم بن 264، ص1م(، ج2000ه/ 1420، 1محمد شاكر، )د.م: مؤسسة الرسالة، ط
،  1تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، )بيروت: عالم الكتب، طمعاني القرآن وإعرابه، السري بن سهل، 

 . 84، ص 1م(، ج1988ه/1408
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ليس بالسهل، ول تكاد تجده في  وذكر أنه ،ولم يرتض أبو علي الفارسي هذا القول كثيراا 

 .(1) رحالة سعة واختيا

 شيئين اثنين: (غشاوةا )ويحتمل األمر في  ،﴾َخَتمَ ﴿أنه نصب على اللفظ الظاهر وهو  -2

 فأن تنتصب على حذف الجار، فيكون التقدير: وختم على أبصارهم بغشاوة، فحذف حر  -أ

ى ﴿، وعليه؛ فجملة (2)الجر فانتصبت  بَۡصَٰرِهِمۡ َولََعَ
َ
 تكون معطوفة على ما قبلها.   ﴾أ

الظاهر، ول   ﴾َخَتمَ ﴿ ، إذ هو حمل على أيضاا  ي الفارسيعل  أبووضعف هذا القول 

 .(3)يحسن، للفصل بين حرف العطف والمعطوف به

 .(5) غير مقيسأنه  السمين الحلبي عنه  ذكرو ، (4) حيان أبووكذا ضعفه 

الظاهر، فقد أمعن الرد عليه صاحب البحر  ﴾َخَتمَ ﴿حمل على وأما قول أبي علي بأنه 

الظاهر،  ﴾َخَتمَ ﴿ري ما معنى قوله: ألن النصب إنما يحمله على أد  ولالمحيط قائالا: "

؟ هذا ما ل حمل فيه  (لعْ فِ )الذي هو  ﴾َخَتمَ ﴿ المنصوب على  (غشاوةا )وكيف تحمل 

 
،  : بدر الدين قهوجيتحقيق، الحجة للقراء السبعة، لحسن بن أحمد بن عبد الغفار: اينظر: أبو علي الفارسي (1)

 .312، ص 1(، جم1993/ هـ1413 ،2، طدار المأمون للتراث ، )دمشق، بيروت:بشير جويجابيو 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ن عمر بن محمد الشيرازي، أبو سعيد عبد هللا ب، ينظر: البيضاوي: ناصر الدين  (2)

،  43، ص 1ه(، ج1418، 1تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط
الدر المصون في علوم الكتاب أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدائم،  والسمين الحلبي: شهاب الدين،

 . 112، ص 1محمد الخراط، )دمشق: دار القلم، د.ط، د.ت(، جتحقيق: أحمد المكنون، 
 . 310-309، ص1ج الحجة للقراء السبعة،ينظر: أبو علي الفارسي،  (3)
تحقيق: صدقي محمد  البحر المحيط في التفسير، ينظر: أبو حيان: محمد بن يوسف بن علي األندلسي،  (4)

 . 81، ص1ه(، ج1420جميل، )بيروت: دار الفكر، د.ط، 
 . 112، ص1ج ون،الدر المصون في علوم الكتاب المكنينظر: السمين الحلبي،  (5)
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ُ ٱَخَتَم ﴿اللهم إل إن أراد أن يكون قوله تعالى:  َٰ قُلُوبِِهمۡ  ّللا دعاءا عليهم ل خبراا، فإن  ﴾لََعَ

في معنى المصدر المدعو به عليهم القائم   (غشاوةا )تزاله، ويكون ذلك يناسب مذهبه لع

  ﴾ َخَتمَ ﴿ فكأنه قيل: وغشى هللا على أبصارهم، فيكون إذ ذاك معطوفاا على  ،مقام الفعل

ا وسقياا له، وتكون  عطف المصدر النائب مناب فعله في الدعاء، نحو قولك: رحم هللا زيدا

 المعطوف عليه بالجار والمجرور. ﴾ َخَتمَ ﴿ وبين المعطوف  (غشاوةا )إذ ذاك قد حلت بين 

ا وجعلت  في موضع المصدر البدل عن الفعل  (غشاوةا )وأما إن جعلت ذلك خبراا محضا

 .(1) "بل يقتصر فيه على مورد السماع ،ل ينقاس ذلك ،في الخبر فهو ضعيف

مناقشةا  وهو تأويٌل حسٌن، إل أن فيهوقال السمين الحلبي عن قول أبي علي الفارسي: "

عى الفصَل بين المعطوف والمعطوِف عليهلفظيةا، ألن الفارس عى   ، ي ما ادَّ إنما ادَّ

بين حرف العطف والمعطوف به أي بالحرِف، فتحرير التأويِل أْن يقال: فيكوُن  الفصلَ 

 .(2)"وبين حرِف العطِف بالجارِّ والمجرور (غشاوة)قد ُحْلَت بين 

  ( وختم تغشيةا )، فيكون التقدير: وضع المصدرالمنصوب م (غشاوة)أن يوضع اسم   -ب 

 .(3)على سبيل التأكيد 

 :، وفيه قوالن أيضاً األلفثانيًا: توجيه حذف 

 

 
 . 82، ص1ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  (1)
 . 113، ص1ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،السمين الحلبي،  (2)
 . 112، ص1ج المرجع السابق،ينظر:  (3)
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 .(2) ، وعليه أكثر أهل اللغة(1)من الغطاء فيهما المعنىو لغتان،  أن حذف األلف وعدمه -1

 .(3)أنها على وزن فعلة، فهي كالمرة الواحدة -2

 فسير: المسألة الثالثة: أثرها في الت

 أواًل: أثر )غشاوًة( المنصوبة:

 .(4) فال فرق في المعنى بين الشاذ والمتواتر (جعل)أما على التقدير األول بإضمار 

 ، فهو يفيد أن الختم يقع على األبصار﴾َخَتمَ ﴿وأما على التقدير الثاني وهو حملها على 

الختَم غيُر  استبعد ذلك بأن "إل أن الطبري رحمه هللا ، (5) أيضاا، ول يختص بالقلوب واألسماع

موصوفة  به العيوُن في شيء من كتاب هللا، ول في خبر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ول  

َٰ َسۡمعِهِ ﴿وقد قال تبارك وتعالى في سورة أخرى:  ،موجود  في لغة أحد من العرب    ۦ وََخَتَم لََعَ

ِ ﴿، ثم قال: ﴾ۦَوقَلۡبِهِ  َٰ بَََصِه   ، يدخل البصَر في معنى الختم [، فلم23]الجاثية:  ﴾ َوةٗ َشَٰ غِ  ۦوََجَعَل لََعَ

وذلك هو المعروف في كالم العرب، فلم َيُجْز لنا، ول ألحد  من الناس، القراءة بنصب الِغشاوة، 
 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ، بي طالب: أبو محمد مكي بن أالقيسي ينظر: مكي (1)
 . 269، ص2م(، ج1987ه/1407، 4قيق: محيي الدين رمضان، )بيروت: مؤسسة الرسالة، طتح

،  15جلسان العرب، ، وابن منظور، 2446، ص6ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ينظر: الجوهري،  (2)
 . 126ص

تحقيق: أحمد يوسف معاني القرآن، ينظر: الفراء: أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي،  (3)
،  1النجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، )مصر: دار المصرية للتأليف والترجمة، ط

 . 48، ص 3د.ت(، ج
 . 13، ص1ج المرجع السابق،ينظر:  (4)
، واأللوسي: شهاب الدين محمود بن عبد هللا  191، ص1ج الجامع ألحكام القرآن،طبي، ينظر: القر  (5)

تحقيق: علي عبد الباري عطية، )بيروت: دار  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ني، الحسي
 . 139، ص1ه(، ج1415، 1الكتب العلمية، ط
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وقد ذكر ، (1)" لما وصفُت من العّلتين اللتين ذكرت، وإن كان لَنْصبها مخرٌج معروٌف في العربية

إذ ُكاّلا من الختم والتغشية  بيل التأكيد، تقع على سبي في هذا أنها قد حيان والسمين الحل أبو

  ،(2) وم عليها مغشاةــختـوب واألسماع واألبصار مــلــيشتركان في معنى الستر، ويتحصل منه أن الق

 . وهذا تأويل حسن

وقد سوى هللا سبحانه وتعالى بين القلوب واألسماع واألبصار في الطبع عليها كما ورد 

ىئَِك ﴿ي قوله: ف ْولَ
ُ
ِينَ ٱأ ُ ٱَطَبَع  َّلا ىئَِك ُهُم  ّللا ْولَ

ُ
بَۡصَٰرِهِۡمۖۡ َوأ

َ
َٰ قُلُوبِِهۡم وََسۡمعِِهۡم َوأ ]النحل:  ﴾لَۡغَٰفِلُونَ ٱ لََعَ

 .(3) ، والطبع في معنى الختم[108

 وة( بحذف األلف:شْ ثانيًا: أثر )غَ 

البصر  ييغش  ه شيءأني فيفيد ل فرق في المعنى على القول األول، أما على القول الثان

 .(4)في وقعة واحدة، وفي مرة واحدة، كالوقعة، والرجفة

 (:الَقواالشاذة ) قراءةالفي : نيالمطلب الثا

ْ ﴿يقول الباري:  ِينَ ٱِإَوَذا لَُقوا ْ إِناا َمَعُكمۡ  َّلا ْ إََِلَٰ َشَيَِٰطينِِهۡم قَالُٓوا ْ َءاَمناا ِإَوَذا َخلَۡوا ْ قَالُٓوا   َءاَمُنوا

 ، وفيه المسائل الثالث اآلتية: [14]البقرة:  ﴾إِناَما ََنُۡن ُمۡسَتۡهزُِءونَ 

 
 . 263-262، ص 1ج جامع البيان في تأويل القرآن،الطبري،  (1)
الدر المصون في علوم  ، والسمين الحلبي،81، ص1جالبحر المحيط في التفسير، ينظر: أبو حيان،  (2)

 . 112، ص1ج الكتاب المكنون،
 . 310-309، ص1ج الحجة للقراء السبعة،ينظر: أبو علي الفارسي،  (3)
،  حجة القراءات، الرحمن بن محمد: أبو زرعة عبد ، وابن زنجلة48، ص3ج معاني القرآن،ينظر: الفراء،  (4)

 . 662-661، ص1ج ، د.ط، د.ت(،: دار الرسالة، )د.م: سعيد األفغانيتحقيق
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 المسألة األولى: نسبة القراءة:

 .(1) بزيادة ألف وفتح القاف  نيِص حَ عن ابن مُ   عفرانيّ والزّ  ،وأبو حنيفة ،ابن مقسمقرأ 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 هي من لقى على وزن فاعل.

 ثرها في التفسير: المسألة الثالثة: أ

، فتستوي قراءة الجمهور مع القراءة (2) جل أصحاب اللغة على أن لقي ولقى بمعنى

 .الشاذة

فيكون  ،أن لقى من المفاعلة بين اثنين ووه  وجوز أبو البقاء العكبري فيهما فرقاا طفيفاا،

 ، أما قراءة الجمهور فتحتمل المصادفة. (3)فيها قصد اللقاء

هم(:الق : فيلثالمطلب الثا  راءة الشاذة )وُيم د 

ُ ٱ﴿يقول تعالى:  ُهۡم ِِف ُطۡغَيَٰنِِهۡم َيۡعَمُهونَ  ّللا  .[15]البقرة:  ﴾يَۡسَتۡهزُِئ بِِهۡم َويَُمدُّ

 اآلتية:  المسائل الثالث وفيه 

 
ونسبها إلى )ابن السميفع(، ، 10، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (1)

، ونسبها إلى  47، ص 1ج  معجم القراءات،، والخطيب، 18، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، 
 )ابن السميفع، وأبي حنيفة(. 

،  15جلسان العرب، ، وابن منظور، 2484، ص6ج اللغة وصحاح العربية،الصحاح تاج ينظر: الجوهري،  (2)
 . 254ص

إعراب   بن الحسين، ينظر: أبو البقاء العكبري: محب الدين أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا  (3)
،  1م(، ج1996ه/1417، 1تحقيق: محمد السيد أحمد عزوز، )بيروت: عالم الكتب، طالقراءات الشواذ، 

 . 122ص
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 المسألة األولى: نسبة القراءة:

 .(1) بضم الياء وكسر الميم ابن محيصن، واألعرج، وأبو حذيفة عن ابن كثيرقرأ 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 .(2) الرباعي (أمدّ )الثالثي، أما القراءة الشاذة فهي من  (مدّ )قراءة الجمهور من 

 ة: أثرها في التفسير: ثالمسألة الثال

 (مدّ )وقيل: إن الثالثي ، ، فال فرق حينئذ في التفسير(3) إن الثالثي والرباعي بمعنى :قيل

ۚٗ َسَنۡكُتُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ َلُ ﴿ له تعالى: يكون غالب استعماله في الشر، كقو  ا  لَۡعَذابِ ٱِمَن  ۥّلََكا   ﴾ َمد ٗ

ا  ﴿: فيكون في الخير، كقوله تعالى (أمدّ )، أما الرباعي [79]مريم:  ِما ۡمَدۡدَنَُٰهم بَِفَِٰكَهةٖ َوَۡلٖۡم م 
َ
َوأ

لتهكم، كما في قوله: ، وعليه؛ فتكون القراءة الشاذة على سبيل ا(4) [22]الطور:  ﴾يَۡشَتُهونَ 

ِِلمٍ ﴿
َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ ِ ُه ﴿، وقوله: [24]النشقاق:  ﴾فَبَۡش  ُ ِ ىَٰ  ۥفََسُنيَّس   .(5)[ 10]الليل:  ﴾لِلُۡعّۡسَ

 
ونسبها إلى )ابن محيصن(،  ، 10، ص 1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (1)

، ونسبها إلى  49، ص 1ج  معجم القراءات،طيب، ، والخ16، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، 
 )ابن محيصن بخالف عنه، وشبل، وابن كثير(.

 . 149، ص1ج المصون في علوم الكتاب المكنون،الدر ينظر: السمين الحلبي،  (2)
 المرجع السابق.ينظر:  (3)
تحقيق: هدى معاني القرآن، ينظر: األخفش: أبو الحسن المجاشعي بالولء، البلخي ثم البصري، األوسط،  (4)

، والراغب األصفهاني: أبو 52، ص1م(، ج1990ه/1411، 1محمود قراعة، )القاهرة: مكتبة الخانجي، ط
تحقيق: محمد عبد  رة، تفسير الراغب األصفهاني، المقدمة وتفسير الفاتحة والبقم الحسين بن محمد، القاس

 . 104، ص 1م(، ج1999ه/1420،  1العزيز بسيوني، )جامعة طنطا: كلية اآلداب، ط
 . 123، ص4ج الحجة للقراء السبعة،ينظر: أبو علي الفارسي،  (5)
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  ، ما كان مغايراا  (هأمدّ )آخر، و نهرٌ  النهرَ  إذا زاده من نفسه، مثل: مدّ  (همدّ )وقيل: 

 .(1)وزيادته من غيره، مثل: أمددت الجيش بمدد 

، (2)كون بمعنى اإلمهال، واإلمالء، وتطويل المدةتءة الجمهور أن على قراويحتمل 

 .(3) والقراءة الشاذة بمعنى إتباعهم طغياناا بعد طغيان

، القراءة الشاذةورجح الزمخشري معنى المدد دون اإلمهال في قراءة الجمهور حمالا على 

ن اإلمهال  أ ذكرأللوسي إل أنه فعل ا ، وكذا(4) وأن )مّد له( المتعدي بالالم هو الذي بمعنى أمهله

 .(6) كالجوهري في الصحاح  ،(5)هنا محتمل استناداا إلى أهل اللغة

 الشاذة )ُوقودها(: قراءةالفي : رابعالمطلب ال

اۡم َتۡفَعلُواْ وَ ﴿يقول سبحانه:  ْ ٱلَن َتۡفَعلُواْ فَ فَإِن ل ۖۡ ۡۡلَِجا ٱ وَ  نلااُس ٱَوقُوُدَها  لاِت ٱ نلاارَ ٱ تاُقوا ۡت   َرُة ِعدا
ُ
أ

َٰفِرِينَ   . [24]البقرة:   ﴾لِلَۡك

 :ثالث مسائلوفيه 

 
، وابن عطية: أبو محمد عبد الحق بن غالب 307، ص1ج القرآن،جامع البيان في تأويل ينظر: الطبري،  (1)

تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، )بيروت: دار الكتب ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المحر  األندلسي،
 . 97، ص1ه(، ج1420،  1العلمية، ط

 . 155، ص9جتاج العروس من جواهر القاموس، ينظر: مرتضى الزبيدي،  (2)
 . 124، ص1ج إعراب القراءات الشواذ،ظر: أبو البقاء العكبري: ين (3)
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  ينظر: الزمخشري: جار هللا، (4)

 . 68-67، ص 1ه(، ج1407، 3)بيروت: دار الكتاب العربي، ط
 . 162-161، ص 1ج والسبع المثاني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيمينظر: األلوسي،  (5)
 . 538-537، ص2ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ينظر: الجوهري،  (6)
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 المسألة األولى: نسبة القراءة:

بضم الواو  وأبو حنيفة في إحدى الروايتين ،الهمدانيكذا و  ، طلحةو  ،وقتادة ،الحسنقرأ 

 .(1) األولى

 المسألة الثانية: توجيهها: 

اءة الجمهور بفتح الواو، بمعنى  بضم الواو األولى على أنها مصدر، وهي اسم على قر 

 .الحطب 

 .(2) الحطب  :وهو ،الفتح والضم لغتان بمعنىا  :وقيل

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 بمعنى.  إنهمال أثر على التفسير إن قيل  

النار على عقيدة أهل السنة و وأما على أن الضم مصدر ففي القول إشكال، إذ إن الجنة 

 ، والناس ليسوا مصدر اشتعالها. (3) مخلوقتان موجودتان

 
تحقيق: الشواذ في القراءات، ، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي :ينظر: ابن مجاهد (1)

، 1دراسات القرآنية، طأحمد حاتم أحمد عباس السامرائي، )بيروت، إسطنبول: دار الغوثاني لل
وابن خالويه،   ونسبها إلى )الحسن بخالف، ومجاهد، وطلحة، والهمداني(، ،157، ص 1جم(، 2018ه/1439

التحصيل والمهدوي، ونسبها إلى )مجاهد، وطلحة(، ، 11، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،
  ، 5جالكامل في القراءات الخمسين، لي، والهذونسبها كابن مجاهد، ، 184، ص1ج لفوائد كتاب التفصيل،

 ، ونسبها كابن مجاهد، وزاد )قتادة، وأبا حيوة(. 65، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 20ص
، وابن منظور،  101، ص1ج معاني القرآن وإعرابه،، والزجاج، 57، ص 1ج معاني القرآن،ينظر: األخفش،  (2)

 . 465، ص3جلسان العرب، 
 .11، ص1جادي األرواح إلى بالد األفراح، حينظر: ابن القيم،  (3)
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إل إن أريد بأن هذا يكون في الحياة اآلخرة، وهللا على كل شيء قدير، وله أن يفعل ما 

ِينَ ٱ﴿ن يحشر على وجهه إلى النار الوارد في قوله تعالى: ميشاء، ك َٰ وُُجوهِِهۡم إََِلَٰ   َّلا وَن لََعَ ُُيَۡۡشُ

ََكٗنا وَ  ىئَِك َش   ما ْولَ
ُ
َضلُّ َسبِيٗل َجَهناَم أ

َ
قد أخرج البخاري في صحيحه عن قتادة ف ، [34]الفرقان:  ﴾ أ

َثَنا َأَنُس ْبُن َماِلك  َرِضَي قال: " ِ ُيْحَشُر الَكاِفُر َعَلى َوْجِهِه َيْوَم  َحدَّ ُ َعْنُه: َأنَّ َرُجالا َقاَل: َيا َنِبيَّ َّللاَّ َّللاَّ

ْنَيا َقاِدراا َعَلى َأْن ُيْمِشَيُه َعَلى َوْجِهِه َيْومَ الِقَياَمِة؟ َقاَل: »َأَلْيَس الَِّذي َأْمَشا   ُه َعَلى الرِّْجَلْيِن ِفي الدُّ

 .(1) "اَدُة: َبَلى َوِعزَِّة َربَِّناالِقَياَمِة« َقاَل َقتَ 

ول يزال اإلشكال قائماا على هذا أيضاا، إذ يكون المعنى: إن الناس يوقدون الناس، فهي 

بعد أن نقل عن الكسائي أن الضم مصدر:   س وتحرقهم، ولذا قال مكيتشتعل بالناس لتوقد النا

أخبر أن الذي تتوقد به النار هو   ألنه تعالى ،فعلى هذا ل تحسن القراءة إل بفتح الواو"

 .(3) ل بد من تأويل إذا كانت مصدراا أنه السمين الحلبي  ذكر، و (2) "الناس

 والتأويل يأتي على معنيين: 

 .(4)ا نفس التوقد ِعلو ذاب، فجُ لغة في وصفهم بالعإما أن تكون للمبا -1

 أو على حذف مضاف، وقد يكون الحذف: -2

 
ِئَك   لَِّذينَ ٱ﴿ باب قوله:كتاب تفسير القرآن،  صحيحه،أخرجه البخاري في  (1) ُيۡحَشُروَن َعَلى  ُوُجوِهِهۡم ِإَلى  َجَهنََّم ُأْولَٓ 

 (. 4760، رقم )109، ص6َشّرٞ مََّكاٗنا َوَأَضلُّ َسِبياٗل﴾، ج
)الشارقة: مجموعة بحوث الكتاب الهداية إلى بلوغ النهاية، بن أبي طالب،  القيسي: أبو محمد مكي  مكي (2)

 . 195-194، ص 1م(، ج2008ه/ 1429، 1جامعة الشارقة، ط -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية-والسنة  
 . 206، ص1ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،ينظر: السمين الحلبي،  (3)
الدر المصون في علوم ، والسمين الحلبي، 175، ص1ج لمحيط في التفسير،البحر اينظر: أبو حيان،  (4)

 . 206، ص1ج الكتاب المكنون،
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 .(1) ها الناسدِ التقدير: أصحاب توقُّ إما من األول، فيكون  -أ

وحذف المضاف بعد ذلك، وأقيم مقامه ُيوِقُدها إحراُق الناس، أو من الثاني، والتقدير:   -ب 

 .(2) المضاف إليه

نار ممتازة عن  " : إنها ه هذه النارفية توقدها وبما امتازت بوقال صاحب الكشاف يبين كي

أو   ،بالناس والحجارة، وبأن غيرها إن أريد إحراق الناس بهاغيرها من النيران، بأنها ل تتقد إل 

أعاذنا َّللاَّ منها   -ثم طرح فيها ما يراد إحراقه أو إحماؤه، وتلك ،بوقود  قدت أّولا و أ ؛إحماء الحجارة

ذا توقد بنفس ما يحرق ويحمى بالنار، وبأنها إلفراط حّرها وشّدة ذكائها إ -واسعةبرحمته ال

، ووفقنا  منها هللا وإياكم والمسلمين  جارنا، أ(3) "اشتعلت وارتفع لهبها ؛ل به ناراتصلت بما ل تشتع

 بينها، إنه جواد كريم. بيننا و ويباعد  ،لعمل صالح ينجينا منها

 :و)ال ُتَسف  كون( لشاذة )وُيَسف  ك(المطلب الخامس: في القراءة ا

ۡرِض ٱئَِكةِ إِّن ِ َجاِعل  ِِف ـى ِإَوۡذ قَاَل َربَُّك لِلَۡملَ ﴿يقول هللا عز وجل: 
َ
ََتَۡعُل فِيَها   ۡۡل

َ
ۖۡ قَالُٓواْ أ َخلِيَفٗة

َِمآءَ ٱ َمن ُيۡفِسُد فِيَها َويَۡسفُِك  ُس لََكۖۡ قَا  ل  ِ ۡعلَُم َما ََّل َتۡعلَُمونَ َوََنُۡن نَُسب ُِح ِِبَۡمِدَك َوُنَقد 
َ
ٓ أ ]البقرة:   ﴾َل إِّن ِ

30] . 

 
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح  ، : أبو الفتح عثمان بن جني الموصليينظر: ابن جني (1)

،  63، ص1م(، ج1999/ ـه1420 ، د.ط، -اإلسالمية المجلس األعلى للشئون - وزارة األوقاف )د.م: ، عنها
، والطاهر بن عاشور: محمد الطاهر  206، ص1ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،والسمين الحلبي، 

،  1م(، ج1984)تونس: الدار التونسية للنشر، د.ط،  التحرير والتنوير،بن محمد بن محمد الطاهر التونسي، 
 . 344ص

 . 206، ص1ج م الكتاب المكنون،الدر المصون في علو لبي، ينظر: السمين الح (2)
 . 103، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشري،  (3)
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َٰرُِكۡم ُثما  ِإَوۡذ ﴿ويقول:  ِن دَِي نُفَسُكم م 
َ
َخۡذنَا ِميَثََٰقُكۡم ََّل تَۡسفُِكوَن دَِمآَءُكۡم َوََّل ُُتۡرُِجوَن أ

َ
أ

نُتۡم تَۡشَهُدونَ 
َ
قَۡرۡرُتۡم َوأ

َ
 . [84]البقرة:  ﴾ أ

 اآلتية:  المسائل الثالث وفيه 

 األولى: نسبة القراءة:ألة المس

 ، اْبن ِمْقَسم ةكسر الفاء مشدد مع  بضم الياء وفتح السين -في ِكال الموضعين-قرأ 

 .(1)والهمداني ،وَطْلَحة في رواية الفياض، واإلنطاكي عن أبي جعفر

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 . ، للمبالغة والتكثير(فّعل)على وزن  (سّفك)بالتشديد فيها، وهي من 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 .(2)وذلك لتكرار سفك الدماء ،التشديد فيها يفيد التكثير

 (:ئُ ز  جْ )ال تُ  : في القراءة الشاذةسادسالمطلب ال

ْ ٱ وَ ﴿يقول جل في عاله:  ا َوََّل ُيۡقَبُل ِمۡنَها َشَفََٰعة  َوََّل   ٗ يَۡوٗما َّلا ََتۡزِي َنۡفٌس َعن ناۡفٖس َشۡي  تاُقوا

ونَ يُ   ، وفيه المسائل الثالث اآلتية: [48]البقرة:  ﴾ۡؤَخُذ ِمۡنَها َعۡدل  َوََّل ُهۡم يُنََصُ

 
  73، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 25، ص5ج الكامل في القراءات الخمسين،ينظر: الهذلي،  (1)

لى )أبي نهيك، وأبي  ُتَسفِّكون(، ونسبها إ)ل 141)وُيَسفُِّك(، ونسبها إلى )طلحة، وأبي حيوة، وابن مقسم(، وص
 مجلز(.

الدر المصون في علوم ، والسمين الحلبي، 122، ص1ج إعراب القراءات الشواذ،ينظر: أبو البقاء العكبري:  (2)
 . 73، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 255، ص1ج الكتاب المكنون،
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 المسألة األولى: نسبة القراءة:

مَّال  أبوقرأ   .(1)اا مرفوع بضم التاء مع الهمزالسَّ

 المسألة الثانية: توجيهها: 

حكم   هم اآلخر عضوب، (2) من قبيل اختالف اللغات فقط بعض أهل اللغة والتفسيرجعلهما 

 .(3)وكافأ  بمعنى قضى  (جزى )المهموز بمعنى أغنى، والمتواتر من  (أجزأ)على الشاذ بأنه من 

أما ، و (4) يتعين أن يكون مصدراا ل غير (ئُ زِ جْ ل تُ )على القراءة الشاذة  (شيئاا )وإعراب 

 .(5) فقد يكون مفعولا به، وقد يكون مصدراا  ﴾َّلا ََتۡزِي﴿على قراءة الجمهور 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 اا ـيـئـ شس ـفـنفس عن نأي: ل تقضي  ﴾َّلا ََتۡزِي﴿في  مهورـراءة الجـنى على قـعـيكون الم

 

 
التحصيل المهدوي، ، و 13-12، ص1ج كتاب البديع،مختصر في شواذ القرآن من ينظر: ابن خالويه،  (1)

، والخطيب، 233، ص4جالكامل في القراءات الخمسين، ، والهذلي، 224، ص1ج لفوائد كتاب التفصيل،
 . 94، ص1ج  معجم القراءات،

 . 95، ص1جمعاني القرآن، ينظر: األخفش،  (2)
،  1ج ،معجم مقاييس اللغةبن فارس، ، وا28-27، ص2ج جامع البيان في تأويل القرآن،ينظر: الطبري،  (3)

 . 139، ص1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ، وابن عطية، 456-455ص
، والطيبي: شرف الدين الحسين بن عبد هللا،  78، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، ينظر: البيضاوي،  (4)

بي: جائزة  تحقيق: جميل بني عطا، )د(، حاشية الطيب على الكشاف)فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب 
 . 472، ص 2م(، ج2013ه/1434،  1دبي الدولية للقرآن الكريم، ط

الدر المصون ، والسمين الحلبي، 135، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (5)
 . 337، ص1ج في علوم الكتاب المكنون،
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 .(1) ، ول تنوبهاتحمل عنها ول  الحقوق، من 

  ان أي: ل تغني عنها شيئاا من الجزاء واإلجزاء، ولو ك (ئُ زِ جْ ل تُ )أما على القراءة الشاذة 

 .(2)  قليالا يالا ضئ

وهذا التفريق في األثر إنما يكون على التفريق في المعنى، أما إذا استوى معناهما فال 

 فرق في التأويل.

 يناكم(:جَ نْ )أَ  القراءة الشاذة: في سابعالمطلب ال

ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوَٓء ﴿يقول عز وجل:  ُ يُذَ  لَۡعَذابِ ٱِإَوۡذ ََناۡيَنَُٰكم م  وَن ِب ِ

ب ُِكۡم َعِظيم   ِن را َٰلُِكم بََلٓء  م  ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمۚٗ َوِِف َذ
َ
 . [49]البقرة:  ﴾أ

 :مسائلثالث وفيه 

 المسألة األولى: نسبة القراءة:

 .(3) الهمز وإسكان النون وتخفيف الجيمقرأ ابن أبي عبلة ب 

 
التفسير الكبير، الرازي، ، والفخر 135، ص 1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (1)

 . 494، ص3ج
الدر المصون في علوم ، والسمين الحلبي، 472، ص2جحاشية الطيبي على الكشاف، ينظر: الطيبي،  (2)

 . 337، ص1ج الكتاب المكنون،
الكامل في القراءات ، والهذلي، 13، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (3)

ويالحظ أنه قد ذكر   )ونسبها إلى النخعي(، ،95، ص 1ج معجم القراءات،، والخطيب، 36، ص5جالخمسين، 
"نجيناكم" عن ابن أبي عبلة، وقال: كذا ذكرها ابن خالويه كقراءة الجمهور، وذكر همزة التعدية عن النخعي، بينما 

نه كقراءة الجمهور إذ ذكر جيتكم" عن النخعي، وكالمه عن ابن أبي عبلة يحتمل أنجد أن ابن خالويه ذكر "ن
 األلف ولم يذكر الهمزة، إل إن أراد باأللف همزة، وهللا أعلم. 
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 المسألة الثانية: توجيهها: 

 اذة بالهمز، بينما عدي في المتواتر بالتضعيف. القراءة الش عدي الفعل في

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 (نّجى)إل أن الشعراوي أفاد أن  (ّجىنَ )و (جىنْ أَ )كثير من المفسرين لم يذكر فرقاا بين 

 (جىأن)فيد أن هللا خلص بني إسرائيل من عذاب قد وقع عليهم، ذاقوه وساموه، أما ي بالتضعيف 

 .(1) وينزل عليهم ،قبل أن يحل بهممنع العذاب  وفه

 .(2)في التخلص من البالء والشدة (نجى)أسرع من  (أنجى)وفرق بينهما السامرائي بأن 

 )َيْذَبحون(: : في القراءة الشاذةثامنالمطلب ال

ِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن يَُسوُمونَُكۡم ُسوٓ ﴿يقول هللا سبحانه:  ُوَن  لَۡعَذابِ ٱَء ِإَوۡذ ََناۡيَنَُٰكم م  يَُذِب ِ

َٰلُِكم بََلٓء   ۡبَنآَءُكۡم َويَۡسَتۡحُيوَن نَِسآَءُكۡمۚٗ َوِِف َذ
َ
ب ُِكۡم َعِظيم   أ ِن را ثالث ، وفيه [49]البقرة:  ﴾م 

 : مسائل

 المسألة األولى: نسبة القراءة:

 كثير، وابن عيينة عن ابن  ،وحميد ، ابن محيصنقرأ بالتخفيف وإسكان الذال وفتح الياء 

 

 
،  1م(، ج1997، د.ط، مطابع أخبار اليوم)د.م: ، تفسير الشعراوي ، : محمد متوليينظر: الشعراوي  (1)

 . 326-325ص
)القاهرة:  في التعبير القرآني، بالغة الكلمة ، ضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري : فاينظر: السامرائي (2)

 . 71-70،  66، ص1م(، ج 2006ه/ 1427، 2شركة العاتك لصناعة الكتاب، ط
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 .(1)، وذلك حيث وقعوإسماعيل عن ابن كثير، وأبو حيوة، والزعفراني

 توجيهها: المسألة الثانية: 

قد تقع للقليل فقط، وقد تقع للقليل والكثير لدللة ف بالتخفيف، (َذَبحَ )من )َيْذَبحون(  قراءة

 .(2) الفعل على المصدر، والمصدر اسم جنس

ُونَ ﴿ر الجمهو قراءة و    للتكثير. بالتشديد  (ذبَّح) نم ﴾ يَُذِب ِ

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 .(3) من فرعون وقومه ع الذبحبالتشديد فيه مبالغة وتكثير، وذلك لكثرة وقو  (الّذبح)

 .فهي ليست للمبالغة فال تفيد ذلك، أما قراءة التخفيفو 

 قة(:)الصعْ  : في القراءة الشاذةتاسعالمطلب ال

َٰ نََرى قُلُۡتمۡ ِإَوۡذ ﴿ يقول هللا:  َ ٱ َيَُٰموََسَٰ لَن نُّۡؤِمَن لََك َحتا َخَذتُۡكُم  ّللا
َ
نُتۡم   عَِقةُ ٰـَ لصا ٱَجۡهَرٗة فَأ

َ
َوأ

 : ثالث مسائلوفيه ، [55]البقرة:   ﴾تَنُظُرونَ 

 
مختصر ابن خالويه، ونسبها إلى )ابن محيصن(، و  ،166، ص 1ج الشواذ في القراءات،ينظر: ابن مجاهد،  (1)

الكامل في القراءات لهذلي، واونسبها إلى )الزهري، وجماعة(، ، 13، ص1ج كتاب البديع،في شواذ القرآن من 
 ، ونسبها إلى )الزهري، وابن محيصن(. 96، ص1ج  معجم القراءات،، والخطيب، 36، ص5جالخمسين، 

ات  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراء، وابن جني، 130، ص1ج معاني القرآن وإعرابه، ينظر: الزجاج،  (2)
البحر المحيط في ، وأبو حيان، 437، ص2جلسان العرب، ، وابن منظور، 81، ص1جواإليضاح عنها، 

 . 313، ص1ج التفسير،
: إبراهيم بن عمر بن  ، والبقاعي140، ص1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ينظر: ابن عطية،  (3)

، د.ط، : دار الكتاب اإلسالميقاهرةال)، ات والسورنظم الدرر في تناسب اآلي، حسن الرباط بن علي بن أبي بكر
 . 356، ص 1جد.ت(، 
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 المسألة األولى: نسبة القراءة:

 .(1)بخالف في الذاريات  ،ابن محيصن حيث وقع مع إسكان العين قرأ بغير ألف

 ثانية: توجيهها: لة الالمسأ

 بين معانيها في األثر على التفسير. ت، وس، وهي مصدر(فعلة)بغير ألف على وزن 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 .(2) بمعنى (الصعقة)و (الصاعقة)إن  :قيل

َخَذۡتُهُم ﴿، واستدلوا بقول هللا تعالى: (3)من الفعلهي المرة  (الصعقة)إن  :وقيل
َ
  ةُ لراۡجفَ ٱفَأ

ْ ِِف َدارِهِۡم َجَٰثِِميَ  ۡصَبُحوا
َ
َخَذتُۡه  ...﴿ ، وقوله: [78]األعراف:  ﴾ فَأ

َ
ۡن أ ۡيَحةُ ٱَوِمۡنُهم ما اآلية.   ﴾... لصا

 .(4)تعني المرة الواحدة تاهما، فكل[40]العنكبوت: 

 
 

ونسبها إلى )علي بن أبي  ، 13، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (1)
ونسبها إلى )عمر، وعلي رضي هللا عنهما، ، 225، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي، طالب(، 

،  104، ص1ج  معجم القراءات،ب، ، والخطي39، ص 5جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، وغيرهما( 
 ونسبها إلى )عمر، وعثمان، وعلي، وابن عباس رضي هللا عنهم، وابن محيصن، والكسائي(.

، وابن عطية،  289، ص2ج القراءات السبع وعللها وحججها،الكشف عن وجوه  مكي القيسي،ينظر:  (2)
تاج العروس من جواهر ، ، ومرتضى الزبيدي180، ص5جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 

 . 23-21، ص26جالقاموس، 
، كرم: عبد العال سالم متحقيق، الحجة في القراءات السبع، : أبو عبد هللا الحسين بن أحمدينظر: ابن خالويه (3)

، 5ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل،، والبيضاوي، 332، ص 1(، جهـ1401، 4، ط : دار الشروق )بيروت
مدارك التنزيل وحقائق التأويل )تفسير النسفي(، لبركات عبد هللا بن أحمد بن محمود، ، والنسفي: أبو ا150ص

 . 378، ص3(، جم1998ه/1419، 1تحقيق: يوسف علوي بديوي، )بيروت: دار الكلم الطيب، ط
 . 680، ص1ج حجة القراءات،ينظر: ابن زنجلة،  (4)
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 .(1)(الصاعقة)هي ما يصيب اإلنسان عند  (الصعقة)وقيل: إن 

، على أن الخليل ذكر (2) صحب الصاعقةت الذي يهي الصو  (الصعقة)وقيل أيضأ: إن 

 ،والَصاِعَقُة: صيحُة الَعَذابِ فيه الصوت الشديد، قال الخليل: " كالهما تعريفين للصاعقة، و 

ديُد من صْوِت الرَّْعِد، يسُقُط معه ِقْطعة من نار يقال: إنها من َصْوت   اِعَقُة: الَوْقُع الشَّ والصَّ

 .(3)"الملك

هي الصوت  (الصعقة)هي النار التي تنزل من السماء، و ( عقةالصا)فمن فرق جعل 

.(4)الشديد الذي يصحبه  ، ومن لم يفرق جعلهما بمعنىا

 ًة(:طَّ )ح   ءة الشاذة: في القراعاشرالمطلب ال

ْ ٱِإَوۡذ قُلَۡنا ﴿ يقول تبارك وتعالى:  ِ  ۡدُخلُوا ْ ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتۡم رََغٗدا وَ  لَۡقۡريَةَ ٱَهَِٰذه ْ ٱ فَُُكُوا   ۡدُخلُوا

ة  ناۡغفِۡر لَُكۡم َخَطََٰيَُٰكۡمۚٗ وََسزَنِيُد  ۡۡلَاَب ٱ ٗدا َوقُولُواْ ِحطا  . [58]البقرة:   ﴾لُۡمۡحِسنِيَ ٱُسجا

 اآلتية:  المسائل الثالث وفيه 

 
 . 147، ص1جز، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيينظر: ابن عطية،  (1)
الكشف عن وجوه القراءات   مكي القيسي،، و 222، ص6ج الحجة للقراء السبعة،ينظر: أبو علي الفارسي،  (2)

 . 289، ص2ج السبع وعللها وحججها،
مهدي تحقيق: العين، ، : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري الخليل (3)

 . 129، ص1، د.ط، د.ت(، ج: دار ومكتبة الهالل، )د.ممرائيإبراهيم الساو المخزومي، 
حاف فضالء البشر في إت، : شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الغنيينظر: البنا الدمياطي (4)

،  1م(، ج2006ه/1427، 3، طدار الكتب العلمية ، )بيروت:: أنس مهرةتحقيق، القراءات األربعة عشر
 . 517ص
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 المسألة األولى: نسبة القراءة:

 .(1) نصب ابن أبي عبلةبالقرأ 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 لنصبها وجهان: 

طةا، وهذا هو األصل عنا ذنوبنا حِ  طَّ ، والتقدير: حُ (2)وضع موضع الفعل رأنها مصد  -1

 .(3) الزمخشري، وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات  ذكركما 

 .(4)أنها مفعول به، نحو: قل خيراا  -2

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

، أي: هذه ﴾ة  ِحطا ﴿على أحد األقوال في قراءة الرفع أن بني إسرائيل أمروا أن يقولوا 

 فبدلوا وغيروا.، (5) الكلمة بعينها

 
الكامل في القراءات ، والهذلي، 13، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،لويه، ينظر: ابن خا (1)

، ونسبها إلى )ابن أبي عبلة، واألخفش،  105، ص 1ج  القراءات،معجم ، والخطيب، 40، ص5جالخمسين، 
 وابن السميفع، وطاووس اليمني(.

 . 108، ص2ج ان في تأويل القرآن،جامع البي، والطبري، 52، ص1ج معاني القرآن،ينظر: األخفش،  (2)
التنزيل،  الكشاف عن حقائق غوامض، والزمخشري، 139، ص1ج  معاني القرآن وإعرابه،ينظر: الزجاج،  (3)

 . 82، ص1ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل،، والبيضاوي، 143-142، ص1ج
  تفسير الراغب األصفهاني، ، والراغب، 108-107، ص2ج جامع البيان في تأويل القرآن،ينظر: الطبري،  (4)

 .  202، ص1ج
 ع ألحكام القرآن،الجام، والقرطبي، 1119، ص3ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ينظر: الجوهري،  (5)

 ، 191، ص1ج
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، وتبعه  (1) الزمخشري لم يستبعد ذلكل يستقيم على قراءة النصب، وإن كان  المعنى وهذا

، وكذا فعل ابن (3)وليست جملة ،ألنها كلمة مفردة ؛، إل أن الفراء لم يرتض ذلك(2) السمين الحلبي

وبابها ل ينصب المفرد إل أن  (قلت )لوا؛ ألن بنفس قو  منصوباا (ةا طَّ حِ )ول يكون جني إذ قال: "

حقًّا؛ ألن قوله: ل   قلتَ  :ل إله إل هللا، فتقول أنت  يكون ترجمة الجملة، وذلك كأن يقول إنسان:

ا ول عمراا، ول قلتَ  ل: قلتَ إله إل هللا حق، ول تقو  ا، على أن تنصب هذين   زيدا ا ول قعودا قياما

 .(4)"لما ذكرته (ت قل)المصدرين بنفس 

أن يقولوا شيئاا ما يحط عنهم   -على التوجيه بأنها مفعول به -مروا قد أُ  بنو إسرائيلف

إل هللا« وفي حديث الحديث عن ابن عباس أنهم قيل لهم: »قولوا ل إله ذنوبهم، قال النحاس: "

كما تقول:  ،وبكم قولوا شيئا يحّط عنكم ذن :أي ،»قولوا مغفرة« تفسير للنصب  آخر عنه قيل لهم:

وقال عكرمة وغيره: أمروا أن يقولوا ل  وكذا قال ابن عطية: "، (6)، وبنحوه ذكر الطبري (5) "اا قل خير 

وقال  ، ستغفروا وقولوا ما يحط ذنوبكما :وقال ابن عباس: قيل لهم، إله إل هللا لتحط بها ذنوبهم 

 .(7)"الثالثة تقتضي النصب ألقوال وهذه ا ،هذا األمر حق كما أعلمنا :آخرون: قيل لهم أن يقولوا

 

 
 .  143، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (1)
 . 375، ص1ج كنون،الدر المصون في علوم الكتاب المينظر: السمين الحلبي،  (2)
 . 38، ص1ج معاني القرآن،ينظر: الفراء،  (3)
 . 264، ص1جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ابن جني،  (4)
)بيروت: دار إعراب القرآن، النحاس: أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي،  (5)

 . 55ص ،1ه(، ج1421، 1الكتب العلمية، ط
 . 108، ص2ج جامع البيان في تأويل القرآن،ينظر: الطبري،  (6)
 . 150، ص1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عطية،  ابن (7)
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 ات كم(:يئَ ط  ُتكم( و)خَ يئَ ط  )خَ  : في القراءة الشاذةحادي عشرالمطلب ال

ْ ٱِإَوۡذ قُلَۡنا ﴿يقول المولى:  ِ  ۡدُخلُوا ْ ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتۡم رََغٗدا وَ  لَۡقۡريَةَ ٱ َهَِٰذه ْ ٱ فَُُكُوا  ۡۡلَاَب ٱ  ۡدُخلُوا

ة  نا  ٗدا َوقُولُواْ ِحطا  :ثالث مسائلوفيه  ، [58]البقرة:  ﴾لُۡمۡحِسنِيَ ٱزَنِيُد ۡغفِۡر لَُكۡم َخَطََٰيَُٰكۡمۚٗ وَسَ ُسجا

 المسألة األولى: نسبة القراءة:

 .(1)ُكْم(التوحيد بضم التاء مع الهمز )َخِطيَئتُ اْلَجْحَدِرّي على قرأ 

 .(2))َخِطيَئاِتُكْم(  ومجاهد بكسر التاء على الجمع ،والحسن ،اأْلَْعَمش وقرأ

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 فجمع تكسير. ( خطايا)جمع مؤنث سالم لـــ"خطيئة"، أما  (يئاتكمطِ خَ )أن 

 .(3)(ُتغَفْر لكم) ألنه يقرأ قبلها  ؛بالرفع (ُتكميئَ طِ خَ )وقرأ الجحدري 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

  ، ودل على ذلك أنه أضيف إلى (4)بالتوحيد يراد بها الجنس ل العدد الواحد   (كمتُ يئَ طِ خَ )

 

 
والهذلي،  ونسبها إلى )الجحدري، وقتادة(، ، 226، ص 1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،ينظر: المهدوي،  (1)

، ونسبها إلى 107، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 233، ص4جالكامل في القراءات الخمسين، 
 وقتادة، واألعمش، والحسن، وعاصم(. )الجحدري، 

،  107، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 233، ص4جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (2)
 ونسبها إلى )األعمش، والحسن(. 

 226، ص1ج ل،التحصيل لفوائد كتاب التفصيينظر: المهدوي،  (3)
 . 452، ص3جالتفسير الكبير، ينظر: الفخر الرازي،  (4)
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 .(1)إذ إن لكل واحد خطايا ؛الجمع، ودللته قوية

فيد  فيجمع تكسير  ذي هوال (خطايا)فجمع سالمة ويفيد القلة، بعكس  (اتكميئَ طِ خَ )أما 

 .(2) الكثرة

 (:)مصرَ  : في القراءة الشاذةثاني عشرالمطلب ال

َٰ َطعَ  ِإَوۡذ قُلُۡتۡم َيَُٰموََسَٰ ﴿يقول عز من قائل:  نَلَا َرباَك َُيۡرِۡج نَلَا  ۡدعُ ٱاٖم َوَِٰحٖد فَ لَن ناۡصِِبَ لََعَ

ا تُۢنبُِت  ۡرُض ٱِمما
َ
تَۡستَۡبِدلُوَن  ۡۡل

َ
ِي ٱ ِمۢن َبۡقلَِها َوقِثاآئَِها َوفُوِمَها وََعَدِسَها َوبََصلَِهاۖۡ قَاَل أ ِ  َّلا ۡدَّنَٰ ب

َ
ِيٱ ُهَو أ ُهَو   َّلا

ۚٗ خَ  ْ ٱ ۡۡيٌ ا فَ  ۡهبُِطوا ۡۡلُۡمۗ إِنا لَكُ ِمَۡصٗ
َ
ا َسأ  اآلتية:  المسائل الثالث وفيه ، [61بقرة:  ]الاآلية.  ﴾...م ما

 المسألة األولى: نسبة القراءة:

 .(3) بترك التنوين والحسن ،وطلحة  ،الشيزري والقورسي عن أبي جعفر، واألعمشقرأ 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 .(4)البلد المعروف (مصرَ ) القراءة الشاذة بترك التنوينيراد من 

 
 

 . 480، ص1ج الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، مكي القيسي،ينظر:  (1)
والفخر الرازي،  ، 480، ص1ج الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، مكي القيسي،ينظر:  (2)

 . 526، ص3جالتفسير الكبير، 
  ونسبها إلى )األعمش(،  ،14، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (3)

، ونسبها إلى )الحسن، واألعمش، وأبان بن تغلب(،  228، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي، 
، ونسبها إلى  114، ص1ج معجم القراءات، ، والخطيب، 43، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، 

  عنهم، والحسن، وطلحة، واألعمش، وأبان بن تغلب(.)ابن مسعود، وأبّي بن كعب، وابن عباس رضي هللا
 . 133، ص2ج جامع البيان في تأويل القرآن،ينظر: الطبري،  (4)
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 .(1) التنوين فيراد منها مصراا من األمصار، ل بلداا بعينهأما على إجراء 

، وإنما صرف مع اجتماع  (2)البلد المعروف منهاإنه يراد  :وقيل على إجراء التنوين

أبو حيان ذلك بأن فيها سبباا ثالثاا يمنعها من الصرف،  وردّ ، (3)تأنيث لسكون وسطهالو  ميةالعلَ 

على أنه جوز أن يراد من قراءة  ،(4)مية والتأنيث كر من العلَ وهو العجمة، باإلضافة إلى ما ذُ 

 .(5) من إطالق النكرة وإرادة المعين بها البلد المعروف، وذلكالتنوين 

َخفَّت أو َثُقلت، وأسماء  ،ن ل تنصرفكتبت باأللف، وأسماُء البلداوقال الفراء في هذا: "

 ، دعد  :مثل ،إذا كان على ثالثة أْحرف  وأوسطها ساكن ]التنوين[ نها شيٌء جرى النساء إذا َخفَّ م

فتخف لكثرتها،   ،ألنها تردد وتكثر بها التسمية ؛بها النساء يوإنما انصرفت إذا سم، َوُجْملُ  ،وهند 

ُيوَقُف عليها، فإذا  ألفاا  (مصرا) يجعلت األلف التي ف فإن شئت ، وأسماء البلدان ل تكاد تعود 

ن فيها، كما وص باأللف، وأكثر القراء على ترك اإلجراء   ﴾ قََوارِيَرا  ﴿و  ﴾َسَلَِٰسَلْ ﴿كتبوا لت لم تنوِّ

اهبطوا ِمصراا من األمصار،   :غير المصر التي ُتعَرف، يريد  (ِمْصر)جعلت  :وإن شئت  ،فيهما

 فإن الَِّذي سألتم ل يكون إل ِفي القرى واألمصار.

 
فسير معالم التنزيل في تفسير القرآن )تينظر: البغوي: أبو محمد حسين بن مسعود بن محمد بن الفراء،  (1)

، وابن  123، ص1ه(، ج1420، 1تحقيق: عبد الرزاق المهدي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، طالبغوي(، 
ق: عبد  يتحقزاد المسير في علم التفسير، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد،  الجوزي: جمال الدين، 

 . 71، ص1ه(، ج 1420، 1كتاب العربي، طالرزاق المهدي، )بيروت: دار ال
 . 144، ص1ج معاني القرآن وإعرابه،ينظر: والزجاج،  (2)
التفسير الكبير، ، والفخر الرازي، 145، ص 1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (3)

 . 533-523، ص3ج
 . 379، ص1ج البحر المحيط في التفسير،ينظر: أبو حيان،  (4)
 المرجع السابق.ينظر:  (5)
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بغير ألف، وفي قراءة  (اْهِبطوا ِمْصرَ )ي قراءة َعْبد َّللاَّ ا فِ ألنه ؛يوالوجه األول أحب إل

 : ة يوسف بغير ألف:  وتصديق ذلك أنها ِفي سور ، (اْهِبُطوا َفِإّن َلُكْم ما َسَأْلُتم َواْسُكُنوا ِمْصر)ُأَبيّ 

ْ ٱ ...﴿ ُ ٱ ِمَۡصَ إِن َشآَء  ۡدُخلُوا قال: ِهَي  سئل َعْنَها فوقال األعمش و ، [99اآلية. ]يوسف:  ﴾ َءاِمنِيَ  ّللا

 .(1) "مصر التي عليها صالح ْبن عليّ 

، أما الزجاج فأجاز (2) ألنه اسم مؤنث  ؛إن أريد بها البلد المعروف الخليلُ  ومنع الصرفَ 

 .(3)ألنه مذكر سمي به مذكر ؛ذلك

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

البلد المعروف ل   منهاد ير  (مصرَ )خلص مما ذكر في التوجيه أن ترك التنوين في ي

 حتمل أمرين: يغير، وأما على إجراء التنوين ف

 سواء أكان معيناا أم ل.  ؛مصراا من األمصار -1

 .(4)البلد المعروف مصرَ  -2

 .(6) وقريباا منه فعل أبو حيان، (5)أسهب الطبري في بيان ذلكوقد 

 

 
 . 43-42، ص1ج القرآن، معانيالفراء،  (1)
 . 123، ص7جالعين، ينظر: الخليل،  (2)
 . 176، ص 5جلسان العرب، ، وابن منظور، 144، ص 1ج معاني القرآن وإعرابه، ينظر: الزجاج،  (3)
 . 380، ص1ج البحر المحيط في التفسير،ينظر: أبو حيان،  (4)
 . 136-133، ص2ج البيان في تأويل القرآن،جامع ينظر: الطبري،  (5)
 . 380-378، ص1ج البحر المحيط في التفسير،ينظر: أبو حيان،  (6)
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 )وُيَقت  لون(: : في القراءة الشاذةثالث عشرالمطلب ال

ِلاةُ ٱ َوُُضِبَۡت َعلَۡيِهُم  ...﴿: لى عن بني إسرائيلعات يقول هللا  َِن   لَۡمۡسَكَنةُ ٱ وَ  َّل  َوبَآُءو بَِغَضٖب م 

ِۗ ٱ ْ يَۡكُفُروَن أَِب ّللا ناُهۡم ََكنُوا
َ
َٰلَِك بِأ ِ ٱَيَِٰت َذ ِ ٱ َويَۡقُتلُوَن  ّللا ِ  ٱبَِغۡۡيِ  نَ ۧ نلابِي  َٰلَِك  ۡۡلَق  ََكنُواْ   َذ ْ وا بَِما َعَصوا

 .[61]البقرة:  اآلية.  ﴾َتُدونَ َيعۡ 

 :ثالث مسائلوفيه 

 المسألة األولى: نسبة القراءة:

 .(1)حيث وقع ، وذلكوابن مقسم ،بالتشديد الحسنقرأ 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 .(2)والمبالغة  يركث التشديد فيها للت

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

فَُُكاَما َجآَءُكۡم  ... ﴿نبياء حتى قال هللا عنهم: اشتهر عن بني إسرائيل كثرة قتلهم لأل 
َ
أ

نُفُسُكُم 
َ
ُتمۡ ٱرَُسوُلۢ بَِما ََّل َتۡهَوىى أ ۡبُتۡم َوفَرِيٗقا َتۡقُتلُونَ  ۡسَتۡكَِبۡ ، وأتى [87]البقرة: اآلية.  ﴾َفَفرِيٗقا َكذا

 .(3)بصيغة المضارع لستحضار الصورة دوماا في النفوس والقلوب   ﴾َتۡقُتلُونَ ﴿بلفظ 

 
ونسبها إلى )علي رضي هللا   ،14، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (1)

الكامل في  والهذلي،  ونسبها إلى )الحسن(،  ،228، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي،  عنه(،
 ، ونسبها إلى )علي، والحسن(. 115، ص1ج  معجم القراءات،، والخطيب، 43، ص5جلخمسين، القراءات ا

 . 94، ص3ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،ينظر: السمين الحلبي،  (2)
 . 162، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (3)
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 : ، وفي روايةبنو إسرائيل سبعين نبياا  قتلَ  :عن ابن مسعود وروي " وقال أبو حيان:

وعلى هذا يتوجه قراءة من قرأ:  ، ثالثمائة نبي في أول النهار، وقامت سوق قتلهم في آخره

 .(1) "بالتشديد لظهور المبالغة في القتل، وهي قراءة علي (لون تِّ قَ يُ )

ابُه( و)يَ  ءة الشاذة: في القراعشر رابعالمطلب ال ابُه(:)َتشَّ  شَّ

ْ ﴿يقول سبحانه:  َا َما ِِهَ إِنا  ۡدعُ ٱقَالُوا ِ نلا ُ ٱتََشََٰبَه َعلَۡيَنا ِإَوناآ إِن َشآَء  ۡۡلََقرَ ٱنَلَا َرباَك ُيَبي    ّللا

 .[70]البقرة:  ﴾لَُمۡهَتُدونَ 

 اآلتية:  المسائل الثالث وفيه 

 المسألة األولى: نسبة القراءة:

ابُه( وأبو حيوة ،وابن أبي عبلة ،ومجاهد  ،الحسن الهاءمع ضم الشين  شدد   كذا ، و )َتشَّ

ابُه( بدلا من التاء ابن مقسم لكن بالياء  .(2) )َيشَّ

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 اــهــلــثــرج، ومــخــمــرب الــقــك لـوذل ،نـيـتاء في الشـ، فأدغمت الين ء تتشابه بتا  (تّشابهُ )أصل 

 
 . 382، ص1ج البحر المحيط في التفسير،أبو حيان،  (1)
ابُه( نسبو ، 14، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (2) إلى )ابن   )َتشَّ

ابُه(يَ )مسعود(، و  التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي، إلى )محمد ذي الشامة( غير أنه يقرأ )إن الباقر(،  شَّ
ابُه(تَ ) نسبو ، 260ص، 1ج ابُه(يَ ))الحسن(، و إلى شَّ الكامل في القراءات  والهذلي، لى )ابن مسعود وغيره(، إ شَّ

ابُه(تَ ) نسب، و 124-123، ص 1ج معجم القراءات،، والخطيب، 44، ص 5جالخمسين،  )ابن مسعود،   إلى شَّ
ابُه(يَ )واألعرج، والحسن، ويحيى بن يعمر، وعباس عن أبي عمرو(، و  إلى )ابن مسعود، ومحمد ذي الشامة،   شَّ

 طوعي(. ويحيى بن يعمر، والم
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 .(1) إذ أصلها يتشابه (ابهيشَّ )

وأما التذكير فألن الجمع مذكر، ويراد به الجنس، وكذا كانت تفعل العرب في المفرد 

، (بقرة)وهو  ،المؤنث بالهاء، يطرحون هاء التأنيث عند الجمع، ومن أنث فلكون مفرد البقر مؤنث 

ۡعَجاُز ََنٖۡل ...﴿ونظير ذلك قول هللا تعالى: 
َ
ناُهۡم أ

َ
صفة  رَ ، فذكَّ [20]القمر: اآلية.  ﴾َقعِرٖ ن مُّ َكأ

ۡعَجاُز ََنٍۡل َخاوِيَةٖ ...﴿ر، بينما قال في الحاقة: ذكَّ ألن لفظ النخل مُ  ؛(منقعر)النخل 
َ
ناُهۡم أ

َ
  ﴾ َكأ

 .(2) وهي مؤنثة ،(نخلة)ألن النخل جمع  ؛(خاوية)، فأنث صفة النخل [7]الحاقة: اآلية. 

 ير: التفسالمسألة الثالثة: أثرها في 

، ل الماضي كما هو الحال في قراءة الجمهور، ففارقتها المضارعةالقراءة الشاذة من يراد 

 من هذه الجهة. 

فقد يراد من المضارعة الستمرار، فيفيد كثرة تشابه البقر على بني إسرائيل، وقد يراد 

راءة  كس القرة، بع في البحث عن بقبعُد فينم أن بني إسرائيل لم يشرعوا ، (3) منها الستقبال

 .المتواترة التي تفيد أنهم بحثوا ثم اعتذروا بتشابه البقر عليهم

 )أفال يعقلون(: : في القراءة الشاذةخامس عشرالمطلب ال

ْ ﴿يقول هللا تعالى:  ِينَ ٱِإَوَذا لَُقوا ْ َءاَمناا ِإَوَذا َخَل َبۡعُضُهۡم إََِلَٰ َبۡعٖض قَالُٓواْ  َّلا ْ قَالُٓوا َءاَمُنوا

ُُتَد ِ 
َ
ُ ٱثُوَنُهم بَِما َفَتَح  أ وُكم بِهِ   ّللا فََل َتۡعقِلُونَ  ۦَعلَۡيُكۡم ِِلَُحآجُّ

َ
 . [76]البقرة:   ﴾ِعنَد َرب ُِكۡمۚٗ أ

 
 . 155، ص1ج معاني القرآن وإعرابه،، والزجاج، 112-111، ص1ج معاني القرآن،ينظر: األخفش،  (1)
 . 211-210، ص2ج جامع البيان في تأويل القرآن،ينظر: الطبري،  (2)
 . 452-451، ص1ج مع ألحكام القرآن،الجاوالقرطبي، المرجع السابق، ينظر:  (3)
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 المسألة األولى: نسبة القراءة:

 .(1) ، وابن مقسم، وفهد عن يعقوب بالياء فيها قرأ قتادة

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 .بياء الغيبة بدلا من تاء الخطاب 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 قراءة الجمهور بتاء الخطاب تحتمل ثالثة احتمالت:

 .(2) أنه من إنكار اليهود بعضهم على بعض، فيكون على سبيل الحكاية -1

هللا للمؤمنين بأن ل يطمعوا في إيمان اليهود وهم بهذه الصفات وهذه أنه خطاب من  -2

 .(3)األحوال

 .(4) لتفات  على اليهود، وهو ااستئناف إنكاري من هللا -3

، والذي يظهر -فيما وقفت عليه -أما القراءة الشاذة بياء الغيبة فلم يذكرها المفسرون 

ل يعقلون، وذلك بدللة سياق اآلية التي قبلها  المؤمنين فيها عن اليهود بأنهم برمنها أن هللا يخ 

ن يُۡؤِمُنواْ لَُكمۡ ﴿في قوله تعالى: 
َ
َفَتۡطَمُعوَن أ

َ
ِۡنُهۡم يَسۡ أ ِ ٱ َمُعوَن َكَلََٰم  َوقَۡد ََكَن فَرِيق  م  ِفُونَهُ  ّللا   ۥ ُثما ُُيَر 

 
 . 49، ص5جقراءات الخمسين، الكامل في الينظر: الهذلي،  (1)
 . 563-523، ص3جالتفسير الكبير، ينظر: الفخر الرازي،  (2)
 . 443-442، ص1ج البحر المحيط في التفسير،وأبو حيان، المرجع السابق، ينظر:  (3)
 . 237، ص1ج األصفهاني،تفسير الراغب ينظر: الراغب،  (4)
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،  ﴾يَۡسَمُعونَ ﴿ ن اليهود بالغيب،، فجميع الكالم ع[75]البقرة:  ﴾ِمۢن َبۡعِد َما َعَقلُوُه وَُهۡم َيۡعلَُمونَ 

ِفُونَهُ ﴿  ، وهللا أعلم. ﴾َيۡعلَُمونَ ﴿، ﴾ۥ ُُيَر 

 )تعلمون( و)ما تسرون وما تعلنون(: راءة الشاذةالق : فيسادس عشرالمطلب ال

نا ﴿يقول عز وجل: 
َ
َوََّل َيۡعلَُموَن أ

َ
َ ٱأ وَن َوَما ُيۡعلُِنونَ  ّللا ، وفيه  [77]البقرة:  ﴾َيۡعلَُم َما يُِّسُّ

 مسائل ثالث: 

 المسألة األولى: نسبة القراءة:

)ما تسرون وما تعلنون( أ وقر ، (1) طريق الزعفرانيمن بالتاء ابن محيصن )تعلمون( قرأ 

 .(2) ابن أبي يزيد عن ابن محيصنبالتاء 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 بتاء الخطاب بدلا من ياء الغيبة. 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 :، وقيل(3) فيكون الخطاب فيها لليهود  ؛الخطاب في جميع الكلمات الثالث تاء إن قرئت ب

 
ونسبها إلى )ابن محيصن،  ، 14، ص 1ج البديع، مختصر في شواذ القرآن من كتابينظر: ابن خالويه،  (1)

ونسبها إلى )ابن محيصن بخالف(،  ، 261، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي، وقتادة(، 
، ونسبها كابن 133، ص1ج عجم القراءات، م، والخطيب، 49، ص 5جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، 

 خالويه.
،  134، ص 1ج  معجم القراءات، ، والخطيب، 50، ص5جالقراءات الخمسين،  الكامل في ينظر: الهذلي،  (2)

 ونسبها إلى )األهوازي عن ابن محيصن(. 
 . 521، ص1ج البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة،ينظر: القاضي،  (3)
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 ن باب التوبيخ والتقريع. نه لليهود م، واألقرب أ(1) للمسلمين

وَن َوَما ُيۡعلُِنونَ ﴿في  ةالغيب ياء الخطاب في )تعلمون(، وبتاء ب ت أما إن قرئ ، ﴾َما يُِّسُّ

 .(2) تحقيراا لهم وإهمالا  ؛من الخطاب إلى الغيبة ثم التفت  ،فيكون الخطاب للمؤمنين، أو لليهود 

 (:)غُلف : في القراءة الشاذةسابع عشرالمطلب ال

ۚٗ﴿ :هللا قال ُ ٱ بَل لاَعَنُهُم  َوقَالُواْ قُلُوبَُنا ُغلُۡفۢ ا يُۡؤِمُنونَ  ّللا  . [88]البقرة:   ﴾بُِكۡفرِهِۡم َفَقلِيٗل ما

 المسألة األولى: نسبة القراءة:

عن أبيه، وابن   كثير بن أحمد بن موسى عن زبان، وصدقة بن عبد َّللاَّ  بضم الالمقرأ 

 .(3) ، والحسنُمَحْيِصن، واْبن ِمقَسم

 المسألة الثانية: توجيهها: 

(، أما قراءة الجمهور بإسكان الالم غالف)هي جمع  )ُغُلف( بضم الالمالقراءة الشاذة 

 .(4) إن قراءة الجمهور كالشاذة إل أن الالم سكنت تخفيفاا  :فهي جمع )أغَلف(، وقيل ﴾ُغلُۡفۢ ﴿

 
 . 178، ص1ج إعراب القراءات الشواذ،ينظر: أبو البقاء العكبري:  (1)
 . 301، ص 1ج المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،روح ينظر: األلوسي،  (2)
ونسبها إلى )اللؤلؤي عن أبي  ، 15، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (3)

ونسبها إلى )ابن عباس، وابن هرمز،  ، 285، ص1ج يل لفوائد كتاب التفصيل،التحصوالمهدوي، عمرو(، 
،  149، ص 1ج  معجم القراءات، ، والخطيب، 57، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، لي، والهذ وغيرهما(، 

ونسبها إلى )ابن عباس، وابن هرمز، وابن محيصن، واللؤلؤي عن أبي عمرو، وسعيد بن جبير، والحسن، وعمرو  
 عبيد، والكلبي، والفضل الرقاشي، وابن أبي إسحاق، واألعمش(. ابن

، والسمين  271، ص9جلسان العرب، ، وابن منظور، 169، ص1ج القرآن وإعرابه،معاني ينظر: الزجاج،  (4)
 . 501-500، ص1ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،الحلبي، 
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 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 .(1) فال يصل إليها الحق ؛مغطاةأن قلوبهم ُخلَقت قراءة الجمهور  يكون المعنى على

فتستغني بما   ،، أي: مملوءة(2)أما على القراءة الشاذة فيريدون أن قلوبهم أوعية للعلم 

 .(3) عندها من علم عن غيره

بذلك أن ما جاء به النبي صلى هللا عليه وسلم ليس بحق، ول ِعلَم فيه، ول  أرادوا  :أو

 .(4) كونها أوعية للعلم ،ذ لو كان كذلك؛ لوعته قلوبهمخير، إ

دوا(: : في القراءة الشاذةثامن عشرالمطلب ال  )أْو كلما عه 

ََٰهُدواْ َعۡهٗدا ناَبَذهُ ﴿ :يقول هللا َوُُكاَما َع
َ
ۡكََثُُهۡم ََّل يُۡؤِمُنونَ  ۥأ

َ
ِۡنُهمِۚ بَۡل أ  [. 001]البقرة:  ﴾فَرِيق  م 

 ءة:المسألة األولى: نسبة القرا

 .(5)دوا(هِ )عَ  وكسر الهاء من غير ألف كلما(، )أوْ  بإسكان الواوقرأ أبو السّمال 

 
مدارك التنزيل ، والنسفي، 164-163، ص1جل، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيينظر: الزمخشري،  (1)

 . 108، ص1جوحقائق التأويل، 
،  4ج معجم مقاييس اللغة،، وابن فارس، 327، ص2ج جامع البيان في تأويل القرآن،، ينظر: الطبري  (2)

 . 390ص
القرآن روح المعاني في تفسير ، واأللوسي، 108، ص1جمدارك التنزيل وحقائق التأويل، ينظر: النسفي،  (3)

 . 318، ص1ج العظيم والسبع المثاني،
معالم التنزيل في تفسير القرآن، ، والبغوي، 257-256ص، 1ج تفسير الراغب األصفهاني،ينظر: الراغب،  (4)

 . 141، ص1ج
، وضبط المحقق )أْو كلُّما( هكذا بضم الالم، ولم  174، ص1ج الشواذ في القراءات،ينظر: ابن مجاهد،  (5)

مجاهد، إذ نص على سكون الواو فقط، وأحال إلى المحتسب لبن جني، ولم يذكر شيئاا فيها ينص عليها ابن 
 =  لالم، وهللا أعلم.بضم ا
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 المسألة الثانية: توجيهها: 

 كلما(: أواًل: توجيه )أوْ 

 في اللغة على ثالثة أضرب: -ساكنة الواو -( تأتي )أوْ 

 أن تكون عاطفة.  -1

، كقوله تعالى: ()بلأن تكون بمنزلة )أم( المنقطعة للتحول والترك، فتكون بمعنى  -2

ۡو يَزِيُدونَ ﴿
َ
لٍۡف أ

َ
رَۡسلَۡنَُٰه إََِلَٰ ِماْئَةِ أ

َ
 ، أي: بل يزيدون.[147]الصافات:  ﴾َوأ

ۡو إِثٗۡما ُثما يَۡرِم بِهِ   َ َوَمن يَۡكِسۡب َخِطٓي ﴿الواو، كقوله تعالى: أن تكون بمنزلة  -3
َ
ا   ٗ بَرِٓي  ۦة  أ

بِينٗ  ۡحَتَمَل ٱ َفَقِد   .(1) ، أي: خطيئة وإثماا [112]النساء:  ﴾ا ُبۡهَتَٰٗنا ِإَوثٗۡما مُّ

دوا(:   ثانيًا: توجيه )عه 

والُمعاَهَدُة والْعِتهاُد والتعاُهُد " توجيه الشاذ قريب من المتواتر، قال صاحب اللسان:

ُد َواِحٌد، َوُهَو ِإحداُث الَعْهِد ِبَما َعِهْدَته ثيراا استعمال )عِهد( بكسر الهاء يأتي ك ، إل أن (2) "والتََّعهُّ

 . (3)، أي: لقيه وعرفه بكذاسبق لك به عهد، كما يقال: عهدي بفالن كذا فيما

 

، ويظهر أنه يريد فتح الهاء  16، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،وينظر: ابن خالويه، = 
 فيها، هكذا: )عَهدوا( إذ لم ينص على كسرها.

الكامل في القراءات الخمسين،  ، والهذلي، 287، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،وينظر: المهدوي، 
 . 162-161، ص 1ج معجم القراءات،الخطيب، ، و 61، ص5ج

الدر المصون في ، والسمين الحلبي، 519-518، ص1ج البحر المحيط في التفسير،ينظر: أبو حيان،  (1)
 . 25، ص2ج علوم الكتاب المكنون،

 . 313، ص3جلسان العرب، ابن منظور،  (2)
 والمرجع السابق. ،191، ص1ج إعراب القراءات الشواذ،ينظر: أبو البقاء العكبري:  (3)



141 

 

، ول يلزم ذلك منه  (1)وانتصاب )عهداا( على القراءة الشاذة يتعين أن يكون على المصدر 

 : قد يكون أو، (2)أي: معاهدةكون مصدراا جرى على غير صدره، ي، إذ قد ةالمتواتر القراءة في 

ْ ﴿ـــ، فه مفعول بهانتصب على أن ََٰهُدوا ، فيكون التقدير: أعطوا (أعطوا)على هذا ُتّضمن معنى  ﴾َع

 .(3) هللا عهداا 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 كلما(: أواًل: األثر في )أوْ 

وما يكفر بها إل الذين فسقوا يكون المعنى:  ، ( تكون عاطفةأن )أوْ بعلى التوجيه األول 

 .(4)هنا بمعنى الذين فسقوا  ﴾لَۡفَِٰسُقونَ ٱ﴿تكون كلمة ف، عهد هللا بذواأو ن

أما على التوجيه الثاني فيكون التقدير: وما يكفر بها إل الفاسقون بل كلما عهدوا عهداا، 

ۡكََثُُهۡم ََّل ﴿الذي بعده وهو:  ويؤكد ذلك اإلضرابُ 
َ
 .(5) ﴾ يُۡؤِمُنونَ بَۡل أ

كاألول، أي: وما يكفر بها إل الذين فسقوا وأما على التوجيه الثالث فيكون التقدير فيه 

، وهذا (6) معنى المتواتر والشاذ كما ذكر ذلك السمين الحلبي ههنا ، فيتفقونقضوه نبذوا عهد هللاو 

 
 . 100، ص1جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ينظر: ابن جني،  (1)
 . 519، ص1ج البحر المحيط في التفسير،ينظر: أبو حيان،  (2)
، والسمين  100، ص1جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ابن جني،  ينظر: (3)

 . 26-25، ص2ج صون في علوم الكتاب المكنون،الدر المالحلبي، 
 . 171، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (4)
، والسمين  100-99، ص1جضاح عنها، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليينظر: ابن جني،  (5)

 . 25، ص2ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،الحلبي، 
 . 25، ص2ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،لسمين الحلبي، ينظر: ا (6)
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َوُُكاَما ﴿الواو في يكون على القول بأن 
َ
عليها همزة   دخلت ، عاطفة المتواتر واوٌ  في ﴾أ

 .(1) الستفهام

 ثانيًا: األثر في )عهدوا(:

نقضوه ولو لم يبرموه هم وأبرمه   ؛وعرفوهووجدوه ، عهداا ي هؤلء المعنى قد يكون: كلما لق نأ

 .(2) ، فهم درجوا على نقض عهد هللا مراراا كثيرةغيرهم

 )على المل كين(: الشاذة: في القراءة تاسع عشرالمطلب ال

ْ ٱ وَ ﴿ :المولىيقول  ْ  تاَبُعوا َيَِٰطيُ ٱَما َتۡتلُوا َٰ ُملۡ  لشا َنۖۡ َوَما َكَفَر ُسلَۡيَمَُٰن َوَلَِٰكنا  ِك ُسلَۡيَمَٰ لََعَ

َيَِٰطيَ ٱ ۡحرَ ٱ نلااَس ٱ َكَفُرواْ ُيَعل ُِموَن  لشا ِ نزَِل لََعَ  لس 
ُ
ٓ أ بَِبابَِل َهَُٰروَت َوَمَُٰروَتۚٗ َوَما ُيَعل َِماِن  لَۡملََكۡيِ ٱَوَما

حَ 
َ
َٰ َيُقوََّلٓ إِناَما ََنُۡن فِۡتَنة  فََل تَ  دٍ ِمۡن أ ِقُوَن َحتا ۖۡ َفَيَتَعلاُموَن مِۡنُهَما َما ُيَفر  َوَما   ۚۦٗ َوَزوِۡجهِ  لَۡمۡرِء ٱبَۡيَ  ۦبِهِ ۡكُفۡر

ِيَن بِهِ  َحٍد إَِّلا بِإِذۡ  ۦُهم بَِضآر 
َ
ِۚٗ ٱِن ِمۡن أ َٰهُ ٱَولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن  ۡمۚٗ َويََتَعلاُموَن َما يَُُضُُّهۡم َوََّل يَنَفُعهُ  ّللا ى َما   ۡشََتَ

ۡواْ بِهِ  ٓأۡلِخَرةِ ٱ  ِِف  ۥَلُ  نُفَسُهۡمۚٗ لَۡو ََكنُواْ َيۡعلَُمونَ  ۦٓ ِمۡن َخَلَٰٖقِۚ َوَۡلِئَۡس َما َشَ
َ
 ، وفيه مسائل: [102]البقرة:   ﴾أ

 نسبة القراءة:المسألة األولى: 

بكسر الالم الحسن، وُقَتْيَبة طريق النهاوندي في قول العراقي، والرازي، قال الهذلي: "

 ار عن ــكــن بـي، وابـكـن مـ م عـيـكـن حـر، وابـفـعـي جـن أبـ اده عـنـإسـة بـبـَ ْـ يـَـ ذا روى ُقتـكـوه ّي،ـامِ ـمَّ ـحَ ـوال

 
: عبد السالم محمد  تحقيق، الكتابعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولء، أبو بشر : ينظر: سيبويه (1)

المحرر الوجيز ، وابن عطية، 189-187، ص3م(، ج1988ه/1408، 3، )القاهرة: مكتبة الخانجي، طهارون 
 . 185-184، ص1جتاب العزيز، في تفسير الك

 . 62، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (2)
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 .(1)"دمشقي

 توجيهها: المسألة الثانية: 

 .(2)على أنهما من البشر ل من المالئكة  )المِلكين( بكسر الالم

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

َلكان، ألن المالئكة ل  ِلكان من الناس ل مَ للذين كانا ببابل هما مَ تفيد القراءة الشاذة أن ا

 ن هما على عدة أقوال:واختلف في مَ ، (3) تعلم الناس السحر

 .(5) ، قاله الحسنمن أهل بابل (4) علجان -1

 .(6)هاروت وماروت، قاله أبو األسود الدؤلي -2

 
،  1ج الشواذ في القراءات،، وينظر: ابن مجاهد، 64، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، الهذلي،  (1)

في شواذ  مختصروابن خالويه، ونسبها إلى )ابن عباس، وابن أبزى، والحسن، والضحاك بن مزاحم(، ، 175ص
والمهدوي،  عنهم(،  ونسبها إلى )الحسن بن علي، وابن عباس رضي هللا، 16، ص1ج القرآن من كتاب البديع،

،  1ج معجم القراءات،والخطيب، ونسبها كابن خالويه، ، 325، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،
، وأبي األسود الدؤلي،  ، ونسبها إلى )الحسن بن علي، وابن عباس، وابن أبزى رضي هللا عنهم164ص

 والضحاك، وسعيد بن جبير، والزهري، وقتيبة عن الكسائي(.
: زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  ، والرازي 38، ص1ج معاني القرآن،ينظر: الفراء،  (2)

،  لدار النموذجية ا ،: المكتبة العصرية، )بيروت، صيدا: يوسف الشيخ محمدتحقيق، مختار الصحاح، الحنفي
 . 298، ص1م(، ج1999ه/1420، 5ط

 .148، ص1جتفسير القرآن، معالم التنزيل في ينظر: البغوي،  (3)
 .  326، ص2والعلج هو الرجل الشديد الغليظ، ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج (4)
أحمد بن محمد  ، وابن جزي: أبو القاسم محمد بن52، ص2ج الجامع ألحكام القرآن،ينظر: القرطبي،  (5)

،  1تحقيق: عبد هللا الخالدي، )بيروت: دار األرقم بن أبي األرقم، طالتسهيل لعلوم التنزيل، الكلبي الغرناطي، 
 . 92، ص 1ه(، ج1416

 . 186، ص1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ينظر: ابن عطية،  (6)
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 .(1) رجالن ساحران من بابل، قاله ابن عباس -3

في قوله تعالى:  (3) ، ويتعين على هذا أن تكون )ما( نافية(2)ابن أبزى  داود وسليمان، قاله -4

نزَِل لََعَ ﴿
ُ
 . ﴾بَِبابَِل َهَُٰروَت َوَمَُٰروَتۚٗ  لَۡملََكۡيِ ٱَوَمآ أ

 .(4) شيطانان -5

وقد ظهرا  ،القراءة الشاذة على المتواترة في أنهما كانا من المالئكةبعض المفسرين وحمل 

ل القراءة المتواترة على الشاذة في أنهما رجالن سميا  ضهم فحموعكس بع، (5) في صورة الملوك

، لئال  يظهر من هذه األقوال هو حمل الشاذ على المتواتر، والذي (6) كين باعتبار صالحهماملَ 

 فهناك أقوال في معنى المتواتر أيضاا.قصر على معنى محدد، يتناقض المعنى، ولئال يُ 

 ُيْعل مان(:) : في القراءة الشاذةلعشرون المطلب ا

ْ ٱ وَ ﴿ يقول جل وعال: َيَِٰطيُ ٱَما َتۡتلُواْ  تاَبُعوا َٰ ُملِۡك ُسلَۡيَمَٰ  لشا َنۖۡ َوَما َكَفَر ُسلَۡيَمَُٰن َوَلَِٰكنا  لََعَ

َيَِٰطيَ ٱ ۡحرَ ٱ نلااَس ٱ َكَفُرواْ ُيَعل ُِموَن  لشا ِ نزَِل لََعَ  لس 
ُ
ٓ أ َما ُيَعل َِماِن بَِبابَِل َهَُٰروَت َوَمَُٰروَتۚٗ وَ  لَۡملََكۡيِ ٱَوَما

حَ 
َ
ِقُوَن بِهِ  دٍ ِمۡن أ ۖۡ َفَيَتَعلاُموَن مِۡنُهَما َما ُيَفر  َٰ َيُقوََّلٓ إِناَما ََنُۡن فِۡتَنة  فََل تَۡكُفۡر َوَما   ۚۦٗ َوَزوِۡجهِ  لَۡمۡرِء ٱبَۡيَ  ۦَحتا

 
 .148، ص1جمعالم التنزيل في تفسير القرآن، ، ينظر: البغوي  (1)
المحتسب في تبيين وجوه شواذ ، وابن جني، 175، ص1ج الشواذ في القراءات، ينظر: ابن مجاهد،  (2)

 . 377، ص1ج الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي القيسي،، و 100، ص1جالقراءات واإليضاح عنها، 
 . 527، ص1جر، البحر المحيط في التفسيينظر: أبو حيان،  (3)
 وقد ذكر جميع األقوال السابقة، وزاد هذا. المرجع السابق،ينظر:  (4)
 . 340، ص 1ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،ينظر: األلوسي،  (5)
روح المعاني في تفسير القرآن ، واأللوسي، 278، ص1ج تفسير الراغب األصفهاني،ينظر: الراغب،  (6)

 . 340، ص1ج العظيم والسبع المثاني،
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ِيَن بِهِ  َحٍد إَِّلا بِإِۡذِن  ۦُهم بَِضآر 
َ
ِۚٗ ٱِمۡن أ َٰهُ ٱَولََقۡد َعلُِمواْ لََمِن  ۡمۚٗ هُ ُُضُُّهۡم َوََّل يَنَفعُ َويََتَعلاُموَن َما يَ  ّللا ى َما   ۡشََتَ

ۡواْ بِهِ  ٓأۡلِخَرةِ ٱ ِِف  ۥَلُ  نُفَسُهۡمۚٗ لَۡو ََكنُواْ َيۡعلَُمونَ  ۦٓ ِمۡن َخَلَٰٖقِۚ َوَۡلِئَۡس َما َشَ
َ
 . [102]البقرة:   ﴾أ

 :ثالث   وفيه مسائل

 لمسألة األولى: نسبة القراءة:ا

 .(1) طلحةوتخفيف الالم ن بإسكان العي قرأ 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

وكذا قد يكون ، (2) واإلخبار اإلعالم باب من )ُيْعِلمان( بالتخفيف مع سكون العين أن 

 .(3) األمر في القراءة المتواترة بنفس التوجيه على أن )عّلم( تستعمل في باب )أعلم(

كما  ،مشتركينفي معنى واحد   وقد يجيء فعلت وأفعلتوفرق سيبويه بينهما إذ قال: "

جاء فيما صيرته فاعالا ونحوه؛ وذلك وعزت إليه وأوعزت إليه، وخبرت وأخبرت، وسميت 

وقد يجيئان مفترقين، مثل علمته وأعلمته، فعلمت: أدبت، وأعلمت: آذنت، وآذنت:  ،وأسميت 

رى سميت  نت وآذنت مجوبعض العرب يجري أذّ  ،نت: النداء والتصويت بإعالن  أعلمت؛ وأذّ 

 .(4)"ميت وأس

 
الكامل في القراءات ، والهذلي، 16، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،خالويه،  ينظر: ابن (1)

 . 165، ص1ج  معجم القراءات،، والخطيب، 63، ص5جالخمسين، 
 . 128، ص 33جتاج العروس من جواهر القاموس، ينظر: مرتضى الزبيدي،  (2)
، 1ج الهداية إلى بلوغ النهاية، لقيسي، مكي ا، و 183، ص 1ج معاني القرآن وإعرابه،الزجاج، ينظر:  (3)

 . 372ص
 . 418-417، ص 12جلسان العرب، ، وينظر: ابن منظور، 62، ص4ج الكتاب،سيبويه،  (4)
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 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

ا كانا ُيعلِّمان الناس أن المَلكين كانا يخبران الناس عن السحر وينهيان عنه، ل أنهم

يكون على هذا التأويل تعلم السحر كفراا، إنما يكون العمل به كفراا،   ولقال الزجاج: "، (1)السحر

 .(2) "فه، وإنما يأثم بالعمل بهأَثْم بأنه عر كما أن من َعَرَف الزنا لم ي 

  هم معنى القراءة المتواترة على القراءة الشاذة، وبعض بعض المفسرين وأهل اللغةوحمل 

 وهو الذي يظهر ليتغاير المعنى ويتسع بين المتواتر والشاذ.، (3) اآلخر جعله على بابه من التعليم 

 راعنًا( و)راعونا(:) : في القراءة الشاذةلعشرون االواحد و المطلب 

َها ﴿ يقول هللا تعالى:  يُّ
َ
ىأ ِينَ ٱ يَ ْ  َّلا ْ َرَِٰعَنا َوقُولُوا ْ ََّل َتُقولُوا ْۗ ٱ وَ  نُظۡرنَا ٱَءاَمُنوا َٰفِرِيَن   ۡسَمُعوا َولِلَۡك

ِِلم  
َ
 اآلتية:  المسائل الثالث وفيه ، [104]البقرة:   ﴾َعَذاٌب أ

 لمسألة األولى: نسبة القراءة:ا

 .(4)  )راعناا( بالتنوين والحسن، واألعمش، وأبو حيوةَوُحَمْيد، ُمَحْيِصن، ابن قرأ 

 

 
الدر المصون في علوم ، والسمين الحلبي، 529، ص1جالبحر المحيط في التفسير، ينظر: أبو حيان،  (1)

 . 34-33، ص2ج الكتاب المكنون،
 . 184، ص1ج قرآن وإعرابه، معاني الالزجاج،  (2)
 . 187، ص1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ينظر: ابن عطية،  (3)
سبها إلى )الحسن(،  ون، 16، ص 1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (4)

الكامل في القراءات  ، والهذلي ونسبها إلى )الحسن(، ، 326، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي، 
، ونسبها إلى )الحسن، وابن أبي ليلى، وأبي  168، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 66، ص5جالخمسين، 

 حيوة، وابن محيصن، واألعمش(. 
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 .(1) بالواو (راعونا)جرير عن األعمش، وأبان بن يزيد روى و 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 .(3) على المصدر، كأنه قيل: رعونة، أو (2) بالقول ت نصب من الرعونة،  )راعناا(أن 

فهي على أما )راعونا( ، (4) ولوا قولا راعناا صفة لمصدر محذوف، أي: ل تقوقيل: بل هي 

 صيغة الجمع بدلا من اإلفراد.

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

  ة ل تقولوا )راعناا( أي: ل تقولوا حمقاا وجهالا وهجراا من القول، ول تقولوا كذباا وسخري

 عليه وسلم، إذ كانوا هم أجل  أن المؤمنين كانوا يقولون هذا للنبي صلى هللا، ويستبعد (5)واستهزاءا 

هي المؤمنون عن القول  حمله ابن عطية على قول اليهود، ونُ  ؛يراا له واحتراماا، ولذاالناس توق

 .(6)المباح )راعنا( بال تنوين سداا للذريعة كي ل يتطرق اليهود إلى المحظور

 
ونسبها إلى )ابن مسعود(، ، 16، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،: ابن خالويه، ينظر (1)

الكامل في  والهذلي،  ونسبها إلى )ابن مسعود(، ،326، ص1ج كتاب التفصيل، التحصيل لفوائدوالمهدوي، 
ود، وأبّي  ، ونسبها إلى )ابن مسع168، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 66، ص 5جالقراءات الخمسين، 

 ابن كعب، ورّز بن حبيش، واألعمش(.

 . 512، ص1جمختار الصحاح، ، والرازي، 70، ص1جمعاني القرآن، الفراء،  (2)
 . 385-384، ص1ج الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي القيسي،ينظر:  (3)
البحر المحيط في ، وأبو حيان، 467-466، ص 2ج جامع البيان في تأويل القرآن،ينظر: الطبري،  (4)

 . 543-542، ص1ج التفسير،
، 1جالتفسير،  زاد المسير في علم، وابن الجوزي، 188، ص1ج معاني القرآن وإعرابه، ينظر: الزجاج،  (5)

 . 182، ص 13جلسان العرب، ، وابن منظور، 98ص
 . 189، ص1ج المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،ينظر: ابن عطية،  (6)
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 عليه وسلم أما )راعونا( بصيغة الجمع على أنهم كانوا يخاطبون رسول هللا صلى هللا

، وذكر ابن عطية أن اليهود يريدون معنى باطالا في (1) بلفظ الجمع توقيراا له وتعظيماا وإكباراا 

 .(2) الباطن من الرعونة على وزن )فاعول(

وهو في  بعضاا،  منينلمؤ ا خطاب بعض  علىوجوز الطبري أن تكون صيغة الجمع 

 .(3) م يصح من خبرتبعد هذا الوجه ألنه ل، فنهوا عن ذلك، ثم اس حكاية أمر صالح لجماعة معنى

 )أنظرنا(: : في القراءة الشاذةلعشرون االثاني و المطلب 

َها ﴿ :سبحانهيقول هللا  يُّ
َ
ىأ ِينَ ٱ يَ ْ  َّلا ْ َرَِٰعَنا َوقُولُوا ْ ََّل َتُقولُوا ْۗ ٱ وَ  نُظۡرنَا ٱَءاَمُنوا َٰفِرِيَن   ۡسَمُعوا َولِلَۡك

ِِلم  
َ
 اآلتية:  المسائل الثالث ، وفيه [104]البقرة:   ﴾َعَذاٌب أ

 لمسألة األولى: نسبة القراءة:ا

 .(4) قرأ األعمش من رواية جرير عنه وكسر الظاء بهمزة قطع مفتوحة

 الثانية: توجيهها: المسألة 

 ي  ـبـنـاب الـحـا ألن أصـهـيـر فـيـأخـى التـنـعـري مـبـد الطـعـبـ، واست(5) واإلمهالهي من التأخير 

 
الدر المصون ، والسمين الحلبي، 174، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (1)

 . 51، ص2ج في علوم الكتاب المكنون،
 . 189، ص1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ن عطية، ينظر: اب (2)
 . 467، ص2ج جامع البيان في تأويل القرآن،ينظر: الطبري،  (3)
،  169، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 240، ص4جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (4)

 ونسبها إلى )أبّي، واألعمش(. 
 . 219، ص5جالعرب،  لسانينظر: ابن منظور،  (5)



149 

 

 .(1)ل التأخر عنه  ،نما أمروا بالدنو منهصلى هللا عليه وسلم إ 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 هي:  وردت عدة معان  للقراءة المتواترة )انُظرنا(، و 

 . (2) أفهمنا وبين لنا  -1

 .(3) اسمع منا -2

، ألن النظر إلى المتعلم بغرض اإلفهام يكون أقوى وأنجع من عدم انظر إلينا وتفقدنا -3

 . (4) النظر إليه

 .(5) ا وأمهل عليناظرنانت -4

 .( 6) وتشهد القراءة الشاذة للمعنى األخير في قراءة الجمهور

 ها(:)ُتنسَ  القراءة الشاذة: في لعشرون االثالث و المطلب 

نا ﴿
َ
لَۡم َتۡعلَۡم أ

َ
ۡو ِمۡثلَِهاۗٓ أ

َ
ِۡنَهآ أ ۡۡيٖ م 

ِت ِِبَ
ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
َ ٱَما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة أ ِ  ّللا

َٰ ُك  ءٖ قَِديرٌ لََعَ   ﴾ ََشۡ

 : ثالث مسائلوفيه ، [106]البقرة: 
 

 . 468، ص2ج جامع البيان في تأويل القرآن،ينظر: الطبري،  (1)
: محمد تحقيق، تفسير مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزوميينظر: مجاهد:  (2)

 . 210، ص 1(، جم1989/هـ1410، 1، طدار الفكر اإلسالمي الحديثة ، )مصر:النيل يعبد السالم أب
: عبد تحقيق، بن سليمانتفسير مقاتل ي، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخ ينظر: مقاتل: (3)

 . 129، ص1ه(، ج1423، 1، طدار إحياء التراث، )بيروت: هللا محمود شحاته
 . 635، ص3جالتفسير الكبير، ينظر: الفخر الرازي،  (4)
 . 189، ص1جسير الكتاب العزيز، المحرر الوجيز في تفينظر: ابن عطية،  (5)
 . 543-542، ص1ج التفسير،البحر المحيط في ينظر: أبو حيان،  (6)



150 

 

 لمسألة األولى: نسبة القراءة:ا

 .(1) وفتح السين على ما لم يسم فاعله ،ضمهامع قرأ أبو حيوة بالتاء 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

، والفاعل هنا يحتمل أمرين: أن يكون الُمنسي  الخطاب فيها للنبي صلى هللا عليه وسلم

 .(2) أو يكون الُمنسي ما يعرض لبن آدم من أعراض الدنياهو هللا، 

 الثالثة: أثرها في التفسير: المسألة 

بضم النون األولى  ﴾نُنِسَها ﴿، إذ على قراءة الجمهور (3) أنها تكون من النسيان ل غير

على أن الزجاج  ، (4)مع كسر السين يحتمل أن تكون من النسيان، ويحتمل أن تكون من الترك

نسيت( ل )أنسيت(، عنى الترك هنا، ألن معنى الترك يكون في )ن أبي طالب استبعدا مومكي ب

 .(6)وحمل الفخر الرازي معنى الترك على المجاز ،(5)وقد ورد عن ابن عباس: نأمرك بتركها

 
وابن  ونسبها إلى )سعيد بن المسيِّب، والضحاك(، ، 178، ص 1ج الشواذ في القراءات، ينظر: ابن مجاهد،  (1)

والمهدوي، مسيِّب(، ونسبها إلى )ابن ال، 16، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،خالويه، 
الكامل في القراءات الخمسين،  والهذلي،  كابن مجاهد،ونسبها  ،327، ص 1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،

 ، ونسبها كابن مجاهد.172-171، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 239، ص4ج
 . 140، ص1جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ينظر: ابن جني،  (2)
 . 192، ص1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ينظر: ابن عطية،  (3)
، 1ج الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي القيسي، ، و 190، ص 1ج معاني القرآن وإعرابه،ينظر: الزجاج،  (4)

 . 387-386ص
، 1ج النهاية،الهداية إلى بلوغ  مكي القيسي، ، و 190، ص 1ج معاني القرآن وإعرابه،ينظر: الزجاج،  (5)

 . 387-386ص
 . 637، ص3جالتفسير الكبير، ينظر: الفخر الرازي،  (6)
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 )فأينما َتولَّوا(: : في القراءة الشاذةلعشرون االرابع و المطلب 

ِ ﴿يقول ربنا:  ُّواْ َفَثما وَۡجُه  لَۡمۡغرُِبۚٗ ٱ وَ  لَۡمۡۡشُِق ٱَوّلِلا ۡيَنَما تَُول
َ
ِۚٗ ٱفَأ َ ٱ إِنا  ّللا ]البقرة:   ﴾َوَِٰسٌع َعلِيم   ّللا

 اآلتية: المسائل الثالث وفيه ، [115

 لمسألة األولى: نسبة القراءة:ا

 .(1) قرأ الحسن بفتح التاء والالم

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 لتوجيهها وجهان: 

 .(2) وأصله )تتولوا( إل أن إحدى التاءين حذفت تخفيفاا  عاا،مضار أن يكون فعالا  -1

 .(3) أن يكون فعالا ماضياا  -2

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 .(4) ل أثر على توجيه المضارع، إذ يتفق معنى القراءتين

 
التحصيل لفوائد ، والمهدوي، 16، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (1)

معجم ، والخطيب، 67، ص 5جالكامل في القراءات الخمسين، ، والهذلي، 327، ص1ج كتاب التفصيل،
 . 180، ص1ج ات،القراء

الدر المصون في علوم الكتاب ، والسمين الحلبي، 79، ص 2ج الجامع ألحكام القرآن،رطبي، ينظر: الق (2)
 . 82، ص2ج المكنون،

 . 82، ص2ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،ينظر: السمين الحلبي،  (3)
 . 523، ص1ج البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة،ينظر: القاضي،  (4)
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ۡن  َومَ ﴿ فيظهر أنه متعلق باآلية التي قبلها، وهي قول هللا:  يماض العل الف علىحمله أما 

ظۡ 
َ
َنَع َمَسَِٰجَد لَُم مِ أ ِ ٱ مان ما ن يُۡذَكَر فِيَها  ّللا

َ
ْولَ  ۥۡسُمهُ ٱأ

ُ
ن يَۡدُخلُوَهآ  ـى وََسََعَٰ ِِف َخَرابَِهاۚٓٗ أ

َ
ئَِك َما ََكَن لَُهۡم أ

ۡنَيا ٱ إَِّلا َخآئِفَِيۚٗ لَُهۡم ِِف  ب لهذه فهو خطا، [114]البقرة:  ﴾َعَذاٌب َعِظيم   ٓأۡلِخَرةِ ٱ ِخۡزي  َولَُهۡم ِِف  لُّ

الفئة من هللا سبحانه وتعالى لهم بأنهم أينما َتولَّوا هاربين فهو يلحظهم، فجرت الضمائر للغائبين  

ۡنَيا ٱلَُهۡم ِِف ﴿على نسق واحد،  ، وقال هنا: )فأينما  ﴾َعَذاٌب َعِظيم   ٓأۡلِخَرةِ ٱ َولَُهۡم ِِف ﴿ ، ﴾ ِخۡزي   لُّ

َذَ ٱَوقَالُواْ ﴿َتولَّوا(، ثم في اآلية التي بعدها:  ُ ٱ ُتا اۗ  ّللا  .(1) [611البقرة: اآلية. ] ﴾... َوَلٗ

 )إبراهيُم ربَّه(: : في القراءة الشاذةلعشرون االخامس و المطلب 

ۖۡ قَاَل إِّن ِ َجاِعلَُك لِلنااِس  ۥَم َربُّهُ ۧ إِبَۡرَِٰه  ۡبَتَلى ٱِإَوذِ ﴿يقول سبحانه وتعالى:  ُهنا َتما
َ
بَِكلَِمَٰٖت فَأ

ِياِتٖۖ قَاَل ََّل َيَناُل َعۡهِدي إَِماٗماۖۡ قَاَل وَ   اآلتية:  المسائل الثالث ، وفيه [124]البقرة:  ﴾ لِِميَ ٰـَ لظا ٱ ِمن ُذر 

 لمسألة األولى: نسبة القراءة:ا

 .(2)ميم ونصب الباءقرأ أبو حنيفة برفع ال

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 .(3) ؟اختبر إبراهيُم ربَّه هل يستجيب دعاءه؟ هل يتخذه خليالا  :أي

 
 . 577، ص1ج البحر المحيط في التفسير،ينظر: أبو حيان،  (1)
ونسبها إلى )أبي الشعثاء(، ، 16، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (2)

، ونسبها إلى  187، ص1ج معجم القراءات، ، والخطيب، 71، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، 
 ثاء، وأبي حنيفة، وجابر بن زيد، وأبي حيوة(.عباس، وأبي الشع)ابن 

 . 108، ص1جزاد المسير في علم التفسير، ينظر: ابن الجوزي،  (3)
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الدعاء   أشارا إلى أن وحمل أبو حيان وبعده السمين الحلبي البتالء على معنى الدعاء، و 

 .(2) المجاز، وذكر األلوسي أنه ل حاجة إلى الحمل على (1) سمي ابتالءا مجازاا 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

براهيم عليه السالم  أثر القراءة الشاذة على التفسير واضح، وهو أن الختبار وقع من إ 

 ، ل العكس كما هو في قراءة الجمهور.على ربه

بكلمات فسرها مقاتل بأنها جميع ما   -رمن فعل المختبِ -فإبراهيم عليه السالم دعا ربه 

ِ ... ﴿راهيم ربه في القرآن، نحو: سأل إب ا َءاِمٗنا وَ  ۡجَعۡل ٱَرب  ۡهلَهُ  ۡرُزۡق ٱ َهََٰذا بَََل 
َ
  نۡ مَ  ثلاَمَرَٰتِ ٱِمَن  ۥأ

 ِ ِ ٱ َءاَمَن ِمۡنُهم ب ِياتَِنآ   ۡجَعلَۡنا ٱ َرباَنا وَ ﴿، و[126]البقرة: اآلية.  ﴾... ٓأۡلِخرِِۚ ٱ  ِۡلَوۡمِ ٱ وَ  ّللا ُمۡسلَِمۡيِ لََك َوِمن ُذر 

نَت 
َ
ٓۖۡ إِناَك أ رِنَا َمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَنا

َ
اَك َوأ ۡسلَِمٗة ل ٗة مُّ ما

ُ
اُب ٱأ   ۡبَعۡث ٱ َرباَنا وَ ﴿، و[812: ]البقرة ﴾لراِحيمُ ٱ ۡلاوا

 .(3) [912]البقرة: اآلية.  ﴾...فِيِهۡم رَُسوَّٗل 

 بمعنى أنه سبحانه أعطى إبراهيم  ،فاألظهر أنه يرجع إلى هللا تعالى ،قوله: )فأتمهن(وأما 

، وجوز األلوسي عوده على إبراهيم عليه السالم في كونه  (4) عليه السالم طلبه ولم ينقصه شيئاا 

ألن الستعمال  إل أنه استبعد هذا الوجه  اإلجابة، ولم يأت بعدها بما يضيعها،راعى شروط 

 
الدر المصون في علوم ، والسمين الحلبي، 600، ص1ج البحر المحيط في التفسير،ينظر: أبو حيان،  (1)

 . 98، ص2ج الكتاب المكنون،
 . 373، ص 1ج ر القرآن العظيم والسبع المثاني،المعاني في تفسيروح ينظر: األلوسي،  (2)
 . 137-135، ص 1جتفسير مقاتل بن سليمان، ينظر: مقاتل،  (3)
مدارك التنزيل وحقائق ، والنسفي، 184، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (4)

 . 127، ص1جالتأويل، 
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من حيث إن فعل المختبر )فأتمهن( يجب أن يكون اسم مفعول  المألوف غير متبع فيه

 ، فيصير التقدير: )بكلمات ُمتمَّة(.(1))ُمتمَّة(

 )مثابات(: : في القراءة الشاذةلعشرون االسادس و المطلب 

ۡمٗنا وَ  ۡۡلَۡيَت ٱِإَوۡذ َجَعلَۡنا ﴿ن قائل: يقول عز م 
َ
ْ ٱ َمَثابَٗة ل ِلنااِس َوأ ُِذوا َقاِم إِبَۡرَِٰه  ُتا ٖۖ  ۧ ِمن ما

َم ُمَصل ٗ

آئِفَِي وَ ۧ وََعِهۡدنَآ إََِلى إِبَۡرَِٰه  َِرا َبۡيِتَ لِلطا ن َطه 
َ
عِ ٱ وَ  لَۡعَِٰكفِيَ ٱ َم ِإَوۡسَمَٰعِيَل أ كا ُجودِٱ لرُّ  .[125]البقرة:  ﴾لسُّ

 اآلتية: وفيه المسائل الثالث 

 لمسألة األولى: نسبة القراءة:ا

 .(2) قرأ األعمش باأللف على الجمع مع كسر التاء

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 تص به ـ، والتوجيه فيها أن البيت مثابة لكل واحد من الناس، ل يخ(3) مثابات جمع مثابة

 .(4) واحد دون واحد، ول فريق دون اآلخر

 
 . 373، ص 1ج القرآن العظيم والسبع المثاني،تفسير روح المعاني في ينظر: األلوسي،  (1)
ونسبها إلى )طلحة،  ، 17، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (2)

 ونسبها إلى )األعمش بخالف عنه(،  ،351، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي، واألعمش(، 
، ونسبها إلى  189، ص1ج معجم القراءات، ، والخطيب، 71، ص5جن، الكامل في القراءات الخمسيوالهذلي، 

 )األعمش، وطلحة، والمّطوعي(. 
 . 393، ص 1ج معجم مقاييس اللغة،ينظر: ابن فارس،  (3)
البدور الزاهرة في ، والقاضي، 184، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (4)

 . 521، ص1ج العشر المتواترة،القراءات 
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 أثرها في التفسير: ألة الثالثة: مسال

البيت وإن كان مثابة للناس في نفسه إل أنه مثابات باعتبار قاصديه، لكل واحد من  أن 

 ، فهذا يصلي، وذاك يطوف، واآلخر يعتكف. (1) هؤلء مثابة تختص به

رَّهعْ ْمت  فأَ ) : في القراءة الشاذةلعشرون االسابع و المطلب   :(ه قلياًل ثم أضط 

ِ ۧ ِإَوۡذ قَاَل إِبَۡرَِٰه ﴿لى: يقول تعا ا َءاِمٗنا وَ  ۡجَعۡل ٱُم َرب  ۡهلَهُ  ۡرُزۡق ٱ َهََٰذا بَََل 
َ
َمۡن   ثلاَمَرَٰتِ ٱِمَن  ۥ أ

 ِ ِ ٱ َءاَمَن ِمۡنُهم ب َمت ُِعهُ  ٓأۡلِخرِِۚ ٱ ِۡلَۡومِ ٱ وَ  ّللا
ُ
ُه  ۥ قَاَل َوَمن َكَفَر فَأ ۡضَطرُّ

َ
َس  َوبِۡئ  نلاارِٖۖ ٱإََِلَٰ َعَذاِب  ٓۥ قَلِيٗل ُثما أ

ۡ ٱ   .[126]البقرة:  ﴾َمِصۡيُ ل

 اآلتية:  المسائل الثالث وفيه 

 لمسألة األولى: نسبة القراءة:ا

 ، وإسكان العين )فَأْمِتْعه(، مع فتح الهمزة ،وتخفيف التاء ،وإسكان الميم ،قرأ بفتح الهمزة

وافقهم  و  ،يرقتادة، وابن ُمَحْيِصن، وعبيد بن عقيل عن ابن كثوفتح الراء )أضِطرَّه(  ،وكسر الطاء

 .(2))أضِطرَّه(أحمد في 

 
 . 81، ص3جحاشية الطيبي على الكشاف، ينظر: الطيبي،  (1)
التحصيل والمهدوي،  ونسبهما إلى )ابن عباس(، ،179، ص1ج الشواذ في القراءات، ينظر: ابن مجاهد،  (2)

الكامل في  والهذلي،  ونسبهما إلى )ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما(، ،354، ص1ج لفوائد كتاب التفصيل،
، ونسب )فَأْمِتْعه( 193-192، ص1ج معجم القراءات، ، والخطيب، 240-239، ص4جالقراءات الخمسين، 

إلى )ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والحارث بن أبي ربيعة(، ونسب )اضطَّره( إلى )ابن عباس، ومجاهد، وقتادة،  
 عي(، وجميع هؤلء عدا الهذلي ذكروا )اضَطره( بهمزة وصل مع فتح الطاء.والمّطو 
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 المسألة الثانية: توجيهها: 

سؤال وهو:   وهنا يرد ، (1) أنه دعاء من إبراهيم عليه السالم على قرئت بفعل األمر، ووجه

 والجواب من وجهين:  لم كرر لفظ )قال( إن كان المراد إبراهيم عليه السالم؟

 . (2) لقوم إلى الدعاء على قوم آخرين إما أن يكون لطول الكالم، أو لخروجه من الدعاء

، (3)هذا ونص الهذلي على فتح الهمزة وكسر الطاء من )أضِطرَّه( على أنه من الدعاء

، وأولى وهذا أظـهـر، (4) وصل مع فتح الطاء على األصل ةهمز  ةالهمز  على أن وينص غيره

علم أحداا قرأ لم يَ شكلة، و جوز ما قاله الهذلي، إل أن الكلمة غير مضبوطة ومالزجاج  أنويحتمل 

 ، وهذا محض احتمال، فال ُيعتد به، وهللا أعلم. (5) بها

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

ومساءلته ربه أن   خبراا من هللا عز وجل، بل دعاء من إبراهيم عليه السالمأنها ليست 

 .(6)يكون مصيره إلى النار  يرزق الكافر في البلد الحرام كما يرزق المؤمن، وأن يمتعه قليالا، ثم

 
،  1ج معاني القرآن وإعرابه،، والزجاج، 54، ص3ج جامع البيان في تأويل القرآن،طبري، ينظر: ال (1)

 . 208ص
، والقاضي،  105، ص1جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ينظر: ابن جني،  (2)

 . 524، ص1ج دور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة،الب
 . 239، ص4جالقراءات الخمسين، الكامل في ينظر: الهذلي،  (3)
،  1ج معاني القرآن وإعرابه،، والزجاج، 54، ص3ج جامع البيان في تأويل القرآن،ينظر: الطبري،  (4)

 . 437، ص1ج الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي القيسي،، و 208ص
 . 208، ص 1ج معاني القرآن وإعرابه، ينظر: الزجاج،  (5)
المحتسب في تبيين وجوه شواذ ، وابن جني، 54، ص3ج تأويل القرآن، جامع البيان فيينظر: الطبري،  (6)

 . 105-104، ص1جالقراءات واإليضاح عنها، 
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 ادر،ـه يا قـتعـه، أي: فأمـسـب نفـاطـخـالى يـعـه وتـانـحـوقيل: إن الفاعل هو هللا، كأن هللا سب

إذا سمع يقول  ن، كم(1) على ما جرى من العرب من مخاطبة اإلنسان نفسه وأمرها ،ونحو ذلك

 القول األول أظهر، وهللا أعلم. ى، فوفيه ُبعد ل يخف، إلى الصالة  يا نفس َهُلّمي: نداء الصالة

 )ويعقوَب(: : في القراءة الشاذةلعشرون االثامن و المطلب 

َٰ بَِهآ إِبَۡرَِٰه ﴿ه: يقول جل جالله وتقدست أسماؤ  َ ٱ ُم بَنِيهِ َويَۡعُقوُب َيََٰبِِنا إِنا ۧ َووََّصا   ۡصَطَفَٰ ٱ ّللا

ِينَ ٱلَُكُم  سۡ   ل  نُتم مُّ
َ
 .[ 132]البقرة:  ﴾لُِمونَ فََل َتُموُتنا إَِّلا َوأ

 اآلتية:  المسائل الثالث وفيه 

 لمسألة األولى: نسبة القراءة:ا

 .(2) والزعفراني ،الضرير عن يعقوب  قرأ بالنصب 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

أنها عطف على بنيه، وبهذا يكون يعقوب من جملة الموَصين من قبل إبراهيم عليهما  

 .(3) وصى بنيه، وكذا وصى يعقوَب عليه السالمالسالم، فإبراهيم عليه السالم 

 
 . 105، ص1جعنها، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح ينظر: ابن جني،  (1)
ى )عمرو بن فايد،  ونسبها إل، 17، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (2)

ونسبها إلى )إسماعيل بن عبد هللا المكي(،  ، 355، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي، وطلحة(، 
،  198-197، ص1ج معجم القراءات،خطيب، ، وال 75، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، 

 عقوب، وعمرو بن فايد اإلسواري(.ونسبها إلى )إسماعيل بن عبد هللا المكي، وطلحة، والضرير عن ي
المحرر الوجيز في ، وابن عطية، 191، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (3)

 . 213، ص1جتفسير الكتاب العزيز، 
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 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

واستبعد ذلك القشيري  لها أثر تاريخي، وهو أن يعقوب أدرك جده إبراهيم عليهما السالم، 

 فيما نقله عنه القرطبي من أن يعقوب ولد بعد موت إبراهيم، ولم يكن حاضراا بين أولد إبراهيم لما 

 .(1) وصاهم

القرطبي عنه أن وقد ادعى القشيري، فيما حكاه وقد تولى ابن كثير الرد عليه إذ قال: "

أن   -وهللا أعلم -والظاهر ،يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم، ويحتاج مثل هذا إلى دليل صحيح

ۡ ... ﴿إسحاق ولد له يعقوب في حياة الخليل وسارة؛ ألن البشارة وقعت بهما في قوله:  َنََٰها فَبَۡشا

وقد قرئ بنصب يعقوب هاهنا على نزع   ،[71]هود: . اآلية ﴾إِۡسَحََٰق َوِمن َوَرآءِ إِۡسَحََٰق َيۡعُقوَب بِ 

 الخافض، فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة، وأيضاا 

ِياتِهِ َق وَ إِۡسَحَٰ  ۥٓ َووََهۡبَنا َلُ ﴿فقد قال هللا تعالى في سورة العنكبوت:    نلُُّبواَة ٱيَۡعُقوَب وََجَعلَۡنا ِِف ُذر 

ۡجَرُه  لِۡكَتََٰب ٱ وَ 
َ
ۡنَياۖۡ ٱِِف  ۥَوَءاَتۡيَنَُٰه أ لِِحيَ ٱلَِمَن  ٓأۡلِخَرةِ ٱِِف  ۥِإَوناهُ  لُّ َٰ وقال في اآلية   ،[27: لعنكبوت ]ا ﴾لصا

ۖۡ  ۥٓ َووََهۡبَنا َلُ ﴿األخرى:  وهذا يقتضي أنه وجد في  ،[72]األنبياء: . اآلية ﴾ ...إِۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب نَافِلَٗة

، وهذا يدل على أنه هاهنا من  فإن ذكر وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريباا  وأيضاا  ...حياته

 .(2) "ينجملة الموَص 

 

 
 . 136-135، ص 2ج الجامع ألحكام القرآن،ينظر: القرطبي،  (1)
تحقيق: سامي بن محمد بن سالمة،  سير القرآن العظيم، تفابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي،  (2)

 ، بتصرف. 446، ص1م(، ج1999ه/1420، 2)د.م: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
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 )يعملون(: : في القراءة الشاذةلعشرون االتاسع و المطلب 

ۡم َتُقولُوَن إِنا إِبَۡرَِٰه ﴿يقول ربنا تعالى: 
َ
ۡسَباَط ٱ ِإَوۡسَمَٰعِيَل ِإَوۡسَحََٰق َويَۡعُقوَب وَ َم ۧ أ

َ
ََكنُواْ ُهود ا   ۡۡل

ِم 
َ
ۡعلَُم أ

َ
نُتۡم أ

َ
ۗ قُۡل َءأ ۡو نََصََٰرىَٰ

َ
ۗ ٱأ ُ ن َكَتَم َشَهََٰدة  ِعنَدهُ  ّللا ۡظلَُم ِمما

َ
ِۗ ٱِمَن  ۥَوَمۡن أ ُ ٱ َوَما  ّللا ا   ّللا بَِغَٰفٍِل َعما

 . [140]البقرة:  ﴾ۡعَملُونَ تَ 

 :مسائلث الثوفيه 

 لمسألة األولى: نسبة القراءة:ا

 .(1) بالياء  قرأ قتادة، ومجاهد، والحسن، وابن مقسم، والجعفي عن أبي عمرو

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 قرئت بياء الغيبة بدلا من تاء الخطاب.

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

أنه  وهو -الحتمال األول و اب، الكتإما أن يكون لمن كتم، أو ألهل  أن عود الضمير

 .(2) ل تحتمله قراءة الجمهور  -لمن كتم

  

 
 . 79، ص5جمسين، الكامل في القراءات الخينظر: الهذلي،  (1)
 . 398، ص 1ج روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،ينظر: األلوسي،  (2)
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اثنان وعشرون  الجزء الثاني من سورة البقرة، وفيه :  ثانيالمبحث ال

 مطلبًا.

 الحقَّ من ربك(.المطلب األول: في القراءة الشاذة: )

ِينَ ٱ﴿: هللا تعالىيقول  ِۡنُهۡم  ۥَيۡعرِفُونَهُ  لِۡكَتََٰب ٱَءاَتۡيَنَُٰهُم  َّلا ۡبَنآَءُهۡمۖۡ ِإَونا فَرِيٗقا م 
َ
َكَما َيۡعرِفُوَن أ

ب َِك فََل تَُكوَننا ِمَن  ۡۡلَقُّ ٱ ،وَُهۡم َيۡعلَُمونَ  ۡۡلَقا ٱ َِلَۡكُتُموَن   . [147-146]البقرة:  ﴾لُۡمۡمََتِينَ ٱِمن را

 وفيه مسائل ثالث:

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(1) بالنصب   ري عن أبي جعفرصن، والحسن والشيز بن علي عن ابن محينصر قرأ 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

على تقدير: أنه الثاني: ، و (2) أنه بدل من الحق الذي يكتمونه أحدها: لنصبه أوجه ثالثة:

منصوب على أن  أنه الثالث: ، و (3)  ﴾لُۡمۡمََتِينَ ٱفََل تَُكوَننا ِمَن ﴿الزم الحق، ودل عليه قوله: 

 .(4) قبله ﴾َيۡعلَُمونَ ﴿ه العامل في

 
والهذلي،  ونسبها إلى )علي(، ، 17، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ظر: ابن خالويه، ين (1)

 ، ونسبها كابن خالويه. 211، ص 1ج معجم القراءات،، والخطيب، 80، ص5جالكامل في القراءات الخمسين،  
 . 205، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (2)
الدر المصون ، والسمين الحلبي، 224، ص1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، طية، ينظر: ابن ع (3)

 . 170، ص2ج في علوم الكتاب المكنون،
 المرجعان السابقان.ينظر:  (4)
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 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

كبير األثر يكون على التوجيه الثالث في أنهم يكتمون الحق وهم يعلمونه كائناا من ربك، 

 .(1)ولم يمنعهم عن كتمان الحق، فوقع الظاهر هنا موقع المضمر للتهويل ،فلم يردعهم ذلك

 أن يُطوف بهما(.: ): في القراءة الشاذةلثانيالمطلب ا

َفا ٱإِنا ﴿ يقول عزت صفاته وتقدست أسماؤه: ِۖۡ ٱ ِمن َشَعآئِرِ  لَۡمۡرَوَة ٱ وَ  لصا وِ   ۡۡلَيَۡت ٱَفَمۡن َحجا  ّللا
َ
أ

ا فَإِنا  ۡعَتَمرَ ٱ َع َخۡۡيٗ واَف بِِهَماۚٗ َوَمن َتَطوا ن َيطا
َ
َ ٱفََل ُجَناَح َعلَۡيهِ أ  . [815]البقرة:  ﴾ َشاكٌِر َعلِيمٌ   ّللا

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(2) وغيره  الليثيكقراءة  ،قرأ بتخفيف الطاء وإسكان الواو الزعفراني في اختياره

 توجيهها: المسألة الثانية: 

، وحكى الزبيدي عن )طّوف (3) يجعلون )طاف( و)تطّوف( بمعنىجل أصحاب اللغة 

 .(5) تكثيرال من أنهاالهذلي  أورد ، وكذا (4)الرجل( إذا أكثر الطواف

 
 . 35-34، ص2ج البحر المحيط في التفسير،ينظر: أبو حيان،  (1)
ونسبها إلى )عيسى بن عمر   ، 18، ص 1ج يع،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البدينظر: ابن خالويه،  (2)

،  220، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 82، ص 5ج الكامل في القراءات الخمسين، والهذلي،  الهمداني(،
 يسى بن عمر، وأبي الّسمال(. ونسبها إلى )حمزة، وع

،  9جعرب، لسان ال، وابن منظور، 1396، ص4ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ينظر: الجوهري،  (3)
 . 225ص

 . 101، ص 24جتاج العروس من جواهر القاموس، ينظر: مرتضى الزبيدي،  (4)
 . 82، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (5)
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 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

أبي حنيفة أن من ترك أكثر من ثالثة أشواط في السعي فعليه دم، وإن ترك أقل  مذهب 

، ولعل القراءة )يّطّوف( (1)من ذلك أطعم عن كل شوط مسكيناا، فلتركه األكثر وجب عليه دم

 عليه. ، ولم أقففي التكثير بالتشديد كانت مستند أبي حنيفة

 والصابرون(.: في القراءة الشاذة: )لثالثالمطلب ا

ْ وُُجوَهُكۡم قَِبَل  لِِۡبا ٱلايَۡس ﴿ ُّوا ن تَُول
َ
ِ  لِِۡبا ٱَوَلَِٰكنا  لَۡمۡغرِبِ ٱ وَ  لَۡمۡۡشِقِ ٱأ ِ ٱ َمۡن َءاَمَن ب   ِۡلَۡومِ ٱ وَ  ّللا

ِ ٱ وَ  لِۡكَتَٰبِ ٱ وَ  ئَِكةِـى لَۡملَ ٱ وَ  ٓأۡلِخرِ ٱ َٰ ُحب ِهِ  لَۡماَل ٱَوَءاََت  نَ ۧ نلابِي    ۡبنَ ٱ وَ  لَۡمَسَِٰكيَ ٱ وَ  ِۡلََتََٰمَٰ ٱ وَ  لُۡقۡرَبَٰ ٱَذوِي  ۦلََعَ

بِيلِ ٱ آئِلِيَ ٱ وَ  لسا ِقَابِ ٱَوِِف  لسا قَاَم  لر 
َ
َة ٱَوأ لَوَٰ َة ٱَوَءاََت  لصا َكوَٰ ْۖۡ وَ  لُۡموفُونَ ٱ وَ  لزا ََٰهُدوا ِِف   ِِبِينَ ٰـَ لصا ٱ بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َع

َسآءِ ٱ
ۡ
ا ٱ وَ  ۡۡلَأ ٓ لُضا ِس  ٱوَِحَي  ءِ ا

ۡ
ْولَ  ۡۡلَأ

ُ
ِينَ ٱئَِك ـى أ ْۖۡ َصدَ  َّلا ْولَ  قُوا

ُ
 .[177]البقرة:  ﴾لُۡمتاُقونَ ٱئَِك ُهُم ـى َوأ

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

الحسن، واْلَجْحَدِرّي، وقتادة، واْلُمَعلَّى، وابن حسان عن َيْعُقوب بن محبوب فيه بالرفع قرأ 

 .(2) رومعن أبي ع

 
، وفخر الدين الزيعلي: عثمان 224، ص 1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ينظر: ابن عطية،  (1)

ِشْلبي: شهاب الدين أحمد بن محمد ابن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس، بن علي بن محجن البارعي، وال 
،  2ه(، ج1313، 1األميرية، ط )القاهرة: المطبعة الكبرى  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، وحاشية الشلبي،

 . 61ص
  ري(، ونسبها إلى )الجحد ، 18، ص 1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (2)

، ونسبها إلى  245، ص1ج معجم القراءات، ، والخطيب، 98، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، 
 )الحسن، واألعمش، ويعقوب، والجحدري(.
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 نية: توجيهها: ة الثاالمسأل

 .(1) ترفع على البتداءتقطع و إما أن تكون عطفاا على )الموفون(، أو 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

نصبت على  أنه ل مزية للصابرين على غيرهم كما هو الحال في قراءة الجمهور إذ 

 هم. وي الصابرون مع غير ، ففي القراءة الشاذة يست(2) ل الصبر على سائر األعمالضِّ فُ المدح، ف

 َأنزَل فيه القرآَن(.: في القراءة الشاذة: )لرابعالمطلب ا

ِيٓ ٱَشۡهُر َرَمَضاَن ﴿يقول الباري:  نزَِل فِيهِ  َّلا
ُ
َِن  لُۡقۡرَءانُ ٱ أ   لُۡهَدىَٰ ٱُهٗدى ل ِلنااِس َوبَي َِنَٰٖت م 

 ة:تي اآل المسائل الثالث ، وفيه [185]البقرة:  اآلية.  ﴾ ... لُۡفۡرقَاِنِۚ ٱ وَ 

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

بتسمية الفاعل )المبني للمعلوم( في )أنزل( مع  قرأ البخاري، وابن عمير، وزيد بن علي

 .(3) (القرآن)نصب 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

كما  فهو الذي أنزل القرآن، هو هللا سبحانه وتعالى،الفعل ُبني للمعلوم و التوجيه فيها أن 

ٓ نا إِ ﴿في قوله:  َبََٰرَكٍةِۚ إِناا ُكناا ُمنِذرِينَ  ا نَزلَۡنَُٰه ِِف َِلۡلَةٖ مُّ
َ
 . [3]الدخان:  ﴾أ

 
 . 140، ص2ج البحر المحيط في التفسير،، وأبو حيان،  64-62، ص4ج الكتاب،ر: سيبويه، ينظ (1)
 .121، ص1ج التأويل، أنوار التنزيل وأسرارينظر: البيضاوي،  (2)
 . 106، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (3)
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 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 على قراءة الجمهور ترد احتمالت على معنى إنزال القرآن، وهي: 

 .(1)نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وذلك في ليلة القدر -1

 .(2) ل القرآن في رمضانزو ن ئابتد  -2

 .(3)نزل إلى السماء الدنيا في عشرين، أو ثالث وعشرين ليلة قدر -3

 .(5) ، وذلك بفرض صيامه(4)ُأنزل في شأن رمضان القرآن  -4

 .(6)أنزل فيه أولُّه -5

 .(7) أن معارضة جبريل النبي صلى هللا عليه وسلم للقرآن في رمضان عبر عنها باإلنزال -6

اءة الشاذة لحصر اإلنزال على هللا سبحانه  أن يدخل في القر األخير ل يمكن فالمعنى 

 .وتعالى، وكذا احتمالية المعنى الخامس ألن جبريل نزل به على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 ، فحينئذ يستوي معنى المتواتر والشاذ.(8) هذا وقصر الشعراوي اإلنزال على هللا تعالى

 
 . 143، ص1جزاد المسير في علم التفسير، ينظر: ابن الجوزي،  (1)
 . 125، ص1جأنوار التنزيل وأسرار التأويل، والبيضاوي، المرجع السابق، ينظر:  (2)
 . 228، ص1جالبرهان في علوم القرآن، ينظر: الزركشي،  (3)
الجامع بين فني الرواية والدراية من علم  فتح القديرينظر: الشوكاني: محمد بن علي بن محمد اليمني،  (4)

 . 210، ص 1ه(، ج1414،  1)دمشق، بيروت: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، ط، التفسير
 143، ص1جزاد المسير في علم التفسير، ينظر: ابن الجوزي،  (5)
 . 210، ص1جفتح القدير، ني، ينظر: الشوكا (6)
 . 81، ص1ج سير،البحر المحيط في التفينظر: أبو حيان،  (7)
 ، ولم ينفرد بهذا، بل هو ظاهر كالم المفسرين.734-733، ص2جتفسير الشعراوي، ينظر: الشعراوي،  (8)
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 واتبعوا ما كتب هللا لكم(.)في القراءة الشاذة: : لخامسالمطلب ا

ِحلا لَُكۡم َِلۡلََة ﴿هللا سبحانه: يقول 
ُ
َيامِ ٱأ ِ فَُث ٱ لص  نُتۡم   لرا

َ
إََِلَٰ نَِسآئُِكۡمۚٗ ُهنا ِۡلَاس  لاُكۡم َوأ

ۗ َعلَِم  اُهنا ُ ٱِۡلَاس  ل نُفَسُكۡم َفَتاَب َعلَۡيُكمۡ  ّللا
َ
ناُكۡم ُكنُتۡم َُتَۡتانُوَن أ

َ
وُهنا   لَٰٔۡـنَ ٱ فَ  وََعَفا َعنُكۡمۖۡ أ َبَِٰۡشُ

ْ ٱ وَ  ُ ٱ َتَب َما كَ  ۡبَتُغوا  اآلتية:  المسائل الثالث وفيه ، [187]البقرة: اآلية.  ﴾...لَُكۡمۚٗ   ّللا

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(1) وابن مقسم بالتاء والباء والعين ،الحسن

 المسألة الثانية: توجيهها: 

، وجوزهما ابن عباس، واختار (3) و الطلب ل من البتغاء وه ،(2) التباعأنها من 

 .(4) البتغاء

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

ُ ٱ َتَب َما كَ ﴿وردت عدة أقوال في   . القرآن أنهوأحد أظهر هذه األقوال  ، ﴾لَُكۡمۚٗ   ّللا

 
  ، سخةوهي محرفة في الن ،19، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (1)

ونسبها إلى ، 459-458، ص1ج التفصيل،التحصيل لفوائد كتاب ، والمهدوي، ونسبها إلى )ابن عباس(
  معجم القراءات، ، والخطيب، 111، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، )الحسن، ومعاوية بن ُقرَّة(، 

 ، ونسبها إلى )ابن عباس، والحسن، ومعاوية بن ُقرَّة(.260، ص1ج
 . 258، ص1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، نظر: ابن عطية، ي (2)
، والراغب األصفهاني: أبو القاسم الحسين بن  456-455، ص1ج معجم مقاييس اللغة،ينظر: ابن فارس،  (3)

تحقيق: صفوان عدنان الداودي، )دمشق، بيروت: دار القلم، الدار الشامية،  المفردات في غريب القرآن، محمد، 
 .   137، ص1ه(، ج1412، 1ط

 . 508، ص3ج ويل القرآن،جامع البيان في تأينظر: الطبري،  (4)
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أبيح لكم في القرآن وما أمرتم به، وسبب ظهور هذا القول القراءة الشاذة، أي: واتبعوا ما 

 .(2)المراد ليلة القدر، وذلك باتباع ثوابها :وقيل، (1) لمبتغى فهو ا

 وأنتم عاكفون في المسجد(.: في القراءة الشاذة: )سادسلالمطلب ا

َِٰكُفوَن ِِف  ...﴿يقول المولى:  نُتۡم َع
َ
وُهنا َوأ ِ ٱ تِلَۡك ُحُدوُد  لَۡمَسَِٰجِد  ٱَوََّل تَُبَِٰۡشُ فََل َتۡقَربُوَهاۗ   ّللا

 ُ ِ ُ ٱ  َكَذَٰلَِك ُيَبي   .[187البقرة: اآلية. ] ﴾لِلنااِس لََعلاُهۡم َيتاُقونَ  ۦَءاَيَٰتِهِ   ّللا

 اآلتية:  المسائل الثالث وفيه 

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(3)بغير ألف مفرداا  )المسجد( قرأ األعمش

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 .(4) نص األعمش أن المراد المسجد الحرام

 .(5) المراد به الجنس :وقيل

 
، 2ج البحر المحيط في التفسير،، وأبو حيان، 256، ص 1ج معاني القرآن وإعرابه، ينظر: الزجاج،  (1)

 . 214ص
الدر  ، والسمين الحلبي،231-230، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (2)

 . 296، ص2ج المصون في علوم الكتاب المكنون،
ونسبها إلى )أبي عمرو(،  ، 19، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (3)

،  5جالكامل في القراءات الخمسين، ، والهذلي، 459، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي، 
 ، ونسبها إلى )مجاهد، واألعمش، وأبي عمرو(.261، ص1ج ،معجم القراءات، والخطيب، 112ص

 . 259، ص1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ينظر: ابن عطية،  (4)
 . 221، ص2ج البحر المحيط في التفسير،ينظر: أبو حيان،  (5)
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 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

ل اعتكاف إل   ه هذا أنفيشكل على  ل أثر إن أريد الجنس، أما إن أريد المسجد الحرام

 .(2) ، وتبعه األلوسي(1) في المسجد الحرام، ونسب الفخر الرازي هذا القول إلى علي بن أبي طالب 

خالفه، فقد أورد عبد   وارد ، بل الء، ول عند نقلة اآلثار ولم أقف على هذا القول عند الفقها

عن الثوري، عن جابر الجعفي، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد  مصنفه "الرزاق الصنعاني في 

« الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب قال: ، وكذا في (3) "»َل اْعِتَكاَف ِإلَّ ِفي َمْسِجِد َجَماَعة 

سحاق، عن الحارث، عن علي  حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إ" مصنف ابن أبي شيبة قال: 

»َل اْعِتَكاَف ِإلَّ ِفي   وعن جابر، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، قال:

»  .(4) "ِمْصر  َجاِمع 

َِرا   ...﴿بقول هللا: على قصر العتكاف على المسجد الحرام واحتج الفخر الرازي  ن َطه 
َ
أ

 ِ آئِفَِي وَ َبۡيِتَ ل ن البيت للعاكفين، ولو جاز العتكاف في  ، فعيّ [125البقرة: اآلية. ] ﴾لَۡعَِٰكفِيَ ٱ لطا

 .(5) ، ثم نقل األقوال األخرى غيره لما صح العموم

 
 . 276، ص5جالتفسير الكبير، ينظر: الفخر الرازي،  (1)
 . 465، ص 1ج في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،روح المعاني  ينظر: األلوسي،  (2)
،  4كتاب العتكاف، باب ل جوار إل في مسجد جماعة، جمصنفه، أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في  (3)

ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ، قال زكريا بن غالم قادر الباكستاني: "ول يصح"، (8009، رقم )346ص
 . 695، ص2ج

تاب الصيام، من قال: ل اعتكاف إل في  كالكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، بن أبي شيبة في أخرجه ا (4)
ما صح من  ، قال زكريا بن غالم قادر الباكستاني: "ول يصح"، ( 9670، رقم )337، ص 2مسجد يجمع فيه، ج

 . 695، ص2جآثار الصحابة في الفقه، 
 . 276ص ،5جالتفسير الكبير، ينظر: الفخر الرازي،  (5)
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القول مردود بفعل النبي صلى هللا عليه وسلم إذ ثبت عنه العتكاف في المسجد وهذا 

»َكاَن عنه قال:  أبي هريرة رضي هللا ي صحيحه عنقد أخرج البخاري فإلى أن قبض، ف النبوي 

ِبَض ِفيِه النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم َيْعَتِكُف ِفي ُكلِّ َرَمَضان  َعَشَرَة َأيَّام ، َفَلمَّا َكاَن الَعاُم الَِّذي قُ 

ا«  .(1) اْعَتَكَف ِعْشِريَن َيْوما

ح من غير  وأجمعت األمة أن العتكاف يص"قال الهذلي عندما نقل هذه القراءة:  ؛ولذا

 .(2)"المسجد الحرام كما يصح فيه 

هذا، وضعف أبو حيان الستدلل على شرط المساجد لالعتكاف بهذه اآلية إذ قال: 

وظاهر قوله: عاكفون في المساجد أنه ليس من شرط العتكاف كونه في المساجد، ألن النهي  "

وقعت من المنهيين يكون ذلك دل على أن تلك الحال إذا عن الشيء مقيد بحال لها متعلق ل ي

ول يلزم من هذا أنك   ،وأنت راكب فرساا  في وقوعها، ونظير ذلك: ل تضرب زيداا  المتعلق شرطاا 

، فتبين من هذا أن الستدلل بهذه اآلية على اشتراط  متى ركبت فال يكون ركوبك إل فرساا 

ل يكون إل فيها، ل   الباا د إنما هو ألن العتكاف غالمساج المسجد في العتكاف ضعيف، فذكر

 .(3)" أن ذلك شرط في العتكاف

 (.العمرُة هللو : في القراءة الشاذة: )لسابعالمطلب ا

واْ ﴿ يقول سبحانه: تِمُّ
َ
ِۚٗ  لُۡعۡمَرَة ٱ وَ   ۡۡلَجا ٱ َوأ  .[196البقرة: اآلية. ] ﴾...ّلِلا

 
،  3، جباب العتكاف في العشر األوسط من رمضان، العتكافكتاب  صحيحه،أخرجه البخاري في  (1)

 (. 2044، رقم ) 51ص
 . 112، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، الهذلي،  (2)
 . 221، ص2ج البحر المحيط في التفسير،ينظر: أبو حيان،  (3)
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 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(1) جعفر، ومحبوب والقزاز عن َأِبي عمرو، واألصمعي عن نافعالكسائي عن أبي قرأ  بالرفع    

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 .(2)بالرفع على القطع والبتداء

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

ينبني األثر في التفسير على معنى )وأتموا(، فإن كانت بمعنى )وأقيموا( أي: افعلوها 

 .(5)، كما حكي ذلك عن الشعبي(4)فقد أخرج العمرة عن حكم الوجوب ، (3)م والكمالعلى التما 

، فقد أخرج العمرة عن  (6) أريد بــــ)وأتموا( إتمام الحج والعمرة بعد الشروع فيهماأما إن 

 .(7) وجوب إتمامها بعد الدخول والشروع فيها

 
ونسبها إلى )علي، وعبد هللا،   ، 19، ص1ج ن من كتاب البديع،مختصر في شواذ القرآينظر: ابن خالويه،  (1)

ونسبها إلى )ابن عباس، وابن عمر، وزيد   ،460، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي،  والشعبي(،
،  1ج معجم القراءات،، والخطيب، 116، ص 5ج الكامل في القراءات الخمسين، والهذلي،  ابن ثابت، وغيرهم(،

بن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت، واألصمعي عن نافع، وعامر  ا إلى )علي، وابن مسعود، وا، ونسبه267ص
 الشعبي، والقزاز عن أبي عمرو، والكسائي عن أبي جعفر، وأبي حيوة، والحسن(. 

 . 266، ص1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ينظر: ابن عطية،  (2)
 . 296، ص5جكبير، التفسير الينظر: الفخر الرازي،  (3)
 . 369، ص2ج الجامع ألحكام القرآن،، والقرطبي، 266، ص 1ج معاني القرآن وإعرابه، الزجاج، ينظر:  (4)
، والنحاس: أبو جعفر أحمد بن محمد بن  11-10، ص 4ج جامع البيان في تأويل القرآن،ينظر: الطبري،  (5)

رمة: جامعة أم  مد علي الصابوني، )مكة المكتحقيق: مح معاني القرآن، إسماعيل بن يونس المرادي النحوي، 
 . 114، ص1ه(، ج1409،  1القرى، ط

 . 297-296، ص5جالتفسير الكبير، ينظر: الفخر الرازي،  (6)
 . 645، ص1ج الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي القيسي،، و 100، ص1جن، آإعراب القر ينظر: النحاس،  (7)
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بالجملة السمية،  ة وقد أتى القطع يشعر بشدة الهتمام، خاصين بأن على هذا القول دَّ ورُ 

ْوَم، َفِإنَُّه ِلي... »وأتى بالم الختصاص )هلل(، كما روي  فهذه مبالغة  .،الحديث  (1)«...ِإلَّ الصَّ

 .(2) توجب مزيد محافظة واهتمام 

( و)الناسي(.: في القراءة الشاذة: )لثامنالمطلب ا  من حيث أفاض الناس 

فِيضُ ﴿ يقول هللا جل في عاله:
َ
فَاَض ُثما أ

َ
ْ ٱ وَ  نلااُس ٱ واْ ِمۡن َحۡيُث أ ۚٗ ٱ  ۡسَتۡغفُِروا َ َ ٱإِنا  ّللا َغُفور    ّللا

 اآلتية:  المسائل الثالث وفيه  ، [199]البقرة:  ﴾راِحيم  

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

، وقرأ القورسي واألنطاكي، كالهما عن  (3) ي عن أبي جعفر )الناسي( بالياءر قرأ الشيز 

 .(4) اكتفاءا بها عن الياءر السين أبي جعفر، بكس

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 َولََقۡد  ﴿ يراد بالقراءة الشاذة )الناسي( آدم عليه السالم ألنه نسي ما عهد إليه كما قال هللا:  

 
 (. 1151رقم )، 807، ص2، جفضل الصيامباب ، الصيامكتاب  صحيحه،في  مسلمأخرجه  (1)
، 5جالتفسير الكبير، ، والفخر الرازي، 237، ص1ج إعراب القراءات الشواذ،ينظر: أبو البقاء العكبري:  (2)

 .275، ص 3جحاشية الطيبي على الكشاف، ، والطيبي، 297ص
التحصيل والمهدوي، ر(، ونسبها إلى )سعيد بن جبي، 189، ص1ج الشواذ في القراءات،ينظر: ابن مجاهد،  (3)

،  5جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، ونسبها كابن مجاهد، ، 461، ص1ج لفوائد كتاب التفصيل،
 ، ونسبها كابن مجاهد. 275، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 119ص

بن جبير(،   ونسبها إلى )سعيد، 20، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ينظر: ابن خالويه،  (4)
الكامل في القراءات  والهذلي،  ونسبها كابن خالويه، ،461، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي، 
 ، ونسبها كابن خالويه.275، ص 1ج معجم القراءات،، والخطيب، 119، ص5جالخمسين، 
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ٓ إََِلى َءاَدَم ِمن َقۡبُل فَنَِِسَ َولَۡم ََنِۡد َلُ  بـــ)الناِس( ، وكذا هو المراد (1) [115]طه:  ﴾َعۡزٗما  ۥَعِهۡدنَا

أما جوازه في العربية فذكره ال ابن عطية في هذا: "، وق(2)اجتزاءا بالكسرة عن الياء، نحو: القاضِ 

ظاهر كالم ابن عطية  ، ورد عليه أبو حيان بقوله: "(3)"به فال أحفظه سيبويه، وأما جوازه مقروءاا 

وأما قوله:  ،(5)لفراء في الكالم، وأجازه ا(4)، ولم يجزه سيبويه إل في الشعرأن ذلك جائز مطلقاا 

 .(6) "به فال أحفظه، فكونه ل يحفظه قد حفظه غيره وأما جوازه مقروءاا 

 .(7)ترك الوقوف بمزدلفةمن وقيل: )الناسي( هو التارك، فيكون المراد به الجنس، أي: 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

اإلفاضة من عرفات شرع تليد يفيد أن على التوجيه األول بأن المراد آدم عليه السالم 

، ولعله يعضد ما (9) ، ويؤيد من فسر )الناس( على قراءة الجمهور بأنه آدم عليه السالم(8) عتيق

 ِإلَّ َما َكاَن ِمْن ُهود  َما ِمْن َنِبيّ  ِإلَّ َوَقْد َحجَّ اْلَبْيَت »رواه البيهقي عن عروة بن الزبير أنه قال: 

ُه ُنوحٌ  َوَلَقدْ  ،َوَصاِلح   َفَلمَّا َكاَن ِمَن اأْلَْرِض َما َكاَن ِمَن اْلَغَرِق َأَصاَب اْلَبْيَت َما َأَصاَب  ،َحجَّ

اَلُم َفَتَشاَغَل ِبَأْمِر َقْوِمِه َحتَّى َقَبَضُه هللُا   ،َوَكاَن اْلَبْيُت َرْبَوةا َحْمَراءَ ، اأْلَْرَض  ا َعَلْيِه السَّ َفَبَعَث هللُا ُهودا
 

واذ القراءات  المحتسب في تبيين وجوه ش، وابن جني، 141، ص1جمعاني القرآن، ينظر: النحاس،  (1)
 . 119، ص1جواإليضاح عنها، 

 . 332، ص5جالتفسير الكبير، ينظر: الفخر الرازي،  (2)
 . 276، ص1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية،  (3)
 . 32-26، ص1ج الكتاب،ينظر: سيبويه،  (4)
 . 90، ص1جمعاني القرآن، ينظر: الفراء،  (5)
 . 304، ص2ج في التفسير،البحر المحيط أبو حيان،  (6)
 . 303، ص2ج المرجع السابق،ينظر:  (7)
 . 247، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (8)
 .256، ص1جمعالم التنزيل في تفسير القرآن، ينظر: البغوي،  (9)
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ُه َحتَّى َماتَ ِإَلْيِه َفلَ  هُ  ،ْم َيُحجَّ اَلُم َحجَّ ْبَراِهيَم َعَلْيِه السَّ ُثمَّ َلْم َيْبَق َنِبيٌّ َبْعَدُه ِإلَّ   ،َفَلمَّا َبوَّأَُه هللُا إِلِ

هُ  وقيل:  م،قيل: أول من حج البيت آدم عليه السال: "إمام الحرمين، وكذا يعضد ما ذكره (1) «َحجَّ

 .(2) بيت"ما من نبي إل وقد حج هذا ال

فهو موافق من حيث المعنى   لوقوف بمزدلفةلوأما على التوجيه الثاني بأن المراد التارك 

ور الوصف بالناس معتاد، وعلى مع الختالف في الوصف، فعلى قراءة الجمه (3)لقراءة الجمهور

  أعلم. القراءة الشاذة بالياء أو الكسر فهي وصف الحاج بالناسي، وفيه تنبيه لتجنب النسيان، وهللا

 وَيشَهُد هللُا(.: في القراءة الشاذة: )لتاسعالمطلب ا

ةِ ٱ ِِف  ۥ َمن ُيۡعِجُبَك قَۡوُلُ  نلااِس ٱَوِمَن ﴿ يقول عز وجل: ۡنَيا ٱ  ۡۡلََيوَٰ َ ٱ َويُۡشِهُد  لُّ َٰ َما ِِف  ّللا لََعَ

َلُّ  ۦقَلۡبِهِ 
َ
 : اآلتية المسائل الثالث وفيه ، [204]البقرة:  ﴾ۡۡلَِصامِ ٱوَُهَو أ

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(4) وحميد، وابن محيصن، وابن أبي عبلة ،مجاهد فتح الياء والهاء مع رفع لفظ الجاللة 

 
بغير إرادة حج ول  كتاب الحج، جماع أبواب دخول مكة، باب دخول مكةكبرى، السنن الأخرجه البيهقي في  (1)

،  1جسبل الهدى والرشاد، ، وضعفه محمد بن يوسف الصالحي الشامي في (9837، رقم ) 288، ص5عمرة، ج
 . 210ص

نهاية المطلب في  الجويني،عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد ركن الدين أبو المعالي : إمام الحرمين (2)
م(، كتاب الصيام،  2007ه/1428، 1، )د.م: دار المنهاج، طّديبعبد العظيم محمود ال تحقيق:، دراية المذهب

 . 125، ص 4باب بيان فرض الحج، ج 
 . 303، ص2ج البحر المحيط في التفسير،ينظر: أبو حيان،  (3)
ونسبها إلى )ابن محيصن، وغيره(، ، 497، ص1ج التفصيل،التحصيل لفوائد كتاب ينظر: المهدوي،  (4)

، ونسبها إلى  278، ص1ج معجم القراءات، ، والخطيب، 119، ص 5جالخمسين،  الكامل في القراءاتوالهذلي، 
 )ابن عباس، والحسن، وأبي حيوة، وابن محيصن(. 
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 الثانية: توجيهها: المسألة 

، والفاعل على القراءة الشاذة هو هللا تعالى، (1))َيشَهُد( من )شهد(، و)ُيشِهد( من )أشهد(

 .(2)بمعنى أن هللا هو الذي يشهد 

 لمسألة الثالثة: أثرها في التفسير: ا

أن هللا سبحانه وتعالى يشهد على ما في قلب هذا المنافق من النفاق والكذب، وأن ما  

 .(3) في قلبه خالف ما يقوله بلسانهيضمره 

 وَيهلُك الحرُث والنسُل( و)وُيهلُك(.: في القراءة الشاذة: )لعاشرالمطلب ا

ةِ ٱ ِِف  ۥ ُيۡعِجُبَك قَۡوُلُ َمن  نلااِس ٱَوِمَن ﴿ يقول الباري: ۡنَيا ٱ  ۡۡلََيوَٰ َ ٱَويُۡشِهُد  لُّ َٰ َما ِِف قَلۡبِهِ  ّللا  ۦلََعَ

َلُّ 
َ
َٰ َسََعَٰ ِِف ، ۡۡلَِصامِ ٱوَُهَو أ ۡرِض ٱ ِإَوَذا تََوَّلا

َ
ۚٗ ٱ وَ  ۡۡلَۡرَث ٱ ِِلُۡفِسَد فِيَها َويُۡهلَِك  ۡۡل ُ ٱ وَ  لناۡسَل ََّل ُُيِبُّ   ّللا

 اآلتية:  المسائل الثالث وفيه  ،[205-204]البقرة:  ﴾لَۡفَسادَ ٱ

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

وجرمي عن حماد، وابن عيينة،   ،ورفع الكاف والثاء والالم حميد  ،الياءبفتح قال الهذلي: "

، وصدقة عن أبيه، وابن محيصن والشيزري عن أبي جعفر، واْبن ِمْقَسم  في   والبزي عن اْبن َكِثير 

 
الدر المصون في  حلبي، ، والسمين ال494، ص2ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ينظر: الجوهري،  (1)

 . 349، ص2ج علوم الكتاب المكنون،
 . 178، ص1ج لقرآن،معاني اينظر: األخفش،  (2)
،  1ج معاني القرآن وإعرابه،، والزجاج، 234، ص4ج جامع البيان في تأويل القرآن،ينظر: الطبري،  (3)

 . 277ص
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م  وروى اْلُعَمِرّي )ُيْهِلُك( بض ، (كُ ْهلَ يفة إل أن أبا حنيفة بفتح الالم من )يَ ن أبو حاختياره، والحسن، و 

الياء ورفع الكاف كما روى عباد عن الحسن، وهي رواية مغيث في عباس عن خارجة عن نافع،  

 .(1) "وعباس عن مطرف عن ابن كثير

 المسألة الثانية: توجيهها: 

، وأما قراءة أبي  (2)اءة الجمهور فهي من )أهلك( المتعديُك( من )هلك( الالزم، أما قر )َيهلِ 

مع إقراره أن -، وتعقبه ابن جني (3)فحكم عليها ابن مجاهد بأنها غلط( كُ ْهلَ يَ حنيفة بفتح الالم )و 

 بثالثة أمور:  -هذه القراءة ترك لما عليه اللغة

 قد جاء له نظير في السماع، مثل: َقَنَط َيْقَنُط.  -1

 أبي إسحاق، وهما إمامان في اللغة. وابنُ  نُ الحس روى القراءةَ  -2

 

 
،  1ج الشواذ في القراءات،، وينظر: ابن مجاهد، 120، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، الهذلي،  (1)

وابن  عن الحسن، وابن أبي إسحاق، وابن محيصن(، إلى )هارون  ُك الحرُث والنسُل(لَ وَيهْ )ونسب ، 190ص
إلى )ابن   (ُك الحرُث والنسلُ لِ وَيهْ )ونسب ، 20، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،خالويه، 

إلى   ُك الحرُث والنسُل(لِ وَيهْ )ونسب ، 498-497، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي، محيصن(، 
  ( والنسلَ  ُك الحرثَ لِ هْ ويُ )( إلى )ابن أبي إسحاق، والحسن باختالف، وابن كثير(، ونسب كُ لَ وَيهْ )ابن محيصن(، و)

ُك الحرُث لِ وَيهْ )ونسب ، ، 281-280، ص1ج معجم القراءات،والخطيب، إلى )حّماد بن سلمة عن ابن كثير(، 
د الوارث عن أبي عمرو(، إلى )ابن أبي إسحاق، والحسن، وأبي حيوة، وابن محيصن، وابن كثير، وعب والنسُل(

أبي حيوة، والعمري عن أبي جعفر(، ونسب ( إلى )ابن أبي إسحاق، والحسن، وهارون، وابن محيصن، و كُ لَ وَيهْ و)
 إلى )حّماد عن عاصم(.   (والنسلَ  ُك الحرثَ لِ هْ ويُ )
صون في الدر الم، والسمين الحلبي، 1616، ص4ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ينظر: الجوهري،  (2)

 . 353-352، ص2ج علوم الكتاب المكنون،
 . 190، ص1ج القراءات،الشواذ في ينظر: ابن مجاهد،  (3)
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 .(1)ِطَب(أن ماضيه قد يكون )َهِلَك( بمنزلة )عَ  -3

 :(2)ففيها توجيهات أربعة ُيْهِلُك(و )أما قراءة 

 أن يكون عطفاا على )يعجبك(. -1

 أن يكون عطفاا على )سعى( إذ معناه يسعى.  -2

 أن يكون على الستئناف.  -3

 يهلك. أن يكون على إضمار مبتدأ، أي: وهو -4

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

أنه بعد تولي المنافق وسعيه في األرض  الحرُث والنسُل(وَيهلُك يكون المعنى على )

 .(3)بالفساد والظلم؛ يحبس هللا القطر وَيهلُك الحرُث والنسلُ 

أما على )وُيهِلُك( فيكون المعنى المخالف لقراءة الجمهور أنه يعتقد إهالكه للحرث 

الناس من يعجبك قوله في  ومن، وقيل: تكون من باب التقديم والتأخير، فيكون التقدير: (4)والنسل

الحرث والنسل، وإذا تولى  هلكُ د هللا على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ويُ شهِ ويُ  ،الحياة الدنيا

 .(5)ض سعى في األر 

 
 . 121، ص1جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ينظر: ابن جني،  (1)
 . 330، ص2ج البحر المحيط في التفسير،ينظر: أبو حيان،  (2)
 . 240، ص4ج ن في تأويل القرآن،جامع البياينظر: الطبري،  (3)
 . 277ص ، 1ج معاني القرآن وإعرابه، ينظر: الزجاج،  (4)
 . 243، ص4ج جامع البيان في تأويل القرآن،ينظر: الطبري،  (5)
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 في ظالل من الغمام(.: في القراءة الشاذة: )لحادي عشرالمطلب ا

تَِيُهُم ﴿يقول تبارك وتعالى: 
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ُ ٱَهۡل يَنُظُروَن إَِّلا َِن  ّللا َوقُِِضَ   ئَِكةُ ـى لَۡملَ ٱ وَ  لَۡغَمامِ ٱِِف ُظلَٖل م 

ۚٗ ٱ ۡمُر
َ
ِ ٱِإَوََل  ۡۡل ُمورُ ٱ تُرَۡجُع  ّللا

ُ
 : ثالث مسائلوفيه  ، [210]البقرة:  ﴾ۡۡل

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(1)بكسر الظاء مع ألف بعد الالم ِمْقَسمبن وا ،علب عن عاصمقتادة، وأبان بن ثقرأ 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

، (2))ظالل( قد تكون جمع )ِظّل(، أو جمع )ُظّلة(، أما )ظلل( فال تكون إل جمع )ُظّلة(

 .(3)هي ما أظلك :والظلة

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

ل يأتي إل في سياق الخير،  (ظاللـ)ــعمال القرآن لاستقد يكون المعنى واحداا إل أن 

إِنا ﴿، وقوله: [14]اإلنسان:  ﴾ َوَدانَِية  َعلَۡيِهۡم ِظَلَٰلَُها َوُذل ِلَۡت ُقُطوُفَها تَۡذِِلٗل ﴿نحو قوله تعالى: 

 .[41]المرسالت:  ﴾ ِِف ِظَلَٰٖل وَُعُيونٖ  لُۡمتاقِيَ ٱ

 
مختصر في  وابن خالويه، ونسبها إلى )قتادة(، ، 191، ص 1ج الشواذ في القراءات،ينظر: ابن مجاهد،  (1)

 التفصيل،التحصيل لفوائد كتاب والمهدوي، ونسبها كابن مجاهد، ، 20، ص1ج شواذ القرآن من كتاب البديع،
، والخطيب، 122، ص 4جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، ونسبها كابن مجاهد أيضاا، ، 499، ص1ج

  ، ونسبها إلى )أبّي، وعبد هللا، وقتادة، والضحاك، وأبي جعفر، وهارون بن حاتم، 285، ص1ج معجم القراءات،
 وأبي بكر عن عاصم(. 

،  11جلسان العرب، ، وابن منظور، 262-261، ص4ج القرآن،جامع البيان في تأويل ينظر: الطبري،  (2)
 . 417-415ص

 . 253، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (3)
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َِن ﴿و: فغالب استعماله في الشر، نح (الظلل)أما  ِن فَۡوقِِهۡم ُظلَل  م  َوِمن َُتۡتِِهۡم  نلاارِ ٱلَُهم م 

َٰلَِك َُيَو ُِف  ۚٗ َذ ُ ٱ ُظلَل  ۡوج  كَ ﴿، [16]الزمر:  ﴾تاُقونِ ٱَيَٰعَِبادِ فَ  ۚۥٗ ِعَباَدهُ  ۦبِهِ  ّللا لَلِ ٱِإَوَذا َغِشَيُهم ما َدَعُواْ   لظُّ

َ ٱ ِٱُُمۡلِِصَي َلُ  ّللا َُٰهمۡ  ينَ ل  ا ََناى ِ ٱإََِل  فَلَما ۚٗ َوَما ََيَۡحُد أَِب لَِۡب  ۡقَتِصد  ٓ إَِّلا ُكُّ َختاارٖ َكُفورٖ فَِمۡنُهم مُّ   ﴾ َيَٰتَِنا

ۡزَوَُٰجُهۡم ِِف ِظَلٍَٰل لََعَ ﴿، وخرج من ذلك قوله: [32]لقمان: 
َ
َرآئِكِ ٱُهۡم َوأ

َ
إذ  ،[56]يس:  ﴾ونَ   ُ ُمتاِك  ۡۡل

 .(1)(ظلل) وخلف العاشر قرأها حمزة والكسائي

فال تستعمل إل  (ظالل)قد تستعمل في الخير والشر، أما  (ظلل)فيتحصل من هذا أن 

َِن ﴿لجمهور في الخير، فناسبت قراءة ا  ، وهللا أعلم.﴾ لَۡغَمامِ ٱ ِِف ُظلَٖل م 

(.وقضاء : في القراءة الشاذة: )لثاني عشرالمطلب ا  األمر 

تَِيُهمُ ﴿يقول سبحانه: 
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ُ ٱ  َهۡل يَنُظُروَن إَِّلا َِن  ّللا ۚٗ ٱ َوقُِِضَ  ئَِكةُ ـى لَۡملَ ٱ وَ  لَۡغَمامِ ٱِِف ُظلَٖل م  ۡمُر

َ
  ۡۡل

ِ ٱ ِإَوََل  ُمورُ ٱتُرَۡجُع   ّللا
ُ
 :ثالث مسائل وفيه ، [210]البقرة:  ﴾ۡۡل

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 قرأ بفتح القاف والضاد مع المد وكسر الهمزة )وقضاِء( ابن مقسم، وضم الهمزة )وقضاُء(

 .(2) ، و)األمِر( بالجرأبو الفتح النحوي وبكر بن حبيب عن يعقوب 

 
 . 355، ص2جالنشر في القراءات العشر، ابن الجزري،  (1)
ة إلى )معاذ  ونسبها غير مشكل ،20، ص1ج تصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،مخينظر: ابن خالويه،  (2)

ونسب الجر )وقضاِء( إلى )معاذ بن  ، 499، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي،  ابن جبل(،
،  286، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 241، ص4جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، جبل(، 
 ب الرفع والجر في )وقضاء( إلى )معاذ بن جبل(. وكذا نس
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 المسألة الثانية: توجيهها: 

 در ـصـمـالـاِء( بـضـذا )وقـ، وك(1)ةـكـالئــى المـلــاا عـفـطـاا عـوعـرفـدر مـصـ)وقضاُء األمر( بالم

 .(2) ألن ابن مقسم قرأ )والمالئكِة( بالخفض  ؛ مجروراا عطفاا على المالئكة

على قراءة الجر تكون )في( في معنى )الباء(، فيكون التقدير: بظلل من الغمام  و 

 .(3) وبالمالئكة وبقضاء األمر

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

ۚٗ ٱَوقُِِضَ ﴿أن األمر لم ُيفرغ منه بعد كما هو الحال في قراءة الجمهور  ۡمُر
َ
، على أن  ﴾ ۡۡل

 (4) بأن األمر لم يقع بعد، وجيء به بالماضي لتحقق الوقوعهناك توجيهاا لقراءة الجمهور أيضاا 

ۡمُر ﴿ كقوله تعالى: 
َ
ََتى أ

َ
ِ ٱأ  .[1النحل: اآلية. ] ﴾...فََل تَۡسَتۡعِجلُوُهۚٗ   ّللا

 (.َزيََّن للذين كفروا الحياَة الدنيا: في القراءة الشاذة: )لثالث عشرالمطلب ا

ِيَن َكفَ ﴿: يقول الواحد األحد  ْ ُزي َِن لَِّلا ُة ٱ ُروا ۡنَيا ٱ ۡۡلََيوَٰ ِينَ ٱ َويَۡسَخُروَن ِمَن  لُّ ْْۘ وَ  َّلا ِينَ ٱ َءاَمُنوا   َّلا

ْ ٱ َقۡوا ُ ٱ وَ  لۡقَِيََٰمةِ  ٱ فَوَۡقُهۡم يَوَۡم  تا    .[212]البقرة:  ﴾يَۡرُزُق َمن يََشآُء بَِغۡۡيِ ِحَسابٖ   ّللا

 :ثالث مسائل وفيه
 

 . 254، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (1)
 . 123، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (2)
الدر المصون في علوم ، والسمين الحلبي، 345، ص2ج البحر المحيط في التفسير،ينظر: أبو حيان،  (3)

 . 365، ص2ج اب المكنون،الكت
الدر المصون في علوم ، والسمين الحلبي، 345، ص2ج المحيط في التفسير،البحر ينظر: أبو حيان،  (4)

 . 365، ص2ج الكتاب المكنون،
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 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 ومجاهد، وأبو حيوة، وابن ِمقَسم،  ،حميد )زين( مع نصب )الحياة( قرأ بتسمية الفاعل في 

 .(1) مشابهه  حيث وقع ، وذلكوابن أبي عبلة، والحسن

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 .(2) استبعد النحاس القراءة ألنه لم يتقدم للفاعل ذكر

ۡل نِۡعَمَة  ... ﴿وذكر أبو حيان أن الفاعل هو هللا باعتباره أقرب مذكور، إذ قبلها  ِ َوَمن ُيَبد 

ِ ٱ َ ٱ ِمۢن َبۡعِد َما َجآَءتُۡه فَإِنا  ّللا  .(3) [211البقرة:  اآلية. ] ﴾لۡعَِقابِ ٱ َشِديُد  ّللا

كالشيطان،   :ن لهم أمور كثيرةإذ إن المَزيِّ ،وحذف الفاعل في قراءة الجمهور ألنه أبلغ

يحتمل كل  ، وحتى (4) اا لإلطالةهم من الجن واإلنس، فطوي ذكر الفاعل تجنب ئوالنفس، وشركا

أن يكون حذف الفاعل "يجوز هو أنه و  ،وذكر الطاهر بن عاشور فيه نفيسة، المعاني التي ترد 

وهو ما اكتسبته  ، فيحتاج في تفصيله إلى شرح في أخالقهم ،خفي ن لهم الدنيا أمرٌ لدقته، إذ المزيِّ

 .(5) "التعلق به من التنافس أو التقليد من كل ما حملهم على  نفوسهم من التعلق باللذات وبغيرها

 
  ونسبها إلى )مجاهد(،  ،20، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (1)

الكامل في القراءات   والهذلي،ونسبها كابن خالويه، ، 500، ص1ج التفصيل، التحصيل لفوائد كتابوالمهدوي، 
، ونسبها إلى )أبّي بن كعب، والحسن،  290، ص1ج معجم القراءات، ، والخطيب، 123، ص 5جالخمسين، 

 ومجاهد، وُحميد، وأبي حيوة، وابن محيصن، وابن أبي عبلة(. 
 . 106، ص1جن، آإعراب القر ينظر: النحاس،  (2)
 . 354، ص2ج البحر المحيط في التفسير،نظر: أبو حيان، ي (3)
 . 294، ص2جالتحرير والتنوير، والطاهر بن عاشور، المرجع السابق، ينظر:  (4)
 . 295، ص2جالتحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور،  (5)
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 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 اة ـيـن الحـالى زيـعـب، وهو أن هللا تـسـحـد فـتقصر المعنى على شيء واح الشاذة أن القراءة

جميل األشياء، جعل فيها ، فهو يحب أشياء ويكره أخرى، أو (1) ركب في اإلنسان طبائعالدنيا بأن 

أو جعل إمهال المَزيَّن له  ،(2)حتى استحسنوها وأحبوها ها الكفار بأكثر من مقدارهافنظر إلي

 .(3) تزييناا 

 لتحكم بين الناس(.: في القراءة الشاذة: )لرابع عشرالمطلب ا

ٗة َوَِٰحَدٗة َفَبَعَث  نلااُس ٱََكَن ﴿ يقول سبحانه: ما
ُ
ُ ٱأ ِ ٱ ّللا   نَ ۧ نلابِي 

َ
ِيَن َوُمنِذرِيَن َوأ ِ نَزَل َمَعُهُم ُمبَۡش 

ِ  لِۡكَتََٰب ٱ ْ ٱفِيَما  نلااِس ٱِِلَۡحُكَم بَۡيَ  ۡۡلَق ِ ٱب ِينَ ٱفِيهِ إَِّلا  ۡخَتلََف ٱفِيهِِۚ َوَما  ۡخَتلَُفوا وتُوُه ِمۢن َبۡعِد َما   َّلا
ُ
أ

ُ ٱَبۡغَيۢا بَيَۡنُهۡمۖۡ َفَهَدى  ۡۡلَي َِنَُٰت ٱ ۡتُهمُ َجآءَ  ِينَ ٱ  ّللا ْ لَِما  َّلا ْ ۡخَتلَفُ ٱ َءاَمُنوا ُ ٱ وَ  ۦۗ بِإِۡذنِهِ  ۡۡلَق ِ ٱفِيهِ ِمَن  وا َيۡهِدي   ّللا

ۡسَتقِيمٍ   : ثالث مسائلوفيه  ، [213]البقرة:  ﴾َمن يََشآُء إََِلَٰ ِصَرَٰٖط مُّ

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(4) بالتاء (لتحكم) هرواية الخفاف عن َأِبي عمرو عن من قرأ حميد، ومجاهد 

 
 . 176، ص1جزاد المسير في علم التفسير، ينظر: ابن الجوزي،  (1)
 . 282، ص 1ج رآن وإعرابه، معاني القينظر: الزجاج،  (2)
 . 254، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (3)
والهذلي،   ونسبها إلى )مجاهد(، ، 20، ص 1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ينظر: ابن خالويه،  (4)

بها كابن ، ونس292، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 124، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، 
 خالويه.
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 المسألة الثانية: توجيهها: 

 .(2) ، وقيل: لتحكم األنبياءُ (1) ن الخطاب فيها للنبي صلى هللا عليه وسلمأ

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

هللا عليه   أن ما بعث هللا به النبيين قد وقع فيه اختالف وتغيير، فبعث هللا محمداا صلى

 .(3) ما اختلفوا فيهلوسلم بالقرآن إلرشادهم وهدايتهم 

وذلك  ،ي يكون المعنى أن األنبياء تحكم في أقوامهم فيما اختلفوا فيهوعلى التوجيه الثان

 من خالل ما آتاهم هللا من كتاب.

 وهو َكره لكم(.: في القراءة الشاذة: )لخامس عشرالمطلب ا

ن تَۡكرَُهواْ َشۡي  لۡقَِتاُل ٱ ُكتَِب َعلَۡيُكُم ﴿ يقول تبارك وتعالى:
َ
وَُهَو   ا   ٗ وَُهَو ُكۡره  لاُكۡمۖۡ وََعَِسى أ

ن ُُتِبُّواْ َشۡي 
َ
ُ ٱ ا وَُهَو َش   لاُكۡمۚٗ وَ   ٗ َخۡۡي  لاُكۡمۖۡ وََعَِسى أ نُتۡم ََّل َتۡعلَُمونَ  ّللا

َ
 . [216]البقرة:   ﴾َيۡعلَُم َوأ

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(4)بفتح الكاف  هارون عن عاصمو  ابن ِمقَسم، وعبيد بن نعيم عن أبي بكر، وعصمةقرأ 

 
 . 177، ص1جزاد المسير في علم التفسير، ينظر: ابن الجوزي،  (1)
 . 20، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ينظر: ابن خالويه،  (2)
 . 302-301، ص2جالتحرير والتنوير، ينظر: الطاهر بن عاشور،   (3)
إلى )السلمي(،   ونسبها، 20، ص 1ج بديع،مختصر في شواذ القرآن من كتاب ال ينظر: ابن خالويه،  (4)

، ونسبها إلى  297، ص1ج معجم القراءات، ، والخطيب، 125، ص 5جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، 
 )السلمي، ومعاذ بن مسلم(. 
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 الثانية: توجيهها:  المسألة

ضم ما حملت نفسك عليه  الوقيل: ب، (1)لغتان بمعنىا واحد في )الكاف( قيل: الفتح والضم 

  الفتح ضم اسم، وبالوقيل: ب، (2) )إجبار( ما ُأكرهت عليه الفتحمن غير إجبار )مشقة(، وب

 .(3)مصدر

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

فيها أحد بفتح الكاف )َكره( ألنه فعل المضطر، أما ذكر صاحب لسان العرب أنه لم يقرأ 

، وجوز صاحب الكشاف القراءة على طريق المجاز، وذلك كأنهم  (4) بالضم )ُكره( فعل المختار

 .(5)مشقة عليهم، ولكراهتهم له ُأكرهوا كرهاا على القتال لشدة ال

 (.قتل فيه قل قتٌل فيه كبير: في القراءة الشاذة: )لسادس عشرالمطلب ا

ۡهرِ ٱلُونََك َعِن   َ يَۡس ﴿يقول هللا الحكم:  قَِتاٖل فِيهِٖۖ قُۡل قَِتال  فِيهِ َكبِۡي ۚٗ وََصدٌّ َعن َسبِيِل   ۡۡلََرامِ ٱ لشا

ِ ٱ ۢ بِهِ  ّللا ۡهلِهِ  ۡۡلََرامِ ٱ لَۡمۡسِجدِ ٱ وَ  ۦَوُكۡفُر
َ
ۡكَِبُ ِعنَد  ۦِإَوۡخَراُج أ

َ
ِۚٗ ٱ ِمۡنُه أ ۡكَِبُ ِمَن  لۡفِۡتَنةُ ٱ وَ  ّللا

َ
  ﴾ ... َقۡتِل  لۡ ٱأ

 ، وفيه ثالث مسائل:[217البقرة: اآلية. ]

 
،  3ج الحجة للقراء السبعة،، وأبو علي الفارسي، 184-183، ص 1ج معاني القرآن،ينظر: األخفش،  (1)

 . 2247، ص6ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،وهري، ، والج 145-144ص
،  1جالمفردات، ، والراغب األصفهاني، 298-297، ص 4ج جامع البيان في تأويل القرآن،ينظر: الطبري،  (2)

 . 707ص
 لنهاية،الهداية إلى بلوغ ا مكي القيسي،، و 122، ص 1جالحجة في القراءات السبع، ينظر: ابن خالويه،  (3)

 . 709، ص1ج
 . 534، ص 13جلسان العرب، ينظر: ابن منظور،  (4)
 . 258، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (5)
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 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

وروى الحسن بن سفيان  ، (1)غير ألفالرفع من ب (َقْتٌل فيه) يعقوب  َرْوح بن ُقرََّة عنقرأ 

ري عن  والشيز  ،بغير ألف ابن ُقرََّة عن يعقوب  (قل َقْتلٌ )وقرأ غير ألف، بالجر من   (َقْتل  )بن عتبة 

 .(2) أبي جعفر

 توجيهها: المسألة الثانية: 

، (3)القتال أعم من القتل، وليس كل قتال بمعنى القتل، بل هناك قتال ل يكون فيه قتل

حدث فيها قتل، وهي حادثة عبد هللا بن جحش كما   فيظهر أن المراد من السؤال هنا حادثة معينة

 سُيبيَّن. 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

، (4)حادثة عبد هللا بن جحش بها)قتال( بأن المراد تكلم الفخر الرازي عن قراءة الجمهور 

بينما ذهب الطاهر بن عاشور إلى أن المراد من التنكير العموم، ل قتال معين، ول شهر  

 .(5) معين

 
 . 127، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)
"،  وأتت عنده ،20، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (2) "قتٌل وقتل 

والهذلي،  شهور عكسه، أي: بالخفض في األول، والرفع في الثاني، ونسبها إلى )عكرمة، وأبي الّسمال(، والم
، ونسب )قتل  فيه قل  297، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 127، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، 

 قتٌل( إلى )ابن مسعود، وعكرمة، وأبي الّسمال(. 
 . 549، ص 11جعرب، لسان الينظر: ابن منظور،  (3)
 . 388، ص6جالتفسير الكبير، ينظر: الفخر الرازي،  (4)
 . 325-301، ص2جالتحرير والتنوير، ينظر: الطاهر بن عاشور،   (5)
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  ن ـيـعـر مـهـة في شـنـيـعـم ةـادثـا حـهـراد بـه يـأن -لمـوهللا أع-اذة ـوالذي يظهر من القراءة الش

التي وقعت في رجب، وُقتل فيها عمرو بن  عبد هللا بن جحش  وهي حادثة سريةوقع فيها قتل، 

 .(1) ما زالوا في جمادى اآلخرةأنهم ظناا منهم أن رجب لم يدخل بعد و  ،الحضرمي

 (.وإثمهما أكثر من نفعهما: في القراءة الشاذة: )لسابع عشرالمطلب ا

ۡكَِبُ   لَۡميِّۡسِٖۖ ٱ وَ  ۡۡلَۡمرِ ٱ َك َعِن لُونَ   َ يَۡس ﴿ يقول هللا: 
َ
قُۡل فِيِهَمآ إِثۡم  َكبِۡي  َوَمَنَٰفُِع لِلنااِس ِإَوۡثُمُهَمآ أ

ۗ َويَۡس  ُ  لَۡعۡفَوۗ ٱلُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖۡ قُِل   َ ِمن ناۡفعِِهَما ِ ُ ٱ َكَذَٰلَِك ُيَبي    ﴾ ُرونَ كا لََعلاُكۡم َتَتفَ  ٓأۡلَيَٰتِ ٱ لَُكُم  ّللا

 : ثالث مسائل، وفيه [219بقرة: ]ال

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

بالثاء المثلثة بدلا من الباء عن أبي جعفر  اْبن ِمقَسم، والشيزري طريق الملنجي

 .(2)الموحدة

 المسألة الثانية: توجيهها: 

ۡدَّنَٰ  ...﴿ أن اللفظ وقع على أعداد وهي: الخمر والميسر، وقد قال هللا في نحوه:
َ
    ِمنَوََّلٓ أ

 
السيرة النبوية ابن هشام: جمال الدين، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري،  ينظر: (1)

شركة مكتبة ومطبعة ، )مصر: وعبد الحفيظ الشلبي ،وإبراهيم األبياري  ،مصطفى السقاتحقيق: ام، البن هش
زاد المسير في ابن الجوزي، و  ،605-601، ص1م(، ج1955ه/1375، 2ط ،مصطفى البابي الحلبي وأولده

 . 182-181، ص1جعلم التفسير، 
 )ابن مسعود(، ونسبها إلى ،20، ص1ج البديع،مختصر في شواذ القرآن من كتاب ينظر: ابن خالويه،  (2)

الكامل في القراءات  والهذلي، ونسبها كابن خالويه، ، 501، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي، 
 ، كذا نسبها كابن خالويه.301، ص 1ج معجم القراءات،، والخطيب، 127، ص5جالخمسين، 
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ۡكََثَ 
َ
َٰلَِك َوََّلٓ أ  ، وألن اإلثم عودل به المنافع، والمنافع قد وصفت(1)[7المجادلة: اآلية. ] ﴾ ...َذ

ُكلُونَ  ...﴿بالكثرة كما في قوله تعالى: 
ۡ
المؤمنون: اآلية. ] ﴾ َولَُكۡم فِيَها َمَنَٰفُِع َكثَِۡية  َوِمۡنَها تَأ

 .(2) افع، فحسن وصف اإلثم بالكثرة بمقابل المن[21

وكذلك أصحاب الخمر والميسر يقترفون فيها اآلثام من وجوه كثيرة كما قال هللا تعالى: 

ۡيَطَٰنُ ٱإِناَما يُرِيُد ﴿ ن يُوقَِع بَيَۡنكُ  لشا
َ
ُكۡم َعن ذِۡكرِ  لَۡميِّۡسِ ٱ وَ  ۡۡلَۡمرِ ٱِِف  ۡۡلَۡغَضآءَ ٱ وَ  لَۡعَدََٰوَة ٱُم أ ِ ٱ َويَُصدا   ّللا

ةِٖۖ ٱوََعِن  لَوَٰ نَتُهونَ َفهَ  لصا نُتم مُّ
َ
وقد لعن النبي صلى هللا عليه وسلم عشرة  ، (3) [91]المائدة:  ﴾ۡل أ

ُ َعَلْيِه  قال: جاء في الحديث عن أنس رضي هللا عنه كما بسبب الخمر  ِ َصلَّى َّللاَّ »َلَعَن َرُسوُل َّللاَّ

َيَها، ـاقِ ـْيِه، َوسَ ُة ِإلَ ـولَ ـْحمُ ـَلَها، َوالمَ ـا، َوَحامِ ـ ا، َوَشاِرَبهَ ـَوَسلََّم ِفي الَخْمِر َعَشَرةا: َعاِصَرَها، َوُمْعَتِصَرهَ 

 .(4) َوالُمْشَتَراة َلُه« َتِري َلَها،ـشْ ـا، َوالمُ ـهَ ـنـِ مَ ـَل ثَ ـا، َوآكِ ـاِئَعهَ ـَوبَ 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

عن قتادة،  أن الخمر لم تكن حرمت حينئذ، بل حرم قليلها وكثيرها بآية المائدة كما روي 

 .(5) بل من جملة اآلثام  ،الكبائر حينهاوقيل: إنها لم تكن من 

 
 . 96، ص 1جسبع، الحجة في القراءات الينظر: ابن خالويه،  (1)
 . 315-314، ص2ج الحجة للقراء السبعة،علي الفارسي،  ينظر: أبو (2)
التفسير الكبير، ، والفخر الرازي، 262، ص 1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (3)

 . 402-401، ص6ج
(  1295، رقم ) 581ص ، 3أبواب البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خالا، ج سننه، أخرجه الترمذي في  (4)

حديث غريب من حديث أنس وقد روي نحو هذا عن ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، عن النبي  هذاوقال: 
 ، وقال األلباني: حسن صحيح. صلى هللا عليه وسلم

 . 308-307، ص2ج الحجة للقراء السبعة،ينظر: أبو علي الفارسي،  (5)
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 والمغفرُة بإذنه(.: في القراءة الشاذة: )لثامن عشرالمطلب ا

ۡعَجَبۡتُكۡمۗ  لُۡمۡۡشَِكَٰتِ ٱَوََّل تَنِكُحواْ ﴿: هللا قال
َ
ۡۡشَِكةٖ َولَۡو أ ِن مُّ ۡؤِمَنٌة َخۡۡي  م  َمة  مُّ

َ
ۚٗ َوَۡل َٰ يُۡؤِمنا   َحتا

ْولَ  لُۡمۡۡشِكِيَ ٱَوََّل تُنِكُحواْ 
ُ
ۡعَجَبُكۡمۗ أ

َ
ۡۡشِٖك َولَۡو أ ِن مُّ ۡؤِمٌن َخۡۡي  م  ْۚٗ َولََعۡبد  مُّ َٰ يُۡؤِمُنوا إََِل   ُعونَ ئَِك يَدۡ ـى َحتا

ُ ٱ وَ  نلاارِٖۖ ٱ ُ َءاَيَٰتِهِ  ۖۦۡ بِإِۡذنِهِ  لَۡمۡغفَِرةِ ٱ وَ  ۡۡلَناةِ ٱيَۡدُعٓواْ إََِل  ّللا ِ ُرونَ لِلنا  ۦَويَُبي   .[221]البقرة:  ﴾اِس لََعلاُهۡم َيَتَذكا

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

و ،الحسنقرأ   .(1)بالرفع عن قتيبة والساوي والمسجدي ،والقزاز عن َأِبي َعْمر 

 الثانية: توجيهها: المسألة 

، (2)ه )والمغفرُة( بالرفع على البتداء، وخبرها )بإذنه(، أي: حاصلة بتيسيره وتوفيقه ورضا

 البالغيين.  د ، وتسمى بالمقابلة عنوشاكل الوقف على الجنة هنا ما قبله من الوقف على النار

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

  عداء هللا الذين يدعون إلى النار، وهو سبحانه يدعو هللا مفارقته عن أ  ذكره بعد أن أن

  رةـفـغـمـا، والـهـول تكون إل بتوفيقه وتيسيره ألسباب، (3) إلى الجنة، بين أن المغفرة ل ترتفع إلى بإذنه

 
ونسبها إلى)األعمش،  ، 20، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (1)

الكامل في  والهذلي، ونسبها إلى )الحسن(،  ، 501، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي، والحسن(، 
عمش، ، ونسبها إلى )األ307، ص 1ج معجم القراءات،، والخطيب، 129، ص 5جالقراءات الخمسين، 

 والحسن، والمّطوعي، وأبي العالية، والقزاز عن أبي عمرو(. 
البحر المحيط في ، وأبو حيان، 264، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (2)

 . 421، ص2ج التفسير،
 . 129، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (3)
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 ، وهللا أعلم. سبب رئيس لدخول الجنة التي دعا هللا عباده إليها

 ف نفسًا إال وسعها(.كل   ال نُ الشاذة: ): في القراءة لتاسع عشرالمطلب ا

َٰلَِدَُٰت ٱ وَ ﴿ يقول جل وعال: ۡوَلََٰدُهنا َحۡولَۡيِ ََكمِ  لَۡو
َ
ن يُتِما يُۡرِضۡعَن أ

َ
َراَد أ

َ
ٖۖ لَِمۡن أ ۚٗ ٱلَۡيِ َولََعَ   لراَضاَعَة

ِ  ۥَلُ  لَۡمۡولُودِٱ  [ 233البقرة:  اآلية. ] ﴾...ََّل تَُكلاُف َنۡفٌس إَِّلا وُۡسَعَهاۚٗ  لَۡمۡعُروِفِۚ ٱرِزُۡقُهنا َوكِۡسَوُتُهنا ب

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(1)عن ابن كثير العدوانيّ الشافعي وجنيد ( )نفساا ونصب  ف(كلِّ )نُ كسر الالم و  النون ضم 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

وفيها قصر على معنىا معين، ل كقراءة ، (2) بنون العظمة، والمراد هللا سبحانه وتعالى

 في األثر على التفسير. يبينالجمهور التي تفيد العموم كما س

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

تمل معانَي كثيرة، منها أن الزوج ل ُيكلف فوق طاقته في النفقة، ول  قراءة الجمهور تح

، وتكون للعموم أيضاا في سائر التكاليف  (3) النفقةتكلف المرأة الصبر على التقصير والتقتير في 

 
ونسبها إلى )أبي رجاء(، ، 21، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (1)

الكامل في القراءات  والهذلي،  ونسبها كابن خالويه، ،538، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،مهدوي، وال
رجاء من رواية أبي  ، ونسبها إلى )أبي 323، ص1ج معجم القراءات، ، والخطيب، 133، ص5جالخمسين، 

 األشهب عنه(.
 . 133، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (2)
 . 164، ص 3ج الجامع ألحكام القرآن،ظر: القرطبي، ين (3)
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ََّل  ﴿": إذ ذكر قوله تعالى ،وللراغب كالم نفيس في هذا، (1) ف إنسان بما ل يطيقهأن ل ُيكلَّ 

ُ ٱََّل يَُكل ُِف  ...﴿فلم يسم الفاعل، وقال في أخرى:  ﴾ٌس إَِّلا وُۡسَعَهاۚٗ تَُكلاُف َنفۡ  ا إَِّلا َمآ  ّللا َنۡفس 

ََٰهاۚٗ  فجعل لفظه منهما   ،قيل: هذا التكليف فيه مدخل للحكام ولغيرهم، [7الطالق: اآلية. ] ﴾ ...َءاتَى

 .(2) "ل يجوز تكليفه إل وسعه :في موضع، ومعناه

ن  في قراءة الجمهور ل تحتمله القراءة الشاذة إل أن يحمل على أن هللا  وما ُذكر من معا 

 على كل شيء قدير، ول يمنعه إمكان ذلك،  همع أن  عالى ل يكلف العبد ما ل يطيق،سبحانه وت

 ول يطيقونه، وهللا أعلم.  يحتملونهبأل يكلفوا الناس ما ل   فكذا ينبغي أن يفعل عبيده

 والذين َيتوفون منكم(.القراءة الشاذة: ): في لعشرون المطلب ا

ِينَ ٱ وَ ﴿يقول هللا ربنا:  ۡزَوَٰٗجا  َّلا
َ
 .[234/240]البقرة:  اآلية.  ﴾... ُيَتَوفاۡوَن ِمنُكۡم َويََذُروَن أ

 وفيه المسائل الثالث اآلتية: 

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(3) فتح الياء فيهما المفضل

 
 . 501، ص2ج البحر المحيط في التفسير،ينظر: أبو حيان،  (1)
 . 482، ص1ج تفسير الراغب األصفهاني،ينظر: الراغب،  (2)
ونسبها إلى )أبي عبد الرحمن السلمي عن   ، 194-193، ص1ج الشواذ في القراءات، بن مجاهد، ينظر: ا (3)

ونسبها إلى )علي،  ، 22، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،وابن خالويه،  الب(،علي بن أبي ط
راءات الخمسين،  الكامل في الق، والهذلي، 539، ص 1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي، والمفضل(، 

 ، ونسبها كابن خالويه.327، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 134، ص5ج
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 المسألة الثانية: توجيهها: 

حقه، أي: أعطيته وافياا نها من استيفاء العدد، واستيفاء الشيء، كما يقال: وفّيت األجير أ

 .(1)كامالا 

، ورد عليه ابن جني بأن القراءة مستقيمة، وهي على (2) ل يقرأ بها وذكر ابن مجاهد أنه

م  ، بمعنى: يتوفون آجالهم، كما قال عيسى عليه السال -وهو جار  في كالم العرب - حذف مفعول

نَت  ...﴿
َ
ۡيَتِِن ُكنَت أ ا تََوفا ءٖ َشِهيدٌ  لراقِيَب ٱ فَلَما ِ ََشۡ

َٰ ُك  نَت لََعَ
َ
 .(3) [117المائدة: اآلية. ] ﴾ َعلَۡيِهۡمۚٗ َوأ

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 ، فإذا كان ذلك؛ قبضوا بالموت.(4) أن المعنى يكون: يستوفون آجالهم وأعمارهم

 َتَناسوا الفضل بينكم(.وال : في القراءة الشاذة: )رون لعشاالواحد و المطلب 

وُهنا َوقَۡد فَرَۡضُتۡم لَُهنا فَرِيَضٗة فَنِۡصُف َما ﴿ يقول تعالى: ن َتَمسُّ
َ
ِإَون َطلاۡقُتُموُهنا ِمن َقۡبِل أ

ۡو َيۡعُفَواْ 
َ
ن َيۡعُفوَن أ

َ
ٓ أ ِيٱفَرَۡضُتۡم إَِّلا ِ  َّلا ۚٗ َوََّل تَنَسُواْ وَ  نل ََِكِحِۚ ٱُعۡقَدةُ  ۦبَِيِده قَۡرُب لِلتاۡقَوىَٰ

َ
ن َتۡعُفٓواْ أ

َ
  لَۡفۡضَل ٱأ

َ ٱ بَيَۡنُكۡمۚٗ إِنا     .[237]البقرة:  ﴾ بَِما َتۡعَملُوَن بَِصۡيٌ  ّللا

 :ثالث مسائلوفيه 

 
، 1جزاد المسير في علم التفسير، ، وابن الجوزي، 400، ص15جلسان العرب، منظور، ينظر: ابن  (1)

 . 208ص
 .194-193، ص1ج الشواذ في القراءات،ينظر: ابن مجاهد،  (2)
 . 125، ص1جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ينظر: ابن جني،  (3)
الكشاف عن حقائق ، والزمخشري، 253، ص1ج ءات الشواذ،إعراب القراينظر: أبو البقاء العكبري:  (4)

 . 282-281، ص1جغوامض التنزيل، 
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 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

م في ابن ِمقسَ كذا قرأ و  ،والشافعي عن ابن كثير ،باأللف ابن أبي عبلة، وأبو حيوةقرأ 

 (1))ول تَّناسوا(. أنه يشدد التاء إل اختياره

 المسألة الثانية: توجيهها: 

، أي: ل تهملوا أسباب تذكر الفضل فتتكلفوا (2) هو من باب المفاعلة، بمعنى المتاركة

نهي عن فعلهم الذي اختاروه بأنفسهم، بعكس النسيان   النهي عن التناسي إنما هوف، (3) نسيانه

 ا فنسوا.ن عوارض الدنيا وغيرها، فكأنهم ُأنُسو الذي قد يكون م

نكتة بالغية لستعمال )تناسوا( وهو أن المأمور جماعة، فناسب استعمال ما هو   وهناك

 .(4)على وزن )َتَفاعل(، كتقاربوا وتواصلوا

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 ى  ـتـ، وم(5)انـيـسـب ل نـالـغـلاس في اـنـ وضع تـو مـل هـز وجـره هللا عـذي ذكـأن الموضع ال

 
)علي بن أبي طالب، وأبي رجاء،  ونسبها إلى، 195، ص 1ج الشواذ في القراءات،ينظر: ابن مجاهد،  (1)

لى )علي(،  ونسبها إ، 22، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،وابن خالويه، وُجَؤيَّة بن عائذ(، 
الكامل في  والهذلي، ونسبها إلى )علي، وغيره(، ، 540، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي، 

، ونسبها إلى )علي، ومجاهد،  334، ص1ج معجم القراءات،  ، والخطيب،137، ص 5جالقراءات الخمسين، 
 وأبي حيوة، وابن أبي عبلة، وأبي رجاء، وُجَؤيَّة بن عائذ(. 

 . 498، ص2ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،السمين الحلبي،  ينظر: (2)
 . 256، ص1ج إعراب القراءات الشواذ،ينظر: أبو البقاء العكبري:  (3)
 . 128-127، ص1جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ينظر: ابن جني،  (4)
 . 322، ص1جاب العزيز، المحرر الوجيز في تفسير الكتينظر: ابن عطية،  (5)
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، (1) الشخص من هجر الفضل وتثاقل عنه؛ صار كالمتعاطي لتركه، المتظاهر لنسيانهاستكثر 

 وهي قراءة متمكنة المعنى. 

 (.مل كًا ُيقاتُل في سبيل هللا: في القراءة الشاذة: )لعشرون االثاني و المطلب 

لَۡم تََر إََِل ﴿  يقول الملك سبحانه:
َ
اُهُم   ى ِمۢن بَِِنٓ إِۡسَ  لَۡمَلِ ٱأ ٖ ل ْ نِلَِب  ءِيَل ِمۢن َبۡعِد ُموََسى إِۡذ قَالُوا

ِۖۡ ٱنَلَا َملَِٗك نَُّقَٰتِۡل ِِف َسبِيِل  ۡبَعۡث ٱ ْۖۡ قَالُواْ َوَما نَلَ  لۡقَِتاُل ٱقَاَل َهۡل َعَسيُۡتۡم إِن ُكتَِب َعلَۡيُكُم  ّللا َّلا تَُقَٰتِلُوا
َ
 آ أ

َّلا نَُقَٰتَِل ِِف 
َ
ِ ٱ َسبِيِل  أ ا ُكتَِب َعلَۡيِهُم  َوقَدۡ  ّللا ۡبَنآئَِناۖۡ فَلَما

َ
َٰرِنَا َوأ ۡخرِۡجَنا ِمن دَِي

ُ
ِۡنُهۡمۚٗ   لۡقَِتاُل ٱ أ اۡواْ إَِّلا قَلِيٗل م  تََول

ُ ٱ وَ  ِ  ّللا لِِميَ ٱ َعلِيُمۢ ب َٰ  اآلتية:  المسائل الثالث وفيه ، [246]البقرة:  ﴾ لظا

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(2)بالياء ورفع الالم )ُيقاتُل(أ ابن أبي عبلة قر 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 ، فيكون ﴾َملَِٗك ﴿، واعتبرها الفراء والطبري صلة لـــ(3)ومحلها النصب  ﴾َملَِٗك ﴿أنها صفة  

 
 

 . 127، ص1جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ينظر: ابن جني،  (1)
ونسبها إلى )السلمي(،  ، 22، ص 1ج في شواذ القرآن من كتاب البديع،مختصر ينظر: ابن خالويه،  (2)

سكان، ولم ينص عليها  ، وضبطها المحقق باإل579، ص 1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي، 
الكامل في  والهذلي،  ونسبها إلى )أبي عبد الرحمن السلمي( أيضاا، المهدوي، والظاهر أنها تحتمل الجزم والرفع،

، ونسبها إلى )السلمي، وابن أبي  345، ص1ج معجم القراءات، ، والخطيب، 143، ص5جءات الخمسين، القرا
 عبلة، والضحاك(. 

الدر المصون في علوم الكتاب ، والسمين الحلبي، 326، ص 1ج  لقرآن وإعرابه،معاني اينظر: الزجاج،  (3)
 . 515، ص2ج المكنون،
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 .(1)التقدير: ابعث لنا الذي يقاتل 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

صفته أنه يقاتل في سبيل هللا، فإن يحدث ملكاا تكون  أن بني إسرائيل طلبوا من نبيهم

 هذا؛ يقاتلوا معه في سبيل هللا، وهللا أعلم. 

  

 
 . 299، ص5ج جامع البيان في تأويل القرآن،، والطبري، 157، ص1ج معاني القرآن،ينظر: الفراء،  (1)
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 .أربعة عشر مطلباً من سورة البقرة، وفيه  لثالجزء الثا:  لثثاالمبحث ال

 م( و)القي ام(.القي   : في القراءة الشاذة: )األولالمطلب 

ُ ٱ ﴿ الحي القيوم: يقول ۚٗ ٱ  لَۡحُّ ٱإَِّلا ُهَو  ََّلٓ إَِلَٰهَ  ّللا ُخُذهُ  لَۡقيُّوُم
ۡ
ُ  ۥ ََّل تَأ ۚٗ لا َما ِِف  ۥ ِسَنة  َوََّل نَوۡم 

َٰتِ ٱ َمََٰو ۡرِض  ٱَوَما ِِف  لسا
َ
ِيٱَمن َذا  ۡۡل يِۡديِهۡم َوَما َخلَۡفُهۡمۖۡ َوََّل   ۚۦٗ إَِّلا بِإِۡذنِهِ  ۥٓ يَۡشَفُع ِعنَدهُ  َّلا

َ
َيۡعلَُم َما بَۡيَ أ

ءٖ م ِ  يُطونَ ُُيِ  ۚٗ وَِسَع ُكۡرِسيُُّه  ۦٓ ۡن ِعلِۡمهِ بََِشۡ َٰتِ ٱإَِّلا بَِما َشآَء َمََٰو ۡرَضۖۡ ٱ وَ  لسا
َ
  لَۡعِلُّ ٱِحۡفُظُهَماۚٗ وَُهَو  ۥوُدهُ   ُ َوََّل َي  ۡۡل

 : ثالث مسائلوفيه . [255]البقرة:  ﴾لَۡعِظيمُ ٱ

 :نسبة القراءةمسألة األولى: ال

 .(1) عمش، والهمداني )القّيام(م(، وروى جرير عن األ قرأ الشيزرّي عن أبي جعفر )القيِّ 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

و)القّيم( على وزن )فيِعل( فأصلها )َقْيِوم( كما ذكر ، (2)بمعنىا واحد  كلها صيغ مبالغة

على وزن   ي أما )القّيام( فه، (4)وأصلها )قِويم( وزن )فعيل(، وذكر الفراء أنها على (3) سيبويه

 .(5))فيعال(

 
،  360، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 146، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)

ونسب )القّيام( إلى )عمر بن الخطاب، وابنه عمر، وابن مسعود، وعلقمة، والنخعي، واألعمش، والمّطّوعي(،  
 م( إلى )علقمة، وأبي رزين(. ونسب )القيِّ 

 504، ص 12جلسان العرب، ينظر: ابن منظور،  (2)
 . 365، ص 4، وج642، ص3جالكتاب، ينظر: سيبويه،  (3)
 504، ص 12جلسان العرب، ، ينظر: ابن منظور (4)
 . 190، ص1ج معاني القرآن،ينظر: الفراء،  (5)
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 ثرها في التفسير: المسألة الثالثة: أ

وإن كانت األسماء ل تدل إل   -)القّيوم( و)القّيم( و)القّيام( -أنها من أسماء هللا الحسنى 

رضي   اري عن ابن عباس، وقد ورد لفظ )القيم( في الحديث الذي رواه البخ(1)على معنىا واحد 

ُد، َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم ِإذَ قال:  هللا عنهما اللَُّهمَّ َلَك الَحْمُد، »ا َقاَم ِمَن اللَّْيِل َيَتَهجَّ

، َوَلَك الَحْمُد، َأْنَت َقيُِّم  َمَواِت َواأَلْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ ، َوَلَك  َأْنَت ُنوُر السَّ َمَواِت َواأَلْرِض َوَمْن ِفيِهنَّ السَّ

، َوَقْولُ  ، َوَوْعُدَك َحقٌّ اَعُة الَحْمُد، َأْنَت الَحقُّ ، َوالسَّ ، َوالنَّاُر َحقٌّ ، َوالَجنَُّة َحقٌّ ، َوِلَقاُؤَك َحقٌّ َك َحقٌّ

، اللَُّهمَّ َلَك َأْسَلْمُت،  ، َوُمَحمٌَّد َحقٌّ ، َوالنَِّبيُّوَن َحقٌّ ْلُت، َوِبَك آَمْنُت، َوِإَلْيَك َأَنْبُت، َوِبَك َحقٌّ َوَعَلْيَك َتَوكَّ

ُم   َخاَصْمُت، َوِإَلْيَك َحاَكْمُت، ْرُت، َوَما َأْسَرْرُت َوَما أَْعَلْنُت، َأْنَت الُمَقدِّ ْمُت َوَما َأخَّ َفاْغِفْر ِلي َما َقدَّ

ُر، َل ِإَلَه ِإلَّ َأْنَت، َأْو: لَ  َماَواِت ... »وأورده مسلم بلفظ ، (2)« ِإَلَه َغْيُركَ َوَأْنَت الُمَؤخِّ َأْنَت َقيَّاُم السَّ

 ث.الحدي (3)«... َواأْلَْرضِ 

ام  أنت قيّ  :قوله صلى هللا عليه وسلممسلم: "صحيح قال النووي في شرحه على 

كما صرح   ،م والقيّ  ،اممن صفاته القيّ  :قال العلماء ،مقيّ  :وفي الرواية الثانية ،السماوات واألرض 

َٰ ُك ِ ﴿ومنه قوله تعالى  ،وقائم ،وم بنص القرآنوالقيّ  ،به هذا الحديث  َفَمۡن ُهَو قَآئٌِم لََعَ
َ
  ﴾ ...  َنۡفس  أ

 (4)."قوام :ويقال :قال الهروي ، [33]الرعد: اآلية. 

 
المقصد األسنى في شرح معاني أسماء هللا  ، طوسي : أبو حامد محمد بن محمد الينظر: أبو حامد الغزالي (1)

 . 40، ص1م(، ج1987ه/ 1407، 1، )قبرص: الجفان، والجابي، ط: بسام عبد الوهاب الجابيتحقيق، الحسنى
 (. 6317رقم )  ،70، ص8، جباب الدعاء إذا انتبه بالليل، الدعواتكتاب   صحيحه،أخرجه البخاري في  (2)
،  1كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب الدعاء في صالة الليل وقيامه، ج صحيحه،أخرجه مسلم في  (3)

 (. 769، رقم )532ص
 . 54، ص6جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي،  (4)
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 َننُشرها(.: في القراءة الشاذة: )انيالثالمطلب 

ۡو كَ ﴿ :الحي ل إله إل هويقول 
َ
ِي ٱ أ َٰ يُۡحِ  َّلا ّنا

َ
َٰ ُعُروِشَها قَاَل أ َٰ قَۡريَةٖ َوِِهَ َخاوِيٌَة لََعَ   ۦ َمرا لََعَ

ُ ٱ َهَِٰذهِ  َماتَُه َبۡعَد  ّللا
َ
ُ ٱ َمۡوتَِهاۖۡ فَأ ۡو َبۡعَض يَۡومٖٖۖ قَاَل   ۖۥۡ ِماْئََة ََعٖم ُثما َبَعَثهُ  ّللا

َ
ا أ قَاَل َكۡم َۡلِۡثَتۖۡ قَاَل َۡلِۡثُت يَۡوم 

 ِ
ابَِك لَۡم يَتََسناۡهۖۡ وَ  نُظرۡ ٱِماْئََة ََعٖم فَ  ۡثَت بَل ۡلا َك َءايَٗة ل ِلنااِسٖۖ  إََِلَٰ ِۡحَارَِك َونِلَۡجَعلَ  نُظرۡ ٱ إََِلَٰ َطَعاِمَك َوَشَ

َ َلُ  لۡعَِظامِ ٱإََِل  نُظرۡ ٱ وَ  ا َتَبيا ٗماۚٗ فَلَما نا  ۥَكۡيَف نُنِِشَُها ُثما نَۡكُسوَها َۡلۡ
َ
ۡعلَُم أ

َ
َ ٱ قَاَل أ ءٖ   ّللا ِ ََشۡ

َٰ ُك  لََعَ

 .[259]البقرة:  ﴾قَِدير  

 وفيه المسائل الثالث اآلتية: 

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

بفتح النون وضم الشين  عن عاصم  سن، وأبو حيوة، والزَّعفرانّي، والمفضل وأبانالحقرأ 

 .(1)والراء

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 .(3)وقد يكون )النشر( ضد الطي ،(2) إحياء الموتىقد يكون )نشر( و)أنشر( بمعنى 

 
ونسبها إلى )أبان عن عاصم(،  ، 23، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ر: ابن خالويه، ينظ (1)

ونسبها إلى )المفضل وأبان، كالهما عن  ، 582-581، ص 1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،هدوي، والم
-372، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 149، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، عاصم(، 

لنخعي، وجبلة  ، ونسبها إلى )ابن عباس، والحسن، وأبي حيوة، وأبان عن عاصم، وعبد الوهاب عن أبان، وا373
 عن المفضل عن عاصم، والسعدي عن أبي عمرو(. 

 . 344، ص1ج معاني القرآن وإعرابه،، والزجاج، 198، ص1ج معاني القرآن،ينظر: األخفش،  (2)
 . 198، ص 1ج معاني القرآن،، واألخفش، 173، ص1ج رآن،معاني القينظر: الفراء،  (3)
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 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

فإذا حيي؛ فكأنه ُنشر و مطوي ما دام ميتاا، أن الموت كأنه طوى العظام واألعضاء، فه

 .(1)بعد طي، ألن الحياة يكون فيها انبساط في التصرف

 اعلم(.قيل : في القراءة الشاذة: )الثالثالمطلب 

ۡو كَ ﴿ :عز وجل المولىيقول 
َ
ِي ٱ أ َٰ يُۡحِ  َّلا ّنا

َ
َٰ ُعُروِشَها قَاَل أ َٰ قَۡريَةٖ َوِِهَ َخاوِيٌَة لََعَ   ۦ َمرا لََعَ

ُ ٱ ِذهِ َهَٰ  َماتَُه  ّللا
َ
ُ ٱ َبۡعَد َمۡوتَِهاۖۡ فَأ ۡو َبۡعَض يَۡومٖٖۖ قَاَل   ۖۥۡ ِماْئََة ََعٖم ُثما َبَعَثهُ  ّللا

َ
ا أ قَاَل َكۡم َۡلِۡثَتۖۡ قَاَل َۡلِۡثُت يَۡوم 

 ِ
ابَِك لَۡم يَتََسناۡهۖۡ وَ  نُظرۡ ٱِماْئََة ََعٖم فَ  ۡثَت بَل ۡلا ارَِك َونِلَۡجَعلََك َءايَٗة ل ِلنااِسٖۖ  إََِلَٰ ِۡحَ  نُظرۡ ٱ إََِلَٰ َطَعاِمَك َوَشَ

َ َلُ َكۡيَف نُنِِشُ  لۡعَِظامِ ٱإََِل  نُظرۡ ٱ وَ  ا َتَبيا ٗماۚٗ فَلَما نا  ۥَها ُثما نَۡكُسوَها َۡلۡ
َ
ۡعلَُم أ

َ
َ ٱ قَاَل أ ءٖ   ّللا ِ ََشۡ

َٰ ُك  لََعَ

 .[259]البقرة:  ﴾قَِدير  

 وفيه مسائل ثالث:

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

، (2)روى جرير عن األعمش )قيل( على ما لم يسم فاعله، و)اعلم( على فعل األمر

 و)اعلم( قراءة متواترة، والشاذ اجتماعها مع )قيل(. 

 
زاد المسير في ، وابن الجوزي، 350، ص1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ينظر: ابن عطية،  (1)

 . 33، ص7جالتفسير الكبير، ، والفخر الرازي، 235، ص1جعلم التفسير، 
ونسبها إلى )ابن مسعود(، ، 23، ص1ج البديع، مختصر في شواذ القرآن من كتابينظر: ابن خالويه،  (2)

،  375-374، ص1ج معجم القراءات، ، والخطيب، 244، ص4جت الخمسين، الكامل في القراءاوالهذلي، 
 ونسبها إلى )ابن مسعود، وابن عباس، واألعمش(.
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 المسألة الثانية: توجيهها: 

)اعلم   :أنه لما رأى قدرة هللا عز وجل الذي أحياه بعد ما أماته، قيل له على وجه األمر

،  يتبين لحقاا القائل كما س َمن، وأتي بـــ)قيل( ألنه اختلف في (1)أن هللا على كل شيء قدير(

 كون على ما لم يسم فاعله. فناسب أن ي

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 : أنه اختلف في أمر من قال: )اعلم أن هللا على كل شيء قدير( على عدة أقاويل

 . هو هللا تعالى -1

 هو نبي.  -2

  .(2) هو مَلك -3

 .(3)  إلعادة إحياء القريةمِلك بعثه هللا هو -4

 حبة بربوة(.كمثل : في القراءة الشاذة: )الرابعالمطلب 

ِينَ ٱَوَمَثُل ﴿: يقول تعالى في مجده َٰلَُهُم  َّلا ۡمَو
َ
ِ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱ يُنفُِقوَن أ ِۡن   ّللا َوتَثۡبِيٗتا م 

َصاَبَها َوابِل  َف 
َ
نُفِسِهۡم َكَمَثِل َجناة  بَِرۡبَوٍة أ

َ
ۗ   َ أ

اۡم يُِصۡبَها َوابِل  َفَطل   ُكلََها ِضۡعَفۡيِ فَإِن ل
ُ
ُ ٱ وَ  اتَۡت أ بَِما   ّللا

 اآلتية:  المسائل الثالث وفيه ، [265]البقرة:  ﴾ۡيٌ َتۡعَملُوَن بَصِ 

 
 . 482-481، ص5ج جامع البيان في تأويل القرآن،ينظر: الطبري،  (1)
 . 24-22، ص 2ج لمعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،روح اينظر: األلوسي،  (2)
 . 351-348، ص1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ينظر: ابن عطية،  (3)
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 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(1) بالحاء والباء  وحميد في رواية التنوري  ،مجاهد قرأ 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 بالجنة. بالحبة ل، فضرب المثل (2) هما و الشعير ونحو أ )الحبة( مفرد )حب( من الحنطة

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

أن هذا مثل ضربه هللا عز وجل للذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاته، فتكثير النفقة  

بالنسبة إلى الجنة، إذ هي شيء ضئيل قليل ل يذكر  (3)بالجنة أولى من قصرها على )الحبة(

 .(4) ري بأنها تصحيف بعيد من المعنىاستبعد هذه القراءة أبو البقاء العكب ؛ولذا

 (.وهللا بما يعملون بصير: في القراءة الشاذة: )الخامسالمطلب 

ِينَ ٱَوَمَثُل ﴿ت عظمته: يقول تعال َٰلَُهُم  َّلا ۡمَو
َ
ِ ٱَمۡرَضاِت  بۡتَِغآءَ ٱيُنفُِقوَن أ نُفِسِهۡم  َوتَثۡبِيتٗ  ّللا

َ
ِۡن أ ا م 

َصاَبَها َوابِل  َف 
َ
ۗ وَ   َ َكَمَثِل َجناة  بَِربَۡوٍة أ اۡم يُِصۡبَها َوابِل  َفَطل   ُكلََها ِضۡعَفۡيِ فَإِن ل

ُ
ُ ٱ اتَۡت أ بَِما َتۡعَملُوَن   ّللا

 : ثالث مسائلوفيه ، [265]البقرة:   ﴾ۡيٌ بَصِ 

 
والهذلي،  ونسبها إلى )مجاهد(، ، 23، ص 1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، ينظر: ابن خالويه،  (1)

، ونسبها إلى )مجاهد،  384، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 150، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، 
 والجحدري(. 

 معجم مقاييس اللغة،، وابن فارس، 105، ص1ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،ينظر: الجوهري،  (2)
 . 26، ص2ج

 . 150، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (3)
 . 278، ص1ج إعراب القراءات الشواذ،ي: ينظر: أبو البقاء العكبر  (4)
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 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(1)بالياء بدلا من التاء ونظيف عن ُقْنُبل ،ارهِشْبل في اختي قرأ

 المسألة الثانية: توجيهها: 

، أما (2) أنه في قراءة الجمهور بتاء الخطاب )تعملون( فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب 

 في القراءة الشاذة بالياء )يعملون( فمضى فيها على الغيبة دون التفات. 

 : أثرها في التفسيرالمسألة الثالثة: 

أن يراد به الناس أجمعون، فيندرج فيه المنفقون، وقد يحتمل المعنى وعداا ووعيداا، أو:  

 .(3) يراد به المنفقون حصراا، فال يكون إل وعداا حينها

 (.جناتٌ : في القراءة الشاذة: )السادسالمطلب 

ن ﴿  يقول القابض الباسط:
َ
َحُدُكۡم أ

َ
يََودُّ أ

َ
ِ  ۥ تَُكوَن َلُ أ ِن َنا ۡعَناٖب ََتۡرِي ِمن  َجناة  م 

َ
يٖل َوأ

نَۡهَٰرُ ٱَُتۡتَِها 
َ
ِ  ۥَلُ  ۡۡل

َصابَُه  ثلاَمَرَٰتِ ٱفِيَها ِمن ُك 
َ
َصاَبَهآ إِۡعَصار  فِيهِ نَار    ۥَوَلُ  لِۡكَِبُ ٱَوأ

َ
ِياة  ُضَعَفآُء فَأ ُذر 

ُ  َكَذَٰلَِك  ۡحََتَقَۡتۗ ٱفَ  ِ ُ ٱُيَبي  ُرونَ لََعلاُكۡم َتَتفَ   ٓأۡلَيَٰتِ ٱ  لَُكمُ  ّللا  :ثالث مسائلوفيه ، [266]البقرة:  ﴾كا

 
، وفيه تصحيف إذ ذكر: )وهللا  23، ص1ج ر في شواذ القرآن من كتاب البديع،مختصينظر: ابن خالويه،  (1)

التحصيل والمهدوي،  ونسبها إلى )بعض أهل مكة(، بصير بما يعملون( بدلا من: )وهللا بما يعملون بصير(،
  ، 5جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، ونسبها إلى )الزهري(،  ،583، ص1ج لفوائد كتاب التفصيل،

 ، ونسبها إلى )الزهري، وبعض أهل مكة(.386، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 152ص
 . 595، ص2ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،ينظر: السمين الحلبي،  (2)
الدر المصون ، والسمين الحلبي، 360، ص1جاب العزيز، المحرر الوجيز في تفسير الكتينظر: ابن عطية،  (3)

 . 595، ص2ج في علوم الكتاب المكنون،
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 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(1) قرأ الحسن بالجمع

 المسألة الثانية: توجيهها: 

ليكون أبلغ في المقصود من المثل  )جنات( بدلا من التوحيد )جنة( أنه قرئ فيها بالجمع

 .(2) الذي ضربه هللا عز وجل

 سير: المسألة الثالثة: أثرها في التف

أنه مثل ضربه هللا عز وجل في سلب النعمة عند شدة الحاجة مما ينبئ عن عظيم  

  ، ويصور شدة الندم على عظم الحسرةهذه ، فذكر )جنات( بالجمع يبين زيادة (3) الحسرة

 .(4)المفقود 

 .(َمضواُتغْ و) (َغمَّضواتُ : في القراءة الشاذة: )السابعالمطلب 

َها ـى يَ ﴿          يُّ
َ
ِ ٱ أ َِن  ينَ َّلا ۡخرَۡجَنا لَُكم م 

َ
آ أ نفُِقواْ ِمن َطي َِبَِٰت َما َكَسبُۡتۡم َوِمما

َ
ۡرِضٖۖ ٱَءاَمُنٓواْ أ

َ
ُمواْ   ۡۡل َوََّل َتَيما

ن ُتۡغِمُضواْ فِيهِِۚ وَ ِمۡنُه تُنفُِقوَن َولَۡسُتم أَِب ۡۡلَبِيَث ٱ
َ
ٓ أ ْ ٱ ِخِذيهِ إَِّلا نا  ۡعلَُمٓوا

َ
َ ٱ أ  . [267ة:  ]البقر  ﴾ َۡحِيدٌ  َغِِنٌّ  ّللا

 وفيه المسائل الثالث اآلتية: 

 
الكامل في القراءات ، والهذلي، 23، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (1)

 . 386، ص 1ج معجم القراءات،، والخطيب، 152، ص5جالخمسين، 
 . 527، ص1ج القراءات العشر المتواترة، الزاهرة في البدورينظر: القاضي،  (2)
 . 240، ص1جزاد المسير في علم التفسير، ينظر: ابن الجوزي،  (3)
 . 527، ص1ج البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة،ينظر: القاضي،  (4)
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 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(َغمَّضوا)تُ  (1)" فتح الغين والميممع قتادة، وأبو حيوة قال الهذلي: "مشدد 

 .(2)(َمضواُتغْ ) أبان، وقتادة بإسكان الغين مع فتح الميم مخففة قرأ و 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

، وهو ما لم يسم فاعله، فكأن غيرهم  (3) ذتين على البناء للمفعولالمفردتين الشاقرئت كلتا 

، إل أن المشدد فيه زيادة مبالغة، (4) ُيغِمضهم  و)غّمض( و)أغمض( ، والمشدد والمخفف بمعنىا

 .(5)في اللغة تأتي على معنى التساهل في البيع والشراء، والحط من ثمن السلعة لرداءتها 

 فسير: المسألة الثالثة: أثرها في الت

 : عدة معان (َمضواُتغْ )و (َغمَّضوا)تُ مفردتان الشاذتان تحتمل ال

 
ضوا)تَ ، وقد ضبطها المحقق بفتح التاء155، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، الهذلي،  (1) (، ولم ينص  َغمَّ

عليها الهذلي، بل ما قابله المحقق في الهامش من )قرة عين القراء( يفيد أنها بضم التاء ل فتحها، ولعله أشكل  
عليه قول الهذلي عند ذكره لقراءة الجمهور: "والباقون بضم التاء، وإسكان الغين، وكسر الميم"، فظن أنه ينبغي 

ضوا)تُ ذ ذكر بعد ؛ إأن تفتح التاء، ول يلزم ذلك ( وقبل قراءة الجمهور )ُتْغِمضوا( قراءة أبان وقتادة )ُتْغَمضوا(،  َغمَّ
وضبطها بالضم على األصل ألن الهذلي لم يذكر فيها شيئاا يخص )التاء(، فكذا كان ينبغي أن يفعل في  

ضوا)تُ   حسن(. )ال، ونسبها إلى 389، ص1ج معجم القراءات،(، وهللا أعلم، وينظر: الخطيب َغمَّ
التحصيل لفوائد والمهدوي، ونسبها إلى )قتادة(، ، 201، ص1ج الشواذ في القراءات،ينظر: ابن مجاهد،  (2)

،  155، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، ونسبها كابن مجاهد، ، 585، ص1ج كتاب التفصيل،
 ، ونسبها كابن مجاهد أيضاا.389، ص1ج معجم القراءات،والخطيب، 

الدر المصون ، والسمين الحلبي، 315، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، نظر: الزمخشري، ي (3)
 . 604-603، ص2ج في علوم الكتاب المكنون،

 . 139، ص1جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ينظر: ابن جني،  (4)
تاج العروس ، ومرتضى الزبيدي، 1096، ص3ج العربية،الصحاح تاج اللغة وصحاح ينظر: الجوهري،  (5)

 . 467، ص 18جمن جواهر القاموس، 
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ُتوجدوا مغِمضين، متغافلين عنه ومتغاضين، فكأن الناس وجدوكم على هذه الحال، كقولك:  -1

 .(1)، أي: وجدته مذموماا أذممت الرجل

 .(3) فتتسمحوا فيه وتقبلوه ،(2) أن ُيغمض لكم -2

 .(5)لتغافل والمسامحة، أي: ا(4) على اإلغماض  ُتحملوا أن -3

 .(6) لرداءته ل تأخذونه حتى ُينقص لكم من ثمنه -4

أن ُتدخلوا فيه وُتجذبوا إليه، وذلك الشيء الذي يدعوهم إليه، ويحملهم عليه هو: رغبتهم في  " -5

ل لكم أنفُسكم :-وهللا أعلم-أخذه ومحبتهم لتناوله، فكأنه  ن ذلك لكم،  إل أن تسوِّ َأْخذه فُتحسِّ

ويزيد في وضوح هذا المعنى ، ه على يقينكم حتى تكاد الرغبة فيه تكرهكم عليهوتعترض بشك

ا من قراءته:  ُضوا فيه)لك ما روي عن الزهري أيضا ضوا  (إل أن ُتَغمِّ أي: إل أن تغمِّ

 .(7) " بصائركم وأعين علمكم عنه

 

 

 
، والسمين  140-139ص، 1جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ينظر: ابن جني،  (1)

 . 604-603، ص2ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،الحلبي، 
 . 363، ص1جسير الكتاب العزيز، المحرر الوجيز في تفينظر: ابن عطية،  (2)
 . 279، ص1ج إعراب القراءات الشواذ،ينظر: أبو البقاء العكبري:  (3)
 . 160-159، ص1ج أنوار التنزيل وأسرار التأويل،ينظر: البيضاوي،  (4)
 . 604ص، 2ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،ينظر: السمين الحلبي،  (5)
الكشاف عن حقائق غوامض ، والزمخشري، 893، ص1ج إلى بلوغ النهاية، الهداية مكي القيسي،ينظر:  (6)

 . 315، ص1جالتنزيل، 
 . 141-140، ص1جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ابن جني،  (7)
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 .(وُتَكف  ر: في القراءة الشاذة: )ثامنالالمطلب 

ْ إِن ُتۡبُدو﴿الكريم: يقول  َٰتِ ٱا َدَق ۖۡ ِإَون ُُتُۡفوَها َوتُۡؤتُوَها  لصا ا ِِهَ َفُهَو َخۡۡي  لاُكۡمۚٗ   لُۡفَقَرآءَ ٱفَنِعِما

 ِ ِن َسي  ُِر َعنُكم م  ُ ٱ اتُِكۡمۗ وَ   َ َويَُكف   : ثالث مسائلوفيه  ، [271]البقرة:  ﴾بَِما َتۡعَملُوَن َخبِۡي   ّللا

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

)وُتَكفُِّر(، والزعفراني   بالتاء ورفع الراء  ، وعيسى بن شعيب عن أبي عمرةاْلَجْحَدِريّ قرأ 

 .(1) بجزم الراء )وُتَكفِّْر(، وأبو حيوة بنصبها )وُتَكفَِّر(

 المسألة الثانية: توجيهها: 

أنه الثاني: ، و (2) والتقدير: وهي تكفرا: أنه خبر مبتدأ مضمر، مأحده :وجهان رفعهال

ُ ٱ َوَمۡن ََعَد َفَينَتقُِم ... ﴿، ولو وقع مضارع بعده لرفع، كقوله: فاءعطف على محل ما بعد ال   ِمۡنُهۚٗ  ّللا

 .(3) [95]المائدة: اآلية.  ﴾...

  .(4)للشرط جملة واقعة جواباا وهي  ،﴾َفُهَو َخۡۡي  لاُكۡمۚٗ ﴿ جملة  جزم الراء فللعطف على أما

 
ونسبها غير مشكلة إلى )ابن  ، 24، ص1ج البديع،مختصر في شواذ القرآن من كتاب ينظر: ابن خالويه،  (1)

)ابن  )وُتَكفُِّر( بالرفع إلى ونسب ، 585، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي، س وجماعة(، عبا
 بالنصب إلى )عكرمة، وشهر بن َحْوَشب(، ()وُتَكفِّرَ بالجزم إلى )ابن عباس، وعكرمة(، و( )وُتَكفِّْر هرمز(، و
، ونسب 396، ص 1ج م القراءات،معج، والخطيب، 157، ص 5جمل في القراءات الخمسين، الكاوالهذلي، 

بالجزم إلى )ابن عباس، وأبان عن عاصم،  ( )وُتَكفِّْر )ابن هرمز فيما حكى العدوي عنه(، و)وُتَكفُِّر( بالرفع إلى 
 بالنصب إلى )عكرمة، وشهر بن َحْوَشب، والحسن(.  ()وُتَكفِّرَ وجماعة(، و

 . 692، ص2ج البحر المحيط في التفسير،: أبو حيان، ينظر (2)
 . 612، ص2ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،والسمين الحلبي، المرجع السابق، ينظر:  (3)
 . 316، ص1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ينظر: الزمخشري،  (4)
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جزاء يجب به الشيء عد، وُجوز ألن الفهو على إضمار )أن(، وفيه بُ أما النصب و 

 .(1) لوجوب غيره، فشابه الستفهام وضارعه، فُنصب كما ينصب جواب الستفهام

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 الكبير.  ، وفيها عظيم فضل الصدقة وأثرها(2) أن الصدقات هي التي تكفر السيئات 

 .(ي الصدقاتب   ق هللا الربا وُيرَ ح   ُيمَ : في القراءة الشاذة: )تاسعالالمطلب 

ُ ٱَيۡمَحُق ﴿تبارك وتعالى: يقول  ْ ٱ ّللا ا ِبَوَٰ َِٰت  ٱَويُۡرِب  لر  َدَق ُ ٱ وَ  لصا ثِيمٍ  ّللا
َ
اٍر أ   ﴾ ََّل ُُيِبُّ ُكا َكفا

 .[276]البقرة: 

 اآلتية:  المسائل الثالث وفيه 

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

ق(، قرأ ابن ِمقسم بتشديد الياء مع ضمها، وفتح الميم، و  تشديد الحاء مع كسرها )ُيَمحِّ

 .(3) وبتشديد الياء مع ضمها، وفتح الراء، وتشديد الباء مع كسرها )ُيَربِّي(

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 .(4) بالتشديد فيهما للمبالغة

 
 . 597، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،، والمهدوي، 133، ص1جن، آإعراب القر ينظر: النحاس،  (1)
 . 584، ص5ج جامع البيان في تأويل القرآن،، ينظر: الطبري  (2)
،  403، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 159، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (3)

 ونسبهما إلى )ابن الزبير(.
 . 378، ص 26جتاج العروس من جواهر القاموس،  ينظر: مرتضى الزبيدي، (4)
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 الثالثة: أثرها في التفسير: المسألة 

التشديد هو الوارد في ا مبالغة في محق الربا وإرباء الصدقات، ولفظ )ُيَربِّي( بمأن فيه

البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي هللا عنه أنه قال: قال رسول هللا  هأخرج الذي حديث ال

َق ِبَعْدِل َتْمَرة  ِمْن َكسْ صلى هللا عليه وسلم:  ُ ِإلَّ الطَّيَِّب، َوِإنَّ َّللاََّ »َمْن َتَصدَّ ، َوَل َيْقَبُل َّللاَّ ب  َطيِّب 

 .(1) ِميِنِه، ُثمَّ ُيَربِّيَها ِلَصاِحِبِه، َكَما ُيَربِّي َأَحُدُكْم َفُلوَُّه، َحتَّى َتُكوَن ِمْثَل الَجَبِل«َيَتَقبَُّلَها ِبيَ 

 .(ذا عسرة: في القراءة الشاذة: )العاشرالمطلب 

ْ َخۡۡي  ﴿ يقول جل في صفاته: قُوا ن تََصدا
َ
ِۚ َوأ ةٖ ةٖ َفَنِظَرٌة إََِلَٰ َميَّۡسَ  لاُكۡم إِن ِإَون ََكَن ُذو ُعّۡسَ

 اآلتية: المسائل الثالث ، وفيه [280]البقرة:   ﴾ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(2) قرأ ابن أبي عبلة باأللف عوضاا عن الواو

 ة الثانية: توجيهها: المسأل

 ، فهي خبر كان، واختلف في اسمها، فقيل: )كان( ناقصة كون  أن )ذا( نصبت باعتبار

 
 

َِٰت  ٱَويُۡرِب ... ﴿ باب الصدقة من كسب طيب لقوله:، لزكاةاكتاب  صحيحه،أخرجه البخاري في  (1) َدَق ُ ٱوَ  لصا ََّل   ّللا
ثِيمٍ 

َ
اٍر أ ِينَ ٱإِنا  ،ُُيِبُّ ُكا َكفا ْ  َّلا ْ وََعِملُوا لَِحَٰتِ ٱَءاَمُنوا َٰ ْ  لصا قَاُموا

َ
َة ٱَوأ لَوَٰ ْ  لصا َة ٱَوَءاتَُوا َكوَٰ ۡجرُُهۡم ِعنَد َرب ِِهۡم َوََّل   لزا

َ
لَُهۡم أ

 (. 1410، رقم )108، ص 2[، ج277-276]البقرة:  ﴾ٌف َعلَۡيِهۡم َوََّل ُهۡم َُيَۡزنُونَ َخوۡ 
ونسبها إلى )عثمان، وأبّي  ، 24، ص1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (2)

،  1ج ءات، معجم القرا، والخطيب، 160، ص5ج الكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، رضي هللا عنهما(، 
 ، ونسبها إلى )عثمان، وأبّي، وابن مسعود، وابن عباس، والمعتمر، وحجاج الوّراق(.407ص
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 .(2) ، وقيل: هو المستربي(1) الغريم أو المدين هو

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

فيتوافق مع معنى قراءة الجمهور، أما على   :عسرة وعلى التوجيه األول أن الغريم ذ 

 .(3) فيكون مقصوراا على قوم بأعيانهم، وهم: المدينون من أهل الربا، دون غيرهم :التوجيه الثاني

 .(وأن تْصُدقوا: في القراءة الشاذة: )دي عشرالحاالمطلب 

ةٖ َفَنِظَرٌة إََِلَٰ ﴿ يقول ولي المؤمنين: ْ َخۡۡي  لاُكۡم إِن ِإَون ََكَن ُذو ُعّۡسَ قُوا ن تََصدا
َ
ِۚ َوأ ةٖ َميَّۡسَ

 .[280]البقرة:   ﴾ُكنُتۡم َتۡعلَُمونَ 

 اآلتية:  المسائل الثالث وفيه 

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(4)مضمومةا  ن أبي عبلة بإسكان الصاد وتخفيف الدالقرأ اب

 
،  1ج معاني القرآن وإعرابه،لزجاج، ، وا29، ص6ج جامع البيان في تأويل القرآن،ينظر: الطبري،  (1)

 . 359ص
،  2ج للقراء السبعة، الحجة، وأبو علي الفارسي، 311-310، ص 1جمعاني القرآن، ينظر: النحاس،  (2)

 . 439ص
تحقيق: حاتم صالح الضامن،  مشكل إعراب القرآن، : أبو محمد مكي بن أبي طالب، القيسي ينظر: مكي (3)

،  2ج الحجة للقراء السبعة،، وأبو علي الفارسي، 143، ص 1ه(، ج1405، 2)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط
التفسير البسيط، ، لي النيسابوري الشافعي: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن ع ، والواحدي439ص

 . 477، ص4ه(، ج1430، 1)الرياض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ط
والهذلي،  ونسبها إلى )قتادة(، ، 24، ص1ج ن من كتاب البديع،مختصر في شواذ القرآينظر: ابن خالويه،  (4)

، ونسبها إلى )قتادة،  411، ص1ج القراءات، معجم ، والخطيب، 162، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، 
 وابن أبي عبلة(. 



207 

 

 المسألة الثانية: توجيهها: 

 .(1)ل من التصّدق قدْ أنها من الِص 

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

، فمن فعل ذلك؛ سهل عليه أمر (2) أنها يراد منها الصدق مع هللا، واإلخالص في العمل

 اإلنظار والتصدق، وهللا أعلم.

 .(فُتَذاك رَ : في القراءة الشاذة: )الثاني عشرب المطل

اۡم يَُكونَا ... ﴿ يقول سبحانه وتعالى: تَانِ ٱ رَُجلَۡيِ فَرَُجل  وَ فَإِن ل
َ
ن تَۡرَضۡوَن ِمَن  ۡمَرأ َهَدآءِ ٱِمما   لشُّ

َُٰهَما  َِر إِۡحَدى َُٰهَما َفُتَذك  ن تَِضلا إِۡحَدى
َ
ۚٗ ٱأ ۡخَرىَٰ

ُ
   .[280]البقرة:   اآلية. ﴾... ۡۡل

 :ثالث مسائلوفيه 

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 نافع، وابن مكرم وهارون عن أبي عمرو بألف بعد قرأ رويم وأبو خليد وابن المنادي عن 

 .(3) مع فتح الراء الذال وتخفيف الكاف

 
زاد المسير في علم التفسير، ، وابن الجوزي، 162، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)

 . 249، ص1ج
 . 287، ص1ج إعراب القراءات الشواذ،ينظر: أبو البقاء العكبري:  (2)
ونسبها إلى )عبد الرحمن بن  ، 24، ص1ج واذ القرآن من كتاب البديع،مختصر في شينظر: ابن خالويه،  (3)

،  1ج معجم القراءات،الخطيب، ، و 163، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، زيد بن أسلم(، 
 ، ونسبها إلى )زيد بن أسلم(. 418ص
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 المسألة الثانية: توجيهها: 

 .(1) أنها من الُمذاكرة

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

، فكأنهن يتدارسن ويتذاكرن حتى تتذكر التي  (2)مذاكرتها، أي: مجاراتها للتذكر يراد منها

 وضلت، وهللا أعلم. ت ينس

 و)ُكتَّابًا(. (ك تاباً : في القراءة الشاذة: )الثالث عشرالمطلب 

ۖۡ فَإِنۡ ﴿يقول الباري:  ۡقُبوَضة  َٰ َسَفرٖ َولَۡم ََتُِدواْ ََكتِٗبا فَرَِهَٰن  ما ِمَن َبۡعُضُكم َبۡعٗضا ِإَون ُكنُتۡم لََعَ
َ
 أ

 ِ ِي ٱ فَلُۡيَؤد  َمََٰنَتهُ  ۡؤتُِمنَ ٱ َّلا
َ
َ ٱَوِۡلَتاِق  ۥأ ۚٗ ٱَوََّل تَۡكُتُمواْ  ۥۗ َرباهُ  ّللا َهََٰدةَ ُ ٱ وَ  ۥۗ لُۡبهُ َءاثِم  قَ  ٓۥ َوَمن يَۡكُتۡمَها فَإِناهُ  لشا   ّللا

 . [283]البقرة:   ﴾ بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيم  

 تية: اآل  المسائل الثالث وفيه 

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(3) وقرأ ابن مقسم وابن حنبل )ُكتَّاباا(قرأ مجاهد )ِكتاباا(، 

 
 . 733، ص2ج البحر المحيط في التفسير،ينظر: أبو حيان،  (1)
 . 290، ص1ج إعراب القراءات الشواذ،اء العكبري: ينظر: أبو البق (2)
إلى )أبّي، وابن   )ِكتاباا(ونسب ، 25، ص 1ج مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،ينظر: ابن خالويه،  (3)

إلى  )ِكتاباا(ونسب ، 618، ص1ج التحصيل لفوائد كتاب التفصيل،والمهدوي،  إلى )الحسن(،  )ُكتَّاباا(و ،عباس(
،  5جالكامل في القراءات الخمسين، والهذلي، إلى )ابن عباس(،  )ُكتَّاباا(و ،عباس، وغيرهما( )أبّي، وابن

إلى )أبّي، وابن عباس، وعكرمة، ومجاهد،  )ِكتاباا(، ونسب 423، ص1ج معجم القراءات،، والخطيب، 164ص
 لضحاك(. إلى )أبّي، وابن عباس، الحسن، وا  )ُكتَّاباا(و ،وأبي العالية، والحسن، والضحاك(
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 المسألة الثانية: توجيهها: 

، كما يقال: )صاِحب( و)ِصحاب(، وقد تكون بمعنى  (1)أن )ِكتاباا( قد تكون جمع )كاِتب(

 .(2) الصحيفة، وبذلك قرأ ابن عباس وفسرها

 .(3)فهي جمع )كاِتب( أما )ُكتَّاباا(

 التفسير: المسألة الثالثة: أثرها في 

أن الكاتب قد يوجد، ولكن ل توجد دواة ول صحيفة يكتب فيها،  :على توجيه )ِكتاباا(

ولم يكن لكم إلى اكتتاب كتاب الدين سبيٌل، إما بتعّذر "، وفسرها الطبري بقوله: (4) فتتعذر الكتابة

 .(5) "الكاتب وإن وجدتم الدواة والصحيفةالدواة والصحيفة، وإما بتعذر 

فهو من حيث إنه لكل نازلة  :على توجيه الجمع سواء أكانت )ِكتاباا( أم )ُكتَّاباا( أما 

، أو تكون من مقابلة الجمع بالجمع، فيكون المعنى: ولم يجد كل واحد منكم كاتباا، فهو  (6) كتاب 

 .(7) خطاب للجماعة

 

 
 . 928-927، ص1ج الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي القيسي،ينظر:  (1)
، 1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، خشري، .، والزم324، ص1جمعاني القرآن، ينظر: النحاس،  (2)

 . 328ص
 . 386، ص1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ينظر: ابن عطية،  (3)
، 1جالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، .، والزمخشري، 324، ص1جالقرآن،  معانيينظر: النحاس،  (4)

 . 328ص
 ، وفيه تصحيف )ِكتاباا( إلى )كاِتباا(.94، ص 6ج القرآن،جامع البيان في تأويل الطبري،  (5)
 . 386، ص1جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ينظر: ابن عطية،  (6)
 . 527، ص1ج رة في القراءات العشر المتواترة،البدور الزاهينظر: القاضي،  (7)
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 أثََّم قلَبه(.الشاذة: ): في القراءة الرابع عشرالمطلب 

ِمَن  ﴿: اإلكرامذو الجالل و يقول 
َ
ۖۡ فَإِۡن أ ۡقُبوَضة  ْ ََكتِٗبا فَرَِهَٰن  ما َٰ َسَفرٖ َولَۡم ََتُِدوا ِإَون ُكنُتۡم لََعَ

 ِ ِي ٱ َبۡعُضُكم َبۡعٗضا فَلُۡيَؤد  َمََٰنَتهُ  ۡؤتُِمنَ ٱ  َّلا
َ
َ ٱ َوِۡلَتاِق  ۥأ ۚٗ لشا ٱَوََّل تَۡكُتُمواْ  ۥۗ َرباهُ  ّللا   ٓۥ َوَمن يَۡكُتۡمَها فَإِناهُ  َهََٰدةَ

ُ ٱ وَ  ۥۗ لُۡبهُ َءاثِم  قَ   . [283]البقرة:  ﴾بَِما َتۡعَملُوَن َعلِيم   ّللا

 :ثالث مسائلوفيه 

 :نسبة القراءةالمسألة األولى: 

 .(1) وبنصب )قلَبه(على الفعل، مع تشديد الثاء )أثَّم(   بقصر الهمزةقرأ ابن أبي عبلة 

 وجيهها: تالمسألة الثانية: 

، والفاعل ضمير مستتر تقديره )هو(، و)قلَبه( مفعول به،  فهو جعل أن )أثََّم( فعل ماض 

 .(2) قلبه آثماا، وعبر بالقلب عن الذات، وهو من باب تعبير الجزء عن الكل، فكأنه أثم هو

 ويالحظ أنه ُعبِّر عنه بالجملة الفعلية التي تفيد التجدد والحدوث، بعكس قراءة الجمهور 

 ذ هي بالجملة السمية التي تفيد الستمرارية.إ

 المسألة الثالثة: أثرها في التفسير: 

 م ــتــكه ـيـلـل عـهـسه؛ ـه ووْصفـالـذا حـان هـن كـمـ، ف(3)ورـــجـقراءة الجمهور توصف قلبه بالف

 
 . 429، ص1ج معجم القراءات،، ، والخطيب166، ص5جالكامل في القراءات الخمسين، ينظر: الهذلي،  (1)
 . 686، ص2ج الدر المصون في علوم الكتاب المكنون،ينظر: السمين الحلبي،  (2)
 . 99، ص6ج جامع البيان في تأويل القرآن،ينظر: الطبري،  (3)
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 .(1)ألنه قد تأصل فيه اإلثم والفجور  ؛ارتكاب اآلثامالشهادة و 

تفيد أنه كلما كتم الشهادة أثم، فاإلثم يتجدد حدوثه كلما ارتكب أما القراءة الشاذة فهي 

 معصية وحراماا، وهللا أعلم. 

وهلل الحمد والمنة، ونسأله القبول والسداد، وأل يجعل  ،وبهذا يكون انتهى هذا الفصل

 أعمالنا وبالا علينا. 

  

 
 . 594، ص1ج تفسير الراغب األصفهاني،ينظر: الراغب،  (1)
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 الخاتمة

أل هللا أن يكون ختامه  انتهى هذا البحث بتوفيق هللا، وبمعونته وفضله وتيسيره، وأس

 :في ختامه مهمة نتائجبرزت  من خالل هذا البحث مسكاا، و 

بغية طلب العلم، فال ُيعرف أحد رحل في  الهذلي إمام عظيم، رحالة، طاف األرض وجابها -1

العلم مثل رحلته، ول لقي من الشيوخ من لقي، إذ كانت عدة شيوخه خمسة وستين وثالثمائة  

 شيخ. 

حوى خمسين  اب له حضوره وقوته، خاصة فيما يتعلق بالقراءات، فقد كتاب )الكامل( كت -2

من ألف في القراءات الشاذة،  اعتمدهقراءة من تسع وخمسين وأربعمائة وألف رواية وطريق، و 

كابن   كالكرماني في كتابه: )شواذ القراءات(، وكذا اعتمده من ألف في القراءات المتواترة

راءات العشر(، وجعله من مصادره الرئيسة في القراءات الجزري في كتابه: )النشر في الق

 جال القراءة واإلقراء.في م  -إن لم يكن أهمها-النشر( اليوم من أهم الكتب )واألسانيد، ويعد 

الهذلي أورد في كتابه الكامل كل ما صح له من مرويات في القراءات، دون تعقيب منه   -3

كاد يرد قراءة إل إن خالفت الرسم أو  بتصحيح أو تضعيف، أو تواتر أو شذوذ، بل ل ي

 اإلجماع. 

ومن وافقه: ما القراءة الشاذة عند الجمهور: هي ما لم تثبت بطريق التواتر، وعند مكي  -4

خالفت الرسم أو العربية، ولو كانت منقولة عن الثقات، أو: ما وافقت الرسم والعربية، ونقلها  

 ولم تبلغ درجة الستفاضة والشهرة.  غير ثقة، أو: نقلها ثقة ولكن لم تتلق بالقبول،
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الكبرى  القراءات العشر العشر النافعية )العشر الصغير(، و القراءات الصحيحة في زماننا هي  -5

 ، فهي التي تواترت.وتتضمن التيسير والشاطبية من طريق )النشر(

قاد قرآنيتها،  مطلقاا، ل في الصالة ول في غيرها، ول يجوز اعت ةشاذ قراءة الل تجوز القراءة بال -6

ول إيهام السامع بذلك، ول تصح الصالة بها على الراجح من أقوال العلماء، ولكن يجوز  

وتدوينها في الكتب، والستدلل بها للغة، وبيان وجهها من حيث اللغة  تعلمها وتعليمها،

 واإلعراب والمعنى، واستنباط األحكام الشرعية منها على الصحيح من أقوال العلماء.

 قراءة الشاذة لها أثر في التفسير.ال -7

معنىا   المعنى في القراءة المتواترة، بل قد تضيفالمعنى في القراءة الشاذة ل يكاد يناقض  -8

 جديداا، أو تقصر معنى المتواتر على شيء محدد، أو قد ترجح قولا، أو تبين حكماا. 

 ها.كثرة التوجيهات للقراءة الشاذة تدل على ثراء اللغة العربية وسعت -9

 

 ، أوصي نفسي وإخواني بها: وصاياجلت تأيضاا  ومن خالل البحث 

يصالها للناس بأسلوب ممتع، مشوق، سهل، غير  فهمها، ثم إو الهتمام باللغة العربية،  -1

فهم إلى ، فمعرفة اللغة سبيل عظيم خاصة في زماننا، فقد قلَّ طالبوها، وبُعد مريدوهامتكلف، 

 القرآن العظيم. 

  ول  عجائبه، تنقضي ل الذي هللا كالم فهوكتاب هللا، ودوام النظر إليه، كثرة التمعن في  -2

 فكانت  وسلم،  عليه هللا صلى النبي أوتيها التي الخالدة المعجزة هو الرد، كثرة على يخلق

 .والمرسلين األنبياء سائر عن بهذا فانفرد  وحيه، هي معجزته
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ن أثر ذلك على التفسير، إذ إن هذا  إكمال توجيه القراءات الشاذة في كتاب الكامل، وبيا  -3

 البحث يحوي جزءاا قليالا، وبقي منه الكثير. 

 نــــا بـــتـــوفــــيــــق ربـــــنـــــاوآخــــر دعــــوا
 

 وبـــــــعــــــــد صـــــــالة هللا ثـــــم ســــــــالمــــــــه
 

 د كـــعـــبـــةً مــــحــــمــــٍد الــــمـــخـــتـــار للـــمـــجـــ
 

 وتبدي على أصحابه نفحاتها
 

 

 بـــفـــضـــلـــه الـــرحـــمـــنُ يـــرحـــمـــنـــا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 *** 

 أن الــــــحــــــمـــــــد هلل الــــــذي وحــــــــده َعــــال
 

ــال   على ســيـد الخلق الرضا مــتـــنــــخَّ
 

 ال ندَ صالًة تباري الريح مسكًا ومَ 
 

 (1) ـــــالـــــــفُ نْ ــــــــرَ ـــــــبـــــًا وقَ نَ رْ ـــــــغــــــيــــــر تــــــنــــاٍه زَ ب
 

 

 ــرانُ ـــفـــغـــوده الــن جـــا مــــنــنـظــفــ
 

  

 
 . 94، ص1جحرز األماني ووجه التهاني، الشاطبي،  (1)
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 قائمة المصادر والمراجع

 المراجع باللغة العربية:

 القرآن الكريم

تحقيق:  معاني القرآن،  األوسط، ثم البصري،خفش: أبو الحسن المجاشعي بالولء، البلخي األ

 م(.1990ه/1411، 1)القاهرة: مكتبة الخانجي، ط  ،هدى محمود قراعة

المملكة العربية  ) ،معاني القراءات، : أبو منصور محمد بن أحمد بن األزهري الهروي زهري األ

 (.م1991ه/ 1412، 1، ط-جامعة الملك سعود -مركز البحوث في كلية اآلداب : السعودية

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني،  :لوسياأل

 ه(.1415، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط ،تحقيق: علي عبد الباري عطيةوالسبع المثاني،  

  عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويني، ركن الدين أبو المعالي : إمام الحرمين

،  1)د.م: دار المنهاج، ط ،عبد العظيم محمود الّديب  تحقيق:، دراية المذهبالمطلب في  نهاية

 م(. 2007ه/1428

  عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويني، ركن الدين أبو المعالي : إمام الحرمين

 )د.م: د.ن، د.ط، د.ت(. ،عبد اللطيف محمد العبد   تحقيق:، الورقات
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أضواء البيان في  بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، حمد األمين م :مين الشنقيطياأل

 م(. 1995ه/1415)بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط،  ،إيضاح القرآن بالقرآن

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور  ، هللا محمد بن إسماعيل الجعفي : أبو عبد بخاري ال

: محمد زهير بن ناصر  تحقيق(، صحيح البخاري )وسلم وسننه وأيامه رسول هللا صلى هللا عليه 

 ه(.1422، 1، ط: دار طوق النجاة)د.م ،رالناص

: أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة  برهان الدين الحنفي

)بيروت: دار  ،ي الجندي: عبد الكريم سام، تحقيقالمحيط البرهاني في الفقه النعماني، اري البخ

 (.2004ه/1424، 1الكتب العلمية، ط

البرهان في توجيه  محمود بن حمزة بن نصر، تاج القراء، أبو القاسم : برهان الدين الكرماني

: عبد القادر أحمد تحقيقالقرآن(، )أسرار التكرار في  متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان

 د.ت(.، د.ط، دار الفضيلة)د.م:  ،عطا

: السيد تحقيق، الصلة في تاريخ أئمة األندلس، : أبو القاسم خلف بن عبد الملكبشكوالابن 

 م(. 1955ه/ 1374،  2، ط: مكتبة الخانجيد.م) ،عزت العطار الحسيني

معالم التنزيل في تفسير القرآن  أبو محمد حسين بن مسعود بن محمد بن الفراء،  :بغوي ال

، 1)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط ،لرزاق المهديتحقيق: عبد ا)تفسير البغوي(، 

 ه(. 1420
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إعراب أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا بن الحسين،  ،بقاء العكبري: محب الدينأبو ال

، 1)بيروت: عالم الكتب، ط ،تحقيق: محمد السيد أحمد عزوزالقراءات الشواذ، 

 م(. 1996ه/1417

نظم الدرر في تناسب اآليات ، بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر : إبراهيم بن عمربقاعيال

 ، د.ط، د.ت(.: دار الكتاب اإلسالميقاهرةال) ،والسور

إتحاف فضالء البشر في   ،ن محمد بن أحمد بن عبد الغني: شهاب الدين أحمد ببنا الدمياطيال

،  3، طةدار الكتب العلمي )بيروت: ،: أنس مهرةتحقيق، القراءات األربعة عشر

 م(. 2006ه/1427

كشاف القناع عن ي، : منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس الحنبلبهوتيال

 د.ت(.، د.ط، دار الكتب العلمية)بيروت:  ،متن اإلقناع

أنوار التنزيل وأسرار  أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي، ناصر الدين،  :بيضاوي ال

،  1)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط ،عبد الرحمن المرعشليتحقيق: محمد التأويل، 

 ه(. 1418

، السنن الكبرى أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر : بيهقيال

 م(.2003ه/1424،  3دار الكتب العلمية، ط :)بيروت  ،: محمد عبد القادر عطاتحقيق
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تحقيق  ، سنن الترمذي، ى بن َسْورة بن موسى بن الضحاكمحمد بن عيس أبو عيسى : ترمذيال

شركة  )مصر: ،وإبراهيم عطوة عوض ، د عبد الباقيومحمد فؤار، أحمد محمد شاك وتعليق:

 م(. 1975ه/ 1395،  2، طمكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

، فتاوى مجموع ال، : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيتيميةابن 

لمصحف مجمع الملك فهد لطباعة ا)المدينة المنورة:  ،: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمتحقيق

 (.م1995هـ/1416د.ط،  الشريف،

: عبد  تحقيق، فقه اللغة وسر العربية، : أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيلثعالبيال

 م(. 2002ه/1422، 1، ط: إحياء التراث العربي)د.م ،الرزاق المهدي

،  1العلمية، ط)بيروت: دار الكتب التعريفات، الجرجاني: علي بن محمد بن علي الزين الشريف، 

 م(. 1983ه/1403

، لتمهيد في علم التجويدا، : شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسفجزري ابن ال

 م(. 1985ه/1405، 1)الرياض: مكتبة المعارف، ط ،حسين البواب  يتحقيق: عل

النشر في القراءات العشر، ، : شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسفري جز ابن ال

 )د.م: المطبعة التجارية الكبرى، د.ط، د.ت(. ، علي محمد الضباع تحقيق:

طيبة النشر في القراءات ، : شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسفجزري الابن 

 م(. 1994ه/1414، 1الهدى، ط)جدة: دار  ،بيعمحمد تميم الز تحقيق: العشر، 
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، غاية النهاية في طبقات القراء، : شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسفجزري ابن ال

 ه(. 1351، 1مكتبة ابن تيمية، ط  :)د.م ،برجستراسر تحقيق:

منجد المقرئين ومرشد   ،: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن يوسفجزري ابن ال

 م(. 1999ه/ 1420، 1، طر الكتب العلميةدا )بيروت: ،الطالبين

التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي،  :جزي ابن 

 ه(.1416، 1)بيروت: دار األرقم بن أبي األرقم، ط ،تحقيق: عبد هللا الخالدي

ماني ووجه  كنز المعاني في شرح حرز األجعبري: إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الخليلي، ال

  أولد )مصر: مكتبة  ،تحقيق: فرغلي سيد عرباوي ة(، التهاني )شرح الجعبري على الشاطبي

 م(. 2011، 1الشيخ للتراث، ط

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ، : أبو الفتح عثمان بن جني الموصليجنيابن 

 ، د.ط،-ميةالمجلس األعلى للشئون اإلسال - وزارة األوقاف)د.م: ، واإليضاح عنها

 م(.1999/هـ1420

زاد المسير في علم أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، الدين،  جمال :جوزي ابن ال

 ه(. 1420، 1)بيروت: دار الكتاب العربي، ط ،ق: عبد الرزاق المهدييتحقالتفسير، 

حقيق: ت ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، : أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابيجوهري ال

 م(. 1987ه/ 1407، 4)بيروت: دار العلم للماليين، ط  ،أحمد عبد الغفور عطار
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، أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المالكي، جمال الدين: حاجب ابن ال

اليمامة للطباعة والنشر  )د.م:  ،عبد الرحمن األخضر األخضري  ي: أب تحقيق، جامع األمهات

 م(.2000ه/ 1421،  2، طوالتوزيع

المقصد األسنى في شرح معاني أسماء  ، بو حامد محمد بن محمد الطوسي: أ حامد الغزاليأبو 

، 1)قبرص: الجفان، والجابي، ط  ،: بسام عبد الوهاب الجابي تحقيق، هللا الحسنى

 م(. 1987ه/1407

تحقيق: وداد القاضي،  البصائر والذخائر،أبو حيان التوحيدي: علي بن محمد بن العباس، 

 م(. 1988ه/1408، 1بيروت: دار صادر، ط)

تحقيق: صدقي البحر المحيط في التفسير، محمد بن يوسف بن علي األندلسي،  :حيانأبو 

 ه(. 1420)بيروت: دار الفكر، د.ط،  ،محمد جميل

)دمشق، بيروت: دار الكلم الطيب،  ،الميسر في القراءات األربع عشرة، : محمد فهد خاروف

 م(. 2000ه/1420، 1ط

: عبد العال سالم تحقيق، الحجة في القراءات السبع، الحسين بن أحمد : أبو عبد هللا خالويه ابن

 (. هـ1401، 4، ط: دار الشروق )بيروت  ،مكرم

)القاهرة:   ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، : أبو عبد هللا الحسين بن أحمد خالويهابن 

 مكتبة المتنبي، د.ط، د.ت(.
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)القاهرة: دار سعد الدين للطباعة والنشر   ،معجم القراءاتمحمد،  عبد اللطيف :خطيب ال

 م(.2002ه/ 1422،  1والتوزيع، ط

تحقيق: العين، ، : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري خليلال

 د.ت(.، د.ط، : دار ومكتبة الهالل)د.م ،إبراهيم السامرائيو مهدي المخزومي، 

:  تحقيق، التيسير في القراءات السبع، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرو عمرو أب: دانيال

 (. م1984هـ/1404،  2، ط: دار الكتاب العربي)بيروت  ،اوتو تريزل

 ، جامع البيان في القراءات السبع، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرأبو عمرو : دانيال

 م(. 2007ه/1428، 1)اإلمارات: جامعة الشارقة، ط

التعريف في اختالف الرواة عن نافع،  ، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو : انيد ال

 م(. 1995)المغرب: مطبعة وراقة الفضيلة، د.ط،  ،تحقيق: محمد السحابي

، سير أعالم النبالء، : شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيمازذهبيال

،  3، ط: مؤسسة الرسالة)د.م ،شراف الشيخ شعيب األرناؤوطة من المحققين بإ: مجموعتحقيق

 (.م1985/هـ1405

معرفة القراء الكبار على ، : شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيمازذهبيال

 م(. 1997ه/1417، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط ،الطبقات واألعصار
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تاريخ اإلسالم ووفيات  ، بن أحمد بن عثمان بن َقاْيمازالدين أبو عبد هللا محمد : شمس ذهبيال

 المكتبة التوفيقية، د.ط، د.ت(. :)د.م ،المشاهير واألعالم

، مختار الصحاح، : زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي رازي ال

،  5، طالنموذجية الدار ،: المكتبة العصرية)بيروت، صيدا ،: يوسف الشيخ محمد تحقيق

 م(. 1999ه/1420

تحقيق: صفوان  المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد،  :راغب األصفهانيال

 ه(. 1412،  1)دمشق، بيروت: دار القلم، الدار الشامية، ط ،عدنان الداودي

وتفسير   لراغب األصفهاني، المقدمةتفسير اأبو القاسم الحسين بن محمد،  :راغب األصفهانيال

، 1)جامعة طنطا: كلية اآلداب، ط ،تحقيق: محمد عبد العزيز بسيوني الفاتحة والبقرة، 

 م(. 1999ه/1420

)الرياض: مكتبة   ،دراسات في علوم القرآن الكريمرومي: فهد بن عبد الرحمن بن سليمان، ال

 م(. 2014ه/1435،  19الملك فهد الوطنية، ط

تحقيق: عبد الجليل عبده  معاني القرآن وإعرابه، ن سهل، إسحاق إبراهيم بن السري بزجاج: أبو ال

 م(. 1988ه/ 1408، 1)بيروت: عالم الكتب، ط ،شلبي

: مطبعة عيسى البابي  )د.م، مناهل العرفان في علوم القرآن، : محمد عبد العظيمرقانيزُّ ال

 ، د.ت(.3، ط هئالحلبي وشركا
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)بيروت: دار  ،األعالم، الدمشقيمحمود بن محمد بن علي بن فارس : خير الدين بن زركليال

 م(. 2002، 15العلم للماليين، ط 

، السنيكي : زين الدين أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا األنصاري زكريا األنصاري 

 د.ط، د.ت(. : دار الكتب العربية الكبرى،)مصر غاية الوصول في شرح لب األصول

)جدة، بيروت: صح من آثار الصحابة في الفقه، ما تاني: زكريا بن غالم قادر، زكريا الباكس

 م(. 2000ه/ 1421، 1دار الخراز، ودار ابن حزم للنشر والطباعة والتوزيع، ط 

الكشاف عن حقائق غوامض  أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار هللا،  :زمخشري ال

 ه(. 1407، 3)بيروت: دار الكتاب العربي، ط ،التنزيل

: دار )د.م ،: سعيد األفغانيتحقيق، حجة القراءات، د الرحمن بن محمد : أبو زرعة عبزنجلةابن 

 ، د.ط، د.ت(.الرسالة

، نهاية الوصول إلى علم األصول()بديع النظام ، : مظفر الدين أحمد بن عليساعاتيابن ال

)مكة: جامعة أم القرى،   ،، رسالة دكتوراة : سعد بن غرير بن مهدي السلميتحقيق

 م(. 1985ه/1405

  ، بالغة الكلمة في التعبير القرآني، : فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري رائيسامال

 م(. 2006ه/ 1427، 2)القاهرة: شركة العاتك لصناعة الكتاب، ط 
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 ، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، : فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل البدري سامرائيال

 (. م2003ه/1423،  3طدار عمار للنشر والتوزيع، ّمان: )ع

علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري الشافعي، علم الدين أبو الحسن : سخاوي ال

)دمشق، بيروت: دار  ،محسن خرابة، و تحقيق: مروان العطيَّة، جمال القراء وكمال اإلقراء 

 م(. 1997ه/1418،  1المأمون للتراث، ط

)بيروت: دار  ،سيأصول السرخ، شمس األئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل :سرخسيال

 المعرفة، د.ط، د.ت(.

الدر المصون في  أبو العباس أحمد بن يوسف بن عبد الدائم، شهاب الدين،  :سمين الحلبيال

 )دمشق: دار القلم، د.ط، د.ت(. ،تحقيق: أحمد محمد الخراطعلوم الكتاب المكنون، 

: عبد السالم محمد حقيقت، الكتابرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولء، عمأبو بشر : سيبويه

 م(. 1988ه/ 1408، 3، )القاهرة: مكتبة الخانجي، ط هارون 

 ي : محمد أبتحقيق، اإلتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين: سيوطيال

 م(. 1974ه/ 1394، ، د.طالهيئة المصرية العامة للكتاب )مصر:  ،الفضل إبراهيم

، عبد هللا بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي المالكيأبو محمد ، جالل الدين: شاسابن 

)بيروت: دار  ،تحقيق: حميد بن محمد لحمر، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

 م(.2003ه/1423، 1الغرب اإلسالمي، ط
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حرز األماني ووجه التهاني في  ، القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعينيشاطبي: أبو محمد ال

ودار الغوثاني   ،مكتبة دار الهدى)د.م:  ، محمد تميم الزعبي ، تحقيق:(ة)الشاطبي قراءات السبعال

 .م(2005ه/1426، 4، ط للدراسات القرآنية

إبراز ، : أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيشامةأبو 

 علمية، د.ط، د.ت(.)بيروت: دار الكتب ال ،المعاني من حرز األماني

، : أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقيشامةأبو 

)بيروت: دار صادر،  ،طيار آلتي قولج تحقيق ، تتعلق بالكتاب العزيز المرشد الوجيز إلى علوم

 م(. 1975ه/ 1395د.ط، 

 م(.1997، د.ط، خبار اليوممطابع أ)د.م:  ،تفسير الشعراوي ، : محمد متوليشعراوي ال

الملتقى الدولي الثاني حول شكري: أحمد خالد، "أسباب وجود القراءات الشاذة"، مؤتمر: 

، كلية اآلداب والعلوم -الجديدة-)المغرب: جامعة شعيب الدكالي  ، القرآنية واإلعجازالقراءات 

 م(.2010ه/ 1431اإلنسانية،  

الجامع بين فني الرواية والدراية من   تح القديرف محمد بن علي بن محمد اليمني،  :شوكانيال

 ه(. 1414، 1بن كثير، دار الكلم الطيب، طا)دمشق، بيروت: دار  ،علم التفسير



226 

 

الكتاب ، : أبو بكر عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسيشيبةابن أبي 

 ،ال يوسف الحوت : كمتحقيق)مصنف ابن أبي شيبة(،  المصنف في األحاديث واآلثار

 ه(.1409، 1)الرياض: مكتبة الرشد، ط

اد، وذكر فضائله  سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العبالصالحي الشامي: محمد بن يوسف، 

تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد ، وأعالم نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد

 م(. 1993ه/ 1414، 1معوض، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

، 1)دمشق: دار الفكر، ط ،القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي صغير: محمود أحمد، ال

 م(. 1999ه/1419

  ، التحرير والتنوير محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي،  :شورطاهر بن عا ال

 م(. 1984)تونس: الدار التونسية للنشر، د.ط، 

تحقيق:  ، مع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(جاطبري: أبو جعفر محمد بن جرير، ال

 م(. 2000ه/1420، 1)د.م: مؤسسة الرسالة، ط ر،أحمد محمد شاك

حاشية )فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب شرف الدين الحسين بن عبد هللا،  :طيبيال

، 1كريم، ط )دبي: جائزة دبي الدولية للقرآن ال  ،تحقيق: جميل بني عطاالطيب على الكشاف(، 

 م(. 2013ه/1434
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رد المحتار على الدر ، يز عابدين الدمشقي الحنفي: محمد أمين بن عمر بن عبد العز عابدينابن 

 م(. 1992ه/ 1412، 2)بيروت: دار الفكر، ط ،)حاشية ابن عابدين( المختار

،  : أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبيعبد البرابن 

محمد عبد ، ومد العلوي تحقيق: مصطفى بن أح، التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد

 ه(. 1387، د.ط، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية)المغرب:  ،الكبير البكري 

، : أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني عبد الرزاق الصنعاني

 ه(.1403، 2)الهند: المجلس العلمي، ط ،حبيب الرحمن األعظمي :تحقيق، المصنف

تحقيق: مروان العطية، فضائل القرآن، القاسم بن سالم بن عبد هللا الهروي البغدادي،  :عبيد أبو 

 م(.1995ه/ 1415، 1بن كثير، ط ا)دمشق، بيروت: دار  ،ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين

بن المهدي بن الحسين بن محمد الحجوجي الحسني،  عجيبة: أبو العباس أحمد بن محمد ابن 

، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط  ،توجيه القراءات المتواترة الدرر الناثرة في

 م(. 2013ه/1434

، أحكام القرآن، شبيلي المالكيمحمد بن عبد هللا المعافري اإلأبو بكر : القاضي عربيابن ال

 م(.2003ه/1424،  3ر الكتب العلمية، ط)بيروت: دا ،: محمد عبد القادر عطاتحقيق
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  : تحقيق ، المختصر الفقهي، د بن محمد الورغمي التونسي المالكي: أبو عبد هللا محمعرفةابن 

،  1، ط بتور لألعمال الخيريةحمؤسسة خلف أحمد ال)د.م:  ،حافظ عبد الرحمن محمد خير

 م(. 2014ه/1435

طار على شرح الجالل المحلي على حاشية الع، : حسن بن محمد بن محمود الشافعيعطارال

 الكتب العلمية، د.ط، د.ت(.)بيروت: دار  ،جمع الجوامع

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  أبو محمد عبد الحق بن غالب األندلسي، :عطيةابن 

 ه(.1420،  1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط ،تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد 

رب: مطبعة )المغ  ،نشر البنود على مراقي السعود، عبد هللا بن إبراهيم: علوي الشنقيطيال

 فضالة، د.ط، د.ت(.

: بدر الدين تحقيق ، الحجة للقراء السبعة، : الحسن بن أحمد بن عبد الغفارعلي الفارسيأبو 

 (.م1993/هـ1413 ،2، طدار المأمون للتراث  )دمشق، بيروت: ،بشير جويجابي، و قهوجي

، ييس اللغةمعجم مقا، الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي : أبو فارسابن 

 م(.1979ه/1399دار الفكر، د.ط،  :)د.م ،: عبد السالم محمد هارون تحقيق

فخر الدين الزيعلي: عثمان بن علي بن محجن البارعي، والِشْلبي: شهاب الدين أحمد بن محمد 

ين الحقائق شرح كنز الدقائق، وحاشية الشلبي،  تبي ابن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس، 

 ه(. 1313،  1المطبعة الكبرى األميرية، ط)القاهرة: 
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)بيروت:  ،التفسير الكبير )مفاتيح الغيب(أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن،  :فخر الرازي ال

 ه(. 1420، 3دار إحياء التراث العربي، ط

تحقيق: أحمد  معاني القرآن،  بن منظور الديلمي، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا :فراءال

)مصر: دار المصرية  ،نجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبييوسف ال

 ، د.ت(.1للتأليف والترجمة، ط

تحقيق: مكتب تحقيق  ، القاموس المحيط، : مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب باديآ فيروز ال

،  8ط : مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، )بيروت  ،ةالتراث في مؤسسة الرسال 

 م(. 2005ه/1426

البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة، مذياًل بكتاب  قاضي: عبد الفتاح عبد الغني، ال

)مصر: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع  ،القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب

 م(.2005ه/ 1426، 2والترجمة، ط

تحقيق: إبراهيم شمس  تأويل مشكل القرآن، الدينوري،  أبو محمد عبد هللا بن مسلم :قتيبةن اب

 )بيروت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(. ،الدين

الحنبلي المقدسي ثم ي اعيلالجمّ  : أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد قدامةابن 

 القاهرة، د.ط، د.ت(.)القاهرة: مكتبة  ،المغنيالدمشقي، 
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الجامع ألحكام القرآن )تفسير  أبو عبد هللا محمد بن أحمد األنصاري الخزرجي،  :قرطبيال

،  2)القاهرة: دار الكتب المصرية، ط ، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشالقرطبي(، 

 م(. 1964ه/1384

تحقيق: خالد حسن  اءات،شارات لفنون القر لطائف اإلالقسطالني: أحمد بن محمد بن أبي بكر، 

 م(.2014، 1أبو الجود، )الجيزة: مكتبة أولد الشيخ للتراث، ط

تحقيق: سامي بن محمد تفسير القرآن العظيم، القرشي،  أبو الفداء إسماعيل بن عمر : كثيرابن 

 م(. 1999ه/1420، 2)د.م: دار طيبة للنشر والتوزيع، ط  ،بن سالمةا

شواذ القراءات، أبو عبد هللا محمد بن أبي نصر الكرماني،  ،رضي الدين، القراءشمس كرماني: ال

 )بيروت: مؤسسة البالغ، د.ط، د.ت(. ،تحقيق: شمران العجلي

:  تحقيق، تفسير مجاهد، أبو الحجاج مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزوميمجاهد: 

 (. م1989/ هـ1410 ،1، ط دار الفكر اإلسالمي الحديثة )مصر: ، النيل يمحمد عبد السالم أب 

، السبعة في القراءات، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي :مجاهد ابن 

 ه(.1400، 2)مصر: دار المعارف، ط : شوقي ضيفتحقيق

الشواذ في القراءات، ، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس التميمي البغدادي :مجاهد ابن 

)بيروت، إسطنبول: دار الغوثاني للدراسات القرآنية،   ،ائيحقيق: أحمد حاتم أحمد عباس السامر ت

 م(. 2018ه/1439، 1ط
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تاج العروس من جواهر  ، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسينيأبو الفيض : مرتضى الزبيدي

 ، د.ط، د.ت(.: دار الهداية)د.م ،القاموس

اإلنصاف في  ، الحنبلين علي بن سليمان الدمشقي الصالحي : عالء الدين أبو الحسمرداوي ال

 ، د.ت(.2)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط ،معرفة الراجح من الخالف

التحبير شرح  ، : عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبليمرداوي ال

 ،أحمد السراحو عوض القرني، و : عبد الرحمن الجبرين، تحقيق، التحرير في أصول الفقه

 م(.2000ه/1421، 1كتبة الرشد، ط)الرياض: م

تهذيب  ، القضاعي الكلبيبن يوسف يوسف بن عبد الرحمن  ،جمال الدين ابن الزكيالمزي: 

،  1، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط: بشار عواد معروفتحقيق، الكمال في أسماء الرجال

 م(. 1980ه/1400

لصحيح المختصر بنقل العدل  المسند ا، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسن : مسلم

  : محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق)صحيح مسلم(،  عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(.

، تفسير مقاتل بن سليماني، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير األزدي البلخ مقاتل:

 ه(. 1423، 1، طدار إحياء التراث )بيروت:  ،ته: عبد هللا محمود شحا تحقيق
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: عبد الفتاح  تحقيق، اإلبانة عن معاني القراءات، : أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي مكي

 ، د.ط، د.ت(.للطبع والنشردار نهضة مصر )مصر:  ،إسماعيل شلبي

 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ، : أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي مكي

 م(.1987ه/ 1407، 4)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ،تحقيق: محيي الدين رمضانوحججها، 

)الشارقة: مجموعة   ، الهداية إلى بلوغ النهاية: أبو محمد مكي بن أبي طالب، القيسي مكي

ه/  1429، 1جامعة الشارقة، ط -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية-وث الكتاب والسنة بح

 م(. 2008

تحقيق: حاتم صالح  مشكل إعراب القرآن، أبو محمد مكي بن أبي طالب، : القيسي مكي

 ه(. 1405، 2)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط ،الضامن

،  ي اإلفريق ياألنصاري الرويفع  يمحمد بن مكرم بن علأبو الفضل جمال الدين، : منظورابن 

 ه(. 1414، 3، ط: دار صادر)بيروت  ،لسان العرب

التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، عمار، مهدوي: أبو العباس أحمد بن ال

  ، تحقيق: دار الكمال المتحدة، ومحمد زياد محمد طاهر شعبان، وفرح نصري شيخ البزورية 

 م(. 2018ه/1439،  2)قطر: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط

 ،إعراب القرآن أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي، :نحاسال

 ه(. 1421، 1)بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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معاني القرآن، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي،  :نحاسال

 ه(. 1409،  1)مكة المكرمة: جامعة أم القرى، ط ،حقيق: محمد علي الصابونيت

تنزيل وحقائق التأويل )تفسير  مدارك الأبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود،  :نسفيال

 م(.1998ه/1419، 1)بيروت: دار الكلم الطيب، ط ،تحقيق: يوسف علوي بديوي النسفي(، 

دار الفكر،  :)د.م ،المجموع شرح المهذب، أبو زكريا يحيى بن شرف ،محيي الدين :نووي ال

 د.ط، د.ت(.

)شرح   سلم بن الحجاجالمنهاج شرح صحيح م، أبو زكريا يحيى بن شرف، محيي الدين: نووي ال

 ه(. 1392، 2، طدار إحياء التراث العربي )بيروت: ،النووي على مسلم(

تحقيق: زهير  ، روضة الطالبين وعمدة المفتين، شرفأبو زكريا يحيى بن ، محيي الدين: نووي ال

 م(. 1991ه/1412، 3)بيروت، دمشق، عّمان: المكتب اإلسالمي، ط ،الشاويش

مجلة ، "القول الجاذ لمن قرأ بالشاذ"، محمد بن محمد بن محمد بو القاسم أ، محب الدين: النَُّوْيري 

 م. 2017  العدد الثامن والعشرون، يوليوتبيان للدراسات القرآنية، 

شرح طيبة النشر في القراءات  ،محمد بن محمد بن محمد أبو القاسم ، محب الدينالنَُّوْيري: 

،  1روت: دار الكتب العلمية، ط)بي ، تحقيق: مجدي محمد سرور سعد باسلوم، العشر

 م(. 2003ه/1424
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تحقيق:  الكامل في القراءات الخمسين، البسكري،  هذلي: أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارةال

)المدينة المنورة: كرسي   ،عمر يوسف عبد الغني حمدان، وتغريد محمد عبد الرحمن حمدان

 م(. 2015ه/1436، 1ط  الشيخ يوسف بن عبد اللطيف جميل للقراءات بجامعة طيبة،

السيرة ي، ابن هشام: جمال الدين، أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافر 

، )مصر: وعبد الحفيظ الشلبي ،وإبراهيم األبياري  ،مصطفى السقاتحقيق:  النبوية البن هشام،

 . م(1955ه/ 1375، 2، ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولده

اإلمام الهذلي ومنهجه في كتابه الكامل في  : عبد الحفيظ بن محمد بن نور بن عمر، هنديال

-1428)مكة: جامعة أم القرى، كلية الدعوة وأصول الدين،  ،رسالة دكتوراة ن، القراءات الخمسي

 م(. 2008-2007ه/1429

، بسيطالتفسير ال، : أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعيواحديال

 ه(.1430، 1)الرياض: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ط 

في تفسير   الوجيز ، حمد بن محمد بن علي النيسابوري الشافعي: أبو الحسن علي بن أواحديال

، 1، ط الدار الشامية، دار القلم)دمشق، بيروت:  ،تحقيق: صفوان عدنان داوودي الكتاب العزيز،

 (.هـ1415

)الكويت: دار  ،الموسوعة الفقهية الكويتية :الكويت  –الشئون اإلسالمية وزارة األوقاف و 

وزارة  / الكويت:  38-24، ج 1/ مصر: مطابع دار الصفوة، ط 23-1، ج2السالسل، ط

 ه(. 1427-1404، 45-39، ج2، طاألوقاف والشئون اإلسالمية
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إرشاد األريب إلى ، موي : شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي الحياقوت الحموي 

،  1)بيروت: دار الغرب اإلسالمي، ط ،: إحسان عباس يقتحق(، معجم األدباء)  معرفة األديب

 م(. 1993ه،1414
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 مراجع شبكة اإلنترنت:

"، الشبكة اإلسالمية،  لتفرقة بين القرآن وبين القراءات، وأضواء على العشر النافعية"ا
 م. 7/2018/ 8-ه 1439/ 10/ 25

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/378853/  2020/ 7/3، استعرض بتاريخ. 

 
لعشر النافعية وتواتر القراءة بها عند المغاربة: )رد على فتوى لجنة  حميتو: حسن عبد الهادي، "ا

 م.5/2013/ 14-ه 7/1434/ 4"، ملتقى أهل التفسير، مراجعة مصحف المدينة(
https://vb.tafsir.net/tafsir36297/#.XmNbvqgzbic استعرض بتاريخ ،  

7/3 /2020 . 

 

بيان أصحاب الفضيلة أعضاء اللجنة العلمية حول إقراء الزعبي: عبد العزيز بن محمد تميم، "
 م،6/4/2013-ه 1434/ 26/5"، ملتقى أهل التفسير، كتاب التعريف بمضمن  قراءة نافع 

https://vb.tafsir.net/tafsir35839/#.XmNcA6gzbic استعرض بتاريخ ،  

7/3 /2020 . 

 

 م. 6/2015/ 8وتيوب "، يدرجة أثر ما من نبي إل وقد حج البيت  19فوائد حديثية  "
https://www.youtube.com/watch?v=tw9usi1dDOw  استعرض بتاريخ ،

 م.3/2020/ 15

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/378853/
https://vb.tafsir.net/tafsir36297/#.XmNbvqgzbic
https://vb.tafsir.net/tafsir35839/#.XmNcA6gzbic
https://www.youtube.com/watch?v=tw9usi1dDOw

