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 :  امللخص
فإن اإلنسان ال يشرف إال بما يعرف وال يعقل، وال يحب إال بمن يصحب وتعتبر القراءات الشاذة متواترها وشاذها مصدر علمًا في 

يك لها الكشف عن المعاني، وألجل هذا كان للمفسرين من اهتمام ببيان أثر القراءات في المعاني إال أن القراءات الشاذة وأثرها في المعاني لم 
مثل المنزلة التي لقتها القراءات المتواترة لدى العلماء، ومن أجل ذلك قصدت في هذا البحث إلقاء الضوء على القراءات الشاذة وأثرها النصيب  

ر في  من خالل الخطاب التفسيري، وإيضاح أن الشذوذ ال يعني إال منع القراءة بها وإال فهي من حيث اللغة والتفسير واألحكام الشرعية في تأثي
 ك كما سيظهر لك جليًا واضحًا من خالل البحث. ذل

 التفسير  -المفسرين –المعاني  –الشاذة  –الكلمات االفتتاحية: القراءات 
 املقدمة: 

الحمد هلل رب العالمين، نؤمن بكتابه المنزل وبنبيه المرسللللللل، ونشللللللهد أن ال إله إال ك وحد  ال شللللللريك له، أنزل كتابه الكريم بالح ة 
الدامغة والبرهان الناصلللع، تبيانًا لكل شللليء وشلللفاء لما في الصلللدور وهدى ورحمة للمؤمنين، والصلللالة والسلللالم على الرسلللول األمين وعلى  له 

فإن القر ن الكريم هو كتاب ك الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه، وال تنقضللللللللي ع اشبه وال يشللللللللبع منه   وصللللللللحبه أجمعين وبعد 
اء؛ فهو دسللللتور يقود األمة إلى الن اة في الدنيا وا،خرة، ومن هنا كانو علومه أفضللللل العلوم قاطبة، وكان االشللللتغال بها أفضللللل نعمة، العلم

ن وأربح ت ارة، وفي تحصلللللللللليلها تصللللللللللرف الهمم العوالي، وتبذل الطاقات؛ لذا عكف العلماء عليه منذ نزوله، تالوة، وتدبرًا، وتفسلللللللللليرًا، بحثًا ع
وحكمه، وكشللفًا عن معانيه وأسللرار ، فأفنوا أعمارهم في خدمة كتاب ك العزيز. وكان من بين العلوم التي حظيو بحف وافر من جهود أحكامه 

 العلماء علم التفسللللللير؛ وما ذان إال ألن وايته ومقصللللللد  محاولة الوقوف على مراد ك من كالمه للعمل به، ولتطبي  أحكامه، وال يشللللللتر  في
لتي يسللللللتعان بها على إيضللللللاح معاني ا،يات القر نية أن تكون متواترة أو مشللللللهورة فالقراءة الشللللللاذة مقبولة في التفسللللللير، ولهذا نرى القراءات ا

دل  المفسللللللرين يكثرون من إيرادها، واالسللللللتشللللللهاد بمعانيها، ودالالت ألفااها، فهي تمثل مرجعًا هامًا من مراجع تفسللللللير القر ن بالقر ن، ولي  أ
وتحقيقًا لهذا الغرض أخذ ( 1)كنو قراءت قراءة ابن مسلللعود قبل أن أسلللأل ابن عباح ما احت و أن أسلللأله عن كثيرها سلللألته عنه على ذلك لو

المفسللرون بكل ما من شللأنه أن ي لي دالالت الني، ويكشللف عن أسللرار  ويوضللح مقاصللد  من علوم النقل والعقل، وكان من بين العلوم التي 
علماء التفسللللللللللللير أن  حظيو باهتمام علماء التفسللللللللللللير علم القراءات القر نية؛ لما لهذا العلم من أثر بال  في التفسللللللللللللير بيانًا وترجيحًا، إذ أدرن

ذا ن د الختالف القراءات أثرًا في تعدد معاني ا،يات القر نية من جهة، وأثرًا في الترجيح بين األقوال المسلللللتنبطة من ا،يات من جهة أخرى؛ ل
مكثر ومقل، حتى عد   أن معظم كتب التفسلير ال تكاد تخلو من تواي  للقراءات القر نية للكشلف عن معاني ا،يات القر نية، وهم في ذلك بين

 اختالف القراءات القر نية من أبرز االختالف بين المفسلللللللللللرين وبعت القراءات تختلف بالزيادة والنقصلللللللللللان، وتكون الزيادة في احدى القراشتين
بو أن أتناول القراءات مفسلرة للم مل في القراءة التي ال زيادة فمن ذلك، القراءة المنسلوبة البن عباح كما سليأتي واضلحًا إن شلاء ك لهذا أحب

الشللللللللاذة واالحت ا  بها في التفسللللللللير في بيان معاني ا،يات ومعرفة األلفاق. ومن أجل ذلك فقد قصللللللللدت في هذا البحث إلقاء الضللللللللوء على 
 االحت ا  بالقراءات الشاذة وأثرها من خالل الخطاب التفسيري. 

 أواًل: أهمية البحث
 وره وقوته في جانب القراءات تكمن أهمية البحث في تعلقه بكتاب له حض

لذا   ال يزال علم القراءات موردًا خصلللبًا، يحتا  لمزيد عناية واهتمام والدراسلللات في هذا الباب ليسلللو بالكثيرة إذا قورنو بغيرها من العلوم، -1
 يأتي هذا البحث كاللبنة في هذا الفن، ينادى إليه ويدعو لمزيد لبحثه في التفسير. 

 مصدر من مصادر التفسير في بيان االحت ا  بالقراءات الشاذة وأثرها من خالل الخطاب التفسيري.  يلقي البحث الضوء على -2
 ثانيًا: أهداف البحث: 

تسللللليض الضللللوء على أهمية علم القراءات وبيان عظيم فضللللله، خاصللللة جيما يتعل  باالحت ا  بالقراءات الشللللاذة وأثرها من خالل الخطاب  -1
 التفسيري ألنها مصدر من مصادر التفسير. 

 بيان ارتبا  علم القراءات القر نية بعضها ببعت.  -2
ر حيث احتواشها على العديد من المعاني مع اتحاد اللفف وذلك الختالف الهيئة إبراز وجه من وجو  االحت ا  بالقراءات الشلاذة في التفسلي -3

 والضبض. 
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 إاهار أثر االختالف القراءات الشاذة وأثرها على الخطاب التفسيري على المعنى من خالل ا،يات القر نية إذا كان لها أثر.  -4
 لشاذة ألنها وجه من وجو  التفسير القر ني. لفو األنظار للمشتغلين بالتفسير إلى أهمية العناية بالقراءات ا -5

 ثالثًا: أسباب اختصار املوضوع: 
القراءات الشلللللللاذة تعتبر كنزًا ثمينًا وتربة خصلللللللبة لتعدد التفاسلللللللير وتنوعها، حيث تفتح ا،فاط أمام المفسلللللللر، السلللللللتنبا  المعنى من خالل   -1

 ا تحويه من معاني ودالالت ذات  ثار قيمة في م ال الخطاب التفسيري. الغوص في ا،ية بحثًا عن ا،ثار النات ة من القراءات الشاذة فم
فلاختالف القراء في طريقلة النط  بكلملات القر ن لي  م رد اختالف فحسللللللللللللللب بلل يتعلداهلا إلى ملا هو أعم  من ذللك من إثراء للمعلاني  -2

 الواردة في التفسير عامة. 
 ب من جوانب وجه من وجو  الخطاب التفسيري للمعاني الواردة في ا،يات القر نية. ولما كان للقراءات الشاذة أهمية جليلية في إبراز جان -3

 رابعًا: إشكالية البحث: 
 للبحث أسئلة هامة تحاول الباحثة اإلجابة عليها وهي: 

 كي  نشأت القراءة الصحيحة؟ وما أركانها.  -1
 ما أسباب شذوذ القراءة؟ وما ميدان العمل بالقراءات الشاذة.  -2
 اءات التي ذكرها العلماء لها أثر في التفسير القر ني. هل القر  -3

 خامسًا: حدود البحث: 
يقتصلللللللللر البحث على االحت ا  بالقراءات الشلللللللللاذة وأثرها على الخطاب التفسللللللللليري حيث هذا العلم ال يزال موردًا خصلللللللللبًا يحتا  لمزيد عناية 

قديمًا واهتمام، والدراسلللللللللات في هذا الباب ليسلللللللللو بالكثرة إذا ما قورنو بالعلوم األخرى، القراءات المتواترة التي هي خار  البحث وقد تم بحثها 
 ديثًا. وح

 سادسًا: منهج البحث: 
في تحرير القراءة وكذلك توجيهات المفسللللللللللرين في تفاسلللللللللليرهم لتلك القراءة، كما انته و المنهي (  2)انته و في الدراسللللللللللة المنهي االسللللللللللتقراشي

رين لها من خالل المعنى ألراء علماء القراءات وكذلك توجيهات المفسلللللللرين للكشلللللللف عن العالقة بين تلك ا،راء وتوجيهات المفسللللللل( 3)التحليلي
 التفسيري.  

 سابعًا: الدراسات السابقة: 
بعد الدراسللللللة والتحري تبين لي أن هذا الموضللللللوع من المواضلللللليع التي لم يتطرط إليه الباحثون بمثل هذا التصللللللني  كما لم أعثر على رسللللللالة 

والتحري والتنقيب فلم أجد أحدًا قد سبقني بهذا الدراسة    علمية محكمة تناولو هذا الموضوع دراسة موضوعية ومحكمة، وقمو بالبحث والتدقي 
إال أنني قلد وجلدت بعت البحوو والمقلاالت المتعلقلة بلالموضللللللللللللللوع، مع  يلاو التحليلل العلمي المقنع وهلذا أكبر ملا يعلاب على اللدارسللللللللللللللين 

 المتأخرين. 
  بالقراءات الشلللاذة وأثرها من خالل الخطاب التفسللليري أما عن دراسلللتي فتكمن جانبًا من الطرح حيث أن اختيار وقع على موضلللوع  االحت ا

 دراسة موضوعية تحليلية "أنموذجًا" سورة  ل عمران. 
 ثامنًا: خطة البحث:

 أما بالنسبة لخطة البحث فقسمتها إلى عشرة مباحث وخاتمة ومحتويات البحث 
 فتحدثو فيها كما سب  عن أهمية الموضوع وأسباب اختيار وأهداف الدراسة والمنهي المتبع فيها وخطته.  أما المقدمة:

 مدخل لتعريف مصطلحات العنوان
 ماهية القراءة الشاذة وأنواعها

 مدخل لتعريف مصطلحات العنوان القراءة الشاذة وأنواعها
 أواًل: تعريف الشاذ لغة: 
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وهو مصللللدر من شللللذ يشللللذ شللللذوذًا أي انفرد عن ال مهور وندر، ويقال  شللللذ الرجل إذا انفرد عن أصللللحابه،    الشللللاذ مشللللت  من مادة )  ذ ذ(
ا أي وكذلك كل شلليء منفرد فهو شللاذ. وتأتي بمعنى القلة يقال جاء القوم شللذاذًا أي قالاًل، كما يأتي بمعنى االفتراط يقال شللذان اإلبل وشللذاته

 .من خالل ما سب  يتبين أن كلمة )شاذ( داشرة حول معنى االنفراد والندرة والقلة واالفتراط. (  4)ما افترط منها
 ثانيًا: تعريف القراءة الشاذة اصطالحًا: 

 جاءت عدة تعريفات للعلماء في القراءة الشاذة أذكر منها: 
المصلللللللحف العثماني، وهذا التعري  اعتمد  ابن تيمية وابن أن القراءة الشلللللللاذة ما صلللللللح سلللللللندها ووافقو العربية ولو بوجه وخالفو رسلللللللم  -1

 . (  5)ال زري رحمها ك
 . ( 7)(6)هي القراءة التي فقدت أحد األركان الثالثة -2
 . ( 8)هي عك  القراءة المتواترة وهي  ما نقل قرأنًا من وير من تواتر واستفاضة متلقاة من األمة لها بالقبول -3

التعاري  المذكورة أعال  فإنه يمكنني تعري  القراءة الشلللللللللاذة  بأنها "هي ما وراء القراءات العشلللللللللر سلللللللللواء أكانو مسلللللللللندة  وعليه وبالنظر إلى  
كثيرة    لصلللللللللللحابي أم لغير ". والقراءة الشلللللللللللاذة إما أن يقال أنها نادرة وقليلة بالنسلللللللللللبة لطرط ثبوتها بخالف القر ن المتواتر الذي ورد إلينا بطرط 

 . ( 9)لسبب في تسميتها بالقراءة الشاذة إلى أنها شذت عن الطري  الذي نقل به القر ن الكريممتواترة، ويعود ا
 نشأة القراءة الشاذة املبحث األول

كانو القراءات في العهد النبوي وعهد الشيخين نبعًا يلبي حاجة ماسة عند القباشل، ويقع منهم مواقع حسنة، ويوقفهم على أساليب القر ن        
في منحي يناقت مسلللوج وجودها الذي  يم، ولكن تنوع هذ  القراءات أخذت تتنوع شللليئًا فشللليئًا، في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان  الكر 

. األمر الذي أثار كثيرًا من المخاوف على ضلياع شليء من القر ن وكذا الخوف على وحدة الصلف اإلسلالم نتي ة (  10)هو التيسلير على األمة
القراءات والذي من شأنه استنهت الخليفة عثمان لدرء هذ  الفتنة وذلك بتوحيد المصاحف على القراءات الم مع عليها ومن هنا بدأ تعدد هذ  

أبعلد عن قر ن المسلللللللللللللللمين علددًا من الروايلات التي لم   يظهر الشللللللللللللللذوذ على كلل قراءة لم تحف بلاإلجملاع، فقلد ذكرت الروايلات أن عثملان
وإعالن بطالن العمل بها، وإرسللاله لكل مصللر قارشًا تتف  قراءته والنسللخة التي أرسلللو إليه، حتى أصللبح من  ي عليه  يسللتفت نقلها عن النب

. وبقي خار  حدود الرسللم عدد (  11)ذلك الحين رسللم المصللحف العثماني شللرطًا أسللاسلليًا من شللرو  صللحة القراءة المتواترة وإال فهي قراءة شللاذة
ل من ُأبي ِّ وابن مسلللللعود وويرهما، وقد ذكر المتتبعون لشلللللأن القراءات أن معظم الحروف التي اشلللللتملو من الحروف كما جاءت مصلللللاحف ك

  على جبريل وإن كان أصللللحاب هذ  المصللللاحف تمسللللكوا ببعت عليها هذ  المصللللاحف لم تشللللهد العرضللللة األخيرة التي عرضللللها الرسللللول  
القراءات ولم يتخلوا عنها ألنهم سللللللمعوها بأنفسللللللهم من النبي

. وإن كانو بعت هذ  القراءات عبارة عن تفسللللللير أللفاق أو أحكام القر ن  (12)
، فإنها تبين المراد باإلخوة هنا ( 13)التي جعلها بعت الصلللللللحابة ب وار ا،ية مثل قراءة سلللللللعد بن أبي وقاص وله أ{ أو أخو من أم   من أم  

وبالتالي شللذت عن اإلجماع، وشللذت عن التواتر فليسللو من األحرف السللبعة، ( 15)، مما يفيد أن قر نيتها ينسللب إلى ا،حاد( 14)هو اإلخوة لألم
  ولذلك كان يبدي اإلمام الطبري حذر  الشللللديد في قبول مثل هذ  القراءات وأمثالها كما يتضللللح ذلك من قوله  "ال نعلم ذلك صللللحيحًا من الوجه

وخروجها عن اإلجماع إال أن القراءة بها لم تتوقف عند عدد من القراء بل تمسلللكوا بها . ومع شلللذوذ هذ  القراءات (  16)الذي تصلللح به األخبار"
إلى أن جاءت عوامل قوية أدت بها إلى الفصل (  17)مقتنعين بأن ما صح عن النبي ال يمكن ت اهله، وهكذا استمر الوضع ثالثة قرون متتالية

. وكان أول من أطل  عليها مصلطلح الشلذوذ هو اإلمام ابن جرير الطبري في تفسلير  التام عن المتواتر وتحديد معالمها وإطالط الشلذوذ عليها
بالدال بداًل من النون "بأنها شلللللللللاذة ال ت وز ( 18)في مطل  القرن الرابع عندما تعرض لقراءة ابن مسلللللللللعود في سلللللللللورة إبرا{يم  وإن كان مكرهم 

قراءات الشللللاذة وانحسللللرت داشرتها مع مرور الزمن وتحددت معالمها فأصللللبحو . وهكذا نشللللأت ال(  19)القراءة بها لخالفها مصللللاحف المسلللللمين"
 . ( 20)علمًا من العلوم التي لها أهميتها وأثرها الواضح في إثراء اللغة العربية واألحكام الشرعية، وكذلك إثراء علم التفسير

 أنواع القراءة الشاذة املبحث الثاني
ذة والشلرو  المعتبرة للحكم فإننا ن د أن هذ  القراءة تشلتمل على أكثر من نوع، والعلماء األجالء قد عدوا  إذا أردنا أن نطب  مفهوم القراءة الشلا

 من الشواذ في القراءات األقسام التالية  
قرأ  وهو ما صلللللح سلللللند  ولكن ال على سلللللبيل التواتر أو الشلللللهرة وخالف الرسلللللم أو العربية، مثال ذلك  ما روي أن النبي  قراءة اآلحاد: -1

 . ( 22)(21) متكئين على رفارف خضر وعبقري حسان 
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 . ( 24)(23)وهو ما فقد األركان الثالثة أو أحدها كقراءة  فاليوم نن يك ببدنك  بإبدال ال يم حاء قراءة الشاذ: -2
فسلللليرية كقراءة سللللعد بن أبي   وهو ما يزيد في القراءة على وجه التفسللللير، وبعت العلماء يطل  على هذا النوع القراءة التالقراءة المدرجة -3

 . ( 26)(25)  وله أ{ أو أخو من أم  بزيادة لفف )أم( وقاص 
  وهو المختلف المكذوب الذي نسلللب إلى قاشله من وير أصلللل. وهذا لي  بقراءة مطلقًا، كالقراءة المنسلللوبة إلى اإلمام القراءة الموضوووعة -4

َ َعِزيٌز َغفُوٌر   أبي حنيفة رحمه ك تعالى   َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء إِنَّ َّللاَّ  . ( 28)(27)  برفع لفف ال اللة ونصب لفف العلماءإِنََّما يَْخَشى َّللاَّ
  فهي ما صللللح سللللند ، بأن روا  العدل الضللللابض عن مثله، وهكذا، وواف  العربية، وواف  أحد المصللللاحف أما بالنسوووبة للقراءة المشوووهورة -5

ة سللللللللواء كان عن األشمة السللللللللبعة أم العشللللللللرة أم ويرهم من األشمة المقبولين واشللللللللتهر عند القراء إال أنه لم يبل  حد التواتر فقد اختلف العثماني
 . ( 29)العلماء في عد  من الشواذ؛ ذلك ألن بعضهم اكتفوا باالستفاضة والشهرة في إثبات القر نية، في حين ذهب بعضهم إلى اشترا  التواتر

 أهمية القراءات الشاذة يف التفسري املبحث الثالث
 كان توجيه القراءات الشللاذة السللتنبا  األحكام ومعرفة وراشب التأويالت من بعت وجوهها لونًا من ألوان البحث العلمي الذي شللغف به علماء

وأطول كلمة وأقصللرها، وأكثر ما ( 30)عدد  ي القر ناإلسللالم خالل دراسللتهم الواسللعة المشللمبة لكل ما يتعل  بالقر ن فكما شللغلوا أنفسللهم بمعرفة 
وما شللللللابه هذ  المباحث،  نسللللللوا من أنفسللللللهم مياًل لدراسللللللة القراءات الشللللللاذة، ولم يتردد بعت (  31)اجتمع جيه كتاب ك من الحروف المتحركة

. ووجدوا في توجيه الشللللاذ عونًا على معرفة (  32)العلماء في إطالط القول بأن  "توجيه القراءة الشللللاذة أقوى في الصللللناعة من توجيه المشللللهور"
، وفي ( 33)ولإلمام السلليوطي مؤلف بعنوان )أسللرار التنزيل(، اعتنى جيه ببيان كل قراءة أفادت معنى زاشدًا على القراءة المشللهورة صللحة التأويل

ألثر في التفسلير والوقوف على معنى ا،ية وصلحة هذا المبحث سلنضلع بين يدي القارن نما  متعددة من القراءات الشلاذة التي كان لها أبل  ا
صلة  تأويلها، وتميمًا للفاشدة أنقل كلمة ذكرها السليوطي في االتقان نصلها  "من المهم معرفة التفاسلير الواردة عن الصلحابة بحسلب قراءة مخصلو 

نما كل تفسلللللللللير على قراءة، وقد تعرض السللللللللللف  وذلك أنه قد يرد عنهم تفسللللللللليران في ا،ية الواحدة مختلفان، جيظن اختالفًا ولي  باختالف وإ
َران    لذلك، ومثاله قوله تعالى   ِِ ََ ْْ ِمْن  ُُ َرابِيلُ وأخر  من طرط عنه وعن وير   (  34) ، أخر  ابن جرير عن الحسلللن  أنه الذي تهنأ به اإلبلسََ

بتنوين "قطر" وهو النحلاح و" ن" شللللللللللللللديلد الحر، كملا أخرجله ابن (  35)  أنله النحلاح الملذاب، ولي  بقولين، وإنملا الثلاني لقراءة من قرأ )قطر  ن(
 . (36)أبي حاتم هكذا عن سعيد بن جبير

 بيان مقصد القراءات الشاذة يف التفسري من خالل استشهاد العلماء املبحث الرابع
ان مقصد لهذ  القراءة يتلخي في النقا  بغت النظر عن اختالف العلماء في ح ية القراءة الشاذة فإن اختالفهم هذا لم يمنع القول من أن هن

 التالية   
ل، مقصدها في التفسير  وهو أن القراءة الشاذة تفسر القراءة المتواترة وتبيين معناها ويستعان بها على فهم مراد ك تعالى وصحة التأوي -1

العصر الوسطى صالة  والصالة  وحفصة  عاششة  قراءة  ذلك   توضح  التالية  مسعود  وقراءة  (37) واألمثلة  َِعُوا      بن  َْ فَا ََةُ  َوالسَّاِر َوالسَّاِرُق 

  (38) أيمانُما
نَّ  وقراءة جابر   ُِ َ ِمْن بَْعِد إِْكَراِه ٌْ  لُنفَِإنَّ َّللاَّ   (39)  َغفُوٌر َرِحي

ْْ وقراءة ابن عباح  ْْ ُجنَاٌح أَْن تَْبتَغُوا فَْضالً ِمْن َرب ُِك   (40)  في مواسْ الحج لَْيَس َعلَْيُك
ُُر  فَِإْن َفاُءوا وقراءة أبي بن كعب   ْْ تََربُُّص أَْربَعَِة أَْش ُِ  ( 41)   فيُن ِللَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِ

َما السُُّدسُ من أْ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت   وقراءة عد بن أبي وقاص   ُُ   (42)  فَِلُكل ِ َواِحد  ِمْن
في فضاشل القر ن حيث قال  "فهذ  الحروف وما شاكلها قد صارت مفسرة للقر ن وقد كان يروي مثل هذا عن بعت  (43)وهذا ما بينه أبو عبيد

التابعين في التفسير جيستحسن ذلك فكي  إذا روى عن كبار الصحابة ثم صار في نف  القراءة فهو ا،ن أكثر من التفسير وأقوى فأدنى ما 
ومن خالل ما سب  نخلي إلى أن العلماء األجالء وجدوا في القراءة الشاذة عونًا لهم على    (44)أويليستنبض من هذ  الحروف معرفة صحة الت

  معرفة صحة التأويل وفهم المعنى القر ني. وقد احتي بها في التفسير جمهور المفسرين يعنون بها من أمثال اإلمام الطبري وابن عطيه وأبن 
د البر في االستذكار قال ابن عمر  قد احتي مالك في هذا الباب لمعنى السعي في هذا الموضع  حيان وابن جزي الكلبي وويرهم، قال ابن عب

فقد سأل مالك ابن شهاب من هذ  ا،ية فقال    (45) وهو قوله تعالى   يا أيها الذين  منوا إذا نودي للصالة من يوم ال معة فاسعوا إلى ذكر ك 
 ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقرؤها إذا نودى للصالة من يوم ال معة فامضوا إلى ذكر ك أنه لي  االشتداد واإلسراع وأنه العمل نفسه
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حت ا  بما لي  في مصحف عثمان على  بما جيه كفاية من كتاب ك فأحسن االحت ا ، وفي الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من اال 
. (46) جهة التفسير، فكلهم يفعل ذلك، ويفسر به م ماًل من القر ن، كما يفعل بالسنن الواردة بنقل ا،حاد العدول، وإن لم يقطع على أي منها

قل األحوال فأنها تكون من باب تفسير  وعلى أ  فإن القراءة الشاذة تكون من باب تفسير القر ن بالسنة إذا رفع الصحابي القراءة إلى الرسول  
   وكتب  القر ن، بأقوال الصحابة أو بأقوال التابعين ويتيبن لنا أثر القراءة الشاذة في توسيع معاني ا،ية حيث أزالو اإلشكال نحو قوله تعالى

قرأ عامة القراء العشرة أصيب   (47)شيء   لنا في هذ  الدنيا حسنة وفي ا،خرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتى وسعو كل
أفادت القراءة المتواترة أن ك يصيب بعذابه من يشاء وال يملك أحد   (48) به من أشاء وقرأ الحسن وزيد بن على وطاووح "أصيب به من أساء

أول وهلة أن عذاب ك من يشاء من عباد ك  أن يرد ما أراد ك فهو تعالى عدل ال يظلم أحدًا، ولغير الراسخين ووير المتأملين يقع منهم من 
من  أساء أم لم يسيء وهذا إذا كان بالنظر الم رد إليها دون النصوص األخرى فتأتي القراءة الشاذة لتنزيل هذا اإلبهام وتدفعه وبهذا يتضح  

وقوله  ( 50)اإلمام الشافعي اختار هذ  القراءة الشاذة  وقد ذكر اإلمام الرازي أن(49) القراءتين أن عذاب ك يصيب من يشاء من عباد  من أساء منهم
 تعالى  " والقواعد من النساء الالتي ال يرجون نكاحا فلي  عليهن جناح أن يضعن 

 ثر القراءات الشاذة يف األحكام الشرعية املبحث اخلامس
في المبادات والمعامالت ووير ذلك من أحكام الفقه المعروفة  القراءات القر نية المتواترة والشلاذة أثرت أثرًا واضلحًا في األحكام الشلرعية الفرعية

 بالفروع. 
 موقف الفقهاء من القراءات القرآنية: 

على علم كبير بلالقراءات، وكلانوا يهتمون بهلا اهتملاملًا عظيملًا، وذللك لكونهم يبحثون عن وجوبهلا   -رحمهم ك تعلالى–لقلد كلان األشملة الفقهلاء  
 لالستدالل بها على األحكام الشرعية وما يترتب علي القراءات من  ثار فقهية. 

 موقفهم من القراءات املتواترة: 
القراءات، وأتقن كال العلمين الرتبا  بعضهما ببعت في بيان األحكام الشرعية، ومن هؤالء الذين اهتموا وقد جمع بعضهم بين علم الفقه وعلم  

قلو؛ بالعلمين معًا اإلمام الحسلن البصلري الذي قال عنه اإلمام الشلافعي رحمهم ك  "لو أشلاء أن أقول  إن القر ن نزل بلغة الحسلن البصلري ل
 طبي المفسر الذي جمع في كتابه بين القراءات القر نية واألحكام الفقهية. ومنهم اإلمام القر ( 51)لفصاحته"

وكان األشمة الفقهاء مع عظيم منزلتهم ورفعة شلللأنهم ووزارة علمهم يعظمون علماء القراءات ويرجعون إليهم في بعت األمور التي تعترضلللهم،  
 . (52)بعة  "شيئان ولبتنا عليهما، ال تنازعك فيهما  القر ن والفراشت"من ذلك قول اإلمام أبي حنيفة لإلمام حمزة الزيات أحد القراء الس

 . ( 53)ة"وحينما سئل اإلمام مالك عن حكم ال هر بالبسملة أثناء الصالة قال  "سلوا نافعًا، فكل علم يسأل عن أهله، ونافع إمام الناح في القراء
كانوا يهتمون بعلم القراءات اهتمامًا كبيرًا، مما جعلهم يسللللللللللللتطيعون التمييز بين القراءة  فالفقهاء رحمهم ك كانوا يقرءون بقراءات متعددة، وأنهم

 المتواترة ووير المتواترة، والمقبوللة ووير المقبوللة، من جهلة ملا يترتلب على القراءة من أثر فقهي وحكم ينبني عليله الملذهلب بسللللللللللللللبلب اختالف 
العمل بالقراءتين كليتهما ما دامتا متواترتين؛ ألنه ال أولوية بينهما ما دامو كل واحدة منهما قد  يوجبون    -رحمهم ك–القراءة. والعلماء الفقهاء  

ثبتلو قر نيتهلا وتواترهلا، وأجمع المسلللللللللللللللمون على جواز القراءة بهلا والعملل بملا يترتلب عليهلا، جلاء ذللك مصللللللللللللللرحلًا بله في مقلاالت بعت هؤالء 
( 54)"إن القراءة ينبني عليهلا الملذهلب وال يقرأ بحكم الملذهلب، والقراءتلان كلا،يتين ي لب العملل بهملا"الفقهلاء، ومن ذللك ملا ورد في أحكلام القر ن  

 . .فظهر أن موقف الفقهاء من القراءات المتواترة هو موقف المقرين لهذ  القراءات الموجبين للعمل بها إذا صح ورودها عن رسول ك 
من القراءات الشللاذة تتضللح في قبولهم للقراءة الشللاذة واالحت ا  بها في   -رحمهم ك تعالى–إن مواقف الفقهاء  موقفهم من القراءات الشوواذة:

األحكام الفقهية واختلف الفقهاء في االحت ا  بالقراءات الشللللللللاذة على مذهبين  ذهب بعضللللللللهم إلى أنها ح ة ي وز العمل بها، وقال  خرون  
 بها.  إنها ليسو بح ة، وال ي وز العمل

ن وقد جمع العلماء بين هذين المذهبين فقالوا  األقرب إلى الصللللللللللواب هو القول بالتفصلللللللللليل  ألن القراءة الشللللللللللاذة إنما يحتي بها إذا وردت لبيا
 . ( 55)ترجيح الحكم، وليسو بح ة إذا وردت البتداء الحكم هذا، إذا كانو القراءة الشاذة لم تناقت الني الصريح وإال فال ح ة لها

ير الحكم، هكلذا رأينلا مواقف الفقهلاء من القراءات القر نيلة متواترهلا وشللللللللللللللاذهلا، وأنهم يلأخلذون بلالمتواتر قواًل واحلدا إذا أدى تغير القراءة إلى تغو 
توضلللح ويأخذ بعضلللهم بالشلللاذ دون البعت مما يكون له بال  األثر في اسلللتنتا  األحكام الفقهية منهما أي من المتواتر والشلللاذ، وسلللتأتي أمثلة 

 هذا جيما يلي  
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 أمثلة ألثر القراءات القرآنية يف األحكام الفقهية: 
 في بيان أثر القراءات القر نية في األحكام الفقهية يمكن لنا إجمال األحكام الشرعية التي تنشأ من اختالف القراءات في نوعين اثنين  

   أحكام اعتقادية. األول
   أحكام عملية. الثاني

 ويندر  تحو األول ما يلزم المكلف اعتقاد  من أحكام الوحدانية، والنبوات والغيبيات وف  ما جرى عليه علماء التوحيد 
 وينلدر  تحلو الثلاني ملا يلزم المكلف إتبلاعله من األحكلام الفقهيلة العمليلة من عبلادات، ومعلامالت، وأحكلام نكلاح، وحلدود، وجهلاد، وف  ملا جرى 

 ( 56)ويمثل ذلك قرؤوا في سورة النساء في قوله تعالى  يا أيها الذين  منوا عليه القراءات السبع 
 ثمرة الخالف: 

أفادت قراءة حمزة، والكسللللللاشي وجوب التثبو على القاضللللللي العادل، وهو معنى يغلب في التحق  من الذوات والشللللللخوص واألعيان، وفي ذلك 
شلخصلية المتخاصلمين ومداركهم العقلية واالجتماعية وصلالحيتهم لألهلية والتزام تقرير ل انب مهم من أصلول التقاضلي؛ إذ ينبغي التحق  من 

التكلالي . كملا دللو قراءة البلاقين على وجوب التحق  من األحلداو والوقلاشع، لئال يلأخلذ القلاضللللللللللللللي أحلدًا ب ريرة أحلد، وهو ملا دللو لله قراءة 
. فأثر القراءات واضللللللللح، قراءة )فتثبيتوا( تفيد وتضللللللللي  معنى ما ال يوجد في قراءة )فتبينوا(، فالقراءتان متكاملتان بعضللللللللهما مع ( 57)  )فتبينوا(
 بعت. 

 ضابط قبول القراءات املبحث السادس
 هي  ذكر علماء القراءات قاعدة تعرف بها القراءات المقبولة وتميز عن ويرها من القراءات الشاذة وهذ  القاعدة 

 كل قراءة وافقو العربية ولو بوجه، ووافقو أحد المصللللاحف العثمانية ولو تقديرًا وصللللح إسللللنادها فهي القراءة الصللللحيحة التي ي ب قبولها، وال 
 . ( 58)يحل جحدها وإنكارها، وهي من جملة األحرف السبعة التي نزل بها القر ن الكريم

 وهذا الضابط نظمه صاحب الطيبة فقال:  
 وكل ما وافق وجه النحو 
 وصح إسناداً هو القرآن
 وحيثما يختل ركن أثبت

 

 وكان للرسم احتماالً يحوي  
 فهذه الثالثة األركان

 شذوذة لو أنه في السبعة 
 

ن أفصلح أم فصليحًا، م معًا عليه أم مختلفًا جيه اختالفًا والمراد بقولهم )وافقو العربية ولول بوجه( يريدون وجهًا من وجو  قواعد اللغة سلواء أكا
 ال يضر مثله إذا كانو القراءة مما شاع وذاع وتلقاها األشمة باإلسناد الصحيح، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية 

 وقوله في الضابض المذكور *** وافقو أحد المصاحف 
ُ َولَداً بعضللللللللللللها دون بعت، كقراءة ابن عامر قالوا  أن تكون ثانية ولو في   بُِر َوبِاْلِكتَاِب اْلُمنِيِر     وكقراءتهبدون واو    (59) اتََّخذَ َّللاَّ  ( 60) َوبِالزُّ

 بزيادة الباء في االسمين فإن ذلك ثابو في المصحف الشامي 
َُاُر  وكقراءة ابن كثير    َُا األَْن في الموضع األخيرة من سورة التوبة بزيادة كلمة )من( فإن ذلك ثابو في المصحف (  61) َجنَّات  تَْجِري ِمْن تَْحتِ

رسم   المكي، والمراد بقولهم  )ولو احتمااًل(، أنه يكفي في الرواية أن تواف  رسم المصحف ولو موافقة وير صريحة نحو )مالك يوم الدين( فإنه
 جميع المصلللللللللللللللاحف بحللذف األلف من كلمللة )مللالللك( فقراءة الحللذف تحتمللله تحقيقللًا، كمللا كتللب )ملللك النللاح( وقراءة األلف تحتمللله تقللديرًا   في

ومعظم القراءات موافقة للرسللللللم صللللللراحة وتحقيقًا؛ ألن المصللللللاحف كتبو م ردة من ( 62)كما كتب)مالك الملك( فتكون األلف حذفو اختصللللللاراً 
( 65)وننشلللرها بالزاي والراء( 64)ويعملون بالغيبة والخطاب( 63)فكانو محتملة لما ورد من القراءات نحو )القدح( بالضلللم واإلسلللكانوالشلللكل   النقض

وقولهم في الضلللللابض المذكور  )وصلللللح إسلللللناد ( يريدون به أن يروي تلك القراءة عدل (  67)(66)"وهيو لك" بالهمزة واإلبدال والفتح والضلللللم وهكذا
من وير شللللذوذ، وال علة قادحة بل شللللرطوا فوط هذا أن تكون الرواية مشللللهورة عند أشمة هذا الشللللأن  ه، وهكذا إلى الرسللللول  ضللللابض عن مثل

الضلابطين له وير معدودة عندهم من الغلض وال مما شلذ به بعضلهم، والمحق  ابن ال زري يشلتر  التواتر ويصلرح به في هذا الضلابض ويعتبر 
. وينبغي أن يعلم أن أهم هذ  ( 68) الرسلللللللللم والعربية في قوة المتواتر في القطع بقر نيته، وإن كان وير متواترأن ما اشلللللللللتهر واسلللللللللتفاض موافقاً 

  األركلان هو الركن الثللاللث، والركنين األولين الزملان لله إذ أنله متى تحق  تواتر القراءة لزم أن تكون موافقللة للغللة العرب وألحلد المصلللللللللللللللاحف
 العثمانية فالعمدة التواتر. 
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من وير تعيين عدد على    نقل جماعة يمنع تواطؤهم على الكذب عن جماعة كذلك من أول السلللللللللللللند إلى منتها  إلى رسلللللللللللللول ك  والتواتر
وإذا علمو هذا فالذي توافرت جيه األركان الثالثة . (  69)الصلللحيح، وقيل بالتعيين، سلللنة أو اثنا عشلللر أو عشلللرون أو أربعون أو سلللبعون، أقوال

 المذكورة إنما هي القراءات العشر فحسب. 
لى القراءات العشللر وكذلك أجمع عليه القراء أيضللًا إال من ال يعتد   أجمع األصللوليون والفقهاء على أنه لم يتواتر شلليء مما زاد عقال النويري 

.وقد نقل اإلمام المحق  ابن ال زري في )من د المقرشين( قول العالمة ابن السللللبكي  القراءات السللللبع التي اقتصللللر عليها الشللللاطبي ( 70)بخالفه
لومة من الدين بالضللللرورة وكل حرف انفرد به واحد من العشللللرة معلوم والثالثة التي هي قراءة أبي جعفر وقراءة يعقوب وقراءة خلف متواترة مع

ال يكابر في ذلك إال جاهل، ولي  تواتر شلليء من ذلك مقصللورًا على من قرأ بالروايات، بل  من الدين بالضللرورة أنه منزل على رسللول ك 
  (71)هي متواترة عند كل مسلم

 الشاذةأسباب وجود القراءات  املبحث السابع
فقد كان بعت العلماء يرى أن األحرف السللللبعة ليسللللو  خرها منزلة ولكنها رخصللللة من ك للناح أن يقرأوا بما هو أيسللللر عليهم من ألفاق أو 

أنه كان يقرن رجاًل، فقرأ الرجل   إن شللل رة الزقوم   كيفيات األداء، واسلللتدلوا على ذلك بمفهوم بعت الروايات، مثل ما ورد عن ابن مسلللعود
، وما ورد في بعت روايات حديث (  73)ولم يستطع النط  بلفف  األثيم، فأقرأ  ابن مسعود  ]الفاجر[ بداًل منه(  72)طعام ]اليتيم، بداًل من[ األثيم 

يلا أبي إني أقرشلو القر ن، فقيلل لي  على  قلال لي النبي  األحرف السللللللللللللللبعلة من إبلدال ألفلاق بغيرهلا، كملا في الروايلة عن أبي بن كعلب قلال   
حرف أو حرفين؟ فقلال المللك اللذي معي  قلل على حرفين، قللو  على حرفين، فقيلل لي  على حرفين أو ثالثلة؟ فقلال المللك اللذي معي  قلل 

عًا عليمًا عزيزًا حكيمًا، ما لم تختم  ية على ثالثة، قلو  على ثالثة حتى بل  سلللللبعة أحرف ثم قال  لي  منها إال شلللللاف كاف، إن قلو  سلللللمي
وهلذا ات لا  خطير في فهم الروايلات والبنلاء عليهلا، وقلد تولى الرد عليله أشملة هلذا العلم، قلال ابن ال زري   (  74)علذاب برحملة أو  يلة رحملة بعلذاب

وقال  وبقى قسلللللم مردود أيضلللللًا وهو ما (  75)اوأما ما واف  المعنى والرسلللللم أو أحدهما من وير نقل، فال تسلللللمى شلللللاذة بل مكذوبة يكفر متعمده
 ( 76)واف  العربية والرسم ولم ينقل البتة فهذا رد  أح  ومنعه أشد، ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكباشر

والم ترن على ذلك   " وأما القراءة بالمعنى من وير أن ينقل قر نًا فلي  ذلك من القراءات الشلللللللاذة أصلللللللاًل،  ( 77)وقال أبو عمرو بن الصووووال 
يري أن القراءة إذا  ( 79). وكان محمد بن الحسللللن بن مقسللللم العطار(  78)م ترن على عظيم، وضللللال ضللللالًل بعيدًا جيعزر ويمنع بالحب  ونحو 

اسلتنكر  وافقو الرسلم ووجهًا من وجو  العربية تقبل وتصلحح وإن لم ترو على أحد، فاسلتتيب فرجع عن رأيه واختيار  بعد أن وقف للضلرب، وقد
يقول عنه  " وقد نب  ناب  في عصللرنا هذا فزعم أن كل من صللح عند  وجه ( 80)عليه رأيه هذا العلماء في زمنه، وهذا أبو طاهر بن أبي هاشللم

في العربية لحرف من القر ن يواف  خض المصلحف فقراءته جاشزة في الصلالة وويرها، فابتدع بقيله ذلك بدعة ضلل بها عن قصلد السلبيل وأور  
نفسللللللللللله في منزلة عظمو بها جنايته على اإلسلللللللللللالم وأهله، وحاول إلحاط كتاب ك من الباطل ما ال يأتيه من بين يديه وال من خلفه إذ جعل 
ألهل اإللحاد في دين ك بسلللللللللللليء رأيه طريقًا إلى مغالطة أهل الح  بتخير القراءات من جهة البحث واالسللللللللللللتخرا  با،راء دون االعتصللللللللللللام 

بضللللم النون وال يم وبالباء، ( 82)، ومما يروى عنه أنه كان يقرأ    فلما اسللللتيأسللللوا منه خلصللللوا ]ن يا، بداًل من[ ن يا  (  81)  ألثر...والتمسللللك با
على أنلله جمع ن يللب، وتروى عنلله  ]أن بللاء[ ومع مخللالفللة هللذ  القراءة لألثر، فللإنهللا بعيللدة في المعنى، إذ ال وجلله للن للابللة عنللد يللأسللللللللللللللهم من 

   (83)أخيهم
، وهو أخطر أسلللللباب وجود القراءات الشلللللاذة على اإلطالط، فنقل ( 84)ومما يندر  ضلللللمن القراءة بما لم يرد، ما يمكن التعبير عنه بالموضلللللوع

وجه من وجو  القراءة على أنه كان مما يقرأ، أو بناء على فهم ما واجتهاد أدى إلى فعل ذلك، أو بسلللللللللبب حصلللللللللول سلللللللللهو أو خطأ، أو توهم 
راءة، كل هذ  األمور تهون أمام الوضللللع ودح روايات وافتراء أوجه لنصللللرة مذهب أو ألي سللللبب  خر، فما أعظم جرم من فعل التفسللللير أنه ق

 ذلك، وإن خطورة الوضع في القراءة أعظم وأشد من الوضع في الحديث. 
 . ( 85)فوضعو  من عند أنفسهم وفاقا لبدعتهم  وقرأ أهل البدع واألهواء بما ال يحل ألحد من المسلمين تالوته، قال ابن الجزري 

 وقد تبين من خالل البحث أن أسباب اختراع قراءة ما يرجع ألحد أمرين، فيما يلي بيانهما: 
  الوضلللع لنصلللرة مذهب عقدي  توجد قراءات شلللاذة يظهر عليها بوضلللوح أنها مصلللنوعة، كما تشلللير إشلللارة مباشلللرة إلى ات ا  واضلللعيها،  األول

 عثرت على قراءات شاذة تنسب إليها هم الشيعة والمعتزلة. والفرط التي 
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َْ  ومن القراءات الموضللوعة لنصللرة المذهب الشلليعي ما اذعى على عبد ك بن مسللعود أنه قرأ    َْ َونُوحاً َودَل إِْبَراِهي َِفَى دَد َ اصَْ ] و ل إِنَّ َّللاَّ
ُ اْلُمْؤِمنِيَن اْلِقتَالَ   وما نسللب إلى ابن مسللعود أيضللًا   (  87)(86) َودَل ِعْمَراَن َعلَى اْلعَالَِميَن   محمد، بداًل من[ و   ]بعلي بن أبي طالب[   َوَكفَى َّللاَّ

ُ ََِوي اً َعِزيزاً  ل ِيَن    وما روي من قراءة   (،  91)(90)]يعلي صلللللللهرن[َوَرَفْعنَا لََك ِذْكَرَك   وما نسلللللللب إليه   (  89)( 88)   َوَكاَن َّللاَّ َوَما ُكنُت ُمتَِّخذَ اْلُمضَََِ

داً  ، وما روي عن جعفر الصلادط   (93)بفتح الالم من  المضللين، على التنبيه، وعلى أن المراد بهما  أبو بكر وعمر رضلى ك عنهما(  92) َعضَُ
قللللللللللللللللرأ      َر  أنلللللللللللللللله  ََْ يََََ َََ خََََ  ْْ ََُ تََََ ََْ نََََ ََُ أمللللللللللللللللة كََََ مللللللللللللللللن[  بللللللللللللللللداًل  عللللللللللللللللنلللللللللللللللله  (  94)]أشللللللللللللللللمللللللللللللللللة،  روى   ومللللللللللللللللا 

ُْ الَِّذيَن َللَُموا   يَْعلَ وُل بَل ِْ  َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمْن َرب َِك  وما نسللللب لعاششللللة أنها قرأت   (  95)] ل محمد حقهم[ أي منقلب ينقلبون   َوسَََ سََُ َُا الرَّ يَا أَيُّ

الَتَهُ ]أن عليا مولى المؤمنين[   َََ ْْ تَْفعَْل َفَما بَلَّْغَت ِرس وما نسللللللب إلى  (  97) ا أنها قرأت  ]وعلى معه[ بدل )والذين معه(وما نسللللللب إليه(  96) َوإِْن لَ
ابن مسللللللللعود وأبي  ] والسللللللللابقون باإليمان بالنبي فهم علي وذريته الذين اصللللللللطفاهم ك من أصللللللللحابه وجعلهم الموالي على ويرهم أولئك هم 

َُا َخاِلُدونَ  الفاشزون   ْْ فِي ْْ َمْن   أنه قرأ     (99)ا وضلللللع لتأييد مذهب المعتزلة ما نسلللللب لنميم بن ميسلللللرةومم(  98) الَِّذيَن يَِرثُوَن اْلِفْرَدْوَس هُ ُُ ِمْن

 ُ َْ َّللاَّ ى تَْكِليماً   أنهما قرأ    (103)، ويحيي بن وثاب   (102)، وما نسلللللللللب إلبرا{يم النخعي(101)بنصلللللللللب لفف ال اللة  (100) َكلَّ َََ ُ ُموسَ َْ َّللاَّ   ( 104)  َوَكلَّ

فواضللللللعوا هاتين القراءتين من نفا  صللللللفة الكالم عن ك تعالى وفاتهم    -بفتح الالم –بنصللللللب لفف ال اللة على أنه سللللللبحانه في االيتين مكلم 
ثبوت هلذ  الصللللللللللللللفلة في  يلات أخرى ال يمكن تغيير أي من حركلاتهلا أو ألفلااهلا، كملا في قولله تعلالى   ولملا جلاء موسللللللللللللللى لميقلاتنلا وكلمله  

 ]أساء بداًل من[ أشاء ََاَل َعذَابِي أُِصيُب بِِه َمْن   أنهم قرأوا    (108)والحسن وطاووح وعمرو بن قاشد (107)وما نسب لزيد بن على  (106()105)ربه 

، وقال ابن جني في توجيهها  هذ   (110)قال أبو عمرو الداني  ال تصللللح هذ  القراءة عن الحسللللن وطاووح، وعمرو بن قاشد رجل سللللوء   (109)
 (112)وما نسللب لعمرو بن قاشد وعمرو بن عبيد، وأبي حنيفة أنهم قرأوا   من شللر ما خل    (111)القراءة أشللد إفصللاحًا بالعدل من القراءة الفاشللية

وقد اشللتد نكير العلماء على هذ  القراءة، وردها وبينوا فسللاد معناها، فقال مكي  ومن قرأ  )من شللر( بالتنوين فقد ألحد ووير (  113) بتنوين ]شللر[
  وقرأ عمرو بن فاشد بن قاشد وبعت المعتزلة بأن ك تعالى لم يخل  الشللر  )من شللر( بالتنوين )ما   (115)، وقال ابن عطيه  (114)اللفف والمعنى

  وقد حرف بعت  (117)، وقال الشللللللللللللوكاني  (116)لى النفي، وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل، فاهلل تعالى خال  كل شلللللللللللليءخل ( ع
وتكلف بعضلللهم حملها على وجه يمكن    (118)المتعصلللبين هذ  ا،ية مدافعة عن مذ{به وتقويمًا لباطله فقرأوا بتنوين )شلللر( على أن )ما( ناجية

ومما ي در ذكر  هنا أن االفتراء بنسللبة ألفاق إلى القر ن قد تطور عند أناح ليصللبح سللورًا،   (119) أن يصللح، وهو أن )ما خل ( بدل من )شللر(
ضللللللللافة سللللللللورتي  الحفد يزعم أنها من القر ن، كما عند والة الشلللللللليعة من زعم سللللللللورتي  الوالية والنورين، وما نسللللللللب إلى مصللللللللحف أبي من إ

 .  (120)والخلع
 الثاني  الوضع على شخي يهدف اإلساءة إليه، حيث تنسب له قراءة لم يقرأ بها، ووالبًا ما تكون هذ  القراءة ااهرة الخطأ أو فيها إشكال

مما ال يمكن أن يصدر   -يباً واضح، ويمكن أن يدر  في هذا النوع ما نسب إلى كبار الصحابة من قراءات موضوعة، تم التمثيل بعدد منها قر 
برفع لفف ال اللة ونصب  (121)عنهم، ومنها القراءة التي نسبو إلى أبي حنيفة، وعمر بن عبد العزيز وهي   إنما يخشى ك من عباد  العلماء 

ية على هذ  القراءة بالتعظيم  والظاهر أن نسبة هذ  القراءة إليهما كان بقصد اإلساءة، وإن حاول بعت العلماء تأويل معنى الخش  (122)العلماء
وال يتصور منهما حصول خطأ كهذا. وراوي هذ    (124)فإن معناها ال يصح مع ما فيها من مخالفة لرسم المصاحف العراقية  (123)و التكريم

نه كان يخلض في  وقد اختلف في توثيقه، وطعن عدد ممن ترجم له جيه، وأ (125) القراءة عن أبي حنيفة هو أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي
، إال أن ابن ال زري دافع عن الخزاعي ووصفه بأنه  (127)، وقد جعل مثاًل في القراءات الموضوعة المكذوبة (126) القراءات ولم يكن مأمونًا فيها

تقدم أن ابن ال زري وقد    (128) إمام جليل ثقة، وأن العهدة في الكتاب المنسوب إلى أبي حنيفة لم تكن عليه بل على الحسن بن زياد اللؤلؤي 
جعل عهدة ما في الكتاب المنسوب إلى أبي حنيفة عليه، وأرى أن الخزاعي وإن كان يروي هذا الكتاب عن اللؤلؤي فإنه يشاركه في الخطأ  

همه  وبئ  الصنيع. وقد توسع بعت المستشرقين في دعوى الوضع في القراءات، من خالل الزعم بأن القارن كان يقوم بتعديل الني وف  ف
وإذا لم يع به المعنى حسب اللفف المثبو فإنه ي تهد في تغيير  إلى ما يرا  األنسب، وقد تولى عدد من علماشنا الكرام الرد على هذا   (129)لآلية

 .   (130)الزعم الباطل وتقليد 
 حكم العمل بالقراءات الشاذة وموقف العلماء منها املبحث الثامن
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قراءة التي لم تثبو قر نًا إلجماع الصحابة على عدم كتبها في المصاحف العثمانية، وما ذكر  الصحابي ذهب كثير من أهل العلم إلى أن ال
ل على أنه قر ن، ولم يثبو كونه قر نا، ال يستدل به على شيء، وهو مذهب مالك والشافعي، ووجهه   أنه لما لم يذكر إال لكونو  قر نا، جبط

 على شيء.   كونه قر نا بطل من أصله، فال يحتي به
 .  (131)  إذا بطل كونه قر نا لم يمنع ذلك االحت ا  به كأخبار ا،حاد التي ليسو بقر نوقال بعض أهل العلم

 وقد تعرض اإلمام السيوطي لهذه القضية في كتابه "االتقان" فقال: 
الشافعي  أنه ال ي وز وتبعه أبو نصر القشيري، وجزم به  اختلف في العمل بالقراءة الشاذة، فنقل إمام الحرمين في "البرهان" عن ااهر مذهب  

ة خبر ابن الحاجب، ألنه نقل على أنه قر ن ولم يثبو، وذكر القاضيان  أبو الطيب والحسين، والروياني والرافعي  العمل بها، تنزياًل لها منزل
على قطع يمين السارط بقراءة ابن    -يعني الشافميةا،حاد وصححه ابن السبكي في "جمع ال وامع" و"شرح المختصر" وقد احتي األصحاب  

ولم يحتي لها   (133) على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءة متتابعات   -وعليه أبو حنيفة أيضًا. واحتي يعني أبو حنيفة  (132) مسعود
.وير أن السيوطي في "التحبير" نقل عن الشافمية تفصياًل لهذ  القضية المتعلقة بحكم العمل بالقراءة الشاذة    (134) أصحابنا لثبوت نسخها أهلل

تكلموا عن القراءة الشاذة فقالوا  إن جرت م ري التفسير والبيان عمل بها  وإن لم يكن كذلك، فإن    -يعني الشافمية–فقال  إن األصحاب  
 قياح، ففي العمل بها قوالن.  عارضها خبر مرفوع، قدم عليها، أو

 ( 135) فأنزلوا قراءة الصحابة منزلة خبر الواحد، أ.ه
   "القراءة الشاذة حكمها عند األشمة حكم التفسير"  ويقول الحافظ ابن حجر

 .  (136)  "الشاذ الذي صح إسناد  ح ة ولي  بقر ن" أهلوفي موضع آخر
 وينقل اإلمام ابن عبد البر في "االستذكار" ما روي عن ابن شهاب. 

 كان يقرأ "فاسعوا إلى ذكر ك"   أن عمر بن الخطاب 
 "فامضوا" ثم يعلق على ذلك بقوله: 

ويفسر به  )وفي هذا الحديث دليل على ما ذهب إليه العلماء من االحت ا  بما لي في مصحف عثمان على جهة التفسير، فكلهم يفعل ذلك،  
   (137) م ماًل من القر ن(

 ويذكر اإلمام القرطبي في تفسيره قراءة ابن مسعود:  
 "لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين"

في رواية الصحيح      وهذ  قراءة على التفسير قال ابن العربي  " وهي جاشزة في معرض البيان، ال في معرض التالوة" فقد قرأ النبي  ثم يقول
   (139) وهو تفسير، فإن التالوة هو ما كان في خض المصحف أ.ه (138)"فطلقوهن لقبل عدتهن"

رين وويرهم ال يرون بأسًا في االحت ا  بالشاذ إذا كان على جهة التفسير لمعاني   مما أوردنا  إلى أن ال مهور من العلماء فقهاء ومفسونخلص
 القر ن  

فالمالكية والشافمية ال يحت ون بذلك في إثبات حكم من األحكام الشرعية، وإن استشهدوا ببعت القراءات الشاذة جيكون ذلك  وأما في األحكام:
 على سبيل االستئناح ولي  االعتضاد والبا.  

 .  (140)أن ما صح نقله عن ا،حاد، وصح وجهة في العربية، وخالف لفظه خض المصحف، فها يقبل وال يقرأ بهكر اإلمام أبو شامة: ويذ
ومعنى هذا أن أبا شامة يرى جواز االحت ا  بالشاذ باعتبار أنه خبر شرعي يصح االحت ا  به عند من يرى ذلك وهم الحنفية، وال يقرأ به 

ويرى اإلمام السيوطي  أن كل ما ورد أنه قرن به جاز االحت ا  به في    (141)فال أقل من كونه خيرًا، والعمل ي ب بخبر الواحدعلى أنه قر ن  
روفًا، بل لو العربية سواء كان متواترًا أم  حادًا أو شاذًا، وقد أطب  الناح على االحت ا  بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم  تخالف قياسًا مع

 ( 142) ته يحتي بها في مثل ذلك الحرف بعينه، وإن لم ي ز القياح عليه، كما يحتي بالم مع على ورود  ومخالفته للقيام في ذلك الوارد بعينهخالف

نرا  يحتي . ومن علماء العربية وأشمة اللغة الذين يرون االحت ا  بالشاذ واالعتداد به في بيان اللغة وتوجيه المعنى، اإلمام الفراء ومن هنا  
   (143)لقراءة صحيحة بقراءة شاذة كاحت اجه لرفع "الح " من قوله تعالى   ذلك عيسى ابن مريم قول الح   

لون قال  رفعه حمزة والكساشي، وجعال الح  هو تبارن وتعالى ألنها في حرف عبد هلل  "ذلك عيسى ابن مريم قال ك "كقولك  كلمة ك، جي ع
  ( 145) وبعد أن أورد قول ك تعالى   هل ينظرون إال أن يأتيهم ك في الل من الغمام والمالشكة   (144) ما قالوا  "العاب والعيب""قال" بمنزلة القول، ك
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"يريد" في الل من الغمام والمالشكة" والرفع أجود    (146)مردود على "ك" تبارن وتعالى. وقد خفضها بعت أهل المدينة  -أي المالشكة  – قال رفع  
فاإلمام القراء يرتي القراءة الشاذة التي ت وزها    (147)في قراءة عبد ك   هل ينظرون إال أن يأتيهم ك في الل من الغمام والمالشكة    ألنها

العربية، وإن كانو مخالفة للرسم. وعلى االجت ا  بالشاذ ذهب ابن جنى أيضًا كما أوضح ذلك في مقدمة كتابه "المحتسب" وعلل ذلك بما  
 ي  يأت
 أن له سندًا من صحة الرواية.   - أ
 وأن له وجها من سمو العربية  -ب
 فنحن مأمورون بتقبله، واألخذ به، والعمل بموجبه، ويسللللتدل على ذلك بقوله تعالى   وما  تاكم  وإذا كانو الرواية تنميه إلى رسللللول ك   -ت

   (149()148)الرسول فخذو  
 وخالصة القول فيما سبق: 

رسم المصحف  أن ما وراء القراءات العشر مما صحو روايته  حادًا، ولم يستفيت ولم تتلقه األمة بالقبول، يعد شاذًا ولي  بقر ن، وإن واف   
أحكام   في  به  االعتداد  في  ويختلفون  التأويل،  ومعرفة صحة  المعنى  لبيان  به  االحت ا   جواز  في  والفقهاء  العلماء  ويتف   العربية،  وقواعد 

 . (150)الشريعة
 صلة القراءات الشاذة بعلم التفسري املبحث التاسع
القراءات مشهورة ووير مشهورة وذات صلة وثيقة بالتفسير، فا،ية التي ترد بقراءتين أو أكثر مما ال شك جيه أن لتعدد المعاني النات ة عن تنوع  

اءة األخرى يترتب عليها في بعت األحيان تعدد في ا،راء التفسيرية تبعًا لتعدد هذ  القراءات، ألنها كثيرًا ما تضي  معنى جديدًا لم تتضمنه القر 
 عل بعت المفسرين يركن إلى معنى لآلية على وف  قراءة معينة، ويذهب مفسر  خر إلى معنى  خر في  الواردة في نف  ا،ية، األمر الذي ي

 (151)حمه ك(ا،ية الختيار  قراءة أخرى، مما يؤدي إلى تعدد  راء المفسرين في تفسير ا،ية الواحدة، بل واختالفهم أحيانًا، لذا وجدنا ابن جزي )ر 
حين عرض ألسباب االختالف بين المفسرين جعل في مقدمة هذ  األسباب اختالف القراءات   (152) وم التنزيل(في مقدمة تفسير  )التسهيل لعل

ألوان  القر نية. أضف إلى ذلك؛ أن أصح طرط التفسير هي تفسير القر ن بالقر ن، فبتعدد القراءات تتسع المعاني التفسيرية لآلية، وهذا لون من 
 بمنزلة ا،ية من وير تناقت وال تضاد بينها في المعاني.  اإلع از القر ني، إذ أن كل قراءة
  "إن تنوع القراءات، يقوم مقام تعدد ا،يات، وذلك ضرب من ضروب البالوة يبتدن جيه من جمال اإلي از، وفي هذا يقول الشيخ الزرقاني
 وينتهى إلى كمال اإلع از.  

فإن هذ  االختالفات    على أن القر ن كالم ك، وعلى صدط من جاء به وهو رسول ك    وفي تنوع القراءات والبراهين الساطعة، واألدلة القاطعة
ه  في القراءة على كثرتها ال تؤدي إلى تناقت في المقروء وال إلى تضاد، وال إلى تهافو وتخاذل، بل القر ن كله على تنوع قراءته يصدط بعض

 .  (153)وير شك يفيد تعدد اإلع از بتعدد القراءات والحروف"بعضًا، ويبين بعضه بعضًا ويشهد بعضه لبعت، وذلك من 
يِن    وأما الحالة الثانية  فهي اختالف القراء في حروف الكلمات مثل   ِْ الد ِ وكذلك اختالف الحركات   (155)و ملك يوم الدين    (154) َماِلِك يَْو

َْ َمثاَلً إِذَا ََْوُمَك ِمْنهُ يَِصدُّوَن    الذي يختلف معه معنى الفعل كقوله   ا ُضِرَب اْبُن َمْريَ قرأ نافع بضم الصاد وقرأ حمزة بكسر الصاد،    (156) َولَمَّ
فاألولى  بمعنى يصدون ويرهم من اإليمان، والثانية  بمعنى صدودهم في أنفسهم وكال المعنيين حاصل منهم، وهي من هذ  ال هة لها مزيد  

، ألن ثبوت أحد اللفظين في قراءة يبين المراد من نظير  في القراءة األخرى، أو يثير معنى وير ، فاختالف القراءات في ألفاق  تعل  بالتفسير
الوجو  في   القر ن يكثر المعاني في ا،ية الواحدة. ثم يستطرد قاشاًل  والظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر، تكثيرًا للمعاني إذا جزمنا بأن جميع

على أنه ال مانع أن يكون م يء ألفاق القر ن على ما يحتمل تلك الوجو  مرادًا هلل تعالى ليقرأ القراء    راءات المشهورة هي مأثورة عن النبي  الق
تالفها بوجو  فتكثر من جراء ذلك المعانى. ثم يقول  "وأنا أرى أن على المفسر أن يبين اختالف القراءات المتواترة وير المتواترة، ألن في اخ

إال أنه اشتمل   -على الروم من طوله –. وهذا الكالم من ابن عاشور  (157)توفيرًا لمعاني ا،ية والبًا جيقوم تعدد القراءات مقام تعدد كلمات القر ن"
 ر. على معلومات ذات أهمية بالغة في الكشف عن وشاشي الصلة، واللحمة القوية بين القراءات المتواترة ووير المتواترة والتفسي

 أثر القراءات القرآنية يف التفسري املبحث العاشر
 أواًل: منزلة القراءات من التفسير: 

 تتبين هذ  المنزلة من خالل معرفة أفضل طرط التفسير، التي تنحصر في الطرط التالية   
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   تفسير القر ن بالقر ن والسنة.  األول
   تفسير القر ن الصحابي.  الثاني
 .  (158)  تفسير القر ن بقول التابعي وبلغة العربالثالث

التفسير فالقراءات من جهة القبول تنقسم إلى قراءة مقبولة، ومردودة، ومتوقف فيها وهي القراءة الشاذة، وإذا كان كذلك فإن منزلة القراءات في  
 تكون كالتالي  

 المعنى التفسيري الناتي عن اختالف القراءات المقبولة هو  من نوع تفسير القر ن بالقر ن.  - أ
 نه ال محل لها في التفسير أصال.  أما القراءة المردودة فإ -ب
فإنه يكون   أما المعنى التفسيري الناتي من القراءة الشاذة فإنه إن لم يكن من باب تفسير القر ن بالقر ن، ألننا ال ن زم بقر نيتها، وال بعدمها، -ت

 .  (159) أو على أدنى األحوال من باب تفسير القر ن بقول الصحابي، وهذا هو الراجح في المسألة من باب تفسير القر ن بقول الرسول 
 ثانيًا: أقسام القراءات من جهة التفسير:  

 لي  كل اختالف في القراءات له أثر في التفسير؛ فإن للقراءات حالتين  
   ال تعل  لها بالتفسير بحال.  إحداهما
 .  (160) ير من جهات متفاوتة  لها تعل  بالتفس الثانية

  فهي اختالف القراء في وجو  النط  بالحروف والحركات كمقادير المد واإلماالت والتخفي  والتسهيل والتحقي  وال هر والهم    أما األولى
فسير مثل التخفي  على  والغنة واإلخفاء، فهذ  االختالفات ال تأثير لها في اختالف معاني ا،ي، وإن كان لها أثر من جهات أخرى وير الت

 األمة في النط  وبيان سعة اللغة. 
 أما الثانية: فهي اختالف القراء في حروف الكلمات، وهو على نوعين: 

 اختالف اللفف والمعنى جميعًا مع جواز أن ي تمعا في شيء واحد لعدم تضاد اجتماعهما جيه.  - أ
 اختالف اللفف والمعنى، مع امتناع جواز أن ي تمعا في شيء واحد الستحالة اجتماعهما جيه، بل يتفقان من وجه  خر ال يقتضي التضاد.   -ب

أو يثير فهذ  الحال بنوعيها هي التي لها مزيد التعل  بالتفسير؛ ألن ثبوت أحد اللفظين في قراءة قد بين المراد عن نظير  في القراءة األخرى،  
 . (161)عنى وير ، وألن اختالف القراءات في ألفاق القر ن يكثر المعاني في ا،ية الواحدةم

 ثالثًا: قواعد مهمة يتنبه لها أثناء دراسة أثر القراءات في التفسير: 
 من األشياء المهمة للذي يبحث في "أثر القراءات في التفسير" مراعاة للقواعد التالية   

 اءات الصحيحة إنما هو من خالف التنوع، ال من خالف التضاد والتناقت.  الخالف الواقع بين القر -أ
ل بينها ال تفرقة بين القراءات الصحيحة المقبولة فكلها كالم ك تبارن وتعالى، وكلها قر ن، والمعاني التي تدل عليها معاني قر نية ال تفضي  -ب

معانيها لم ي ز أن يقال  إحداهما أجود من األخرى، كما ال يقال ذلك في أخبار  ه( "هذ  القراءات إذا اختلفو  338قال أبو جعفر النحاح )ت 
 .  (162) ا،حاد إذا اختلف معانيها"

 . ( 163)القراءات الشاذة )وهي كل قراءة صح سندها، وخالفو رسم المصحف( يستفاد منها في التفسير، إال أنه ال ت وز القراءة بها في الصالة  -د
في كتب الحديث، ولم تنسب إلى أحد من أشمة الرواية، واصطلح على تسميتها بلل "قراءة النبي القراءات المسندة  -ه

 (164)  . 
.  التفاسير الواردة عن السلف في تفسير ا،يات الكريمة، ينبغي قبل الحكم باختالفها  النظر في كونها تفاسير لآلية على قراءة دون قراءة  -و

معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة مخصوصة، وذلك أنه قد يرد عنهم تفسيران في ا،ية الواحدة  قال السيوطي  "من المهم  
 .  (165) مختلفان، جيظن اختالفًا ولي  باختالف، وإنما كان تفسير على قراءة، وقد تعرض السل  لذلك...." 

 أمثلة ألثر القراءات في التفسير: 
فهي منقسمة إلى أقسام عدة تبعًا   -أعنى أنواع كتب التفسير–تواترها وشاذها أثر كبير في التفسير بشتى أنواعه  لقد كان للقراءات القر نية م

لألوراض التي ألفها عليها مؤلفوها؛ فمنهم من جعل تفسير  ألحكام القر ن كابن العربي والقرطبي وال صاص، ومنهم من اهتم باللغة كأبي 
 هتم بتفسير القر ن تفسيرًا عامًا يشمل المعاني واألحكام واللغة، وهذا القسم هو الغالب على كتب التفسير. حيان، وأبي السعود، ومنهم من ا 
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مع هذ   إن المفسرين رحمهم ك تعالى أدركوا أن القراءات القر نية متواترة كانو أم شاذة، تعطي لآليات القر نية معاني جديدة، وقد تعاملوا  
 .  (166)قلة حتى قيل  إن كل قراءة  ية مستقلة من حيث داللتها على المعنىالقراءات وكأنها  ية مست 

التيسير   قال صاحب "علم القراءات وأثر  في العلوم الشرعية"  ولعلنا نستطيع أن نقول أن الحكمة من القراءات إثراء المعاني القر نية، ولي  فقض
   (167) على القراء من هذ  األمة

التفسير ونظرًا لتشعب هذا الموضوع "أثر القراءات في التفسير" فإننا سنقتصر على ذكر بعت األمثلة ليتبن أثر القراءات، متواترة أم شاذة، على  
 من حيث المعاني. 

َُا فَفَسَ  المثال األول  عند قول ك تعالى    ِلَك ََْريَةً أََمْرنَا ُمتَْرفِي ُْ ْرنَاَها تَْدِميراً َوإِذَا أََرْدنَا أَْن نُ ا اْلقَْوُل فََدمَّ َُ َُا َفَحقَّ َعلَْي     (168) قُوا فِي
ت في تفسير هذ  ا،ية يعرض اإلمام أبو بكر بن العربي في تفسير  معاني مختلفة متعددة لقوله تعالى  )أمرنا( عند معرض حديثه عن القراءا

التفسير من حيث تعدد المعاني قال  "فيها من القراءات ثالو  القراءة األولى  أمرنا بتخفي  الواردة في هذ  الكلمة، مما يبين أثر القراءات على  
ومعناها  أمرناهم   (169) الميم، القراءة الثانية  بتشديدها، القراءة الثالثة  أمرنا بمد بعد الهمزة وتخفي  الميم، فأما القراءة األولى فهي المشهورة

 والقدر، فهلكوا بالكلمة السابقة الحاقة عليهم.  بالعدل فخالفوا ففسقوا بالقضاء  
  )بتشديد الميم( فهي قراءة على وأبي العالية وأبي عمرو وابن عثمان النهدي، ومعناها  كثرناهم، والكثرة إلى التخليض أقرب وأما القراءة الثانية

 عادة.  
الحسن واألعر  وخارجة عن نافع، ومعناها  الكثرة، فإن أفعل وفعل  )وهي بالمد في الهمزة وتخفي  الميم( فهي قراءة    وأما القراءة الثالثة:

روف نظيران في التصري  من مشكاة واحدة، ويحتمل أن يكون من اإلمارة، أي جعلناهم أمراء، فإما أن يريد من جعلهم والة فيلزمهم األمر بالمع
ًا وعيااًل وخادمًا فهو ملك وأمير، فإذا صلحو أحوالهم أقبلوا على  والنهي عن المنكر جيقصرون فيهلكون، وإما أن يكون من أن كل من ملك دار 

 .  (170)الدنيا و ثروها على ا،خرة فهلكوا
 . (171)وهكذا نرى من هذا المثال كي  بين ابن العربي كل قراءة على حدة فتعددت بذلك معاني ا،ية مما يثري التفسير، وبكثر مادته العلمية

َ َشِديُد اْلعَذَابِ  َولَْو يََرى الَِّذينَ  ك تعالى     عند قول المثال الثاني ِ َجِميعاً َوأَنَّ َّللاَّ ةَ ّلِِلَّ    (172)  َللَُموا إِْذ يََرْوَن اْلعَذَاَب أَنَّ اْلقُوَّ
ي اللفف  "ولو ترى الذين  يقول ابن عطيه رحمه ك في تفسير  )المحرر الوجيز( مبينًا تعدد المعاني في تفسير ا،ية بناء على تعدد القراءات ف 

 الموا" قرأ نافع وابن عامر "ترى" بالتاء من فوط، و"أن" بفتح األلف و"أن" األخرى كذلك عطف على األولى، وتقدير ذلك  ولو ترى يا محمد
من المعنى وهو العامل الذين الموا في حال رؤيتهم للعذاب وفزعهم منه واستعظامهم له ألقروا أن القوة هلل، فال واب مضمر على هذا النحو  

 في " ن".  
علم ذلك، ولكن      ولو ترى يا محمد الذين الموا في حال رؤيتهم للعذاب وفزعهم منه لعلمو أن القوة هلل جميعًا، وقد كان النبي  وتقدير آخر

 خوطب والمراد أمته، فإن فيهم من يحتا  إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا.  
ابن كثير "يرى" بالياء من أسفل وفتح األلف من "أن" وتأويله  ولو يرى في الدنيا الذين الموا حالهم في ا،خرة وقرأ حمزة والكساشي وعاصم و 

 إذ يرون العذاب لعلموا أن القوة هلل جميعًا. 
وا ما حل بهم فللل "يرى"   ولو يرى بمعنى يعلم الذين الموا إذ يرون العذاب أن القوة هلل جميعًا الستعظموتأويل آخر: روي عن المبرد واألخفش

 .  (173)عامل في "أن" وسد مسد المفعولين
 القراءات الشاذة يف سورة آل عمران وأثرها من خالل التفسري "أمنوذجًا" املبحث احلادي عشر

َاً ِلَما بَْيَن يََدْيِه َوأَْنَزَل التَّْوَراةَ َواإِلْنِجيَل يقول ك تعالى     ِ ُمَصد ِ َل َعلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحق    (175() 174)  ]اإلن يل[نَزَّ
 )اإلن يل( بفتح الهمزة  (176)قرأ الحسن البصري  - أ
 القراءة الشاذة وأثرها من خالل التفسير:  -ب

 لي  لها أثر في تغيير معنى ا،ية، إال أنها رجحو كون هذ  الكلمة القر نية أع مية معربة، وليسو عربية أصالة مشتقة من الن ل، السيما 
م، ولسانه  رامي، فأتي يكون اسم الكتاب وانه كتاب أنزل على نبي من أنبياء بني إسراشيل، واسمه من اشتقاط وير عربي، عيسى عليه السال

ْْ ِمثْلَ عربيًا. يقول ك تعالى      ُُ ِ َوأُْخَرى َكافَِرةٌ يََرْونَ ْْ ديَةٌ ِفي فِئَتَْيِن اْلتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتُِل ِفي َسبِيِل َّللاَّ ُ يَُؤي ُِد بِنَْصِرِه  ََْد َكاَن لَُك ْْ َرأَْي اْلعَْيِن َوَّللاَّ ُِ ْي

 .  (178( ) 177)]يرونهم[  ُء إِنَّ ِفي ذَِلَك لَِعْبَرةً ألُْوِلي األَْبَصاِر َمْن يََشا
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 .   (181()180))ترونهم( بالتاء وضعها في وير رواية الفياض (179) قرأ طلحة -أ
   القراءة الشاذة وأثرها من خالل التفسير -ب
رؤية  عموم أهل التفسير على أن الفاعل في القراءة المتواترة )ترونهم( بالتاء المفتوحة هم المؤمنون، رأوا الكفار مثليهم، أي مثلي عددهم،    

لك  هو التفات، نظير  قوله تعالى   حتى وإن كنتم في الف  -روم أن الخطاب لهم– ال يشكون في صحتها، وقوله )ترونهم مثلهم( بداًل من )مثلكم(  
   (184()183) والمثالن هنا هو ما وقر في نفوسهم أنهم يغلبونه، كما في قوله تعالى   فإن يكن منكم ماشة صابرة يغلبون ماشتين  (182) وجرين بهم 

وحسبوا أنهم مثليهم، أما قراءة )ترونهم( فأفادت معنى مختلفًا، أال وهو أن رؤية المؤمنين كانو انية ال يقينية، وهذا أشد ما يكون من البالء  
لعددي  ولم ي زموا به، على عك  القراءة المتواترة األجود في المعنى، والتي أعطو معنى التيقن في الرؤية، فلم يتأثر المؤمنون تفوط الكفار ا

من ذلك، وكانو العبرة في عليهم، وعليه، يصير المعنى بعدشذ  أنه اننتم أيها المؤمنون وحسبتم أن المشركين مثليكم في العدد، ولم تتيقنوا  
 .   (185) انتصاركم روم ذلك
بخفت التاء عن أبي جعفر،  (187)قرأ الفورسووووووي:  (186)بصلللللللللير بالمباد     قل أؤنبكم بغير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم.... يقول هللا تعالى

   (192)عن نافع  (191)، ومغيث (190)وأبو ُقرة،  (189)، وأبو خليد  (188)واألصمعي
 القراءات الشاذة وأثرها من خالل التفسير: 

قراءة الخفت الشاذة )جنات( على البدل من )بخير( أفادت أن الخير هو ال نات، وال نات هي الخير، حيث جعلتها بداًل منه، ففيها مزيد 
هذ  القراءة أثرت على الوقف في ا،ية، فال يتم  تشوي  وترويب بال نات، كذا فيها تسلية لنفوح السالكين التاركين للدنيا وزخرفها، وأيضًا فإن  

 المعنى إال على قوله تعالى  "عند ربهم" وال يح  على )من ذلكم( وحكى بعضهم في سياط المفاضلة بين المتواترة والشاذة أن األخيرة توهم
وجل   وأزوا  مطهرة ورضوان من ك      عز  –أعنى قوله  –. هذا، ويكون النميم المذكور بعد ال نات    (193)بوجود خير  حاد لطاشفة أخرى 

ا، مرفوعًا على االستئناف، فأعطاهم الخير كله الذي هو ال نات على قراءة الخفت، ثم ذكر األزوا  دون ويرها مما ذكر  في ا،ية التي قبله
ة، ففي ذكرها إتمام التنعم والتأني ، كذلك من الخيل والحرو والبنين واألموال، فلم يذكرها لالستغناء عنها في ال نات، وبقيو األرواح المطهر 

ُ أَنَّهُ       يقول هللا تعالى.    (194)الرضوان جعل معطوفًا على االستئناف، ألنه سبب الخير كله، وأشمل منه، فهو تنميم وتقريب روحي َد َّللاَّ ُِ َش

 ِِ بِاْلِقْس ََائِماً   ِْ اْلِعْل َوأُْولُوا  َواْلَمالئَِكةُ  إِالَّ هَُو  إِلَهَ  ُْ    ال  اْلَحِكي اْلعَِزيُز  إِالَّ هَُو  إِلَهَ  الشيرازي  شهداء ك  (195)  ال  الكساشي في قول   (196) قرأ  عن 
 .  (200()199) عن أبي جعفر في قول الطبراني (198) وقتيبة (197) الرازي 

 القراءة الشاذة وأثرها من خالل التفسير:  
وتحققو    -وكفى به شهيداً –، بمعنى أنه شهد لذاته بالتفرد باأللو{ية  -عز وجل– تغير المعنى، ففي القراءة المتواترة كانو نسبة الشهادة هلل  

الل  شهادته بوحدانيته، فبينها بما طبع من  ثار قدسية صفاته في كونه وساشر مخلوقاته، وهي بال شك صيغة أبل  في التأثير لما اعتراها من ج
يد مدح للمؤمنين على عبادتهم الشاهد، والقراءة الشاذة )شهداء ك( أفادت معنى مختلفًا، وذلك ألن الشهادة فيها منسوبة للمستغفرين، وهو مز 

بالتفرد والوحدانية، ال يحملهم على هذ  األعمال المخصوصة إال وجهه    -عزوجل– وقنوتهم، وأنهم في حال استغفارهم في األسحار، يشهدون هلل  
ُ أَنَّهُ ال إِلَهَ إاِلَّ هَُو َوالْ   يقول ك تعالى     (201)ابتغاء مرضاته  -عزوجل–القدسي   َد َّللاَّ ُِ ِِ ال إِلَهَ إِالَّ هَُو اْلعَِزيُز  َش ِْ ََائِماً بِاْلِقْس َمالئَِكةُ َوأُْولُوا اْلِعْل

 ُْ  بحذف األلف وبها مكسورة ومشددة.  (203) قرأ أبو حنيفة قيماً   (202)  اْلَحِكي
 القراءة الشاذة وأثرها من خالل التفسير:  
بالقسض والعدل في أفعاله وأقواله، وأفادت لفظة )القيم( معنى زاشدًا على الذي في )القاشم(   -عزوجل–بالغو اللفظة )قيمًا( في وصف قيام ربنا 

وذلك هو معنى الثبوت والدوام، وأنها وير مقيدة بزمان، بخالف اسم الفاعل، فربنا قاشم بالقسض داشمًا، وفي    (204)من حيث كونها صفة مشبهة
 .  (205) لخل أفعاله مطلقًا، وهم قيم بالقسض قبل أن يكون ا

ِ    يقول ك تعالى    ِمْن َّللاَّ فَلَْيَس  اْلُمْؤِمنِيَن َوَمْن يَْفعَْل ذَِلَك  أَْوِليَاَء ِمْن ُدوِن  اْلَكافِِريَن  اْلُمْؤِمنُوَن  ْْ تُقَاةً ال يَتَِّخْذ  ُُ ِمْن إِالَّ أَْن تَتَّقُوا  ِفي َشْيء  

ِ ا ُ نَْفَسهُ َوإِلَى َّللاَّ ْْ َّللاَّ ُرُك    (206)  ْلَمِصيُر َويَُحذ ِ
 برفع الذال )يتخذ( (207) قرأ األصمعي عن نافع

 القراءة الشاذة وأثرها خالل التفسير: 
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ان، وقد  في القراءة المتواترة التي بال زم، نهي صريح للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أعونًا وأنصارًا لهم من دون المؤمنين، ففي ذلك منقصة لإليم
اإليمان، واستثنو من ذلك ما كان بسبب الخوف على النف ، مادام في سلطان الكفار، فرخي الشارع الكريم اتقاء  يخر  فاعله من وصف  

الكفار أولياء في  النهي من تظاهر منهم باتخاذ  للكفر وأهله، وعلى هذ  القراءة خوطب بهذا  العداوة  شرورهم بإاهار خالف ما يبطن من 
في الخطاب، ألنه وير مؤمن أصاًل حال انعقاد قلبه على مظاهرتهم، هذا ما تحتمله قراء ال زم، أما    الظاهر، أما من مال بقلبه فال يدخل

ء،  قراءة الرفع الشاذة )ال يتخذ(، التي على النفي، فيدخل في خطابها من اتخذ الكفار أولياء في الظاهر، ومن مال إليهم بقلبه على حد سوا
في الخطاب أصحاب الميل القلبي، وهذا فرط معتبر في التفسير، ومعلوم أنه يستثنى من هذا المحبة  على عك  القراءة األولى التي لم تشمل 

 .(208)ال بلية لصداقة أو قرابة، لكن عرى اإلسالم أوث ، فال تقدم عليها وقو المفاصلة بين أهل الح  والباطل
الباء،    (209) يقول ك تعالى   فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها.... بغير حساب  قرأ م اهد بن جبر  )فتقبلها( بسكون الالم، و )ربها( بفتح 

 .  (210) و)وأنبتها( بكسر الباء وإسكان التاء
 القراءة الشاذة وأثرها من خالل التفسير:  

وقبوله مريم،   -جلعزو –تغير المعنى فصار دعاء من أم مريم عليها السالم لوليدتها المباركة، بينما القراءة المتواترة تخبر عن فعل الرب  
تواترة ما  ورعايته لها، ويمكن أن يكون ذلك تفضاًل منه وامتنانًا دون سؤال من أم مريم، لكن القراءة الشاذة كملو الصورة فعلمنا أن القراءة الم

 لدعاء أم مريم عليها السالم.  -عزوجل – هي إال إخبار عن إجابة الرب 
َ َوال نُْشِرَك بِِه َشْيئاً َوالَُْل يَا أَْهَل اْلكِ   يقول ك تعالى    ْْ أاَلَّ نَْعبَُد إِالَّ َّللاَّ يَتَِّخذَ بَْعُضنَا بَْعضاً أَْربَاباً ِمْن   تَاِب تَعَالَْوا إِلَى َكِلَمة  َسَواء  بَْينَنَا َوبَْينَُك

َُُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُموَن  ِ فَِإْن تََولَّْوا فَقُولُوا اْش    (211) ُدوِن َّللاَّ
 بنصب الهمزة منونة )سواء(.   (212)قرأ الحسن البصري -أ

 القراءة الشاذة وأثرها من خالل التفسير:  
من  المعنى العام لآلية واحد، يتمثل في دعوة إسالمية ل ميع أهل اإليمان بالخال  أن ي تمعوا على اإليمن به، وإن اختلفوا جيما وراء ذلك  

حاد، أما في المعنى الخاص فقد تغير المعنى المقصود من )سواء( بتغير حركة إعرابها بين القراءة أوصافه، فهم يمثلون جمًه في وجه هل اإلل
ي هو الشاذة والمتواترة، فعلى القراءة المتواترة )سواء( بال ر، تكون الدعوة دعوة إلى كلمة سواء بمعنى كلمة عدل، فقيدتها بوصف العدل الذ

القراءة الشاذة )سواء( بالنصب، تكون الدعوة دعوة إلى كلمة، دون تقييد بوصف، إنما هي كلمة    التوحيد، ذلك أن الشرن الم عظيم، وعلى
هو    يستوي ال ميع في اإليمان بها، وهذا هو القدر المشترن ال امع ل ميع المؤمنين باهلل عزوجل، أال وهو التوحيد الذي يعرفه كل عاقل، وما

 .  (213)يشرن به شيئًا أتي بنصف اإلسالم، وهذا معنى دقي  دلو عليه قراءة النصب إال اإلسالم، فالذي ال يعبد إال ك، وال
ُ َوِليُّ اْلُمؤْ  يقول ك تعالى    َْ لَلَِّذيَن اتَّبَعُوهُ َوَهذَا النَّبِيُّ َوالَِّذيَن دَمنُوا َوَّللاَّ    (214)  ِمنِينَ إِنَّ أَْولَى النَّاِس بِِإْبَراِهي

 )النيبي( بالنصب   (215) قرأ أبو الشمال
 القراءة الشاذة وأثرها من خالل التفسير:  

–من خالل تحليل وتوجيه قراءة النصب الشاذة، يالحف أنها أدت إلى تغيير في المعنى؛ ذلك أن قراءة الرفع حكمو من أولى الناح بإبرا{يم  
والمؤمنون من أمته، وهم وإن كانوا داخلين في الوصف األول )للذين    -خصوصاً -  هم أتباعه في زمانه وبعد ، كذلك محمد  -عليه السالم
بعد بعثته، جيكون أولى الناح بإبرا{يم  ال في ذكرهم مزيد تشري  وتخصيي، أما قراءة النصب فخصصو الوالية في إتباع محمداتبعو (، إ

 .  (216) وهي أمته بال ريب هم الذين اتبعو  محمدًا 
في الوالية، إنما جعلته من شرو  تحققها، وهو معنى جليل، إال أن قراءة المتواترة ألص  بالسياط، لما جيه من    وهذ  القراءة لم تفرد النبي  
مع أهل الكتاب، فكان تخصيصه بالذكر إثباتًا ألحقيته بوالية إبرا{يم عليه السالم، أقوى في الرد، وأقطع للح ة،    المحاورة وال دال في م لسه

 أييد، لعل قلوب أهل الكتاب أن تلين.  وهو مقام مدح وثناء وت
ْْ أَ   يقول ك تعالى     ِ أَْن يُْؤتَى أََحٌد ِمثَْل َما أُوتِيتُ َُُدى هَُدى َّللاَّ ْْ َُْل إِنَّ اْل ْْ َُْل إِنَّ اْلفَْضَل بِيَِد  َوال تُْؤِمنُوا إِالَّ ِلَمْن تَبَِع ِدينَُك ْْ ِعْنَد َرب ُِك وُك ْو يَُحاجُّ

ِ يُْؤتِ  ٌْ َّللاَّ ُ َواِسٌع َعِلي   (217)  يِه َمْن يََشاُء َوَّللاَّ
 ، وقرأ بمدها   (218)قرأ الحسن البصري، وابن كثير المكي، بكسر الهمزة )إن(  األعمش

 القراءة الشاذة وأثرها من خالل التفسير:  
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، ذلك ألن أهل التفسير اختلفوا في المحكي فيها؛ هل هو من قول    (219)هذ  من أشكل ا،يات في التوجيه والتفسير بشهادة كبار أهل الفن
أن يقوله، وا،يات تحكي ما جرى من اضطراب وجدال داخلي في الم تمع اليهودي، والذي انعك     اليهود، أم هل هو ما أمر به النبي  

 أحد...(.  والمعنى يتغير بتغير نسبة القول في )أن يؤتي على موقفهم الخارجي من دعوة الرسول 
النظر في  اختلف المفسرون اختالفًا كثيرًا في توجيه القراءة المتواترة، والذي يخي البحث قراءة )إن يؤتي( الشاذة، فأقول والعلم عند ك بعد  

]إن[ بمعنى ال حد  كالم أهل التفسير، يظهر أن قراءة الكسر )إن يؤتي( قد أجمعوا على معنى النفي فيها، أي  هي معنى ]ما[ الناجية، وتكون  
أن يقوله، فإن كان من تمام    والنفي، ثم هم اختلفوا في تصري  القول، هل هو من تمام محاورة الطاشفة لبعضهم، أم هل هو مما أمر به  

بعد موسى   كالم أهل الكتاب، فتكون جملة )قل إن الهدى هدى ك( معترضة بين كالمهم، ومعنى تتمة كالم الطاشفة أنه ما يؤتي أحد النبوة
وإن كان كالم اليهود تم عند قوله تعالى   وال تؤمنوا إال لمن تبع دينكم ،   وال تنسخ التوراة، وهو تثبيو من أحبارهم لعامتهم بعد اهور ح ته  

يعطي احد مثل    ليقوله ألمته، وذلك في قوله تعالى  )قل( يا محمد  إن الهدى هدى ك  بمعنى ما  فإنه يكون الخطاب بعد  موجهًا للنبي  
وا،خرة الدنيا  في  لهم سلطان عليكم  يكون  والوسطية، وال  والكرامة،  والوحي،  والنبوة،  الناسخة،  الشريعة  أمة محمد من  يا  أعطيتمو   ، الذي 

بارهم أوصوا  أن قراءة الخفت ترجح أن المحكي قو قول اليهود، ويصير المعني أن أح  - والعلم عند ك–. ويظهر    (220)جيحاجوكم بأنكم كافرون 
وأي نبي يأتي يخالف دينكم فهو كاذب، حاشا  عليه الصالة والسالم فيرد ك عليهم بلسان نبيه    بعضهم أن ينهوا عوامهم عن إتباع محمد  

أما قراءة الهمزة المدية فهي استفهام استنكاري،   (221) قل إن الهدى هدى  يؤتيه من يشاء، ثم أخبر عن بقية قولهم   إن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 
ركم وهي كقراءة ابن كثير المتواترة بهمزتين مع تسهيل الثانية فمحصلهما واحد، ويقال في الشاذة ما يقال في المتواترة، وهو أن جحودكم وكف

يل، أوتي مثل ما أوتى أنبياؤكم أبناء يعقوب!  من ولد إسماع  -عليه الصالة والسالم   -إنما هو بسبب ان محمدًا رسول العرب  بنبوة محمد  
   (222)زجرًا لليهود -عزوجل –ولعل هذ  القراءة ترجح أن هذا التفريع هو من كالم ك 
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 ه.  1422الناشر  دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

ه، المحق   شوقي ضي ، 324السبعة في القراءات ألحمد بن موسى بن المباح التميمي، أبي بكر بن م اهد البغدادي، المتوفى    -27
 ه.  1400الناشر  دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، 

المتوفى   -28 الس ستاني،  أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث بن إسحاط  الدين عبد الحميد، 275سنن  ه، المحق   محمد محي 
 الناشر  المكتبة العصرية صيدا، بيروت.  

ر، ه، تحقي   أحمد محمد شاك279سنن الترمذي، لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحان، الترمذي أبو عيسى، المتوفى   -29
 م. 1975ه/1395ومحمد فؤاد عبد الباقي، الناشر  مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، 

ه، 782طبقات القراء السبعة وذكر مناقبهم وقراءاتهم، المؤلف  عبد الوهاب بن يوسف بن إبرا{يم، ابن السالر الشافعي، المتوفى    -30
 م.  2003ه/ 1423صيدا، بيروت، الطبعة األولى،   المحق   أحمد محمد عزوز، الناشر  المكتبة العصرية،

، الناشر  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 8ه،  817القاموح المحيض، لم د الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، المتوفى    -31
 م.  2005-ه1426والتوزيع، بيروت، لبنان، 

ه، الناشر  دار الكتاب العربي،  538بن أحمد الزمخشري، المتوفى     الكشاف عن حقاش  ووامت التنزيل، ألبي القاسم محمود بن عمر -32
 ه. 1407بيروت، الطبعة الثالثة، 

التنزيل، المؤلف  عالء الدين على بن محمد بن إبرا{يم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن،   -33 التأويل في معاني  لباب 
 ه.  1415لطبعة، األولى  ه، الناشر  دار الكتب العلمية، بيروت، ا741المتوفى 

ه، الناشر  دار الكتب 775اللباب في علوم الكتاب، ألبي حفي سرا  الدين عمر بن على بن عادل الحنبلي الدمشقي، المتوفى    -34
 ه،  1419العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة األولى، 

ه، الناشر  دار صادر، بيروت، 711لمتوفى الن العرب، لمحمد بن مكرم بن علي، أبي الفضل جمال الدين ابن منظور األنصاري، ا -35
 ه.  1414الطبعة الثالثة،  

ه، الناشر  الم ل  392المحتسب في تبيين وجو  شواذ القراءات واإليضاح عنها، ألبي الفتح عثمان بن جني الموصلى، المتوفى    -36
 م.  1999ه/1420األعلى للشئون اإلسالمية، طبعة  
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ه، المحق   د/ حاتم صالح  437بي طالب القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي، المتوفى،  مك إعراب القر ن، ألبي محمد مكي بن أ -37
 ه.  1405، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2الضامن،   

ه، الناشر  مركز البحوو في كلية ا،داب، جامعة الملك 370معاني القراءات لألزهري، لمحمد بن أحمد بن األزهري الهروي، المتوفى    -38
 م.  1991ه/1412ة األولى، سعود، الطبع

ه، المحق   عبد السالم محمد هارون، الناشر  دار 395مع م مقايي  اللغة، ألحمد بن فارح بن زكريا القزويني الرازي، المتوفى    -39
 م.  1979ه/1399الفكر، عام النشر  

 بعة عيسى الحلبي وشركا ، الطبعة الثالثة.  ه، الناشر  مط1367مناهل العرفان في علوم القر ن، لمحمد عبد العظيم الزرقاني، المتوفى    -40
ه، الناشر  دار الكتب 833من د المقرشين ومرشد الطالبين، لشم  الدين أبو الخير ابن ال زري، محمد بن محمد بن يوسف، المتوفى    -41

 م.  1999ه/1420العلمية، الطبعة األولى،  
 ه، الناشر  المطبعة الت ارية الكبرى.  833لمتوفى النشر في القراءات العشر، لشم  الدين أبو الخير ابن ال زري، ا -42
الهداية إلى بلوج النهاية في علم معاني القر ن وتفسير ، وأحكامه، وجمل من فنون علومه، مكي بن أبي طالب القيرواني ثم األندلي  -43

المتوفى    المالكي،  والدراسات437القرطبي  الشريعة  كلية  والسنة،  الكتاب  بحوو  م موعة  الناشر   الشارقة،    ه،  جامعة  ،  1اإلسالمية، 
 م.  2008ه/1429

 اهلوامش
 

 . 82انظر  من د المقرشين، ابن ال زري، ص (1)
هو يعنى تقرير القوانين أو العالقات الثابتة التي تتيح لإلنسلللللللان فهم للظواهر أو األشلللللللياء الخارجية فهمًا علميًا صلللللللحيحًا، انظر  أسللللللل    (2)

م، وأصلللول البحث العلمي ومناه ه، د/ أحمد بدر، 1996،  / مكتبة زهراء الشلللرط، سلللنة 17ومناهي البحث العلمي، د/ موسلللى عثمان، ص
 م. 1977عات الكويتية، سنة ، وكالة المطبو 18ص
 .18المنهي التحليلي  هو المنهي الذي يركز على اكتشاف عالقات السببية بين الظواهر المختلفة، انظر  نف  المرجع الساب ، ص (3)
 .39، ص4، لسان العرب،  181، ص1، المزهر في علوم القر ن، السيوطي،  425، ص9انظر  تا  العروح، الحسيني،   (4)
 .23، من د المقرشين، ابن ال زري، ص13/393م موع الفتاوى، ابن تيمية،  (5)
 ( أن ال يصح إسنادها.3) ( أن ال تواف  رسم مصحف عثمان 2( أال تواف  أي وجه من وجو  العربية، )1األركان الثالثة هي  ) (6)
 .203، ص1اإلتقان في علوم القر ن، السيوطي،   (7)
 . 16 زري، صمن د المقرشين، ابن ال (8)
 .  383، ص1البرهان في علوم القر ن، الزركشي، البحر المحيض، الزركشي،   (9)

 http://www.marco.quran.comمن الشبكة العنكبوتية، عبر هذا الرابض   (10)
 . 31القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، الصغير، ص (11)
 . 20تأويل مشكل القر ن، ابن قتيبة، ص (12)
 . 12سورة النساء، ا،ية   (13)
 .40، ص1النشر في القراءات، ابن ال زري،   (14)
 . 25القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، الصغير، ص (15)
 .267، ص2جامع البيان عن تأويل القر ن، الطبري،   (16)
 . 38صالقراءات الشاذة وتوجيهها النحوي، الصغير،  (17)
 . 46سورة إبرا{يم، ا،ية  (18)
 .247، ص13جامع البيان، الطبري،   (19)
 . 247، ص13نف  المرجع الساب ،   (20)
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ٍ ِحَساٍن  القراءة المتواترة  قوله تعالى    (21)  .76  سورة الرحمن، ا،ية ُمتَِّكئِيَن َعلَى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبقَِري 
بخبر وير محفوق وال صلللحيح  أخر  هذ  القراءة بن جرير الطبري رحمه ك تعالى في تفسلللير  وبين أن هذ  القراءة ذكرت عن النبي  (22)

وال دري والحسلللللللن،    ، ونسلللللللب القرطبي هذ  القراءة إلى عثمان بن عفان  27/156السلللللللند، انظر  جامع البيان عن تأويل القر ن، الطبري، 
 . 123، ص18انظر  ال امع ألحكام القر ن، القرطبي،  

يَك بِبََدنِكَ  القراءة المتواترة   (23)  .92  سورة يون ، ا،ية  فَاْليَْوَم نُنَج ِ
هذ  القراءة ذكرها القرطبي في تفسلللللللير  فقال  وقرأ اليزيدي وابن السلللللللميفع ننحيك، بالحاء ومن التنحية وحكاها علقمة عن ابن مسلللللللعود،  (24)

 . 224، ص8أحكام القر ن، القرطبي،  
 . 12  سورة النساء، ا،ية َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت  القراءة المتواترة  هي قوله تعالى   (25)
  أي  من أم  كما هو في قراءة بعت السللللللللللللف منهم سلللللللللللعد بن أبي وقاص، انظر  َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت قال ابن كثير  رحمه ك تعالى    (26)

 .396، ص1تفسير القر ن العظيم، ابن كثير،  
َ َعِزيٌز َغفُوٌر   تعالى   القراءة المتواترة هي قوله  (27) َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماُء إِنَّ َّللاَّ  . 28 ، سورة فاطر، ا،ية إِنََّما يَْخَشى َّللاَّ
 . 1/426هذ  القراءة ال أصل لها واإلمام أبي حنيفة برن منها، انظر  مناهل العرفان، الزرقاني،  (28)
 . 426، ص1مناهل العرفان، الزرقاني،   (29)
 . 350، ص1نظر  البرهان في علوم القر ن، الزركشي،  ا (30)
 .  257، ص1، وانظر  اإلتقان في علوم القر ن، للسيوطي، مرجع ساب ،  351، ص1نف  المرجع الساب ،   (31)
 .  255، ص1اإلتقان في علوم القر ن، للسيوطي، مرجع ساب ،   (32)
 جلود اإلبل إذا أصابها ال رب ونحو . ، ومعنى تهنأ  أي تطلى به167، ص13تفسير الطبري،   (33)
وابن عباح وأبو هريرة وعكرمة وقتادة والحسلللن بخالف عنه وويرهم على أنها كلمتان أوالهما   -كرم ك وجهه–قراءة شلللاذة قرأ بها على   (34)

 قطر بفتح القاف وكسر الطاء، وهي النحاح مطلقًا أو المذاب منه.
 ، بتصرف يسير. 2/1217اإلتقان في علوم القر ن، مرجع ساب ،  (35)
 . 218، 217، ص12نف  المرجع الساب ،   (36)
 .  238  سورة البقرة، ا،ية   القراءة المتواترة  هي قوله تعالى   (37)

لََواِت َوالصَّالِة اْلُوْسَطى  القراءة المتواترة   (38)   .  38  سورة الماشدة، ا،ية  َحاِفُظوا َعلَى الصَّ
 .  33  سورة النور، ا،ية  َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقةُ َفاْقَطعُوا  ( القراءة المتواترة   (39

َ ِمْن بَْعِد إِْكَراِهِهنَّ َغفُوٌر َرِحيمٌ  ( القراءة المتواترة   (40   .  98  وة البقرة، ا،ية   فَِإنَّ َّللاَّ
 . 226  سورة البقرة، ا،ية  لَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَغُوا فَْضالً ِمْن َرب ُِكْم  القراءة المتواترة   ( (41 
 .  12ورة النساء، ا،ية    سِللَِّذيَن يُْؤلُوَن ِمْن نَِسائِِهْم تََربُُّص أَْربَعَِة أَْشُهٍر فَِإْن فَاُءوا ( القراءة المتواترة    (42 
أبو عبيد القاسم بن سالم، اإلمام الم تهد البحر القاسم  بن سالم البغدادي اللغوي الفقيه صاحب المصنفات وكان حافظًا للحديث وعلله   43

رين  ومعرفته متوسطة عارفًا بالفقه واالختالف رأسًا في اللغة إمام في القراءات له فيها مصنف ولي قضاء الثغور مدة مات بمكة سنة أربع وعش
، 2، الذهبي، تذكرة الحفاق،  356، ص23شتين رحمه ك تعالى ومن مصنفاته كتاب األموال، الناسخ والمنسو{، المزي  تهذيب الكمال،   وما
 .   417ص

، مباحث في علوم  219، ص2، اإلتقان في علوم القر ن، السيوطي،  338،  337، ص1"البرهان في علوم القر ن" الزركشي،    ((44 
 .  281، ص 1  القر ن، للقطان،

 .  9سورة ال معة، ا،ية    ((45 
 .  34، ص2االستذكار، البن عبد البر،   ((46 
 . 156سورة األعراف، ا،ية    ((47 
 .  261، ص2( ينظر  المحتسب في تبيين وجو  شواذ القراءات واإليضاح عنها، أبو الفتوح عثمان ابن جني،  (48 
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 .  668، ص2( القراءات وأثرها في التفسير واألحكام، بازمول محمد بن عمر،  (49 
 .  19، ص15( انظر  التفسير الكبير، لإلمام فخر الدين الرازي،  (50 
 . 109، ص1مع م القراءات القر نية، مكرم عبد العال سالم،   (51)
 . 53المرجع الساط، صنف   (52)
، 1  لطاشف اإلشلللللللللارات لفنون القراءات، القسلللللللللطالني أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن أحمد شلللللللللهاب الدين المصلللللللللري، (53)
 ه. 1392، تحقي  وتعلي   عامر السيد، وعبد الصبور شاهين، مصر  ل نة إحياء التراو اإلسالمي، مطابع األهرام، 94ص

 . 169، ص1أحكام القر ن، ابن العربي،   (54)
 .374انظر  علم القراءات، نشأته، أطوار ، أثر  في العلوم الشرعية،  ل إسماعيل، ص (55)
 . 6سورة الح رات، ا،ية  (56)
 . 359ينظر  القراءات المتواترة، الحسن، ص (57)
، والتيسلير في قواعد علم التفسلير للكافن ي،  132، التحبير في علم التفسلير، ص1/9انظر  البشلر في القراءات العشلر، البن ال زري،   (58)
 . 183ص

 .11سورة البقرة، ا،ية   (59)
  .184سورة  ل عمران، ا،ية   (60)
 . 100سورة التوبة، ا،ية   (61)
 .1/377مناهل العرفان،  (62)
 قرأ ابن كثير القدح بإسكان الدال والباقون بضمها.  (63)
، قرأ 85، قرأ ابن كثير بالباء والباقون بالتاء الفوقية وبهذا اللفف من سللللللللللللورة البقرة،  ية  74في قوله  وما ك بغافل عما تعملون  البقرة    (64)

 نافع وابن كثير ويعقوب وحذف في اختيار  بالياء والباقون بالتاء الفوقية. 
شلللللللرها( بالراء المهملة والباقون بالزاي وقرأ هشلللللللام )هئو( بكسلللللللر الهاء، وسلللللللكون قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب )نن (65)

 الهمزة وفتح التاء. 
قرأ نافع وأبو جعفر )هِّيَو لك( بكسلللر الهاء، وسلللكون الياء وفتح الياء، وقرأ ابن كثير )هببو لك( بفتح الهاء وسلللكون الياء وضلللم التاء،  (66)

 اء وسكون الباء.وقرأ الباقون )هيو لك( بفتح الهاء والت
 . 8انظر  مقدمة القراءات الشاذة للشيخ عبد الفتاح القاضي، ص (67)
، والشللللللر   141، وقال السلللللليوطي في التحبير، ص380، ص1، ومناهل العرفان،  13، ص1انظر  النشللللللر في القراءات العشللللللر،   (68)

فقد ذكر  في  خر الكالم على الضللللابض والبد منه فيتفطن له، األخير أي الشللللهرة واالسللللتفاضللللة وإن لم يذكر  يعني ابن ال زري في أول كالمه 
 وعليه يكون اإلمام ابن ال زري زاد بصحة اإلسناد صحة مخصوصة وهي المقرونة بالشهرة واالستفاضة. 

 . 71، ص1، واتحاف فضالء البشر،  80انظر  من د المقرشين، ص (69)
 . 71، ص1راجع  اتحاف فضالء البشر،   (70)
 .253، ص1، واإلتقان في علوم القر ن،  174انظر  من د المقرشين، البن ال زري، ص (71)
 . 44-43سورة الدخان، ا،ية   (72)
، وفي سلللللللند  نميم بن حماد، قال جيه ابن ح ر، صلللللللدوط يخطيب كثيرًا، تقريب 183فضلللللللاشل القر ن، أبو عبيد القاسلللللللم بن سلللللللالم، ص (73)

 م. 1996، 1، دار ومكتبة الهالل، بيروت،  135، شبهات حول القر ن وتقليدها، د/وازي عناية، ص565التهذيب، ص
 . 76، ص2،  1477 روا  أبو داود في سننه في كتاب الصالة، برقم (74)
 . 17من د المقرشين، ابن ال زري، صانظر   (75)
 .17، ص1النشر في القراءات العشر، ابن ال زري،   (76)
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عثمان بن عبد الرحمن الكردي، أحد علماء التفسللير والحديث والفقه، ولي التدري  في دمشلل  والقدح، له مؤلفات أشللهرها، معرفة أنواع  (77)
 . 207، ص4قدمة ابن الصالح، انظر  خير الدين الزركلي، األعالم،  علم الحديث، المشهور بم

 ، وقد رجعو إلى عدد من المؤلفات ابن الصالح فلم أجد المبارة فيها. 18نقله عنه ابن ال زري، في من د المقرشين، ص (78)
، انظر  واية النهاية، ابن ال زري،  354اختيار في القراءة، ت أبو بكر البغدادي، كان مشلللهورًا بالضلللبض واالتقان، وعالمًا بالعربية، له   (79)

 .123، ص2 
عبللد الواحللد بن عمر بن محمللد البغللدادي، إمللام في القراءة والنحو، قرأ على جمللاعللة منهم  ابن م للاهللد وهو الللذي خلفلله في اإلقراء في    (80)

 . 475، ص1، انظر  ابن ال زري، واية النهاية،  349م لسه، ت  
، ومعرفة القراء الكبار، الذهبي،  186ان عن اختالف القراءة، أبو طاهر بن أبي هاشلللم، ونقله عنه  أبو شلللامة، المرشلللد الوجيز، صالبي (81)

 ، وكتاب البيان ألبي طاهر لم أتمكن من اإلطالع عليه. 124، ص2، واية النهاية، ابن ال زري،  308، ص1 
 . 80سورة يوسف، ا،ية   (82)
، ونقله عنهما  ال مع الصللوتي األول 57، إع از القر ن، مصللطفى صللادط الرافعي، ص150، ص8ياقوت الحموي،   مع م األدباء، (83)

 . 234للقر ن، د/ لبيب السعيد، ص
 . 265، ص1اإلتقان في علوم القر ن، السيوطي،   (84)
 . 23من د المقرشين، ابن ال زري، ص (85)
 . 33 ل عمران، ا،ية  (86)
،  113، وأوردها الطبرسللللللي حسللللللين بن محمد نقي الدوري في كتابه، فصللللللل الخطاب، ص2/435في البحر المحيض،   أوردها أبو حبان (87)

 . 174ونقلها عنه  عبد الصبور شاهين في تاريخ القر ن، ص
 . 25سورة األحزاب، ا،ية   (88)
، ولم أتمكن من النقل عن كتاب فصل  174، ونقله عنه عبد الصبور شاهين في تاريخ القر ن، ص114فصل الخطاب، الطبرسي، ص  (89)

 الخطاب مباشرة لعدم توفر . 
 . 4سورة الشرح، ا،ية  (90)
 . 174تاريخ المصحف، عبد الصبور شاهين، ص (91)
 .51سورة الكهف، ا،ية   (92)
 .23 زري، صمن د المقرشين، ابن ال (93)
 .91، مذاهب التفسير، للقيمي نقلها عنه جولد تسهير، ص110سورة  ل عمران، ا،ية  (94)
 .310، نف  المرجع الساب ، ص227سورة الشعراء، ا،ية  (95)
 ، وما بعدها. 310، نف  المرجع الساب ، ص67سورة الماشدة، ا،ية  (96)
 .40، ملح  كتاب المصاحف، أوثر جفري، ص29سورة الفتح، ا،ية   (97)
، والسللللللللابقون 11-10، ضللللللللمن القراءات الواردة في سللللللللورة الواقعة، ا،ية  92، نف  المرجع السللللللللاب ، ص11سللللللللورة المؤمنون، ا،ية  (98)

 . 11المقربون ويالحف االختالف الكبير بين الوصفين وتداخل الني المزعوم مع ا،ية  السابقون، أؤلئك هم
اختبار ،    (99) الن ود ويروى عنه حروف شواذ من  أبي  أبي عمر وعاصم بن  الحروف عن  الري روى  النحوي، نزيل  الكوفي  أبو عمرو 
 . 342، ص2هل، انظر  واية النهاية، ابن ال زري،  174ت 

 .  253سورة البقرةل، ا،ية   (100)
 مختصر شواذ القر ن  (101)
مران النخعي الكوفي، قرأ على األسود بن يزيد، وعلقمة بن قي ، قرأ عليه  سليمان األعمش، إبرا{يم بن يزيد بن قي  بن األسود، أبو ع  (102)

 1. 46، ص1، تقريب التهذيب، ابن ح ر،  29، ص1ه، انظر  واية النهاية، ابن ال زري،  96وطلحة بن مصرف، ت  
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الصلة وعلقمة، ومسروط وأبي عبد الرحمن السلمي وويرهم، هو  األسدي موالهم الكوفي، تابعي ثقة من المباد، األعالم، وتعلم القر ن،    (103)
ه. انظر  معرفة القراء الكبار، الذهبي،  103حرض عليه، سليمان األعمش وطلحة بن مصرف، قال ابن جرير  كان مقرن أهل الكوفة، توفى  

 .  380، ص 2، واية النهاية، ابن ال زري،  62، ص1 
 .  164سورة النساء، ا،ية   (104)
 . 143سورة األعراف، ا،ية   (105)

، "والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، "ابن عطيه"، تحقي   الم ل  العلمي، 204، ص1انظر  "المحتسب" ابن ال ني،  (106) 
،  3م، "البحر المحيض"، أبو حيان األندلسي،  1975ه،  1395، سنة 1،  / وزارة األوقاف، المغرب،  /312، ص4بفاح، المغرب،  

 . 314، ص1، "الكشاف" للزمخشري،  23، "من د المقرشين"، ابن ال زري، ص398ص
هو  ابن أحمد بن محمد بن عمران بن أبي بالل الع لي، الكوفي، قرأ على أحمد بن فر ، وابن م اهد وجماعة، وكان شيخ للقراء في    (107)

 . 298، ص1، واية النهاية، ابن ال زري،  314، ص1ه، انظر  معرفة القراء الكبار، للذهبي،  358العراط في وقته، ت   
هو  أبو علي األنواري البصري، وردت عنه الرواية في حروف القر ن، وروى عنه الحروف حسان بن محمد الضرير، وبقر بن ناصر   (108)

 .  603، ص1، وواية النهاية، ابن ال زري،  205ه، انظر  الفهرسو، ابن النديم، ص 200العطار، ت  
 .  402، ص4، البحر المحيض، أبو حيان،  261، ص1حتسب، ابن ال ني،  انظر  الم (109)
 .  261، ص 1انظر  البحر المحيض، أبو حيان،   (110)
 .  261، ص1انظر  المحتسب، ابن جني،   (111)
 .  2سورة الفل ، ا،ية    (112)
القر ن، مكي بن أبي طالب،   ، مشكل إعراب608، ص15، والمحرر الوجيز، ابن عطية،  182مختصر الشواذ، ابن خالوية، ص  (113)

، الكامل في القراءات، 760، ص 2، إعراب قراءات الشواذ، للعكبري، تحقي   محمد السيد أحمد عزوز،  805، ص2تحقي   حاتم صالح،  
 . 530، ص8، البحر المحيض، أبو حيان،  520، ص5، فتح القدير، للشوكاني،  530، ص 8للهمذاني،  

 .  855، ص 2، مكي بن أبي طالب،  انظر  مشكل إعراب القر ن (114)
 هو  عبد الح  بن والب المحاربي الغرماطي، القاضي، كان فقيهًا عالمًا بالتفسير واألحكام، والحديث، والفقه، والنحو، واللغة، واألدب،   (115)

ات المفسرين، الدواوادي،  ، طبق50ه، انظر  طبقات المفسرين، للسيوطي، ص541وقد أبدع في تفسير  المحرر الوجيز، وأجاد، وتوفى سنة  
 .  265، ص1 

 .  608، ص 15انظر  المحرر الوجيز، ابن عطيه،   (116)
محمد بن علي فقيه م تهد من كبار علماء اليمن، له أكثر من ماشة مؤلف في التفسير والحديث والفقه ووير ، منها فتح القدير، ونيل   (117)

 .  298، ص6الدين، الزركلي،   ه، انظر  األعالم، خير1250األوطار، والسيل ال رر، ت 
 .  520، ص5فتح القدير، الشوكاني،   (118)
 . 530، ص 8البحر المحيض، أبو حيان األندلسي،   (119)
 .  174تاريخ القر ن، عبد الصبور شاهين، ص (120)
 . 28سورة فاطر، ا،ية   (121)
،  344، ص 14 امع ألحكام القر ن، للقرطبي،  ، نسبها ألبي حنيفة، وال231انظر  الكامل في القراءات، يوسف جبار الهذلي، ص  (122)

 ، ونسبها إلى أبي حنيفة.  16، ص1والنشر في القراءات العشر، البن ال زري،  
 .  341، ص 1البرهان في علوم القر ن، للزركشي،   (123)
ني، المقنع في معرفة مرسوم رسم لفف العلمؤا بحذف األلف وبواو بعد الميم وألف بعدها في المصاحف العراقية، انظر  أبا عمر الدا  (124)

 ، وعلى هذا ال يحتمل هذا اللفف إال أن يقرأ بالرفع.  57مصاحف أهل األمصار، تحقي   محمد أحمد دهمان، ص 
قرأ على المطوعي ووير ، من مؤلفه  المنتهى في القراءات الخم  عشرة، اختلف جيه  فقال فوثقه ابن ال زري، وقال عنه  إمام حاذط  (125)

 ولم يوثقه عدد ممن ترجم له، فقد حكى الواسطي والدارقطني أن الكتاب الذي وضعه في قراءة أبي حنيفة ال أصل له، وحين علم الخزاعي بهذ  
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،  2، واية النهاية، ابن ال زري،  212، ص2ه، انظر  معرفة القراء الكبار، الذهبي،  408ر ذلك عليه ونزح عن بغداد، ت المقولة كب
 .  49، ص 6، كشف الظنون، حاجي خليفة،  110ص

 .  156،  155، ص2تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي،   (126)
 .  49أثر القراءات القر نية في الدراسات النحوية، عبد العال سالم مكرم، ص (127)
صاحب أبي حنيفة مختلف جيه، فقد وثقه عدد ممن ترجم له، وذكروا أنه كان فاضاًل حسن الخل  سهل ال انب فقيهًا، وكذبه وير   (128)

،  253، انظر  الفهرسو، ابن النديم، ص204من قراءات، ت  واحد، ووصفه بالخبث وضعف الرواية، وأن عليه عهدة ما ينسب إلى أبي حنيفة
 .  213، ص1، واية النهاية، ابن ال زري،  326، ص7تاريخ بغداد، الخطيب البغدادي،  

 وهكذا.   28-26، 11انظر  مذاهب التفسير اإلسالمي، جولد تسهير، ذكر في كتابه أمثلة متعددة لتأييد زعمة، ص (129)
 شرقين والملحدين، عبد الفتاح القاضي، والمغني في القراءات العشر المتواترة، محمد سالم محيسن، وويرهما. القراءات في نظر المست (130)
 .  248، ص5انظر  أضواء البيان، للعالمة الشنقيطي،   (131)
 يمني  قراءة فاقطعوا إيمانهم.  (132)
 .  415، ص2وير ، زاد المسير،  وهي قراءة أبي مسعود فصيام ثالثة أيام متتابعات، وبه قال ابن عباح و  (133)
 .  256، ص1اإلتقان في علوم القر ن، للسيوطي، مرجع ساب ،  (134)
 ، 130التحبير في علم التفسير، ص (135)
 . 340، ص 4،  696، ص3فتح الباري لشرح صحيح البخاري،   (136)
 .  72، ص5االستذكار،   (137)
 .  2185غير رضاها، وأبو داود في سننه، باب الطالط، حديث رقم  أخرجه مسلم في صحيحه، الطالط، باب تحريم طالط الحاشت ب (138)
 .  381، ص1مناهل العرفان، للزرقاني،   (139)
 . 388، ص1نف  المرجع الساب ،   (140)
 .  48االقتراح، للسيوطي، تحقي   د/أحمد قاسم، ص (141)
 .  105معاني القر ن، للفراء، ص (142)
 .  34سورة مريم، ا،ية   (143)
 هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع، أحد الثالثة المتممين للعشرة.  (144)
 .  210سورة البقرة، ا،ية  (145)
 ، وقراءته هذ  متواترة. 325، ص2انظر  البحر المحيض، أبو حيان األندلسي،   (146)
 . 263بد الفتاح إسماعيل، ص ، وخيانة مكانة أبو على الفارسي، د/ ع124معاني القر ن، للفراء، ص (147)
 .  7سورة الحشر  ا،ية   (148)
 .  335، حياته ومكانة أبو على الفارسي، ص6، ص1انظر  مقدمة المحتسب،   (149)
 وما بعدها.  6، ص1ينظر  النشر في القراءات العشر، البن ال زري،   (150)
الكلبي الغرناطي ويكنى  أبا القاسم، من كتبه  "التسهيل   هو  محمد بن أحمد بن عبد ك بن يحي بن عبد الرحمن بن يوسف ابن جزي   (151)

ه، ينظر  714لعلوم التنزيل"، "القوانين الفقهية في تلخيي مذهب المالكية"، "تقريب الوصول إلى علم األصول". قتل في جماد األولى، سنة
 م.    1972، سنة 2،  /88، ص 5الدرر الكامنة في أعيان الماشة الثامنة، البن ح ر،  

 ه. 1416، سنة 1، تحقي   د/ عبد ك الخالدي،  / 18، ص1انظر  التسهيل لعلوم التنزيل، البن جزي،   (152)
 . 149، ص1مناهل العرفان، الزرقاني،   (153)
 .  4سورة الفاتحة، ا،ية    (154)
المراد بهاتين القراءتين جميعًا هو ك سبحانه وتعالى وذلك أنه تعالى مالك يوم الدين، وملكه فقد اجتمع له الوصفان جميعًا فأخبر   (155)

 تعالي بذلك في القراءتين.
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 .  57سورة الزخرف، ا،ية    (156)
ل بالوجهين، وهما قراءتان متواترتان، ثم إن  ، كي  له أن يقول  "والظن أن الوحي نز 56، ص1التحرير والتنوير، البن عاشور،    (157)

البحث    القراءات التي ال يظهر لها عالقة بالتفسير، ال يمكن ال زم بعدم وجود أثر في التفسير لمثل هذا النوع من اختالف القراءات، جبمزيد من
  القراءات ويكون لها أثر بال  في تفسير كتاب ك والتنقيب في معاني القراءات ومدلوالتها قد بتوصل الباحثون إلى فروط في المعاني بين هذ

   تعالى، ولذلك كان هنان تقسيمًا  خر للقراءات من حيث أثرها في التفسير  القسم األول  وهو قراءات لها عالقة بالتفسير، وهو على نوعين 
مكن التوصل إليها بالبحث والدراسة، القسم الثاني   ما له عالقة واضحة وجلية بالتفسير، والثاني  ما له عالقة خفية وير واضحة بالتفسير ي

روط  وهو قراءات ال يظهر لها عالقة بالتفسير، ولكن ال ن زم بعدم وجود أثر لها في التفسير فقد يتوصل الباحثون مستقباًل إلى وجود بعت الف 
، د/ رياض محمود قاسم، د عماد شمبان الشري ،  11/ 10،  في المعاني بين هذ  القراءات المختلفة، ينظر  القراءات القر نية وأثرها في التفسير

 كلية أصول الدين ال امعة اإلسالمية. 

 م.  1980ه، 1490،  / دار مكتبة الحياة، بيروت، سنة 105، 93انظر  مقدمة أصول التفسير، لإلمام ابن تيمية، ص (158)
 .  376، ص1سالم،  انظر  القراءات الشاذة وأثرها في األحكام الشرعية، بازمول أحمد  (159)
 م.  2003،  / دار النفاح، بيروت، 429،  428انظر  أصول التفسير وقواعد ، خالد عبد الرحمن، ص (160)
م،  1997، وقد قرر هذ  المعاني الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، تون ، دار سحنون،  56،  51، ص1التحرير والتنوير في التفسير،    (161)

 . 380، ص1وانظر  المرجع الساب ،  
 .  291، ص14انظر  تفسير القرطبي،   (162)
 .  291، ص14نف  المرجع الساب ،   (163)
 .  55، 54التحرير والتنوير، ابن عاشور، ص (164)
 .  193، ص4االتقان في علوم القر ن، السيوطي،   (165)
 .  391، ص 13م موع الفتاوى، ابن تيمية،   (166)
ه،  1421، ص1لشرعية،  ل إسماعيل نبيل بن محمد إبرا{يم، الرياض، مكتبة التوبة،  علم القراءات، نشأته، أطوار ، وأثر  في العلوم ا   (167)
 م.  2000
 . 16سورة اإلسراء، ا،ية   (168)
 .  306، ص2النشر في القراءات العشر، ابن ال زري،   (169)
م، مع م القراءات القر نية، 2003ه/1424، ابن العربي محمد بن عبد ك، بيروت دار الكتب العلمية،  201، ص3أحكام القر ن،    (170)

 . 313، ص 3مكرم عبد العال سالم،  
 .  357علم القراءات، نشأته، أطوار ، أثر  في العلوم الشرعية،  ل إسماعيل، ص (171)
 . 165سورة البقرة، ا،ية   (172)
،  38، ص 2لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية األندلسي أبو محمد عبد الح  بن والب بن عبد الرحمن المحاربي،  ا(173)

 . 24، ص 2م، وانظر  النشر في القراءات، ابن ال زري،  1993ه/1413لبنان، دار الكتب العلمية، 
 . 3سورة  ل عمران، ا،ية   (174)
، ينظر  نسبها للحسن البصري، معاني القر ن وإعرابه، الزجا  إبرا{يم بن السري، 245، ص3سين، الهذلي،  الكامل في القراءات الخم  (175)

م، مختصر في شواذ القر ن من كتاب البيع، ابن خالويه  1988، ص1، بيروت، عالم الكتب،  180، ص2تحقي   عبد ال ليل شلبي،  
م، المحتسب في تبيين وجو  شواذ القراءات واإليضاح 2021، ص1راط للنشر،  ، بيروت، الو 46الحسن بن أحمد، تحقي   برجستراسر، ص

م، التحصيل لفواشد كتاب التفصيل ال امع لعلوم 2010،  1، بيروت، دار الكتب العلمية،  247، ص 1عنها،ابن جني عثمان الموصلي،  
م، الكشاف عن  2014، ص1حة، وزارة األوقاف،  ، الدو 19، ص2التنزيل، المهدوي أحمد بن عمار، تحقي   محمد زياد وفرح نصري،  

ه، تفسير ابن عطيه أو  1407، ص3، بيروت، دار الكتاب العربي،  335، ص 1حقاش  ووامت التنزيل، الزمخشري محمود بن عمر،  
بيروت، دار  ،  399، ص 1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطيه عبد الح  بن والب، تحقي   عبد السالم عبد الشافي،  



   

         

 االحتجاج بالقراءات الشاذة وأثرها من خالل اخلطاب التفسريي               

  

  

 

ه،  1420، ص 3، بيروت، دار إحياء التراو العربي،  131، ص7ه، مفاتيح الغيب، الرازي محمد بن عمر،  1422، 1الكتب العلمية،  
 م.    2001، 1، بيروت، مؤسسة البالج،  107شواذ القراءات، الكرماني محمد بن أبي نصر، تحقي   شمران الع لي، ص

الكامل في القراءات  (176) الهذلي،    انظر   ، ونسبها للحسن البصري، معاني القر ن وإعرابه، إبرا{يم بن السري، 245، ص3الخمسين، 
م، مختصر في شواذ القر ن من كتاب  1988،  1،  / عالم الكتب، بيروت،  /180، ص2المعروف بالزجا ، تحقي   عبد ال ليل شلبي،  
استر،   برسيت ر  تحقي    خالوية،  ابن  ال247، ص1البديع،  جني،  ،  ابن  عنها،  واإليضاح  القراءات  شواذ  وجو   تبيان  في  ،  1محتسب 

م، التحصيل لفواشد كتاب التفصيل، ال امع لعلوم التنزيل، المهدوي، تحقي   محمد 2010،  1،  / دار الكتب العلمية، بيروت،  /246ص
 .  2014، سنة 1، وزارة األوقاف، الدوحة،  /335، ص1زياد، وفرح نصري،  

 . 13 ل عمران، ا،ية  سورة  (177)
، روح المعاني 399، ص1، المحرر الوجيز، ابن عطية،  335، ص1، الكشاف، الزمخشري،  274، ص1المحتسب، ابن جني،     (178)

، بيروت، دار الكتب العلمية،  275، ص 2في تفسير القر ن العظيم والسبع المثاني، األلوسي محمود بن عبد ك، تحقي   على عبد الباري،  
 ه.  1415ص ،1 

 سب  التعري  به.  (179)
هو جياض بن وزوان الصبي الكوفي، قرأ على طلحة بن مصرف، وروي عنه نعمي بن ميسرة ووير ، توف بين أربعين وخمسين وماشة   (180)

 .  951، ص3لله رة، ينظر  تاريخ اإلسالم، الذهبي،  
و الطبري، محمد بن جرير، ، ينظر  جامع البيان في تأول القر ن، ذكرها دون عز 170، ص 5الكامل في القراءات الخمسين، الهذلي،    (181)

، ال امع ألحكام 407، ص1م، المحرر الوجيز، ابن عطيه،  2000،  1، القاهرة، مؤسسة الرسالة،   229، ص6تحقي   أحمد شاكر،  
،  2القر ن، ابن عباح وطلحة والسلمي القرطبي محمد بن أحمد، تحقي   أحمد البردوني وإبرا{يم أطفيش، القاهرة، دار الكتب المصرية،  

م، وهو تصحي  من المحق  حيث ضبطها  وقرأ ابن عباح وطلحة ترونهم بضم التاء والسلمي بالتاء المضمومة على ما لم يسم فاعله   1964
 .  108وهي بضم الياء عن ابن عطيه والكرماني البن عباح وطلحة، ونسبها ألبي عبد الرحمن السلمي، شواذ القراءات، الكرماني، ص

 .22ية سورة يون ، ا، (182)
 . 66سورة األنفال، ا،ية   (183)
- 46، ص3، البحر المحيض، أبو حيان،  26-25، ص4، ال امع ألحكام القر ن، القرطبي،  407،  1المحرر الوجيز، ابن عطيه،    (184)

،  1مية،  ، تحقي   عادل أحمد، وعلى محمد، بيروت، دار الكتب العل 11، ص 5، اللباب في علوم الكتاب، النعماني عمر بن على،  47
 م.  1998
،  3، الكشف والبيان عن تفسير القر ن، الثعلبي أحمد بن محمد، تحقي   أبو محمد بن عاشور،   251، ص1المحتسب، ابن جني،    (185)

 . 157-155، ص7م، مفاتيح الغيب، الرازي،  2002، ص1، بيروت، التراو العربي،  22ص
 . 15سورة  ل عمران، ا،ية   (186)
 . 185، ص1لم أجد له ترجمة، وذكر الذهبي أنه قرأ على نافع وأبي جعفر، انظر  واية النهاية، الذهبي،   (187)
هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الباهلي البصري، راوية العرب، وأحد أشمة اللغة والشعر، أخذ عن أبي عمرو البصري، وتوفى سنة    (188)

 .  383، ص 5الذهبي،   عشرة وماشة لله رة، ينظر  تاريخ اإلسالم،
عتبة بن حماد الحكمي الدمشقي، إمام جامع دمش ، روى عن نافع وروي عنه هشام بن عمار ووير ، توفي بين أحدى وتسعين وماشة  (189)

 . 498، ص 1وماشتين لله رة، ينظر  واية النهاية، ابن ال زري،  
مدني، وروى عن عبد ك بن عمر وابن جريي، توفى بين أحدى وتسعين موسى بن طارط الزبيدي، قاضي زبيد وعالمها، قرأ على نافع ال  (190)

 .  1220، ص4وماشة وماشتين لله رة، ينظر  تاريخ اإلسالم، الذهبي،  
 .  304، ص 2مغيث بن بديل السرخسي، روي الحروف عن خارجة ب مصعب عن نافع، ينظر  واية النهاية، ابن ال زري،   (191)
، الكشاف، وبال 47، ينظر  مختصر في شواذ القراءات، رواية عن يعقوب، ص171، ص 5مسين، الهذلي،  الكامل في القراءات الخ  (192)
، الكتاب الفريد في إعراب القر ن الم يد، الهمداني المنت ب ابن أبي العز، تحقي   محمد 164، ص7، مفاتيح الغيب،  343، ص1عزو،  



   

         

 االحتجاج بالقراءات الشاذة وأثرها من خالل اخلطاب التفسريي               

  

  

 

الدين،   الزمان،  24، ص 2نظام  دار  الرياض،  أبو حيان،  2006، ص1،  يعقوب  التفسير،  في  المحيض  البحر  ، شواذ  55، ص3م، 
 . 50، ص3القراءات، ولكرداب الكرماني، وذكر ابن ال زري ان اسم كردباب هو  الحسين بن علي بن عبد الصمد أبو عبد ك البصري،  

ابن عطيه،    (193) القاس410، ص1الوجيز،  بن  الوقف واالبتداء، األنباري محمد  الرحمن،  ، إيضاح  الدين عبد  ،  2م، تحقي   محي 
م، ال امع ألحكام القر ن، القرطبي محمد بن أحمد، إرشاد العقل السليم، أبو 1971، دمش ، المطبوعات م مع اللغة العربية، د. ،  571ص

 .  15، ص 2،   37، ص 4السعود،  
 م. 1984، ص 1،  184، ص3التونسية للنشر،  ينظر  التحرير والتنوير، ابن عاشور محمد الطاهر بن محمد، تون ، الدار  (194)
 .  18سورة  ل عمران، ا،ية  (195)
محمد بن سنان بن سر  الشيرزي، قرأ على هشام بن عمار، قرأ عليه ابن شنبود، ومحمد بن عبد ك الرازي، توفى سنة ثالو وتسعين   (196)

 . 1029، ص6وماشتين لله رة، ينظر  تاريخ اإلسالم، الذهبي،  
 بن عبد ك الرازي، لم أجد له ترجمة.  محمد (197)
أبو عبد الرحمن قتيبة بن مهران، من أصحاب الكساشي، قرأ عليه، وقرأ الكساشي عليه، وصحبه خمسين سنة وكان جلياًل من خيار   (198)

م،  2002،  1لبشاشر اإلسالمية،  الناح، ينظر  التراجم والطبقات، ابن ح ر أحمد بن على العسقالني، تحقي   عبد الفتاح أبو ودة، د.م  دار ا
 .  389، ص6 

عبد ك بن محمد الطبراني، أبو عبد ك، األصفهاني، إمام وخطيب بها معروف، وشيخ كبير مشهور، كان إمام القر ن في وقته، قرأ    (199)
 على أبي بكر الضرير، وقرأ عليه الهذلي.  

، شهادة هلل( بالضم  أبو الشعشاء وأبو  148، ص 1أبي المهلب النحاح،  ، وينظر  إعراب القر ن، عن  246، ص3الهذلي الكامل،    (200)
القراءات، ص المهلب جني،  47نهيك، مختصر في شواذ  أبي  المحتسب،  المهدوي،  252، ص1،  ، الكشاف،  20، ص 2، التحصيل، 

، شواذ القراءات، 61، ص3   ، البحر المحيض، أبي المهلب أبو حيان،241، ص 11، مفاتيح الغيب، الرازي،  345، ص1الزمخشري،  
 .  109الكرماني، ص

 . 226، ص5، التحرير والتنوير،  16، ص 2، إرشاد العقل السليم، أبو السعود،  252، ص1ينظر  المحتسب، ابن جني،   (201)
 . 18سورة  ل عمران، ا،ية   (202)
الهذلي،    (203) الخمسين،  القراءات  في  الكرماني، ص174، ص 5الكامل  القراءات،  شواذ  الزمخشري،  109،  الكشاف،  تفسير   ،1  ،

 ، كلهم عن أبي حنيفة.  102، ص 2، روح المعاني، األلوسي،  61، ص 3، البحر المحيض، أبو حيان،  344ص
جاء في مع م اللغة العربية المعاصرة في تعري  الصفة المشبهة  اسم مشت  للداللة على حدو وفاعله ويفيد ثبوت الحدو ولزومه،    (204)

 م.  2008، ص 1، بيروت، عالم الكتاب،  232، ص1مع م اللغة العربية المعاصرة، عمر أحمد مختار،  
،  3، القاهرة، مطبعة المدني،  175، ص1الرحمن، تحقي   محمود شاكر،    ينظر  دالشل اإلع از، ال رجاني عبد القاهر بن عبد  (205)
م، روح المعاني، األلوسي،  1989،  1، همان، دار عمار،  112، ص 1م، أمالي ابن الحاجب، عثمان بن عمر، تحقي   فخر صالح،  1992

 ه. 1418، 4دمش ، دار الرشيد،   ، ال دول في إعراب القر ن الكريم، 335، ص16، وصافي محمود عبد الرحيم،  253، ص4 
 .  28سورة  ل عمران، ا،ية   (206)
،  91، ص3، وللضبي، البحر المحيض، أبو حيان،   110، شواذ القراءات، ص175، ص5الكامل في القراءات الخمسين، الهذلي،   (207)

، التقييد في تفسير كتاب ك الم يد، 499، ص1، وبال عوز، البسيلي أحمد بن محمد،  137، ص5اللباب في علوم الكتاب، النعماني،  
 .ت. ، د1الرياض، جامعة اإلمام،  

، التقييد  419، ص1، المحرر الوجيز، ابن عطيه،   47، ص3، الكشف والبيان، الثعلبي،  313، ص6جامع البيان، الطبري،    (208)
 .  116، ص 2، روح المعاني، األلوسي،  499، ص1الكبير في تفسير كتاب ك الم يد، البسيلي،  

 . 37سورة  ل عمران، ا،ية   (209)
، الهداية إلى بلوج النهاية، 48، مختصر في شواذ القراءات، ابن خالوية، ص178، ص5لخمسين، الهذلي،  الكامل في القراءات ا  (210)

م،  2008، ص1، تحقي   كلية الدراسات العليا في جامعة الشارقة، جامعة الشارقة،  997، ص2مكي بن أبي طالب حمو  بن محمد،  



   

         

 االحتجاج بالقراءات الشاذة وأثرها من خالل اخلطاب التفسريي               

  

  

 

، تحقي   عبد 276، ص 1م التفسير، ابن ال وزي عبد الرحمن بن علي،  ، زاد المسير في عل 358، ص1تفسير الكشاف، الزمخشري،  
، شواذ  43، ص2، الكتاب الفريد، الهمداني،  154، ص1ه، إعراب القر ن،  1422،  1الرزاط المهدي، بيروت، دار الكتاب العربي،  

 ، كلهم م اهد الهمداني لم يعزها. 111القراءات، الكرماني، ص
 .  64ية  سورة  ل عمران، ا، (211)
، شواذ القراءات، الكرماني، 49، وينظر مختصر شواذ القراءات، عن الحسن، ص251، ص 3الكامل في القراءات الخمسين، الهذلي،    (212)

، النكو في القر ن الكريم، القيرواني على بن فصال،  163، ص1، إعراب القر ن، النحاح،  371، ص1، الكشاف، الزمخشري،  114ص
م، التبيان في إعراب القر ن، العكبري عبد ك بن الحسين،  2007، ص1، بيروت، دار الكتب العلمية،  182، ص1لطويل،  تحقي   عبد ك ا

 ، سوريا، عيسى الحلبي وشركا ، د. .د.ت. 268، ص 1تحقي   على الب اوي،  
الت اني محمد الن ار، عبد    (213) للتألي  ينظر  معاني القر ن، الفراء يحي بن زياد، تحقي   أحمد  القاهرة، دار المصرية  الفتاح شلبي، 

، أحكام القر ن، ال صاص أحمد بن علي، تحقي   محمد القمحاوي، 487، ص6، جامع البيان، الطبري،  220، ص1، د.ت،  1والترجمة،  
، نظم الدرر  371، ص1ه، تفسير الكشاف، الزمخشري،  1405،  1، تحقي   محمد القمحاوي، بيروت، دار إحياء التراو،  297، ص2 

، القاهرة، دار الكتاب اإلسالمي، د. .د.ت، روح المعاني، األلوسي،  153، ص17في التناسب بين ا،يات والسور، البقاعي إبرا{يم بن عمر،  
 .  104، ص2 

 .  68سورة  ل عمران، ا،ية   (214)
، الكشاف،  115ذ القراءات، الكرماني، ص، شوا49، مختصر في شواذ القراءات، ابن خالوية، ص186، ص 5الكامل، الهذلي،    (215)

، الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي احمد بن  203، ص 3، البحر المحيض، أبو حيان،  371، ص1الزمخشري،  
 ، دمش ، دار القلم، د. .د.ت، اللباب في علوم الكتاب، النعماني. 307، ص5يوسف، تحقي   أحمد الخرا ،  

ال  (216) الزمخشري،  تفسير  األندلسي،  371، ص1كشاف،  أبو حيان  التفسير،  في  المحيض  البحر  اللباب في علوم  1042، ص2،   ،
 . 307، ص5الكتاب، النعماني،  

 . 73سورة  ل عمران، ا،ية   (217)
،  80، ص2 ، التحصيل، المهدوي، ابن جبير،  49، مختصر في شواذ القراءات، األعمش وطلحة، ص250، ص3الكامل، الهذلين    (218)

، اللباب في علوم الكتاب، األعمش وشعيب بن أبي 114، ص4، ال امع ألحكام القر ن، القرطبي،  374، ص1الكشاف، الزمخشري،  
 .  115، شواذ القراءات، سعيد بن جبير واألعمش، ص327، ص5جمرة النعماني،  

تدبرت أقوال أهل التفسير والمعاني في هذ  ا،ية، فلم أجد قواًل   قال الواحدي  وهذ  ا،ية من مشكالت القر ن، وأصمبه تفسيرًا، ولقد   (219)
يطرد في ا،ية من أولها إلى  خرها مع بيان المعني، وصحة النظم، التفسير البسيض، الواحدي على ابن أحمد، تحقي   عمادة البحث العلمي 

 .  ه1430، 1، الرياض، جامعة اإلمام،  359، ص5ب امعة اإلمام محمد بن سعود،  
، المحرر  374، ص1، تفسير الكشاف، الزمخشري،  457، ص1، تفسير البغوي، البغوي،  92، ص3الكشاف والبيان، الثعلبي،    (220)

،  259، ص1، لباب التأويل في معاني التنزيل، الخازن على بن محمد، تحقي   محمد على شاهين،  456، ص1الوجيز، ابن عطيه،  
،  259، ص3، الدر المصون، السمين الحلبي،  259، ص3ه، البحر المحيض، أبو حيان،  1415ص،  1بيروت، دار الكتب العلمية،  

،  3، التحرير والتنوير، ابن عاشور،  145، ص 1، منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا،  327، ص5اللباب في علوم الكتاب، النعماني،  
 . 363، ص4، تفسير حداش  الروح والريحان،  282ص

 .  374، ص1، تفسير الكشاف، الزمخشري،  516، ص 6امع البيان،  ينظر  ج (221)
قال البغوي  وقرأ ابن كثير "أن يؤتي" بالمد على االستفهام، وحينئذ يكون جيه اختصار تقدير   أن يؤتي أحد مثل ما أوتيتم يا معشر    (222)

ى  الهدى هداليهود من الكتاب والحكمة تحسدونه وال تؤمنون به، هذا قوال قتادة والربيع، قاال  هذا من قول ك تعالي، بقول  قل لهم يا محمد إن  
بد الرازط،  ك بأن أنزل كتابًا مثل كتابكم وبعث نبيًا حسدتمو  وكفرتم به، معالم التنزيل في تفسير القر ن، البغوي الحسين بن مسعود، تحقي   ع

  ه.1420، 1، بيروت، دار إحياء التراو العربي،  457، ص1 


