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  نهُج بكٍر القشيريِّ في القراءاِت، واختياراتُُه فيهام

  عادل بن عبدالعزيز بن علي اجلليفي

 جامعــة -كليــة الرتبيــة  -  قــسم الدراســات القرآنيــة-أســتاذ الدراســات القرآنيــة املــساعد 

 اململكة العربية السعودية -امللك سعود بالرياض

  Adel.G @yahoo.com: البريد االليكتروني 

  :لملخص ا

يتنـــاول البحـــُث مـــنهَج بكـــر القـــشريي يف القـــراءات، ودراســـًة علميـــًة الختياراتـــه   

فيها وتوجيهاته ملعانيها، وقد مهَّد الباحُث لذلك بتعريٍف موجٍز بالقشريي، وبيـان الفـرق 

بـــــني االختيـــــار والرتجـــــيح، كمـــــا أبـــــرز موقـــــَف القـــــشريي مـــــن القـــــراءات العـــــشر املتـــــواترة، 

ة، والقــــراءات الــــشاذة، وخــــصوصاً تلــــك املخالفــــة لرســــم املــــصحف، والقــــراءات اآلحاديــــ

حيث أنكر قرآنيَتهـا، وهـو بـذلك خمـالٌف لـشيخه القاضـي إمساعيـل بـن إسـحاق، وسـلك 

مـــنهج الرتجـــيح املعلـــل، مستـــشهداً بالكتـــاب والـــسنة ولغـــة :  يف مناقـــشة األقـــوالالباحـــثُ 

  .العرب

 القــــراءات - اختيــــارات-اءات القــــر - القــــشريي- بكــــر القــــشريي:الكلمــــات المفتاحيــــة

  . حكم ما خالف رسم املصحف- رسم املصحف-الشاذة

  



       
 

 
 
 

١٨٢

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 
Bakir al-Qushairi's approach to readings, 

 and his choices in it 
Adel bin Abdulaziz bin Ali Al-Julaifi 
Assistant Professor of Quranic Studies - Department of 
Quranic Studies - College of Education - King Saud 
University in Riyadh - Kingdom of Saudi Arabia 
Email: Adel.G @yahoo.com 

Abstract 
 The research deals with the Bakir Al-Qushairi approach in 
the readings, and a scientific study of his choices and 
guidance for their meanings. The researcher paved the way 
for a brief definition of Al-Qusheiri, and clarified the 
difference between selection and weighting, as well as 
highlighted Al-Qushairi's position on the ten recurring 
readings, mono readings, and anomalous readings, especially 
those contrary to the drawing of the Qur’an, Where he denied 
her Quran, which is contrary to his Sheikh Judge Ismail bin 
Ishaq, and the researcher followed the discussion of the 
sayings: the justified weighting approach, citing the book, 
Sunnah and the language of the Arabs. 
Keywords: Bakr Al-Qushairi- Al-Qushairi- Readings- 

Choices- Abnormal Readings- Drawing of the 
Mus-haf- Ruling on something that contravenes 
the Mushaf's drawing. 
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$  #  "       !  

ا  

احلمــد هللا رب العــاملني، والــصالة والــسالم علــى أشــرف األنبيــاء واملرســلني، نبينــا   
  :حممد بن عبداهللا األمني، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه إىل يوم الدين، مث أما بعد

e  d  c  ] فإن من أعظم نعم اهللا علينا أن أنزل علينا هذا القرآن الذي  

  h  g  fp  o  n     m  lk   j    i Z
)١(

.  
ولقد قام أسالف هذه األمة املباركة بتدبر هذا القرآن والعمل مبا فيه، كما   

أمرهم اهللا تعاىل بذلك؛ فحفظوه يف الصدور، ودوَّنوه يف السطور، وفهموا معانيه، 
ا تراثًا عظيماً، وَسَربوا أَْغواره، وختلَّقوا بأخالقه، وأّلفوا يف علومه وفنونه، حىت تركوا لن

  .أودعوا فيه علمهم، وجهدهم، وخرب�م
للقاضي » أحكام القرآن«كتاب : وإن من بني كتب الرتاث اإلسالمي العتيق  

  ).هـ٣٤٤: ت(اجلليل أيب الفضل بكر بن حممد بن العالء القشريي البصري املالكي 
ُة هذا فلقد زخر هذا الكتاب بكثري من االختيارات اليت َجتَلَّت فيها بصري   

التفسري، وعلوم القرآن، واحلديث، والعقيدة، : اإلمام وطوُل باعه يف علوم شىت، منها
والفقه، واللغة، وغريها، مما جعله حريًا بأن يفرد بدراسات علمية لتلك االختيارات 

  .الكثرية
كما كان له العديُد من االستنباطات القيِّمة اليت استظهرها من معاين اآليات   
  .ا، أبرزت عمق فهمه وتدبره لكتاب اهللا تعاىلودالال�

عنايُته بالقراءات القرآنية وتوجيهها، حيث كان له : وإن مما برز فيه القشريي  
  .عدٌد من االختيارات فيها، كما أن له منهجاً سار عليه فيها

ونظرًا ألمهية علم القراءات أصالًة، ونفاسة اختيارات القشريي فيها، رأيت أن   
  .البحث والدرس والتحليلأفردها ب

  : فكان هذا البحث الذي َوَسْمُتُه بعنوان  
  ).منهُج بكٍر الُقَشيريِّ في القراءات، واختياراتُُه فيها(

  :  أن شروط القراءة الصحيحة املعتربة ثالثةعلىوقد استقر أهُل العلم   
 موافقتهـــــا لرســـــم أحـــــد مـــــصاحف عثمـــــان ولـــــو -٢.  صـــــحة إســـــنادها إىل النـــــيب -١

                                      
 . ٤٢: فصلت) ١(
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  . موافقتها لوجٍه من وجوه اللغة العربية، ولو مل يكن هو األفصح-٣. ماالً احت
فمــا كــان مــن القــراءات مــستجمعاً لتلــك الــشروط الثالثــة فهــو صــحيٌح يُقــرأ بــه،   

ومـا اختــّل فيــه . وال جيـوز إنكــارُه، بـل هــو مــن األحـرف الــسبعة الـيت نــزل �ــا القـرن الكــرمي
ُة به ال تصّح القراء)شاذ(شرٌط منها فهو 

)١(
.  

ــ  
ُ
 لتلــك الــشروط الثالثــة كثــريٌة عــن أئمــة القــراءة يف عةُ ْسَتْجمِ والقــراءات القرآنيــة امل

ألمـــــصار اإلســـــالمية، وقـــــد جتـــــرَّد هلـــــا قـــــوٌم جلمعهـــــا وضـــــبطها والتـــــأليف فيهـــــا، فبلغـــــت ا
، أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي، )اجلــامع يف القــراءات: (العــشرات، كمــا يف كتــاب

ـــا)هــــ٣١٠: ت( ، أليب )الكامـــل يف القـــراءات العـــشر واألربعـــني الزائـــدة عليهـــا: (ب، وكت
 تلــك ، مث تقاصــرت اهلمــُم عــن مجــع كــلِّ )هـــ٤٦٥: ت(القاســم يوســف بــن علــي اهلــذيل، 
أصـــوالً وفرشــاً، فاقتـــصر العلمــاُء عندئـــٍذ علــى بعـــضها : القــراءات، واإلقــراء �ـــا، وضــبطها

  . االختالف بينهاواكتفوا به، وتركوا الباقي؛ بسبب كثر�ا وكثرة
علـــى ســـبعة قـــراء، اشـــتهرت ) هــــ٣٢٤: ت(فاقتـــصر أبـــو بكـــر أمحـــد بـــن جماهـــد   

، كمـا اقتــصر أبــو )الــسبعة يف القــراءات: (قـراءا�م يف األمــصار حينئـٍذ، وألَّــف فــيهم كتابـه
علــى عـشرٍة مــن القـراء، هـم الــذين نُقلـت قــراءاُ�م ) هــ٨٣٣: ت(اخلـري حممـد بــن اجلـزري 

)النــــشر يف القــــراءات العــــشر: (عــــن جيــــٍل، وألّــــف فــــيهم كتابــــهبــــالتواتر جــــيالً 
)٢(

، وبقيــــُة 
، حيــث مل تبلــغ )آحاديــة( العــشرة ممــا اســتجمعت الــشروط الثالثــة َغــَدْت القــراءات غــريُ 

  . يف بطون الكتب، لكن مل يعد يقرأ الناُس �احدَّ التواتر، وهي مثبتةٌ 
ي هــي املتــواترة إىل يومنــا هــذا،  العــشر الــيت أثبتهــا ابــن اجلــزر وال زالــت القــراءاتُ   

وما خرج عنها فإنه من اآلحاد
)٣(

.  
عبداهللا بن عامر : واألئمة العشرة أهل القراءات املتواترة جيًال عن جيل هم  
، وأبو جعفر يزيد بن )هـ١٢٠: ت(، وعبداهللا بن كثري املكي )هـ١١٨: ت(الشامي 

، وعاصم بن )هـ١٦٩: ت(ين ، ونافع بن عبدالرمحن املد)هـ١٢٨: ت(القعقاع املدين 

                                      
، واإلبانة عن معاين القراءات، ١٩ - ١٨السبعة يف القراءات، أليب بكر بن جماهد، ص : انظر) ١(

 . ١٩/ ١، والنشر يف القراءات العشر، حملمد ابن اجلزري ٣٠ أيب طالب، ص ملكي بن
، واالكتفـاء ٢٤ - ١٧، واإلبانة عن معاين القـراءات، ص ١٩السبعة يف القراءات، ص : انظر) ٢(

، والنـــشر يف ١٦ – ١٥يف القـــراءات الـــسبع املـــشهورة، أليب الطـــاهر إمساعيـــل بـــن خلـــف، ص 
  .٥٣ - ٥٢/ ١القراءات العشر 

، ١٦ - ٦منـــشؤه ومـــشروعيته، للـــدكتور عبـــدالفتاح شـــليب، ص : االختيـــار يف القـــراءات: انظـــر) ٣(
مفهومـــه، ومراحلـــه، وأثـــره يف القـــراءات، للـــدكتور أمـــني إدريـــس فالتـــه، : االختيـــار عنـــد القـــراءو 

 .٧٦ - ٦٩ص
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، )هـ١٥٦: ت(، ومحزة بن حبيب الزيات الكويف )هـ١٢٨: ت(أيب النجود الكويف 
، وأبو عمرو زبَّان بن العالء اليصري )هـ١٨٩: ت(وعلي بن محزة الكسائي الكويف 

، وخلف بن )هـ٢٠٥: ت(، ويعقوب بن إسحاق احلضرمي البصري )هـ١٥٤: ت(
)هـ٢٢٩: ت(هشام الكويف 

) ١(
.  

  
  :أهمية موضوع البحث ، وأسباب اختياره

؛ وذلك ألنه يف أصله خمتصر ة عامصفةللقشريي ب» أحكام القرآن« أمهية كتاب – ١
 أفاد منه العلماء قدمياً -  إال قطعة يسرية منه-  مفقود  مسنٍد، عظيمٍ لكتابٍ 
  .وحديثاً 

حاق بن إسللقاضي إمساعيل » أحكام القرآن«ذلكم الكتاب األصل هو كتاب 
له كتاب «: قال عنه اخلطيب البغدادي). هـ٢٨٢ت (اجلهضمي املالكي 

»مل ُيْسَبق إىل مثله» أحكام القرآن«
)٢(

.  
للقشريي زمنًا على غريه من كتب أحكام القرآن؛ » أحكام القرآن« تقدم كتاب – ٢

، فهو �ذا يعد أقدم كتاٍب كامٍل موجود )هـ٣٤٤ت (نظرًا لتقدم وفاة مؤلِّفه 
  .ام القرآنيف أحك

 قيمة الكتاب العلمية، من حيث إكثاره من االحتجاج باألحاديث وأقوال – ٣
  .يسوق األحاديث واآلثار بإسنادهقد السلف، و 

مل أْعُد فيه عن السنة، وقول السلف، وما «: وقد أشار القشريي إىل هذا فقال 
» اليت نزل القرآُن �ا اللغةُ هُ بُ جِ وْ تُـ 

)٣(
.  

ـــه هـــذا – ٤ الكتـــاب مـــن الزيـــادات الكثـــرية علـــى أصـــله، رغـــم أنـــه يف أصـــله  مـــا يزخـــر ب
ــــه رٌ خمتــــصَ  ــــل بــــن إســــحاق، إال أن القــــشريي قــــد زاد علي ــــاب القاضــــي إمساعي  لكت

 األحاديث واآلثار الـيت ال توجـد يف األصـل، واالختيـارات كإيراده بعضَ : زيادات
 إسـحاق بـناوكذا خمالفتـه لـشيخه إمساعيـل . واالستنباطات اليت ليست يف األصل

يف بعض اختياراته ومناقشته
)٤(

.  

                                      
لنشر يف ، وا٢٤ - ١٧، واإلبانة عن معاين القراءات، ص ١٩السبعة يف القراءات، ص : انظر) ١(

 . ٥٣ - ٥٢/ ١القراءات العشر 
 . ٢٨٣ /٦تاريخ بغداد ) ٢(
 . ١١١ /١أحكام القرآن ) ٣(
اختيــــارات القــــشريي واســــتنباطاته يف التفــــسري، : ، وانظــــر أيــــضاً )١٥، ١٤(االختيــــارين : انظــــر) ٤(

 . ٩٣١/ ٢، ١٠٨ – ١٠٦، ٦٧ – ٦٢/ ١للدكتور عادل اجلليفي 



       
 

 
 
 

١٨٦

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

ف  وألـَّ«: قـال القاضـي عيـاض عنـهف لقشريي، ترجم لنْ مَ وقد نص على تلك الزيادات بعُض 
كتــاب األحكــام املختــصر مــن كتــاب إمساعيــل بــن إســحاق بالزيــادة :  منهــا جليلــةً كتبــاً 
ابُن فرحون: ، ونقله عن القاضي عياض»عليه

)١(
، والداوودي

)٢(
وف خمل، وحممد

)٣(
.  

وأمـا الكـالم فـالكثري منـه كـالم «:  تلـك الزيـاداتن عـوقال القشريي يف خامتـة كتابـه
وزدت فيـه وتكلمـت مبـا حـضرين ممـا ظننـُت أن إمساعيـل . إمساعيل، ورمبا اختصرته

لكثـرة شــغله أغفلــه، أو لزيــادٍة زيــدت علينـا بعــده، فاحتجــت إىل االنفــصال منهــا، 
، وتـصحيحاً ملـا ذهـب إليـه فيـه، إال مـا قلـت  أن يكون تقويـًة للمـذهبمما رجوتُ 

»حدثنا، فذلك من سائر احلديث ليس خمرجه إمساعيل: فيه
)٤(

.  
 املكانة العلمية اليت تبوأها القشريي، فباإلضافة إىل نبوغه يف الفقه، فقد نبغ يف – ٥

  .القراءات وتوجيهها:  وعلوم القرآن، اليت منهاعلوٍم شىت، من أمهها التفسري
  .ها، ودراستُ قراءاتز القشريي يف اختياراته يف ال متيُّ ازُ  إبر – ٦
عناية القشريي بتوجيه معاين القراءات، واالحتجاج هلا لغًة ومعًىن، واالستدالل �ا  – ٧

 دراستها دراسًة حيث إن، مما يثري جانب الدراسة هلا، يف األحكام الفقهية
  .موازنًة جتمع أطراف فنون عدة

  .هشريي من القراءات املتواترة واآلحادية والشاذة، ومناقشتُ  موقف القإبضاحُ  – ٨
  :أهداف البحث 

  . وإبرازهاقراءات مجع اختيارات القشريي يف ال– ١
أقــوال مــذاهب و ، مــن خــالل موازنتهــا مــع قــراءات دراســة اختيــارات القــشريي يف ال– ٢

ا، وقيمتهـــا موافقـــًة أم خمالفـــًة، وبيـــان منهجـــه فيهـــواللغـــة التفـــسري القـــراءات و أئمـــة 
  .العلمية

 مــن القــراءات يف  شــيخه القاضـي إمساعيــل بــن إسـحاقاختيــاراتب ه مــدى تـأثر متييـز – ٣
  .عدمه

  . من عدمهالقراءاتعلى اختياراته يف ) املالكي( معرفة مدى تأثري مذهبه الفقهي – ٤
  :حدود البحث 

ـــاول هـــذا البحـــث اختيـــارات بكـــر القـــشريي يف ال    مـــن خـــالل كتابـــه قـــراءاتيتن
 ومــن مث مقارنتهــا بــأقوال األئمــة - وهــو الكتــاب الوحيــد املوجــود لــه -» أحكــام القــرآن«

                                      
 .١٦٥الديباج املذهب، ص ) ١(
 .٨٦طبقات املفسرين، ص ) ٢(
 .١/١١٩شجرة النور الزكية ) ٣(
 . ٨٥٩/ ٢أحكام القرآن ) ٤(



       
 

 
 
 

١٨٧

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

  .أهل االختصاص ممن وافقه أو خالفه، وتقييم ذلك
) ١٥( محـــل الدراســـة قـــراءات القرآنيـــةوقـــد بلـــغ مجمـــوع اختياراتـــه فـــي ال  

  .اختياراً 
  :الدراسات السابقة 

ي مل أقــف علــى َمــْن قــام جبمــع بعــد البحــث يف اجلامعــات ومراكــز البحــث العلمــ  
  . حىت اآلنالقراءاتودراسة اختيارات بكر القشريي يف 

يف رســاليت دكتــوراه ، بقــسم القــرآن وعلومــه بكليــة » أحكــام القــرآن«وقــد ُحقــق كتابُــه   
هـــ، مــن قبــل  ١٤٢٥/١٤٢٦ جامعــة اإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية، عــام –أصــول الــدين 

مـــــن أول الكتـــــاب، إىل آخـــــر ســـــورة (اصـــــر الدوســـــري ناصـــــر بـــــن حممـــــد بـــــن ن/ د: كـــــل مـــــن 
مــن أول ســورة (ناصـر بــن حممــد بــن عبـد اهللا املاجــد /  صــفحة، ود٨٥٦وجــاءت يف ) األعـراف

  . صفحة٩٨٢وجاءت يف ) األنفال، إىل آخر الكتاب
يف » اختيـارات القــشريي يف علـوم القــرآن«قــد قمـُت بدراســة مجلـٍة مــن كمـا أين   

جبامعـة امللـك بكليـة الرتبيـة قدمتها لقسم الدراسـات اإلسـالمية واليت (رساليت للماجستري 
 مـن أبـواب علـوم  ثالثـةٍ ، وجـاءت دراسـيت يف أبـوابٍ )هـ١٤٣١سعود، الفصل األول عام 

 دون بقيـــة أبـــواب علـــوم ،)أســـباب النـــزول، واملكـــي واملـــدين، والوقـــف واالبتـــداء: (القـــرآن
  .القرآن

يف رســـاليت للـــدكتوراه،  )ه يف التفـــسرياختياراتـــه واســـتنباطات(كمـــا قمـــت بدراســـة   
  ســعوداإلمــام حممــد بــن جبامعــة القــرآن وعلومــه بكليــة أصــول الــدينوالــيت قــدمتها لقــسم (

  .)هـ١٤٣٨ عام الثاين، الفصل اإلسالمية
  .ومل حتو أيٌّ من الرسالتني العلميتني اختيارات القشريي يف القراءات  
راسة بقية اختيـارات القـشريي يف ألكمل دَفس يف ذلك؛ فأردت أن أواصل النّـ    

أكــّون بــذلك موســوعًة متكاملــًة عــن اختيــارات هــذا اإلمــام يف فــين أبــواب علــوم القــرآن، و 
  .، بذات النَفس والنهج والعمق»علوم القرآن«، و»التفسري«

  :خطة البحث 
  .ني، وخامتة، وفهارسفصلمقدمة، ومتهيد، و : يشتمل هذا البحث على  
أمهيــة املوضــوع وأســباب اختيــاره، وأهدافــه، وحــدوده، : ث عــن وتتــضمن احلــدي:المقدمــة

  .والدراسات السابقة، وخطته، ومنهجه
  :التمهيد، وفيه

  .نبذة عن القاضي بكر القشريي: أوالً  –
  .تعريف االختيار والرتجيح، والفرق بينهما: ثانياً  –

  :سبعة مباحث حتتهو . القراءات القرآنيةمنهج القشيري في :  األولفصلال** 



       
 

 
 
 

١٨٨

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

  .منهجه يف االختيار من القراءات: املبحث األول
  .منهجه يف توجيه معاين القراءات: املبحث الثاين

  .منهجه يف عزو القراءات إىل أصحا�ا: املبحث الثالث
  .منهجه يف الرتجيح بني القراءات: املبحث الرابع

  .موقفه من القراءات العشر املتواترة وغريها: املبحث اخلامس
  .موقفه من القراءات املخالفة لرسم املصحف: ادساملبحث الس

  .تأثره بشيخه القاضي إمساعيل يف باب القراءات: املبحث السابع
  .اختيارات القشيري في القراءات القرآنيةدراسة : فصل الثانيال* *

  . وفيها إمجال النتائج اليت توصل إليها الباحث، وتوصياته:الخاتمة
  .المراجعو فهرس المصادر 

  
  :ج البحث منه

ــــإذن اهللا-منهجــــي يف هــــذا البحــــث    ــــى االســــتقراء واالســــتنباط، مث -ب ــــائم عل  ق
  :الدراسة واملناقشة للوصول إىل النتائج، وذلك وفقاً للخطوات التالية

  .»أحكام القرآن«، من خالل كتابه القراءات مجع اختيارات القشريي يف –١
ودهــا يف املــصحف؛ إذ إنــه قــد  ترتيــب اآليــات الــيت للقــشريي فيهــا اختيــار حــسب ور –٢

  .يتكلم عن آيٍة يف غري موضعها من ترتيب التالوة
  .)١٥ – ١من (ترقيماً تسلسلياً  اتختيار ترقيم اال –٣
  . وتوجيهه للقراءات ذكر نص كالم القشريي الدال على اختياره–٤
علــى هيئــة  – إن طالــت – نقــل أدلــة القــشريي علــى اختياراتــه بنــصها، مــع وضــعها –٥

  .ت مرقمة، ليسهل استيعا�ا، ومن مث مناقشتهافقرا
هــا القــشريي مــن مــصادرها املعتمــدة، ســواء كانــت دختــريج القــراءات القرآنيــة الــيت أور  –٦

 أمــا مــا مل يــورده القــشريي مــن .عــن الــصحابة أو التــابعني، أو األئمــة القــراء العــشرة
  .هالقراءات يف اآلية فاألصل أال أذكره إال إن دعت حاجة البحث إلي

  .توجيه معاىن القراءات –٧
  .بالتواتر، أو اآلحاد، أو الشذوذ، وتعليل ذلك: احلكم على القراءات حمل الدراسة –٨
 إيـراد أقـوال األئمـة مـن خـالل ، موازنـةً دراسـةً  دراسة اختيارات القشريي يف القـراءات –٩

يــان  وحججــه، وبفريــقاملــوافقني ملــا ذهــب إليــه، واملخــالفني لــه، مــع ذكــر أدلــة كــل 
، حسب قواعد الرتجـيح املعتـربة عنـد )منهج الرتجيح املعلَّل(الراجح، ووجه الرتجيح 

  .العلماء
  .االستشهاد بكالم العرب وشعرهم إذا دعت احلاجة لذلك –١٠



       
 

 
 
 

١٨٩

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

، يف القـراءاتعلـى اختياراتـه ) املـالكي( إبراز مدى تـأثري مـذهب القـشريي الفقهـي –١١
  .وخباصة فيما يتعلق باألحكام، من عدمه

 يف القطعة املتبقية –  يف القراءات بيان مدى تأثري اختيارات القاضي إمساعيل بن إسحاق–١٢
 علــى –، أو مــا نُقــل عنــه يف بطــون الكتــب األخــرى »أحكــام القــرآن«مــن كتابــه األصــل 

  .موافقة أم خمالفةالقشريي، 
ج القـول  االكتفاء مبا نقلته عن القشريي من األدلة واحلجج عنـد تعـداد أدلـة وحجـ–١٣

الذي رجحه، إن كان استوعب األدلة، وإال فإين أضيف عند ذكر هذا القـول بقيـة 
  .األدلة واحلجج اليت مل يذكرها، دون إعادٍة ملا ذكره

  . عزو اآليات القرآنية إىل سورها–١٤
 ختـــريج األحاديـــث واآلثـــار مـــن مـــصادر التخـــريج املعتمـــدة، فـــإن كـــان احلـــديث يف –١٥

رجيـــه منهمـــا، وإن كـــان يف غريمهـــا خرجتـــه مـــن أهـــم كتـــب الـــصحيحني اكتفيـــت بتخ
  .السنة دون إسهاب

  .  احلكم على اآلثار إن دعت لذلك حاجة البحث فقط–١٦
  . الرتمجة لألعالم بإجياز سوى مشاهري الصحابة والتابعني واألئمة–١٧
  . ضبط املشتبه من الكىن واألمساء واأللقاب–١٨
  . شرح الغريب، وضبطه بالشكل–١٩
  . ختريج األبيات الشعرية، وعزوها لقائليها، وذكر حبورها–٢٠
  .العلميةاملصادر واملراجع  وضع فهرس –٢١
  

  ِقــّل، فمـــا كــان منــه صـــواباً فمــن اهللا وحـــده، فلــه احلمـــد : و
ُ
فهــذا ُجهـــد امل

والــشكر والثنــاء، ومــا كــان منــه خطــأ فمــن نفــسي والــشيطان، وأســتغفر اهللا منــه، إنــه كــان 
  .هللا امرًءا أهدى إّيل عيويبغفاراً، ورحم ا

ســــائالً املــــوىل العلــــي القــــدير أن ينفــــع �ــــذا العمــــل، وأن جيعلــــه خالــــصاً لوجهــــه   
  .الكرمي

واحلمــد هللا الــذي بنعمتــه تــتم الــصاحلات، وصــلى اهللا علــى حممــد وآلــه وصــحبه   
  .وسلم

  
  



       
 

 
 
 

١٩٠

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 

  :وفيه. التمهيد
  نبذة عن القاضي بكر القشيري: أوالً 

  

  :)١(اسمه ونسبه
  .)٢(ر بن حممد بن العالء بن حممد بن زياد الُقَشرييبك: هو

، وهــو االســم الــذي )٣(بكــر بــن العــالء بــن حممــد: وجــاء يف بعــض املــصادر أنــه
اشــتهر بــه، وقــد يكــون هــذا مــن بــاب نــسبة الرجــل إىل جــده، أو أنــه مــن بــاب متييــزه عــن 

  .غريه، ممن يشاركه يف امسه واسم أبيه
  .)٤(»بكر بن حممد بن العالء«: هو أنه» آنأحكام القر «والذي ورد يف كتابه 

وهـي قبيلــة مـن أبنــاء قُـَشْري بـن كعــب بـن ربيعــة ، نـسبة إىل بــين قُـَشري: والُقـَشريي
الفضل، ونُـص علـى ذلـك أيـضاً يف كتابـه  أبو: وكنيته يف مجيع املصادر. )٥(من العدنانيني

  .)٦(»أحكام القرآن«
  :مولده ونشأته

وأين ولد القشريي، لكن ميكن استنتاج ذلك مما مل تبني مصادر الرتمجة مىت 

                                      
 ١٥، وسري أعالم النبالء، للذهيب ٢٧٠ /٥ترتيب املدارك، للقاضي عياض : مصادر ترمجته) ١(

، ص  )٣٥٠ – ٣٣١( ، وتاريخ اإلسالم له، حوادث ووفيات ٣١٦، رقم ٥٣٨ – ٥٣٧/
 ١٣٦ /١٠، والوايف بالوفيات، للصفدي ٦٧ /٢ من غرب له ، والعرب يف خرب٤٩٠، رقم ٢٩٦

، ١٨٨، رقم ١٦٦ – ١٦٥، والديباج املذهب، البن فرحون، ص ٢٣٥٨، رقم ١٣٧ –
، رقم ٨٦ – ٨٥، وطبقات املفسرين، للداودي، ص ١/٣٧٥وحسن احملاضرة، للسيوطي 

 ١لوف ، وشجرة النور الزكية، حملمد خم٢/٣٦٦، وشذرات الذهب، البن العماد ١١٢
، ٢٦٩ /٢، واألعالم، للزركلي ١/٢٣٤، وهدية العارفني، إلمساعيل باشا ١٧٧، رقم ١١٩/

، واملوسوعة امليسرة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء ٣/٧٤ومعجم املؤلفني، لعمر رضا كجالة 
:  وانظر تفصيًال أوسع لرتمجته يف.٨١٦، رقم ١/٥٧٧والنحو واللغة، لوليد الزبريي وآخرين 

 .٢٥ – ١٦/ ١تيارات القشريي واستنباطاته يف التفسري، للدكتور عادل اجلليفي اخ
 .٢٧٠ /٥ترتيب املدارك ) ٢(
 .١١٩ /١شجرة النور الزكية ) ٣(
 . وغريمها٥٦٩ /٢، ١٠٧ /١أحكام القرآن، للقشريي : انظر) ٤(
، ٧٣بد الرب، ص، واإلنباه على قبائل الرواة، البن ع٢٨٩مجهرة أنساب العرب، البن حزم، ص) ٥(

 .٢١٣ / ٢، واللباب يف �ذيب األنساب، البن األثري ٥٦ /٤واألنساب، للسمعاين 
 .٥٦٩ /٢، ١٠٧ /١أحكام القرآن، للقشريي : انظر) ٦(



       
 

 
 
 

١٩١

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

  .ذُكر يف ترمجته ضمناً 
هـ، وقد جاوز الثمانني بأشهر، مما يدل على أنه ٣٤٤فقد ذُكر أنه تويف سنة 

  .)١(هـ٢٦٣ولد يف حدود سنة 
أما مكان والدته، فيفهم من سياق ترمجته أنه كان بالبصرة، حيث إن بعض 

ه من لُ وَّ أَ «: ، أو)٣(»وهو من أهل البصرة«:  أو يقول،)٢(»البصري«: من ترجم له يقول
  .)٤(»البصرة، وخرج من العراق ألمر اضطره، فنزل مصر

  .وهذا كله يدل على أنه ولد بالبصرة، و�ا نشأ قبل أن خيرج منها إىل مصر
وأما نشأته فليس يف مصادر ترمجته أيضًا ما يذكر شيئًا من تفاصيلها، لكن 

أنه حدَّث : أنه نشأ منذ صغره يف طلب العلم، ويدل على هذا: هالذي يظهر من ترمجت
عن القاضي إمساعيل بن إسحاق، وهو يف أواخر العقد الثاين من عمره، حيث إن وفاة 

هـ، وكذلك حدَّث عن سهل بن عبد اهللا التُّْسَرتي، ٢٨٢القاضي إمساعيل كانت سنة 
  .)٥(لم يف سن مبكرة هـ، وغريمها، مما يدل على طلبه للع٢٨٣املتوىف سنة 

 معظم حياته، إال أنه انتقل  �ابـَْيَد أن القشريي وإن كان ولد بالبصرة، وعاش
منها إىل مصر قبل الثالثني والثالمثائة، ومل تذكر املصادر سبب انتقاله إىل مصر، لكن 

وخرج من العراق ألمٍر «: ما أوردته املصادر يفيد أنه خرج مضطراً، قال القاضي عياض
  .)٦(»ره، فنزل مصر قبل الثالثني والثالمثائة، وأدرك فيها رئاسة عظيمةاضط

، كما تقلده يف مصر )٧(د منصب القضاء يف بعض نواحي العراقوقد تقلَّ 
  .)٨(أيضاً 

  :مكانته العلمية
تبـــّوأ القـــشريي مكانـــًة علميـــًة عاليـــًة، فقـــد كـــان أحـــد أقطـــاب املدرســـة املالكيـــة 

                                      
، وطبقات املفسرين، للداودي، ص ١٦٦، والديباج املذهب، ص ٢٧٢ /٥ترتيب املدارك ) ١(

٨٦. 
 .٣٦٦ /٢لذهب ، وشذرات ا٥٣٧ /١٥سري أعالم النبالء ) ٢(
 .٢٧١ – ٢٧٠ /٥ترتيب املدارك ) ٣(
 .املرجع السابق) ٤(
 .٥٠ – ٤٩ /٢، ٢٧ /١مقدميت حتقيق أحكام القرآن، للقشريي : انظر) ٥(
 .٢٧١ /٥ترتيب املدارك ) ٦(
، وطبقات املفسرين، للداودي، ١٠/١٣٧ترتيب املدارك، املوضع السابق، والوايف بالوفيات ) ٧(

 .٨٥ص
 .دارك، املوضع السابق، وطبقات املفسرين، للداودي، املوضع السابقترتيب امل) ٨(



       
 

 
 
 

١٩٢

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

  .ثها خارج العراق، حني انتقل إىل مصر، وساهم يف نشر ترا)١(بالعراق
  .-كما سيأيت يف مؤلفاته-وقد أّلف يف علوم شىت 
حــدَّث عنـه مــن ال ينعــّد مــن املــصريني واألندلــسيني «: قـال القاضــي عيــاض عنــه

  .)٢(»والقرويني وغريهم
كــان بكــر مــن كبــار الفقهــاء املــالكيني مبــصر، وتقلــد أعمــاالً «: ويقــول الفرغــاين

  .)٣(»اويًة للحديث، عاملاً بهللقضاة، وكان ر 
  .)٤(»كان راويًة للحديث، عاملاً مبا َلُه من العلل«: ويقول ابن فرحون

  .)٥(»وألف كتباً جليلة«: وقال القاضي عياض عن مؤلفاته
  .)٦(»صاحب التصانيف يف األصول والفروع«: وقال الذهيب عنه

  .)٧(»ومؤلَُّفه يف األحكام نفيس«: وقال أيضاً 
  :شيوخه

ان العصر الذي عاش فيه القشريي من العصور الزاهية يف العلم، ولذا كثر ك  
  :)٨(همشهر أمن شيوخه، و 

  .)٩()هـ٣٢٣ت( إبراهيم بن محاد بن إسحاق، أبو إسحاق األزدي –١
 إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل بن محاد بن زيد بن درهم، أبو إسحاق – ٢

ي للمدرسة املالكية بالعراق، وهو ، املؤسس الفعل)هـ٢٨٢ت( البصري يّ مِ ضَ هْ اجلَ 
  .)١٠(، الذي اختصره القشريي، وزاد عليه»أحكام القرآن«صاحب كتاب 

                                      
املدرسة املالكية العراقية، حلميد حلمر، واملدرسة البغدادية للمذهب املالكي، حملمد : انظر عن هذه املدرسة) ١(

معة  اجلا- مجال عّزون: ، رسالة دكتوراه، للباحث»حياته وفقهه: إمساعيل بن إسحاق القاضي«العلمي، و
 – ٢/٣٨، ٢٣ – ٢١ /١، ومقدميت حتقيق أحكام القرآن، للقشريي ١٠٩ – ٩٦اإلسالمية، ص 

٤٦. 
 .٢٧١ /٥ترتيب املدارك ) ٢(
 .املرجع السابق) ٣(
 .١٦٥الديباج املذهب، ص ) ٤(
 .٢٧١ /٥ترتيب املدارك ) ٥(
 .٦٧ /٢العرب ) ٦(
 .٥٣٨ /١٥سري أعالم النبالء ) ٧(
سري أعالم : انظر» أحكام القرآن«خه، خاصة من روى عنهم يف كتابه ملزيد اطالٍع على شيو ) ٨(

 .٦٩ - ٢/٦٣، ٣٧ - ١/٣٠، ومقدميت حتقيق الكتاب ١٥/٥٣٨النبالء 
 .٣٥ /١٥، وسري أعالم النبالء ٥٨ /٦تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف) ٩(
=  أعالم ، وسري٤/٢٧٦، وترتيب املدارك ٢٨٧ – ٦/٢٨١تاريخ بغداد : انظر ترمجته يف) ١٠(



       
 

 
 
 

١٩٣

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

  .)١()هـ٣٠٧ت( زكريا بن حيىي بن عبد الرمحن، أبو حيىي الساجي – ٣
  .)٢()هـ٢٨٣ت( سهل بن عبد اهللا التُّْسَرتي، أبو حممد الصويف الزاهد – ٤

  :تالميذه
 املذهب املالكي، سواء يف العراق أو يف مصر، وذاع لقد ساهم القشريي يف نشر

  :)٣(صيته، وصار مقصداً لطالب العلم، ومن أشهر تالميذه
ق املعدِّل، أبو حممد العسكري، مسند مصر وحمدثها يْ شَ  احلسن بن رُ – ١

  .)٤()هـ٣٧٠ت(
 يف  عبد اهللا بن أيب زيد، عبدالرمحن القريواين املالكي، أبو حممد، إمام املالكية– ٢

  .)٥()هـ٣٨٦ت(مالك الصغري : ه، ويقال لهزمن
حممد اجلهين املالكي، عامل األندلس   عبد اهللا بن حممد بن أسد، أبو– ٣

  .)٦()هـ٣٩٥ت(
حفـــــص املقـــــرئ، إمـــــام جـــــامع مـــــصر  رّاك احلـــــضرمي، أبـــــو عمـــــر بـــــن حممـــــد بـــــن َعـــــ– ٤

  .)٧()هـ٣٨٨ت(
النحــوي املفــسر، وهــو راوي  ي، أبــو بكــر املــصري،  حممــد بــن علــي بــن أمحــد األُْدفَــوِ – ٥

  .)٨()هـ٣٨٨ت(شيخه بكر القشريي : عن مؤلفه» أحكام القرآن«كتاب 

                                                                                         
، وطبقات ١٧٥، رقم ٤٤٩ – ١/٤٤٧، ومعرفة القراء الكبار ٣٤٢ – ١٣/٣٣٩النبالء =

اإلمام أبو إسحاق إمساعيل بن «: ، وكتاب٩٨، رقم ٧٧ – ٧٦املفسرين، للداودي، ص 
، ص »حياته وفقهه: إمساعيل بن إسحاق القاضي«سليمان العريين، و/د : ، مجع»إسحاق

٩٥ – ٢٦. 
 .١٩٧ /١٤سري أعالم النبالء : يفانظر ترمجته ) ١(
 .٧مقدمة حتقيق تفسري التُّْسَرتي، ص : ، وانظر٣٣٠ /١٣سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف) ٢(
سري أعالم النبالء : أحكام القرآن، انظر: ملزيد اطالع على تالميذه، خاصة من محل عنه كتابه) ٣(

 .٧١ – ٦٩/ ٢، ٤١ – ٣٧ /١، ومقدميت حتقيق الكتاب )١٥/٥٣٨(
 .٢٨٠ /١٦سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف) ٤(
 .٢٢٢، والديباج املذهب، ص ١٠ /١٧سري أعالم النبالء : انظر ترمجته يف) ٥(
 .٨٣ /١٧، وسري أعالم النبالء ٢٥١جذوة املقتبس، ص : انظر ترمجته يف) ٦(
 .٢٩ /٣، وشذرات الذهب ٦٧٦ /٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف) ٧(
 .١٣٠ /٣، وشذرات الذهب ٦٧٥ /٢معرفة القراء الكبار : انظر ترمجته يف) ٨(



       
 

 
 
 

١٩٤

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

  :)١( مصنفاته
رمحه - لقد ألَّف القشريي يف علوم شىت، وخاصة يف مذهب اإلمام مالك 

  :، والرد على خمالفيه، وأهم مصنفاته- اهللا
  . أحكام القرآن– ١
  . مسألة بسم اهللا الرمحن الرحيم– ٢
  . من غلط يف التفسري واحلديث-  ٣
  . ما يف القرآن من دالئل النبوة– ٤
  .-  عليهم الصالة والسالم – تنزيه األنبياء – ٥
  . الرد على القدرية– ٦
  . كتاب أصول الفقه– ٧
  . مأخذ األصول– ٨
  . القياس– ٩

  . كتاب األشربة، وهو نقٌض لكتاب األشربة، للطحاوي– ١٠
  . مسألة الرضاع– ١١
  . يف الصالة لرد على الشافعي يف وجوب الصالة على النيب ا– ١٢
  . الرد على املزين– ١٣
  . مسائل اخلالف– ١٤
  . رسالة ملن جهل قدر مالك بن أنس يف العلم– ١٥

فها أبو الفضل قد ذهبت ومن المؤسف حقًا أن هذه الكتب القيمة التي ألَّ 
  .)٢( فقط» القرآنأحكام«مع ما فقد من تراثنا، ولم يبق منها إال كتاب 

  :وفاته
 هــ،٣٤٤تويف أبو الفضل بكر القشريي لسبٍع بقني مـن شـهر ربيـع األول، سـنة   
  .رمحه اهللا ومجعنا به يف دار كرامته. )٣( وقد جاوز الثمانني سنة بأشهريف مصر،

  

                                      
أحكام القرآن : مصادر الرتمجة، ومقدميت حتقيق كتابه: ملزيد اطالع على مصنفاته، انظر) ١(

٧٣ – ٢/٧٢، ٤٣ – ١/٤٢. 
 .٧٤ /٢مقدمة حتقيق أحكام القرآن، للقشريي ) ٢(
 – ٣٣١وفيات (، وتاريخ اإلسالم ٥٣٨ /١٥ أعالم النبالء ، وسري٢٧٢ /٥ترتيب املدارك ) ٣(

، وطبقات ١٦٦، والديباج املذهب، ص ٦٧ /٢، والعرب يف خرب من غرب ٢٩٦، ص )هـ٣٥٠
 .١١٩ /١، وشجرة النور الزكية ٨٦املفسرين، للداودي، ص 



       
 

 
 
 

١٩٥

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 

  :االختيار والترجيح، والفرق بينهما تعريف: ثانياً 
  

، قال تعاىلهو االصطفاء، و  :لغةً تعريف االختيار     »]: كذلك التخريُّ

¬ ® ¯ ²±°Z
)١(

انتقاه: ، وَخاَر الشيَء واختاره
)٢(

.  
تكلُُّف طلِب ما هو خري، وفعُله: واالختيار   

)٣(
.  

رجٌل َخٌري، وامرأٌة َخريٌة، وهذا َخُري  : يُقال. الفاضُل املختصُّ باخلري: واخلري  
  .ومجٌل ِخيارٌ ناقٌة ِخياٌر، : ويقال. الرجال، وهذه َخريُة النساء

ختار قد يُقال للفاعل واملفعول. َأْخُذ ما يراه خريًا: واالختيار  
ُ
)٤( وامل

.  
  :ومن هنا، فإن االختيار يف اللغة يطلق على معنيني  
  .االصطفاء واالنتقاء، فهو للفعل: أحدمها  
ختار، فهو للمفعول: والثاين  

ُ
الشيء امل

)٥(
.  

اإلرادُة «:  اصــطالح األصــوليني هــواالختيــار يف :تعريــف االختيــار اصــطالًحا  
ريـد 

ُ
مع مالحظة ما للطرف اآلخر، كأن املختار ينظـر إىل الطـرفني ومييـل إىل أحـدمها، وامل

»ينظر إىل الطرف الذي يريده
)٦(

.  
»ترجيح الشيء وختصيصه وتقدميه على غريه«: كما يـَُعرَّف االختيار بأنه  

)٧(
.  

االنتقـاء مـن «:  فقـال- عنـد الفقهـاء -عبـد اهللا الرتكـي / وعرفه الـشيخ الـدكتور  
اخلــالف املــذهيب، بنــاًء علــى اجتهــاٍد يف الرتجــيح للقــول أو الروايــة أو الوجــه الــذي خيتــاره 

                                      
 .١٥٥:األعراف) ١(
ن العــرب، البــن ، ولــسا»خ ي ر «٣١٩–٣١٨معجــم مقــاييس اللغــة، ألمحــد بــن فــارس، ص) ٢(

، »خ ي ر «٤١٤، والقاموس احمليط، للفريوز أبادي، ص»خ ي ر «١٨٧–٥/١٨٦منظور 
 .»خ ي ر «١/٥٣٦والصحاح، للجوهري 

، والتحريـر والتنـوير، للطــاهر »خـري «١٦٧املفـردات يف غريـب القـرآن، للراغـب األصــفهاين، ص) ٣(
 .١٦/١٩٨بن عاشور 

 .»خري «١٦٧املفردات يف غريب القرآن، ص) ٤(
مفهومــــه، ومراحلــــه، وأثــــره يف القــــراءات، للــــدكتور أمــــني إدريــــس فالتــــه، : االختيــــار عنــــد القــــراء) ٥(

 .٢٥ص
القـــــاموس املبـــــني يف اصـــــطالحات األصـــــوليني، حملمـــــود : ، وانظـــــر٦٢الكليـــــات، للكفـــــوي، ص) ٦(

 .٢٨عثمان، ص
 .١/٣١٩هذا تعريف التَّهانَِوي يف كشاف اصطالحات الفنون ) ٧(



       
 

 
 
 

١٩٦

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

»الفقيه املنتسب، وقد َخيْرُج االختيار بصاحبه عن املذهب كليًة ملا يقتضيه الدليل
)١(

.  
وهذان التعريفان جعال االختيار والرتجيح مبعًىن واحد  

)٢(
.  

. االصـــطفاء والتفـــضيل وامليـــل: فكالمهـــا جيمعهمـــا معـــىن. وهـــذا الـــذي يظهـــر يل  
اآلراء واألقــوال الــيت : اختيــارات فــالن، أو ترجيحاتــه، فهمــا مبعــًىن واحــد، أي: فــإذا قيــل

اصطفاها وانتقاها ومال إليها وفضَّلها على غريها
)٣(

.  
 ا عنـوان هـذهذا هو تعريف االختيـار علـى وجـه العمـوم، وهـو الـذي جيـري علـى  

  .»منهُج القشرييِّ واختياراتُُه يف القراءات«: بحثال
انتقــاء القــارئ الــضابط «: ومثــة تعريــف آخــر لالختيــار خــاصٌّ بــالُقرَّاء، وهــو أنــه  

العــارف باللغــة طريقــًة خاصــًة بــه يف القــراءة، منــسوبًة إليــه، ُمــْستلًَّة مــن بــني مــا روى عــن 
  .»شيوخه، لعلٍة ما

القــــارئ مــــن وجــــوه القــــراءة إضــــافَة انتقــــاٍء واصــــطفاٍء، ال مــــا أضــــيف إىل «: أو  
»إضافة روايةٍ 

)٤(
.  

  
 تــضعيف القــول اآلخــر، بينمــا - يف األصــل -فاالختيــار بــاملعىن العــام، يتــضمن   

ال يلــزم مــن اختيــار القــارئ وجهــاً مــن وجــوه القــراءة أن يــضعَِّف الوجــوه األخــرى ويردَّهــا، 
  .وإمنا ذلك على سبيل االستحسان

يــه، فاالختيــار والرتجــيح مــصطلحان متــساويان يف الداللــة علــى تقويــة شــيٍء وعل  
  .على اآلخر، سواء كانت التقوية بدليل وتعليل أو بعدمهما

. القــول الــذي أختــاره هــو كــذا، أو القــول الــذي أرجحــه هــو كــذا: فحــني أقــول  
  .فكالمها مبعىن سواء

ٌر وتــرجيٌح أيــضاً، فحــني تقويــُة قــراءٍة وتــضعيُف أخــرى هــو اختيــا: ويف القــراءات  
ــح هــذه القــراءة علــى األخــرى: أقــول . َأْختــار هــذه القــراءة وأُقّويهــا علــى األخــرى، أو أَُرجِّ

                                      
 .١/٣٧٨حلنبلي املذهب ا) ١(
 .٢٦االختيار عند القراء، ص: وهو ما ذهب إليه الدكتور أمني إدريس فالته يف) ٢(
مـــنهج اإلمـــام الطـــربي يف القـــراءات وضـــوابط : انظـــر يف حماولـــة التفريـــق بـــني االختيـــار والرتجـــيح) ٣(

، إال ١٧٥-١/١٧٣زيــد بــن علــي مهــارش :  رســالة ماجــستري للباحــث–اختيارهــا يف تفــسريه 
. خص ذلك بالقراءات فقـط، مث بـّني أن كـًال مـن االختيـار والرتجـيح يف موضـوعه مرتادفـانأنه 

–٧٦/ ١التعارض والرتجيح بني األدلة الشرعية، لعبد اللطيف الربزجني : »الرتجيح«وانظر عن 
 .٥٤–٥٣عرضاً ودراسًة، لغامن الغامن، ص: ، وترجيحات الزركشي يف علوم القرآن٩٧

 .٤١، ٣٩االختيار عند القراء، ص :تور أمني إدريس فالته يفهذان تعريفا الدك) ٤(



       
 

 
 
 

١٩٧

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

  .فهما مبعىن سواء
ومــن هنــا، جنــد بعــض أهــل العلــم حــني يقــوِّي قــراءًة علــى أخــرى يعــربِّ عــن ذلــك   
باالختيار

)١(
.  

، وهــو األخــذ بقــراءٍة مــا، بـَْيــد أن االختيــار يف القــراءة لــه معــىن آخــر كمــا ســلف  
وتــرُك األخــرى، دون تــضعيٍف للقــراءة املرتوكــة، وإمنــا يقتــصر علــى قــراءٍة مــا؛ إمــا لــضعف 
مهتــــه عــــن البــــاقي، أو أل�ــــا قــــراءة بلــــده، أو أســــهل عليــــه، أو أكثــــر انتــــشاراً، مــــع عــــدم 
التــضعيف للقــراءات األخــرى، بــل رمبــا يــرى أن تلــك القــراءات الــيت تركهــا أقــوى لغــًة مــن 

  .القراءة اليت يقرأ �ا
اختيـــــار يف القـــــراءة، وال يقـــــال لـــــه تـــــرجيح؛ ألن الرتجـــــيح فيـــــه : فهـــــذا يقـــــال لـــــه  

  .تضعيف للمرجوح، وهذا ما ليس هنا
وهــذا هــو الــذي ســلكه أئمــة القــراءات، حــني خيتــار أحــُدهم قــراءًة مــا مــن بــني   

ـــَز �ـــا، ويرتـــضيها لنفـــسه، ويُقـــرئ النـــاَس �ـــ ا، فهـــو ال يـــضعِّف ســـائر القـــراءات الـــيت أُِجيـْ
 أقـوى لغــًة – عنـده –غريهـا، وإمنـا اختـار واحـدًة مكتفيـاً �ـا عــن غريهـا، وإن كـان غريُهـا 

  .منها يف مواضع خمتلفة
  

 الرتجـيح فيــه تــضعيف للمرجـوح، بينمــا االختيــار قـد يكــون فيــه ذاك، وقــد :إذن  
 .واهللا أعلم. ال يكون، فهو أعم، وخصوصاً يف باب القراءات

                                      
الكــشف عــن وجــوه القــراءات الــسبع وعللهــا، انظــر منــه : مكــي بــن أيب طالــب يف كتابــه: مــنهم) ١(

  .٢٢٢، ١٣٢، ١٦/ ٢، ٤٠٧، ٣٢٣، ٢٨٣ /١ :مثال



       
 

 
 
 

١٩٨

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 

  :منهج القشيري في القراءات القرآنية: ألولالفصل ا
  

ميكن إجياز منهج القشريي يف القراءات القرآنية يف املباحث التالية   
)١(

:  
  :منهجه في االختيار من القراءات: المبحث األول

مـن خـالل الوقـوف علـى املواضـع الـيت أورد القـشرييُّ فيهـا قـراءاٍت قرآنيـة، ســواٌء    
عدمــه، فإنــه مل يظهــر يل ميــُل القــشريي إىل اختيــار قــراءة إمــاٍم كــان لــه اختيــاٌر فيهــا مــن 

بعينــه مــن األئمــة الــسبعة أو العــشرة أو غــريهم، وتقدميـُـه لقراءتــه علــى غــريه، حبيــث يكــون 
قارئاً �ا ومقلِّداً له فيها، وإمنـا جنـده يـرتاوح يف ذلـك بـني القـراءات، فمـرًة يـرجح قـراءَة أيب 

»وهو أعلـم القـراء باللغـة«:  قال عن أيب عمروعمرو البصري والعراقيني، حيث
)٢(

، ومـرًة 
قراءَة نافع املدين

)٣(
، رغم أن القشريي عراقي، ومع ذلك يقـدَّم قـراءَة أهـل املدينـة أحيانـاً، 
وهـذا يوضــح أنـه لــيس لـه قــراءٌة يّتبعهــا دومـاً، كمــا يوضـح أن ترجيحــه لقـراءٍة علــى أخــرى 

  .إمنا هو وفقاً للمعىن يف ذلك املوضع
فقد ظهر يل أنـه مل يكـن للقـشريي اختيـاٌر خـاص يف القـراءة اشـتهر بـه، : وأيضاً   

وُروي عنــه، وأقــرأ النــاَس بــه زمنــاً حــىت يُنــسب إليــه، ومل يكــن معــدوداً مــن أئمــة القــراءات 
  .األعالم

  :منهجه في توجيه معاني القراءات: المبحث الثاني
 ملعانيهــا، ممــا يــدل علــى متكنــه مل َخيْــُل اختيــاٌر للقــشريي يف القــراءات مــن توجيــهٍ   

  .من توجيه القراءات
فقــــد يوجههــــا لغــــًة ومعــــىنً   

)٤(
وقــــد يوجههــــا مــــن حيــــث املعــــىن فقــــط. 

)٥(
وقــــد . 

يستـــــشهد لتوجيهـــــه بـــــالقرآن الكـــــرمي
)٦(

، أو بالـــــسنة
)٧(

، أو باللغـــــة وكـــــالم العـــــرب وأئمـــــة 

                                      
 - ١٧٨/ ٢، ٩٢ - ٨٩/ ١مقـدميت حتقيـق أحكـام القـرآن للقــشريي : ملزيـد مـن التوسـع انظـر) ١(

١٨٦. 
 .)٢(االختيار : انظر) ٢(
 .)٧(االختيار : انظر) ٣(
 .)١٣، ١٢، ١٠، ٨، ٥، ٤، ٣(االختيارات : انظر) ٤(
 .)١٥، ١٤، ١١، ٩، ٧، ٦، ٢، ١(االختيارات : انظر) ٥(
 .)٩(االختيار : انظر) ٦(
 .)٨(االختيار : انظر) ٧(



       
 

 
 
 

١٩٩

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

اللغة
)١(

.  
  :منهجه في عزو القراءات إلى أصحابها: المبحث الثالث

تــزم القــشرييُّ بعــزو القــراءات إىل أصــحا�ا يف كــل موضــٍع يــذكرها فيــه، وإمنــا مل يل  

يعزوها أحياناً 
)٢(

، ويرتك العزو أحياناً أخرى
)٣(

، وتـَرُْكه للعزو أكثر من التزامه به
)٤(

.  
كمــا أنــه يعــزو القــراءات إىل الــصحابة أو التــابعني أو القــراء الــسبعة، فلــم يلتــزم   

  .اهري فقطبالعزو للقراء السبعة املش
  :منهجه في الترجيح بين القراءات: المبحث الرابع

ظهـــرت عنايـــة القـــشريي بـــالرتجيح بـــني القـــراءات، تبعـــاً للمعـــىن، وقـــد بلـــغ عـــدد   
 قـراءات٧: القـراءات الــيت رجـح بينهــا لعلـة املعــىن

)٥(
وســبق إيـضاح أنــه مل يكـن لــه قــراءٌة . 

  .ا جنده يرتاوح يف ذلك بني القراءاتمييل إليها بعينها من القراءات العشر أو غريها، وإمن
بــــل جنــــده أحيانــــاً يــــرجح قــــراءاٍت آحاديــــة خــــارج العــــشر املتــــواترة؛ لقــــوة معناهــــا   

عنده
)٦(

، حيث وّجه القـراءات كلهـا مـساوياً بينهـا يف تلـك املواضـع، بينمـا األمـر خـالف 
  .ذلك، حيث إن بعضها متواتر وبعضها آحاد

ءات العـشر املتـواترة أيـضاً، مـضعفاً املرجوحـة كما أنه يرجح يف مواضع بـني القـرا  
عنـــده؛ لعلـــٍة مـــا

)٧(
الرتجـــيح بـــني القـــراءات املتـــواترة، (، وهـــذا مـــنهٌج لـــبعض العلمـــاء قـــدمياً 

، لكنــــه لــــيس منهجــــاً قوميــــاً؛ حيــــث ال جيــــوز ردُّ قــــراءٍة )بتقويــــة واحــــدٍة وتــــضعيف أخــــرى
متــــواترة

)٨(
ا ثبتــــت القراءتــــان مل تــــرجَّح إذ«أنــــه : ، ومــــن القواعــــد املقــــررة عنــــد أهــــل العلــــم

:  ترجيحــاً يكــاد يـُـسقط القـراءَة األخــرى، كمــا ال يقــال حينــذاك– يف التوجيــه –إحـدامها 
»إن إحدى القراءتني أجود من األخرى

)٩(
إذا ثبتت القراءة فـال جيـوز ردُّهـا أو «: ، وأيضاً 

                                      
 .)١٣، ٨، ٤(االختيارات : انظر) ١(
 .)١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٩، ٧، ٦، ٢، ١(االختيارات : انظر) ٢(
 .)١٣، ١٢، ٨، ٥، ٤، ٣(االختيارات : انظر) ٣(
 .١٧٩ - ١٧٨/ ٢، ٩٠/ ١مقدميت حتقيق أحكام القرآن للقشريي : انظر) ٤(
 .)١١، ٩، ٨، ٧، ٥، ٤، ١(االختيارات : انظر) ٥(
 .)١٣، ٩، ٨(االختيارات : انظر) ٦(
 .)٨، ٧، ٥، ٣، ٢(االختيارات : انظر) ٧(
، ١٩/ ١، والنــــشر يف القــــراءات العــــشر ٣١ - ٣٠اإلبانــــة عــــن معــــاين القــــراءات، ص :  انظــــر)٨(

 حيــث فــّصل ٥٨٨ – ٥٧٦مفهومــه، ومراحلـه، وأثــره يف القـراءات، ص: االختيـار عنــد القـراءو 
 .)املفاضلة بني القراءات(القول يف 

 .٩٧/ ١قواعد التفسري ) ٩(
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»ردُّ معناها
)١(

.  
  

  :وغيرهاموقفه من القراءات العشر المتواترة : المبحث الخامس
كمــا ســبق يف املبحــث الرابــع، فــإن القــشريي مل يلتــزم بــالقراءات العــشر املتــواترة،   

ـــه عـــاش يف زمـــن أيب بكـــر أمحـــد بـــن  ـــة، رغـــم أن وإمنـــا أخـــذ بغريهـــا مـــن القـــراءات اآلحادي
، وتـــويف القـــشرييُّ بعـــده )هــــ٣٢٤: ت) (الـــسبعة يف القـــراءات(جماهـــد، صـــاحب كتـــاب 

ين أن القـــراءات الـــسبع كانـــت يف زمنـــه هـــي املتـــواترة يف ، ممـــا يعـــ)هــــ٣٤٤(بعـــشرين عامـــاً 
اآلفــاق، وغريُهــا مل يكــن مثلهــا، إال أن القــشريي مل يــر االكتفــاء �ــا، وإمنــا جــرى منهجــه 

مـــن جـــواز القـــراءة بكـــل مـــا تـــوافرت فيـــه شـــروُط : علـــى مـــنهج املتقـــدمني قبـــل ابـــن جماهـــد
وموافقـة العربيــة، وعـدم تقــسيم صـحة الـسند، وموافقــة الرسـم، : القـراءة الـصحيحة الثالثــة

وهـــذا وإن كـــان منهجـــاً لـــبعض املتقـــدمني إال أنـــه تُـــرك منـــذ . القـــراءات إىل متـــواتر وآحـــاد
عــصر ابــن جماهــد، حيــث مت االكتفــاء مبــا تــواتر مــن القــراءات يف األمــصار، وهــي الــسبع، 

والثالث املتممة للعشر، واسُتغين �ا عن غريها
)٢(

.  
 مواضــع٣ يــشر إىل آجاديــة بعــض القــراءات، يف ومــن هنــا جنــد القــشرييَّ مل  

)٣(
 ،
وإمنـــا وّجـــه القـــراءات كلهـــا مـــساوياً بينهـــا، بينمـــا األمـــر خـــالف ذلـــك، حيـــث إن بعـــضها 

  .متواتر وبعضها آحاد
بـَْيــَد أنــه أشــار يف موضــٍع واحــٍد إىل تــواتر قــراءٍة وآحاديــة األخــرى  

)٤(
، وهــو مــا مل 

 أيــضاً علــى أنــه يقــرُّ بــأن تــواتر القــراءة يف األمــصار وهــذا دليــل. يـُْعِملــه يف مجيــع اختياراتــه
أقـوى مــن آحاديتهـا، لكنــه كمـا أســلفت مل يلتــزم بـذلك يف كــل اختياراتـه، وإمنــا اضــطرب 

  .منهجه فيه
  

  :موقفه من القراءات المخالفة لرسم المصحف: المبحث السادس
راءات متــــسَّك القــــشرييُّ بوجــــوب اتبــــاع رســــم املــــصحف ا�مــــع عليــــه، وردِّ القــــ  

                                      
 .٨٩/ ١ريب قواعد الرتجيح عند املفسرين حلسني احل) ١(
، واالكتفـاء ٢٤ - ١٧، واإلبانة عن معاين القـراءات، ص ١٩السبعة يف القراءات، ص : انظر) ٢(

، ٥٣ – ٥٢/ ١، والنـــشر يف القـــراءات العـــشر ١٦ – ١٥يف القـــراءات الـــسبع املـــشهورة، ص 
مفهومـــه، : االختيـــار عنـــد القـــراء، و ١٦ - ٦منـــشؤه ومـــشروعيته، ص: واالختيـــار يف القـــراءات

 .٧٦ - ٦٩حله، وأثره يف القراءات، صومرا
 .)١٣، ٩، ٨(االختيارات : انظر) ٣(
 .)١٢(االختيار : انظر) ٤(
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املخالفة له
)١(

  .، وهذا ما عليه أهل اإلسالم، وهو مذهب إمساعيل القاضي أيضاً 
ـــال القاضـــي إســـماعيل بـــن إســـحاق   ـــار إنـــساٌن أن يقـــرأ بـــبعض « :ق فـــإذا اخت

القــراءات الــيت ُرويــت ممــا خيــالف خــطَّ املــصحف صــار إىل أن يأخــذ القــراءَة بروايــة واحــٍد 
 – عـن اجلماعـة، والـذين هـم حجـٌة علـى النـاس كلهـم عن واحٍد، وتـََرَك ما تلّقته اجلماعةُ 

»-خط املصحف: يعين
)٢(

.  
غـُري منكـر؛ لتقـارب املعـىن ) فامـضوا إىل ذكـر اهللا: (قراءُة من قرأه« :وقال أيضاً   

، وقـــد كـــانوا قبـــل أن ُجيَمـــع النـــاُس علـــى Z*  +  ,  -]: فيهـــا ويف قـــراءة مـــن قـــرأ
 وفيما أشبهه، غري أن املعاين تتقـارب، وقـد مصحٍف واحٍد خيتلُف بعُض القارئني يف هذا

 أن القــرآن أُنــزل علــى ســبعة أحــرف، فـََوسَّــع علــى النــاس يف اخــتالفهم روي عــن النــيب 
بعــَض األلفــاظ إذا تقاربــت املعــاين، فلمــا ُمجــع النــاُس علــى مــصحٍف واحــٍد كانــت القــراءُة 

»على ذلك اللفظ
)٣(

  .هـ.  ا
نكـــــاُر القـــــراءة املخالفـــــة لرســـــم  إ:ومـــــن قواعـــــد مـــــنهج القـــــشيري فـــــي ذلـــــك  

املصحف، وْمحُلها على التفسري ال غري، فال يقّر بقرآنيتها
)٤(

.  
وهذا منهج ضعيف؛ إذ ليس كل ما خـالف رسـَم املـصحف ال يعـدُّ قرآنـاً، وإمنـا   

، فهـــو مــن األحــرف الــسبعة الـــيت نــزل �ــا القـــرآن مــا صــح ســنُده مـــن ذلــك إىل النــيب 
 املــصاحف ون بــه، لكــن تركــوه إمجاعــاً حــني مجــع عثمــاُن الكــرمي، وكــان الــصحابة يقــرأ

على حرف قريش وما وافق رمسه من األحرف األخرى، ومن هنا تركت األمُة القـراءَة بـه، 
  .وأصبح شاذاً، ويستعان به يف التفسري واألحكام

قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة  
)٥(

 بعــد أن ذََكــَر مــسألة القــراءة مبــا خيــالف رســَم 
هــــذا القــــول ينبــــين علــــى أصــــل، وهــــو أن مــــا مل يثبــــت كونـُـــه مــــن احلــــروف و «: املــــصحف

                                      
 .)١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٦، ١(االختيارات : انظر) ١(
األجوبـة العلميـة علـى أسـئلة ملتقـى أهـل التفـسري، للـدكتور غـامن قـدوري احلمـد، ص : نقًال عـن) ٢(

٥٩. 
 .٢٠١عيل، ص أحكام القرآن للقاضي إمسا) ٣(
 .)١٥، ١٤(االختيارين : انظر) ٤(
اإلمام أبو العباس، أمحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم بن تيمية الدمشقي، شيخ اإلسالم، : هو )٥(

ف يف معظم الفنون والعلوم، وسجن عدة مرات بسبب وشـاية خـصومه، وتـويف حمبوسـاً نبغ وألّ 
، والــذيل ٣٠٢ – ١٨/٢٩٥البــن كثــري يــة البدايــة والنها: انظــر(.  هـــ٧٢٨بقلعــة دمــشق ســنة 

، والـــدرر الكامنـــة، البـــن ٥٣١، رقـــم ٥٢٩ – ٤٩١ /٤علـــى طبقـــات احلنابلـــة، البـــن رجـــب 
 ).٤٠٩، رقم ١٦٠ – ١/١٤٤حجر 
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الــسبعة، فهــل جيــب القطــُع بكونــه لــيس منهــا؟ فالــذي عليــه مجهــور العلمــاء أنــه ال جيــب 
القطـــع بـــذلك؛ إذ لـــيس ذلـــك ممـــا أوجـــب علينـــا أن يكـــون العلـــُم بـــه يف النفـــي واإلثبـــات 

هـ.  ا»قطعياً 
)١(

فمـن بـاب ! ه مـن األحـرف الـسبعة؟ أنـفما بالك مبـا ثبـت عـن النـيب . 
  .أَوىل أن يؤخذ به وال تُنَكر قرآنيته

والذي نصَّ عليـه القاضـي إسـماعيل بـن إسـحاق فـي كالمـه الـسابق هـو أنـه   
 ومــن األحــرف ال ينكــر قرآنيــة القــراءات المخالفــة للرســم، وإنمــا يثبــت أنهــا قــرآن،

رسـم، وهـذا خـالف مـا ذهـب ، لكنها شـاذة ملخالفتهـا للالسبعة اليت نزلت على النيب 
  .إليه تلميذه القشريي

  
  

  :تأثره بشيخه القاضي إسماعيل بن إسحاق في باب القراءات: المبحث السابع
ظهــر تــأثُر القــشريي باختيــارات شــيخه القاضــي إمساعيــل يف موضــعني اثنــني  

)٢(
 ،

 لفقـد وبقيُة االختيارات قد يكون لشيخه القاضي إمساعيل فيها قوٌل وقد ال يكون؛ نظراً 
  .الكتاب األصل

كمــا أنــه وافــق شــيخه القاضــي إمساعيــل يف وجــوب اتبــاع رســم املــصحف ا�مــع   
عليــــه، وعــــدم جــــواز خمالفتــــه، وســــبق نــــص كــــالم القاضــــي إمساعيــــل يف هــــذا يف املبحــــث 

  .السابق
 يف مـــسألة إثبـــات قرآنيــــة لكـــن القـــشيري خـــالف شـــيَخه القاضـــي إســـماعيل  

عيـــل يثبـــت أ�ـــا قـــرآن، لكنهـــا شـــاذة ملخالفتهـــا للرســـم، القـــراءات املخالفـــة للرســـم، فإمسا
وســبق نــص كالمــه يف املبحــث الــسابق، وهــذا خــالف مــا ذهــب إليــه تلميــذه القــشريي، 

الذي ينكر قرآنيتها، وحيملها على التفسري ال غري
)٣(

.  
وعلى كل، فموافقـة القـشريي لـشيخه إمساعيـل يف تلـك االختيـارات هـي اختيـاٌر   

إنــه مل يكـن جمــرد خمتــصر لكتـاب شــيخه، وإمنــا كـان لــه نظــره الثاقــب للقـشريي نفــسه؛ إذا 
واجتهــاده، بــل لقــد انفــرد باختيــاراٍت عــن شــيخه، وقــد خــالف شــيخه يف مــسائل عــدة،  

  .كما تقدم، وسبق ذكر شيء منه أيضاً يف مقدمة البحث

                                      
 .٤٢٠/ ٤الفتاوى الكربى ) ١(
  .)١٤، ١١(االختيارين : انظر) ٢(
  .)١٥، ١٤(االختيارين : انظر) ٣(



       
 

 
 
 

٢٠٣

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 الفصل الثاني: دراسة اختيارات القشيري في القراءات القرآنية

  
WV  U   T  S      R  QZ  ] : قوله تعالى)] ١[(  

)١(
.  

، فـــإن هـــذه القـــراءة ليـــست يف )يَُطوَُّقونـَــهُ (وأمـــا قــراءة مـــن قـــرأ « :قـــال القـــشيري  
cb   a  `  _Z  ] : بطــــل ذلــــك قولُــــهع عليــــه، والــــذي يُ َمــــمــــصحفنا ا�تَ 

)٢(
 ،

هـ. ا»وأن تصوم خري لك؟: طيقفكيف يقال ملن ال يُ 
) ٣(

.  
  :تخريج القراءة

 أيب بكـــر الـــصديقرويـــت عـــن ) وَُّقونـَــهُ يُطَ (قــراءة   
 )٤(

 ، وابـــن مـــسعود
 )٥(

 ،
 ابن عبـاسو 

)٦(
،  بـن كيـسان، وعائـشة رضـي اهللا عنهـا، وسـعيد بـن املـسيَّب، وطـاوس

 ختياين، وعطـاء، وأيوب الـسَّ  موىل ابن عباس، وعكرمة بن جربوسعيد بن جبري، وجماهد
بن أيب رباح
 )٧(

.  

                                      
 .١٨٤: البقرة) ١(
 .١٨٤: البقرة) ٢(
 .١٨٨/ ١أحكام القرآن للقشريي ) ٣(
 .٨٩نسبها إليه ابن اجلوزي يف زاد املسري، ص ) ٤(
 .٢٧٢/ ٢نسبها إليه السمني احلليب يف الدر املصون ) ٥(
E  DC  B  ] : أخرجها البخاري يف صحيحه، كتـاب التفـسري، بـاب قولـه تعـاىل) ٦(

  PO  N  M   L  K  J    I  H    G     FZ  ٤٥٠٥، ح ٧٦٦اآليــة، ص ،
وعلــى الــذين يَُطوَُّقونَــه : ( يقــولانــه مســع ابــن عبــاس : ونــص الروايــة عــن عطــاء بــن أيب ربــاح

ليــست مبنــسوخة، هــو الــشيخ الكبــري واملــرأة الكبــرية ال : ، قــال ابــن عبــاس)فديــٌة طعــاُم مــسكني
  .يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوٍم مسكيناً 

وقد نص على ذلـك القـرطيب يف اجلـامع ألحكـام . ءٌة على التفسري هنا قرافكأن قراءة ابن عباس 
وليــست مــن القــرآن، خالفــاً ملــن أثبتهــا قرآنــاً، وإمنــا هــي قــراءٌة علــى «:  فقــال١٤٤/ ٣القــرآن 
 .»التفسري

: ، والطــربي يف تفــسريه٧٥٧٧-٧٥٧٣، رقــم ٢٢٢-٢٢١/ ٤أخرجهــا عبــدالرزاق يف مــصنفه ) ٧(
 .٢٥٥، رقـــم ٢٢١أيب داود يف كتـــاب املـــصاحف، ص، وابـــن ١٧٤-١٧٢/ ٣جـــامع البيـــان 

، والثعلـيب يف الكــشف ١١٨/ ١وأوردهـا ابـن جـين يف احملتــسب يف تبيـني وجـوه شــواذ القـراءات 
، وابــن خالويــه يف خمتــصر شــواذ القــرآن، ٢٢٦/ ١، والزخمــشري يف الكــشاف ٢٥٧/ ١والبيــان 

معجـــم قـــراءات : نظـــروا. ١١١/ ١، والكرمـــاين يف شـــواذ القـــرآن واخـــتالف املـــصاحف ١٩ص
/ ١، ومعجم القـراءات القرآنيـة ألمجـد خمتـار وعبـدالعال مكـرم ٦٨/ ١الصحابة للموايف البيلي 

٢٨٥. 



       
 

 
 
 

٢٠٤

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

عنهــاعائــشُة رضــي اهللا أيــضاً  توقــرأ  
) ١(

وجماهــد، وطــاوس، ،  ابــن عبــاس، و 
، فأُدغمت التاء يف الطاءيـََتَطوَُّقونه: صلهاأو ، )َيطَّوَُّقونه: (، وعمرو بن ديناروعكرمة

)٢(
.  

، بـل ونـه ويعجـزون عنـه وال يطيقونـهفلَّ شَّمون الـصيام ويتكَ َجـتَ يَـ  :ى القـراءتينمعنـتوجيـه و 
كالـشيخ الكبـري والعجـوز، يف أعنـاقهم،  الدِة والِقـُق الطَّوْ فهـو كـفيه ُعـْسر ومـشقة علـيهم، 

فاآلية ثابتة احلكم غري منسوخة: فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً، وعليه
)٣(

.  
S Z]: ةقــراءأئمــة العامــة وقــد قــرأ   

)٤(
ن و ن للــصيام القــادر و املطيقــ: ، أي

u  ] :  وال عذر هلـم إن أفطـروا، فكـان هلـم الفطـر واإلطعـام، مث نُـسخ بقولـه تعـاىلعليه

zy   x  w  vZ
)٥(

وعلــى الــذين كــانوا : مل تنــسخ اآليــة، وإمنــا املعــىن: وقيــل. 
  فديـٌة طعـامُ زوا عـن الـصياميطيقونه يف حال شـبا�م وصـحتهم، إذا مرضـوا أو كـربوا وعجـ

 عن كل يوٍم يفطرونهمسكنيٍ 
)٦(

.  
  :الحكم عليها

،  �مــع عليــه؛ ملخالفتهــا رســم املــصحف ا ال تــصح القــراءُة �ــاهــي قــراءة شــاذة  
  .كما قال القشريي

 S      R  QZ]: فـإن قـراءة كافـة املـسلمني«: )٧(قال اإلمام الطربي  

                                      
، ٤١/  ٢، وأبو حيان يف البحر احمليط ١٤٤/ ٣نسبها إليها القرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن ) ١(

 .٢٧٢/ ٢والسمني احلليب يف الدر املصون 
، والثعلــيب يف الكــشف ١١٨/ ١حملتــسب يف تبيــني وجــوه شــواذ القــراءات  أوردهــا ابــن جــين يف ا)٢(

، وابــن خالويــه يف خمتــصر شــواذ القــرآن، ٢٢٦/ ١، والزخمــشري يف الكــشاف ٢٥٧/ ١والبيــان 
، ٤١/ ٢، وأبـو حيـان يف البحـر احملـيط ١٤٤/ ٣، والقرطيب يف اجلامع ألحكام القـرآن ١٩ص

، ومعجـم ٦٩/ ١معجم قراءات الصحابة : وانظر. ٢٧٢/ ٢والسمني احلليب يف الدر املصون 
 ٢٨٥/ ١القراءات القرآنية 

، ١١٨/ ١، واحملتـــسب يف تبيـــني وجـــوه شـــواذ القـــراءات ١٧٤-١٧٢/ ٣جـــامع البيـــان : انظـــر) ٣(
، و البحـــــر ١٤٤/ ٣، واجلـــــامع ألحكـــــام القـــــرآن ٨٩، زاد املـــــسري، ص ٢٢٦/ ١والكـــــشاف 

 .٢٧٢/ ٢، والدر املصون ٤٢/ ٢احمليط 
F  E  DC  B     ] : صحيح البخاري، كتاب التفسري، بـاب قولـه تعـاىل: نظرا) ٤(

  PO  N  M   L  K  J    I  H    GZ  والكــشاف ١٦١/ ٣، وجــامع البيــان ،
 .١٤٤/ ٣، واجلامع ألحكام القرآن ٢٢٦/ ١

 .١٨٥: البقرة) ٥(
، ٥٠٢ – ٤٩٤/ ١، والناســـــخ واملنـــــسوخ للنحـــــاس ١٧١ - ١٦١/ ٣جـــــامع البيـــــان : انظـــــر) ٦(

 .١٤٦/ ٣، واجلامع ألحكام القرآن ٢٢٦/ ١والكشاف 
اإلمام أبو جعفر، حممد بن جرير الطربي، رْأس املفسرين، مجع من العلوم ما مل يشاركه :  هو)٧(



       
 

 
 
 

٢٠٥

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 مـــصاحفهم، وهـــي القـــراءة الـــيت ال جيـــوز ألحـــٍد مـــن أهـــل اإلســـالم وعلـــى ذلـــك خطـــوطُ 
»خالُفها؛ لنقل مجيِعهم تصويَب ذلك قرناً عن قرن

)١(
.  

اسحَّ النَّ أبو جعفر وقال   
)٢(

 ألحٍد أن يعرتض بالـشذوذ علـى مـا ال جيوز«:  عنها
» املسلمني يف قراء�م يف مصاحفهم ظاهراً مكشوفاً نقله مجاعةُ 

)٣(
.  

وقال القرطيب  
)٤(

وليست من القـرآن، خالفـاً ملـن أثبتهـا قرآنـاً، وإمنـا هـي قـراءٌة «: 
»على التفسري

)٥(
.  

 لكــن يـــستفاد مـــن هـــذه القـــراءة الــشاذة يف بيـــان احلكـــم اخلـــاص بالـــشيخ الكبـــري  
  .واملرأة العاجزين عن الصيام، فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً 

يُعَمــل بــالقراءة الــشاذة إذا صــح «أنــه : ومــن القواعــد املقــررة عنــد علمــاء التفــسري  
»سندها، تنزيالً هلا منزلة خرب اآلحاد

)٦(
.  

   . واهللا أعلم.وعليه، فإن حكم القشيري على القراءة بالشذوذ صحيح
  

WV  U   T  S      R  QZ  ] : عالىقوله ت)] ٢[(  
)٧(

.  
فإنـــه ) طعـــام مـــساكني(و ) فديـــٌة طعـــاُم مـــسكني: (ومـــن قـــرأ« :قـــال القـــشيري  

                                                                                         
، »جامع البيان عن تأويل آي القرآن«أحد من أهل عصره، وصنف فأكثر، له التفسري  فيه=
: انظر. (هـ٣١٠تويف ببغداد سنة . ، وغريها» وامللوكأريخ األممت«، و»اجلامع يف القراءات«و

، وغاية النهاية يف طبقات القراء، ٥٨٩، رقم ١٦٥–٢/١٥٩تأريخ بغداد للخطيب البغدادي 
  ).٢٨٨٦، رقم ١٠٨– ٢/١٠٦البن اجلزري 

 .١٦١/ ٣ جامع البيان )١(
ـــاس، ألَّـــف يف فنـــونٍ : هـــو) ٢( ـــرادي املـــصري النحَّ

ُ
معـــاين «:  شـــىت، لـــهأبـــو جعفـــر أمحـــد بـــن حممـــد امل

.  هــ٣٣٨:  هــ، وقيـل٣٣٧: ت. وغريهـا» الناسـخ واملنـسوخ«، و»إعـراب القـرآن«، و»القـرآن
 ٥١، وطبقات املفسرين للداودي، ص ٤٠٢ - ٤٠١/ ١٥  للذهيبسري أعالم النبالء: انظر(
 ).٦٣، رقم ٥٣ –

 .٤٩٧/ ١ الناسخ واملنسوخ )٣(
ـر أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن أيب : هو )٤( بكر القرطيب املالكي، من أهل الـصالح والزهـد، متبحِّ

التـذكرة يف أحـوال املـوتى وأمـور «، و»اجلـامع ألحكـام القـرآن«: التفسري املشهور: يف العلم، له
طبقات املفـسرين للـسيوطي، : انظر. (هـ٦٧١، وغريها، ت»شرح األمساء احلسىن«، و»اآلخرة

 ).٤٣٤، رقم ٣٤٧، وطبقات املفسرين للداودي، ص٨٨، رقم٩٢ص
 .١٤٤/ ٣ اجلامع ألحكام القرآن )٥(
 .٩٢/ ١ قواعد التفسري خلالد السبت )٦(
 .١٨٤: البقرة) ٧(



       
 

 
 
 

٢٠٦

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

: يريــــد عــــن كــــل يــــوٍم مــــسكني، ومــــن قــــرأ) مــــسكني: (يــــصري إىل معــــًىن واحــــد، فمــــن قــــرأ
  .يريد عن األيام بعددها مساكني) مساكني(

 وتابعـــه قـــراُء العـــراق – باللغـــة  وهـــو أعلـــم القـــراء–وقـــراءة أيب عمـــرو بـــن العـــالء   
هـ. ا»ونسأل اهللا التوفيق). طعاُم مسكني: (على ذلك

) ١(
.  

  
  :تخريج القراءتين

قــرأ عبــداهللا بــن كثــري، وعاصــم بــن أيب النجــود، وأبــو عمــرو بــن العــالء، ومحــزة،   
  .باإلفراد) مسكني: (، ويعقوب احلضرمي، وخلف بن هشاموعلي الكسائي

باجلمع) مساكني: (نافع املدين، وعبداهللا بن عامر، و أبو جعفر القارئوقرأ   
)٢(

.  
 هو ما أشـار إليـه القـشريي:وتوجيه معناهما

)٣(
للـصيام طعـاُم مـسكني   فعلـى كـل مطيـقٍ .

ــــام الــــشهر أو عــــن كــــل يــــوم أفطــــره، ومــــساكني عــــن عــــدد األيــــام ــــت كــــل أي ، ســــواء كان
بعضها

)٤(
.  

ـــان ثابتتـــان عـــن :الحكـــم عليهمـــا وال يـــصح إســـقاط أي . النـــيب  مهـــا قراءتـــان متواترت
فراد يــدل علـــى مقـــدار اإلطعـــام عـــن كـــل ، ومعـــىن القـــراءتني واحـــد، ال يتنـــاىف، فـــاإلمنهمــا

  .يوم، واجلمع يدل على قدر اإلطعام عن عدٍد من األيام، وعدٍد من األفراد، فتكاملتا
أن القــراءات القرآنيــة يبــّني بعــُضها بعــضاً، ســواء كانــت «: ومــن القواعــد املقــررة  

»متـــواترًة مـــع مثلهـــا، أو آحـــاداً مـــع متـــواترة
)٥(

إذا ثبتـــت القراءتـــان مل تـــرجَّح «، كمـــا أنـــه 
:  ترجيحــاً يكــاد يـُـسقط القـراءَة األخــرى، كمــا ال يقــال حينــذاك– يف التوجيــه –إحـدامها 

»إن إحدى القراءتني أجود من األخرى
)٦(

إذا ثبتت القراءة فـال جيـوز ردُّهـا أو «: ، وأيضاً 
»ردُّ معناها

)٧(
.  

ليـه ذهـب إأما ما ذهب إليه القشريي من تـرجيح قـراءة اإلفـراد علـى اجلمـع فقـد   

                                      
 .١٩٠/ ١أحكام القرآن للقشريي ) ١(
، واملبسوط يف القراءات العشر أليب بكر ابن ١٧٦السبعة يف القراءات البن جماهد، ص : انظر) ٢(

، واجلــامع ألحكــام ٦٧الــسبع أليب عمــرو الــداين، ص ، والتيــسري يف القــراءات ٧٧مهــران، ص 
 .١٧٣/ ٢، والنشر يف القراءات العشر ١٤٤/ ٣القرآن 

 .١٤٤/ ٣، واجلامع ألحكام القرآن ١٨٢/ ٣جامع البيان : انظر أيضاً ) ٣(
 .٤١١/ ١احلجة للقراء السبعة أليب علي الفارسي ) ٤(
 .٩٠/ ١قواعد التفسري ) ٥(
 .٩٧/ ١قواعد التفسري ) ٦(
 .٨٩/ ١قواعد الرتجيح عند املفسرين حلسني احلريب ) ٧(



       
 

 
 
 

٢٠٧

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 أهل العلمبعضُ 
)١(

  :، واحتجوا لذلك حبجج منها
غين بـه عـن لفـظ اجلمـع، ولـيس  أن الواحد النكرة اسم جنس يدل على اجلمع، فاستً -١

  .، فالواحد مرتِجٌم عن اجلمع، وليس العكسالعكس
ـــه رَ -٢ فـــديات كثـــرية مـــن كـــل : اهـــانفجـــاء مفـــرداً مثلهـــا، مـــع أن مع) فديـــة (دَّه علـــى أن

  .؛ ألجل التجانسواحد، لكن ملا أفرد لفظها أفرد معها لفظ املسكني
 أن قــراءة اإلفــراد تفيــد مــا يلــزم يف حــق َمــْن أفطــر يومــاً، وهــو إطعــام مــسكني واحــد، -٣

طـره الواحـد، وإمنـا تفيـد حكـم  عـن كـل يـوٍم أفبينما قراءة اجلمع مل يقع فيها بيـاُن مـا يلـزم
  .، حيث جاء اجلمع مبهماً، فال يُدَرى ما على كل واحٍد أفطر يوماً اجلماعة

 يف إبانــة حكــم املفطــر يومــاً واحــداً بيــاٌن حلكــم املفطــر مجيــَع الــشهر، ولــيس يف إبانــة -٤
ع حكــم املفطــر مجيــَع الــشهر بيــان حلكــم املفطــر يومــاً واحــداً أو أيامــاً أقــل مــن أيــام مجيــ

  .الشهر
 أن أكثر القراء عليه-٥

)٢(
.  

 أهــل العلــم قــراءة اجلمــعبينمــا رجــح بعــضُ   
)٣(

: علــى قولــه) مــساكني (؛ ألنــه ردَّ 
علــى كــل مطيــٍقٍ◌ للــصيام طعــاُم مــسكني : ، أي مثلــه، وهــو مجــع)وعلــى الــذين يطيقونــه(

طعـام مـساكني  أليام، فصار الذي يلزم مجـيَعهم إعن كل يوم أفطره، ومساكني عن عدد ا
كثرية، فصار اجلمع أوىل �ذا املعىن

)٤(
.  

  
  . ثبوت القراءتني، وتكامل معنامها بال تضاد:فالراجح: وعلى كل  

  . واهللا أعلم.وترجيح القشيري وغيره إلحداهما على األخرى ليس بالقوي
  

 Z(  *   +  ,  -    .  /  10 ] :قوله تعالى)] ٣[(  
)٥(

.  
ٌث وال فــسوٌق، ُ�ــوا عــن ذلــك، وال فــدل علــى أنــه ال رفــ... « :قــال القــشيري  

                                      
/ ٣، والطــربي يف جــامع البيــان -١٢٢/ ١كمــا يف إعــراب القــرآن للنحــاس -أبــو عبيــد : مــنهم) ١(

ــــسبع وعللهــــا ١٨٢ ــــب يف الكــــشف عــــن وجــــوه القــــراءات ال ــــن أيب طال ، ٢٨٣/ ١، ومكــــي ب
 .١٤٤/ ٣والقرطيب يف اجلامع ألحكام القرآن 

، والكـــشف عـــن ١٢٢/ ١، وإعـــراب القـــرآن للنحـــاس ١٨٣ – ١٨٢/ ٣امع البيـــان جـــ: انظـــر) ٢(
 .١٤٥/ ٣، واجلامع ألحكام القرآن ٢٨٣/ ١وجوه القراءات السبع وعللها 

 .،١٢٢/ ١النحاس يف إعراب القرآن : منهم) ٣(
 .٢٨٣/ ١، والكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ٤١١/ ١احلجة للقراء السبعة ) ٤(
 .١٩٧: رةالبق) ٥(



       
 

 
 
 

٢٠٨

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

واهللا . قــد انقطــع اجلــدال، وجــرى جمــرى اخلــرب، وهــذا هــو الــصحيح: جــداَل يف احلــج، أي
هـ. ا»أعلم

) ١(
.  
  :تخريج القراءة

) فال رفَـٌث وال فـسوقٌ : ( أبو جعفر القارئ، وابن كثري، وأبو عمرو، ويعقوبقرأ  
 بالنـــصب فيهمـــا Z *   +  , ( ]: بالـــضم فيهمـــا والتنـــوين، وقـــرأ بـــاقي العـــشرة

، وقــــرأ بــــاقي )وال جــــدالٌ (بغــــري تنــــوين، كمــــا قــــرأ أبــــو جعفــــر بــــالرفع والتنــــوين كــــذلك يف 
بالنصب بغري تنوين فيها Z-    .]: العشرة

)٢(
.  

  :ما يلي اتوتوجيه معنى القراء
:  يكــون املعــىن)فــال رفــٌث وال فــسوقٌ : (علــى قــراءة الرفــع والتنــوين فــي قولــه  

 وحمظــورات  وهــو الــسباب واملعاصــي–والفــسوق ،  – وهــو اجلمــاع – النهــي عــن الرفــث
ال ترفثوا وال تفسقوا:  يف احلج، أي– اإلحرام

)٣(
.  

ـــيس( مبعـــىن يفـــللن) ال(وتكـــون    ، فـــارتفع االســـم بعـــدها؛ ألنـــه امسهـــا، واخلـــرب )ل
الثـاين الظــاهر يف ) يف احلــج(فلــيس رفـٌث وال فــسوٌق يف احلـج، دُل عليـه : حمـذوف تقـديره

  .)وال جدال(ية بعد اآل
ترفــع املبتــدأ ويكــون امسهــا، وتنــصب اخلــرب ويكــون ) كــان(مــن أخــوات ) لــيس(و  

ـــا  يف (معطـــوف عليـــه مرفـــوع مثلـــه، و) فـــسوقٌ (هـــو امسهـــا مرفـــوع، و) رفـــثٌ (خربهـــا، وهن
  .خربها يف حمل نصب) احلج

) رفـثٌ (، و- ليست مبعـىن لـيس وال تعمـل عملهـا – نافية) ال(وجيوز أن تكون   
موجـــوٌد، : معطـــوف عليـــه مرفـــوع مثلـــه، واخلـــرب حمـــذوف تقـــديره) فـــسوق(أ مرفـــوع، وميتـــد
ال رفٌث وال فسوٌق موجودٌ : أي

)٤(
.  

ي هـو نفـ فـاملعىن Z (  *   +  ,] :أما على قراءة النصب بال تنوين  
إّن ( تعمــل عمــل نافيــة للجــنس دالــة علــى النفــي العــام،) ال( فـــ هما يف احلــج، جنــسوقــوع

                                      
 .٣١١/ ١أحكام القرآن للقشريي ) ١(
، والتيـــسري يف ٧٩، واملبـــسوط يف القـــراءات العـــشر، ص ١٨٠الـــسبعة يف القـــراءات، ص : انظـــر) ٢(

 .١٦٢/ ١، والنشر يف القراءات العشر ٦٨القراءات السبع، ص 
، ٣٠٩ – ٣٠٨/ ١، وأحكــام القــرآن للقــشريي ٤٧٦، ٤٧٠، ٤٦٣/ ٣جــامع البيــان : انظــر) ٣(

 .٩٦ - ٩٥/ ٢والبحر احمليط 
/ ١، والكـــشف عـــن وجـــوه القـــراءات الـــسبع وعللهـــا ١٣١/ ١إعـــراب القـــرآن للنحـــاس : انظـــر) ٤(

، والبحـر ٣٢٥/ ٣، واجلامع ألحكـام القـرآن ٤٢١ – ٤٢٠/ ١، واحلجة للقراء السبعة ٢٨٦
 .٩٦/ ٢احمليط 



       
 

 
 
 

٢٠٩

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 )ال(اسـم ) رفـثَ (و املبتـدأ ويكـون امسهـا، وترفـع اخلـرب ويكـون خربهـا، تنـصب ،)وأخوا�ا
معطــوف عليــه مبــين علــى الفــتح يف حمــل ) فــسوقَ (ومبــين علــى الفــتح يف حمــل نــصب �ــا، 

فنفــى مجيــع الرفــث ومجيــع الفــسوق يف . Z /  10]: هــو قولــه) ال(وخــرب .  مثلــهنــصب
جــال، وال يكــون ذلــك إذا رُفــع مــا ال رجــَل يف الــدار، فتنفــي مجيــع الر : احلــج، كمــا تقــول

ال : ال رجـــٌل يف الـــدار، فهـــي هنـــا لنفـــي الواحـــد ولـــيس اجلميـــع، أي: كقولـــك) ال(بعـــد 
فاملقـصود . ، فيجوز أن يكون مثة رجاٌل يف الـدار ولـيس رجـالً واحـداً  يف الداررجٌل واحدٌ 

 نفـــي الرفـــث كلـــه ونفـــي الفـــسوق كلـــه، فلـــم يـــرّخص يف ضـــرٍب مـــن الرفـــث وال: يف اآليـــة
ضرب من الفسوق

)١(
.  

، فهـي معطوفــة )وال جــدالٌ : (أمـا قـراءة أبــي جعفـر بــالرفع والتنـوين فــي قولـه  
لــيس :  أي،)لــيس(مبعــىن ) ال( ومرفوعــة مثلهمــا،) فــال رفــٌث وال فــسوقٌ (مــا قبلهــا  علــى
يف ) يف احلــج(، وجــواب لــيس هــو قولــه بعــد األمســاء الثالثــة  وال جــدالٌ  وال فــسوقٌ رفــثٌ 

مبتــدأ مرفــوع، ) رفــثٌ (للنفــي، و) ال( أن تكــون -كمــا تقــدم ذكــره– وجيــوز. حمــل نــصب
يف  (: قولـــــه، وخـــــرب األمســـــاء الثالثـــــة هـــــو مرفوعـــــانمعطوفـــــان عليـــــه) جـــــدالٌ (و) رفـــــثٌ (و

)احلج
)٢(

.  
؛ لتعّلــــق الكــــالم الــــذي قبلــــه Z /  10]: ويكــــون الوقــــف حينئــــٍذ علــــى قولــــه  

بعضه ببعض بالعطف
)٣(

.  
ــا يكــون بمعنــى   يف وأنــت وتــشاقّه اري صــاحبك وختاصــمه  أن متــ:والجــدال هن

ال ترفثوا وال تفسقوا وال جتادلوا يف احلج:  فاملعىناحلج،
)٤(

.  
) ال( مــن غــري تنــوين، فــإن Z-    .] وعلــى قــراءة بقيــة العــشرة بنــصب  
امسهـــا مبـــين علـــى الفـــتح يف حمـــل ) جـــدالَ ( و،)إّن وأخوا�ـــا( تعمـــل عمـــل نس،جـــنافيـــة لل
 يف األمسـاء  قـرأ بالنـصب مـن غـري تنـويننْ  يف قراءة مَ ،ها، فهي معطوفة على ما قبلنصب
ــــة ــــهZ(  *   +  ,  -    .] : الثالث ــــة هــــو قول  /  ]: ، وخــــرب األمســــاء الثالث

10Z. والواو يف [,  + Z [.    - Zللعطف 
)٥(

ويكــون الوقــف   ،

                                      
 .٤٠٨/  ٢فه وبيانه حملمود صايف املراجع السابقة، واجلدول يف إعراب القرآن الكرمي وصر : انظر) ١(
 .املراجع السابقة: انظر) ٢(
، والقطع ٥٤٦/  ١إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا عز وجل أليب بكر بن األنباري : انظر) ٣(

 .٣٠، واملكتفى يف الوقف واالبتدا أليب عمرو الداين ، ص ٩٤/ ١والئتناف للنحاس 
 .٣٠٩/ ١ القرآن للقشريي ، وأحكام٤٧٧/ ٣جامع البيان : انظر) ٤(
/ ١، والكـــشف عـــن وجـــوه القـــراءات الـــسبع وعللهـــا ١٣١/ ١إعـــراب القـــرآن للنحـــاس : انظـــر) ٥(

 .٤٢١ - ٤٢٠/ ١، واحلجة للقراء السبعة ٢٨٦
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 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

؛ لتعّلق الكالم بعضه ببعض بالعطفZ /  10]: حينئٍذ على قوله
)١(

.  
ـــــ   ـــــر ويف قـــــراءة َم ـــــوين ْن ق ـــــصب ،)ال فـــــسوقٌ و () فـــــال رفـــــثٌ (أ برفـــــع وتن -    ] ون

.Z،فـــإن الـــواو يف  :[.    -Z،فـــالوقف  لالســـتئناف، ينقطـــع الكـــالم قبلهـــا 
Z-    ./  10]: مث يــــــستأنف بقولــــــه، )ال فــــــسوقٌ و ( يكــــــون عــــــل

) ٢(
وتكــــــون . 

[.Z 10]ها هو ، وخرب )ال( بـنصب مبنية على الفتح يف حمل  /Z
)٣(

.  
إن احلـج وقـع يف غـري شـهر ذي احلجـة،  : أن يقـول قائـل :والجدال هنـا بمعنـى  

 يف ذي  احلـجُّ كما كانوا يفعلونـه يف اجلاهليـة مـن النـسيء، فـإن ذلـك قـد انقطـع، واسـتقرَّ 
ــــه احلجــــة فــــال جــــدال في

)٤(
ــــه ــــومَ إن الزمــــان قــــد اســــ«:  ؛ لقول ــــه ي ــــق اهللا تدار كهيئت  خل

» إال يف ذي احلجــةالــسموات واألرض، فــال حــجَّ 
)٥(

وقــوف بعــضهم يــوم عرفــة وكــذلك . 
 بعرفـات ، فـانقطع ذلـك بوقـوف النـيبسُ باملزدلفة، وهم اُحلمْ 

)٦(
 فـال جـدال يف شـيء .

من ذلك كله
)٧(

.  
وال يـصح إســقاط أي .  هــي قـراءات متـواترة ثابتــة عـن النــيب :ى القـراءاتالحكـم علــ

فإنــه ) دالٌ فــال رفــٌث وال فــسوٌق وال جــ(منهــا، ومعناهــا واحــد، ال يتنــاىف، فمــن قــرأ بــالرفع 
 رفثــــاً واحــــداً أو فــــسوقاً واحــــداً أو جــــداالً يُعلَــــم مــــن الفحــــوى والــــسياق أنــــه لــــيس املنفــــيُّ 
 فهــي يف معناهــا كقــراءة النــصب النافيــة .واحــداً، وإمنــا مجيــع ضــروب ذلــك كلــه بــال ريــب

  : وقد يكون اللفظ واحداً واملعىن املراد به اجلميع، كما يف قول الشاعر.للجنس
جزاء الُعطاِس ال ينام َمِن اتََّأرْ        وضرباً بضربكمْ فقتالً بتقتيلٍ 

)٨(
  

                                      
، ٩٤/ ١، والقطــع والئتنــاف ٥٤٦/ ١إيــضاح الوقــف واالبتــداء يف كتــاب اهللا عــز وجــل : انظــر) ١(

 .٣٠واملكتفى يف الوقف واالبتدا، ص 
 .املراجع السابقة:  انظر)٢(
/ ١، والكـــشف عـــن وجـــوه القـــراءات الـــسبع وعللهـــا ١٣١/ ١إعـــراب القـــرآن للنحـــاس : انظـــر) ٣(

 .٤٢١ - ٤٢٠/ ١، واحلجة للقراء السبعة ٢٨٦
 .٤٥٩ - ٤٥٢/ ١١، ٤٨٥ – ٤٨٤/ ٣جامع البيان : انظر الروايات يف) ٤(
، وكتـــــــاب ٤٤٠٦، ح ٧٤٧اع، ص  أخرجــــــه البخـــــــاري، كتــــــاب املغـــــــازي، بــــــاب حجـــــــة الــــــود)٥(

، مـن حـديث أيب بكـرة ٥٥٥٠، ح ٩٨٧األضاحي، باب من قال األضحى يـوم النحـر، ص 
بنحوه . 

 .٥٣٠ – ٥٢٥/ ٣جامع البيان : انظر الروايات يف) ٦(
 .٣١١ - ٣٠٨/ ١، وأحكام القرآن للقشريي ٤٨٨ - ٤٨٤/ ٣جامع البيان : انظر) ٧(
/ ١لمهلهل، وأورده أبو علي الفارسي يف احلجـة للقـراء الـسبعة البيت من البحر الطويل، وهو ل) ٨(

: واتَّـــَأر إليـــه النظـــرَ . »عقـــب« ٦٥١، وأمحـــد بـــن فـــارس يف معجـــم مقـــاييس اللغـــة، ص ٤٢١
 .أتبعه إياه: َأَحدَّه، واتّأر بصره
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 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

، وإن مل يـُـــْنبَ فيــه االســم مـــع  اجلميــع موقــعَ كمــا أن النفــي قـــد يقــع فيــه الواحـــدُ   
 يف الدارما رجلٌ : النافية، حنو) ال(

)١(
.  

معــىن القــراءات كلهــا واحــد، وهــو النهــي عــن مقارفــة الرفــث والفــسوق واجلــدال ف  
  . ال اختالف بينها يف ذلك من ضروب ذلك، ضربٍ  بأييف احلج،
أن القــراءات القرآنيــة يبــّني بعــُضها بعــضاً، «: وســبق بيــان أن مــن القواعــد املقــررة  

»سواء كانت متواترًة مع مثلها، أو آحاداً مع متواترة
)٢(

إذا ثبتـت القراءتـان مل «، كما أنـه 
قـــراءَة األخـــرى، كمـــا ال يقـــال  ترجيحـــاً يكـــاد يُـــسقط ال– يف التوجيـــه –تـــرجَّح إحـــدامها 

»إن إحـــدى القـــراءتني أجـــود مـــن األخـــرى: حينـــذاك
)٣(

إذا ثبتـــت القـــراءة فـــال «: ، وأيـــضاً 
»جيوز ردُّها أو ردُّ معناها

)٤(
.  

  
) رفـــثٌ ( يف  والتنـــوينأمـــا مـــا ذهـــب إليـــه القـــشيري مـــن تـــرجيح قـــراءة الرفـــع  

العلـــم فقـــد ذهـــب إليـــه بعـــُض أهـــل Z.]يف بـــال تنـــوين والنـــصب ) فـــسوقٌ (و
)٥(

 ،
  :واحتجوا لذلك حبجج منها

للنهــي عــن الرفــث والفــسوق، مث اســتأنف ) فــال رفــٌث وال فــسوقٌ : (يف قولــه) ال( أن -١
هنا لنفي اجلدال يف وقت احلج وموضع الوقـوف ) ال(، وZ-    ./  10]: فقال

، فــالنهي وقــع علــى الرفــث والفــسوق فقــط  بعرفــة، فقــد انتهــى ذلــك كلــه حبجــة النــيب
َمْن حج هـذا البيـت فلـم يرفُـث ومل يفـُسق رجـع : ( دال، ومما يقّوي ذلك قولهدون اجل

)ه ولدتــه أمُّــيــوممــن ذنوبــه ك
)٦(

هــاتني اخلّلتــني بــالنهي دون الثالثــة   النــيب ، فقــد خــصَّ 
 Z-    ./  10]، ممـــــــــا يؤكـــــــــد أن الـــــــــواو يف )اجلـــــــــدال: (املقرونـــــــــة �مـــــــــا وهـــــــــي

قبلــه للنهــي عــن الرفــث والفــسوق، وهــذه لالســتئناف، والكــالم منفــصل عمــا قبلــه، فمــا 
الثالثة لنفي اجلدال وقطعه

)٧(
 .  

                                      
 .٤٢١/ ١احلجة للقراء السبعة : انظر) ١(
 .٩٠/ ١قواعد التفسري ) ٢(
 .٩٧/ ١قواعد التفسري ) ٣(
 .٨٩/ ١قواعد الرتجيح عند املفسرين ) ٤(
 .٢٤٤ - ٢٤٣/ ١، والزخمشري يف الكشاف ٤٩٢/ ٣الطربي يف جامع البيان : منهم) ٥(
 +  ,  -    .  /  ]: أخرجــــه البخــــاري، كتــــاب احلــــج، بــــاب قــــول اهللا عــــز وجــــل) ٦(

10Z مـــــــــن ١٣٥٠، ح ٥٦٩، ومـــــــــسلم، كتـــــــــاب احلـــــــــج، ص ١٨٢٠، ح ٢٩٣، ص ،
 .حديث أيب هريرة 

 .٤٩٢ - ٤٨٨/ ٣جامع البيان : انظر) ٧(
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 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

  ويقـف بعـضها باملزدلفـة دون عرفـة، ثبت أن العرب كانت تعمل بالنـسيء يف احلـج،-٢
 يف ميقا�ــا الــصحيح مــن شــهر ذي  ، ووقعــت حجــة النــيب ذلــكحــىت أبطــل اهللا تعــاىل

-    ]: يف قولـه) ال( أن تكـون فهـذا يقـوي. ، ويف موضـع الوقـوف الـصحيح بعرفـةاحلجة

10  /.Z لنفي اجلدال يف وقت احلج ومكان الوقوف
)١(

.  
 الـدال نفـي اجلـنس النصب فيها كلها؛ أل�ـا تـدل علـى رجح آخرون قراءةَ بينما   

 واحـد، وهــو قٍ سَ ، وعليهــا أكثـر القــراء، و�ـا يتفــق أول الكـالم وآخــره علـى نَــعلـى العمـوم
النصب ونفي العموم

)٢(
.  

  
، فمـن ا بال تضاد معناه، واتفاقات ثبوت القراء:فالراجح على كل حال لكن  

قــرأ بــالرفع والتنــوين فإنــه ال يريــد ضــرباً واحــداً مــن ضــروب الرفــث أو الفــسوق أو اجلــدال، 
  .وإمنا يريد العموم، فآلت يف معناها إىل معىن قراءة النصب بال تنوين

نة، ومنفـي إن كـان مبعـىن الـشك ل منهي عنه إن كـان مبعـىن املـراء واملـشاحااجلدو   
  .يف وقت احلج وموضعه

أن بــــ: )...مــــن حــــج فلــــم يرفــــث ومل يفــــسق: (االحتجــــاج حبــــديثجيــــاب عــــن و   
ألن الفـــسوق ): ومل يفـــسق: ( اجلـــدال مـــا دام منهيـــاً عنـــه حمظـــوراً فإنـــه ينـــدرج يف قولـــه

يشمل املعاصي واحملظورات
)٣(

 .  
 علــى األخــرى  القــراءاتى هــذهتــرجيح القــشيري وغيــره إلحــدعليــه، فــإن و   

  . واهللا أعلم.ليس بالقوي
  

 À¿     ¾  ½    ¼  »     º  ¹Z ]:قوله تعالى)] ٤[(  
)٤(

.  
 إمنـا تُقـرأ هـي بـالرفع، فلمـا  º  ¹Z     «  ¼]: والقراءة« :قال القشيري  

ــِن �ــا صــاحبَ  الربــا؛ ألنــه لــو كــان ُعــِين �ــا صــاحُب الربــا  كانــت كــذلك ُعلــم أنــه مل يـَْع
¹  ]: إن كـان الـذي عليـه الربـا ذا عـسرة، فلمـا قيـل: ، أي)وإن كـان ذا عـسرة(: لقيـل

¼  »     ºZإن وقــع :  ُعلـم أنـه مبتـدأ يف كــل ذي عـسرة عليـه َديْــن، فـصار يف معـىن
  أعرفــــه منــــذ : وقــــع، وكمــــا يقــــول: قــــد كــــان األمــــر، أي: ذو عــــسرة، كمــــا يقــــول القائــــل

                                      
 .٤٩٣/ ٣جامع البيان : انظر) ١(
/ ٣، والقـــرطيب يف اجلـــامع ألحكـــام القـــرآن ٢٨٦/ ١مكـــي بـــن أيب طالـــب يف الكـــشف : مـــنهم) ٢(

٣٢٤. 
 .٩٩/ ٢البحر احمليط ) ٣(
 .٢٨٠: البقرة) ٤(



       
 

 
 
 

٢١٣

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

هـ. ا»كان
) ١(

.  
  :تخريج القراءة

 ، وابــن عبــاس ، وأيب بــن كعــب ، وابــن مــسعود روي عــن عثمــان  
ببالنص) ذا عسرة: (هاأو أ�م قر 

)٢(
مـن أهـل األمـصار وغريهم  العشرة مجيعاً هاقرأ، بينما 

Z«] بالرفع
 )٣(

  . وهي هكذا يف املصحف،
وقـد أشـار مكـي بـن أيب طالـب إليـه .  هو ما أشـار إليـه القـشرييوتوجيه معنى القراءتين

 هـــو عـــام يف كـــل معـــسر، و�ـــذا  ...º  ¹Z     «  ¼ ]« :لبأوضـــح ممـــا هنـــا فقـــا
علـــى خـــرب كـــان، لكـــان الكـــالم خمـــصوصاً ) ذا(ب صَ ع علـــى الرفـــع؛ إذ لـــو نَـــِمجـــالعمـــوم أُ 

وإن كـان ): ذا(لصنٍف بعينه، غـري عـام يف مجيـع املعـسرين؛ ألنـه يـصري التقـدير لـو نـصب 
وإن  : وز أن يكـون التقـدير جيـاملشرتي ذا عسرة فنظرة، فتكون النظـرة مقـصورًة عليـه، وقـد

 
ُ
 ذا عـسرة، فيكـون عامـاً فـيمن عليـه ديـن وهـو معـسر، والرفـع علـى كـل حـاٍل نُ ايِ دَ كان امل

»من قرٍض، أو شراٍء، وغري ذلك: أعم؛ ألنه يعّم َمْن عليه دين
 )٤(

.  
وقـــال أبــــو علــــي الفارســــي  

)٥(
 لكــــان )وإن كــــان ذا عــــسرة: (لــــو نـَـــَصَب فقيــــل«: 

سرتيب ذا عـــسرة فنظـــرة، فتكـــون النظـــرة مقـــصورًة عليـــه، ولـــيس األمـــر  وإن كـــان املـــ: املعـــىن
كذلك؛ ألن املسرتيب وغـريه إذا كـان ذا عـسرة فلـه النظـرة، أال تـرى أن املـسرتيب واملـشرتي 

»وسائر َمْن لزمه حق إذا كان معسراً فله النظرة إىل امليسرة؟
 )٦(

.  
: ا مـــضمر تقـــديرهناقـــصة، وامسهـــ) كـــان(تـــصري ) ذا عـــسرة(فعلـــى هـــذه القـــراءة   

كمــــا أن معناهــــا يكــــون . ذا عــــسرة: املــــداين، أو املــــشرتي، أو املــــسرتيب، وحنــــوه، وخربهــــا
وقـــع، ويكـــون : تامـــًة مبعـــىن) كـــان(بينمـــا علـــى قـــراءة الرفـــع، تـــصري . مقـــصوراً علـــى امسهـــا

                                      
 .٤٠٣/ ١أحكام القرآن للقشريي ) ١(
، وخمتــصر يف شـــواذ القـــرآن، ص ٥٦/ ٥، وجــامع البيـــان ١٨٦ /١معـــاين القــرآن للفـــراء : انظــر) ٢(

/ ١، ومعجــم قــراءات الــصحابة ١٤٢/ ١، وشــواذ القــرآن واخــتالف املــصاحف للكرمــاين ٢٤
١١٩. 

 .٣٢٢/ ١الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها : انظر) ٣(
 .٣٢٢/ ١ الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها )٤(
 أمحد الفارسي، إمـام يف اإلقـراء والعربيـة، أخـذ النحـو عـن أيب إسـحاق أبو علي احلسن بن: هو )٥(

، » احلجة للقراء السبعة«له . الزجاج، وكان عضد الدولة البويهي يعّد نفسه غالماً له يف النحو
.  هـ ببغداد٣٧٧: ، ت»اإليضاح النحوي«، و»كتاب التتبع أليب علي اجلبائي يف التفسري«و
 ).٩٥١، رقم ٢٠٦/ ١، وغاية النهاية ٣٧٦٣، رقم ٢٨٦ – ٢٨٥ /٧تأريخ بغداد : انظر(

 .٥٠١/ ١ احلجة للقراء السبعة )٦(



       
 

 
 
 

٢١٤

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

معناها عاماً 
)١(

.  
قــرأ خمالفــة للمــصحف، فهــي شــاذة ال يُ ) ذا عــسرة( قــراءة النـصب :الحكــم علــى القــراءة

ــــال الطــــربي عنهــــا ــــِه خطــــوَط مــــصاحف «: �ــــا، ق ــــدنا؛ خلالف ــــه عن غــــري جــــائزة القــــراءة ب
»املسلمني

) ٢(
.  

 كمـا أن توجيهـه هلـا هـو مـا نـص عليـه وعليه، فما حكم به القشيري صحيح،  
  .أهل العلم

  
Z»      ¬  ®   ¯  ° ]:قوله تعالى)] ٥[(  

)٣(
.  

 ¬  ®   ¯  ° »     ]: قـــــــال اهللا تبـــــــارك وتعـــــــاىل« :قـــــــال القـــــــشيري  

²  ±Z  علـــــى شــــــيٍء قــــــد مــــــضى فطَــــــعْ فُقرئـــــت بــــــالرفع؛ ألن ذلــــــك مل يُـ 
هـ. ا»وإن وقع جتارٌة حاضرةٌ : فيُنَصب، وإمنا هو يف معىن

) ٤(
.  

  :تخريج القراءة
، وقـرأ بـاقي العـشرة Z ®   ¯  °] بالنـصب فيهمـاوحده قرأ عاصم   
)جتارٌة حاضرةٌ : (برفعهما

) ٥(
.  

ناقــصة، ترفــع املبتــدأ وتنــصب ) كــان( أنــه جعــل :قــراءة النــصبمعنــى وتوجيــه   
نعتـــاً لتجـــارة منـــصوبًة ) حاضــرةً (خربهـــا منـــصوباً، و) جتـــارةً (اخلــرب، وأضـــمر امسهـــا، وجعــل 

  .إال أن تكون التجارُة جتارًة حاضرةً : مثلها، والتقدير
إال أن تقــع : والتقــدير: تامــة مبعــىن وقــع) كــان(، فإنــه جعــل أمــا َمــْن قــرأ بــالرفع  

، وال نعتــاً لتجــارة مرفوعــة مثلهــا) حاضــرةٌ (فــاعالً مرفوعــاً، و) جتــارةٌ (حاضــرٌة، وجعــل  جتــارةٌ 
التامة حينئذ إىل خرب) تكون(حتتاج 

)٦(
.  

امسهـــا مرفـــوع، ) جتـــارةٌ (ناقـــصة، و) كـــان(وجيـــوز يف قـــراءة الرفـــع أيـــضاً أن تكـــون   

                                      
 .٢٨٤/ ١إعراب القراءات الشواذ للعكربي :  انظر)١(
 .٥٧/ ٥ جامع البيان )٢(
 .٢٨٢: البقرة) ٣(
 .٤٠٤ - ٤٠٣/ ١أحكام القرآن للقشريي ) ٤(
، والتيـــسري يف ٨٦ يف القـــراءات العـــشر، ص ، واملبـــسوط١٩٣الـــسبعة يف القـــراءات، ص : انظـــر) ٥(

 .١٨١/ ١، والنشر يف القراءات العشر ٧١القراءات السبع، ص 
، والكــشف عــن وجــوه القــراءات الــسبع وعللهــا ٥٠٣ – ٤٩٩/ ١احلجــة للقــراء الــسبعة : انظــر) ٦(

 .٣٦٩/ ٢، والبحر احمليط ٤٥٧/ ٤، واجلامع ألحكام القرآن ٣٢٢ – ٣٢١/ ١



       
 

 
 
 

٢١٥

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 يف حمل نصبZ±  ²]وخربها هو مجلة 
)١(

.  
وال يــصح إســقاط . ان عــن النــيب تــان متواترتــان ثابت قراءتــا مهــ:الحكــم علــى القــراءتين

ا واحد، ال يتناىف، ولكل منهما توجيهه اللغوي والنحـوي مبـا ال ينـايف  منهما، ومعنامهأيٍّ 
  .تستعمل عند العرب تامًة وناقصةً ) كان(القراءة األخرى، و

ثابتـــة، وهلـــا قـــراءة النـــصب إن رتجــيح قـــراءة الرفـــع علـــى النـــصب غــري وجيـــه؛ إذ ف  
  .معتربجه يف اللغة و 

لتكـــون خـــرباً ) كــان( مـــع  املنعوتـــاتِ وقــد ورد عـــن العــرب أ�ـــا تنـــصب النكــراتِ   
إن كـان طعامـاً طيِّبـاً فائتنـا : جمهوالً يكون امسهـا مرفوعـاً، فتقـول) كان(عنها، وُتضمر يف 

إن كان الطعاُم طعاماً طيباً : به، أي
)٢(

.  
  :ومن ذلك قول الشاعر

 وِعَناقاهمْ ناً بينَ عْ ِعَفاقَا                 إذا كان طَ نيَّ هال تبكيان يْ عَ أَ 
)٣(

  
  :وقول اآلخر

إذا كان يوماً ذا كواكَب َأْشَنعا          وهللا قومي أيُّ قوٍم ِلُحرٍَّة       
)٤(

  
ـــّني بعـــُضها «: ســـبق بيـــان أن مـــن القواعـــد املقـــررةكمـــا    أن القـــراءات القرآنيـــة يب

»مثلهـــا، أو آحـــاداً مـــع متـــواترةبعـــضاً، ســـواء كانـــت متـــواترًة مـــع 
)٥(

إذا ثبتـــت «، كمـــا أنـــه 
 ترجيحـاً يكـاد يُـسقط القـراءَة األخـرى، كمـا – يف التوجيـه –القراءتان مل ترجَّح إحـدامها 

ــــذاك »إن إحــــدى القــــراءتني أجــــود مــــن األخــــرى: ال يقــــال حين
)٦(

ــــضاً  ــــت «: ، وأي إذا ثبت
»القراءة فال جيوز ردُّها أو ردُّ معناها

)٧(
.  

 فقد ذهب إليـه بعـض أهـل ا ذهب إليه القشيري من ترجيح قراءة الرفعأما م         

                                      
/ ٤، واجلــامع ألحكــام القـــرآن ١٠٨/ ٥، وجـــامع البيــان ١٨٥/ ١القــرآن للفــراء معــاين : انظــر) ١(

 .٣٦٩/ ٢، والبحر احمليط ٤٥٧
 .١٠٧/ ٥ جامع البيان )٢(
، والطــربي يف جــامع البيــان ١٨٦/ ١ البيــت مــن البحــر الطويــل، وأورده الفــراء يف معــاين القــرآن )٣(

 اســـم رجـــٍل َأَكلتـــه باهلـــة يف :ِعفـــاق«: ٢٠٩/ ١٠) عفـــق(، وورد يف لـــسان العـــرب ١٠٧/ ٥
 .»قحٍط أصا�م

، ١٨٦/ ١ البيـــت مـــن البحــــر الطويـــل، وهــــو ملقَّـــاس العائـــذي، وأورده الفــــراء يف معـــاين القــــرآن )٤(
 .١٣٧/ ١٣) ك و ن(، وابن منظور يف لسان العرب ١٠٧/ ٥والطربي يف جامع البيان 

 .٩٠/ ١قواعد التفسري ) ٥(
 .٩٧/ ١قواعد التفسري ) ٦(
 .٨٩/ ١اعد الرتجيح عند املفسرين قو ) ٧(



       
 

 
 
 

٢١٦

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

العلم
)١(

 أ�ا قراءة أكثر القراء، وَمـْن قـرأ بالنـصب فقـد شـّذ عـنهم، :، وحجتهم في ذلك
وال يُعَرتض بالشاذ على احلجة

)٢(
.  

 بثبوت قـراءة النـصب وعـدم شـذوذها، وأن هلـا وجهـاً معتـرباً :ويجاب عن ذلك  
  .بقيف اللغة كما س

 واهللا .فإن ترجيح القشيري لقراءة الرفع على النـصب غيـر وجيـهوعلى كل،   
  .أعلم

vu    t  s  r  qZ ]:قوله تعالى)] ٦[(  
)٣(

.  
، و�ــا قــرأ أهــل s  rZ]: وكــذلك هــي يف املــصحف« :قــال القــشيري  

 ، وجيــوز أن يكــون أراد)آيــٌة بينــةٌ : (املدينــة وأهــل العــراق، وروي عــن ابــن عبــاس أنــه قرأهــا
هـ. ا»املقام نفسه، أو أراد تفسرياً، إال أن العمل على ما يف املصحف

) ٤(
.  

  :تخريج القراءة
 باجلمعs  rZ]:  وغريهم من قـَرَأَة األمصار األئمة العشرةقرأ  

)٥(
.  

، وســعيد بــن جبــري،  ، وأيب بــن كعــب ، وابــن عبــاس وروي عــن عمــر  
باإلفراد) آيٌة بينةٌ : (وجماهد أ�م قرأوها

)٦(
.  

يف البيت احلـرام مبكـة :  آية، أيمجعُ  )اآليات( أن :قراءة الجمعمعنى وتوجيه   
مقـاًم إبـراهيم علـه الـسالم وأثـُر قدميـه فيــه، : نعالمـاٌت بينـاٌت علـى قـدرة اهللا تعـاىل، مـنه

والـــركن واَحلَجــُر األســود،  واألْمــُن ملــن دخــل هــذا البيــت، وِحجــُر إمساعيــل عليــه الــسالم،
 مـن اآليـات البينـات نفكلهـ.  وغـري ذلـكواملـشعر احلـرام،ملروة، وزمزم، والصفا وااليماين، 

، وتـَـَرَك ذكـرَه ) مـنهن مقـام إبـراهيم بينـاتٌ فيـه آيـاتٌ : (، فيكون تقدير املعـىنبالبيت احلرام
اكتفاًء بداللة الكالم املذكور عليه

)٧(
.  

                                      
 .١٠٧/ ٥الطربي يف جامع البيان : منهم) ١(
 .١٠٧/ ٥ جامع البيان )٢(
 .٩٧: آل عمران) ٣(
 .٤٢٩ - ٤٢٨/ ١أحكام القرآن للقشريي ) ٤(
، واحملــرر ٣٨٨/ ١، والكــشاف ٥٩٨/ ٥، وجــامع البيــان ٢٢٧/ ١معــاين القــرآن للفــراء : انظــر) ٥(

 .٩/ ٣، والبحر احمليط ٢٠٩/ ٥، واجلامع ألحكام القرآن ٣٣١الوجيز البن عطية، ص 
، ٢٨، وخمتـصر يف شـواذ القـرآن، ص ١٦٧/ ١املراجع السابقة، وشواذ القـرآن للكرمـاين : انظر) ٦(

 .١٥٣/ ١ومعجم قراءات الصحابة 
، ٣٨٨/  ١، والكشاف ٦٠١ - ٥٩٨/ ٥، وجامع البيان ٢٢٧/ ١معاين القرآن للفراء : انظر) ٧(

 .٢٠٩/ ٥مع ألحكام القرآن واجلا



       
 

 
 
 

٢١٧

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

ر اآليــات،   غريمهــا؛ داللــًة علــى تكــاث تـُـذكر هاتــان اآليتــان ويُطــوى ذكـرُ وجيـوز أن  
 وكثُري سوامها، وأَْمُن َمْن دخله،فيه آياٌت بيناٌت مقاُم إبراهيم: كأنه قيل

)١(
.  

. أن اآلية البينة هـي مقـام إبـراهيم ال غـري:  فيكون املراد:أما على قراءة اإلفراد  
) إبراهيمفيه آيٌة بينٌة هي مقامُ : (فالتقدير

) ٢(
.  

 بـاجلمعمن معىن القـراءة األوىل أن يراد باآلية اسم اجلنس، فيقرب ويحتمل  
)٣(

 ،
  .فتكون اآليُة البينُة عامًة ملا سبق ذكره

ــــاس   ــــن عب ــــال وقــــد روي عــــن اب ــــه ق ــــراهيم s  r  qZ]:  أن  مقــــام إب
واملــشعر

)٤(
 مقــام إبــراهيم مــن اآليــات البينــات:وروي عــن جماهــد قــال. 

)٥(
 كمــا روي عنــه .

 إبــراهيممقــامُ احلــرُم كلُّــه : قــالأنــه 
)٦(

 الــصفا واملــروة والــركن واحلجــر األســود يعــمّ أنــه : ، أي
  . نفسهواملقام

اسـم : يف قراء�مـا بـاإلفرادالبينة ت عنهما تدل على أن املراد باآلية ا الروايذهفه  
  .اجلنس

وجيـوز أن « : لقـراءة اإلفـراد حـين قـالينلتـوجيههذين اوقد أشار القشيري ل  
  .اآلية البينة بأ�ا اسم جنس عامحيث فسر ، » أو أراد تفسرياً يكون أراد املقام نفسه
  :الحكم على القراءة

فتهـــا للمـــصحف ا�مـــع عليـــه، كمـــا قـــال القـــشريي، وال اذة؛ ملخالهـــي قـــراءة شـــ  
لقــراءة املتــواترة، كمــا ســبق، لــذا توجيــه حييلهــا ملعــىن ا �ــا، حــىت وإن كــان هلــا تــصح القــراءة

  .يستعان �ا يف التفسري وليس يف القراءة
 s  r  qZ]: قــراءة َمــْن قــرأ: أصــح القــراءتني يف ذلــكو «: قــال الطــربي  

رَأَة أمــصار املــسلمني علــى أن ذلــك هــو القــراءة الــصحيحة دون مــاع؛ إلمجــاع قـَــاجلِ علــى 
»غريها

 )٧(
.  

بْـني؛ ألن الـصفا واملـروة فقراءتـه أَ  s  r  qZ] قـرأ نْ ومَ «: وقال النحاس  

                                      
 .٣٨٨/ ١الكشاف : انظر) ١(
، ٣٨٨/  ١، والكشاف ٦٠١ - ٥٩٨/ ٥، وجامع البيان ٢٢٧/ ١معاين القرآن للفراء : انظر) ٢(

 .٢٠٩/ ٥، واجلامع ألحكام القرآن ٣٣٨/ ١وإعراب القراءات الشواذ 
 .٣٣١هذا توجيه ابن عطية يف احملرر الوجيز، ص ) ٣(
 .٥٩٨/ ٥ي يف جامع البيان أخرجها الطرب ) ٤(
 .٥٩٨/ ٥أخرجها الطربي يف جامع البيان ) ٥(
 .٥٢٦/ ٢أخرجها الطربي يف جامع البيان ) ٦(
 .٦٠٠/ ٥ جامع البيان )٧(



       
 

 
 
 

٢١٨

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

»... صحيحاً أن الطائر ال يعلو البيتَ : اهمن اآليات، ومن
) ١(

.  
 كمـا أن توجيهـه هلـا هـو صـحيح،على القـراءة وعليه، فما حكم به القشيري   

  . واهللا أعلم.ما نص عليه أهل العلم
  

ªZ  »  ¬  ® ]:قوله تعالى)] ٧[(  
)٢(

.  
فكـان اليـأُس الــذي وقـع للرســل، وظـنَّ قـوُمهم أ�ــم قـد ُكــِذبُوا « :قـال القــشيري  

نـــوا، وظـــنَّ قـــوُمهم أن الرســـل قـــد ُكـــِذبوا مـــا أيـــس الرســـُل مـــن قـــومهم أن يؤم: - خمففـــة –
  .جاؤوهم به، جاءهم نصُر اهللا عند ذلك

بوا: (وقـد قرأهــا قـومٌ    حــىت إذا اسـتيأس الرســُل مــن : ثقيلــًة مـشددًة، ومعناهــا) ُكــذِّ
. ظــنَّ الرســُل أن قــوَمهم قــد قــاموا علــى تكــذيبهم:  هاهنــاªZ]قــومهم أن يؤمنــوا، 

وهــذه القــراءة أبْــني وأصــحُّ خمرجــاً، وهــي . -اهللا أعلــم  و –هــذا معنــاه علــى القــراءة عنــدي 
  .قراءة نافع وأهل املدينة

هـ.  ا»وكال القراءتني تدل على أن اليأس ليس بيقني  
)٣(

.  
  :تخريج القراءتين

بوا: ( عمــرو، وابــن عــامر، ويعقــوبونــافع، وابــن كثــري، وأبــقــرأ     بالتــشديد،) ُكــذِّ
ــــــاقون ــــــو جعفــــــر، و عاصــــــم، ومحــــــز : وقــــــرأ الب ــــــفأب  Z®] :ة، والكــــــسائي، وخل

بالتخفيف
)٤(

.  
  :توجيه معنى القراءتين

اختلــف املفــسرون يف املــراد بــالظن، وغلــى َمــْن يعــود يف كــلٍّ مــن القــراءتني علــى   
  :أقوال
بوا(فعلى قراءة التشديد **    :، ففي المراد بذلك قوالن)ُكذِّ
 الرســُل يأًســا تاًمــا مــن حــىت إذا يــئس:  اآليــةتأويــلَظــنَّ الرســُل أن قــوَمهم كــذَّبوهم، و / ١

اســتيقنوا أن قــومهم كــّذبوهم وأ�ــم لــن علمــوا و قوهم، و قــومهم أن يؤمنــوا �ــم ويــصدِّ 
 الرسـل بعـدم إميـان ويقـنيُ . يؤمنوا، استنصروا اهللاَ تعاىل فجاءهم نصرُه علـى املكـذبني

                                      
 .١٥٣/ ١ معاين القرآن )١(
 .١١٠: يوسف) ٢(
 .٧٢٩/ ٢أحكام القرآن للقشريي ) ٣(
، ٤٥٧ - ٤٥٦/ ٢راء الــــسبعة واحلجــــة للقــــ، ٣٥٢ - ٣٥١الــــسبعة يف القــــراءات، ص: انظــــر )٤(

/ ٢، والكـــشف عـــن وجـــوه القـــراءات الـــسبع وعللهـــا ١٤٦واملبـــسوط يف القـــراءات العـــشر، ص 
 .٢٢٦ /٢  يف القراءات العشروالنشر، ١٠٦، والتيسري يف القراءات السبع، ص ١٦ – ١٥



       
 

 
 
 

٢١٩

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

، ومبــا يــشاهدونه مــن حــال قــومهم، كمــا يف  تعــاىلقــومهم �ــم يكــون بــوحي مــن اهللا
Ñ  Ð  Ï       Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  ÆZ] : ىلقولــه تعــا

)١(
، وكمــا 

ªZ  »¬]: يف قوله تعاىل
)٢(

-  .  /    0  1  2  3  4   ]: ، وقوله

5Z
)٣(

روي ذلـــــك عـــــن احلـــــسن البـــــصري، وقتـــــادة .
)٤(

 فـــــالظن هنـــــا مبعـــــىن .
ظــنَّ الرســُل أن قـوَمهم قــد قــاموا علــى «: وهــو مــا اختـاره القــشريي حــني قـال. اليقـني

  .»تكذيبهم
ــاَعهم مــن املــؤمنني قــد كــّذبوهم فيمــا وعــدوهم بــه مــن / ٢ غلــب علــى ظــنِّ الرســل أن أَتْـَب

مـــن غـــري يقـــٍني . النـــصر والتمكـــني، حـــني تـــأخر نـــصُر اهللا هلـــم واشـــتّد علـــيهم الـــبالء
روي هذا عن عائشة رضي اهللا عنها. استيقنته الرسُل يف ذلك

)٥(
.  

  :مراد بذلك قوالن أيضاً ، ففي الZ®]أما على قراءة التخفيف ** 
ـــدين عـــن اهللا / ١ ـــه مـــن ال ظـــن القـــوُم الكـــافرون أن الرســـَل قـــد َكـــَذبوهم فيمـــا جـــاؤوهم ب

تعاىل، وفيما وعدوهم به من العذاب على الكافرين، وفيما وعدوهم بـه مـن نـصر الرسـل 
، وسعيد بن جبري، وجماهـد، ، وابن عباس ابن مسعود : روي عن. على املكذبني
 مـــزاحم، وعبـــدالرمحن بـــن زيـــد بـــن أســـلم، وعبـــداهللا بـــن احلـــارثوالـــضحاك بـــن

)٦(
وهـــو . 

اختيار القشريي، واختاره الطربي
)٧(

  .والظن هنا على بابه، مبعىن الغلبة وليس اليقني. 
ظــنَّ الرســُل لــشدة الــبالء وتــأخر النــصر أ�ــم قــد ُكــِذبوا وأُْخِلفــوا فيمــا ُوعــدوا بــه مــن / ٢

: ك أل�ــم بَــَشٌر فــضعفوا ويئــسوا، كمــا يف قولــه تعــاىلالنــصر والتمكــني علــى عــدوهم، وذلــ
[  ¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©

Å Ä   Ã    Â   Á   À¿   ¾  ½  ¼  »  ºZ
)٨(

روي ذلـــــك عـــــن ابـــــن مـــــسعود . 
 وابــن عبــاس ،وســعيد بــن جبــري ،

)٩(
والظــن هنــا علــى بابــه، مبعــىن الغلبــة ولــيس . 

  .اليقني

                                      
 .٣٦: هود) ١(
 .٤٥: سبأ) ٢(
 .١٨٦: الشعراء) ٣(
 .٣٩٧ /١٣  يف تفسريهأخرجهما الطربي) ٤(
 .٣٩٦ - ٣٩٥/ ١٣أخرجه الطربي يف تفسريه ) ٥(
 .٣٩٢ - ٣٨٣/ ١٣أخرجها الطربي يف تفسريه ) ٦(
 .٣٩٢/ ١٣جامع البيان : انظر) ٧(
 .٢١٤: البقرة) ٨(
 .٣٩٤ - ٣٩٣/ ١٣أخرجها الطربي يف تفسريه ) ٩(



       
 

 
 
 

٢٢٠

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

معــــاذ اهللا، مل تكــــن : ، وقالــــت رضــــي اهللا عنهــــا هــــذا التأويــــلَ وقــــد ردَّت عائــــشةُ   
ــا، إمنـــا هــم أَْتبـــاُع الرســل ملــا اســـتأخر عــنهم الـــوحي واشــتّد علـــيهم  الرســُل تظــنَّ ذلـــك بر�ِّ

ـــاعهم قـــد َكـــّذبوهم ـــت الرســـُل أن أَْتب ـــبالء، ظّن معـــاذ اهللا، مـــا َوَعـــَد اهللاُ : وقالـــت أيـــضاً . ال
ن قبــــل أن ميــــوترســــوَله شــــيئاً قــــط إال علــــم أنــــه ســــيكو 

)١(
كمــــا ضــــّعف الطــــربيُّ هــــذا . 

القولَ 
)٢(

.  
  :الحكم على القراءتين

ولكـلٍّ منهمـا . ، ال جيوز ردُّ أيٍّ منهمامها قراءتان متواترتان ثابتتان عن النيب   
 َأبْـيُن اواختيار القشيري لقراءة التشديد على التخفيف، بحجـة أنهـوجٌه من التأويـل، 

ءة نافع وأهل المدينة، قد وافقه عليه بعـُض أهـل العلـموأصحُّ مخرجاً، وأنها قرا
)٣(

 ،
ــرَأَة األمــصار، وقــرأ �ــا إال أن ذلــك غيــر قــوي ؛ إذ إن قــراءة التخفيــف عليهــا عــدٌد مــن قـَ

أبــو جعفــر املــدين، كمــا أن هلــا وجهــاً صــحيحاً مــن التأويــل، فهــي كحــال قــراءة التــشديد، 
ولكلٍّ منهما أصٌل يف لغة العرب

)٤(
  .ست إحدامها أوىل بالرتجيح من األخرى، وعليه فلي

أن القــراءات القرآنيــة يبــّني بعــُضها بعــضاً، ســواء كانــت «: ومــن القواعــد املقــررة  
»متـــواترًة مـــع مثلهـــا، أو آحـــاداً مـــع متـــواترة

)٥(
إذا ثبتـــت القراءتـــان مل تـــرجَّح «، كمـــا أنـــه 

: ال يقــال حينــذاك ترجيحــاً يكــاد يـُـسقط القـراءَة األخــرى، كمــا – يف التوجيــه –إحـدامها 
»إن إحدى القراءتني أجود من األخرى

)٦(
إذا ثبتت القراءة فـال جيـوز ردُّهـا أو «: ، وأيضاً 

»ردُّ معناها
)٧(

.  
أما مـا اختـاره القـشيري مـن توجيـٍه للقـراءتين فهـو القـول المتـين فـي ذلـك،   

  . واهللا أعلم.إذ إنه أقوى من غيره
  

                                      
 .٣٩٦ - ٣٩٥/ ١٣أخرجها الطربي يف تفسريه ) ١(
 .٣٩٦، ٣٩٤/ ١٣جامع البيان : انظر) ٢(
 .١٦/ ٢الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها : مكي بن أيب طالب يف:  منهم)٣(
، والكــشف عــن وجــوه القــراءات الــسبع وعللهــا ٤٥٧ - ٤٥٦/ ٢احلجــة للقــراء الــسبعة : انظــر )٤(

١٦ – ١٥/ ٢. 
 .٩٠/ ١قواعد التفسري ) ٥(
 .٩٧/ ١قواعد التفسري ) ٦(
 .٨٩/ ١قواعد الرتجيح عند املفسرين ) ٧(
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É  È  Ç  ÆZ ]:قوله تعالى)] ٨[(  
)١(

.  
. مــــن األمــــر )أََمْرنــــا: (وقــــرئ. أظهرنــــا: ومعنــــاه )أَمَّرنــــا(قــــرئ  «: القــــشيريقــــال  

  .جعلنا فيها رؤساء وأكثرنا مستكربيها): آَمْرنا: (وقرئ
  . من هذه فعن القراء والتابعني قراءةٍ وكلُّ   
نـاهم بالطاعـة ففـسقوا فيهـا، وهـي رْ مَ أَ : من األمر فإنه فسرها) أََمْرنا(فأما من قرأ   
نـــا بالطاعـــة فعـــصوا، وحيتمـــل رْ مَ خفيفـــة، وحيتمـــل أَ ) أََمْرنـــا(وهـــي . يهـــا أكثـــر القـــراءالـــيت عل

  .»أكثرنا: أيًضا
 كانـت  واحدةٌ وإذا لم يكن في المصحف إال ألفٌ «: مث قال يف بيان الراجح  

خفيفة، فـإن  ) َأَمْرنا(القراءة الموافقة لها أولى، وهي أيًضا أصح في المعنى، فيكون 
كثَّرنــا، : لطاعــة فــذاك، وإن كانــت علــى مــا تعرفــه العــرب بلــسانهاكانــت أمرنــاهم با

  .»فحسن أيًضا
  :مث ذكر حجته يف ترجيح القولني  

أ�لــك :  قيــل لــهألنــه لــيس بكــاد يهلــك النــاس إال بفــساد عــامتهم؛ ألن النــيب  «-١
»نعم، إذا َكثُر الَخَبث«: وفينا الصاحلون؟ قال

)٢(
.  

هـــذا بـــاب مـــا : مـــيرْ عمـــر اجلَ  قـــال أبـــو«:  ورد عـــن العـــربكثّرنـــا،: مبعـــىن) أََمْرنـــا( أن -٢
فعلــــُت وأفعلــــُت، وقــــال أبــــو زيــــد يــــونس ورواه عــــن العــــرب، وقــــرأ بـــــه : جيتمــــع فيــــه

. ســلكته وأســـلكته: نــضَّر اهللا وجهــه، وأنــضر اهللا وجهــك، ويقــال: األصــمعي وقــال
رًا، ْمـــ أَ هِ رِ مْ أَ بِـــ اهللا أََمـــرَ : ر، وهـــو مـــاٌل آِمـــٌر، ويقولـــونثُـــأَِمـــَر مالُـــُه، إذا كَ : وتقـــول العـــرب

خــري : كثــري، وتقـول العـرب: ، أي مـأمورٌ وهــو مـالٌ : عبيـدة قــال أبـو. أكثـره: يريـدون
املال خنلة َمْأبُورة أو ُمْهرة َمْأُمورة

)٣(
.  

هـذا : تقـول العـرب: كثـرية النـسل، وقـال: ُمْهرة مـأمورة: قال أبوعمرو بن العالء  
هـ.ا» ماٌل ُمْؤَمرٌ 

)٤(
.  

                                      
 .١٦: اإلسراء) ١(
، ٣٣٤٦، ح٥٥٨أخرجه البخاري، كتاب أحاديث األنبيـاء، بـاب قـصة يـأجوج ومـأجوج، ص) ٢(

 . من حديث زينب بنت جحش رضي اهللا عنها٧٢٣٥، ح١٢٤٦ومسلم، كتاب الفنت، ص
 مــن حــديث ســعيد بــن ١٥٨٤٥، ح٢٥/١٧٣أخرجــه أمحــد . هــذا القــول روي عــن النــيب ) ٣(

قالــه أبوعبيــد يف . امللقحــة: والنخلــة املــأبورة. املــسند لعــدة علــل، وضــعفه حمققــو --هبــرية 
�ــــامش -حاشــــية الــــسندي علــــى مــــسند أمحــــد : ، وانظــــر٤٩٣، ح٣/٣٦٧غريــــب احلــــديث 

 .-املسند
 .٣٢٩-٢/٣٢٧  للقشرييأحكام القرآن) ٤(
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  :اتتخريج القراء
بتخفيـــف ) أََمْرنـــا: (قـــرأ العـــشرة كلهـــم مـــا عـــدا يعقـــوب احلـــضرمي، شـــيخ البـــصرة  

امليم
)١(

.  
بـــن  عبـــداهللا ، وهـــي وجـــه عـــن مبـــد األلـــف وختفيـــف املـــيم) آَمْرنـــا: (قـــرأ يعقـــوبو   

كثري
)٢(

.  
 عثمـــان النهـــدي، وأبـــو ، وأبـــو ، وابـــن عبـــاس قـــرأ علـــي بـــن أيب طالـــبو   

: ن علي، واحلسن البـصري، والـسدي، وزيـد بـن علـيجعفر حممد ب ، وأبو الرياحيالعالية
بتشديد امليم وفتحها) أَمَّْرنا(

)٣(
ولـم ينبـه القـشيري .  متـواترةغيـر آحاديـةٌ وهـي قـراءة . 

وكــل قــراءة مــن «: ين األخــريين، قــائالً تإلــى ذلــك، بــل أوردهــا مــع القــراءتين المتــواتر 
  .»هذه فعن القراء والتابعين

  :توجيه معنى القراءات
يف اآليـــة علـــى أقـــواٍل حـــسب ) أََمْرنـــا(املـــراد بقولـــه توجيـــه ف املفـــسرون يف اختلـــ  
  :القراءات

  :بالتخفيف فاختلفوا على ثالثة أقوال) َأَمْرنا(فأما قراءة ** 
أََمْرنـا مرتفيهــا بالطاعــة فلــم يــستجيبوا، وإمنــا : أوهلمــا:  لقــولني اثنــني أن معناهـا عــامٌّ :األول

نـا مرتفيهـا وقـّل صـلحاؤها، أو أكثرنـا أمـواَل مرتفيهـا رْ ثَـ كْ أَ : افسقوا فيهـا باملعـصية، وثانيهمـ
  .وهذا اختيار القشريي. ويساَرهم فزاد فسُقهم

واختاره مجع من املفسرين
)٤(

.  
الكسائيعليٌّ لكن أنكر 

)٥(
ال يقـال يف : أكثرنـا، وقـال): أََمْرنا( أن يكون معىن 

                                      
 .٢/٢٣٣، والنشر يف القراءات العشر ٣٧٩السبعة يف القراءات، ص: انظر )١(
 . والنشر، املوضعني السابقنيالسبعة،: انظر )٢(
، ٢/١٦  يف تبيـــني وجـــوه شـــواذ القـــراءات، واحملتـــسب٢/٦٤٩معـــاين القـــرآن للنحـــاس : انظـــر). ٣(

 ٤٦٥/ ١، ومعجـم قـراءات الـصحابة ٦/١٧، والبحر احمليط ٧٩وخمتصر يف شواذ القرآن، ص
- ٤٦٧. 

، ٢٣٢-٣/٢٣١اج ، ومعـــاين القـــرآن للزجـــ٢١٥تفـــسري غريـــب القـــرآن البـــن قتيبـــة، ص: انظـــر) ٤(
ـــــب القـــــرآن للسجـــــستاين  ، ٦٥٠-٢/٦٤٩، ومعـــــاين القـــــرآن للنحـــــاس ١٠٨، ص)أمـــــر(وغري
، وأحكـــــام ٢/٦٥٤، والكـــــشاف ٦/٤١٦٥، واهلدايـــــة ٣/٢٨٨وأحكـــــام القـــــرآن للجـــــصاص 

، وروح ١٨-٦/١٥، والبحر احمليط ٢٠/١٤٢، ومفاتيح الغيب ٣/١١٩٦القرآن البن العريب 
 .٤٢-٨/٤١املعاين 

، مقرئ حنوي، قرأ وجّود القرآن  موالهماحلسن علي بن محزة الكسائي األسدي م أبو اإلما:هو) ٥(
= أبـو عمـر الــدوري، : وهـو أحـد القـراء الـسبعة املـشاهري، أخـذ القـراءة عنـه. علـى محـزة الزيـات
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باملد) آمرنا(هذا إال 
)١(

.  
كمـا سـبق نقلـه  مـا أنكـره الكـسائي ثابـت يف اللغـة،بـأن : وقد أُجيب عن ذلك

، وبه قال بعض املفسرينعن القشريي
)٣) (٢(

.  
ـــراءة  ـــاني فـــي ق ـــا(القـــول الث أمرنـــاهم بالطاعـــة ففـــسقوا فيهـــا :  أن املـــراد):َأَمْرن

  .باملعاصي وعدم االلتزام مبا أُمروا به من الطاعة
، وسعيد بن جبري ابن عباس: روي هذا عن

)٤(
.  

ار هذا املعىن ورجحه على باقي املعاين مجع من املفسرينوقد اخت
)٥(

.  
  :ومما احتجوا به  

بـــالتخفيف هـــي األشـــهر عنـــد قـــراء األمـــصار، وإلمجـــاع احلجـــة مـــن ) أََمْرنـــا( أن قـــراءة -١
القراء على تصويبها دون غريها

)٦(
.  

ب مـن  إذا كان ذلك كـذلك يف القـراءة، فـأوىل التـأويالت هـو هـذا املعـىن؛ ألن األغلـ-٢
 الــذي هــو خــالف النهــي دون غــريه مــن املعــاين، وتوجيــه معــاين  رُ ْمــاألَ ): أََمْرنــا(معــىن 

كالم اهللا إىل األشهر واألعرف من معانيه أوىل، ما ُوجد إليه سبيل من غريه
)٧(

.  
L  K  ]:  قد ُعلـم أن اهللا تعـاىل ال يـأمر إال بالعـدل واإلحـسان، كمـا يف قولـه تعـاىل-٣

O   N  MZ
)٨(

أََمْرنـا مرتفيهـا بالطاعـة : يه فقد ُعلم أن املعىن هنـا، وعل
ـــذا فـــإن . أمرنـــاهم بالفـــسق ففـــسقوا، فهـــذا حمـــال علـــى اهللا: فعـــصوا، ال أن املعـــىن ول

                                                                                         
: انظــر. (هـــ١٨٩: ت. معــاين القــرآن، والقــراءات، والعــدد: وأبــو احلــارث الليــث، وخلــق، لــه=

-١/٥٣٥، وغايـــة النهايـــة يف طبقـــات القـــراء ٦٨، رقـــم ٣٠٥-١/٢٩٦ار معرفـــة القـــراء الكبـــ
 ).٢٢١٢، رقم ٥٤٠

، ومكــي يف ٢/٦٤٩، والنحــاس يف معــاين القــرآن ١٣/٥٢٨نقلـه عنــه الطــربي يف جــامع البيــان ) ١(
 .٣/٢٢٧، والسمعاين يف تفسريه ٦/٤١٦٥اهلداية 

أبو عبيدة يف جماز  و ،٥٢٥/ ٢ تفسريه  مقاتل بن سليمان يف:أكثرنا): أََمْرنا( أن معىن ذهب إىل) ٢(
 .١٤/٥٢٨جامع البيان :  وانظر.٣٧٣-١/٣٧٢القرآن 

 .السابقةقبل املراجع احملال إليها يف احلاشية : انظر أيًضا) ٣(
 .٥٢٦-١٤/٥٢٥أخرجها الطربي  )٤(
، ١٦٢/ ٥، وإرشاد العقل السليم ١٣/٥٣٢، وجامع البيان ٢/١١٩معاين القرآن للفراء : انظر) ٥(

 .٥٧٨، ٣/٥٧٥، وأضواء البيان ١٥/٥٣والتحرير والتنوير 
 .١٣/٥٣٢جامع البيان ) ٦(
 .جامع البيان، املوضع السابق) ٧(
 .٩٠: النحل) ٨(



       
 

 
 
 

٢٢٤

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

املعــىن املــذكور هـــو األرجــح
)١(

أمرتــك فعـــصيتين، فقــد ُعلـــم أن : ومثلـــه يف الكــالم«، 
 يف اآليــة، فــإن الفــسق املعــصية خمالفــة لألمــر، ال أن األمــر كــان باملعــصية، ومثلــه هنــا

»خمالف لألمر الذي أمرهم اهللا به
)٢(

.  
إن األمر يف اآلية على ا�از ولـيس احلقيقـة، بـأن اهللا صـبَّ علـيهم : أو أن يقال

النعمة صًبا فجعلوها ذريعة إىل املعاصي واتباع الشهوات، فحق عليهم العذاب
)٣(

.  
ذا يكـــون مقـــصورًا بـــأن األمــر بالطاعـــة علـــى هـــ: لكــن اعـــُرتض علـــى هـــذا القـــول

ٍف وغريهعلى املرتفني، وقد أمر اهللا بطاعته مجيَع خلقه من ُمتـْرَ 
)٤(

.  
 : وأُجيــب عــن هــذا االعــرتاض

ُ
ــبــأن األمــر بالطاعــة وإن كــان يعــم امل ف وغــريه، رَ تـْ

فـون ُعظُـم لكن خص املرتف بالذكر؛ ألن فسقه هو املؤثر يف فـساد القريـة، والفـّساق املرتَ 
 وَمْن سواهم تبع هلمالضاللة، فهم اآلمرون

)٥(
.  

جعلنـاهم أمـراء آمـرين :  أنـه مـن اإلمـارة، أي):َأَمْرنا(القول الثالث على قراءة 
كمــــا -وذهــــب إىل ذلــــك الكــــسائي، منكــــرًا . بالتــــشديد) أمَّرنــــا(يف القريــــة، فهــــي مبعــــىن 

أكثرنا): أََمْرنا( معىن -سبق
)٦(

.  
 ينكــره أهــل -سائيأعــين قــول الكــ-وهــذا القــول الثالــث «: لكــن قــال النحــاس

»اللغة
)٧(

.  
  :بالتشديد، فقد ذكر المفسرون لها معنيين) َأمَّْرنا(أما قراءة ** 

راء وأظهرنـــــاهم وســـــلَّطناهم، فيـــــأمرون بالفـــــسق َمـــــجعلنـــــاهم أُ :  مـــــن اإلمـــــارة، أي:األول
  .وينشرونه

، والربيــــــع بــــــن أنــــــس، وأيب العاليــــــة الريــــــاحي،  روي هــــــذا عــــــن ابــــــن عبــــــاس  
وجماهد

)٨(
  .-كما سبق-  يف معىن هذه القراءةا اختاره القشرييوهذا م. 

                                      
، ٣/٢٢٧، ونقله عن حممد بن يزيد، وتفسري القرآن للـسمعاين ٢/٦٤٩معاين القرآن للنحاس ) ١(

 .٢٠/١٢٢ومفاتيح الغيب 
 .٣/٢٣٢معاين القرآن للزجاج ) ٢(
 .٨/٤١روح املعاين : ، وانظر٢/٦٥٤هذا رأي الزخمشري يف الكشاف ) ٣(
 .٣/٥٤علي الفارسي يف احلجة للقراء السبعة  أورد هذا االعرتاض أبو) ٤(
 .١٥/٥٥، والتحرير والتنوير ٨/٤١، وروح املعاين ١١٣٤احملرر الوجيز، ص) ٥(
 .٣/٢٢٧ وتفسري السمعاين ،٦/٤١٦٥، واهلداية ٢/٦٤٩معاين القرآن للنحاس : انظر) ٦(
 .٢/٦٤٩معاين القرآن ) ٧(
 .٥٣٠-١٣/٥٢٩أخرجها الطربي ) ٨(



       
 

 
 
 

٢٢٥

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

روي عـن أيب العاليـة.  أكثرنا:الثاني
)١(

 وبـه قـال الكـسائي
)٢(

 حـه علـى األول بعـضُ ، ورجَّ 
املفسرين

)٣(
 .  

  :ومن حجتهم
يكــون مــنهم الواحــد :  أمــراء، فــإن قيــل عــدةُ  واحــدةٍ أنــه ال يكــاد يكــون يف قريــةٍ   

وا كـــذلك واحـــًدا بعـــد واحـــٍد ال يكثـــرون يف حـــاٍل، وإمنـــا إ�ـــم إذا كـــان: بعـــد الواحـــد، قلنـــا
E  D  ]  :يُهلك اهللاُ لكثرة املعاصي يف األرض، وعلى هذا جاء األمـر يف التنزيـل

   K  J  I  H  G  FZ
)٤(

 فــــأمرهم بــــاهلجرة مــــن األرض الــــيت تكثــــر فيهــــا 
ارةمن اإلم) أّمرنا(وعليه فيضعف محل . املعاصي إىل ما كان خبالف هذه الصفة

)٥(
.  

  :من اإلمارة متوّجٌه على وجهني) أّمرنا( بأن :لكن ُأجيب عن هذه الحجة  
 : أحدمها

ُ
ر مُ أْ رون ويـُـْؤَمتر هلـم، فـإن العـرب تقـول ملـن يَـمُ أْ ك، بـل كـو�م يَـْلـأال يريـد إمـارة امل

  . هو أمري-ًكالِ وإن مل يكن مَ - اإلنسانَ 
 : والثـــاين

ُ
ـــأنـــه لـــو أراد إمـــارة امل  لَّـــك اهللاُ  املعـــىن أيـــًضا؛ ألن األمـــة إذا مَ ك يف اآليـــة حلـــسنْل

عليها مرتفًا ففسق، مث وّىل مثله بعده، مث كذلك، عظم الفساد وتـواىل الكفـر، 
واستحقوا العذاب فنزل �م على رجل األخري من ملوكهم

)٦(
.  

سرون لهــا معنيــين أوردهمــا فقــد ذكــر المفــ) آَمْرنَــا(وأمــا القــراءة الثالثــة **   
  :، وهما-كما سبق- القشيري

كمـا سـبق نقلـه - جعلنا فيها أمراء، فهي من اإلمـارة، وإىل هـذا ذهـب الكـسائي :األول
  ).أََمْرنا(عنه يف القول األول يف قراءة 

، وعكرمـة، واحلـسن البـصري، ، وأيب الدرداء  روي عن ابن عباس.  أكثرنا:الثاني
وقتادة، والضحاك بن مزاحم، وعبدالرمحن بن زيد بن أسلم

)٧(
.  

  .للقراءات الثالثوتوجيهاٍت هذه هي مجلة ما وقفت عليه من معاٍن   
 جنـد أ�ـا تــدور عنـد التأمـل فـي هـذه األقـوال كلهــا علـى القـراءات الـثالث،و   

                                      
 .٢/٦٥٠أورده عنه النحاس يف معاين القرآن ) ١(
 .٦/٤١٦٦عزاه إليه مكي يف اهلداية ) ٢(
 .٥٥-٣/٥٤علي الفارسي يف احلجة للقراء السبعة  ، وأبو٢/٦٥٠النحاس يف معانيه : منهم) ٣(
 .٥٦: العنكبوت) ٤(
 .٥٥-٣/٥٤احلجة للقراء السبعة ) ٥(
 .٦/١٧، والبحر احمليط ٣/١١٩٦، وأحكام القرآن البن العريب ١١٣٤احملرر الوجيز، ص) ٦(
-١٣٢١٧، ح٧/٢٣٢٢، وابـــــــن أيب حـــــــامت يف تفـــــــسريه ٥٣١-١٣/٥٣٠أخرجهـــــــا الطـــــــربي ) ٧(

١٣٢١٨. 



       
 

 
 
 

٢٢٦

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

  .ر الذي هو ضد النهي، واإلمارة، والكثرة والزيادةمْ األَ : على معاٍن ثالثة
نــه يــدور علــى معــاٍن جنــد أ» أََمــرَ «مث بــالرجوع إىل مــا ذكــره أهــل اللغــة يف معــىن   

األمـــر ضـــد النهـــي، والكثـــرة والنمـــاء والزيـــادة، ومســـي األمـــري �ـــذا لنفـــاذ أمـــره فـــيمن : منهـــا
األمر ضد النهي: حتته، فهو داخل يف معىن

)١(
.  

وعليــــه، فــــإن مــــا ذكــــره املفــــسرون مــــن أقــــوال ثالثــــة كلهــــا وردت يف اللغــــة ملعــــىن   
هــــا مــــرادًة يف اآليــــة، وال ختــــص لُّ ، فتكــــون مبوجــــب ذلــــك هــــذه املعــــاين املــــذكورة ك»أمــــر«

بأحدها دون اآلخـر؛ لـورود أصـٍل هلـا يف اللغـة، وكـلٌّ منهـا قـال بـه صـحابة وتـابعون وقـراء 
  .ومفسرون ولغويون

أن اهللا تعــاىل إذا أراد : وبيــان ذلــك. فــإن هــذه املعــاين جتتمــع وال تتنــاىف: وأيــًضا  
ـــكْ ، وأَ  والـــسيادةَ إهـــالك قريـــة جعـــل ملرتفيهـــا اإلمـــرةَ  هم، مث هـــو ســـبحانه قـــد أمـــر اخللـــق رَ ثـَ

بطاعتـــه واســـتعمال املـــال يف مرضـــاته، إال أن هـــؤالء املرتفـــني عـــصوا وفـــسقوا، وأمـــروا مـــن 
 علــى اً حتــتهم وأغــروهم وَجــرُّوهم إىل مثــل مــا هــم فيــه مــن فــسق، وال شــك أن للــسادة أثــر 

  .العامة، فيكثر اخلبث، ويأتيهم اهلالك من اهللا تعاىل
 ولــذا قـال ابــن العـريب.فاملعـاين متقاربـة  

)٢(
والقـول فيهــا مـن كــل جهـٍة متقــارٌب «: 

»متداخل
)٣(

ومال إىل هذا بعض املفسرين. 
)٤(

.  
اليت متـسكوا فيهـا باألشـهر ) أََمْرنا(ولذا فيجاب عن حجة القول الثاين يف قراءة   

املعـــاين املـــذكورة معروفـــة عنـــد العـــرب، وال تنـــايف بينهـــا، واألخـــذ : عنـــد العـــرب بـــأن نقـــول
األفــصح واألشــهر إمنــا يكــون عنــد التــضاد، أو عــدم وجــود أصــٍل لغــويٍّ صــحيح لتفــسٍري ب

  .ما
مــن اإلمــرة؛ ألنــه منكــر عنــد أهــل ): أََمْرنــا(بعد القــول الثالــث يف قــراءة تَ سْ لكــن يـُـ  

  .التفسري واللغة مجيًعا، ومل يتابعوا الكسائي عليه، لذا فهو شاذ يف معىن هذه القراءة
الـــيت ذكـــروا فيهـــا ) أََمْرنـــا( األوىل للقـــول الثـــاين يف قـــراءة كمـــا جيـــاب عـــن احلجـــة  

                                      
 .١٥٢-١/١٤٩» أمر « ، ولسان العرب ٧٣، ص»أمر « معجم مقاييس اللغة : انظر) ١(
أبو بكر حممد بن عبد اهللا بـن العـريب املعـافري األندلـسي، مفـسر، فقيـه، ومـن أهـل التفـنن : هو )٢(

أحكـــام «: لـــه.  بعلـــم كثـــري، وتـــوىل القـــضاءاألنـــدلسعـــاد إىل مث  رحـــل إىل املـــشرق، ،يف العلـــوم
 :، ت وغريهـــاعلـــى موطـــأ مالـــك،» القـــبس«، و»أنـــوار الفجـــر يف تفـــسري القـــرآن«، و»القـــرآن
، وطبقــــات ١٠٣، رقــــم ١٠٦ – ١٠٥طبقــــات املفــــسرين للــــسيوطي، ص : انظــــر. ( هـــــ٥٤٣

 ). ٥١١، رقم ٤١٤ – ٤١١املفسرين، للداودي، ص 
 .٣/١١٩٦أحكام القرآن ) ٣(
 .٢/٦٧٣معامل التنزيل : انظر) ٤(



       
 

 
 
 

٢٢٧

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

باملــّد ثابتــة متــواترة عــشرية، ) آَمْرنـا(بــأن قــراءة : إمجـاع القــراء علــى هــذه القـراءة دون غريهــا
لكـــن يُعتـــذر للطـــربي أنـــه كـــان ســـابًقا للـــزمن الـــذي حتـــررت فيـــه القـــراءات الـــسبع والعـــشر 

  .وُضبطت
قـــول مــــن حـــصر معــــىن اآليـــة يف أي مــــن ومـــن خــــالل مـــا تقــــدم يظهـــر ضــــعف   

  .ومت اجلواب عن حججهم. القراءات الثالث على معىن واحد
؛ ألن )أَمَّرنـا(غنيـة عـن الـشاذة ) آَمْرنـا(و ) أََمْرنا(كما أن يف القراءتني املتواترتني   

  .معىن هذه قائم يف تلك القراءتني
 الــــصحيح الــــراجح، هــــو) أََمْرنــــا(وعليــــه، فــــإن اختيــــار القــــشريي يف معــــىن قــــراءة   

فاقتــصر علــى معــىن واحــد، والــصواب مشوهلــا ) أمَّرنــا(أمــا قــراءة ). نــارْ آمَ (وكــذلك يف قــراءة 
  ملعنيني، 
  . القشيري في االحتجاج لما اختاره واالستدالل عليهوقد ظهرت براعةُ   

  . متواترتان) آَمْرنا(و ) أََمْرنا( من خالل ما تقدم تبني أن قراءة :الحكم على القراءات
ـــــول القـــــشريي يف ترجيحـــــه لقـــــراءة    ـــــا(وق وإذا مل يكـــــن يف «: علـــــى غريهـــــا) أََمْرن

 كانــت القــراءة املوافقـــة هلــا أوىل، وهــي أيــًضا أصــح يف املعـــىن،  واحــدةٌ املــصحف إال ألــفٌ 
باملد، وصحة معناهـا ) آَمْرنا( غري قوي؛ وذلك لثبوت تواتر قراءة »خفيفة) أََمْرنا(فيكون 

  .أيضاً 
ة، وإن احتملها رسـم املـصحف، لكـن آحاديٌة غري متواتر فهي ) أَمَّْرنا( أما قراءة   

، وإنمـا  عـن األئمـة هـذه القـراءةعدم تواترالقشيري لم يشر إلى و . مل يقرأ �ا العـشرة
 . واهللا أعلم.»وكل قراءة من هذه فعن القراء والتابعين«: قال
  

̈  ]:قوله تعالى)] ٩[(    §  ¦  ¥  ¤   £Z
)١(

.  
 بالــضم، وَكــَسَر Z¦]: قرأهــا أهــل احلجــاز وأهــل العــراق« :ريقــال القــشي  

W  V   UZ]  :قـال اهللا. ومجيعاً لغتان يف القرآن. قومٌ 
)٢(

$  ] : ، وقـال

+*  )  (   '  &  %Z
)٣(

 «
)٤(

  .هـ.  ا
  :تخريج القراءتين

  . بضم الذالZ¦]: قرأ األئمة العشرة  

                                      
 .٢٤: اإلسراء) ١(
 .١١٢: آل عمران) ٢(
 .٤٥: الشورى) ٣(
 .٣٣٠ - ٣٢٩/ ٢أحكام القرآن للقشريي ) ٤(



       
 

 
 
 

٢٢٨

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

ــــزبري، وســــعيد وقــــرأ عبــــداهللا بــــن عبــــاس    بــــن جبــــري، وعاصــــم ، وعــــروة بــــن ال
بكسر الذال) الذِّل(اجلحدري، وابن وثاب 

)١(
.  

: ، مــن اخلــضوع، فُيقــال)َذلَّ ( أن الــذُّل بالــضم مــصدٌر للفعــل :وتوجيــه معنــى القــراءتين
َذّل يَــــُذّل ُذًال، وِذلَّــــًة، وإذا أُســــقطت اهلــــاء ُضــــمت الــــذال مــــن الــــذُّّل، وإذا أُثبتــــت اهلــــاء  

لة، وذلك ن   .الُقّل والِقّلة: ظريُكسرت الذال من الذِّ
: بكــسر الــذال وإســقاط اهلــاء، فإنــه مــصدٌر مــن الــذَّلول، مــن قــوهلم) الــذِّل(وأمـا   

4  5  ] : دابّــٌة ذلــول، بيِّنــة الــذِّل، وذلــك إن كانــت ليِّنــًة غــري صــعبة، ومنــه قولــه تعــاىل

  9  8   7  6Z
)٢(

j  ] : ُذُلال، كما يف قوله تعـاىل: ، وُجيمع ذلك فيقال

m  l  kZ
)٤)(٣(

.  
للدابــة، وهــو ضــد ) بالكــسر(لإلنــسان، وهــو ضــد العـز، والــذِّل ) بالــضم(فالـذُّل   

الصعوبة، واختار العرُب الفصَل بينهما بالضمة لإلنـسان والكـسرة للدابـة؛ ألن مـا يلحـق 
اإلنسان أكرب قدراً مما يلحـق الدابـة، واختـاروا الـضمة لقّو�ـا لإلنـسان، والكـسرة لـضعفها 

للدابة
)٥(

.  
بالكـــسر شـــاذة، وإن وافقـــت رســـم املـــصحف؛ ) الـــذِّل (ةمـــن هنـــا صـــارت قـــراءو   

  .لضعفها يف اللغة، ولذا مل يقرأ �ا أي من األئمة العشرة
: واآليتان اللتان أوردمها القـشريي ال تنـايف هـذا التوجيـه املـذكور، فـإن قولـه تعـاىل  

[+*  )  (   '  &  %  $Z
)٦(

 جـــــاءت الكلمـــــة فيـــــه بالـــــضم مــــــع 
W  V   UZ]: وقوله تعاىل. اء، وهو لإلنسانإسقاط اهل

)٧(
 جاءت فيه الكلمـة 

  .باهلاء فصارت مكسورة الذال
 مـــن خـــالل مـــا ســـبق، يتبـــني أن قـــراءة الـــضم متـــواترة، وقـــراءة :الحكـــم علـــى القـــراءتين

                                      
، وخمتـصر يف ١٨/ ٢، واحملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات ٥٥٢/ ١٤جامع البيان : انظر) ١(

، ومعجـم قـراءات ٢٦/ ٦، والبحـر احملـيط ١١٣٧، واحملـرر الـوجيز، ص ٧٩شواذ القـرآن، ص 
 .٤٧١/ ١الصحابة 

 .١٥: امللك) ٢(
 .٦٩: النحل) ٣(
 .٥٥٢ - ٥٥١/ ١٤جامع البيان : انظر) ٤(
، والبحــر ١١٣٧، واحملــرر الــوجيز، ص ١٨/ ٢احملتــسب يف تبيــني وجــوه شــواذ القــراءات : انظــر) ٥(

 .٢٦/ ٦احمليط 
 .٤٥: الشورى) ٦(
 .١١٢: آل عمران) ٧(



       
 

 
 
 

٢٢٩

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

ومـن القواعـد املقـررة عنـد أهـل . الكسر شاذة؛ لضعفها لغًة، ومل يقرأ �ا أحـد مـن العـشرة
محــل كــالم اهللا تعــاىل علــى املعــروف مــن كــالم العــرب، دون الــشاذ «ب أنــه جيــ: التفــسري

»والضعيف واملنكر
)١(

.  
ـــه،    ـــالقوة، وأنهـــا لغـــة فـــي وعلي ـــراءة الكـــسر ب ـــإن حكـــم القـــشيري علـــى ق ف

  . واهللا أعلم.القرآن؛ لموافقتها للرسم، غير صحيح
  

�Z  ¡  ¢  £  ¤¥ ]:قوله تعالى)] ١٠[(  
)٢(

.  
y  x  w  v  u   ]:  عــز وجـــلوأمــا قولـــه« :قــال القـــشيري  

¥¤  £  ¢  ¡  �  ~}  |  {  zZ احنروهــا علــى هــذه احلــال، وكــذلك : أي
هـــي يف مـــصحفنا علـــى هـــذا اللفـــظ، وكـــذلك قرأهـــا نـــافع وأهـــل املدينـــة، وأبـــو عمـــرو بـــن 

، قيامـاً معقولـة، وكـذلك قـال نْ صـوافِ : Z¤¥]: قال ابن عباس. العالء وأهل البصرة
»)نصوافِ (: ابن مسعود، وكان يقرأ

)٣(
.  

، فمـــــن قرأهـــــا )نصـــــوافِ : (، وقرئـــــتZ¤¥]: وقـــــد قُرئـــــت«:  أيـــــضاً وقـــــال  
قيامـــاً علــــى : Z¤¥]معقولـــة قائمــــة علـــى ثــــالث، ومـــن قرأهــــا : فمعناهــــا) نصـــوافِ (

أن تُنحـــر قائمـــًة غـــري معقولـــة، فـــإن تعـــّذر النحـــُر وهـــي : والـــذي خيتـــاره مالـــك... أربعتهــا 
 :أراد Z¤¥] قــرأ نْ َمــســع غــري حمــرم؛ ألن قائمــة غــري معقولــة َعَقلهــا، فكــل ذلــك وا

 معقولــــة، إال أن القــــراءة علــــى لفــــظ مــــصحفنا أعــــم :أراد) نفصــــوا: (ة، ومــــن قــــرأمــــصطفّ 
وأصوب؛ إذ املعروف يف اللغة أن الصوافن والصافنات نعت للخيـل، فـإذا أُدخلـت اإلبـُل 

ـــه؛ إذ مل يكـــن اخلـــط يف املـــصحف  علـــى يف ذلـــك فعلـــى التـــشبيه، وال ضـــرورة بالنـــاس إلي
»واهللا أعلم.  املصحف ا�تمع عليه برواية، وليس جيوز أن خيالف لفظُ )صوافن(

)٤(
  .هـ.ا

  
  :تخريج القراءة

 وقــرأ ابــن مــسعود. وهــي هكــذا يف املــصحف، Z¤¥] :قــرأ األئمــة العــشرة  
،وابــن عمــر  ،وابــن عبــاس  ،وعطــاء بــن وقتــادة، ، وجماهــد،  وســعيد بــن جبــري

، والــضحاك، وأبــو جعفــر البــاقر حممــد بــن علــي، ، واألعمــشوإبــراهيم النخعــيأيب ربــاح، 

                                      
 .١/٢١٣، وقواعد التفسري ٢/٣٦٩قواعد الرتجيح عند املفسرين  )١(
 .٣٦: احلج) ٢(
 .٧٢٥ - ٧٢٤/ ١أحكام القرآن للقشريي ) ٣(
 .٣٨٥ - ٣٨٣/ ٢لقشريي أحكام القرآن ل) ٤(



       
 

 
 
 

٢٣٠

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

)نَ صوافِ : (والكليب
)١(

.  
قائمــة علــى أربــع : Z¤¥]مــن أن :  هــو مــا ذكــره القــشرييوتوجيــه معنــى القــراءتين

ـــــة، فهـــــي مـــــن االصـــــطفاف، ـــــد َصـــــ:  واحـــــُدهاقـــــوائم غـــــري معقول ـــــديهافَّ صـــــافّة، ق  .ت أي
ة، وتــستعمل ملــا قــام علــى نَ صــافِ : ُدها، واحــ معقولــة الرابعــة قائمــة علــى ثــالثٍ :)صــوافن(و

الرافــع :  والــصافُن مــن اخليــل. هــذا عنــد النحــر لــئال تــضطرب وتفــرّ اإلبــل، ويُعمــل بثــالث
ه وســـرعة َعـــْدوِهِتـــاهَ رَ إلحـــدى يديـــه أو إحـــدى رجليـــه، مـــن شـــدة فَـ 

)٢(
 :، ومنـــه قولـــه تعـــاىل

[[  Z  Y  X  W  VZ
)٣(

.  
 مـــن طـــرق حنـــر اإلبـــل، إمـــا ريقـــةٍ وعليـــه، فكـــل قـــراءٍة مـــن القـــراءتني تـــدل علـــى ط  

  . معقولة الرابعةقائمة على أربع، أو على ثالثٍ 
وقــــد أشــــار القــــشريي إىل أن األصــــل أن تكــــون علــــى أربــــع إال إذا تعــــذر ذلــــك   

فتعقل الرابعة، وهو مذهب اإلمام مالك
)٤(

.  
ــه الفقهــي: ويلحــظ هنــا    بــالقراءة  المــالكيأن القــشيري اســتدل علــى مذهب

ــالمتــواترة، اً لــه �ــا علــى األقــوال األخــرى الــيت ذهــب أصــحا�ا إىل اســتحباب حنــر  مقوي
 عندهم وأنه األصلاإلبل معقولةً 

)٥(
.  

كمــــا أشــــار قــــرأ �ــــا،  شــــاذة خمالفــــة للرســــم ال يُ ) صــــوافن( قــــراءة :الحكــــم علــــى القــــراءة
إال أن معناهــا صــحيح دلــت عليــه اآلثــار املنقولــة عــن بعــض الــصحابة يف حنــر القــشريي، 

أ�ـــم كـــانوا  ، وابـــن عبـــاس  ، وابـــن عمـــر  روي عـــن ابـــن مـــسعود، فقـــداإلبـــل
 إحدى يديها معقولةً ينحرون اإلبل قائمًة على ثالثٍ 

)٦(
.  

أن القــراءات القرآنيــة يبــّني بعــُضها «: ومــن القواعــد املقــررة عنــد علمــاء التفــسري  

                                      
، ومعـــــاين القـــــرآن ٥٥٩، ٥٥٥/ ١٦، وجـــــامع البيـــــان ٢٢٦/ ٢معـــــاين القـــــرآن للفـــــراء : انظـــــر) ١(

، واحملتسب يف تبيني وجوه شواذ ٩٨ – ٩٧، وخمتصر يف شواذ القرآن، ص ٧٦١/ ٢للنحاس 
، والبحــــر ٥٣٣/ ٢، وشــــواذ القــــرآن للكرمــــاين ١٣١٣، واحملــــرر الــــوجيز، ص٨١/ ٢القــــراءات 

 .٥٨٧ - ٥٨٦/ ٢، ومعجم قراءات الصحابة ٣٤٢/ ٦يط احمل
 .املراجع السابقة: انظر) ٢(
 .٣١: ص) ٣(
 .٤٤٨/  ٢، والنوادر والزيادات البن أيب زيد القريواين ٤٨٠/  ١املدونة الكربى لسحنون : انظر) ٤(
ة إىل ، حيث ذهب الشافعية واحلنابل٧٢٦/ ١انظر األقوال األخرى يف أحكام القرآن للقشريي ) ٥(

اسـتحباب حنــر اإلبـل قائمــًة معقولـًة يــدها اليــسرى، وذهـب األحنــاف إىل جـواز حنرهــا باركــًة أو 
 ..قائمًة، وأنه ال فضيلة يف ذلك

 .٥٦٠ - ٥٥٦/ ١٦أخرجها الطربي ) ٦(



       
 

 
 
 

٢٣١
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»بعــضاً، ســواء كانــت متــواترًة مــع مثلهــا، أو آحــاداً مــع متــواترة
)١(

ل بــالقراءة يُعَمــ« وأنــه ،
»الشاذة إذا صح سندها، تنزيالً هلا منزلة خرب اآلحاد

)٢(
.  

قــراءُة َمــن قــرأه بتــشديد : والــصواب مــن القــراءة يف ذلــك عنــدي«: قــال الطــربي  
»الفاء ونصبها؛ إلمجاع احلجة من الَقرَأَة عليه، باملعىن الذي ذكرناه ملن قرأه كذلك

)٣(
.  

 كمـا أن توجيهـه هلـا هـو اءة صـحيح،وعليه، فما حكم به القشيري على القـر   
  .واهللا أعلم. ما نص عليه أهل العلم

Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ]  :قوله تعالى)] ١١[(  

ÎÍ  ÌZ
)٤(

.  
قال أيوب، عن سعيد بن جبري، عن ابـن عبـاس، يف قولـه عـز « :قال القشيري  

  .غلط الكاتب: ، وقال)تستأذنوا وتسلموا على أهلها(إمنا هو : ÊZ]: وجل
: ومل يـذكروا. مـن جماهـد، وعطـاء، وغـريهم حنـو ذلـك: وقال مجاعٌة من املفسرين  

  .غلط الكاتب
  .هو أن يعلم الداخُل أن املدخوَل عليه ال يكره دخوله: وقال بعضهم  
 باملقــصود، ومــع ذلــك فالبــد هُ َقــيَـ لْ وهــذا أصــح يف املعــىن، أن يكــون االســتئناس أَ   

  .»...من االستئذان
ورجـع معـىن تستأنـسوا إىل معـىن «:  ابن عبـاس املـذكورة روايةَ مث قال بعد أن دفع  

  .تستأذنوا؛ ألن اإلذن إيناس
اويها، دون َمْن ُحكي ذلـك عنـه ر وكلُّ روايٍة جاءت خمالفًة ملصحفنا ُردَّت على   

: ، ومعنـــــاهÊZ]: مــــن الـــــصحابة؛ ألن َمــــْن دونـــــه أَوىل باخلطــــأ منـــــه، والــــصحيح
 عليـــه ال يكـــره أن يكـــون املـــدخولُ : اعـــٌة مـــن املفـــسرين ملـــا قالـــه مجتـــستأذنوا، وهـــو موافـــقٌ 
»واهللا أعلم. دخول املستأِذن عليه

)٥(
  .هـ. ا

  :تخريج القراءتين
 وهــي قــراءة أهــل األمــصار،ÊZ]:  وغــريهمقــرأ األئمــة العــشرة  

)٦(
كمــا  ،

                                      
 .٩٠/ ١قواعد التفسري ) ١(
 .٩٢/ ١ قواعد التفسري )٢(
 .٥٥٥/ ١٦جامع البيان ) ٣(
 .٢٧: النور) ٤(
 .٤٥٠ - ٤٤٨/ ٢قرآن للقشريي أحكام ال) ٥(
، وتفـسري القـرآن العظـيم البـن كثـري ٤١٠/ ٦، والبحـر احملـيط ١٣٥٥احملـرر الـوجيز، ص : انظـر) ٦(

٢٠٧/ ١٠. 



       
 

 
 
 

٢٣٢
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 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

  .يف املصحف
 ابــــن مــــسعودوروي عــــن   

)١(
 ابــــن عبــــاسو ، 

)٢(
 وأيب بــــن كعــــب ،

)٣(
 ،

واألعمش
)٤(

  ).تستأذنوا (:هاأو قر  مأ� 
مــن أن االســتئذان يــسبق أوًال، مث :  هــو مــا أشــار إليــه القــشريي:القــراءتينمعنــى وتوجيــه 

ه ال يكـره دخولـه، وإمنـا يـأذن يـلـم املـستأِذُن أن املـدخوَل علعْ يأيت بعده االسـتئناس، بـأن يَـ 
دخول ستأذن فــال يُــؤذن لــه، فلــيس االســتئذان هــو مطيــة الــب بــه؛ إذ إنــه قــد يَــلــه ويرّحــ

 حيـث يـأنس بـإذ�م لـه يف الـدخول، وحده، وإمنا البد من اإلذن الدال على االستئناس،
ويأنسوا إىل استئذانه إياهم

)٥(
 ومن هنا جاء التعبـري يف اآليـة باالسـتئناس؛ ألنـه أبلـغ مـن .

  .االستئذان، فهو استئذاٌن وزيادة
  . بالشذوذ)تسأذنوا(ومن هنا جاء حكم أهل العلم على قراءة   

 متـــواترة موافقـــة للرســـم، بليغـــة يف الداللـــة ÊZ] قـــراءد :لحكـــم علـــى القـــراءتينا
خمالفة للرسم، وأضعف يف الداللـة علـى شاذة و ) تستأذنوا: (على املعىن املراد، بينما قراءة

، ومل تــصح عــن ابــن مــسعود، وال عــن ابــن عبــاس، وال عــن أيب ÊZ]املعــىن مــن 
  .بن كعب رضي اهللا عنهم

 صـــاحب أصـــل  –دَّهـــا القاضـــي إســـماعيل بـــن إســـحاق وقـــد استـــشكلها ور   
–كتاب القشيري

)٦(
.  

                                      
، والبيهقـي يف شـعب اإلميـان، بـاب يف مقاربـة ٢٤١/ ١٧أخرجها عنه الطربي يف جامع البيـان ) ١(

ــــدين  ــــراهيم ٨٨٠٠، ح ٤٣٧/ ٦ومــــوادة أهــــل ال . النخعــــي عــــن ابــــن مــــسعود، مــــن طريــــق إب
 .وضعفها البيهقي لالنقطاع بني النخعي وابن مسعود

، والبيهقـي يف شـعب اإلميـان، بـاب ٢٤٠ – ٢٣٩/ ١٧أخرجها عنـه الطـربي يف جـامع البيـان ) ٢(
. ، مـــن طـــرق عـــن ابـــن عبـــاس٨٨٠٤ - ٨٨٠١، ح ٤٣٧/ ٦يف مقاربـــة ومـــوادة أهـــل الـــدين 

/ ٦ وقــال أبــو حيــان يف البحــر احملــيط .ن ابــن عبــاسوأعّلهــا البيهقــي باالضــطراب مــن الــرواة عــ
حــــىت : (خطــــأ أو وهـــم مــــن الكاتــــب، وأنـــه قــــرأ: ومـــن روى عــــن ابــــن عبـــاس أن قولــــه: (٤١٠

وقـال ). فهـو طـاعن يف اإلسـالم ملحـد يف الـدين، وابـن عبـاس بـريء مـن هـذا القـول) تستأذنوا
 ).وهذا غريب جداً عن ابن عباس: (٢٠٧/ ١٠ابن كثري يف تفسريه 

 بال إسناد، وهي ضعيفة النقطاعها عن أيب بن  ٢٤٠/ ١٧ها عنه الطربي يف جامع البيان دأور ) ٣(
 .كعب

 .٢٤٠/ ١٧أخرجها عنه الطربي يف جامع البيان ) ٤(
 .٢٤٦/ ١٧جامع البيان : انظر) ٥(
وأخرجــه إمساعيــل بــن إســـحاق يف «: ، قـــال٩/ ١١ نقــل ذلــك عنــه ابـــن حجــر يف فــتح البــاري )٦(

 .هـ. ا. »، واستشكله، وكذا َطَعن يف صحته مجاعٌة ممن بعدهأحكام القرآن
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قــال ابـــن عطيـــة  
)١(

، ÊZ]: مــصاحف اإلســـالم كلهـــا قــد ثبـــت فيهـــا«: 
وصــح اإلمجـــاُع فيهـــا مــن لـــدن مـــدة عثمــان رضـــي اهللا عنـــه، فهــي الـــيت ال جيـــوز خالفهـــا، 

 أمجـع الـصحابُة ضعيفة، وإطالق اخلطأ والوهم على الُكتَّـاب يف لفـظٍ ) تستأذنوا(والقراءة 
علـى ) تـستأذنوا: (أن يقـع: عليه قوٌل ال يصح عن ابن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا، واألشـبة

»التفسري
)٢(

.  
وقـــال ابـــن حجـــر  

)٣(
 بـــن   عبـــاس بناهـــا علـــى قراءتـــه الـــيت تلقاهـــا عـــن أيبّ ابـــنُ «: 

كعـــب، وأمــــا اتفـــاق النــــاس علـــى قراء�ــــا بالــــسني فلموافقـــة خــــط املـــصحف الــــذي وقــــع 
عدم اخلروج عمـا يوافقـه، وكانـت قـراءة أيب مـن األحـرف الـيت تُركـت القـراءُة االتفاق على 

»�ا
)٤(

  . وسبق بيان أن القراءة مل تصح عن أيب بن كعب. 
 كمـا أن توجيهـه هلمـا وعليه، فما حكم به القشيري علـى القـراءتين صـحيح،  

وقــد وافــق فــي ذلــك مــذهب شــيخه القاضــي إســماعيل . هــو مــا نــص عليــه أهــل العلــم
  .واهللا أعلم. ن إسحاقب

  
ª  ©   ̈ §  ¦   ¥Z ]:قوله تعالى)] ١٢[(  

)٥(
.  

بـالفتح ) ن وهبـتأَ (فمـن قـرأ  وهذه اآلية تُقرأ بالفتح والكسر،« :قال القشيري  
 Z§  ¨]وهـا بالكـسر أ قر – وهم أكثـر القـراء –فجعله خرباً المرأٍة واحدة، ومنهم 

مل يقبـل موهوبـًة إال واحـدة،  نـيب كل امـرأة وهبـت، وهـذا أحـسن، علـى أن ال: يريدون

                                      
: أبو حممد عبداحلق بن غالب ابن عطية احملاريب، الغرنـاطي، مفـسر حمـدث فقيـه مـالكي أديـب، لـه: هو )١(

بغيــة : انظــر. ( هـــ٥٤١: ت. ملروياتــه وشــيوخه» فهرســة«، و»احملــرر الــوجيز يف تفــسري الكتــاب العزيــز«
، ٦١ -  ٦٠، وطبقــات املفــسرين للــسيوطي، ص ١١٠٣، رقــم ٣٤١ -  ٣٣٩امللــتمس للــضيب، ص 

 .).٤٩رقم 
 .١٣٥٥ احملرر الوجيز، ص )٢(
اإلمام أبو الفضل، أمحد بن علي حجر العسقالين الشافعي، شيخ اإلسالم يف احلـديث، : هو  )٣(

اجتمــــع لــــه مــــن الــــشيوخ مــــا مل جيتمــــع ألحــــد مــــن أهــــل عــــصره، وَربَــــْت تــــصانيفه علــــى املائــــة 
ذيب �ـــ«، و»لـــسان امليـــزان«، و»فـــتح البـــاري بـــشرح صـــحيح البخـــاري«: خلمـــسني، ومنهـــاوا

 هـــ ، وأُّلفــت يف ترجتــه كتــب مفــردة، ٨٥٢: ، ت»إلصــابة يف متييــز الــصحابةا«، و»التهــذيب
. ، لتلميـــذه اإلمـــام الـــسخاوي»اجلـــواهر والـــدرر يف ترمجـــة شـــيخ اإلســـالم ابـــن حجـــر«: أشـــهرها

، ١٠٤، رقــــم ٤٠ – ٣٦/ ٢، والــــضوء الالمــــع ٥٣٤ – ٥٣٢/ ١٥النجــــوم الزاهــــرة : انظــــر(
 .).١٠٢ ، رقم ٣١٢ – ٣١٠ / ١وحسن احملاضرة 

 .٩/ ١١ فتح الباري )٤(
 .٥٠: األحزاب) ٥(



       
 

 
 
 

٢٣٤

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

»وهي من األزد
)١(

  .هـ.  ا
  :تخريج القراءتين

، وهي قراءة أهل األمصارZ§  ¨] بكسر اهلمزة قرأ األئمة العشرة  
)٢(

.  
 بـــن عمـــر وعيـــسىوعـــامر الـــشعيب، ، واحلـــسن البـــصري،  وقـــرأ أيب بـــن كعـــب  

) وهبتنْ أَ (تحها فم ب، وسالَّ الثقفي
)٣(

.  
 عــن املاضــي،  هــو مــا ذكـره القــشريي، مــن أن قــراءة الفــتح خــربٌ :اءتينالقــر معنــى وتوجيــه 

: ألجــل أَْن وهبــت نفــسها، أي: والتقــدير،  ها للنــيب تلــك املــرأة الــيت وهبــت نفــسَ يهــو 
بينمـــا قـــراءة تعليليـــًة ملـــا مـــضى، ) أَنْ (وتكـــون هلَِبِتهـــا لـــه نفـــَسها، فهـــي خـــرب عـــن املاضـــي، 

، قبـــل نـــزول اآليـــة أو   نفـــسها للنـــيبتهبـــ و ، فتـــشمل كـــل امـــرأةٍ امالكـــسر هـــي خـــرب عـــ
 وهبـت نفـسها فهـي حـالل لـهنْ إِ : شرطية، أي) ِإنْ (وتكون بعدها، فهي أعم، 

)٤(
ولـذا ، 

  .قرأ �ا العشرة كلهم
إ�ــــن نــــساء، ولــــسن : أمجــــع للمعــــاين؛ ألنــــه قيــــل) ِإنْ (وَكــــْسُر «: قــــال النحــــاس  

، )امــرأة(لفــتح علــى البــدل مــن ، وإذا فــتح كــان املعــىن علــى واحــدٍة بعينهــا؛ ألن اواحــدةً 
»)َألنْ (ومبعىن 

)٥(
.  

، وأ�ــا قــراءة أهــل كــسر مــن خــالل مــا تقــدم تبــني تــواتر قــراءة ال:الحكــم علــى القــراءتين
؛ حيــث مل ، وإن وافقــت الرســم شــاذةفــتح، بينمــا قــراءة العــىنامل يف ىاألمــصار، وهــي أقــو 

ومـــن القواعـــد املقـــررة عنـــد أهـــل .  أضـــعفعـــىنداللتهـــا يف امليقـــرأ �ـــا أحـــد مـــن العـــشرة، و 
محــل كــالم اهللا تعــاىل علــى املعــروف مــن كــالم العــرب، دون الــشاذ «أنــه جيــب : التفــسري

»والضعيف واملنكر
)٦(

.  
كسر األلف؛ إلمجـاع : والقراءة اليت ال أستجيز خالَفها يف ذلك«: قال الطربي  

»احلجة من الَقرَأَة عليه
)٧(

.  

                                      
 .٥٣٢/ ٢أحكام القرآن للقشريي ) ١(
  .١٥١٨، واحملرر الوجيز، ص ١٣٣/ ١٩جامع البيان : انظر) ٢(
، ١٢١، وخمتصر يف شواذ القـرآن، ص ١٨٢/ ٢ءات احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القرا: انظر) ٣(

/ ٢، ومعجـم قـراءات الـصحابة ١٥١٨، واحملرر الـوجيز، ص ٦٤١/ ٢وشواذ القرآن للكرماين 
٧٣٥.  

  .١٥١٨، واحملرر الوجيز، ص ١٣٣/ ١٩جامع البيان : انظر) ٤(
 .٩٦٦/ ٢معاين القرآن ) ٥(
 .١/٢١٣ ، وقواعد التفسري٢/٣٦٩قواعد الرتجيح عند املفسرين  )٦(
 .١٣٣/ ١٩ جامع البيان )٧(



       
 

 
 
 

٢٣٥

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 كمـا أن توجيهـه هلمـا ى القـراءتين صـحيح،وعليه، فما حكم به القشيري علـ  
  .واهللا أعلم. هو ما نص عليه أهل العلم

  
̧  ]:قوله تعالى)] ١٣[(    ¶  µ  ´Z

)١(
.  

ــ: (وقــد قُــرئ« :قــال القــشيري   : ، علــى معــىنµZ  ¶  ¸]:  وقــرئ،)ةرَ أَثـْ
ـــ(وَمـــْن قـــرأ ...  يأثرونـــه عـــن غـــريهم علـــمٌ  ة حتتمـــل ثِرَة وتَـــْذِكرة، واللغـــأْ فهـــو مـــصدر تَـــ) ةرَ أَثـْ

إنــه :  وهـذا يرجـع إىل قــول َمـْن قـال. مــن علـمبقيـةٌ : إثـارةٌ :  قـال أبــو عبيـدة.املعنيـني مجيعـاً 
واهللا . يَـــْأثر علمـــاً، فهـــو مثـــل قطعـــٍة مـــن العلـــم، وبقيـــة مـــن العلـــم، يتقـــارب املعـــىن فيهمـــا

»أعلم
)٢(

  .هـ.  ا
  :اتتخريج القراء

ـــــµZ  ¶  ¸]:  كلهـــــمقـــــرأ األئمـــــة العـــــشرة   ـــــاأللف، وهـــــي ق راءة أهـــــل ، ب
األمصار

)٣(
.  

ـــسلمي،  ، وابـــن عبـــاس وقـــرأ علـــي بـــن أيب طالـــب   ـــو عبـــد الـــرمحن ال ، وأب
ـــن ميمـــون، واألعمـــش ـــادة، واحلـــسن البـــصري، وعمـــرو ب : ، وزيـــد بـــن علـــيوعكرمـــة، وقت

  .بال ألف، مع فتح الثاء) أَثـَرَة(
بـــال ) أَثْـــرة: (، وقتـــادةوأبـــو عبـــد الـــرمحن الـــسلمي،  وقــرأ علـــي بـــن أيب طالـــب  

لف، مع سكون الثاءأ
)٤(

.  
بــال ألــف، مــع فــتح ) أَثـَــرَة(، و بــاأللفµZ  ¶  ¸] أن :القــراءاتمعنــى وتوجيــه 

ــْأثـُرُ : ر، وهــو البقيــة مــن الــشيء، مــن قــوهلم هــي مــن األثَــ:الثــاء ثَــرًة ثْــراً وأَ  أَ هُ أَثـَــَر احلــديَث ي
ائتــوين ببقيــٍة : يــةفمعــىن اآل. بقيــة: نــدك مــن هــذا أثَــرٌة وأَثــارٌة؟ أيعهــل : لــونو ثــارًة، ويقوأَ 

  .ربكم تعاىلبمن علٍم على صحة دعوى شرككم 
بالسكون بـال ألـف، فهـي مـن الَفْعلـة الواحـدة مـن هـذا األصـل، ) أَْثرة(أما قراءة   

ــٍة واحــدٍة شــاذٍة علــى صــحة دعــوى شــرككم: فهــي كقولــك  ائتــوين خبــٍرب واحــٍد، أو حكاي

                                      
 .٤: األحقاف) ١(
 .٥٧٨ - ٥٧٧/ ٢أحكام القرآن للقشريي ) ٢(
  .٥٦/ ٨، والبحر احمليط ١٧٠٦، واحملرر الوجيز، ص ١١٣/ ٢١جامع البيان : انظر) ٣(
، ١٤٠، وخمتصر يف شواذ القـرآن، ص ٢٦٤/ ٢احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات : انظر) ٤(

، ٥٦/ ٨، والبحـــــر احملـــــيط ١٧٠٦، واحملـــــرر الـــــوجيز، ص ٧٣٣/ ٢لقـــــرآن للكرمـــــاين وشـــــواذ ا
  .٨٦٢/ ٢ومعجم قراءات الصحابة 



       
 

 
 
 

٢٣٦

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

، فقد قنعُت �ذا الَقْدر على قلَّتهبربكم
)١(

  . من القراءتني األولينيبلغ يف التقليلفهي أ. 
هــل عنــدكم شــيء خــصَّكم اهللاُ بــه مــن علــٍم وآثــركم بــه عــن : واملعــىن فيهــا كلهــا  

 بــه تعــاىل؟كمغــريكم يثبــت دعــواكم يف شــرك
)٢(

 فهــي كمــا قــال القــشريي يتقــارب املعــىن .
  .فيها

هــل متــواترة عــن العـشرة، وهــي قــراءة أ بـاأللف µZ] قــراءة :الحكـم علــى القــراءات
آحاديتــان ال يُقــرأ : بالــسكون) أَثْــرة(بــالفتح و) أَثَــرة: (األمــصار، بينمــا القراءتــان األخريــان

ومها وإن ثبتتـا عـن النـيب . �ما اليوم؛ خلروجهما عن حد التواتر املقصور بالقراءات العشر
 َفسري معنامها مع املتواترة إال أ�ما مل يعد يُقرأ �ما، فيستعان �ما يف التبَ ، وتقار.  

أن القــراءات القرآنيــة يبــّني بعــُضها «: ومــن القواعــد املقــررة عنــد علمــاء التفــسري  
»بعــضاً، ســواء كانــت متــواترًة مــع مثلهــا، أو آحــاداً مــع متــواترة

)٣(
يُعَمــل بــالقراءة «، وأنــه 

»الشاذة إذا صح سندها، تنزيالً هلا منزلة خرب اآلحاد
)٤(

.  
بـاأللف؛  µ  ´Z  ¶  ¸]: ز غريهـاوالقراءة الـيت ال أسـتجي«: قال الطربي  

»إلمجاع قـَرَأَة األمصار عليها
 )٥(

.  
 وهـو مـا ه به القشيري كال القراءتين اللتين ذكرهمـا صـحيح،وعليه، فما وجَّ   

  .واهللا أعلم. إال أنه لم يشر إلى المتواترة من اآلحادية. نص عليه أهل العلم
  

Z*  +  ,  - ]:قوله تعالى)] ١٤[(  
)٦(

.  
فإمنــا قــصدوا إىل ) فامــضوا إىل ذكــر اهللا(فأمــا قــراءة َمــْن قرأهــا « :ريقــال القــشي  

املعـــىن املـــراد، ال أ�ـــم جعلـــوا ذلـــك قـــراءًة، ولـــيس جيـــوز أن يغـــريَّ لفظـــٌة ممـــا يف املـــصحف 
وا عــن املعــىن؛ ألن الــسعي هــو العمــل R  Q  ]: قــال اهللا عــز وجــل. بروايــٍة، وإمنــا عــربَّ

[Z  Y  X  W  V  U  T   SZ
)٧(

  –القـــــصد إليهـــــا : لـــــسعي، فا
هـ.  ا» بالنية والعمل–كما قال احلسن 

)٨(
.  

                                      
  .٢٦٤/ ٢، واحملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات ٢١٢/ ٢جماز القرآن أليب عبيدة : انظر) ١(
  .١٧٠٦احملرر الوجيز، ص : انظر) ٢(
 .٩٠/ ١قواعد التفسري ) ٣(
 .٩٢/ ١بق  املرجع السا)٤(
  .١١٣/ ٢١ جامع البيان )٥(
 .٩: اجلمعة) ٦(
 .٢٠٥: البقرة) ٧(
 .٦٩٠/ ٢أحكام القرآن للقشريي ) ٨(



       
 

 
 
 

٢٣٧

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

  :تينتخريج القراء
،  ، وهـــي قـــراءة أهـــل األمـــصارZ*  +  ,  -]: قـــرأ األئمـــة العـــشرة كلهـــم  

  .كما يف املصحف
 وقرأهــا عمــر بــن اخلطــاب  

)١(
 ، وعبــداهللا بــن مــسعود

)٢(
وأيب بــن كعــب ، 


)٣(

،  بــــن عمــــرعبــــداهللا ، و   عبــــاسبــــنعبــــداهللا ، و  وعلــــي بــــن أيب طالــــب، 
ق، وطـاوس بـن كيـسان، وسـامل الرمحن الـسلمي، ومـسرو وأبو عبد،  اهللا بن الزبريوعبد

اهللا بن عمربن عبد
)٤(

، وأبو العالية الرياحي
)٥(

  ).فامضوا إىل ذكر اهللا: (
 ألداء الـصالة، التوجـهالتأهُّـب و ما مبعـىن واحـد، وهـو األمـر ب أ�:وتوجيه معنى القراءتين

وتوجهـــوا، دون واعملـــوا فاقـــصدوا : ، أيZ*]: رة لقـــراءةمفـــسِّ ) فامـــضوا (:قـــراءةو 
ــــهوهَّ تَــــلــــة الــــيت قــــد تُـ جَ اإلســــراع والعَ  ؛ إذ األصــــل يف الــــسعي هــــو Z*]: م مــــن قول

 ر�ا القـــــراءةُ فـــــسَّ هنـــــا  لكـــــن  كمـــــا يف الـــــسعي بـــــني الَعَلمـــــني يف الـــــصفا واملـــــروة،اإلســـــراع،
األخرى

)٦(
.  

لـــسعيُت حـــىت  Z*]لـــو قرأُ�ـــا :  أنـــه قـــال وقــد روي عـــن ابـــن مـــسعود  
)فامــضوا إىل ذكــر اهللا(يــسقط ردائــي، ولكنهــا 

) ٧(
:  وهــذا يوضــح أن الــسعي يف األصــل.

التوجـه إىل : م وأوضـحت أن الـسعي هـوهذا التـوهُّ ) فامضوا (ت قراءةُ عَ فَـ اإلسراع، لكن دَ 
  .ٍد وتأنٍّ صْ الصالة بقَ 
غـُري ) فامـضوا إىل ذكـر اهللا: (قرأهقراءُة من «: قال القاضي إمساعيل بن إسحاق  

                                      
عبدالرزاق يف املصنف، كتـاب اجلمعـة، بـاب الـسعي إىل الـصالة : أخرجها عنه بأسانيد صحاح) ١(

 ١٩٣، والقاضي إمساعيل بن إسحاق يف أحكام القرآن، ص ٥٣٥٠، ٥٣٤٨، ح ٢٠٧/ ٣
  .٦٣٩ - ٦٣٨/ ٢٢، والطربي يف تفسريه ١٩٤ –

عبدالرزاق يف املصنف، كتـاب اجلمعـة، بـاب الـسعي إىل الـصالة : أخرجها عنه بأسانيد صحاح) ٢(
 ١٩٤، والقاضي إمساعيل بن إسحاق يف أحكام القرآن، ص ٥٣٤٩، ٥٣٤٦، ح ٢٠٧/ ٣
  .٦٤١ - ٦٣٨/ ٢٢، والطربي يف تفسريه ١٩٥ –

  .١٩٤القاضي إمساعيل بن إسحاق يف أحكام القرآن، ص : أخرجها عنه بسند صحيح) ٣(
، وابــن ٣٢٢ – ٣٢١/ ٢ابــن جــين يف احملتــسب يف تبيــني وجــوه شــواذ القــراءات : أوردهــا عــنهم) ٤(

: ، وانظــر٨١٤/ ٢، والكرمــاين يف شــواذ القــرآن ١٥٧خالويــه يف خمتــصر يف شــواذ القــرآن، ص 
  .٩٦٥ - ٩٦٣/ ٢معجم قراءات الصحابة 

  .٦٣٩/ ٢٢ الطربي يف تفسريه أخرجها) ٥(
  .١٨٥٧، واحملرر الوجيز، ص ٣٢٢/ ٢احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات : انظر) ٦(
، ٥٣٤٩، ح ٢٠٧/ ٣أخرجه عبدالرزاق يف املصنف، كتاب اجلمعة، باب السعي إىل الصالة ) ٧(

  .٦٣٩ /٢٢، والطربي يف تفسريه ١٩٥والقاضي إمساعيل بن إسحاق يف أحكام القرآن، ص 



       
 

 
 
 

٢٣٨

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

، وقـد كـانوا قبـل أن Z*  +  ,  -]: منكر؛ لتقارب املعىن فيهـا ويف قـراءة مـن قـرأ
ُجيَمــع النــاُس علــى مــصحٍف واحــٍد خيتلــُف بعــُض القــارئني يف هــذا وفيمــا أشــبهه، غــري أن 

ـاملعاين تتقـارب، وقـد روي عـن النـيب  ع علـى  أن القـرآن أُنـزل علـى سـبعة أحـرف، فـََوسَّ
النــاس يف اخــتالفهم بعــَض األلفــاظ إذا تقاربــت املعــاين، فلمــا ُمجــع النــاُس علــى مــصحٍف 

»واحٍد كانت القراءُة على ذلك اللفظ
)١(

  .هـ.  ا
متـــواترة، و�ـــا تقـــرأ األمـــة، وهـــي هكـــذا يف  Z*] قـــراءة :الحكـــم علـــى القـــراءتين

حف ا�مـع عليـه، ولـذا خالفتهـا رسـم املـصفهي شـاذة؛ مل) فامضوا(أما قراءة . مصاحفها
، لكــن وقــد صــحت أســانيدها عــن النــيب . فــال يُقــرأ �ــا، وإمنــا يــستعان �ــا يف التفــسري

  .تركها الصحابة رضي اهللا عنهم حني مجع عثماُن املصاحف
 اهللا بـــن عمـــر عبــدإ�ـــا ممــا نـُــسخت تالوتُــه؛ وذلـــك ملــا روي عـــن : وال يُقــال  

:  اهللاُ فيهـا اجلمعـةرَ َكـ وما يقرأ هذه اآلية الـيت ذَ ، لقد توىف اهللاُ عمَر بن اخلطاب: قال
[)  (  '  &  %    $  #  "  !Z  إال)فامـــضوا إىل ذكـــر اهللا(

 

)٢(
يقرأهـا  مـا مسعـُت عمـَر بـن اخلطـاب :  قـال أيـضاً  اهللا بن عمـروروي عن عبد. 

)فامضوا(قط إال 
) ٣(

  . القراءَة �ا لو كانت مما ُنسخت تالوته لرتك عمرُ ف .
أن القــراءات القرآنيــة يبــّني بعــُضها «: مــن القواعــد املقــررة عنــد علمــاء التفــسريو   

»بعــضاً، ســواء كانــت متــواترًة مــع مثلهــا، أو آحــاداً مــع متــواترة
)٤(

يُعَمــل بــالقراءة «، وأنــه 
»الشاذة إذا صح سندها، تنزيالً هلا منزلة خرب اآلحاد

)٥(
.  

  
؛ لمخالفتهـا رسـم )فامـضوا (ومن هنا، فإن اختيـار القـشيري عـدم القـراءة بــ  

،  كمـا أن توجيهـه للمعنـى صـحيحالمصحف صحيح، وهو ما نص عليه أهل العلم،
 تكـون نإال أن إنكـاره أ .وهو موافق في هذا لشيخه القاضي إسـماعيل بـن إسـحاق

ــه لهــا علــى أنهــا مــن بــاب التفــسير ال  قــراءًة قــرأ بهــا الــصحابة عــن النبــي ، وَحْمُل
هـا لرسـم املـصحف ال يعـين بأسـانيد صـحاح، وخمالفتُ  ن النـيب  لثبو�ا عـغير؛ ضعيف؛

ه  قرآنـاً، وإمنـا مـا صـح سـندُ ال يعـدُّ  املـصحف عدم قرآنيتهـا؛ إذ لـيس كـل مـا خـالف رسـمَ 
، فهـــو مـــن األحـــرف الـــسبعة الـــيت نـــزل �ـــا القـــرآن الكـــرمي، وكـــان إىل النـــيب مـــن ذلـــك 

                                      
 .٢٠١أحكام القرآن للقاضي إمساعيل، ص ) ١(
  .٦٣٨/ ٢٢أخرجه الطربي يف تفسريه ) ٢(
  .٦٣٩/ ٢٢أخرجه الطربي يف تفسريه ) ٣(
 .٩٠/ ١قواعد التفسري ) ٤(
 .٩٢/ ١ قواعد التفسري )٥(



       
 

 
 
 

٢٣٩

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

املــصاحف علــى حــرف  اُن الــصحابة يقــرأون بــه، لكــن تركــوه إمجاعــاً حــني مجــع عثمــ
قــريش ومــا وافــق رمســه مــن األحــرف األخــرى، ومــن هنــا تركــت األمــُة القــراءة بــه، وأصــبح 

نــصَّ عليــه القاضــي إســماعيل فــي  هــذا مــا و  .شــاذاً، ويــستعان بــه يف التفــسري واألحكــام
  .كالمه اآلنف الذكر

،  بــن إســـحاقالقاضــي إمساعيـــل عــن وصوســبق يف أول هــذا البحـــث نقــُل نـــصّ   
  . يف ذلكخ اإلسالم ابن تيميةشيو 

واختيـــار القـــشيري هـــذا مخـــالف الختيـــار شـــيخه القاضـــي إســـماعيل الـــذي   
وهــذا ممــا يــدل علــى أن القــشيري لــم يكــن ). فامــضوا إلــى ذكــر اهللا(أثبــت قرآنيــة 

  .واهللا أعلم .مجرد مختصٍر لكتاب شيخه، وإنما له نظره الثاقب واجتهاده الخاص
  

"  #  $  %  &  '  )   !   ]:قوله تعـالى)] ١٥[(  

*)Z
)١(

.  
رواه . ابـــُن عمـــر): فطّلقـــوهّن لُقبُـــل عـــدَّ�نّ : (وممـــن قـــرأ اآليـــة« :قـــال القـــشيري  
  .اعٌة عن عبداهللا بن دينار، عن ابن عمر، ورواه ابن أمين وابن جبري عنهمجمالك و 

  . بغري مجاع)رهنّ هْ لُقُبل طُ : (وقرأ ابن مسعود  
  ).نّ لُقُبل غدَّ�: (وقرأ ابن عباس  
وهؤالء كلُّهم ومجاعٌة من املفسرين ممن قرأ كما قرأوا فإمنـا أرادوهـا حكمـاً ال ...   

هـ.  ا»واملعىن ما قالوه. تالوًة؛ ألن التالوة على ما بني الدفَّتني، ال جيوز غري ذلك
)٢(

.  
  :اتتخريج القراء

، وهـي قـراءة أهـل األمـصار،  Z &  '] :قرأ األئمة العشرة كلهـم  
  .صحفكما يف امل
 ابن مسعودوقرأ   

)٣(
 ابن عمر، و 

)٤(
  ).لُقُبل عد�نّ : (

 ابن عباسقرأ و   
)٥(

، وجماهد
)٦(

،  عثمـان:  وكذا قرأهـا).يف قـُُبل عد�ن: (
وجعفــر وزيــد بــن علــي، ، وعلــي بــن احلــسني،  ، وجــابر بــن عبــداهللا وأيب بــن كعــب

                                      
 .١: الطالق) ١(
 .٧١٦ - ٧١٥/ ٢أحكام القرآن للقشريي ) ٢(
 .٩٦١٠، ح ٣٢٢ - ٣٢١/ ٩ري أخرجها الطرباين يف املعجم الكب) ٣(
 .١٧٢٠، ح ١٠٢/ ٢أخرجها مالك يف املوطأ، كتاب الطالق، باب جامع الطالق ) ٤(
 .٢٥ - ٢٤/ ٢٣أخرجها الطربي يف تفسريه ) ٥(
 .٢٥/ ٢٣أخرجها الطربي يف تفسريه ) ٦(



       
 

 
 
 

٢٤٠

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

)يف قـُُبل عد�ن: (بن حممدا
) ١(

.  
)هرهنّ لُقُبل طُ : ( أيضاً  وقرأها ابن مسعود  

) ٢(
.  

هـي ) لُقبُـل عـد�نّ (و) لعـد�ن(فالالم يف ا معاً مبعًىن واحٍد،  أ�:اتالقراءمعنى وتوجيه 
لداللـــة علـــى أن الرجـــل إذا أراد أن يطلـــق زوجتـــه فيطلقهـــا يف ل ذلـــكو ، �نّ الســـتقبال عـــد

أو إذا ، بـــأن يطلقهـــا يف طهـــر مل جيامعهـــا فيـــه، عـــدة الطـــالق بعـــده تـــستقبل وتبـــدأ وقـــتٍ 
أمـــا إن طلقهـــا وهـــي حـــائض فـــإن حيـــضتها تلـــك لـــن تكـــون حمـــسوبًة يف . اســـتبان محُلهـــا

 قادمــةالعــدة، ولــن حتــصيها مــن القــروء الثالثــة، وإمنــا ســتنتظر حيــضةً 
)٣(

 أو طهــراً قادمــاً 
)٤(

 
 للعــدة عليهــا، ساب العــدة وإحــصائها، وهــذا فيــه ضــرر علــى املــرأة وإطالــةٌ تــحافتبــدأ منــه ب

 اىل ورسولهفحرَّمه اهللا تع
)٥(

.  
  . إىل معًىن واحدفآلت القراءاتُ   

  :الحكم على القراءات
 لرســم املــصحف، و�ــا  موافقــةٌ فهــي متــواترةٌ  Z &  ']: أمـا قــراءة  

، كلهـا )لُقبُـل طُهـرهنّ (، و)يف قـُُبل عـد�نّ (، و)لُقُبل عد�نّ : (تقرأ األمة، وبقية القراءات
، إال أ�ــا  وهــي وإن صــحت عــن النــيب شــاذة؛ ملخالفتهــا رســم املــصحف ا�مــع عليــه،

ــــــذ مجــــــع عثمــــــان ــــــصحابة رضــــــي اهللا عــــــنهم القــــــراءَة �ــــــا من   آحاديــــــة، وقــــــد تــــــرك ال
  .للمصاحف، فال يُقرأ �ا، وإمنا يستعان �ا يف التفسري وبيان احلكم

أن القــراءات القرآنيــة يبــّني بعــُضها «: ومــن القواعــد املقــررة عنــد علمــاء التفــسري  
»ت متــواترًة مــع مثلهــا، أو آحــاداً مــع متــواترةبعــضاً، ســواء كانــ

)٦(
يُعَمــل بــالقراءة «، وأنــه 

»الشاذة إذا صح سندها، تنزيالً هلا منزلة خرب اآلحاد
)٧(

.  
  

                                      
، ١٥٨، وخمتصر يف شواذ القـرآن، ص ٣٢٣/ ٢احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات : انظر) ١(

/ ٢ومعجــم قــراءات الــصحابة ١٨٦٦، واحملــرر الــوجيز، ص ٨٢٣/ ٢وشــواذ القــرآن للكرمــاين 
٩٧٤ - ٩٧٣. 

 .٢٧٨/ ٨، وأبو حيان يف البحر احمليط ١٨٦٦أوردها ابن عطية يف احملرر الوجيز، ص ) ٢(
 .عند َمْن يرى أن القروء هي احلَِيض) ٣(
 . عند َمْن يرى أن القروء هي األطهار)٤(
، واحملـــرر ٣٢٣/ ٢، واحملتـــسب يف تبيـــني وجـــوه شـــواذ القـــراءات ٢٢/ ٢٣ جـــامع البيـــان :انظـــر) ٥(

 .٢٧٨ - ٢٧٧/ ٨، والبحر احمليط ١٨٦٦الوجيز، ص 
 .٩٠/ ١قواعد التفسري ) ٦(
 .٩٢/ ١ قواعد التفسري )٧(



       
 

 
 
 

٢٤١

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

ومــن هنــا، فــإن اختيــار القــشيري عــدم القــراءة بمــا خــالف رســم المــصحف   
، وموافــق لمــنهج شــيخه مــن هــذه القــراءات صــحيح، وهــو مــا نــص عليــه أهــل العلــم

  .، كما أن توجيهه للمعنى صحيح أيضاً ضي إسماعيل بن إسحاق في مثل ذلكالقا
، وَحْملُـه لهـا علـى أنهـا  إال أن إنكاره أن تكون قراءًة قرأ بهـا الـصحابة عـن النبـي

، هــو جــاٍر علــى منهجــه فــي إنكــار قرآنيــة كــل مــا خــالف مــن بــاب التفــسير ال غيــر
 بأســـانيد صـــحاح، لنـــيب  عـــن اذه القـــراءاتهـــ  لثبـــوت ضـــعيف؛الرســـم، وهـــو قـــول

وخمالفُتها لرسم املـصحف ال يعـين عـدم قرآنيتهـا؛ إذ لـيس كـل مـا خـالف رسـَم املـصحف 
، فهـو مـن األحـرف الـسبعة الـيت  قرآناً، وإمنا ما صح سـنُده مـن ذلـك إىل النـيب ال يعدُّ 

 نــزل �ــا القــرآن الكــرمي، وكــان الــصحابة يقــرأون بــه، لكــن تركــوه إمجاعــاً حــني مجــع عثمــانُ 
 املصاحف على حرف قريش ومـا وافـق رمسـه مـن األحـرف األخـرى، ومـن هنـا تركـت 

  .األمُة القراءة به، وأصبح شاذاً، ويستعان به يف التفسري واألحكام
شـيخ اإلســالم و   القاضـي إمساعيـل عـنوصوسـبق يف أول هـذا البحـث نقـُل نــص  

  . ابن تيمية يف ذلك
القاضـــي إســـماعيل الـــذي واختيـــار القـــشيري هـــذا مخـــالف الختيـــار شـــيخه   

يثبت قرآنية مـا خـالف رسـم المـصحف ممـا صـح سـنده، وأنـه مـن األحـرف الـسبعة 
، وهــــذا ممــــا يــــدل علــــى أن -) ١٤( وســـبق نــــصُّ كالمــــه فــــي االختيــــار الـــسابق -

القــشيري لــم يكــن مجــرد مختــصٍر لكتــاب شــيخه، وإنمــا لــه نظــره الثاقــب واجتهــاده 
  .واهللا أعلم .الخاص



       
 

 
 
 

٢٤٢

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 

ا  
وآلـــه وصـــحبه ومـــن هللا، وكفـــى، والـــصالة والـــسالم علـــى نبيـــه املـــصطفى، احلمـــد   

  :وبعداقتفى، 

  .فأمحد اهللا تعاىل على تيسريه إمتاَم هذا البحث، وأسأله تعاىل أن ينفع به  

 باإلمـام القــشريي، اً أوجـزُت فيــه تعريفـ: اً ، ومتهيـدوقـد حـوى هـذا البحــث مقدمـةً   

يف دراســــة : لقـــشريي يف القـــراءات، وثانيهمـــايف بيـــان مـــنهج ا:  وفـــصلني، أوهلمـــا.وكتابـــه

  .اختياراته يف القراءات، مث خامتة للبحث

، قــراءات القرآنيــةومــن خــالل هــذا التجــوال يف مــنهج القــشريي واختياراتــه يف ال  

  :توصل إلى نتائج أهمهاإن الباحث قد ف

 شــىت، ؛ ملــا حيويــه مــن نفــائس يف علــوم عمومــاً )أحكــام القــرآن(أمهيــة كتــاب القــشريي / ١

  .منها القراءات القرآنية

، ســواء كــان هلــا تعلــق باألحكــام أم ال، ومــن هنــا  القرآنيــةءاتاعنايــة القــشريي بــالقر / ٢

  .فقهيةم حكاأهها وإن مل تتعلق بجنده أورد بعض القراءات ووجَّ 

  . اختياراً ١٥: بلغ عدد اختيارات القشريي يف القراءات/ ٣

ءات، وغالب مـا وجـه بـه تلـك القـراءات الـيت أوردهـا هـو ز القشريي يف توجيه القرامتيُّ / ٤

  . عليه أهل العلمما نصَّ 

عنايــة القــشريي بــالرتجيح بــني القــراءات، تبعــاً للمعــىن، وقــد بلــغ عــدد القــراءات الــيت / ٥

  .)١١، ٩، ٨، ٧، ٥، ٤، ١(، هي االختيارات اتقراء ٧: رجح بينها لعلة املعىن

 علــى بعــض اختياراتــه يف القــراءات، كمــا يف قــراءة ظهــور أثــر مذهبــه الفقهــي املــالكي/ ٦

  ).١٠االختيار رقم (ها، دحني ر ) صوافن(

 القــراءات املخالفــة وجــوب اتبــاع رســم املــصحف ا�مــع عليــه، وردِّ بك القــشريي متــسُّ / ٧

 .)١٥، ١٤، ١١، ١٠، ٦، ١(، كمـــا يف االختيـــارات ه، وهـــو مـــا عليـــه أهـــل اإلســـالملـــ

  .يضاً وهو مذهب إمساعيل القاضي أ

قــراءة إمــاٍم بعينــه مــن الــسبعة أو غــريهم، اختيــار مل يظهــر للباحــث ميــُل القــشريي إىل / ٨



       
 

 
 
 

٢٤٣

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

، حيــث قــراءة أيب عمــرو البــصري والعــراقيني رجــحوتقدميــه لقراءتــه علــى غــريه، فنجــده مــرًة 

قــراءة نــافع املـــدين ، ومــرًة )٢االختيــار  (»وهــو أعلــم القـــراء باللغــة«: قــال عــن أيب عمــرو

 أهـــل املدينــة، وهـــذا م قــراءةَ قـــدَّ م أن القــشريي عراقـــي، ومــع ذلـــك قــد ، رغـــ)٧االختيــار (

  .وفقاً للمعىن على أخرى إمنا هو يوضح أن ترجيحه لقراءةٍ 

 الـــيت كـــان القـــشريي يقـــرأ �ـــا مـــن القـــراءات العـــشر؛ إذ إنـــه ظهـــر للباحـــث القـــراءةُ تمل / ٩

 يف القــراءة اشــتهر اص خــكمــا أنــه مل يكــن للقــشريي اختيــارٌ . نهمعــءات خمتلفــة ارجــح قــر 

  . األعالم، وُروي عنه، ومل يكن معدوداً من أئمة القراءاتبه

 القــراءة املخالفــة لرســم املــصحف، وْمحُلهــا علــى إنكــارُ : مــن قواعــد مــنهج القــشريي/ ١٠

شــيخه وخمــالف ملــا ذهــب إليــه التفــسري ال غــري، فــال يقــّر بقرآنيتهــا، وهــو مــنهج ضــعيف، 

  الــردَّ  الباحــثُ وقــد بــنيَّ ، )١٥، ١٤(مــا يف االختيــارين كالقاضــي إمساعيــل بــن إســحاق،  

  .هثناياعليه يف مقدمة البحث و 

مل َخيْـُل اختيـاٌر للقــشريي يف القـراءات مــن توجيـٍه للمعـاين، ممــا يـدل علــى متكنـه مــن / ١١

  .توجيه القراءات

 ا، مهـــاثنـــني ني شـــيخه القاضـــي إمساعيـــل يف موضـــعات القـــشريي باختيـــار ظهـــر تـــأثرُ / ١٢

، وبقية االختيارات قد يكون لـشيخه القاضـي إمساعيـل فيهـا قـول )١٤، ١١ (انتيار االخ

  .وقد ال يكون؛ نظراً لفقد الكتاب األصل

فامـــضوا إىل : (ظهـــرت خمالفـــُة القـــشريي لـــشيخه القاضـــي إمساعيـــل يف إثبـــات قرآنيـــة/ ١٣

لهـا علـى ، فالقاضي إمساعيل أثبـت كو�ـا قرآنـاً، بينمـا القـشريي نفـى ذلـك، ومح)ذكر اهللا

  ).١٤(التفسري ال غري، كما يف االختيار 

، ١٠، ٦، ٤، ١( هـــــي ات اختيـــــار ٩ اختيـــــار القــــشريي يف ظهــــر للباحـــــث صــــحةُ / ١٤

، ٢( هـــي  اختيـــارات٦، بينمـــا ظهـــر لـــه ضـــعف اختيـــاره يف )١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١

٩، ٨، ٧، ٥، ٣(.  

ة عنــده؛ لعلــٍة مــا،   علــى أخــرى، مــضعفاً املرجوحــ متــواترةً قــد يــرجح القــشريي قــراءةً / ١٥

الرتجـــيح ( لـــبعض العلمـــاء قـــدميا وهـــذا مـــنهجٌ ، )٨، ٧، ٥، ٣، ٢(كمـــا يف االختيـــارات 

  . قراءة متواترة، لكنه ليس منهجاً قومياً؛ حيث ال جيوز ردُّ )ةتر بني القراءات املتوا

 ، هـــــــي مواضـــــــع٣مل يـــــــشر القـــــــشريي إىل آجاديـــــــة بعـــــــض القـــــــراءات، وذلـــــــك يف / ١٦



       
 

 
 
 

٢٤٤

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

، بينمـا األمـر خـالف  القـراءات كلهـا مـساوياً بينهـاوّجـه، وإمنا )١٣، ٩ ،٨(ات االختيار 

 وأشــار إىل تــواتر قــراءٍة وآحاديــة األخــرى .ذلــك، حيــث إن بعــضها متــواتر وبعــضها آحــاد

  ).١٢(يف االختيار 

  ). ٤(ه إىل ذلك، كما يف االختيار قد يذكر القشريي قراءًة ختالف الرسم وال ينبِّ / ١٧

عــــض القــــراءات لغــــًة، لكــــن تبــــني للباحــــث أن ذلــــك غــــري ب أثبــــت القــــشريي صــــحةَ / ١٨

  ).٩(ختيار االصحيح، وذلك يف 

  

  :أما أهم توصيات الباحث فهي

ـــاره أقـــدم كتـــاب كامـــل مطبـــوع يف أحكـــام / ١ املزيـــد مـــن العنايـــة بكتـــاب القـــشريي باعتب

  .القرآن

ُـــْدَرس بعـــد/ ٢ ـــارات القـــشريي الـــيت مل ت ه يف النـــسخ، ، كاختياراتـــاملزيـــد مـــن العنايـــة باختي

  .، وغريها من أبواب علوم القرآن اليت مل تُدَرس بعدُ والعام واخلاص، والكليات

مجــع اختيــارات القاضــي إمساعيــل يف القــراءات، وموازنتهــا باختيــارات القــشريي، وقــد / ٣

قــام الباحــث بــذلك يف املواضــع حمــل الدراســة فقــط، واحلاجــُة قائمــٌة ملزيــٍد مــن التوســع يف 

  .ذلك

  

قـــّل، فمـــا كـــان منـــه صـــواباً فمـــن اهللا تعـــاىل وحـــده، فلـــه ،وختامـــاً   
ُ
 فهـــذا جهـــُد امل

احلمد والشكر والثناء، وما كان خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر اهللا منـه، إنـه كـان 

  .غفاراً 

  .سائالً اهللا تعاىل الكرمي أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا مبا علمنا، وجيعله حجًة لنا ال علينا
  .، وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم تسليما كثرياواهللا أعلم  



       
 

 
 
 

٢٤٥

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 

ادر واس ا  
 
. د:  أليب حممـــد مكـــي بـــن أيب طالـــب القيـــسي، تاإلبانـــة عـــن معـــاني القـــراءات، . ١

: هــ، دار الغوثـاين للدراسـات القرآنيـة، دمـشق١٤٢٧/ ١: حميي الـدين رمـضان، ط
 .سوريا

. د:  ألمحــد بــن حممــد البنــا، تعــشر،إتحــاف فــضالء البــشر بــالقراءات األربعــة  . ٢
 .لبنان: هـ، عامل الكتب، بريوت١٤٠٧/ ١: شعبان حممد إمساعيل، ط

، للــدكتور غــامن قــدوري احلمــد، األجوبــة العلميــة علــى أســئلة ملتقــى أهــل التفــسير . ٣
 .األردن: هـ، دار عمار، عمان١٤٢٨/ ١: ط

 علـــــي حممـــــد :أيب بكـــــر حممـــــد بـــــن عبـــــد اهللا، ت : البـــــن العـــــريبأحكـــــام القـــــرآن، . ٤
  .دار املعرفة، بريوت، لبنان: البجاوي، ط

صــدقي حممــد مجيــل، :  للجــصاص، أيب بكــر أمحــد الــرازي، راجعــهأحكــام القــرآن، . ٥
  .هـ، دار الفكر، بريوت، لبنان١٤٢١/ ١: ط

- للقاضــي أيب إســحاق إمساعيــل بــن إســحاق اجلهــضمي املــالكي أحكــام القــرآن، . ٦
هـــ، دار ١/١٤٢٦: سن صــربي، طعــامر حــ: ، ت-القطعــة املوجــودة مــن الكتــاب

  .لبنان: ابن حزم، بريوت
 للقاضــي أيب الفــضل بكــر بــن حممــد بــن العــالء القــشريي البــصري أحكــام القــرآن، . ٧

مـــن أول الكتـــاب، إىل (ناصـــر بــن حممـــد بـــن ناصــر الدوســـري / د: املــالكي، حتقيـــق
  جامعـة اإلمـام- رسالة دكتوراة مقدمة لكلية أصـول الـدين -) آخر سورة األعراف

  .هـ١٤٢٦ - ١٤٢٥حممد بن سعود اإلسالمية، عام 
 للقاضــي أيب الفــضل بكــر بــن حممــد بــن العــالء القــشريي البــصري أحكــام القــرآن، . ٨

مــن أول ســورة األنفــال، (ناصــر بــن حممــد بــن عبــد اهللا املاجــد / د: املــالكي، حتقيــق
 جامعــة اإلمــام - رســالة دكتــوراة مقدمــة لكليــة أصــول الــدين -) إىل آخــر الكتــاب

  .هـ١٤٢٦ - ١٤٢٥مد بن سعود اإلسالمية، عام حم
للـدكتور أمـني بــن حلـه، وأثــره فـي القـراءات، ار ممفهومـه، و : االختيـار عنـد القـراء . ٩

هـــــ، مــــن إصــــدارات كرســــي القــــرآن الكــــرمي وعلومــــه ١٤٣٦/ ١:إدريــــس فالتــــه، ط
  .جبامعة امللك سعود، الرياض

م الطـــربي مـــن �مـــة  وتربئـــة اإلمـــامنـــشؤه ومـــشروعيته،: االختيـــار فـــي القـــراءات . ١٠



       
 

 
 
 

٢٤٦

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

هـــ، ١٤١٧/ ١: عبــدالفتاح إمساعيــل شــليب، ط/ إنكــار القــراءات املتــواترة، للــدكتور
 .معهد البحوث العلمية جبامعة أم القرى، مكة املكرمة: من مطبوعات

، مجًعـا اختيارات اإلمـام بكـر بـن محمـد بـن العـالء القـشيري فـي علـوم القـرآن . ١١
ث عــادل بــن عبــدالعزيز اجليفــي لقــسم ودراســة، رســالة ماجــستري مقدمــة مــن الباحــ
  .هـ١٤٣١-١٤٣٠الدراسات اإلسالمي جبامعة امللك سعود، 

: ، للــدكتوراختيــارات بكــر القــشيري واســتنباطاته فــي التفــسير، جمعــاً ودراســة . ١٢
عـادل بـن عبـدالعزيز اجلليفـي، رسـالة دكتــوراه، مقدمـة لقـسم القـرآن وعلومـه، بكليــة 

ــــــن ــــــدين، جامعــــــة اإلمــــــام حممــــــد ب  – ١٤٣٦ ســــــعود اإلســــــالمية، عــــــام أصــــــول ال
 .هـ١٤٣٧

، لإلمــام أيب الــسعود حممــد بــن إرشــاد العقــل الــسليم إلــى مزايــا القــرآن الكــريم . ١٣
  .لبنان: م، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت١٩٨٣/ ١: حممد العمادي، ط

مجــال /  رســالة دكتــوراة للباحــثحياتــه وفقهــه،: إســماعيل بــن إســحاق القاضــي . ١٤
كليـة الـشريعة، اجلامعـة اإلسـالمية، .  فيحان بن شايل املطريي/د.أ: عزُّون، إشراف

 .هـ١٤٢٣
 البن حجـر أيب الفاضـل أمحـد بـن علـي العـسقالين، اإلصابة في تمييز الصحابة، . ١٥

مــصر، : ، الــشرفية١: لبنــان؛ تــصوير عــن الطبعــة: دار الكتــب العلميــة، بــريوت: ط
 .هـ١٣٢٧

 حممـــد األمـــني بـــن حممـــد املختـــار  لإلمـــامأضـــواء البيـــان فـــي إيـــضاح القـــرآن بـــالقرآن، . ١٦
ــ، دار عـــامل ١٤٢٦/ ١: بكـــر بـــن عبـــد اهللا أبـــو زيـــد، ط: اجلكـــين الـــشنقيطي، إشـــراف هــ

  .مكة املكرمة: الفوائد
حممـد :  أليب البقـاء عبـد اهللا بـن احلـسني الُعْكـُربي، تإعـراب القـراءات الـشواذ، . ١٧

  .لبنان: هـ، عامل الكتب بريوت١٤١٧/ ١: السيد أمحد عزوز، ط
حممـد أمحـد قاسـم، / د:  أليب جعفـر أمحـد بـن حممـد النحـاس، تاب القـرآن،إعر  . ١٨

 .لبنان: ، مكتبة اهلالل، بريوت٢٠٠٤/ ١: ط
  .م، دار العلم للماليني١٩٨٠/ ٥ خلري الدين الزركلي، ط األعالم، . ١٩
. د: االكتفـــاء يف الـــراءات الـــسبع املـــشهورة، أليب الطـــاهر إمساعيـــل بـــن خلـــف، ت . ٢٠

 .يوريا: هـ، دار نينوى، دمشق١٤٢٦/ ١: حامت صاحل الضامن، ط
ـــهاألم، . ٢١ ـــه وعلـــق علي ـــشافعي، أيب عبـــد اهللا حممـــد إدريـــس، خـــرج أحاديث :  لإلمـــام ال

لبنـــــان، : دار الكتـــــب العلميـــــة، بـــــريوت: هــــــ، ط١٤١٣/ ١: حممـــــود ممطرجـــــي، ط
  .عباس أمحد الباز، مكة املكرمة: توزيع

اد بـــن زيـــد اإلمـــام أبـــو إســـحاق إســـماعيل بـــن إســـحاق بـــن إســـماعيل بـــن حمـــ . ٢٢



       
 

 
 
 

٢٤٧

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

سليمان بن عبد العزيـز / د: ، مجع وترتيباألزدي موالهم البصري، ثم البغدادي
  .الرياض: هـ، مكتبة الرشد١٤٢٠ / ١: العريين، ط

 = إمـالء مـا َمـنَّ بــه الـرحمن مـن وجـوه اإلعــراب والقـراءات فـي جميـع القــرآن . ٢٣
 .التبيان يف إعراب القرآن

أيب الفــضل أمحــد بــن علــي العــسقالين، : ر البــن حجــإنبــاء الُغُمــر بأبنــاء الُعُمــر، . ٢٤
اهلنــــد، : دائــــرة املعــــارف العثمانيــــة: حممــــد عبــــد املعيــــد خــــان، ط/ طبــــع بإشــــراف د

 .هـ١٤٠٦/ ٢: دار الكتب العلمية، ط: تصوير
 أليب عمــرو يوســف بــن عبــد اهللا بــن عبــد الــرب املــالكي اإلنبــاه علــى قبائــل الــرواة، . ٢٥

بــريوت، :  هـــ، دار الكتــاب العــريب١٤١٥ / ١إبــراهيم األبيــاري، ط : القــرطيب، ت
  .لبنان

حممـد أمحـد : أليب سعد عبدالكرمي بن حممد التميمـي الـسمعاين، تقـدمياألنساب،  . ٢٦
 .لبنان: هـ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت١/١٤١٩حالق، ط

أيب ســعيد عبــد اهللا بــن عمــر ) تفــسري البيــضاوي (أنــوار التنزيــل وأســرار التأويــل، . ٢٧
  .لبنان: م، دار صادر، بريوت٢٠٠١/ ١: الشريازي، ط

 أليب بكــر حممــد بــن القاســم إيــضاح الوقــف واالبتــدا فــي كتــاب اهللا عــز وجــل، . ٢٨
هـــ، مــن مطبوعــات ١٣٩٠/ ١: حميــي الــدين عبــدالرمحن رمــضان، ط: األنبــاري، ت

 .جممع اللغة العربية بدمشق
علـى حممــد :  أليب الليــث نـصر بـن حممــد بـن  أمحـد الــسمرقندي، تبحـر العلـوم، . ٢٩

هــــ، ١٤١٣/ ١معــوض، وعـــادل أمحـــد عبــد املوجـــود، وزكريـــا عبــد ا�يـــد النـــويت، ط 
 .لبنان: دار الكتب العلمية، بريوت

عـادل أمحـد عبـد : حممـد بـن يوسـف األندلـسي، ت:  أليب حيـانالبحر المحيط، . ٣٠
هـــــ، دار الكتــــب العلميــــة، ١٤٢٢/ ١املوجــــود وعلــــى حممــــد معــــوض وآخــــرين، ط 

 .لبنان: بريوت
عبــد اهللا بــن / د:  البــن كثــري، أيب الفــداء إمساعيــل بــن عمــر، تهايــة،البدايــة والن . ٣١

  .الرياض: هـ، دار عامل الكتب١٤٢٤ / ٢عبداحملسن الرتكي، ط 
حممــد : حممــد بــن عبــد اهللا الزركــشي، ت:  لبــدر الــدينالبرهــان فــي علــوم القــرآن، . ٣٢

 .لبنان: هـ، دار الفكر، بريوت١٤٠٨/ ٣أبو الفضل إبراهيم ط 
/ د:  ألمحـد بـن حيـىي الـضيب، ت في تـاريخ رجـال أهـل األنـدلس،بغية الملتمس . ٣٣

ــــريوت١٤١٧/ ١روحيــــة عبــــد الــــرمحن الــــسويفي، ط  : هـــــ، دار الكتــــب العلميــــة، ب
 .لبنان

 جلالل الدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، . ٣٤



       
 

 
 
 

٢٤٨

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

: عـصرية، بـريوتهــ، املكتبـة ال١٤٢٤حممد أبو الفـضل إبـراهيم، ط : السيوطي، ت
 .لبنان

 حملب الدين أيب فيض حممد مرتضى الزبيـدي،تاج العروس من جواهر القاموس،  . ٣٥
 .لبنان/ هـ، دار الفكر، بريوت١٤١٤علي شريي، ط: ت

عمــــر / د: مشــــس الــــدين، حممــــد بــــن أمحــــد بــــن عثمــــان، ت:  للــــذهيبتــــاريخ اإلســــالم، . ٣٦
  .لبنان: وتهـ، دار الكتاب العريب، بري ١٤٢٣ / ٣عبدالسالم تدمري، ط 

: هــ، املكتـب اإلسـالمي، بـريوت١٤٠٧ / ٣، حملمود شاكر ط التاريخ اإلسالمي . ٣٧
  .لبنان

:  أليب جعفـر حممـد بـن جريـر الطـربي، ط،)تاريخ الطبري(تاريخ األمم والملوك  . ٣٨
 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤٠٧/ ١

د بـن علـي بـن  للخطيـب البغـدادي، أيب بكـر أمحـتاريخ بغداد أو مدينـة الـسالم، . ٣٩
هـــ، دار الكتــب العلميــة، ١٤٢٥/ ٢: مــصطفى عبــد القــادر عطــا، ط: ثابــت، ت

 .لبنان: بريوت
إمــالء مــا َمــنَّ الــرمحن مــن وجــوه : ( ويــسميه بعــضهمالتبيــان فــي إعــراب القــرآن، . ٤٠

، أليب البقـــاء عبـــد اهللا بــن احلـــسني الُعْكـــُربي، )اإلعــراب والقـــراءات يف مجيـــع القــرآن
 .األردن:  الدولية، عمان، بيت األفكار١: ط

 .تونس: دار سحنون:  حملمد الطاهر بن عاشور، طالتحرير والتنوير، . ٤١
عبـد : أيب عبـد اهللا حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان، تـصحيح:  للـذهيبتذكرة الحفـاظ، . ٤٢

 .بريوت لبنان: دار الفكر العريب: الرمحن بن حيىي املعلمي اليماين، ط
ـــب المـــسالك لمعرفـــة  . ٤٣  للقاضـــي أعيـــان مـــذهب مالـــك،ترتيـــب المـــدارك وتقري

ــــاف : حممــــد بــــن شــــريفة وآخــــرين، ط: عيــــاض بــــن موســــى البــــسيت، ت وزارة األوق
  .املغرب: والشؤون اإلسالمية

ـــد اهللا عرضـــاً ودراســـة: ترجيحـــات الزركـــشي فـــي علـــوم القـــرآن . ٤٤  ، لغـــامن بـــن عب
 .الرياض: هـ، دار كنوز إشبيليا١٤٣٠ / ١: الغامن، ط

ـــــة  . ٤٥ ـــــين األدل ـــــرجيح ب ـــــشرعية،التعـــــارض والت  حبـــــث أصـــــويل مقـــــارن باملـــــذاهب ال
هــــــ، دار ١٤١٧ / ١: اإلســــالمية املختلفـــــة، لعبـــــد اللطيـــــف عبـــــد اهللا الربزجنـــــي، ط

 .لبنان: الكتب العلمية، بريوت
هـــ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ١/١٤٢٤لعلــي بــن حممــد اجلرجــاين، طالتعريفــات،  . ٤٦

 .لبنان: بريوت
: بــــد الــــسالم أبــــو النيــــل، طحممــــد ع/ د: تتفــــسير اإلمــــام مجاهــــد بــــن جبــــر،  . ٤٧

 .مدينة نصر: هـ، دار الفكر اإلسالمي احلديثة، مصر١/١٤١٠



       
 

 
 
 

٢٤٩

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

حممـد باسـل :  أيب حممد سهل بن عبـداهللا التـسرتي، مجـع وتعليـقتفسير التستري، . ٤٨
  .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بريوت٢/١٤٢٨: عيون السود، ط

مـن أول ( بـن املفـضل  أيب القاسم، احلسني بن حممـدتفسير الراغب األصفهاني، . ٤٩
: عادل بـن علـي الـشدي، ط/ د: ، ت) من سورة النساء١١٣آل عمران إىل آية، 

 .الرياض: هـ، مدار الوطن١/١٤٢٤
، البـن أيب والتابعين والصحابة تفسير القرآن العظيم مسنًدا عن رسول اهللا  . ٥٠

ـــرازي، ت ـــدالرمحن بـــن حممـــد ال / ٣: أســـعد حممـــد الطيـــب، ط: حـــامت أيب حممـــد عب
 .مكة املكرمة: هـ، مكتبة نزار مصطفى الباز١٤٢٤

 أليب الفـــداء عمـــاد الـــدين إمساعيـــل بـــن كثـــري الدمـــشقي، تفـــسير القـــرآن العظـــيم، . ٥١
 .الرياض: هـ، دار عامل الكتب١٤٢٥/ ١: مصطفى السيد وآخرين، ط: ت

: منــصور بــن حممــد التميمــي املــروزي، ت: أليب املظفــر الــسمعاينتفــسير القــرآن،  . ٥٢
 .الرياض: هـ، دار الوطن١٤١٨/ ١: م وغنيم بن عباس، طياسر بن إبراهي

عمـاد :  لفخر الدين حممد بن عمـر الـرازي، ت،)مفاتيح الغيب(التفسير الكبير  . ٥٣
 .مصر: ، املكتبة التوفيقية، القاهرة٢٠٠٣: زكي البارودي، ط

إبـراهيم حممـد : أليب حممد عبـداهللا بـن مـسلم بـن قتيبـة، تتفسير غريب القرآن،  . ٥٤
 .لبنان: هـ، مكتبة اهلالل، بريوت١/١٤١١رمضان، ط

: عبـــــــد اهللا حممـــــــود شـــــــحاته، ط:  تتفـــــــسير مقاتـــــــل بـــــــن ســـــــليمان البلخـــــــي، . ٥٥
 .لبنان: هـ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت١/١٤٢٣

أيب : البـــن حجـــر أيب الفـــضل أمحـــد بـــن علـــى العـــسقالين، تتقريـــب التهـــذيب،  . ٥٦
 .الرياض: العاصمةهـ، دار ١٤٢٣/ ٢: األشبال صغري أمحد الباكستاين، ط

إبـراهيم :  ت،البن حجر العسقالين أيب الفضل أمحد بن عليتهذيب التهذيب،  . ٥٧
 .لبنان: هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٢٥/ ١الزيبق، وعادل مرشد، ط 

:  أليب منصور حممد بن أمحـد األزهـري، ت،)معجم تهذيب اللغة(تهذيب اللغة  . ٥٨
 .لبنان:  بريوتهـ، دار املعرفة،١٤٢٢ / ١رياض زكي قاسم، ط 

، للشيخ عبد الرمحن بن ناصر بـن تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان . ٥٩
هـــ، مؤســسة الرســالة ١٤٢٠/ ١: عبــد الــرمحن بــن معــال اللوحيــق، ط: ســعدي، ت

 .لبنان: بريوت
، أليب عمــرو )كتــاب التيــسري يف القــراءات الــسبع (التيــسير فــي القــراءات الــسبع . ٦٠

هـــــــ، دار الكتــــــب ١٤٢٦/ ٢: أوتــــــويرتزل، ط: عنايــــــةعثمــــــان بــــــن ســــــعيد الــــــداين، 
 .م١٩٣٠مجعية املستشرقني األملانية، : لبنان، معتمدة على طبعة: العلمية، بريوت

:  أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــربي، تجــامع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، . ٦١



       
 

 
 
 

٢٥٠

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 .الرياض: هـ، عامل الكتب١٤٢٤/ ١: عبد اهللا بن عبداحملسن الرتكي، ط
ــ . ٦٢ :  أليب عمــرو عثمــان بــن ســعيد الــداين، تان فــي القــراءات الــسبع،جــامع البي

: القـــاهرة: هــــ، دار احلـــديث١٤٢٧/ ١: حيـــىي مـــراد، ط. عبـــدالرحيم الطرهـــوين، ود
 .مصر

، أليب الجــامع ألحكــام القــرآن، والمبــين لمــا تــضمنه مــن الــسنة وآي الفرقــان . ٦٣
ـــــــداهللا بـــــــن عبداحملـــــــسن . د: عبـــــــداهللا حممـــــــد بـــــــن أمحـــــــد القـــــــرطيب، ت الرتكـــــــي، عب

 .لبنان: هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١/١٤٢٧ط
حممـد الـسعيد :  تأليب بكر أمحد بـن حـسني البيهقـي،الجامع لشعب اإليمان،  . ٦٤

 .لبنان: الكتب العلمية، بريوتهـ، دار ١/١٤٢١، طبن بسيوين زغلول
، دار ١: ، حملمـود صــايف، طالجـدول فــي إعـراب القــرآن الكـريم وصــرفه وبيانــه . ٦٥

 . سوريا:الرشيد، دمشق
أيب عبـد اهللا حممـد بـن أيب :  للحميـديجذوة المقتـبس فـي ذكـر والة األنـدلس، . ٦٦

  .م، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، القاهرة١٩٦٦: نصر فتوح، ط
: أيب حممــد عبــد الــرمحن بــن حممــد الــرازي، ت:  البــن أيب حــامتالجــرح والتعــديل، . ٦٧

: لميـــــة، بـــــريوتهــــــ، دار الكتـــــب الع١٤٢٢/ ١: مـــــصطفى عبـــــد القـــــادر عطـــــا، ط
 .لبنان

ـــساب العـــرب،  . ٦٨ عبـــداملنعم : أليب حممـــد علـــي بـــن حـــزم األندلـــسي، تجمهـــرة أن
 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بريوت٤/١٤٢٨خليل إبراهيم، ط

أئمـــة األمـــصار باحلجـــاز والعـــراق والـــشام الـــذين ذكـــرهم الحجـــة للقـــراء الـــسبعة،  . ٦٩
كامـــل مـــصطفى : ي، تأليب علـــي احلـــسن بـــن أمحـــد الفارســـ أبـــوبكر بـــن جماهـــد،

 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١/١٤٢١اهلنداوي، ط
ـــار مـــصر والقـــاهرة، . ٧٠ ـــد حـــسن المحاضـــرة فـــي أخب  للـــسيوطي، جـــالل الـــدين عب

هــ، دار الكتـب العلميـة، ١٤١٨ / ١: خليـل منـصور، ط: الرمحن بن أيب بكر، ت
  .لبنان: بريوت

عبــاس أمحــد بــن يوســف بــن  أليب الالــدر المــصون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، . ٧١
/ ٢: أمحــــــد بـــــــن حممــــــد اخلـــــــراط، ط/ د: حممــــــد، املعــــــروف بالـــــــسمني احللــــــيب، ت

 .سوريا: هـ، دار القلم، دمشق١٤٢٤
 جلـــالل الـــدين  عبـــد الـــرمحن بـــن أيب بكـــر، الـــدر المنثـــور فـــي التفـــسير بالمـــأثور، . ٧٢

هــ، دار إحيـاء الـرتاث العـريب بـريوت ١٤٢١/ ١: جندت جنيـب، ط: السيوطي، ت
 .انلبن

أمحـد بـن علـي العـسقالين، :  البـن حجـرالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنـة، . ٧٣



       
 

 
 
 

٢٥١

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

هـــــــ، ١٣٤٩ -هـــــــ ١٣١٣/ ١دائــــــرة املعــــــارف العثمانيــــــة، حيــــــدر أبــــــاد، اهلنــــــد : ط
 .عبد الرمحن اليماين، وهاشم الندوي وآخرين: مصورة، عناية وتصحيح

: ن املـــالكي البـــن فرحـــو الـــديباج المـــذهب فـــي معرفـــة أعيـــان علمـــاء المـــذهب، . ٧٤
هــــ، دار ١٤١٧/ ١: مـــأمون حميـــي الـــدين اجلنـــان، ط: إبـــراهيم بـــن نـــور الـــدين، ت

  .لبنان: الكتب العلمية، بريوت
لإلمـام زيـن الـدين أيب الفـرج عبـد الـرمحن بـن أمحـد الذيل علـى طبقـات الحنابلـة،  . ٧٥

هـــــ، ١٤٢٥/ ١: عبــــد الــــرمحن ســــليمان العثيمــــني، ط/ د: بــــن رجــــب احلنبلــــي، ت
 .السعودية: ان، الرياضمكتبة العبيك

لعــز الــدين أيب حممــد عبــد الــرازق بــن رمــوز الكنــوز فــي تفــسير الكتــاب العزيــز،  . ٧٦
هـــــ، ١٤٢٩/ ١: عبـــد امللـــك بـــن دهـــيش، ط/ د.أ: رزق اهللا الرســـعين احلنبلـــي، ت

املقدمـــة، الفاحتـــة، (اجلـــزء املفقـــود : وأخـــرى. مكـــة املكرمـــة: مكتبـــة األســـدي: توزيـــع
 .هـ١/١٤٣٤عبدامللك بن دهيش، ط. د.أ: ، ت)البقرة، أول آل عمران

 حملمـــود األلوســــي روح المعـــاني فـــي تفـــسير القـــرآن العظـــيم والـــسبع المثـــاني، . ٧٧
هـــــــ، دار الكتــــــب ١٤٢٢/ ١: ط، علــــــي عبــــــد البــــــاري عطيــــــة: البغــــــدادي، ضــــــبط

 .لبنان: العلمية، بريوت
 أليب علــي احلــسن بــن حممــد بــن إبــراهيم الروضــة فــي القــراءات اإلحــدى عــشرة، . ٧٨

هـــــ، مكتبــــة العلــــوم ١٤٢٤/ ١: مــــصطفى عــــدنان ســــلمان، ط. د: ادي، تالبغــــد
 .واحلكم، املدينة املنورة

 أليب الفــــرج عبـــدالرمحن بـــن علـــي بـــن اجلــــوزي، زاد المـــسير فـــي علـــم التفـــسير، . ٧٩
 .لبنان: هـ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت١/١٤٢٣:ط

د بـن موسـى ، أليب بكر أمح)كتاب السبعة في القراءات(السبعة في القراءات  . ٨٠
 .مصر: القاهرة: ، دار املعارف٣شوقي ضيف، ط. د: بن جماهد البغدادي، ت

حممــد ناصـر الــدين :  أيب عبــد اهللا حممـد بــن يزيـد القــزويين، تعليـق:سـنن ابــن ماجـة . ٨١
 .الرياض: هـ، مكتبة املعارف١٤٢٧/ ١: األلباين، ط

ــي داود . ٨٢ الــدين حممــد ناصــر :  ســليمان بــن األشــعث السجــستاين، تعليــق:ســنن أب
 .الرياض: هـ، مكتبة املعارف١٤٢٧/ ٢: األلباين، ط

حممـد ناصـر الـدين :  أيب عيسى حممد بـن عيـسى بـن سـورة، تعليـق:سنن الترمذي . ٨٣
 .الرياض: هـ، مكتبة املعارف١٤٢٧/ ١: األلباين، ط

، مطبعـة جملـس دائـرة ١:  أليب بكـر أمحـد بـن احلـسني البيهقـي طالـسنن الكبـرى، . ٨٤
ـــــة حب ـــــدكناملعـــــارف العثماني ـــــدر أبـــــاد ال ـــــد، مـــــن عـــــام : ي هــــــ، ١٣٥٧ - ١٣٤٦اهلن

دار املعرفـــــة، : عبـــــد الـــــرمحن املعلمـــــي اليمـــــاين وآخـــــرين، تـــــصوير: تـــــصحيح وعنايـــــة



       
 

 
 
 

٢٥٢

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 .لبنان: بريوت
حممــد ناصــر الــدين األلبــاين، :  أيب عبــد الــرمحن أمحــد بــن شــعيب، تعليــق:ســنن النــسائي . ٨٥

 .الرياض: هـ، مكتبة املعارف١٤٢٧/ ١: ط
هـــ، ١٤٢٠/ ٢: ســعد بــن عبــد اهللا احلمّيــد، ط/ د:  تر،ســنن ســعيد بــن منــصو  . ٨٦

 .الرياض: دار الصميعي
شـعيب : مشس الدين حممد بن أمحد بـن عثمـان، ت:  للذهيبسير أعالم النبالء، . ٨٧

 .لبنان: هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت١٤٠٦/ ٤: األرناؤوط وآخرين، ط
/ ١: ط حملمـــد بـــن حممـــد خملـــوف، شـــجرة النـــور الزكيـــة فـــي طبقـــات المالكيـــة، . ٨٨

  .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤٢٤
أيب الفــالح عبــد :  البــن العمــاد احلنبلــيشــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، . ٨٩

  .لبنان: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت: احلي بن أمحد، ط
/ ١: الــوايف الرفــاعي البيلـــي، ط/ ، للـــدكتورشــواذ القــرآن واخـــتالف المــصاحف . ٩٠

 .مصر: ية، املنصورةهـ، املكتبة العصر ١٤٣٦
 أليب نــصر إمساعيــل بــن محــاد اجلــوهري، ،)تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة(الــصحاح  . ٩١

 .لبنان: هـ، دار الفكر، بريوت١٤١٨/ ١: شهاب الدين أبو عمرو، ط: ت
ـــــل، ط:صـــــحيح البخـــــاري . ٩٢ ـــــد اهللا حممـــــد بـــــن إمساعي هــــــ، دار ١٤١٩/ ٢:  أيب عب

 .الرياض: السالم
: دار الــسالم: النيــسابوري، أيب احلــسني، طبــن احلجــاج القــشريي صــحيح مــسلم  . ٩٣

 .هـ١٤١٩/ ١: الرياض، ط
لــــشمس الــــدين حممــــد بــــن عبــــد الــــرمحن الــــضوء الالمــــع ألهــــل القــــرن التاســــع،  . ٩٤

 .لبنان: ، دار اجليل، بريوت١٤١٢/ ١: السخاوي، ط
: أليب نـــــصر عبـــــدالوهاب بـــــن علـــــي الـــــسبكي، تطبقـــــات الـــــشافعية الكبـــــرى،  . ٩٥

هــــــ، دار هجـــــر، ٢/١٤١٣د حممـــــد الطنـــــاحي، طعبـــــدالفتاح حممـــــد احللـــــو، وحممـــــو 
 .مصر: اجليزة

: حممــد عبــد القــادر عطــا، ط:  حملمــد بــن ســعد بــن منيــع، تالطبقــات الكبــرى، . ٩٦
 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بريوت٢/١٤١٨

ســليمان بـن صـاحل اخلــزي، :  ألمحــد بـن حممـد األدنـه وي، تطبقـات المفـسرين، . ٩٧
 .املدينة املنورة: هـ، مكتبة العلوم واحلكم١٤١٧/ ١: ط

: عبـد الـسالم عبـد املعـني، ط: حممد بـن علـي، ت:  للداوديطبقات المفسرين، . ٩٨
 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١/١٤٢٢

: علــي حممــد عمــر:  للــسيوطي، عبـد الــرمحن بــن أيب بكــر، تطبقــات المفــسرين، . ٩٩



       
 

 
 
 

٢٥٣

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 . مصر:هـ، مطبعة احلضارة العربية، الفجالة١٣٩٦تصوير عن الطبعة األوىل 
: مشس الـدين حممـد بـن أمحـد بـن عثمـان، ت:  للذهيبالعبر في خبر من غبر، . ١٠٠

  .لبنان: دار الكتب العلمية، بريوت: حممد السعيد بن بسيوين زغلول، ط
هــ، دار إحيـاء ٢/١٤٢٦أليب عبدالرمحن اخلليل بن أمحـد الفراهيـدي، طالعين،  . ١٠١

 .لبنان: الرتاث العريب، بريوت
:  البن اجلزري، أيب اخلري حممد بن حممد، تالقراء،غاية النهاية في طبقات  .١٠٢

 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤٠٢/ ٣: برجسرتاسر، ط. ج
أمحد : أليب بكر بن حممد بن عبدالعزيز السجستاين، تغريب القرآن،  .١٠٣

م، دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر، ١/١٩٩٣عبدالقادر صالحبة، ط
 .دمشق: سوريا

حممد : للقاضي عياض بن موسى اليحصيب البسيت، مجع وتريتآن، غريب القر  .١٠٤
 .عّمان: م، دار ورد األردنية١/٢٠١٠جملي ربابعة، ط

حممــد عبــدالقادر : ، تالفتــاوى الكبــرى، لــشيخ اإلســالم ابــن تيميــة الحرانــي . ١٠٥
 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤٠٨/ ١: عطا، ط

أيب الفـضل أمحـد بـن علـي :  حجـرالبـنفتح الباري بشرح صحيح البخـاري،  . ١٠٦
حممــد : العــسقالين، تــصحيح وتعليــق الــشيخ عبــد العزيــز بــن عبــد اهللا بــن بــاز، تــرقيم

 .مكتبة الرياض احلديثة: السلفية، تصوير: فؤاد عبد الباقي، ط
 لإلمـام حممـد فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، . ١٠٧

: دار عــــام الكتــــب: لبنــــان، تــــصوير: عرفــــة، بــــريوتدار امل: بــــن علــــي الــــشوكاين، ط
ة واإلرشـــاد وزارة الـــشؤون اإلســـالمية واألوقـــاف والـــدعو : هــــ، توزيـــع١٤٢٤الريـــاض 

 .بالسعودية
 للـدكتور حممـود حامـد عثمـان، القاموس المبين في اصطالحات األصـوليين، . ١٠٨

 .هـ، دار الزاحم، الرياض١/١٤٢٣: ط
أيب الوفـاء نـصر : فـريوز أبـادي، تعليـق حملمـد بـن يعقـوب، الالقاموس المحـيط، . ١٠٩

 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤٢٥/ ١: اهلوريين، ط
عبـــدالرمحن . د: أليب جعفـــر أمحـــد بـــن حممـــد النحـــاس، تالقطـــع واالئتنـــاف،  . ١١٠

 .هـ، دار عامل الكتب بالرياض١/١٤١٣املطرودي، ط
حــسني بــن : ردارســة نظريــة تطبيقيــة، للــدكتو قواعــد التــرجيح عنــد المفــسرين،  . ١١١

 .الرياض: هـ، دار القاسم١٤١٧/ ١: علي احلريب، ط
/ ١: خالــد بــن عثمــان الــسبت، ط: مجعــاً ودراســة، للــدكتورقواعــد التفــسير،  . ١١٢

 .مصر: هـ، دار ابن عفان، القاهرة١٤٢٦



       
 

 
 
 

٢٥٤

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

: أيب احلـسن علـي بـن حممـد، مراجعـة: البن األثـري اجلـزريالكامل في التاريخ،  . ١١٣
  .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤٠٧ / ١: حممد يوسف الدقاق، ط

دار صـادر، : ، حملمد أعلى بن علي التهـانوي، طكشاف اصطالحات الفنون . ١١٤
 .لبنان: بريوت

 الكــشاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل وعيــون األقاويــل فــي وجــوه التأويــل، . ١١٥
دار الكتـــــاب : مـــــصطفى حــــسني أمحـــــد، ط: حملمــــود بـــــن عمــــر الزخمـــــشري، ضــــبط

 .نلبنا: بريوت: العريب
أليب حممــد بــن أيب الكــشف عــن وجــوه القــراءات الــسبع وعللهــا وحججهــا،  . ١١٦

هــــ، مؤســـسة الرســـالة، ٥/١٤١٨حميـــي الـــدين رمـــضان ط. د: طالـــب القيـــسي، ت
 .لبنان: بريوت

 أليب إسـحاق أمحـد بـن حممـد بـن إبـراهيم الكشف والبيان في تفسير القـرآن، . ١١٧
 العلميــــــة، هـــــــ، دار الكتــــــب١٤٢٥/ ١: ســــــيد كــــــسروي حــــــسن، ط: الثعلــــــيب، ت

 .لبنان: وتبري 
أليب البقـاء أيـوب بـن  معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، -الكليات  . ١١٨

عــــــــــــدنان درويـــــــــــش، وحممـــــــــــد املــــــــــــصري، . د: موســـــــــــى احلـــــــــــسيين الكفـــــــــــوي، ت
 .لبنان: هـ، مؤسسة الرسالة، بريوت٢/١٤١٩ط

 لعـــالء الــــدين علـــي بــــن حممـــد البغــــدادي لبـــاب التأويــــل فـــي معــــاني التنزيــــل، . ١١٩
هـــــ، دار الكتــــب ١٤١٥/ ١: عبــــد الــــسالم حممــــد شــــاهني، ط:  ضــــبط،»اخلــــازن«

 .لبنان: العلمية، بريوت
 أليب احلسن علي بن أيب الكـرم حممـد بـن حممـد اللباب في تهذيب األنساب، . ١٢٠

هـــ، دار ١٤٢٠ / ١: عبـد اللطيـف حــسن عبـد الـرمحن، ط: بـن األثـري اجلــزري، ت
 .لبنان: الكتب العلمية، بريوت

ــــــــرب . ١٢١ ــــــــسان الع ــــــــن منظــــــــور املــــــــصري، ، أليب ال ــــــــن مكــــــــرم ب لفــــــــضل حممــــــــد ب
 .لبنان: م، دار صادر، بريوت٣/٢٠٠٤ط

، أليب بكــــر أمحــــد بــــن احلــــسني بــــن مهــــران المبــــسوط فــــي القــــراءات العــــشر . ١٢٢
ــــدين حممــــد شــــرف، ط: األصــــبهاين، ت ــــصحابة، ١٤٢٤/ ١: مجــــال ال هـــــ، دار ال

 .مصر: طنطا
حــــسن حممــــد : أليب بكــــر محــــد بــــن أمحــــد السرخــــسي احلنفــــي، تالمبــــسوط،  . ١٢٣

 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١/١٤٢١الشافعي، ط
: حممد فـؤاد سـزكني، ط: ، أليب عبيدة معمر بن املثىن التيمي، تمجاز القرآن . ١٢٤

 .مصر: مكتبة اخلاجني، القاهرة



       
 

 
 
 

٢٥٥

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

عبد الرمحن بـن /  مجع وترتيب الشيخمجموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، . ١٢٥
 ).صورةم(هـ، ١٣٩٨/ ١: قاسم وابنه حممد، ط

، أليب الفـــتح المحتــسب فـــي تبيـــين وجـــوه شـــواذ القـــراءات واإليـــضاح عنهـــا . ١٢٦
/ عبـد احللـيم النجـار، ود/ علي النجدي ناصـف، ود: عثمان بن جين األزدي، ت

 .مصر: هـ، وزارة األوقاف١٤٢٤/ ١: عبد الفتاح إمساعيل شليب، ط
د احلـق أيب حممـد عبـ:  البـن عطيـةالمحرر الوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز، . ١٢٧

 .لبنان: هـ، دار ابن حزم، بريوت١٤٢٣/ ١: بن غالب، ط
 أليب عبـد اهللا احلـسني بـن أمحـد مختصر في شـواذ القـرآن مـن كتـاب البـديع، . ١٢٨

: يرجـــسرتاسر، وآثـــر جفـــري، عـــامل الكتـــب، بـــريوت. ج: بـــن خالويـــه اهلمـــداين، ت
 .لبنان

/ أثرهـا، د نشأ�ا، أعالمها، منهجهـا، المدرسة البغدادية للمذهب المالكي، . ١٢٩
حممـــد العلمـــي، حبـــث مقـــدم لنيـــل دبلـــوم الدراســـات العليـــا بكليـــة اآلداب، جامعـــة 

 .املغرب: حممد اخلامس
محيــــــد حلمــــــر، حبــــــث مقــــــدم ملــــــؤمتر :  للــــــدكتورالمدرســــــة المالكيــــــة العراقيــــــة، . ١٣٠

: ، دار البحــــوث للدراســــات اإلســــالمية، ديب)القاضــــي، عبــــد الوهــــاب البغــــدادي(
 .هـ١٤٢٤

مام مالك بن أنس، رواية سحنون بن سعيد التنـوخي عـن لإلالمدونة الكبرى،  . ١٣١
، توزيـع )مـصورة(هـ، دار عامل الكتب، الرياض ١/١٤٢٤عبدالرمحن بن القاسم، ط

 .وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف بالسعودية
 دراســة يف تارخيــه ومساتــه وأشــهر أعالمــه ومؤلفاتــه، للــدكتور المــذهب الحنبلــي، . ١٣٢

: هـــــ، مؤســــسة الرســــالة، بــــريوت١/١٤٢٣: لرتكــــي، طعبــــد اهللا بــــن عبــــد احملــــسن ا
 .لبنان

عـدد مـن : املوسـوعة احلديثـة، حتقيـق:  ضـمن مـشروعمسند اإلمام أحمـد بـن حنبـل، . ١٣٣
: عبــد اهللا بــن عبــد احملــسن الرتكــي، وشــعيب األرنــاؤوط، ط/ د: البــاحثني، حتــت إشــراف

ســـــــالمية وزارة الــــــشؤون اإل: توزيـــــــع. لبنــــــان: هـــــــ، مؤســــــسة الرســـــــالة، بــــــريوت١٤٢٠/ ٢
واألوقـــــاف والـــــدعوة واإلرشـــــاد باململكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية، علـــــى نفقـــــة خـــــادم احلـــــرمني 

 .الشريفني امللك فهد بن عبد العزيز رمحه اهللا
: ، أليب بكــــر بــــن أيب داود السجــــستاين، ت)كتــــاب املــــصاحف (المــــصاحف . ١٣٤

، هــ، دار الفــاروق احلديثــة للنـشر والتوزيــع، القــاهرة١٤٢٤/ ٢: حممـد بــن عبــده، ط
 .مصر

 للـــــــدكتور خلـــــــف بـــــــن حممـــــــد احملمـــــــد، مـــــــصطلحات علـــــــم أصـــــــول الفقـــــــه، . ١٣٥



       
 

 
 
 

٢٥٦

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 .لبنان: هـ، مؤسسة الريان، بريوت١/١٤٢٥:ط
: حممــد عوامــة، ط:  أليب بكــر عبــد اهللا بــن حممــد بــن أيب شــيبة، تالمــصنف، . ١٣٦

 .دمشق: جدة، ومؤسسة علوم القرآن: هـ، دار القبلة١/١٤٢٧
حبيــــب الــــرمحن : صنعاين، ت، أليب بكــــر، عبــــد الــــرازق بــــن مهــــام الــــالمــــصنف . ١٣٧

: املكتـب اإلسـالمي، بـريوت: هـ، ا�لس العلمي، توزيع١٤٠٣/ ٢: األعظمي، ط
 .لبنان

حممـــد عبـــد اهللا :  أليب حممـــد احلـــسني بـــن مـــسعود البغـــوي، تمعـــالم التنزيـــل، . ١٣٨
 .الرياض: هـ، دار طيبة١٤٢٣/ ١: النمر وآخرين، اإلصدار الثاين، ط

عبـــد : حاق إبـــراهيم بـــن الـــسَّري الزجـــاج، ت، أليب إســـمعـــاني القـــرآن وإعرابـــه . ١٣٩
 .لبنان: هـ، عامل الكتب، بريوت١٤٠٨/ ١: اجلليل عبده شليب، ط

هـــ، ١٤٢٥، ١حيــىي مــراد، ط: أليب جعفــر أمحــد النحــاس، تمعــاني القــرآن،  . ١٤٠
 .مصر: دار احلديث، القاهرة

حممــد علــي النجــار وأمحــد :  أليب زكريــا حيــىي بــن زيــاد الفــراء، تمعــاني القــرآن، . ١٤١
 .لبنان: هـ، عامل الكتب، بريوت١٤٠٣/ ٣: يوسف جنايت، ط

 .دار إحياء الرتاث العريب: ، لياقوت بن عبد اهللا احلموي، طمعجم البلدان . ١٤٢
/ للـدكتورمعجم القراءات القرآنية، مع مقدمة في القـراءات وأشـهر القـراء،  . ١٤٣

م، عـــــامل الكتـــــب، ١٩٩٧، ٣عبـــــدالعال ســـــامل مكـــــرم، ط. أمحـــــد خمتـــــار عمـــــر، ود
 .لبنان: تبريو 

محـــدي عبـــد :  أليب القاســـم ســـليمان بـــن أمحـــد الطـــرباين، تالمعجـــم الكبيـــر، . ١٤٤
 .هـ، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت١٤٢٢/ ٢: ا�يد السلفي، ط

دار :  تــراجم مــصنفي الكتــب العربيــة، لعمــر رضــا كحالــة، طمعجــم المــؤلفين، . ١٤٥
 .لبنان: إحياء الرتاث العريب، بريوت

ــــصحابة . ١٤٦ ــــق، للــــدكتور: معجــــم قــــراءات ال ــــوايف / مجــــع وترتيــــب وضــــبط وتوثي ال
 .مصر: هـ، املكتبة العصرية، املنصورة١٤٣٦/ ٢: الرفاعي البيلي، ط

حممـــــد رواس / للــــدكتور، )عربــــي، إنجليــــزي، فرنــــسي(معجــــم لغــــة الفقهــــاء  . ١٤٧
 .لبنان: هـ، دار النفائس، بريوت٢/١٤٢٧قلعجي وآخرين، ط

يب عبيــد عبــداهللا البكــري ألمعجــم مــا اســتعجم مــن أســماء الــبالد والمواضــع،  . ١٤٨
 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١/١٤١٨مجال طلبة، ط: األندلسي، ت

هــ، ١/١٤٢٢أليب احلـسني أمحـد بـن فـارس بـن زكريـا، طمعجم مقاييس اللغة،  . ١٤٩
 .لبنان: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

حممــد مشــس الــدين :  للــذهيبمعرفــة القــراء الكبــار علــى الطبقــات واألعــصار، . ١٥٠



       
 

 
 
 

٢٥٧

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

ـــيت قـــوالج، ط/ د: بـــن أمحـــد بـــن عثمـــان، ت مركـــز البحـــوث اإلســـالمية : طيـــار آل
دار عـــــامل الكتـــــب، الريـــــاض، : إســـــتانبول، تـــــصوير: التـــــابع لوقـــــف الديانـــــة الرتكـــــي

 .هـ١٤٢٤
ملوفـق الـدين أيب حممـد عبـداهللا بـن أمحـد بـن ، )شرح مختصر الخرقـي(المغني  . ١٥١

ـــــــي، ت ـــــــن ع. د: قدامـــــــة املقدســـــــي احلنبل ـــــــداهللا ب بداحملـــــــسن الرتكـــــــي وآخـــــــرين، عب
وزارة الــــــشؤون اإلســــــالمية : الريــــــاض، توزيــــــع: هـــــــ، دار عــــــامل الكتــــــب٣/١٤١٧ط

 .واألوقاف
:  لفخر الـدين حممـد بـن عمـر الـرازي، تالتفسير الكبير ،= (مفاتيح الغيب  . ١٥٢

 .مصر: ، املكتبة التوفيقية، القاهرة٢٠٠٣: عماد زكي البارودي، ط
ــــردات فــــي غريــــب القــــرآن . ١٥٣ الراغــــب ( القاســــم احلــــسني بــــن حممــــد ، أليبالمف

هـــ، دار إحيــاء الــرتاث العــريب، ١٤٢٣/ ١: هيــثم طعمــي، ط: ، ضــبط)األصــفهاين
 .لبنان: بريوت

 للــدكتور بــشري مهــدي الكبيــسي، مفهــوم األلفــاظ ودالالتهــا عنــد األصــوليين، . ١٥٤
 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١/١٤٢٨:ط

حميـي : عمرو عثمان بـن سـعيد الـداين، ت أليب المكتَفى في الوقف واالبتدا، . ١٥٥
 .عمان: هـ، دار عمار، األردن١٤٢٢/ ١: الدين عبد الرمحن رمضان، ط

:  ألمحـــد بـــن حممـــد األمشـــوين، تعليـــقمنـــار الهـــدى فـــي بيـــان الوقـــف واالبتـــدا، . ١٥٦
 .لبنان: هـ، دار الكتب العلمية، بريوت١٤٢٧/ ٢: شريف أبو العال العدوي، ط

 أيب الفـرج عبـد الـرمحن بـن  واألمـم، البـن الجـوزي،المنتظم في تاريخ الملوك . ١٥٧
  .لبنان: دار الكتب العلمية، بريوت: حممد عبد القادر عطا، ط: علي، ت

 رســالة مــنهج اإلمــام الطبــري فــي القــراءات وضــوابط اختيارهــا فــي تفــسيره، . ١٥٨
 جامعـــة اإلمـــام –زيـــد بـــن علـــي مهـــارش، كليـــة أصـــول الـــدين : ماجـــستري، للباحـــث
 .هـ١٤٢١سالمية، حممد بن سعود اإل

الموســوعة الميــسرة فــي تــراجم أئمــة التفــسير واإلقــراء والنحــو واللغــة، مــن  . ١٥٩
:  مـع دراسـة لعقائـدهم وشـيء مـن طـرائفهم، إعـدادالقرن األول إلـى المعاصـرين،

هـــــــ، منــــــشورات جملــــــة ١٤٢٤ / ١: وليــــــد الــــــزبريي، وإيــــــاد القيــــــسي، وآخــــــرين، ط
  ).١(احلكمة، رقم 

بـشار عـواد : حيـىي الليثـي، ت:  أنس األصبحي، روايةلإلمام مالك بنالموطّأ،  . ١٦٠
 .لبنان: هـ، دار الغرب، بريوت١/١٤١٦معروف، ط

مشــس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن : للــذهيبميــزان االعتــدال فــي نقــد الرجــال،  . ١٦١
علي حممد معوض، وعادل أمحـد عبـد املوجـود، وعبـد الفتـاح أبوسـنة، : عثمان، ت



       
 

 
 
 

٢٥٨

 الثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد  السادس و الثاينا�لد  
 منهُج بكٍر القشرييِّ يف القراءاِت، واختياراُتُه فيها

 .لبنان: بريوتهـ، دار الكتب العلمية، ١٤١٦/ ١: ط
 ،كتــاب اهللا عــز وجــل واخــتالف العلمــاء فــي ذلــكالناســخ والمنــسوخ فــي   . ١٦٢

، دار العاصــمةهـــ، ١٤٣٠/ ١: طســليمان الالحــم، . د: تأليب جعفــر النحــاس، 
 .الرياض

 جلمــال الــدين أيب احملاســن يوســف النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مــصر والقــاهرة، . ١٦٣
ارة الثقافــة واإلرشــاد القــومي م، وز ١٩٦٣ / ١٣٨٣: بـن تغــري بــردي األتــابكي، ط

دار :  املؤســسة املــصرية العامــة للتــأليف والرتمجــة والطباعــة والنــشر، مــصورة عــن ط-
 .الكتب املصرية

: أليب اخلــري حممــد بــن حممــد بــن اجلــزري، تعليــقالنــشر فــي القــراءات العــشر،  . ١٦٤
 .، دار الصحابة للرتاث، طنطا، مصر١: مجال الدين حممد شرف، ط

الــسيد بــن عبــد : ، أليب احلــسن علــي بــن حممــد املــاوردي تعليــقالنكــت والعيــون . ١٦٥
 .لبنان: ، دار الكتب العلمية، بريوت١: املقصود بن عبد الرحيم، ط

أيب الــسعادات املبــارك بــن : ثــري البــن األالنهايــة فــي غريــب الحــديث واألثــر، . ١٦٦
 .األردن: بيت األفكار الدولية، عّمان: حممد اجلزري، ط
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