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ملخص البحث
تفسير الجاللين من كتب التفسير الذي يتداول لدى المسلمين كمرجع أساسي،
وخاصة للطالب الذين يرغبون أن يتعلموا التفسير للمرحلة االبتدائية .واعتبر هذا
التفسير كالمرجع األول في تعلم علم التفسير قبل أن يتعلموا كتب التفسير األخرى
كتفسير الطبري ،اآللوسي ،القرطبي وغيرهم من المفسرين .اهتم العلماء القدماء
اهتماما كبيرا هذا التفسير حتى كتب عنه أكثر من عشرين "حواشي الجاللين".
استخدم الجالالن مناهج متعددة في تفسيرهما مثل بيان اآلية القرآنية من الناحية
النحوية والصرفية ،طرح السؤال ،القراءات القرآنية وغيرها .لذلك ،هدف كتابة هذا
البحث هو من أجل النظر إلى القراءات الواردة في سورة يس في تفسير الجاللين
والقراءات الموجودة في سورة يس لم ترد في تفسير الجاللين .واخترت سورة يس
نموذجا في هذا البحث للنظر إلى مناهج الجاللين في بيان األمور التي تتعلق
بالقراءات القرآنية بشكل كامل.
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ABSTRACT
Tafsir Al-Jalalain is amongst the book of tafsir (exegesis) that
has been used widely by students who intended to learn the
knowledge of tafsir at the very beginning. It is used as a
fundamental element before other books such as Tafsir AtTabari, Al-Alusi, and Al-Qurtubi which are more advanced and
requires a longer interpretation. It is so unique such that the
earlier Islamic scholars were so concern until there were more
than twenty “hawasyi al-Jalalain” explaining this book in
detailed interpretation. Various methods employed by alJalalain such as interpretation of verses of al-Quran in terms
of syntax and Arabic morphology, forms of question,
information regarding al-qiraat and others.Based on the
written, this project paper is aimed at a more detailed view of
the information regarding al-qiraat al-quraniah inside the
book. Therefore, the researcher has selected Yaasin, a chapter
of Al-Quran, as the research sample to derive to the more
detailed information regarding al-qiraat that is mentioned or
not mentioned specifically in the book of tafsir.This is because,
the researcher wanted to explore the method employed by alJalalain in their interpretation especially those that are related
to al-qiraat al-quraniah.
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اإلهداء
أهدي هذا البحث إىل أيب (حسن بن يوسف) و ّأمي (وان زهرة بنت وان أمحد) الكرميني
على رعايتهما وعنايتهما يب وأدعو اهلل تعاىل هلما بالصحة والعافية وطول العمر وأن جيعلين
خلفا صاحلا هلما وعونا هلما على احلياة .وأهدي هذا البحث أيضا إىل زوجيت احلبيبة (نور
اهلدى بنت أمحد) على ما حتملته من عناء ومشقة من أجل أن أتفرغ هلذا البحث حيث
كانت نعم النصري على التوجه إىل الكتابة والبحث ،وفرغت جهدي ووقيت حىت أكمل
وأجنز هذا البحث.وال أنسى أن أهدي هذا البحث إىل ابين (توفيق وايف) وبنيت (إنشراح
وىف) وأدعو اهلل أن جيعلهما قرة عيين يف الدنيا واآلخرة.
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شكر وتقدير
أتوجه بالشكر إىل املشرف فضيلة الدكتور أمحد نبيه املكاوي الذي القيت منه كل ترحيب
إيل الكثري من النصائح ومل يبخل
وعناية وتوجيه سليم وأفادين كثريا يف مراحل حبثي وق ّدم ّ
علي من علمه ووقته .كما أشكر من ساعدين وحفزين على االستمرار يف هذا البحث حىت
ّ
خرج هبذه الصورة.
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مقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبيه األمني ،وعلى آله وأصحابه أمجعني .قال
اهلل عزوجل يف حمكم كتابه ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ ( .)1أما بعد :
كما عرفنا ،أن علم القراءات من أجل العلوم يف اإلسالم .أنزل اهلل-سبحانه وتعاىل-
هذا العلم رمحة ألمته يف تعبدهم إياه .مصداقا لقول الرسول-صلى اهلل عليه وسلم ،-عن أيب
بن كعب رضي اهلل عنه قال  :لقي رسول اهلل-صلى اهلل عليه وسلم -جربيل عليه السالم

عند أحجار املراء ،فقال رسول اهلل-صلى اهلل عليه وسلم -جلربيل (( إني بعثت إلى أمة
أميين ،فيهم الشيخ العاسي ،والعجوز الكبيرة ،والغالم ،فقال :فمرهم فليقرؤوا القرآن
()0

على سبعة أحرف))

 .وعلم القراءات ليس جمردا يتكلم عن أوجه القراءات القرآنية

املختلفة كما زعم بعض الزعماء وطعنوا فيها ولكن هناك أشد تعلقا بينه وبني العلوم األخرى
كالعربية والفقهية والعقيدة والرسم العثماين والتجويد و التفسري وغري ذلك .وقد بذل العلماء
القدماء واملعاصرون اجلهد يف نقل و تطوير هذا العلم منظوما ومنثورا.
هذا ولقد اطلعت على بعض املؤلفات يف القراءات ،فوجدت أن معظم املفسرين
يذكر أوجه القراءات القرآنية يف تفسريهم .وبدا هذا املنهج يف تفسري ابن جرير الطربي،
والقرطيب ،واأللوسي وغريهم من العلماء األجالء .وانطالقا من هذا الشأن أقوم بكتابة هذا
البحث إلبراز ما يف سورة يس من القراءات وذلك من خالل تفسري اجلاللني الذي ألفه
اإلمامان اجلليالن احمللي والسيوطي مع أنه من أنواع املختصرات يف التفسري .وأحاول أن أبني
ما فيه القراءات املوجودة وأوضح بشكل أبني بقدر ما أستطيع.
وهذا البحث يتكون من  :مقدمة ،أهداف البحث ،أسئلة البحث ،أسباب اختيار املوضوع،
أمهية البحث ،مشكلة البحث ،منهجية البحث ،الدراسات السابقة ، ،والفصلني  :الفصل
األول هو التعريف بالشيخني وتفسريمها ويقسم هذا الفصل إىل املبحثني واملبحث األول :
سرية ذاتية لإلمامني احمللي والسيوطي واملبحث الثاين  :دراسة حول تفسري اجلاللني .والفصل
( )1سورة احلجر ،اآلية 9 :
( )2سنن الرتمذي اجلامع الصحيح ،كتاب القراءات ،باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف1135-1134 /2 ،
 ،رقم احلديث ( )2944وقال:حسن صحيح.
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الثاين هو حتليل القراءات الواردة يف النص القرآين ،و يتكون إىل املبحثني ،املبحث األول :
حتليل القراءات املذكورة يف سورة يس وتوجيهها واملبحث الثاين :حتليل القراءات املذكورة يف
سورة يس ومل ترد يف تفسري اجلاللني وتوحيهها،وبعد ذلك خامتة اليت تشتمل على بعض
النتائج والتوصيات واملراجع واملصادر .وأخريا ،أسأل اهلل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه
الكرمي وأن ينتفع به الناس.
أوال  :أهداف البحث:

يهدف البحث إىل أهداف خمتلفة ،وبياهنا كالتايل :
 -1بيان عرض القراءات القرآنية املذكورة يف سورة يس.
 -2بيان توجيهات القراءات من ناحية اللغوية.
 -3توضيح القراءات غري املذكورة يف سورة يس.
 -4عزو كل قراءة إىل راويها أو قارئها.
ثانيا  :أسئلة البحث :
 -1ما هي القراءات املعروضة بسورة يس يف هذا التفسري؟
 -2كيف يوجه املؤلف القراءات املختلف فيها؟
 -3هل يُعرض يف التفسري كل األلفاظ املختلف فيها عند القراء ؟
 -4هل يعزو املؤلفان القراءات إىل رواهتا؟
ثالثا  :أسباب اختيار الموضوع :
هناك بعض العوامل والدوافع اليت تؤدي إىل اختيار املوضوع وكتابته ،وأذكر بعضها هنا وهي
كاآليت:
 -1تفسري اجلاللني أحد كتب التفاسري اليت يذكر فيها أوجه القراءات املتنوعة.
 -2ألن أوجه القراءات اليت وردت فيه ليست مرتبة.
 -3ذكر أوجه القراءات خمتصرة.
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 -4اخرتت سورة يس ألن هلا أفضلية خاصة .كما جاء يف احلديث النيب-صلى اهلل عليه
وسلم (( -اقرءوها عند موتاكم:يعني يس))(. )3

رابعا  :أهمية البحث :
 -1ظهور مكانة اإلمامني اجلليلني وتفسريمها وعالقته بعلم القراءات.
 -2احلفظ على معلومات القراءات القرآنية يف هذا التفسري.
 -3توضيح وبيان القراءات الواردة فيه.
خامسا  :مشكلة البحث :
 -1وجدت أن بعض احلواشي لتفسري اجلاللني والنسخة احملققة له تعلق عن القراءات
املوجودة أكثر من املؤلفني ،ولكن مل تشتمل على كل املواضع املختلف فيها عن القراءات
القرآنية .فمثال ،يعلق الصاوي يف حاشيته عن القراءات ومل يذكرها غريه يف حاشية والعكس
صحيح.
 -2ومل ينسب أصحاب احلواشي عن هذا التفسري القراءات املعروضة إىل رواهتا بل يعزون
ذلك إىل شيوخهم وبعضهم يستعملون ألفاظا مثل "قراءة سبعية" أو قراءة عشرية" أو "قراءة
شاذة" بدون استشهاد من متون القراءات دليال يف بيان قراءاهتا.

( )3سنن أيب داود ،كتاب اجلنائز ،باب قراءة عند امليت ،1363/3 ،رقم احلديث ( .)3121سنن ابن ماجه ،كتاب
اجلنائز ،باب ما جاء يف يقال عنه املريض إذا حضر ،257 ،رقم احلديث ( .)1448املستدرك ،كتاب فضائل
القرآن ،باب ذكر فضائل سور وآي متفرقة ،752/1 ،رقم احلديث (.)2074
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سادسا  :منهجية البحث :
الكتابة األكادمية هلا منهج خاص الذي جيب للباحث أن يتبعه للحصول على البحث
الكامل .ولذلك ،يف هذا البحث قد سلكت بعض املناهج يف تكميل كتابته وبيانه كالتايل :
 -1املنهج اإلستقرائي  :مجعت عددا من كتب القراءات عرضا وتوجيها مثل تقريب
الشاطبية ،التيسري ،إحتاف فضالء البشر ،احلجة للقراء السبعة ،احلجة يف القراءات السبع
وغريها ،واطلعت عليها وأخذت منها ما يناسب هلذا البحث عن معلومات القراءات.
 -2املنهج املقارن  :قارنت بني عرض القراءات وتوجيهها يف التفسري وبني كتب القراءات
كشرح الشاطبية مثل تقريب املعاين ،الوايف ،غيث النفع وغريها للنظر إىل أوجه القراءات
بشكل كامل.
عمدت بشكل خاص يف حتليل القراءات املذكورة يف تفسري اجلاللني على اخلطوات التالية :
رت يف التفسري عن بيان القراءات.
أوال  :ذكرت اآلية اليت ذُكِ ْ
َّت عرض القراءات املوجودة يف التفسري.
ثانيا  :بين ُ

حت القراءات املذكورة يف سورة يس باختصار واعتمدت يف ذلك على كتب
ثالثا َّ :
وض ُ
القراءات .

رابعا  :استدللت على ما سبق باألدلة من منت الشاطبية) .(4ونقلت الشرح من الكتب اليت
هتتم بشرح الشاطبية لبيان الغامض يف ذلك.

خامسا  :ذكرت التوجيهات واخلالصة و التنبيهات فيه.
واتبعت يف حتليل القراءات املذكورة يف سورة يس ومل ترد يف تفسري اجلاللني اخلطوات املذكورة
غري اخلطوة الثانية .ومل أبني أوجه القراءات يف باب املدغم واملمال بشكل كامل لكثرة ورودها
يف سورة يس ولكن ذكرهتا باختصار كما ذكر صاحب مصحف دار الصحابة يف القراءات
السبع املتواترة(.)5

( )4الزعيب ،حممد متيم ،منت الشاطبية املسمى حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع لإلمام الشاطيب ،الطبعة
الرابعة (،املدينة املنورة-شارع السمانية :مكتبة دار اهلدى 1325 ،ه2004/م).
( )5مجال الدين شرف ،مصحف دار الصحابة يف القراءات السبع املتواترة من طريق الشاطبية (،طنطا :دار الصحابة
للرتاث،دون سنة) ،سورة يس.
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سابعا  :الدراسات السابقة :

 -1اإلمام الصاوى وحاشيته على تفسير الجاللين دراسة وتعليق للجزء األول من أول
سورة الفاتحة إلى آخر سورة المائدة للباحث حممد حممد السيد عوض .بني الباحث منهج
اإلمام الصاوي يف حاشيته ،وعلق على اآلراء الضعيفة واملرويات الباطلة الواردة فيها .مث ختم
البحث بأهم النتائج اليت توصل إليها.

 -2العالمة الجمل وحاشيته على الجاللين  -تحقيق ودراسة الباحث أ.د .عبد الفتاح

حممد خضر .قسم الباحث دراسته هذه إىل قسمني ،وقام يف القسم األول بالتعريف بالعالمة
اجلمل ،أما القسم الثاين فخصه حباشية اجلمل حيث قام بتحقيق نصه حتقيقا علميا حيث
قابله باملخطوطات األخرى وكذلك باملطبوعات .كما قام بتخريج األحاديث ،ورجع إىل
مصادر اجلمل .وقام بنقد الدخيل واإلسرائيليات نقدا علميا.
 -3معالم الدعوة في تفسير الجاللين التار جلياي البالل أمحد .نال الباحث هبذه الدراسة

دبلوم عايل سنة 1428هـ2007/م .تناول الباحث يف حبثه هذا معامل الدعوة يف اجلاللني من
حيث كما استظهر منهج اجلاللني يف تفسريمها.

 -4تخريج األحاديث المرفوعة في تفسير الجاللين للباحث  :إبراهيم حممد أمحد أبو

سليمان ،رسالة ماجستري جبامعة أم القرى يف التخصص الشريعة والدراسات اإلسالمية  -يف
السنة  1404ه .قام الباحث بتخريج األحاديث املرفوعة يف تفسري اجلاللني بتعيني احلديث
املرفوع املقصود بالدراسة والتخريج ،دراسة سند احلديث ،احلكم على احلديث ،مث موضع
احلديث من كتب السنة األخرى .وذكر الباحث عن بعض النتائج اليت توصل إليها ،ووجد
يف التفسري عدد من األحاديث املقبولة ،املردود واملوقوفة.
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الفصل األول  :التعريف بالمؤلفين وتفسيرهما
هذا الفصل يتكلم عن سرية ذاتية للشيخني وتفسريمها ويقسم إىل املبحثني ،والتوضيح كالنحو
التايل :

المبحث األول  :سيرة ذاتية للمؤلفين

 : 1اإلمام جالل الدين المحلي(: )6

اسمه  :هو اإلمام العالمة ،أوحد األئمة حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم احمللي الشافعي
املصري ،جالل الدين ،املفسر  ،الفقيه املتكلم ،األصويل ،النحوي ،املنطقي .ويعرف بتفتازاين
العرب(.)7

مولده  :ولد مبصر سنة ( 791هـ) إحدى وتسعني وسبعمائة ،واشتغل وبرع يف الفنون فقها
وكالما وأصوال وحنوا ومنطقا وغريها(.)8

شيوخه  :وأخذ عن البدر حممد األقصرائي ،والربهان البيجوري ،والعالمة مشس الدين
البساطي ،والعالء البخاري وغريهم .ومسع احلديث من الشرف بن الكويك(.)9

صفاته  :وكان عالمة ،آية يف الذكاء والفهم وإن ذهنه يثقب املاس ،ومل يك يقدر على
احلفظ ،وحفظ كراسا من بعض الكتب ،فامتأل بدنه حرارة .وكان غرة هذا العصر يف سلوك
طريق السلف ،على قدم من الصالح والورع واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ،يواجه بذلك
أكابر الظلمة واحلكام ،ويأتون إليه فال يلتفت إليهم وال يأذن هلم يف الدخول عليه .وكان
احمللِّي :بفتح احلاء نسبة للمحلة الكربى مدينة من مدن مصر ،انظر  :العجيلي ،سليمان بن عمر ،الفتوحات
(َ )6
اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية ،طبعة جديدة منقحة مشكولة اآليات ومرقمة(،بريوت-لبنان  :دار
الفكر1415 ،ه /ـ1994م).15 /1 ،
( )7احلنبلي ،عبد احلي بن العماد ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،طبعة ثانية منقحة (،بريوت-لبنان  :دار
املسرية1399 ،ه 1979/م) ،303 /7 ،و الداوودي ،حممد بن علي بن أمحد ،طبقات املفسرين (،بريوت-
لبنان :دار الكتب العلمية  ،بدون سنة ).84 / 2 ،
( )8السيوطي ،جالل الدين بن عبد الرمحن ،حسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة ،الطبعة األوىل( ،دار إحياء
الكتب العربية 1387 ،ه ـ1968/م) ،444-443/1 ،و الداوودي ،املرجع السابق.84 / 2 ،
( )9الداوودي ،املرجع السابق.84/2 ،
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عظيم احلدة جدا ال يراعي أحدا يف القول ،يؤسى يف عقود اجملالس على قضاة القضاة
وغريهم ،وهم خيضعون له ،ويهابونه ،ويرجعون إليه .وظهرت له كرمات كثرية وأحوال خارقة
وعرض عليه القضاء األكرب فامتنع ،وويل تدريس الفقه باملؤيدية وكان مفتشا يف ملبوسه
ومركوبه ويتكسب بالتجارة(.)10

مؤلفاته  :وألف كتبا تشد إليها الرحال ،يف غاية اإلختصار والتحرير ،والتنقيح ،وسالمة

العبارة ،وحسن املزاج واحلل ،وقد أقبل عليها الناس وتلقوها بالقبول ،وتداولوها منها :
 - 1شرح مجع اجلوامع للسبكي ،يف األصول.
 - 2شرح املنهاج ،يف فقه الشافعية.
 - 3شرح الورقات ،يف األصول.
 - 4شرح برك املديح ومناسك ،وكتاب يف اجلهاد.
 - 5خمتصر التنبيه للشريازي ،يف فروع الفقه الشافعي.
 - 6ومنها أشياء مل تكمل  :كشرح القواعد البن هشام ،وشرح التسهيل (تسهيل
الفوائد وتكميل املقاصد) البن مالك يف النحو ،وحاشية على شرح جامع
املختصرات ،وحاشية على جواهر اإلسنوي ،وشرح الشمسية يف املنطق.
 - 7تفسري اجلاللني باالشرتاك مع جالل الدين السيوطي(.)11
وفاته  :وتويف رمحه اهلل أول يوم من سنة ( 864هـ) أربع وستني ومثامنائة فعمره حنو أربع
وسبعني سنة(.)12

( )10الصاوي ،أمحد بن حممد اخللويت ،حاشية العالمة الصاوي على تفسري اجلاللني  ،الطبعة األوىل (،بريوت-لبنان:
دار إحياء الرتاث العريب ومؤسسة التاريخ العريب ،دون سنة).10/1،
( )11املرجع السابق.
( )12املرجع السابق.
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 :0اإلمام جالل الدين السيوطي :
اسمه ونسبه  :هو اإلمام احلافظ املؤرخ واألديب عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن أيب
بكر بن عثمان بن حممد بن خضر بن أيوب بن حممد بن مهام الدين اخلضريي األصل،
الطولوين ،املصري ،الشافعي ،جالل الدين ،أبو الفضل وأبو املناقب بن ناصر الدين بن سابق
الدين الفارسي .والسيوطي أو األسيوطي بضم أوله والتحتية وسكون السني إىل "أسيوط"
ويقال سيوط بلد بصعيد مصر .وكان يلقب بابن الكتب ،ألن أباه طلب من أمه أن تأتيه
بكتاب ففجأها املخاض فولدته ،وهي بني الكتب(.)13

مولده ونشأته في اليتم  :ولد بعد مغرب ليلة األحد مستهل رجب سنة (849هـ) تسع

وأربعني ومثامنائة .وعرض حمافظه على العز الكناين احلنبلي ،وتويف والده وله من العمر مخس
سنوات وسبعة أشهر ،فنشأ يف القاهرة وقد وصل يف القرآن إذ ذاك إىل سورة التحرمي ،وأسند
وصايته إىل مجاعة منهم الكمال بن اهلمام صاحب "فتح القدير" ،فقرره يف وظيفة الشيخونية
وحلظه بنظره وختم القرآن العظيم وله من العمر دون مثان سنة .مث حفظ عمدة األحكام،
ومنهاج للنواوي ،وألفية ابن مالك ،ومنهاج للبيضاوي ،وعرض ذلك على علماء عصره
وأجازوه(.)14
شيوخه  :وأخذ عن اجلالل احمللي ،والزين العقيب ،وأحضره والده جملس احلافظ ابن حجر.

وشرع يف االشتغال بالعلم من ابتداء ربيع األول سنة (864هـ) أربع وستني ومثامنائة ،فقرأ على
الشمس السريامي (صحيح مسلم) إال قليال ،و(الشفا) و (ألفية ابن مالك) فما أمتها إال وقد
صنف ،وأجازه بالعربية ،وقرأ عليه قطعة من التسهيل ،ومسع عليه الكثري من ابن املصنف،
و(التوضيح) و (شرح الشذور) و(املغين) يف أصول فقه احلنفية ،و(شرح العقائد) للتفتازاين،
( )13السيوطي ،املرجع السابق .188/1 ،السخاوي ،حممد بن عبد الرمحن ،الضوء الالمع ألهل القرن التاسع،
القاهرة-مصر :مكتبة القدس1355 ،ه 1932 /م) .73 /11 ،كحالة ،عمر رضا ،معجم املؤلفني تراجم
مصنفي الكتب العربية (،بريوت -لبنان  :مؤسسة الرسالة 1414-،هـ 1993 /م) .128 /5 ،الزركلي ،خري
الدين بن حممود بن حممد ،األعالم ،الطبعة الثانية( ،بريوت -لبنان :دار ابن حزم1322 ،ه /ـ2002م)7 ،
.301/
( )14الصاوي ،املرجع السابق ،ص .13
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وقرأ على الشمس املرزباين احلنفي (الكافية) وشرحها للمصنف ،ومن (ألفية العراقي) ولزمه
حىت مات سنة ( )67سبع وستني ،وقرأ يف الفرائض واحلساب على عالمة زمانه الشهاب
الشارمساحي ،مث دروس العلم البلقيين ،ولزم الشرف املنوي ،ودروس حمقق الديار املصرية
سيف الدين حممد بن حممد احلنفي ودروس العالمة الشمين ،ودروس الكافيجي ،وقرأ على
العز الكناين وغريهم(.)15

معرفته بعلوم الحديث  :وكان السيوطي ميلي باحلديث ،وجييب عن املتعارض منه بأجوبة
حسنة .وكان أعلم أهل زمانه بعلم احلديث وفنونه رجاال ،وغريبا ،ومتنا ،وسندا ،واستنباطا
لألحكام منه .وأخرب عن نفسه أنه حيفظ ( )200،000مائيت ألف حديث ،قال  :لو
وجدت أكثر حلفظته .قال  :ولعله ال يوجد على وجه الرض اآلن أكثر من ذلك(.)16

مؤلفاته واعتزاله الناس :واستقصى الداوودي أيضا مؤلفاته احلافلة الكثرية ،الكاملة ،اجلامعة،
النافعة ،املتقنة ،احملررة ،املعتمدة ،املعتربة ،فنافت عدهتا على ( )500مخسمائة مؤلف،
وشهرهتا تغين عن ذكرها :منها الكتاب الكبري والرسالة الصغرية ،وقد اشتهر أكثر مصنفاته يف
حياته يف أقطار األرض شرفا وغربا .وكان آية كربى يف سرعة التأليف حىت قال تلميذه
الداوودي  :عاينت الشيخ وقد كتب يف يوم واحد ثالثة كراريس تأليفا وحتريرا .وملا بلغ ()40
أربعني سنة ،اعتزل الناس ،وخال بنفسه يف روضة املقياس على النيل معرضا عن الدنيا وأهلها
وترك اإلفتاء والتدريس ،منزويا عن أصحابه مجيعا ،كأنه ال يعرف أحدا منهم فألف أكثر كتبه
ومنها:
 - 1اإلتقان يف علو القرآن.
 - 2إمتام الدراية لقراء النقاية.
3
4
5
6
7

-

تفسري اجلاللني باالشرتاك مع جالل الدين احمللي.
إسعاف املبطأ يف رجال املوطأ.
األشباه والنظائر.
األلفية امسها الفريدة.
املزهر

( )15الصاوي ،املرجع السابق ،ص .12
( )16املرجع السابق.
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 - 8بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة.
 - 9تاريخ اخللفاء.
 - 10حسن احملاضرة يف أخبار مصر والقاهرة.
 - 11تدريب الراوي.
 - 12اجلامع الصغري.
 - 13مجع اجلوامع.
 - 14لباب النقول يف أسباب النزول(.)17
مناقبه  :أقام يف روضة املقياس ،فلم يتحول منها إىل أن مات ،ومل يفتح طاقات بيته على
النيل من سكناه ،وكان األمراء واألغنياء يأتون إىل زيارته ،وويعرضون عليه األموال النفسية
فريدها .وأهدى إليه الغوري خصيا وألف دينار ،فرد األلف وأخذ اخلصي ،فأعتقه وجعله
خادما يف احلجرة النبوية .وطلبه السلطان مرارا فلم حيضر إليه ،ورأى الرسول-صلى اهلل عليه
وسلم -يف منامه بضعا وسبعني مرة والنيب-صلى اهلل عليه وسلم -يقول  :هات يا شيخ
السنة .وذكر خادم الشيخ السيوطي حممد بن علي احلباك أن الشيخ قال له يوما وقت
القيلولة وهو عند زاوية الشيخ عبد اهلل اجليوشي مبصر القرافة :أتريد أن تصلي العصر مبكة؟
علي ذلك حىت أموت ،فقلت نعم ،قال :فأخذ بيدي قال :غمض عينيك،
بشرط أن تكتم َّ
فغمضتها فرحل يب حنو سبع وعشرين خطوة ،مث قال يل :افتح عينيك ،فإذا حنن يف باب
املعالة ودخلت احلرم فطفنا وشربنا من ماء زمزم .ولو مل يكن له من الكرامات إال كثرة
املؤلفات-وعددها ستمائة -مع حتريرها وتدقيقها لكفى ذلك شاهدا ملن يؤمن بالقدرة(.)18
وفاته  :تويف يف سحر ليلة اجلمعة ( )19تاسع عشر مجادى األوىل يف منزله عن ()61
إحدى وستني سنة عام ( 911هـ) بعد أن مترض سبعة أيام بورم شديد يف ذراعه األيسر،
ودفن يف حوش قوصون خارج باب القرافة مبصر ،رمحه اهلل رمحة واسعة(.)19

( )17الصاوي ،املرجع السابق ،ص 13.
( )18املرجع السابق.
( )19املرجع السابق.
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المبحث الثاني  :دراسة حول تفسير الجاللين
التسمية وقدره :
مل يضع اجلالالن رمحهما اهلل تعاىل هلذا التفسري امسا ،ومل تتح الظروف ألي املفسرين الكبريين
وضع اسم هلذا التفسري ،بل عرف بني العلماء ب(تفسري اجلاللني) وب(اجلاللني)-اختصارا-
نسبة إليهما ومساه بعضهم (كتاب اجلاللني يف تفسري القرآن العظيم) معتمدا ذلك على ما
للكتاب من شهرة وذيوع بني الناس .كما عرفنا ،اشرتك يف هذا التفسري اإلمامان اجلليالن
جالل الدين احمللي و جالل الدين السيوطي .أما جالل الدين احمللي ،فقد ابتدأ تفسريه من
أول سورة الكهف إىل آخر سورة الناس ،مث ابتدأ بتفسري الفاحتة ،وبعد أمتها اخرتمته املنية فلم
يفسر ما بعدها .وأما جالل الدين السيوطي ،فقد جاء بعد اجلالل احمللي فكمل تفسريه،
فابتدأ بتفسري سورة البقرة ،وانتهى عند آخر سورة اإلسراء ،ووضع تفسري الفاحتة يف آخر
تفسري اجلاللني احمللي لتكون ماحقة به(.)20
أسلوب الجاللين والكتب التي اعتمدت عليها فيه :
فاجلالل احمللي ،فسر اجلزء الذي فسره بعبارة موجزة حمررة ،يف غاية احلسن وهناية الدقة.
واجلالل السيوطي تابعه على ذلك ومل يتوسع ،ألنه التزم بأن يتم الكتاب على النمط الذي
جرى عليه اجلالل احمللي ،كما أوضح هو ذلك يف مقدمته ،وذكر يف خامتة سورة اإلسراء أنه
ألف اجلزء الذي ألفه يف قدر ميعاد الكليم ،وهو أربعون يوما ،كما ذكر يف املوضع نفسه :أنه
استفاد يف تفسريه من تفسري اجلالل احمللي ،وأنه اعتمد عليه يف اآلي املتشاهبة ،كما أنه
اعرتف-جازما -بأن الذي وضعه اجلالل احمللي يف قطعته أحسن مما وضعه هو بطبقات
كثرية .وعلى اجلملة فالسيوطي قد هنج يف تفسريه منهج احمللي يف ذكر ما يفهم من كالم اهلل
تعاىل ،واالعتماد على أرجح األقوال ،وإعراب ما حيتاج إليه ،والتنبيه على القراءات املختلفة
املشهورة ،على وجه لطيف ،وتعبري وجيز ،وترك التطويل ،بذكر أقوال غري مرضية ،وأعارب
( )20الصاوي ،املرجع السابق .15-14/1 ،عبد اهلل ربيع حممود ،تفسري اجلاللني(،بريوت-لبنان :مكتبة لبنان
ناشرون1420 ،ه2000 /م) ،مقدمة الكتاب .الذهيب ،حممد حسني ،التفسري واملفسرون(،القاهرة -مصر :دار
احلديث1426 ،ه2005 /م).258 ،
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حملها كتب العربية( .)21وقد اعتمد اجلالالن يف تفسريمها هذا على عدد من التفاسري ،أشار
إليها اجلالل السيوطي عند ترمجته لإلمام موفق الدين .قال السيوطي  :وعليه اعتمد الشيخ
جالل الدين احمللي يف تفسريه ،واعتمدت عليه أنا يف تكملته مع (الوجيز) و(تفسري
البيضاوي) و(ابن كثري)(.)22
الفرق بين طريقة الجاللين في التفسير :
ال شك أن الذي يقرأ تفسري اجلاللني ،ال يكاد يلمس فرقا واضحا بني طريقة الشيخني فيما
فسراه ،وال يكاد حيس مبخالفة بينهما يف ناحية من نواحي التفسري املختلفة ،اللهم إال يف
مواضع قليلة ال تبلغ العشرة( .)23فمن هذه املواضع أن احمللي يف سورة (ص) فسر الروح بأهنا
جسم لطيف حييا به اإلنسان بنفوذه فيه .والسيوطي تابعه على هذا التفسري يف سورة احلجر
مث ضرب عليه لقوله تعاىل :
ﭽﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ

اإلسراء ،85 :فهي صرحية أو كالصرحية يف أن الروح من علم اهلل تعاىل ،فاإلمساك عن
تعريفها أوىل .ومنها أن احمللي قال يف سورة احلج ((الصائبون  :فرقة من اليهود)) ،والسيوطي
يف سورة البقرة تابعه على ذلك وزاد عليه ((أو النصارى)) بيانا منه لقول ثان .وهكذا تلمح
اخلالف بني الشيخني قليال نادرا( .)24مث إن هذا التفسري ،غاية يف االختصار واإلجياز ،حىت
لقد ذكر صاحب ((كشف الظنون)) عن بعض علماء اليمن أنه قال( :عددت حروف
القرآن وتفسريه للجاللني فوجدهتما متساويني إىل سورة املزمل ،ومن سورة املدثر التفسري زائد
على القرآن ،فعلى هذا جيوز محله بغري الوضوء) (.)25

( )21الصاوي ،املرجع السابق.18 ،
( )22السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،الطبعة الثانية( ،بريوت-لبنان :دار
الفكر1399 ،ه/ـ1979م).401/1،
( )23الذهيب ،املرجع السابق.344 ،
( )24املرجع السابق.
( )25حاجي اخلليفة ،مصطفى بن عبد اهلل ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون(،دار إحياء الرتاث العريب،
بدون سنة).445/1 ،
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الفصل الثاني  :تحليل القراءات الواردة في النص القرآني
هذا الفصل يتكلم عن صلب املوضوع أال وهو عن القراءات القرآنية املوجودة يف سورة يس
من تفسري اجلاللني .ويتكون إىل املبحثني  :املبحث األول هو حتليل القراءات املذكورة يف
سورة يس واملبحث الثاين هو حتليل القراءات املذكورة يف سورة يس ومل ترد يف تفسري
اجلاللني ،والتوضيح كما يلي :

المبحث األول  :تحليل القراءات المذكورة في سورة يس
۞ اآلية األولى  :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ .يس..9 :

البيان عن القراءات فيه  :بفتح السني وضمها يف املوضعني(.)26

التوضيح  :ذكر يف التفسري أن الكلمة ( ﮝ ) قرئت بفتح السني و قرئت بضم السني
هكذا ( ُس َّدا) ومل ينسب قراءهتما إىل راويها .وزاد فيه العبارة " يف املوضعني" ومل يتعني املقصود
به.

ِ
وح َوياسني ِش ْد عُالَ
اب َح ٍّق الض ُّ
األدلة من الشاطبية َ :علَى َح ٍّق ُّ
َّم َم ْفتُ ٌ
السدَّيْ ِن ُسدًّا ص َح ُ
الشرح  :قرأ حفص وابن كثري وأبو عمرو  :ﭽ ﯙ ﯚﭼ بفتح ضم السني .وقرأ حفص
وابن كثري وأبو عمرو و ومحزة والكسائي  :ﭽ ﯵ ﯶﭼ بفتح ضم السني ،وكالمها يف سورة
الكهف .وقرأ حفص ومحزة والكسائي  :ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﭼ

يف يس بفتح ضم السني وقرأ املسكوت عنهم يف كل ترمجة بضم السني(.)27

( )26اجلاللني ،تفسري اجلاللني.579 ،
( )27القاضي،عبد الفتاح ،الوايف يف شرح الشاطبية ،الطبعة الرابعة(،القاهرة :دار السالم1427 ،ه2006 /م)،
 ،258إيهاب فكري،تقريب الشاطبية،الطبعة الثانية(،القاهرة:املكتبة اإلسالمية1429،هـ2008/مم)،264،
األنصاري ،إمساعيل بن خلف ،العنوان يف القراءات السبع ،الطبعة األوىل ،دراسة وحتقيق :خالد حسن أبو اجلود(،
القاهرة -مصر  :مكتبة اإلمام البخاري1429 ،ه 2008/م).297،
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التوجيهات و الخالصة :فاحلجة ملن ضم أنه جعله من السد يف املعني واحلجة ملن فتح أنه
جعله من احلاجز بينك وبني الشيئ وقال بعضهم ما كان من صنع اهلل فهو الضم وما كان
من صنع اآلدميني فهو بالفتح(.)28و ينبغي علينا أيضا أن نتنبه بأن هناك املوضعان يف سورة
الكهف واملوضعان يف سورة يس .والعبارة "يف املوضعني" تعين بسورة يس ليس املوضعني
املذكورين يف سورة الكهف.

۞ اآلية الثانية  :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﭼ يس 10 :

البيان عن القراءات فيه  :بتحقيق اهلمزتني وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها (.)29

التوضيح  :ذكر يف التفسري أن الكلمة (ﮨ) قرئت بثالثة أوجه .القراءة األوىل هي
بتحقيق اهلمزتني اجملتمعتني يف كلمة واحدة ،والثانية بإبدال اهلمزة الثانية ألفا ،والثالثة بتسهيل
اهلمزة الثانية.

ني بِ ِك ْلم ـ ـ ـ ـة َمسا وبِ َذ ِ
ِ
ُخرى َمهَْزتَـ ْ ِ
ف لِتَ ْج ُمالَ
ات الْفْت ِح ُخ ْل ٌ
َ َ
يل أ ْ َ
األدلة من الشاطبية َ :وتَ ْسه ُ
ِ
ِ
ت لَِوْرش َويف بَـ ْغ َد َاد يـُْرَوى ُم َس َّهـ ـ ـ ـالَ
صَر تَـبَ َّدلَّ ْ
َوقُ ْل أَلفا َع ْن أ َْه ِل م ْ
الشرح  :إذا اجتمع مهزتا قطع يف كلمة واحدة وكانت األوىل منها مفتوحة دائما والثانية
مفتوحة حنو  :ﭽﮨﭼ أو مكسورة ﭽ ﰌﭼ أو مضمومة ﭽﯞﭼ فإن أهل مسا
وهم  :نافع وابن كثري وأبو عمرو ويسهلون اهلمزة الثانية بني اهلمزة وبني حرف حركتها .ورد
خالف عن هشام يف الثانية من املفتوحتني فقط فله فيها التسهيل والتحقيق ،ورد خالف عن
ورش يف الثانية من املفتوحتني فروى عنه املصريون إبداهلا حرف مد ميد مبقدار ست حركات
إن كان بعدها حرف ساكن وميد مبقدار حركتني إن كان بعدها متحرك .وبوجه اإلبدال قرأ
الداين على أيب الفتح فارس .وروى أهل بغداد عن ورش تسهيل الثانية من املفتوحتني بني بني

( )28القيسي ،مكي بن أيب طالب ،الكشف عن وجوه القراءات السبع عللها وحججها،الطبعة اخلامسة (،بريوت-
لبنان  :مؤسسة الرسالة1417 ،ه/ـ1997م) ، 76،ابن خالويه ،احلسني بن أمحد ،احلجة يف القراءات السبع،
الطبعة األوىل (،بريوت-لبنان  :دار الكتب العلمية1420 ،هـ 1999/م).190 ،
( )29اجلاللني ،تفسري اجلاللني.579 ،
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وبه قرأ اإلمام الداين على طاهر بن غلبون ،وقرأ باقي القراء بتحقيق اهلمزتني يف األنواع الثالثة
(.)30

التوجيهات و الخالصة  :احلجة ملن قرأ باهلمز والتعويض أنه كره اجلمع بني مهزتني متواليتني،

فخفف الثانية وعوض منها مدة كما قالوا :آدم وآزر ،وإن تفاضلوا يف املد على قدر أصوهلم.
ومن حققهما فاحلجة له :أنه أتى بالكالم حمققا على واجبة ،ألن اهلمزة األوىل ألف التسوية
بلفظ االستفهام ،والثانية ألف القطع وكل واحدة منهما داخلة ملعىن .واحلجة ملن حققهما
وفصل مبدة بينهما  :أنه استجفى اجلمع بينهما ،ففصل باملدة ،ألنه كره تليني إحدامها
فصحح اللفظ بينهما ،وكل ذلك من فصيح كالم العرب( .)31التوجيه هلذه القراءات هي
التوجيه الصويت على أن حتقيق اهلمزة من هلجات متيم وقيس وبين أسد ومن جارها ،أي قبائل
وسط شبه اجلزيرة وشرقيها ،وهذه القبائل كانت تعيش يف البادية وأن تسهيلها هلجة أهل
احلجاز وكانت متحضرة خاصة قريش يف مكة(.)32
۞ اآلية الثالثة  :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭼ .يس14:

البيان عن القراءات فيه  :بالتشديد والتخفيف(.)33
التوضيح  :ذكر يف التفسري أن الكلمة (ﭟ) قرئت بالتشديد والتخفيف بدون التقييد
احلرف الذي قرئت بذلك .املقصود هبذه القراءة هي التشديد والتخفيف يف حرف الزاي
املفتوحة.
ِّف فَـ َعَّزْزناَ لِ ُش ْعبَةَ ُْجممالَ
األدلة من الشاطبية َ ................... :و َخف ْ

( )30أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد حممد ،تقريب املعاين يف شرح حرز األماين يف القراءات السبع ،الطبعة
الثالثة(،املدينة املنورة :مكتبة دار الزمان1420 ،هـ2001/م) .74 ،إيهاب فكري ،املرجع السابق.73،
( )31ابن خالويه ،املرجع السابق .66 ،القيسي ،املرجع السابق.70 ،
( )32الراجحي،عبده،اللهجات العربية يف القراءات القرآنية(،اإلسكندرية:دار املعرفة 1417،ه1996/م).104،
( )33اجلاللني ،املرجع السابق.580 ،
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الشرح  :أي قرأ عاصم يف غري رواية حفص أو روى شعبة بتخفيف الزاي يف (ﭟ) من

عز أي غلب .وقرأ الباقون بتشديد الزاي أي قوينا الرسولني(.)34
التوجيهات و الخالصة  :وحجة من َّ
خفف أنه محله على معىن ((فغلبنا على ثالث)) من
قوله تعاىل  :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥﭼ ص ،23 :أي غلبين ويكون املفعول حمذوفا ،وهو املرسل
إليهم تقديره  :فعززناهم بثالث أي فغلبناهم بثالث( .)35وحجة من َّ
شدد أنه محله على معىن
القوة ،أي قويناهم بثالث واملفعول أيضا حمذوف يعود على الرسولني  :أي قوينا املرسلني
برسول ثالث وهو االختيار ألن اجلماعة عليه( .)36قدَّم قراءة بالتشديد على التخفيف إشارة
إىل احلرف الذي طرأ عليه التغيري.
۞ اآلية الرابعة  :ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ يس32 :

البيان عن القراءات فيه  :بالتشديد(.)37

التوضيح  :ذكر يف التفسري أن الكلمة (ﮄ) قرئت بالتشديد يف احلرف امليم.
ِ
ِ
اعتَال العلى
ِّد لَ َّما َك ِام ُل نَ َّ
ص فَ ْ
األدلة من الشاطبية َ :وفيها َوِيف يس َوالطَّا ِرق العُال يُ َشد ُ
الشرح  :قرأ ابن عامر وعاصم ومحزة بتشديد امليم يف لفظ (ملا) يف سورة هود ويف سورة يس
والطارق .وقرأ الباقون بتخفيفها يف املواضع الثالثة(.)38

التوجيهات و الخالصة  :وحجة ملن قرأ بالتشديد مبعىن إال (إن) مبعىن ما نافية ،التقدير  :ما

كل إال مجيع لدينا حمضرون ،وكل رفع باالبتداء خربه تاليه ومجيع فعيل مبعىن مفعول .وحجة
من قرأ بالتخفيف على أن أن خمففة من الثقيلة و(ما) زائدة ،وتفسري اآلية  :أهنم حيضرون
( )34أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد حممد ،املرجع السابق ،383 ،الداين ،عثمان بن سعيد ،جامع البيان يف
القراءات السبع ،الطبعة األوىل (،الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة  :جامعة الشارقة1428 ،هـ2007/م)،
.1517
( )35الفارسي ،احلسن بن عبد الغفار ،احلجة للقراء السبعة ،الطبعة األوىل (،دمشق وبريوت  :دار املأمون للرتاث،
1413ه1993 /م) .38،القيسي ،املرجع السابع.214 ،
( )36القيسي ،املرجع السابق.215 ،
( )37اجلاللني ،املرجع السابق.581،
( )38أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد حممد ،املرجع السابق.290،

29

يوم القيامة فيقفون ما عملوا( .)39إذا فال بد علينا أن نتنبه كانت القراءة بوجهني ،إما
بالتشديد وإما بالتخفيف وليس بوجه واحد كما ذكر يف التفسري.
۞ اآلية الخامسة  :ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﭼ يس33 :

البيان عن القراءات فيه  :بالتخفيف والتشديد(.)40
التوضيح  :ذكر يف التفسري أن القراءات املوجودة لكلمة (ﮌ) هي بالتخفيف والتشديد.
ومل يذكر فيه التغيري الذي طرأ به يف الكلمة بشكل كامل.
اخلِ ُّ
األدلة من الشاطبية َ ..... ........... :واملْيتَةُ ْ
ف ُخ ِّوالَ
َ
الشرح :أي قرأ كل القراء إال نافعا بتخفيف الياء يف ((ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ )) يف سورة
يس وقرأ نافع بكسر الياء مشددة .وأما لفظ (امليتة) الذي يف سورة البقرة واملائدة والنحل
فاتفق القراء السبعة على ختفيف يائه بالسكون(.)41
التوجيهات و الخالصة :احلجة ملن شدد فهو على أصل الكلمة ،ومن خفف استثقل
تشديد الياء مع كسرها فحذف إحدى الياءين وهي الثانية ،إذ كان حذفها ال خيل بلفظ
الكلمة وال حييل معناها ،وكالمها لغتان( .)42ولذلك ينبغي لنا أن نتنبه هلذه الكلمة أن
التشديد هنا حرف الياء ويكسره والتخفيف هنا مبعىن اإلسكان يف حرف الياء.

( )39الدمياطي ،أمحد بن حممد بن عبد الغين ،إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربع عشر،الطبعة األوىل (،بريوت-
لبنان :دار الكتب العلمية1419 ،هـ1998/م) .467 ،زجنلة ،حجة القراءات  :ص .597
( )40اجلاللني ،املرجع السابق.582 ،
( )41أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد حممد ،املرجع السابق.214،
( )42النريباين ،عبد البديع ،اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات ،الطبعة األوىل(،دمشق :دار اللغوثاين
للدراسات القرآنية1427 ،هـ2006/م).139،
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۞ اآلية السادسة :ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧﮨﭼ
يس35 :

البيان عن القراءات فيه  :بفتحتني وضمتني(.)43

التوضيح  :ذكر يف التفسري أن القراءات املوجودة هي قراءتان بفتحتني وضمتني لكلمة
(ﮡ) .واملراد به بفتحتني وضمتني هو حرف الثاء وامليم هكذا (َمثَره) و (ُمثُره).
ِ
األدلة من الشاطبية  :و َ ِ
.....................
ني ِيف َمثَر َش َفا
ض َّمان َم ْع يَاس َ
َ
الشرح  :فقرأ محزة والكسائي بضم الثاء وامليم يف لفظ (مثره) املوضعان يف سورة األنعام
وموضع واحد يف سورة يس .وقرأ الباقون بفتح الثاء وامليم بفتح الثاء وامليم يف املواضع
الثالثة(.)44
التوجيهات و الخالصة  :وحجة ملن قرأ بضم الثاء وامليم تقول مثرة ومثار و(ُمثُر) مجع اجلمع.

وحجة ملن قرأ بفتح الثاء وامليم جعله مثرة مثل بقرة وبقر وشجرة وشجر( .)45و ينبغي علينا أن
نتنبه أن القراءات املوجودة هي قراءتان بفتحتني وضمتني يف احلرف الثاء.
۞ اآلية السابعة :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ يس39 :

البيان عن القراءات فيه  :بالنصب والرفع(.)46

التوضيح  :ذكر يف التفسري أن الكلمة (والقمر) قرئت بالنصب والرفع ومل يذكر بشكل احلركة
كمثل قبل ذلك حنو الضمة أو الفتحة أو الكسر .وهذه الداللة على أن املنهج يف توجيه
القراءات هلذا التفسري هو التوجيه من الناحية اإلعرابية .املراد بالنصب هنا الفتح والرفع هو
الضم ألن الكلمة (والقمر) تأيت باإلفراد.
األدلة من الشاطبية ........................... :

َوَوالْ َق َمَر ْارفَـ ْعهُ َمساََولََق ْد َحالَ

( )43اجلاللني ،املرجع السابق.582 ،
( )44أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد حممد ،املرجع السابق.250 ،

( )45أيب زرعة ،عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة ،حجة القراءات ،الطبعة اخلامسة( ،بريوت-لبنان :
مؤسسة الرسالة1417 ،هـ1997/م).598 ،
( )46اجلاللني ،املرجع السابق.582 ،
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الشرح  :مث أمر برفع الراء من ﭽ ﯬ ﯭﭼ للمشار إليهم ب(مسا) وهم نافع وابن
كثري وأبو عمرو ،فتعني للباقني القراءة بنصبها(.)47

التوجيهات و الخالصة  :وقراءة برفع الراء مبتدأ وتاليه خرب والباقون بالنصب بفعل مضمر

يفسره (قدرناه) وعلم من نسقه بالواو أنه األول وأما الثاين وهو (والقمر وال) فال خالف أنه
النصب(.)48وسلك صاحب التفسري يف بيان أوجه القراءات من الناحية النحوية.
۞ اآلية الثامنة  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ يس41 :

البيان عن القراءات فيه  :ويف قراءة:ذرياهتم(.)49

التوضيح  :ذكر يف التفسري أن القراءات املوجودة هي قراءتان إما (ذرية) باإلفراد وإما

(ذرياهتم) باجلمع أي مجع من (ذرية)(. )50
األدلة من الشاطبية  :ويـ ْقصر ذُِّريَّ ِ
ات َم ْع فَـْت ِح تَائِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِه وِيف الطُّوِر ِيف الث ِ
َّاين ظَ ِهريٌ َحتَ َّم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالَ
َ
َ َ ُُ
ِ
ِ
ص ِري َوبِالْ َم ِّد َك ْم حـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــَالَ
َويَاس َ
ْس ُر َرفْ ُع أَوِّل الطُّوِر ل ْلبَ ْ
ني ُد ْم غُ ْ
صنا َويُك َ
الشرح  :قرأ ابن كثري والكوفيون ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ األعراف ، 172 :ﭽ ﮊ ﮋ

ﮌ ﭼ الطور، 21 :وهو املوضع الثاين بالقصر .واملراد به حذف األلف بعد الياء وبفتح
التاء يف املوضعني .وزاد معهم أبو عمرو يف إفراد الذي يف يس ونصبوا التاء على التوحيد وقرأ
الباقون باجلمع(.)51
( )47إيهاب فكري ،املرجع السابق ،304 ،أبو عمرو الداين ،عثمان بن سعيد ،التيسري يف القراءات السبع (حتقيق:
د.حامت صاحل الصامر) ،الطبعة األوىل( ،الشارقة-اإلمارت العربية املتحدة  :مكتبة الصحابة 1429 ،ه
/ـ2008م) .428 ،
( )48الصفاقسي ،علي بن حممد النوري ،غيث النفع يف القراءات السبع(،طنطا:دار الصحابة للرتاث،
1425هـ2004/م) .433 ،الفارسي ،املرجع السابق .45 ،الدجوى ،قاسم أمحد؛ قمحاوي ،حممد الصادق،
قالئد الفكر يف توجيه القراءات العشر (،القاهرة :مكتبة دار الشعب1424 ،هـ2003/م).141 ،
( )49اجلاللني ،املرجع السابق.582 ،
( )50الصفاقسي ،املرجع السابق.433 ،
( )51أبو شامة الدمشقي ،عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم ،إبراز املعاين من حرز األماين يف القراءات السبع،
(بريوت-لبنان  :دار الكتب العلمية ،بدون سنة) ،484،القاضي ،املرجع السابق.227 ،
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التوجيهات و الخالصة :حجة ملن قرأ باجلمع لكثرة ذرية من محل يف الفلك وحجة ملن قرأ

بالتوحيد ألنه يدل على اجلمع( .)52وجاء يف التفسري أن القراءة الثانية هي باجلمع بدون
الذكر التغيري الذي طرأ به يف الكلمة ولكن يأيت بشكلها اجلمع مباشرة.
۞ اآلية التاسعة  :ﭽﮫ ﮬ ﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﭼ يس:
49

البيان عن القراءات فيه  :بالتشديد أصله :خيتصمون ،نقلت حركة التاء إىل اخلاء وأدغمت

يف الصاد(.)53

التوضيح  :ذكر يف التفسري أن القراءات املوجودة هي قراءة واحدة كما يف اآلية من رواية

وبني فيها التغيري من الناحية الصرفية.
حفص َّ
ِّف فَـتُك ِ
ِ
َخ ِ
ْمالَ
ف ُح ْل َو بَـٍّر َو َس ِّكْنهُ َو َخف ْ
األدلة من الشاطبية َ :و َخا َخيْص ُمو َن افْـتَ ْح َمسَا لُ ْذ َوأ ْ
الشرح  :اخلالصة يف كلمة (خيصمون) على النحو التايل :
أوال :قرأ أبو عمرو وقالون باختالس فتحة اخلاء وتشديد الصاد على أن أصل اخلاء السكون.
ثانيا  :ولقالون وجه آخر وهو سكون اخلاء مع تشديد الصاد والوجهان صحيحان.
ثالثا  :وقرأ الباقون من رمز (مسا لذ) وهم ورش وابن كثري وهشام بفتح اخلاء فتحة خالصة
وتشديد الصاد.
رابعا  :وقرأ محزة وحده (خيصمون) بسكون اخلاء وختفيف الصاد من خصم.
خامسا  :وقرأ ابن ذكوان وعاصم والكسائي بكسر اخلاء وتشديد الصاد على أن أصل
الكلمة (خيتصمون) فأدغمت التاء يف الصاد وكسرت اخلاء اللتقاء الساكنني وتؤخد قراءهتم
من ضد قراءة أصحاب الفتح(.)54
التوجيهات و الخالصة  :وحجة ملن أسكن اخلاء وخفف أنه بناه على وزن (يفعلون)،

مستقبل (خصم خيصم) فهو يتعدى إىل مفعول مضمر حمذوف للداللة الكالم عليه وتقديره
( )52القيسي ،املرجع السابق .217 ،الدجوى ،قاسم أمحد؛ قمحاوي ،حممد الصادق ،املرجع السابق.132-131 ،
( )53اجلاللني ،املرجع السابق.583 ،
( )54أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد حممد ،املرجع السابق.384 ،
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 :خيصم بعضهم بعضا .وحجة من اختلس حركة اخلاء وأخفاه وأن أصله (يفتعلون) فاخلاء
ساكنة ،فلما كانت ساكنة يف األصل يف (خيتصمون) وأدغمت اخلاء يف الصاد مل ميكن أن
جيتمع ساكنان :املشدد واخلاء فأعطامها حركة خمتلسة أو خمفاة ليدل بذلك أن أصل اخلاء
السكون فيدل على أصلها أنه السكون بعض احلركة فيها ألن احلركة خمتلسة وخمفاة حركة
ناقصة .وحجة من فتح اخلاء وشدد وهو االختيار ألنه األصل أنه بناه على (يفتعلون) أي
(خيتصمون) فحاول إدغام التاء يف الصاد لقرهبا منها فألقى حركة التاء على اخلاء وأدغم التاء
يف الصاد لقرهبا منها وألنه ينقل التاء باإلدغام إىل حرف هو أقوى منها وهو الصاد فذلك
حسن قوي فوقع التشديد لذلك .وحجة ملن قرأ بكسر اخلاء أنه ملا أدغم التاء يف الصاد من
قرب املخرجني ،اجتمع ساكنان اخلاء واملشدد فكسر اخلاء اللتقاء الساكنني ومل يلق حركة
التاء على اخلاء( .)55وبعد التدقيق فيه ،هناك النقصان يف توضيح أوجه القراءات هلذه

الكلمة عند صاحب التفسري ،وذكر فيه وجه واحد فقط وترك باقي األوجه.
۞ اآلية العاشرة  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭼ يس55 :

البيان عن القراءات فيه  :بضم الغني وسكوهنا(.)56

التوضيح  :ذكر يف التفسري أن القراءات املوجودة هي قراءتان مها بضم الغني (شغُل) و
سكوهنا (ش ْغل).
ِ
ِ
ِ
ص ِر الالََّم ُش ْل ُشالَ
ض َّم ذ ْكرا َوَك ْس ُر ِيف ظالَل بِ َ
األدلة من الشاطبية َ :و َساك َن ُش ْغل ُ
ض ٍّم َواقْ ُ
الشرح :قرأ ابن عامر والكوفيون هم عاصم ومحزة والكسائي بضم سكون الغني (شغُل)
فتكون قراءة أهل (مسا) بسكوهنا(.)57
السحت( .)58وهذا البيان واضح ،ألن
التوجيهات و الخالصة  :ومها لغتان
ْ
كالسحت و ُ
املذكور فيه تعيني احلركة بالضم والسكون وتعيني أيضا احلرف الذي طرأ عليه التغيري وهو
حرف الغني.

( )55القيسي ،املرجع السابق ،218-217،الفارسي ،املرجع السابق.43 ،
( )56اجلاللني ،املرجع السابق.584 ،
( )57القاضي ،املرجع السابق.286 ،
( )58القيسي ،املرجع السابق .219 ،ابن خالويه ،املرجع السابق.192 ،
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۞ اآلية الحادية عشر  :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ
يس62 :

البيان عن القراءات فيه  :ويف قراءة بضم اجليم وسكون الباء(.)59

التوضيح  :ذكر يف التفسري أن القراءات الواردة هي قراءتان والقراءة األوىل بضم اجليم
وسكون الباء والثانية كما يف اآلية هي بكسر اجليم والباء وتشديد الالم.
األدلة من الشاطبية  :وقُل جبال مع َكس ِر ِ ِ
اض ُم ْم َو َس ِّك ْن َك ِذي َحالَ
صَرة َو ْ
َ ْ ُُ َ ْ ْ َ
َخو نُ ْ
ض َّمْيه ث ْقلُهُ أ ُ
الشرح :قرأ نافع وعاصم بكسر ضم اجليم وكسر ضم الباء مع تشديد الالم ،وقرأ أبو عمرو
وابن عامر بضم اجليم وإسكان الباء مع ختفيف الالم إذ ال يشددها إال نافع وعاصم فتكون
قراءة الباقني وهم ابن كثري ومحزة والكسائي بضم اجليم والباء وحتفيف الالم(.)60
التوجيهات و الخالصة  :وكلها لغات معناها  :اخللقة والطبع وما جبل اإلنسان عليه أو

اجلماعة من الناس( .)61فاألمر الذي جيب علينا باالنتباه به هو أن القراءات اجلائزة يف هذه
الكلمة بثالثة أوجه وليس بوجهني فقط كما ذكر يف التفسري.
۞ اآلية الثانية عشر  :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ يس67 :

البيان عن القراءات فيه  :ويف قراءة مكاناهتم مجع مكانة(.)62
التوضيح  :ذكر يف التفسري أن القراءات املوجودة هي قراءة باجلمع كما يف اآلية .وزاد يف
التفسري أيضا التوجيه البسيط عن القراءات باجلمع وهي مجع مكانة.
ِ
احلرفَ ِ
ِ ِِ
شعبَةٌ
َّم ُرتِّالَ
ان بِالض ِّ
األدلة من الشاطبية َ :م َكانَات َم َّد النُّو َن ِيف الْ ُك ِّل ْ
بَز ْعمه ُم َْْ

( )59اجلاللني ،املرجع السابق.584 ،
( )60القاضي ،املرجع السابق. 286 ،
( )61ابن خالويه ،املرجع السابق .192 ،الدجوى ،قاسم أمحد؛ قمحاوي ،حممد الصادق ،املرجع السابق.142 ،
( )62اجلاللني ،املرجع السابق.585 ،
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الشرح :روى شعبة بألف بعد النون على اجلمع يف لفظ (مكاناهتم) و (مكاناتكم) حيث
وردا يف القرآن حنو ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ األنعام ،135 :ﭽ ﯙ ﯚ

ﯛ ﭼ يس ،67 :وقرأ الباقون بدون ألف على اإلفراد يف كل املواضع(.)63

التوجيهات و الخالصة  :من أفرد فألنه مصدر ،واملصادر تفرد يف موضع اجلمع ألنه يراد به

الكثرة كما يراد ذلك يف سائر أمساء األجناس ،فمن مجع فألهنم قد مجعوا من املصادر شيئا

حنو العلوم واأللباب( .)64والقراءات الواردة واضحة ،ويذكر شكلها بشكل كامل وال يؤدي

إىل التباس فيها.قرأ عاصم من رواية أيب بكر باأللف على اجلمع يف مجيع القرآن(.)65

۞ اآلية الثالثة عشر :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﭼ يس:
68

البيان عن القراءات فيه  :ويف قراءة بالتخفيف(.)66

التوضيح  :ذكر يف التفسري أن الكلمة (ﯤ) قرئت بقراءتني متواترتني مها القراءة
بالتخفيف والتشديد كما يف اآلية وعدم الذكر التغيري فيها بشكل أوضح .واملراد بالتشديد
هو بضم النون األوىل وفتح الثانية وكسر الكاف وتشديدها  ،واملراد بالتخفيف هو بفتح
النون األوىل وإسكان الثانية وضم الكاف وختفيفها.
اضممه وحِّرْك لِع ِ
اصم
َّم أَثْـ َقالَ
محََْزَة َوا ْك ِس ْر َعْنـ ُه َما الض َّ
األدلة من الشاطبية َ :وتَـْن ُك ْسهُ فَ ْ ُ ْ ُ َ َ َ
الشرح :قرأ عاصم ومحزة بضم النون األوىل وفتح الثانية وتشديد الكاف مكسورة يف لفظ
(ننكسه) مضارع ( َّ
نكس) للتكثري تنبيها على تعدد الرد من الشباب إىل الكهولة إىل

( )63أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد حممد ،املرجع السابق .253 ،القاضي ،املرجع السابق .219 ،إيهاب
فكري ،املرجع السابق.212 ،
( )64الفارسي ،املرجع السابق.47 ،
( )65األصبهاين ،أبو بكر بن احلسني بن مهران ،املبسوط يف القراءات العشر ،الطبعة الثانية (،جدة -اململكة العربية
السعودية  :دار القبلة للثقافة اإلسالمية 1408 ،ه 1988 /م ).313 ،
( )66اجلاللني ،املرجع السابق.585 ،
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الشيخوخة .وقرأ الباقون بفتح النون األوىل وغسكان الثانية وضم الكاف خمففة (نَـْن ُكسه)
مضارع (نكسه) كنصره(.)67
التوجيهات و الخالصة  :مها لغتان مبعىن واحد ،وقيل معىن التشديد  :التكثري والرتداد،
ومعىن التخفيف  :املرة الواحدة( .)68وقيل أيضا من قرأ بالتشديد ألنه مضارع ( َّ
نكس) إشارة

إىل تعدد الرد من الشباب إىل الكهولة إىل الشيخوخة إىل اهلرم ومن قرأ بالتخفيف ألنه
مضارع من (ن َكس) أي ومن نطل عمره نرده من قوة الشباب إىل ضعف اهلرم( .)69ومل يوضح
يف التفسري التغيري الذي طرأ به يف اللفظ بشكل واضح.
۞ اآلية الرابعة عشر :ﭽﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ يس:
70

البيان عن القراءات فيه  :بالياء والتاء(.)70

التوضيح  :ذكر يف التفسري أن القراءات يف كلمة (لينذر) قرئت بالياء كما جاء يف اآلية
وبالتاء (لتنذر).

ِ ِ
اف ُه ْم ِهبَا
َح َق ُ
األدلة من الشاطبية  :ليُـْنذ َر ُد ْم غُ ْ
صنا َواأل ْ
الشرح :قرأ ابن كثري وأبو عمرو والكوفيون بياء الغيب وقرأ املسكوت عنهما ومها نافع وابن
عامر بتاء واخلطاب(.)71
ِِبُْلف َهدى...........

التوجيهات و الخالصة  :وحجة ملن قرأ بالتاء ألنه على اخلطاب أي لتنذر يا حممد من كان
حيا ويقوي التاء بقوله تعاىل ﭽ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭼ الرعد ،7 :ومن قرأ بالياء جاز أن يكون

املضمر يف قوله تعاىل (لينذر) النيب-صلى اهلل عليه وسلم -ويقوي بقوله تعاىل قبلها ﭽ ﯫ

( )67أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد حممد ،املرجع السابق.385 ،
( )68ابن خالويه ،املرجع السابق .192 ،الدجوى ،قاسم أمحد؛ قمحاوي ،حممد الصادق ،املرجع السابق.142 ،
( )69حممد سامل حميسن ،املهذب يف القراءات العشر وتوجيهها (،القاهرة -مصر :املكتبة األزهرية للرتاث ،بدون
سنة).275 ،
( )70اجلاللني ،املرجع السابق.585 ،
( )71أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد حممد ،املرجع السابق.385،
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ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ يس ،69 :وجاز أن يكون

القرآن أي لينذر القرآن( .)72البيان عن القراءات فيه واضح والتغيري بني الياء إىل اخلطاب
ضرب من أضرب البالغة اللتفات التنبيه من قبل السامعني.
۞ اآلية الخامسة عشر :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴﭼ
يس82 :

البيان عن القراءات فيه  :ويف قراءة بالنصب(.)73

التوضيح  :املفهوم من التفسري أن هذه الكلمة تقرأ بقراءتني إما بالرفع كما يف اآلية وإما
بالنصب (فيكو َن).

الرفْ ِع ُك ِّفالَ
ب يف َّ
األدلة من الشاطبية َ ...........................:وُك ْن فَـيَ ُكو ُن الن ْ
َّص ُ
الشرح :فقرأ ابن عامر(كن فيكون) بالنصب يف مكان الرفع يعين بنصب النون بدال من رفعها
يف سورة البقرة ويف آل عمران يف الكلمة األوىل منها دون الثانية ،فقد اتفق القراء على الرفع
فيها ويف مرمي ويف الطول .وقرأ ابن عامر والكسائي أيضا بالنصب النحل ويس والباقون
بالرفع(.)74
التوجيهات و الخالصة  :حجة من قرأ باملنصوب ألنه بعد فاء السببية يف جواب األمر وهو

(كن) وهذا الفعل ليس أمرا حقيقيا ألن املعىن أن اهلل تعاىل إذا أراد شيئا إذا حتقق ،وال حيول
دون حتققه حائل ،ولكن ملا كان على صورة األمر ولفظه لفظ األمر أجرى جمرى األمر
نقول)(.)75
احلقيقي ،فنصب املضارع يف جوابه وأيضا عطفا على الفعل املنصوب قبله (أن َ
فالتوضيح عن القراءات فيه كاف وال يلتبس فيه أي الغموض.

( )72زجنلة ،املرجع السابق.603 ،
( )73اجلاللني ،املرجع السابق.586 ،
( )74القاضي ،املرجع السابق.173 ،
( )75القاضي ،املرجع السابق.173-172 ،
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المبحث الثاني  :تحليل القراءات المذكورة في سورة يس ولم ترد في تفسير
الجاللين
۞ اآلية األولى  :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ يس2 - 1 :

ِ
فيه ِْ
األدلة من الشاطبية  :وياسني أظْ ِهر عن فَىت ح ُقه ب َدا ونون و ِ
هم َخالَ
اخل ْل ُ
َ َ ْ ْ
ف َع ْن َوْرش ْ
َ َُ َ َ
التوضيح  :قرأ ورش والشامي وشعبة وعلي بإدغام نون (يس) يف واو (والقرآن) مع الغنة
والباقون باإلظهار(.)76

التوجيهات والخالصة :احلجة ملن قرأ باإلدغام ألنه أتى به على األصل أو على نية الوصل

واحلجة ملن قرأ باإلظهار أن حروف التهجي ليست كغريها ألهنا ينوى هبا الوقف على كل
حرف منها فكانه بذلك منفرد مما بعده( .)77وهلذه الكلمة قراءتان عند القراء السبعة.
۞ اآلية الثانية  :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ يس 2 :و ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﭼ يس69 :

األدلة من الشاطبية َ :ونَـ ْق ُل قُـَران َوالْ ُقَرا ُن َد َو ُاؤنَا
التوضيح  :قراءة بالنقل البن كثري املكي وتركه لغريه من القراء السبعة(.)78

.............................

التوجيهات والخالصة  :ولتخفيف اهلمز ضربان ،قياسي ومساعي .وأما القياسي له ثالثة

أوجه وهي اإلبدال والنقل والتسهيل بني بني .وهلذه الكلمة تقرأ بالنقل وباهلمز .فالقراءة
بالنقل توافق القاعدة إذا كانت اهلمزة بعد ساكن صحيح أو علة ليس ألفا وال زائدا فتخفيفها
حبذفها ونقل حركتها إىل الساكن قبلها( .)79قراءة بالنقل هلذه الكلمة إما تأيت بالم التعريف
وبدوهنا.
( )76إيهاب فكري ،املرجع السابق.106 ،القاضي ،املرجع السابق .112 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد
حممد ،املرجع السابق .121 ،الصفاقسي ،املرجع السابق.431 ،الدمشقي ،املرجع السابق.198 ،
( )77القيسي ،املرجع السابق .214 ،ابن خالويه ،املرجع السابق.297 ،
( )78إيهاب فكري ،املرجع السابق.167 ،القاضي ،املرجع السابق .180 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد
حممد ،املرجع السابق .199 ،الصفاقسي ،املرجع السابق.431 ،الدمشقي ،املرجع السابق.357 ،
( )79النريباين ،املرجع السابق.153 ،
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۞ اآلية الثالثة  :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ يس4 :

األدلة من الشاطبية  ........................ :وعْن َد ِسر ِ
السَرا َط ِل قُـْنبُالَ
اط َو ِّ
ََ َ
لَ َدى خلَف و ِْ
اد َزايا ِأمشََّها
ث أَتَى َو َّ
أمش ْم ِخلَالَّ ِد االََّوالَ
ِحبَْي ُ
الص ُ
َ َ
التوضيح  :قرأ قنبل بالسني وخلف باإلمشام والباقون بالصاد(.)80

التوجيهات والخالصة  :احلجة ملن قرأ بالسني فهو األصل ،وما جاء على أصله فال يسأل

عنه .وحجة ملن قرأ بالصاد أبدل من السني حرفا من خمرجها يؤاخي الطاء يف اإلطباق وهو
الصاد وهي أخف على اللسان وأحسن يف السمع ألن العرب تكره اخلروج من تسفُّل إىل
تصعد وتستخف اخلروج من تصعد إىل تسفل واتبع خط املصحف وحجة ملن قرأ باإلمشام
ُّ
بني الصاد والزاي أنه ملا رأى الصاد فيها خمالفة للطاء يف اجلهر ،ألن الصاد حرف مهموس
والطاء حرف جمهور ،أشم الصاد لفظ الزاي ،للجهر الذي فيها فصار قبل الطاء حرف
يشاهبها يف اإلطباق ويف اجلهر اللذين مها من صفة الطاء ،وحسن ذلك ألن الزاي من خمرج
السني والصاد مؤاخية هلا يف الصفري والعرب تبدل السني صادا إذا وقع بعدها طاء أو قاف
أو غني أو خاء لتسفل السني ومهسها وتصعد ما بعدها وإطباقه وجهره ليكون عمل اللسان
من جهة واحدة فذلك أخف عليهم ( .)81املراد باإلمشام هنا إشراب الصاد صوت الزاي فال
بد لكل قارئ أن يضبط قراءته بالتلقي واملشافهة.
۞ اآلية الرابعة  :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ يس5 :

ِ
ف ِصحاَبِِه
ب َّ
الرفْ ِع َك ْه ُ
يل نَ ْ
صُ
األدلة من الشاطبية َ :وتَـْنز ُ
التوضيح  :قرا الشامي واألخوان بفتح السني والباقون بالضم(.)82

.....................

( )80إيهاب فكري ،املرجع السابق.48 ،القاضي ،املرجع السابق .41 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد
حممد ،املرجع السابق .42 ،الصفاقسي ،املرجع السابق.431 ،الدمشقي ،املرجع السابق.48 ،
( )81النريباين ،املرجع السابق .116 ،القيسي ،املرجع السابق.45-34 ،
( )82إيهاب فكري ،املرجع السابق.354 ،القاضي ،املرجع السابق .258 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد
حممد ،املرجع السابق .383 ،الصفاقسي ،املرجع السابق.431 ،الدمشقي ،املرجع السابق.658 ،
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يل العزيز)
التوجيهات والخالصة  :احلجة ملن قرأ بالنصب على املصدر ،التقدير ( َّنزل تنز َ
مبعىن َّنزل اهلل ذلك تنزيال ،كما قال اهلل تعاىل ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ النمل،88 :
يل العزيز الرحيم)(.)83
وحجة ملن قرأ بالرفع على اخلرب ملبتدأ حمذوف ،تقديره ( هو أو هذا تنز ُ
وهلذه الكلمة قراءتان عند القراء السبعة.
۞ اآلية الخامسة  :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘ ﭼ يس ،8 :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﭼ يس ،78 :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ يس.81 :

األدلة من الشاطبية  :وها هو بـع َد الْوا ِو والْ َفا والَِمها وها ِهي أَس ِكن ر ِ
اضيا بَا ِردا َحالَ
ََ َُ َْ َ َ َ َ
ََ َ ْ ْ َ
التوضيح  :قرأ قالون وأيب عمرو بإسكان اهلاء من لفظي (هو،هي) إذا كان مقرونا بالواو أو

الفاء والباقون بضم اهلاء(.)84

التوجيهات والخالصة  :وعلة من أسكن اهلاء إذا كان قبلها واو أو فاء أو الم متصلة هبا،

أن هذه احلروف ملا اتصلت بالكلمة ،وكان كل واحد منها على حرف ال ميكن أن يسكت
عليها ،أشبهت ما هو من نفس الكلمة ،فصار قولك (وهو) يشبه اللفظ (عضدا) و(سبعا)،
وصار قولك (وهي) يشبه اللفظ (كتفا) و(فخذا) ،والعرب تسكن وسط ذلك ختفيفا،
فكذلك أسكنت اهلاء من (هو) و(هي) ختفيفا إذا اتصل هبا أحد هذه احلروف الثالثة(.)85
وهلذه الكلمة قراءتان عند القراء السبعة.

( )83الفارسي ،املرجع السابق .36 ،القيسي ،املرجع السابق .214 ،أبن خالويه ،املرجع السابق .297 ،زجنلة،
املرجع السابق.596 ،
( )84إيهاب فكري ،املرجع السابق.154 ،القاضي ،املرجع السابق .167 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد
حممد ،املرجع السابق .185 ،الصفاقسي ،املرجع السابق.431 ،الدمشقي ،املرجع السابق.321 ،
( )85النريباين ،املرجع السابق.225 ،
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۞ اآلية السادسة  :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ يس14 :

ِد َراكا َوقاَلُو ٌن بِتَ ْخيِ ِريهِ َج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالَ
ِ
ْم ـ ـ ـ ـ ـالَ
َوأ ْ
َس َكنَهاَ الْبَاقُو َن بَـ ْع ُد لتَك ُ
لِ ُكل َوبَـ ْع َد ا ْهلَ ِاء َك ْس ُر فَـ َىت الْ َعالَ

اجلَ ْم ِع قَـْب َل ُحمـ ـ ـ ـ ـ ــََّرك
ض َّم ِمي ِم ْ
األدلة من الشاطبية َ :و ِص ْل َ
َوِم ْن قَـْب ِل َمهْ ِز الْ َقطْ ِع ِص ْل َها لَِوْرِش ِه ْم
ِ ِ
وض َّم َها قَـْب َل َساكِ ـن
صل ُ
َوم ْن ُدون َو ْ
إليه ُم اثنني)
التوضيح  :قرأ البصري بكسر اهلاء وامليم (إلي ِه ِم اثْـنَني) واألخوان بضمها ( ُ
والباقون بكسر اهلاء وضم امليم(إلي ِه ُم اثنني)(. )86
التوجيهات والخالصة  :احلجة ملن قرأ بضم اهلاء وامليم ألن أصلها الضم ،وصلت واو بامليم

لكن أسكنت امليم استخفافا وحذفت الواو اختصارا ألن املعىن ال يشكل فلما دخلت على
(على ،إىل ،لدى) على اهلاء أبقاها مضمومة على أصلها قبل دخوهلن ألن الداخل عليها
عارض ،وألن هذه الياءات يف (عليهم ،إليهم ،ولديهم) عارضة أيضا إمنا أصلهن ألف وإمنا
ينقلنب إىل الياء عند اتصاهلن باملضمر ،والياء عارضة غري الزمة ،فلم يعتد هبا وترك اهلاء على
ضمتها األصلية ،وأيضا توهم األلف األصلية قبل اهلاء ،واأللف قبل هاء املضمر مل تكن اهلاء
إال املضمومة ،ال جيوز غري ذلك .فأجرى اهلاء مع الياء العارضة ،اليت هي بدل من األلف،
جمراها مع األلف فضم على األصل مث أجرى الوقف على الوصل ألن العلة واحدة ولئال
ختتلف الكلمة ،وأيضا فإنه ألزم اهلاء الضم يف هذه ثالث الكلمات .وحجة ملن قرأ بكسر
اهلاء وامليم إذا أتى بعدها ساكن وقبل اهلاء ياء أو كسرة ،أنه ملا اضطر إىل حركة امليم،اللتقاء
الساكنني كسرها لذلك على إصل الكسر يف التقاء الساكنني ،وكان ذلك عنده أوىل هبا
لكسرة اهلاء قبلها فأتبع الكسر الكسر ،فلما كسر امليم أتبعها كسرة اهلاء قبلها ،وكان قد
كسر اهلاء للياء اليت قبلها .وحجة ملن قرأ بكسر اهلاء وضم امليم إذا أتى بعدها ساكن ،وقبل
اهلاء ياء أو كسرة ،أنه ملا احتاج إىل حركة امليم ردها إىل أصلها ،وهو الضم وبقيت اهلاء على
كسرها للياء أو الكسرة اليت قبلها ومل يعتد بضمة امليم ألهنا عارضة( .)87وهلذه الكلمة هلا
ثالثة أوجه عند القراء السبعة.
( )86إيهاب فكري ،املرجع السابق.49-48 ،القاضي ،املرجع السابق .42 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد
حممد ،املرجع السابق .44 ،الصفاقسي ،املرجع السابق.431 ،الدمشقي ،املرجع السابق.74-73 ،
( )87القيسي ،املرجع السابق .38-35 ،زجنلة ،املرجع السابق.82-81 ،
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۞اآلية السابعة :ﭽﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﭼ
يس19 :

ني بِ ِك ْلمة َمسا وبِ َذ ِ
ِ
ُخرى َمهَْزتَـ ْ ِ
ف لِتَ ْج ُمالَ
ات الْفْت ِح ُخ ْل ٌ
َ َ
يل أ ْ َ
األدلة من الشاطبية َ :وتَ ْسه ُ
ِ
ِ
ت لَِوْرش َويف بَـ ْغ َد َاد يـُْرَوى ُم َس َّه ـ ـ ـ ـالَ
صَر تَـبَ َّدلَّ ْ
َوقُ ْل أَلفا َع ْن أ َْه ِل م ْ
التوضيح  :قرأ احلرميان والبصري بتحقيق األوىل وتسهيل الثانية والباقون بتحقيقهما وأدخل
بينهما ألفا قالون والبصري وهشام ِبلف عنه والباقون بال إدخال(.)88

التوجيهات والخالصة :احلجة ملن قرأ بالتسهيل ألهنا توافق القاعدة أي إذا كانت اهلمزة
متحركة وقبلها ألف أو متحرك (ما عدا املفتوحة بعد ضم أو كسر) فتخفيفها بتسهيلها بينها
وبني حرف املد الذي حركتها منه( .)89و هلذه الكلمة قراءتان بالتسهيل الثانية والتحقيق ،وأما
التحقيق قرئ بإدخال وبدون إدخال.
۞ اآلية الثامنة  :ﭽ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ يس22 :

األدلة من الشاطبية  :وفَـتْح وِيل فِيها لِورش وح ْف ِ
ص ِه
َ ُ َ َ َْ َ َ

التوضيح  :قرا محزة بإسكان الياء والباقون بالفتح(.)90

ِّ
ِ
ْمالَ
َوَم ِايل يف يس َسك ْن فَـتَك ُ

التوجيهات والخالصة  :أن ياء اإلضافة زائدة أبدا وهي اسم املضاف إليه وأصلها احلركة،
ألن االسم ال يكون على حرف واحد ساكن ،والفتح فيها أقوى وأفصح ألنه األصل وخلفة
الفتحة ،وألن العرب تأيت هبا السكت بعد ياء اإلضافة لتثبت حركتها يف الوقف فإذا كانوا
حيرصون على بقاء احلركة يف الوقف فثباهتا يف الوصل ،وإمنا جاز إسكاهنا استخفافا(.)91
وهلذه الكلمة تقرأ بقراءتني إما بإسكان الياء وفتحها عند القراء السبعة.

( )88إيهاب فكري ،املرجع السابق.73 ،القاضي ،املرجع السابق .68 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد
حممد ،املرجع السابق .74 ،الصفاقسي ،املرجع السابق.431 ،الدمشقي ،املرجع السابق.126 ،
( )89النريباين ،املرجع السابق.153 ،
( )90إيهاب فكري ،املرجع السابق.144 ،القاضي ،املرجع السابق .158 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد
حممد ،املرجع السابق .175 ،الصفاقسي ،املرجع السابق.431 ،الدمشقي ،املرجع السابق.126 ،
( )91القيسي ،املرجع السابق.324 ،
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۞ اآلية التاسعة  :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ يس23 :

ني بِ ِك ْلمة َمسا وبِ َذ ِ
ِ
ُخرى َمهَْزتَـ ْ ِ
ف لِتَ ْج ُمالَ
ات الْفْت ِح ُخ ْل ٌ
َ َ
يل أ ْ َ
األدلة من الشاطبية َ :وتَ ْسه ُ
ِ
ِ
ت لَِوْرش َويف بـَ ْغ َد َاد يـُْرَوى ُم َس َّهالَ
صَر تَـبَ َّدلَّ ْ
َوقُ ْل أَلفا َع ْن أ َْه ِل م ْ
التوضيح  :قراءة بالتسهيل هي قراءة نافع وابن كثري وأبو عمرو وقراءة بإبدال هي قراءة ورش
والباقون بالتحقيق ِبلف عن هشام و بإدخال عن قالون وبصري وهشام(.)92

التوجيهات والخالصة  :قد تقدم توجيهاهتا يف املبحث األول( .)93وهلذه الكلمة تقرأ
بالتسهيل واإلبدال والتحقيق واإلدخال ألن اهلمزتني مفتوحتني.

۞ اآلية العاشرة  :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ يس23 :

اعتَ ِزلُ ِ
ون ِستَّةٌ نُ ُذ ِري َج ـ ـ ـ ـ ـال
األدلة من الشاطبية  :نَ ِذي ِري لَِوْرش ُمثَّ تُـ ْرِدي ِن تَـ ْر ُمجُو
ِن فَ ْ
ِِ
ث يـْن ِق ُذ ِ
ون يُ َك ِّذبُو
ِن قَ َال نَ ِك ِريي أ َْربَ ٌع َعْنهُ ُو ِّ
صالَ
َوعيدي ثَالَ ٌ ُ
التوضيح  :قرأ ورش بإثبات ياء بعد النون وصال والباقون حبذفها وصال ووقفا(.)94
التوجيهات والخالصة :ووجه قراءة من من أثبتها يف الوقف والوصل أنه أتى هبا على

أصلها ،ووفق بني الوصل والوقف واستهل ذلك يف الياء ألن حروف املد واللني حتذف من
اخلط يف أكثر املصاحف ،وتقرأ باإلثبات يف الوصل والوقف إمجاع حنو(إبرهيم وإسحق
وإمسعيل) وأكثر األلفات كالقراءة باأللففي الوصل والوقف واخلط بغري ألف وهو كثري يف
القرآن .فأجرى الياء جمرى األلف ،فأثبتها يف الوصل والوقف وإن كانت حمذوفة يف اخلط كما
فعل اجلماعة يف األلف .وحجة ملن حذفها يف الوصل و الوقف أنه اتبع اخلط واكتفى
( )92إيهاب فكري ،املرجع السابق.73 ،القاضي ،املرجع السابق .68 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد
حممد ،املرجع السابق .74 ،الصفاقسي ،املرجع السابق.431 ،الدمشقي ،املرجع السابق.126 ،
( )93انظر :ص  .28القيسي ،املرجع السابق ،76 ،ابن خالويه ،املرجع السابق.190 ،
( )94إيهاب فكري ،املرجع السابق .150 ،القاضي ،املرجع السابق .162 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد
حممد ،املرجع السابق .181 ،الصفاقسي ،املرجع السابق.432 ،الدمشقي ،املرجع السابق.314 ،
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بالكسرة من الياء يف الوصل وأجرى الوقف على األصل فحذف واالختيار حذفها استخفافا
واتباعا للمصحف( .)95وهلذه الكلمة قراءتان عند القراء السبعة.
۞ اآلية الحادية عشر  :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ يس24 :

ِ
ِ ِ
بِفْت ِح أ ِ
ني َم ْع َك ْس ِر َمهَْزة
ُويل ُحكْم ِسوى َما تَـ َعَّزالَ
األدلة من الشاطبية  :وثْنتَان َم ْع مخَْس َ
التوضيح  :قرأ نافع والبصري بفتح الياء والباقون باإلسكان(.)96

التوجيهات والخالصة  :قد تقدم ذكر توجيهاهتا(.)97وهلذه الكلمة قراءتان عند القراء

السبعة.

۞ اآلية الثانية عشر :ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﭼ يس25 :

َمساَفَـْتحهاَ إَالَّ مو ِ
األدلة من الشاطبية  :فَتِ ْسعُو َن َم ْع َمهْز بَِفْتح َوتِ َسعُهاَ
اض َع ُمهَّالَ
ُ
ََ
التوضيح  :قرأ احلرميان والبصري بفتح الياء والباقون بإسكاهنا(.)98

التوجيهات والخالصة  :قد تقدم ذكر توجيهاهتا(.)99وهلذه الكلمة قراءتان عند القراء

السبعة.

( )95القيسي ،املرجع السابق.333 ،
( )96إيهاب فكري ،املرجع السابق .139 ،القاضي ،املرجع السابق .155 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد
حممد ،املرجع السابق .168 ،الصفاقسي ،املرجع السابق.432 ،الدمشقي ،املرجع السابق.292 ،
( )97انظر :ص ،44القيسي ،املرجع السابق.324 ،
( )98إيهاب فكري ،املرجع السابق . 136 ،القاضي ،املرجع السابق .153 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد
حممد ،املرجع السابق .165 ،الصفاقسي ،املرجع السابق.432 ،الدمشقي ،املرجع السابق.286 ،
( )99انظر :ص  ،44القيسي ،املرجع السابق.324 ،
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۞ اآلية الثالثة عشر  :ﭽ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ يس26 :

لَدى َكس ِرها ض َّما ِرج ٌ ِ
األدلة من الشاطبية  :وقِ ِ
يض ُمثَّ ِجيءَ يُ ِش ُّم َها
ْمالَ
يل َوغ َ
َْ َ َ
ال لتَك ُ
َ َ
100
التوضيح  :قرأ ابن كثري وعاصم وأبو عمرو ومحزة بكسر القاف والباقون باإلمشام( ).

التوجيهات والخالصة  :احلجة ملن قرأ بكسر القاف على أن أصل املبين للمجهول من
الثالثي األجوف حنو (قال) و(جاء) أن يكون على (قُ ِوَل) و( ُجيِ َئ) ،غري أهنم استشقلوا
الكسرة على العني فنقلت إىل الفاء الكلمة بعد طرح حركتها ،فإن كان معتال بالواو فقلبت
ياء لسكوهنا بعد كسر(قِ
يل) ،وحجة ملن قرأ باإلمشام ألنه أراد أن يبقى يف أوائل هذه األفعال
َ
()101
داللة على بناء للمجهول زيادة يف البيان  .ومن ضم فإنه يشم وال يشبع الضم ،والعريب
الناشئ يف البادية يطوع لسانه لضمة خفية جيفو عنها لسان احلضري املتكلف(.)102وهلذه
الكلمة قراءتان عند القراء السبعة.
۞ اآلية الرابعة عشر  :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﭼ يس31 :

ِ
ِ ِ ِ
مو
األدلة من الشاطبية َ :علَْيه ْم إلَْيه ْم محََْزةٌ َولَ َديْه ُ
التوضيح  :قرأ محزة بضم اهلاء والباقون بالكسر(.)103

َِ
ض ِّم ا ْهل ِاء َوقْفا َوَم ْو ِصالَ
مجيعا بِ َ

التوجيهات والخالصة  :قد تقدم ذكر توجيهاهتا(.)104وهلذه الكلمة قراءتان عند القراء
السبعة.

( )100إيهاب فكري ،املرجع السابق . 153 ،القاضي ،املرجع السابق .165 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ،
خالد حممد ،املرجع السابق .184 ،الصفاقسي ،املرجع السابق.432 ،الدمشقي ،املرجع السابق.319 ،
( )101النريباين ،املرجع السابق.180 ،
( )102األزهري ،حممد بن أمحد ،معاين القراءات ،الطبعة األوىل1412(،ه1991/م) .136/1
( )103إيهاب فكري ،املرجع السابق . 48 ،القاضي ،املرجع السابق .41 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ ،خالد
حممد ،املرجع السابق .184 ،الصفاقسي ،املرجع السابق.42 ،الدمشقي ،املرجع السابق.68 ،
( )104انظر :ص ،43القيسي ،املرجع السابق .38-35 ،زجنلة ،املرجع السابق.82-81 ،
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۞ اآلية الخامسة عشر  :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ يس34 :

ِ
ِ ِ ِ
ص ْحبَهٌ ِمالَ
األدلة من الشاطبية َ :و َ
ض َّم الْغُيُوب يَكْسَران عُيُونا ْال عُيُون ُشيُوخا َدانَهُ ُ
التوضيح  :قرأ املكي وابن ذكوان وشعبة واألخوان بكسر العني والباقون بالضم(.)105
التوجيهات والخالصة  :وحجة القراءة فيه بالضم أنه أتى هبا على األصل ومل يسأل عن

الياء وضمتها وباب (فَـ ْع َل) يف اجلمع الكثري (فُـعُول) وملا كان هذا النوع ال جيوز فيه إال الضم
إذا مل يكن الثاين ياء حنو (كعوب ،دهور) ما ثانيه ياء على ذلك ألنه أصله ولئال خيتلف.
وحجة القراءة بالكسر أن الكسرة مع الياء أخف من الضمة معها فاستثقل ضمة بعدها ياء
مضمومة والضمة مع ياء ثقيلة فاجتمع حركتان ثقيلتان وحرف ثقيل عليه حركة ،ثقيلة يف
مجع ،واجلمع ثقيل ،فكسر األول خلفته مع الياء ولتقرب احلركة من احلرف الذي
بعدها(.)106
۞ اآلية السادسة عشر  :ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﭼ يس35 :

ص ْحبَةٌ ...........................
األدلة من الشاطبية َ :وَما َع ِملَْتهُ َْحي ِذ ُ
ف ا ْهلاَءَ ُ
التوضيح  :قرأ شعبة واألخوان بغري هاء وهي يف مصاحف أهل الكوفة كذلك والباقون باهلاء
ووصلها املكي على أصله وهي يف مصاحفهم كذلك(.)107

التوجيهات والخالصة  :وحجة ملن قرأ بإثبات اهلاء أنه أتى بالكالم على أصل ما وجب

ألن اهلاء عائدة على (ما) يف صلتها ألهنا من أمساء النواقص اليت حتتاج إىل صلة وعائد وثابتة

( )105إيهاب فكري ،املرجع السابق . 200 ،القاضي ،املرجع السابق .209 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ،
خالد حممد ،املرجع السابق .240 ،الصفاقسي ،املرجع السابق.433 ،الدمشقي ،املرجع السابق.435 ،
( )106القيسي ،املرجع السابق .189 ،النريباين ،املرجع السابق .255 ،زجنلة ،املرجع السابق.127 ،
( )107إيهاب فكري ،املرجع السابق . 304 ،القاضي ،املرجع السابق .258 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ،
خالد حممد ،املرجع السابق .383 ،الصفاقسي ،املرجع السابق.433 ،الدمشقي ،املرجع السابق.658 ،
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يف املصحف .وحجة ملن حذفها أنه ملا اجتمع يف الصلة فعل وفاعل ومفعول خفف الكلمة
حبذف املفعول ألنه فضلة يف الكالم(.)108
۞ اآلية السابعة عشر  :ﭽ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ يس52 :

األدلة من الشاطبية  :وسكْتَةُ ح ْفص ُدو َن قَطْع لَ ِطي َفةٌ َعلَى أَلِ ِ
ف التَّـْن ِوي ِن ِيف عِ َوجا بـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالَ
ََ َ
ِ
وصالَ
َوِيف نُون َم ْن َراق َوَم ْرقَدناَ َولـ ـ ـ ـاَم بَ ْل َرا َن َوالْبَاقُو َن الَ َسك َ
ْت ُم َ
التوضيح  :قرأ حفص بالسكت( )109على ألف (مرقدنا) والباقون باإلدراج(.)110
التوجيهات والخالصة :وحجة ملن قرأ بالسكت على كلمة (مرقدنا) أنه اختار للقارئ أن

يبني أن هذا ليس بصفة ل(املرقد) وأنه مبتدأ وليبني أنه ليس من قول الكفار وأنه من قول
املالئكة مستأنف وقيل هو من قول املؤمنني للكفار .وحجة ملن قرأ باإلدراج على أنه كالم
متصل يف اخلط ،وأن اإلدغام فرع فال كراهية فيه وألنه يفرق بني معنيني فهو متام خمتار
الوقف(.)111
۞ اآلية الثامنة عشر  :ﭽﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠﭼ يس56 :

األدلة من الشاطبية َ .................... :وَك ْس ُر ِيف

ِ
ص ِر الالََّم ُش ْل ُشالَ
ظالَل بِ َ
ض ٍّم َواقْ ُ

( )108القيسي ،املرجع السابق .216 ،ابن خالويه ،املرجع السابق .298 ،زجنلة ،املرجع السابق.598 ،
( )109قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من غري تنفس بنية العود إىل القراءة يف احلال واختلفت ألفاظ األئمة
فيما يدل على طول السكت وقصره وقيل سكتة خمتلسة من غري إشباع وقيل تسكت حىت يظن أنك قد نسيت ما
بعد احلرف وقيل وقفة خفيفة وقيل وقيفة (انظر  :أمحد خالد شكري واآلخرون 257 :و اخلطيب .)43/11 :
( )110إيهاب فكري ،املرجع السابق .488 ،القاضي ،املرجع السابق .254 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ،
خالد حممد ،املرجع السابق .318 ،الصفاقسي ،املرجع السابق .433 ،الدمشقي ،املرجع السابق.566 ،
( )111القيسي ،املرجع السابق.56-55 ،
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التوضيح  :قرأ األخوان بضم الظاء من غري ألف كغرف والباقون بكسر الظاء وألف بعد

الالم األوىل كخالل(.)112

التوجيهات والخالصة  :وحجة من ضم الظاء أنه جعله مجع (ظلة) كغرفة وغرف ودليله
إمجاعهم على قوله تعاىل ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ البقرة ،210 :وحجة من كسر الظاء أنه
حيتمل أن يكون أيضا مجع (ظلة) كربمة وبرام ،وعلبة وعالب ،فتكون القراءتان مبعىن وهو
االختيار ألن األكثر عليه .وجيوز أن يكون (ظالل) مجع ( ِظلل) ويف التنزيل :ﭽ ﮚ
ﮛﭼ النحل.)113(48 :
۞ اآلية التاسعة عشر  :ﭽﭙ ﭚ ﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠﭼ يس56 :

ف فِ ِيه وَْحن ِوهِ
األدلة من الشاطبية َ :وْم ْستَـ ْه ِزءُو َن ْ
احلَ ْذ ُ َ

ض ٌّم وَكسر قِبل قِيل وأ ِْ
ُمخال
َو َ َ ْ ٌ ْ ُ َ َ

التوضيح  :ال خالف بني السبعة يف إثبات مهزة يف الوصل  ،وأما إن وقف عليه فالستة
كذلك وأما محزة فله ثالثة أوجه  :تسهيلها بني اهلمزة والواو وحذف اهلمزة ونقل حركتها
للكاف وإبداهلا ياء حمركة حبركتها وجيوز مع كل وجه من الثالثة املد والتوسط والقصر(.)114
التوجيهات والخالصة  :والعلة يف ذلك أن اهلمزة املبتدأ هبا لو خففت مل يكن بد أن ختفف

بني بني أو على البدل أو بإلقاء احلركة .فال سبيل إىل جعلها بني بني وهي مبتدأ هبا ألن مهزة
بني بني معناها بني اهلمزة املتحركة وبني احلرف الساكن الذي هو من حركتها فهي تقرب من
الساكن وال يبتدأ بساكن وال مبا يقرب من الساكن ،ألن الساكن حيتاج إىل حركة يوصل هبا
إىل اللفظ بالساكن أبدا ،فكنت حتتاج أن جتعلها بني بني ،وجتتلب هلا حرفا متحركا ،تصل
هبا إىل النطق هبا ،وذلك تغيري وتكلف وخروج عن لغة العرب فليس هذا يف لغتهم وال سبيل
فيها وهي مبتدأ هبا إىل ختفيفها بالبدل ،ألن التخفيف يف البدل فىي غريه إمنا جيري على
( )112إيهاب فكري ،املرجع السابق .304 ،القاضي ،املرجع السابق .258 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ،
خالد حممد ،املرجع السابق .383 ،الصفاقسي ،املرجع السابق .433 ،الدمشقي ،املرجع السابق.658 ،
( )113الفارسي ،املرجع السابق .44 ،القيسي ،املرجع السابق.219 ،
( )114إيهاب فكري ،املرجع السابق .92 ،القاضي ،املرجع السابق .100-99 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ،
خالد حممد ،املرجع السابق .106-105 ،الصفاقسي ،املرجع السابق .433 ،الدمشقي ،املرجع السابق.658 ،
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حكم حركة ما قبل اهلمزة ،وهذه اهلمزة ليس قبلها شيئ الزم هلا ،وال سبيل إىل إلقاء حركتها
إذ ليس قبلها شيئ تلقى عليه حركتها ،فقد امتنع االبتداء هبمزة خمففة على أي وجوه
التخفيف كان ختفيفها فوجب أن يبعد ختفيف اهلمزة املبتدأ هبا ،وإن اتصلت مبا قبلها من
املتحركاتوعلى تركه العمل وبه نأخذ .وحجة من حقق اهلمزة يف الوقف يف مجيع ذلك من
املتوسطة واملتطرفة أنه أتى باهلمزة على أصل الكالم وأنه وافق بني الوصل والوقف(.)115
۞ اآلية العشرون  :ﭽ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ يس61 :
ِ
ِ
ِ
ئ ْاعتَالَ
استُـ ْه ِز َ
ص قَالَت ْ
اخ ُر ْج أَن ْاعبُ ُدو َوَْحمظُورا انْظُْر َم ْع قَد ْ
األدلة من الشاطبية  :قُ ِل ْادعُوا أَ ِو انْـ ُق ْ

التوضيح  :قرأ البصري وعاصم ومحزة بكسر النون وصال والباقون بالضم(.)116

التوجيهات والخالصة :إذا التقى ساكنان من كلمتني وكان أول الثانية مهزة وصل مضمومة
لضم الثالث منها ،جاز حتريك الساكن األول بالكسر على أصل التقاء الساكنني وبالضم
لإلتباع ،لئال خيرجوا من كسر إىل ضم ،وأما احلرف بينهما فهو ساكن ،فالساكن ليس حباجز
حصني ،فال يعتد به ،فكأن الكسرة تلي الضمة(.)117
۞ اآلية الحادية والعشرون  :ﭽ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﭼ يس76 :

األدلة من الشاطبية  :وأ َّ ِ
َح َف َال
وحي ُز ُن َغْيـَر اال نْـ ـبِيَاء بِضَّم وا ْك ِسر الض َّ
َن ا ْكس ُروا ِرفْقا َْ
َّم أ ْ
َ
()118
التوضيح  :قرأ نافع بضم الياء التحتية وكسر الزاي والباقون بفتح الياء وضم الزاي .
التوجيهات واخلالصة  :ومها لغتان من (أحزنُ -حي ِزن) و(ح ِزنَ -حي ُزن)(.)119

( )115القيسي ،املرجع السابق.98-96 ،
( )116النريباين ،املرجع السابق.176 ،
( )117األزهري ،املرجع السابق.190 ،
( )118إيهاب فكري ،املرجع السابق .185 ،القاضي ،املرجع السابق .198 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ،
خالد حممد ،املرجع السابق .222 ،الصفاقسي ،املرجع السابق .433 ،الدمشقي ،املرجع السابق.402 ،
( )119القيسي ،املرجع السابق .365 ،زجنلة ،املرجع السابق.181 ،
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۞ اآلية الثانية والعشرون  :ﭽﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ
يس68 :

ِخطاَبا وقُل َيف يوس ِ
األدلة من الشاطبية َ :و َع َّم عُال الَ يَـ ْع ِقلُـ ـ ـ ـ ـو َن َوَْحتتَهاَ
ف َع َّم نـَْيطَالَ
َ ْ ُ ُ
ِ
ِ
اس ِ
ِ
اب تأ َُّوالَ
َصل َوالَ يُكْذبُونَ َ
ك ْال َخف ُ
َويَ َ
ني م ْن أ ْ
يف أَتى ُر ْحبا َوطَ َ
التوضيح  :قرأ نافع وابن ذكوان بالتاء الفوقية على اخلطاب والباقون بالياء التحتية على

العني(.)120

التوجيهات واخلالصة  :وحجة من قرأ بالياء أنه رده على ما قبله من لفظ الغيبة ﭽﯟ

ﯠ ﯡﭼ يس ،67 :وحجة ملن قرأ بالتاء أنه جعله خطابا للذين أخرب عنهم مبا
قبله(.)121

۞ المدغم الكبير للسوسي :
ﭽﯟ ﯠﭼ،ﭽ ﯿ ﰀﭼ  ،ﭽ ﮋ ﮌﭼ ،ﭽ ﮏﭼ ،ﭽ ﮖ ﮗﭼ،ﭽ ﭵ ﭶ
ﭷﭼ،ﭽ ﮁ ﮂ ﮃﭼ  ،ﭽﮮ ﮯﭼ،ﭽﯯ ﯰ ﯱ ﭼ .

۞ المدغم الصغير :
ﭽ ﭖ ﭗ ﭼ  :أبو عمرو وهشام.

( )120إيهاب فكري ،املرجع السابق .203 ،القاضي ،املرجع السابق .211 ،أبو الفرح ،سيد الشني و احلافظ،
خالد حممد ،املرجع السابق .234،الصفاقسي ،املرجع السابق .435 ،الدمشقي ،املرجع السابق.440-439 ،
( )121القيسي ،املرجع السابق .429 ،زجنلة ،املرجع السابق.246 ،
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۞ الممال:
ﭽ ﯡﭼ  :محزة والكسائي وقلل أبو عمرو وورش ِبلفه.
ﭽ ﯚﭼ،ﭽ ﭕﭼ،ﭽ ﮠﭼ،ﭽ ﯝﭼ ،ﭽ ﯷﭼ ،ﭽﮉﭼ،ﭽ ﮌﭼ

ﭽ ﭤ ﭼ ،ﭽ ﭓﭼ  ،ﭽ ﭣﭼ  ،ﭽ ﭱﭼ،ﭽ ﮎﭼ :الكسائي وقفا.
ﭽ ﭣ ﭼ ،ﭽ ﭩ ﭼ  :الكسائي وقفا ِبلفه.
ﭽ ﭖ ﭗﭼ ﭽﮝﭼ  :ابن ذكوان ومحزة.
ﭽ ﮟﭼ وقفا ﭽ ﮢﭼ ﭽ ﮤ ﭼ  :محزة والكسائي وقلل ورش ِبلفه.
ﭽ ﯾﯿ ﰀﭼ  :أبو عمرو ودوري الكسائي وقلل ورش.
ﭽ ﯔﭼ  :محزة والكسائي وقلل دوري أيب عمرو وورش ِبلفه.
ﭽ ﰀﭼ  :أبو عمرو ودوري الكسائي وقلل ورش.
ﭽ ﭨﭼ  :هشام
ﭽ ﯥﭼ  :محزة والكسائي وقلل ورش ِبلفه.
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خاتمة
احلمد هلل الذي أعانين ويسر يل كتابة هذا البحث ،وأسأل اهلل تعاىل التوفيق لتالوة القرآن حق
تالوته ،واملداومة على قراءته والعمل به وتعليمه للناس.
وبعد العيش مع اإلمامني اجلليلني وتفسريمها "تفسري اجلاللني" خالل هذه الرحلة العلمية،
فقد ظهرت يل نتائج عدة ميكن أن يستفاد منها :
 -1سعة وتنوع علوم اإلمامني اجلليلني –رمحهما اهلل -فقد كانا جامعني لعلوم القرآن والفقه
واحلديث والقراءات وغريها.
 -2اهتمام املؤلفني بعلم القراءات يف تفسريمها والتوسع فيه ومل يقتصرا على القراءات السبع
بل إىل العشر والشاذة.
 -3اختصر املؤلفان القراءات القرآنية ليناسب منهجهما يف التفسري.
 -4انتهج املؤلفان يف تفسريمها منهجا استقرائيا تارة وأخرى منهجا توجيهيا.
 -5اهتمامهما تارة األصول وتارة فرش احلروف.
-6مل يعزو املؤلفان أوجه القراءات إىل رواهتا.
 -7القراءات املذكورة مل تشتمل كل األلفاظ املختلف فيها من القراءات القرآنية.
 -8النقصان يف بيان أوجه القراءات ،مثال يف بعض اآلية ذكرها املؤلفان عن وجه واحد
واحلقيقة أن هلا أوجه أخرى ومل يذكرها املؤلفان.
 -9علم القراءات له عالقة وطيدة وأثر عظيم بعلم التفسري.
 -10إن اجلاللني مل يذكرا يف سورة يس القراءات الشاذة ِبالف السور األخرى.
 -11يورد املؤلفان فرش احلروف أكثر من األصول يف تفسريمها
 -12مل يستوعب تفسري اجلاللني كل القراءات املوجودة يف يس بل املذكور أقل بكثري.
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ومن هذه النتائج نوصي كاآليت :
 -1تطوير هذا العلم حباجة ماسة إىل عدد كثري من الباحثني للبحث أو التحقيق يف هذا
اجملال.
 -2ينبغي للباحثني االطالع أكثر على كتب التفسري املشتملة عن القراءات القرآنية.
 -3الدقة يف توجيهات القراءات طريقة لبيان عن األحكام الشرعية واملعاين.
 -4أوصي املعاهد العلمية باالهتمام بتفسري اجلاللني وجعله مقررا لطالهبا ملا فيه من الفوائد
واالختصار.
 -5على طالب العلم أو الباحثني قيام ببحوث حول هذا التفسري العظيم وخاصة من ناحية
القراءات وعلوم القرآن.
ويف اخلتام ،أسأل اهلل أن جيعلنا من أهل القرآن وهم أهل اهلل وخاصته وأن جيعل القرآن شفيعا
وحجة لنا ال حجة علينا يوم القيامة ،إنه على كل شيئ قدير .وصلى اهلل على حممد وعلى
آله وأصحابه أمجعني.
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المصادر والمراجع
 -1القرآن الكرمي
 -2األصبهاين ،أبو بكر بن احلسني بن مهران1408 .ه1988/م .املبسوط يف القراءات
العشر .جدة -اململكة العربية السعودية  :دار القبلة للثقافة اإلسالمية .الطبعة الثانية.
-3الصاوي ،أمحد بن حممد .دون سنة .حاشية العالمة الصاوي على تفسري اجلاللني.
بريوت-لبنان  :دار إحياء الرتاث العريب ومؤسسة تاريخ العريب .الطبعة األوىل.
 -4الدمياطي ،أمحد بن حممد بن عبد الغين1419 .هـ1998/م .إحتاف فضالء البشر يف
القراءات األربع عشر .بريوت-لبنان :دار الكتب العلمية .الطبعة األوىل.
 -5أمحد خالد شكري؛ اجملايل،حممد خازر؛ اجليوسي،علي حممد؛ القضاة،أمحد حممد مفلح؛
القضاة،حممد عصام؛ محاد،عمر يوسف؛ سليمان،حممد أمحد عبد اجمليد؛ أبو
غلبون،عبدالرمحن عبدربه؛ الشمايل ،مأمون عمر1425 .هـ2004/م .املنري يف أحكام
التجويد .عمان ،األردن  :املطابع املركزية .الطبعة اخلامسة.
 -6أبو طاهر األنصاري ،إمساعيل بن خلف1429 .ه2008 /م .العنوان يف القراءات
السبع (دراسة وحتقيق :خالد حسن أبو اجلود) .القاهرة -مصر  :مكتبة اإلمام البخاري.
الطبعة األوىل.
 -7إيهاب فكري1429 .هـ2008/م .تقريب الشاطبية .القاهرة :املكتبة اإلسالمية .الطبعة
الثانية.
 -8السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن139 .ه/ـ1979م .بغية الوعاة يف طبقات اللغويني
والنحاة .بريوت -لبنان  :دار الفكر .الطبعة الثانية.
 -9السيوطي ،جالل الدين بن عبد الرمحن1387 .هـ1968/م .حسن احملاضرة يف تاريخ
مصر والقاهرة .القاهرة :دار إحياء الكتب العربية .الطبعة األوىل.
 -10مجال الدين شرف .دون سنة .مصحف دار الصحابة يف القراءات السبع املتواترة من
طريق الشاطبية ( .طنطا :دار الصحابة للرتاث).
 -11األزهري ،حممد بن أمحد1412 .ه1991/م .معاين القراءات ،الطبعة األوىل.
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 -12الزعيب ،حممد متيم1325 .ه/ـ 2004م .منت الشاطبية املسمى حرز األماين ووجه
التهاين يف القراءات السبع لإلمام الشاطيب .املدينة املنورة-شارع السمانية :مكتبة دار اهلدى.
الطبعة الرابعة.
 -13الذهيب ،حممد حسني1426 .ه/ـ2005م .التفسري واملفسرون .القاهرة  :دار
احلديث.
 -14القزويين ،أبو عبداهلل حممد بن يزيد .دون سنة .سنن ابن ماجه( دراسة :حممد فؤاد
عبد الباقي) .دار إحياء كتب العربية.
 -15راجح ،حممد كرمي1421 .ه/ـ2000م .القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية
والدرة يف هامش القرآن الكرمي .دار املهاجر للنشر والتوزيع .الطبعة الثالثة.
 -16حممد سامل حميسن ،األستاذ الدكتور .بدون سنة .املهذب يف القراءات العشر
وتوجيهها .القاهرة -مصر  :املكتبة األزهرية للرتاث.
 -17السخاوي ،حممد بن عبد الرمحن1355 .ه1932/م .الضوء الالمع ألهل القرن
التاسع .القاهرة-مصر  :مكتبة القدس
 -18الرتمذي ،حممد بن عيسى بن سورة1423 .ه2002/م.ـ سنن الرتمذي اجلامع
الصحيح (حتقيق  :الشيخ خليل مأمون شيحا) .بريوت-لبنان  :دار املعرفة .الطبعة األوىل.
 -19الداوودي ،حممد بن علي بن أمحد.دون سنة .طبقات املفسرين .بريوت -لبنان  :دار
الكتب العلمية.
 -20النيسابوري ،أبو عبيد اهلل حممد بن عبداهلل احلاكم1427 .هـ2006/م .املستدرك على
الصحيحني(دراسة وحتقيق:مصطفى عبدالقادر عطا) .بريوت-لبنان :دار الكتب العلمية.
الطبعة الرابعة.
 -21حاجي اخلليفة ،مصطفى بن عبد اهلل .دون سنة .كشف الظنون عن أسامي الكتب
والفنون بدون سنة .دار إحياء الرتاث العريب.
 -22أيب حممد القيسي ،مكي بن أيب طالب1417 .ه1997/م .الكشف عن وجوه
القراءات السبع عللها وحججها .بريوت-لبنان  :مؤسسة الرسالة .الطبعة اخلامسة.
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 -23العجيلي ،سليمان بن عمر1415 .ه1994/م .الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري
اجلاللني للدقائق اخلفية .بريوت -لبنان  :دار الفكر .طبعة جديدة منقحة مشكولة اآليات
ومرقمة.
 -24السجستاين ،أبو داوود سليمان بن األشعت1420 .هـ1999/م .سنن أيب
داوود(شرح وحتقيق :د.عبد القادر عبد اخلري؛ د.سيد حممد سيد؛ أ.سيد إبراهيم) .القاهرة:
دار احلديث.
 -25الراجحي،عبده1417 .ه1996/م .اللهجات العربية يف القراءات القرآنية.
اإلسكندرية :دار املعرفة .
 -26النريباين ،عبد البديع1427 .هـ2006/م .اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج
للقراءات .دمشق :دار اللغوثاين للدراسات القرآنية .الطبعة األوىل.
 -27احلنبلي ،عبد احلي بن العماد1399 .ه /ـ1979م .شذرات الذهب يف أخبار من
ذهب .بريوت -لبنان  :دار املسرية .طبعة ثانية منقحة.
 -28عبد اهلل ربيع حممود ،الدكتور1421 .هـ2000 /م .تفسري اجلاللني .بريوت -لبنان :
مكتبة لبنان ناشرون ،الطبعة األوىل.
 -29اخلطيب،عبد اللطيف1422 .ه/ـ2002م .معجم القراءات القرآنية .دمشق -سورية
 :دار سعد الدين .الطبعة األوىل.
 -30القاضي ،عبد الفتاح عبد الغين1429 .ه2008 /م .الوايف يف شرح الشاطبية.
القاهرة  :مكتبة دار السالم .الطبعة اخلامسة.
 -31أبو شامة الدمشقي ،عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم .دون سنة .إبراز املعاين من
حرز األماين يف القراءات السبع .بريوت-لبنان  :دار الكتب العلمية.
 -32أيب زرعة ،عبد الرمحن بن حممد بن زجنلة1417 .هـ1997/م .حجة القراءات.
بريوت-لبنان  :مؤسسة الرسالة .الطبعة اخلامسة.
 -33الصفاقسي ،علي بن حممد النوري1425 .هـ2004/م .غيث النفع يف القراءات
السبع .طنطا:دار الصحابة للرتاث.
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 -34أبو عمرو الداين ،عثمان بن سعيد1429 .ه2008/م.ـ التيسري يف القراءات السبع
(حتقيق :د.حامت صاحل الصامر) .الشارقة-اإلمارت العربية املتحدة  :مكتبة الصحابة .الطبعة
األوىل.
 -35أبو عمرو الداين ،عثمان بن سعيد1428 .ه ـ2007/م .جامع البيان يف القراءات
السبع .الشارقة -اإلمارات العربية املتحدة  :جامعة الشارقة .الطبعة األوىل.
 -36كحالة ،عمر رضا1414 .ه1993/م .معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية.
بريوت -لبنان  :مؤسسة الرسالة.
 -37الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد1322 .ه2002/م .األعالم .بريوت -لبنان:
دار ابن حزم .الطبعة الثانية.
 -38الدجوى ،قاسم أمحد؛ قمحاوي ،حممد الصادق1424 .هـ2003/م .قالئد الفكر يف
توجيه القراءات العشر .القاهرة :مكتبة دار الشعب .الطبعة األوىل.
 -39أبو علي الفارسي ،احلسن بن عبد الغفار1413 .هـ1993/م .احلجة للقراء السبعة.
دمشق وبريوت  :دار املأمون للرتاث .الطبعة األوىل.
 -40أيب عبد اهلل ،احلسني بن أمحد بن خالويه1420 .ه ـ1999/م .احلجة يف القراءات
السبع .بريوت-لبنان  :دار الكتب العلمية .الطبعة األوىل.
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