احتوى ابلحث ىلع تمهيد للتعريف باحلافظ ابن كثري ،ثم مباحث عديدة متعلقة
ً
بمنهجه يف القراءات ،بداية بمنهجه يف إيراد القراءات ،وفيه إيضاح أسباب إيراد
القراءات عند ابن كثري ومصطلحاته يف إيرادها وأنواع القراءات اليت أوردها واإلشارة
إىل القراءات اتلفسريية والقراءات املروية عن الصحابة ،وإيراد القراءات باألسانيد ،ثم
نقده لروايات القراءات.
ثم منهجه يف ضبط القراءات بالرسم والوصف وباللكمات القرآنية املشابهة وبتوجيه
القراءات ثم منهجه يف نسبة القراءات وبيان عدم نسبة لك القراءات الواردة ،ثم نسبة
القراءات للصحابة واتلابعني وأصحاب االختيارات.
ثم مصادر املؤلف يف كتابه يف القراءات واغبلها من كتب اتلفسري اكبن جرير
والزخمرشي وابن عطية وغريها.

ثم منهجه يف توجيه القراءات ،فقد َّ
وجه بعضها ،واعتمد باتلوجيه ىلع القرآن

والسنة وانلحو والرصف والشعر واللهجات ،ومنهجه يف اختيار توجيه القراءات وأخريا
منهجه يف اختيار القراءات .واكن اعتماده يف االختيار ىلع اتلواتر والرسم واللغة وحكم
ىلع بعض القراءات بالشذوذ.
ثم اخلاتمة اليت اشتملت ىلع أهم انلتائج واتلوصيات.

(*)

عضو هيئة اتلدريس يف اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
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املقدمة

ً
احلمد هلل اذلي نزل الفرقان ىلع عبده يلكون للعاملني نذيرا ،والصالة والسالم ىلع
ً
ً
ً
ً
ً
ً
من أرسله شاهدا ومبرشا ونذيرا وداعيا إىل اهلل بإذنه ورساجا منريا.
أما بعد:
ُ
ِّ
فإن تفسري احلافظ ابن كثري مع إمامة مؤلفه ،من أجل ما ألف يف تفسري القرآن
العظيم ،فقد حفل به العلماء وطلبة العلم ،وليق منهم عناية كبرية ،فمنهم من عمد
إىل اختصاره((( ،وقام آخرون بدراسات عديدة شملت أغلب جوانب الكتاب؛ كمنهجه

يف اتلفسري((( ،وموارده((( ،وترجيحاته((( ،وتعقباته ىلع املفرسين((( ،وفهرسته فهرسة
شاملة((( ،وغريها.

ومع توافر هذه ادلراسات وشموهلا ،فإين لم أقف ىلع دراسة خاصة جبانب هام من
جوانب تفسري احلافظ ابن كثري ،أال ويه القراءات ،ومن هنا جاءت فكرة هذا ابلحث
للتعرف ىلع منهج ابن كثري يف القراءات ،وإلكمال اجلهود املبذولة خلدمة هذا الكتاب،
وسميت هذا ابلحث« :منهج احلافظ ابن كثري يف القراءات يف تفسريه».
واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.

(((

كأمحد شاكر يف عمدة اتلفسري ،وحممد نسيب الرفايع يف تيسري العيل القدير الختصار تفسري ابن كثري ،وصالح
عرفات وحممد الشنقيطي وخادل عبد احلميد ،بإرشاف الشيخ :صالح بن محيد يف اليسري يف اختصار تفسري ابن
كثري ،وادلكتور حكمت بشري بن ياسني يف اختصار تفسري ابن كثري.

(((

كمنهج ابن كثري يف اتلفسري ،لدلكتور سليمان الالحم.

(((

كموارد احلافظ ابن كثري يف تفسريه ،لدلكتور سعود الفنيسان.

(((

كرتجيحات ابن كثري ملعاين اآليات يف تفسريه ،رسالة علمية لدلكتور عبد اهلل العوايج.

(((

كتعقبات احلافظ ابن كثري ىلع املفرسين ،أليب عبيدة احلاج.

(((

مثل :فهرس أحاديث تفسري ابن كثري لدلكتور يوسف املرعشيل وحممد سمارة ومجال اذلهيب ،واملفتاح الكثري
تلفسري ابن كثري مجع وترتيب :سمري إسماعيل.
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أسباب اختيار املوضوع:
بيان دور املفرسين يف رواية القراءات ،ونقلها ،وتعليلها.
بيان أهمية القراءات للمفرس ،وأن اتلفسري ال يكتمل بدونها.
ً
القيمة العلمية تلفسري ابن كثري ،واكن هذا ابلحث إكماال هلذه القيمة العلمية
بإظهار جانب القراءات.
عدم تطرق ابلاحثني ملا يتعلق بالقراءات يف تفسري ابن كثري ،إال بإجياز شديد.

ادلراسات السابقة:
بعد ابلحث واتلتبع لدلراسات املتعلقة بابن كثري وتفسريه ،لم أجد من تناول
ً
ُ ِّ
القراءات يف «تفسري ابن كثري» بدراسة مستقلة ت َوف هذا اتلفسري حقه ،وأما ضمنا فقد
أورد ادلكتور سليمان الالحم يف كتابه «منهج ابن كثري يف اتلفسري»((( بعض ما يتعلق

بالقراءات حتت مبحث بعنوان« :تفسري القرآن بالقرآن»:
ح -ومنها محل بعض القراءات ىلع بعض ،وتفسري بعضها ببعض.
1 .1بيان الصحيح من غريه.
2 .2ومنها بيان املشهور من القراءات من غريه.
3 .3ومنها ذكر من أخذ بكل قراءة.
4 .4ومنها اتلوفيق بني بعض القراءات.
5 .5ومنها أنه قد يذكر اآليات اليت تفرس وتوضح معىن بعض القراءات اليت يذكرها.
وهذه العناوين جاءت خمترصة((( ،وغري شاملة جلوانب املوضوع املراد الكتابة فيه.
واهلل أعلم.

(((

طبع يف دار املسلم للنرش واتلوزيع ،الطبعة األوىل1420 ،ﻫ.

(((

هذه العناوين لكها يف ست صفحات (ص.)204-198
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خطة ابلحث
حيتوي ابلحث ىلع مقدمة ،وتمهيد ،وستة مباحث ،وخاتمة.
املقدمة ،وفيها :أهمية املوضوع وأسباب اختياره ،وادلراسات السابقة ،وخطة
ابلحث ،ومنهج ابلحث.
اتلمهيد :وفيه تعريف موجز باحلافظ ابن كثري.
املبحث األول :منهج ابن كثري يف إيراد القراءات.
املبحث اثلاين :منهجه يف ضبط القراءات.
املبحث اثلالث :منهجه يف نسبة القراءات.
املبحث الرابع :مصادره يف القراءات.
املبحث اخلامس :منهجه يف توجيه القراءات.
املبحث السادس :منهجه يف اختيار القراءات.
اخلاتمة :وفيها أهم انلتائج واتلوصيات.
الفهارس.
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منهج ابلحث
•
•
•
•
•
•
•

•مجع القراءات الواردة يف تفسري ابن كثري.

•استعراض القراءات وتصنيفها ،واستنتاج منهج ابن كثري من خالهلا.
•توثيق القراءات الواردة يف ابلحث.

•ربما تكرر املثال الواحد يف أكرث من موضع ،وذلك لالستشهاد به ىلع أكرث من وجه.
•اتلعريف باألعالم الوارد ذكرهم يف ابلحث.
•عزو اآليات بذكر اسم السورة ،ورقم اآلية.

•العزو يف هذه ادلراسة إىل طبعة دار طيبة ،بتحقيق :سايم السالمة.
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اتلمهيد
تعريف موجز باحلافظ ابن كثري

(((

نسبه ومودله:
هو اإلمام ،املحدث ،املؤرخ ،املفرس ،الفقيه ،عماد ادلين ،أبو الفداء ،إسماعيل بن
عمر بن كثري القريش ادلمشيق الشافيع.
َْ
ْ
ودل بقرية (م َدل) من أعمال بُصى -بدل بالشام من أعمال دمشق((( ،-ويه قرية
ُ
أ ِّمه ،سنة سبعمائة وواحد للهجرة انلبوية(((.

شيوخه:

نشأ احلافظ ابن كثري يف بيت علم ودين ،وحفظ القرآن يف سن مبكرة سنة (711ﻫ)(((،

وتلىق عن العديد من الشيوخ منهم:
شيخه حممد بن جعفر َّ
اللباد ،املتوىف سنة (724ﻫ) ،قال ابن كثري« :اكن يقرئ انلاس
• •
ً
ً
باجلامع حنوا من أربعني سنة ،وقد قرأت عليه شيئا من القراءات»(((.

•

•وشيخ اإلسالم ابن تيمية ،املتوىف سنة (728ﻫ)(((.

(((

انظر ترمجته يف :تذكرة احلفاظ لذلهيب ( ،)1508/4وإنباء الغمر ( ،)40/1وادلرر الاكمنة ( ،)445/1وطبقات احلفاظ

للسيويط (ص ،)529وشذرات اذلهب ( ،)231/6وابلدر الطالع ( ،)953/1وطبقات املفرسين لدلاودي (.)111/1

كما ترجم هل العديد من املتأخرين يف مقدمات كتبه أو دراستها ،فمن أراد االسزتادة عن أحواهل وشيوخه وتالميذه

ومؤلفاته ،فلينظر إىل هذه املصادر:

اإلمام ابن كثري املفرس ،لدلكتور مطر بن أمحد الزهراين ،رسالة ماجستري يف جامعة أم القرى.
منهج ابن كثري يف اتلفسري ،لدلكتور إسماعيل عبد العال ،مطبوع يف القاهرة.

حياة ابن كثري وكتابه تفسري القرآن العظيم ،لدلكتور حممد الفالح ،مطبوع يف مكتبة دار ابليان ،يف الرياض.
ابن كثري ادلمشيق ،لدلكتور حممد الزحييل ،مطبوع بدار القلم ،دمشق.

(((

انظر :معجم ابلدلان يلاقوت ( ،)348/1وابلداية وانلهاية (.)31/14

(((

انظر :ابلداية وانلهاية (.)21/14

(((

انظر :ابلداية وانلهاية (.)312/14

(((

ابلداية وانلهاية (.)114/14

(((

ابلداية وانلهاية (.)135/14
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•

َ
•والشيخ أبو عبد اهلل حممد بن حسن بن غيْالن ابلعلبيك ،املتوىف سنة (730ﻫ) ،وختم

•

•والشيخ احلافظ أبو احلجاج يوسف ال ِم ِّزي ،املتوىف سنة (742ﻫ)(((.

عليه القرآن(((.

•
•

•والشيخ احلافظ أبو عبد اهلل حممد بن أمحد اذلهيب ،املتوىف سنة (748ﻫ)(((.
َ
•والشيخ شمس ادلين حممد بن أيب بكر بن قيِّم اجلوزية ،املتوىف سنة (751ﻫ)(((.
وغريهم.

تالميذه:

•
•
•
•

•الشيخ بدر ادلين حممد بن عبد اهلل الزركيش ،املتوىف سنة (794ﻫ)(((.

•احلافظ زين ادلين عبد الرحيم بن احلسني العرايق ،املتوىف سنة (806ﻫ)(((.
•احلافظ أمحد بن عالء ادلين بن حيج ادلمشيق ،املتوىف سنة (818ﻫ)(((.

•اإلمام حممد بن حممد بن اجلزري املقرئ ،املتوىف سنة (833ﻫ) ،وأذن هل ابن كثري
باإلفتاء سنة (774ﻫ)(((.

مؤلفاته:
شارك احلافظ ابن كثري يف العديد من الفنون؛ كعلوم القرآن ،والسنة ،وعلومها،
والفقه ،وأصوهل ،واتلاريخ ،واملناقب ،ومن أشهر ما طبع هل.

•

•تفسري القرآن العظيم(((.

(((

ابلداية وانلهاية (.)150/14

(((

ابلداية وانلهاية (.)191/14

(((

ابلداية وانلهاية (.)225/14

(((

ابلداية وانلهاية (.)234/14

(((

ادلرر الاكمنة (.)17/4

(((

طبقات احلفاظ للسيويط (ص.)539

(((

إنباء الغمر بأبناء العمر (.)46/1

(((

اغية انلهاية (.)247/2

(((

هل طبعات عديدة ،واليت رجعت إيلها طبعة دار طيبة ،بتحقيق :سايم السالمة.
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•
•
•
•

•فضائل القرآن(((.

•اختصار علوم احلديث(((.

•الفصول يف سرية الرسول .(((
•ابلداية وانلهاية(((.

ثناء العلماء عليه ووفاته:

أثىن عليه  --معارصوه قبل َم ْن بعدهم ،فهذا احلافظ اذلهيب يقول عنه:

«اإلمام ،املفيت ،املحدث ،ابلارع ،فقيه متفنن ،حمدث متقن ،مفرس نقال»(((.

وقال عنه ابن نارص ادلين« :الشيخ ،اإلمام ،العالمة ،احلافظ ،عماد ادلين ،ثقة
َ
املحدثني ،عمدة املؤرخنيَ ،علم املفرسين»(((.
ً
وقال ادلاودي أيضا« :أقبل ىلع حفظ املتون ،ومعرفة األسانيد والعلل والرجال

واتلاريخ ،حىت برع يف ذلك وهو شاب(((.

تويف يوم اخلميس ،السادس والعرشين من شهر شعبان ،سنة أربع وسبعني وسبعمائة
بدمشق ،ودفن بمقربة الصوفية عند شيخه ابن تيمية ،رمحهما اهلل رمحة واسعة.

(((

طبع أكرث من مرة ،منها طبعة دار املعرفة يف بريوت1406 ،ﻫ.
طبع أكرث من َّ
مرة ،منها طبعة مكتبة حممد يلع صبيح وأوالده يف القاهرة1370 ،ﻫ ،مع رشحه ألمحد شاكر.

(((
(((

طبعته دار ابن كثري يف بلنان ومكتبة دار الرتاث يف املدينة املنورة ،الطبعة الرابعة1405 ،ﻫ ،بتحقيق :حممد
اخلطراوي وحميي ادلين مستو.

(((

هل عدة طبعات ،منها طبعة دار الفكر ،بريوت.

(((

املعجم املختص(ص)75-74

(((

الرد الوافر (ص)162

(((

طبقات املفرسين ()112/1
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املبحث األول

منهج ابن كثري يف إيراد القراءات
سبب إيراده للقراءات:

يورد ابن كثري القراءات يف تفسريه ،ويوضح معىن اآليات ىلع ضوئها ،مع العناية
ً
بتوجيهها أحيانا [وخاصة فيما هل أثر يف معىن اآلية] ،وذلك دون أن يكون فيه علة ظاهرة
َّ
إليرادها ،ويف تتبع بعض املواضع اليت أورد فيها القراءات اتضح يف بعضها علة إيرادها
يف سياق اتلفسري ،كأن يستدل بها ىلع مسألة يف اللغة ،أو للحكم ىلع حديث أو أثر ،أو
ً
معىن يف تفسري اآلية ،وحنو ذلك.
تلأييد

ومن األمثلة ذللك:

«1 .1وقوهل﴿ :

﴾ [الرعد ،]4 :حيتمل أن تكون اعطفة ىلع
ً
﴾ مرفوعني ،وحيتمل أن يكون معطوفا ىلع

(جنات) ،فيكون ﴿
ً
﴿ ﴾ فيكون جمرورا(((؛ وهلذا قرأ بكل منهما طائفة من األئمة»(((.

2 .2وذكر يف حديثه عن أصل لفظ اجلاللة (اهلل)« :أصله :اإلهل ،حذفوا اهلمزة وأدغموا
الالم األوىل يف اثلانية ،كما قال تعاىل﴿ :

أنا)((( ،وقد قرأها احلسن((( كذلك»(((.
3 .3ويف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [الكهف ،]38 :أي( :لكن
﴾ [الزخرف ،]52:حىك

عن بعض حناة ابلرصة :أن ﴿ ﴾ هاهنا بمعىن :بل ،ثم قال« :ويؤيد هذا ما حاكه

الفراء((( عن بعض القراء أنه قرأها( :أما أنا)»(((.
((( النرش (.)297/2
((( تفسري ابن كثري (.)431/4

((( املحتسب (.)29/2
ً
ً
((( احلسن بن أيب احلسن يارس السيد اإلمام ،أبو سعيد ابلرصي ،إمام زمانه علما وعمال .انظر :اغية انلهاية (.)235/1
((( تفسري ابن كثري ( .)123/1وانظر :تفسري القرطيب (.)158/1
((( الفراء هو :أبو زكريا ،حيىي بن زياد بن عبد اهلل بن منظور األسدي موالهم الكويف .انظر :سري أعالم انلبالء
(.)291/8
((( تفسري ابن كثري ( ،)231/7وانظر :معاين القرآن للفراء ( ،)35/3وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص .)138
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﴾ [ابلقرة:

4 .4ويف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

 ،]213حىك عن ابن جرير((( أنه روى عن ابن عباس((( أنه قال« :اكن بني نوح وآدم
عرشة قرون ،لكهم ىلع رشيعة من احلق ،فاختلفوا ،فبعث اهلل انلبيني مبرشين

ومنذرين» .قال« :وكذلك يه يف قراءة عبد اهلل( :اكن انلاس أمة واحدة فاختلفوا)»(((.
5 .5وقال يف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

َ ُ َ ِّ

﴾ [ابلقرة« :]282 :أي :حيصل هلا

ذكرى بما وقع به اإلشهاد ،وهلذا قرأ آخرون( :فتذكر) بالتشديد((( من اتلذاكر»(((.
ُ
﴾ [النساء« :]12 :أي :من أم ،كما هو يف
6 .6وقال يف تفسري قوهل تعاىل﴿ :
قراءة بعض السلف ،منهم :سعد بن أيب وقاص»(((.

مصطلحاته يف إيراد القراءات:
تنوعت املصطلحات اليت استعملها ابن كثري يف تفسريه إليراد القراءات ،دون أن
يكون هلا ضابط واضح يف احلكم ىلع القراءات ،إال ما يتعلق بألفاظ اجلمهور والسبعة
وما يرادفهما.

وأمثلة ذلك كثرية منها:
قوهلُ :
«روي» (.)127 ،123/1
قوهل« :روى احلاكم» (.)532 ،688/1
((( هو أبو جعفر ،حممد بن جرير بن يزيد بن خادل الطربي .انظر :وفيات األعيان (.)191/4
((( هو عبد اهلل بن عباس ،ابلحرَ ،ح ُ ْ
ب األمة ،وفقيه العرص ،وإمام اتلفسري .انظر :سري أعالم انلبالء (.)380/4
((( تفسري ابن كثري ( ،)567/1وابن جرير (.)334/2
((( النرش (.)236/2
((( تفسري ابن كثري (.)724/1
((( تفسري ابن كثري ( ،)230/2النرش .28/1
ً
وانظر أيضا :ما أورده يف تفسري قوهل تعاىل﴿ :
 ،)294/4( ]92وقوهل﴿ :

﴾ [هود ،)337/4( ]78 :وقوهل﴿ :

[يوسف ،)402/4( ]76 :وقوهل﴿ :
( ،)137/6وقوهل﴿ :
وقوهل﴿ :
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﴾ [األنفال ،)20/4( ]9 :وقوهل﴿ :

﴾ [يونس:

﴾ [األنبياء ،)377/5( ]98 :وقوهل﴿ :
﴾ [الشعراء ،)160/6( ]184 :وقوهل﴿ :

﴾ [الرمحن ،)508/7( ]70 :وقوهل﴿ :

﴾
﴾ [الشعراء]20 :

﴾ [األحقاف،)274/7( ]4 :
﴾ [الواقعة.)544/7( ]79 :

قوهل« :قرأ بعض القراء» (.)133/1
قوهل« :وقرأ بعضهم» (.)514/4 ،134 ،127/1
قوهل« :وقرأ بعض السلف» (.)294/4 ،230/2 ،446/1
قوهل« :قرأ أهل املدينة» (.)133/3
قوهل« :وقرأ آخرون» (.)220/5 ،323/3 ،688 ،401 ،133/1
قوهل« :ونقل عن  ...أنه قرأ» (.)190/1
قوهل« :وحيك عن  ...أنه قرأ» (.)133/1
قوهل« :وقرأ .)407/4 ،207/1( »...
قوهل« :هكذا قرأ» (.)220/5
قوهل« :ومن القراء من قرأ» (.)12/3 ،177/1
قوهل« :قرئ» (.)688 ،140 ،136 ،127/1
قوهل« :قرئ ىلع وجهني» (.)376/1
قوهل« :ويف قراءة» (.)402/4 ،400/1
قوهل« :ىلع قراءة» (.)124/1
قوهل« :فوقع يف قراءة» (.)280/1
قوهل« :والظاهر ىلع قراءة» (.)242/6
قوهل« :وىلع هذا جاءت قراءة بعض أهل األمصار» (.)324/1
قوهل« :اكن  ...يقرؤها» (.)376/1
قوهل« :وقد اختلف القراء يف هذا احلرف» (.)133/3

•

•وقد استعمل ابن كثري اصطالح اجلمهور يف مواضع عديدة ،خيتلف املراد منها يف
مواضع دون أخرى ،ويه يف جمملها تعين القراءة املتواترة ،سواء اكن املراد القراء

اعمة ،أو القراء العرشة ،أو بعضهم.
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﴾

ومما ورد من ذلك واملراد به القراء العرشة :قوهل يف قوهل تعاىل﴿ :
ً
[احلج« ،]35 :قرأ اجلمهور باإلضافة ،السبعة وبقية العرشة أيضا» .ثم قال« :وقرأ ابن
َّ َ
الس َميْفع(((( :واملقيمني الصالة) بانلصب»(((.
•وقال يف قوهل تعاىل﴿ :

•

﴾ [املؤمنون« :]60 :واملعىن ىلع القراءة األوىل

ويه قراءة اجلمهور؛ السبعة وغريهم -أظهر»(((.•وأما إطالقه لفظ «اجلمهور» واملراد به اعمة القراء فكثري ،منها:
1 .1يف حديثه عن وصل البسملة بالفاحتة ،قال« :ومنهم َم ْن َو َصلها بقوهل﴿ :

•

﴾ ،وكرس امليم التلقاء الساكنني ،وهم اجلمهور»(((.
﴾ [ص« :] 3 :قرأ اجلمهور بنصب ﴿ ﴾»(((.

2 .2وقال يف قوهل تعاىل﴿ :

•وأطلق مصطلح «اجلمهور» واكن مراده أغلب القراء العرشة ،كما يف قوهل تعاىل:

•

﴾ [الفاحتة ،]6 :قال« :قراءة اجلمهور بالصاد ،وقرئ:

﴿

(الرساط)(((»(((.
ً
•وقال أيضا« :وقرأ بعضهم((( برفع اتلاء من قوهل﴿ :

•

﴾ [اإلرساء ،]102 :وروي ذلك

َّ َ
الس َميْفع ايلماين ،هل اختيار يف القراءة .انظر :الغاية (.)161/2
((( هو :حممد بن عبد الرمحن بن
((( تفسري ابن كثري ( ،)425/5خمترص يف شواذ القرآن البن خالويه .37
((( القراءة األخرى املروية عن اعئشة ( :واذلين يأتون) ،تفسري ابن كثري (.)481/5
وانظر القراءات يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [الفاحتة.)132/1( ]5 :

((( تفسري ابن كثري (.)127/1
((( تفسري ابن كثري (.)52/7
ً
وانظر أيضا ما أورده يف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [الفاحتة ،)140/1( ]7 :وقوهل﴿ :
﴾ [انلحل ،)591/4( ]81 :وقوهل﴿ :

﴾ [األعراف ،)397/3( ]20 :وقوهل﴿ :
﴾ [الكهف ،)136/5( ]5 :وقوهل﴿ :
﴾ [املنافقون ،)125/8( ]2 :وقوهل﴿ :

﴾ [انلور ،)34/6( ]25 :وقوهل﴿ :
﴾ [الليل ،)416/8( ]3 :وغريها.

((( ويه رواية رويس وقنبل خبلف عنه .انظر :النرش (.)271/1
((( تفسري ابن كثري ( )28/1يف طبعة دار املعرفة ،حيث إن هذه العبارة ساقطة يف طبعة دار طيبة (.)136/1
((( وهو الكسايئ .انظر :النرش (.)309/2
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عن يلع بن أيب طالب((( ،ولكن قراءة اجلمهور بفتح اتلاء ىلع اخلطاب لفرعون»(((.

•

•وهناك بعض االصطالحات اليت استعملها ابن كثري واليت يبدو أنها مرادفة الصطالح
اجلمهور من حيث االستعمال ،كقوهل :املشهور ،األكرث ،اجلميع ... ،وغريها.

ومن أمثلة ذلك:
1 .1قال« :وقرأ بعض القراء( :وتتخذون مصانع كأنكم خادلون) ،ويف القراءة
﴾ [الشعراء.(((»]129 :

املشهورة﴿ :
2 .2وقال« :قرأ األكرثون بنصب ايلاء من ﴿

﴾ [ابلقرة ]119 :بضم اتلاء ىلع اخلرب»(((.

3 .3قال« :قراءة أكرثهم﴿ :

﴾ [املائدة« :]112 :هذه قراءة كثريين .(((»...

4 .4وقال يف قوهل تعاىل﴿ :
5 .5وقال« :و﴿

﴾ [مريم ]5 :ىلع أنه مفعول»(((.

﴾ [الفاحتة ]5 :بفتح انلون أول اللكمة يف قراءة اجلميع ،سوى

حيىي بن وثاب((( واألعمش(((»(((.
((( انظر :اإلصابة يف تميزي الصحابة (.)464/4
((( تفسري ابن كثري (.)126/5
﴾ [املعارج.)230/8( ]43 :

وانظر القراءات يف قوهل تعاىل﴿ :
((( تفسري ابن كثري (.)153/6

﴾ [املائدة ،)218/3( ]106 :وقوهل( :طيف) [األعراف]201 :

وانظر القراءات يف قوهل تعاىل﴿ :
( ،)534/3وقوهل﴿ :
( ،)61/5وقوهل﴿ :

﴾ [احلجر ،)535/4( ]41 :وقوهل﴿ :

﴾ [اإلرساء]16 :

﴾ [مريم.)211/5( ]2 :

((( تفسري ابن كثري ( ،)212/5وال يقرأ بإساكن ايلاء.
وانظر القراءات يف قوهل﴿ :

﴾ [مريم ،)230/5( ]34 :وقوهل﴿ :

﴾ [الفرقان.)99/6( ]18 :
((( تفسري ابن كثري ( ،)400/1والنرش (.)221/2
((( تفسري ابن كثري ( ،)225/3والنرش (.)256/2
((( هو حيىي بن وثاب الكويف القارئ ،تويف سنة (103ﻫ) .انظر :معرفة القراء (.)62/1
((( هو سليمان بن مهران ،أبو حممد ،األسدي الاكهيل الكويف ،تويف سنة (148ﻫ) .انظر :الغاية ( ،)315/1ومعرفة القراء
(.)94/1
((( تفسري ابن كثري ( ،)134/1وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)10
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القراءات الواردة يف اتلفسري:
لم يكن ابن كثري من املكرثين يف إيراد القراءات يف تفسريه ،وقد أشار إىل هذا
﴾ [ابلقرة ]98 :فقال« :ويف جربيل ومياكل لغات
عند تفسري قوهل تعاىل﴿ :
َْ
وقراءات تذكر يف كتب اللغة والقراءات ،ولم نطول كتابنا برسد ذلك إال أن يدور فه ُم
املعىن عليه ،أو يرجع احلكم يف ذلك إيله»(((.
وكأن ابن كثري يشري يف هذا السياق إىل عدم إطالة الكتاب برسد اللغات والقراءات
اليت حملها كتب اللغة وكتب القراءات ،وال يورد من ذلك إال ما اكن هل عالقة يف إيضاح
املعىن وفهمه((( ،أو يكون هل أثر يف احلكم ىلع مسألة ما(((.
إال أنه أورد العديد من القراءات الصحيحة والشاذة بلغت يف جمملها قرابة املائتني
ً
وثمانني موضعا ،منها مائة ومخس ومخسون قراءة شاذة ،ومائة ومخس وعرشون قراءة صحيحة.
ً
ومع إكثاره من القراءات الشاذة فإنه نادرا ما يرتك القراءة الصحيحة يف املواضع
اليت ذكر فيها القراءة الشاذة ،كقوهل« :وقال قتادة((( يف قراءة عبد اهلل بن مسعود(((( :إنها

عليهم مؤصدة * بعمد ممددة) « ((( [اهلمزة.]9 :

ُ

ولم يذكر قراءة شعبة((( ومحزة((( والكسايئ(((﴿ :ع ُمد﴾ بضم العني وامليم(.((1

((( تفسري ابن كثري (.)343/1
((( انظر تفسريه لقوهل تعاىل﴿ :
((( انظر تفسريه لقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [الكهف.)191/5( ]86 :
﴾ [املائدة.)51/3( ]6 :

((( هو قتادة بن ِداعمة السدويس ،أحد علماء اتلابعني ،روى عن :أنس بن مالك ،ومجاعة من اتلابعني .انظر :ابلداية
وانلهاية ( ،)343/9والطبقات الكربى البن سعد (.)229/7

((( انظر :اإلصابة يف تميزي الصحابة (.)201/4
((( تفسري ابن كثري ( )586/4طبعة دار املعرفة.
((( هو شعبة بن عياش بن سالم ،أبو بكر األسدي انلهشيل الكويف ،اإلمام ،راوي اعصم .انظر :اغية انلهاية (.)325/1
((( هو محزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل ،اإلمام احلرب ،أبو عمارة ،الكويف اتلييم موالهم .انظر :اغية انلهاية (.)261/1
((( هو يلع بن محزة بن عبد اهلل األسدي موالهم ،أبو احلسن الكسايئ ،اإلمام اذلي انتهت إيله رئاسة اإلقراء بالكوفة
بعد محزة الزيات .انظر :اغية انلهاية (.)535/1
							
( ((1انظر :النرش (.)403/2
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=

وهو يف الغالب ال يستوعب القراءات الواردة يف املوضع الواحد صحيحها وشاذها،

بل يذكر من القراءات ما حيتاج إيله بليان معىن اآلية أو حكمها((( ،وربما استوعب
القراءات يف بعض املواضع(((.

وهو يف إيراده للقراءات ال يتعرض ملا هل عالقة بأصول القراءات((( ،ولعل السبب
يف هذا هو أنه ال يرتتب ىلع االختالف فيها خالف يف تفسري اآلية ،فاخلالف يف األصول
هو جمرد اختالف يف كيفية األداء ،وهو يف الغالب لغات ،اكالختالف يف أبواب اهلمز
واإلداغم واإلمالة وغريها.
ويف تفسري سورة الضىح أورد بعض اآلثار الواردة يف اتلكبري ،وموضعه ،وصيغته،
ثم ختم حديثه عن سبب اتلكبري بقوهل« :ولم يرو ذلك بإسناد حيكم عليه بصحة وال
ضعف ،فاهلل أعلم»(((.

وقد وقفت ىلع موضع واحد مما هل عالقة بأصول القراءات ،وهو كرس األول يف
اتلقاء الساكنني ،فقد ذكر كيفية قراءة البسملة يف حال وصلها بــأول الفاحتة ﴿
﴾(((.

تقديم بعض القراءات مع نظائرها:

َ
األصل عند ابن كثري عدم جْ ِع القراءات املتشابهة يف موضع واحد ،وال اإلشارة

إيلها ،ومع هذا فقد مجع بعض انلظائر يف مواضع قليلة ،كقوهل يف تفسري قوهل تعاىل﴿ :
=

وانظر القراءات يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾

﴾ [هود ،)322/4( ]41 :وقوهل تعاىل﴿ :

[الرعد.)462/4( ]31 :
ً
((( انظر مثال :ذكره للقراءات يف قوهل تعاىل﴿ :
( ،)430/3وقوهل تعاىل﴿ :
ً
((( انظر مثال :القراءات يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [األعراف]57 :

﴾ [الكهف.)157/5( ]34 :
﴾ [الفاحتة ،)133/1( ]4 :وقوهل﴿ :

﴾ [األنعام.)313/3( ]105 :

((( املراد بأصول القراءات :احلروف اليت يكرث دورها وجيري القياس فيها .انظر :مصطلحات علم القراءات
(.)879/2
((( تفسري ابن كثري (.)423/8
َ َْ ُ
((( ذكر ابن كثري أن الكسايئ حىك عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح امليم وصلة اهلمزة حال وصل البسملة بالفاحتة:
َ
الرحيم * احلمد هلل) ،فنقلوا حركة اهلمزة إىل امليم بعد تسكينها ،تفسري ابن كثري (.)127/1
(
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﴾ [األنعام« :]83 :قرئ باإلضافة وبال إضافة ،كما يف سورة يوسف [.(((»]76
ً
﴾ [األنعام« :]151 :أي:
وقال أيضا يف سياق تفسري قوهل تعاىل﴿ :
ً
وأوصاكم وأمركم بالوادلين إحسانا ،أي :أن حتسنوا إيلهم ،كما قال تعاىل﴿ :
ً

وبالوادلين إحسانا)»(((.

﴾ [اإلرساء ،]23 :وقرأ بعضهم( :ووىص ربك أال تعبدوا إال إياه

القراءات اتلفسريية:
ومما أورده يف تفسريه قراءات رصح ابن كثري بكونها وردت ىلع سبيل اتلفسري ،ال

ىلع سبيل اتلالوة ،كقوهل  --يف قراءة عمر بن اخلطاب((( ( :غري املغضوب

عليهم وغري الضالني)« :وهو حممول ىلع أنه صدر منه ىلع وجه اتلفسري»(((.

وقوهل يف قراءة ابن مسعود ( :فصيام ثالثة أيام متتابعات) [املائدة« :]89 :وهذه إذا
ً
ً
ً
لم يثبت كونها قرآنا متواترا ،فال أقل من أن يكون خرب واحد ،أو تفسريا من الصحايب،
وهو يف حكم املرفوع»(((.

﴾ [الزخرف ]45 :بعد ما

وكقوهل يف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

ذكر قراءة ابن مسعود( :واسأل اذلين أرسلنا إيلهم قبلك رسلنا)« :وهذا كأنه تفسري ال تالوة،

واهلل أعلم»(((.

القراءات املروية عن الصحابة:
ومن مظاهر إيراده للقراءات :إكثاره من القراءات املروية عن الصحابة واتلابعني
((( تفسري ابن كثري ( ،)296/3والنرش (.)260/2
((( تفسري ابن كثري ( ،)361/3وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)80
((( انظر :اإلصابة يف تميزي الصحابة (.)484/4
((( تفسري ابن كثري ( ،)141/1وتفسري الكشاف (.)17/1
((( تفسري ابن كثري ( ،)177/3وتفسري الكشاف (.)673/1
((( تفسري ابن كثري (.)230/7
وانظر :تفسريه لقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [آل عمران ،)11/2( ]7 :وقوهل تعاىل﴿ :

( ،)261/4وهذا حال كثري من القراءات الواردة عن ابن مسعود وابن عباس ،كما سيأيت.
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﴾ [يونس]24 :

املخالفة لرسم املصحف ،ىلع أنها قراءات تفسريية ،يستعني بها يف إيضاح معىن اآلية أو
ترجيح حكم ىلع آخر ،وأغلب ما رواه يف هذا ابلاب اكن عن ابن مسعود يف املقام األول،
ثم عن ابن عباس وأيب بن كعب(((  -أمجعني -ومن ذلك:

•

•قال يف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

•

•ويف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

•

•ويف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [الكهف« :]63 :قال قتادة:

وقرأ ابن مسعود( :وما أنسانيه أن أذكره إال الشيطان)»(((.
﴾ [مريم ،]34 :قال« :وعن ابن

ُ
مسعود أنه قرأ( :ذلك عيىس ابن مريم قال احلق)»(((.

﴾ [طه ،]15 :قال« :قال الضحاك

(((

عن ابن عباس أنه اكن يقرؤها( :أكاد أخفيها من نفيس)  ،...ويه يف قراءة ابن مسعود:

(إين أكاد أخفيها من نفيس)»(((.

•

•ويف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

•

•ويف تفسري قوهل تعاىل﴿ :
ُ
السلف يف مصحف أيب بن كعب( :يومئذ يوفيهم اهلل احلق دينهم)»(((.

﴾ [انلور ،]35 :ذكر أن أيب بن كعب اكن

يقرؤها( :مثل نور من آمن به) ،واكن ابن عباس يقرؤها( :نور من آمن باهلل)(((.
﴾ [انلور ]25 :قال« :وقرأها بعض

((( انظر :اإلصابة يف تميزي الصحابة (.)180/1
((( تفسري ابن كثري (.)175/5
((( تفسري ابن كثري ( ،)230/5وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص .)88قال ابن جرير (« :)83/16فإنه بمعىن:
قول احلق ،مثل :العاب والعيب ،واذلام واذليم».
((( هو الضحاك بن مزاحم ،أبو القاسم ،ويقال :أبو حممد ،اهلاليل اخلرساين ،تابيع .انظر :اغية انلهاية (.)338/1
((( تفسري ابن كثري ( ،)277/5وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)91
((( تفسري ابن كثري ( ،)57/6وتفسري الكشاف (.)242/3
((( تفسري ابن كثري ( ،)34/6خمترص يف شواذ القرآن البن خالويه .104
وانظر :مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :
تعاىل﴿ :
﴿
تعاىل﴿ :

﴾ [يونس ،)261/4( ]24 :وقوهل
﴾ [سبأ ،)503/6( ]14 :وقوهل تعاىل:

﴾ [انلور ،)84/6( ]60 :وقوهل تعاىل﴿ :
﴾ [املزمل ،)256/8( ]17 :وقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [يونس ،)297/4( ]98 :وقوهل
﴾ [املدثر= ،)264/8( ]6 :
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إيراد القراءات باألسانيد:
تمزي منهج ابن كثري يف تفسريه باالعتماد ىلع األحاديث واآلثار ،واكن أثر هذا املنهج
ً
واضحا يف إيراده للقراءات ،فقد ساق العديد من القراءات بأسانيد رواتها إىل الصحابة
واتلابعني ،كما أورد بعض القراءات من الصحيحني وغريهما ،فهو  --حيرص ىلع
إيراد اآلثار املتعلقة بالقراءات لعالقتها الوطيدة باتلفسري.

•

•فيف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [األعراف ]143 :قال« :وقد قرأ بهذه القراءة بعض

القراء((( ... ،وقد ورد فيها حديث مرفوع ،رواه ابن مردويه(((»((( ،ثم ساقه بسنده.

•

•ويف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [القمر ،]15 :ساق ما رواه اإلمام أمحد

(((

بإسناده إىل ابن مسعود ،قال« :أقرأين رسول اهلل ﴿ :
َّ

﴾ أو ( ُمذكر)؟ قال :أقرأين رسول اهلل

فقال رجل :يا أبا عبد الرمحن﴿ ،
﴿ :

﴾.

﴾»(((.

ثم ساق بسنده إىل اإلمام ابلخاري عدة روايات عن ابن مسعود(((.
قوهل تعاىل﴿ :

=

ً

﴾ [القيامة.)277/8( ]9 :

((( املراد قراءة املد واهلمز مفتوحا من غري تنوين ،وقرأ بها محزة والكسايئ وخلف .النرش (.)271/2
((( هو احلافظ أمحد بن موىس ابن مردويه بن فورك األصبهاين ،تويف سنة (410ﻫ) .انظر :تاريخ أصبهان (،)168/1
وتذكرة احلفاظ (.)1050/3
((( تفسري ابن كثري ( ،)471/3وادلر املنثور للسيويط (.)560/6
((( هو أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل الشيباين ،ودل سنة أربع وستني ومائة ،ومات يف رجب سنة إحدى وأربعني
ومائتني .انظر :طبقات الفقهاء للشريازي (ص.)91
((( انظر :مسند اإلمام أمحد ( ،)395/1وهو يف صحيح مسلم برقم(.)823
((( تفسري ابن كثري ( ،)477/7ورواية ابلخاري برقم (.)4871(،)4869(،)4874
﴾ [ابلقرة ،)688/1( ]259 :وقوهل تعاىل﴿ :

﴾

وانظر مواضع أخرى يف تفسري قوهل تعاىل﴿ :
[النساء ،)453/2( ]159 :وقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [هود ،)304/4( ]5 :وقوهل تعاىل﴿ :

﴾

[يوسف ،)388/4( ]36 :وقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [مريم ،)253/5( ]71 :وقوهل تعاىل﴿ :

﴾

[السجدة ،)366/6( ]17 :وقوهل تعاىل﴿ :
.)252/8( ]6
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﴾ [الواقعة ،)549/7( ]89 :وقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [املزمل:

نقد الروايات:
قد ينقد اإلمام ابن كثري الروايات بنقل أقوال األئمة فيها ،فيصحح أو يضعف
﴾

بعضها ،كما يف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

[املائدة ،]45 :أورد رواية عن اإلمام أمحد عن أنس بن مالك((( أن رسول اهلل 

قرأها بنصب ﴿

َْْ

﴾ ورفع ﴿ َوالع ُ
ي﴾((( ،ثم قال« :وكذا رواه أبو داود ،والرتمذي،

واحلاكم يف مستدركه من حديث عبد اهلل بن املبارك ،وقال الرتمذي :حسن غريب.
وقال ابلخاري :تفرد ابن املبارك بهذا احلديث»(((.
ويف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [الواقعة ]82 :ساق رواية عند ابن جرير

عن ابن عباس  أنه قرأ( :وجتعلون شكركم أنكم تكذبون)((( .ثم قال« :وهذا إسناد
صحيح إىل ابن عباس»(((.

وهو  --عندما يسوق بعض القراءات بأسانيدها حىت وإن اكنت يف صحيح
ابلخاري ومسلم وغريهما ،فإن املقصود إثبات الرواية إىل من قرأ بها ،وال يلزم منه صحة
القراءة ،فهو يعتمد القراءات الصحيحة كما اعتمدها اجلمهور برشوطهم املعروفة ،كما
يف قراءة( :واذلكر واألنىث) وغريها ،وستأيت اإلشارة إىل هذا يف مبحث اختياره وترجيحه
يف القراءات.

((( انظر :اإلصابة يف تميزي الصحابة (.)275/1
((( ويه قراءة الكسايئ .انظر :النرش (.)254/2
((( تفسري ابن كثري ( )121/3وانظر :املسند ( ،)215/3وسنن أيب داود (ح ،)3976،3977وسنن الرتمذي (ح،)2929
واملستدرك (ح ،)2927وقال احلاكم(:هذا صحيح اإلسناد ولم خيرجاه) ،ووافقه اذلهيب ،وضعف إسناده األبلاين،
وشعيب األرنؤوط انظر :ضعيف سنن أيب داود ( ،)3976/854ومسند اإلمام أمحد (.)13272
((( تفسري ابن جرير ( ،)208/27وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)154
((( تفسري ابن كثري (.)546/7
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املبحث اثلاين

منهجه يف ضبط القراءات

من خالل تتبع القراءات اليت أوردها ابن كثري يف تفسريه ّ
تبي أنه يضبط القراءات
ً
ويقيدها بعدة طرق ،اكلرسم ،والوصف ،وغريها ،مما سيظهر جليا يف هذا املبحث:

 -1ضبط القراءة بالرسم والوصف:

﴾ [الفاحتة« :]4 :وأشبع نافع((( كرسة

كقوهل يف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

الاكف ،فقرأ( :مليك يوم ادلين)»((( ،فضبط القراءة برسم (ملك) ثابتة ايلاء ،كما أنه وصف
القراءة بقوهل« :أشبع نافع كرسة الاكف».
ويف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة ]61 :قال« :أما (الفوم) فقد اختلف يف معناه،

وقال يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة« :]61 :هكذا منون مرصوف مكتوب

فوقع يف قراءة ابن مسعود( :وثومها) باثلاء»(((.
(((

باأللف يف املصاحف األئمة العثمانية» .

 -2ضبط القراءة بالوصف:
قال يف تفسري ،قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [الفاحتة« :]5 :بفتح انلون أول اللكمة يف قراءة

اجلميع ،سوى حيىي بن وثاب واألعمش فإنهما كرساها»(((.
َ

وقال يف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [األنعام« :]111 :قرأ بعضهم:

﴿ق ِبال﴾ بكرس القاف وفتح ابلاء من املقابلة واملعاينة ،وقرأ آخرون بضمهما»(((.

((( هو نافع بن عبد الرمحن بن أيب نعيم املدين ،أحد القراء السبعة ،تويف سنة 169ﻫ .انظر :اغية انلهاية (.)330/2
((( تفسري ابن كثري (.)133/1
((( تفسري ابن كثري ( ،)280/1وإعراب القراءات الشواذ (.)166/1
((( تفسري ابن كثري (.)281/1
وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :
﴾ [ابلقرة ،)713/1( ]276 :وقوهل﴿ :

﴾ [ابلقرة ،)376/1( ]106 :وقوهل﴿ :
﴾ [ابلقرة.)724/1( ]282 :

((( تفسري ابن كثري (.)134/1
					
((( تفسري ابن كثري ( ،)318/3والنرش (.)261/2
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=

 -3ضبط القراءة بالكتابة (بالرسم):
وفيه يرسم القراءات دون وصف ،أو قيد آخر ،وهذا كثري ،ووقع فيه بعض اإلشاكالت
يف حتديد القراءات اليت أرادها املؤلف ،خاصة يف القراءات املتفقة يف الرسم ،اكالختالف
يف احلراكت ،سواء اكن يف وسط اللكمات أو آخرها ،فال يمكن معرفة ذلك إال بالرجوع
إىل أصل الكتاب املخطوط ،أو مقارنته باملصادر األخرى؛ وذلا اكن ىلع املحقق إثبات
انلصوص القرآنية كما وصفها املؤلف ،ال إثبات رواية حفص((( فقط.
َ

﴿

ْ

كقوهل « :--قرأ بعض القراءَ ﴿ :ملِك ي ِ ِّ
ين﴾ [الفاحتة ،]4 :وقرأ آخرون:
ِ
وم ادل ِ

﴾»(((.

﴾

وقوهل« :وقـرأ آخرون﴿ :

َُ ُ
[ابلقرة .»]126 :وهذه القراءة بتخفيف قوهل تعاىل﴿ :فأ ْمتِع ُه﴾ ،وذلك بإساكن امليم وختفيف

اتلاء((( ،ويه قراءة ابن اعمر(((.
ٰ

وذكر رواية عن اإلمام أمحد أن رسول اهلل  قرأها﴿ :إنَّ ُه َع ِم َل َغ ْ َ
ي
ِ

َصلِح﴾ ((( [هود ،]46 :ويه قراءة الكسايئ ويعقوب(((.
=

وانظر قوهل تعاىل﴿ :

﴾ ٓ
[ص.)82/7( ]84 :

ً

ً

((( هو حفص بن سليمان بن املغرية ،أبو عمر بن أيب داود األسدي الكويف ،أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن اعصم،
تويف سنة 180ﻫ .انظر :اغية انلهاية (.)254/1
((( تفسري ابن كثري ( ،)133/1والنرش (.)271/1
((( تفسري ابن كثري ( .)425/1ولم يضبطها املحقق رغم أن انلص منقول عن ابن جرير ( ،)545/1وفيه تقييد للقراءة.
((( انظر :النرش (.)222/2
وابن اعمر هو :عبد اهلل بن اعمر ايلحصيب ،أحد القراء السبعة ،تويف سنة 118ﻫ .انظر :معرفة القراء (.)423/1
((( انظر:املسند ( ،)294/6وتفسري ابن كثري ( ،)326/4وصححه األبلاين يف السلسلة الصحيحة (.)2809
((( انظر :النرش ( .)289/2وقد نقل حمقق تفسري ابن كثري قول ابن جرير (« :)53/12وال نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد
من قرأة األمصار إال بعض املتأخرين» .ولم يعلق عليه.
وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :
﴿
﴿

﴾ [املائدة،)77/3( ]23 :

﴾ [إبراهيم ،)511/1( ]34 :وقوهل﴿ :
﴾ [الكهف ،)136/5( ]5 :وقوهل﴿ :
﴾ [مريم ،)261/5( ]82 :وقوهل﴿ :

﴾ [انلحل ،)560/4( ]9 :وقوهل:

﴾ [مريم ،)230/5( ]34 :وقوهل﴿ :
﴾ [املؤمنون ،)466/5( ]14 :وغريها ،يعقوب بن =
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 -4ضبط القراءة بكلمة قرآنية أخرى مشابهة هلا:
كقوهل« :وقرأ قيس بن عباد ( :...هذا رصاط ٌّ
يلع مستقيم) [احلجر ]41 :كقوهل﴿ :
ٌّ

﴾ [الزخرف ،(((»]4 :أي :بكرس الالم يف قوهل تعاىل( :لع ِ)
وتنوين ايلاء مرفوعة((( ،مثل قوهل﴿ :

﴾.

ويف تفسري قوهل تعاىل﴿ :
قرأ ﴿

﴾ [األعراف ]57 :قال« :ومنهم من
﴾ [الروم.(((»]46 :

﴾،كقوهل تعاىل﴿ :

 -5ضبط القراءة حسب توجيهها:
﴾ [الصافات« :]6 :قرئ باإلضافة ،وبابلدل»((( ،املراد

كقوهل يف قوهل تعاىل﴿ :

َ

﴾ إيلها ،وقراءة ابلدل

باإلضافة أي :عدم اتلنوين يف قوهل﴿ :ب ِ ِزين ِة﴾ وإضافة ﴿
﴾(((.
بتنوين ﴿ ﴾ وخفض ﴿

ٌْ
﴾ [ابلدل ]13 :باإلضافة ،وقرئ ىلع أنه ِفعل ،وفيه ضمري الفاعل،

وقوهل« :قرئ ﴿
والرقبة مفعوهل»(((.
ويف قوهل تعاىل﴿ :

َ ََْ

﴾ [األعراف ]149 :قال« :وقرأ بعضهم:

َّ َ

﴿ترحنا﴾ باتلاء املثناة من فوقَ ﴿ ،ربنا﴾ منادى(((»(((.

إسحاق بن زيد بن عبد اهلل بن أيب إسحاق ،أبو حممد احلرضيم موالهم ابلرصي ،أحد القراء العرشة وإمام أهل

=

ابلرصة ومقرئها.انظر :اغية انلهاية .386/2
((( تفسري ابن كثري (.)535/4
((( إعراب القراءات الشواذ (.)747/1
ً

﴾ [اإلرساء.)74/5( ]35:

((( تفسري ابن كثري ( ،)430/3والنرش ( .)269/2وانظر موضعا آخر﴿ :

((( تفسري ابن كثري (.)6/7
َ
((( ابلدل قراءة حفص ومحزة ،ووافقهم شعبة يف تنوين «بزينة» ونصب «الكواكب» انظر :النرش (.)356/2
((( تفسري ابن كثري ( .)406/8والقراءة األوىل ﴿

َ

ًََ

﴾ واثلانية﴿ :ف َّك َرقبة﴾ ،ويه قراءة ابن كثري وأيب عمرو

والكسايئ .انظر :النرش (.)401/2
((( أي :بنصب ابلاء ،ويه قراءة محزة والكسايئ وخلف .انظر :النرش (.)272/2
((( تفسري ابن كثري ( .)476/3وانظر قوهل تعاىل﴿ :
﴿
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﴾ [إبراهيم.)514/4( ]41 :

﴾ [األنعام ،)296/3( ]83 :وقوهل:

املبحث اثلالث

منهجه يف نسبة القراءات
لم يلزتم ابن كثري بنسبة القراءات الواردة يف تفسريه دائما ،ذلا فهو ينسبها أحيانا
ً
ويرتكها كثريا ،سواء أكانت القراءة صحيحة أم شاذة ،وأغلب ما نسبه من قراءات اكن
لغري األئمة املشهورين يف القراءة.

فمما ترك نسبته(((:
قوهل« :ومن القراء من قرأ﴿ :

ُ َ

﴾»((( [ابلقرة.]9 :

ويف الشاذ قوهل« :وقرأ بعض السلف( :حىت إذا فرغ) بالغني املعجمة»(((.

ً
وأما ما يتعلق بنسبة القراءات إىل األئمة السبعة أو العرشة فهو نادرا ما يرصح

بنسبة القراءة إيلهم ،فيرتكها بدون نسبة ،أو ينسبها إىل من قرأ بها من أصحاب الشواذ
أو الصحابة واتلابعني وغريهم.
وأما ما ال ينسبه فكثري ،فرتاه يقول« :قرأ ابلعض» أو «قرأ آخرون»(((.
َ

ْ

َ
ْ ِّ
ين﴾ [الفاحتة ،]4 :وقرأ آخرون﴿ :
كقوهل« :قرأ بعض القراء﴿ :مل ِ
ِك يو ِم ادل ِ

وقوهل يف سورة املائدة [﴿« :]112
َْ َْ َ

﴾»(((.

﴾ ،هذه قراءة كثريين،

َّ

ُ
وقرأ آخرون﴿ :هل تست ِط
يع َرب َك﴾»(((.
((( وتقدم أمثلة هلذا يف مبحث( :منهج ابن كثري يف إيراد القراءات).
((( تفسري ابن كثري ( ،)77/1والنرش (.)207/2
وانظر مواضع أخرى يف تفسريه لقوهل تعاىل( :زكرياء) [مريم ،)211/5( ]2 :وقوهل﴿ :
((( يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [املجادلة.)45/8( ]11 :

﴾ [سبأ ،)514/6( ]23 :وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)122

وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [يوسف ،)392/4( ]45 :وقوهل﴿ :

﴾ [الزخرف]52 :

(.)231/7
((( كما تقدم يف مبحث( :منهج ابن كثري يف إيراد القراءات).
((( تفسري ابن كثري ( ،)133/1والنرش (.)271/1
((( تفسري ابن كثري ( ،)225/3والنرش (.)256/2
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ً

وقد ينسب القراءة إىل األمصار دون ذكر أسماء القراء:
كما يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة ]265 :قال« :بضم الراء ،وبها قرأ اعمة

أهل املدينة واحلجاز والعراق ،وفتحها ،ويه قراءة بعض أهل الشام والكوفة .(((»...
ً
ونسب القراءات إىل القراء السبعة بلفظ «السبعة» يف أربعة مواضع تقريبا(((.
وأما من رصح بأسمائهم من القراء حسب ما وقفت عليه ،فابن اعمر يف موضعني(((،
واعصم((( كذلك((( ،وأبو عمرو((( ومحزة وأبو جعفر((( ويعقوب ،لك يف موضع واحد(((.
َ ْ
العشية إىل غريهم من أصحاب القراءات الشاذة ،أو إىل
وقد ينسب القراءات
الصحابة واتلابعني وغريهم:

َ
كقوهل « :--وقرأ احلسن ابلرصي ،وطاوس((( ،وجماهد( ،((1والضحاكَ ﴿ :وما
َ َ َ ٍّ َ ُ َ َّ
ب أن يغل﴾ [آل عمران ]161 :بضم ايلاء»( .((1وهذه القراءة مروية عن نافع وابن اعمر
كن ِل ِ
((( تفسري ابن كثري ( ،)695/1وانظر :النرش (.)232/2
وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :
((( يف قوهل تعاىل﴿ :
﴿

﴾ [املائدة ،)133/3( ]53 :وغريها.

﴾ [الفاحتة ،)127/1( ]2 :وقوهل﴿ :
﴾ [احلج ،)425/5( ]35 :وقوهل﴿ :

َّ
((( يف قوهل تعاىلُ ﴿ :مولها﴾ [ابلقرة﴿ ،)643/1( ]148 :

﴾ [الفاحتة ،)134/1( ]5 :وقوهل:
﴾ [املؤمنون.)481/5( ]60 :

﴾ [مريم.)230/5( ]34 :

((( هو اعصم بن بهدلة بن أيب انلجود األسدي الكويف ،أحد القراء السبعة ،تويف سنة 127ﻫ .انظر :سري أعالم انلبالء
(.)256/5
﴾ [مريم﴿ ،)230/5( ]34 :

﴾ [املعارج.)230/8( ]43 :

((( يف قوهل تعاىل﴿ :
((( هو َز ّبان بن العالء بن عمار املازين ابلرصي ،أحد القراء السبعة ،تويف سنة 145ﻫ .انظر :اغية انلهاية (.)288/1
((( هو يزيد بن القعقاع ،اإلمام ،أبو جعفر املخزويم املدين القارئ ،أحد القراء العرشة ،تويف سنة 127ﻫ .انظر :اغية
انلهاية (.)382/2
((( يه ىلع الرتتيب يف قوهل تعاىل( :يلهب) [مريم﴿ ،)221/5( ]19 :
(﴿ ،)212/5

﴾ [املائدة﴿ ،)143/3( ]60 :

﴾ [األنفال﴿ ،)96/4( ]72 :

﴾ [مريم]5 :

﴾ [الواقعة.)549/7( ]89 :

((( هو أبو عبد الرمحن ،طاوس بن كيسان ايلماين ،تويف سنة 106ﻫ .انظر :الطبقات الكربى البن سعد (.)66/6
( ((1هو جماهد بن جرب ،ويكىن :أبا احلجاج ،موىل قيس بن السائب املخزويم ،تويف سنة (104ﻫ) .انظر :الطبقات
الكربى البن سعد (.)19/6
( ((1تفسري ابن كثري (.)151/2
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ومحزة والكسايئ(((.

ََ

ُ

ونسب قراءة فتح الالم األوىل وضم اثلانية من قوهل﴿ :ل ُ
تول﴾ [إبراهيم ]46 :إىل

جماهد((( ،ويه قراءة الكسايئ من السبعة(((.

ََ ْ َ ْ

ونسب قراءة ضم اتلاء يف قوهل تعاىل﴿ :لقد علِم ُت﴾ [اإلرساء ]102 :لعيل بن أيب

طالب((( ،ويه قراءة الكسايئ من السبعة(((.
وغريها من القراءات املتواترة ،وينسبها إىل غري املشهورين من القراء(((.
كما أنه  --نسب بعض القراءات إىل بعض األئمة العرشة ،ويه مروية عنهم
من غري الطرق املشهورة:
﴾ [الفاحتة ،]7 :بنصب (غري)

كنسبته قراءة﴿ :
البن كثري ،ويه مروية عنه من طريق اخلليل بن أمحد(((.

وكقوهل« :وأشبع نافع كرسة الاكف ،فقرأَ ( :مل ِِك يوم ادلين)»((( .وهذه القراءة مروية

عن ورش((( من الطرق غري املشهورة عنه(.((1
((( انظر :النرش (.)243/2
((( انظر :تفسري ابن كثري (.)517/4
((( انظر :النرش (.)300/2
((( انظر :تفسري ابن كثري (.)126/5
((( انظر :النرش (.)309/2
((( انظر يف قوهل تعاىل﴿ :
( ،)313-312/3وقوهل﴿ :

﴾ [املائدة ،)218/3( ]107 :وقوهل﴿ :
﴾ [يوسف ،)425/4( ]110 :وقوهل﴿ :

﴾ [األنعام]105 :

﴾ [مريم ،)225/5( ]25 :وغريها.

((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)140/1وخمترص يف شواذ القرآن (ص.)18
واخلليل بن أمحد هو ابن عمر بن تميم ،أبو عبد الرمحن الفراهيدي األزدي ،تويف سنة 170ﻫ .انظر :إنباه الرواة
(.)376/1
((( تفسري ابن كثري (.)133/1
ً
وانظر مثاال آخر يف قوهل تعاىل( :فأزاهلما) [ابلقرة.)236/1( ]36:
((( هو عثمان بن سعيد ،امللقب بورش ،انتهت إيله رئاسة اإلقراء بادليار املرصية يف زمانه ،تويف سنة 197ﻫ .انظر :اغية
انلهاية (.)502/1
( ((1انظر :ابلحر املحيط ( ،)20/1وتفسري القرطيب (.)139/1
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وأما القراء األربعة أصحاب القراءات الشاذة((( ،فنسب القراءة إىل احلسن ابلرصي
يف ثمانية مواضع((( ،وابن حميصن((( يف موضعني((( ،واألعمش يف موضع واحد(((.
كما نسب القراءة إىل بعض الصحابة يف مواضع قليلة ،إال ابن عباس وابن مسعود
 أمجعني ،-اكنوا أكرث من غريهم يف نسبة القراءة إيلهم.ً
َ ْ
كقوهل« :وعن ابن عباس أيضا أنه قرأ( :ف َّرقناه) [اإلرساء ]106 :بالتشديد»(((.
وقوهل« :وقرأ ابن مسعود وابن عباس( :والشمس جتري ال مستقر هلا)»((( [يس.]38 :
﴾ [يس ... ،]35 :ويه كذلك يف قراءة ابن

وقوهل﴿ :
مسعود»(((.

ُ
وأما بايق الصحابة فقد نسبها إىل أيب بن كعب ،ويلع بن أيب طالب ،واعئشة(((،

((( وهم :احلسن ابلرصي ،وابن حميصن ،واألعمش ،والزييدي.
((( يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة ،)190/1( ]19 :وقوهل﴿ :

﴾ [املائدة ،)218/3( ]107 :وقوهل﴿ :
 ،)474/4( ]43وقوهل﴿ :

﴾ [آل عمران ،)151/2( ]161 :وقوهل﴿ :

﴾ [اتلوبة ،)203/4( ]100 :وقوهل﴿ :

﴾ [فصلت ،)184/7( ]44 :وقوهل﴿ :

﴾ [الرعد:

﴾ [القيامة ،)275/8( ]1 :وقوهل﴿ :

﴾

[املعارج.)230/8( ]43 :
((( هو حممد بن عبد الرمحن بن حميصن السهيم موالهم امليك ،تويف سنة 123ﻫ .انظر :اغية انلهاية (.)167/2
﴾ [ابلقرة ،)563/1( ]204 :وقوهل﴿ :

((( يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [يوسف]90 :

(.)408/4
((( يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [الفاحتة.)134/1( ]5 :

((( تفسري ابن كثري ( )2/3طبعة دار املعرفة ،وتفسري ابن جرير( ،)178/15وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه
(ص.)81
ً

وانظر أيضا القراءات يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة:

﴾ [املائدة ،)51/3( ]6 :وقوهل﴿ :

.)500/1( ]184
((( تفسري ابن كثري ( ،)577/6وابلحر املحيط ( ،)336/7وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)363/2
((( قرأ( :ومما عملته) ،تفسري ابن كثري ( ،)575/6وتفسري ابن جرير ( ،)4/23وإعراب القراءات الشواذ للعكربي
(.)372/2
ً

وانظر أيضا قوهل تعاىل﴿ :
وقوهل﴿ :
((( انظر :أسد الغابة (.)186/7
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﴾ [ابلقرة ،)280/1( ]61 :وقوهل﴿ :
﴾ [األحزاب( ]50 :طبعة دار املعرفة .)507/3

﴾ [النساء،)244/2( ]20 :

وأيب هريرة((( ،وعمر بن اخلطاب ،وعثمان بن عفان((( ،وسعد بن أيب وقاص -

أمجعني ،-ولم يكرث عنهم ،وبعضهم وقفت هل ىلع موضع واحد فقط.
وأمثلة ذلك:
﴾ [إبراهيم:

أورد رواية يف تفسري قوهل تعاىل﴿ :
ُ
 ،]46قال يف آخرها« :وكذلك يه قراءة عبد اهلل( :وإن اكد مكرهم) ،قلت :وكذا روي عن أيب

بن كعب وعمر بن اخلطاب  --أنهما قرءا( :وإن اكد) ،كما قرأ يلع»(((.
ُ
ً
وقال أيضا« :وقد روي عن أيب بن كعب وابن عباس أنهما قرآ( :انليب أوىل باملؤمنني
من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب هلم)»((( [األحزاب.]6 :
ً
وقال أيضا« :وقد روي عن يلع وابن عباس أنهما قرآها( :وجتعلون شكركم أنكم
تكذبون)»(((.
﴾ [االنشقاق ]19 :أن املراد حممد

وذكر يف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

 ،ثم قال« :ويؤيد هذا املعىن قراءة عمر وابن مسعود وابن عباس ...
ََ َ

تك َ َّ
﴿ل ْ
ب﴾ بفتح اتلاء وابلاء»(((.

﴾ [األنبياء ]98 :أن معىن ﴿

وروى يف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

﴾ أي:

حطب ،ثم قال« :ويه كذلك يف قراءة يلع واعئشة .(((»--
((( انظر :اإلصابة يف تميزي الصحابة (.)351/7
((( انظر :اإلصابة يف تميزي الصحابة (.)377/4
((( تفسري ابن كثري ( ،)517/4وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)74
((( تفسري ابن كثري ( ،)381/6وتفسري الزخمرشي (.)523/3
وانظر القراءات يف قوهل تعاىل﴿ :
((( يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [األعراف.)460/3( ]127 :

﴾ [الواقعة ،]82 :تفسري ابن كثري ( ،)545/7واملحتسب (.)310/2

((( تفسري ابن كثري ( ،)360/8وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)170
وانظر القراءات يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [انلور ،)72/6( ]43 :وقوهل﴿ :

﴾ [الفاحتة.)140/1( ]7 :
((( تفسري ابن كثري ( ،)377/5وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)95
وانظر القراءات يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [انلور.)28/6( ]15:
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﴾ [السجدة« :]17 :قرأ أبو

وقال يف قوهل تعاىل﴿ :
ُ

هريرة( :ق َّرات أعني)»(((.

﴾ [مريم« :]5 :وروي عن أمري املؤمنني

وقال يف قوهل تعاىل﴿ :
عثمان بن عفان  أنه اكن يقرؤها﴿ :

بمعىن :قلت عصبايت من بعدي»(((.
ً
وقال أيضا« :وقوهل﴿ :

السلف ،منهم :سعد بن أيب وقاص»(((.

﴾ بتشديد الفاء،

ُ
﴾ [النساء ]12 :أي :من أم ،كما هو يف قراءة بعض

َّ
كما نسب القراءة إىل كثري من اتلابعني ،كمجاهد ،وقَتادةَ ،
وسعيد بن ُجبري((( ،والضحاك
ُ َ ْ َ ((( ُ ْ
ُ
ورؤبة((( ،وأيب
ابن ُمزاحم ،وطاوس ،وأيب جعفر ابلاقر((( ،وأيب نهيك((( ،وسفيان بن عيينة ،
َْ
رجاء َ
العطاردي((( ،وقيس بن ُعباد( ،((1وابن ِسريين( ،((1وحيىي بن يعمر( ،((1وأيب حنيفة(،((1
َّ
وعمرو بن فائد( ،((1وحيىي بن َوثاب ،والزهري( ،((1والربيع بن أنس( ،((1وغريهم.
((( تفسري ابن كثري ( ،)366/6وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)119
وقال ابن كثري« :انفرد به ابلخاري من هذا الوجه» ،وهو يف صحيح ابلخاري برقم (.)4780
((( تفسري ابن كثري ( ،)212/5وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)86
((( تفسري ابن كثري ( ،)230/2تفسري الزخمرشي (.)486/1
((( هو سعيد بن جبري ،موىل بلين وابلة بن احلارث ،من بين أسد ،تويف سنة 95ﻫ .انظر :طبقات ابن سعد (.)267/6
((( هو حممد بن يلع بن احلسني بن يلع بن أيب طالب ،تويف سنة 118ﻫ .انظر :اغية انلهاية (.)202/2
((( اسمه القاسم بن حممد األسدي .انظر :طبقات ابن سعد (.)322/6
((( هو أبو حممد ،الكويف اهلاليل موالهم ،تويف سنة 198ﻫ .انظر :اغية انلهاية (.)308/1
ّ
ّ
ّ
اتلمييم .انظر :شذرات اذلهب (.)221/2
ابلرصي
العجاج
((( هو رؤبة بن
((( هو عمران بن تميم ،أبو األشهب العطاردي ،تويف سنة 105ﻫ .انظر :تاريخ اإلسالم (.)217/4
( ((1هو قيس بن ُعباد القييس الضبيع ،أبو عبد اهلل .انظر :سري أعالم انلبالء (.)396/1
( ((1هو حممد بن سريين ،موىل أنس بن مالك .انظر :طبقات ابن سعد (.)143/7
( ((1اكن قايض َم ْرو ،وهو أول من نقط املصاحف .انظر :ابلداية وانلهاية (.)88/9
( ((1هو اإلمام الفقيه ،أبو حنيفة انلعمان الكويف ،املتوىف سنة 150ﻫ .انظر :سري أعالم انلبالء (.)390/6
( ((1هو أبو يلع األسواري ابلرصي .انظر :اغية انلهاية (.)602/1
( ((1هو عبد اهلل بن عمر الزهري .انظر :الغاية (.)438/1
( ((1هو الربيع بن أنس ،من بكر بن وائل من أنفسهم ،واكن من أهل ابلرصة ،ومات يف خالفة أيب جعفر املنصور.
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=

قال « :--وقرأ احلسن ابلرصي وطاوس وجماهد والضحاك﴿ :
﴾ [آل عمران ]161 :بضم ايلاء»(((.

﴾ [األعراف ]40 :ذكر قراءةُ ( :
اجل َّمل)

ويف تفسري قوهل تعاىل﴿ :

بضم اجليم وتشديد امليم ،ثم قال« :وهذا اختيار سعيد بن جبري ،ويف رواية أنه قرأ:
( ُ
اجل َمل)((( يعين :قلوس السفن ،ويه احلبال الغليظة»(((.

قال « :--وقرأ قيس بن عباد وحممد بن سريين وقتادة( :هذا رصاط ٌّ
يلع

مستقيم) [احلجر.(((»]41 :
ً
َ
(احلمد هلل)
وقال أيضا« :وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قاال:
بانلصب ،وهو ىلع إضمار فعل»(((.

ُ

وذكر عن الرباء بن اعزب((( أنه قرأ( :ي َساقط)((( يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [مريم.]25 :
=

انظر :طبقات ابن سعد (.)261/7

((( تفسري ابن كثري ( ،)151/2والنرش (.)243/2
وانظر القراءات الواردة عن جماهد والضحاك يف قوهل تعاىل﴿ :
﴿

﴾ [انلور ،)57/6( ]35 :وقوهل:

﴾ [اإلرساء ،)65/5( ]23 :وقوهل﴿ :
﴾ [املنافقون ،)125/8( ]2 :وقوهل﴿ :

﴾ [انلور ،)72/6( ]43 :وقوهل﴿ :
﴾ [إبراهيم ،)517/4( ]46 :وقوهل﴿ :

﴾

[انلور.)34/6( ]25 :
((( ضبطها املحقق بتشديد امليم .انظر :خمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)48
((( تفسري ابن كثري (.)415/3
وانظر القراءات يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [الرعد ،)474/4( ]43 :وقوهل﴿ :

﴾ [فصلت.)184/7( ]44 :

((( تفسري ابن كثري ( ،)535/4وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)747/1
((( تفسري ابن كثري ( ،)127/1وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)9
ً
﴾ [ابلقرة.)207/1( ]26 :
وانظر عن رؤبة أيضا يف قوهل تعاىل﴿ :
((( انظر :أسد الغابة (.)362/1
((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)225/5وقد أثبتها املحقق كقراءة اجلمهور ،واتلصحيح من تفسري ابن جرير (،)73/16
وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)87
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ُ

َّ َ

وقرأ أبو جعفر ابلاقر﴿ :ه َو ُم َولها﴾((( [ابلقرة.]148 :
وقال« :فاكن ُّ
الزهري يقرؤها﴿ :

خفيفة»(((.

﴾ [ابلقرة ]106 :بضم انلون

َ

وقال« :وحيك عن أيب حنيفة أنه قرأَ ( :مل َك يوم ادلين) [الفاحتة ]4 :ىلع أنه فعل وفاعل

ومفعول»(((.

ُْ

ُ
وم ْر ِسيها) [هود.(((»]41 :
وقال« :وقرأ أبو رجاء العطاردي( :بسم اهلل م ِريها
ً
ً
َ
وقال« :وقرأ أبو نهيك( :تسقط عليك رطبا جنيا) [مريم.(((»]25 :
َ َّ

وقال« :وقرأ حيىي بن يعمر( :ذكر رمحة عبده زكريا) [مريم.(((»]2 :
وقال« :وقرأ الربيع بن أنس( :واذلين جاءوا بالصدق) [الزمر.(((»]33 :
َْ
وحىك عن األع َرج((( أنه قرأ( :ألقسم بيوم القيامة) [القيامة.(((]1 :
وقال« :وقرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع الكرس»( .((1يعين :قوهل تعاىل﴿ :

[الفاحتة.]5 :

وقوهل« :و﴿

﴾

﴾ [الفاحتة ]5 :بفتح انلون أول اللكمة يف قراءة اجلميع سوى حيىي

ابن وثاب واألعمش فإنهما كرساها»(.((1

((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)463/1وإعراب شواذ القرآن للعكربي (.)215/1
((( يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ .انظر :تفسري ابن كثري ( ،)376/1ويه قراءة ابن اعمر .انظر :النرش (.)219/2

((( تفسري ابن كثري ( ،)133/1والكشاف (.)9/1
((( تفسري ابن كثري ( ،)322/4وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)64
َُ

((( تفسري ابن كثري ( .)225/5وقد أثبتها املحقق كقراءة اعصم( :تساقط) ،واتلصحيح من تفسري ابن جرير (،)73/16
وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)87
وانظر القراءات يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [مريم.)261/5( ]82 :

((( تفسري ابن كثري ( ،)211/5وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)86
((( تفسري ابن كثري ( ،)99/7وتفسري الزخمرشي (.)128/4
((( هو أبو داود ،عبد الرمحن بن هرمز املدين ،تويف سنة 117ﻫ .انظر :اغية انلهاية (.)91/2
((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)275/8وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)647/2
( ((1تفسري ابن كثري ( ،)134/1وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)9
( ((1تفسري ابن كثري ( ،)134/1وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)9
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َّ
وقوهل« :وقرأ الشعيب(((﴿ :

﴾ [ابلقرة ]196 :برفع العمرة»(((.

﴾ [املعارج ]43 :ذكر قراءة ضم انلون والصاد((( ،ونسبها إىل حيىي
يف قوهل﴿ :
ابن أيب كثري((( ومسلم َ
ابلطني((( والربيع بن أنس((( وأيب صالح((( وابن زيد((( وغريهم(((.
كما نسب القراءات إىل بعض من اشتهر باالختيارات( ((1يف القراءات ،كزيد بن
َّ َ
الس َميفع ،وابن أيب عبلة( ،((1وابن جرير الطربي ،وغريهم.
يلع( ،((1وابن
ً
كقوهل« :وعن احلسن وزيد بن يلع( :احلم ِد هلل) [الفاحتة ]2 :بكرس ادلال إتبااع لألول

اثلاين»(.((1

َّ َ
الس َميفع(( :((1واملقيمني الصالة) [احلج ]35 :بانلصب»(.((1
وقوهل« :وقرأ ابن

ً
ُ ُ
احلمد ل) [الفاحتة ]2 :بضم ادلال والالم إتبااع للثاين
وقوهل« :وقرأ ابن أيب عبلة( :

((( هو اعمر بن رشاحيل ،أبو عمرو الشعيب الكويف ،اإلمام املشهور ،تويف سنة 105ﻫ .انظر :اغية انلهاية (.)350/1
((( تفسري ابن كثري ( ،)532/1وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)19
((( ويه قراءة ابن اعمر وحفص ،انظر :النرش (.)391/2
((( هو أبو نرص الطايئ موالهم ،تويف سنة 129ﻫ .انظر :سري أعالم انلبالء (.)27/6
((( لم أقف ىلع ترمجته.
((( هو ابن زياد ابلكري اخلراساين ،تويف سنة 139ﻫ .انظر :سري أعالم انلبالء (.)169/6
((( هو حممد بن عمري بن الربيع اهلمذاين الكويف ،بيق إىل حدود 310ﻫ .انظر :اغية انلهاية (.)222/2
((( لم أقف ىلع ترمجته.
((( انظر :تفسري ابن كثري (.)230/8
ُ
َ
( ((1االختيار يف القراءة :احلرف اذلي خيتاره القارئ من القراء من بني مروياته ،وينسب إيله .انظر :مصطلحات علم
القراءات (.)887/2
( ((1هو زيد بن يلع بن احلسني بن يلع بن أيب طالب ،قتل سنة 122ﻫ .انظر :سري أعالم انلبالء ( .)389/5وقد مجع
قراءته ادلكتور عبد املاجد انلديمّ ،
وسماه« :اجلامع يف قراءة اإلمام زيد بن يلع» ،وطبعته دار الكتب العلمية اعم
1434ﻫ.
( ((1هو إبراهيم بن أيب عبلة ،تويف سنة 152ﻫ .انظر :اغية انلهاية (.)19/1
( ((1تفسري ابن كثري ( ،)128/1وابلحر املحيط (.)18/1
وانظر القراءات يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة.)216/1( ]30:

( ((1يف املطبوعة« :السميقع» بالقاف.
( ((1تفسري ابن كثري ( ،)425/5وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)97
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األول»(((.

ٌ
َّ ٌ
وقوهل« :وقرأ آخرون بالرفع ﴿ َو ِصية﴾((( [ابلقرة ،]240 :ىلع معىن :كتب عليكم وصية،

واختارها ابن جرير»(((.

((( تفسري ابن كثري ( ،)128-127/1وتفسري الزخمرشي (.)10/1
((( النرش (.)228/2
((( تفسري ابن كثري ( ،)659/1وتفسري ابن جرير (.)578/1
وانظر القراءات يف قوهل تعاىل﴿ :
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﴾ [انلور.)38/5( ]27 :

املبحث الرابع

مصادره يف القراءات وتوجيهها
تنوعت مصادر احلافظ ابن كثري اليت عزا إيلها وجوه القراءات وعللها بني كتب
اتلفسري واآلثار واللغة ،وهو يف َع ْز ِوه إيلها ال يرصح بأسماء املؤلفات ،بل بأسماء مؤلفيها،
ِّ
َّ
ْ
وقد يُش ِك هذا يف حال وجود أكرث من ُم َؤلف ملؤلف واحد.
أما ما يتعلق بكتب القراءات والرسم واتلوجيه ،فلم أقف ىلع ذكر هلا يف تفسريه
إال ما يتعلق بذكره بلعض مصاحف الصحابة واالحتجاج بها إلثبات بعض القراءات.
وهذه قائمة باملصادر اليت عزا إيلها القراءات يف تفسريه:

 -1جامع ابليان عن تأويل آي القرآن ،أليب جعفر الطربي حممد بن جرير بن
يزيد بن كثري بن اغلب (ت310ﻫ)(((.

وهو تفسري جليل عظيم القدر ،ومصدر هام من مصادر اتلفسري والقراءات
ً
ً
واحلديث واآلثار واللغة وشواهد الشعر ،وغريها ،اعتمد عليه ابن كثري اعتمادا كبريا
يف سائر تفسريه ،ونقل الكثري من نصوصه وعباراته ،ومنها وجوه القراءات املتعددة مع
ً
ً
عللها أحيانا ،وأمثلة هذا كثرية ،أوردت طرفا منها يف مبحث توجيه القراءات ،وأخرى
يف مبحث اختياره وترجيحه يف القراءات((( ،فأغىن عن إاعدته هنا.

 -2تفسري عبد الرازق ،أليب بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاين
(ت211ﻫ)(((.

((( انظر :ابلداية وانلهاية ( ،)165/11ووفيات األعيان (.)191/4
((( انظر :املبحث اخلامس والسادس.
وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :
( ،)71/3وقوهل تعاىل﴿ :
تعاىل﴿ :
﴿

﴾ [ابلقرة ]265 :تفسري ابن كثري ( ،)695/1وتفسري ابن جرير

﴾ [ابلقرة ]126 :تفسري ابن كثري ( ،)425/1وتفسري ابن جرير ( ،)544/1وقوهل

﴾ [األعراف ]143 :تفسري ابن كثري ( ،)471/3وتفسري ابن جرير ( ،)54/9وقوهل تعاىل:
﴾ [انلور ]27 :تفسري ابن كثري ( ،)38/6وتفسري ابن جرير ( ،)112/18وغريها.

((( انظر :وفيات األعيان (.)216/3
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عزا إيله قراءة ابن عباس ،بعد أن ساق إسناد عبد الرزاق إىل ابن عباس قال« :اكن
ابن عباس يقرؤها( :وما يعلم تأويله إال اهلل ويقول الراسخون آمنا به)»(((.

 -3فضائل القرآن ،أليب عبيد القاسم بن سالم (ت224ﻫ)(((.
أورد ابن كثري عن أيب عبيد أنه روى عن عمر بن اخلطاب  أنه اكن يقرأ:
(غري املغضوب عليهم وغري الضالني)(((.

ْ
 -4معالم اتلنيل ،أليب حممد احلسني بن مسعود بن حممد ابلغوي (ت516ﻫ)(((.

قال ابن كثري« :وقال ابلغوي :قرأ يعقوب« :يلُعلم»((( بالضم ،أي :يلعلم انلاس أن

الرسل قد بلغوا»(((.

 -5الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل ،أليب القاسم حممود بن عمر بن حممد
ابن عمر اخلوارزيم الزخمرشي (ت 538ﻫ)(((.

َّ
«ورجح الزخمرشي
عزا إيله مواضع قليلة يف تعليل القراءات أو إيرادها ،كقوهل:
﴿
﴿

﴾ [الفاحتة]4 :؛ ألنها قراءة أهل احلرمني ،ولقوهل﴿ :

﴾ [اغفر ،]16 :ولقوهل:

﴾ [انلاس.(((»]2 :

((( تفسري ابن كثري ( ،)11/2وعند عبد الرزاق يف اتلفسري (( :)166/1ويقول الراسخون يف العلم آمنا به).
ً
﴾ [احلج ]36 :تفسري عبد الرزاق ( ،)38/2وتفسري ابن كثري (.)427/5
وانظر موضعا آخر يف قوهل تعاىل﴿ :
((( تاريخ بغداد ( ،)403/12وسري أعالم انلبالء (.)490/10
((( تفسري ابن كثري ( ،)141/1فضائل القرآن أليب عبيد (ص ،،)232وتفسري الزخمرشي (.)17/1
وانظر قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [يوسف ،]23 :تفسري ابن كثري ( ،)379/4وقوهل﴿ :

﴾ [انلحل،]81 :

تفسري ابن كثري (.)591/4
((( انظر :وفيات األعيان ( ،)136/2وسري أعالم انلبالء (.)328/14
(((

سورة اجلن28:

((( تفسري ابن كثري ( ،)248/8وتفسري ابلغوي (.)406/4
((( انظر :وفيات األعيان ( ،)168/5وابلداية وانلهاية (.)272/12
((( تفسري ابن كثري (( )26/1طبعة دار املعرفة) ،والكشاف (.)9/1
وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :
وقوهل تعاىل﴿ :
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﴾ [الفاحتة ]7 :تفسري ابن كثري ( ،)140/1والكشاف (،)11/1

﴾ [ابلقرة ]30 :تفسري ابن كثري ( ،)216/1والكشاف (.)61/1

 -6املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز ،أليب حممد عبد احلق بن اغلب
َّ
ُ
حار ِب األندليس الغرنايط
ابن عبد امللك بن اغلب بن تمام بن عطية الم ِ
(ت541ﻫ)(((.

َ َْ ُ
ذكر ابن كثري أن الكسايئ حىك عن بعض العرب أنها تقرأ بفتح امليم وصلة اهلمزة
َ
(الرحيم  .احلمد هلل) ،فنقلوا حركة اهلمزة إىل امليم بعد
حال وصل البسملة بالفاحتة:
َ
َّ
تسكينها ،ثم نقل رد ابن عطية هلذه القراءة فقال« :قال ابن عطية :ولم ت ِرد بهذا قراءة عن
أحد فيما علمت»(((.

 -7اجلامع ألحاكم القرآن ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطيب (ت671ﻫ)(((.
﴾ [ابلقرة ،]30 :ثم

ذكر قراءة (خليقة) بالقاف يف قوهل تعاىل﴿ :
قال« :ونقلها القرطيب عن زيد بن يلع»(((.

 -8صحيح ابلخاري ،لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن إسماعيل ابلخاري (ت256ﻫ)(((.
قال ابن كثري« :وقال ابلخاري :ومن قرأ ﴿

﴾

(((

[انلور]1 :

يقول« :فرضنا

عليكم وىلع من بعدكم»(((.
((( انظر :سري أعالم انلبالء (.)6/15
((( تفسري ابن كثري ( ،)127/1وتفسري ابن عطية (.)68/1
((( انظر :الوايف بالوفيات ( ،)122/2وطبقات املفرسين لدلاودي (.)65/2
((( تفسري ابن كثري ( ،)216/1وتفسري القرطيب (.)228/2
وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :
القرطيب ( ،)228/2وقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة ]83 :تفسري ابن كثري ( ،)317/1وتفسري
﴾ [ابلقرة ]132 :تفسري ابن كثري ( ،)446/1وتفسري القرطيب

(.)409/2
((( انظر :وفيات األعيان ( ،)188/4وسري أعالم انلبالء (.)391/12
((( أي :باتلخفيف .انظر :النرش (.)330/2
((( تفسري ابن كثري ( ،)5/6وصحيح ابلخاري مع الفتح (.)446/8
وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :
ابلخاري برقم ( ،)4505وقوهل﴿ :

﴾ [ابلقرة ]184 :تفسري ابن كثري ( ،)496/1وصحيح
﴾ [الزخرف ]88 :تفسري ابن كثري ( ،)244/7وصحيح ابلخاري برقم

(.)4819
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 -9املستدرك ىلع الصحيحني ،للحافظ أيب عبد اهلل حممد بن عبد اهلل احلاكم
َّ
الض ِّ ُّ
ب انليسابوري (ت 405ﻫ)(((.
ذكر ابن كثري رواية احلاكم عن يلع بن أيب طالب أن انليب  قرأ﴿ :
﴾ [املائدة ،]107 :ثم قال« :صحيح ىلع رشط مسلم ،ولم خيرجاه»(((.
كما عزا إىل غري هؤالء؛ اكبن مردويه((( ،وابن املنذر((( ،وابن أيب حاتم((( ،والطرباين(((،
وبعض أئمة اللغة؛ كسيبويه((( ،واخلليل بن أمحد((( ،وانلحاس((( ،وابن جين( ،((1والفراء(.((1
((( انظر :ابلداية وانلهاية (.)355/11
((( تفسري ابن كثري ( ،)218/3واملستدرك (.)237/2
((( تفسري ابن كثري (.)474/2
((( تفسري ابن كثري (.)244/2
وابن املنذر هو :أبو القاسم ،احلسن بن احلسن بن يلع بن املنذر ابلغدادي ،املتوىف سنة 411ﻫ .انظر :تاريخ بغداد
( ،)304/7وشذرات اذلهب (.)195/3
((( تفسري ابن كثري (.)278/5 ،51/3 ،267/2
وابن أيب حاتم هو عبد الرمحن بن أيب حاتم ،حممد بن إدريس الرازي .انظر :ابلداية وانلهاية (.)191/11
((( تفسري ابن كثري (.)376/1
والطرباين هو :احلافظ أبو القاسم ،سليمان بن أمحد اللخيم الشايم الطرباين ،تويف سنة 360ﻫ .انظر :طبقات
احلنابلة ( ،)49/2واألنساب (.)199/8
((( تفسري ابن كثري (.)207/1
وسيبويه هو :عمرو بن عثمان ،أبو برش ،الفاريس ابلرصي ،تويف سنة 180ﻫ .انظر :إنباه الرواة ( ،)246/2وأخبار
انلحويني (ص.)48
((( تفسري ابن كثري (.)190/1
((( تفسري ابن كثري (.)190/1
وانلحاس هو :أبو جعفر ،أمحد بن حممد املرصي انلحوي ،تويف سنة 338ﻫ .انظر :سري أعالم انلبالء (،)401/15
وبغية الواعة (.)362/1
( ((1تفسري ابن كثري (.)207/1
وابن جين هو :أبو الفتح ،عثمان بن جين املوصيل ،تويف سنة 392ﻫ .انظر :الفهرست (ص ،)95وإنباه الرواة (.)335/2
( ((1تفسري ابن كثري (.)231/7 ،136/1
والفراء هو :أبو زكريا ،حيىي بن زياد الفراء ،تويف سنة 207ﻫ .انظر :تاريخ بغداد ( ،)152/14ووفيات األعيان
(.)225/5
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املبحث اخلامس

منهجه يف توجيه القراءات
•

•علل ابن كثري أغلب القراءات اليت أوردها يف تفسريه ،وترك القليل منها ،كقوهل:
َّ
«وقرأ ابن عباس ،وأبو جعفر ابلاقر ،وابن اعمر﴿ :هو ُم َوالها﴾» [ابلقرة.(((]148 :

﴾ [النساء ،]29 :قرئ﴿ :

وقوهل﴿« :

﴾ بالرفع

وانلصب»(((.
ويف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [األنعام ]152 :قال« :وقرأ بعضهم بتشديد اذلال ،وآخرون

بتخفيفها»(((.

•
•

•وقد يشري إشارة خمترصة إىل علة القراءة :كقوهل« :وكالهما متالزمتان»((( ،أو «بمعىن
واحد»((( ،أو «معناهما متقارب»((( ،أو «كالهما حسن ُم َّتجه قريب»(((.
ِّ
ِّ
•وهو يف الغالب يتوسط يف توجيه القراءة ،فليس بالطويل اململ ،وال القصري املخل،

﴾ [األنعام« :]94 :قرئ بالرفع ،أي :شملكم،
كقوهل يف قوهل تعاىل﴿ :
وقرئ بانلصب((( ،أي :لقد انقطع ما بينكم من ُ
الو ُصالت واألسباب والوسائل»(((.

((( تفسري ابن كثري ( ،)463/1والنرش (.)223/2
((( تفسري ابن كثري ( ،)268/2والنرش (.)249/2
((( تفسري ابن كثري ( ،)365/3والنرش (.)266/2
وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [يوسف ،)372/4( ]12 :وقوهل﴿ :

﴾ [يوسف]64 :

(.)398/4
((( انظر :قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [احلديد.)27/8( ]23 :

((( انظر :قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة ،)177/1( ]9 :وقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [انلمل:

.)216/6( ]87
((( انظر :قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [مريم ،)225/5( ]25 :وقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [نوح ،)234/8( ]21 :وقوهل﴿ :

﴾

[الفرقان.)99/6( ]18 :
((( انظر :قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة.)579/1( ]219 :

((( النرش (.)260/2
=

							
((( تفسري ابن كثري (.)303/3

135

•

ً
•ومن منهجه  :--عدم اتلوسع يف تعليل ما اكن خاصا بانلحو ،إذ ليس هذا
ً
الكتاب خاصا باستيعاب مسائل انلحو ،وقد أشار إىل هذا عند قوهل تعاىل﴿ :
﴾ [طه« :]63 :وقد توسع انلحاة يف اجلواب ىلع القراءة األوىل((( بما
ليس هذا موضعه»(((.
وعند استقراء بعض املواضع اليت كرث حديث انلحاة عنها جنده يوردها بإجياز،

كقوهل يف قراءة محزة خبفض قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [النساء« :]1 :وقرأ بعضهم ﴿

﴾

باخلفض ىلع العطف ىلع الضمري يف ﴿ ﴾ ،أي :تساءلون باهلل وباألرحام ،كما قال جماهد
وغريه»(((.
ومواضع أخرى أعرض عنها فلم يذكرها ابلتة ،كقراءة ابن اعمر يف قوهل تعاىل:
﴿

﴾

اتلفسري ،أو استنباط حكم من األحاكم الفقهية.
ُ
فمما اكن هل أثر يف بيان تفسري اآلية ،قول يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [القصص:

[األنعام:

 ،(((]137وقراءة محزة بكرس ياء قوهل تعاىل﴿ :ب ُم ِ ْ
ص ِ ِّ
خ﴾((( [إبراهيم ،]22 :وغريهما.
ِ
ً
وأما إذا اكن تعليل القراءة يتعدى كونه خالفا يف مسائل اللغة اكنلحو والرصف
واللهجات ،فإنه يتوسع يف تعليل هذه القراءاتُ ،
ويورد أقوال األئمة فيها ،اكليت هلا أثر يف

« :]48يعين :موىس وهارون  ،--وبهذا قال سعيد بن جبري وأبو زيد يف قوهل:
(ساحران)((( ،يعنون :موىس وهارون ،وهذا قول جيد قوي ،واهلل أعلم .وقال مسلم بن
=

وانظر قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [انلور.)59/6( ]35 :

((( أي :قراءة ﴿
َّ

﴾ قرأ ابن كثري وحفص بتخفيف ﴿ ﴾ ،وابلاقون بتشديدها ،والقراءة

األخرى( :إن هذين لساحران) ،ويه أليب عمرو ابلرصي .انظر :النرش (.)321/2
((( تفسري ابن كثري (.)301/5
((( تفسري ابن كثري ( .)206/2النرش 247/ 2
((( النرش (.)263/2
((( النرش (.)298/2
((( انظر :خمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)114
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ً
﴾ ،يعين :موىس وحممدا -صلوات اهلل وسالمه

يسار((( عن ابن عباس﴿ :

عليهما ،-وهذه رواية عن احلسن ابلرصي ،وقال احلسن وقتادة :يعين :عيىس وحممدا
ُْ ٌ
جير هل ذكر هاهنا ،واهلل أعلم.
صىل اهلل عليهما وسلم ،-وهذا فيه بعد؛ ألن عيىس لم ِ﴾ فقال يلع بن أيب طلحة((( والعويف((( عن ابن عباس:

وأما من قرأ ﴿

يعنون :اتلوراة والقرآن  ،...وقال عكرمة((( :يعنون :اتلوراة واإلجنيل .وهو رواية عن أيب
زرعة((( ،واختاره ابن جرير.
وقال الضحاك وقتادة :اإلجنيل والقرآن .واهلل سبحانه أعلم بالصواب ،والظاهر ىلع
قراءة ﴿

﴾ أنهم يعنون :اتلوراة والقرآن؛ ألنه قال بعده﴿ :
ً
﴾ ،وكثريا ما يقرن اهلل بني اتلوراة والقرآن ،كما يف قوهل تعاىل﴿ :
﴾

﴾ إىل أن قال﴿ :
[األنعام.(((»]92 ،91 :

ومن أمثلة ما يرتتب ىلع القراءة فيه حكم فقيه:
يف قوهل تعاىل﴿ :
ً
انلصب عطفا ىلع ﴿

﴾

﴾ [املائدة ،]6 :قال « :--قرئ ﴿

﴾» ثم روى عن ابن عباس وابن مسعود

وعطاء((( واحلسن وغريهم حنو ذلك ،ثم قال« :وهذه قراءة ظاهرة يف وجوب الغسل ،كما
((( هو أبو عبد اهلل ابلرصي ،تويف سنة 100ﻫ .انظر :حلية األويلاء (.)290/2
((( هو يلع بن سالم بن املخارق ،اهلاشيم والء ،املتوىف سنة 143ﻫ .انظر :تاريخ بغداد (.)428/11
((( هو عطية بن سعد بن جنادة الكويف ،أبو احلسن ،تويف سنة 111ﻫ .انظر :طبقات ابن سعد(.)304/6
((( هو أبو عبد اهلل ،الرببري املدين ،موىل ابن عباس ،تويف سنة 104ﻫ .انظر :تهذيب اتلهذيب (.)263/7
((( هو أبو عمرو بن جرير بن عبد اهلل ابلَ َ
جيل الكويف .انظر :طبقات ابن سعد (.)297/6
((( تفسري ابن كثري (.)243-242/6
وانظر مواضع يف قوهل تعاىل﴿ :
( ،)313/3وقوهل﴿ :

﴾ [يوسف ،)424/4( ]110 :وقوهل﴿ :

﴾ [اإلرساء ،)61/5( ]16 :وقوهل﴿ :

﴾ [الشعراء ،)154/6( ]137 :وقوهل﴿ :

﴾ [األنعام]105 :

﴾ [الكهف ،)191/5( ]86 :وقوهل﴿ :

﴾ [العنكبوت.)270/6( ]25 :

((( هو أبو حممد ،عطاء بن أيب رباح امليك القريش موالهم ،تويف سنة 114ﻫ .انظر :معرفة القراء (.)513/1
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ً

قاهل السلف ،ومن هنا ذهب من ذهب إىل وجوب الرتتيب ،كما هو مذهب اجلمهور ،»...
ثم أطال احلديث يف ذكر مذهب السلف واالستدالل هل ،إىل أن ذكر القراءة اثلانية بقوهل:
َّ
احتج بها الشيعة
«وأما القراءة األخرى ،ويه قراءة من قرأ( :وأرجلِكم) باخلفض((( ،فقد
يف قوهلم بوجوب مسح الرجلني؛ ألنها عندهم معطوفة ىلع مسح الرأس  »...إىل أن قال:
«وإنما جاءت هذه القراءة باخلفض إما ىلع املجاورة وتناسب الكالم ،كما يف قول العرب:
ُ ْ َ ْ ََْ َ
َٰ َ ُ ْ َ ُ ُ ُ
ُ
ض وإِست
بق﴾ [اإلنسان ،]21 :وهذا
ضب
ٍ
جحر ٍ
خرب ،وكقوهل تعاىل﴿ :علِيهم ثِياب سند ٍس خ ٍ
سائغ ذائع ،يف لغة العرب شائع ،ومنهم من قال :يه حممولة ىلع مسح القدمني إذا اكن
عليهما اخلفان .(((»...

َّ
 -ومن خالل تتبع القراءات اليت َعللها ابن كثري ظهر أن هل طريقني يف إيراد العلل:

األول :إيراد القراءة ابتداء ثم يعللها ،واثلاين :يفرس اآلية ويبني ما فيها من معاين وأوجه
ُ ُّ
لغوية ،ثم يسوق القراءة لدلاللة ىلع بعض هذه األوجه ،ويف كال احلالني ي َعد توجيها
للقراءة املذكورة ،ومن أمثلة ذلك:

•

•قوهل« :قرأ األكرثون بفتح انلون من قوهل﴿ :
ً
أي :ليس للخالئق لكهم أن يعبدوا أحدا سواك ،ال حنن وال هم ،فنحن ما دعوناهم
َْ
إىل ذلك ،بل هم قالوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غري أم ِرنا وال رضانا ،...وقرأ
َ ٓ
َ َ ْ َ َ ٓ َ ُّ َّ َ َ
آخرونَ ﴿ :ما ك َن ينب ِغ لَا أن نتخذ مِن ُدون َِك م ِْن أ ْو ِ َلا َء﴾ ((( ،أي :ما ينبيغ ألحد أن
﴾ [الفرقان،]18 :

يعبدنا ،فإنا عبيد لك ،فقراء إيلك ،ويه قريبة املعىن من األوىل»(((.

((( انظر :النرش (.)254/2
((( تفسري ابن كثري (.)54-51/3
وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة ،)531/1( ]196 :وقوهل﴿ :

﴾ [ابلقرة ،)651/1( ]238 :وقوهل﴿ :
﴿

﴾ [النساء ،)315/2( ]43 :وقوهل﴿ :

﴿

﴾ [النساء ،)230/2( ]12 :وقوهل تعاىل:
﴾ [املائدة ،)692/3( ]95 :وقوهل:

﴾ [الواقعة.]79 :

((( انظر :النرش (.)333/2
							
((( تفسري ابن كثري (.)99/6

138

=

ً

•

ً
•ومن املواضع اليت أورد القراءة فيها تبعا للعلة قوهل تعاىل﴿ :
﴿

﴾ فيكون
﴾ [الرعد ،]4 :حيث قال« :حيتمل أن تكون اعطفة ىلع ﴿
ً
ً
﴾ مرفوعني ،وحيتمل أن يكون معطوفا ىلع ﴿ ﴾ فيكون جمرورا،

وهلذا قرأ بكل منهما طائفة من األئمة»(((.

مصادره يف اتلوجيه:
تنوعت مصادر احلافظ ابن كثري يف تعليل القراءات وبيان وجوهها ،فقد اعتمد
ْ
ىلع العديد من املصادر اليت أث َرت جانب اتلوجيه عنده  ،--اكآليات القرآنية،
والقراءات ،والسنة انلبوية ،وانلحو والرصف ،والشعر ،وهلجات العرب ،ورسم املصحف.
وسأكتيف بإيراد مثالني للك مصدر ،خشية اإلطالة ،واهلل املوفق.

استشهاده باآليات القرآنية:
﴾ [يس« :]38 :وقرأ ابن مسعود وابن
قال يف قوهل تعاىل﴿ :
ً
عباس( :والشمس جتري ال مستقر هلا)((( ،أي :ال قرار هلا وال سكون ،بل يه سائرة يلال
ً
﴾ [إبراهيم،]33 :
ونهارا ،ال تفرت وال تقف ،كما قال تعاىل﴿ :
أي :ال يفرتان وال يقفان إىل يوم القيامة»(((.
ً
وقال أيضا« :وأما قوهل﴿ :
َْ َ

﴾ [ابلقرة ]204 :فقرأ ابن حميصن:

( َويشه ُد ُ
اهلل) بفتح ايلاء وضم اجلاللة((( (ىلع ما يف قلبه) ،ومعناها :أن هذا وإن أظهر لكم

=

﴾ [اإلرساء ،)127/5( ]106 :وقوهل﴿ :

وانظر مواضع أخرى يف :قوهل تعاىل﴿ :
 ،)714-713/1( ]276وقوهل﴿ :

﴾ [ابلقرة:

﴾ [يونس ... ،)265/4( ]30 :وغريها.

((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)157/5والنرش (.)297/2
وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :
[مريم ،)220/5( ]19 :وقوهل﴿ :

﴾ [الكهف ،)157/5( ]34 :وقوهل﴿ :

﴾

﴾ [األنبياء.)377/5( ]98 :

((( انظر :املحتسب ( ،)212/2وتفسري الزخمرشي (.)16/4
((( تفسري ابن كثري (.)577/6
((( انظر :خمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)20
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اجلميل((( ،لكن اهلل يعلم من قلبه القبيح ،كقوهل تعاىل﴿ :
﴾ [املنافقون.]1 :
﴾ ،ومعناه :أنه

وقراءة اجلمهور بضم ايلاء ونصب اجلاللة﴿ :

يظهر للناس اإلسالم ،ويبارز اهلل بما يف قلبه من الكفر وانلفاق ،كقوهل تعاىل﴿ :
﴾ اآلية [النساء.(((»]108 :

استشهاده بالقراءات:
قال يف قوهل تعاىل﴿ :
﴿
﴿

﴾ [ابلقرة« :]271 :وقد قرئ:

ً
َ ُ َ ِّ
﴾ بالضم((( ،وقرئ﴿ :ون
كف ْر﴾ باجلزم((( ،عطفا ىلع جواب الرشط ،وهو قوهل:
َ َ َّ َّ َ َ َ ُ َ
ون﴾ ﴿
﴾ ،كقوهل﴿ :فأصدق وأك

﴾((( [املنافقون.(((»]10 :

﴾ [القيامة ]2-1 :قال« :قال
ويف قوهل تعاىل﴿ :
ً
احلسن :أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بانلفس اللوامة .وقال قتادة :بل أقسم بهما مجيعا.
هذا حاكه ابن أيب حاتم ،وقد حىك ابن جرير عن احلسن واألعرج أنهما قرآ( :ألقسم بيوم

القيامة) ((( ،وهذا يوجه قول احلسن .(((»...
((( أوردت هذه اللكمة مما ذكره املحقق يف بعض النسخ يف احلاشية؛ ألنها أنسب للسياق .انظر :خمترص يف شواذ القرآن
البن خالويه (ص.)20
((( تفسري ابن كثري (.)563/1
وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :
[اإلرساء ،)126/5( ]102 :وقوهل﴿ :

﴾ [الكهف ،)160/5( ]44 :وقوهل﴿ :

﴾

﴾ [مريم.)237/5( ]51 :

((( قراءة ابن كثري وأيب عمرو وشعبة وابن اعمر وحفص ،إال أنهما قرآ بانلون .انظر :النرش (.)236/2
((( ويه قراءة نافع وأيب جعفر ومحزة والكسايئ وخلف .انظر :النرش (.)236/2
((( قرأ أبو عمرو بالواو ونصب انلون ،وابلاقون جبزم انلون من غري واو .انظر :النرش (.)388/2
((( تفسري ابن كثري (.)703/1
((( انظر :إعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)647/2
((( تفسري ابن كثري ( ،)275/8وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (.)647/2
وانظر مواضع أخرى عند قوهل تعاىل﴿ :
.)361/3( ]151
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﴾ [الفاحتة ،)127/1( ]2 :وقوهل﴿ :

﴾ [األنعام:

استشهاده باحلديث:
قال تعاىل﴿ :

ُ
ُ ِّ
﴾ [ابلقرة ،]276 :قال ابن كثري« :وقرئ( :وي َرب) بالضم

والتشديد((( ،من الرتبية» .ثم ساق حديث أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل
« :من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ،وال يقبل اهلل إال الطيب ،وإن اهلل
َُ
ِّ
يلقبلها بيمينه ،ثم يربيها لصاحبه كما يُ َرب أحدكم فل َّوه ،حىت يكون مثل اجلبل»(((.
ً
وقال أيضا« :وقد قرأ بعضهم( :هنالك تتلو لك نفس ما أسلفت)((( [يونس ،]30 :وفرسها
بعضهم بالقراءة ،وفرسها بعضهم بمعىن :تتبع ما قدمته من خري ورش ،وفرسها بعضهم
َ
الشمس الشمس ،ويتبع من اكن
حبديث« :تتبع لك أمة ما اكنت تعبد ،فيتبع من اكن يعبد
يعبد القمر القمر ،ويتبع من اكن يعبد الطواغيت الطواغيت»((( احلديث»(((.

استشهاده بانلحو:
قال « :--وقوهل﴿ :

﴾ [الواقعة ،]22 :قرأ بعضهم بالرفع ،وتقديره :هلم فيها

حور عني ،وقراءة اجلر حتتمل معنيني ،أحدهما :أن يكون اإلعراب ىلع اإلتباع بما قبله،...
واالحتمال اثلاين :أن يكون مما يطوف به الودلان املخدلون عليهم احلور العني.(((»...
وقال يف قوهل تعاىل﴿ :
بنصب ﴿

﴾ ىلع أنه صفة لـ ﴿

﴾ [انلور« :]25 :ثم إن قراءة اجلمهور
﴾ ،وقرأ جماهد بالرفع ىلع أنه نعت اجلاللة»(((.

((( ويه قراءة ابن الزبري ،كما يف ابلحر املحيط (.)336/2
((( تفسري ابن كثري (.)714/1
واحلديث يف صحيح ابلخاري برقم ( ،)1410ويف صحيح مسلم برقم (.)1014
((( ويه قراءة محزة والكسايئ وخلف .انظر :النرش (.)283/2
((( رواه مسلم يف صحيحه من حديث أيب هريرة برقم (.)182
((( تفسري ابن كثري (.)266-265/4
وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :
[اإلرساء ،)62/5( ]16 :وقوهل﴿ :
وقوهل﴿ :

﴾ [املائدة ،)218/3( ]107 :وقوهل﴿ :

﴾

﴾ [األحزاب،)381/6( ]6 :

﴾ [األحزاب.)484/6( ]68 :

((( تفسري ابن كثري ( ،)524/7والنرش (.)383/2
=

			
((( تفسري ابن كثري ( ،)34/6وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)103
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استشهاده بالرصف:
كقوهل« :وقد قرأ اجلميع﴿ :

﴾ [األعراف ]10 :بال همز ،إال عبد الرمحن بن هرمز

األعرج فإنه همزها ،والصواب اذلي عليه األكرثون بال همز؛ ألن معايش مجع معيشة،
ً
من اعش يعيش عيشا  ...ووزنه مفاعل؛ ألن ايلاء أصلية يف اللكمة.(((»... ،

استشهاده بالشعر:
ّ

كقوهل« :وقرأ بعضهم( :هِياك)((( باهلاء بدل اهلمزة ،كما قال الشاعر(((:

َ َّ
ََ ْ
ُ
َ ْ
ف ِهيــاك واألمــر اذلي إن تراحبــت
مــوارده ضاقــت عليــك مصــاد ُِره»
َ ً
﴾ [مريم ،]77 :قرأ بعضهم :بفتح الواو من ( َولا) ،وقرأ
وقوهل﴿ :
(((

آخرون بضمها((( ،وهو بمعناه ،قال رؤبة(((:
احلمـــد

هلل

العزيـــز

ِّ
وقال احلارث بن ِحلزة(((:

َف ْ
ـــردا

َ
ُ َ
عـــــاشا
َولقــــــد رأيــــت م
ِ
=

ً

وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :
[هود ،)338/4( ]81 :وقوهل﴿ :
( ،)331/6وقوهل﴿ :

ْ
ل يشء ُو ْ َ
لــم يتخــذ مِــن ُو ِ
لا
ٍ

(((

ْ
ً
َ َّ ُ َ
ـــروا مـــاال َو ُولا »
قـــد ثم

((( (((1

﴾ [يس ،)575/6( ]32 :وقوهل﴿ :
﴾ [انلمل ،)187/6( ]25 :وقوهل﴿ :

﴾

﴾ [لقمان]6 :

﴾ [ابلدل.)406/8( ]13 :

((( تفسري ابن كثري ( ،)390/3وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)48
﴾ [الفاحتة .]5 :انظر :ابلحر املحيط (.)23/1

((( يف قوهل تعاىل﴿ :
ّ
((( ابليت لطفيل الغنوي .انظر :ديوانه (ص ،)10أو ملرضب بن ربيع ،وهو يف القرطيب ( ،)225/1ورشح شواهد
ً
َ
الكشاف ( .)391/4وابليت يف هذه املصادر بلفظ« :ت َو َّس َعت» بدال من «تراحبت».
((( تفسري ابن كثري (.)134/1
((( انظر :النرش (.)319/2
((( هو رؤبة بن العجاج اتلمييم ،تويف سنة 145ﻫ .انظر :معجم األدباء (.)149/11
((( الرجز يف تفسري الطربي (.)122/16
((( هو احلارث بن حلزة اليشكري ،من بكر بن وائل ،من أصحاب املعلقات .انظر :طبقات فحول الشعراء (.)151/1
((( انظر :اللسان (ودل) ،ومعاين القرآن للفراء ( ،)173/2وتفسري املاوردي (.)387/3
							
( ((1تفسري ابن كثري (.)260/5
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=

استشهاده باللهجات العربية:
﴾ [الفاحتة« :]5 :بفتح انلون أول اللكمة يف قراءة اجلميع،

قال يف قوهل تعاىل﴿ :

سوى حيىي بن وثاب واألعمش ،فإنهما كرساها((( ،ويه لغة بين أسد وربيعة وبين تميم
وقيس»(((.

ٰ

وقد يعزو اللهجات إىل بعض املصادر ،كقوهل« :وقرئ ﴿ا ِّ َ
ؐلس َط﴾ [الفاحتة ،]6 :وقرئ

بالزاي((( ،قال الفراء :ويه لغة بين عذرة ،وبين لكب»(((.
﴾ [طه:

وقد يذكر اللهجات دون نسبتها ،كقوهل يف قوهل تعاىل﴿ :

ْ َٰ َ
ين
« :]63هذه لغة بلعض العرب ،جاءت هذه القراءة ىلع إعرابها ،ومنهم من قرأ﴿ :إِن هذ ِ
َ َٰ ٰ
لس ِح َر ِن﴾ ،وهذه اللغة املشهورة»(((.

بيان معىن القراءة واعتباره القراءتني اكآليتني:

َّ
حرص ابن كثري ىلع بيان معىن القراءة حسب سياق اآليةَ ،وعد القراءتني اكآليتني،

فيبني معىن اآلية ىلع القراءتني:

َ َْ

ُ

َ

َ َ َ َ
ني﴾ [اتلكوير« :]24 :أي :وما حممد ىلع
1 .1كقوهل يف قوهل تعاىل﴿ :وما هو ع اؐلغ ِ
يب بِظنِ ٍ

ما أنزهل اهلل إيله بظنني ،أي :بمتهم ،ومنهم من قرأ ذلك بالضاد ،أي :ببخيل ،بل

=

وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :
 ،)380/4( ]23وقوهل﴿ :
﴿

﴾ [ابلقرة ،)190/1( ]19 :وقوهل﴿ :

﴾ [طه ،)278/5( ]15 :وقوهل﴿ :

﴾ [يوسف:

﴾ [مريم ،)212/5( ]5 :وقوهل:

﴾ [انلور.)67/6( ]36 :

((( انظر :إعراب القرآن للنحاس (.)123/1
((( تفسري ابن كثري ( ،)134/1وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)9
وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :
﴿

﴾ [مريم ،)260/5( ]77 :وقوهل﴿ :

﴾ [الواقعة ،)534/7( ]37 :وقوهل:

﴾ [يوسف.)379/4( ]23 :

((( انظر :السبعة البن جماهد (ص ،)105والنرش (.)271/1
((( تفسري ابن كثري (( )136/1طبعة دار املعرفة).
وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة ،)190/1( ]19 :وقوهل﴿ :

﴾ [ابلقرة.)695/1( ]265 :

((( تفسري ابن كثري ( ،)301/5والنرش (.)321/2
ً
﴾ [األنعام.)336/3( ]125 :
وانظر أيضا قوهل تعاىل﴿ :
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يبذهل للك أحد»(((.

ْ َ

َّ

َ َ ُّ
يل﴾ [الرعد ،]33 :قال« :من قرأها بفتح الصاد
2 .2ويف قوهل تعاىل﴿ :وصدوا ع ِن اؐلسبِ ِ
َ
معناه :أنهم ملا َّ
زين هلم ما فيه وأنه حق د َعوا إيله ،وصدوا انلاس عن اتباع

ُّ
﴾((( أي :بما زين هلم من صحة ما هم عليهُ ،صدوا

الرسل ،ومن قرأها﴿ :

﴾»(((.

به عن سبيل اهلل ،وهلذا قال﴿ :

عنايته باجلانب العقدي يف توجيه القراءات:
كقوهل« :وقال حممد بن كعب القريظ((( :مر عمر بن اخلطاب برجل يقرأ﴿ :

﴾((( [اتلوبة ،]100 :فأخذ عمر بيده فقال :من أقرأك هذا؟

ُ
فقال :أيب بن كعب .فقال :ال تفارقين حىت أذهب بك إيله .فلما جاءه قال عمر :أنت
أقرأت هذه اآلية هكذا؟ قال :نعم .قال :وسمعتها من رسول اهلل ؟ قال :نعم،
ً
لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة ال يبلغها أحد بعدنا  »...إىل أن قال ابن كثري معلقا ىلع هذه
القراءة« :فقد أخرب اهلل العظيم أنه قد ريض عن السابقني األولني من املهاجرين واألنصار
سبهم أو أبغض أو سب بعضهم ،وال ّ
واذلين اتبعوهم بإحسان ،فيا ويل من أبغضهم أو َّ
سيما
سيد الصحابة بعد الرسول وخريهم وأفضلهم ،أعين :الصديق األكرب واخلليفة األعظم أبا
بكر بن أيب قحافة  ،فإن الطائفة املخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة
ً
ويبغضونهم َوي َ ُس ُّبونهم ،عياذا باهلل من ذلك ،وهذا يدل ىلع أن عقوهلم معكوسة ،وقلوبهم
منكوسة ،فأين هؤالء من اإليمان بالقرآن ،إذ يسبون َمن (((»... ؟
((( تفسري ابن كثري ( ،)339/8النرش .398/2
((( انظر :النرش (.)298/2
((( تفسري ابن كثري ( ،)464/4والنرش (.)298/2
وانظر أمثلة أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [اإلرساء ،)127/5( ]106 :وقوهل﴿ :

[األنعام ،)263/3( ]55 :وقوهل﴿ :
[احلج ،)394/5( ]2 :وقوهل﴿ :

﴾ [يونس ،)291/4( ]88 :وقوهل﴿ :

﴾
﴾

﴾ [احلاقة.)209/8( ]9 :

((( هو حممد بن كعب بن سليم ،أبو عبد اهلل ،املدين ،تويف سنة 117ﻫ .انظر :ابلداية وانلهاية (.)275/9
((( برفع الراء ويه قراءة يعقوب ،انظر :النرش (.)280/2
					
((( تفسري ابن كثري ( ،)203/4وتفسري ابن جرير (.)8/11
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=

القراءات والوقف:
وقد بني  --يف مواضع أثر القراءات ىلع الوقف واالبتداء ،وبني املعىن ىلع

ُ َ َّ ُ
القراءتني ،كقوهل« :ومن قرأ من القراء﴿ :يسبح

ُ َّ

من ﴿ي َسب ُح﴾ ىلع أنه مبين ملا لم يسم فاعله ،ووقف ىلع قوهل﴿ :

بقوهل﴿ :
وأما ىلع قراءة من قرأ ﴿

﴾ [انلور ]36 :بفتح ابلاء
ً ً
﴾ وقفا تاما ،وابتدأ

﴾ [انلور ،]37 :وكأنه مفرس للفاعل املحذوف،...
ً
﴾ بكرس ابلاء((( فجعله فعال ،وفاعله ﴿ ﴾ ،فال حيسن

الوقف إال ىلع الفاعل؛ ألنه تمام الكالم»(((.

اختياره يف اتلوجيه:
احلافظ  --لم يكن جمرد ناقل تلوجيه القراءات ،يكتيف بإيراد العلل
املشهورة ،بل اكن يُعىن بإعمال رأيه حسب ما توافر دليه من دالئل ،وما يملكه من ملكة
ً
وتمكن يف اللغة العربية ،وآثار السابقني ،فيختار يف بعض املواضع ما يراه مناسبا يف
توجيه القراءات ،سواء من ناحية إعراب القراءة أم معناها.
ً
ُ
وهو  --ي َع ِّزز الوجه املقدم دليه بكونه موافقا لقراءة اجلمهور ،مما يعطيه ثقة
ً
يف اختياره ،واطمئنانا بكونه األقرب للصواب.
وأما صيغ االختيار فهو يف الغالب يستعمل لكمة «األظهر» لدلاللة ىلع ارتضائه هلذه
العلة ،وأنها يه املقدمة دليه.

ومن أمثلة ما اكن هل عالقة باإلعراب:
قوهل عند قول اهلل تعاىل﴿ :
=

﴾ [مريم ،]34 :بعد ما ذكر القراءتني

ً
وانظر أيضا :تفسريه لقوهل تعاىل﴿ :

﴾ [النساء.)474/2( ]164 :

((( انظر :النرش (.)332/2
((( تفسري ابن كثري (.)67/6
كما ذكر الوقف وأثره ىلع املعىن يف مواضع أخرى ،كقوهل تعاىل﴿ :
﴿
وقوهل﴿ :

﴾ [ابلقرة ،)352/1( ]102 :وقوهل﴿ :

﴾ [ابلقرة ،)162/1( ]2 :وقوهل:
﴾ [آل عمران،)11-10/2( ]7 :

﴾ [الكهف.)160/5( ]44-43 :
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ً
ووجهها يف قوهل تعاىل (((﴾ ﴿ :قال« :والرفع أظهر إعرابا ،ويشهد هل قوهل تعاىل﴿ :
ْ

﴾ [آل عمران.(((»]60 :

﴾ [األنعام ،]74 :بعد ما ذكر القراءتني
ويف قوهل تعاىلَ ﴿ :وإِذ
ً
﴾ ،تقديره:
وعللهما ،قال« :فأما من زعم أنه منصوب لكونه معموال لقوهل﴿ :
ً
يا أبت ،أتتخذ آزر أصناما آهلة ،فإنه قول بعيد يف اللغة؛ ألن حرف االستفهام ال يعمل

(((

فيما قبله ،ألن هل صدر الكالم ،كذا قرره ابن جرير وغريه ،وهو مشهور يف قواعد اللغة
العربية»(((.

وأما ما يتعلق باملعىن:
قال يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [املؤمنون« :]60 :واملعىن ىلع القراءة األوىل

ويه قراءة اجلمهور السبعة وغريهم -أظهر(((؛ ألنه قال« :أوئلك يسارعون يف اخلرياتوهم هلا سابقون» ،فجعلهم من السابقني ،ولو اكن املعىن ىلع القراءة األخرى((( ألوشك أال
يكونوا من السابقني ،بل من املقتصدين أو املقرصين ،واهلل أعلم»(((.
ويف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [آل عمران﴿ ،]18 :

﴾((( [آل عمران ،]19 :ذكر قراءة ابن عباس بكرس (إنه) ،وفتح (أن)((( ،ثم قال:
((( انظر :النرش (.)318/2
((( تفسري ابن كثري (.)230/5
((( برفع ﴿

﴾ ونصبها .انظر :النرش (.)259/2

((( تفسري ابن كثري (.)289/3
﴾ [الكهف.)136/5( ]5 :
وانظر قوهل تعاىل﴿ :
َ
َّ
((( قال عن قراءتهم« :أي :يعطون العطاء وهم خائفون أال يتقبل منهم ،خلوفهم أن يكونوا قد قصوا يف القيام
برشوط اإلعطاء ،وهذا من باب اإلشفاق واالحتياط .انظر :تفسري ابن كثري (.)480/5
((( ويه( :واذلين يأتون ما أتوا) ،وقال يف معناها« :أي :يفعلون ما يفعلون وهم خائفون» .انظر :تفسري ابن كثري
(.)481/5
((( تفسري ابن كثري (.)481/5
((( انظر :النرش (.)238/2
((( انظر :معاين القرآن للفراء ( ،)199/1وابلحر املحيط (.)407 ،403/2
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«أي :شهد هو ومالئكته وأولو العلم من البرش بأن ادلين عند اهلل اإلسالم ،واجلمهور
قرؤوها بالكرس ىلع اخلرب ،وكال املعنيني صحيح ،ولكن هذا ىلع قراءة اجلمهور أظهر،
واهلل أعلم»(((.

اعتماده ىلع اختيارات األئمة قبله:

•

َّ
•اعتد احلافظ ابن كثري باختيارات األئمة قبله ،وخاصة اختيارات اإلمام ابن جرير
الطربي ،حيث اعتمد عليه ابن كثري يف سائر تفسريه ،واكنت اختياراته وآراؤه حمل
اهتمام من احلافظ ابن كثري.

•

•فيف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [النساء ]25 :أورد القراءتني((( وعللهما ،ثم قال« :وقيل:

معىن القراءتني متباين ،فمن قرأ﴿ :
َ ْ

﴾ بضم اهلمزة فمراده الزتويج ،ومن قرأ:

﴿أح َص َّن﴾ بفتحها ،فمراده اإلسالم ،اختاره اإلمام أبو جعفر بن جرير يف تفسريه،
وقرره ونرصه»(((.

•

•ورغم اقتفاء احلافظ ابن كثري لإلمام ابن جرير الطربي يف اختياراته ،إال أنه إذا

•

•ومن ذلك أنه أورد القراءة يف قوهل تعاىل[ ﴾ ﴿ :ابلقرة ،]61 :ثم قال« :وقال ابن
ً
جرير :وحيتمل أن يكون املراد :مرص فرعون ىلع قراءة اإلجراء((( أيضا ،ويكون

ظهر هل وجه آخر يرى أنه أظهر مما اختاره ابن جرير فإنه يقدمه وينترص هل بعلله.

ذلك من باب االتباع لكتابة املصحف  ،»...ثم عقب هذا الرأي بقوهل« :وهذا اذلي
قاهل فيه نظر ،واحلق أن املراد مرص من األمصار ،كما روي عن ابن عباس وغريه،
واملعىن ىلع ذلك؛ ألن موىس  uيقول هلم :هذا اذلي سأتلم ليس بأمر عزيز ،بل هو
((( تفسري ابن كثري (.)25/2
((( قراءة بضم اهلمزة وكرس الصاد ،واألخرى بفتح اهلمزة والصاد .انظر :النرش (.)249/2
(((

تفسري ابن كثري ( ،)262/2وتفسري ابن جرير (.)21/5
وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل( :قتل معه ربيون كثري) [آل عمران ،)130/2( ]146 :وقوهل﴿ :
﴾ [األنعام )317/3( ]109 :يف قوهل تعاىل( :إنها).

((( أي :الرصف ،والقراءة األخرى بعدم الرصف ،أي :اتلنوين.
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كثري يف أي بدل دخلتموه وجدتموه ،فليس يساوي مع دناءته وكرثته يف األمصار أن
أسأل اهلل فيه .(((»...

•

•كما أورد ابن كثري توجيه السدي((( لقراءة ﴿

﴾ [يوسف ،]19 :ورد توجيهه،

﴾ ،فزعم السدي أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل
فقال« :وقرأ بعض القراء ﴿
ً
ً
اذلي أدىل دلوه ،معلما هل أنه أصاب غالما ،وهذا القول من السدي غريب؛ ألنه لم
يسبق إىل تفسري هذه القراءة بهذا إال يف رواية عن ابن عباس ،واهلل أعلم ،وإنما

معىن القراءة ىلع هذا انلحو يرجع إىل القراءة األخرى ،ويكون قد أضاف البرشى
إىل نفسه ،وحذف ياء اإلضافة وهو يريدها ،كما تقول العرب :يا ُ
نفس اصربي،
ُ ْ
ويا غالم أق ِبل ،حبذف حرف اإلضافة ،وجيوز الكرس حينئذ والرفع ،وهذا منه،
﴾ ،واهلل أعلم»(((.
وتفسريها القراءة األخرى﴿ :

((( تفسري ابن كثري ( ،)281/1وتفسري ابن جرير (.)313/1
ً
﴾ [ابلقرة.)401/1( ]119 :
وانظر أيضا :قوهل تعاىل﴿ :
((( هو إسماعيل بن عبد الرمحن ،أبو حممد احلجازي ،املتوىف سنة 127ﻫ .انظر :سري أعالم انلبالء (.)264/5
((( تفسري ابن كثري ( ،)376/4والنرش (.)293/2
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املبحث السادس

منهجه يف اختياره يف القراءات
اعتمد ابن كثري يف إثبات القراءات ،أو تقديم قراءة ىلع أخرى ،أو يف احلكم
ىلع قراءة بالشذوذ ،ىلع األسس اليت تعارف عليها األئمة يف بيان القراءة املقبولة من
غريها ،ويه الرواية باملقام األول ،ثم رسم املصحف ،ثم اللغة العربية ،وباتلتبع للقراءات
اليت أوردها ابن كثري يف تفسريه يتضح أنه يوردها دون رشط لصحة القراءة أو ضعفها،
فهو خيتار من القراءات ما حيتاج إيله يف تفسريه دون قيد ،إال أنه يف مواضع ليست
ِّ
قليلة احتاج بليان مرتبة القراءة ،إلثبات أو رد وج ٍه من أوجه اتلفسري .واكن األصل
اذلي اعتمد عليه الرواية؛ ذلا عرب عنها بألفاظ عديدة دالة ىلع معىن الرواية ،اكتلواتر،
والشهرة ،واجلمهور ،وغريها(((.

ومن أظهر ما يتعلق باتلواتر والرسم:
يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ابلقرة ]238 :أطال يف بيان املراد

بالصالة الوسطى ،وساق العديد من األحاديث واآلثار ،منها ما روي عن اعئشة وحفصة
 -أنهما قرءا( :حافظوا ىلع الصلوات والصالة الوسطى وصالة العرص)((( ،ثمقال بعد ذلك« :وأما ما روي ىلع أنه قرآن فإنه لم يتواتر ،فال يثبت بمثل خرب الواحد قرآن،
وهلذا لم يثبته أمري املؤمنني عثمان بن عفان يف املصحف اإلمام ،وال قرأ بذلك أحد من
القراء اذلين تثبت احلجة بقراءتهم ،ال من السبعة وال غريهم»(((.
وهذا مثال واضح ىلع املنهج اذلي سلكه ابن كثري يف اتلميزي بني القراءات ،فاتلواتر
هو األصل عنده نلقل القرآن ،وأن القرآن ال يثبت خبرب اآلحاد ،وأن عثمان 

أثبت يف املصحف ما تواتر من القراءات.
((( تقدم ذكرها يف مبحث اصطالحاته يف إيراد القراءات.
((( انظر :مسند اإلمام أمحد ( ،)73/6وصحيح مسلم برقم ( ،)629وتفسري ابن جرير (.)211 ،208/5
((( تفسري ابن كثري (.)653/1
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وقال أيضا« :وهذا مشهور عند كثري من القراء والفقهاء :أن ابن مسعود اكن ال

يكتب املعوذتني يف مصحفه ،فلعله لم يسمعها من انليب  ،ولم يتواتر
عنده ،ثم لعله قد رجع عن قوهل ذلك إىل قول اجلماعة ،فإن الصحابة  كتبوها يف
املصاحف األئمة ،ونفذوها إىل سائر اآلفاق كذلك ،وهلل احلمد واملنة»(((.
وقال يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [اتلكوير ]24 :بعدما ذكر قراءتها بالضاد والظاء« :قلت:

وقال عن قراءيت﴿ :

﴾ و﴿ َمل ِِك﴾ [الفاحتة« :]4 :كالهما صحيح متواتر يف

وكالهما متواتر ،ومعناه صحيح»(((.
السبع»(((.

﴾ [آل عمران« :]19 :واجلمهور قرؤوها

وقال يف قوهل تعاىل﴿ :

بالكرس ىلع اخلرب ،وكال املعنيني صحيح ،ولكن هذا ىلع قول اجلمهور أظهر ،واهلل
أعلم»(((.

َّ
وأما رسم املصحف فقد اعتد به ابن كثري ،وعده من مقومات القراءة الصحيحة،

كما استشهد به إلثبات بعض القراءات الشاذة املنسوبة بلعض الصحابة اكبن مسعود.

ومن أوضح األمثلة ىلع اعتداده بالرسم إلثبات القراءة الصحيحة ،ما أورده يف

تفسري قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [الليل ،]3 :فقد ذكر ما رواه ابلخاري ومسلم((( عن

ابن مسعود وأيب ادلرداء أنهما قرآ ذلك( :واذلكر واألنىث) ،ثم قال« :هذا لفظ ابلخاري:
هكذا قرأ ذلك ابن مسعود ،وأبو ادلرداء ،ورفعه أبو ادلرداء ،وأما اجلمهور فقرؤوا ذلك كما
هو مثبت يف مصحف اإلمام العثماين يف سائر اآلفاق﴿ :

﴾»(((.

((( تفسري ابن كثري (.)531/8

((( تفسري ابن كثري (.)339/8
((( تفسري ابن كثري (.)133/1
((( تفسري ابن كثري (.)25/2

وانظر مواضع أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :
.)33/8( ]8

((( صحيح ابلخاري (ح ،)4944وصحيح مسلم (ح.)824
((( تفسري ابن كثري (.)316/8
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﴾ [األعراف ،)397/3( ]20 :وقوهل﴿ :

﴾ [اتلكوير:

ويف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [ص ]3 :ذكر أن (الت) مفصولة عن ﴿ ﴾ ،ثم

قال« :ومنهم من حىك عن املصحف اإلمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بـ ﴿ ﴾:
[وال حتني مناص] ،واملشهور األول»(((.
ُّ
واكن  --يعتد بمرسوم بعض مصاحف الصحابة إلثبات قراءة تفسريية أو
شاذة ،اكعتماده ىلع ما روي عن مصحف ابن مسعود وأيب بن كعب.
﴾ [انلور ،]27 :قال ابن كثري« :يف

يف قوهل تعاىل﴿ :

مصحف ابن مسعود( :حىت تسلموا ىلع أهلها وتستأذنوا)»(((.
﴾ [انلور ،]25 :قال« :وقرأها بعض السلف يف

ويف قوهل تعاىل﴿ :

مصحف أيب بن كعب( :يومئذ يوفيهم اهلل احلق دينهم)»(((.

وأما اعتماد ابن كثري ىلع اللغة العربية فظاهر:
كقوهل« :وقد قرأ اجلميع ﴿

﴾ [األعراف ]10 :بال همز ،إال عبد الرمحن بن هرمز

األعرج فإنه همزها ،والصواب اذلي عليه األكرثون بال همز؛ ألن معايش مجع معيشة،
ً
ْ َ
ِم ْن اعش يعيش عيشا ،ومعيشة أصلهاَ :مع ِيشة .(((»...
وقال يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [الفاحتة« :]5 :وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع

الكرس((( ،ويه قراءة شاذة مردودة؛ ألن (إيا) ضوء الشمس»(((.
ً
وقال أيضا« :وقرأ أيب بن كعب( :إنك ألنت يوسف) ،وقرأ ابن حميصن( :إنك أنت
((( تفسري ابن كثري ( ،)52/7تفسري ابن جرير (.)124/23
وانظر أمثلة أخرى لالعتداد بالرسم يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [املائدة ،)133/3( ]53 :وقوهل﴿ :

﴾ [ابلقرة.)281/1( ]61 :
((( تفسري ابن كثري ( ،)38/6وانظر :خمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)103
((( تفسري ابن كثري ( ،)34/6وانظر :خمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)103
وانظر :قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [النساء.)468/2( ]162 :

((( تفسري ابن كثري (.)390/3
((( أيِ ( :إيَاك).
((( تفسري ابن كثري (.)134/1
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يوسف)((( ،والقراءة املشهورة يه األوىل(((؛ ألن االستفهام يدل ىلع االستعظام ،أي:
أنهم تعجبوا من ذلك أنهم يرتددون إيله من سنني وأكرث ،وهم ال يعرفونه ،وهو مع هذا
﴾

يعرفهم ويكتم نفسه ،فلهذا قالوا ىلع سبيل االستفهام﴿ :

[يوسف:

.(((»]90

اعتماده ىلع ترجيح ابن جرير يف القراءة:
أورد ابن كثري بعض اختيارات ابن جرير وترجيحاته يف القراءات ،كما يف قوهل
تعاىل﴿ :

﴾ [النساء ،]162 :قال ابن كثري« :وذكر ابن جرير أنها يف مصحف

ابن مسعود( :واملقيمون الصالة) ،قال :والصحيح قراءة اجلميع»(((.
َ َ

﴾ [انلحل ،]81 :ذكر عن ابن عباس أنه اكن يقرؤها:

ويف قوهل تعاىل﴿ :

(تسلمون) بفتح الالم ،يعين :من اجلراح ،ثم ذكر عن ابن جرير رد هذه القراءة(((.
وهو مع نقله عن ابن جرير واعتماده عليه فإنه ربما خالفه الرأي يف بعض املواضع
فاستدرك عليه.
﴾ [الفجر ]29 :أورد عن ابن عباس أنه اكن يقرؤها:

فيف قوهل تعاىل﴿ :

(فادخيل يف عبدي)((( ،قال« :واختاره ابن جرير((( ،وهو غريب ،والظاهر األول(((؛ لقوهل:
((( انظر :املحتسب ( ،)349/1وتفسري الزخمرشي (.)502/2
((( أي :قراءة اجلمهور ،كما سيأيت.
((( تفسري ابن كثري ( )507/2طبعة دار املعرفة.
ً
وانظر مثاال آخر يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [آل عمران.)25/2( ]19:

((( تفسري ابن كثري ( ،)468/2وتفسري ابن جرير (.)25/6
وانظر مثل هذا يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [األعراف ،]143:وقوهل﴿ :

﴾ [الكهف.)92/5( ]86:

((( انظر :تفسري ابن كثري ( ،)591/4وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص ،)77وتفسري ابن جرير (.)156/14
وانظر مثل هذا يف قوهل تعاىل﴿ :
((( ألن ابن عباس فرس قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [الزخرف ،)231/7( ]52:وقوهل﴿ :

﴾ يعين :صاحبك ،وهو بدنها اليت اكنت تعمره يف ادلنيا .انظر:

تفسري ابن كثري ( ،)400/8وخمترص يف شواذ القرآن البن خالويه (ص.)174
((( انظر :تفسري ابن جرير (.)192/30
((( ويه قراءة اجلمهور.
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﴾ [يوسف.)426/4( ]110:

﴿

(((

﴾ [اغفر ،]43 :أي :إىل حكمه

﴾ [األنعام﴿ ،]62 :

والوقوف بني يديه»

قراءات حكم عليها بالشذوذ:

ُ

ُ
احلمد ل) [الفاحتة ]2 :بضم ادلال والالم إتبااع
قال « :--قرأ ابن أيب عبلة( :

للثاين ،وهل شواهد ،ولكنه شاذ»(((.

َ

وقال« :وحيك عن أيب حنيفة أنه قرأَ ( :مل َك يوم ادلين) ىلع أنه فعل وفاعل ومفعول،
ً
وهذا غريب شاذ جدا»(((.
ويف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [الكهف ]25 :أورد رواية قتادة عن

ابن مسعود أنه قرأ( :وقالوا وبلثوا) ،ثم قال« :ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة ،ثم يه
ُْ
شاذة بالنسبة إىل قراءة اجلمهور فال يتَ ُّج بها ،واهلل أعلم»(((.
واملالحظ أن هذه القراءات حكم عليها ابن كثري بالشذوذ من جانب الرواية كما
هو ظاهر سياقه ،حىت قراءة ابن مسعود ويه خمالفة للرسم ،مما يؤكد أولوية ركن الرواية
دليه ،واهلل أعلم.

((( تفسري ابن كثري (.)400/8
ً
وانظر مثاال آخر يف قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [اتلكوير.)339/8( ]24 :

((( تفسري ابن كثري (.)128/1
((( تفسري ابن كثري ( ،)133/1وإعراب القراءات الشواذ للعكربي (ص.)92
وانظر قوهل تعاىل﴿ :

﴾ [يونس.)261/4( ]24 :

((( تفسري ابن كثري (.)151/5
وانظر أمثلة أخرى يف قوهل تعاىل﴿ :
﴾ [املائدة ،)107/3( ]38 :وقوهل﴿ :

﴾ [ابلقرة ،)216/1( ]30 :وقوهل﴿ :
﴾ [فاطر.)532/6( ]1 :
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ً

اخلاتمة
احلمد هلل اذلي بنعمته تتم الصاحلات ،والصالة والسالم ىلع أرشف األنبياء
واملرسلني ،وبعد ...
ً

فمن خالل ابلحث تبني جليا بعض انلتائج واتلوصيات:

انلتائج:
1 .1أورد احلافظ ابن كثري يف تفسريه القراءات الصحيحة ،والشاذة.
2 .2بني ابن كثري صحة القراءة يف بعض املواضع.
ً
3 .3رجح ابن كثري بعض القراءات معتمدا ىلع الرواية وادلراية.
4 .4علل ابن كثري بعض القراءات الواردة يف اتلفسري.
5 .5أثر القراءات يف تفسري ابن كثري من خالل ما ييل:
• •احتجاجه يف املسائل الفقهية.
• •استدالهل بالقراءات إلبراز أحد معاين اتلفسري.
ّ
• •تقوية -أو رد -بعض األوجه يف اتلفسري اعتمادا ىلع القراءة.
ً

اتلوصيات:

ً
1 .1إثبات انلص القرآين بالرواية اليت اعتمدها املفرس يف تفسريه ،وجعل هذا جزءا ال
يتجزأ من انلص املحقق.
2 .2فهرسة كتب اتلفسري بفهارس شاملة ،تظهر ما احتوته هذه اتلفاسري من علوم؛
اكلعقيدة ،والفقه ،واحلديث ،والقراءات ،واللغة ،واألعالم ،وغريها؛ يلكمل االنتفاع
بها.
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فهرس املصادر واملراجع
1 .1أخبار انلحويني ،أليب سعيد السريايف (املتوىف368 :ﻫ) ،حتقيق :طه الزيين وحممد
خفايج ،مطبعة مصطىف ابلايب احلليب1375 ،ﻫ.
2 .2أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،تأيلف :أيب احلسن يلع بن أيب الكرم حممد بن حممد
ابن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباين اجلزري ،عز ادلين بن األثري (املتوىف:
630ﻫ) ،حتقيق :يلع حممد معوض واعدل أمحد عبد املوجود ،دار الكتب العلمية،
الطبعة :األوىل ،سنة النرش1415 :ﻫ1994-م.
3 .3اإلصابة يف تميزي الصحابة ،تأيلف :أيب الفضل أمحد بن يلع بن حممد بن أمحد
ابن حجر العسقالين (املتوىف852 :ﻫ) ،حتقيق :اعدل أمحد عبد املوجود ويلع حممد
معوض ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل1415 ،ﻫ.
4 .4إعراب القراءات الشواذ ،أليب ابلقاء العكربي (ت 616ﻫ) ،حتقيق :حممد السيد
أمحد عزوز ،الطبعة األوىل 1417ﻫ ،دار اعلم الكتب ،بريوت.
5 .5إنباه الرواة ىلع أنباء انلحاة ،للقفطي (املتوىف624 :ﻫ) ،حتقيق :أيب الفضل إبراهيم،
دار الفكر العريب ،القاهرة ،الطبعة :األوىل1406 ،ﻫ.
6 .6األنساب ،أليب سعيد السمعاين (املتوىف562 :ﻫ) ،علق عليه :عبد اهلل ابلارودي ،دار
اجلنان ،الطبعة :األوىل1408 ،ﻫ.
7 .7ابلحر املحيط ،ملحمد بن يوسف األندليس الغرنايط (املتوىف754 :ﻫ) ،دار الفكر،
بريوت.
8 .8ابلداية وانلهاية ،أليب الفداء إسماعيل بن كثري (املتوىف774 :ﻫ) ،دار الفكر.
9 .9بغية الواعة يف طبقات اللغويني وانلحاة ،جلالل ادلين السيويط (املتوىف911 :ﻫ)،
حتقيق :أيب الفضل إبراهيم ،املكتبة العرصية.
1010تاريخ بغداد ،للخطيب ابلغدادي (املتوىف463 :ﻫ) ،دار الكتب العلمية.
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1111تذكرة احلفاظ ،لإلمام اذلهيب (املتوىف748 :ﻫ) ،حتقيق :عبد الرمحن املعليم ،حيدر
آباد1377 ،ﻫ.
1212تفسري القرآن ،لإلمام عبد الرزاق بن همام الصنعاين (املتوىف211 :ﻫ) ،حتقيق :ادلكتور
مصطىف مسلم حممد ،مكتبة الرشد ،الرياض ،الطبعة :األوىل1410 ،ﻫ.
1313تهذيب اتلهذيب ،للحافظ ابن حجر (املتوىف852 :ﻫ) ،دار الكتاب اإلساليم.
1414اجلامع ألحاكم القرآن ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطيب (املتوىف671 :ﻫ) ،حتقيق:
ادلكتور عبد اهلل الرتيك ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1427 ،ﻫ.
1515حلية األويلاء ،للحافظ أيب نعيم األصبهاين (املتوىف430 :ﻫ) ،دار الريان للرتاث،
الطبعة :اخلامسة1387 ،ﻫ.
1616ادلر املنثور يف اتلفسري باملأثور ،لإلمام جالل ادلين السيويط (املتوىف911 :ﻫ) ،دار
املعرفة ،بريوت.
1717السبعة يف القراءات أليب بكر بن جماهد (املتوىف324:ـه) ،حتقيق :ادلكتور شويق
ضيف دار املعارف ،الطبعة اثلانية1400 ،ـه.
1818سنن أيب داود السجستاين (املتوىف275 :ﻫ) ،إعداد وتعليق :عزة ادلاعس ،دار احلديث،
محص  -سورية.
1919سنن الرتمذي ،أليب عيىس حممد بن سورة (املتوىف297 :ﻫ) ،حتقيق :أمحد شاكر ،دار
إحياء الرتاث العريب.
2020سري أعالم انلبالء ،تأيلف :شمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن
َ
قايْماز اذلهيب (املتوىف748 :ﻫ) ،حتقيق :جمموعة من املحققني بإرشاف الشيخ شعيب
األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :اثلاثلة1405 ،ﻫ.
2121شذرات اذلهب يف أخبار من ذهب ،تأيلف :عبد اليح بن أمحد بن حممد بن العماد
َ
العكري احلنبيل ،أبو الفالح (املتوىف1089 :ﻫ) ،حتقيق :حممود األرناؤوط ،دار ابن
كثري ،دمشق  -بريوت ،الطبعة :األوىل1406 ،ﻫ.
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2222صحيح ابلخاري مع فتح ابلاري ،دار املعرفة ،بريوت.
2323صحيح مسلم بن احلجاج القشريي انليسابوري (املتوىف261 :ﻫ) ،حققه :حممد فؤاد
عبد ابلايق ،دار إحياء الكتب العربية.
2424طبقات الفقهاء ،تأيلف :أيب إسحاق إبراهيم بن يلع الشريازي (املتوىف476 :ﻫ)،
ُ
هذبه :حممد بن مكرم بن منظور (املتوىف711 :ﻫ) ،حتقيق :إحسان عباس ،دار الرائد
العريب ،بريوت  -بلنان ،الطبعة :األوىل.
2525الطبقات الكربى ،تأيلف :أيب عبد اهلل حممد بن سعد بن منيع اهلاشيم بالوالء
ابلرصي ابلغدادي املعروف بابن سعد (املتوىف230 :ﻫ) ،حتقيق :حممد عبد القادر
عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل 1410 ،ﻫ1990-م.
2626طبقات املفرسين ،لدلاودي (املتوىف945 :ﻫ) ،دار الكتب العلمية ،الطبعة :األوىل،
1303ﻫ.
2727اغية انلهاية يف طبقات القراء ،تأيلف :شمس ادلين أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد
ابن يوسف اجلزري (املتوىف833 :ﻫ) ،مكتبة ابن تيمية ،عين بنرشه اعم 1351ـه :ج.
برجسرتارس.
2828فضائل القرآن ،أليب عبيد القاسم بن سالم (املتوىف224 :ﻫ) ،رسالة ماجستري
يف جامعة امللك عبد العزيز جبدة ،قدمه ابلاحث :حممد جتاين جوهري ،اعم
1393ﻫ.
2929الفهرست ،البن انلديم (املتوىف378 :ﻫ) ،دار املعرفة ،بريوت.
ْ
3030الكشاف عن حقائق غوامض اتلنيل ،تأيلف :أيب القاسم حممود بن عمرو بن أمحد
الزخمرشي جار اهلل (املتوىف538 :ﻫ) ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،الطبعة :اثلاثلة،
1407ﻫ.
3131لسان العرب ،أليب الفضل حممد بن مكرم بن منظور (املتوىف711 :ﻫ) ،دار صادر،
بريوت.
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3232املحتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،تأيلف :أيب الفتح عثمان
ابن جين املوصيل (املتوىف392 :ﻫ) ،وزارة األوقاف  -املجلس األىلع للشئون

اإلسالمية ،الطبعة1420 :ﻫ1999-م.
3333املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز ،أليب حممد عبد احلق بن عطية األندليس،
طبع :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر ،الطبعة :اثلانية1428 ،ﻫ.

3434خمترص يف شواذ القرآن من كتاب ابلديع ،أليب عبد اهلل احلسني بن أمحد بن محدان
ابن خالويه ،حتقيق :برجسرتارس ،وكتابة مقدمة للكتاب :آثر جفري ،مكتبة املتنيب،

القاهرة.
3535املستدرك ىلع الصحيحني ،للحافظ أيب عبد اهلل احلاكم انليسابوري (املتوىف
405ﻫ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل1411 ،ﻫ.

3636معاين القرآن ،تأيلف :أيب زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهلل بن منظور ادليليم الفراء
(املتوىف207 :ﻫ) ،حتقيق :أمحد يوسف انلجايت وحممد يلع انلجار وعبد الفتاح

إسماعيل ،ادلار املرصية للتأيلف والرتمجة ،الطبعة :األوىل.
ْ
3737معالم اتلنيل ،لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود ابلغوي (املتوىف 516ﻫ) ،إعداد
وحتقيق :خادل العك ومروان سوار ،دار املعرفة ،بريوت ،الطبعة :األوىل1406 ،ﻫ.

3838املعجم املختص ،لإلمام اذلهيب (املتوىف748 :ﻫ) ،حتقيق ادلكتور :حممد احلبيب
اهليلة ،نرش مكتبة الصديق ،الطائف،الطبعة األوىل  1408ـه.

3939معرفة القراء الكبار ،لإلمام اذلهيب (املتوىف748 :ﻫ) ،حققه :بشار عواد وشعيب
األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوىل1414 ،ﻫ.

4040النرش يف القراءات العرش ،تأيلف :شمس ادلين أيب اخلري حممد بن حممد بن حممد بن
يوسف اجلزري (املتوىف833 :ﻫ) ،حتقيق :يلع حممد الضباع (املتوىف 1380ﻫ) ،املطبعة
اتلجارية الكربى ،تصوير :دار الكتاب العلمية.
4141انلكت والعيون ،أليب احلسن يلع بن حممد املاوردي ابلرصي (املتوىف450 :ﻫ) ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،الطبعة :األوىل1412 ،ﻫ.
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4242الوايف بالوفيات ،لصالح ادلين خليل ،الطبعة :اثلانية1381 ،ﻫ.
4343وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،تأيلف :أيب العباس شمس ادلين أمحد بن حممد
ابن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلاكن الربميك اإلربيل (املتوىف681 :ﻫ) ،حتقيق:
إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت ،الطبعة1900 :م.
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