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 ملخص البحث

التعرض للقراءات اليت أكردىا ابن عاشور يف تفسَته التحرير كالتنوير من  ية ىذا ا١توضوع يفتكمن أمه
ا كالتدقيق فيها، كبياف القراءات ا١تتواترة من الشاذة يف اٟتدكد اليت عزكىخبلؿ سوريت الفاٖتة كالبقرة ك 

ها إىل أصحاُّا، حددىا الباحث، ككذلك تتبع ابن عاشور يف دقتو لضبط القراءات القرآنية كنسبت
كاستدراؾ ما فاتو كتصحيح ما مل جيانب فيو الصواب كالتنبيو عليو، كتكمن إشكالية ىذا ا١توضوع يف 
أف اإلماـ ابن عاشور خالف منهجو يف بعض األحياف، فنجد أنو ذكر قراءات شاذةن ٥تالفنا ُّا 

ردىا يف تفسَته أحياننا، منهجو، كأيضا الحظ الباحث أنو أنقص يف نسبتو لبعض القراءات اليت أك 
كأحيانا أخرل يزيد يف نسبتو للقراءات، كا١تنهج الذم اتبعو الباحث ىو ا١تنهج االستقرائي، كذلك 
باستقراء سوريت الفاٖتة كالبقرة، مث ا١تنهج التحليلي النقدم التوثيقي، كذلك بعرض الباحث للقراءات 

ادرىا الرئيسة، كتتلخص نتائج ىذا البحث يف أف اليت أكردىا ابن عاشور كتتبعو فيها كتوثيقها من مص
ابن عاشور مل يتطرؽ عند حديثو عن القراءات عن القراءات األصولية من مهزو كإمالةو كترقيقو كتغليظو 
كتسهيلو إال ما ندر، فهو مقتصر على القراءات الفرشية دكف األصولية كما ذكر ذلك يف مقدمتو 

ن عاشور يعتمد يف بعض األحياف على نقل القراءات من كتب السادسة، كأيضا الحظ الباحث أف اب
التفسَت، ٦تا جيعلو يقع يف ا٠تطأ أحياننا، كذلك يىعترب ابن عاشور القراءات حجةن على النحو كعلومو 
كليس العكس، كمن النتائج اليت توصل إليها الباحث أف اإلماـ ابن عاشور خالف منهجو الذم كاف 

كسبعُت موضعنا يف سوريت  مواضع حصرىا الباحث على ٨تو أربعةو جليًّا يف قد التـز بو، ك٧تد ذلك 
  كاهلل أعلم الفاٖتة كالبقرة.
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ABSTRACT 

 The significance of this study is to exposure the reading method that reported by Ibn Ashur 

(God mercy him) in his study about the interpretation, liberation and enlightenment. Ibn 

Ashur’s study focused on the externalized and scrutinized, and the eloquence of reading as 

well as the frequent of anomalies in readings. In addition, Ibn Ashur traced the accuracy and 

adjusting in Quran’s readings based on their owners. He remedies, correct and mentioned 

what have been missed by the readings. Although Ibn Ashur’s philosophy was an inductive 

philosophy, however there are some limitations could be highlighted in his study. Firstly, 

mentioned some of anomalies readings which conflicted with his philosophy. Second, he 

incompletely interpreted some readings whereas he has exceeded in other readings. In this 

study the researcher followed the analytical, criticism and documentary philosophy for the 

objectives of extrapolation of surah Al-fatiha and Al-baqarah. By tracing, exploring and 

documenting the readings of Ibn Ashur (God mercy him) through related resources. The 

results of this research are that; Ibn Ashur rarely state the fundamental readings for tilting, 

laminating, toughening and easing of Al Hamzah. In addition, the results illustrate that Ibn 

Ashur focused only on specific readings (Alfaracheyh). Furthermore, Ibn Ashur focused on 

delivering reading from some explanation (Altafseer) books. Consequently, Ibn Ashur was 

incorrect about some readings whereas he was accurate regarding the Arabic grammars than 

readings. 
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 الفصل األول: المقدمة

على قلب خَت ا١ترسلُت ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم بلساف  ،ف العظيمآالعا١تُت، أنزؿ القر  اٟتمد هلل ربٌ 
 كبعد: ،كليخرج الناس من ظلمات الوىم اىل نور اليقُت ،ف من ا١تنذرينليكو  ،عريب مبُت

العا١تُت ػػ عٌز كجل ػػ من  ضيت فيو األعمار كبلـ ربٌ رفت فيو األكقات ك قي فإف أفضل ما صي 
 ل فهمو كتدبره، ظػػٍفران ليسهي  ،حيث تبلكتو ك تدبره ك تعلُّمو كتعليمو، كدراسة علومو كفنونو ا١تختلفة

ل الغرض من قراءة القرءاف ليحصي  ،(1))خَتكم من تعٌلم القرءاف ك عٌلمو( اهلل عليو كسلم: بقولو صلى
ف الكرمي منبع العلـو كميستقاىا، كمبداىا كمنتهاىا، كأصل التشريع آكفهم معانيو كالقياـ بو؛ كألف القر 
لٌ  ف بقراءتو خياطب آالقر  بل، كقارئكترداديه يزداد بو ا١ترء ٕتمُّ  ،حديثو كأساسو، فهو خَت جليس ال ديي

 يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ٱُّٱ :قاؿ عز كجلفلم، الرٛتن بالكى 
 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث

 [16-15اآلية  :سورة ا١تائدة] َّ يل ىل مل يك ىك
صلى  فقاؿ كاٟتٌث على تبلكتو كالًتغيب فيها، وب االعتناءكلقد أمر النيب صلى اهلل عليو كسلم 

أ القرآف، كىو حافظ لو مع السفرة الكراـ الربرة، كمثل الذم يقرأ، كىو مثل الذم يقر " :اهلل عليو كسلم
صلى اهلل عليو كسلم  اهلل تعاىل على لساف نبٌيو حٌذرقد ك ، (2)"يتعاىده، كىو عليو شديد فلو أجراف

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱُّٱ، فقاؿ عز كجل: بتعاد عنوإلمن ىجرانو كا
-30فرقاف: اآلية ]سورة ال َّ مغ جغ مع جع مظ مضحط خض حض جض مص خص حص

31]  
ىتماـ بعلومو ا١تختلفة الا كذلكفحرمٌّ بنا العناية التامة بو كالقياـ بو كتعهده كمراجعتو، ك 

كتدبره كما ينبغي، كمن ىذه  القرآف ها، ليصل القارئ إىل فهمعليي كالتقصٌ فيها كدراستها كالبحث 

                                  
(. 2907، رقم )173، ص5، ج2، كتاب فضائل القرآف، باب ما جاء يف تعليم القرآف، طسننوأخرجو الًتمذم يف  (1)

 (.412، رقم )472، ص1، ج1ط مسند العشر ا١تبشرين باٞتنة، باب مسند عثماف بن عفاف،، كتاب مسندهأخرجو أٛتد يف 
، رقم 166، ص6، ج1اب تفسَت القرآف، باب يـو يينفخ يف الصور فتأتوف أفراجنا، ط، كتصحيحوأخرجو البخارم يف  (2)

(4937.) 
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من ف الكرمي، آا١تباشر بالقر  مالتعلقه كعلم التفسَت تءابل علم القراالعلـو اليت حازت الشرؼ كالنُّ 
ف عصر النيٌب  من لدي ذه العلـو ٤تل اىتماـ كعناية بالغُتفلقد أضحت ى، حيث إثراء ا١تعٌت كتوضيحو

كقد قٌيض اهلل ٢تذه إال بل يكاد أف خيلوى عصر من العصور صلى اهلل عليو كسلم إىل عصرنا ىذا، ف
، كحفظها كصوهنا كعلومو ا١تختلفة القرآفا أكقاهتم يف خدمة العلـو رجاالن أفذاذا أفنوا أعمارىم كقضو 

 [9]سور اٟتجر:آية  َّ ىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱٖتقيقا ١توعيوده: 
 الطاىر بن عاشور، من ىؤالء األعبلـ األفذاذ العامل التونسي اٞتليل اإلماـ ا١تفٌسر ٤تمد بنك 

"ا١تعٌت السديد كتنوير العقل  ككتابو وجيهها،الذم كاف من ا١تفسرين الذين اعتنوا بالقراءات القرآنية كت
نظران النتشار ىذا التفسَت ك ، "التحرير كالتنوير" ب ا١تشهورك ا١تعركؼ  اٞتديد يف تفسَت الكتاب اَّيد"

 حرسها اهلل كسائر ببلد ا١تسلمُت، كاىتماـ أىل العلم بو، جامعػاتو  -موطٍت- يف ببلد ا١تغرب العريب
ا١تتواترة كاقتصاره شٌدين ىذا التفسَت كلفت نظرم إيراد ا١تؤلف للقراءات ، كمعػاىد كحلقو كندكاتو 

فأراد الباحث أف ييسهم كلو بالقليل يف خدمة  كاىتمامو ُّا كتعرضو ٢تػػا، عليها، كٗتصيص مقدمة ٢تا 
 كتاب اهلل كعلومو ا١تختلفة، فاخًتت أف يكوف ْتثي ىذا دراسةن كٗترجينا للقراءات القرآنية كضبطها من

للطاىر  " القراءات في تفسير التحرير والتنوير :البحث عنونتوخبلؿ كتاب التحرير كالتنوير، كىذا 
 "ية" "دراسة تحليلالفاتحة والبقرة "سورتا "ابن عاشور

 أسباب اختيار الموضوع: 

 ، كمكانتهما العلمية.ككتابو شرؼ اإلماـ ابن عاشور -1
 .مقدمة خاصة يف كتابو اىتماـ ابن عاشور بالقراءات حيث إنو جعل ٢تا -2
 .رغبيت يف االطبلع على منهج ابن عاشور يف إيراد القراءات -3
 اقتصار ابن عاشور رٛتو اهلل على القراءات العشر ا١تتواترة يف تفسَته. -4
 اىتمامو بالقراءات ظاىره كبارزه يف ٗتصيص مقدمة مستقلة خاصة بالقراءات. -5

 أىمية الموضوع:
يف تفسَت التحرير كالتنوير، النتشاره يف ببلدنا  الواردة نيةآللقراءات القر ٗترجيان يف ْتثو يقدـ الباحث 

ببلد ا١تغرب العريب، كتدريسو باٞتامعات كا١تعاىد ىناؾ، كتكمن األمهية يف ضبط القراءة ا١تتواترة من 
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نبيو عليو،  كذكر ما تركو اا١تؤلف رٛتو اهلل، كاستدراؾ ما فاتو كالتالقراءة ألصحاُّا،  نسبةالشاذة، كدقة 
  للطالب معرفة حكم القراءات الواردة يف ىذا الكتاب معرفة صحيحة مضبوطة. كي يتسٌٌت 

 مصطلحات البحث:
 .(1)بالشُت ا١تعجمة: متاع البيت، كالفرش صغار اإلبل اليت ال تصلح للحمللغة   :الفرش

 .(2)اصطبلحنا: الكبلـ على كل حرؼ يف موضعو من اٟتركؼ ا١تختلف فيها بُت القراء
ما بيٍت عليو غَتهىو لغة  :األصول

(3). 
 ا كيتحدالقاعدة اليت يكثر دكرى ضطردة اليت تنطبق على كل جزئياتاصطبلحنا: ىي القواعد ا١ت

 .(4)مكاهنا
 .(5)من راـ الشيء يرـك ركمنا كمرامنا طلبو، كمنو رـك اٟتركة يف الوقفلغة  الروم:

 .(6)عاؼ الصوت باٟتركة حىت يذىب معضمهااصطبلحنا: ىو النطق ببعض اٟتركة أك أنو إض
و مشًّا أدناه إىل أنفولغة  اإلشمام:  .(7)الٌشم حس األنف مًشمتو أمشٌو كأمشي

 .(8)اصطبلحنا: ىو اإلشارة إىل اٟتركة بالشفتُت بأثر انقطاع الصوت على اٟترؼ ساكننا
 

                                  
 .5134، ص8، ج1، طشمس العلوم ودواء كالم الكلوماٟتمَتم،  ((1

 .199، ص4، طالوافي في شرح الشاطبيةالقاضي،  (2)
 .501، ص3، ج، لسان العربابن منظؤر ((3

 .10، ص1، طءةاإلضاءة في بيان القراالضباع،  (4)
 .1782، ص3، جلسان العربابن منظور،  (5)
 .131، ص4، جالدر النثير والعذب النميرا١تالقي،  (6)
 .2333، ص4، جلسان العربابن منظور،  (7)
 .131، ص4، جالدر النثير والعذب النميرا١تالقي،  (8)
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 إشكالية البحث:

 رٛتو اهلل، لئلماـ ابن عاشور "التحرير كالتنوير"كتاب يف التفسَت  من أىم الكتب ا١تفيدة لطالب العلم 
من أنفس كتب ، كيعترب ىذا الكتاب سبلـ عامةن كببلد اإل ا١تنتشر يف ببلدنا ببلد ا١تغرب العريب خاصةن ك 

ع بُت علـو كونو ٚتى ك ، لغزارة فائدتو ا لطالب العلممرجعا رئيسن التفسَت عند ا١تتأخرين، كأيضا ييعٌد 
كمن خبلؿ اطبلع الباحث على الكتاب،  تفسَت كاإلعراب كالقراءات كغَتىا،الك  ،كمتنوعة٥تتلفة 
قتصار على الا حيث إنو جعل من شرطو، ا١تواضعكمنهجو يف بعض  ا١تؤلف قد خالف شرطو كجد أف

ك٧تده يذكر قراءات غَت متواترة أحياننا يفصح عنها كأحياننا ال يفصح، كأيضا ، فقط العشر ا١تتواترة
 يفأك يزيد بركاية قالوف عن نافع مث يذكر خبلؼ بقية العشرة، كنبلحظ أنو يينقص  ذكر أنو سيبدأ

كال يذكر البقية أحياننا، كما أنو نسب بعض القراءات نسبةن خاطئة، كرٔتا  ،لقراءات أحياننانسبتو ل
ُت لبياف حيث إنو مل يتطرؽ أٌم الباحثً اإلشكالية،  أيتىنا تأحياننا اليذكر بعض القراءات ألبٌتة، فمن 
الوقوؼ على ىذا ا١توضوع لتوضيح اإلشكاؿ  أراد الباحثفا١تتواتر من الشاذ يف ىذا الكتاب اٞتليل، 

حظ ىذا األمر، كقد يلتبس ٌف القارئ غَت ا١تتخصص أك غَت ا١تلم بالقراءات ال يبلإإذ  ؛ك إجياد اٟتل
أخرل ك متواترة  و التمييز بُت قراءةكيصعب عليعليو نسبة قراءة ٌما إىل إماـ ٌما، كأحيانا يلتبس عليو 

كلعلو  ،فسيحاكؿ الباحث اإلسهاـ يف ضبط القراءات يف ىذا التفسَت ما استطاع إليو سبيبل ؛شاذة
يسهم يف ىذا العلم بلمسة تفيد القارئ كالباحث كا١تتقٌصي يف ىذه العلـو اٞتليلة، سائلُت اهلل التوفيق 

 ص يف ىذا البحث ا١تتواضع.كالعوف كالسداد كأف يرزقنا اهلل اإلخبل

  أسئلة البحث:
 لقراءات؟إيراد ايف  ابن عاشور ما منهج .1
 ما مدل التزاـ ابن عاشور ٔتنهجو؟ .2
 ما القراءات اليت أكردىا ابن عاشور يف سورة البقرة؟ .3
 الدقيق للقراءات اليت ذكرىا ابن عاشور يف كتابو؟ ما العزك .4
 كيف كم موضع؟ ؟ا١تواضع اليت خالف فيها ابن عاشور منهجوما  .5



5 
 

  :ىدافاأل
 يينتظر من البحث أف حيقق األىداؼ التالية:

 .منهج ابن عاشور يف إيراد القراءات يف تفسَتهالوقوؼ على  .1
 مدل التزاـ ابن عاشور ٔتنهجو.بياف  .2
 .يف سورة البقرة ا١تتواترةالقراءات  إبراز .3
 الدقيق للقراءات اليت أكردىا ابن عاشور رٛتو اهلل. العزك  .4
 نهجو.ابن عاشور م ١تواضع اليت خالف فيهاا عدٌ  .5
  .اليت كافق فيها ابن عاشور منهجوبياف عدد ا١تواضع  .6

 حدود البحث:

الفاٖتة كالبقرة  يف كتابو التحرير كالتنوير سورتا القراءات القرآنية عند ابن عاشور بعزكىذا البحث ٤تددي 
 فقط.

 منهج البحث:

، كذلك من خبلؿ (3)التحليلي ا١تنهج، ك (2)الوصفي (1)رائيهنج الباحث يف ىذا البحث ا١تنهج اإلستق
، عزك كل القراءات الواردة يف ىذه اٞتزئيةكتاب ابن عاشور ك اٞتزء األكؿ كالثاين من  الوقوؼ على 

ككذلك استدراؾ ابن عاشور يف مًتككاتو كإكماؿ ناقصها كتصويب خطأىا كضبطها ضبطنا صحيحنا 
كىذا سيعطي بإذف اهلل تصورنا كاضحنا على ضبط ابن عاشور للقراءات كافينا يغٍت القارئ بإذف اهلل، 

 الواردة يف تفسَته.

                                  
. ابن منها ةحكاـ عامأستنتاج افًتاض الفركض الك  ةكالتجرب ةعلى ذلك للمبلحظ ةيقـو على التتبع بأمور جزئيالذم ىو  ((1

 .179، ص1، ج2، طالبحث العلميالربيعة، 
البحث ، ابن الربيعة،  ىو ما يقـو على الظواىر الطبيعية أك االجتماعية كصفنا ٢تا للوصوؿ بذلك إىل إثبات اٟتقائق العلمية. ((2

 .178، ص1، ج2،طالعلمي

 .179، ص1، ج2ط، البحث العلمي، ابن الربيعةر جزئية ثابتة الستنتاج أحكاـ منها. التأمل يف أمو على  يقـوالذم ىو  (3)
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 الدراسات السابقة:
بالرغم من كثرة ا١تؤلفات كالدراسات حوؿ القراءات كالتفاسَت اليت اىتمت بإيراد القراءات، إال أين مل 

بتخريج القراءات كٖتليلها على دراسة تناكلت ىذا البحث الذم ٘تٌيز  –يف حدكد اطبلعي  –أقف 
يهو تناكلت منهجية ابن عاشور يف توج دراساتو الباحث جد بع ا١تؤلف يف إيراده للقراءات، فو كتت

 :للقراءات، كسنذكرىا بإجياز

، لصاحبها بسام في القراءات في تفسيره التحرير والتنويرمنهج اإلمام ابن عاشور  -
( اإلسالمية الدراسات سلسلة) ميةاإلسال الجامعة رضوان عليان ورقة علمية، مجلة

 .2011 يونيو 573 ص – 545 ص الثاني، العدد عشر، التاسع المجلد
كاف ا١تنهج الذم اعتمد عليو صاحب ىذه الدراسة ىو ا١تنهج اإلستقرائي، إذ إنو 

ر يف القراءات يف كتاب جعل دراستو دراسة ٥تتصرة تناكؿ البحث منهج اإلماـ ابن عاشو 
قد اقتصر فيو صاحب ىذه الدراسة على اٞتزئُت األكؿ كالثاين من  ير، ك التحرير كالتنو 

اإلماـ ابن عاشور كحياتو بنبذة عن القراءات كمن مث عٌرؼ بكتاب التحرير كالتنوير، بدأ 
العلمية، كذكر بعض قضايا القراءات كالتوجيو عند اإلماـ ابن عاشور، كٖتدث أيضنا 

ات كما لو كما تنوير، كتناكؿ منهج اإلماـ يف القراءالقدمة القراءات يف كتاب التحرير ك م
 ىل عدة نتائج:البحث إب ىذا عليو. كقد توصل صاح

بُت  كما العكس كليس كقواعده النحو علم على كبَتةن  حجةن  القرآنية أف القراءات اعتبار -
 .الز٥تشرم اإلماـ على بالرد كقاـ مقدمتو يف ذلك عاشور ابن اإلماـ

كأسرار  الكلمات، كمعاين سَتالتفٍ  بياف يف ا٢تامة األمور من ءاتالقرا توجيو اعتبار -
 . الببلغة

ابن  ذكره ما كىذا ردىا، كعدـ القراءة بوؿلقى  معينةن  كشركطان  ٤تددة، ضوابطى  ىناؾ إف -
 .مقدمتو يف عاشور

الدراسة اإلستقرائية  عن الدراسة السابقة كوف ىذه الدراسة معتمدة علىكخيتلف ْتثي 
كل القراءات الواردة يف تفسَت ، كاإلعتناء بتتبع ابن عاشور رٛتو اهلل يف  كالتوثيقية التحليلية

ا صحيحنا حسب ما أمكن، كىذا ما التحرير كالتنوير كتناك٢تا بالدراسة كضبطها ضبطن 
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الباحث يف ْتثو ا١تقدـ ا١تعٌت بعزك كتتبع ابن عاشور يف إيراده القراءات، ٥تتلفنا عن تناكلو 
مع أنو ذكر كوهنا مل تتطرؽ إىل تتبع القراءات الواردة يف ىذا التفسَت اٞتليلىذه الدراسة  

أنو سيقتصر على اٞتزئُت األكؿ كالثاين كلكن الباحث رأل أف صاحب ىذه الدراسة مل 
، إذ إنو رٌكز ْتثو على منهج ابن عاشور يتتبع ابن عاشور يف القراءات اليت أكردىا يف كتابو

 راءات كضبطها يف السورتُت.كمل يتطرؽ إىل عزك الق
اإلمام محمد الطاىر ابن عاشور ومنهجو في توجيو القراءات من خالل تفسيره  -

التحرير والتنوير وىذه رسالة ماجستير للطالب محمد بن سعيد بن عبد اهلل القرني ـــــ 
 جامعة أم القرى.

بابن عاشور، هنج صاحب ىذه الدراسة ا١تنهج اإلستقرائي كذلك باإلفاضة يف التعريف 
القراءات من من عنواف البحث، كذلك ذكر منهج ابن عاشور يف توجيو  كىذا جليٌّ ككاضحه 

التنوير، كعرٌج أيضنا على بعض ا١تصادر اليت استقى منها ابن عاشور خبلؿ كتاب التحرير ك 
القراءات كتوجيهها كتناكؿ بعض أنواع ىذه التوجيهات، كأيضا ذكر أف البن عاشور موقفنا 

 ضحنا يف دفاعو عن القراءات ضد الطاعنُت فيها.كا
 :ليت توصل إليها صاحب ىذه الدراسةكىذه أىم النتائج ا

 .عاشور ابن نظر كجهة من ةالشاذٌ  القراءات كقيمة ،ترةا١تتوا القرآنية القراءات فوائد بياف -
 ليس ما يهاف كأف، القرآنية القراءات توجيو يف التفسَت كتب أمهية يربز عاشور ابن تفسَت أف -

 و القراءات.توجي كتب يف
رٛتو  عاشور ابن العبلمة عند القراءات لقبوؿ الرئيس الشرط ىو القرآنية القراءات تواتر أف -

 .اهلل
ا الدراسة اإلستقرائية التحليلية  كخيتلف ْتثي عن الدراسة السابقة كونو معتمدن

التحرير كالتنوير كتناك٢تا بالدراسة ، كاإلعتناء بتخريج كل القراءات الواردة يف تفسَت التوثيقية
ا صحيحنا حسب ما أمكن، كىذا ما تناكلو الباحث يف ْتثو ا١تقدـ ا١تعٌت كضبطها ضبطن 

 بتخريج كتتبع ابن عاشور يف إيراده للقراءات.



8 
 

حسن عبد الجليل  نهج ابن عاشور في االحتجاج بالقراءات القرآنية، لصاحبها الدكتور: -
مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلقتصادية والقانونية، المجلد  عبد الرحيم، ورقة علمية،

 . 2005، سنة 392-365الحادي والعشرون، العدد األول، ص

هنج صاحب ىذه الدراسة ا١تنهج اإلستقرائي النقدم، فمحور ىذه الدراسة يدكر 
حوؿ منهجية ابن عاشور يف االحتجاج للقراءات، حيث بٌُت صاحب ىذه الدراسة أقساـ 

كنشأة القراءة الصحيحة عند ابن عاشور  ات عند ابن عاشور كفوائدىا، كأيضا شركطالقراء
القراءات عنده، كرد عليو يف بعض األمور اليت يرل فيها صاحب ىذه الرسالة أف ابن عاشور 
مل جيانب الصواب فيها، مث أشاد بالتفسَت كبصاحبو كحٌث عليو كنصح بالرجوع إليو العتماده 

 على القراءات ا١تتواترة يف اإلحتجاج، كنٌبو على ضركرة التثبت منها.يف غالب األحياف 

 الدراسة اإلستقرائية التحليلية عن الدراسة السابقة كونو معتمدناكخيتلف ْتثي 
، كاإلعتناء بتخريج كل القراءات الواردة يف تفسَت التحرير كالتنوير كتناك٢تا بالدراسة التوثيقية

ا أمكن، كىذا ما تناكلو الباحث يف ْتثو ا١تقدـ ا١تعٌت ا صحيحنا حسب مكضبطها ضبطن 
 بع ابن عاشور يف إيراده للقراءات.بتخريج كتت

 



9 
 

 ر ومفهوم القراءات، وفيو مبحثان:بن عاشو ااإلمام الفصل الثاني:  

 مطالب:ستة ور ومكانتو العلمية، وفيو بن عاشااإلمام التعريف بالمبحث األول: 

 مولده مناقبومو : اساألول المطلب
 مناقبو رحمو اهلل الفرع األول: اسمو و 

اإلماـ الضليع يف العلـو الشرعية كاللغوية  ،(1)بن عاشور٤تمد بن ٤تمد الطاىر ٤تمد الطاىر بن 
، كقاضي (2)شيخ اإلسبلـ، كأستاذ التفسَت كالببلغة يف جامع الزيتونة ىو ، ك كاألدبية كالتارخيية

طب اإلصبلح التعليمي ٣تامع اللغة العربية، كىو قي  اٞتماعة، كشيخ اٞتامع األعظم، كعضو
 كرديةو   على جذكرو  صبلح، دالةه كاال ٔتهمات العلم كاإلدارة حافلةه  توحيافكاالجتماعي يف عصره، 

 .(3) ةو فذٌ  كشخصيةو 

اذيل بن عبد القادر بن ٤تمد بن عاشور الشريف، كىو : ٤تمد الطاىر بن ٤تمد بن ٤تمد الشٌ (4) جده
ٚتىي   .(5)نا كشيخ شيوخو أمثاؿ ا٠توجة كالبوعٌتور كابن اٟتاجب كغَتىمجٌد مًتى

                                  
 .304، ص3ج،1ط تراجم المؤلفين التونسيين، ،٤تمد ٤تفوظ (1)
ركض العبادة كمعبدة الرياضة، بستاف مع، أيقنت أنو اٞتامع كا١تفرد اٞتامع، جامع الزيتونة مسجد إذا بدا لك تبلج نوره البٌل " (2)
. كتأسيسو كاف 315، ص1، طالحلل السندسية في األخبار التونسية. الوزير، الفتح كٙتارىا اإلفاضة..." زاىر، دكحاهتا علـو

 .320ق، ا١تصدر السابق، ص114يف عهد عبد اهلل بن اٟتبحاب عاـ
، 15ط عالم،األ الزركلي، .7ص، 1، طمقدمة كشف المغطى من المعاني واأللفاظ الواقعة في الموطأ ابن عاشور، (3)

 .305، ص3، ج1، طتراجم المؤلفين التونسيين٤تفوظ، . 174، ص6ج
سم، أما جده ألمو فستأيت ترٚتتو بُت الشيخُت من ناحية تشابو االللتمييز ىذه ترٚتة موجزة ٞتده ألبيو، كذكرىا الباحث ىنا  ((4

 .إمامنايف بياف شيوخ 
شجرة النور . ٥تلوؼ، 173، ص6، ج1ط األعالم،. الزركلي، 302، ص3، ج1، طتراجم المؤلفين التونسيين ،٤تفوظ (5)

 .560، ص1، ج1، طالزكية في طبقات المالكية
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 الفرع الثاني: مولده:

-ق1296)يف ٚتادل األكؿ  (1) بقصر جده ألمو با١ترسىرٛتو اهلل كلد الشيخ ابن عاشور 
قاضي اٟتاضرة  ف، كىو من عائلة عريقة يف العلم، كطبقة اجتماعية رفيعة، فجده ألبيو كاـ(1879
 .(2) مة الوزير الشيخ ٤تمد العزيز بوعت ور، كجده ألمو العبٌل التونسية

 المطلب الثاني: العصر الذي عاش فيو ابن عاشور

ا ا كاجتماعين قبة مرت ُّا األمة العربية كاإلسبلمية، سياسين الطاىر بن عاشور أسوأ حً الشيخ  عاش
ركبة كاإلسبلـ مستعمرات أك ٤تميات فيها أقطار الع أصبحتا، ىذه اٟتقبة العصيبة اليت ا كثقافين كدينين 

للخبلفة العثمانية  اتابعة للقول االستعمارية الكربل، كمل تبق إال بعض ا١تقاطعات التابعة اٝتين 
نا الضعيفة، كقد شهدت تونس يف اٟتقبة اليت كلد فيها  اضطرابات كفوضى سياسية، فقد  حقبةن مًتٚتى

على أذىاف العامة، كما سيطرت الطرؽ الصوفية  رافات كاألباطيل كالبدعاٞتهل كسيطرت ا٠تي  عمٌ 
ية بُت أفراد الشعب ا باسم الدين، كتفشت األمٌ كرجاؿ الزكايا على عامة الناس، كسلبتها أموا٢تى 

 ،عاكدى  ،فكتكوٌ ، مكتعلٌ  ،كترٌب  ،كنشأ الشيخ، التونسي، كيف ظل ىذه األكضاع كالظركؼ ا١تًتدية كلد
بب تردم األكضاع كخطورهتا على الوجود اٟتضارم كاإلسبلمي، كناظر، كبس ،بككتى  ،كأرشد ،عظككى 

اٟتركات اإلصبلحية يف ٚتيع األقطار، ٖترؾ ا٢تمم، كتوقظ الضمائر، كتنَت الطريق، فاجتمعت  ظهرت
دين أمثاؿ الطاىر بن الداخلية كا٠تارجية لتصنع الرجاؿ ا١تصلحُت، كالعلماء اَّدٌ  عوامل النهوض

االقتصادية كالسياسية كاالستعمارية إال أف إمامنا رٛتو اهلل صمىد كأبدع ، فرغم الظركؼ (3)عاشور
 .كمل يتأثر ُّا كأجاد كأفاد بعلمو كٔتؤلفاتو الغزيرة اليت أثرت ا١تكتبات اإلسبلمية 

                                  
، ىي ضاحية ٚتيلة من الضواحي الشمالية للعاصمة التونسية تقع على شاطئ البحر األبيض ا١تتوسط، تبعد حوايل ا١ترسى (1)

 .37، ص1، طعممشيخ الجامع األعشركف كيو مًتا عن العاصمة تونس. الغايل، 
، 1، جاإلمام األكبر محمد الطاىر بن عاشور شيخ اإلسالم. ا٠توجة، 37، ص1، طشيخ الجامع األعممالغايل،  (2)
 .153ص

 .18-17، ص1، طشيخ الجامع األعمم محمد الطاىر بن عاشور آثاره وحياتوالغايل،  (3) 
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 المطلب الثالث: حياتو العلمية
كمشاخيو  دهنف جده ألمو الشيخ الوزير ٤تمد العزيز بوعت ور، كبعناية كالنشأ ابن عاشور يف كى 

مبكرنا من عمره، فظ القرآف الكرمي حبدأ ، فكاعتنىوا بو أشد االعتناءبو  وافاىتم ،-رٛتهم اهلل-كأساتذتو
على  ، ككٌرس دراستوينكعلـو العربية كالدٍّ كتعلم بعض اللغات األخرل كالفرنسية كعلـو أخرل كاللغة 

كالببلغة كا١تنطق كعلم الكبلـ كالفقو من علماء عصره، كدرس عليهم العديد من كتب النحو  جهابذةو 
 .(1) كالفرائض كاألصوؿ كاٟتديث كالسَتة

الرابعة عشر من عمره، فلقي عناية علمية من سن  ّتامع الزيتونة عند بلوغو الشيخ التحق ك 
ـ(، ككاف 1892جعلتو بارزنا يف عصره، فاٟتتق بالزيتونة عاـ )ككانت فًتة دراستو بالزيتونة  أساتذتو،

ـ(، كشارؾ يف العديد من 1896عاـ ) (2)برز أعبلمها حيث إنو أحرز منها شهادة التطويعمن أ
ا١تناظرات العلمية كبرز فيها كناؿ شرؼ الفوز فيها، ككاف لو الدكر الكبَت يف تطوير اٞتامع العظيم من 

سة ـ( كيٌلف بالتدريس يف با١تدر 1900ناحية الربامج التعليمة كتكريس العلم فيو، ففي سنة )
ـ( مت تكليفو 1913ـ( عيٌُت نائبنا لدل نظارة جامع الزيتونة، كيف عاـ )1904الصادقية، كيف عاـ )

ـ( ٝتيٌيى شيخ اإلسبلـ 1932قاضينا للجماعة كيف نفس العاـ مت تعيينو نائبنا للفيتِت، كيف عاـ )
 .(3)ـ( مت تعيينو بعىمادة جامعة الزيتونة1956ا١تالكي، كيف عاـ )

 فيها اإلماـ ابن عاشور مشيخة كإدارة اٞتامع كانت فًتةن ميزىرةن، نٌقحى فيها اليت توىٌل يف الفًتة ك 
 منتقاه. الربامج التعليمية كأضاؼ إليها برامج جديدة بكوادرى 

كمع ىذا العلو كالرٍّفعة كغزارة العلم ٘تٌيز الشيخ بالتواضع ا١تنقطع النظَت ككذلك الصرب كاٞتلىد 
ىل ما كصل ٔتا أخلص هلل من النية كما كٌرس من جهد ناؿ بو ما يتمٌت نيلو  كالتحمل، فوصل الشيخ إ

لتواضع كاإلدراؾ كالفهم كل طالب للعلم كمتشوؽ ٢تذه الرفعة كالدرجة العالية من العلم كاألخبلؽ كا
 أفٌت عمره يف إثراء ا١تكتبة اإلسبلمية كالعا١تية. ا خَت ما جزل عا١تان اهلل عنٌ  فجزاهكالبصَتة، 

                                  
شيخ الجامع األعمم محمد . الغايل، 7ص :عة في الموطأمقدمة كشف المغطى من المعاني واأللفاظ الواقابن عاشور، ( (1

 .38-37، ص1، طالطاىر بن عاشور آثاره وحياتو
 ـ.1933شهادة التطويع: ىي أعلى شهادة كاف دينحها جامع الزيتونة، كقد كاف العمل ُّا سارينا حىت عاـ  ((2

 .306-305ص، 3ج، 1ط، تراجم المؤلفين التونسيين٤تفوظ،  (3)



12 
 

 طلب الرابع: شيوخو وتالميذهالم
 الفرع األول: شيوخو

منت كتغذت عليها عقليتو اليت عليها ابن عاشور، ك  كربي كترعرع  من خبلؿ عرض العلـو اليت -
عظيم، استقى منهم ىذا العلم الالعلمية الدينية الًتبوية، كاف البد من كجود رجاؿ صٌناع أفذاذ 

كلنا أف  (1)ثر، كشيوخ ابن عاشور كي الفٌذة الشخصيةيف تشكيل مثل ىذه  كبشكل كبَتر أثٌ الذم ك 
 شهرىم :نذكر أ

كاف من أىم شيوخ إمامنا رٛتو اهلل   (ق1313) الشيخ أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن ا٠توجة  -
 .(2) تعاىل

 درس عليو ابن عاشور كتػاب ق(1331، )٤تمد بن عثماف النجارأبو عبد اهلل الشيخ  -
 .(3) "ا١تواقف يف علم الكبلـ"، ك"٥تتصر السعد يف الببلغة"النحو، ك على ا٠تبلصة يف "ا١تكػودم"

ا١تبادئ األكىل يف قواعد العربية، الشيخ الطاىر بن عاشور تلقى عليو ، الشيخ أٛتد بدر الكايف -
 .(4) على شرح خالد األزىرم اعتمادان 

ك"الدردير" يف الفقو  حػو،فػي الن قرأ عليو ابن عاشور "قطر النػدل"الفقيو  الشيخ أٛتد ٚتاؿ الدين -
 .(5)يا١تالك

صحيح عليو الزمو الشيخ ابن عاشور فقرأ . (ـ1924)البنبلي:  حاجب بوبن عمر لشيخ سامل ا -
رقاين على البخارم بشرح القسطبلين قراءة ٖتقيق ّتامع الزيتونة، كما قرأ عليو أجزاء من شرح الزٌ 

 .(6)موطأ مالك

                                  
 .304، ص3، ج1ط ،تراجم المؤلفين التونسيين ،٤تفوظ ((1

 .244، ص2، ج1، طتراجم المؤلفين التونسيين٤تمد ٤تفوظ،  (2)

، شيخ الجامع األعممبلقاسم الغايل،  .609ص ،1، ج1، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكية، ٤تمد ٥تلوؼ (3)
 .45، ص1ط

  .25ص، لو والتفسير وعلومـوحمد الطاىر بن عاشور عالمة الفقو وأصو مالطٌباع،  (4)
 .184، ص1ج معجم المؤلفين،. كحالة، 50، ص2ج، 1، طتراجم المؤلفين التونـسيين٤تمد ٤تفوظ،  (5)
 شيخ اإلسالم اإلمام األكبر محمد الطاىر بن عاشورا٠توجة،  .81-77،ص 2ج تراجم المؤلفين التونسيين، ٤تفوظ (6)

 .159ص، 1، جمقاصد الشريعة وكتابك
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-ق1239) ابن الشيخن علي بن قاسم ا١تعركؼ ببن أٛتد بن علي بن حسن بالشيخ عمر  -
ككذلك أخذ عنو "تفسَت  كقد أخذ عنو الشيخ ابن عاشور "ا١تواقف" لئلجيػي،ق(، 1329

 .(1) البيضاكم"
الصفاقسي  مد العزيز بن ٤تمد اٟتبيب بن ٤تمد الطيب ابن الوزير ٤تمد بن ٤تمد بوعٌتور٤ت -

 .(2)اإلماـ ابن عاشور رٛتو اهلل ة ْتفيدهالذم كاف لو عناية خاص ق(1325-1420التونسي، )

 الفرع الثاني: تالميذه
كعلمو الرشيد، كقضاء فًتة طويلة ، كصاحب االصبلحات ،يعترب الشيخ ابن عاشور معلم األجياؿ -

تتلمذ  اهلل لو يف عمره حىت طويبل بارؾاإلماـ ر مٌ فقد عي يف التدريس كالقضاء يف اٞتامع األعظم، 
 :(3) اين، فمن أشهر تبلميذهكبار، كانتفع بو القاصي كالدٌ يديو الصغار كال ىعل

 .(4) ق(1383-1315) أبو اٟتسن بن شعباف -
 .(5) ٤تمد اٟتبيب بن خوجة -
 .(6) ق(1364-1312، )يطٍّ ٤تمد الصادؽ بن ٤تمد الش   -
 .(7) ،(ق1390-1327) ابنو العبلمة احملقق ٤تمد الفاضل بن عاشور -

يف ىذا ا١تقاـ،  ب حػصرىممد الطاىر ابن عاشور، ٦تا يصعي كىناؾ العديد من تبلميذ الشيخ ٤ت
إال  ك٢تا صلة كثيقة أك باألحرل مغاربية ة أك جزائرية كالذم ديكن أف نسطره ىنا أنو ما من عائلة تونسيٌ 

                                  
، 1، طشجرة النور الزكية في طبقات المالكية. ٥تلوؼ، 213، ص3، ج1، طتراجم المؤلفين التونسيينمد ٤تفوظ، ٤ت (1)

 . 598، ص1ج
 .41-40، ص1، طشيخ الجامع األعمم. بلقاسم الغايل، 268، ص6ج ،15، طماألعال الزركلي، (2)
 .67-66، ص1، طشيخ الجامع األعممالغايل،  (3)
 .199-198، ص3ج ،1ط ،لفين التونسيينتراجم المؤ  ٤تفوظ، (4)
 .67، ص1، طشيخ الجامع األعمم محمد الطاىر بن عاشور آثاره وحياتوالغايل،  (5)
 .162، ص6ج، 15ط ،األعالم الزركلي،. 196، ص3ج ،1ط، تراجم المؤلفين التونسيين٤تفوظ،  (6) 

 .326-325، ص6ج ،15ط األعالم، ،الزركلي (7)
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الزيتونة، كتتلمذ على الشيخ ابن عاشور أك  يف ّتامع الزيتونة، فقد يكوف أحد أفرادىا أك أقربائهػا درس
 .، فرٛتهم اهلل ٚتيعنا كجزاىم اهلل خَت اٞتزاءإلصبلحاتو قُتد تبلميذه ا١تتأثرين بو ا١تطبٌ على أح

 المطلب الخامس: مؤلفاتو وثناء العلماء عليو
 الفرع األول: مؤلفاتو

كالببلغة كعلـو  الطاىر بن عاشور، فشملت ضركبا من الثقافة اإلسبلميةاإلماـ تنوعت مصنفات 
ار كقد أش إلمامنا، العلمي تكوينالالعلمية اليت ١تسناىا يف  نشأةبسبب ال لككذ...(1) اللغة كغَتىا

 :فمن مؤلفاتو  إىل ذلك يف حياتو العلمية، الباحث
ث فيو ثبلث ـ، مكى 1903ابتدأ اإلماـ ابن عاشور تأليفو ٢تذا الكتاب عاـ  :أليس الصبح بقريب  -

لعريب كأطواره قبل اإلسبلـ كبعده كعن نشأة ا١تؤلف عن التعليم افيو سنوات حىت انتهى منو، عرٌج 
، طبع ىذا الكتاب عاـ نهجها كأسلوُّا يف التعليم كالتدريسا١تدارس يف األمصار اإلسبلمية كبياف مى 

  .ـ2006

تلقاىا  فيها اإلماـ ابن عاشور على رسالةو  ردٌ  كماتعةه  لطيفةه  ذه رسالةه ى :الوقف وأثره في اإلسالم  -
فتحدث عن ا١تلكية يف  ،لفصٌ ور للمسألة ك ل اإلماـ ابن عاشقد أصٌ ك  ،رمذٌ حوؿ إبطاؿ الوقف ال

فهو  ،ا١تفسدة يف الوقفو عن ا١تصلحة ك أما كبلمي  ،أقساـ الوقفك  ،أصل الوقف يف الشريعةك  ،الوقف
 ختم اإلماـ ابن عاشور الرسالة بالكبلـ عن حق كيلٌ قد ك  ،أنفع جزء من ىذه الرسالة اللطيفةيعترب 

 .طبع ىذا الكتاب يف مطبعة ا٢تداية اإلسبلمية يف القاىرة، مُت يف منع الوقفأمر ا١تسل

ا١تعٌت السديد كتنوير العقل اٞتديد من تفسَت  ٖترير"ىو : اسم الكتاب التحرير والتنويرتفسير  -
ز ك٘تيٌ ، شيخ جامعة الزبتونة ابن عاشور رٛتو اهللمن تأليف  تفسَت القرآف ىو كتاب، ك "الكتاب اَّيد

االٌتكاؿ كليةن على الًتاث العلمي للتفسَت،  للقرآف، كعدـ يةالببلغ ىذا التفسَت باالىتماـ باٞتوانب
سب رأيو على من سبقوىم دكف تمدكا ْتا١تفسرين، ألهنم اع الكثَت من بن عاشورا نتقدحيث يى 

 .ق1420، كقد مت طباعة ىذه الطبعة يف مؤسسة التاريخ العريب بَتكت عاـ قيمة تذكرات إضاف

                                  
شيخ الجامع . الغايل، 12-10، ص1طأ، الواقعة في الموط شف المغطى من المعاني واأللفاظمقدمة كابن عاشور،  ((1

  .70-68، ص1، طاألعمم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1
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و الفقػو ع بُت دفتيػٍ ىذا الكتػاب ٚتػى :  كشف المغطى من المعاني واأللفاظ الواقعة في الموطأ -
ألحاديث كالرجاؿ، كطريقة للفقهاء؛ الستنباط اء اثُت منهجنا؛ النتقى كاٟتػديث، كذلك بوضعو للمحدٌ 

اح "ا١توطأ" رٌ لشي  جادةن  إضافةن ىذا الكتاب عد . كيي األحكاـ، كاستخراج األصوؿ، كبناء الفركع عليها
يف ا١تطوالت من  ر كجودىاة يندي ، كفوائد ٚتٌ مة، بل ٕتد فيو استدراكات قيٌ لئلماـ مالك ابن أنس

، كاف قد طبع يف مصر يف ، كنطقت ُّا عبقريتو العلميةعاشورجادت ُّا قرحية الشيخ ابن  الشركح
 .ـ2006-ق1427دار السبلـ عاـ 

صها لًتٚتة كتاب جعلو مؤلفو من ثبلثة أجزاء األكؿ منها: خصٌ الذا ى :مقاصد الشريعة اإلسالمية -
اير كالثاين س ،و اإلصبلحية، كاٟتديث عن مؤلفاتوالشيخ "٤تمد الطاىر ابن عاشور"، كبياف حركت

كفٌصل اٟتديث  ،ألصولية ١تا يوجد بينها من عبلقةمضيفان إليها ٚتلة من البحوث ا ،مقاصد الشريعة
 ز: ىو كتاب مقاصد الشريعة ا١تتميٌ كالثالث ،ما كقف عليو من ٖتاريرة العلمية عن منهجو يف ٚتلة

-ق1425عاـ ، كقد أشرفت على طباعتو كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية قطر ٔتسائلو كْتوثو
2004. 

يف ىذا العلم،  مة كالنافعةهمن الكتب ا١تيعترب ك يف علم الببلغة،  كتاب موجزه ىذا ال :موجز البالغة -
القارئ متابعة ا١تؤلف فيما  ١تصطلحات ىذا العلم؛ كي يستطيع كاملٍُت   كإدراؾو  عتمد على فهمو كيى 

 ، كقد طبع يف ا١تطبعة التونسية.يكتبو

 .اليت ال يسع ا١تقاـ لذكرىاكا١تخطوطات كثَت كالكثَت من ا١تؤلفات كا١تقاالت ال كغَت ىذه ا١تؤلفات

 الفرع الثاني: ثناء العلماء عليو
كاف اإلماـ ابن عاشور علىمنا بارزنا من أعبلـ األمة الذين أسهموا كبشكل كبَت يف إثراء ا١تكتبة 

كالعملية اليت ١ترموقة، كاصبلحاتو العلمية يعة ااإلسبلمية ٔتؤلفاتو القيمة العظيمة، فمكانتو العالية الرف
الشهادات كاألقواؿ اليت قيلت يو على أعمالو العظيمة، كمن أعظم جعلت من الضركرة اإلشادة كالتنو 

فاتو رٛتو اهلل، فمن يف ابن عاشور ىي من أقرانو كعلماء عصره الذين كاكبوه كعاشوا يف حياتو كبعد ك 
 :ىذه األقواؿ
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كلؤلستاذ : "(2)حسُت قرينو يف الدراسة ٤تمد ا٠تضرك ق العبلٌمة احملقٌ  (1)قاؿ فيو شيخ األزىر -
طبلع يف اال كسعة فصاحة منطق، كبراعة بياف، كيضيف غزارة العلم، كقوة النظر، صفاء الذكؽ،

 .(3)"آداب العربية...
بُت  نعرؼ مثلو كقاؿ عنو الشيخ ٤تمد اٟتبيب ابن ا٠توجة: "كىو منط فريد من الػشيوخ لػم -

الدرس متميزان،  إذ كاف انكبابو على ،عاصريو أك طبلبو أك من كاف يف درجتهم من أىل العلمم
، كتطلُّعو كل يـو إىل مزيد من اكآدابن  صوالن عن اإلسبلـ أي ع ذبٍّو مػ ،غالو با١تطالعة غَت منقطعنشكا

ـو أف يقع ٖتت يده من كتب فريدة ك٥تطوطات كمصنفات يف شىت العل ا١تعرفة بكل ما ديكن
 .(4)"كالفنوف

نا نرباسنا مضيئنا كعلىمنا من األعبلـ كالشخصيات اليت قدمت للعامل اإلسبلمي ىكذا كاف إمامي 
 .ـ خَت اٞتزاءموسوعة علمية فكرية فريدة من نوعها فجزل اهلل عنا االما

 المطلب السادس: وفاتو

عشر من رجب عاـ رحل الشيخ اإلماـ العبلمة ابن عاشور إىل جوار ربو يـو األحد الثالث 
يناىز سبعنا كتسعُت عامنا،  ، عن عمرو (5) ـ1973ق، ا١توافق الثاين عشر من أغسطس عاـ 1393

قضاىا مًتٚتىينا يف أفضل كأحسن ما يقضي اإلنساف كقتو كديرر أيامو، خدمة كتاب اهلل كتفسَته 
ككنزا ٢تا، فجزل اهلل  كعلومو كفنونو، رحل اإلماـ كترؾ موسوعة علمية ضخمة مفيدة لؤلمة اإلسبلمية

ـى خَت اٞتزاء كأجزؿ لو الثواب جزاء ما قٌدـ لئلسبلـ كا١تسلمُت  .(6) اإلما

                                  
ي شيخا لؤلزىر كذلك يف شهر سبتمرب عاـ(1 المؤلفين تراجم  ،. يينظر: ٤تمد ٤تفوظ1952( بعد قياـ الثورة ا١تصرية ٝتي

 . 132، ص2، ج1، طالتونسيين

"، من ببلد تونس"، أديب كباحث، كلد يف نفطة عامل إسبلميٌ  ُت بن علي بن عمر اٟتسٍت التونسي،٤تمد ا٠تضر بن اٟتس ((2
 . 114-113،ص 6، ج15، ط األعالمق"، الزركلي، 1293-1377"

 .10ص، 1ط، مقدمة كشف المغطى من المعاني واأللفاظ الواقعة في الموطأابن عاشور،  (3)
 .315، ص1ج ،قاصد الشريعةالطاىر بن عاشور وكتابو ما٠توجة،  ((4

  .68، ص1، طشيخ الجامع األعممالغايل،  (5)
 .174، صاألعالم، . الزركلي12، صواأللفاظ الواقعة في الموطأ مقدمة كشف المغطى من المعانيابن عاشور،  (6)
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 ومنهج ابن عاشور فيها وفيو مطالبالمبحث الثاني: مفهوم القراءات 

  القراءات و  القرآن الكريمبالمطلب األول: التعريف 
 : تعريف القرآن الكريم لغة واصطالًحاولالفرع األ

 الشافعياإلماـ ال، فركم  ىي مهموزة أـأ" رآفالقاختلف يف أصل اشتقاؽ كلمة "القرآن لغة:  تعريف
 "ناسم كليس ٔتهموز كمل يؤخذ م "القرآف"كاف يقوؿ:  (1)أف شيخو اٝتاعيل بن قسطنطُت (ىػ204)

إذا "تقػوؿ  كمػا  " القرآف"مثل التوراة كاإل٧تيل كيهمز "قرأت" كال يهمز  لكتػاب اهلل قرأت" كلكنو اسم
 .(2) كثَت ابن اإلماـ براء مفتوحة كألف بعدىا، كبو قرأ آف"القر  "قػرأت

 تعريف القرآن الكريم اصطالحا

، صلى اهلل عليو كسلم د٤تمٌ  نبٌينا ؿ علىنزٌ ا١ت كبلـ اهلل، ا١تعجػز،"بأنو: -رٛتو اهلل-الزرقاين اإلماـ فو عرٌ 
 .(3)تو"عبد بتبلك تا١ت بالتواتر،إلينا ا١تكتوب يف ا١تصاحف، ا١تنقوؿ 

 ؼرٌ ، كإٍف كاف قد عي اإلماـ الزرقاينيف تعريف القرآف الكرمي على ما ذكره  الباحث قتصركسي
، كسأكضح ألفاظ و جامع مانعطلبان لبلختصار من جهة، كمن جهة أخرل ألنٌ  كثَتة بتعاريفى 

 التعريف بإجياز:

ى كبلمان يسمٌ  جٌل، كالكػبلـ الك عز اهلل  كبلـ  ل كبلـ سولكبذلك  خرج " كبلـ اهللفقولو "
العبارة  دٌلت ىذهكقولو: "ا١تعجز"  إالٌ إذا كاف لفظان، أم: صوتان مشتمبلن على بعض اٟتركؼ ا٢تجائية،

، كقولو: "ا١تنٌزؿ على النيب ى القرآفال يدخل يف مسمٌ  على إعجاز كتاب اهلل، كأٌف ما ليس ٔتعجز
دٌؿ ، كقولو: "ا١تكتوب يف ا١تصاحف"، عليهم السبلـ ػاءخرج بو ما نزؿ على غَته مػن األنبي٤تمد" 

، كقولو: ى القرآفمسمٌ  سخ فبل يدخل يفالقرآف الذم ني  كتب يف ا١تصػاحف مػنعلى أٌف ما مل يي 

                                  
١تعركؼ بالقسط مقرئ إٝتاعيل بن عبد اهلل بن قسطنطُت أبو إسحاؽ ا١تخزكمي موالىم ا١تكي اىو: إٝتاعيل بن قسطنطُت  ((1

 .166، ص1، جغاية النهاية في طبقات القراء. ابن اٞتزرم، مكة
 .357ص، 1ج، إبراز المعاني من حرز األمانيأبو شامة، ( (2
 .19، ص1، ج3ط، ناىل العرفان في علوم القرآنمالزرقاين، ( (3
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" ما مل ة كالشاذة، كخرج بقولو: "ا١تتعٌبد بتبلكتوذه العبارة عمـو القراءات ا١تردكدُّ ، خرج"ا١تتواتر"
 .كاألحاديث القدسية األذكار النبويةاءتو من ييتعٌبد بتبلكتو أك قر 

 صطالًحالغة وا: تعريف القراءات ثانيالفرع ال
جاء يف لساف  ،كضمٌ  ٚتع قراءة، كىي مصدر قرأ يقرأ قراءةن ٔتعػٌت ٚتػع: تعريف القراءات لغة -

ناقة ما قرأت ىذه ال قو٢تم: : ٚتعتو كضممت بعضو إىل بعض كمنوأم كقرأت الشيء قرآنان : "العرب
بو  القرآف: لفظتتي كمعٌت قرأ ها على كلػد،مل يضطم رٛتي  :قٌط، أم اسلى قط كما قرأت جنينن 

 .(1) "٣تموعان 

 تعريف القراءات اصطالحا:

 أكسع يكاد خيلو تعريف من نقد أك تعقيب، كلعلٌ  ال ،شػىٌت  بتعاريفى القراءاتى  عٌرؼ علماء القراءاتً 
الناقلُت لكتاب  فاؽمنو اتٌ  عرؼيي  لمعً : "حيث قاؿ  (2)ق923 ىذه التعاريف مػا ذكػره القسػطبٌلين

 تصاؿ كغَت ذلك منالكا كجٌل كاختبلفيهم يف اٟتذؼ كاإلثبات كالتحريك كاإلسػكاف كالفصػل ااهلل عزٌ 
 . (3)ع"كاإلبداؿ من حيثي السما  ىيئة النطق

 ذؼ كاإلثباتمنو اتفاقهم كاختبلفيهم يف اللغة كاإلعراب كاٟت يعرؼ علمه " كقيل أيضا:
 .(4)ل "كالفصل كالوصل من حيثي النق

القرآف كاختبلفها  كلمات بكيفية أداء القراءات علمه " :بقولو(1)فها ابن اٞتزرمعرٌ  ن قىبلوكمً 
 .(2)"ةبعزًك النقل

                                  
 .128-129ص ،1ج، 3ط، لسان العربابن منظور، ( (1
ن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن عيمر بن ٤تمد أبو الفضل القسطبلين ا١تالكي ا١تكي ا١تعركؼ بضياء الدين القسطبلين ىو: خليل ب( (2

سُت كيدعى ٤تمدا أيضنا شيخ ا١تالكية كاحملٌدثُت باٟتـر الشريف، قرأ على عبد اهلل بن عبد اٟتٌق الٌداٌلصي، تويف سنة "بياض" كٜت
 .276، ص1، جة في طبقات القراءالنهاي غايةابن اٞتزرم،  .كسبعمائة كديفن بباب ا١تعلى

 .355، ص1ج ،اتلطائف اإلشار  ،القسطبلين ((3
 .355، ص1، جاتلطائف اإلشار ( القسطبلين، (4
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النطق  بأهنا: "مذىب يذىب إليو إماـ من أئمة القراء ٥تالفان بو غػَته يفىػ 1367كعرفها الزرقاين 
اٟتركؼ يف أـ نطق  رمي مع اتفاؽ الركايات كالطرؽ عنو سواء أكانت ىذه ا١تخالفة يف نطػقبالقرآف الك

 .(3)ىيئاهتا"

ألنو يعترب  ؛من بُت ىذه التعريفاتاألرجح لدل الباحث كيعترب تعريف ابن اٞتزرم ىذا 
 كاهلل أعلم يف تصور الباحث كاألدؽ األضبطى   األمشلى 

 حيحةالمطلب الثاني: أركان القراءة الص

م يف منظمتو دين، اإلماـ ابػن اٞتػزر وٌ َّالقراء كا نعة كأمَتي إماـ الصٌ كبرز فيو ىذه القضية  لقد تناكؿ
   الرابع عشر كا٠تامس عشر:"طيبة النشر يف القراءات العشر" فقاؿ يف البيتٍُت 

 ككاف للرسم احتماالن حيوم    فكل ما كافق كجو ٨تو

 (4) الثبلثة األركاف فهذه    كصٌح إسنادنا ىو القرءاف

ىذه الشركط  رئيسة، مىت اختٌل أحد أركافثبلثة  افر فيهاذكر أٌف القراءة ا١تقبولة جيب أف تتو ف
، كىي يف ٤تل الشاذ فبل جيوز القراءة ُّا القراءة مردكدةن ىذه  أك األركاف أٚتع القراء كالعلماء على أف

 :كىذه الشركط ىي

 .لعربيةأف تكوف القراءة موافقةن للغة ا -

 .أف تكوف موافقةن لرسم أحد ا١تصاحف العثمانية -

                                  
. الشيخ اإلماـ العبلمة شيخ القراء كاحملدثُت مشس الدين أبو ا٠تَت العمرم بن يوسف ابن اٞتزرم ىو: ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد (1)

، 1، طالجواىر والدرر في ترجمة اإلمام ابن حجرالسخاكم،  .113، ص2، ج1، طن اإلسالمديوا، الغزمالدمشقي. 
 .210، ص1ج
 .9ص، 1، طومرشد الطالبين منجد المقرئين( ابن اٞتزرم، (2
 .412، ص1ج، 3ط، في علوم القرآن مناىل العرفانالزرقاين، ( (3
 .2، صفي القراءات العشر طيبة النشر منمومة ،ابن اٞتزرم ((4
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 .أف تكوف صحيحةى السند -

 العثمانية، كصح كٌل قراءة كافقت العربية كلو بوجػو، ككافقػت أحػد ا١تصػاحف" :حيث قاؿ
 .(1) "ىاىا كال حيٌل إنكار سندىا، فهي القراءة الصحيحة اليت ال جيوز ردٌ 

 :لكل شرط على كجو التوضيح فقطا جزن ا مو سيذكر الباحث شرحن ك 

 :أواًل: أن تكون القراءة موافقة للغة العربية

كييقصد بو كجهنا  ،كلو لوجو من كجوه اللغة العربيةمعٌت ىذا الضابط: أف تكوف القراءة ا١تنقولةي موافقةن 
تلفان فيو سواء كاف أفصح أـ فصيحان، ٣تمعان عليو أـ ٥ت" رٛتو اهلل: اٞتزرم قاؿ ابنمن كجوه النحو، 

األئمة باإلسناد الصحيح، إذ ىو األصل  اكذاع كتلٌقاى كانت القراءة ٦تا شاعى  مثلو إذا اختبلفان ال يضر
، كىذا ىو ا١تختار عند احملٌققُت يف ركن موافقة العربية األعظم كالركن  .(2)"األقـو

 :ثانياً: موافقة رسم أحد المصاحف العثمانية

  مصحفو بُت دفيٍت الكرمي رضي اهلل عليو ّتمعو للقرآف  نيع عثمافصى يف ىذا الركن أٌف  الباحث كجد
اٞتامع الذم تندرج فيو القراءات القرآنية، كذلك أٌف  كالوعاءً  اٟتصػُت كاف ٔتثابػة اٟتصػنً  كاحدو 

ككتبو ٚتعه من الصحابة ٦تن شهد حيتمل كٌل القراءات القرآنية،  ا١تصحف الشريف كيتب برسمو 
ا١تتفرقة يف عواصم الدكلة  لرسم أحد ا١تصػاحف العثمانيػة نت القراءة ٥تالفةن فمىت كااٞتمعىُت، 
كال  ؿ عليهاعوٌ ت شاٌذة ال يي دٌ عي اليت أرسل ُّا ا٠تليفة عثماف رضي اهلل عنو إىل األمصار، اإلسبلمية 

 ييقرأ ُّا.

أنو جيب كمعٌت ىذا الضابط أف ال ٗترج القراءة عما ىو موجود يف ا١تصاحف العثمانية، يعٍت 
 ا١تصاحف العثمانية.أحد أف تكوف القراءة موافقةن لرسم 

 

                                  
 .9، ص1، جفي القراءات العشر النشر ،ابن اٞتزرم (1) 
 .10، ص1، جفي القراءات العشر النشر، ابن اٞتزرم (2)
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 :التواتر وصحة السندثالثاً: 

 مثلو عن الضابط ؿالعدٍ  القراءة تلك يىركم أف بو نعٍت فإنا سندىا"، قاؿ ابن اٞتزرم: "كقولنا "كصح
 عندىم دكدةو مع غَت لو ابطُتالضٌ  الشأف ىذا أئمة عند مشهورةه  ذلك مع كتكوف تنتهي، حىت كذا
 فيو يكتفً  كمل الركن ىذا يف التواتر ا١تتأخرين بعض شرط كقد بعضهم، ُّا شذٌ  ٦تا أك طالغلى  من

 كىذا قرآف، بو يثبت ال اآلحاد ٣تيء جاء ما كإف بالتواتر، إال يثبت ال القرآف أف كزعم السند، بصحة
 ثبت ما إذ كغَته الرسم من نخَتىيٍ اآل ٍُت الركنػى  إىل فيو حيتاج ال ثبت إذا التواتر فإف فيو، ما خيفى ال ما

 سواء قرآنا، بكونو كقطع قبولو بكجى  - كسلم عليو اهلل صلى - النيب عن متواترنا ا٠تبلؼ أحرؼ من
 أحرؼ من كثَته  انتفى ا٠تبلؼ حركؼ من حرؼ كل يف التواتر اشًتطنا كإذا خالفو أـ الرسم كافق

 فساده ظهر مث القوؿ، ىذا إىل أجنح قبل كنت كقد َتىمكغ السبعة األئمة ىؤالء عن الثابت ا٠تبلؼ
 .(1)"كا٠تلف السلف أئمة كموافقة

ات، كىذات ما جنح إليو القراء كعلماء كالتواتر يعترب األضبط لكونو ىو ما عليو عمل أئمة 
 الباحث كاهلل أعلم.

 المطلب الثالث: أقسام القراءات 

ذة، فا١تتواترة ىي القراءات العشر اليت ذيكرت يف الشاطبية إىل قسمُت، ا١تتواترة كالشاقسم القراءات نت
، و الذم اعتمد عليو الباحث يف ْتثوكالٌدرة كالطٌيبة، كما سول ذلك فهو شاٌذ، كىذا التقسيم ى

 فأقوؿ كباهلل التوفيق:

 : القراءات المتواترةع األوللنو ا

 أحد ككافقت مطلقنا، العربية كافقتك  ،نقليها تواترصٌح سندىا ك  قراءة القراءات ا١تتواترة ىي: كلُّ 
 .ُّا ا١تقطوع ا١تتواترة القراءة هذهف تقديرنا، كلو العثمانية ا١تصاحف

                                  
 .13، ص1، جالنشر في القراءات العشر( ابن اٞتزرم، (1
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 ا١تصاحف أحد اإلعراب، كمعٌت من بوجو كلو أم" مطلقا العربية" ابن اٞتزرم يف ا١تنجد: "كمعٌت قاؿ
 كراه ما بالتواتر كنعٍت. مصاراأل إىل عنو اهلل رضي عثماف كٌجهها اليت ا١تصاحف من كاحد العثمانية

 ىو الثبلثة األركاف ىذه زماننا يف ٚتع كالذم عدد؛ تعيُت غَت من العلم يفيد منتهاه إىل كذا ٚتاعةه 
 عمرك كأبو كثَت كابن كنافع جعفر أبو: كىم بالقبوؿ تلقيها على الناس أٚتع اليت العشرة األئمة قراءة

 إىل كصلت أف إىل السلف عن ا٠تلف أخذىا كخلف، كالكسائي كٛتزة كعاصم عامر كابن كيعقوب
 .(1)زماننا"

 القراءات الشاذة: النوع الثاني

 عليو اشتمل كما األمة من بالقبوؿ متلٌقاة كاستفاضو تواتر غَت من قرآنا نقل ما الشاذةي  كالقراءة
 الشاذة القراءات من ذلك فليس قرآنا، ينقل أف غَت من با١تعٌت القراءة كأما كغَته، جٍت البن احملتسب

نع عزرفيي ، بعيداه  ضبلالن  كضاؿٌّ  عظيم على ٣تًتئه  ذلك على كاًَّتئ أصبلٌ،  خيلى كال ك٨توه، باٟتبس كديي
 مل كإف تعريفو بعد كتأثيمو اذبالشٌ  القارئ منع كجيب إمهالو، ذلك من نللمتمكٌ  حيل كال ضبللة ذؿ

 ٔتا تعلقه  للكبلـ بقى ما ُّا يقرأ يزاؿ ال أف ينبغي بقراءة القارئ شرع كإذا ،بشرطو التعزير فعليو ديتنع
 .(2) تعاىل اهلل عند كالعلم ْتقو بيانو من مانعه  ا١ترض كعذر ك٦تتنع جائزه  ففيو ىذا خالف كما بو، ابتدأ

  :: تراجم مختصرة للقراء العشرة المشهورينرابعالمطلب ال

ٚتيعها،  متواترة عشر اليت كصفها العلماء بأهناكا١تراد بالعشرة: القراء الذين تنسب إليهم القراءات ال
أٚتع العلماء على  لعشر، كقػدلة ا١تتمممٌث الثبلث  ،عليو كتشمل القراءات السبع، كتواترىا ٣تمعه 

كسيعرض الباحث ترٚتةن موجزةن لكل إماـو مع راكييو مراعينا الًتتيب  ،تواترىا، كما عداىا يعترب شاذنا
 كاآليت:-رٛتو اهلل-ا١تقرئُت كشيخ اَّوٍّدين ابن اٞتزرم ا١تعركؼ اليت تتٌبعو إماـ

                                  
 .18، ص1، طمنجد المقرئينابن اٞتزرم،  ((1

 .20، ص1، طمنجد المقرئينابن اٞتزرم،  (2)
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كمي نافع بن عبد الرٛتن بن أيب نعيم ا١تدين، أحد القراء ىو أبو ري  :(1) اإلمام نافع المدني .1
ثقة صاٌف، أصلو من أصبهاف، ككاف أسود اللوف حالكان، صبيح الوجو،  السبعة كاألعػبلـ،

 ق.199ةاهلل سنتويف رٛتو ا دعابة، وحسن ا٠تلػق فيػ

 راكييو: كمن أىم

 .(3)ػى220نة تويف س نافع، (2) إنو ربيب يقاؿ: قالون -
 .(4)ىػ197سنة  تويفٌ  ورش: -

 :(5) اهلل ابن كثير المكي اإلمام عبد .2

قاؿ  القراءة، جليل كإماـ أىل مٌكػة يفيٌّ د عبد اهلل بن كثَت الدارم، تابععبىو أبو ٤تمد أك أبو مى 
 ق.120 سنة عليو يف القراءة ٔتٌكة حىت مػات َّتمعىو اإلماـ ا اهللبد ابن ٣تاىد: كمل يزؿ ع

 :كقد اشتهر بالركاية عنو بواسطة أصحابو

 .(6) ىػ250تويٌف سنة : يالبــز   -
 .(7) ىػ291ىػ، كتويٌف سنة 195كلد سنة : قنبل -

 :(8) اإلمام أبي عمرو .3

بالقرآف  الناس و مػن أعلػمكى ،ق68ةاف بن العبلء البصرم، كاف مولده سنىو أبو عمرك زبٌ 
 .ػى54 سنة-رٛتو اهلل-كالعربية، مع الصدؽ كالثقة كالزىد، تويٌف 

                                  
 .368، ص5، جوفيات األعيانابن خلكاف،  .334-330، ص2، جايةغاية النه، ابن اٞتزرم (1)
 .منوالربيب ىو ابن زكجتو كليس  (2)
 .616-615، ص1، جغاية النهايةابن اٞتزرم،  (3)
 .503-502، ص1، جغاية النهايةابن اٞتزرم،  ((4

 .445-443، ص1ج غاية النهاية، ،. ابن اٞتزرم41، ص3ج وفيات األعيان، ،ابن خلكاف (5)
 .50، ص12ج، 3ط، سير أعالم النبالء ،الذىيب (6)
 .339-336، ص2، جغاية النهاية ،. ابن اٞتزرم84، ص14ج، 3ط، سير أعالم النبالء ،الذىيب (7)
 .292-288، ص1، جغاية النهاية ،. ابن اٞتزرم103، ص67، جتاريخ دمشق ،ابن عساكر (8)
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 :كراكياه مها

 األزدم، صهيب: صهباف، كيقاؿ بن العزيز عبد بن عمر بن حفص الدكرم عمر أبو: وريالد   -
رٛتو -تويفٌ ، كقتو يف العراؽ كشيخ اإلسبلـ، مقرئ سامراء نزيل الضرير، البغدادم النحوم ا١تقرئ

 .(1) ػى246 سنة-اهلل
 .(2) ق 261ةت سػنمػا: وسيالس   -

 :(3) اإلمام ابن عامر .4

 ربيعة، بن ٘تيم، بن يزيد بن عامر بن اهلل عبد القراءة، يف الشاـ أىل إماـ اليحصيب عامر بن اهلل عبد
 .األصح على عمراف أبو

 أبو كقيل. ٤تمد أبو: كقيل. عبيد وأب: كقيل. عليم أبو: كقيل. نعيم أبو كقيل، عامر أبو: كقيل
كقد ، بوية ا١تباركةمن ا٢تجرة النٌ 118، تويف سنة الدمشقيٌ  عثماف أبو: كقيل. معبد أبو: كقيل. موسى

 :أخذ عنو أىل الشاـ قراءتو كاشتهر بركاية قراءتو

 .(4) ىػ244ىػ، كقيل سنة 245مات سنة  ىشام: -
 .(5) ق242تويٌف سنة  ابن ذكوان: -

 :(6) الكوفي اإلمام عاصم .5

 األسدم بكر أبو النوف ضم من غلط كقد اٞتيم كضم النوف بفتح جودالنٌ  أيب ُّدلة بن ىو عاصم
-رٛتو اهلل-تويف السبعة، القراء كأحد بالكوفة اإلقراء شيخ كالنوف با١تهملة اٟتناط الكويف موالىم

 :كراكياه مها، ىػ127آخر سنة، 

                                  
 .113، ص1، ج1، طمعرفة القراء الكباريب، الذى .199، ص8، جتاريخ بغداد وذيولو ،البغدادم ((1

 .333، ص1، جغاية النهايةابن اٞتزرم،  .115، ص1، ج1طمعرفة القراء الكبار،  ،الذىيب (2)
 .48-47-46، ص1، ج1طمعرفة القراء الكبار، الذىيب،  .271، ص29ج تاريخ دمشق، ،ابن عساكر (3)

 .522، ص2، جتالي تلخيص المتشابو ،دادم. البغ1195، ص1، جسير السلف الصالح ،األصبهاين ((4
 .439، ص34ج ،1ط ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،ا١تزم (5)
 .346، ص1، جغاية النهايةابن اٞتزرم، .473، ص13ج ،1، طتهذيب الكمال في أسماء الرجالا١تٌزم،  (6)
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 .(1) ق193ويف سنةت شعبة: -
 .(2)ىػ180سنة -ٛتو اهللر –تويٌف : حفص -

 :(3)اإلمام حمزة  .6

 ربعي بن عكرمة آؿ موىل الكويف عمارة أبو اإلماـ، إٝتاعيل بن مارةعً  بن حبيب بن ٛتزةىو 
 مها: ، كراكيػػػاهالسبعة القراء أحد ،الزيات التميمي

 .(4)ق229سػنة: تػويف خلف -
 .(5)ق220تويٌف سنة : دخال   -

 :(6) اإلمام الكسائي .7

بالنحو،  حوم، كاف أعلم الناسالنٌ َتكز األسدم فى بن  ُّمن ٛتزة بن عبد اهلل بنبن  ىو عليٌ 
رمان يف كساء، كقيل: ألنو كاف ٤تي  ؛ئيٌ ىػ، كقد ليٌقب بالكسا189سنة ويف ت كأكحدىم يف الغريب،

 :كراكياه مها ٦تٌيز، خاصه  كاف يلبس كساءن لو طابعه  ألنػو

 .(7) ق200تويٌف سنة : أبو الحارث -
 .أيب عمرك يكىو أحد راكيى : يور الد   -

 :(1) عفرحاإلمام أبو  .8

                                  
وفيات  ،ابن خلكاف. 80، ص1، ج1، طمعرفة القراء الكبار. الذىيب، 194، ص1، ج1، طتذكرة الحفاظالذىيب،  ((1

 . 353، ص2، جاألعيان
 .255-254، ص1، جغاية النهاية ،. ابن اٞتزرم363، ص2، جالتاريخ الكبير ،البخارم (2)
 .66، ص1، ج1، طمعرفة القراء الكبارالذىيب،  .52، ص3ج، التاريخ الكبير ،البخارم (3)
غاية . ابن اٞتزرم، 576، ص10، ج3، طر أعالم النبالءسيالذىيب، . 299، ص8ج، 1ط، تهذيب الكمال ،ا١تزم (4)

 .272، 1، جالنهاية
 .124، ص1ج، 1ط، معرفة القراء الكبار ،الذىيب .189، ص3ج، التاريخ الكبير ،البخارم ((5

 .58، ص1ج، 1ط، نزىة األلباء في طبقات األدباء ،. األنبارم402، ص11ج، 1ط، تاريخ بغداد ،البغدادم (6)

، 5ج، 1ط، تاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم ،. الذىيب124، ص1ج، 1ط، معرفة القراء الكبار ،الذىيب ((7
 .905ص
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كبَت   مشهوره  ا١تدين القارئ، أحد القراء العشرة، تػابعيٌّ  عقاع أبو جعفر ا١تخزكميٌ بن القى  ىو يزيدي 
 :كراكياه مهػػا، ىػ130 ةالقدر، تويٌف سن

 .(2) ق160سنة تويف : وردان ابن -
 .(3) ق170سنة -اهللرٛتو – تويف :ازم  ابن جـ -

 :(4) إلمام يعقوبا .9

القراء العشرة  ىو يعقوب بن إسحاؽ بن زيد بن عبد ااهلل بن إسحاؽ أبو ٤تمد اٟتضرمي، أحػد
 ق.205تويف سػنة ،كإماـ أىل البصرة، انتهت إليو رياسة القراءة بعد أيب عمرك الداين

، أما ركعم قرأ على أيب ا١تنذر سبلـ بن سليماف الطويل كقرأ سبلـ ىذا على عاصم كعلػى أيب
 راكياه فهما:

 ق.234تويف سنة ٣تودنا، متقنا كاف :(5) َرْوح -
 ق.238تويف سنة :(6) ُرَوْيس -

 :(7) لبز اراإلمام خلف ا .10

أحد القراء  ىو أبو ٤تمد خلف بن ىشاـ بن ثعلب بن خلف بن ثعلب األسدم، اإلماـ العلىػم،
 :اكراكياه مهذكرنا يف ترٚتة سابقة، العشرة، كأحد راكيي ٛتزة كما 

 .(8)ىػ 286سنة -رٛتو ااهلل–تويٌف : إسحاق -
                                  

 .382، ص2، جغاية النهايةابن اٞتزرم،  .287، ص5ج، 3ط، سير أعالم النبالء ،الذىيب (1)

 .705، ص4ج، 1ط، تاريخ اإلسالم ،الذىيب (2)
، 1ج، 1ط، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة ،السخاكم. 42، ص2، ج1الذىيب، تذكرة اٟتفاظ، ط (3)
 .422ص

 .243، ص13، جمعجم المؤلفين ،. كٌحالو390، ص6، جوفيات األعيان ،خلكافابن  (4)
 .126، ص2، ج1طتذكرة الحفاظ، الذىيب،  .246، ص9ج، 1ط، تهذيب الكمال ،ا١تزم (5)
 .719، ص2، ج2، طىداية القارئ إلى كالم البارئا١ترصفي،  .126ص ،1ج، 1ط ،القراء الكبار عرفةم ،الذىيب (6)
 تقدمت ترٚتتو، كىو أحد رٌكاة االماـ ٛتزة. ((7

 .213، 1ج، 1ط، طبقات الحفاظ ،. السيوطي292، ص1ج، 15ط، األعالم ،يلالزرك (8)
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 .(1)ىػ 292سنة -رٛتو ااهلل–تويٌف  أبو الحسن: -

 قراءاتالمنهج ابن عاشور في إيراده : خامسالمطلب ال

القراءات ، إيراد ذكر ابن عاشور يف مقدمتو السادسة ا١تعنية بالقراءات ا١تنهج الذم سيتبعو يف 
ـي الكبلـى يف بداية  مقدمتو على سبب عدـ تعرضو لكثَت من القراءات القرآنية اليت فجعل اإلما

لقراءات على حالتُت اثنتُت، األكىل تكمين يف بالتفسَت، كييفهم ىذا من تقسيمو اليس ٢تا عبلقة 
، كىذه اٟتالة ليست ٢تا عبلقة .اختبلؼ القرٌاء يف كيفيات النطق من إمالة مد كتسهيل كغَته..

ال يعجب القارئ أك الباحث من عدـ تعرض ا١تؤلف لكل القراءات اليت بالتفسَت، كلذا عٌلل أف 
ليس ٢تا عبلقة بالتفسَت، كأما اٟتالة الثانية فهي مركز اىتمامو كتركيزه لعبلقتها الوطيدة بالتفسَت، 
كىي اختبلؼ القرٌاء يف حركؼ الكلمات كحركاهتا كغَت ذلك، فهذه االختبلفات ٢تا األثر الكبَت 

 عٌت كتوضيحو، كلذلك ىي ٤تل اىتماـ اإلماـ رٛتو اهلل.يف إثراء ا١ت
مث ذكر يف آخر مقدمتو تنبيها باقتصاره على العشر ا١تتواترة فقط كأف يلتـز بو، كذكر أنو سيبدأ 

، كعلى حد علم الباحث كجد أف (2)بركاية قالوف ألهنا قراءة بلده كأنو سيذكر خبلؼ بقية العشرة
يف بعض األحياف، كلرٔتا يرجع ذلك سعة علمو كتبٌحره يف  ابن عاشور خالف شرطو كمنهجو

علـو الشريعة كاللغة، ٕتعلو خيرج عٌما أراد اإل١تاـ بو، كذلك كما يقوؿ الطنطاكم يف مذكراتو: 
اإلطناب الذم أصاب الكثَت من الكٌتاب كا١تؤلفُت ٕتدىم يرٝتوف ألنفسهم منهجا مث سرعاف ما 

 مات كعلمهم الغزير .خيرجوف عنو نتيجة تزاحم ا١تعلو 
أيضا ٧تد أف ابن عاشور اختلف موقفو يف أمر الًتجيح بُت القراءات الصحيحة، فنجده 

، بعد أف أكرد 6آية-اىدنا الصراط ا١تستقيم( سورة الفاٖتةكما يف قولو )أحيانا يصرح بالًتجيح،  
ها رسم ا١تصحف ككوهنا كالقراءة بالصاد ىي الراجحة ١توافقتات الواردة يف ) الصراط( قاؿ: "القراء

: "مث إف القراءات العشر رٛتو اهلل قاؿ ابن عاشور، كأحيانا ال يقوؿ بالًتجيح، (3)اللغة الفصحى"
خصوصيات الببلغة أك الفػصاحة أك   يشتمل عليو بعضها من الصحيحة ا١تتواترة قػد تتفػاكت ٔتػا

                                  
 .154، ص1، جغاية النهاية ،ابن اٞتزرم ((1

 .62، ص1، ج1، طالتحرير والتنوير ،( ابن عاشور(2
 .187ص ،1، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
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إحدل القراءات يف تلك اآلية الشهرة، كىو ٘تايز متقارب، كقل  أف يكسب  كثػرة ا١تعػاين أك
 كالذم يراه الباحث أنو ال ترجيح بُت القراءات. ،(1)..." رجحانػان 

ككاف الشيخ قد اقتصر على العشر ا١تتواترة فقط، فقد الحظ الباحث أف اإلماـ ابن عاشور  
نسبة غَت موافقة خرج عن منهجو يف بعض األحياف، فنجده أحيانا ينسب قراءة إىل أحد القراء 

، قاؿ ابن عاشور: "كقد قرأه 75آية-( سورة البقرةولو ) كما اهلل بغافل عما تعملوف، كقللصواب
اٞتمهور بالتاء الفوقية تكملة لبٍت إسرائيل، كقرأ ابن كثَت كيعقوب كخلف )يعملوف( بالياء التحتية 

هور، كسيأيت ، كالصواب أف ابن كثَت كحده قرأ بالتحتية، كيعقوب قرأه بالتاء مع اٞتم( 2)..." 
بياف بقية ا١تواضع اليت كقف عليها الباحث ككجد أف ابن عاشور قد خالف منهجو، ككذلك 

 كأبو كثَت كابن نافع قرأه (الل وى  خييىاًدعيوفى ) "كقولو أحيانا يذكر بعض القراءات يف غَت موضعها مثل:
 جعفر كأبو سائيكالك كٛتزة كعاصم عامر ابن كقرأه ا٠تاء بعد بألف" خيادعوف" كخلف عمرك

، فالقراء العشرة مل خيتلفوا على ىذه القراءة، (3)ا٠تاء" كسكوف التحتية بفتح خيدعوف كيعقوب
)كمىا خيىٍدىعيوفى(، كأحيانا أخرل كىذا قليل يذكر قراءة شاذة )كما( فا٠تيلف يف القراءة ا١تقٌيدة ب 

 على عطفا بالرفع{ كىالص اًبرًكفى } يعقوب كينسبها إىل أحد العشرة، كقولو: "كقرأ
، كيف بعض األحياف ينقص نسبة قراءة ما أك عزكىا إىل صاحبها، كسيوضح (4)"{كىاٍلميوفيوفى }

الباحث من خبلؿ ىذه الدراسة بإذف اهلل ما خالف فيو ابن عاشور منهجو يف ا١تواضع اليت أكردىا 
فسرين حُت ترجيحهم بُت سوريت الفاٖتة كالبقرة، أحياننا يرٌد على بعض ا١ت يف تفسَته، من خبلؿ

 القراءات ا١تتواترة.
ىذا كيتمٌيز إمامينا بتخصيص مقدمة مستقلة بالقراءات يف بداية كتابو، مع عدـ تطرقو عند  
كبلمو عن القراءات عن أصوؿ القراءات من إمالة كمد كتسهيل كغَت ذلك، إال أننا ٧تده يف 

أنو سيعرض على كثَت من القراءات من بعض األحياف يطنب يف ذكر ىذا النوع، مع أنو قد ذكر 
 ىذا النوع، كسيأيت بياف ىذه ا١تواضع يف مكاهنا بإذف اهلل.

                                  
 .61-60، ص1، ج1، طالتحرير والتنوير، ( ابن عاشور(1

 .548، ص1، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
 .272، ص1، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  ((3

 .133، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (4)
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كال ننسى اإلشادة بصاحب ىذا الكتاب اإلماـ اٞتليل الشيخ العبلمة ٤تمد الطاىر بن عاشور 
عما عزىـ ا١تتبٌحر يف شىٌت العلـو كأصنافها، كىذا التبحر كالتوسع يف شىت العلـو رٔتا جعلو خيرج 

إليو، كنيشيد بدكر اإلماـ ابن عاشور يف إعمار ا١تكتبة اإلسبلمية، إذ أٌف كتاب التحرير كالتنوير ال 
جيب على الباحث كطالب العلم اإلستغناء عنو، فهو موسوعة علمية جديرة بالقراءة كالبحث 

 لمُت.كاالستزادة منها، فجزل اهلل إمامىنا خَت اٞتزاء على ما قدمو لئلسبلـ كا١تس
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 من سورة البقرة 141بداية سورة الفاتحة إلى اآلية الفصل الثالث: القراءات من 

 سورة الفاتحة وفيو مطالب: في القراءاتالمبحث األول: 

 المطلب األول: الكالم على البسملة وفيو مسائل:

 المسألة األولى: كوني ة البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة

 يف أمر البسملة يف أكائل السور، أهنا كتبت للفصل بُت السور كاٟتق البٌُت ور رٛتو اهلل: "قاؿ ابن عاش
 .(1) "، كلئبل يكوف بلفظ من غَت القرآفالفصل مناسبا البتداء ا١تصحف ليكوف

كأرل يف ىذا داللة بينة على أف البسملة مل تكتب بُت السور غَت ": رٛتو اهلل مث قاؿ ابن عاشور
اءة إال حُت ٚتع القرآف يف مصحف كاحد زمن عثماف، كأهنا مل تكن مكتوبة يف أكائل األنفاؿ كبر 

السور يف الصحف اليت ٚتعها زيد بن ثابت يف خبلفة أيب بكر إذ كانت لكل سورة صحيفة مفردة  
  .(2)"كما تقدـ يف ا١تقدمة الثامنة من مقدمات ىذا التفسَت

تب إال يف زمن عثماف رضي اهلل عنو، كىذا غَت تكف البسملة مل ابن عاشور رٛتو اهلل أيرل 
صحيح ألبتة، إذ إف البسملة كانت قد كتبت يف أكائل السور يف عهد النيب صلى اهلل عليو كسلم كما  
كتبت السور، كاٞتمع يف العهدين مل يشتمل على زيادة أك إنقاص أٌم لفظة من القرآف، بل اقتصر 

عهد سيدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يف مصحف  اٞتمع يف العهدين على نىٍسخ ما كتب يف
كاحد، كيف عهد سيدنا عثماف رضي اهلل عليو مت نسخ النسخة اليت كانت يف عهد سيدنا أيب بكر إىل 

 عدة نسخ كإرسا٢تا إىل األمصار.
، ىي للفصل بُت السور كللتربؾ ُّايرل ابن عاشور أف البسملة يف أكائل السور كذلك 

 البسملة عند ٚتيع سور القرآف قد اختيلف فيو إىل عدة أقواؿ: كاالختبلؼ يف

                                  
 .272، ص5، ج2، طسنن الترمذي. الًتمذم، 90، ص2، ج1، طسنن أبي داودين، السجستا ((1

 .142-141، ص1، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور:  (2)
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ذىب قارئ مكة كقراء الكوفة كىم ابن كثَت كعاصم كالكسائي كٛتزة إىل أف البسملة آية من الفاٖتة 
 .(1) كأيضا من غَتىا من السور كىذا قوؿ اإلماـ الشافعي

عفر إىل أف البسملة ليست كذىب الباقوف كىم نافع كأبو عمرك كابن عامر كيعقوب كأبو ج
 .(2) آية من الفاٖتة كال لسواىا من السور، كإمنا ىي للتيٌمن كالٌتربؾ كاالبتداء

 .(3) كاتفق القراء على قرآنية البسملة كأهنا جزء آية من سورة النمل

ا، كأيضنا اتفقوا ٚتيعنا  كاتفق القراء العشرة على حذؼ البسملة بُت األنفاؿ كالتوبة قوالن كاحدن
 .(4)على إثبات البسملة يف أكؿ الفاٖتة كيف أكؿ كل سورة ابتدئ ُّا

 البسملة بين السورتينالمسألة الثانية: 

"كاختلفوا يف قراءة البسملة يف غَت الشركع يف قراءة سورة من أك٢تا أم  :رٛتو اهلل بن عاشورقاؿ ا
امر كأبو عمرك كٛتزة كيعقوب البسملة بُت السورتُت، فورش عن نافع يف أشهر الركايات عنو كابن ع

جعفر  كخلف، ال يبسملوف بُت السورتُت...كقالوف عن نافع كابن كثَت كعاصم كالكسائي كأبو
كعدكه من سنة القراءة، كليس حظهم يف ذلك إال اتباع سلفهم،  ،يبسملوف بُت السورتُت سول براءة

ُّة كيت اب ا١تصحف يف اإلشعار إذ ليس ٚتيعهم من أىل االجتهاد، كلعلهم طردكا قصد التيمن ٔتشا
  .(5)"بابتداء السورة كاإلشعار بانتهاء اليت قبلها

جعفر  قرأ بالبسملة بُت السورتُت سول براءة، قالوف كعاصم كابن كثَت كأبو :القول في المسألة
بعدىا  اليتالسورة ، كٟتمزة الوصل أم يوصل آخر السورة ب(6) كرشعن  كالكسائي ككذلك األصبهاينٌ 

                                  
 .359-358، ص1، ج1، طإتحاف فضالء البشر في القراءات اإلحدى عشرةالبنٌا،  (1)
 .271، 1، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (2)
 .358، ص1، ج1، طاف فضالء البشر في القراءات اإلحدى عشرةإتحالبنٌا،  (3)
 .275-273، 1، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (4)

 .143، ص1ج ،1ط ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور (5)
  .33ص ،المهذب في القراءات العشر ،٤تيسن .112ص، 1، ج1ط، البدور الزاىرة في القراءات العشر ،ابن النشار(6) 
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كاختلف عن الباقُت كىم: أبو ، (2) اختيارهالسكت كالوصل يف  خلف ككرد عن ،(1) بسملةن غَت م
  .(3) كالبسملةعمرك، ابن عامر، يعقوب، ككرش من طريق األزرؽ بُت الوصل كالسكت 

تبٌُت للباحث أف ابن عاشور مل يذكر أف البن عامر، كيعقوب، كأبو عمرك، ككرش من طريق 
ثة ىي: البسملة كالوصل كالسكت، كمل يذكر كرشنا من طريق األصبهاين الذم لو األزرؽ، أكجوه ثبل

البسملة مع من بسمل، كأيضنا مل يذكر الوصل ٟتمزة، فقد اكتفى بقولو "ال يبسملوف"، ك٠تلف 
الوصل كالسكت يف اختياره، ٢تذا بٌُت الباحث مذاىب األئمة يف ىذه ا١تسألة كي ال يلتبس على 

 ة مذاىبهم يف البسملة.القارئ يف معرف

 في سورة الفاتحة وفيو أربع مسائل: الواردةالمطلب الثاني: القراءات 
  [2]سورة الفاٖتة: آية َّ ىم مم خم حم ٱُّٱ يف قولو تعاىل:المسألة األولى: 

كقولو )هلل( خربه فبلـ  ،( مرفوع باالبتداء يف ٚتيع القراءات ا١تركيةدي مٍ )اٟتٍى قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
)هلل( متعلق بالكوف كاالستقرار العاـ كسائر اَّركرات ا١تخرب ُّا كىو ىنا من ا١تصادر اليت أتت بدال 
عن أفعا٢تا يف معٌت اإلخبار، فأصلو النصب على ا١تفعولية ا١تطلقة على أنو بدؿ من فعلو كتقدير 

كاعلم أف رٛتو اهلل: " " ...مث قاؿ ا١تؤلفا هلل، فلذلك التزموا حذؼ أفعا٢تا معهاالكبلـ ٨تمد ٛتدن 
قراءة النصب كإف كانت شاذة إال أهنا ٣تدية ىنا ألهنا دلت على اعتبار عريب يف تطور ىذا الًتكيب 
ا١تشهور، كأف بعض العرب نطقوا بو يف حاؿ التعريف كمل ينسوا أصل ا١تفعولية ا١تطلقة. فقد باف أف 

 بالنصب كالتعريف أبلغ من ٛتدا هلل قولو اٟتمد هلل أبلغ من اٟتمد هلل بالنصب، كأف اٟتمد هلل
إف » (4("لكشاؼ"ابالتنكَت. كإمنا كاف اٟتمد هلل بالرفع أبلغ ألنو داؿ على الدكاـ كالثبات. قاؿ يف 

قالوا سبلما قاؿ ) العدكؿ عن النصب إىل الرفع للداللة على ثبات ا١تعٌت كاستقراره كمنو قولو تعاىل:
                                  

 .34، صالمهذب في القراءات العشر ،٤تيسن (1)
، 1ط، البدور الزاىرة في القراءات العشر ،ارابن النشٌ . 184، ص1، طتحبير التيسير في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (2)

 .112ص، 1ج
-33ص ،لعشرالمهذب في القراءات ا ،٤تيسن .112ص ،1، ج1ط ،البدور الزاىرة في القراءات العشر ،ارابن النشٌ  (3)
34 . 
 .9، ص1، ج3، طالكشاف عن حقائق وغوامض التنزيلالز٥تشرم،  (4)
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لثاين للداللة على أف إبراىيم عليو السبلـ حياىم بتحية أحسن [ رفع السبلـ ا25]الذاريات: (سبلـ
 .(1) "اىػ« من ٖتيتهم

اٟتٍىٍمدى( بنصب ) ، أما قراءة(2) قراءة )اٟتٍىٍمدي( بضم الداؿ قرأ ُّا القراء العشرةالقول في المسألة: 
ؤبة بن العجاج كقد ريكيت عن ر ، ألهنا خرجت عن مقياس ابن اٞتزرم رٛتو اهلل الداؿ فهي قراءة شاذة

 .(6) (5)، كزيد بن علي (4) (3)

تبٌُت للباحث أف ابن عاشور خرج عن منهجو بإيراده لقراءة شاذة صرح بشذكذىا كمل يذكر 
عمن ركيت، كىذا خركج للمؤلف عن منهجو الذم جيعل القارئ يظن أف كل القراءات يف ىذا 

 التفسَت متواترةه، كىذا حيتاج إىل تدقيق كتثبت.

  [4]سورة الفاٖتة: آية َّ ين ىن من ٱُّٱيف قولو تعاىل:  الثانية: المسألة

قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "قولو )ملك( قرأه اٞتمهور بدكف ألف بعد ا١تيم، كقرأه عاصم كالكسائي 
 .(7)كيعقوب كخلف )مالك( باأللف"

قرأ ُّما القراء العشرة   القراءتاف اللتاف أكردمها ابن عاشور يف ىذا ا١توضع متواترتاف القول في المسألة:
 .(1)كما ذكر ابن عاشور رٛتو اهلل، كقد نسبهما نسبةن صحيحةن كما ذيكر يف كتب التواتر

                                  
 .156-155، ص1ج ،1ط، والتنوير التحرير ،ابن عاشور ((1

إتحاف فضالء البشر في البٌنا، .91، ص1، طالقراءات األربع عشرةإيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القباقيب، (2)  
 ..363، ص1، ج1، طالقراءات األربع عشرة

 .40، صشواذ القراءات. الكرماين، 9، صمختصر شواذ القرآنابن خالويو،  (3)
الدكلة  من ٥تضرمي كىو بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدم التميمي، العجاجعبداهلل  ؤبة بنري رؤبة بن العجاج ىو:  )4(

 .34، ص3، ج15، طاألعالمالزركلي،  .1312-1311، ص3، ج1، طمعجم األدباء، اٟتموم، اسيةالعبٌ ك  األموية
 .85، ص1، ج1، طإعراب القراءات الشواذالعكربم،  (5)
 اٟتذاؽ ا١تقرئ، أحد الكويف العجلي القاسم أبو ببلؿ، أيب بن عمراف بن ٤تمد بن أٛتد بن علي بن زيدىو: زيد بن علي  (6)

معرفة القراء الذىيب،  .٣تاىد كابن الٌداجوين، أٛتد بن ك٤تمد الٌسواؽ، جعفر بن اهلل كعبد فرح، بن أٛتد على كقرأ العراؽ، كشيخ
 .298، ص1، جغاية النهايةاٞتزرم، . ابن 177، ص1، ج1، طالكبار

 .173-172، ص1، ج1، طالتحرير والتنوير( ابن عاشور، (7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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  [6]سورة الفاٖتة: آية َّ ىي مي خي ٱُّٱ: يف قولو تعاىل: المسألة الثالثة

كقيس ...رلء ُّما يف ا١تشهوركالصراط الطريق كىو بالصاد كبالسُت كقد قي قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
قلبوا السُت بُت الصاد كالزام كىو إمشاـ كقرأ بو ٛتزة يف ركاية خلف عنو. كمن العرب من قلب السُت 

كىي مرجوحة كمل يقرأ ُّا، كقد قرأ ، (2) زايا خالصة قاؿ القرطيب: كىي لغة عذرة ككلب كبٍت القُت
ة قنبل، كالقراءة بالصاد ىي باللغة الفصحى )بالصاد( ٚتهور القراء كقرأ بالسُت ابن كثَت يف ركاي

 .(3)"الراجحة ١توافقتها رسم ا١تصحف ككوهنا اللغة الفصحى

( بالسُت قنبل عن ابن كثَت ٓتلف عنو كركيس عن يعقوب ببل خيلف القول في المسألة:  قرأ )السٍّرىاطى
إمشاـ  و:، كاختلف عن خبلد عن ٛتزة فيها، فلو فيها أربعة أكج(4) عنو، كقرأ خلف عن ٛتزة باإلمشاـ

صراط( من سورة الفاٖتة فقط، -اللفظ األكؿ )الصراط( من سورة الفاٖتة، كلو إمشاـ اللفظُت )الصراط
قرأ الباقوف القرآف، كلو عدـ اإلمشاـ مطلقا، كلو إمشاـ اللفظ ا١تعرؼ بأؿ التعريف حيث كقع يف 

رك كعاصم كالكسائي كركح بالصاد ا٠تالصة كىم نافع كالبزم كقنبل يف أحد كجهيو كابن عامر كأبو عم
 . (5) عن يعقوب كأبو جعفر كخلف العاشر

، كقد ركيت ألهنا خالفت رسم ا١تصحف أما قراءة )الزٍّرىاطى( بالزام ا٠تالصة فهي قراءة شاذة
  .(3) (2) ، كالشَتزم(1) (6) عن أبو سعيد عبد ا١تلك بن قريب األصمعي

                                  
. القبلنسي، 9-8، ص2، ج1، طالهادي في شرح طيبة النشر. ٤تيسن، 186، ص1طتحبير التيسير، ابن اٞتزرم،  (1)

 .138، 1، طءات األئمة العشرالتبصرة في قرا. ابن فارس ا٠تياط، 103، ص1، طالكفاية الكبرى في القراءات العشر
 .147، ص1، ج2، طالجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (2)
 .188-187، ص1، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
اإلمشاـ ىنا أف ٗتلط لفظ الصاد بلفظ الزام ك٘تزج أحىد اٟترفُت باآلخر فيتولد منهما حرؼ ليس بصاد كال بزام، كلكن  (4)

 .51، ص4، طالوافي في شرح الشاطبيةعبد الفتاح القاضي،  غلبا على صوت الزام.يكوف صوت الصاد مت
، النشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  .412، ص1، ج1، طجامع البيان في القراءات السبعأبو عمرك الداين،  (5)

. 57-56، ص1، طتقريب طيبة النشر. إيهاب فكرم، 186، 1، ط، تحبير التيسير. ابن اٞتزرم273-272، ص1ج
 .46-45، صالمهذب في القراءات العشر٤تيسن، 

 .44، صشواذ القراءاتالكرماين،  ((6
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 قرأ ُّا خبلد عن ٛتزة كخيلفو فيها، ككذلك مل يذكر تبٌُت للباحث أف ابن عاشور مل يذكر األكجو اليت
ا، كأف لقنبل عن ابن كثَت كجهُت: أحدمها بالسُت مع ركيس  أف لركيسنا قراءة السُت كجها كاحدن
كاآلخر بالصاد ا٠تالصة مع قراءة اٞتمهور، ككذلك ٧تده قد خرج عن منهجو بذكره لقراءة شاذة مل 

ىذا جيعل القارئ يظن أف لركيس قراءة اٞتمهور ككذلك يظن  يصرح بشذكذىا كال ١تن ركيت عنهم،
أف لقنبل كجهنا كاحدنا كىذا غَت صحيح، كعدـ تصرحيو بشذكذ قراءة الزام جيعل غَت ا١تتخصص يف 

 القراءات يلتبس عليو أهنا من ا١تتواترات كىذا غَت صحيح. 

 

 

 
 

 

                                  
 كالشعر العربية كيف فيها األعبلـ كأحد اللغة إماـ البصرم الباىلي األصمعي سعيد أبو قريب بن ا١تلك عبدىو: األصمعي  (1)

، 1، جغاية النهايةابن اٞتزرم،  .الكسائي عن حركفنا ركلكقد  عمرك، كأيب نافع عن القراءة ركل العلم، كأنواع كاألدب
 .470ص
 .479-478، ص1، طالكامل في القراءات( ا٢تذيل، (2

 صاحب الشيزرم، سليماف بن عيسى على القرآف جعفر، قرأ أبو القاضي الشيزرم سرج ابن سناف بن ٤تمدالشَتزم ىو:  (3)
 عبد بن كإبراىيم شنبوذ بن اٟتسن أبو عليو كطائفة، قرأ اٟتليب نعيم كأيب مارع بن كىشاـ ٧تدة بن الوىاب عبد من ٝتع الكسائي،

غاية . ابن اٞتزرم، 260، ص1، ج1، طمعرفة القراء الكبارالذىيب،  .الرازم اهلل عبد بن ك٤تمد الضرير العباس كأبو الرزاؽ
 .150، ص2، جالنهاية
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 74المبحث الثاني: القراءات من أول سورة البقرة إلى اآلية 

 مسائل خمسوفيو  24القراءات من أول سورة البقرة إلي اآلية المطلب األول: 

 َّ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة األولى:

 [6]سورة البقرة: آية

ُّمزتُت أك٢تما ٤تققة كالثانية مسهلة. كقرأ  (أأنذرهتم)كقرأ ابن كثَت قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
ككرش عنو يف ركاية البغداديُت كأبو عمرك كأبو جعفر كذلك مع إدخاؿ ألف بُت قالوف عن نافع 

تُت لغة حجازية. كقرأه ٛتزة كعاصم كالكسائي بتحقيق ا٢تمزتُت كىي لغة ٘تيم. ءا٢تمزتُت، ككلتا القرا
، كىذا يضعف ركاية (1) كركل أىل مصر عن كرش إبداؿ ا٢تمزة الثانية ألفا. قاؿ الز٥تشرم كىو ٟتن

 .(2)صريُت عن كرش، كىذا اختبلؼ يف كيفية األداء فبل ينايف التواترا١ت
قرأ قالوف عن نافع كأبو عمرك كأبو جعفر بتسهيل ا٢تمزة الثانية مع إدخاؿ ألف القول في المسألة: 

بُت ا٢تمزتُت، كقرأ كرش عن نافع من طريق األصبهايٌن كابن كثَت كركيس عن يعقوب بتسهيل ا٢تمزة 
أحدمها تسهيل  ف إدخاؿ ألف بُت ا٢تمزتُت، كلورش عن نافع من طريق األزرؽ كجهاف:الثانية بدك 

كالثاين إبداؿ ا٢تمزة الثانية حرؼ مد ٤تضا مع إشباع ا١تد ألنو عند  ا٢تمزة الثانية مع عدـ اإلدخاؿ.
. مع ك٢تشاـ ثبلثة أكجو: تسهيل ا٢تمزة الثانية مع اإلدخاؿ، ٖتقيقهما  كرش من قبيل ا١تد البلـز

اإلدخاؿ، ٖتقيقهما مع عدـ اإلدخاؿ. كقرأ الباقوف من العشرة بتحقيق ا٢تمزتُت مع عدـ اإلدخاؿ، 
 .(3)كالقراءتاف متواترتاف يف ىذا ا١توضع

                                  
 .48ص ،1، ج3، طالكشاف عن حقائق غوامض التنزيلالز٥تشرم،  (1)

 .248، ص1ج، 1ط، التحرير والتنوير ،ابن عاشور (2)

 ،القراءات األربعة عشربتحاف فضالء البشر إ بنٌا،ل. ا364-363، ص1، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (3)
، المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيزابن عطية،  .47، صالمهذب في القراءات العشر ،. ٤تيسن64، ص1، ج1ط
 .76، ص1، ج1ط
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تبٌُت للباحث أف ابن عاشور مل يذكر البن كثَت عدـ اإلدخاؿ، كأيضا مل يذكر أف لركيس عن يعقوب 
ما قرئا بتحقيق ا٢تمزة األكىل كتسهيل الثانية مع عدـ ككرشنا عن نافع من طريق األصبهايٌن أهن

اإلدخاؿ، ككذلك مل يذكر بقية العشرة كىم ابن عامر كخلف العاشر كرٍكح عن يعقوب كأهنم قد قرؤكا 
بالتحقيق مع عدـ اإلدخاؿ، كىذا جيعل القارئ يظن أنو ال يوجد قراءات أخرل غَت اليت ذكر ابن 

 على القارئ كجيعلو خيلط يف نسبة القراءات كال ديٌيز قراءة بأخرل.  عاشور، كىذا ٦تا يزيد الٌلبس

ككذلك تبٌُت أف ابن عاشور مل يرد على الز٥تشرم يف تلحينو لقراءة كرش بإبداؿ ا٢تمزة 
كالتعويض عنها ٔتد، فاكتفى بقولو "كىذا االختبلؼ من جهة األداء فبل ينايف التواتر"، ، فأقوؿ كباهلل 

ىذا ءة اإلبداؿ كالتعويض عنها ٔتد قراءة متواترة، كقد ٟتنها الز٥تشرم لعلة الساكنُت، ك التوفيق: أف قرا
( 1)منو ليس بصواب لثبوت ىذه القراءة تواتران، كللقر اء يف ٨تو ىذه اآلية عىمىله كثَته كتفصيله منتشر

ىذا كقد ذيكرت ىذه القراءة ال ينبغي أف يػيتىكلم فيها،  كالرد عليو من كجوه: أكال: أف القراءة سنةه متبعةه 
يف كتب التواتر، ثانيا: علة اٞتمع بُت الساكنُت اليت تعلل ُّا الز٥تشرم ليست علة ترد قراءة متواترة، 

،ثالثنا: حجة (2)فقد أجاز الكوفيوف اٞتمع بُت الساكنُت على غَت اٟتد الذم أجازه البصريوفككذلك 
ُت مهزتُت متتاليتُت، كقيل عوض عن ا٢تمزة ٔتد من أبدؿ ا٢تمزة كعوض عنها ٔتد كراىة اٞتمع ب

، غَت ىذا كلٍّو تكوف ىذه الركاية من السبعة قبل أف تكوف من العشر ا١تتواترة ا١تشهورة ،(3)للتخفيف
 كالصحيحة النقل، كثبت لراكيها بالسند عن النيب صلى اهلل عليو كسلم. 

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ ٱُّٱيف قولو عٌز كجٌل:  المسألة الثانية:

 [9]سورة البقرة: آية َّ مت

قرأه نافع كابن كثَت كأبو عىمرك كخلىف  (خيادعوف اهلل: )كقولوقاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "  
)خيادعوف( بألف بعد ا٠تاء كقرأه ابن عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كأبو جعفر كيعقوب )خٍيدىعوف( 

                                  
 .110، ص1، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنونالسمُت اٟتليب،  (1)
 .175، ص1، ج1، طالمحيط تفسير البحرأبو حياف،  (2)
، 1، ج1، طالكشف والبيان عن تفسير القرآن. الثعليب، 66-65، ص3، طالحجة في القراءات السبعابن خالويو،  (3)

 .150ص
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كاعلم أف قولو: }كىمىا خيىٍادىعيوفى ًإال  أىنٍػفيسىهيٍم{ : ". مث قاؿ ا١تؤلف رٛتو اهللبفتح التحتية كسكوف ا٠تاء
أٚتعت القراءات العشر على قراءتو بضم التحتية كفتح ا٠تاء بعدىا ألف كالنفس يف لساف العرب 

 .(1)"الذات كالقوة الباطنية ا١تعرب عنها بالركح كخاطر العقل

، كمل ترك ىذه القراءة (3( )2) ة، ركيت عن أيب حيوةقراءة )خيىٍدىعيوفى اهللى( قراءة شاذالقول في المسألة: 
يف كتب التواتر، أما قراءة )كىمىا خييىاًدعيوفى( فقد ذكرت يف كتب التواتر كىي ا١تقصودة يف ىذه اآلية، 
فقد قرأ نافع كابن كثَت كأبو عمرك )كىمىا خييىاًدعيوفى( بضم الياء كألف بعد ا٠تاء ككسر الداؿ، كقرأ أبو 

عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كيعقوب كخلف العاشر )كىمىا خيىٍدىعيوفى( بفتح التحتية  جعفر كابن
 كإسكاف ا٠تاء كفتح الداؿ، كقراءة )كىمىا خيىٍدىعيوفى( ىي ا١تقصودة يف ىذا ا١توضع كاليت قيدىا علماء

( فاتفق القراء القراءات ب )كما( كىي ٤تل اختبلؼ القراء العشرة، أما اللفظ األكؿ )خييىاًدعيوفى اهللى 
 .(4)العشرة على قراءتو بألف بعد ا٠تاء

تبُت للباحث أف ابن عاشور عكس القراءات يف ىذا ا١توضع، فنجد أنو قد أكرد قراءة شاذة 
مل يقرأ ُّا أحد القراء العشرة كنسبها إىل القراء العشرة نسبةن ٥تالفنا ١تا ىو صواب، مث ذكر القراءة 

قاؿ: أٚتعت القراءات العشر على قراءهتا األلف، من ىذا يظهر لنا أف ابن ا١تختلف فيها بُت القراء ك 
عاشور عكس ىاتُت القراءات يف ىذين ا١توضعُت، ظنًّا منو أنو الصواب، كىذا لرٔتا راجعه لتشابو 
اللفظُت يف نفس اآلية كاهلل أعلم، فوجد الباحث أنو قد ذكر قراءة شاذة يف مكاف قراءة متواترة كمل 

لى شذكذىا، كىذا جيعل القارئ يظن أف االختبلؼ بُت القراء يف لفظة )خييىاًدعيوفى اهللى( كىذا يصرح ع
 خبلؼ ١تا نصت عليو كتب التواتر.

                                  
 .272، ص1ج، 1ط، والتنويرالتحرير  ،ابن عاشور (1)

 .58، ص1، ج3، طالكشاف. الز٥تشرم، 50، صشواذ القراءاتالكرماين،  (2)

غاية ئ، صاحب القراءة الشاذة كمقرئ الشاـ. ابن اٞتزرم، شريح بن يزيد اٟتضرمي، أبو حيوة اٟتمصي ا١تقر  ىو:أبو حيوة  (3)
. ابن أيب حامت، 259-258، ص1، ج1، طمعاني اآلثار معاني األخيار في أسامي رجال. العيٍت، 325، ص1، جالنهاية

 .483-482، ص7، ج1، طتهذيب الكمال في أسماء الرجال. ا١تزم، 334، ص4، ج1، طلالجرح والتعدي

، تحبير التيسيراٞتزرم، . ابن 90، ص2، طتقريب النشر. 207، ص2، جالنشر في القراءات العشر ،ابن اٞتزرم (4)
 .143-142، ص2، ج1، طيبة النشرشرح ط . النويرم،282، ص1ط
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 ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت ٱُّٱ: يف قولو تعاىل: المسألة الثالثة

 [10]سورة البقرة: آية  َّ اك يق
كقرأه عاصم  ،( بضم أكلو كتشديد الذاؿكقرأ اٞتمهور )ييكذٍّبوفقاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "

أم بسبب تكذيبهم الرسوؿ كإخباره بأنو مرسل ، كٛتزة كالكسائي كخلف بفتح أكلو كٗتفيف الذاؿ
 .(1)..."من اهلل كأف القرآف كحي اهلل إىل الرسوؿ

قراء وضع متواترتاف قرأ ُّما ال: كالقراءتاف اللتاف ذكرمها ابن عاشور يف ىذا ا١تالقول في المسألة
 . (2)العشرة، كقد نسبهما ابن عاشور نسبةن صحيحةن كما ذيكر يف كتب التواتر

 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الرابعة:

 [14]سورة البقرة: آيةَّ جع مظ حط

 كىو ٗتفيفا الزام كبضم مهزة بدكف )مستهزكف( جعفر أبو قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: " كقرأ
 .(3)يف ا١تهموز" صيحةف لغة

قرأ أبو جعفر )ميٍستػىٍهزيكفى( ْتذؼ ا٢تمزة كنقل حركتها إىل ما قبلها كىو الزام، القول في المسألة: 
 كىذه قراءة متواترة.

كقرأ كرش عن نافع )ميٍستػىٍهزًئيوفى( با١تد كالتوسط كالقصر على ا٢تمزة كقفنا ككصبلن ككافقو 
 اٞتمهور كقفنا فقط.

فلو حذؼ ا٢تمزة كنقل حركتها إىل ما قبلها، أك إبداؿ ا٢تمزة ياء خالصة كإذا كقف ٛتزة 
 .(4)مضمومة، كأيضنا لو التسهيل بُت بُت

                                  
 . 279، ص1، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
، المبسوط في القراءات العشر. األصبهاين، 223، ص1، طشرح طيبة النشر في القراءات العشرابن الناظم،  (2)

 .195، ص1، طتقريب طيبة النشر. إيهاب فكرم، 144-143، ص2، ج1، طشرح طيبة النشرالنويرم،  .127ص
 .289-288، ص1، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
-128، ص1، ج1، طالبدور الزاىرةابن النشار، . 443-397، ص1، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (4)

 .3، ص1، طالميسر في القراءات األربع عشرةخاركؼ،  .129
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تبُت للباحث أف ابن عاشور مل يذكر مذاىب القراء يف ىذه الكلمة، فيظن القارئ أنو ليس للقراء إال 
، يكوف بذلك  ر كقفنا، كلكن رٔتا قصد ابن عاشور رٛتو اهلل مذىب أيب جعفىذه القراءة ال كصبلن

 .الباحث استكمل مذاىب القراء كقفنا ككصبلن 

]سورة  َّ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الخامسة:
 [25البقرة:آية

ىو بزنة اإلفراد ككاف الظاىر أف يقاؿ مطهرات   (مطهرة)كقولو: قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
عن اٞتمع مع التأنيث كثَتا لثقلهما ألف التأنيث خبلؼ كلكن العرب تعدؿ ، بذلك ئكما قر 

ا١تألوؼ كاٞتمع كذلك، فإذا اجتمعا تفادكا عن اٞتمع باإلفراد كىو كثَت شائع يف كبلمهم ال حيتاج 
 .(1)"لبلستشهاد

( باٞتمع ، كقراءة )ميطىه رى (2) قراءة )ميطىه رىةه( باإلفراد متواترة قرأ ُّا القراء العشرةالقول في المسألة:  اته
 .(4) (3)، ركيت عن ابن مسعود ١تخالفتها رسم ا١تصحف قراءة شاذة

تبٌُت للباحث أف ابن عاشور تعاىل خالف منهجو يف ىذا ا١توضع، فنجد أنو قد ذكر قراءة 
 شاذة مع عدـ التصريح بشذكذىا، كىذا جيعل القارئ يظن أف ىذه القراءة متواترة، كىذا غَت صحيح.

 وفيو سبع مسائل 43إلى اآلية  25من اآلية  القراءاتالمطلب الثاني: 

 جض مص خص مسحص خس حس جس مخ جخ ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة األولى:
  [ 28]سورة البقرة: آية  َّ مظ حط مض خض حض

                                  
 .352، ص1، ج1، طالتحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)

 .67، ص1، ج1، طمعجم القراءات القرآنيةا٠تطيب،  ((2
 .139، ص1، ج1، طشواذال إعراب القراءاتالعكربم،  55ص شواذ القراءات، ،( الكرماين3)
ابن مسعود ىو: ابن غافل بن حبيب بن مشخ بن فار بن ٥تزـك بن صاىلة بن كاىل بن اٟتارث بن ٘تيم بن سعد بن ىذيل ( 4)

غاية ابن اٞتزرم، ضر بن نزار، اإلماـ اٟترب، فقيو األمة، أبو عبد الرٛتن ا٢تذيل ا١تكي ا١تهاجرم البدرم. بن مدركة بن إلياس بن م
تقريب . العسقبلين، 1765، ص4، ج1، طمعرفة الصحابةاألصبهاين، . 458، ص1، جالنهاية في طبقات القراء

  .932، ص14، ج1، طمختصر تاريخ دمشق، منظور. ابن 322، ص1، ج1، طالتهذيب
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، كقرأ يعقوب بفتح التاء هور ترجعوف بضم التاء كفتح اٞتيمكقرأه اٞتم: "رٛتو اهلل قاؿ ابن عاشور
 .(1)..."ككسر اٞتيم

كالقراءتاف ا١تذكورتاف يف ىذا ا١توضع متواترتاف قرأ ُّما القراء العشرة، كقد نسبهما  ي المسألة:القول ف
 .(2) ابن عاشور نسبة صحيحة

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة الثالثة:

  [34]سورة البقرة: آية  َّ خت حت

هر الركاية عنو )للمبلئكة اسجدكا( بضمة كقرأ أبو جعفر يف أشقاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
على التاء يف حاؿ الوصل على إتباع حركة التاء لضمة اٞتيم يف )اسجدكا( لعدـ االعتداد بالساكن 
الفاصل بُت اٟترفُت ألنو حاجز غَت حصُت، كقراءتو ىذه ركاية كىي جرت على لغة ضعيفة يف مثل 

، كقاؿ الز٥تشرم: ال جيوز استهبلؾ (3)يب جعفرىذا فلذلك قاؿ الزجاج كالفارسي: ىذا خطأ من أ
[ بكسر 2]الفاٖتة:  (اٟتمد هلل)كقراءة اٟتسن ،  اٟتركة اإلعرابية ْتركة اإلتباع إال يف لغة ضعيفة 

أبو جعفر إذا كاف ما قبل ا٢تمزة ساكنا  قاؿ ابن جٍت: كإمنا جيوز ىذا الذم ذىب إليو ،(4)الداؿ
كإمنا ٛتلوا عليو ىذه اٟتملة ألف  .(5)[ اىػ31:سورة يوسف] (كقالت اخرج عليهن)صحيحا ٨تو: 

قراءتو معدكدة يف القراءات ا١تتواترة فما كاف حيسن فيها مثل ىذا الشذكذ، كإف كاف شذكذا يف كجوه 
 .(6)"األداء ال خيالف رسم ا١تصحف

                                  
 .372، ص1ج ،1ط ،التنويرو التحرير  ،ابن عاشور (1)
الكنز في  ،الواسطي. 90، ص2ط ،تقريب النشر، ابن اٞتزرم. 208، ص2، جالنشر في القراءات العشر( ابن اٞتزرم، 2)

 . 133-132، ص1، ج1، طالبدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترةابن النشار،  .126ص، 1، طالقراءات العشر

، 1، ج2، طالحجة للقراء السبعة. أبو علي الفارسي، 112-111، ص1، ج1، طمعاني القرآن وإعرابوالزجاج،  (3)
 . 302، ص1، ج1، طتفسير البحر المحيط. أبو حياف، 66-65ص

 .127، ص1، ج3، طالكشافالز٥تشرم،  (4)
 .71، ص1، جالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءاتابن جٍت،  (5)
 .408، ص1، ج1، طوالتنوير التحرير ،شورابن عا (6)
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ًئكىةي اٍسجي  قرأالقول في المسألة:  ديكا( بضم التاء أبو جعفر كحده يف إحدل الركايات عنو )اٍلمىبلى
ًة اٍسجيديكا(  ًئكى إتباعنا ٟتركة اٞتيم، كركم عنو أيضا إمشاـ كسرهتا ضمًّا، كقرأ الباقوف من العشرة )اٍلمىبلى

 .(1) بكسر التاء، كالقراءتاف متواترتاف قرأ ُّما القراء العشرة
ية الضم، تبٌُت للباحث أف ابن عاشور مل يذكر أف أليب جعفر ركاية بإمشاـ كسرة التاء ناح

كىذا إنقاص يف نسبتو ٢تذه القراءة، كىذا جيعل القارئ يظن أف أليب جعفر ضم التاء فقط كىذا 
خبلؼ الصحيح، إذ إف أبا جعفر لو الوجهاف ضم التاء ضمة خالصة كلو أيضا إمشاـ كسرهتا ناحية 

بعض ا١تفسرين  الضم، مث ذكر ابن عاشور أف ىذه القراءة جرت على لغة ضعيفة، كعٌضد قولو بأقواؿ 
كالزجاج كالز٥تشرم كالفارسي، فقد خطٌئوا أبا جعفر كضٌعفوا قراءتو مع أهنا من القراءات العشرة 
ا١تتواترة اَّمًع على تواترىا، لذا سيذكر الباحث حجة ىذه القراءة كسَتد على من ضٌعفها كمن 

ال جيوز الطعن يف قارئها كراكيها، خطٌأىا، أكال: أف القراءة سنةه متبعةه ال ينبغي تغليطي من قرأ ُّا ك 
كثانيا: أف اإلماـ أبو جعفر من القراء العشرة، كأنو قد أخذ القرآف عرضنا عن عدد من الصحابة 
كمنهم ابن عباس رضواف اهلل عنهم أٚتعُت، ككذلك ىو شيخ نافع ابن أيب نعيم إماـ ا١تدينة، ثالثا: 

لوا االنتقاؿ من الكسرة إىل الضمة إجراءن للكسرة حجة أيب جعفر يف ضم تاء )ا١تبلئكة( أهنم استثق
، كحجتو يف ضم التاء (3)، أيضا ىذه لغة من لغات العرب كىي أزد شنوءة(2)البلزمة ٣ترل العارضة

بأنو شبهها بألف الوصل ككجو الشبو أف ا٢تمزة تسقط عندما تكوف ليست أصلية، ككذلك ىي تاء 
لتاء أيضنا أهنا تنبيهنا على ا٢تمزة احملذكفة كا١تضمومة يف ، كقيل يف ضم ا(4))ا١تبلئكة( غَت أصلية

                                  
 ،. األصبهاين227، ص1، ط شرح طيبة النشر ،ابن الناظم. 210، 2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (1)

، شرح طيبة النشرالنويرم،  .53-52، صالمهذب في القراءات العشر ،٤تيسن. 128، صالمبسوط في القراءات العشر
 .151، ص2، ج1ط

 .83، ص1، ج1، طفتح الرحمن في تفسير القرآننبلي، اٟت (2)
ا، تنسب إليها ساكنة مث مهزة مفتوحة، كىاء: ٥تبلؼ باليمن، بينها كبُت صنعاء اثناف كأربعوف فرسخن  بالفتح مث الضم، ككاك (3)

: التقٌزز كىو التباعد من فعولةكزف البغض، كالشنوءة على كىي زد يقاؿ ٢تم أزد شنوءة، كالشناءة مثل الشناعة: قبائل من األي 
 .368، ص3، ج2، طمعجم البلدانؿ: رجل فيو شنوءة، كمنو أزد شنوءة، كالنسبة إليهم شنائٌي. اٟتموم، يقااألدناس، 

، حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن ، تفسير. األرمي302، ص1، ج1، طتفسير البحر المحيطأبو حياف،  (4)
 .307، ص1، ج1ط
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، ىكذا يكوف ديدف العلماء يف الرد على من طعن أف غٌلط أك خطٌأ قراءةن متواترةن مشهورةن، (1)االبتداء
جيب مقابلتهم باٟتجة كالرد عليهم، كقبل كل ىذا جيب أف نعرؼ أف القراءات العشرة ىي اليت 

ة كليس العكس، ألف القراءات العشرة متصلة السند بالنيب صلى اهلل عليو كسلم يستشهد ُّا على اللغ
كقرأىا عليو أصحابو رضواف اهلل عنهم أٚتعُت، كعنهم بالسند ا١تتصل إىل عصرنا ىذا، كمنهم من قرأ 

 على عدد من الصحابة كمنهم على عدد من التابعُت، فجزاىم اهلل عٌنا كل خَت كفضل.

  [36]سورة البقرة: آية  َّ مغجف جغ مع جع مظ حط مض ٱُّٱيف قولو تعاىل: : المسألة الرابعة

قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأ ٛتزة )فأزا٢تما( بألف بعد الزام، كىو من األزلة، أم: ٔتعٌت 
 .(2)اإلبعاد

كالقراءتاف اللتاف ذكرمها ابن عاشور يف ىذا ا١توضع متواترتاف كقد قرأ ُّما القراء القول في المسألة: 
 .(3) العشرة، كنسبهما ابن عاشور نسبة صحيحة

]سورة ٱَّ مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل ٱُّٱ: يف قولو تعاىل: المسألة الخامسة
  [37البقرة: آية 

بالنصب، كقرأه ابن كثَت ( كلماتك )بالرفع ( آدـ)كقرأ اٞتمهور "قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: 
 بلغتو كلمات فيكوف التلقي ٣تازا عن البلوغ على تأكيل )تلقى( ٔتعٌت كرفع )كلمات(( بنصب )آدـ

 .(4) "بعبلقة السببية

كالقراءتاف يف ىذا ا١توضع متواترتاف قرأ ُّما العشرة كما ذكر ابن عاشور رٛتو  القول في المسألة:
 .(1) اهلل، كقد نسبهما نسبةن صحيحة كما ذيكر يف الكتب ا١تتخصصة

                                  
 .272، ص1، جالد ر المكنون في علوم الكتاب المكنونُت اٟتليب، السم (1)

  .419، ص1، ج1، طالتحرير والتنوير، ابن عاشور (2)
. ابن علي ا١تالكي، 91، ص2، طتقريب النشر. ابن اٞتزرم، 211، ص2، جالنشر في القراءات العشر ،بن اٞتزرما (3)

، التبصرة في قراءات األئمة العشرة. ابن فارس ا٠تياط، 531-530، ص2، ج1، طالروضة في القراءات اإلحدى عشرة
 .154، ص1ط

 . 424، ص1ج، 1ط، التحرير والتنوير ،ابن عاشور (4)
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 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة السابعة:

  [40]سورة البقرة: آية َّ مب زب

كحذفت ياء ا١تتكلم بعد نوف الوقاية يف قولو: فارىبوف للجمهور قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
 .(2)"من العشرة يف الوصل كالوقف كأثبتها يعقوب يف الوصل كالوقف

شرة كما ذكر ابن عاشور رٛتو اهلل، كالقراءتاف يف ىذا ا١توضع متواترة قرأ ُّما الع القول في المسألة:
 .(3)كقد نسبهما نسبةن صحيحة كما ذيكر يف كتب التواتر

 وفيو خمس مسائل 59إلى اآلية  44المطلب الثالث: القراءات من اآلية 

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱُّٱيف قولو تعاىل: المسألة األولى: 
[50]سورة البقرة:آية َّ   

رؽ كفرؽ بالتخفيف كالتشديد ٔتعٌت كاحد إذ التشديد يفيده كفقاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
تعدية كمعناه الفصل بُت أجزاء شيء متصل األجزاء، غَت أف فرؽ يدؿ على شدة التفرقة كذلك إذا  

قنا( كقد اتفقت القراءات ا١تتواترة العشر على قراءة )فرى ...كانت األجزاء ا١تفرقة أشد اتصاال
 .(4)"و إىل عظيم قدرة اهلل تعاىل فكاف ذلك الفرؽ الشديد خفيفان كالتخفيف منظور في ،بالتخفيف

، كأما قراءة )فػىر قػٍنىا( (5)قراءة )فػىرىقػٍنىا( بالتخفيف قراءة متواترة قرأ ُّا القراء العشرة القول في المسألة:
 .(2()1)، ريكيت عن الزىرملعدـ موافقتها ١تقاييس ابن اٞتزرم بالتشديد فهي قراءةه شاذةه 

                                  
. 229-228، ص1، طشرح طيبة النشر ،. ابن الناظم211، ص2، جالنشر في القراءات العشر ،ابن اٞتزرم (1)

، 2، ج1، طالروضة في القراءات اإلحدى عشرةا١تالكي، ابن علي  .129، صالمبسوط في القراءات العشر ،األصبهاين
 .531ص

 .442، ص1ج، 1ط، التحرير والتنوير ،ابن عاشور (2)
ابن النشار،  .434، ص1، طتحبير التيسير ،ابن اٞتزرم. 212، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (3)

 .139، ص1، ج1، طالبدور الزاىرة

 .494، ص1ج، 1ط، التنويرالتحرير و  ،ابن عاشور (4)
 .97، ص1، ج1، طمعجم القراءات القرآنيةا٠تطيب،  (5)
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 للباحث أف عاشور خالف منهجو بذكره لقراءة شاذة كمل يصرح على شذكذىا، كىذا جيعل تبُت
 القارئ غَت ا١تتخصص يلتبس عليو األمر فبل دييز بُت ا١تتواتر كالشاذ يف ىذا التفسَت. 

 مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الثالثة:
 [51]سورة البقرة:آية َّ

كقراءة اٞتمهور ككاعدنا بألف بعد الواك على صيغة ا١تفاعلة ور رٛتو اهلل: "قاؿ ابن عاش  
حصوؿ الوعد من جانبُت الوعد كا١توعود كا١تفاعلة على غَت باُّا َّرد التأكيد على حد  ا١تقتضية

ل سافر كعافاه اهلل، كعاًف ا١تريض كقاتلو اهلل، فتكوف ٣تازا يف التحقيق ألف ا١تفاعلة تقتضي تكرر الفع
من فاعلُت فإذا أخرجت عن باُّا بقي التكرر فقط من غَت نظر للفاعل مث أريد من التكرر الزمو كىو 

كقرأ أبو عمرك كأبو جعفر كيعقوب كعدنا بدكف ألف  ...ا١تبالغة كالتحقق فتكوف ٔتنزلة التوكيد اللفظي
 .(3)"اٟتقيقةعقب الواك على 

ابن عاشور يف ىذا ا١توضع متواترتاف قرأ ُّما القراء  كالقراءتاف اللتاف ذكرمها القول في المسألة:
 .(4) العشرة، كقد نسبهما ابن عاشور نسبة كاملة

 [58]سورة البقرة: آية َّ ىن من خن حن جن ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الرابعة:

ا كقيل ا١تراد من اٟتطة سؤاؿ غفراف الذنوب أم حط عنا ذنوبنا أم اسألو قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: " 
اهلل غفراف ذنوبكم إف دخلتم القرية. كقيل من اٟتط ٔتعٌت حط الرحاؿ أم إقامة أم ادخلوا قائلُت 

كف اإلقامة ُّا إذ اٟترب كدخوؿ ديار العدك يكوف فتحا كيكوف صلحا كيكوف للغنيمة مث إنكم ناكي 

                                  
المحتسب في تبيين وجوه  . ابن جٍت،13، صمختصر شواذ القرآن. ابن خالويو، 62، صشواذ القراءاتالكرماين،  (1)

 .82، ص1، ج2، طواإليضاح عنهاالشواذ القراءات 
الذىيب،  .أبو اٟتسن الزىرم اإلشبيلي ا١تقرئ، أخذ القراءة عن أيب بكر بن صاؼ علي بن عبد الرٛتن بن عليىو: الزىرم  (2)

 .646، ص2، جغاية النهاية. ابن اٞتزرم، 348، ص1، ج1، طمعرفة القراء الكبار
 .481، ص1ج، 1ط، التحرير والتنوير ،ابن عاشور (3)
 ،2، ج1ط ،القراءات اإلحدى عشرة الروضة في بن علي ا١تالكي،. ا91، ص2، طتقريب النشر ،ابن اٞتزرم (4)

 .156، ص2، ج1، طشرح طيبة النشر. النويرم، 116، ص1، طالكفاية الكبرى. القبلنسي، 532ص
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بأهنا طلب ا١تغفرة ألف كىذاف التأكيبلف بعيداف كألف القراءة بالرفع كىي ا١تشهورة تنايف القوؿ ، اإلياب
ا١تصدر ا١تراد بو الدعاء ال يرتفع على معٌت اإلخبار ٨تو سقيا كرعيا كإمنا يرتفع إذا قصد بو ا١تدح أك 

، التعجب لقرُّما من ا٠ترب دكف الدعاء كال يستعمل ا٠ترب يف الدعاء إال بصيغة الفعل ٨تو كيرٛتو اهلل
 .(1)"طاعة كصرب ٚتيلكحطة بالرفع على أنو مبتدأ أك خرب ٨تو ٝتع ك 

، أما قراءة )ًحط ةن( فهي قراءة (2)قراءة )ًحط ةه( بالرفع متواترةه قرأ ُّا القراء العشرة  القول في المسألة:
 .(4( )3)شاذة، ركيت عن ابن أيب عبلة

فقد ذكر قراءةن شاذةن كمل يصرح  خالف منهجو يف ىذا ا١توضع،تبُت للباحث أف ابن عاشور 
 جيعل غَت ا١تتخصص يظن أف قراءة حطة بالنصب متواترة كىذا غَت صحيح.بشذكذىا، ٦تا 

ٱَّ جي يه مهىه جه ين ىن من ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الخامسة:

 [58]سورة البقرة: آية

قرأ نافع كأبو جعفر )يػيٍغفىٍر( بياء مضمومة كفاء مفتوحة، كقرأ ابن عامر )تػيٍغفىٍر( القول في المسألة: 
، كقرأ الباقوف كىم: ابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كٛتزة كالكسائي كيعقوب بضم التاء كفتح الفاء

قرأ ُّما القراء  قراءتاف يف ىذا ا١توضع متواترتافكخلف )نػ ٍغًفٍر( بالنوف مفتوحةن كالفاء مكسورةن، كال
 .(5) العشرة

                                  
 .498ص، 1ج، 1ط، التحرير والتنوير ،ابن عاشور (1)
 .105، ص1، ج1، طمعجم القراءات القرآنية. ا٠تطيب، 485، ص1، طالكامل في القراءات٢تذيل، ( ا2)
، شواذ القراءات. الكرماين، 13، صمختصر شواذ القرآن. ابن خالويو، 485ص ،1ط ،القراءات في الكامل ،( ا٢تذيل3)

 .162-161، ص1، ج1، طإعراب القراءات الشواذ. العكربم، 62ص
، لو لي الش اميبلة كاسم أيب عبلة مشر بن يقظاف بن عىامر بن عبد اهلل بن ا١ترٖتل العقيراًىيم بن أيب عى بإىو: ابن أيب عبلة  (4)

رجال . ابن منجويو، 11، ص4، ج1، طالثقاتابن حباف،  .19، ص1، جغاية النهايةحركؼ يف القراءات. ابن اٞتزرم، 
 .460، ص34، ج1، طتهذيب الكمال. ا١تزم، 44، ص1، ج1، طصحيح مسلم

شرح . ابن الناظم، 287، ص1، طتحبير التيسير. ابن اٞتزرم، 215، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (5)
 .202-201، ص1، طتقريب طيبة النشر. إيهاب فكرم، 231، ص1، ططيبة النشر
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تاف قرأ ُّما القراء تبٌُت للباحث أف ابن عاشور مل يذكر خيلف القراء يف ىذا ا١توضع، كالقراءتاف متواتر 
 العشرة. 

 وفيو خمس مسائل 73إلى اآلية  60 المطلب الرابع: القراءات من اآلية

 مخ جخ جحمح مج حج مث هت مت خت حت ٱُّٱقولو تعاىل:  يف المسألة األولى:
 [61]سورة البقرة: آية َّ مسحص خس حس جس

ى تأكيلو كاعلم أف مصر على ىذا ا١تعٌت جيوز منعو من الصرؼ علابن عاشور رٛتو اهلل: " قاؿ
، كجيوز صرفو على تأكيلو با١تكاف أك ألنو مؤنث ثبلثي ساكن بقعة فيكوف فيو العلمية كالتأنيثبال

كأنو  الوسط مثل ًىٍند فهو يف قراءة ابن مسعود بدكف تنوين كأنو يف مصحف أيٌب بن كعب بدكف ألف
قاؿ يل مالك: ، كذكر أف أشهب قاؿ (1) ثبت بدكف ألف يف بعض مصاحف عثماف قالو ابن عطية

 .(2)"ىي عندم مصر قريتك مسكن فرعوف

( بدكف (3) قرأ القراء العشرة )اٍىًبطيوا ًمٍصرنا( بتنوين الراءالقول في المسألة:  ، أما قراءة )اٍىًبطيوا ًمٍصرى
 .(6) (5) كاألعمش (4) تنوين ىي قراءة شاذة، ركيت عن اٟتسن

                                  
 .154، ص1، ج1، طالمحرر الوجيزابن عطية،  (1)
 .508، ص1، ج1، طالتحرير والتنوير ،ابن عاشور (2)
، 1، طنوز في القراءات األربع عشرةإيضاح الرموز ومفتاح الكالقباقيب،  .486ص ،1ط ،القراءات في الكامل ( ا٢تذيل،3)

 .272، ص1ج
العابد ا١تشهور، مات يف سنة عشر كمائة، كىو موىل أـ سلمة، يكٌت  ئاٟتسن ىو: اٟتسن بن أيب اٟتسن البصرم الفقيو القار  ((4

 .226، ص2، ج15، طاألعالم. الزركلي، 1023، ص3، ج1، طمعجم األدباءأبا سعيد. اٟتموم، 
اٟتسُت بن علي بن أيب  ، ككاف مولده يـو استشهاديالكاىل مماف بن مهراف أبو ٤تمد األسدىو: سلياألعمش ( 5)

غاية . ابن اٞتزرم، 94، ص1، ج1، طمعرفة القراء الكبار، الذىيبيف احملـر سنة ستُت للهجرة.  عاشوراء كذلك يـو طالب
 .76، ص12، ج1، طتهذيب الكمال. ا١تزم، 135، ص3، ج15، طاألعالمالزركلي، . 315، ص1، جالنهاية

، 1، طإيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات األربع عشرةالقباقيب،  .486ص ،1ط ،القراءات في الكامل ا٢تذيل، (6)
 .64، صشواذ القراءات. الكرماين، 272، ص1ج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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لقراءة شاذة أثناء تفسَته ٢تذه اآلية، فنجده مل  تبُت للباحث أف ابن عاشور خرج عن منهجو بإيراده
يصرح بشذكذىا، ٦تا جيعل القارئ يظن أف قراءة عدـ التنوين قراءة متواترة كىذا الظن ٥تالف 

 للصواب، إذ إف القراءة ا١تتواترة ىي قراءة التنوين. 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱقولو تعاىل:  المسألة الثانية:
 [62]سورة البقرة: آية َّ مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

فقرأه اٞتمهور ُّمزة بعدى ا١توحدة على صيغة ٚتع ( كالصابُتقاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "قولو )
صىابء ُّمزة يف آخره، كقرأه نافع كحده بياء ساكنة بعد ا١توحدة ا١تكسورة على أنو ٚتع صىاببو 

 .(1)ا"منقوصن 

ر )الص اًبُتى( بغَت مهزة حيثما كقع، كأما الباقوف كىم: ابن كثَت قرأ نافع كأبو جعفالقول في المسألة: 
كأبو عمرك كابن عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كيعقوب كخلف، فقد قرؤكا با٢تمز )الص ابًًئُتى( حيثما 

 .(2) كقع يف القرآف، كالقراءتاف متواترتاف قرأ ُّما القراء العشرة

سبتو ٢تذه القراءة، فنجد أف ابن عاشور قد خٌص نافعنا كحده تبٌُت للباحث أف ابن عاشور أنقص يف ن
بقراءة عدـ ا٢تمز، كىذا ٥تالف للصحيح، فقد قرأ أبو جعفر )الص اًبُتى( بياء بعد الباء من غَت مهزة، 

 كىذا جيعل القارئ يتوىم أف أبا جعفر قرأ مع اٞتمهور با٢تمزة كىذا ٥تالف ١تا جاء يف كتب التواتر. 

 جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ٱُّٱيف قولو تعاىل:  رابعة:المسألة ال
  [67]سورة البقرة: آية َّ حبخب

كقرأ اٞتمهور )ىزؤنا( بضمتُت كمهز بعد الزام كصبلن ككقفان، كقرأ قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
أ ٛتزة بسكوف الزام كبا٢تمز كصبلن، ككقف عليو بتخفيف ا٢تمز كاكان كقد رٝتت يف ا١تصحف كاكان، كقر 

 .(1)"حفص بضم الزام كٗتفيف ا٢تمز كاكان يف الوصل كالوقف

                                  
 . 516، ص1، ج1، طالتحرير والتنوير( ابن عاشور، 1)
، 2، ج1، طالروضة في القراءات اإلحدى عشرة. أبو علي ا١تالكي، 288، ص1، طتحبير التيسير( ابن اٞتزرم، 2)

 .148، ص1، ج1، طالبدور الزاىرةالنشار،  . ابن535ص
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قرأ ٛتزة بإسكاف الزام كإذا كقف عليها أبدؿ ا٢تمزة كاكنا، كلو أيضا نقل حركة القول في المسألة: 
ا٢تمزة إىل الزام )ىيزىا( يقف على زام مفتوحة، كقرأ حفص عن عاصم )ىيزيكنا( بالواك موضع ا٢تمزة، 

: نافع كابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر كأبو بكر عن عاصم كالكسائي كأبو جعفر كقرأ الباقوف كىم
 . (2) كيعقوب كخلف )ىيزيؤنا( بتحقيق ا٢تمزة كتنوينها كالقراءتاف متواترتاف

تبُت للباحث أف ابن عاشور أنقص نسبة قراءة يف ىذا ا١توضع، فنجد أف ابن عاشور مل يذكر 
، كمل يذكر أف ٟتمزة النقل، أم نقل حركة ا٢تمزة أف خلفا العاشر يقرأ بتسكُت ال زام كقفنا ككصبلن

 للزام، كىذا جيعل القارئ يظن أف ٠تلف قراءة اٞتمهور كىذا غَت صحيح.

  [74]سورة البقرة:آية َّ خس حس جس مخ جخ ُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الخامسة:

أ ابن كثَت ، كقر لة خطاب بٍت إسرائيلالفوقية تكم كقد قرأه اٞتمهور بالتاءقاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
 .(3)..."( بالياء التحتية كىو انتقاؿ من خطاُّم إىل خطاب ا١تسلمُتكيعقوب كخلف )يعملوف

قرأ ابن كثَت كحده )يػىٍعمىليوفى( با١تثناة التحتية على الغيبة، كقرأ الباقوف من العشرة  القول في المسألة:
كٛتزة كالكسائي كأبو جعفر كيعقوب كخلف )تػىٍعمىليوفى( كىم: نافع كأبو عمرك كابن عامر كعاصم 

 .(4) با١تثناة الفوقية على ا٠تطاب، كالقراءتاف يف ىذا ا١توضع متواترتاف قرأ ُّما القراء العشرة

تبٌُت للباحث أف ابن عاشور زاد يف نسبتو ٢تذه القراءة، فنجده زاد خلفا كيعقوب كنسبهما 
م مع ابن كثَت، كىذه الزيادة غَت موافقة ١تا جاء يف كتب التواتر، إذ إف إىل قراءة من قرأ بياء الغيبة أ

خلفنا كيعقوبى قرؤكا مع اٞتمهور با١تثناة الفوقية غلى ا٠تطاب، كالصحيح أف ابن كثَت كحده قرأ با١تثناة 

                                  
 .530، ص1ج، 1ط، التحرير والتنوير ،ابن عاشور (1)

، 2، ج1ط الروضة في القراءات اإلحدى عشرة، الكي،بن علي ا١تا. 231، ص1، طشرح طيبة النشر ،الناظم ابن (2)
، المهذب في القراءات العشر ،٤تيسن .161، ص1، طالتبصرة في قراءات األئمة العشرة. ابن فارس ا٠تياط، 535ص
 .59ص

 .548، ص1ج، 1ط، التحرير والتنوير ،ابن عاشور (3)
شرح  ،. ابن الناظم289، ص1، طتحبير التيسير ،رمابن اٞتز . 217، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (4)

 .162، ص1، طالتبصرة في قراءات األئمة العشرةابن فارس ا٠تياط،  .235، ص1، طالنشر طيبة
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قوبى التحتية )يعملوف(، كالباقوف با١تثناة الفوقية )تعملوف(، كأف ما ذكره ابن عاشور بأف خلفنا كيع
قرؤكا بالياء ٥تالف للصواب، كإمنا قرؤكا مع اٞتمهور )تعملوف(، فغَت ا١تتخصص يظن أف ليعقوب 

 كخلف القراءة بالغيبة كىذا ٥تالف للصحيح. 
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 وفيو أربعة مطالب 141إلى اآلية  74المبحث الثالث: القراءات من اآلية 

 مسائلخمس و وفي 91إلى اآلية  74المطلب األول: القراءات من اآلية 

 ىييي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن ُّٱٱيف قولو تعاىل:  المسألة األولى:
[81]سورة البقرة:آية َّ خئ حئ جئ  

 من اإلنساف يقًتفو ١تا اسم ا٠تطيئة خىًطيئىتيوي( بًوً  )كىأىحىاطىتٍ : قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقولو
 ما ألف الشيء عن ا٠تلو لعدـ ارةمستع كاإلحاطة أساء، إذا خطى من مفعولة ٔتعٌت فعيلة كىي اٞترائم
 كإحاطة{ ًًُّمٍ  أيًحيطى  أىنػ هيمٍ  كىظىنُّوا} تعاىل قاؿ ذلك غَت على لئلقباؿ منفذا لو يًتؾ ال با١ترء حييط

 دؿ كما صاٌف عمل الكفر مع يعترب كال ا٠تطايا ٚتيع على ٕترئ ألهنا الكفر حالة ىي ا٠تطيئات
 للزاعمُت حجة اآلية ىذه يف تكن مل فلذلك[. 17: البلد{ ]آمىنيوا ال ًذينى  ًمنى  كىافى  مثي  } قولو عليو

 خيلو ال ىو بل ا٠تطيئات بو ٤تيطة ا١تسلم يكوف ال إذ النار يف ا١تسلمُت من الكبائر أصحاب خلود
 الكفر بكلمة النطق من لسانو كسبلمة الكفر من اعتقاده سبلمة ذلك من كحسبك صاٌف عمل من

 .(1)ا٠تبيثة"

قرأ نافع كأبو جعفر )خىًطيئىاتيوي( ٚتع مؤنث سامل، كالباقوف كىم: ابن كثَت كأبو المسألة:  القول في
عمرك كابن عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كيعقوب كخلف )خىًطيئىتيوي( باإلفراد، كالقراءتاف متواترتاف قرأ 

 .(2)ُّما العشرة كما ذكرت كتب التواتر

لف القراء العشرة يف ىذه اللفظة أثناء تفسَته ٢تذه تبٌُت للباحث أف ابن عاشور مل يذكر خي 
 أم خطيئتو بو اآلية، مع أف ىذه القراءة من القراءات العشرة ا١تتواترة، كا١تقصود ُّذه اآلية: كأحاطت

مبلزموىا، كا١تراد بقراءة  أم النار أصحاب الصفة ىذه أىل أم فأكلئك الكفر على مات بأف كبَتتو

                                  
 .563، ص1، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)

، لقراءات العشر المتواترةالبدور الزاىرة في ا ،. القاضي218-217، ص2ط النشر في القراءات العشر، ،ابن اٞتزرم (2)
 .78-77، ص1ج ،1ط
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 قرأ كمن باٞتنس، فاعتبارا ،( خطيئتو) قرأ ، كقيل: كمن(1)كقت كل يف تجددةا١ت الكفر أنواع اٞتمع
 ٢تم يوجب ما الدنيا يف ١تبلزمتهم النار أصحاب كجعلهم الذنوب بآحاد فاعتبارا ،( خطيئاتو)

 .(2)النار

 [ 83]سورة البقرة:آية َّ حط مض خض ٱٱٱُّٱٱيف قولو تعاىل: المسألة الثانية:

زة كيعقوب كالكسائي كخلف )حىسىننا( بفتح اٟتاء كفتح السُت، كقرأ قرأ ٛتالقول في المسألة: 
 .(3)الباقوف )حيٍسننا( بضم اٟتاء كإسكاف السُت، كالقراءتاف متواترتاف قرأ ُّما القراء العشرة

تبٌُت للباحث أف ابن عاشور مل يذكر ىذه القراءة مع إهنا من العشر ا١تتواترة، كىذه القراءة ٢تا 
 يف صدقان  قوالن  ٢تم قولوا يعٍت حىسىنان  للناس قولوا: فمعناه بالنصب قرأ ا١تعٌت، فنقوؿ: فمنأثر يف إثراء 

 قولوا فمعناه بالرفع قرأ كمن كتابكم، يف بٌُت  كما كصفتو كسلم، عليو اهلل صلى النيب ٤تمد نعت
 مع ا٠تلق كحسن ةا١تعاشر  ْتسن يأمر فكأنو اٟتسن، با٠تيليق الناس خالقوا: يعٍت حىسىنان، الناس ٞتميع
 . (4)الناس

[85]سورة البقرة: َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱٱٱ يف قولو: المسألة الثالثة:  
قرأ عاصم كٛتزة كالكسائي كخلف )تيظىاًىريكفى( بتخفيف الظاء كضم التاء، كقرأ القول في المسألة: 

 .)5 (قرأ ُّما القراء العشرةالباقوف من العشرة )تىظ اىىريكفى( بتشديد الطاء كفتح التاء كالقراءتاف متواترتاف 

قرأ ُّما القراء ك القراءتاف اللتاف ذكرمها ابن عاشور يف ىذا ا١توضع متواترتاف تبُت للباحث أف 
 العشرة، فوجد الباحث أف ابن عاشور مل يذكر ىذه القراءة أثناء تفسَته ٢تذه اآلية.

                                  
 . 29، ص1، ج1، طمراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد. البنتٍت، 116، ص1، ج4، طمعالم التنزيلالبغوم،  (1)
 .224، ص1، ج1، طتفسير الراغب األصفهانياألصفهاين،  (2)

البدور  ،. النشار290، ص1، طتحبير التيسير ،. ابن اٞتزرم218، ص2، طالنشر في القراءات العشر ،ابن اٞتزرم (3)
 .152، ص1، ج1، طالزاىرة في القراءات العشر المتواترة

 .69، ص1، جبحر العلومالسمرقندم،  (4)
 .79، ص1، ج1، طالبدور الزاىرة ،. القاضي218، ص2ج، في القراءات العشر النشر ،ابن اٞتزرم ((5
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 َّ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٱُّٱقولو تعاىل: يف  المسألة الرابعة:

[85ة البقرة:آية]سور   

كقرأ نافع كالكسائي كعاصم قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأ اٞتمهور)أيسارل(، كقرأ ٛتزة )أىسرل(، 
كقرأ ابن كثَت كابن عامر كأبو عمرك كٛتزة  ...بصيغة ا١تفاعلة ا١تستعملة يف ا١تبالغة( تفادكىم) كيعقوب

 .(1) كف ألف بعد الفاءبفتح الفوقية كإسكاف الفاء د( تفدكىم) كأبو جعفر كخلف

قراءة )أيسىارىل( بضم ا٢تمزة كألف بعد السُت متواترة قرأ ُّا نافع كابن كثَت كأبو القول في المسألة: 
( بفتح ا٢تمزة كمن مٍ كىي دي فٍ تػى عمرك كابن عامر كعاصم كالكسائي كأبو جعفر كيعقوب كخلف، كقراءة )

 غَت ألف بعد السُت قرأ ُّا ٛتزة كحده.

)تػيفىاديكىيٍم( بضم التاء كفتح اٞتيم كألف بعده متواترةه كقرأ ُّا نافع كعاصم كالكسائي أما قراءة 
كأبو جعفر كيعقوب قراءة )تػىٍفديكىيمي( بفتح التاء كإسكاف الفاء مع حذؼ األلف بعد الفاء متواترةه 

 .(2)أيضنا كقد قرأ ُّا ابن كثَت كابن عامر كأبو عمرك كٛتزة كخلف

ن عاشور مل يوافق الصواب يف نسبتو لقراءة أيب جعفر، فنجده قد نسب تبُت للباحث أف اب
أليب جعفر قراءة )تػىٍفديكىيمي(، كىذا غَت صحيح، فأبو جعفر قرأ )تػيفىاديكىيٍم( بإثبات األلف كضم التاء 
مع نافع كعاصم كالكسائي كيعقوب كما ذيكر يف كتب التواتر، كىذا ا٠تلط جيعل القارئ يظن أف أبا 

 رأ مع من قرأ باأللف كىذا مل تنص عليو كتب التواتر.جعفر ق

 يك ىك مك لك يقاك ىق يف ىف يث ىث ُّقولو عٌز كجٌل:  يف المسألة الخامسة:
[85]سورة البقرة: آيةَّ ىل مل  

                                  
 .573-572ص، 1ج ،1ط ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور (1)
، البدور . ابن النشار291، ص1، طتحبير التيسيرابن اٞتزرم، 218، ص2، طالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (2)

 .155-154، ص1، ج1ط الزاىرة في القراءات العشر المتواترة،
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ردكف( ك)يعملوف( بياء الغيبة، كقرأ عاصم يف ركاية عنو يي كقرأ اٞتمهور )قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
 معٌت )من( كإىل قولو )منكم(، كقرأ نافع كابن كثَت كيعقوب: )يعملوف( )تردكف( بتاء ا٠تطاب نظران إىل

 .(1)"بياء الغيبة كقرأه اٞتمهور بتاء ا٠تطاب

)يػيرىدُّكفى( قرأ ُّا  قراءة ذكر ابن عاشور قراءتُت يف ىذا ا١توضع، القراءة األكىل ىي:القول في المسألة: 
 شور، أما قراءة )تػيرىدُّكفى( بالتاء فهي قراءة شاذة، كقد، كما ذكر ابن عا(2) القراء العشرة بياء الغيبة

، ك أيضنا ريكيت (7()6)كىي قراءة ا١تفضل عن عاصم (5)كأبو رجاء (4)كالسلمي (3)ركيت عن األعرج
، ٦تا سبق تبُت للباحث أف ابن عاشور قد خرج عن منهجو يف ذكره (9)كاٟتسن البصرم (8)عن جبلة

 ، ٦تا جيعل القارئ يظن أف ىذه القراءة متواترة كىو خبلؼ الصحيح.لقراءة شاذة مل يصرح بشذكذىا

                                  
 .574-573، ص1، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 .488ص ،1، طالكامل في القراءات، ا٢تذيل (2)
عبد الرٛتن بن ىرمز األعرج أبو داكد ا١تدين موىل ٤تمد بن ربيعة، أخذ القراءة عرضا عن أيب ىريرة كابن عباس األعرج ىو:  (3)

ابن  .77، ص1، ج1، طمعرفة القراء الكبار. الذىيب، 216، ص5، ج1، طالطبقات الكبرىرضي اهلل عنهم. ابن سعد، 
 .381، ص1، جغاية النهايةاٞتزرم، 

مشاىير أبو عبد الرٛتن السلمي مقرئ الكوفة اإلماـ العلم عبد اهلل بن حبيب بن ربيعة الكويف. ابن حباف، السلمي ىو:  (4)
 .13، ص1، ج1، طمعرفة القراء الكبارالذىيب،  .164، ص1، ج1، طعلماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار

٥تضـر من كبار علماء التابعُت أسلم زمن الفتح كمل ير النيب  ،لبصرمأبو رجاء ىو: أبو رجاء العطاردم عمراف بن ملحاف ا (5)
أسد الغابة في صلى اهلل عليو كسلم مث رحل كٝتع من عمر كعلي كعمراف بن حصُت كأيب موسى رضي اهلل عنهم. ابن األثَت، 

، 1، جنهايةغاية الابن اٞتزرم،  .58، ص1، ج1، طتذكرة الحفاظ. الذىيب، 104، ص6، ج1ط معرفة الصحابة،
 .604ص

 كتصدر عليو قرأ ُّدلة بن عاصم أصحاب جلة من ككاف ٤تمد، أبو ا١تقرئ الكويف الضيبٌ  ٤تمد بن ا١تفضلىو: ا١تفٌضل  (6)
 .58، ص1، ج1، طمعرفة القراء الكبارالذىيب، . كغَتىم كعاصم إسحاؽ كأيب حرب بن ٝتاؾ عن كحدث لئلقراء

 .68، صشواذ القراءاتالكرماين،  (7)

جبلة ىو: جبلة بن مالك بن جبلة بن عبد الرٛتن أبو أٛتد الكويف كقيل فيو ابن أيب مالك كقيل ابن خالد من أىل الضبط،  (8)
 .190، ص1، جغاية النهاية في طبقات القراءقرأ على ا١تفضل. ابن اٞتزرم، 

 .488، ص1، طالكامل في القراءاتا٢تذيل،  (9)
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( بياء الغيبة فقد قرأه نافع كابن كثَت ك  شعبة عن عاصم أما القراءة الثانية فهي: قولو )تػىٍعمىليوفى أيٍكلىًئكى
 .(1) ، كقرأ الباقوف )تعملوف( بتاء ا٠تطاب، كالقراءتاف قرأ ُّما القراء العشرةكيعقوب كخلف العاشر

تبُت للباحث أف ابن عاشور مل ينسب ىذه القراءة ألصحاُّا نسبةن كاملةن، فنجده مل يذكر أف لشعبة 
العزك جيعل عن عاصم كخلف العاشر القراءة بالتاء يف )تػىٍعمىليوفى( على ا٠تطاب، كىذا إنقاص يف 

١تا جاء يف كتب  ا ٥تالفيتوىم أف لشعبة عن عاصم كخلف العاشر القراءة مع اٞتمهور كىذالقارئ 
 التواتر.

 وفيو خمس مسائل 105إلى اآلية  92المطلب الثاني: القراءات من اآلية 

[96]سورة البقرة: آية َّ نث مث زث رث يت ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة األولى:  

قرأ يعقوب كحده )تعملوف( بالتاء الفوقية على ا٠تطاب، كالباقوف )يعملوف( بياء القول في المسألة: 
، تبُت للباحث أف ا١تؤلف مل يذكر ىذه (2) على الغيبة، كالقراءتاف متواترتاف قرأ ُّما القراء العشرةٖتتية 

 القراءة يف طٌيات تفسَته ٢تذه اآلية.

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الثانية:
 [97]سورة البقرة: آية َّ زن رن مم ام يل ىل مل

 لرسلو بالوحي تعاىل اهلل من ا١ترسل للملك عرباين اسم يلقاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كجرب 
. اٞتمهور قرأ كُّا اٟتجاز أىل لغة كىي كقطمَت جربيل أشهرىا لغات كفيو .كلمتُت من مركب

 كبلـ يف مثاؿ لو يوجد ال فعليل كزف كىذا كثَت ابن قراءة يف كقع الراء ككسر اٞتيم بفتح كجربيل
 كىي مكسورة مهزة كالياء الراء كبُت الراء كفتح أيضا اٞتيم بفتح ربئيلكج كالنحاس، الفراء قالو العرب

                                  
البدور الزاىرة في القراءات العشر . القاضي عبد الفتاح، 218، ص2، جالعشر النشر في القراءاتابن اٞتزرم،  (1)

 .80، ص1، ج1، طالمتواترة
، البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة ،. ابن النشار219، ص2ج، شرعالنشر في القراءات ال ،ابن اٞتزرم (2)

 .159، ص1، ج1ط
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 البلـ كبُت بينها كالراء اٞتيم بفتح كجربئل. كالكسائي ٛتزة ُّا كقرأ ٧تد أىل كبعض كقيس ٘تيم لغة
 .(1)الشواذ" يف ُّا قرئ أخرل لغات كفيو عاصم عن بكر أبو ُّا قرأ مكسورة مهزة

نافع كأبو عمرك كابن عامر كحفص عن عاصم كأبو جعفر كيعقوب )ًجرٍبًيلى( قرأ القول في المسألة: 
بكسر اٞتيم كالراء من غَت مهز، كقرأ ابن كثَت )جىرٍبًيلى( بفتح اٞتيم ككسر الراء من غَت مهز كما ذكر 
بػٍرىًئلى( كمهزة مكسورة، كقرأ ٛتزة  ابن عاشور، كاختلف عن أيب بكر عن عاصم بفتح اٞتيم كالراء )جى

بػٍرىئًيلى( بفتح اٞتيم كالراء كمهزة مكسورة بعدىا ياء  .(2) كالكسائي كخلف )جى

تبٌُت للباحث أف ابن عاشور أنقص يف نسبتو ٢تذه القراءة، فنجد أف ابن عاشور مل يذكر  
خلف العاشر الذم قرأ مع الكسائي كٛتزة، كىذا جيعل القارئ يتوىم أف ٠تلف قراءة اٞتمهور، كمل 

 ب التواتر، كأيضا أشار ا١تؤلف إىل كجود قراءات أخرل شاذة مل يذكرىا ىنا.يأت ىذا يف كت

 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ننٱُّقولو تعاىل:  المسألة الثالثة:
[98]سورة البقرة: آية َّ خئ حئ  

إحداىا: )ميكائيل( ُّمزة بعد األلف كياء بعد قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كيف ميكاؿ لغات: 
الثالثة: ، الثانية: )ميكائل( ُّمزة بعد األلف كببل ياء بعد ا٢تمزة كُّا قرأ نافع، ورا٢تمزة كُّا قرأ اٞتمه

 .(3)")ميكاؿ( بدكف مهز كال ياء كُّا قرأ أبو عمرك كحفص كىي لغة أىل اٟتجاز

( ُّمزة بعد األلف لى ائً يكى )مً قرأ نافع كأبو جعفر كقنبل عن ابن كثَت ٓتلف عنو  القول في المسألة:
( بغَت مهزة بعد األلف، كقرأ بعد ا٢تمزةكببل ياء  ، كقرأ أبو عمرك كيعقوب كحفص عن عاصم )ًميكىاؿى

الباقوف كىم: البزم عن ابن كثَت كقنبل عن ابن كثَت يف كجهو الثاين كابن عامر كأبو بكر عن عاصم 
ائًيلى( ُّمزة مكسورة بعد األلف كبعد ا٢تمزة ياء  .(4) كٛتزة كالكسائي كخلف )ًميكى

                                  
 .602ص، 1، ج1، طالتحرير والتنوير ،عاشور ابن (1)
البدور  ،. ابن انشار292، ص1، طتحبير التيسير ،. ابن اٞتزرم219، ص2ج، النشر في القراءات العشر ،ابن اٞتزرم (2)

 .159، ص1، ج1، طالزاىرة في القراءات العشر المتواترة
 .606، ص1ج، 1ط، التحرير والتنوير ،ابن عاشور (3)

 .239، ص1، طشرح طيبة النشر ،. ابن الناظم219، ص2ج ،النشر في القراءات العشر ،ابن اٞتزرم (4)
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 للباحث أف ابن عاشور مل يفصل يف ىذه ا١تسألة تفصيبل يشبع ا١تتخصص، فنجد أنو مل يذكر تبٌُت 
اًئلى( ُّمزة من غَت ياء،  أبا جعفر كأحد األكجو اليت ريكيت عن قنبل عن ابن كثَت، فقد قرئا )ًميكى

( من غَت مهز، كك ذلك مل كأيضا الحظ الباحث أف ابن عاشور مل يذكر يعقوب مع من قرأ )ًميكىاؿى
يذكر باقي القراء يف ىذه القراءة، فيتوىم القارئ أف أبا جعفر قرأ مع اٞتمهور كىذا خبلؼ الصحيح، 

 كأيضا يظن القارئ أف لقنبل كجهنا كاحدا كىذا غَت موافق ١تا جاء يف كتب التواتر. 

]سورة البقرة:  َّ ميىي خي حي جي يه ىه مه ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة الرابعة:
  [102آية

كالقراءة ا١تتواترة )ا١تلكُت( بفتح الـ ا١تلكُت كقرأه ابن عباس قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
ككل ىاتو الوجوه تقتضي ثبوت نزكؿ شيء على ا١تلكُت ، بكسر البلـ مكابن أبز  كالضحاؾ كاٟتسن

  .(1)"ببابل كذلك ىو الذم يعنيو سياؽ اآلية إذا فصلت كيفية تعليم ىذين ا١تعلمُت علم السحر
ىلىكىٍُتً( بفتح البلـ متواترةه قرأ ُّا القراء العشرةالقول في المسألة: 

ًلكىٍُتً((2) قراءة )ا١ت
ى
 ، أما قراءة )ا١ت

، كريت أيضنا عن (5) (4) كابن أبزم (3)بكسر البلـ فهي قراءةه شاذةه، ريكيت عن ابن عباس كالضحاؾ 
 .(5()4)كابن بكار (3)حكيمكابن ( 2)كاٟتمامي عن ابن كثَت (1)كالرازم (6)قتيبة

                                  
 . 621، ص1، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 .490، ص1، طالكامل في القراءاتا٢تذيل،  (2)
 سعيد أبو النجار بن مالك بن غنم ابن عوؼ عبد بن عمرك بن لوذاف بن زيد بن الضحاؾ بن ثابت بن الضحاؾ ىو: زيد (3)
غاية . ابن اٞتزرم، 27، ص1، ج1، طتذكرة الحفاظالذىيب،  .الفرضي ا١تقرم النٌجارم ا٠تزرجي ارماألنص خارجة كأبو

 .296، ص1، جالنهاية
أسد الغابة في . ابن األثَت، كردت عنو القراءة يف حركؼ القرآفعبد الرٛتن بن أبزم ا٠تزاعي موالىم الكويف ابن أبزم ىو:  (4)

، 1، جغاية النهايةابن اٞتزرم،  .293، ص1، جتهذيب األسماء واللغاتوكم، . الن419، ص3، ج1، طمعرفة الصحابة
 .361ص

 .71، صشواذ القراءاتالكرماين،  (5)

قتيبة بن مهراف األزاذاين األصبهاين ا١تقرئ، صاحب اإلمالة، قرأ على الكسائي، كصحبو أربعُت سنة حىت قيل إف قتيبة ىو:  ((6
 .26، ص2، جغاية النهاية. ابن اٞتزرم، 125، ص1، ج1، طعرفة القراء الكبارمالذىيب، على قتيبة. الكسائي قرأ 
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تبٌُت للباحث أف ا١تؤلف خالف منهجو يف ىذا ا١توضع، فنجده ذكر قراءة شاذة، مع أنو ذكر بعض 
بكسر البلـ متواترةه كىذا ٥تالف  من ريكيت عنهم إال إنو مل يصرح بشذكذىا، فيظن القارئ أف القراءة

    صحيح.غَت  فيظن القارئ أف ىذه القراءة متواترة كىذا للصحيح،
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الخامسة:

 [105]سورة البقرة: آية َّ حفخف جف مغ جغ مع

كقرأ اٞتمهور )أف ينزؿ( بتشديد الزام مفتوحة. كالتعبَت بالتنزيل قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
تابتو كللتيسَت على ا١تكلفُت دكف اإلنزاؿ ٟتكاية الواقع إذ القرآف نزؿ منجما لتسهيل حفظو كفهمو كك

يف شرع األحكاـ تدرجيا. كقرأه ابن كثَت كابن عمرك بتخفيف الزام مفتوحة أيضا كذلك على أف نفي 
 .(6)"كدادهتم متعلق ٔتطلق إنزاؿ القرآف سواء كاف دفعة أك منجما

( بإسكاف النوف ك  القول في المسألة: ٗتفيف الزام، كقرأ قرأ ابن كثَت كأبو عمرك كيعقوب )أىٍف يُّنزىؿى
( بفتح النوف  الباقوف كىم: نافع كابن عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كأبو جعفر كخلف )أىف يػُّنػىز ؿى

 .(7)كتشديد الزام، كالقراءتاف اللتاف ذكرمها ابن عاشور يف ىذا ا١توضع متواترتاف قرأ ُّما القراء العشرة

                                  
عبد الرٛتن بن أٛتد بن اٟتسن بن بندار بن إبراىيم بن جربيل بن ٤تمد بن علي بن سليماف أبو الفضل الرازم الرازم ىو:  (1)

، 1، جغاية النهايةكغَته. ابن اٞتزرم،  العجلي اإلماـ ا١تقرئ شيخ اإلسبلـ الثقة الورع الكامل مؤلف كتاب جامع الوقوؼ
 .361ص

. كغَته علي بن أٛتد بن عمر بن حفص أبو اٟتسن بن اٟتمامي، البغدادم، مقرئ العراؽ، قرأ على النقاشاٟتمامي ىو:  (2)
 .521، ص1، جغاية النهاية. ابن اٞتزرم، 210، ص1، ج1، طمعرفة القراء الكبارالذىيب، 

ا" ]اإلنساف: حكيم الثقفي، ثقة، ركل القراءة عن ابن كثَت كانفرد عنو بكسر البلـ من "كمًلكنا كبَتن  يعلى بنابن حكيم ىو:  (3)
 .391، ص2، جغاية النهايةكركل عن سعيد بن جبَت كطاكس. ابن اٞتزرم،  ،[ بسورة اإلنساف20
ي الضرير البغدادم موىل عمراف بن حصُت عبد اهلل بن بكار بن منصور بن عبد اهلل بن حيِت أبو ٤تمد ا٠تزاعابن بكار ىو:  (4)

، 1، جغاية النهايةأيب عمر الدكرم. ابن اٞتزرم، عن حاذؽ عارؼ با١تعاين كاألدب، أخذ القراءة عرضا  ثقةه  مقرئ ٨توم ضابطه 
 .411ص

 .490، ص1، طالكامل في القراءاتا٢تذيل،  (5)

 .635، ص1ج، 1ط، رير والتنويرحالت ،ابن عاشور (6)
 .162، ص1، ج1، طالبدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة ،نشارال ابن (7)
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قراءة، فنجد أنو مل يذكر يعقوب مع من قرأ تبٌُت للباحث أف ابن عاشور أنقص يف نسبة ىذه ال 
بتخفيف الزام كإسكاف النوف، كىم ابن كثَت كأبو عمرك، أم أنو أنقص يف نسبة ىذه القراءة ٦تا جيعل 

 القارئ يتوىم أف يعقوب قرأ مع اٞتمهور كىذا ٥تالف للصواب.

 وفيو مسألتان 123إلى اآلية  106المطلب الثالث: القراءات من اآلية 

 َّ حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ يف قولو تعاىل: ألة األولى:المس

[106]سورة البقرة: آية  

خ( بفتح النوف األكىل كفتح السُت كىو أصل نسى كقرأ اٞتمهور )نى قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
مضارع نسخ، كقرأه ابن عامر بضم النوف األكىل ككسر السُت على أنو مضارع أنسخ مهموزا ُّمزة 

كقولو: }أىٍك نػيٍنًسهىا{ قرأه نافع كابن عامر كعاصم كٛتزة ة...مث قاؿ: ية أم نأمر بنسخ آيالتعد
كالكسائي كيعقوب كأبو جعفر كخلف "ننسها" بنوف مضمومة يف أكلو كبسُت مكسورة مث ىاء. كقرأه 

 .1))"ءابن كثَت كأبو عمرك "ننسأىا" بنوف مفتوحة يف أكلو كبسُت مفتوحة كبعدىا مهزة ساكنة مث ىا

قراءة )نىنسىٍخ( قرأ  كردت قراءتاف متواترتاف يف ىذه اآلية الكردية، القراءة األكىل:القول في المسألة: 
ىشاـ عن ابن عامر يف أحد كجهيو )نينًسٍخ( بضم النوف األكىل ككسر السُت، كقرأ الباقوف كىم: نافع 

كخلف كابن ذكواف عن ابن عامر كابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كٛتزة كالكسائي كأبو جعفر كيعقوب 
كىشاـ عن ابن عامر يف كجهو اآلخر )نىنسىٍخ( بفتح النوف األكىل كفتح السُت، تبٌُت للباحث أف ابن 
عاشور مل يفصل يف ىذه ا١تسألة تفصيبلن تامًّا، فنجد أنو مل يذكر أف ٢تشاـ عن ابن عامر كجهاف يف 

 .(2) خر )نينًسٍخ( انفرد بو ىشاـ عنوىذه القراءة، أحدمها مع اٞتمهور )نىنسىٍخ( كاآل
أما القراءة الثانية: قراءة )نينًسهىا( فقد قرأ نافع كابن عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كيعقوب 
كأبو جعفر كخلف بنوف مضمومة يف أكلو كسُت مكسورة مث ىاء، كقرأ ابن كثَت كأبو عمرك )نىنسىٍأىىا( 

                                  
 .640-637، ص1ج، 1ط، التحرير والتنوير ،ابن عاشور (1)
، 1، طالتبصرة في قراءات األئمة العشرةابن فارس ا٠تياط، . 219، ص2ج، النشر في القراءات العشر ،ابن اٞتزرم (2)
 .167ص
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مهزة ساكنة مث ىاء، ككل القراءات اليت ذكرىا ابن عاشور بنوف مفتوحة يف أكلو كسُت مفتوحة بعدىا 
 .(1)يف ىذا ا١توضع ىي قراءات متواترة قرأ ُّا القراء العشرة

تبٌُت للباحث أف القراءتاف متواترتاف كقد قرأ ُّما القراء العشرة، كنسبها ابن عاشور نسبة   
 صحيحة.

 [116]سورة البقرة: آية َّ حئخئ ييجئ ىي ني مي ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الثانية:

كىي { كقد قرئ بالواك كقالوا على أنو معطوؼ على قولو }كىقىالىًت اٍليػىهيودي قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
ككذلك ثبتت اآلية يف ا١تصحف اإلماـ ا١توجو إىل  كقرأه ابن عامر بدكف كاك عطف ،قراءة اٞتمهور

من عجائب ىؤالء الفرؽ الثبلث ٚتعا كتفريقا  الشاـ فتكوف استئنافا كأف السامع بعد أف ٝتع ما مر
تسٌت لو أف يقوؿ لقد أٝتعتنا من مساكيهم عجبا فهل انتهت مساكيهم أـ ٢تم مساك أخرل ألف ما 

 .(2)"ٝتعناه مؤذف بأهنا مساك ال تصدر إال عن فطر خبيثة

ف قرأ ُّما القراء كما كالقراءتاف اللتاف ذكرمها ابن عاشور يف ىذا ا١توضع متواترتاالقول في المسألة: 
 .3)) ذيكر يف كتب التواتر

 وفيو خمس مسائل 141إلى اآلية  124المطلب الرابع: القراءات من اآلية 

[124]سورة البقرة: َّ خئمئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱيف قولو عز كجل: المسألة األولى:   

كقرأ ُّا اٞتمهور،  كيف اٝتو لغات للعرب: إحداىا إبراىيم كىي ا١تشهورةقاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
كمل يقرأ ٚتهور القراء ...كالثانية إبراىاـ كقعت يف قراءة ىشاـ عن ابن عامر حيثما كقع اسم إبراىيم

 .(1)..."العشرة إال باألكىل كقرأ بعضهم بالثانية يف ثبلثة كثبلثُت موضعا

                                  
ابن اٞتزرم،  .293، ص1، طتحبير التيسير ،. ابن اٞتزرم220، ص2ج، ءات العشرالنشر في القرا ،ابن اٞتزرم (1)

 .93، ص2، طتقريب النشر
 .665، ص1ج، 1ط، التحرير والتنويربن عاشور، ا ((2

البدور الزاىرة في القراءات العشر . ابن النشار، 241، ص1، طشرح طيبة النشر في القراءات العشرابن الناظم،  (3)
 .160، ص1، ج1، طالمتواترة
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ا قرأ ابن ذكواف عن ابن عامر ٓتلف عنو كىشاـ عن ابن عامر قو القول في المسألة:  الن كاحدن
ـى( بألف بعد ا٢تاء، كقرأ الباقوف كىم: نافع كابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كٛتزة كالكسائي كأبو  ا )ًإبٍػرىاىى
جعفر كيعقوب كخلف كابن ذكواف عن ابن عامر يف كجهو اآلخر )ًإبٍػرىاًىيمى( بياء بعد ا٢تاء، كالقراءتاف 

 . (2) متواترتاف قرأ ُّما القراء العشرة

كجهاف، كجو مع اٞتمهور يذكر أف البن ذكواف عن ابن عامر حث أف ابن عاشور مل تبٌُت للبا
كالوجو اآلخر مع ىشاـ عن ابن عامر، كىذا جيعل القارئ يظن أف البن ذكواف كجو كاحد مع قراءة 

 اٞتمهور، كىذا ال يوافق ما ىو موجود يف كتب التواتر.

[124]سورة البقرة: آية َّ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ قولو تعاىل:المسألة الثانية:   
قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأ اٞتمهور من العشرة عهدم بفتح باء ا١تتكلم كىو كجو من الوجوه يف 

 .(3)ياء ا١تتكلم، كقرأه ٛتزة كحفص بإسكاف الياء"

ما كالقراءتاف اللتاف ذكرمها ابن عاشور يف ىذا ا١توضع متواترتاف قرأ ُّما القراء ك: القول في المسألة
 .(4)ذكرت كتب التواتر

 [128]سورة البقرة: آية  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ٱُّٱقولو تعاىل:  المسألة الثالثة:

قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأ ابن كثَت كيعقوب أٍرنا بسكوف الراء للتخفيف كقرأه أبو عمرك 
 . (5)باختبلس كسرة الراء ٗتفيفنا أيضنا..."

                                  
 .683، ص1، ج1، طالتحرير والتنويرعاشور،  ابن (1)

 .182-181، ص2، ج1، طشرح طيبة النشر. النويرم، 94، ص2، طتقريب النشرابن اٞتزرم،  (2)

 .688، ص1ج ،1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
 .171-170ص ،1، ج1ط، البدور الزاىرة، في القراءات العشر المتواترةابن النشار،  (4)
 .702، ص1، ج1، طالتحرير والتنوير، ابن عاشور (5)
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عمرك )أىٍرنىا( بإسكاف الراء حيث كقعت  أيبثَت كيعقوب كالسوسي عن قرأ ابن ك القول في المسألة:
كالدكرم عن أيب عمرك باختبلس كسرهتا كالباقوف )أىرًنىا( بإشباع كسرهتا، كالقراءتاف متواترتاف قرأ ُّما 

 .(1) القراء العشرة

عمرك  تبُت للباحث أف ابن عاشور مل يضبط ىذه القراءة ضبطنا تامنا، فنسب االسكاف أليب
ببل تفصيل، فأقوؿ كباهلل التوفيق: أف السوسي عن أيب عمرك قرأ باإلسكاف حيث كقع، كالدكرم عن 
أيب عمرك ىو الذم ركم عنو اختبلس الكسرة، فيظن القارئ أف أليب عمرك القراءة بالكسر فقط 

   سكاف.كىذا خيالف الصحيح، إذ إف قرأ أبو عمرك ٓتلف عنو باختبلس الكسرة كأيضا ركم عنو اإل

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الرابعة:

[132]سورة البقرة آية َّ هت مت خت حت  

قرأ نافع كأبو جعفر كابن عامر كأكصى ُّمزة مفتوحة صورهتا ألف بُت الواكين،  القول في المسألة:
 .(2) كالباقوف بتشديد الصاد من غَت مهزة بُت الواكين

ابن عاشور مل يذكر ىذه القراءة يف أثناء تفسَته لآلية، مع العلم بأف القراءتاف تبُت للباحث أف 
 متواترتاف كقرأ ُّما القراء العشرة.

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱُّٱ: يف قولو تعايل: المسألة الخامسة

[140]سورة البقرة: آية َّ مسحص خس حس جس  

س عن يعقوب بياء الغيبة، قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "قرأه اٞتمهور كأبو بكر عن عاصم كركي
 .(3)كقرأه ابن عامر كٛتزة كالكسائي كحفص عن عاصم بتاء ا٠تطاب..."

                                  
ابن اٞتزرم،  .193، ص2، طالتيسير في القراءات السبع. الداين، 171، ص2، طالسبعة في القراءاتابن ٣تاىد،  (1)

  .295ص، 1، طتحبير التيسيرابن اٞتزرم، . 94، ص2، طتقريب النشر

 .173، ص1، ج1، طالبذور الزاىرة. ابن النشار، 223-222، ص2، جعشرفي القراءات ال النشر، ابن اٞتزرم (2)
 .727، ص1ج، 1ط، التحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
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اشر كحفص قرأ )أىـٍ تػىقيوليوفى( بتاء ا٠تطاب ابن عامر كٛتزة كالكسائي كخلف الع القول في المسألة:
فر كأبو بكر ، كالباقوف قرؤكا كىم: نافع كابن كثَت كأبو عمرك كأبو جععن عاصم كركيس عن يعقوب

 .(1)عن عاصم كرٍكح عن يعقوب )أىـٍ يػىقيوليوفى( بالغيبة، كالقراءتاف متواترتاف قرأ ُّما العشرة

زاد كأنقص يف نسبتو ٢تذه القراءة، فنجده يذكر أف لركيس عن  تبُت للباحث أف ابن عاشور
، كأيضا ٧تده يعقوب القراءة بالغيبة كىذا ٥تالف للصحيح؛ ألف ركيسنا عن يعقوب قرأ با٠تطاب

أنقص يف نسبة قراءة، فنجده مل يذكر خلفنا مع قراءة من قرأ بالغيبة، ككذلك مل يذكر قراءة ركح عن 
يعقوب مع اٞتمهور، كىذا جيعل القارئ يظن أف ركيسنا قرأ بالغيبة كأف خلفنا قرأ بالغيبة كىذا ٥تالف 

 للصواب.

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .213، ص1، طتقريب طيبة النشرإيهاب فكرم، . 223، ص2، جفي القراءات العشر النشر، ابن اٞتزرم (1)
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 السورةإلى نهاية من سورة البقرة  142الفصل الرابع: تكملة القراءات من اآلية 

 وفيو أربعة مطالب 202إلى اآلية  142: القراءات من اآلية ولالمبحث األ

 أربع مسائلوفيو  157إلى اآلية  142المطلب األول: القراءات من اآلية 

[143]سورة البقرة: آية َّ زن رن مم ام يل ىل ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة األولى:   

 عمرك أبو كقرأه ا٢تمزة بعد ساكنة بواك( لرءكؼ) اٞتمهور اهلل: "كقرأقاؿ ابن عاشور رٛتو 
 .(1)قياس" غَت على لغة كىو عضد بوزف ا٢تمزة ضم مع كاك بدكف كخلف كيعقوب كالكسائي كٛتزة

( بواك بعد ا٢تمزة متواترةه قرأ ُّا ٚتهور العشرة كىم: نافع كابن كثَت  القول في المسألة: قراءة )لىرىءيكؼه
( بغَت كاك بعد ا٢تمزة ىي كابن  عامر كحفص عن عاصم كأبو جعفر بواك بعد ا٢تمزة، أما قراءة )لىرىءيؼه

 .(2)أيضنا متواترةه كقرأ ُّما أبو عمرك كٛتزة كالكسائي كيعقوب كخلف كأبو بكر عن عاصم

تبٌُت للباحث أف ابن عاشور مل يذكر أف أليب بكر عن عاصم القراءة بغَت مهزة، فيظن القارئ 
 أف أليب بكر قراءة اٞتمهور بالواك فيختلط عليو األمر كال ديٌيز أف أليب بكر ىذه القراءة.

]سورة البقرة:  َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي ٱُّٱ: يف قولو تعاىل: المسألة الثانية
[148آية  

: "كقرأه اٞتمهور )موليها( بياء بعد البلـ، كقرأه ابن عامر )ىو موالىا( بألف بعد قاؿ ابن عاشور رٛتو
 . (3)لبلـ..."ا

 .(4) كالقراءتاف اللتاف ذكرمها ابن عاشور متواترتاف قرأ ُّما عند القراء العشرةالقول في المسألة: 

                                  
 .26، ص2،ج1، ط، التحرير والتنويرابن عاشور (1)
البدور . ابن النشار، 94، ص2، طتقريب النشر. ابن اٞتزرم، 223، ص2، ج، النشر في القراءات العشررمابن اٞتز  (2)

 . 176، ص1، ج1، طالزاىرة
 .43-42، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  ((3

 .95-94، ص2، طتقريب النشر. ابن اٞتزرم، 223، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (4)
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 [149]سورة البقرة:آية َّ مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الثالثة:

ب، كقرأه أبو عمرك : "كقراءة اٞتمهور )عما تعملوف( ٔتثناة فوقية على ا٠تطاقاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل
 .(1) بياء الغيبة

 كالقراءتاف يف ىذا ا١توضع متواترتاف قرأ ُّما ٚتهور العشرة كما ذكر ابن عاشورالقول في المسألة: 
 .(2) رٛتو اهلل

 خمس مسائلوفيو  176إلى اآلية  158 المطلب الثاني: القراءات من اآلية

  [158]سورة البقرة: آية َّ ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة األولى:

قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأ اٞتمهور )كمن تطوع( بصيغة ا١تاضي، كقرأه ٛتزة كالكسائي كيعقوب 
 .(3)كخلف )يٌطوٌع( بصيغة ا١تضارع كياء الغيبة كجـز العُت"

قرأ ُّما اٞتمهور من قراءة )تىطىو عى( بصيغة ا١تاضي كٗتفيف الطاء قراءةه متواترةه  القول في المسألة:
العشرة كىم: نافع كابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر كعاصم كأبو جعفر كيعقوب، أما قراءة )ي ط و ٍع( 

 . (4)على صيغة ا١تضارع كتشديد الطاء كالواك متواترةه أيضنا كقد قرأ ُّا ٛتزة كالكسائي كخلف 

ءة )ي ط و ع( كىذا غَت صحيح، فقد تبٌُت للباحث أف ابن عاشور قد زاد يعقوب كنسبو إىل قرا
قرأ يعقوب بصيغة ا١تاضي مع اٞتمهور، كىذا الٌلبس جيعل القارئ يظن أف يعقوب قرأ بصيغة ا١تاضي 

 كىذا غَت صحيح كما أسلف الباحث.

 [164]سورة البقرة: آية َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٱُّٱقولو تعاىل:  المسألة الثالثة:

                                  
 .45، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 .296، ص1، طتحبير التيسير. ابن اٞتزرم، 95، ص2، طتقريب النشرابن اٞتزرم،  (2)
 . 64، ص2، ج1، ط، التحرير والتنويرابن عاشور (3)

 .297، ص1، طتحبير التيسيرابن اٞتزرم، . 223، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (4)
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ه اٞتمهور )الرياح( باٞتمع، كقرأه ٛتزة كالكسائي )الريح( قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأ
 .(1)باإلفراد..."

قراءة )الرٍّيىاحى( باٞتمع متواترة كقرأ ُّا اٞتمهور من العشرة كىم: نافع كابن كثَت  القول في المسألة:
أيضنا، كقد  كأبو عمرك كابن عامر كعاصم كأبو جعفر كيعقوب، أما قراءة )الرٍّيحى( باإلفراد ىي متواترةه 

 .(2) قرأ ُّا ٛتزة كالكسائي كخلف

٦تا سبق الحظ الباحث أف ابن عاشور مل جيانب الصواب يف نسبتو ٢تذه القراءة، فنجد أنو مل 
يذكر أف ٠تلفنا قراءة اإلفراد )الرٍّيحى(، كىذا جيعل القارئ يتوٌىم أف ٠تلف قراءة اٞتمهور كىذا غَت 

 صحيح، إذ إف خلفنا قرأ باإلفراد.

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الرابعة:
 [165]سورة البقرة: آية َّ ىن نن من

 خطاب كىو فوقية بتاء يػىرىل( )كىلىوٍ  كيعقوب عامر كابن نافع قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "قرأ
 اٞتمهور رأكالسوء...كق الفظاعة يف حا٢تم لتناىي كذلك ا٠تطاب، ىذا يسمع من كل يعم معُت لغَت

 أم الياء بضم العذاب يركف إذ كحده عامر ابن ... مث قاؿ ا١تؤلف: كقرأ بالتحتية ظىلىميوا( ال ًذينى  )يػىرىل
 كانتصب[ 167:البقرة{ ]حىسىرىاتو  أىٍعمىا٢تىيمٍ  الل وي  ييرًيًهمي  كىذىًلكى : }قولو معٌت يف العذاب اهلل يريهم إذ

 بقوة االعتداد لعدـ مبالغة كىو هلل، ثابت القوة جنس ٚتيع أم )القوة(: لقولو التوكيد على )ٚتيعا(
 .(3) "[2:الفاٖتة{ ]لًل وً  اٟتٍىٍمدي : }قولو يف االستغراؽ الـ مفاد ىنا ٚتيع فمفاد غَته

كردت يف ىذه اآلية ثبلث قراءات ٚتيعها متواترة، القراءة األكىل: قراءة )كىلىٍو  القول في المسألة:
قية على ا٠تطاب قرأ ُّا نافع كابن عامر كيعقوب كاختيلف عن ابن كرداف عن أيب تػىرىل( بالتاء الفو 

جعفر فيها، فلو الوجهاف القراءة با٠تطاب كلو أيضنا القراءة بالتحتية على الغيبة، كقراءة )كىلىٍو يػىرىل( 

                                  
 .85، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 .179، ص1، ج1، طالبدور الزاىرة. ابن النشار، 297، ص1، طتحبير التيسيرابن اٞتزرم،  (2)

 .92، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  ((3
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لف كابن خبالتحتية على الغيبة قرأ ُّا اٞتمهور كىم: ابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كٛتزة كالكسائي ك 
 الركاية الثانية البن كرداف عن أيب جعفر. ٚتاز عن أيب جعفر كأيضا

كالقراءة الثانية قولو: )ًإٍذ يػيرىٍكفى( بضم الياء قراءةه متواترةه قرأ ُّا ابن عامر كحده، كقراءة )ًإٍذ 
زة كالكسائي كأبو يػىرىٍكفى( بفتح التحتية متواترةه أيضنا كقد قرأ ُّا نافع كابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كٛت

 جعفر كيعقوب كخلف.

يعان كىأىف  الل وى شىًديدي اٍلعىذى كالقراءة الثالثة: قولو: ) ف  ( قرأ أبو جعفر كيعقوب )إً ابً أىف  اٍلقيو ةى لًل ًو ٚتًى
يعان كى  يعان ءة )( بكسر ا٢تمزة فيهما كىي متواترةه، كقراف  الل وى شىًديدي اٍلعىذابً إً اٍلقيو ةى لًل ًو ٚتًى أىف  اٍلقيو ةى لًل ًو ٚتًى

( بفتح ا٢تمزة فيهما متواترةه أيضنا كقد قرأ ُّا نافع كابن كثَت كأبو عمرك كابن كىأىف  الل وى شىًديدي اٍلعىذابً 
 .(1) عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كخلف

مل يذكر أف  أنقص نسبة قراءة يف ىذا ا١توضع، فنجد أنو للباحث أف ابن عاشور من ىذا تبٌُت 
البن كرداف عن أيب جعفر القراءة با٠تطاب يف أحد األكجو ا١تركية عنو، كىذا جيعل القارئ يلتبس عليو 
أف البن كرداف عن أيب جعفر كجوه كاحده مع اٞتمهور كىذا غَت صحيح، فلو الوجهاف على ا٠تطاب 

 كلو القراءة بالغيبة.

نسبةن كافيةن، فنجده مل يذكر بقية القراء كذلك ظهر للباحث أف ابن عاشور مل ينسب قراءة 
 العشرة يف ىذه القراءة.

يعان كىأىف  الل وى شىًديدي كأيضنا ٧تد أف ابن عاشور مل يذكر مذاىب القراء يف قولو: ) أىف  اٍلقيو ةى لًل ًو ٚتًى
 كىذا غَت صحيح. (، كىذا جيعل القارئ يظن أف ىذه اآلية ليس فيها خيلفنا بُت القراء العشر،ابً اٍلعىذى 

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الخامسة:

 [168]سورة البقرة: آية َّ مفحق

                                  
شرح ابن الناظم،  .95، ص2، طتقريب النشرابن اٞتزرم، . 224، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (1)

 .249، ص1، ططيبة النشر
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 كقرأه السبلمة، ٚتع أصل على فسكوف بضم{ خيطيوىاتً :}اٞتمهور قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأ
 يساكم كاإلتباع ع،اإلتبا  على كالطاء ا٠تاء بضم عاصم عن كحفص كثَت ابن عن كقنبل عامر ابن

 .(1)اللساف" على ا٠تفة يف السكوف
قراءة )خيٍطوىاًت( بإسكاف الطاء قراءةه متواترةه قرأ ُّما اٞتمهور من العشر كىم:  القول في المسألة:

نافع كأبو عمرك كٛتزة كخلف كأبو بكر عن عاصم، كىي إحدل الركايتُت عن ابن كثَت، أما قراءة 
لطاء معنا، فقد قرأ ُّا: ابن عامر كالكسائي كأبو جعفر كيعقوب كحفص عن )خيطيوىاًت( بضم ا٠تاء كا

 .(2) عاصم كقنبل عن ابن كثَت كالبزم يف أحد كجهيو

تبٌُت للباحث أف ابن عاشور مل يذكر الكسائي كأبا جعفر كيعقوب كالبزم عن ابن كثَت أحد 
يظن أف الكسائي كأبو جعفر كيعقوب ، كىذا جيعل القارئ رأ بضم الطاءالركايات ا١تركية عنو مع من ق

 قرؤكا كاٞتمهور كىذا غَت صحيح، كأيضنا مل يبٌُت أف للبزٌم عن ابن كثَت الوجهاف.

 َّ جئ يي ىي ني مي ريزي ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة السادسة:

 [173]سورة البقرة:آية
 اضطرر أصلو ألف الطاء، بكسر {اٍضطير   فىمىنً :}جعفر أبو قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأ

 حركة طرح بعد الطاء إىل حركتها نقلت الثانية يف األكىل الراء إدغاـ أريد فلما مكسورة أكالمها براءين
 .(3)الطاء"

( متواترةه قرأ ُّا أبو جعفر. القول في المسألة:  قراءة )فىمىني( بضم النوف ككسر الطاء يف )اٍضًطر 

( بكسر النوف كضم الطاء، كىي متواترةه أيضنا. كيعقوب )فىمىنً  كقرأ عاصم كأبو عمرك كٛتزة  اٍضطير 

( بضم النوف كضم الطاء، ككذلك ىي  كقرأ نافع كابن كثَت كابن عامر كالكسائي كخلف )فىمىني  اٍضطير 
 .(1)متواترةه 

                                  
 .102، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  ((1

 .299-298، ص1، طتحبير التيسير. ابن اٞتزرم، 216، ص2،جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (2)
 .181، ص1ج، 1، طالبدور الزاىرة. ابن النشار، 121، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (3)



69 
 

وٌىم اتضح للباحث أف ابن عاشور مل يذكر خيلف القراء العشرة يف )فىمىني( بكسر كضم النوف، فيت
، فيظن  القارئ أهنم ٚتيعنا يقرؤكف بكسر النوف كضم الطاء؛ كذلك ألنو مل يذكر حكم النوف أصبلن

 القارئ أف النوف ليس فيها إال الكسر كىذا غَت صحيح. 

 مسائل بعوفيو س 188إلى اآلية  177القراءات من اآلية : المطلب الثالث

 حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة األولى:

  [177]سورة البقرة: آية َّ مث ىه مه جه ين ىن من خن

قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأ اٞتمهور )ليس الربُّ( برفع الرب... كقرأ ٛتزة كحفص عن عاصم 
بنصب )الرب (...كقرأ نافع كابن عامر )كلكٍن الرب( بتخفيف النوف...كقرأه باقي العشرة بتشديد النوف 

 .(2) )لكٌن( كنصب الرب"

متواترتاف قرأ يف ىذا ا١توضع القراءتاف الٌلتاف ذكرمها ابن عاشور تبُت للباحث أف  القول في المسألة:
 .(3) ُّما القراء العشرة

 ىب نب مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة الثانية:

 [177]سورة البقرة:آية َّ يبرت

 .(4)ركف( بالرفع عطفا على )كا١توفوف("قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأ يعقوب )كالصاب 

                                  
 .299-298، ص1، طتحبير التيسيرابن اٞتزرم،  (1)
 .128-127، ص2، ج1، طالتحرير والتنوير ابن عاشور، ((2
تحبير . ابن اٞتزرم، 96، ص2، طتقريب النشر. ابن اٞتزرم، 226، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  ((3

 .301-300، ص1، طالتيسير

 .133، ص2ج ،1، طالتنويرالتحرير و  ابن عاشور، (4)
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( بالنصب قراءة متواترةه قرأ ُّا القراء العشرة القول في المسألة: أما قراءة  ،(1) قراءة )الص اًبرًينى
، (3) (2) ، كقد ريكيت عن اٞتحدرمقد خالفت رسم ا١تصحف )الص اًبريكفى( بالرفع فهي قراءةه شاذةه 

 .(7) (6) كابن حساف (5) كا١تعلى (4) كاٟتسن كقتادة

يف نسبة ىذه القراءة، فنجد أنو نسب قراءةن ألحد ٦تا سبق ظهر للباحث أف ابن عاشور توىم 
القراء العشرة كمهنا، فقراءة الرفع قراءة شاذة مل يقرأ ُّا يعقوب كال غَته من القراء العشرة، كىذا جيعل 
القارئ ال يفرٍّؽ بُت ا١تتواتر كالشاذ يف ىذه القراءة ككذلك يلتبس عليو أف ليعقوب قراءة الرفع كىو 

  ليعقوب النصب مع قراءة اٞتمهور من العشرة. ليس كذلك، إذ إف

]سورة َّ حنخن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱٱيف قولو تعاىل:المسألة الثالثة: 
[182البقرة:آية   

على أنو اسم فاعل أك أكصى كقرأه أبو بكر  (موص)كقرأ اٞتمهورقاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
تح الواك كتشديد الصاد على أنو اسم بف (موص)عن عاصم كٛتزة، كالكسائي، كيعقوب، كخلف 

  .(8)"فاعل كصى ا١تضاعف

                                  
 .244، ص1، ج1، طمعجم القراءات القرآنية. ا٠تطيب، 497، ص1، طالكامل في القراءاتا٢تذيل،  (1)
 عاصم بن كنصر قتة بن سليماف على القرآف قرأ ا١تفسر ا١تقرئ البصرم اٞتحدرم الصباح أيب بن اٞتحدرم ىو: عاصم (2)

 .324، ص13، جالوافي بالوفيات. الصفدم، 176، ص7، ج1ط ،الطبقات الكبرىالبصرم. ابن سعد،  كاٟتسن
 .81، صشواذ القراءات. الكرماين، 18، صمختصر شواذ القرآنابن خالويو،  (3)
 ثعلبة بن ذىل بن شيباف بن سدكس بن اٟتارث بن عمرك بن ربيعة بن عمرك بن عزيز بن قتادة بن دعامة بن قتادة ىو: قتادة (4)
الجرح . ابن أيب حامت، 154، ص1، ج1، طمشاىير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ا٠تطاب. ابن حباف، أبو

 .25، ص2، جغاية النهاية. ابن اٞتزرم، 133، ص7، ج1، طوالتعديل
 بن عمرك بن ك٤تمد غالب، بن ٤تمد على ٣تود، قرأ مقرئ اهلل، عبد أبو البغدادم، الشونيزم ا١تعلى بن ٤تمد ا١تعلى ىو: (5)

، 1، طمعرفة القراء الكباراٟتضيٍت. الذىيب،  الغفار كعبد الٌشذائي، نصر بن أٛتد عليو قرأ عىبدكس، بن الرٛتن عبدك  عوف،
 .264، ص2، جغاية النهاية. ابن اٞتزرم، 148، ص1ج

 عنو القراءة ركل اٟتضرمي، إسحاؽ بن يعقوب عن عرضا القراءة ركل البصرم، التوزم حساف بن ابن حساف ىو: الوليد (6)
 .359، ص2، جغاية النهايةاٞتهم. ابن اٞتزرم،  بن ٤تمد عرضنا
 .497ص ،1ط ،القراءات في الكامل ،ا٢تذيل (7)
 .152ص ،2ج ،1، طالتحرير والتنوير ابن عاشور، (8)
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القراءتاف اللتاف ذكرمها ابن عاشور يف ىذا ا١توضع متواترتاف قرأ ُّما القراء  القول في المسألة:
 .(1)العشرة

  [184]سورة البقرة:آيةَّ رثزث يت ىت نت مت زت ٱُّٱٱيف قولو تعاىل:المسألة الرابعة: 

كقد فسرت الفدية باإلطعاـ إما بإضافة ا١تبُت إىل بيانو كما قرأ نافع كابن : "قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل 
ذكواف عن ابن عامر كأبو جعفر: )فدية طعاـ مساكُت(، بإضافة فدية إىل طعاـ، كقرأه الباقوف بتنوين 
)فدية( كإبداؿ )طعاـ( من )فدية(.كقرأ نافع كابن عامر كأبو جعفر )مساكُت( بصيغة اٞتمع ٚتع 

 .(2)"، كقرأه الباقوف بصيغة ا١تفردمسكُت

قراءة )ًفٍديىةي طىعىاـً مىسىاًكُتى( فدية من غَت تنوين، ككسر ميم طعاـ، كمساكُت القول في المسألة: 
 باٞتمع، ىي قراءة متواترة قرأ ُّا نافع أبو جعفر كابن ذكواف عن ابن عامر. 

ـي  كقرأ ىشاـ عن ابن عامر )ًفٍديىةه  ( ب طىعىا تنوين فدية، كضم ميم طعاـ، كمساكُت مىسىاًكُتى
 باٞتمع، كىي أيضا قراءةه متواترةه.

ـي عى طى  ةه يى دٍ فً كأما قراءة ) ( بالتنوين يف فدية كضم ميم طعاـ كمسكُت باإلفراد، فهي ُتو كً سٍ مً  ا
قراءةه متواترةه قرأ ُّا الباقوف من العشرة كىم: ابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كٛتزة كالكسائي كيعقوب 

 . (3) فكخل

تبٌُت للباحث أف ابن عاشور مل يذكر ىشاـ عن ابن عامر يف قراءتو )مساكُت(، كمل يذكر 
أيضنا خيلف القراء يف )فىمىن تىطىو عى( بالتاء كبتخفيف الطاء كفتح العُت على صيغة ا١تاضي، فهي قراءةه 

عامر كعاصم كأبو جعفر  متواترةه قرأ ُّا اٞتمهور من العشرة كىم: نافع كابن كثَت كأبو عمرك كابن

                                  
 .96، ص2، طتقريب النشر. ابن اٞتزرم، 226، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (1)

 .165، ص2ج ،1، طر والتنويرالتحري ابن عاشور، (2)
شرح طيبة النويرم،  .184، ص1، ج1، طالبدور الزاىرة. ابن النشار، 301، ص1، طتحبير التيسيرابن اٞتزرم،  (3)

 .199-198، ص2، ج1، طالنشر
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كيعقوب، كقراءة )فىمىٍن ي ط و ٍع( بالياء كبتشديد الطاء كالواك كإسكاف العُت على صيغة ا١تضارع قرأ ُّا 
 .(1) ٛتزة كالكسائي كخلف

تبٌُت للباحث أف ابن عاشور مل يذكر ىذه القراءة أثناء تفسَته ٢تذه اآلية، مع أف ىذه القراءة 
 يطوع( )كمن رة كاليت ٢تا أثر يف ا١تعٌت، كالتفسَت الذم ينبٍت على ىذه اآلية: من قرأمن القراءات ا١تتوات

 جـز موضع يف يكوف أف )تطوع( كقيل: حيتمل فًإف ، قولو يف كاٞتواب كالشرط، االستقباؿ على بالياء
 كمن األكؿ، لوجوب كجب الثاين أف مؤذنةه  كالفاء الذم، ٔتعٌت ًمن تكوف أف كحيتمل شرطية، كًمن
 .(2) األعماؿ يف عاما فجعلو الواجب، بعد برا زاد أم تىطىو عى  معٌت: قاؿ السعي بوجوب قاؿ

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الخامسة:
  [185]سورة البقرة:آية َّ خض زيمي ري

 اـاألي أم ىي تقديره ٤تذكؼ مبتدأ خرب رىمىضىافى( قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: ")شىٍهري 
( )أىي امان : قولو ألف بيانيا، مستأنفة كاٞتملة رمضاف، شهر ا١تعدكدات  يثَت[ 184:البقرة] مىٍعديكدىاتو

( ٣تاىد قراءة ذلك كيؤيد األياـ، ىذه تعيُت عن السامع سؤاؿ  من البدلية على بالنصب )شىٍهري
 .(3)تفصيل" بدؿ: )أىي امان(

، أما (4) ( بضم راء شهر قراءة متواترة قرأ ُّا القراء العشرة: قراءة )شىٍهري رىمىضىافى القول في المسألة
، كقد ركيت عن مل تتطابق مع مقاييس ابن اٞتزرم قراءة )شىٍهرى رىمىضىافى( بفتح الراء فهي قراءة شاذة

 .(6) (5) كالزعفراين (4) ، كأيب حيوة كابن ٤تيصن كابن مقسم(3) ، كاٟتسن(2) (1) ٣تاىد

                                  
تقريب إيهاب فكرم،  .105، ص1، ج1، طالبدور الزاىرة. القاضي، 185، ص1، ج1، طالبدور الزاىرةابن النشار،  ((1
 .219، ص1، طنشرال

 .230، ص1، ج1، طفي تفسير الكتاب العزيز زالمحرر الوجيابن عطية،  (2)

 .167، ص2ج ،1ط ،التحرير والتنوير ابن عاشور، (3)
، 1، طإيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات األربع عشرة. القباقيب، 499، ص1، طالكامل في القراءاتا٢تذيل،  (4)
 . 294ص
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اشور خرج عن منهجو يف ىذا ا١توضع بذكره لقراءةو شاذةو، كأيضنا مل يصرح تبُت للباحث أف ابن ع
ر اقتصر بشذكذىا، ٦تا جيعل القارئ يظن أف قراءة النصب قراءةه متواترةه كىذا غَت صحيح؛ كابن عاشو 

 ا١تتواترة فقط كاعتمد عليها.يف تفسَته على القراءات 

 مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة السادسة:
  [186]سورة البقرة: آية َّ حقمق

 عمرك كأيب نافع قراءة يف )دعاف( قولو من ا١تتكلم ياء قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كحذفت
 يف عندىم ٖتذؼ كال اٟتجاز، أىل عدا العرب ٚتهور لغة الوقف يف حذفها ألف كالكسائي؛ كٛتزة

 كيعقوب كىشاـ كثَت ابن الياء كأثبت الوقف، حاؿ على يبٌت الرسم كألف عدمو األصل ألف الوصل
 .(7)ىذيل" لغة كىي كالوقف الوصل يف الياء ْتذؼ كعاصم ذكواف ابن كقرأ كالوقف، الوصل يف

دعاف( أبو عمرك كأبو جعفر ككرش عن نافع -أثبت الياء يف اللفظُت )الداع القول في المسألة:
 كصبلن كحذفومها كقفنا.

                                  
 السائب أيب بن السائب موىل: اٟتافظ ا١تفسر ا١تقرئ ا١تكي موالىم ا١تخزكمي اٟتجاج أبو اإلماـ جرب بن ٣تاىد ٣تاىد ىو: (1)

العلم.  أكعية أحد ككاف القرآف عليو كقرأ مدة كلزمو عباس كابن عمر بن اهلل كعبد ىانئ كأـ ىريرة كأبا كعائشة سعدا ٝتع ا١تخزكمي
 .293، ص1، جغاية النهاية في طبقات القراء. ابن اٞتزرم، 71، ص1، ج1، طتذكرة الحفاظالذىيب، 

، مختصر شواذ القرآن. ابن خالويو، 83، صشواذ القراءات. الكرماين، 499، ص1، طالكامل في القراءاتا٢تذيل،  (2)
 .19ص

، 1، طربع عشرةإيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات األ. القباقيب، 499، ص1، طالكامل في القراءاتا٢تذيل،  (3)
 .431، ص1، ج1عشر، طإتحاف فضالء البشر في القراءات اإلحدى البٌنا، . 294ص

القراء.  شيخ العطار، البغدادم مقسم ابن اٟتسن بن يعقوب بن اٟتسن بن ٤تمد بكر أبو ا١تقرئ ابن مقسم ىو: العبلمة (4)
 .81، ص6، ج15، ط، األعالم. الزركلي105، ص16، ج3، طسير أعالم النبالءالذىيب، 

 العباس اختيار كقرأ الكامل من ركيناه القراءة يف اختيار لو شهَت، مقرئ الزعفراين اهلل عبد أبو مالك بن الزعفراين ىو: اٟتسُت (5)
، غاية النهايةحاشد. ابن اٞتزرم،  بن ا١تلك عبد نصر أبو عليو قرأ كاقد، بن الرٛتن عبد بن اهلل عبيد سنبل أيب على الفضل بن
 .249ص ،1ج

 .499، ص1، طالكامل في القراءاتا٢تذيل،  (6)
 .177، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (7)
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 فنا.كأثبتهما يعقوب كصبلن ككق

، كلو أيضنا إثباهتما كصبلن دكف  كاختلف عن قالوف عن نافع فيهما، فحذفهما كقفنا ككصبلن
 الوقف.

كابن عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كخلف باٟتذؼ فيهما  (1) كقرأ الباقوف كىم: ابن كثَت
 .(2)كقفنا ككصبلن 

ه أنو ذكر لنافع كأيب ٦تا سبق تبٌُت للباحث أف ابن عاشور توٌىم يف نسبة ىذه القراءة، فنجد
عمرك كٛتزة كالكسائي حذؼ الياء كىذا غَت دقيق؛ كي ال يظن القارئ أف ٢تؤالء اٟتذؼ مطلقا كىذا 
غَت دقيق، كإمنا لنافع اٟتذؼ كقفا ككصبل كلو اإلثبات كصبل دكف الوقف، كأليب عمرك اإلثبات كصبل 

 كاٟتذؼ كقفا، كٟتمزة كالكسائي اٟتذؼ كقفا ككصبل.

ىم ا١تؤلف أف ابن كثَت كىشاـ اإلثبات كقفا ككصبل كىذا غَت صحيح، فاإلثبات يف كأيضا تو 
 الوصل كالوقف ليعقوب فقط، كابن كثَت كىشاـ أسلف الباحث ذكرمها.

كذلك مل يذكر ابن عاشور كل من قرأ ْتذؼ الياء يف اٟتالُت الوقف كالوصل، فاكتفى بابن 
 حيسب أف الباقُت ٢تم اإلثبات كىذا غَت صحيح.  ذكواف كعاصم، كىذه نسبة ناقصة ٕتعل القارئ

 وفيو ثالث مسائل 202إلى اآلية  189المطلب الرابع: القراءات من اآلية 

 َّ خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة األولى:

 [189]سورة البقرة:آية

                                  
قوؿ ابن اٞتزرم فقاؿ: كذكر  غَتبإثبات الياء يف ىاذين اللفظُت  أأف ابن كثَت أك أحد راكييو قر  على يف كتب التواتر قف( مل أ(1

: كفيو نظر. يي يف ا١تبهج اإلثبات يف )الداع( الشذائي عن  النشر في القراءات نظر: ابن شنبوذ عن قنبل، مث عٌقب ابن اٞتزرم قائبلن
 .183، ص2، جالعشر

عبد الفتاح . 100، ص2ط تقريب النشر،، ابن اٞتزرم .237، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (2)
، 1، ج1، طشر في القراءات األربع عشرةإتحاف فضالء الب. البنٌا، 106، ص1، ج1ط البدور الزاىرة،القاضي، 

 .431ص
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(: اٞتمهور كقرأ قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "  خبلؼ على الباء بكسر اآلية يف ُتا١توضع يف )اٍلبػيييوتى
 كما للتخفيف الضم حركة بعد التحتية الياء كقوع ١تناسبة كسرة فهي فعوؿ على فعل ٚتع صيغة
 بضم. جعفر كأبو عاصم عن كحفص نافع عن ككرش عمرك أبو كقرأه[. 45:اٟتجر] (عيييوفو ): قرأكا
 لتغيَت ا١توجب الثقل مبلغ يبلغ ال نوأل الثقل؛ ببعض االعتداد عدـ مع اٞتمع صيغة أصل على الباء

 إىل ا١تنسوبة اٟتركؼ أكسر قرأت إذا لنفسي أختاره كالذم: (1)"العواصم" يف العريب ابن اٟتركة، قاؿ
. عيوف عُت كال بيوت باء أكسر كال يلبسو أك ا١تعٌت حييل فيما إال أصبل أتركو فإين ا٢تمزة إال قالوف
 .(2)بعض" على ا١تشهورة القراءات بعض بًتجيح لنفسو اراختي كىذا نظر، بعضو يف ٔتا كأطاؿ

( بضم الباء متواترة كقد قرأ ُّا اٞتمهور كىم: أبو جعفر كأبو عمرك  القول في المسألة: قراءة )البػيييوتى
( قرأ ُّا باقي  كيعقوب ككرش عن نافع كحفص عن عاصم حيث كقع يف القرآف، كقراءة )الًبييوتى

بن عامر كٛتزة كالكسائي كخلف كقالوف عن نافع كشعبة عن عاصم بكسر العشرة كىم: ابن كثَت كا
 .(3) الباء حيث كقع

٦تا سبق تبٌُت للباحث أف ابن عاشور أنقص يف عزكه ٢تذه القراءة، فنجد أف ابن عاشور مل 
يذكر أف ليعقوب قراءة ضم الباء مع اٞتمهور، كىذه جيعل القارئ يتوىم أف يعقوب قرأ بكسر الباء 

 لباقُت كىذه غَت صحيح؛ ألف يعقوب قرأ بضم الباء مع من ضمها.مع ا

]سورة  َّ ىييي مي خي جيحي يه ىه مه جه ين ىن من ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الثانية:
 [191البقرة:آية

                                  
 .363، ص1، جالنص الكامل لكتاب العواصم من القواصمابن العريب،  (1)
 .195، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
. ابن النشار، 302، ص1، طتحبير التيسير. ابن اٞتزرم، 226، ص2، جالنشر في القراءات العشر ،ابن اٞتزرم (3)

 .186، ص1، ج1، طدور الزاىرةالب
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كقرأ اٞتمهور: )كال تقاتلوىم عند ا١تسجد اٟتراـ حىت يقاتلوكم فيو( قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: " 
 القاؼ كقرأ ٛتزة كالكسائي: )كال تقتلوىم حىت يقتلوكم( بدكف ألف بعدثبلثتها بألف بعد القاؼ، 

"...(1).  

( ْتذؼ مٍ وكي لي تػى ف قػى إً فى  قراءة )كالى تػىٍقتػيليوىيٍم ًعندى اٍلمىٍسًجًد اٟتٍىرىاـً حىىت  يػىٍقتػيلىوكيٍم ًفيوً  القول في المسألة:
ـً رى اٟتٍى  دً جً مىسٍ الٍ  ندى عً  مٍ وىي لي اتً قى تػي  الى كى األلف متواترةه قرأ ُّا: ٛتزة كالكسائي كخلف، كقراءة )  ىت  حى  ا

بإثبات األلف قرأ ُّا الباقوف كىم: نافع كابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر كعاصم كأبو  (يوً فً  مٍ وكي لي اتً قى يػي 
  .(2) جعفر كيعقوب

تبُت للباحث أف ابن عاشور أنقص عزك ىذه القراءة، فنبلحظ أنو مل يذكر أف خلف قرأ 
فيهن مع من قرأ باٟتذؼ، كىذا جيعل القارئ يظن أف خلف قرأ مع اٞتمهور كىذا غَت باٟتذؼ 
 صحيح.

 حن جن يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خل ُّٱ: يف قولو تعاىل: المسألة الثالثة

 [ 197]سورة البقرة:آية َّ ينجه ىن من خن

تبار كقرأ اٞتمهور بفتح أكاخر الكلمات الثبلث ا١تنفية ببل، على اعقاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
 .(3)""ال" نافية للجنس نصا، كقرأ ابن كثَت كأبو عمرك برفع رفث كفسوؽ

( بالنصب من غَت تنوين متواترة قرأ ُّا اؿى  ًجدى  فيسيوؽى كىالى  رىفىثى كىالى فىبلى قراءة ) القول في المسألة:
 اٞتمهور كىم: نافع كابن عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كخلف العاشر.

( بالرفع كالتنوين فيهما متواترة كقد قرأ ُّا ابن كثَت كأبو عمرك كأبو  كقراءة )فىبلى رىفىثه  كىالى فيسيوؽه
)  .(1) جعفر كيعقوب كقرأ أبو جعفر كحده بالرفع كالتنوين يف )كىالى ًجدىاؿه

                                  
 .201-200، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
شرح . النويرم، 302، ص1، طتحبير التيسير. ابن اٞتزرم، 227، ص2، جالنشر في القراءات العشر ،ابن اٞتزرم (2)

 .201، ص2، ج1، ططيبة النشر
 .229، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
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٦تا سبق الحظ الباحث أف ابن عاشور مل يوؼ العزك التاـ لكل القراء العشرة، فنجده مل 
من قرأ بالرفع كالتنوين فيهما، كأيضنا مل يذكر انفراد أيب جعفر يف  يذكر أبا جعفر كيعقوب مع

(، فيتوىم القارئ كيظن أف ليعقوب كأبا جعفر قراءة اٞتمهور كىذا غَت  رفعو لقراءة )كال جداؿه
صحيح، ككذلك يتوىم أف أليب جعفر النصب يف )كال جداؿ( مع قراءة اٞتمهور كىذا أيضا 

 غَت صحيح.
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
ابن فارس  .188-187، ص1، ج1، طالبدور الزاىرة. ابن النشار، 303، ص1، طتحبير التيسيرابن اٞتزرم،  (1)

 .178، ص1، طالتبصرة في قراءات األئمة العشرةا٠تياط، 
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 وفيو أربعة مطالب 252إلى اآلية  203من اآلية : القراءات الثاني المبحث

 وفيو ست مسائل 218 إلى اآلية 203من اآلية المطلب األول: القراءات 
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة األولى:
 [208]سورة البقرة:آية َّ حجمج

  
لكسائي كأبو جعفر بفتح السُت، كقرأ باقي قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "قرأ نافع كابن كثَت كا

 .(1)العشرة بكسر السُت"

القراءتاف اللتاف ذكرمها ابن عاشور يف ىذا ا١توضع متواترتاف كقد نسبهما نسبةن القول في المسألة: 
 .(2) صحيحةن 

 خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الثانية:
 [210ة]سورة البقرة: آي َّ مل خل حل جل لكمك

قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأه اٞتمهور )ا١تبلئكةي( بالرفع عطفا على اسم اٞتبللة...كقرأ أبو 
جعفر )ا١تبلئكًة( ّترىا عطف على ظلل...مث قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: كقرأ نافع كابن كثَت كأبو 

العشرة بالبناء للفاعل عمرك كعاصم كأبو جعفر كيعقوب )تيرجع( بضم التاء كفتح اٞتيم...كقرأ باقي 
 . (3)من رجع الذم مصدره الرجوع فاألمور فاعل تىرجع..."

ًئكىةي( بضم التاء  القول في المسألة: أكرد ابن عاشور قراءتُت يف ىذه اآلية: القراءة األكىل قراءة )اٍلمىبلى
كالكسائي كيعقوب فيها كىي قراءة متواترة قرأ ُّا نافع كابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر كعاصم كٛتزة 

ًة( بكسر التاء ىي متواترةه أيضنا كقرأ ُّا أبو جعفر كحده. ًئكى ىبلى
 كخلف، كقراءة )ا١ت

                                  
 .259، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  ((1

شرح طيبة النويرم،  .303، ص1، طير التيسيرتحب. ابن اٞتزرم، 22، ص2، جالنشر في القراءات العشر، اٞتزرمابن  (2)
 .201، ص2ج، 1، طالنشر

 .271-270، ص2، ج1، طالتحرير والتنوير( ابن عاشور، (3
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أما القراءة الثانية اليت أكردىا ابن عاشور يف ىذه اآلية )تػيٍرجىعي( بضم التاء كفتح اٞتيم متواترةه كقد قرأ 
تػىٍرًجعي( فهي أيضنا متواترةه كقرأ ُّا ابن عامر ُّا نافع كابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كأبو جعفر، كقراءة )

   .(1) كٛتزة كالكسائي كخلف كيعقوب

تبُت للباحث أف ابن عاشور زاد يف نسبتو ٢تذه القراءة، فنجد أنو قد ذكر ليعقوب ضم التاء 
كفتح اٞتيم، إذ إف قراءة يعقوب يف )ترجع( فتح التاء ككسر اٞتيم حيث كقع يف القرآف، كىذا جيعل 

 لقارئ يظن أف ليعقوب قراءة ضم التاء كىذا غَت صحيح.ا
كأيضنا الحظ الباحث أف كل القراءات اليت أكردىا إمامنا ىي قراءاته متواتراته قرأ ُّا القراء 

 .(2) العشرة
]سورة  َّ اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الثالثة:

  [213آية البقرة:

ءة )لًييٍحكىمى( بضم الياء كفتح الكاؼ متواترة كقد قرأ ُّا أبو جعفر، كقراءة قرا التفصيل في المسألة:
)لًيىٍحكيمى( بفتح الياء كضم الكاؼ متواترة كقرأ ُّا الباقوف كىم: نافع كابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر 

 .(3) كعاصم كٛتزة كالكسائي كيعقوب كخلف

أثناء تفسَته ٢تذه اآلية، مع أف ىذه القراءة تبُت للباحث أف ابن عاشور مل يذكر ىذه القراءة 
٢تا أثر يف ا١تعٌت، كىذا النوع من القراءات اليت خٌصها ابن عاشور بالذكر يف تفسَته، إال أنو مل يذكرىا 

 كالقراءة الكتاب، ليحكم أم: الياء أما التفسَت اليت ينبٍت عليها فنقوؿ: كالقراءة بفتح يف ىذا ا١توضع،
، كقيل أيضنا: (4)يتوؿٌ  مل من منهم ألف الكل؛ دكف فريقنا بالتويل تعاىل اهلل منٗتصيص  الياء بضم

                                  
. عبد الفتاح 435، ص1، ج1، طإتحاف فضالء البشر. البٌناػ، 190، ص1، ج1، طالبدور الزاىرةابن النشار،  (1)

 .112، ص1، ج1، طالبدور الزاىرةالقاضي، 
 .190-189، ص1، ج1، طالبدور الزاىرة. ابن النشار، 227، ص2، جالنشر في القراءات العشراٞتزرم،  ابن ((2

ابن اٞتزرم،  .303، ص1، طتحبير التيسير. ابن اٞتزرم، 227، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  ((3
 .190، ص1، ج1، طالبدور الزاىرة. ابن النشار، 96، ص1، طتقريب النشر

 .50، ص4، ج2، طالمحرر الوجيزابن عطية،  (4)
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كم ال الكتاب ألف الكاؼ، كفتح الياء بضم قراءة )لييحكم( كم إمنا اٟتقيقة يف حيى  كقراءة بو، حيي
 .(1)الكبلـ سعة على ذكره الكتاب، ليحكم: أم الكاؼ، كضم الياء بفتح )ليىحكم(

]سورة  َّ حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱٱٱيف قولو تعاىل: المسألة الرابعة:
  [214البقرة:آية

 أخوات القلوب أفعاؿ من فعل: ا١تاضي يف السُت بكسر قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كحسب
 ا١تشهور، يف ُّما قرئ كقد أقيس كىو كفتحها أجود كىو السُت كسر كجهاف مضارعو كيف ظن،

 النفس ٞتوالف تشبيها الظن يف فاستعمل العد ٔتعٌت اٟتساب من صلوكأ اٟتاء بكسر اٟتسباف كمصدره
 .(2)ظن" ٔتعٌت عد فعل ذلك يف كمثلو عددىا لتعيُت األشياء يف اليد ّتوالف يقع ما علم استخراج يف

( بكسر السُت متواترةه قرأ ُّا نافع كابن كثَت كأبو عمرك كالكسائي  القول في المسألة: قراءة )حيىًٍسبى
( بفتح السُت أيضنا متواترة قرأ ُّا أبو جعفر كابن عامر كعاصم  كيعقوب كخلف، كقراءة )حيىٍسىبي

 .(3)كٛتزة
-تبٌُت للباحث أف ابن عاشور ذكر قراءة يف غَت موضعها، فاختبلؼ القراء يف مادة )حيسب

راء حيسنب( حيث كقعت يف ا١تستقبل، أما يف ىذا ا١توضع فهي بصيغة ا١تاضي فبل خيلف للق-حيسبوف
 يف قراءهتا بالكسر للسُت.

 مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الخامسة:
 [214]سورة البقرة:آية َّ جغمغ مع جع

 كمنذرة األمم من تقدـ ٔتن حل مس عن ٥تربة اآلية كانت قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "ك١تا
 زلزلوا أم سابقة أمة رسوؿ قوؿ تربيع أف يقوؿ فعل يف جاز اآلية، نزكؿ كقت با١تخاطبُت مثلو ْتلوؿ
 لبلستغراؽ، اؿ فتكوف سبقت ألمة رسوؿ كل يقوؿ حىت أك للعهد، فأؿ ا١تزلزلُت رسوؿ يقوؿ حىت

                                  
 .272، ص1، ج1، طمعالم التنزيلالبغوم،  (1)

 .297، ص2، ج1، طالتحرير والتنوير، ابن عاشور (2)
 .236، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  ((3
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 مرفوعا، يكوف اٟتاؿ بو ا١تراد الفعل ألف حىت بعد فَتفع العجيبة اٟتالة تلك بو ٤تكيا الفعل فيكوف
 للعهد فيو فأؿ السبلـ عليو ا١تخاطبُت رسوؿ قوؿ عتربي أف فيو كجاز جعفر، كأبو نافع قرأ الفعل كبرفع

 كقتئذ، يقع ١تا القوؿ ألف منصوبا الفعل فيكوف الرسوؿ يقوؿ حىت مثلهم كتزلزلوف كزلزلوا: كا١تعٌت
 لو ا١تسوؽ بالغرض أنسب النصب كقراءة السياؽ بظاىر أنسب الرفع فقراءة العشرة، بقية قرأ كبذلك
 .(1)الغرضُت" كبل حيصل كبكلتا القراءتُت الكبلـ،

( برفع الفعل قراءةه متواترةه قرأ ُّا نافع كحده، كقراءة )حىىت   القول في المسألة: قراءة )حىىت  يػىقيوؿي
( بفتح الفعل أيضنا متواترةه قرأ ُّا الباقوف من العشرة كىم: ابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر  يػىقيوؿى

 .(2) كخلف كعاصم كٛتزة كالكسائي كأبو جعفر كيعقوب
٦تا سبق تبٌُت للباحث أف ابن عاشور زاد يف نسبتو ٢تذه القراءة كمهنا، فنجد أنو أضاؼ أبا 
جعفر ١تن قرأ برفع الفعل كىذا خطأ، إذ إف أبا جعفر قرأ مع اٞتمهور من العشرة بنصب الفعل، كىذا 

 َت صحيح.جيعل غَت ا١تتخصص يف القراءات يتوىم أف أليب جعفر قراءة ضم الفعل كىذا غ

 [216]سورة البقرة:آية َّ حمخم جم يل ىل مل خل ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة السادسة:

 بالفتح الكره كمثلو الشيء من الطبع كنفرة الكراىية: الكاؼ بضم قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كالكره
 من اإلنساف لىع يأيت كما اإلكراه ىو كبالفتح الطبع، كنفرة ا١تشقة بالضم الكره: كقيل األصح، على
 أمو ٛتلتو: تعاىل قولو كيف ىنا بالوجهُت قرئ كحيث مشقة، أك بأذل ما فعل على اٞترب من غَته جهة
 ٔتعٌت يكوف أف تعُت لئلكراه معٌت لك ىنا كال ىنا يكن كمل[ 15: األحقاؼ] كرىا ككضعتو كرىا

 .(3) الطبع" كإبانة الكراىية

                                  
 .299، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
ابن فارس ا٠تياط،  .304، ص1، طتحبير التيسير. ابن اٞتزرم، 227، ص2، جءات العشرالنشر في القراابن اٞتزرم،  ((2

 .203، ص2، ج1، طشرح طيبة النشر. النويرم، 180، ص1، طالتبصرة في قراءات األئمة العشرة
 .303، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  ((3
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الكاؼ كإسكاف الراء كضم ا٢تاء كتنوينها متواترةه قرأ ُّا القراء قراءة )كيٍرهه( بضم القول في المسألة: 
، ركيت مل تتوافق فيها شركط ابن اٞتزرم ، أما قراءة )كىٍرهه( بفتح الكاؼ فهي قراءة شاذة(1) العشرة

كىاركف  (6) كعصمة (5) ، كابن مقسم كعبيد بن نعيم(4) كالسلمي (3) كأباف (2) عن الضحاؾ كاليماين
 . (8) (7) بن حامت

شور خرج عن منهجو يف ىذا ا١توضع حيث ٧تد إنو ذكر قراءة شاذة تبٌُت للباحث أف ابن عا
كمل يصرح بشذكذىا كال عمن ركيت، فيظن الظاٌف أف ىذه القراءة مقركءه ُّا يف ا١تتواتر كىذا غَت 

 صحيح، كأيضنا ٧تد إنو ذكر قراءة كرىا يف سورة األحقاؼ كمل يبُت من قرأ ُّا.

                                  
 . 297، ص1، ج1، طمعجم القراءات القرآنية، . ا٠تطيب504-503، ص1، طالكامل في القراءاتا٢تذيل،  (1)
طاكس بن كيساف أبو عبد الرٛتن اليماين التابعي الكبَت ا١تشهور، كردت عنو الركاية يف حركؼ القرآف، أخذ اليماين ىو:  ((2

 ،في معرفة القراءغاية النهاية القرآف عن ابن عباس كعظم ركايتو عنو، مات ٔتكة قبل الًتكية بيـو سنة ست كمائة. ابن اٞتزرم، 
 .41، ص1، ج1، ططبقات القراء. السيوطي، 341، ص1ج

أباف بن تغلب الربعي أبو سعد كيقاؿ أبو أميمة الكويف النحوم جليل، قرأ على عاصم كأيب عمرك الشيباين كطلحة أباف ىو:  (3)
، 1، طأسماء الرجال تهذيب الكمال في. ا١تزم، 642، ص6، ج1، طالطبقات الكبرىبن مصرؼ كاألعمش. ابن سعد، 

 .6، ص2ج
 .90، صشواذ القراءاتالكرماين،  (4)
نعيم بن حيِت بن سعيد أبو عبيد السعيدم، من كلد سعيد بن العاص الكويف، مقرئ معركؼ، ركل القراءة نعيم بن عبيد ىو:  (5)

، على أيب عمرك. ابن أيب حامتعن "ؾ" عاصم بن أيب النجود كأباف بن تغلب كأيب الببلد، كعرض القرآف على ٛتزة الزيات ك 
 .498، ص1، جغاية النهاية في طبقات القراء. ابن اٞتزرم، 4، ص6، ج1، طالجرح والتعديل

زيد بن اٟتسن بن زيد بن اٟتسن بن زيد بن اٟتسن بن اٟتسن، بن سعيد بن عصمة بن ٛتَت، العبلمة تاج الدين عصمة ىو:  (6)
معرفة القراء الكبار على قرئ النحوم اٟتنفي، شيخ القراء كالنحاة بدمشق. الذىيب، أبو اليمن الكندم البغدادم، التاجر ا١ت

 .586، ص2، ج1، طالطبقات واألعصار
غاية مقرئ، من أىل الكوفة. ابن اٞتزرم،  من قدماء ا١تؤرخُت ،التميمي، أبو بشر البزازىو: ىاركف بن حامت اركف بن حامت ى (7)

 .60، ص8، ج15، طاألعالم. الزركلي، 345، ص2، جالنهاية في طبقات القراء
 .503، ص1، طالكامل في القراءاتا٢تذيل،  (8)
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 وفيو خمس مسائل 232إلى اآلية  219المطلب الثاني: القراءات من اآلية 

 َّ خم جغ مع جع مظ حط مض حضخض جض مص خص ٱُّٱيف قولو تعاىل: المسألة األولى: 

  [219]سورة البقرة:آية
قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأ اٞتمهور )إمث كبَت( ٔتوحدة بعد الكاؼ، كقرأه ٛتزة كالكسائي )إمث  

 .(1) كثَت( بالثاء ا١تثلثة..."

 .(2) متواترتاف قرأ ُّما القراء العشرة قراءتاف اللتاف ذكرمها ابن عاشورالالقول في المسألة: 

[219]سورة البقرة:آية َّ مك لك خك جكحك مق حق ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الثانية:  

 دؿ لفعل مفعوال كونو تقدير على العفو بنصب( العفو قل) اٞتمهور قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأ
( ما) فتكوف ملغاة االستفهامية( ما) بعد ذا اعتبار على مبنية القراءة كىذه ينفقوف، ماذا عليو

 .كمفسره منصوبا السؤاؿ جواب يف( ما) مفسر جييء أف فناسب لينفقوف مقدما مفعوال االستفهامية
 ىو تقديره مبتدأ خرب أنو على بالرفع كيعقوب عمرك كأبو عنو ركايتُت إحدل يف كثَت ابن كقرأ

 إذا ألهنا ينفقونو، الذم عن يسألونك أم موصولة ما بعد ذا جعل على مبنية ءةالقرا كىذه العفو،
 ا١توصولة، ما عن خربا االستفهامية ما ككانت صلتها فيها تعمل ال إذ مبتدأ كانت موصولة كانت
 يف السؤاؿ اٞتواب ليطابق كمفسره مرفوعا بو جياء أف فناسب العفو كىو اٞتواب يف مفسرىا ككاف

 .(3) فصيح" عريب اعتبار الوجهُت ككبل االعتبارين

                                  
 .326، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  ((1

. ابن النشار، 304، ص1، طتحبير التيسير. ابن اٞتزرم، 227، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (2)
 .191، ص1، ج1، طالبدور الزاىرة

 .343، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  ((3
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( بفتح الواك متواترةه قرأ ُّا اٞتمهور كىم: نافع كابن كثَت كابن قيًل اٍلعىٍفوى قراءة )القول في المسألة: 
( بضم الواك أيضنا متواترةه قيًل اٍلعىٍفوي عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كأبو جعفر كيعقوب خلف، كقراءة )

 .(1) هقرأ ُّا أبو عمرك كحد
ظهر للباحث أف ابن عاشور زاد يف نسبتو ٢تذه القراءة، فنجد أف قد نسب ليعقوب قراءةن مل 
يقرأ ُّا، كىذا جيعل القارئ يلتبس عليو فيظن أف ليعقوب قراءة ضم الواك مع أيب عمرك كىذا غَت 

 (2) د الكرميكنسبها البن كثَت فهي شاذة ريكيت عن عبا القراءة اليت ذكرىا ابن عاشور صحيح، كأم
، كىذا الوىم منو جيعل القارئ يظن أف أحد راكيٍي (4) عن ابن كثَت كىي قراءة شاذة (3) عن إٝتاعيل

 ابن كثَت قرأ بالضم مع أيب عمرك كىذا غَت صحيح، إذ إف ابن كثَت قرأ مع اٞتمهور بالنصب.

 [220ة:آية]سورة البقر َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي ٱُّٱ: يف قولو تعاىلالمسألة الثالثة: 

قرأىا البزم عن ابن كثَت بتسهيل ا٢تمزة كصبل ككقفا، كٛتزة سهل ا٢تمزة كقفا ال  القول في المسألة:
كصبل، كالباقوف كىم نافع كقنبل عن ابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كأبو 

 .(5) جعفر كيعقوب كخلف قرؤكا )ألعنتكم( با٢تمز
عاشور مل يذكر ىذه القراءات يف ىذا ا١توضع مع العلم أهنا متواترة عند تبٌُت للباحث أف ابن 

 القراء العشرة كما ذيكر يف كتب التواتر.
[222آية ]سورة البقرة: َّ خبمب حب جب هئ ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة الرابعة:  

                                  
شرح النويرم،  .304، ص1، طتحبير التيسير. ابن اٞتزرم، 227، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (1)

 .203، ص2، ج1، ططيبة النشر
كمكحوؿ كحساف بن ببلؿ كإبراىيم.  عبد الكرمي ىو: عبد الكرمي بن أيب ا١تخارؽ أبو أمية البصرم ا١تعلم عن طاكس ك٣تاىد (2)

 .106، ص1، ج1، طتذكرة الحفاظ. الذىيب، 83، ص6، ج3، طسير أعالم النبالءالذىيب، 
إٝتاعيل ىو: إٝتاعيل بن عياش اٟتمصي أبو عتبة العنسي ركل عن شرحبيل ابن مسلم ا٠توالين ك٤تمد بن زياد األ٢تاين كْتَت  (3)

 .191، ص2، ج1، طالجرح والتعديل، ابن أيب حامت بن سعد كثور بن يزيد.
 .504، ص1، طالكامل في القراءاتا٢تذيل،  (4)
 .192، ص1، ج1ط ،البدور الزاىرة . ابن النشار،304، ص1، طتحبير التيسيرابن اٞتزرم،  (5)
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زة كالكسائي كأبو بصيغة الفعل اَّرد، كقرأ ٛت (حىت يطهرف)قرأ اٞتمهور قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
 .(1)"بكر عن عاصم كخلف يطهرف بتشديد الطاء كا٢تاء مفتوحتُت

قراءة )يٍطهيٍرفى( بتخفيف الطاء كضم ا٢تاء قرأ ُّا نافع كابن كثَت كأبو عمرك كابن  القول في المسألة:
ديدىا عامر كحفص عن عاصم كأبو جعفر كيعقوب، كقراءة )يىط ه ٍرفى( بتشديد الطاء كفتح ا٢تاء كتش

 .(2) قرأ ٛتزة كالكسائي كأبو بكر عن عاصم كخلف كما ذكر ابن عاشور
 تبٌُت للباحث أف القراءتاف متواترتاف قرأ ُّما القراء العشرة كما ذكر ابن عاشور.

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة الخامسة: 

  [229]سورة البقرة:آيةَّ جسحس مخ

كقرأ ٛتزة كأبو جعفر ...ا قرأه اٞتمهور بفتح ياء الغيبةإال أف خيافر رٛتو اهلل: "قاؿ ابن عاشو 
 .(3) ..."كيعقوب بضم ياء الغائب

افا( بفتح الياء قرأ نافع كابن   القول في المسألة: كثَت كأبو عمرك كابن عامر كعاصم قراءة )خي 
افا( بضم ا  لياء، كالقراءتاف قرأ ُّما القراء العشرةكالكسائي كخلف، كقرأ ٛتزة كأبو جعفر كيعقوب )خيُّ

(4). 

  وفيو ثالث مسائل 242إلى اآلية  233المطلب الثالث: القراءات من اآلية 

 جغ جعمع مظ حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس جس ٱُّٱيف قولو تعاىل: المسألة األولى: 
 [233]سورة البقرة:آية َّ هب حفخف جف مغ

                                  
 .348، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 .304، ص1، طتحبير التيسيرابن اٞتزرم، . 227، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (2)
 .389، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
لبدور . القاضي، ا305، ص1، طتحبير التيسير. ابن اٞتزرم، 227، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (4)

 .117، ص1، ج1، طالزاىرة
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 هني حرؼ" ال" أف على مشددة الراء بفتح" رتضا ال" اٞتمهور قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأ
 األكىل الراء تسكُت عن نشأ الذم الساكنُت التقاء من للتخلص كالفتحة الناىية ببل ٣تزـك" تضار"ك

 كأبو كثَت ابن كقرأ اٟتركات، أخف ألهنا بالفتحة كحرؾ للجـز الثانية الراء كتسكُت اإلدغاـ ليأيت
 تكوف أف جيوز القراءتُت ككلتا النهي، معٌت يف خرب كالكبلـ فين حرؼ" ال" أف على الراء برفع عمرك
 األكىل، الراء فتح بتقدير للنائب كبنائو األكىل الراء بكسر" تضارر" ال: للفاعل الفعل بناء نية على
 أنو كالظاىر" القراءات" كتب يف عنو نقل كذا ا١تد إشباع مع ٥تففة الراء بسكوف جعفر أبو كقرأه
 نية على التشديد مع بالسكوف قرأ أنو الكشاؼ ككقع ضار ١تضاعف من ال ضَتي ضار من جعلو

  .(2)الساكنُت" التقاء اغتفر كلذلك الوقف ٣ترل للوصل إجراء أم (1) الوقف

( بفتح الراء قراءةه متواترةه قرأ ُّا اٞتمهور كىم: نافع كابن عامر القول في المسألة:  قراءة )الى ييضىار 
 سائي كخلف.كعاصم كٛتزة كالك

( بضم الراء متواترةه أيضنا كقد قرأ ُّا ابن كثَت كأبو عمرك كيعقوب.  كقراءة )الى ييضىارُّ
ككذلك قراءة )الى ييضىاٍر( ساكنة ٥تففة متواترةه قرأ ُّا أبو جعفر ٓتيلف عنو، كريكم عنو أيضنا 

 تشديد الراء كفتحها، كىي متواترة أيضنا. 
 قص نسبة قراءة يف ىذا ا١توضع، فنلقاه مل يذكر أف ليعقوبتبٌُت للباحث أف ابن عاشور أن

القراءة بالضم مع ابن كثَت كأيب عمرك، فهذا جيعل القارئ يظن أف ليعقوب قراءة النصب كىي قراءة 
اٞتمهور كىذا غَت صحيح، مث كجد الباحث أف ا١تؤلف مل يذكر أف أليب جعفر تشديد الراء كفتحها، 

 .(3) أليب جعفر اإلسكاف فقط كىذا غَت صحيحكىذا جيعل القارئ يظن أف 

 يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الثانية:

 [234]سورة البقرة:آية َّ

                                  
 .280، ص1، ج3، طالكشاف الز٥تشرم، (1)

 .414-413، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرشور ، ابن عا (2)
. ابن اٞتزرم، 96، ص2، طتقريب النشر. ابن اٞتزرم، 228-227، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (3)

 .195-194، ص1، ج1ط، البدور الزاىرة. ابن النشار، 305، ص1، طتحبير التيسير
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 قرأ عليا أف" الكشاؼ" يف ذكره ما: اآلية ىذه يف الشاذة القراءات قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كمن
 أجلو تويف إنو بتأكيل مات ٔتعٌت للفاعل مبنيا تويف، مضارع أنو ىعل التحتية بفتح{ يػيتػىوىفػ ٍوفى  كىال ًذينى }

 لقصة القراءة ىذه ذكرت فإمنا الشاذة، للقراءات أتعرض أال التزمت كنت كإف استوفاه، كأنا: أم
 أف كىي ،(2) "ا١تفتاح" يف السكاكي كفصلها ،(1) "الكشاؼ" يف إليها أشار عربية، نكتة فيها طريفة

 ا١تتوىف عن سائبل الفاء بكسر أم الفاعل اسم بلفظ ا١تتوىف من قائل لو فقاؿ نازة،ج يشيع كاف عليا
 من: يقوؿ أف حيق أنو على بذلك لو منبها إياه، ٥تطئا" اهلل" قاؿ بل فبلف: يقل فلم -الفاء بفتح-

 الوجو على ا١تتوىف لفظ أكرد ما أنو السائل من عرؼ ألنو إال ذلك فعل كما ا١تفعوؿ، اسم بلفظ ا١تتوىف
{ ًمٍنكيمٍ  يػيتػىوىفػ ٍوفى  كىال ًذينى } -على إىل أم- إليو ا١تنسوبة القراءة كجو كىو كفخامة، جزالة يكسوه الذم
 .(3) ".أعمارىم مدة يستوفوف كالذين: معٌت إرادة على الفاعل بناء بلفظ

، أما قراءة (4) راء العشرةقراءة )يػيتػىوىفػ ٍوفى( بضم الياء قراءةه متواترةه قرأ ُّا القالقول في المسألة: 
 .(7) ، كا١تفضل عن عاصم(6) (5) )يػىتػىوىفػ ٍوفى( بفتح الياء فهي قراءةه شاذةه ريكيت عن علي ابن أيب طالب

تبٌُت للباحث أف ابن عاشور خالف منهجو يف ىذا ا١توضع، فنجد أنو أكرد قراءةن شاذةن كصرح 
كحده، كذكر سبب خركجو عن منهجو بتعرجيو بشذكذىا كنسبها لعلي ابن أيب طالب رضي اهلل عنو 

على قصة فيها نكتة عربية كما قاؿ، كىذا جيعل القارئ يظن أف ىذه القراءة ليست شاذة ألف األماـ 

                                  
 .282، ص1، ج3، طالكشافالز٥تشرم،  (1)
 .227، ص1، ج2، طالعلومسكاكي، مفتاح ال (2)

 .428، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
 .326، 1، ج1، طمعجم القراءات القرآنية. ا٠تطيب، 505، ص1، طالكامل في القراءاتا٢تذيل،  (4)
كأمو فاطمة بنت أسد علي بن أيب طالب بن عبد ا١تطلب بن ىاشم بن عبد مناؼ بن قصي كيكٌت أبا اٟتسن ، علي ىو:  (5)

غاية . ابن اٞتزرم، 12، ص6، ج1، طالطبقات الكبرىبن ىاشم بن عبد مناؼ بن قصي ، كقد شهد بدرا. ابن سعد، 
 .546، ص1، جالنهاية في طبقات القراء

 .125، ص1، جالمحتسب. ابن جٍت، 93، صشواذ القراءات. الكرماين، 22، صمختصر شواذ القرآنابن خالويو،  (6)
، شواذ القراءات. الكرماين، 22، صمختصر شواذ القرآن. ابن خالويو، 505، ص1، طالكامل في القراءاتذيل، ا٢ت (7)
 .93ص
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مقتصر على ا١تتواتر فقط، كأيضنا يظن أهنا ركيت عن علي رضي اهلل كحده؛ كإمنا قد ركيت أيضنا عن 
 ا١تفضل.

 مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب ٱُّٱعاىل: يف قوؿ اهلل ت المسألة الثالثة:
  [236]سورة البقرة: آية َّ جخ

كقرأه اٞتمهور بسكوف الداؿ، كقرأه ابن ذكواف عن ابن عامر، قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
 .(1)"كٛتزة، كالكسائي، كحفص عن عاصم، كأبو جعفر بفتح الداؿ

قرأ ُّا اٞتمهور كىم: نافع كابن كثَت كأبو قراءة )قىٍدريهي( بإسكاف الداؿ متواترةه القول في المسألة: 
عمرك كيعقوب كىشاـ عن ابن عامر كأبو بكر عن عاصم، كقراءة )قىدىريهي( بفتح الداؿ متواترةه أيضنا 

 .(2) كقد قرأ ُّا ٛتزة كالكسائي كأبو جعفر كخلف كابن ذكواف عن ابن عامر كحفص عن عاصم

القراءة، فنجد أف ا١تؤلف مل يذكر أف ٠تلف تبٌُت للباحث أف ابن عاشور أنقص نسبةى ىذه 
 قراءة فتح الداؿ مع من قرأ بالفتح، فيتوىم القارئ أف خلفنا قرأ مع اٞتمهور كىذا غَت صحيح. 

 وفيو خمس مسائل 252إلى اآلية  243المطلب الرابع: القراءات من اآلية 

 َّ جغمغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱٱٱ يف قوؿ اهلل تعاىل: المسألة األولى:

 [245]سورة البقرة:آية
بألف بعد الضاد، كقرأه ابن كثَت كابن  (فيضاعفو)كقرأ اٞتمهور قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "

 .(3)كرفع فيضاعفو يف قراءة اٞتمهور" عامر كأبو جعفر كيعقوب بدكف ألف بعد الضاد كبتشديد العُت

                                  
 .441، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
تحبير . ابن اٞتزرم، 98، ص2، طتقريب النشرابن اٞتزرم، . 228، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (2)
 .306، ص1، طسيرالتي

 .460، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
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ُّما القراء العشرة، القراءة األكىل:  كردت يف ىذا اللفظ قراءتاف متواترتاف قرأالقول في المسألة: 
خيلف القراء يف حركة الفاء بُت النصب كالرفع، فقد قرأ نافع كابن كثَت كأبو عمرك كٛتزة كالكسائي 
كأبو جعفر كخلف برفع الفاء حيث كقع يف القرآف الكرمي، كقرأ بنصب الفاء ابن عامر كعاصم 

 كيعقوب.
لف كحذفو كٗتفيف العُت كتشديد العُت، فقد قرأ بإثبات أما القراءة الثانية: فهي يف إثبات األ

األلف كٗتفيف العُت نافع كأبو عمرك كعاصم كٛتزة كالكسائي كخلف، كقرأ ْتذؼ األلف كتشديد 
العُت ابن كثَت كابن عامر كأبو جعفر كيعقوب، كىكذا ييقرأ ىذا اللفظ حيث كقع يف القرآف بأم 

  .(1) صيغة كرد ُّا
ف ابن عاشور مل يذكر خيلف القراء يف ىذه القراءة، فغَت ا١تتخصص يلتبس تبٌُت للباحث أ

 عليو نسبة ىذه القراءة؛ ألهنا غَت منسوبة نسبةن كاملةن.

 [245]سورة البقرة:آية َّ مق حق مف خف حف جف ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الثانية:

كالبزم عن ابن كثَت كأبو بكر  )كيبسط( بالسُت، كقرأه نافع كقرأ اٞتمهورقاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل:"
 .(2) "عن يعقوب بالصاد كىو لغة حك ر عن عاصم كالكسائي كأبو جعفر ك 

( بالسُت متواترةه قرأ ُّا خلف لنفسو كعن ٛتزة كالدكرم عن أيب كىيػىٍبسيطي قراءة ) القول في المسألة:
 عمرك كىشاـ عن ابن عامر كركيس عن يعقوب.

لصة متواترةه أيضنا كقد قرأ ُّا نافع كأبو جعفر كالكسائي كالبزم ( بالصاد ا٠تاطي صي كىيػىبٍ كقراءة )
 عن ابن كثَت كأبو بكر عن عاصم كرىكح عن يعقوب.

كاختلف عن قنبل عن ابن كثَت كالسوسي عن أيب عمرك كابن ذكواف عن ابن عامر كحفص 
 .(1) عن عاصم كخبلد عن ٛتزة، فريكم عنهم القراءة بالسُت كالصاد

                                  
، تقريب الطيبةإيهاب فكرم،  .306، ص1، طتحبير التيسير. ابن اٞتزرم، 97، ص2، طتقريب النشرابن اٞتزرم،  (1)

 .225، ص1ط
 .460، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
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لباحث أف ابن عاشور مل يذكر أف لقنبل عن ابن كثَت كالسوسي عن أيب عمرك كابن ٦تا سبق ظهر ل
ذكواف عن ابن عامر كحفص عن عاصم كخبلد عن ٛتزة قد ريكم عنهم الوجهاف أم: ركم عنهم 

 القراءة بالسُت كأيضنا ريكم عنهم القراءة بالصاد.

]سورة  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة الثالثة:
 [249البقرة:آية

  
 شعر ذلك يف كنظَته للتخفيف كبسكوهنا ا٢تاء، بتحريك قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كالنهر

 .(2)ٞتميعها" ثابت فالسكوف كحجر كْتر

، كقراءة )بًنػىٍهرو( بإسكاف (3) قراءة )بًنػىهىرو( بفتح ا٢تاء متواترةه قرأ ُّا القراء العشر القول في المسألة:
كاٟتسن ك٣تاىد  (6) ، كطلحة(5) (4) ، كقد ركيت عن ٛتيدخالفت شركط ابن اٞتزرم قراءةه شاذةه  ا٢تاء

 .(2) (1) كأبو السماؿ (7) كنعيم بن ميسرة

                                  
. ابن اٞتزرم، 98، ص2، طتقريب النشر. ابن اٞتزرم، 230-228، ص2، جعشرالنشر في القراءات الابن اٞتزرم،  (1)

 .197، ص1، ج1، طالبدور الزاىرةابن النشار،  .307، ص1، طتحبير التيسير
 .474، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
 .353، ص1ج ،1، طمعجم القراءات القرآنية. ا٠تطيب، 508، ص1، طالكامل في القراءاتا٢تذيل،  ((3

 .22، صمختصر في شواذ القرآنابن خالويو،  (4)
ٛتيد بن قيس األعرج أبو صفواف ا١تكي القارئ، أخو عمر سندؿ، قرأ القرآف على ٣تاىد ثبلث مرات، كركل عن ٛتيد ىو:  (5)

غاية بن اٞتزرم، . ا55، ص1، ج1، طمعرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار٣تاىد كعطاء كالزىرم كغَتىم. الذىيب، 
 .265، ص1، جالنهاية في طبقات القراء

بن مصرؼ بن عمرك بن كعب بن جحدب بن معاكية بن سعد بن اٟتارث بن ذىل بن سلمة بن ددكؿ ىو: طلحة طلحة  (6)
، 1، طىالطبقات الكبر بن جشم بن ياـ من مهداف كيكٌت أبا عبد اهلل، ككاف قارئ أىل الكوفة يقرؤكف عليو القرآف. ابن سعد، 

 .473، ص4، ج1، طالجرح والتعديل. ابن أيب حامت، 308، ص6ج
القراءة عرضنا عن عبد اهلل بن عيسى بن علي، كركل اٟتركؼ عن أيب أخذ  النحوم،أبو عمرك الكويف  ىو: نعيم بن ميسرة (7)

 .342، ص2، جغاية النهاية في طبقات القراءعمرك بن العبلء كعاصم بن أيب النجود. ابن اٞتزرم، 
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تبٌُت للباحث أف ا١تؤلف خالف منهجو يف ىذا ا١توضع، فنجده ذكر قراءةن شاذة كمل يصرح بشذكذىا، 
 كىذا جيعل القارئ يتوىم أهنا قراءة متواترة كىذا غَت صحيح.

 َّ ميىي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  لة الرابعة:المسأ

 [249]سورة البقرة:آية
كالغرفة بفتح الغُت يف قراءة نافع كابن كثَت كابن عامر كأيب جعفر، قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "

ىو ا١ترة من الغرؼ كىو أخذ ا١تاء باليد، كقرأه ٛتزة كعاصم كالكسائي كيعقوب كخلف، بضم الغُت، ك 
 .(3)"ا١تقدار ا١تغركؼ من ا١تاء

( بفتح الغُت متواترةه كقد قرأ ُّا نافع كأبو جعفر كابن كثَت كأبو ٍرفىةن غى قراءة ) القول في المسألة:
( بضم الغُت متواترةه أيضنا كقرأ ُّا ابن عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كيعقوب غيٍرفىةن عمرك، كقراءة )

 .(4) كخلف
اشور زاد يف نسبة ىذه القراءة يف ىذا ا١توضع، فنبلحظ أنو نسب ابن تبٌُت للباحث أف ابن ع

عامر لقراءة فتح الغُت نسبةن غَت صحيحةو؛ ألف ابن عامر قرأ بفتح الغُت مع من قرأ بالفتح، كأيضنا 
٧تد أنو مل يذكر أليب عمرك قراءة الضم مع من قرأ بضم الغُت كىذا جيعل القارئ يظن مظاٌف عديدة، 

 أف ابن عامر يقرأ بالفتح، كأيضا يظن أف أليب عمرك ضم الغُت، كىذا غَت صحيح. منها: يظن

]سورة  َّ حج مث هت مت خت حت جت هب ٱُّيف قولو تعاىل:  المسألة الخامسة:
  [251البقرة:آية

                                  
قعنب، أبو السماؿ العدكم البصرم ا١تقرئ، لو قراءة شاذة أليب القاسم ا٢تذيل، كىو قعنب بن ىبلؿ بن أيب أبو السماؿ ىو:  (1)

، 1، طتاريخ اإلسالم ووفيات المشاىير واألعالم. الذىيب، 293، ص1، ج1، طالمقتنى في سرد الكنىقعنب. الذىيب، 
 .262، ص4ج

 .508، ص1، طقراءاتالكامل في الا٢تذيل،  (2)
 .475، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
ابن علي ا١تالكي، . 307، ص1، طتحبير التيسير. ابن اٞتزرم، 230، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم، ( (4

، 1، طة العشرةالتبصرة في قراءات األئم. ابن فارس ا٠تياط، 572، ص1، ج1، طالروضة في القراءات اإلحدى عشرة
 .184ص
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كقرأ نافع كأبو جعفر كيعقوب )كلوال دفاع اهلل الناس( بصيغة ا١تفاعلة، قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
 ".)دفع( بصيغة اَّردكقرأه اٞتمهور 

قرأ نافع كأبو جعفر كيعقوب )ًدفىاعي( باأللف كما ذكر ابن عاشور، كالباقوف كىم  القول في المسألة:
( بفتح الداؿ كإسكاف الفاء من دىٍفعي ابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كخلف )

 . (1) غَت ألف
 كقد نسبهما ابن عاشور نسبةن صحيحةن.واترتاف، متضع يف ىذا ا١تو القراءتاف تبٌُت للباحث أف 

 
 
 

 

 

 
 

                                  
. ابن النشار، 308، ص1، طتحبير التيسير. ابن اٞتزرم، 230، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (1)

 .199، ص1، ج1، طالبدور الزاىرة
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 وفيو أربعة مطالب إلى نهاية السورة 253: القراءات من اآلية المبحث الثالث

 وفيو ثالث مسائل  262إلى اآلية  253المطلب األول: القراءات من اآلية 

]سورة  َّ ىييي مي خي حي جي يه ىه مه ُّٱٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة األولى:
  [253بقرة:آيةال

كالقدس بضم القاؼ كبضم الداؿ عند أىل اٟتجاز كسكوهنا عند قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
 .(1) "بٍت ٘تيم ٔتعٌت ا٠تلوص كالنزاىة

( بضم القاؼ كضم الداؿ متواترةه قرأ ُّا اٞتمهور من العشرة كىم: اٍلقيديسً قراءة ) القول في المسألة:
( سً اٍلقيدٍ صم كٛتزة كالكسائي كأبو جعفر كيعقوب كخلف، أما قراءة )نافع كأبو عمرك كابن عامر كعا

 .(2) بإسكاف الداؿ فهي متواترةه أيضنا كقد قرأ ُّا ابن كثَت كحده
الحظ الباحث ٦تا سبق أف ابن عاشور مل ينسب ىذه القراءة للقراء العشرة، فيلتبس على 

 القارئ نسبة ىذه القراءة للقراء العشرة.

  [259]سورة البقرة:آية َّ حطمظ مض خض حض جض مص ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  نية:المسألة الثا

قراءة )يػىتىسىن ٍو( متواترة ْتذؼ ا٢تاء يف الوصل كإثباهتا يف الوقف قرأ ُّا ٛتزة  القول في المسألة:
كالكسائي كيعقوب كخلف، كالباقوف قرؤكا بإثباهتا كقفا ككصبل كىم: نافع كابن كثَت كأبو عمرك كابن 

 .(3) مر كعاصم كأبو جعفرعا
تبٌُت للباحث أف ابن عاشور مل يذكر ىذه القراءة يف ىذا ا١توضع، كالقراءتاف متواترتاف قرأ ُّا 

 القراء العشرة كما ذيكر يف كتب التواتر.

                                  
 .484، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 .200، ص1، ج1، طزاىرةالبدور الابن النشار، . 97، ص2، طتقريب النشرابن اٞتزرم،  (2)
 .127، ص1، ج1، طالبدور الزاىرة. القاضي، 202، ص1، ج1، طالبدور الزاىرةابن النشار،  ((3
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 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة الثالثة:
 [260]سورة البقرة:آية َّ ُّ َّ

لصاد كسكوف الراء من صاره بضم ا (فصيرىن)كقرأ اٞتمهور ر رٛتو اهلل: "قاؿ ابن عاشو 
بكسر الصاد من صار يصَت لغة  (فًصرىن)، كقرأ ٛتزة كأبو جعفر كخلف كركيس عن يعقوب ييصوره

بسكوف الزام كقرأه أبو بكر عن عاصم بضم الزام، كمها  (جيٍزءان )كقرأ اٞتمهور . يف ىذا الفعل
 .(1)"لغتاف

( قرأ ُّا صيٍرىين  فذكر ابن عاشور قراءتُت يف ىذا ا١توضع، فالقراءة األكىل )ى  المسألة: القول في
اٞتمهور كىم: نافع كابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر كعاصم كالكسائي كركح عن يعقوب بضم الصاد 

اءتاف ( بكسر الصاد، كالقر ٍرىين  صً كأبو جعفر كخلف كركيس عن يعقوب )فى  كسكوف الراء، كقرأ ٛتزة
 ، كما ذكر ابن عاشور رٛتو اهلل.(2) متواترتاف قرأ ُّما القراء العشرة

أما القراءة الثانية )جيٍزءنا( بإسكاف الزام متواترةه فقد قرأ ُّا ٚتهور العشرة كىم: نافع كابن كثَت 
 كأبو عمرك كابن عامر كٛتزة كالكسائي كيعقوب كخلف كحفص عن عاصم.

 م متواترةه أيضنا قرأ ُّا أبو بكر عن عاصم.كقراءة )جيزيءنا( بضم الزا
 .(3) كقراءة )جيزٌا( بتشديد الزام متواترةه أيضنا من غَت مهز قرأ ُّا أبو جعفر

تبٌُت للباحث أف ابن عاشور مل يفٌصل يف قراءة )جيزيءنا( حيث إنو مل يذكر مذىب أبو جعفر 
جعفر قراءة اٞتمهور كىذا غَت  الذم لو تشديد الزام مع حذؼ ا٢تمزة، فيظن القارئ أف أليب

 صحيح. 

                                  
 .513، ص1، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 .204، ص1، ج1، طالبدور الزاىرة ،. ابن النشار232، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (2)
، البدور الزاىرة، . القاضي204، ص1، ج1، طالبدور الزاىرة. ابن النشار، 309، ص1، طتحبير التيسيرزرم، ابن اٞت (3)

 .451، ص1، ج1، طإتحاف فضالء البشرالبنٌا،  .128، ص1، ج1ط
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 وفيع أربع مسائل 271إلى اآلية  263المطلب الثاني: القراءات من اآلية 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّٱ يف قولو تعاىل:المسألة األولى: 

]سورة َّ خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم
  [265البقرة:آية

ة بضم الراء كقرأه ابن عامر كعاصم بفتح كقرأ ٚتهور العشرة بربو قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
بسكوف  (أيٍكلها)كقرأ نافع كابن كثَت كأبو عمرك كأبو جعفر كيعقوب  ...مث قاؿ ابن عاشور:الراء

 .(1)"، كقرأه ابن عامر كٛتزة كعاصم كالكسائي كخلف بضم الكاؼالكاؼ

( بٍػوىةو ًبري القراءة األكىل: قراءة )ذكر ابن عاشور قراءتُت متواترتُت يف ىذا ا١توضع، ف القول في المسألة:
بضم الراء كىي قراءة اٞتمهور من العشرة كىم: نافع كابن كثَت كأبو عمرك كٛتزة كالكسائي كأبو جعفر 

( بفتح الراء كما ذكر ابن عاشور، كالقراءتاف متواترتاف ًبرىبٍػوىةو كيعقوب كخلف، كقرأ ابن عامر كعاصم )
 .(2) قرأ ُّما القراء العشرة

الى أيكٍ ما القراءة الثانية: قراءة )أ   ( بإسكاف الكاؼ قرأ ُّا نافع كابن كثَت كأبو عمرك، كقراءة هى
 .(3) ( بضم الكاؼ فقد قرأ ُّا ابن عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كأبو جعفر كيعقوب كخلفأيكيلىهىا)

٧تده قد زاد يف نسبةن صحيحةن، ك  (بٍػوىةو بًري تبٌُت للباحث أف ابن عاشور نسب القراءة األكىل )
( حيث إنو زاد أبا جعفر كيعقوب كنسب إليهما قراءةى إسكاف الكاؼ أيكيلىهىانسبة القراءة الثانية )

كمٍهنا، كىذا جيعل القارئ يظن أف ليعقوب كأبا جعفر قراءة اإلسكاف كىذا غَت صحيح، إذ إف أبا 
  جعفر كيعقوب قرئا بضم الكاؼ مع من قرأ بالضم.

                                  
 .523، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
، البدور الزاىرة. ابن النشار، 310، ص1، طتيسيرتحبير ال. ابن اٞتزرم، 98، ص1، طتقريب النشرابن اٞتزرم،  (2)

 . 203، ص1، طالغاية في القراءات العشراألصبهاين،  .205، ص1، ج1ط
، الغاية في القراءات. األصبهاين، 310، ص1، طتحبير التيسير. ابن اٞتزرم، 98، ص1، طتقريب النشرابن اٞتزرم،  (3)

 .132، ص1، طالكفاية الكبرىالقبلنسي،  .203، ص1ط
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 هئجب مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الثانية:

  [267]سورة البقرة:آية َّ جت هب مب خب حب

بتاء كاحدة خفيفة كٍصبلن كابتداء، أصلو  (تىيٌمموا)كقرأ اٞتمهور قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
 .(1)"تىتيٌمموا، كقرأه البزم عن ابن كثَت بتشديد التاء يف الوصل على اعتبار اإلدغاـ

( بتاء ٥تففة قرأ ُّا اٞتمهور من العشرة كىم: نافع كأبو عمرك كىالى تػىيىم ميواقراءة ) لمسألة:القول في ا
جعفر كخلف كقنبل عن ابن كثَت كالبزم يف أحد  اكأبمر كعاصم كٛتزة كالكسائي كيعقوب كابن عا

 أحد األكجو اليت ركيت ( بتشديد التاء كصبل قرأ ُّا البزم عن ابن كثَت يفيىم ميواكىالى تػ  كجهيو، كقراءة )
 .(2)عنو

تبٌُت للباحث أف ابن عاشور مل يضبط نسبة ىذه القراءة ضبطنا دقيقنا، فنجده مل يذكر للبزم 
عن ابن كثَت الوجو اآلخر كىو ٗتفيف التاء كما ركم عنو، فيظن الباحث أف للبزم عن ابن كثَت كجو 

بن كثَت الوجهُت التخفيف كالتشديد يف كاحده كىو التشديد كىذا غَت صحيح، حيث إف للبزم عن ا
.   كصبلن

]سورة َّ حيخي جي يه ىه مه ٱُّٱيف قوؿ اهلل عٌز كجٌل:  المسألة الثالثة:
  [271البقرة:آية

بكسر  (فًنًعم ا)كقرأ كرش عن نافع كابني كثَت كحفص كيعقوب قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
 ،كٛتزة كالكسائي بفتح النوف ككسر العُت . كقرأه ابن عامركتشديد ا١تيم من نًعم مع ميم ما العُت

س حركة العُت بُت الكسر كقرأه قالوف عن نافع كأبو عمرك كأبو بكر عن عاصم بكسر النوف كاختبل
كسكوف العُت مع بقاء تشديد ا١تيم، كركيت ىذه أيضان عن . كقرأه أبو جعفر بكسر النوف كالسكوف
 .(3) "بكر اعمرك كأب اقالوف كأب

                                  
 . 527، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 .98، ص1، طتقريب النشرابن اٞتزرم،  .234-232، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (2)
 .537، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
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( كردت فيها قراءتُت متواترتُت أحدمها خيلف القراء يف كسر العُت فىًنًعم اقراءة ) سألة:القول في الم
 كإسكاهنا، كاألخرل يف فتح النوف ككسرىا.

( بكسر العُت قرأ ُّا ابن كثَت كابن عامر كٛتزة كالكسائي فىنًعم افالقراءة األكىل: قراءة )
عن قالوف عن نافع كأبو عمرك كأبو بكر كيعقوب كخلف ككرش عن نافع كحفص عن عاصم، كركم 

( بإسكاف العُت، كريكم أيضنا عن قالوف عن م افىًنعٍ عن عاصم اختبلس كسرة العُت، كقرأ أبو جعفر )
 نافع كأبو عمرك كأبو بكر عن عاصم إسكاف العُت.

كقراءة  ( بفتح النوف قرأ ُّا ابن عامر كٛتزة كالكسائي كخلف،ام  عفػىنى القراءة الثانية: قراءة )
( بكسر النوف قرأ ُّا نافع كابن كثَت كأبو عمرك كعاصم كأبو جعفر كيعقوب، كاتفق القراء ام  فىًنع)

 .(1) العشر على تشديد ا١تيم
تبٌُت للباحث أف ابن عاشور أنقص عزك ىذه القراءة، فنجده مل يذكر أف ٠تلف فتح النوف 

 قرأ بغَت ىذه القراءة كىذا غَت صحيح. ككسر العُت، كىذا جيعل القارئ يلتبس عليو أف خلفنا

 [271]سورة البقرة:آية َّ  ّٰرئ ِّ ُّ َّ ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة الرابعة:
 الراء كّتـز العظمة، بنوف كخلف جعفر كأبو بكر كأبو كالكسائي نافع قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "قرأه

 كقرأه اإلخفاء، على معلقا التكفَت ففيكو  لكم، خَت فهو ٚتلة كىي اٞتواب ٚتلة موضع على عطفا
 كقرأه خفية أك ظهرة الصدقات إعطاء على كعد أنو على الراء كبرفع أيضا بالنوف عمرك كأبو كثَت ابن
 .(2) كبالرفع"- اهلل إىل عائد ضمَته أنو على- بالتحتية كحفص عامر ابن

كيل يف خيلف القراء يف قراءهتم بالنوف أك ( قراءتُت متواترتُت، األكىييكىفٍّري كردت يف ) القول في المسألة:
ر( بالنوف متواترةه كقد قرأ ُّا نافع كابن كثَت كأبو عمرك كٛتزة كالكسائي كأبو كىفٍّ ني ك بالياء، فقراءة )

( بياء ٖتتية أيضنا متواترةه قرأ ُّا ابن عامر كىييكىفٍّرجعفر كيعقوب كخلف كأبو بكر عن عاصم، كقراءة )
 كحفص عن عاصم.

                                  
. ابن اٞتزرم، 98، ص2، طريب النشرتق. ابن اٞتزرم، 236-235، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (1)

 .314-313، ص1، طتحبير التيسير
 .538، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
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(، فالقراءة ّتـز الراء متواترةه قرأ ُّا نافع كىييكىفٍّرراءة الثانية ىي خلف القراء يف جـز كرفع الراء يف )كالق
كأبو جعفر كٛتزة كالكسائي كخلف، كالقراءة بضم الراء أيضنا متواترةه كقد قرأ ُّا ابن كثَت كأبو عمرك 

 .(1)ا القراء العشركابن عامر كعاصم كيعقوب، ككل ىذه القراءات متواترة قرأ ُّم

 وفيو أربع مسائل 282اآلية إلى  272المطلب الثالث: القراءات من اآلية 
 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة األولى:

[274]سورة البقرة: آية َّ  مع  

كريفع خوؼ يف نفي اٞتنس إذ ال يتوىم نفي الفرد ألٌف ا٠توؼ من قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
 .(2)"١تعاين اليت ىي أجناس ٤تضة ال أفراد ٢تاا

( بالرفع كالتنوين قرأ ُّا اٞتمهور من العشرة كىم: نافع كابن  كىالى خىٍوؼه قراءة ) القول في المسألة:
( بالنصب كىالى خىٍوؼى كثَت كأبو عمرك كابن عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كأبو جعفر كخلف، كقراءة )

 . (3) ب كحده حيث كقعتمن غَت تنوين قرأ ُّا يعقو 
تبٌُت للباحث ٦تا سبق أف ابن عاشور مل يذكر خيلف القراء يف ىذه القراءة، فيلتبس على 

 القارئ يف نسبة القراء فبل دييز من قرأ بالرفع كمن قرأ بالنصب.

]سورة البقرة:  َّ مح جح مج حج مث هت مت خت ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة الثانية:
[279آية  

، كقرأه كفتح الذاًؿ أمران من أًذفى ُّمزة كصل  (فاذىنوا)كقرأ اٞتمهور ر رٛتو اهلل: "قاؿ ابن عاشو 
ُّمزة قطع بعدىا ألف كبذاؿ مكسورة أمرا من آذف بكذا إذا أعلم بو  (فآًذنوا)ٛتزة كأبو بكر كخلف 

 .(4)"أم فآذنوا أنفسكم كمن حولكم

                                  
تحبير . ابن اٞتزرم، 98، ص2، طتقريب النشر. ابن اٞتزرم، 236، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (1)

 .207-206، ص1، ج1، ط، البدور الزاىرة. ابن النشار314، ص1، طالتيسير
 .546، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (2)
 . 208، ص1، ج1، طالبدور الزاىرةابن النشار،  (3)
 . 561، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (4)
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ؿو مفتوحةو قرأ ُّا ٚتهور العشرة كىم: نافع كابن  ( ُّمزة ساكنة كذافىٍأذىنيواقراءة ) القول في المسألة:
كثَت كأبو عمرك كابن عامر كحفص عن عاصم كالكسائي كأبو جعفر كيعقوب كخلف، كقراءة 

 .(1) ( ُّمزةو مفتوحةو ٦تدكدةو كذاؿو مكسورةو قرأ ُّا ٛتزة كأبو بكر عن عاصمنيواذً آفى )
فنجد أنو زاد خلف مع من قرأ بفتح ا٢تمزة  تبُت للباحث أف ابن عاشور زاد يف عزك ىذه القراءة،

 ككسر الذاؿ كىذا غَت صحيح.

 [281]سورة البقرة:آية َّ  خلمل حل جل مك لك خك ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة الثالثة:
، كقرأ يعقوب بفتح التاء هور ترجعوف بضم التاء كفتح اٞتيمكقرأه اٞتمقاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "

 .(2) "ككسر اٞتيم

( بضم التاء كفتح اٞتيم قرأ ُّا ٚتهور العشرة كىم نافع كابن كثَت تػيٍرجىعيوفى قراءة ) في المسألة: القول
( بفتح التاء ككسر اٞتيم قرأ عيوفى جً رٍ تػى كابن عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كأبو جعفر كخلف، كقراءة )

 .(3) ُّا يعقوب كأبو عمرك
 اءة، فنبلحظ أنو مل يذكر أف أليبه القر تبٌُت للباحث أف ابن عاشور أنقص يف نسبتو ٢تذ

عمرك القراءة بكسر اٞتيم كفتح التاء مع من قرأ ُّذه القراءة، كىذا جيعل القارئ يظن أف أليب عمرك 
 قراءة اٞتمهور كىذا غَت صحيح.

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة الرابعة:
  [282]سورة البقرة:آية َّ خم ننىن من زن رن مم

 كما التعليل الـ منو ٤تذكؼ أنو على أف مهزة بفتح اٞتمهور قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "قرأه
 ييعلل أف إىل فيو حيتاج ما إىل ينصرؼ الكبلـ ىذا يف كالتعليل أف، مع العريب الكبلـ يف الغالب ىو

                                  
الغاية ، . األصبهاين99، ص2، طتقريب النشر. ابن اٞتزرم، 236، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (1)

 .578، ص2، ج1، طالروضة في القراءات اإلحدى عشرة. ابن علي ا١تالكي، 206، ص1، طفي القراءات العشر
 .563، ص2، ج1، طالتحرير والتنوير ،ابن عاشور (2)
، البدور الزاىرة. ابن النشار، 315، ص1، طتحبير التيسير. ابن اٞتزرم، 99، ص2، طتقريب النشرابن اٞتزرم،  (3)

 .209، ص1، ج1ط
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 عوض جعل إال النفوس إليو تطمئن ال قد حكمان  اٞتملة ىذه يف ٧تد ال إذ ا١تكلفُت، إقناع لقصد
 ٚتلة يف احملذكؼ با٠ترب متعلقة أف قبل ا١تقدرة كالبلـ. بتعليلو فصرح اثنتُت بامرأتُت الواحد الرجل
( بنصب كقرأكه كامرأتاف، رجل فليشهد أك يشهداف كامرأتاف فرجل التقدير إذ الشرط جواب  )فػىتيذىكٍّرى
 كبرفع الشرط، فعل كتضل شرطية أف تباراع على ا٢تمزة بكسر ٛتزة كقرأه تىًضل (، )أىفٍ  على عطفان 
 فهي كالتقدير ٣تزـك غَت بعدىا ما بأف تؤذف الفاء ألف الفاء بعد ٤تذكؼ مبتدأ خرب أنو على تذكر

 .(1)األخرل" تذكرىا

أكرد ا١تؤلف يف ىذا ا١توضع كلمتاف ذكر خلف القراء فيهما، فالكلمة األكىل يف القول في المسألة: 
تىًضل ( قرأ ُّا ٚتهور القراء العشرة  تىًضل ( بكسر ا٢تمزة كفتحها، فقراءة )أىفٍ  خلف القراء عند )أىفٍ 

كىم: نافع كابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر كعاصم كالكسائي كأبو جعفر كيعقوب كخلف، أما قراءة 
 تىًضل ( بكسر ا٢تمزة فقد قرأ ٛتزة كحده بالكسر. )ًإفٍ 

( فو  ردت فيها قراءتاف، بنصب الراء كرفعها كاألخرل بإسكاف الذاؿ أما الكلمة الثانية )فػىتيذىكٍّرى
( بفتح الذاؿ كتشديد الكاؼ قرأ ُّا نافع كابن عامر كعاصم كٛتزة  كفتحها، فالقراءة األكىل )فػىتيذىكٍّرى

ابن كثَت كأبو  كالكسائي كأبو جعفر كخلف، كقراءة )فػىتيٍذًكر( بإسكاف الذاؿ كٗتفيف الكاؼ قرأ ُّا
( بنصب الراء قرأ ُّا ٚتهور العشرة كىم نافععمرك كيعقو   كأبو كثَت كابن ب، كالقراءة الثانية )فػىتيذىكٍّرى

( بضم الراء قرأ ُّا  كيعقوب جعفر كأبو كالكسائي كعاصم عامر كابن عمرك كخلف، أما قراءة )فتذكري
 . (2) ٛتزة كحده، كالقراءتاف متواترتاف قرأ ُّا القراء العشرة

( كخاصة يف إسكاف الذاؿ تبٌُت للباحث أف  ابن عاشور مل يذكر خيلف القراء يف )فػىتيذىكٍّرى
كٗتفيف الكاؼ كالقراءة األخرل بفتح الذاؿ كتشديد الكاؼ، ىذا جيعل القارئ يظن أنو ليس يف 
ىذه الكلمة قراءة أخرل كىذا الظن غَت صحيح، مع أف ابن عاشور ذكر خلفهم يف ضم الراء 

ا يف نفس الكلمة، فلرٔتا يغفل عنها القارئ أحياننا.كفتحها كمل يذكر ىذه الق  راءة، كمهي

                                  
 .574، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
 .155، صالمبسوط في القراءات العشر. األصبهاين، 237-236، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (2)
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 إلى نهاية السورة وفيو أربع مسائل 283المطلب الرابع: القراءات من اآلية 

]سورة  َّ يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة األولى:
 [283البقرة: آية

كقد مع أيضان على ريىين بضم الراء كضم ا٢تاء كالرىاف ٚتع رىن كجيقاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
، كٍٚتعيو قرأه ٚتهور العشرة: بكسر الراء كفتح ا٢تاء، كقرأه ابن كثَت، كأبو عىٍمرك: بضم الراء كضم ا٢تاء

 .(1)"باعتبار تعٌدد ا١تخاطبُت ُّذا اٟتكم

ألف، كالباقوف كىم: نافع  قرأ ابن كثَت كأبو عمرك )فريىينه( بضم الراء كا٢تاء بدكفالقول في المسألة: 
 كابن عامر كعاصم كٛتزة كالكسائي كأبو جعفر كيعقوب كخلف )فرًىافه( بكسر الراء كألف بعد ا٢تاء

(2). 

]سورة  َّ حيخي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن ٱُّٱيف قولو تعاىل:  المسألة الثانية:
 [283البقرة:آية

 بعد بياء الذيتمن: جعفر كأبو عمرك، كأبو نافع، عن كرش قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأه
 الوصلية؛ االفتعاؿ مهزة بعد كاكان  انقلبت قد األصلية ا٢تمزة بأف اعتباران : مضمومة فوقية مث الذم، ذاؿ
 الوصل مهزة حذفت فلما للمجهوؿ، البناء عند االفتعاؿ تاء ٟتركة ٣تانسة الوصل مهزة ضم الشأف ألف
 .قلباف القراءة ىذه ففي ياء الواك فقلت" الذم" ذاؿ كسرة بعد كاكان  الثانية ا٢تمزة بقيت الدرج يف

 ا٢تمزة إىل ُّا مشَتان  للضمة تبعان  كاكان  ا٢تمزة بقلب اك٘تن الذم: عاصم عن بكر أبو كقرأه
 .(3)ا١تصحف" لرسم فيو ٥تالفة فبل األداء كجو إىل راجع االختبلؼ كىذا

( بإبداؿ ا٢تالقول في المسألة:  مزة ياءنا قرأ ُّا كرش عن نافع كأبو جعفر كأبو عمرك قراءة )ال ًذيتيًمنى
نى( بتحقيق ا٢تمزة  ٓتلف عنو بإبداؿ ا٢تمزة ياءن خالصة، ككافقهم ٛتزة يف الوقف، كقراءة )ال ًذم اٍؤ٘تًي

                                  
 .584، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
تحبير . ابن اٞتزرم، 99، ص2، طتقريب النشراٞتزرم،  . ابن237، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  ((2

 .316، ص1، طالتيسير
 .588، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
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متواترةه قرأ ُّا الباقوف كىم: قالوف عن نافع كابن كثَت كالدكرم عن أيب عمرك كابن عامر كعاصم 
 .(1) كخلفكالكسائي كيعقوب 

تبٌُت للباحث أف ابن عاشور مل يفٌصل ىذه القراءة، فنجده أنو مل يذكر ا٠تيلف أليب عمرك 
فيتوىم القارئ أف أبا عمرك يبدؿ ا٢تمزة ياء قوال كاحدنا كىذا غَت صحيح، كالحظ الباحث أف ا١تؤلف 

ريكيت عن ابن  خالف منهجو بذكره لقراءة شاذة مل يصرح بشذكذىا كنسبها أليب بكر كمهنا، كقد
 .(2) ٤تيصن بواك يف الوصل

 [284]سورة البقرة:آية َّ  يقاك ىق يف ىف يث ىث نث ٱُّٱيف قوؿ اهلل تعاىل:  المسألة الثالثة:
، عطفان على حياًسٍبكم، كقرأه ابن عامر، قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: " كقرأ اٞتمهور فيىغفٍر كيعٌذب باٞتـز

ستئناؼ بتقدير فهو يغفر، كىم كجهاف فصيحاف، : بالرفع على اال، كأبو جعفر، كيعقوبكعاصم
 .(3) "كجيوز النصب كمل يقرأ بو إال يف الشاذ

 .(4) كالقراءتاف متواترتاف قرأ ُّما ٚتهور العشرة كما ذكر ابن عاشورالقول في المسألة: 
صر تبٌُت للباحث أف ابن عاشور جٌوز النصب ٢تذه القراءة كصرح بشذكذىا كىذا ٥تالف ١تنهجو ا١تقت

، كالزعفراين كابن يزيد عن (5) فيو على العشر ا١تتواترة، كقراءة النصب ريكيت عن األعرج كابن عباس
 .(6) ابن ٤تيصن كأبو حيوة كٛتيد

]سورة  َّ  ىي ني مي زي ري ٰى ين ٱُّٱيف قوؿ اهلل عٌز كجٌل:  المسألة الرابعة:
 [285البقرة:آية

                                  
 .137، ص1، ج1، طالبدور الزاىرة. القاضي، 212، ص1، ج1ط البدور الزاىرة،ابن النشار،  (1)
 .294-293، ص1، ج1، طت الشواذإعراب القراءا. العكربم، 105، صشواذ القراءاتالكرماين،  (2)
 .593، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (3)
البدور . ابن النشار، 99، ص2، طتقريب النشر. ابن اٞتزرم، 237، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (4)

 .213، ص1، ج1، طالزاىرة
 .106، صشواذ القراءاتالكرماين،  (5)
 .213، ص1، طفي القراءاتالكامل ا٢تذيل،  (6)
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، كقرأه ٛتزة كالكسائي: كًكتىابًو، بصيغة ٚتع كتاب (ككتبو)كقرأ اٞتمهور  قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "
 .(1) ..."بصيغة ا١تفرد على أٌف ا١تراد القرآف أك جنس الكتاب

( باٞتمع قرأ كىكيتيًبوً قراءة )كىًكتىاًبًو( باإلفراد قرأ ُّا ٛتزة كالكسائي كخلف، كقراءة )القول في المسألة: 
 . (2) رك كابن عامر كعاصم كأبو جعفر كيعقوبُّا ٚتهور العشرة كىم: نافع كابن كثَت كأبو عم

تبٌُت للباحث أف ابن عاشور أنقص يف نستو ٢تذه القراءة، فنجد أنو مل يذكر ٠تلف أنو قرأ 
 باإلفراد، كىذا جيعل القارئ يتوىم أف خلف قرأ مع اٞتمهور باٞتمع كىذا غَت صحيح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 .595-594، ص2، ج1، طالتحرير والتنويرابن عاشور،  (1)
بدور . ابن النشار، اؿ99، ص2، طتقريب النشر. ابن اٞتزرم، 237، ص2، جالنشر في القراءات العشرابن اٞتزرم،  (2)

 .213، ص1، ج1، طالزاىرة
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 تمقترحا: النتائج والالخاتمة
 أواًل: النتائج

 ص الباحث بعد االنتهاء من ىذا البحث إىل ٚتلة من النتائج ديكن إٚتاؿ أمهها يف:خلي 

لقراءات األصولية من مهزو يتطرؽ عند حديثو عن القراءات ل تبٌُت للباحث أف ابن عاشور مل .1
 .يةكإمالةو كترقيقو كتغليظو كتسهيلو إال ما ندر، فهو مقتصر على القراءات الفرشية دكف األصول

على نقل القراءات من كتب يعتمد  راسة كالبحث الحظ الباحث أف ابن عاشو بعد الدر  .2
 التفسَت، ٦تا جيعلو يقع يف ا٠تطأ أحياننا.

 يىعترب ابن عاشور القراءات حجةن على النحو كعلومو كليس العكس. .3
، بصاحب الكتاب رٛتو اهلل كنلتمس لو االعذار يف ا١تواضع اليت مل يوافق فيها الصوابنيشيد  .4

 نهجو يف ٜتسة كعشرين موضعنا حصرىا الباحث من خبلؿ ْتثوكافق مرٛتو اهلل قد  فنجده
 .يف اٞتزئية اليت أشار إليها الباحث

اإلماـ ابن عاشور خالف منهجو الذم كاف قد التـز بو، ك٧تد ذلك جليًّا يف تبٌُت للباحث أف  .5
كسبعُت موضعنا يف سوريت الفاٖتة كالبقرة، مقسمةن كما  مواضع حصرىا الباحث إىل ٨تو أربعة

 يلي:
يف قولو تعاىل: ، كمثاؿ ذلك: قراءات شاذة يف عشرين موضعناره نهجو بذك٥تالفة ابن عاشور م -

 [25آية ]سورة البقرة: َّ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّٱُّٱ
ىو بزنة اإلفراد ككاف الظاىر أف يقاؿ مطهرات   (مطهرة)كقولو: قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: " 

 ىذه قراءة شاذة.ك ، "بذلك ئكما قر 

قولو  لقراءات، كمثالو:موضعنا أنقص فيها نسبتو اكأربعُت  ةخالف ابن عاشور منهجو يف أربع -
 [189آية ]سورة البقرة: َّ خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مجٱُّٱتعاىل: 

(: اٞتمهور قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأ  أبو كقرأه...  الباء بكسر اآلية يف ا١توضعُت يف )اٍلبػيييوتى
كمل يذكره مع من  بضم الباء، ىنا أنقص يعقوب جعفر كأبو عاصم عن كحفص نافع عن ككرش عمرك

 قرأ بكسر الباء.
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لقراءات، كمثاؿ ظ أنو زاد يف نسبتو انبلحو يف عشرة مواضع أيضنا ٧تد ابن عاشور خالف منهج -
  [158]سورة البقرة: آية َّ ىن نن من زن رن مم ام يل ٱُّٱيف قولو تعاىل: ذلك: 

قاؿ ابن عاشور رٛتو اهلل: "كقرأ اٞتمهور )كمن تطوع( بصيغة ا١تاضي، كقرأه ٛتزة كالكسائي كيعقوب 
مع من قرأ بصيغة  زاد ابن عاشور يعقوب العُت".كخلف )يٌطوٌع( بصيغة ا١تضارع كياء الغيبة كجـز 

 .ا١تاضي

 مقترحاتثانيا: ال
 ١تقًتحاتطلبة العلم كالدارسُت كالباحثُت كخاصةن يف ىذا العلم اٞتليل ببعض ا على الباحث يقًتح

 اليت ديكن اإلشارة إليها ىنا:

ا.دعوة الناس إىل العناية بالقرآف الكرمي قراءةن كأداءن كحفظنا كتبلكةن ك  .1  تعٌهدن
طلبة العلم كالباحثُت إىل االىتماـ بالقراءات الواردة يف كتب التفسَت على الباحث  يقًتح .2

 كضركرة التثبت منها كالتدقيق فيها.
الواردة يف تفسَت  عزك القراءاتالدارسُت يف ىذا اَّاؿ إىل استكماؿ  على الباحث يقًتح .3

 التحرير كالتنوير كضبطها كٖتقيقها.
ا١تليئة بالقراءات الغَت مضبوطة كغَت احملققة تدعونا إىل ٖتقيق ىذه الكتب  كثرة التفاسَت .4

كضبطها كي يتسٌٌت لغَت ا١تتخصصُت يف ىذا اَّاؿ سهولة اٟتصوؿ على مراده دكف التأكد 
 كالرجوع إىل الكتب ا١تتخصصة.
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 المبسوط في القراءات العشر،، أٛتد بن اٟتسُت بن مهراف النيسابورم أبو بكر، األصبهاين .9
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 أٛتد، د.ط )الرياض: دار الراية للنشر، د.ت(

القراءات القرآنية في تفسير فتح القدير للشوكاني ، العواضي، يوسف ٤تمد عبده .12
: أ.د. عبد اٟتق عبد الدامي القاضي، د.ط، )صنعاء: جامعة إشراؼ، دراسة منهجية وتحقيق

 (ـ2013ق/1434اإلدياف، 
األنبارم، عبد الرٛتن بن ٤تمد بن عبيد اهلل األنصارم، أبو الربكات، كماؿ الدين،  .13

)األردف: دار ا١تنار،  3ٖتقيق: إبراىيم السامرائي، ط ء،نزىة األلباب في طبقات األدبا
 ـ(1985ق/1405الزرقاء، 

توجيو مشكل القراءات العشرية الفرشية لغة اٟتريب، عبد العزيز بن علي بن علي،  .14
، ٖتقيق: ٤تمد سيدم اٟتبيب، د.ط، )السعودية: جامعة أـ القرل، وتفسيًرا وإعرابًا

 ق(1417
 ، التاريخ الكبير،بن إبراىيم بن ا١تغَتة أبو عبد اهلل البخارم، ٤تمد بن إٝتاعيل .15

 ٖتقيق: ٤تمد عبد ا١تعيد خاف، د.ط )حيدر آباد: دار ا١تعارؼ العثمانية، د.ت(
معالم التنزيل البغوم، ٤تي السنة أبو ٤تمد اٟتسُت بن مسعود بن ٤تمد بن الفراء،  .16

 ق(1420ار الًتاث العريب، )بَتكت: د 1ٖتقيق: عبد الرزاؽ ا١تهدم، ط في تفسير القرآن،
مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد، البنتٍت، ٤تمد بن عمر نوكياٞتاكم إقليما،  .17

 ق(1417)بَتكت: دار الكتب العلمية،  1ٖتقيق ٤تمد أمُت الضاكم، ط
إتحاف فضالء البشر البٌنا، شهاب الدين أٛتد بن ٤تمد بن عبد الغٍت الدمياطي،  .18

)بَتكت: دار عامل الكتب،  1ٖتقيق: شعباف ٤تمد إٝتاعيل، ط بالقراءات األربعة عشر،
 ـ(1987ق/1407



108 
 

سنن الًتمذم، ٤تمد بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، أبو عيسى،  .19
)مصر: مطبعة مصطفى البايب اٟتليب،  2ٖتقيق: إبراىيم عطوة عوض، ط الترمذي،

 ـ(1975ق/1395
الكشف والبيان عن يم النيسابورم، الثعليب، أبو إسحاؽ أٛتد بن ٤تمد بن إبراى .20

)بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب،  1ٖتقيق اإلماـ ابن عاشور، ط تفسير القرآن،
 ـ(2002ق/1422

، النشر في القراءات العشر، ابن اٞتزرم، ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن يوسف .21
 ٖتقيق: علي ٤تمد الضباع، د.ط )بَتكت: دار الكتب العلمية، د.ت(

غاية النهاية ، مشس الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن يوسف، ابن اٞتزرم .22
 ق(1351ٖتقيق: برجسًتاسر، د.ط )د.ـ: مكتبة ابن تيمية،  في طبقات القراء،

طيبة النشر ابن اٞتزرم، مشس الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن يوسف،  .23
١تدينة ا١تنورة: مكتبة نور ا٢تدل، )ا 2ٖتقيق: ٤تمد ٘تيم الزعيب، ط في القراءات العشر،

 ـ(1994ق/1414
شرح طيبة النشر  ،ابن اٞتزرم، شهاب الدين ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن يوسف .24

)بَتكت: دار الكتب العلمية،  2ٖتقيق: أنس مهرة، ط في القراءات العشر،
 ـ(2001ق/1420

نجد مابن اٞتزرم، مشس الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن يوسف،  .25
 ـ(1999ق/1420)بَتكت: دار الكتب العلمية،  1ط المقرئين ومرشد الطالبين،

تحبير التيسير في القراءات ابن اٞتزرم، ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد بن يوسف،  .26
)األردف: دار الفرقاف،  1ٖتقيق: د. أٛتد ٤تمد مفلح القضاة، طالعشر، 

 ـ(2002ق/1421
بيين وجوه القراءات الشاذة في ت، المحتسب ابن جٍت، أبو الفتح عثماف .27

ٖتقيق: على النجدم ناصف، عبد اٟتليم النجار، عبد الفتاح إٝتاعيل  اإليضاح عنها،و 
 ـ(1994ق/1415)القاىرة: كزارة األكقاؼ،  1شليب، ط



109 
 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح ابن جٍت، أبو الفتح عثماف،  .28
-ق1419)بَتكت: دار الكتب العلمية،  1ٖتقيق: ٤تمد عبد القادر عطا، طعنها، 
 ـ(1998

ابن أيب حامت، أبو ٤تمد عبد الرٛتن بن ٤تمد بن إدريس بن ا١تنذر التميمي، اٟتنظلي،  .29
 ـ(1952ق/1275)بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب،  1ط الجرح والتعديل،الرازم، 

أبو حامت  ابن حباف، ٤تمد بن حباف بن أٛتد بن حباف بن معاذ بن معبد التميمي .30
)ا٢تند: دائرة ا١تعارؼ العثمانية،  1ٖتقيق: ٤تمد عبد ا١تعيد خاف، ط الثقات،الدارمي البسيت، 

 ـ(1973ق/1393
ابن حباف، ٤تمد بن حباف بن أٛتد بن حباف بن معاذ بن معبد التميمي أبو حامت  .31

لي ٖتقيق: مرزكؽ ع مشاىير علماء األمصار وأعالم فقهاء األعصار،الدارمي البسيت، 
 ـ(1991ق/1411)مصر: دار الوفاء،  1إبراىيم، ط

مسند اإلمام بن حنبل، أبو عبد اهلل أٛتد بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباين،  .32
)بَتكت: مؤسسة الرسالة،  1ٖتقيق: شعيب األرنؤكط، ط أحمد بن حنبل،

 ـ(2001ق/1421
 ر القرآن،فتح الرحمن في تفسياٟتنبلي، ٣تَت الدين بن ٤تمد العليمي ا١تقدسي،  .33

 ـ(2009ق/1430)د.ـ: دار النوادر،  1ٖتقيق: نور الدين طالب، ط
 2ط معجم البلدان،اٟتموم، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الركمي،  .34

 ـ( 1995)بَتكت: دار صادر، 
 معجم األدباء،اٟتموم، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الركمي،  .35

 ـ(1993ق/1414)بَتكت: دار الغرب اإلسبلمي،  1اس، طٖتقيق: إحساف عب
ٖتقيق: عادؿ أٛتد  ، تفسير البحر المحيط،أبو حياف، ٤تمد بن يوسف األندلسي .36

 ـ(2001ق/1422)بَتكت: دار الكتب العلمية،  1عبد ا١توجود، علي ٤تمد معوض، ط
اجع، ٖتقيق: ٤تمد كرمي ر  الميسر في القراءات األربع عشرة،خاركؼ، ٤تمد فهد،  .37

 ـ(2000ق/1420)بَتكت: دار الكلم الطيب،  1ط
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 مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع،ابن خالويو، أبو عبد اهلل اٟتسُت بن أٛتد،  .38
 د.ط )القاىرة: مكتبة ا١تتنيب، د.ت(

ٖتقيق:  الحجة في القراءات السبع،ابن خالويو، اٟتسُت بن أٛتد أبو عبد اهلل،  .39
، ط  ق(1401كت: دار الشركؽ، )بَت  4عبد العاؿ سامل مكـر

تاريخ ا٠تطيب البغدادم، أبوبكر بن أٛتد بن علي بن ثابت بن أٛتد بن مهدم،  .40
)بَتكت: دار الكتب العلمية،  1ٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طبغداد وذيولو، 

 ق(1417
تالي ا٠تطيب البغدادم، أبوبكر بن أٛتد بن علي بن ثابت بن أٛتد بن مهدم،  .41

)الرياض: دار  1ٖتقيق: مشهور بن حسن بن سلماف أٛتد الشقَتات، ط ،تلخيص المتشابو
 ق(1417الصميعي، 

)دمشق: دار سعد الدين،  1ط معجم القراءات القرآنية،ا٠تطيب، عبد اللطيف،  .42
 ـ(2002ق/1422

تاريخ ا٠تطيب البغدادم، أبوبكر بن أٛتد بن علي بن ثابت بن أٛتد بن مهدم،  .43
)بَتكت: دار الغرب اإلسبلمي،  1ركؼ، طٖتقيق: بشار عواد مع بغداد،

 ـ(2002ق/1422
ابن خلكاف، أبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم بن أيب بكر البزمكي األريلي،  .44

)بَتكت: دار صادر،  1ٖتقيق: إحساف عباس، ط وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،
 د.ت(

مد الطاىر بن عاشور، ، شيخ اإلسالم اإلمام األكبر محابن ا٠توجة، ٤تمد اٟتبيب .45
 ـ(2008د.ط )تونس: الدار العربية للكتاب، 

 جامع البيان في القراءات السبع،الداين، عثماف بن سعيد بن عثماف بن عمر،  .46
 ـ(2007ق/1428)اإلمارات: جامعة الشارقة،  1ط

ٖتقيق: اكتو تريزؿ،  التيسير في القراءات السبع،الداين، عثماف بن سعيد بن عمر،  .47
 ـ(1984ق/1404ت: دار الكتاب العريب، )بَتك  2ط
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ٖتقيق: ٤تمد جامع البيان في القراءات السبع، الداين، عثماف بن سعيد بن عمر،  .48
 ـ( 2005ق/1426)بَتكت: دار الكتب العلمية،  1صدكؽ اٞتزائرم، ط

المقتنى في الذىيب، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىادٍياز،  .49
)الدينة ا١تنورة: اٞتامعة اإلسبلمية،  1ٖتقيق: ٤تمد صاٌف عبد العزيز ا١تراد، طسرد الُكنى، 

 ق(1408
تاريخ اإلسالم الذىيب، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىادٍياز،  .50

)بَتكت: دار الغرب اإلسبلمي،  1ٖتقيق: بشار عواد معركؼ، ط ووفيات مشاىير األعالم،
 ـ( 2003

، معرفة القراء مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىادٍيازالذىيب،  .51
 ـ(1997ق/1417)بَتكت: دار الكتب العلمية،  1طالكبار على الطبقات واألعصار، 

تذكرة الذىيب، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىادٍياز،  .52
 ـ( 1998ق/1419)بَتكت: دار الكتب العلمية،  1ط الحفاظ،

سير أعالم الذىيب، مشس الدين أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن عثماف بن قىادٍياز،  .53
 ـ(1985ق/1405)بَتكت: دار الرسالة،  3ٖتقيق: شعيب األرناؤكط، طالنبالء، 

الرزاؽ علي إبراىيم  الزبيدم، الشيخ عثماف بن عمر بن أيب بكر الناشرم اليمٍت، عبد .54
، د.ط )بَتكت: دار الكتب دي على متن الدرة البن الجزريشرح اإلمام الزبيموسى، 
 ـ(1998ق/1409العلمية، 

 1ط معاني القرآن وإعرابو،الزجاج، إبراىيم بن السرم بن سهل بن إسحاؽ،  .55
 ـ(1988ق/1408)بَتكت: دار الكتب، 

)مصر: مطبعة  3ط مناىل العرفان في علوم القرآن،الزرقاين، ٤تمد عبد العظيم،  .56
 اٟتليب، د.ت( عيسى البايب

البرىان في علوم الزركشي، أبو عبد اهلل بدر الدين ٤تمد بن عبد اهلل بن ُّادر،  .57
)دمشق: دار إحياء الكتب العربية،  1ٖتقيق: ٤تمد أبو الفضل إبراىيم، طالقرآن، 

 ـ(1957ق/1376
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)د.ـ:  15ط األعالم،الزركلي، خَت الدين بن ٤تمد بن ٤تمد بن فارس الدمشقي،  .58
 ـ(2002للمبليُت،  دار العلم

الكش اف عن حقائق الز٥تشرم، أبو القاسم ٤تمود بن عمرك بن أٛتد جار اهلل،  .59
 ق(1407)بَتكت: دار الكتاب العريب،  3طوغوامض التفسير، 

 5ٖتقيق: سعيد األفغاين، ط حجة القراءات،ابن ز٧تلة، أيب زرعة عبد الرٛتن ٤تمد،  .60
 ـ(2004ق/1422)بَتكت: دار الرسالة، 

تاين، أبو داكد سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك السجس .61
)د.ـ: دار الرسالة  1ٖتقيق: شعيب األرنؤكط، ٤تمد القره بوللي طسنن أبي داود، األزدم، 
 ـ(2009ق/1430العا١تية، 

السخاكم، مشس الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أيب بكر بن  .62
)بَتكت: دار الكتب  1ط لتحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة،اعثماف بن ٤تمد، 

 ـ(1993ق/1414العلمية، 
لطائف اإلشارات لفنون السخاكم، أبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر،  .63

ٖتقيق: مركز الدراسات اإلسبلمية، د.ط )ا١تدينة ا١تنورة: مكتبة ا١تلك فهد الوطنية،  القراءات،
 ق(1434

س الدين أبو ا٠تَت ٤تمد بن عبد الرٛتن بن ٤تمد بن أيب بكر بن السخاكم، مش .64
ٖتقيق: إبراىيم  الجواىر والدرر في ترجمة شيخ اإلسالم ابن حجر،عثماف بن ٤تمد، 

،  1باجس عبد اَّيد، ط  ـ(1999ق/1419)بَتكت: دار ابن حـز
لبغدادم، ابن سعد، أبو عبد اهلل ٤تمد بن سعد بن منيع ا٢تامشي بالوالء، البصرم، ا .65

)بَتكت: دار الكتب العلمية،  1ٖتقيق، ٤تمد عبد القادر عطا، ط الطبقات الكبرى،
 ـ(1991ق/1410

السكاكي، يوسف بن أيب بكر بن ٤تمد بن علي ا٠توارزمي اٟتنفي أبو يعقوب،  .66
 ـ(1987ق/1407)بَتكت: دار الكتب العلمية،  2ط مفتاح العلوم،
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الدر ن أٛتد بن يوسف بن عيد الدائم، السمُت اٟتليب، أبو العباس شهاب الدي .67
ٖتقيق: أٛتد ٤تمد ا٠تراط، د.ط )دمشق: دار القلم،  المصون في علوم الكتاب المكنون،

 د.ت(
)بَتكت:  1ط طبقات الحفاظ،السيوطي، عبد الرٛتن بن أيب بكر جبلؿ الدين،  .68

 ق(1403دار الكتب العلمية، 
لموضح في وجوه القراءات االشَتازم، نصر بن علي بن ٤تمد ابن أيب مرمي،  .69

، )جدة: اٞتماعة ا٠تَتية لتحفيظ القرآف، 1، ٖتقيق: عمر ٛتداف الكبيسي، طوعللها
 ـ(1993ق/1414

أبو شامة، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرٛتن بن إٝتاعيل بن إبراىيم ا١تقدسي  .70
 ت(د.ط )بَتكت: دار الكتب العلمية، د. إبراز المعاني من حرز األماني،الدمشقي، 

ٖتقيق:  الوافي بالوفيات،الصفدم، صبلح الدين بن خليل بن أيبك بن عبد اهلل،  .71
 ـ(2000ق/1420أٛتد األرناؤكط، تركي مصطفى، )بَتكت: دار الًتاث العريب، 

محمد الطاىر بن عاشور عالمة الفقو وأصولو والتفسير الضباع، إياد خالد،  .72
 د.ط )دمشق: دار القلم، د.ت(وعلومو، 

كشف المغطى من المعاني ٤تمد الطاىر بن ٤تمد بن ٤تمد الطاىر،  ابن عاشور، .73
)مصر: دار  1ٖتقيق: طو بن علي بو سَتيح التونسي، ط واأللفاظ الواقعة في الموطأ،

 ـ(2006ق/1427السبلـ، 
المعنى السديد وتنوير العقل ابن عاشور، ٤تمد الطاىر بن ٤تمد بن ٤تمد الطاىر،  .74

)بَتكت: مؤسسة التاريخ العريب،  1طجيد، الجديد في تفسير الكتاب الم
 ـ(2000ق/1420

النص ابن العريب، القاضي ٤تمد بن عبد اهلل أبو بكر ا١تعافرم اإلشبيلي ا١تالكي،  .75
ٖتقيق: عمار طاليب، د.ط )مصر: دار الًتاث،  الكامل لكتاب العواصم من القواصم،

 د.ت(
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ٖتقيق: عمرك  ريخ دمشق،تاابن عساكر، أبو القاسم علي بن اٟتسن بن ىبة اهلل،  .76
 ـ(1995ق/1415بن غرامة العمركم، د.ط )د.ـ: دار الفكر، 

 تقريب التهذيب،العسقبلين، أبو الفضل أٛتد بن علي بن ٤تمد بن أٛتد بن حجر،  .77
 ـ(1986ق/1406)دمشق: دار الرشيد،  1ٖتقيق: ٤تمد عوامة، ط

شائر، د.ط )دمشق: دار البالبسط في القراءات العشر، العٌشا، ٝتر،  .78
 ـ(2004ق/1424

ابن عطية، أبو ٤تمد عبد اٟتق بن غالب بن عبد الرٛتن بن ٘تاـ األندلسي احملاريب،  .79
 1ٖتقيق عبد السبلـ عبد الشايف ٤تمد، ط المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،

 ق(1422)بَتكت: دار الكتب العلمية، 
 عراب القراءات الشواذ،، إالعكربم، ٤تب الدين أبو البقاء عبد اهلل بن اٟتسُت .80

 ـ(1996ق/1417)بَتكت: دار عامل الكتب،  1ٖتقيق: ٤تمد السيد أٛتد عٌزكز، ط
اهلل بن اٟتسُت بن عبد اهلل بن اٟتسُت بن اإلماـ ٤تب الدين أبو  العكربم، عبد .81

)بَتكت: دار عامل  1ٖتقيق: ٤تمد السيد أٛتد عٌزكز، ط إعراب القراءات الشواذ،البقاء، 
 ـ.1996-ق1417الكتب، 

 الحجة للقراء السبع،الغفار الفارسي األصل،  أبو علي، اٟتسن بن أٛتد عبد .82
)دمشق: دار ا١تأموف للًتاث،  2ٖتقيق: بدر الدين قهوجي، بشَت جوجيايب، ط

 (1993ق/1413
 شيخ الجامع األعمم محمد الطاىر بن عاشور حياتو وآثاره،الغايل، بلقاسم،  .83

،  1ط  ـ(1996ق/1417)بَتكت: دار ابن حـز
)بَتكت:  1ط ديوان اإلسالم،الغزم، مشس الدين أبو ا١تعايل ٤تمد بن عبد الرٛتن،  .84

 ـ(1990ق/1411دار الكتب العلمية، 
التبصرة في قراءات األئمة العشرة، ابن فارس ا٠تياط، اإلماـ أبو اٟتسن علي،  .85

 ـ(2007)الرياض: مكتبة الرشد،  1ٖتقيق: رحاب ٤تمد مفيد شقيقي، ط
مفاتيح الرازم، أبو عبد اهلل ٤تمد بن عمر بن اٟتسُت بن اٟتسُت التيمي، الفخر  .86

 ق(1420)بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب،  3ط الغيب،
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)القاىرة،  1ط تقريب الطيبة،فكرم، إيهاب بن أٛتد حيدر بن موسى بن إٝتاعيل،  .87
 ـ(2006ق/1427ا١تكتبة اإلسبلمية، 

)بَتكت: دار  1ط ، القاموس المحيط،عقوبالفَتكز آبادم، ٣تد الدين ٤تمد بن ي .88
 ـ(2003-ىػ1424الفكر، 

سراج ابن القاصح، اإلماـ أيب القاسم علي بن عثماف بن ٤تمد بن أٛتد بن اٟتسن،  .89
)بَتكت:  1ٖتقيق: ٤تمد عبد القادر شاىُت، ط القارئ المبتدئ وتذكرة المقرئ المنتهي،

 ـ(1999ق/1419دار الكتب العلمية، 
الوافي في شرح الشاطبية في لفتاح بن عبد الغٍت بن ٤تمد، القاضي، عبد ا .90

 ـ(1992ق/1412)د.ـ: مكتبة السوادم،  4ط القراءات السبع،
البدور الزاىرة في القراءات العشر القاضي، عبد الفتاح بن عبد الغٍت بن ٤تمد،  .91

 )بَتكت: دار الكتاب العريب، د.ت( 1طالمتواترة، من طريقي الشاطبية والدرة، 
البدور الزاىرة في القراءات العشر اضي، عبد الفتاح بن عبد الغٍت بن ٤تمد، الق .92

 )بَتكت، دار الكتاب العريب، د.ت( 1طالمتواترة، 
إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات القباقيب، مشس الدين ٤تمد بن خليل،  .93

 ـ(2003ق/1424)األردف: دار عمار،  1ٖتقيق: أٛتد خالد شكرم، ط األربع عشرة،
القرطيب، أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠تزرجي مشس  .94

)القاىرة: دار  2ٖتقيق: أٛتد الربدكين، إبراىيم اطفيش، ط الجامع ألحكام القرآن،الدين، 
 ـ(1964ق/1384الكتب ا١تصرية، 

زرجي مشس القرطيب، أبو عبد اهلل ٤تمد بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٠ت  .95
)القاىرة: دار  2ٖتقيق: أٛتد الربدكين، إبراىُت أطفيش، ط الجامع ألحكام القرآن،الدين، 

 ـ( 1964ق/1384الكتب ا١تصرية، 
الكفاية الكبرى في القراءات القبلنسي، أبو العز ٤تمد بن اٟتسن بن بندار،  .96

 ـ(2003)مصر: دار الصحابة للًتاث،  1ٖتقيق: ٚتاؿ الدين ٤تمد شرؼ، ط العشر،
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 ، معجم المؤلفين،كحالة، عمر بن رضا بن ٤تمد بن راغب بن عبد الغٍت الدمشقي .97
 د.ط )بَتكت: مكتبة ا١تثٌت، د.ت(

 شواذ القراءات،الكرماين، رضي الدين مشس القراء أبو عبد اهلل ٤تمد بن أيب نصر،  .98
 ٖتقيق: مشراف العجلي، د.ط )بَتكت: دار الببلغ، د.ت(

مفاتيح مد بن أيب احملاسن بن أيب الفتح بن أيب شجاع، الكرماين، أبو العبلء ٤ت .99
)بَتكت: دار  1ٖتقيق: د.عبد الكرمي مصطفى مدًف، ط األغاني في القراءات والمعاني،

 ،  ـ(2001ق/1422ابن حـز
السبعة في ابن ٣تاىد، أٛتد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر البغدادم،  .100
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