مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
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الكممة المفتاح  :رسم المصحف
ممخص البحث:
لما كان تنوع القراءات القرآنية يفضي الى تعدد المعاني القرآنية في واحدة من
اسباب ذلك التنوع  ...اجتيد المفسرون في بيان ذلك التعدد الناتج عن التنوع المشار
اليو .
وقد كان الختالف المدارك واالفيام االثر البالغ في ابراز تمك المعاني وتجميتيا
بما يبين مراد اهلل تعالى من قرآنو الكريم  ،االمر الذي استوقفنا لنعرج عمى الموضوع
في جزئية منو فندرس "الترجيح بين المعاني القرآنية المستند الى القراءات القرآنية ورسم
المصحف بين اآل لوسي وابن عاشور دراسة موازنة" الذي كان في ضمنو بعد المقدمة
دراسة لمتعريف بالقراءات وشروطيا واثره في الترجيح.
وفي ثاني فقراتو بيان لموقف المفسرين من الترجيح بين اتحاد معنى القراءتين
واختالفو  ،واجابت الفقرة الثالثة عن تناقض المعنى بين القراءة المتواترة والقراءة الشاذة
 ،فيما ختم البحث  -قبل خاتمتو – في بيان اثر موافقة رسم المصحف ومخالفتو في
التوجيو التفسيري  ،عمما اننا في كل ذلك نعرض آلراء العمماء مشفوعة برأيي اآللوسي
وابن عاشور ثم مناقشة ذلك .
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المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خاتم االنبياء والمرسمين سيدنا
محمد االمين وعمى آلو الطيبين الطاىرين وصحابتو الغر الميامين ...
وبعد
فان لعمم القراءات االثر البالغ في العموم القرآنية والسيما عمم التفسير بالرواية
منيا ذلك ان عمم التفسير يتدرج –كما ىو معموم -في تفسير النص القرآني واليجوز لو
بحال من االحوال ان يغادرىا حتى تصل درجة تحريو مرتبة اليقين  ،ولما كانت
القراءات الصحيحة المتواترة قرآناً يتمى اصبح واجبا عمى المفسر ان يخوض في المتفق
والمختمف من معانييا لتظير تمك القراءات في بعض احيانيا آيات مستقمة لكل واحدة

منيا معنى خاص  ،والثر ذلك كمو في عمم التفسير وتوجيو معنى النص القرآني رأينا
ان نتناول ذلك االثر في الترجيح بين المعاني القرآنية مقتصرين عمى دراسة موازنة لو
بين االلوسي وابن عاشور من خالل كيفية التعامل مع القراءة الصحيحة وتطبيقات
شروط صحتيا عندىما والترجيح بين معاني القراءات المتواترة المختمفة منيا والمتفقة
ىذا فضال عن القراءات الشاذة ورسم المصحف ومادة عممية اخرى في ضمن متن
البحث .
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اوال :التعريف بالقراءات وشروطها واثره في الترجيح :
ان الغرض من التعريف ليس ذات التعريف ذلك ان التعريف أكثر ما طرق
وفصل القول فيو المؤلفون والباحثون  ،ولكن ضرورة القواعد المعتمدة في االستناد الى
القراءات حين الترجيح الزمتنا الن ندخل ىذا المدخل التقميدي .
فالقراءة في اصل المغة من ق أر وىي ضم الحروف والكممات الى بعض في
()1

الترتيل وكل شيء جمعتو فقد قرأتو

.

واما في االصطالح فيي اختالف الفاظ الوحي في كتابة الحروف او كيفيتيا
()2

من تخفيف وتثقيل وغيرىما

.

 شروط صحة القراءة :اذ اشترط العمماء لصحة القراءة ثالثة شروط مجتمعة تمثل اركان ًا ليا حتى اذا

ما اجتمعت فالقراءة قرآن يتمى اليجوز رده بحال من االحوال وىي عمى النحو االتي:

 -1صحة السند  :وىو ان يروي القراءة العدل الضابط عن العدل الضابط عن مثمو
()3

الى منتياه

 ،وىذا الشرط ىو االصل المعتمد واالثنان االخران تبعا لو بل االبعد من

ذلك ان القراءة اذا ما تواترت فال يحتاج الى الركنين االخرين لمقبول او الرد .
 -2موافقة احد المصاحف العثمانية ولو احتماال ذلك ان تمك المصاحف التي ارسل
بيا سيدنا عثمان رضي اهلل تعالى عنو الى االمصار االسالمية روعي في رسميا ان
تحتمل القراءات القرآنية الصحيحة فاذا ما كان الرسم الواحدد اليحتمل القراءتين
الصحيحتين رسم المفظ في احد المصاحف بشكل الحداىما وفي مصحف اخر بشكل
()4

لالخرى

.

 -3موافقة العربية ولو بوجو  ،عمى ان اليتخذ ىذا الركن حجة من بعض النحاة
والمفسرين لدى بعض القراءات المتواترة والصحيحية بحجة مخالفتيا قاعدة في العربية
()5

الن القراءة بدرجة التواتر يمزم قبوليا والمصير الييا

ذلك ان المقرر لدى العمماء ان
()6

القراءتين المتواترتين اذا ظير تعارضيما كان ليما حكم االيتين المختمفتين
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وعمى اساس ما قدمنا يمكن ان نطمق قاعدة اساسية اعتمدىا الجمة من العمماء
وصارت واحدة من القواعد المعتمدة في الترجيح بين المعاني القرآنية وىو فحوى ما
سبق بان القراءة المتواترة اليجوز ردىا بأي حال من االحوال .
ويمكن ان نورد شاىدا عمى ما قررناه قولو تعالى ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨﭼ

()7

اذ توارد عمى النص الكريم قراءة سبعية فق أر حمزة بن حبيب الزيات "

واالرحام " بجر االرحام فيما ق أر بقية السبعة بالنصب "واالرحام" وفي كل واحدة من
القراءتين السابقتين معنى خاص  ،ففي قراءة النصب يكون المعنى باضمار فعل تقديره
" واتقوا االرحام ان تقطعوىا " وعمى قراءة الجر يكون المعنى انو يتساءل بالرحم كقول

الرجل " اسالك اهلل والرحم"(.)8

ومظنة االعتراض التي اوردىا البعض عمى ىذه القراءة ان نحاة البصرة يمنعون
()9

عطف الظاىر عمى الضمير المجرور اال بتكرار حرف الجر مع الظاىر المجرور

،

االمر الذي اتخذه البعض حجة لمطعن في القراءة التي ذكرنا ،وىو ما اشرنا الى
التحذير منو في مطمع ايجازنا لشروط صحة القراءة مع ان الشرط الذي اعتمدوه لم
يتحقق الن مذىب البصريين في شرط عطف الظاىر عمى الضمير المجرور لم يكن
مظنة اجماع النحاة بل ان جميور النحويين بما فييم الكوفيون اجازوا ذلك العطف بل
واوردوا شواىد عمى ذلك من منظوم كالم العرب كقول الشاعر :
فاليوم قربت تيجونا وتشتمنا

()11

فاذىب فما بك وااليام من عجب

بقي ان نعرض رأي المفسرين ثم نتبعو برأي االلوسي وابن عاشور  ،وىم عمى
فريقين :

()11

الفريق االول :وىم المعترضون وفييم الطبري

()12

وابن عطية

وغيرىما(، )13

اما الطبري فمم يجز ىذا العطف اال في ضرورة الشعر لضيق االخير بخالف المنثور
من الكالم ولذلك قال ( والقراءة التي ال نستجيز لمقارئ ان يق أر غيرىا في ذلك النصب "
()14

واتقوا اهلل الذي تساءلون بو واالرحام " بمعنى واتقوا االرحام ان تقطعوىا )

 ،ويمكن

ان نجيب عمى ذلك بان ىذا الرد اليقوى عمى نقض قراءة متواترة الن القرآن الكريم ىو
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من يحدد الفصيح من كالم العرب وليس كالم العرب ىو من يحدد الفصيح من القرآن
بل ان ورود قراءة متواترة بيذا الخصوص يقوي مذىب الكوفيين وجميور النحاة الن
القاعدة النحوية انما تقرر عمى اساس ورود شاىد ليا من القرآن الكريم او الحديث
النبوي الشريف اوفصيح كالم العرب منظومو ومنثوره وىذا ما تحقق في ذىب الكوفيين
ومن وافقيم كابن مالك الذي اختار جواز نسق الظاىر عمى المضمر المجرور دون
اعادة الجار .
وعمى اساس ما قررناه وجدنا االلوسي وابن عاشور متفقين عمى اعتماد تواتر
القراءتين اصال لمترجيح ولذلمك لما وقفنا عند اآلية التي نحن بصددىا كان لكل واحد
منيما موقف حازم ورد قاطع في تقرير ىذه القاعدة .
فااللوسي شنع غاية التشنيع عمى من رد ىذه القراءة السبعية المتواترة وذكر أن
امتناع العطف عمى الضمير المجرور ىو مذىب البصريين وليس اتباعيم بالتعبد وقرر
االلوسي ايضا ارادة القسم المستفادة من قراءة الجر السبعية مجيبا عمن انكرىا بحجة
النيي عن القسم بغير اهلل تعالى ان ذلك النيي ليس مطمقا انما النيي يكون حيث
اعتقاد وجوب البر اما الحمف عمى سبيل التاكيد مثال فمما الباس بو ففي الخبر " افمح
وابيو ان صدق " وان قول الشخص الخر " اسالك بالرحم ان تفعل كذا " ليس الغرض
()15

منو سوى االستعطاف

.

واما ابن عاشور فقد حمل قراءة الجميور بنصب "االرحام" عمى االمر بتقواىا
أي اتقاء حقوقيا فيما حمل قراءة حمزة بجر "االرحام" عمى معنى تعظيم شأن االرحام
التي يسال بعضيم بعضا بيا بقول العرب "ناشدتك اهلل والرحم" وفييا –كما ذكر-
تعريض بعوائد الجاىمية اذ انيم يتساءلون بالرحم واواصر القرابة ثم ييممون حقوقيا
واليصمونيا بل انيم آذوا الرسول صمى اهلل تعالى عميو وسمم وىو من ذوي رحميم واحق
الناس بصمتيم  ،وقد حمد ابن عاشور البن مالك تجويزه عطف الظاىر عمى المضمر
المجرور دون اعادة الجار  ،وانكر ابن عاشور عمى من رد القراءة من المفسرين
والنحاة بان ذلك من ضيق التفكير وغرور من اولئك بأن العربية
()16

يعممون

.
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ومحصمة القول ان لاللوسي وابن عاشور موقفا حازما وواحد تجاه القراءة
المتواترة وىو قبوليا عمى انيا آية مستقمة بغض النظر عن التباين بينيما في
استخالص المعنى من كل آية منيما  ،وما تحصل ىو ما عميو االمة سمفا وخمفا بل
ان انكار القراءة المتواترة السبعية انكار لقرآن يتمى يخشى منو – كما قال االلوسي-
الكفر والعياذ باهلل تعالى .
ومن الجدير بالذكر ان ما ذكرنا قد ثبت قاعدة مؤسسة لدى كل من االلوسي
وابن عاشور فأصبح لدييم –من خالل االستقراء -ما فحواه "ان القراءة اذا ثبت تواترىا
او صحتيا فال يجوز ردىا بل ىي بمنزلة اآلية المستقمة" ومن ىذا المنطمق راح كل
منيما يتصدى لمن يتج أر في تضعيف او رد ق ارءة صحيحة مستندىما في ذلك السند
الصحيح المتصل الى رسول اهلل صمى اهلل تعالى عميو وسمم والوجوه التفسيرية
واالعرابية الساندة لو أي ان تمك التقريرات مبنية عمى اسس عممية وموضوعية .
وليزداد االمر تجميا نسوق شواىد اخرى عمى ما سبق وذلك عمى النحو اآلتي :
 -1قولو تعالى (( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اوالدىم شركائيم))  .اذ ان
قراءة الجميور فييا بفتح الزاي من "زين" ونصب "قتل" عمى المفعولية لـ "زين" ورفع
"شركاؤىم" عمى انو فاعل "زين" وجر "اوالدىم" بإضافة "قتل" اليو من اضافة المصدر

الى مفعولو(.)17

وق أر ابن عامر (( وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اوالدىم شركائيم)) ببناء
"زين" لممجيول ورفع "قتل" عمى انو نائب فاعل  ،ونصب "اوالدىم" عمى انو مفعول
()18

"قتل" وجر "شركائيم" عمى اضافة "قتل" اليو من اضافة المصدر الى فاعمو

.

والمعيود ان قراءة ابن عامر – المذكور آنفاً -قراءة سبعية متواترة ال يجوز ردىا

بحال من االحوال كما ىو مقرر عند اىل العمم  ،وقد تصدى العمماء والمفسرون بحزم
وعمم لمن ضعفيا –ممن سنذكرىم -لتوىم بدا لو في عدم موافقتيا لوجوه العربية .
فذلك الطبري يقول  ( :والقراءة التي ال استجيز غيرىا فتح الزاي ونصب "القتل"

وخفض "اوالدىم" ورفع "شركاؤىم" )( ،)19وىذا الزمخشري يواجو ىذه القراءة بعمة الفصل
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()21

فييا بين المتضايفين بالمفعول بو
()21

ضعفيا في االستعمال العربي

 ،بخالف ابن عطية الذي واجو القراءة بعمة

.

وقد قيض اهلل تعالى لكتابو من يرد عنو وىم الواىمين كااللوسي وابن عاشور
وغيرىما كثر  ،فااللوسي اوجز رده بتعقيبو لتضعيف الزمخشري بالقول (ان القراءات
السبعة متواترة جممة وتفصيال عن افصح من نطق بالضاد صمى اهلل تعالى عميو وسمم
فتغميط شيء منيا في معنى تغميط رسول اهلل صمى اهلل تعالى عميو وسمم بل تغميط هلل
()22

عز وجل نعوذ باهلل )

 ،ولم يبين االلوسي تباينا في المعنى بين القراءتين السبعيتين

.
واما ابن عاشور فقد اجاب كال من الزمخشري وابن عطية في عمة تضعيفيما ،
فوصف ما ذىب اليو الزمخشري من الفصل بين المتضايفين بان الخطب فيو سيل الن
المفعول –الذي فصل بينيما -ليس اجنبيا  ،وبين ان وصف ابن عطية لمقراءة بانيا
ضعيفة في االستعمال العربي يريد ان ذلك الفصل نادر وىذا ال يثبت ضعفيا الن
الندور ال ينافي الفصاحة  ،وقد ذكر ابن عاشور ردودا كثيرة تعضد قوة ىذه القراءة
نورد منيا مثال انو بين ان كممة "شركاؤىم" قد رسمت في المصحف الذي ببالد الشام
"بالياء" وفي ذلك دليل عمى ان الذين رسموا تمك الكممة راعوا قراءة الكسر وىم اىل
الفصاحة والتثبت في سند القراءات فالقراء حجة عمى النحاة دون العكس

()23

.

وقد بين ابن عاشور تباين المعنى بين القراءتين السبعيتين فاذا ما كان في قراءة
الجميور ان الشركاء ىم من زين لممشركين قتل اوالدىم فان في قراءة ابن عامر معنى
جديدا ىو ان مزينا زين لكثير من المشركين ان يقتل شركاؤىم اوالدىم باسناد القتل الى
الشركاء عمى طريقة المجاز العقمي اما الن الشركاء سبب القتل وذلك فيما اذا كان
القتل قربانا لألصنام واما الن الذين شرعوا ليم القتل ىم القائمون بديانة الشرك مثل
()24

عمرو بن لحي ومن بعده وليس في القراءة ما يناكد فصيح الكالم
القراءة المتواترة آية مستقمة .
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ثانيا :موقف المفسرين من الترجيح بين اتحاد معنى القراءتين واختالفو :
المعيود ان بعضا من القراءات يتحد فييا المفظ والمعنى اذ التنوع فييا انما يكون
في صفة النطق من ىمز وامالة ومد واظيار وادغام وما الى ذلك  ،وىذه الرجحان بين
معانييا وال عالقة ليا في توجيو معنى النص القرآني وتفسيره الذي نحن بصدده .
وقبل ان يتعجل عمينا القارئ بالسؤال نجيب عما يعنيو اتحاد معنى القراءتين
واختالفو  ،اذ ان ىناك من القراءات ما يكون متفقا من وجو ومتباينا من وجو اخر ،
وامثمة ذلك في القرآن الكريم كثيرة جدا نذكر منيا عمى سبيل التمثيل الالحصر ما يأتي
ثم نفصل موقف المفسرين منيا متبوعا برأي االلوسي وابن عاشور :
 -1قولو تعالى ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ

()25

اذ قرئ "يخدعون " و

"يخادعون"(.)26

 -2قولو تعالى ﭽ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ
()28

بتشديد الذال

()27

اذ قرئ "يكذبون" بالتخفيف  ،وقرئ "يكذبون"

.

 -3قولو تعالى ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ

()29

()31

فقرئ "لمستم" وقرئ "المستم"

 -4قولو تعالى ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ
()32

"يطيرن" بتشديد الطاء

()31

.

اذ قرئ "يطيرن" بالتخفيف وقرئ

.

فالقراءات االربع الماضية يتغاير فييا المعنى وكل قراءة منيا مع القراءة االخرى
بمنزلة االية مع االية يجب االيمان بيا كميا واتباع ما تضمنتو من المعاني عمما
()33

وعمال

.

وحين التتبع ليذه القراءات نجد ان الجمة من العمماء يرون ان حمل القراءتين
عمى معنى واحد –ان امكن -اولى من اختالفو  ،اذ نطق بصيح ذلك مكي بن ابي
()34

طالب القيسي لما قال ( وحمل القراءتين عمى معنى واحد احسن)

وذلك بتعقيبو عمى

القراءتين في االية االولى ((ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ )) عمى عد "خادع" و "خدع" بمعنى
واحد في المغة وقد وافق مكي عمى مذىبو ىذا كل من ابن عطية والسمين الحمبي
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والمعممي اليماني وغيرىم عمى ان االصل ىو توافق القراءات وان حمل القراءتين عمى
()35

معنى واحد –ان امكن -اولى من حممو عمى معنيين مختمفين

.

ولنتبين موقف كل من االلوسي وابن عاشور نسوق بعضا من النصوص
الكريمة التي تتوارد عمييا اكثر من قراءة متواترة وتعقيبيما عمييا وذلك عمى النحو
االتي :
 -1قولو تعالى ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﭼ اذ قرئ –كما مر -بقراءتين احداىما "المستم"
واالخرى "لمستم"  ،اذ يفيم من كالم االلوسي بتعقيبو عمى القراءتين السبعيتين انو يمكن
ان يحمل "لمستم" في قراءة الكسائي وحمزة عمى معنى مس البشرة  ،ويحمل "المستم"
في قراءة الجميور عمى الجماع  ،وىذا يعني ان في القراءتين معنيين مختمفين اال ان
جميور المفسرين وفييم االلوسي وجدناىم يجنحون الى حمل القراءتين عمى معنى واحد
 ،فمن حممو عمى الجماع جعمو حقيقة في قراءة الجميور مجا از في قراءة حمزة
والكسائي  ،ومن حممو عمى المالمسة بمعنى مس البشرة جعمو حقيقة في قراءة حمزة
()36

والكسائي مجا از في قراءة الجميور

 ،وىذا يعني ان كال الفريقين قد حمل القراءتين

عمى معنى واحد وىو ما يجنح اليو حيثما يجدون الى ذلك سبيال  ،وىو ما صرح بو
()37

االلوسي بقولو( :واالصل في القراءات التوافق)

.

واما ابن عاشور فالظاىر ان منيجو ايضا قائم عمى الجمع بين القراءات ان
امكن وىو يرى ان "المستم" بصيغة المفاعمة و "لمستم" بصيغة الفعل بمعنى واحد عمى
التحقيق عمى ان فييما معنيان احدىما "الصريح" وىو مس البشرة  ،واالخر كنائي عن
الجماع  ،وقد حمل ابن عاشور "المس" في القراءتين السبعيتين عمى معناه الكنائي وىو
()38

الجماع

.

 -2قولو تعالى ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ اذ تواردت عمى النص الكريم قراءتان
سبعيتان احداىما قراءة الجميور بالتخفيف (يطيرن) واالخرى قراءة حمزة والكسائي
بالتشديد (يطيرن) .
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والمعموم ان القضية مظنة خالف بين الفقياء فمن قائل ان القربان يحل بمجرد
االنقطاع بعد المدة القصوى لمحيض واخرون قائمون بوجوب الغسل بعد االنقطاع وقبل
القربان في جميع االحوال .
وقد امعن االلوسي النظر في ىاتين القراءتين ايما امعان  ،فحمل مذىب ابي
حنيفة في جواز القربان اذا انقطع الدم الكثر الحيض عمى انو مفيوم داللة قراءة
التخفيف  .فيما حمل مذىب الشافعية في وجوب الغسل مطمقا بعد االنقطاع عمى قراءة
التشديد  ،وبين االلوسي ان صيغة المبالغة في (يطيرن) يستفاد منيا الطيارة الكاممة
والطيارة الكاممة لمنساء عن المحيض ىو االغتسال  ،ولما دلت –كما ذكر -قراءة
التشديد عمى ان غاية حرمة القربان ىو االغتسال واالصل في القراءات التوافق حمل
()39

قراءة التخفيف عمييا

 ،وعمى اساس ما ذكر فانو لما ظير معنيان احتمميما النص

الكريم استند االلوسي الى القراءة المتواترة في الترجيح بين المعاني الواردة عمييا فصار
راجحا لدى العمماء وجوب الغسل مطمقا بعد االنقطاع  ،ولعل ما ذكره شبيو بحمل
المطمق عمى المقيد وذلك سائغ مشيور .
اما ابن عاشور فقد جعل مآل القراءتين واحدا عمى ان المحصمة النيائية ىو
الغسل بعد االنقطاع رادا بذلك كال من الطبري والمبرد في ترجيحيما قراءة التشديد عمى
قراءة التخفيف  ،الن مفيوم الشرط في قولو تعالى ((فاذا تطيرن )) داللة واضحة ايما
وضوح عمى وجوب الغسل  ،أي انو مستقى من الغاية في (حتى) والشرط في (فاذا) ،
وانكر ابن عاشور عمى من انزل القراءتين بمنزلة اآليتين المستقمتين الن ذلك انما
يصار اليو عند ثبوت التعارض الذي لم يتحقق في ىذين الموضعين النيما وردتا في
وقت واحد فيحمل مطمقيما عمى مقيدىما كما وضحنا او عمى اعتبار انيا تفسيرية
()41

ليا

.
وعمى اساس ما ذكر فالشواىد صريحة بان منيج كل من االلوسي وابن عاشور

قائم عمى الجمع بين القراءتين السبعيتين ان امكن ذلك فان تعذر جعمتا بمنزلة االيتين
المستقمتين .
131

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
ثالثا  :تناقض المعنى بين القراءة المتواترة والقراءة الشاذة :

قبل ان نوجز التعريف بالقراءة الشاذة نمفت النظر الى ان معنى القراءة الشاذة
اذا ما وافق معنى القراءة المتواترة فال ضير في ذلك  ،ولكن مظنة الدراسة فيما لو
جاءت القراءة الشاذة بحكم او معنى مخالف لما جاءت بو القراءة المتواترة سيكون
السؤال ىل يعتد بذلك المعنى المخالف ؟ وىو ما سنجيب عنو بأقوال ائمة العمم بعد ان
نوجز القول في تعريف القراءة الشاذة عمى النحو االتي :
الشاذ لغة ىو مصدر الفعل شذ يشذ شذوذا ويطمق عمى كل من انفرد عن
()41

اصحابو وكذلك كل شيء منفرد

.

اما القراءة الشاذة في االصطالح فيي كل قراءة اختل فييا ركن من اركان
القراءة الصحيحية وتكون عمى ثالثة انواع :
االول  :االحاد  :وىو ما صح سنده وخالف الرسم او العربية او انو لم يشتير عند
القراء تمك الشيرة التي لم يعد بيا من الغمط او الشذوذ .
الثاني  :الشاذ  :وىو ما لم يصح سنده .
الثالث  :المدرج  :وىو ما زيد في القراءات عمى وجو التفسير .
()42

الرابع  :الموضوع  :وىو الذي ال اصل لو في الرواية

.

وعودا عمى بدأ فان ائمة العمم متفقون عمى تقديم معنى القراءة الصحيحة عمى
معنى القراءة الشاذة اذا اختمفا وىو ما سيتقرر عمميا فيما يأتي :
 -1قولو تعالى ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ

()43

اذ وردت فييا قراءة شاذة ((ومن عنده

عمم الكتاب )) بضم العين من "عمم" وكسر الميا وىي قراءة ابن عباس ومجاىد
()44

والحسن وسعيد ابن جبير وابن السميفع وغيرىم

 ،فعمى القراءة المتواترة فسرىا

الطبري بانيم الذين عندىم عمم الكتاب أي الكتب التي نزلت قيل القرآن كالتو ارة
واالنجيل ورد المعنى الذي جاءت بو القراءة الشاذة بانو اذا كانت قراءة االمصار من
اىل الحجاز والشام والعراق عمى القراءة المتواترة "وعنده عمم الكتاب" كان التأويل الذي
عمى المعنى الذي عميو قرأة االمصار اولى بالصواب مما خالفو اذ كانت القراءة بما ىم
()45

عميو مجمعون احق بالصواب

.
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وعمى مذىب ابن جرير الطبري جمع من المفسرين فييم ابن عطية وابن حجر
والشنقيطي وغيرىم  ،اما ابن عطية فعند وقوفو عمى قولو تعالى ﭽ ﯟ ﯠ
ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ اذ ان قراءة
الجميور ((او كسوتيم )) ويراد بو كسوة الثياب يعني ان التخيير عمى ىذه القراءة كائن
بين االطعام والكسوة وتحرير الرقبة ثم اتبع كالمو ىذا بايراد القراءة الشاذة فييا وىي ((
كأسوتيم )) بمعنى ما مثميم وقد تعقبيا بالقول انيا مخالفة لخط المصحف وان معناىا
عمى خالف ما تأول اىل العمم من ان الحانث في اليمين باهلل مخير في االطعام او
()46

الكسوة او العتق

.

واما ابن حجر والشنقيطي فقد صاغا مذىبيما في معرض الكالم عن قولو
تعالى ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ

()47

اذ تواردت عمى النص الكريم قراءة شاذة
()48

ىي (( فال جناح عميو ان ال يطوف بيما ))

وفي ىذه القراءة داللة عمى ان

الطواف بين الصفا والمروة سنة ال يجب بتركو شيء(،)49وقد رد ىذا القول بعضيم بانو
()51

ال حجة في الشواذ اذا خالفت المشيور

 ،وعمى اساس ذلك وجدنا الشنقيطي يتعقبيا

واالقوال التي فييا بما مفاده ان ىذه القراءة لم تثبت قرآنا ألجماع الصحابة عمى عدم
كتبيا في المصاحف العثمانية ليقرر بعد سمسمة نقاش ان ما خالف المتواتر المجمع
عميو ان لم يمكن الجمع بينيما فيو باطل والنفي واالثبات ال يمكن الجمع بينيما النيما
()51

نقيضان

.

اما االلوسي فان المنيج الذي اسس لو قائم عمى ان االصل توافق القراءات ىذا
في المتواتر الصحيح اما في الشاذ فان عضدت المتواترة قبميا وان عارضتيا ردىا
والشواىد عمى ذلك في تفسيره كثيرة منيا :
 -1قولو تعالى ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ

()52

اذ ق أر ابن مسعود وأبي (ان ال

يطوف بيما) وقد اجاب االلوسي من استدل بيا عمى عدم وجوب السعي بين الصفا
()53

والمروة بان استداللو مردود عميو الن القراءة شاذة ال يعمل بيا مع ما يعارضيا
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 -2قولو تعالى ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬ ﭼ

()54

اذ ق أر سعيد ابن المسيب واليماني (كأسوتيم) بكاف داخمة عمى

أ سوة  ،فتعقبيا االلوسي بالشرح وااليضاح دون ان يصرح بقبوليا او ردىا وبخاصة انيا
()55

في الكفارات

.

اما ابن عاشور فانو لم يتناول القراءات الشاذة اصال في تفسيره ألي غرض كان
ال في االستنباط وال في العضد .
رابعا :اثر موافقة رسم المصحف ومخالفتو في التوجيو التفسيري :
ان المعني برسم المصحف ىو اوضاع حروف القرآن في المصحف ورسومو

()56

الخطية

 ،واذا كانت اقوال العمماء قد تباينت في القول بالرسم التوقيفي او بتوقيف

الرسم فانيم قد اتفقوا عمى القول بوجوب التزام رسم المصحف و ِمن ثم فالبد ليذا االلتزام

من اثر في الترجيح بين المعاني القرآنية ذلك ان الصحابة رضوان اهلل تعالى عنيم قد
اجمعوا عميو اذ كتبو الكتبة واقره عثمان وبقية الصحابة رضي اهلل تعالى عنيم ولم يكن
ذلك من الكتبة كيفما اتفق انما كان عمى امر قد تحقق فيم العالمون باصول الكتابة
واالمالء وليس من دليل ادل عمى ذلك من المخالفة بين النظائر بالحذف واالثبات
والزيادة والنقصان وامثمة ذلك من النصوص القرآنية كثيرة  ،فمنيا عمى سبيل التمثيل ال
الحصر ان القراء قد اطبقوا عمى اثبات الياء في ((واخشوني)) من قولو تعالى ﭽ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱ﮲﮳ ﮴ﭼ

()57

وحذفيا في موضعين اخرين

في المائدة من قولو تعالى ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ
وقولو تعالى ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ

()59

()58

.

ويشيد لما ذكرنا ايضا المخالفة بين ((كتابيو)) و (( حسابيو )) من قولو تعالى
ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﭼ

()61

فالصحابة رضوان اهلل تعالى عمييم اذن كانوا عالمين بالعربية وقواعد الكتابة  ،وما
()61

خالف من الرسم قواعد الخط فإنما ذلك جاء الختالف احوال معاني كمماتيا
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وعمى اساس ما قدمنا فاذا ما كانت اقوال العمماء في المنع من تغيير خطو
ووجوب التزامو مشيورة واالجماع منعقد عمى لزوم اتباع رسم المصاحف العثمانية في
()62

الوقف ابداال واثباتا وحذفا ووصال وقطعا

 ،فان االقوال التفسيرية فيما وافق رسم

المصحف اولى بالقبول فيما خالف ذلك  ،وشواىد ذلك من التنزيل الحكيم واقوال
المفسرين فييا كثيرة نورد بعضيا مشفوعة بأقوال المفسرين وترجيحاتيم فيما يأتي :
 -1قولو تعالى ﭽ ﮯ ﮰ ﭼ

()63

اذ تباينت اقوال المفسرين في تفسير قولو

تعالى(ويكأن) ليترجح لدى الطبري قول قتادة بان معناىا "الم تر" او "الم تعمم" مسوغا
ترجيحو ىذا بان (ويكأن) في خط المصحف حرف واحد فاذا ما ذىب احدىم الى القول
بأن معناىا "ويمك اعمم ان اهلل" وجب عميو ان يفصل "ويك" من "ان" االمر الذي فيو
مخالفة لخط جميع المصاحف  ،وكذا من وجيو الى ان "وي" لمتنبيو ثم استأنف الكالم
بـ"كأن" وحينئذ يجب فصل "وي" من "كأن" وىو االخر مخالف لخطوط المصاحف كميا
 ،وعمى اساس من ذلك فاذا ما كان قد ورد في المصحف الكريم بـ(حرف واحد)
فالراجح ما قالو قتادة المذكور آنفاً

()64

.

وقد ترجح لدى االلوسي ان "ويكأن" اريد منيا التعجب لذلك فيي عمى جزئين

"وي" لمتعجب و"كأن" لمتحقيق وليس لمتشبيو  ،وقد اجاب االلوسي عن الرسم لعممو
باىميتو في التفسير فذكر انو عمى غير القياس الن القياس ان تكتب مفصولة وانما
()65

كتبت متصمة لكثرة استعماليا

.

اما ابن عاشور فقد نقل اقوال العمماء والمفسرين فييا والمح الى انيا قد كتبت
عمى غير القياس وكأني بو قد ارتضى مذىب االخفش وقطرب لما ذىبا الى انيا
مركبة من ثالث كممات "وي " وكاف الخطاب و "أن"  ،والفرق بين القياس الذي
ارتضاه االلوسي والقياس الذي ارتضاه ابن عاشور ان ابن عاشور جعل "ويك" جزءا
و"أن" جزءا اخر بخالف كالم االلوسي المذكور آنفاً
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وىذا ان دل عمى شيء فانما يدل عمى ان اث ار لمرسم القرآني في توجيو معنى
النص القرآني الكريم ونظير ذلك من كتاب اهلل تعالى كثير كقولو تعالى ﭽﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﭼ

()67

 ،وقولو تعالى ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ (.)68

الخاتمة
الحمد هلل متم النعم والصالة والسالم عمى ىادي االمم وعمى آلو واصحابو
اجمعين ...
وبعد
فان ما عرض من شواىد في متن البحث انما ىي نماذج تطبيقية لقواعد قررىا
بحثنا ىذا اال اننا لما وجدنا فييا تعبي ار عن وجية نظر المفسر بما يكفي عن الخوض
في مثيالتيا اقتصرنا عمييا االمر الذي اوقفنا عمى جممة من النتائج نوجزىا فيما يأتي
:
 -1ان اتباع المفسر لمشروط المقررة في قبول القراءة او ردىا تمثل رافدا ميما ما ان
اىممو المفسر او اعرض عنو اال وكثرت ىفواتو وسقطاتو .
 -2ان القراءة اذا ثبت صحتيا فيي قرآن يتمى ال يجوز ردىا بحال من االحوال .
 -3اذا اختمف المعنى لقراءتين صحيحتين في نص قرآني واحد الى حد انو تعذر
الجمع بينيما تعد كل قراءة منيما آية مستقمة ذات معنى خاص بيا .
 -4االصل في القراءات توافق المعنى ولذلك ال يصار الى االستقالل بآية عمى حدة
اال اذا تعذر الجمع بين المعنيين كما مثمنا .
 -5اذا تعارضت القراءة الصحيحة والقراءة الشاذة تقدم الصحيحة وال اعتبار باختالف
المعنى الذي تاتي بو القراءة الشاذة .
 -6اذا وافقت القراءة الشاذة الصحيحة في معناىا فال بأس باالستئناس بيا.
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 ان لرسم المصحف اىمية جمية في ابراز المعنى المراد وبخاصة اذا اختمفت اآلراء-7
. في ذلك

Abstract
The diffentiate of Quran reading leads to numbered Quran
meading at the sametime and to the reasons of this
differentiation .
The explainers make efforts on showing this differentiation
which result from this reprehensive difference .
The difference of understanding has deep effect on showing
those meaning to show the wainting of Allah from the holly AL
Quran .For this reason this research has the this subject to study
the aviation between Quran meaning which is based on Quran
reading and holly AL Quran painting between AL ALa’alosi and
ABN Asshur , parrell study .
The study include introduction and study defines of the
reading, its conditions and its effects on aviation .
The second item of research is to the exploiters from the
aviation between the union of the two reading and differences.
The third item responses on the difference of meaning for the
alternative reading and irregular reading . The research ends
with the effect of agreeing of Holly Al Quran painting and its
disagreement on explanation regards In this research we show
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the scientist opinion supported with AL ALa’alosi and ABN
Asshur opinion and then discuss it .

الهوامش
 -1ينظر :معجم مقاييس المغة  ، 79-78/5والمفردات لمراغب،668/
ولسان العرب .158/1
 -2ينظر :البرىان الزركشي ، 318/1ومنجد المقرئين. 3/
 -3ينظر :النشر . 13/1
 -4ينظر :المصدر نفسو . 13/1
 -5ينظر :المصدر نفسو  ،11-11/1واالتقان . 211/1
 -6ينظر :اعراب القرآن لمنحاس،231/5وابراز المعاني من حرز االماني،7/
واالنتصاف بيامش الكشاف ،53/2والبحر المحيط ،658-657/4والدر
المصون ، 166-162/5والبرىان لمزركشي ، 341/1والنشر. 9/1
 -7سورة النساء /االية. 1:
 -8ينظر :جامع البيان ، 228-226/4والمحرر الوجيز. 8/4
 -9ينظر :شرح ابن عقيل. 197/3
 -11ينظر :المصدر نفسو. 197/3
 -11ينظر :جامع البيان. 226/4
 -12ينظر :المحرر الوجيز. 8/4
 -13ينظر :معاني القرآن لمفراء ، 252/1والحجة البي عمي الفارسي121/3
 ،والكشاف. 493/1
 -14جامع البيان. 228/4
 -15ينظر :روح المعاني. 184/4
131

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
 -16ينظر :التحرير والتنوير. 315/3
 -17ينظر :الحجة في القراءات 151/1
 -18ينظر :المصدر نفسو151/1
 -19ينظر :جامع البيان44/8
 -21ينظر :الكشاف
 -21ينظر :المحرر الوجيز
 -22روح المعاني. 33/8
 -23ينظر :التحرير والتنوير. 151-149/5
 -24ينظر :المصدر نفسو. 149/5
 -25سورة البقرة  /االية. 11:
 -26ينظر :الكشف ، 224/1والنشر. 217/2
 -27سورة البقرة  /االية . 11 :
 -28ينظر :الكشف ، 227/1والنشر. 217/2
 -29سورة النساء/االية ، 43:وسورة المائدة/االية. 6:
 -31ينظر :الكشف ، 391/1والنشر. 251/2
 -31سورة البقرة/االية. 222:
 -32ينظر :الكشف ، 293/1والنشر. 227/2
 -33مجموع الفتاوي. 391/13
 -34الكشف. 227/1
 -35ينظر:

المحرر

الوجيز165/3

،

والتنكيل. 632/2
 -36ينظر :روح المعاني . 42/5
 -37روح المعاني. 122/2
 -38ينظر :التحرير والتنوير. 427-426/3
 -39ينظر :المصدر نفسو. 311-299/2
131

والدر

المصون555/3

،

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

 -41ينظر :تيذيب المغة ، 271/11ولسان العرب. 494/3
 -41ينظر :االبانة ، 39/والنشر ، 141/1والبرىان لمزركشي، 331/1
واالتقان ، 216-215/1والقراءات الشاذة لعبد الفتاح القاضي.7/
 -42سورة الرعد/االية. 43:
 -43ينظر :مختصر شواذ القراءات ، 72/والمحتسب. 358/1
 -44ينظر :جامع البيان. 517/16
 -45سورة المائدة/االية. 89:
 -46ينظر :المحرر الوجيز. 178/5
 -47سورة البقرة/االية. 158:
 -48ينظر :المحتسب ، 115/1وجامع البيان. 49/2
 -49ينظر :جامع البيان. 51-49/2
 -51ينظر :فتح الباري. 583/3
 -51ينظر :اضواء البيان. 249-248/5
 -52سورة البقرة/االية158:
 -53ينظر :روح المعاني. 26/2
 -54سورة المائدة/االية82:
 -55ينظر :روح المعاني. 13/7
 -56ينظر :مقدمة ابن خمدون. 438/
 -57سورة البقرة/االية. 151:
 -58سورة المائدة/االية. 3:
 -59سورة المائدة/االية. 44:
 -61سورة الحاقة/االية. 21-19:
 -61ينظر :الصاحبي ، 14/والبرىان لمزركشي،381 ، 378 ،376/
واالتقان ، 145/4وتاريخ القرآن لمكردي، 127/
شيبة. 318 ، 312/
131

والمدخل البي

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

 -62ينظر :المقنع لمداني ، 19/والمحكم في نقط المصحف لمداني،11/
والبرىان لمزركشي ، 379/1واالتقان. 251/1
 -63سورة القصص/االية. 82:
 -64ينظر :جامع البيان. 121/21
 -65ينظر :روح المعاني. 124/21
 -66ينظر :التحرير والتنوير. 445/11
 -67سورة المطففين/االية. 3:
 -68سورة االعمى/االية. 6:

المصادر










االبانة عن القراءات ،ألبً محمد مكً بن ابً طالب القٌسً  ،تحقٌق:
محًٌ الدٌن رمضان  ،دار المأمون للتراث  ،دمشق 1311 ،هـ .
ابراز المعانً فً حرز االمانً  ،لعبد الرحمن بن اسماعٌل المعروف
بأبً شامة  ،تحقٌق :ابراهٌم عطوه عوض  ،مطبعة البابً الحلبً ،
د.ت .
االتقان فً علوم القرآن  ،لجالل الدٌن السٌوطً  ،تحقٌق  :محمد ابو
الفضل ابراهٌم  ،دار التراث  ،القاهرة  ،ط1415 ، 3هـ .
اضواء البٌان فً اٌضاح القرآن بالقرآن  ،لمحمد االمٌن بن محمد
المختار الشنقٌطً  ،عالم الكتب بٌروت ،د.ت .
اعراب القرآن  ،ألبً جعفر احمد بن محمد النحاس  ،تحقٌق  :زهٌر
زاهد  ،عالم الكتب  ،ط1415 ، 1هـ .
البحر المحٌط فً التفسٌر  ،لمحمد بن ٌوسف الشهٌر بأبً حٌان
األندلسً  ،عناٌة :صدقً محمود جمٌل  ،دار الفكر  ،ط1412 ، 1هـ .
البرهان فً علوم القرآن لبدر الدٌن الزركشً  ،تحقٌق محمد ابو الفضل
ابراهٌم  ،دار المعرفة  ،بٌروت  ،ط1311 ، 2هـ .
تارٌخ القرآن وغرائب رسمه وحكمه  ،لمحمد الطاهر عبد القادر
الكردي  ،مكتبة المعارف  ،الطائف  ،ط1365 ،1هـ .
141

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون
















مجلة ديالى 4102 /

التحرٌر والتنوٌر  ،لمحمد الطاهر بن عاشور  ،الدار التونسٌة للنشر ،
تونس 1114،م .
تهذٌب اللغة  ،ألبً منصور محمد بن احمد األزهري  ،تحقٌق  :عبد
السالم هارون  ،الدار المصرٌة للتألٌف والترجمة  ،مصر 1314 ،هـ .
جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن  ،البً جعفر محمد بن جرٌر الطبري
 ،دار الفكر  ،بٌروت 1415 ،هـ .
الحجة للقراءات السبعة  ،البً علً الحسن بن عبد الغفار الفارسً ،
تحقٌق  :بدر ا لدٌن قهوجً وبشٌر جوٌجاتً  ،دار المأمون للتراث ،
دمشق  ،ط1414 ، 1هـ .
الدر المصون فً علوم الكتاب المكنون  ،ألحمد بن ٌوسف المعروف
بالسمٌن الحلبً  ،تحقٌق :احمد محمد الخراط  ،دار القلم  ،دمشق  ،ط1
1416 ،هـ .
روح المعانً فً تفسٌر القرآن والسبع المثانً  ،لمحمود شكري
اآللوسً  ،دار الفكر  ،بٌروت 1411 ،هـ .
الصاحبً  ،ألبً الحسٌن احمد بن فارس  ،تحقٌق  :السٌد احمد صقر ،
مكتبة البابً الحلبً ،القاهرة  ،د.ت .
الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها  ،ألبً محمد مكً
بن ابً طالب القٌسً  ،تحقٌق  :محًٌ الدٌن رمضان  ،مؤسسة الرسالة
 ،بٌروت  ،ط1411 ، 4هـ.
المحتسب فً تبٌٌن وجوه شواذ القراءات  ،ألبً الفتح عثمان بن جنً ،
تحقٌق  :علً النجدي وآخرون  ،دار سزكٌن للطباعة  ،ط1416 ، 2هـ
.
المحرر الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز  ،ألبً محمد عبدالحق بن
غالب بن عطٌة  ،وزارة االوقاف والشؤون االسالمٌة بالمغرب  ،ط، 2
د.ت .
المحكم فً نقط المصحف  ،ألبً عمرو عثمان بن سعٌد الدانً  ،تحقٌق
 :د.عرة حسن  ،دار الفكر  ،دمشق  ،ط1411 ، 2هـ .
المختصر فً شواذ القراءات  ،ألبً جعفر محمد بن احمد بن خالوٌه ،
تحقٌق :برجست راسر  ،مكتبة المتنبً  ،القاهرة  ،د.ت .
ا لمدخل لدراسة القرآن الكرٌم  ،لمحمد محمد ابو شهبة  ،دار اللواء
للنشر والتوزٌع  ،الرٌاض  ،ط1411 ، 3هـ .
معانً القرآن  ،ألبً زكرٌا ٌحٌى بن زٌاد الفراء  ،عالم الكتب  ،بٌروت
 ،ط1413 ، 3هـ.
معجم مقاٌٌس اللغة  ،ألبً الحسٌن احمد بن فارس  ،تحقٌق  :عبد
السالم محمد هارون  ،دار الفكر 1311 ،هـ .
141

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون






مجلة ديالى 4102 /

المفردات  ،للراغب االصفهانً  ،تحقٌق  :صوان عدنان داوودي  ،دار
القلم  ،دمشق  ،ط1412 ، 1هـ .
مقدمة ابن خلدون  ،لعبد الرحمن بن محمد بن خلدون  ،دار احٌاء
التراث العربً  ،بٌروت 1411 ،هـ .
المقنع فً رسم مصاحف االمصار مع كتاب النقط  ،ألبً عمر عثمان
بن سعٌد الدانً  ،تحقٌق  :محمد الصادق قمحاوي  ،مكتبة الكلٌات
االزهرٌة  ،القاهرة ،د.ت .
منجد المقرئٌن ومرشد الطالبٌن  ،لمحمد بن محمد بن الجزري  ،دار
الكتب العلمٌة  ،بٌروت 1411 ،هـ .
النشر فً القراءات العشر  ،ألبً الخٌر محمد بن محمد بن الجزري ،
اشرف على تصحٌحه :علً محمد الضباع  ،دار الكتب العلمٌة ،
بٌروت  ،د.ت .

142

