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  ملخص البحث
  

ـــى اإلمـــــام شـــــهاب الـــــدین األلوســـــي بتوجیـــــه القـــــراءات متواترهـــــا وشـــــاذها،    ُّاعتنــ
واالحتجـاج لهــا، وتعلیلهـا، وكــان لـه منهجــه الواضــح فـي توجیــه القـراءات فــي تفــسیره 

، وقــد نحــوت فــي هــذه الدراســة إلــى بیــان مــنهج األلوســي فــي تناولــه )روح المعــاني(
  .للقراءات القرآنیة

 التعــرف علــى مــنهج اإلمــام أبــي الثنــاء األلوســي مــن :لبحــث إلــىویهــدف هــذا ا  
ٕخـــالل عرضـــه للقـــراءات القرآنیـــة الـــواردة فـــي حیـــز الدراســـة، وابـــراز أهمیـــة القـــراءات 

  .القرآنیة المتواترة والشاذة في تفسیره روح المعاني
 أن األلوسي قد امتاز بنهج قـویم بنـى علیـه تعاملـه مـع :ومن أبرز نتائج البحث  
ءات القرآنیــة وأئمــة القــراءات، وال ســیما المتـواتر منهــا، ولــم یــرفض كــذلك القــراءة القـرا

ُإذا صح سندها، ومن ثم راح یبحث ویخرج ما كـان ظـاهره الخطـأ ََّ وأن األلوسـي قـد . َّ
ًأرسى قاعدة مهمة في حقل القراءات القرآني، ثم رأینـاه یطبقهـا تطبیقـا تامـا متكـامال،  ً

  . القرآنیة جاءت على لغات العرب؛ قیاسها، وشاذهاأن القراءات: وأال وهي
ویوصي البحث برصد جهود بحثیـة؛ لبیـان أن هـؤالء األئمـة كـانوا فـي غایـة مـن   

الدقة واألمانة العلیمة، في إیرادهم للقراءات القرآنیـة، وأن یتخـذوا مـن نهـج ابـن جنـي 
فون مـــن ًوأبــي حیـــان واأللوســـي نبراســـا یـــضيء لهــم كهـــوف البحـــث العلمـــي، ویستـــش

وكذلك إعادة النظـر لـدى البـاحثین فـي . خالله مناهج المفسرین والنحاة مع القراءات
كتـــب المفـــسرین التـــي اهتمـــت بـــإیراد القـــراءات القرآنیـــة، وتوجیههـــا واالحتجـــاج بهـــا، 
واالحتجـاج لهـا، فینبغـي أن نقـف علـى تفاسـیر القـرآن اللغویـة؛ كاللبـاب البـن عــادل، 

  .العقل السلیم، وغیرهماوتفسیر أبي السعود إرشاد 
  

 ت:  

  .األلوسي، روح المعاني، الشاذة، القراءات، المتواترة  
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     Imam Al-Alusi took care of directing, explaining and giving 
evidences and causation for the abnormal and authentic Quranic 
readings (Qira’at), as he had a clear approach to directing 
readings in his interpretation (Tafseer) entitled (ROUH AL-M’ANI 
“Soul of meanings”). In this study I tried to reveal Al-Alusi 
approach in dealing with the Qur'anic readings 
This research aims to identify the approach of Imam Abi Al-Thana’ 
Al-Alusi through his presentation of the Qur'anic readings included 
in this study as well as highlighting the importance of the 
authentic and abnormal Quranic readings in his interpretation. 
The main findings of the research are: 
 Al-Alusi was distinguished by a valid approach based on his 
dealing with the Quranic readings and imams of readings, 
especially the authentic ones, and did not reject any Quranic 
reading if it’s chain of narration is correct and then researched 
and ruled out what was wrong. Al-Alusi laid down an important 
rule in the field of Quranic readings, and then we saw him 
applying this rule completely and fully; this rule is: Quranic 
readings were revealed to the prophet according to the standard 
and abnormal Arabic dialects and languages 
 The research recommends monitoring research efforts to show 
that those imams were very accurate and had academic honesty 
when they mentioned the Quranic readings as well as taking the 
approach of Ibn Jinni, Abu Hayyan and Al-Alusi to illuminate the 
caves of scientific research and to discover the approaches of the 
interpreters and grammarians with the Quranic readings. The 
researcher recommends other researchers to reconsider the 
books of the interpreters, which interested in the mentioning the 
Quranic readings and taking them as evidences and giving 
evidences for them. We should look at the linguistic 
interpretations of the Quran, such as the book of AL-LUBAB for 
Ibn Adel and the interpretation of Abu al-Saud (“IRSHAD AL-AQL 
AL-SALEEM”) the guidance of the sound mind) and others 
Keywords: ROUH AL-M’ANI “Soul of meanings” – abnormal 
readings – Qira’at (readings) – authentic readings 
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  مقدمة البحث
ُالحمــد هللا حمــدا كثیــرا طیبــا مباركــا فیــه، كمــا یحــب ربنــا ویرضــى، وأشــهد أن ال    ً ُُّ ُّ ُ ًً ً

َإله إال اهللا وحده ال شریك له، شهادة من أقر له برق العبودیـة، واسـتعاذ بـه مـن شـر  ِ َّ ْ َ َ َ
ُوأشــــهد أن محمــــدا عبــــده المــــصطفى، ونبیــــه المجتبــــى، ورســــوله . الــــشیطان والهــــوى ُّ ُ ً ُ

ُدق المصدوق الذي ال ینطق عن الهوىالصا ُ ُ.  
فــإن كتــاب اهللا هــو أفــضل مــا تفنــى فیــه األعمــار واألوقــات، وأولــى مــا  بعــد، أمــا  

ًتــصرف إلیــه الهمــم تعلمــا وتعلیمــا، وحفظــا ودراســة، وتــدبرا وتــالوة ً ً ًً فــشرف كــل علــم . ً
العلـوم منوط بمتعلقه، ومتعلق القرآن الكریم هو كالم اهللا، فال جـرم أن یكـون أشـرف 

ًولقـــد اخـــتص اهللا تعــالى هـــذه األمـــة بـــإنزال بــالقرآن الكـــریم هادیـــا ومرشـــدا، . وأقدســها ً
َإنـا نحـن نزلنـا الـذكر {: واختصه اهللا بحفظه من عبث البشر وتحریفهم، فقال تعـالى ْ َ َ َِّ ْ َّ ُ ْ َِّ

َوانـا لــه لحــافظون ُ ِِ َ َ َُ َّ ٕ ُإنَّ علینــا جمعــه وقرآنــه{: ، وقـال]٩: الحجــر [}َ َُ َْ ُْ َ َ َ َْ َ ، ]١٧: القیامــة [}ِ
فلم یكـل حفظـه إلـى أحـد كائنـا مـن كـان، فلـم تطلـه یـد التحریـف والتبـدیل كمـا طالـت 

  .كتب الیهود والنصارى
 ، وخاصـة علـم القـراءات،ولقد اعتنى العلماء بـالقرآن الكـریم وعلومـه عنایـة كبیـرة  

ء التفـسیر ٕحیث إن المفسرین اعتبروه الخادم األمین لبیـان معـاني القـرآن الكـریم واثـرا
 ولقـــد بـــرز مـــن المتـــأخرین اإلمـــام شـــهاب الـــدین ،لبیـــان مـــراد اهللا تعـــالى مـــن عبـــاده

ــــد اهللا األلوســــي البغــــدادي؛ إذ یعــــد  كــــشاف رمــــوز الحقــــائق «ُّمحمــــود بــــن الــــسید عب
وغــواص بحــر الــدقائق شــیخ علمــاء العــراق بــل بــدر اآلفــاق عالمــة الفــضالء وســند 

ـــذتالنـــبالء وحیـــد الـــدهر باال ات بـــدیع األخـــالق خاتمـــة المفـــسرین وســـعد فـــاق كـــریم ال
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 بتوجیـــــه القـــــراءات )~( ولقـــــد اعتنـــــى ،)١(»المحققـــــین وفخـــــر علمـــــاء المـــــسلمین
 وكـــان لــه منهجـــه الواضــح فـــي توجیـــه ، وتعلیلهــا، واالحتجــاج لهـــا،ُّمتواترهــا وشـــاذها

َّالقراءات؛ حیث إنه  تفـسیر : ِّتفسیر جامع لخالصة كـل مـا سـبقه مـن التفـسیر؛ مثـل«ُ
 وتفـسیر ، وتفـسیر أبـي الـسعود، والكـشاف للزمخـشري، وتفسیر أبي حیان،طیةابن ع

 وصـاغ مـن ذلـك كلـه تفـسیره بعـد أن أطـال النظـر ، وتفسیر الفخر الـرازي،البیضاوي
ً ووازن وقـارن ورجــح مـا اختـاره؛ معتمـدا علــى زاد كبیـر مـن الثقافـة الواســعة ،فیمـا قـرأ َّ

یه مـن بیــان القـراءات القرآنیــة؛ متواترهــا  وذلـك مــا ســأجل،)٢(»فـي علــوم الـشرع واللغــة
َّوشــاذها التــي احــتج بهــا فــي تفــسیره روح المعــاني؛ مــن أول فاتحــة الكتــاب إلــى اآلیــة 

ــــــرة ــــــب المفــــــسرین . الخامــــــسة مــــــن ســــــورة البق ــــــة فــــــي كت ــــــراءات القرآنی ٕوان تتبــــــع الق
 وكــذا كــشف منــاهج المفــسرین فــي عــرض القــراءات ،واستخالصــها لــه میــزات جلیلــة

 وكمـا أن للمفـسرین مـذاهب ومـشارب فـي ،یرهم مهم وجـدیر بعنایـة البـاحثینفي تفاس
 وعلیـه فـال ،تفاسیرهم فكذا في تناولهم للقراءات القرآنیة في ثنایا كتـبهم وعرضـها لهـم

؛ إذ )U(یقل إبراز مناهجهم فـي القـراءات عـن إبـراز أسـالیبهم فـي تناولـه لكتـاب اهللا 
ه فقــد نحــوت فــي هــذه الدراســة إلــى بیــان مــنهج  وعلیــ،ٍّلكــل مــن األمــرین فوائــد كثیــرة

  :َشهاب الدین األلوسي في تناوله للقراءات القرآنیة وفق ما یلي

                                                
جــالء العینــین فــي محاكمــة األحمــدین، لخیــر الــدین نعمــان بــن محمــود األلوســي، المعــروف ) ١(

 .٥٧م، ص١٩٨١ ،هـ١٤٠١، ١علي السید صبح المدني، ط: بابن األلوسي، قدم له
 ،، رســالة ماجــستیر»روح المعــاني «مــنهج اإلمــام األلوســي فــي القــراءات وأثرهــا فــي تفــسیره) ٢(

غـــزة، ، عـــصام العبـــد زهـــد، الجامعـــة اإلســـالمیة .د :بـــالل علـــي العـــسلي، إشـــراف: لباحـــثل
 .٤٠م، ص٢٠٠٩ ،هـ١٤٣٠
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ر اب اأ:  

  :دفعني إلى تناول موضوع هذا البحث عدة أسباب؛ أبرزها
؛ مــن حیــث )~(إبــراز القیمــة العلمیــة للقــراءات القرآنیــة فــي تفــسیر األلوســي  -١

 واحتفــي ،كــم كبیــر ووفیــر مــن القــراءات التــي أوردهــا فــي تفــسیرهُاشــتماله علــى 
ـــــواتر بالـــــذكر،بهـــــا  وقـــــد ســـــعى فـــــي ، كمـــــا خـــــصَّ الـــــشاذ بالـــــذكر، وخـــــصَّ المت

 .ماهتوجیه
 لــــه مدرســــة ممیــــزة عــــن غیــــره فــــي إیـــــراد )~(إن شــــهاب الــــدین األلوســــي  -٢

ًالقراءات القرآنیة؛ وهو وان كـان نقـل عمـن قبلـه؛ لكنـه وضـع لنفـسه منهجـ َّ ا سـار ٕ
 وقــد ال یعثــر علــى ،علیــه فــي تفــسیره هــذا؛ مــن حیــث توجیهــه للقــراءات وتعلیلهــا

 وقـــد أكثـــر فــي تفـــسیره مــن توجیـــه القـــراءات ،مثلــه فـــي نفاســة المحتـــوى وجودتــه
  .على ما سیظهر معنا فیما خصصت فیه الدراسة

 واعتمــد ،أن شــهاب الــدین األلوســي قــد تــأثر بكثیــر مــن العلمــاء الــسابقین علیــه -٣
لـیهم؛ فنــراه ینقـل عــنهم وقـد یتبنــى مـا ذهبــوا إلیـه فــي بعـض األحــایین؛ خاصــة ع

فیمـــا أورده عـــن أبـــي الـــسعود صـــاحب إرشـــاد العقـــل الـــسلیم إلـــى مزایـــا الكتـــاب 
  .الكریم

  

ا أ:  

  :تنبع أهمیة هذا البحث من األمور التالیة
 وبخاصــة علــم ،أن لعلــم القــراءات فــضله العظــیم وأثــره الكبیــر فــي ســائر العلــوم -١

 .تفسیر الكتاب المبین؛ فبین الفنین ارتباط وثیق وعالقة حمیمة
ًأن روح المعــاني یعتبــر دیوانــا جامعــا للقــراءات القرآنیــة بأنواعهــا؛ وخاصــة فیمــا  -٢ ً

َّ حتـى أنـه قـد یتفـرد بـبعض القـراءات الـشاذة التـي خلـت ،یتصل بالقراءات الـشاذة
  .منها كتب العلم المتخصصة
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اف اأ:  

  :األهداف التالیةیسعى هذا البحث إلى تحقیق 
 ، واإلعــراب، والرسـم،إثبـات أن هنـاك عالقـة وطیـدة بـین أوجـه القـراءات القرآنیـة -١

 .والصرف والمعاني وغیرها
ٍالتعــرف علــى علــم مــن أعــالم المفــسرین؛ خاصــة فیمــا یتعلــق بالتفــسیر اللغــوي  -٢ َ َ

  .للقرآن الكریم القائم على علوم العربیة
التعـــرف علـــى مـــنهج اإلمـــام أبـــي الثنـــاء األلوســـي مـــن خـــالل عرضـــه للقـــراءات  -٣

  .القرآنیة الواردة في حیز الدراسة
 .الشاذة في تفسیره روح المعانيإبراز أهمیة القراءات القرآنیة المتواترة و -٤

  

ا :  

ي المــنهج المــستخدم فــي هــذا البحــث بعــد التمحــیص والدراســة هــو المــنهج االســتقرائ  
 القائم على اسـتقراء نـصوص القـرآن الكـریم المتعلقـة بـالقراءات المتـواترة والـشاذة ،التحلیلي

 سـوف ،سـبیل تحقیـق أهـداف البحـث  وعلیـه ففـي،في الحیز الذي ستشغله الدراسـة هنـا
  :أحرص على اتباع النقاط التالیة

  .یة وذلك ببیان اسم السورة ورقم اآل، عزو اآلیات القرآنیة إلى أماكنها-١
  . الرجوع إلى كتب التفسیر لتوضیح معاني نصوص القرآن الكریم-٢
 مــع بیــان درجــة الحــدیث ، تخــریج األحادیــث النبویــة مــن أمهــات كتــب الحــدیث-٣

  .ًوالحكم علیه صحة وضعفا إذا كانت روایته من غیر الصحیحین
  . تخریج اآلثار الواردة عن الصحابة والتابعین من كتب اآلثار-٤
  . وتوثیقها من المصادر المعتمدة،قوال المنقولة إلى قائلیها نسبة األ-٥
  . نقل آراء العلماء من واقع كتبهم مباشرة من غیر وساطة-٦
  .ً جعلتها بین قوسین تمییزا لها، إذا نقلت المعلومات من المراجع بالنص-٧
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 ألتــــزم األمانــــة العلمیــــة فــــي نقــــل المعلومــــات واألقــــوال واألدلــــة مــــن المــــصادر -٨
  .مراجع المعتمدة في كل فنوال

  . مراعاة قواعد اللغة في كتابة البحث-٩
  . عمل الفهارس العلمیة الالزمة للبحث-١٠

  

ا :  

  : وذلك على النحو التالي،خاتمة و،وثالثة مباحث ،تمهید: یتكون هذا البحث من
  .تعریف مصطلحات عنوان البحث :التمهید

  .اءات القرآنیة موقف األلوسي من القر:المبحث األول
  . القراءات القرآنیة الواردة عند األلوسي في سورة الفاتحة:المبحث الثاني

 القــراءات القرآنیــة الــواردة عنــد األلوســي مــن أول ســورة البقــرة إلــى :المبحــث الثالــث
  .اآلیة الخامسة من سورة البقرة

  .أهم نتائج البحث وتوصیاته:  وفیها:خاتمة البحث
  

  

 ِ ََُْواوأاًَِوآ   
  

&&&&&
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e   
  تعريف مصطلحات عنوان البحث

  

  : أ اء اا : أو

 نـسبة ،)١(هو شهاب الـدین محمـود بـن الـسید عبـد اهللا أفنـدي األلوسـي البغـدادي  
 هجریـة ونـشأ فـي بلـدة ١٢١٧ولـد سـنة .  وهـي بلـدة بـالقرب مـن بغـداد»ألوسیة«إلى 

ًغداد؛ حیث تعلم على ید أبیـه الـذي كـان عالمـا؛ وكـذلك كانـت تسمى كرخ من قرى ب ِ
 وبـدأ التـألیف ، ثـم جلـس یعلـم النـاس،َّ كما إنه تتلمذ علـى علمـاء عـصره،عائلته كلها

 وكـان ، وبـرع فـي اللغـة التفـسیر الحـدیث والفلـسفة وعلـم الكـالم،في سن الثالثة عشر
 ،... فحـــول العلمـــاء أخـــذ العلـــم عـــن، خاتمـــة المفـــسرین ونخبـــة المحـــدثین)~(«

 عـن اً بالسنن متجنبـاً متمسك،وكان أحد أفراد الدنیا یقول الحق وال یحید عن الصدق
 ، وكــان جــل میلــه لخدمــة كتــاب اهللا،اً وللــدین الحنفــي مـسدداً حتــى جــاء مجــدد،الفـتن

 وكـــان غایـــة فـــي الحـــرص علـــى تزایـــد علمـــه وتـــوفیر ،)r(وحـــدیث جـــده رســـول اهللا 
 ودرس ،غل بالتـدریس والتـألیف وهـو ابـن ثـالث عـشرة سـنة واشـت،نصیبه منه وسـهمه

                                                
ــین، البــن األلوســي، ص: ینظــر ترجمتــه فــي) ١( ــة البــشر ٥٧جــالء العین فــي تــاریخ القــرن ، وحلی

محمــد بهجــة البیطـــار، دار : الثالــث عــشر، لعبــد الـــرزاق البیطــار المیــداني، تحقیــق وتعلیـــق
ــــروت، ط ــــسید محمــــود ٣/١٤٥٠م، ١٩٩٣ ،هـــــ١٤١٣، ٢صــــادر، بی ــــر، لل ، والمــــسك األذف

، واألعــالم، لخیــر الــدین بــن ٦م، ص١٩٣٠، ١ بغــداد، ط،شــكري األلوســي، مطبعــة اآلداب
ــــــي، دار ال ــــــین، محمــــــود الزركل ــــــم للمالی ، ومعجــــــم ٧/١٧٦م، ٢٠٠٢هـــــــ، ١٤١٣ ،١٥طعل

ــاء التــراث العربــي ــة المثنــى، بیــروت، دار إحی ــة، مكتب  بیــروت، ،المــؤلفین، لعمــر رضــا كحال
 .١٢/١٧٥، ت.د



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ١١ -

 وأجیــز ،واشــتهر األلوســي فــي بغــداد. )١(»ووعــظ وأفتــى للحنفیــة فــي بغــداد المحمیــة
-ًفي سن مبكرة من علمـاء عـصره؛ لیكـون مفتیـا للمـذهب الحنفـي الـسائد فـي بغـداد 

قـد كـان  ذلك لثقة علماء عصره في علمه -مع أنه كان شافعي المذهب مثل عائلته
 عـین ـهـ١٢٤٨وفـي عـام . ًلذلك تأثیر فـي تفـسیره فكثیـرا مـا ینتـصر آلراء أبـي حنیفـة

ًمـدیرا للمدرسـة المرجانیــة وكـان ال یعــین فـي هـذا المنــصب إال أعلـم أهــل بغـداد ظــل 
ـــم المـــذهب الحنفـــي حتـــى ســـنة   هجریـــة حـــین اعتـــزل؛ لیتفـــرغ لكتابـــة ١٢٦٣بهـــا یعل

وتــوفي . ة لـم یـصل لنـا منهـا إال النـذر الیـسیر ولـه مؤلفـات كثیـر،تفـسیر روح المعـاني
  .)٢( هجریة وعمره نحو ثالث وخمسین سنة١٢٧٠ِّإلى رحمة ربه تعالى سنة 

  

ًم : ب ا)م٣()روح ا(:  
 موسـوعة ) في تفسیر القـرآن العظـیم والـسبع المثـانيروح المعاني(یعد تفسیر   

 ،لتفـسیر الـذین تقـدموا علیـه مـع النقـد الحـرّتفسیریة قیمة جمعت جل ما قاله علماء ا
ٕ وهـو وان كـان یـستطرد الــى ،والتـرجیح الـذي یعتمـد علــى قـوة الـذهن وصـفاء القریحــة

 مــع توســع یكــاد یخرجــه عــن مهمتــه كمفــسر إال أنــه متــزن فــي ،نــواح علمیــة مختلفــة
 ممـا یـشهد لـه بغـزارة العلـم علـى اخـتالف نواحیـه وشـمول االحاطـة ،كل ما یتكلم فیه

 وبــذل مجهــوده حتـــى ،قـــد أفــرغ فیــه مؤلفــه وســعه« وهــو تفــسیر ،كــل مــا یــتكلم فیــهب
 مــشتمال علــى أقــوال الخلــف ،أخرجــه للنــاس كتابــا جامعــا آلراء الــسلف روایــة ودرایــة

                                                
 .٣/١٤٥١حلیة البشر، للبیطار، ) ١(
 .٥٩جالء العینین، البن األلوسي، ص) ٢(
ـــي عـــن دا: طبـــع تفـــسیر روح المعـــاني طبعتـــین؛ األولـــى) ٣( ر إحیـــاء التـــراث العربیـــة ببیـــروت ف

ــین جــزءا،  ــة. ت.دًثالث ــة ببیــروت، بتحقیــق: والثانی ــد البــاري : عــن دار الكتــب العمی علــي عب
ــــى ــــدا فهرســــا جامعــــا، البعــــة األول ــــیهم مجل ــــدا ویــــضاف إل ـي خمــــسة عــــشر مجل ًعطیــــة، فـــ ً ً ً :

 .هـ، وهي الطبعة التي سأعتمد علیها في بحثي هذا١٤١٥
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ــع ،)١(» فهـو جـامع لخالصـة كــل مـا سـبقه مـن التفاسـیر،بكـل أمانـة وعنایـة  وقـد توسَّ
  .لمسائل النحویة وكذا توسع في ا،في إیراد القراءات القرآنیة

  

ً :آماءات ا ا:  

ــــه   ــــم القــــراءات اصــــطالحا بأن ــــة النطــــق : ًیعــــرف عل ــــه كیفی ــــذي یعــــرف ب ــــم ال العل
ًبالكلمات القرآنیة وطریق أدائها اتفاقا واختالفا مع عزو كل وجه لناقله ً)٢(.  

ِّویقسم ابـن جنـي القـراءات إلـى قـسمین ي كتـاب ابـن  وهـي المودعـة فـ، قـراءة الـسبعة:ُ
ّ والثـاني قـراءات خارجـة عـن الـسبعة؛ وهـي الـشاذ ،- الـسبعة فـي القـراءات -مجاهد 

ّإال أنــه مــع خروجــه عنهــا نــازع بالثقــة إلــى قرائــه«مــن القــراءات   محفــوف بالروایــات ،ّ
  .)٣(»من أمامه وورائه

َّویحـــدد ابــــن الجــــزري حــــد القــــراءة الـــصحیحة المقبولــــة؛ فیقــــول كــــل قــــراءة وافقــــت «: ّ
ّ وصــح ســندها ، ووافقــت أحــد المــصاحف العثمانیــة ولــو احتمــاال،ربیــة ولــو بوجــهالع

 ومتـى اختـل ركـن ،....ّ وال یحـل إنكارهـا،ّفهي القراءة الصحیحة التـي ال یجـوز ردهـا

                                                
هــــــ، ١٤٢٦، ١محمــــد حـــــسین الــــذهبي، دار الحـــــدیث، القــــاهرة، ط.ن، دالتفــــسیر والمفـــــسرو) ١(

 .١/٣٠٣م، ٢٠٠٥
منجــد المقــرئین ومرشــد الطــالبین، لــشمس الــدین ابــن الجــزري، دار الكتــب العلمیــة، : ینظــر) ٢(

، والبــدور الزاهــرة فــي القــراءات العــشر مــن طریقــي ٣م، ص١٩٩٩هـــ، ١٤٢٠، ١بیــروت، ط
 .٧، صت.دد القاضي، دار الكتاب العربي، بیروت، الشاطبیة والدرة، عبد الفتاح محم

المحتــسب فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات واإلیــضاح عنهــا، لإلمــام أبــي الفــتح عثمــان بــن ) ٣(
ــاح إســماعیل شــلبي، : جنــي، تحقیــق ــد الفت ــیم النجــار، وعب ــد الحل ــي النجــدي ناصــف، وعب عل

ـــاء التـــراث اإلســـال ـــة إحی ـــشئون اإلســـالمیة، لجن ـــى لل ـــاهرة، المجلـــس األعل هــــ، ١٣٨٦مي، الق
 .١/٣٢م، ١٩٦٦
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 سـواء كانـت عـن ، أو باطلـة،ّ أو شـاذة،من هذه األركان الثالثة ُأطلق علیهـا ضـعیفة
  .)١(»السبعة أم عمن هو أكبر منهم

كل قـراءة فقـدت أحـد األركـان « :ًه فتعرف القراءات الشاذة اصطالحا بأنهاوعلی  
  : بحیث إنها؛»الثالثة لقبولها
  .لم تكن متواترة -١
  .أو خالفت رسم المصاحف العثمانیة كلها -٢
  .)٢( فهي شاذة،أو لم یكن لها أصل في اللغة العربیة -٣

ل إلـى درجـة التـواتر َّفكأن القراءة التي لم تـص. )٣( ما لیس بمتواتر:الشاذ: وقیل  
 -َ عنــد ابــن الجــزري ومــن تابعــه- أو االستفاضــة ، أو إلــى الــشهرة-عنــد الجمهــور-

ٌشاذة؛ ألن األصل في قبول أي قراءة هو  أمـا الـشرطان ،وصولها إلـى درجـة التـواتر َّ
األخیــران فلالســتئناس بهمــا؛ ألنــه ال توجــد قــراءة متــواترة مخالفــة للــشرطین األخیــرین 

ا القـــراءة غیـــر المتـــواترة فقـــد تكـــون مخالفـــة للـــشرط الثـــاني أو تكـــون  أمـــ،أو أحـــدهما
وال توجـد قـراءة متـواترة .  وهذا هو حـال جمیـع القـراءات الـشاذة،مخالفة للشرط الثالث

إن القـــراءات :  فعلـــى هـــذا لنـــا أن نقـــول،لـــم یقـــرأ بهـــا أحـــد القـــراء العـــشرة المـــشهورین

                                                
ـــدین ابـــن الجـــزري، تحقیـــق) ١( ـــي القـــراءات العـــشر، لـــشمس ال ـــضباع، : النـــشر ف ـــي محمـــد ال عل

 .١/٩، ت.دالمطبعة التجاریة الكبرى، القاهرة، 
، وغیــث ١/٩، والنــشر فــي القــراءات العــشر، ١٨منجــد المقــرئین، البــن الجــزري، ص: ینظــر) ٢(

ــسب أحمــد محمــود الحفیــان، دار : ع، ألبــي الحــسن الصفاقــسي، تحقیــقالنفــع فــي القــراءات ال
 .١٤م، ص٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ١الكتب العلمیة، بیروت، ط

ـــق: ینظـــر) ٣( ـــویري، تحقی ـــدین الن ـــراءات العـــشر، لمحـــب ال ـــي الق ـــشر ف ـــة الن مجـــدي : شـــرح طیب
ـــروت، ط ، وغیـــث النفـــع، ١/١٢٦م، ٢٠٠٣هــــ، ١٤٢٤، ١باســـلوم، دار الكتـــب العلمیـــة، بی

 .١٤ي، صللصفاقس



   اءاتا)مروح ا("  أو" درا ةرة ا  ا ا إ رة ا ل  
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َ المتداولــة والمرویــة مــن القــراء العــشرة الــشاذة هــي مــا وراء القــراءات العــشر المتــواترة
أجمــع األصــولیون والفقهــاء «: )١()~( وعلیــه فیقــول اإلمــام النــویري .المعــروفین

 كــذلك أجمــع علیــه القــراء ،علــى أنــه لــم یتــواتر شــيء ممــا زاد علــى القــراءات العــشرة
  .»ًأیضا إال من ال یعتد بخالفه

  
  

&&&&&  

                                                
 .١/١٢٦شرح طیبة النشر في القراءات العشر، لمحب الدین النویري، ) ١(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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  املبحث األول
  ات القرآنيةموقف األلوسي من القراء

  

ـــرة متأملــــة فیمـــــا صــــنع األلوســـــي فــــي تفــــسیره روح المعـــــاني عنــــد إیـــــراده    َّإن نظـ
ًللقــراءات القرآنیــة علــم علمــا یقینیــا أننــا أمــام موســوعة علمیــة احتــضنت بــین جنباتهــا  ً

 والموضــوعي علــى مــا ، والتفـسیري،َّ والــشاذ،القـراءات القرآنیــة بأنواعهــا المتـواتر منهــا
ــــم  وقــــد ،ســــیأتي بیانــــه نــــصَّ األلوســــي فــــي مقدمــــة تفــــسیره علــــى حاجــــة المفــــسر لعل

 ،علــــم القــــراءات ألنــــه بــــه یعــــرف كیفیــــة النطــــق بــــالقرآن: الــــسابع«: القــــراءات؛ فقــــال
  .)١(»وبالقراءات ترجح بعض الوجوه المحتملة على بعض هذا

َّ قاعدة مهمة فرق فیها بین المتواتر والشاذ فـي تعلیقـه )~(َّوقد بین األلوسي   
ِّمالـك یـوم الـدین{: قراءات الواردة في قوله تعالىعلى ال ِ ِ ِ َّ وقـد أورد لهـا سـت عـشرة ،}َ

القـراءات المـشهورة كلهـا متـواترة وبعـد التـواتر «: ؛ فقـال)٢(قراءة مـا بـین متـواتر وشـاذ
؛ ویقـصد بالمـشهورة تلـك التـي یتـداولها )٣(»المفید للقطع ال یلتفـت إلـى أصـول الـرواة

ـــــه كـــــام وســـــی،النـــــاس ویقـــــرأون بهـــــا ـــــواترة فیمـــــا ًالأتي بیـــــان موقف  مـــــن القـــــراءات المت
وكـــذا قـــراءة «: ًالَّومـــن موقفـــه التفـــسیري للقـــراءات القرآنیـــة أنـــه نـــصَّ قـــائ. )٤(ســـیأتي

؛ وهــو مــا ســیأتي بیانــه فــي الحــدیث )٥(»التــشدید ألن القــراءات یفــسر بعــضها بعــضا
  .عن منهجه في االحتجاج بالقراءات في نهایة هذا المبحث

                                                
 .١/٧روح المعاني، ) ١(
 . إن شاء اهللاًتنظر تفصیال في المبحث القادم) ٢(
 .١/٨٦روح المعاني، ) ٣(
 .ینظر المطلب الثاني من هذا المبحث) ٤(
 .٤/١١روح المعاني، ) ٥(



   اءاتا)مروح ا("  أو" درا ةرة ا  ا ا إ رة ا ل  
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بفـصاحة قـراءة عـن یقـول َّالمح تعامل األلوسي للقراءات القرآنیة أنه كـان ومن م  
 فنـراه ،)١(َّ ال سیما بین القـراءات المتـواترة التـي نـصَّ علیهـا بأنهـا یجـب قبولهـا،أخرى

َّ وینعـت إحـداها بأنـه أفـصح وأوسـع؛ فمـن ذلـك قولـه عنـدما ،یـرجح قـراءة علـى أخـرى
وبالــــسین علــــى «: ؛ فقــــال]٥: الفاتحــــة[ }َراطِّالــــص{تعــــرض لقــــراءة الــــسبعة المتــــواترة 

 وقـــرأ الجمهـــور ،األصـــل قـــرأ ابـــن كثیـــر بروایـــة قنبـــل ورویـــس اللؤلـــؤي عـــن یعقـــوب
والـزاي الخالـصة لغـة لعـذرة . ً وقـرأ حمـزة بإشـمام الـصاد زایـا،بالصاد وهي لغـة قـریش

  .)٢(»والصاد عندي أفصح وأوسع. وكعب
فـــي تعاملـــه مـــع القـــراءات القرآنیــــة؛  فقـــد كـــان لأللوســـي منهجـــه المتمیـــز ،ُوبعـــد  

  : من خالل المطالب األربعة التالیة،ّ والشاذ،المتواتر منها
  

أو :ا ا  اءاتاع اأم:  

 ممـا یغنـي عـن -ِّتقدم في التمهید حدیثي عن القراءات القرآنیة؛ متواترها وشاذها  
نــــد األلوســــي علــــى نمطــــین  ولقــــد جــــاءت القــــراءات القرآنیــــة ع،إعــــادة تعریفهمــــا هنــــا

 ، والقـراءات الـشاذة بأنواعهـا، المتـواترةالقراءات:  وهي، وقد نحا إلى بیانهما،رئیسیین
َّ وتــصدى لمــن انــتقص مـــن ، ونــافح عنهــا،وقــد جعــل األولــى مــن القــراءات المقبولــة

القــراءات المــشهورة كلهــا «: ؛ فقــال)r(أئمتهــا؛ بــل نــصَّ علــى اتــصالها برســول اهللا 
 وجعــل األخــرى ،)٣(»بعــد التــواتر المفیــد للقطــع ال یلتفــت إلــى أصــول الــرواةمتــواترة و

 وجــاء تنــاول األلوســي لهــذه األنــواع ،المــردودة: مــن قبیــل القــراءات غیــر المقبولــة أي
  :على النحو التالي

                                                
 .٤/٢٧٧ ،٢/٦٢المصدر السابق، : ینظر) ١(
 .١/٩٥روح المعاني، ) ٢(
 .١/٨٦روح المعاني، ) ٣(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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 :القراءة المتواترة: النوع األول -
مـا ثبـت مـن كان اهتمام األلوسي في إیراده للقراءات القرآنیـة منـصب علـى إیـراد   

 ه نجـــد،فمــن خـــالل تتبـــع القـــراءات المتفرقــة فـــي تفـــسیره« ،القــراءات العـــشرة المتـــواترة
ً مقدما لها على غیرهـا فـي الغالـب؛ ذاكـرا الخـالف بـین أصـحابها فـي »ًكان حفیا بها ً

 وتـواتر قــراءتهم؛ ،َّعلـى أنـه اقتـصر علــى ذكـر القـراءات الـسبعة ،)١(»أكثـر المواضـع
 ومـــن إثباتــه أن هـــذه القـــراءات الـــسبع ،ي مقدمـــة هــذا المبحـــثَّكمــا مـــر ذلـــك معنــا فـــ

 ومــن نمــاذج ،ٕ وانمــا قــد نحــا إلــى ذكــر القــراءات العــشر، مفیــدة القطــع بــذلك،متــواترة
: َّأنـــه عنـــدما أورد قولـــه تعـــالى: هـــذه القـــراءات؛ غیـــر مـــا ســـیأتي فـــي المبحـــث القـــادم

َوقـالوا لـن تمـسنا النــار إال َأیامـا م{ ً ُ ََّ َّ َِّ َ َّ َ ْ َ ُ َ َعـدودة قــل َأتخـذتم عنـد اللــه عهـدا فلـن یخلــف َ ُِ ِ ِْ ًُ َْ ً َ َ َُ َْ ُْ َّْ ْ ْ َ َّْ
ُاللــه عهــده َأم تقولــون علــى اللــه مــا ال تعلمــون َ َْ َ ُ ُْ َْ ََ ِ َّ ََّ ََ ُ َ قــال األلوســي عــن ]. ٨٠: البقــرة[ }ُ

َُْأتخذتم( ْ َ   .)٣(»)٢( والباقون بإدغامه- الذال-وقرأ ابن كثیر وحفص بإظهار«: )َّ
ــه جعــل لكــم مــن بیــوتكم ســكنا {: ىومنــه قولــه تعــال   ًوالل َ ُ َُ َ َْ ِْ ُ ُ َْ ُِ َ َ ــود َّ ِوجعــل لكــم مــن جل ُ َُ َْ ِ ْ ُ َ َ َ
ـــوم إقـــامتكم ومـــن َأصـــوافها وَأوبارهـــا اَأل ـــنكم وی ـــستخفونها یـــوم ظع ـــا ت ـــام بیوت َنع ِ َ َ َ ُ ُْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ِ ِْ َ ُْ َُ َ ََ َ ُّ َ َ ً ِ ْ

                                                
 .٦٩، ص»روح المعاني «منهج اإلمام األلوسي في القراءات وأثرها في تفسیر) ١(
، والحجة للقراء السبعة، ألبـي علـي الحـسن بـن أحمـد ١١٦، ١١٤السبعة، البن مجاهد، ص) ٢(

عبــد العزیــز ربـــاح : عــه ودققــهبـــشیر جویجــابي، راجوبــدر الــدین قهــوجي : الفارســي، تحقیــق
ـــراث، دمـــشقو ـــدقاق، دار المـــأمون للت ـــروت، ، أحمـــد یوســـف ال م، ١٩٩٣ ،هــــ١٤١٣، ٢طبی
٦٨، ٢/٦٧. 

 .١/٣٠٤روح المعاني، ) ٣(



   اءاتا)مروح ا("  أو" درا ةرة ا  ا ا إ رة ا ل  
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ٍوَأشــعارها َأثاثــا ومتاعــا إلــى حــین ِِ َِ ً َ َ َ َ ًَ َ َ  وأبــو ،)١(وقــرأ الحرمیــان«: قــال. ]٨٠: النحــل[ }ْ
ْظعنكم(عمرو  ُ َِ   .)٣(»؛ وهما لغتان)٢(وباقي السبعة بسكونها. بفتح العین) َ

  القراءة الشاذة: النوع الثاني -
ٕ وانـه ،قد أسلفت القـول إن روح المعـاني موسـوعة علمیـة إلیـراد القـراءات القرآنیـة  

َّ ولقـد اهـتم األلوسـي ،ة خاصـة والـشاذ،ُّیعد من كبـار مـصادر القـراءات القرآنیـة عامـة
ـــا تجلـــى ذلـــك مـــن خـــالل عرضـــه ألنـــواع القـــراءات  ًبـــالقراءات الـــشاذة اهتمامـــا خاص

  :؛ فجاءت على ثالثة أقسام؛ وهيهالشاذة عند
َوعلـــم آدم {: َّقـــراءة لـــم تبلـــغ حـــد التـــواتر؛ ومثـــال ذلـــك عنـــد إیـــراده لقولـــه تعـــالى  -١ ََ َّ َ َ

ُاَألسماء كلها ثم عرضه َ ََ َ ََ َّ ُْ َّ ُ ْم على المالئكة فقال َأنبئوني بَأسـماء هـؤالء إن كنـتم ْ َ َ ُْ ُْ ْ َ َُ َْ ِ ِِ ِ ِ َِ ََ ْ ِ ُِ َ َ ْ َ
َصــــادقین ِ ِ َثــــم عرضــــها(ّوقــــرأ أبــــي «: قــــال األلوســــي]. ٣١: البقــــرة[ }َ ََ َّ  وعبــــد ،)٤()ُ

َّعرضـــــــهن ()٥(اهللا ُ ََ ـــــــى،)َ ـــــــل،عـــــــرض مـــــــسمیاتها أو مـــــــسمیاتهن:  والمعن ال :  وقی
 .)٦(»تقدیر

                                                
 .ابن كثیر، ونافع: هما) ١(
ـــن مجاهـــد، ص) ٢( ـــسبعة، الب ـــي بكـــر أحمـــد بـــن ٣٧٥ال ـــي القـــراءات العـــشر، ألب ـــسوط ف ، والمب

، ١ســـبیع حمـــزة حـــاكیمي، مجمـــع اللغـــة العربیـــة، دمـــشق، ط: الحـــسین النیـــسابوري، تحقیـــق
 .٥/٧٧، ٢٥٦م، ص١٩٨١هـ، ١٤٠١

 .٧/٤٤٠روح المعاني، ) ٣(
ــه، تحقیــق) ٤( ــدیع، البــن خالوی ــاب الب برجــستراسر، وآرثــر : مختــصر فــي شــواذ القــراءات مــن كت

، وشــواذ القــراءات، للــشیخ رضـــي ١٢م، ص١٩٣٤، ١جعفــري، مكتبــة المتنبــي، القــاهرة، ط
شـمران العجلـي، .د: دین شمس القراء أبـي عبـد اهللا محمـد بـن أبـي نـصر الكرمـاني، تحقیـقال

 .٥٧م، ص٢٠٠١هـ، ١٤٢١، ١مؤسسة البالغ، بیروت، ط
 .٥٧، وشواذ القراءات، للكرماني، ص١٢مختصر في الشوار القراءات، ص) ٥(
 .٧/٤٤٠روح المعاني، ) ٦(
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القـراءات «: ویمكن هنا أن نـستهدى بقـول األلوسـي:  منهاًقراءات اعتبرت تفسیرا -٢
َإنـه مـن سـلیمان {:  ومن ذلـك عنـد إیـراده قولـه تعـالى،)١(»یفسر بعضها بعضا ْ َ ُ ْ ُِ َِّ

ِوانــه بــسم اللــه الــرحمن الــرحیم ِِ َِّ َِّ ْ َّ ْ ِ ُ َّ ِٕ َْأن (وقــرأ أبــي «: قــال األلوســي]. ٣٠: النمــل[ }َ
ِمــن ســلیمان وَأن بــسم اهللا ِ ِ ْ َْ َ َ َ ُ ) أن( وخــرج علــى أن ،)٢(تح الهمــزة وســكون النــونبفــ) ِ

 .)٣(»هي المفسرة
َإنمــا جعــل {: فمــن ذلــك عنــد إیــراد قولــه تعــالى: قــراءات خالفــت الرســم العثمــاني -٣ ِ ُ َ َِّ

ُالسبت على الذین اختلفوا فیه وانَّ ربـك لـیحكم بیـنهم یـوم القیامـة فیمـا كـانوا  َ َْ َُ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ُْ ُ َْ ْ َْ َ ََ َّ ِ ُٕ َ َ َّ ُ َّ
ــه ِفی َ یختلفــونِ ُ َِ ْ وعــن ابــن مــسعود واألعمــش «: قــال األلوســي]. ١٢٤: النحــل[ }َ

َإنما َأنزلنا السَّبت«أنهما قرءا  َْ َ ْ َ  وهو على مـا قـال أبـو حیـان تفـسیر معنـى ال ،)٤()َِّ
 .)٥(»قراءة؛ لمخالفة ذلك سواد المصحف

 ،بولـــة فاأللوســـي قـــد أورد فـــي تفـــسیره نـــوعین مـــن القـــراءات؛ المتـــواترة المقُوبعـــد؛  
 وقـــد كـــان ،َّ كمـــا تقـــدم، وقـــد جـــاءت األخیـــرة علـــى ثالثـــة أقـــسام،والـــشاذة المرفوضـــة

 أو كلیهمــا ، أو مخالفــة الرســم العثمــاني،معیــار الــشاذ عنــد هــو ســقوط شــرط التــواتر
  .َّكما تقدم

                                                
 .٤/١١روح المعاني، ) ١(
، والبحـــر المحـــیط فــي تفـــسیر القـــرآن ١١١راءات، البـــن خالویــه، صمختــصر فـــي شــواذ القـــ) ٢(

عبـد اهللا عبـد المحـسن التركـي، .د: العظـیم، ألبـي حیـان محمـد بـن یوسـف األندلـسي، تحقیـق
، ١ومـشاركة مركــز هجــر للبحـوث والدراســات العربیــة اإلسـالمیة، هجــر للطباعــة والنــشر، ط

 .٢٠/٣٦١م، ٢٠١٥هـ، ١٤٣٦
 .١٠/١٩١روح المعاني، ) ٣(
، ٢٧٦، وشـــواذ القـــراءات، للكرمـــاني، ص٧٨مختـــصر فـــي شـــواذا القـــراءات، البـــن خالویـــه، ) ٤(

 .١٧/٢٨٩والبحر، 
 .٧/٤٨٦روح المعاني، ) ٥(
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م :او آماءات اا  ا :  

َّاعتمـــد األلوســـي فـــي تفـــسیره عـــدة ضـــوابط یتو   صـــل مـــن خاللهـــا إلـــى القـــراءات َّ
َّ وقد تقدم معنا أن ضوابط قبول القراءة الصحیحة مـن الـشاذة كمـا قـال ابـن ،المتواترة
 ووافقـت أحـد المـصاحف العثمانیـة ولـو ،كل قراءة وافقت العربیة ولـو بوجـه«: الجري

ّ وصــــح ســــندها فهــــي القــــراءة الــــصحیحة التــــي ال یجــــوز ردهــــا،احتمــــاال ّ وال یحـــــل ،ّ
 ولقــــد تأصــــل لـــدى األلوســــي هــــذا المـــنهج ونحــــا إلیــــه فـــي تعاملــــه مــــع ،)١(»إنكارهـــا

 والــذود عــن ، والتأكیــد علــى صــحة إســنادها،القــراءات المتــواترة؛ فــذهب إلــى تقــدیرها
وأمــا قــراءة ابــن «: ّعــرض أئمــتهم؛ فنــراه یــرد علــى الزمخــشري ویغلــظ علیــه فــي قولــه

 وجـر الـشركاء علـى إضــافة قتـل أوالدهـم شـركائهم برفـع القتـل ونـصب األوالد: عـامر
ــــشركاء  فــــشيء لــــو كــــان فــــي مكــــان ، والفــــصل بینهمــــا بغیــــر الظــــرف،القتــــل إلــــى ال

 ورفـض قـراءة ابـن ،)٢(» كمـا سـمج ورد، لكان سمجا مـردودا،الضرورات وهو الشعر
ِقتـــل َأوالدهــم شـــركائهم (:)~(عــامر  ِ َ َ ُْ ُ َُ َ َْ وقـــد ركــب فـــي هـــذا «: َّوهجــن منهـــا؛ فقــال) ْ

 فقــد تخیــل أن القــراء أئمــة الوجــوه الــسبعة اختــار كــل ، فــي تیهــاءالكــالم عمیــاء وتــاه
ًمنهم حرفا قرأ به اجتهادا ال نقال وسـماعا كمـا ذهـب إلیـه بعـض الجهلـة فلـذلك غلـط 

 وهــذا غلــط صــریح یخــشى منــه ،ابــن عــامر فــي قراءتــه هــذه وأخــذ یبــین منــشأ غلطــه
لــة وتفــصیال عــن أفــصح الكفــر والعیــاذ بــاهللا تعــالى فــإن القــراءات الــسبعة متــواترة جم

 بـــل )r( فتغلـــیط شـــيء منهـــا فـــي معنـــى تغلـــیط رســـول اهللا )r(مـــن نطـــق بالـــضاد 
عجــب لعجمــي ضــعیف : قــال أبــو حیــان.  مــن ذلــك)I( نعــوذ بــاهللا )U(تغلــیط اهللا 

في النحو یرد على عربي صـریح محـض قـراءة متـواترة نظیرهـا فـي كـالم العـرب فـي 
قراء األئمــة الــذین تخیــرتهم هــذه األمــة  وأعجــب بــسوء هــذا الرجــل بــال،غیــر مــا بیــت

                                                
 .٣منجد القراء، ص) ١(
الكــــشاف عــــن حقــــائق غــــوامض التنزیــــل، ألبــــي القاســــم جــــار اهللا الزمخــــشري، دار الكتــــاب ) ٢(

 .٢/٥٤هـ، ١٤٠٧، ١العربي، بیروت، ط
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 وقــــد اعتمـــد المــــسلمون علـــى نقلهــــم لــــضبطهم ،لنقـــل كتــــاب اهللا تعـــالى شــــرقا وغربـــا
 ولعـل عـذره فـي ،وقـد شـنع علیـه أیـضا غیـر واحـد مـن األئمـة. ومعرفتهم ودیـانتهم اه

  .»ذلك جهله بعلمي القراءة واألصول
 أوردهـا األلوسـي فیمـا یتعلــق َّومـن هـذا الـنص الطویـل ننفـذ منـه إلـى عـدة حقـائق  

  :في تناوله للقراءات المتواترة؛ وهي
 .)r( عن أفصح من نطق بالضاد ًالإن القراءات السبعة متواترة جملة وتفصی -
ًأن تغلیطه شیئا من القـراءات المتـواترة هـو فـي معنـى تغلـیط رسـول اهللا  - َّ)r( بـل 

 . ونعوذ باهللا سبحانه من ذلك،)U(تغلیط اهللا 
  .مسلمین على نقل هؤالء األئمة؛ لضبطهم ومعرفتهم ودیانتهماعتماد ال -

ومن هذه النظرة الفضلى قد عمد األلوسي إلـى إیـراد القـراءات المتـواترة والتعامـل   
  : ومنها، وثمة ضوابط اعتمدها األلوسي فیتناوله للقراءات المتواترة،معها

دد تقریــره  وهــو بــص)~(قــال الــشیخ : اعتمــاد األلوســي علــى الــشهرة والتــواتر -١
ــــواتر ــــواترة وبعــــد «:  واعتمــــاده علیهمــــا،للــــشهرة والت القــــراءات المــــشهورة كلهــــا مت

 : ومن أمثلة ذلك عنده،)١(»التواتر المفید للقطع ال یلتفت إلى أصول الرواة
ً؛ قـال تعقیبـا علـى قـراءة أبـي ]٢: البقـرة[ }ال ریب فیه{عند ذكره لقراءة الجمهـور  -

فـال یوجـب االسـتغراق كمـا فـي القـراءة «: الثانيالشعثاء كما سیأتي في المبحث 
 .)٢(»المشهورة

َصـم بكـم عمـي فهـم ال یرجعـون{: وعنـد ذكـره لقولـه تعـالى  - ُ ُ ُِ ْ َْ ُ َُ ْْ َ ٌ ٌ ؛ قـال ]١٨: البقـرة[ }ٌّ
 .)٣(»جعل هذه الجملة على القراءة المشهورة دعائیة«: عن قراءة الجمهور

                                                
 .١/٨٦روح المعاني، ) ١(
 .١/١١٠،  المصدر السابق)٢(
 . نفسه)٣(
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ْوسارعوا إلى مغ{: وعند ذكره قوله تعالى - َ َِ ُ ِ َ ُفرة من ربكم وجنة عرضـها الـسماوات َ َْ َ ََ ْ َ ََّ ُِّ ْ َ ٍَ ِ َِّ ُ ٍ
ِواَألرض ُأعـــدت للمتقـــین ِ َِّ ُ ْ ْ َّ ُ ْ ْ وقـــرأ نـــافع وابـــن عـــامر «: ؛ فقـــال]١٣٣: آل عمـــران[ }َ

 والقـــــراءة ،بغیــــر واو علــــى وجــــه االســـــتئناف وهــــي قــــراءة أهـــــل المدینــــة والــــشام
 .)١(»بادروا وسابقوا: المشهورة قراءة أهل مكة والعراق؛ أي

َّقــد تقــدم أنـه شــرط فــي قبــول القــراءة الــصحیحة: االعتمـاد علــى الرســم العثمــاني -٢ َّ، 
 :َّوقد طبق ذلك األلوسي في تفسیره؛ فمن ذلك

َطــه{: عنــد ذكــره لقولــه تعــالى - جــوز بعــضهم أن یكــون أصــل «: ؛ قــال]١: طــه[ }َ
ـــه   بـــأن یطـــأ األرض )r(طـــه فـــي القـــراءة المـــشهورة طاهـــا علـــى أن طـــا أمـــر ل

ٕهــا ضــمیر مؤنــث فــي موضــع المفعــول بــه عائــد علــى األرض وان لــم بقدمیــه و
ِّثم علق في رده على هذا القول مـن زعمـه» یسبق لها ذكر لـو كـان كـذلك لـم «: َّ

ٕتسقط منه األلفان ورسم المصحف وان كان ال ینقاس لكـن األصـل فیـه موافقتـه 
 فــي للقیـاس فـال یعـدل عنـه لغیـر داع ولـیس هــذه األلـف فـي اسـم وال وسـطا كمـا

 .)٢(»الحرث ونحوه لتحذف ال سیما وفي حذفها لبس فال یجوز
ٍوطلـح منـضود{: وكذا عند ذكره قوله تعالى - ُ ْ َ ٍ ْ َ وقـرأ علـي «: ؛ فقـال]٢٩: الواقعـة[ }َ

 وجعفــــر بــــن محمــــد وعبــــد اهللا رضــــي اهللا تعــــالى عــــنهم ،كــــرم اهللا تعــــالى وجهــــه
ٍوطلح{بالعین بدل » وطلع« َْ  فـي المـصاحف وابـن  وأخرج ابن األنبـاري، بالحاء}َ

ٍقــرأت علــى علــي كــرم اهللا تعــالى وجهــه وطلــح : جریــر عــن قــیس بــن عبــاد قــال َْ َ
ٍمنــضود فقــال ُ ْ ــع {:  ثــم قــرأ قولــه تعــالى،مــا بــال الطلــح؟ أمــا تقــرأ وطلــع: َ ٌلهــا طل َْ َ

ٌنـضید ِ ال : یـا أمیــر المـؤمنین أنحكهـا مـن المـصحف؟ فقــال: فقیـل لـه] ١٠: ق [}َ

                                                
 .١/١١٠روح المعاني،  )١(
 .٨/٤٦٥،  المصدر السابق)٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٣ -

ــــق »یهــــاج القــــرآن الیــــوم ــــى رده هــــذه القــــراءة؛ فقــــالَّفعل ــــة غیــــر «: ِّ عل هــــي روای
 وكیـف یقـر أمیـر المـؤمنین كـرم اهللا تعـالى ،صحیحة كما نبـه علـى ذلـك الطیبـي

ّ أو كیـف یظـن بـأن نقلـة ،وجهه تحریفا في كتاب اهللا تعالى المتـداول بـین النـاس
القــرآن ورواتــه وكتابــه مــن قبــل تعمــدوا ذلــك أو غفلــوا عنــه؟ هــذا واهللا تعــالى قــد 

 .)١(»تكفل بحفظه سبحانك هذا بهتان عظیم
 ،ًوهـي أیـضا شـرط مـن شـروط القـراءة الـصحیحة: االعتمـاد علـى ضـابط العربیـة -٣

 :وكذا سار األلوسي؛ ومن أمثلة ذلك عنده
ِوَأما الذین سـعدوا ففـي الجنـة خالـدین فیهـا مـا دامـت {: فعند ذكره لقوله تعـالى - ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ ْ ََّ ُ ُ ََّ

ْالـــسماوات واَأل َ ُ َرض إال مـــا شـــاء ربـــكَّ ُّ َ َ َِّ ُ ٍعطـــاء غیـــر مجـــذوذ ْ ُ ْ َْ َ َ ً َ :  قـــال،]١٠٨: هـــود[ }َ
ُوســعدوا بالبنــاء للمفعــول قـــراءة حمــزة والكــسائي وحفــص ونـــسبت إلــى ابــن مـــسعود « ِ ُ

بالبنــاء » ســعدوا« وقــرأ جمهــور الــسبعة ،وطلحــة بــن مــصرف وابــن وثــاب واألعمــش
ًعجبــا مــن الكــسائي كیــف قــرأ :  وكــان یقــول، واختــار ذلــك علــى ابــن ســلیمان،للفاعــل

وهــذا «: َّفــرد علــى علــي بــن ســلیمان األخفــش؛ فقــال» مــع علمــه بالعربیــة» ســعدوا«
 .)٢(»عجیب منه فإنه ما قرأ إال ما صح عنده ولم یقرأ بالرأي ولم یتفرد بذلك

ْونادى َأصحاب الجنة َأصحاب النار َأن قد وجـد{: وعند إیراده قوله تعالى - َْ َ َ َ ُ ََ ََ ْ َِ َّ َّْ ِْ ْ َنا مـا َ َ
ُوعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فَأذن مؤذن بیـنهم َأن لعنـة  ُّ َُّ َ َ َ َْ َ ُْ َ َْ ُ ْ ْ َ َ ْ َُ َ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ٌَ َِّ َ َُّ َ َ َُ ْْ

َالله على الظالمین ِ ِ َِّ َ َ بكـسر العـین وهـي » نعم«قرأ الكسائي «: ؛ قال]٤٤: األعراف[ }َّ
ٕ عبــرة بمــن أنكــره مــع القــراءة بــه واثبــات أهــل  وال،لغــة فیــه نــسبت إلــى كنانــة وهــذیل

                                                
 .١٤/١٤٠روح المعاني،  )١(
 .١٦/٣٣٩المصدر السابق، ) ٢(



   اءاتا)مروح ا("  أو" درا ةرة ا  ا ا إ رة ا ل  
 

 - ٢٤ -

 ،َّفهنـا األلوسـي أقـر بـأن إثبـات أهـل اللغـة معمـول بــه. )١(»اللغـة لـه بالنقـل الـصحیح
 .ومقدم؛ سیما والقارئ من أئمة العربیة والقراءات

  

 :ا  و آماءات ا جا :  

 ، أو اســتعمال كلمــة أو تركیــب،ات صــحة قاعــدةاالحتجــاج عنــد النحــاة هــو إثبــ  
 ،الـسماع: وأدلـة النحـو اإلجمالیـة أربعـة. )٢(والتدلیل علیه بأحد أدلة النحو اإلجمالیة

 والـــــدلیالن األوالن محـــــل اتفـــــاق بـــــین النحـــــاة ، واالستـــــصحاب، واإلجمـــــاع،والقیـــــاس
  .)٣( والدلیالن األخیران محل اختالف بین النحاة،ًجمیعا
 ونحـن نعـالج قـضیة االحتجـاج بـالقراءات القرآنیـة -یب عـن أذهاننـا یغویجب أال  

َّ أن القــرآن الكــریم هــو الــسبیل للبحـث فــي لغــة العــرب نثرهــا وشــعرها؛ -عنـد األلوســي
ّ وهــو وســیلة االحتجــاج التــي یعتمــدها النحــاة فــي ،لتكــون معینــة علــى فهمــه وتفــسیره

ّ حیـث إن الكثیـر مـن قرائـه أسـ،ضبط اللغة وتقعیدها َّ َس قواعـد العربیـة علـى مـا جـاء ّ
عبـد اهللا بـن أبـي : فمن البصریین«: ّ وال عجب في ذلك فجلهم من النحاة،في القرآن

 والخلیــل بــن ، وأبــو عمــرو بــن العــالء، وعیــسى بــن عمــر الثقفــي،إســحاق الحــضرمي

                                                
 .٤/٣٦٢روح المعاني،  )١(
هـــاني جـــورج، .جـــورج متـــري عبـــد المـــسیح، د.معجـــم مـــصطلحات النحـــو العربـــي، د: ینظـــر) ٢(

ـــ ـــان، ط.د: صدیرت ـــة لبن ـــي أصـــول ٣٥م، ص١٩٩٠هــــ، ١٤١٠، ١مهـــدي عـــالم، مكتب ، وف
 .٦م، ص١٩٦٤ ،٣طسعید األفغاني، دار الفكر، دمشق، .النحو، أ

ـــق: ینظـــر) ٣( ـــي، تحقی ـــن جن ـــتح عثمـــان ب ـــي الف ـــي النجـــار، الهیئـــة : الخـــصائص، ألب محمـــد عل
ح فـي أصـول النحـو، ، وما بعـدها، واالقتـرا١/١٠٩م، ٢٠١١ ،٥طالمصریة العامة للكتاب، 

، ٢عبــــد الحكـــــیم عطیــــة، دار البیرونــــي، دمـــــشق، ط.د: لجــــالل الــــدین الـــــسیوطي، تحقیــــق
 .٢١م، ص٢٠٠٦هـ، ١٤٢٧



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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 ویحیـــــى بـــــن زیـــــاد ،علـــــي بـــــن حمـــــزة الكـــــسائي:  ومـــــن الكـــــوفیین،أحمـــــد الفراهیـــــدي
  .)١(»ّالفراء
ِّبعلـــم القـــراءات مـــن الحـــث علـــى تعلـــم العربیـــة للـــذي یتـــصدى   فیمـــا یتـــصلَّوأمـــا  

لإلقــراء؛ فقــد ألمــع ابــن الجــزري إلــى شــيء مــن هــذا؛ فقــال فــي معــرض حدیثــه عمــا 
والــذي یلــزم المقــرئ أن یختلــق بــه مــن العلــوم قبــل أن «: یلــزم المقــرئ أن یتحلــى بــه

ول قــدر مــا یــدفع بــه  ویعلــم مــن األصــ،..ینــصب نفــسه لالشــتغال أن یعلــم مــن الفقــه
 وأن یحصل جانبـا مـن النحـو والـصرف بحیـث ،شبهة من یطعن في بعض القراءات

ٕ وهذا من أهم ما یحتاج إلیه واال یخطـئ فـي كثیـر ،إنه یوجه ما یقع له من القراءات
 ومـا أحـسن ،مما یقع في وقف حمزة واإلمالة ونحـو ذلـك مـن الوقـف واالبتـداء وغیـره

  :حصريقول اإلمام أبي الحسن ال
  لقــــد یــــدعي علــــم القــــراءات معــــشر

  

  )٢(»وباعهم في النحو أقصر من شـبر  *
  

ّوقـــد تقـــدم معنـــا فـــي المطلـــب الثـــاني أن األلوســـي ســـلك منهجـــا طیبـــا فـــي إیـــراد    ً َّ
 یتـــصدى لمـــن طعـــن فـــیهم مـــن ،ً شـــاكرا لهـــم، بـــارا بهـــم)~( وقـــد كـــان ،القـــراءات

 ،راءات القرآنیـة؛ متواترهـا وشــاذها فمـاذا كانـت نظرتـه للقـ،علمـاء القـراءات أو العربیـة
  : هذا كله ما سیظهر في النقاط التالیة،َّوهل سوغ االحتجاج بها

 ،كــان األلوســي علــى نهــج مــن ســبقه مــن كبــار المفــسرین اللغــویین؛ كــأبي حیــان  
 وكان مـن منهجـه ، وغیرهم ممن یلتمس وجوه القراءات، والسیوطي،والسمین الحلبي

 ولغـــة القـــراءات إنمـــا هـــي ، علـــى لغـــة مـــن لغـــات العـــربأن یقبـــل القـــراءة إذا جـــاءت
                                                

مهــدي المخزومــي، مطبعــة مــصطفى .مدرســة الكوفــة ومنهجهــا فــي دراســة اللغــة والنحــو، د) ١(
 .١٨م، ص١٩٥٨هـ، ١٣٧٧، ٢البابي الحلبي، القاهرة، ط

 .٩لطالبین، صمنجد القراء ومرشد ا) ٢(



   اءاتا)مروح ا("  أو" درا ةرة ا  ا ا إ رة ا ل  
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 إن تأكـــد مـــن ثبـــوت لغـــة فـــي قـــراءة فإنـــه )~( وعلیـــه فهـــو ،لغـــات لقبائـــل عربیـــة
  : ومن ذلك،یحتج بها ویقیس علیها

َیجعلــون َأصــابعهم فــي آذانهــم مــن الــصواعق حــذر {: عنــد ذكــره لقولــه تعــالى - ْ َْ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ ََّ َ َِ ِ ُ ْ
ِالمــــوت واللــــه محــــ ُِ َُ َّ َ ْ َیط بالكــــافرینْ ِ ِ َ ْ ِ مــــن : (وقــــرأ الحــــسن«: ؛ فقــــال]١٩: البقــــرة[ }ٌ

واقع ِالصَّ ِ   : وهي لغة بني تمیم كما في قوله،)١()َ
  .صواقع ال بل هن فوق الصواقع ألم تر أن المجرمین أصابهم  
ولــیس مــن بــاب القلــب علــى األصــح إذ عالمتــه كــون أحــد البنــاءین فائقــا لآلخــر   

  .)٢(»ن هنا مستویان في التصرفببعض وجوه التصریف والبناءا
؛ یعتمـد ًالًولقد برز منهج األلوسي في االحتجـاج للقـراءات القرآنیـة منهجـا متكـام  

 وثمـة نـصٌّ ، والـشعر، واللغـة، والحـدیث النبـوي،في االحتجاج لها على القرآن الكریم
َّیــوم نــدعو كــل ُأ{: طویــل قــد أورده األلوســي وهــو بــصدد توجیهــه لقولــه تعــالى ُ ُ َْ َ َ ٍنــاس ْ َ

ِبإمـــامهم فمـــن ُأوتـــي كتابـــه بیمینـــه فُأولئـــك یقـــرءون كتـــابهم وال یظلمـــون فتـــی ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َُ ْ َ َ ْ ََ َْ ُ َ َ َ َََ ُ َُ َْ َ ِ ُِ َْ ِ  }ًالِِ
ُّ وأنا أورده علـى طولـه ثـم أسـتخلص منـه مـا یـدل علـى منهجـه الـذي ،]٧١: اإلسراء[

یـــدعو اهللا : ؛ أي)٣(بالیـــاء آخـــر الحـــروف) یـــدعو(وقـــرأ مجاهـــد «: ؛ قـــالأشـــرت إلیـــه
                                                

، ٥٣، وشــواذ القــراءات، للكرمــاني، ص١١مختــصر فــي شــواذ القــراءات، البــن خالویــه، ص) ١(
ٕواتحاف فضالء البشر بـالقراءات األربعـة عـشر، للـشیخ أحمـد بـن محمـد الـدمیاطي الـشافعي 

، ١شـــــعبان محمــــد إســـــماعیل، عــــالم الكتـــــب، بیـــــروت، ط.د: ، تحقیـــــق»البنــــاء«الــــشهیر بــــــ
 .١/٣٨٠م، ١٩٨٧هـ، ١٤٠٧

 .١/١٧٦روح المعاني، ) ٢(
، والكامـل فـي القـراءات العـشر واألربعـین ٨٠مختصر في شواذ القـراءات، البـن خالویـه، ص) ٣(

جمـال بـن الـسید : الزائدة علیها، للشیخ أبي القاسم یوسف بن علي بـن جبـارة الهـذلي، تحقیـق
ـــاهرة، ط ـــشایب، مؤســـسة ســـما، الق ـــاعي ال شـــواذ ، و٥٨٨م، ص٢٠٠٧هــــ، ١٤٢٨، ١بـــن رف

 .٣/٤٧٣، والمحرر الوجیز، ٢٨٢القراءات، للكرماني، ص



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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ُّكـــل(بالبنـــاء للمفعـــول ورفـــع ) یـــدعى( والحـــسن فـــي روایـــة ،تعـــالى أو الملـــك علـــى ) ُ
بـضم الیـاء وفـتح العـین بعـدها واو ) یـدعوا( وفـي روایـة أخـرى ،)١(النیابة عن الفاعل

َّورفع كل وخرجت علـى وجهـین فـإن الظـاهر یـدعون بإثبـات النـون التـي هـي عالمـة  ُ
ٕمیر جمـــع وال عالمتـــه وانمـــا هـــي حـــرف مـــن نفـــس الرفـــع األول إن الـــواو لیـــست ضـــ

ًالكلمــة وكانــت ألفــا واألصــل یــدعى كمــا فــي القــراءة األخــرى وقلبــت األلــف واوا علــى 
 وهــذه اللغــة مخــصوصة بــالوقف ،»أفعــو« وهــي الحیــة »أفعــى«لغــة مــن یقــول فــي 

ونقــل عــن ســیبویه أن . علــى المــشهور فیكــون قــد أجــري هنــا الوصــل مجــرى الوقــف
 والثـاني أن الــواو ضـمیر أو عالمـة كمـا فــي ،ً اآلخــر واوا لغـة مطلقـاقلـب األلـف فـي

ال تؤمنـوا حتـى تحـابوا «: )r(یتعاقبون فـیكم مالئكـة والنـون محذوفـة كمـا فـي قولـه 
  : وكذا في قول الشاعر،في قول» ّوكما تكونوا یولى علیكم

  أبیــــــــــت أســــــــــرى وتبیتــــــــــي تــــــــــدلكي
  

ـــــــذكي ـــــــالعنبر والمـــــــسك ال   وجهـــــــك ب
  

 عالمــة إعـراب عوملــت معاملـة حركتــه فـي إظهارهــا تـارة وتقــدیرها وكأنهـا لكونهـا  
 وال فـــرق فـــي كونهـــا عالمـــة إعـــراب بـــین أن تكـــون الـــواو ضـــمیرا وأن تكـــون ،أخـــرى

  .)٢(»عالمة جمع على الصحیح
 ولكنـــه كاشـــف بجـــالء عـــن مـــنهج ،وهـــذا نـــصٌّ طویـــل كمـــا تـــرى فـــي إیـــراده هنـــا  

  :خلص من هذا النص إلى ون،األلوسي في االحتجاج للقراءات القرآنیة

                                                
، وشـواذ ٢/٢٢، والمحتـسب، البـن جنـي، ٨٠مختصر في شواذ القراءات، البن خالویـه، ص) ١(

ـــــراءات، للكرمـــــاني، ص ـــــضالء البـــــشر، ٣/٤٧٣، والمحـــــرر الـــــوجیز، ٢٨٢الق ٕ، واتحـــــاف ف
٢/٢٠٢. 

 .١/١١٦روح المعاني، ) ٢(



   اءاتا)مروح ا("  أو" درا ةرة ا  ا ا إ رة ا ل  
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االحتجـــاج بقـــراءة أخـــرى للتـــدلیل علـــى توجیـــه القـــراءة التـــي معـــه؛ كمـــا هنـــا فـــي  -
 .كقراءة الحسن) یدعى(َّتوجیه قراءة مجاهد على أن أصلها 

ا عــن ،االحتجــاج بكــون القــراءة المحــتج لهــا بأنهــا لغــة عــن العــرب -  وقــد نقــل نــص
 .إمام الصناعة سیبویه بتقریر ذلك

ً وهــو مــا تبــین أیــضا فــي الــنص ،لحــدیث النبــوي للقــراءة المحــتج لهــااالحتجــاج با - َّ
 ).یدعو(السابق؛ لتوجیه قراءة مجاهد 

 .َّ وقد تقدم استشهاده بالرجز،االحتجاج بالشعر العربي للقراءة المحتج لها -
َّ؛ إمـــا )یـــدعو( علـــى أن الـــواو فـــي قـــراءة مجاهـــد )یتعـــاقبون(َّوكـــذلك احـــتج بلغـــة  -

  .بضمیر أو عالمة إعرا
 ،وسـایر هــذا الــنهج األلوسـي فــي منهجــه لالحتجــاج للقـراءات القرآنیــة فــي تفــسیره  

ِّ وان لــم یتــسع هنـــا كمــا فـــي الــنص الــسابق؛ فعنـــد إیــراده لقولـــه ،ًومــن نماذجــه أیـــضا ٕ
َِّأرَأیــت الــذي یكــذب بالــدین{: تعــالى ُ ُِّ َ ِ َّ َ ْ ََأریــت: (وقــرأ الكــسائي«: ؛ قــال]١: المــاعون [}َ َ (

كأنه حمـل الماضـي فـي حـذف همزتـه علـى مـضارعه المطـرد فیـه ؛ )١(بحذف الهمزة
 فــي اإلعــالل ولعــل تــصدیر الفعــل هنــا بهمــزة »یعــد«حــذفها وهــذا كمــا ألحــق تعــد بـــ 

االستفهام سـهل أمـر الحـذف فیـه لمـشابهته للفـظ المـضارع المبـدوء بـالهمزة ومـن هنـا 
  :ا مما في قولههكانت هذه القراءة أقوى توجیه

                                                
ــسبعة فــي القــراءات، ) ١( ــشیخ أحمــد بــن موســى بــن مجاهــد، تحقیــقال شــوقي ضــیف، دار .د: لل

، والتیسیر فـي القـراءات الـسبع، ألبـي ٢٥٧م، ص١٩٨٠هـ، ١٤٠٠، ٢المعارف، القاهرة، ط
ــداني، تحقیــق ــاب العربــي، بیــروت، ط: عمــرو عثمــان بــن ســعید ال ــو تریــزل، دار الكت ، ١أوت

 أحمــد بــن علــي، المعــروف م، واإلقنــاع فــي القــراءات الــسبع، ألبــي جعفــر١٩٨٤هـــ، ١٤٠٤
، ٢/٦٣٩هـــ، ١٤٠٣، ١عبـد المجیــد قطـامش، جامعــة أم القـرى، ط.د: بـابن البـاذش، تحقیــق

 .١/٣٠٩والنشر، 



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
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  رد في الضرع ما قرى في العالب.. .ت براعصاح هل ریت أو سمع
 ألحـق بعـد همـزة االسـتفهام بـأرى ماضـي األفعـال لـشدة مـشابهته بـه وعـدم :وقیل  

ـــــذاك وان زعـــــم أنـــــه  ـــــیس ب ـــــسكون ول ٕالتفـــــاوت إال بفتحـــــة هـــــي لخفتهـــــا فـــــي حكـــــم ال ّ
  .)١(»األوجه

  
  

&&&&&

                                                
 .٤٧٥، ١٥/٤٧٤روح المعاني، ) ١(



   اءاتا)مروح ا("  أو" درا ةرة ا  ا ا إ رة ا ل  
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  املبحث الثاني
  فاحتةعند األلوسي يف سورة الالقراءات القرآنية الواردة 

  

تقــدم معنــا فیمــا مــضى أن تفــسیر روح المعــاني یعــد مــن مــصادر إیــراد القــراءات   
 ،ً مبتغیــا توجیههــا، وقــد أكثــر مــصنفه مــن إیــراد ذلــك،القرآنیــة المتــوترة منهــا والــشاذة

 وهنــا ســنأتي علــى بیــان التطبیــق العملــي ،َّوالــذب عــن أصــحابها كمــا مــر فیمــا تقــدم
القرآنیـة مـن خـالل تتبعـه مـن أول سـورة الفاتحـة إلـى عند األلوسي في إیراد القراءات 

 وقـد اقتـضت طبیعـة هـذا المبحـث أن أعـرض القـراءة ،اآلیة الخامسة من سورة البقرة
ِّ ثـم إیـراد مـا قـرئ بـه مـن المتـواتر والـشاذ فــي ، ثـم توثیقهـا مـن مظانهـا،عنـد األلوسـي

  : وعلیه فجاء تناوله لها على النحو التالي،اللفظ
َالحمد هللا رب العالمین{: واردة في قوله تعالىالقراءات ال - ِ َِ ِّ ُ ْ   ]:٢: الفاتحة[ }َ
ِالحمد هللا: (وقرأ الحسن البصري؛ وزید بن علي -١ ِ ْ  .)١(باتباع الدال الالم) َ
َُّالحمـد للـه: ( وأهـل البادیـة،وقرأ إبراهیم بن عبلـة -٢ ُ ْ الجـر لـضمة  باتبـاع ضـمة الم) َ

ز ذلـك اسـتعماال مـع أن اإلتبـاع إنمـا وجـا«: ً قال األلوسـي موجهـا ذلـك،)٢(الدال

                                                
، واإلبابـة ١/٣٧، والمحتـسب، البـن جنـي، ٩مختصر في شواذ القراءات، البـن خالویـه، ص) ١(

ــ ــاح إســماعیل .د: ن أبــي طالــب، تحقیــقعــن معــاني القــراءات، ألبــي محمــد مكــي ب ــد الفت عب
، وشـــواذ القــــراءات، للكرمــــاني، ١٢٠، صت.دشـــلبي، دار نهــــضة مـــصر للطبــــع والنــــشر، 

 .١/٣٦٣ٕ، واتحاف فضالء البشر، ٤٠ص
، وشــواذ ١/٣٧، والمحتـسب، البــن جنــي، ٩مختـصر فــي شــواذ القـراءات، البــن خالویــه، ص) ٢(

 .٤٠القراءات، للكرماني، ص
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یكـــــون فـــــي كلمـــــة واحـــــدة لتنزیلهمـــــا لكثـــــرة اســـــتعمالهما مقتـــــرنین منزلـــــة الكلمـــــة 
 .)١(»الواحدة

ِالحمـد هللا: (وقرأ هارون بـن موسـى -٣ َ ْ وعامـة «: )~(؛ قـال الـشیخ )٢(بالنـصب) َ
 .)٣(»بني تمیم وكثیر من العرب ینصبون المصادر باأللف والالم

َرب العـــالمین: (رضـــي اهللا تعـــالى عنهمـــاقـــرأ زیـــد بـــن علـــي  -٤ ِ ِ َ َّ ؛ قـــال )٤(بالنـــصب) َ
ا؛ فقیـــل نـــصب علـــى القطـــع ویقـــدر هـــوقـــد اختلـــف فـــي توجیه«: )~(الـــشیخ 

                                                
واختلـف فـي التـرجیح مـع اإلجمـاع علـى «: ً، وقال مرجحا بین القراءتین١/٧٧اني، روح المع) ١(

الــشذوذ فقیــل قــراءة ابــراهیم أســهل ألمــرین أحــدهما أن اتبــاع الثــاني لــألول أیــسر مــن العكــس 
ٕوان ورد كما في مد وشد وأقبل وأدخـل ألنـه جـار مجـرى الـسبب والمـسبب وینبغـي أن یكـون 

 وثانیهمــا أن ضـمة الــدال إعـراب وكــسرة الـالم بنــاء وحرمــة الـسبب أســبق رتبـة مــن المـسبب،
ــاء والمطــرد غلبــة األقــوى األضــعف إن قــراءة الحــسن : وقیــل. اإلعــراب أقــوى مــن حرمــة البن

أحــسن؛ ألن األكثــر جعــل الثــاني متبوعــا ألن مــا مــضى فــات، وألن جعــل غیــر الــالزم تابعــا 
وأشــــف : رجیح قــــال الزمخــــشريلــــالزم أولــــى واالســــتقامة عــــین الكرامــــة وكأنــــه لتعــــارض التــــ

 .»وهو من األضداد» أشف«القراءتین قراءة إبراهیم فعبر بـ 
، وشــواذ ١/٣٧، والمحتـسب، البــن جنــي، ٩مختـصر فــي شــواذ القـراءات، البــن خالویــه، ص) ٢(

، والجــــامع ألحكــــام القــــرآن، ألبــــي عبــــد اهللا محمــــد بــــن أحمــــد ٤٠القــــراءات، للكرمــــاني، ص
، ٢ القـــاهرة، ط،ٕدونـــي وابـــراهیم أطفـــیش، دار الكتـــب المـــصریةأحمـــد البر: القرطبـــي، تحقیـــق

 .١/٤٤، والنشر، البن الجزري، ١/١٣٥م، ١٩٦٤هـ، ١٣٨٤
 .١/٧٧روح المعاني، ) ٣(
اإلمـام أبـي محمـد : الكشف والبیان عـن تفـسیر القـرآن، ألبـي إسـحاق الثعلبـي، تحقیـق: ینظر) ٤(

، ١/١٠٩ م، ٢٠٠٢ ،هــــــ١٤٢٢، ١بــــن عاشــــور، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي، بیــــروت، ط
ـــي القاســـم جـــار اهللا الزمخـــشري، دار الكتـــاب  والكـــشاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزیـــل، ألب

ـــي، بیـــروت، ط ، والنـــشر، ٤١، وشـــواذ القـــراءات، للكرمـــاني، ص١/٥٣هــــ، ١٤٠٧، ١العرب
١/٤٤. 
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العامـــل هنــــا أمـــدح للمقــــام أو أذكـــر ال أعنــــي؛ ألن ذلـــك إذا لــــم یكـــن المنعــــوت 
 .)١(»متعینا كما في شرح العمدة وضعف باالتباع بعد القطع في النعت

ِمالك یوم الدین{: الواردة في قوله تعالىالقراءات  - ِّ ِ َ ِ ِ  ]:٤: الفاتحة[ }َ
إال   وهـــي قـــراءة العـــشرة، ویعقـــوب، وخلـــف فـــي اختیـــاره، والكـــسائي،قـــرأ عاصـــم -١

 وابــــن ،ُّأبـــي بـــن كعـــب:  وقـــراءة كثیـــر مـــن الــــصحابة؛ مـــنهم،)٢(طلحـــة والزبیـــر
: ش واألعمـــ،قتـــادة:  والتـــابعین؛ مـــنهم، وابـــن عبـــاس، ومعـــاذ بـــن جبـــل،مـــسعود

 .)٣(ًمخفوضا» فاعل« على وزن }مالك{
ِ والمسور بـن مخرمـة، وابن عمرو، وأبو الدرداء، وزید،وقرأ باقي السبعة -٢  وكثیـر ،ْ

ِملـك: ( والتابعین رضوان اهللا علیهم،من الصحابة ِ ٍفعـل«علـى وزن ) َ ِ بـالخفض » َ
 .)٤(ًأیضا

 عــن ، وعبــد الــوارث، ورواهــا الجعفــي، وعاصــم الجحــدري،t)(وقــرأ أبــو هریــرة  -٣
ِملـــك: (أبـــي عمـــرو ْ ٍســـهل«علـــى وزن ) َ ْ : ً محتجـــا لهـــا)~( قـــال الـــشیخ ،)٥(»َ

 .)٦(»وهي لغة بكر بن وائل«
                                                

 .١/٨٤روح المعاني، ) ١(
أبـو بكـر : ؛ وهـم)r( النبـي المقصود بالعشرة هنا؛ هم الصحب العشرة المبشرون بالجنة من) ٢(

الصدیق، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفـان، وعلـي بـن أبـي طالـب، والزبیـر بـن العـوام، 
وطلحة بن عبید اهللا، وعبد الرحمن بن عوف، وسـعد بـن أبـي وقـاص، وسـعید بـن زیـد، وأبـو 

 .عبید بن الجراح رضي اهللا عنهم
، ٢/٥٩٥قراءات السبع، البن البـاذش، ، واإلقناع في ال١٨، والتیسیر، ص١٠٤السبعة، ص) ٣(

 .١/٢١٣والنشر، 
 .١/٢١٣، والنشر، ٢/٥٩٥، واإلقناع، ١٨، والتیسیر، ص١٠٤السبعة، ص) ٤(
، ١٢١، واإلبانــة، لمكــي بــن أبــي طالــب، ٩مختــصر فــي شــواذ القــراءات، البــن خالویــه، ص) ٥(

 .١/٤٣، والنشر، ٤١وشواذ القراءات، للكرماني، ص
 .١/٨٥روح المعاني، ) ٦(
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ِملكي: (وقرأ أحمد بن صالح عن ورش عن نافع -٤ ِ  .)١(بإشباع كسرة الكاف) َ
َملــك: ( وعطیــة بــن قــیس، وعــامر الــشعبي،وقــرأ أبــو عثمــان النهــدي -٥ ِ علــى وزن ) َ

َعجل« ِ َ«)٢(. 
ِملـــك یـــوم : ( وأبـــو نوفـــل عمـــرو بـــن مـــسلم البـــصري،t)(وقـــرأ أنـــس بـــن مالـــك  -٦ َ ِ َ

ِالدین  .)٣(ٍبنصب الكاف من غیر ألف) ِّ
: كـــذلك إال أنـــه رفـــع الكـــاف؛ أي: )( وعائـــشة ،وقـــرأ ســـعد بـــن أبـــي وقـــاص -٧

ِملك یوم الدین( ُ ِ َ()٤(. 
 وأبــو عاصــم ،t)(عــم  وجبیــر بـن مط، وأبـو حیــوة،وقـرأ أبــو حنیفــة علـى مــا قیــل -٨

َملــك: (عبیــد بــن عمیــر اللیثــي َ  )~(قــال الــشیخ األلوســي . )٥(ً ماضــیاًالفعــ) َ

                                                
، وتحفــة األقــران فــي مــا قــرئ ١/٩١البحــر المحــیط فــي تفــسیر القــرآن العظــیم، ألبــي حیــان، ) ١(

، شــبیلیاإبالتثلیـث مــن حـروف القــرآن، ألبــي جعفـر أحمــد بـن یوســف األندلــسي، مكتبـة كنــوز 
 .١٤٦م، ص٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، ٢، طالریاض

عبـد الـرزاق :  الجـوزي، تحقیـقزاد المسیر في علم التفسیر، ألبي الفرج عبد الرحمن بن علـي) ٢(
، ١/٩١، والبحـــر المحـــیط، ١/١٩هــــ، ١٤٢٢، ١المهـــدي، دار الكتـــاب العربـــي، بیـــروت، ط

٩٢. 
، ١٢١، واإلبانــة، لمكــي بــن أبــي طالــب، ٩مختــصر فــي شــواذ القــراءات، البــن خالویــه، ص) ٣(

 .١/٤٣، والنشر، ٤١وشواذ القراءات، للكرماني، ص
 .١/٩٣المحیط، ، والبحر ١/١٩زاد المسیر، ) ٤(
، ولـــیس ٤٢وشـــواذ القـــراءات، للكرمـــاني، ص، ١/١٩، وزاد المـــسیر، ١/٩البحـــر المحـــیط، ) ٥(

ــوجیز،  ــد نــسبها مكــي فــي اإلبانــة، ص١/٦٨فیهمــا نــسبة للجحــدري، والمحــرر ال ، ١٢١ٌّ، وق
وقـد نـسبها ابـن خالویـه فـي مختـصر . لعلى بـن أبـى طالـب: ١/٤٣وابن الجزري في النشر، 

 .ألنس بن مالك: ٩ت، صشواذ القراءا



   اءاتا)مروح ا("  أو" درا ةرة ا  ا ا إ رة ا ل  
 

 - ٣٤ -

أن هــذه قــراءة علــي بــن «:  وذكــر ابــن عطیــة،)َالیــوم(وینــصبون «: ًمحتجــا لهــا
 .)٢(»)١( ویحیى بن یعمر، والحسن البصري،أبي طالب كرم اهللا تعالى وجهه

 وعبـــد الملـــك ،وعثمـــان بـــن أبـــي ســـلیمان ،َ وابـــن الـــسُّمیفع،وقـــرأ األعمـــش أیـــضا -٩
َمالــك: (قاضـي الهنــد ِ : ً معقبــا علیهــا)~(قــال الــشیخ األلوسـي . )٣(بالنـصب) َ

 .)٥(»)٤(وذكر ابن عطیة أنها قراءة عمر بن عبد العزیز وأبي صالح السمان«
 .)٧(بالنصب والتنوین) ًمالكا: ( عن الیماني،)٦(وروى ابن عاصم - ١٠
ٌمالـــــك: ( وأبـــــو حـــــاتم،عبیـــــد وأبـــــو ، وابـــــن هـــــشام،وقـــــرأ خلـــــف - ١١ ِ برفـــــع الكـــــاف ) َ

»)َالیوم(فینصب «: ً معقبا)~(؛ قال الشیخ )٨(والتنوین
)٩(. 

ُمالـك : ( وعمر بن عبد العزیز بخـالف عـنهم، وأبو حیوة،t)(وقرأ أبو هریرة  - ١٢ ِ
ِیـــوم ونـــسبها صـــاحب «: ًقـــال الـــشیخ األلوســـي معقبـــا. )١٠(بـــالرفع واإلضـــافة) َ

 .)١١(»لي البصرياللوامع إلى ابن شداد العقی
                                                

 .١/٦٨المحرر الوجیز، ) ١(
 .١/٨٥روح المعاني، ) ٢(
، وزاد ٤٢، وشـواذ القـراءات، للكرمـاني، ص٩مختصر في شواذ القراءات، البن خالویه، ص) ٣(

 .١/١٩المسیر، 
 .، وعزاها ألبي صالح١/٦٨المحرر الوجیز، ) ٤(
 .١/٨٥روح المعاني، ) ٥(
 كمـــا فـــي مـــصادر التخـــریج، »ابـــن أبـــي عاصـــم«: ، وصـــوابه١/٨٥كـــذا فـــي روح المعـــاني، ) ٦(

 .١/٩٤البحر المحیط، : ینظر
 .١٤٦، وتحفة األقران، ص١/٩٤، والبحر المحیط، ٤٢شواذ القراءات، للكرماني، ص) ٧(
 .المرجعان السابقان) ٨(
 .١/٨٥روح المعاني، ) ٩(
، ١٤٤ة األقـــران، ص، وتحفـــ١/٩٥، والبحـــر المحـــیط، ٤١شــواذ القـــراءات، للكرمـــاني، ص) ١٠(

 .١/٤٤والنشر، 
 .١/٨٥روح المعاني، ) ١١(
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ِملیـــك: ( وأبـــو رجـــاء العطـــاردي، فـــي روایـــةt)(وقـــرأ أبـــو هریـــرة  - ١٣ ِ علـــى وزن ) َ
ٍفعیل« ِ َ«)١(. 

ِمالك: ( وأیوب السختیاني،وقرأ یحیى بن یعمر - ١٤  .)٢(باإلمالة البلیغة) ِ
ِمالـك: (وقرأ قتیبة بن مهران عـن الكـسائي - ١٥ قـال الـشیخ األلوسـي . )٣(بـین بـین) ِ

ـــم یطلـــع ع«: ً معقبـــا)~( ـــم یمـــل : لـــى ذلـــك أبـــو علـــي الفارســـي؛ فقـــالول ل
 .)٤(»أحد

ُوذكر أنه قرئ - ١٦ َ ِ  .)٥(باأللف وتشدید الالم وكسر الكاف) ِكَّمال: (ُ
فهــذه «: ً معلقــا علــى القــراءات الــستة عــشر المتقدمــة هنــا)~(وقــال األلوســي   

عــدة قــراءات ذكرتهــا لغرابــة وقــوع مثلهــا فــي كلمــة واحــدة بعــضها راجعــة إلــى الملــك 
وهمـــا راجعـــان إلـــى الملـــك وهـــو الـــشد :  قـــال بعـــض اللغـــویین،إلـــى المالـــكوبعـــضها 

  وأنشدوا قول قیس بن الحطیم ،والربط ومنه ملك العجین
َملكت بها كفى فَأنهرت فتقها   َ ُ َُْ َ َِّ َ ِ َیرى قائم من دونها ما وراءها َ َ ََ ِ ْ ِ ٌِ َ  
ِوالمتواتر منها قراءة مالك وملك فهما نیرا سواریها وقطبا فلك د   َِ َ   .)٦(»راریهاَ

ُإیاك نعبد وایاك نستعین{: القراءات الواردة في قوله تعالى - َِ ْ َْ ََ ََّ َّٕ ُ  ]:٥: الفاتحة[} ُ
                                                

، وتحفــــة األقـــــران، ١/٩٥، والبحـــــر المحــــیط، ١/١٣، وزاد المــــسیر، ١٢٤اإلبانــــة، لمكــــي، ) ١(
 .١/٤٤، والنشر، ١٤٤ص

، ١٤٧، وتحفــــة األقــــران، ص١/٩٦، والبحــــر المحـــیط، ٤٢شـــواذ القــــراءات، للكرمـــاني، ص) ٢(
 .١/٤٤والنشر، 

 .لسابقةالمصادر ا) ٣(
 .١/٨٥روح المعاني، ) ٤(
، ونـسبت هـذه القـراءة لعلـي بـن أبـي طالـب ١٤٧، وتحفة األقـران، ص١/٩٦البحر المحیط، ) ٥(

 .١/٤٤رضي اهللا عنه في النشر، 
 .١/٨٥روح المعاني، ) ٦(
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َإیاك{: قرأ الجمهور -١  .)١( بالكسر والتشدید}َِّ
 .)٢(بكسر الهمزة وتخفیف الیاء) َِإیاك: (t)(ٍّ عن أبي ،وقرأ عمرو بن فائدة -٢
 .)٣(بفتح الهمزة والتشدید) اكََّأی: ( وأبو الفضل الرقاشي،t)(ٌّوقرأ علي  -٣
 وبإبــدال الهمــزة ،بإبــدال الهمــزة المكــسورة هــاء) َهیــاك: (وقــرأ أبــو الــسوار الغنــوي -٤

 .)٤(ًالمفتوحة هاء أیضا
ُنعبد{: قراءات قوله تعالى - ُ ْ َ{: 
ــد{: قــرأ الجمهــور -١ ُنعب ُ ْ ً موجهــا )~(؛ وقــال الــشیخ )٥(بفــتح النــون وضــم الــدال}َ

 .)٦(» الفصحىوهي لغة أهل الحجاز وهي«: لها
:  والنخعـــي، ویحیـــى بـــن وثـــاب، وزیـــد بـــن حبـــیش،وقـــرأ عبیـــد بـــن عمیـــر اللیثـــي -٢

ُنعبــد( ُ ْ وهــي لغــة «: ً مخرجــا لهــا)~(؛ قــال الــشیخ األلوســي )٧(بكــسر النــون) ِ
 وكذلك حكم حـروف المـضارعة فـي هـذا الفعـل ،قیس وتمیم وأسد وربیعة وهذیل

                                                
 .١/٣٦٤ٕ، واتحاف فضالء البشر، ١/٤٣النشر، ) ١(
، واإلبانـة، ١/٣٩حتسب، البن جنـي، ، والم٩مختصر في شواذ القراءات، البن خالویه، ص) ٢(

ـــب، ص ـــن أبـــي طال ـــراءات، للكرمـــاني، ص١٢١لمكـــي ب ، والبحـــر المحـــیط، ٤٢، وشـــواذ الق
١/١٠٨. 

 .المصادر السابقة) ٣(
، ١٢٤، واإلبانة، لمكي بن أبي طالـب، ص٩مختصر في شواذ القراءات، البن خالویه، ص) ٤(

 .١٠٩، ١/١٠٨، والبحر المحیط، ٤٢وشواذ القراءات، للكرماني، ص
 .١/٣٦٤ٕ، واتحاف فضالء البشر، ١/٤٤النشر، ) ٥(
 .١/٩٤روح المعاني، ) ٦(
 .١/١١١، والبحر المحیط، ٤٣شواذ القراءات، للكرماني، ص) ٧(
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ُنـــستعین(ومـــا أشـــبهه كــــ   فیـــه ســـوى الیـــاء؛ الســـتثقال ممـــا لـــم ینـــضم مـــا بعـــدها) ِ
ُالكسرة علیها على أن بعضهم قال یجل بكسر یاء المضارعة من وجل ِ ِ«)١(. 

ُیعبــد: ()٢( وأبــو مخلــف، وابــن المتوكــل،وقــرأ الحــسن -٣ َ . )٣(بالیــاء مبنیــا للمفعــول) ُْ
 .)٤(»وهو غریب«:  وقد وصفها بالغرابة، عن هذه القراءة)~(قال الشیخ 

ْنعبد: (رئوعن بعض أهل مكة أنه ق -٤ ُ ْ  .)٥(بإسكان الدال) َ
َاهدنا الصراط المستقیم{: القراءات الواردة في قوله تعالى   ِ َِ ْ ُ َْ َ ِّ َ  ]:٦: الفاتحة[ }ْ

وهـــي «: ً محتجـــا لهـــا)~(؛ قـــال الــشیخ )٦( بالـــصاد}ِّالـــصراط{: قــرأ الجمهـــور -١
  .)٧(»لغة قریش

؛ )٨( بالــسین)ِّالــسراط: ( ورویــس اللؤلــؤي عــن یعقــوب،قــرأ ابــن كثیــر بروایــة قنبــل -٢
 .)٩(ونعتها الشیخ األلوسي بأنها على األصل

                                                
 .١/٩٤روح المعاني، ) ١(
ٕكــذا فــي المطبوعــة، وهــو خطــأ وانمــا هــو أبــو مجلــز، الحــق بــن حمیــد؛ كمــا فــي مــصادر ) ٢(

 .١/١١١حیط، البحر الم: التخریج، ینظر
، ٤٣، وشـــواذ القـــراءات، للكرمـــاني، ص٩مختـــصر فـــي شـــواذ القـــراءات، البـــن خالویـــه، ص) ٣(

 .١/٣٦٤ٕ، واتحاف فضالء البشر، ١/٤٥والنشر، 
 .١/٩٤روح المعاني، ) ٤(
 .١/٤٤، والنشر، ١/١١١، والبحر المحیط، ٤٣شواذ القراءات، للكرماني، ص) ٥(
، النـــــشر، ١١٨بانــــة، لمكـــــي بــــن أبــــي طالــــب، ص، واإل١٠٥الــــسبعة، البــــن مجاهــــد، ص) ٦(

 .١/٣٦٤ٕ، واتحاف فضالء البشر، ١/٢١٣
 .١/٩٥روح المعاني، ) ٧(
، ومعاني القراءات، ألبي منصور محمد بن أحمـد األزهـري، ١٠٥السبعة، البن مجاهد، ص) ٨(

، ١/١١١م، ١٩٩١هــــ، ١٤١٢، ١ كلیـــة اآلداب، جامعـــة الملـــك ســـعود، ط-مركـــز البحـــوث
ــــي طالــــب، صواإلبانــــة، لم ــــن أب ــــشر، ١١٨كــــي ب ــــشر، ١/٢١٣، الن ــــضالء الب ٕ، واتحــــاف ف

١/٣٦٤. 
 .١/٩٥روح المعاني، : ینظر) ٩(
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َالـصراط: (وقرأ حمزة -٣  )~(قـال الـشیخ  ًبإشـمام الـصاد زایـا والـزاي الخالـصة؛ )ِّ
 .)١(»لغة لعذرة وكعب«: ًمحتجا لها بأنها أتت على لغة عربیة فصیحة

ًصـراطا مـستقیما: ( وزیـد بـن علـي،قرأ الحسن والضحاك -٤ ُِ َِ ر الم بـالتنوین مـن غیـ) ً
 .)٢(تعریف

ُوقرأ جعفر الصادق -٥ ِصراط المستقیم(: ٌ َ َ  .)٣(باإلضافة) ِ
والــصاد «:  فــي ختــام ذكــره لهــذه القــراءات؛ فقــال)~(األلوســي  وعلــق الــشیخ  

عنـــدي أفــــصح وأوســــع وأهــــل الحجــــاز یؤنثـــون الــــصراط كــــالطریق والــــسبیل والزقــــاق 
 ،)٤(»المتـواتر مـا تلونـاه و،.. وتذكیره هـو األكثـر،والسوق وبنو تمیم یذكرون هذا كله

  .وذلك إشارة إلى قول الجمهور المتقدم
ْصـراط الـذین َأنعمـت علـیهم غیـ{: القراءات الواردة في قولـه تعـالى - َْ ْ َِ َ َْ َ ْ َ َ ِ َِّ ِر المغـضوب َ ُ ْ َْ ِ

َعلیهم وال َ ْ ِ ْ َ الینَ َ الضَّ   ]:٧: الفاتحة[} ِّ
 اهللا  وزیـــد بــن علــي رضـــي، وأهــل البیــت، وابــن مـــسعود،قــرأ عمــر بـــن الخطــاب -١

َصراط من َأنعمت علیهم: (تعالى عنهم َ َ َ َ َ ِ()٥(. 

                                                
 .١/٩٥روح المعاني، ) ١(
ـــي، ) ٢( ـــسب، البـــن جن ، وشـــواذ القـــراءات، للكرمـــاني، ١٢٥، واإلبانـــة، لمكـــي، ص١/٤١المحت

 .١/٣٦٥ٕ، واتحاف فضالء البشر، ١/٤٤، والنشر، ٤٣ص
 .٤٣، وشواذ القراءات، للكرماني، ص١٢٥ صاإلبانة، لمكي،) ٣(
 .١/٩٥روح المعاني، ) ٤(
، والمــصاحف، ألبــي بكــر بــن أبــي داود، ٩مختــصر فــي شــواذ القــراءات، البــن خالویــه، ص) ٥(

هـــ، ١٣٥٥، ١ بغـداد، ومؤسـسة الخـانجي بمـصر، ط-آرثـر جفـري، مكتبـة المثنــى.د: تحقیـق
 .١٢٦ ،١٢٥، اإلبانة، لمكي، ص٩٠، ٨٣، ٥١، ٥٠م، ص١٩٣٦
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َغیـــر: (t)(قـــرأ عمـــر بـــن الخطـــاب  -٢ ْ : ً معقبـــا)~(الـــشیخ  قـــال. )١(بالنـــصب) َ
ِعلــیهم( وهــو حــال مــن ضــمیر ،وروي ذلــك شــاذا عــن ابــن كثیــر« َ والعامــل فیــه ) َ
 .)٢(»)َأنعمت(

؛ قـال الـشیخ )٤(مـزةبإبـدال األلـف ه» َّوال الضألین: ()٣(وقرأ أبو أیوب السختیاني -٣
. ًفرارا من التقاء الـساكنین مـع أنـه فـي مثلـه جـائز«: ً موجها هذه القراءة)~(

ٍفیومئـذ ال (:  وعلـى هـذه اللغـة قـراءة عمـرو بـن عبیـد،وحكى أبو زید دأبة وشـأبة
ٌّیسأل عن ذنبه إنس وال جَأن َ ٌ ُِ ْ َ ُ  .)٦(»)٥(]٣٩: الرحمن [)ْ

َوغیـــر : (بیـــر رضـــي اهللا تعـــالى عنـــه وعبـــد اهللا بـــن الز،وقـــرأ عمـــر بـــن الخطـــاب -٤ َ
َالضالین ِّ  .)٨(»والمتواتر ال«: ً معلقا على هذه القراءة)~(؛ قال الشیخ )٧()َّ

                                                
ـــــسبعة، البـــــن مجاهـــــد، ص٥١، ٥٠المـــــصاحف، البـــــن أبـــــي داود، ص) ١( ، ١١٢، ١١١، وال

، وشـــواذ ١٢٢، واإلبانـــة، لمكـــي، ص٩ومختـــصر فـــي شـــواذ القـــراءات، البـــن خالویـــه، ص
 .١/٤٣، والنشر، ١/١٣٧، والبحر المحیط، ٤٥القراءات، للكرماني، ص

 .١/٩٧روح المعاني، ) ٢(
 .أیوب السختیاني؛ كما في المصادر: كذا في المطبوعة، وصوابه) ٣(
، واإلبانـة، ٩، ومختصر في شواذ القراءات، البن خالویـه، ص١/٤٦المحتسب، البن جني، ) ٤(

 .١/٤٣، والنشر، ٤٥، وشواذ القراءات، للكرماني، ص١٢٢لمكي بن أبي طالب، ص
ــــوجیز١/٧٣، والكــــشاف، للزمخــــشري، ٤٧، ١/٤٦المحتــــسب، البــــن جنــــي، ) ٥( ، ، والمحــــرر ال

 .١/١٤٣، والبحر المحیط، ١/٧٨
 .١/٩٨روح المعاني، ) ٦(
، واإلبانـــة، ١/١٢٣، والكـــشف والبیــان، للثعلبــي، ٥١، ٥٠المــصاحف، البــن أبــي داود، ص) ٧(

، والمحـرر الـوجیز، ١/٧٣، والكشاف، ٤٥، وشواذ القراءات، للكرماني، ص١٢٥لمكي، ص
 .)(أبي بن كعب ، وفیه أن القراءة لعمر و١/١٤١، والبحر المحیط، ١/٧٠

 .١/٩٨روح المعاني، ) ٨(
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  املبحث الثالث
  القراءات القرآنية الواردة عند األلوسي من أول
  سورة البقرة إىل اآلية اخلامسة من سورة البقرة

 

ْذلــك ال{: القــراءات الــواردة فــي قولــه تعــالى - َ ِ َكتــاب الَ ُ َ ِ ریــب فیــه هــدى للمتقـــینِ ِ ِ َِّ ُ َْ ً ُ َ ْ{ 
 ]:٢: البقرة[

َ ریبَال{: وعاصم الوقف على،قرأ نافع -١ ْ َ{)١(. 
؛ وقــال الــشیخ األلوســي )٢(بوصــل الهــاء یــاء فــي اللفــظ) فیهــي: (وقــرأ ابــن كثیــر -٢

وكــذلك كــل هـــاء كنایــة قبلهــا یـــاء ســاكنة؛ فــإن كـــان «: ًمعلقــا علــى هــذه القـــراءة
ًفیـه مهانـا{ ووافقـه حفـص فـي ،لیاء وصلها بـالواوقبلها ساكن غیر ا ُ ِ : الفرقـان [}ِ

ِمالقیهف{ و ،]٦٩ َ ِسُأصلیه{ و ،]٦: االنشقاق [}ُ ِ ْ  .)٣(»]٢٦: المدثر[ }َ
 )~(؛ وقـال الـشیخ األلوسـي )٤(بـضم الهـاء) ُفیـه: ( وابن جنـدب،وقرأ الزهري -٣

ــــــراءة ــــــى «: عــــــن هــــــذه الق ــــــرآن عل ــــــع الق ــــــات فــــــي جمی ــــــضم الهــــــاء مــــــن الكنای ب
 .)٥(»صلاأل

                                                
َّمـروان العطیـة .د: جمال القراء وكمال اإلقراء، لعلـم الـدین علـي بـن محمـد الـسخاوي، تحقیـق) ١(

م، ١٩٩٧ ،هـــــ١٤١٨ ،١ط بیــــروت، –محــــسن خرابــــة، دار المــــأمون للتــــراث، دمــــشق . د-
 .٦٩١ص

سـعید األفغـاني، دار : ن بـن محمـد بـن زنجلـة، تحقیـقحجة القراءات، ألبي زرعة عبد الـرحم) ٢(
 .٨٣، صت.د بیروت، –الرسالة، دمشق 

 .١/١١٠روح المعاني، ) ٣(
، ٤٧، وشــواذ القــراءات، للكرمــاني، ص١٠مختــصر فــي شــواذ القــراءات، البــن خالویــه، ص) ٤(

 .١/١٧٢، والبحر المحیط، ١/٨٤والمحرر الوجیز، 
 .١/١١٠روح المعاني، ) ٥(
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ُال ریب فیه: (وقرأ سلیم أبو الشعثاء -٤  .)١(بالرفع) َ
َالــذین یؤمنــون بالغیـــب ویقیمــون الـــصالة {: القــراءات الــواردة فــي قولــه تعـــالى - َ َُّ َ َ َُ ِ ُِ َُ ِ ِْ َ ْ ِ ْ َّ

ُومما رزقناهم ینفقون ِْ ُ ْ َُ َ ْ َ َّ ِ  ]:٣: البقرة[ }َ
َیؤمنون{: قرأ الجمهور -١ ُ ِ ْ  .)٢( بهمزة ساكنة بعد الیاء}ُ
بتــرك الهمــزة مــن :  عــن أبــي بكــر، وعاصــم فــي روایــة األعــشى،بــو جعفــروقــرأ أ -٢

َیؤمنــون( وكــذا كــل همــزة ســاكنة قــد یتركــان كثیــرا «: )~(؛ قــال األلوســي )٣()ُ
ُال یؤاخـــــذكم{: مــــن المتحركـــــة؛ مثـــــل ُ ُ ِ ُ ِِیؤیـــــد بنـــــصره{ و ،]٢٢٥: البقــــرة [}َ ْ َ ِ ُ ِّ َ آل  [}ُ

 .)٤(»]١٣: عمران
ْوالــذین یؤمنــون بمــا ُأنــزل إلیــك ومــا ُأنــزل مــن {: القـراءات الــواردة فــي قولــه تعــالى - ِْ ِ ََّ َ َِ ِْ َْ ََ ََِ ِ َِ ُ َُ ْ

َقبلك وباآلخرة هم یوقنون ُُِ ِ ِْ َُ ِْ ِْ َ َ  ]:٤: البقرة[ }َ
َیوقنـــون{: قـــرأ الجمهـــور -١ ُ ِ : ؛ وقـــال األلوســـي موجههـــا)٥(بـــواو ســـاكنة بعـــد الیـــاء} ُ

 .)٦(»وهي مبدلة منها؛ ألنه من أیقن«

                                                
وكــذا قــراءة زیــد بــن «: ، وقــال١/١٧١، والبحــر المحــیط، ٤٧ القــراءات، للكرمــاني، صشــواذ) ١(

 .»علي حیث وقع
 .١/٣٠٤، والنشر، البن الجزري، ١٣١السبعة، البن مجاهد، ص) ٢(
ـــــن الجـــــزري، ١٣١الـــــسبعة، البـــــن مجاهـــــد، ص) ٣( ، والبحـــــر المحـــــیط، ١/٣٠٤، والنـــــشر، الب

١/١٨٤. 
 .١/١١٨روح المعاني، ) ٤(
َّ، ولـم یـنص علیهـا فـي كتـب القـراءات المتـواترة؛ إذ لـم یختلفـوا فیهـا؛ ١/١٩٢حـر المحـیط، الب) ٥(

 .ٕوانما یذكر المفسرون قراءة أبي حیة النمیري مقابلة لقراءة الجمهور
 .١/١٢٥روح المعاني، ) ٦(
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َیؤقنـــون: (وقـــرأ النمیـــريُّ -٢ : )~(؛ قـــال األلوســـي )١( بهمـــزة ســـاكنة بـــدل الـــواو)ْ
َ كمــــا فــــصل فــــي -وشــــاع عنــــدهم أن الــــواو إذا ضــــمت ضــــمة غیــــر عارضــــة« ُِّ

 فلعــل ؛»أجــوه«: وجــوه جمــع وجــه« یجــوز إبــدالها همــزة؛ كمــا قیــل فــي -العربیــة
ــــا لمجاورتهــــا للمــــضموم ــــم ،اإلبــــدال هن  فأعطیــــت حكمــــه وقــــد یؤخــــذ الجــــار بظل

 .)٢(»الجار
ُُأولئـــك علـــى هـــدى مـــن ربهـــم وُأولئـــك هـــم {: اردة فـــي قولـــه تعـــالىالقــراءات الـــو - ُ َُ َِ ِ َِ َ ََ ْ َِ ِّ ْ ً َ

ُالمفلحون ِ ْ ُ  ]:٥: البقرة[ }ْ
ْمـن ربهـم{: قـرأ الجمهـور -١ َِ ِّ ْ ؛ قـال )٣( وبإظهارهـا، بإدغـام النـون فـي الـراء بـال غنـة}ِ

 وذهب كثیـر مـن أهـل األداء إلـى ،علیه العمل«: ًالشیخ األلوسي معلقا عن هذا
غـام مــع الغنـة ورووه عــن نـافع وابــن كثیـر وأبــي عمـرو وابــن عـامر وعاصــم اإلد

 وأبـــو حـــاتم عـــن ، وأظهـــر النـــون أبـــو عـــون عـــن قـــالون،وأبـــي جعفـــر ویعقـــوب
 .)٤(» وهذه األوجه جاریة أیضا في النون والتنوین إذا القت الما،یعقوب

                                                
، ٤٨، وشــواذ القــراءات، للكرمــاني، ص١٠مختــصر فــي شــواذ القــراءات، البــن خالویــه، ص) ١(

مـصطفى :  ما تفرد به بعض أئمـة اللغـة، لرضـي الـدین الحـسن الـصغاني، تحقیـق=والشوارد
م، ١٩٨٣هـــــ، ١٤٠٣، ١مهـــدي عــــالم، المطبعــــة األمیریـــة، القــــاهرة، ط: حجـــازي، مراجعــــة

 .١٩٣، ١/١٩٢، والبحر المحیط، ١ص
 .١/١٢٥روح المعاني، ) ٢(
ي علــــى تفــــسیر عنایــــة القاضــــي وكفایــــة الراضــــ= حاشــــیة الــــشهاب علــــى تفــــسیر البیــــضاوي) ٣(

 .١/٢٤٩، ت.دالبیضاوي، لشهاب الدین أحمد بن محمد الخفاجي، دار صادر، 
 .١/١٢٧روح المعاني، ) ٤(
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ُمـن ربهـم: (عبـد الـرحمن بـن هرمـز قرأ -٢ َِّ : )~(؛ قـال األلوسـي )١(بـضم الهـاء) ِ
وكذلك سائر هـاءات جمـع المـذكر والمؤنـث علـى األصـل مـن غیـر أن یراعـي «

 .)٢(»فیها سبق كسر أو یاء
  
  

&&&&&

                                                
 .١٩٣، ١/١٩٢، والبحر المحیط، ٤٧شواذ القراءات، للكرماني، ص) ١(
 .١/١٢٧روح المعاني، ) ٢(
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A  
  

من أول سـورة الفاتحـة ) روح المعاني(القراءات في تفسیر «تناول هذا البحث   
 ولقـد أسـفرت الدراسـة علـى ،»دراسـة تحلیلیـة«إلى اآلیة الخامسة من سورة البقـرة 

ُ وأن روح المعــاني منهـــل كبیــر یــستقى منـــه القــراءات القرآنیـــة ،فرضـــهاثبــوت صــحة  ٌ
 ، ومــن المعلــوم بالــضرورة أن لكــل عمــل نتــائج وثمــرات فــي نهایتــه،المتــواترة والــشاذة

 أریـد أن أسـجلها فـي النقـاط ،ُوقد توصـلت إلـى عـدد مـن النتـائج البحثیـة أثنـاء عملـي
  :التالیة

ة بین أوجه القـراءات القرآنیـة المتـواتر منهـا قد أثبت البحث أن ثمة عالقة وطید -١
 وهــذا مـا أظهـره البحــث ، والــصرف والمعـاني وغیرهـا، واإلعـراب، والرسـم،والـشاذ

  .من تناول األلوسي لها
 سـیما ،ُّأن روح المعاني یعد من أهم الروافد التـي تـستقى منهـا القـراءات القرآنیـة -٢

 . وأشار إلیها،بحثَّوأن فیه قراءات لم ترد إال فیه كما بین ال
أن األلوسـي قــد امتـاز بــنهج قـویم بنــى علیــه تعاملـه مــع القـراءات القرآنیــة وأئمــة  -٣

 ،َّ ولــم یــرفض كــذلك القــراءة إذا صــح ســندها، وال ســیما المتــواتر منهــا،القــراءات
ُومن ثم راح یبحث ویخرج ما كان ظاهره الخطأ ََّ. 

 ثـم رأینـاه یطبقهـا ،اءات القرآنـيأن األلوسي قد أرسى قاعدة مهمة فـي حقـل القـر -٤
أن القـــــراءات القرآنیـــــة جـــــاءت علـــــى لغـــــات :  وأال وهـــــي،ًالًتطبیقـــــا تامـــــا متكـــــام

  . وشاذها،العرب؛ قیاسها
أما عن التوصیات التي أراها مهمـة إلیفـاء موضـوع البحـث حقـه الكامـل مـن البحـث 

  : فإنني أوصي باآلتي،والدراسة
ء األئمــة كــانوا فــي غایــة مــن الدقــة واألمانــة رصــد جهــود بحثیــة؛ لبیــان أن هــؤال -١

 وأن یتخـــذوا مـــن نهـــج ابـــن جنـــي وأبـــي ، فـــي إیـــرادهم للقـــراءات القرآنیـــة،العلیمـــة
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 ویستـــشفون مـــن ،ًحیـــان واأللوســـي نبراســـا یـــضيء لهـــم كهـــوف البحـــث العلمـــي
 .خالله مناهج المفسرین والنحاة مع القراءات

ین التــي اهتمـــت بـــإیراد القـــراءات  كتـــب المفـــسرإعــادة النظـــر لـــدى البــاحثین فـــي -٢
 فینبغــــي أن نقــــف علــــى ، واالحتجــــاج لهــــا، وتوجیههــــا واالحتجــــاج بهــــا،القرآنیــــة

 وتفــسیر أبــي الــسعود إرشــاد العقــل ،تفاســیر القــرآن اللغویــة؛ كاللبــاب البــن عــادل
  . وغیرهما،السلیم

  

رب ا  أن ا امد وآ  
  

&&&&&  
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Fو K  
  

ــــب،ي القــــراءات اإلبابــــة عــــن معــــان-١    : تحقیــــق، ألبــــي محمــــد مكــــي بــــن أبــــي طال
  .ت.د ، دار نهضة مصر للطبع والنشر،عبد الفتاح إسماعیل شلبي.د

 للـــــشیخ أحمـــــد بـــــن محمـــــد ، إتحـــــاف فـــــضالء البـــــشر بـــــالقراءات األربعـــــة عـــــشر-٢
 عـالم ،شـعبان محمـد إسـماعیل. د: تحقیـق،»البناء«الدمیاطي الشافعي الشهیر بـ

  .م١٩٨٧ ،هـ١٤٠٧ ،١ ط، بیروت،الكتب
 ،١٥ط ، بیـروت، دار العلـم للمالیـین، لخیر الدین بن محمـود الزركلـي، األعالم-٣

  .م٢٠٠٢ ،هـ١٤١٣
عبـــد الحكـــیم . د: تحقیـــق، لجـــالل الـــدین الـــسیوطي، االقتـــراح فـــي أصـــول النحـــو-٤

  .م٢٠٠٦ ،هـ١٤٢٧ ،٢ ط، دمشق، دار البیروني،عطیة
 المعــــروف بــــابن ،ر أحمــــد بــــن علــــي ألبــــي جعفــــ، اإلقنــــاع فــــي القــــراءات الــــسبع-٥

  .هـ١٤٠٣ ،١ ط، جامعة أم القرى،عبد المجید قطامش. د: تحقیق،الباذش
 ألبــــي حیــــان محمــــد بــــن یوســــف ، البحــــر المحــــیط فــــي تفــــسیر القــــرآن العظــــیم-٦

 ومــــشاركة مركـــز هجــــر ،عبــــد اهللا عبـــد المحــــسن التركـــي. د: تحقیـــق،األندلـــسي
 ،هــ١٤٣٦ ،١ ط،ر للطباعـة والنـشر هجـ،للبحوث والدراسـات العربیـة اإلسـالمیة

  .م٢٠١٥
 عبـــد الفتـــاح ، البـــدور الزاهـــرة فـــي القـــراءات العـــشر مـــن طریقـــي الـــشاطبیة والـــدرة-٧

  .ت.د ، بیروت، دار الكتاب العربي،محمد القاضي
 ،١ ط، القـــــاهرة، دار الحــــدیث،محمـــــد حــــسین الـــــذهبي. د، التفــــسیر والمفــــسرون-٨

  .م٢٠٠٥ ،هـ١٤٢٦
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:  تحقیـــق، ألبـــي عمـــرو عثمـــان بـــن ســـعید الـــداني،ات الـــسبع التیــسیر فـــي القـــراء-٩
  .م١٩٨٤ ،هـ١٤٠٤ ،١ ط، بیروت، دار الكتاب العربي،أوتو تریزل

أحمـد :  تحقیـق، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي، الجامع ألحكام القرآن-١٠
 ،هــــ١٣٨٤ ،٢ ط، القـــاهرة دار الكتـــب المـــصریة،،ٕالبردونـــي وابـــراهیم أطفـــیش

  .م١٩٦٤
 لخیـــــر الـــــدین نعمـــــان بـــــن محمـــــود ،جـــــالء العینـــــین فـــــي محاكمـــــة األحمـــــدین -١١

 ،١ ط،علـي الـسید صـبح المـدني:  قـدم لـه، المعروف بـابن األلوسـي،األلوسي
  .م١٩٨١ هـ،١٤٠١

 : تحقیــق، لعلــم الــدین علــي بــن محمــد الــسخاوي، جمــال القــراء وكمــال اإلقــراء-١٢
 ، بیـــروت، دمـــشق،راث دار المـــأمون للتـــ،محـــسن خرابـــة. د،َّمـــروان العطیـــة.د
  .م١٩٩٧ ،هـ١٤١٨ ،١ط

عنایـــة القاضـــي وكفایـــة الراضـــي =   حاشـــیة الـــشهاب علـــى تفـــسیر البیـــضاوي-١٣
 ، دار صـادر، لشهاب الدین أحمد بن محمـد الخفـاجي،على تفسیر البیضاوي

  .ت.د
سـعید :  تحقیـق، ألبي زرعة عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن زنجلـة، حجة القراءات-١٤

  .ت.د ، بیروت، دمشق،رسالة دار ال،األفغاني
بـــدر :  تحقیـــق، ألبـــي علـــي الحــسن بـــن أحمـــد الفارســـي، الحجــة للقـــراء الـــسبعة-١٥

أحمــــد وعبــــد العزیـــز ربــــاح :  راجعــــه ودققـــه،بـــشیر جویجــــابيوالـــدین قهــــوجي 
 ،هــــــ١٤١٣ ،٢ط ،بیـــــروت،  دمـــــشق، دار المـــــأمون للتـــــراث،یوســـــف الـــــدقاق

  .م١٩٩٣
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 ، لعبـــد الــرزاق البیطـــار المیـــداني، عــشر حلیــة البـــشر فــي تـــاریخ القــرن الثالـــث-١٦
 هـــ،١٤١٣ ،٢ ط، بیــروت، دار صــادر،محمــد بهجــة البیطـار: تحقیـق وتعلیــق

  .م١٩٩٣
 الهیئـة ،محمد علـي النجـار:  تحقیق، ألبي الفتح عثمان بن جني، الخصائص-١٧

  .م٢٠١١ ،٥ط ،المصریة العامة للكتاب
ـــــدین ،مثـــــاني روح المعـــــاني فـــــي تفـــــسیر القـــــرآن العظـــــیم والـــــسبع ال-١٨  لـــــشهاب ال

ـــــة:  تحقیـــــق،األلوســـــي ـــــي عبـــــد البـــــاري عطی  ،١ ط، دار الكتـــــب العلمیـــــة،عل
  .هـ١٤١٥

ـــــدین ، روح المعـــــاني فـــــي تفـــــسیر القـــــرآن العظـــــیم والـــــسبع المثـــــاني-١٩  لـــــشهاب ال
  .ت.د ، لبنان، بیروت، دار إحیاء التراث العربي،األلوسي

 ،حمن بـــن علـــي الجـــوزي ألبـــي الفـــرج عبـــد الـــر، زاد المـــسیر فـــي علـــم التفـــسیر-٢٠
  .ـه١٤٢٢ ،١ ط، بیروت، دار الكتاب العربي،عبد الرزاق المهدي: تحقیق

شــوقي . د: تحقیــق، للــشیخ أحمــد بــن موســى بــن مجاهــد، الــسبعة فــي القــراءات-٢١
  .م١٩٨٠ ،هـ١٤٠٠ ،٢ ط، القاهرة، دار المعارف،ضیف

مجـدي : قیـق تح، لمحـب الـدین النـویري، شرح طیبة النشر في القراءات العشر-٢٢
  .م٢٠٠٣ ،هـ١٤٢٤ ،١ ط، بیروت، دار الكتب العلمیة،باسلوم

 للشیخ رضـي الـدین شـمس القـراء أبـي عبـد اهللا محمـد بـن أبـي ، شواذ القراءات-٢٣
 ،١ ط، بیـــروت، مؤســسة الــبالغ،شـــمران العجلــي. د: تحقیــق،نــصر الكرمــاني

  .م٢٠٠١ ،هـ١٤٢١
ـــدین الحـــسن الـــصغاني لرضـــي ،مـــا تفـــرد بـــه بعـــض أئمـــة اللغـــة=  الـــشوارد-٢٤  ،ال

ـــــق  ، المطبعـــــة األمیریـــــة،مهـــــدي عـــــالم:  مراجعـــــة،مـــــصطفى حجـــــازي: تحقی
  .م١٩٨٣ ،هـ١٤٠٣ ،١ ط،القاهرة
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أحمـــد :  تحقیـــق، ألبـــي الحـــسن الصفاقـــسي، غیـــث النفـــع فـــي القـــراءات الـــسبع-٢٥
  .م٢٠٠٤ ،هـ١٤٢٥ ،١ ط، بیروت، دار الكتب العلمیة،محمود الحفیان

  .م١٩٦٤ ،٣ط ، دمشق، دار الفكر،د األفغانيسعی. أ، في أصول النحو-٢٦
 للشیخ أبـي القاسـم یوسـف ، الكامل في القراءات العشر واألربعین الزائدة علیها-٢٧

 ،جمـــال بـــن الـــسید بـــن رفـــاعي الـــشایب:  تحقیـــق،بـــن علـــي بـــن جبـــارة الهـــذلي
  .م٢٠٠٧ ،هـ١٤٢٨ ،١ ط، القاهرة،مؤسسة سما

 دار ، القاسـم جـار اهللا الزمخـشري ألبـي، الكشاف عن حقائق غـوامض التنزیـل-٢٨
  .هـ١٤٠٧ ،١ ط، بیروت،الكتاب العربي

اإلمـام أبـي :  تحقیـق، ألبـي إسـحاق الثعلبـي، الكشف والبیان عن تفسیر القـرآن-٢٩
 ،هــــــ١٤٢٢ ،١ ط،بیــــروت ، دار إحیــــاء التــــراث العربــــي،محمــــد بــــن عاشــــور

  . م٢٠٠٢
 ،سین النیـــسابوري ألبـــي بكـــر أحمـــد بـــن الحـــ، المبـــسوط فـــي القـــراءات العـــشر-٣٠

 ،هـــ١٤٠١ ،١ ط، دمـشق، مجمـع اللغــة العربیـة،سـبیع حمــزة حـاكیمي: تحقیـق
  .م١٩٨١

 لإلمـام أبــي الفــتح ، المحتـسب فــي تبیـین وجــوه شــواذ القـراءات واإلیــضاح عنهــا-٣١
 وعبــد ، وعبــد الحلــیم النجــار،علــي النجــدي ناصــف:  تحقیــق،عثمـان بــن جنــي

 لجنـــة إحیـــاء ،للـــشئون اإلســـالمیة المجلـــس األعلـــى ،الفتـــاح إســـماعیل شـــلبي
  .م١٩٦٦ ،هـ١٣٨٦ ، القاهرة،التراث اإلسالمي

:  تحقیـــــق، البـــــن خالویـــــه، مختـــــصر فـــــي شـــــواذ القـــــراءات مـــــن كتـــــاب البـــــدیع-٣٢
  .م١٩٣٤ ،١ ط، القاهرة، مكتبة المتنبي، وآرثر جعفري،برجستراسر

 مطبعـة ،مهدي المخزومـي. د، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو-٣٣
  .م١٩٥٨ ،هـ١٣٧٧ ،٢ ط، القاهرة،مصطفى البابي الحلبي
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 ،١ ط، بغـداد- مطبعـة اآلداب، للسید محمـود شـكري األلوسـي، المسك األذفر-٣٤
  .م١٩٣٠

 ، مكتبــة المثنــى،آرثــر جفــري. د: تحقیــق، ألبــي بكــر بــن أبــي داود، المــصاحف-٣٥
  .م١٩٣٦ ،هـ١٣٥٥ ،١ ط، ومؤسسة الخانجي بمصر،بغداد

 ، مركـــز البحـــوث، ألبــي منـــصور محمـــد بــن أحمـــد األزهــري،ي القـــراءات معــان-٣٦
  .م١٩٩١ ،هـ١٤١٢ ،١ ط، جامعة الملك سعود،كلیة اآلداب

 دار إحیـاء التـراث ، بیـروت، مكتبة المثنـى، لعمر رضا كحالة، معجم المؤلفین-٣٧
  .ت.د ،العربي بیروت

هــــاني . د،جــــورج متــــري عبــــد المــــسیح. د، معجــــم مــــصطلحات النحــــو العربــــي-٣٨
  .م١٩٩٠ ،هـ١٤١٠ ،١ ط، مكتبة لبنان،مهدي عالم. د: تصدیر،جورج

 رسـالة ،»روح المعـاني « منهج اإلمام األلوسي فـي القـراءات وأثرهـا فـي تفـسیره-٣٩
 ،عـــــصام العبـــــد زهـــــد.د : إشـــــراف،بـــــالل علـــــي العـــــسلي: لباحـــــث، لماجـــــستیر

  .م٢٠٠٩ ،هـ١٤٣٠ ،الجامعة اإلسالمیة بغزة
 دار الكتــــب ، لــــشمس الــــدین ابــــن الجــــزري،رشــــد الطــــالبین منجــــد المقــــرئین وم-٤٠

  .م١٩٩٩ ،هـ١٤٢٠ ،١ ط، بیروت،العلمیة
علــي محمــد :  تحقیـق، لــشمس الـدین ابــن الجــزري، النـشر فــي القـراءات العــشر-٤١

  .ت.د ، القاهرة، المطبعة التجاریة الكبرى،الضباع
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  فهرس املوضوعات
  

  ا  اع

  ٣  ملخص البحث عربي
  ٤  ملخص البحث إنجلیزي

  ٥  مقدمة البحث
  ١٠  تعریف مصطلحات عنوان البحث: التمهید

  ١٥   موقف األلوسي من القراءات القرآنیة:المبحث األول
القــراءات القرآنیــة الــواردة عنــد األلوســي فــي ســورة : المبحــث الثــاني

  الفاتحة
٣٠  

 أول القــراءات القرآنیـــة الــواردة عنـــد األلوســي مـــن: المبحــث الثالـــث
  سورة البقرة إلى اآلیة الخامسة من سورة البقرة

٤٠  

  ٤٤  خاتمة البحث
  ٤٦  فهرس المصادر المراجع

  ٥١  فهرس الموضوعات
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