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 الممخص
تناولت الدراسة منيج أبي حياف في القراءات القرآنية مف خبلؿ تفسير سورة غافر، حيث عّرفت    

بأبي حياف، وبتفسيره الموسوـ بالبحر المحيط. وأظيرت منيجو في إيراد القراءات؛ إذ لـ يكف لو طريؽ 
ؿ إلى قراءة واحد يسمكو، فيو ينسب القراءة لصاحبيا، وقد ال ينسب، ولو مصطمحات في ذلؾ، ويحي

سبقت، وال يفرؽ بيف المتواتر والشاذ منيا في تفسيره؛ فيوقع الدارس في الوىـ. وكاف أبو حياف في توجييو 
لمقراءة يذكر توجيو السابقيف مع عدـ التسميـ ليـ؛ فيو يوافؽ ما وافؽ رأيو، ويفند ما يعارضو، ويستنبط 

النحو، والصرؼ، والببلغة، والتفسير، محتجًا ليا المعاني المختمفة مف القراءات موجيًا إياىا مف حيث 
 بالقرآف والسنة، والشعر، ولغات القبائؿ.

 التفسير؛ القراءات؛ البحر المحيط؛ أبو حياف؛ مناىج المفسريف: فتاحٔ٘الكلنات امل
Abstract 

     This study has focused on the methodology of Abu Hayyan in Quran readings through the 

interpretation of surah Ghafir where I introduced him and his wide comprehensive explanation. I have 

also showed his approach in providing readings; since he doesn't have a single way to follow, 

therefore he assigns readings to its owner and may not do that. He has terms and refers topics to the 

previous readings, he doesn't differentiate between frequent ritual readings and odd ones in his science 

so a student falls into illusion. Abu Hayyan in his readings guidance mentioned the directive of 

previous ex- men without being satisfied; he only agrees with what goes with his opinions and refuses 

what he opposes. He deduces different meanings from such readings focusing on structure, 

morphology, rhetoric, explanation, invoking them with Quran and sunnah, poetry and the language of 

tribes. 

Keywords:  interpretation; Quran readings; AL Bahr AL Muheet; Abu Hayyan; methods . 
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 مكدم٘. 1

ت أعمالنا، مف ييد اهلل ئاإف الحمد هلل نحمده، ونستعينو، ونستيديو، ونعوذ باهلل مف شرور أنفسنا، وسي   
فما لو مف مضؿ، ومف يضمؿ فما لو مف سبيؿ، والصبلة والسبلـ عمى خير مف نزؿ عميو القرآف فَعِممو، 
وَعمَّمو، ونصح لو، وترؾ أمتو عمى محجة بيضاء ليميا كنيارىا ال يزيغ عنيا إال ىالؾ، وال يتنكبيا إال 

 وبعد، .ضاؿ
فالقرآف حرّي أف تبذؿ لو األوقات، وتفنى معو األعمار، كما بذلت ألجمو الميج واألرواح؛ ذلؾ بأنو مف   

تمسؾ بو ُىدي إلى صراط مستقيـ، ومف التـز أوامره واجتنب نواىيو؛ أعزه اهلل، ونصره عمى كؿ متطاوؿ، 
 ورفعو فوؽ كؿ جاىؿ.

)َوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِلمذّْْكِر َفَيْل ِمْن و ربنا باليسر فقاؿ: ولقد نزؿ القرآف ميسرًا بمساف عربي مبيف، ووصف  
عممو ألمتو بقراءات، ال بقراءة  -صمى اهلل عميو وسمـ–ومف ُيْسره أف نبينا محمدًا  [،17ُمدَِّكٍر( ]القمر:

التي قيض اهلل واحدة، نقميا سمؼ عف خمؼ حتى غدا عمـ القراءات مف أبرز عموـ القرآف، فيو مف الكنوز 
 ليا أساطيف العمـ الستنباطيا مف مكنوناتيا.

ومف ىؤالء العمماء الذيف نذروا أنفسيـ لخدمة القرآف تفسيرًا آلياتو، وتوجييا لقراءاتو، العالـ الفذ أبو    
حياف األندلسي؛ والذي جاءت ىذه الدراسة لتبيف منيجو في إيراد وتوجيو القراءات التي وردت في تفسيره 

 بحر المحيط مف خبلؿ تفسيره لسورة غافر.ال
 الدراسات الشابك٘:.  2. 1

الدراسات السابقة حوؿ القراءات في تفسير البحر المحيط، إما عامة تناولت القراءات بشكؿ عاـ في    
ما خاصة تناولت القراءات في تفسير سور معينة مف ىذا التفسير، ومنيا:  ىذا التفسير، وا 

األندلسي ومنيجو في تفسير البحر المحيط وفي إيراد القراءات فيو، لمباحث أحمد خالد أبو حياف  - 1
 .  (1428)شكري،  .شكري

القراءات القرآنية في تفسير البحر المحيط دراسة وتوجيو مف خبلؿ سورتي آؿ عمراف والنساء، لمباحثة -2
 .  (2015)عدواف،  دعاء وائؿ عدواف

القراءات القرآنية في تفسير البحر المحيط استقراء وتوجيو مف خبلؿ سورتي الفاتحة والبقرة، لمباحثة  -3
 .  (2017)خويص،  خديجة أحمد إبراىيـ خويص

 . (1996)بمحسف،  مد بف عبد السبلـ بمحسفالقراءات القرآنية الشاذة في البحر المحيط، لمباحث مح-4
منيج أبي حياف في توجيو القراءات وأثره في التفسير )مف سورة األعراؼ إلى سورة الحجر(، لمباحث -5

     .(2013)إسماعيؿ،  جعفر أحمد السيد إسماعيؿ
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وىناؾ دراسات غير التي ُذِكرت؛ إال أف أيًا منيا لـ يتناوؿ السورة التي تناولتيا ىذه الدراسة وىي سورة 
 غافر. 

 مظكل٘ الدراس٘:. 3. 1

 جاءت ىذه الدراسة لئلجابة عف األسئمة اآلتية:
 مف ىو أبو حياف المفسر؟ -1
 افر؟ما منيج أبي حياف في إيراده لمقراءات أثناء تفسيره لسورة غ -2
 كيؼ كاف يوجو القراءات القرآنية التي وردت في سورة غافر؟ -4
 أٍداف الدراس٘:. 4. 1

 التعريؼ بأبي حياف، وتفسيره. -1
 الوقوؼ عمى منيج أبي حياف في إيراده لمقراءات القرآنية مف خبلؿ تفسيره لسورة غافر. -2
وتوجيييا عند أبي حياف، مف خبلؿ تفسيره معرفة األسس التي قاـ عمييا عرض القراءات القرآنية  -3

 لسورة غافر.
 ميَجٔ٘ البحث: . 5. 1

اتبع الباحثاف في بحثيما المنيج االستقرائي واالستنباطي، مف خبلؿ تتبع القراءات القرآنية لسورة غافر    
 في تفسير البحر المحيط، ثـ استخراج منيج أبي حياف في القراءات، مف حيث اإليراد والتوجيو.

 :خط٘ البحث. 6. 1
 جاءت خطة البحث كاآلتي: 

 المبحث األوؿ: التعريؼ بأبي حياف وبياف منيجو في التفسير 
 المطمب األوؿ: التعريؼ بأبي حياف

 المطمب الثاني: منيج أبي حياف في التفسير
 المبحث الثاني: منيج أبي حياف في إيراد القراءات القرآنية مف خبلؿ تفسيره لسورة غافر

 المبحث الثالث: منيج أبي حياف في توجيو القراءات القرآنية مف خبلؿ تفسيره لسورة غافر
 المطمب األوؿ: االستناد إلى القرآف والسنة

 المطمب الثاني: توجيو القراءات مف حيث المغة
 المطمب الثالث: توجيو القراءات مف حيث الببلغة     

 المطمب الرابع: توجيو القراءات مف حيث النحو، والصرؼ 
 المطمب الخامس: االستعانة بأشعار العرب، ولغات القبائؿ المشيورة 

 المطمب السادس: نقمو توجيو السابقيف 
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 المطمب السابع: الوقوؼ أماـ بعض القراءات دوف البت في التوجيو
 

 جُ يف التفشريالتعرٓف بأبٕ حٔاٌ ّبٔاٌ ميَ: املبحث األّل. 2

 املطلب األّل: التعرٓف بأبٕ حٔاٌ. 1. 2

؛ المقري، 5/175، صفحة 1420)الصفدي،  ىو محمد بف يوسؼ بف عمي بف يوسؼ بف حياف   
مدينة مف حظيرة غرناطة، في آخر شواؿ سنة أربع  . ومولده بمطخشارش(2/535، صفحة 1997

. وكنيتو أبو (9/276، صفحة 1413؛ السبكي، 8/251، صفحة 1406)العماد،  وخمسيف وستمائة
الكوفي الفيمسوؼ المتصوؼ المعتزلي، وغير أبي حياف التيمي  أبي حياف التوحيديحياف، وىو غير 

؛ ابف 6/338، صفحة 1410)ابف سعد،  الثقة، وغير حفيده أبي حياف بف محمد أحد شيوخ ابف حجر
 .(9/55، صفحة 2002؛ العسقبلني، 186، صفحة 1417الممقف، 

 (5/332، صفحة 1418)الصفدي،  لمشافعي، وانتمى إليوكاف يرى رأي الظاىرية، ثـ إنو تمذىب    
وىو أشعري المذىب، سالـ العقيدة مف البدع الفمسفية واالعتزاؿ والتجسيـ، في تفسيره لمسات إلى المذىب 

، صفحة 1420)أبو حياف ،  ، بريء مف االعتزاؿ. (1088صفحة ، 1420)المغراوي، السمفي أحيانًا  
رأس العربية، وشيخ النحاة، ولو اليد الطولى في التفسير،  . وقد أثنى عميو العمماء، فيو(1/211

، صفحة 1413؛ السبكي، 5/175، صفحة 1420)الصفدي،  والقراءات، مؤل الزماف بالتصانيؼ
 .(8/252، صفحة 1406؛ العماد، 9/276

أقرأ الناس قديما وحديثا حتى ألحؽ الصغار بالكبار، وصارت تبلمذتو أئمة وأشياخا في حياتو، ومنيـ: 
)العسقبلني،  ، وابف قاسـ، وابف عقيؿ، والسميف، والّسفاقسيالشيخ تقي الّديف السبكي، وولديو، واإلسنوي

. وترؾ ثروة عممية (2/285؛ الجزري، صفحة 8/252، صفحة 1406؛ العماد، 6/59، صفحة 1392
: البحر المحيط، وفي القراءات: تقريب النائي في قراءة عظيمة في أنواع العموـ المختمفة، فمو في التفسير

الكسائي، وفي الفقو: الوىاج في اختصار المنياج، وفي النحو: منيج السالؾ في الكبلـ عمى ألفية ابف 
فف بمقبرة ىػ، ود745. كانت وفاتو في القاىرة، سنة (4/79، صفحة 1974)شاكر،  مالؾ، وغيرىا.

، 1413؛ السبكي، 2/528، صفحة 1997؛ المقري، 6/634، صفحة 1427)الذىبي،  الصوفية.
 (9/279صفحة 

 املطلب الثاىٕ: ميَج أبٕ حٔاٌ يف التفشري. 2. 2

نظـ أبو حياف تفسيره نظمًا في غاية الحسف، ولـ يسبؽ إلى مثمو، وكاف زمف تأليؼ ىذا التفسير     
. وقد أباف أبو حياف عف المنيج الذي (2/286)الجزري، صفحة  أواخر العقد السادس مف عمر صاحبو

 ط وفؽ اآلتي، ونحيؿ عمى األمثمة في اليوامش:سمكو في تأليفو ليذا التفسير، نعرض لو في نقا

http://www.al-eman.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%88%D9%86/%D8%A3%D8%A8%D9%88%20%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF%D9%8A/i77&p2
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بياف معاني المفردات: كاف أبو حياف يذكر اآلية أو اآليات التي يريد تفسيرىا، مبتدئا بالكبلـ عمى  -1
ذا كاف لمكممة معنياف  مفرداتيا، لفظة لفظة، فيما يحتاج إليو مف المغة، والنحو لتمؾ المفظة قبؿ التركيب، وا 

 . (5/37، صفحة 1420)أبو حياف ،  لؾ في أوؿ موضع ترد فيو ىذه الكممةأو أكثر، يذكر ذ
ذا كاف السبب طويبًل أو أكثر -2 عموـ القرآف: يذكر أسباب النزوؿ إذا كاف لآلية أو اآليات سبب نزوؿ، وا 

ذا لـ يكف لآليات سبب نزوؿ يذكر (8/338، صفحة 1420بو حياف ، )أ مف سبب أوردىا اختصارا . وا 
. وفيما يتعمؽ بالمكي والمدني فقد كاف يبيف مكية السورة أو (1/224، صفحة 1420)أبو حياف ،  ذلؾ

، وأحيانا (8/79، صفحة 1420)أبو حياف ،  مدنيتيا، ذاكرًا األقواؿ في ذلؾ وال يرجح في األغمب األعـ
. أما المناسبة بيف (10/496، صفحة 1420)أبو حياف ،  يذكر مكية السورة أو مدنيتيا دوف ذكر أقواؿ

، وبيف (7/135، صفحة 1420)أبو حياف ،  اآليات والسور: فيو يذكر المناسبة بيف السورة والتي قبميا
ذا نقؿ المناسبة عف عالـ عزاىا إليو(3/468، صفحة 1420)أبو حياف ،  اآليات )أبو حياف ،  ، وا 
)أبو  وفيما يتعمؽ بالناسخ والمنسوخ: يذكر أقواؿ أىؿ العمـ فيو، وال يحسـ غالبا .(4/381، صفحة 1420
 .(2/615، صفحة 1420حياف ، 

الترجيح بيف األقواؿ: فيو يذكر أقواؿ مف سبقو مف المفسريف، وال يأخذىا ُمسّممات بؿ يناقش، ويختار  -3
، 1420)أبو حياف ،  ، أو يؤيد قوؿ مفسر(6/156، صفحة 1420)أبو حياف ،  األقرب لمفيوـ النص

. كما أنو ينقؿ (5/225، صفحة 1420)أبو حياف ،  ، أو يرجح بيف أقواؿ المفسريف(2/383صفحة 
، وأحيانًا (4/181، صفحة 1420)أبو حياف ، أقواؿ العمماء في األحكاـ الشرعية، ويرجح ما يراه مناسبًا 

 . (3/522، صفحة 1420)أبو حياف ،  يحيؿ المسألة إلى كتب الفقو.
اـ بعموـ المغة: فيو يعتني بالمغة مف حيث النحو، والصرؼ، والببلغة كثيرًا، ويختتـ تفسيره االىتم -4

 . (1/446، صفحة 1420)أبو حياف ،  لآلية بما ُذكر فييا مف عمـ البياف والبديع.
)أبو حياف ،  ييا إلى كتب أصوؿ الديف.منيجو في مسائؿ العقيدة: فيو مقؿ في إيرادىا وكاف يحيؿ ف -5

 . (5/162، صفحة 1420
منيجو مع الحديث الشريؼ: يبلحظ مف موقفو مف التفسير المأثور عف النبي صمى اهلل عميو وسمـ  -6

، صفحة 1420)أبو حياف ،  أنو وقاؼ عند التفسير النبوي لآلية، داعيا إلى االلتزاـ بو وعدـ تجاوزه.
. أما إيراده لؤلحاديث، فيو ال يعزوىا إلى مصادرىا في األغمب ويورد الصحيح والضعيؼ وغيره،  (6/43

 . (1/226، صفحة 1420)أبو حياف ،  بؿ ويذكر عبارات توىـ أنو غير متضمع في عمـ الحديث.
موقفو مف اإلسرائيميات: فقد كاف مقبل منيا، يقوؿ أبو شيبة: "ميما يكف مف شيء؛ فتفسير أبي حياف  -7

. وفي   (141)شيبة، صفحة مف التفاسير المتحفظة، والمقمة في  ذكر اإلسرائيميات والموضوعات". 
ف ذكر رواية كبل مو لوـ عمى ناقمي اإلسرائيميات، وما ليس فيو نص مف كتاب أو سنة صحيحة. وا 
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. كما وجنب  (6/150، صفحة 1420)أبو حياف ،  إسرائيمية صدرىا بقولو: روي أو قيؿ، بيانا لضعفيا.
، صفحة 1420)أبو حياف ،  أو أقاويؿ واىية.أبو حياف تفسيره كؿ ما ال يميؽ مف قصص ال تثبت، 

. ومف عادتو اإلضراب عف نقؿ ما ذكره المفسروف مف القصص المضطرب، إذ ال ينبغي أف  (9/146
  (1/416، صفحة 1420)أبو حياف ،  ينقؿ إال ما صح في قرآف وسنة.

عدـ تكرار الكبلـ في لفظ سبؽ، وال في جممة تقدـ الكبلـ عمييا، بؿ يحيؿ عمى الموضع الذي سبؽ  -8
 .  (1/626، صفحة 1420)أبو حياف ،  الكبلـ فيو، وال يكرر إال لمزيد فائدة.

االىتماـ بالقراءات: حيث قرأ القرآف بقراءة السبعة عمى ابف الطباع، بغرناطة، وعمى الخطيب أبي  -9
محمد عبد الحؽ بف عمي بف عبد اهلل األنصاري الوادي تشبتي. وقرأ القرآف بالقراءات السبعة أيضًا 

)أبو حياف  ابف المربوطي. بمصر، عمى المميجي. كما وقرأ القرآف بالقراءات الثماف، بثغر اإلسكندرية عمى
 . (1/16، صفحة 1420، 
واعتمد في عمـ القراءات عمى مجموعة مف المصنفات، منيا: في القراءات السبع كتاب اإلقناع البف    

. أما  (1/16، صفحة 1420)أبو حياف ،  الباذش، وفي القراءات العشرة كتاب المصباح لمشيرزوري.
المصادر التي اعتمدىا في توجيو القراءات فكثيرة، منيا ما يختص بالتفسير، كتفسير الطبري، 
والزمخشري، وابف عطية، ومنيا ما يختص بعموـ القرآف كمعاني القرآف لمفراء، ومعاني القرآف لؤلخفش، 

ثؿ البديع في شواذ القرآف البف خالويو، والحجة ألبي عمي ومنيا ما يختص بكتب توجيو القراءات م
، صفحة 1982؛ الكتاني، 79-4/78، الصفحات 1974)شاكر،  الفارسي، والمحتسب البف جني.

1/156). 
 

 مً خالل تفشريِ لشْرٗ غافر ميَج أبٕ حٔاٌ يف إٓراد الكراءات الكرآىٔ٘: املبحث الثاىٕ. 3

قبؿ الحديث عف منيجو في إيراد القراءات، نعرض في ىذا الجدوؿ لمقراءات القرآنية التي أوردىا أبو    
حياف في البحر المحيط عند تفسيره لسورة غافر، وبالطريقة التي أوردىا عمييا في تفسيره، منسوبًة إلى 

 قارئييا، ومقسمة إلى متواترة وشاذة:

رقم 
 اآلية

 القراءة الشاذة القراءة المتواترة

)أبو  ، بالفؾ.يغررك(قرأ الجميور: )فبل  4
 .  (9/236، صفحة 1420حياف ، 

، باإلدغاـ يغّرك(قرأ زيد بف عمي وعبيد بف عمير: )فبل 
 . (9/236، صفحة 1420)أبو حياف ،  مفتوح الراء.

، صفحة 1420)أبو حياف ،  (.برسولياقرأ عبد اهلل: ))أبو حياف ،  (.برسوليمقرأ الجميور: ) 5
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 . (9/236   (9/236، صفحة 1420
القعقاع ونافع  قرأ ابف ىرمز وشيبة وابف 6

( عمى الجمع. وأبو كمماتوابف عامر: )
( عمى كممةرجاء وقتادة وباقي السبعة: )

، صفحة 1420)أبو حياف ،  اإلفراد.
9/237)  . 

 

)أبو  ( بفتح العيف.الَعرشقرأ الجميور: ) 7
 . (9/237صفحة ، 1420حياف ، 

)أبو حياف ،  ( بضـ العيف.الُعرشابف عباس وفرقة: )
 . (9/237، صفحة 1420

)أبو حياف ،  ( َجْمًعا.َجنَّاتِ َقَرَأ اْلُجْمُيوُر: ) 8
 . (9/239، صفحة 1420

، َواأْلَْعَمُش: )َوَزْيُد ْبُف  ْفَراِد.َجنََّة َعِميٍّ )أبو حياف  َعْدٍف( ِباإْلِ
  (9/239، صفحة 1420، 

، 1420)أبو حياف ،  ( بفتح البلـ.صَمح) 8
  (9/239صفحة 

ـِ ( َصُمحَ َقَرَأ اْبُف َأِبي َعْبَمَة: ) )أبو حياف ،  ِبَضْـّ البلَّ
  (9/239، صفحة 1420

يََّتُيمْ قرأ اْلُجْمُيور ) 8 )أبو حياف  ( ِباْلَجْمعِ َوُذرّْ
 .(9/239، صفحة 1420، 

يََّتُيمْ َقَرَأ ِعيَسى: ) ْفَرادِ َوُذرّْ ، 1420)أبو حياف ،  (، ِباإْلِ
  (9/239صفحة 

)أبو  ( بالرفع في )رفيع(رفيُع الدرجات) 15
 . (9/243، صفحة 1420حياف ، 

، صفحة 1420)أبو حياف ،  ( ِبالنَّْصبِ َرِفيعَ قرىء: )
9/243) . 

( َمْبِنيِّا ِلْمَفاِعِؿ، َيْوـَ ِلُيْنِذرَ َقَرَأ اْلُجْمُيوُر: ) 15
، صفحة 1420)أبو حياف ،  ِبالنَّْصِب.

9/244) 

ـْ َرَفُعوا ) )أبو حياف ،  (مَ َيوْ َقَرَأ ُأَبيّّ َوَجَماَعٌة: َكَذِلَؾ، ِإالَّ َأنَُّي
 . (9/244، صفحة 1420

  ( : )أبو حياف ،  ( َمْبِنيِّا ِلْمَمْفُعوِؿ ِبَرْفِع اْلِميـِ ِلُيْنَذرَ َقَرَأ اْلَيَماِنيُّ
 .  (9/244، صفحة 1420

: )َقَرَأ اْلَحَسُف    ، 1420)أبو حياف ،  ( ِبالتَّاءِ ِلُتْنِذرَ َواْلَيَماِنيُّ
 . (9/244صفحة 

( ِبَياِء اْلَغيَبِة، َوَقَرَأ َيْدُعونَ َقَرَأ اْلُجْمُيوُر: ) 20
َأُبو َجْعَفٍر، َوَشْيَبُة، َوَناِفٌع: ِبِخبَلٍؼ َعْنُو 

)أبو حياف  ِبتَاِء اْلِخَطابِ ( َتْدُعونَ َوِىَشاـٌ: )
 .(9/248، صفحة 1420، 

 

( ِبَضِميِر اْلَغْيَبِة، وقرأ ِمْنُيمْ َقَرَأ اْلُجْمُيوُر: ) 21
)أبو  ( ِبَضِميِر اْلِخَطابِ ِمْنُكمْ اْبُف َعاِمٍر: )
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 . (9/249، صفحة 1420حياف ، 
)أبو حياف ،  ( بتسكيف البلـَوُسْمَطانٍ ) 23

 . (9/249، صفحة 1420
.َوُسُمَطانٍ َقَرَأ ِعيَسى: ) ـِ ، 1420)أبو حياف ،  ( ِبَضْـّ البلَّ

 . (9/249صفحة 
(، َوَقَرَأ َباِقي السَّْبَعِة: َأْو َأنْ اْلُكوِفيُّوَف: )َقَرَأ  26

نْ ) ، 1420)أبو حياف ،  ( بدوف ىمزةَواِ 
 .  (9/250صفحة 

 

   
َقَرَأ َأَنُس ْبُف َماِلٍؾ، َواْبُف اْلُمَسيَِّب،  

َوُمَجاِىٌد، َوَقَتاَدُة، َوَأُبو َرَجاٍء، َواْلَحَسُف، 
، َوَناِفٌع، َوَأُبو َعْمٍرو، َوَحْفٌص:  َواْلَجْحَدِريُّ

ِمْف َأْظَيَر َمْبِنيِّا ِلْمَفاِعِؿ،  ُيْظِيَر()
 (: َنْصًبا.اْلَفسادَ )

َعِة، َواأْلَْعَرُج، َواأْلَْعَمُش، َوَقَرَأ َباِقي السَّبْ 
( ِمْف َظَيَر َيْظَيرَ َواْبُف َوثَّاٍب، َوِعيَسى: )

)أبو حياف ،  : َرْفًعااْلَفَساُد(َمْبِنيِّا ِلْمَفاِعِؿ، )
 . (9/250، صفحة 1420

(: َرْفًعا. اْلَفَسادُ َياِء، )( ِبَشدّْ الظَّاِء َوالْ َيظَّيَّرَ َقَرَأ ُمَجاِىٌد: )
( : (: ِبَضْـّ اْلَياِء َوَفْتِح اْلَياِء َمْبِنيِّا ُيْظَيرَ َوَقَرَأ َزْيُد ْبُف َعِميٍّ

، صفحة 1420)أبو حياف ،  : َرْفًعااْلَفَساُد(ِلْمَمْفُعوِؿ، )
9/250) . 

َوَحْمَزُة، والكسائي: َوَقَرَأ َأُبو َعْمٍرو،  27
ْدَغاـِ َوَباِقي السَّْبَعِة: )ُعدت) ( ُعذت( ِباإْلِ

ْظَيارِ  ، صفحة 1420)أبو حياف ،  ِباإْلِ
9/251) 

 

)أبو  ( ِبَضْـّ اْلِجيـِ َرُجلٌ َوَقَرَأ اْلُجْمُيوُر: ) 28
 .  (9/251، صفحة 1420حياف ، 

 

َقَرَأ ِعيَسى، َوَعْبُد اْلَواِرِث، َوُعَبْيُد ْبُف ُعَقْيٍؿ، َوَحْمَزُة ْبُف 
)أبو حياف ،  ( ِبُسُكوٍف الجيـَرْجلٌ اْلَقاِسـِ َعْف َأِبي َعْمٍرو: )

 . (9/251، صفحة 1420
)النوزاوازي،  الشيف ( بفتحالرََّشادِ )سبيؿ  29

   (4/1610، صفحة 1439
)أبو حياف ،  ( ِبَشدّْ الشّْيفِ الرَّشَّادِ قرأ ُمَعاذ ْبَف َجَبٍؿ )

 . (9/254، صفحة 1420
بتخفيؼ الداؿ وكسرىا، وبياء في التََّناِد( ) 32

، 1420)أبو حياف ،  الوصؿحاؿ 
 (1611-4/1610الصفحات 

(، ِبُسُكوِف الدَّاِؿ ِفي اْلَوْصِؿ، َوَقَرَأ اْبُف التََّنادْ َقَرَأْت ِفْرَقٌة: )
اُؾ َوَأُبو َصاِلٍح َواْلَكْمِبيُّ َوالزَّْعَفَراِنيُّ َواْبُف  حَّ َعبَّاٍس َوالضَّ

( : ، صفحة 1420)أبو حياف ،  ِبَتْشِديِد الدَّاؿِ  التََّنادّْ(ِمْقَسـٍ
9/255) 
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)النوزاوازي،  بدوف ىمزةَلْن َيْبَعَث( ) 34
  (4/1611، صفحة 1439

ِة ااِلْسِتْفَياـِ َعَمى َحْرِؼ (، ِبِإْدَخاِؿ َىْمزَ َأَلْن َيْبَعثَ قرىء: )
 (9/256، صفحة 1420)أبو حياف ،  النَّْفيِ 

َقَرَأ َأُبو َعْمِرو ْبُف َذْكَواَف، َواأْلَْعَرُج،  35
( ِبالتَّْنِويِف، َوَقَرَأ َباِقي َقْمبٍ ِبِخبَلٍؼ َعْنُو: )

َضاَفةِ رٍ َقْمِب ُمَتَكبّْ السَّْبَعِة: ) )أبو  ( ِباإْلِ
 . (9/258، صفحة 1420حياف ، 

 

( َرْفًعا، َوَقَرَأ اأْلَْعَرُج، َفَأطَِّمعُ َقَرَأ اْلُجْمُيوُر: ) 37
 ، ، َوالزَّْعَفَراِنيُّ َوَأُبو َحْيَوَة، َوَزْيُد ْبُف َعِميٍّ

، َوَحْفٌص: ) (، ِبَنْصِب َفَأطَِّمعَ َواْبُف ِمْقَسـٍ
، صفحة 1420)أبو حياف ،  اْلَعْيفِ 

9/258) . 

 

( َمْبِنيِّا ُزيَّْن ِلِفْرَعْونَ َقَرَأ اْلُجْمُيوُر: ) 37
، صفحة 1420)أبو حياف ،  ِلْمَمْفُعوؿِ 

9/259)   

، صفحة 1420)أبو حياف ،  َمْبِنيِّا ِلْمَفاِعؿِ َزيََّن( وقرىء: )
9/259) . 

( َمْبِنيِّا ِلْمَفاِعِؿ، َوَصدَّ َقَرَأ اْلُجْمُيوُر: ) 37
( بضـ الصاد، َمْبِنيِّا َوُصدَّ َواْلُكوِفيُّوَف: )

)الجزري، النشر في القراءات  ِلْمَمْفُعوؿِ 
 . (2/298العشر، صفحة 

اِد، َوقرأ اْبُف أبي ِإْسَحاَؽ، َوِصدَّ َواْبُف َوثَّاٍب: ) (  ِبَكْسِر الصَّ
اِد وضـ َوَصدّّ َوَعْبُد الرَّْحَمِف ْبُف َأِبي َبْكَرَة: ) (  ِبَفْتِح الصَّ

َنةً   .   (9/259، صفحة 1420)أبو حياف ،  الداؿ، ُمَنوَّ

َقَرَأ َأُبو َرَجاٍء، َوَشْيَبُة، َواأْلَْعَمُش،  40
اِحَباِف، َوَحْفٌص:  َواأْلََخَواِف، َوالصَّ

( َمْبِنيِّا ِلْمَفاِعِؿ، َوَباِقي السَّْبَعِة، َيْدُخُمونَ )
َواأْلَْعَرُج، َواْلَحَسُف، َوَأُبو َجْعَفٍر، َوِعيَسى: 

)أبو حياف ،  ( َمْبِنيِّا ِلْمَمْفُعوؿِ ُيْدَخُمونَ )
 .  (9/259، صفحة 1420

 

َقَرَأ اأْلَْعَرُج َوَأُبو َجْعَفٍر َوَشْيَبُة َواأْلَْعَمُش  46
َواْبُف َوثَّاٍب َوَطْمَحُة َوَناِفٌع َوَحْمَزُة َواْلِكَساِئيُّ 

، ُمواَأْدخِ َوَحْفٌص: ) (، َأْمًرا ِمْف َأْدَخَؿ. َوَعِميّّ
َواْلَحَسُف، َوَقتَاَدُة، َواْبُف َكِثيٍر، َواْلَعَرِبيَّاِف، 

بوصؿ اليمزة، وضـ اْدُخُموا( َوَأُبو َبْكٍر: )
)أبو حياف ،  َأْمًرا ِمْف َدَخؿَ  ،الخاء
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 . (9/262، صفحة 1420
48  ) )أبو حياف ،  بالرفع خبر إف)كلّّ

  (9/263، صفحة 1420
(َوَقَرَأ ابف السميفع، َوِعيَسى ْبُف ِعْمَراَف: )  ِبَنْصِب ُكؿّّ  ُكًّلِّ

 .  (9/263، صفحة 1420)أبو حياف ، 
)أبو حياف ،  ( ِباْلَياءِ َيُقومُ : )َوَقَرَأ اْلُجْمُيورُ  51

 . (9/265، صفحة 1420
 

ْسَماِعيُؿ، َواْلِمْنَقِريُّ َعْف َأِبي َعْمٍرو: ) ( َتُقومُ َواْبُف ُىْرُمَز، َواِ 
 . (9/265، صفحة 1420)أبو حياف ،  ِبتَاِء التَّْأِنيثِ 

( ِبالتَّاِء، َتْنَفعُ )َيْوـَ اَل َيْنَفُع( قرىء: ) 52
، 1420)أبو حياف ،  ( ِباْلَياءِ َيْنَفعُ و)

 . (9/265صفحة 

 

َقَرَأ َقتَاَدُة، َوَطْمَحُة، َوَأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف،  58
ِبتَاِء  َتَتَذكَُّروَن(ى، َواْلُكوِفيُّوَف: )َوِعيسَ 

اْلِخَطاِب َواْلُجْمُيوُر، َواأْلَْعَرُج، َواْلَحَسُف، 
ِباْلَياِء   َيَتَذكَُّروَن(َوَأُبو َجْعَفٍر، َوَشْيَبُة: )

، صفحة 1420)أبو حياف ،  َعَمى اْلَغْيَبةِ 
9/268) . 

 

َقَرَأ ُجْمُيوُر السَّْبَعِة، َواْلَحَسُف، َوَشْيَبُة:  60
، َسَيْدُخُمونَ ) ( َمْبِنيِّا ِلْمَفاِعِؿ َوَزْيُد ْبُف َعِميٍّ

( َمْبِنيِّا َسُيْدَخُمونَ َواْبُف َكِثيٍر، َوَأُبو َجْعَفٍر: )
، صفحة 1420)أبو حياف ،  ِلْمَمْفُعوؿِ 

9/269) . 

 

)أبو  ( ِبَضْـّ اْلَقاِؼ.َخاِلقُ قرأ اْلُجْمُيوُر: )  62
  (9/269، صفحة 1420حياف ، 

( : )أبو حياف ،  ( ِبَنْصِب اْلَقاؼِ َخاِلقَ َوَقَرَأ َزْيُد ْبُف َعِميٍّ
  (9/269، صفحة 1420

 بَتاِء اْلِخَطابِ  )ُتْؤَفُكوَن(قرأ اْلُجْمُيوُر:  62
 . (9/269، صفحة 1420)أبو حياف ، 

)أبو حياف ،  ِبَياِء اْلَغْيَبةِ  )ُيْؤَفُكوَن( وقرأ َطْمَحُة ِفي ِرَواَيٍة:
  (9/269، صفحة 1420

ادِ ُصَوَرُكمْ قرأ اْلُجْمُيوُر: ) 64 )أبو  ( ِبَضْـّ الصَّ
  (9/269، صفحة 1420حياف ، 

( ِبَكْسِرَىا، َوَقَرَأْت ِفْرَقٌة: ِصَوَرُكمْ َقَرَأ اأْلَْعَمُش وأبو ُرَزْيٍف: )
ْسَكاِف اْلَواوِ ُصوَرُكمْ ) اِد َواِ  ، 1420)أبو حياف ،  ( ِبَضْـّ الصَّ

 . (9/269صفحة 
بالضـ، َوالسًََّّلِسُل( َقَرَأ الجميور ) 71

)أبو حياف ،  ( َمْبِنيِّا ِلْمَمْفُعوؿِ ُيْسَحُبونَ )
، َواْبُف َوثَّاٍب: َقَرَأ اْبُف َمْسُعوٍد، َواْبُف  َعبَّاٍس، َوَزْيُد ْبُف َعِميٍّ

، 1420)أبو حياف ،  ِبالنَّْصِب َعَمى اْلَمْفُعوؿِ  َوالسًََّّلِسَل()
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( 51( قراءة، منيا )80أورد في تفسيره لسورة غافر، )يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف أبا حياف 

( شاذة. وأبو حياف لـ يمتـز منيجا معينا في ذكرىا، فقد ينسب القراءة لقائمييا وقد ال 29متواترة، و )
ينسب، ومف أسموبو قولو: وقرأ الجميور، وقرأ الباقوف، وباقي السبعة، وال يفصؿ القراءة المتواترة عف 

 القراءة إلى لغة مف لغات القبائؿ. وفيما يأتي بياف ذلؾ: الشاذة، وقد ينسب
 أواًل: نسبة القراءة لقارئيا

مف مظاىر منيجو في إيراد القراءات أنو ينسب القراءة لقارئيا. سواء أكاف القارئ الجميور أـ غيرىـ.    
ِذيَن َكَفُروا َفًّل َيْغُرْرَك َتَقمُُّبُيْم ِفي )َما ُيجاِدُل ِفي آياِت المَِّو ِإالَّ الَّ ومثاؿ ذلؾ عند تفسيره لقولو تعالى: 

بفؾ اإلدغاـ، وقراءة زيد  )َفًّل َيْغُرْرَك([ ذكر أبو حياف في اآلية قراءتيف: قراءة الجميور: 4]غافر: اْلِبًّلِد(
. فنسب كبًل مف  (9/236صفحة  ،1420)أبو حياف ،  باإلدغاـ. )َفًّل َيغّرَك(بف عمي، وعبيد بف عمير: 

 القراءتيف إلى قارئيا.
 ثانيًا: عدم نسبة القراءة لقارئيا

أحيانًا أخرى ال ينسب القراءة لقارئيا، ويكتفي بقولو: قرئ، بصيغة التمريض، وقرأت فرقة أو جماعة.    
، ِبَياٍء َوِبَغْيِر )التًََّّلِق(حياف: "وقرىء قاؿ أبو  [15)ِلُيْنِذَر َيْوَم التًَّّلِق( ]غافر:فمثبًل: عند قولو تعالى: 

)َويا َقْوِم ِإنّْي َأخاُف َعَمْيُكْم َيْوَم التَّناِد( . وعند قولو تعالى:  (9/244، صفحة 1420)أبو حياف ،  َياٍء".
)أبو حياف ،  قاؿ: "َوَقَرَأْت ِفْرَقٌة: التََّناْد، ِبُسُكوِف الدَّاِؿ ِفي اْلَوْصِؿ َأْجَراُه َمْجَرى اْلَوْقِؼ".  [32]غافر:
 . (9/256، صفحة 1420

 ثالثًا: نسبة القراءة لألخوين

( َمْبِنيِّا ِلْمَفاِعِؿ، َوَقَرَأْت َفِرَقٌة َيْسَحُبونَ ، ) (9/270صفحة  .  (9/270، صفحة 1420
ـُ اْبُف َعبَّاٍس: ) ـِ  َوالسًََّّلِسِل(ِمْنُي )أبو حياف ،  ِبَجرّْ البلَّ

 . (9/270، صفحة 1420
ِبَياِء اْلَغيَبِة َمْبِنيِّا  ُيْرَجُعوَن(وقرأ الجميور: ) 77

ِلْمَمْفُعوِؿ، َوَأُبو َعْبِد الرَّْحَمِف، َوَيْعُقوُب: 
ِبَفْتِح اْلَياِء َوَطْمَحُة ْبُف ُمَطرٍّْؼ،  َيْرِجُعوَن()

َوَيْعُقوُب ِفي ِرَواَيِة اْلَوِليِد ْبِف َحسَّاَف: 
)أبو حياف ،  ِبَفْتِح تَاِء اْلِخَطابِ  َتْرِجُعوَن()

 . (275-9/274، الصفحات 1420
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)َوَمْن . فمثبًل: عند قولو تعالى:  (212، صفحة 1428)شكري،  والمقصود بيما: حمزة والكسائي.   
[ 40غافر:َعِمَل صاِلحًا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنثى َوُىَو ُمْؤِمٌن َفُأولِئَك َيْدُخُموَن اْلَجنََّة ُيْرَزُقوَن ِفييا ِبَغْيِر ِحساٍب( ]

خواف، والصاحباف، وحفص: يدخموف مبنيا يقوؿ أبو حياف: "وقرأ أبو رجاء، وشيبة، واألعمش، واأل
 .  (9/259، صفحة 1420)أبو حياف ،  لمفاعؿ".

 رابعًا: نسبة القراءة إلى باقي السبعة
قاؿ: "قرأ أبو عمرو بف  [35)َكذِلَك َيْطَبُع المَُّو َعمى ُكلّْ َقْمِب ُمَتَكبٍّْر َجبَّاٍر( ]غافر:فعند قوؿ اهلل تعالى:    

)أبو حياف  ذكواف، واألعرج، بخبلؼ عنو: )َقْمٍب( ِبالتَّْنِويِف... وقرأ باقي السبعة: )َقْمِب ُمَتَكبٍّْر( باإلضافة".
 . (9/258، صفحة 1420، 

 خامسًا: اإلحالة إلى موضع سابق
)َيْوَم اَل كاف أبو حياف يحيؿ إلى قراءة سبقت، إذا مر ذكرىا، وال يكرر الكبلـ عنيا، فعند قولو تعالى:    

أحاؿ إلى سورة الروـ، فقاؿ: "وقرئ: تنفع بالتاء والياء، وتقدـ ذكر [ 52َيْنَفُع الظَّاِلِميَن َمْعِذَرُتُيْم(]غافر:
ويقصد آخر الروـ عند حديثو  (9/265، صفحة 1420)أبو حياف ،  الخبلؼ في ذلؾ في آخر الروـ".

)َفَيْوَمِئٍذ اَل َيْنَفُع الَِّذيَن َظَمُموا َمْعِذَرُتُيْم َوال ُىْم عف القراءة في )ينفع( في قولو تعالى: 
ويبلحظ ىنا أف أبا حياف قد صرح   (8/402، صفحة 1420)أبو حياف ،  [.57ُيْسَتْعَتُبوَن(]الروم:

بالقرأة في آية الروـ، فقاؿ: "وقرأ الكوفيوف: ال ينفع، بالياء ىنا وفي الطَّْوؿ ووافقيـ نافع في الطَّْوؿ، وباقي 
  (8/402، صفحة 1420)أبو حياف ،  السبعة بتاء التأنيث".

 سادسًا: عدم التفريق بين القراءات المتواترة والشاذة غالباً 
ال يفرؽ أبو حياف بيف القراءة المتواترة والقراءة الشاذة في أغمب األحياف؛ مما يوقع الدارس في الوىـ.    

)رُجؿ( بضـ  يورذكر القراءة المتواترة عند الجم [28)َوقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن( ]غافر:فعند قوؿ اهلل تعالى: 
، ثـ قاؿ بعدىا:  (4/1616، صفحة 1439؛ النوزاوازي، 9/251، صفحة 1420)أبو حياف ،  الجيـ

)أبو حياف ،  "وقرأ عيسى، وعبد الوارث وعبيد بف عقيؿ، وحمزة بف القاسـ عف أبي عمرو: بسكوف"
؛ 134)ابف خالويو، صفحة  ، أي: )رْجؿ( بسكوف الجيـ، وىي قراءة شاذة (9/251، صفحة 1420

 ، ولـ يبيف أبو حياف شذوذىا. (418الكرماني، صفحة 
ة والشاذة إلى المساواة بينيما، ومثالو عند اآلية: وقد وصؿ بو األمر في عدـ التفريؽ بيف القراءة المتواتر    

وا ِإَلْييا( ]الجمعة: ذا رََأْوا ِتجاَرًة َأْو َلْيوًا اْنَفضُّ قاؿ: "وقرأ الجميور: إلييا بضمير التجارة، وابف أبي  [11)َواِ 
. وقراءة ابف أبي  (10/176، صفحة 1420)أبو حياف ،  عبمة: إليو بضمير الميو، وكبلىما جائز".

 .(467)الكرماني، صفحة عبمة شاذة 
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( مف آية      ـْ َرُكْم ومع ذلؾ فإف أبا حياف يفرؽ أحيانًا بيف المتواتر والشاذ، كما في قراءة )ِصَوَرُك )َوَصوَّ
إذ قاؿ: "وقرأ الجميور: )ُصَوَرُكـ( بضـ الصاد، واألعمش، وأبو رزيف:  [64َفَأْحَسَن ُصَوَرُكْم(]غافر:

)أبو حياف ،  بكسرىا فرارا مف الضمة قبؿ الواو استثقاال، وجمع فعمة بضـ الفاء عمى فعؿ بكسرىا شاذ".
 . (9/269، صفحة 1420

 يرسابعًا: حمل القراءة الشاذة عمى التفس
)َوَكذِلَك َحقَّْت َكِمَمُة َربَّْك َعَمى يذكر أبو حياف أف المراد ىو تفسير المعنى ال القراءة، فعند قولو تعالى:    

قاؿ أبو حياف: "وفي مصحؼ أبي عبد اهلل؛ )وكذلؾ سبقت(، وىو تفسير معنى،  [6الَِّذيَن َكَفُروا( ]غافر: 
. وشذوذىا لمخالفتيا رسـ المصحؼ، الذي ىو أحد  (9/237، صفحة 1420)أبو حياف ،  ال قراءة".

 أركاف القراءة الصحيحة.
 ميَج أبٕ حٔاٌ يف تْجُٔ الكراءات الكرآىٔ٘ مً خالل تفشريِ لشْرٗ غافر: املبحث الثالث. 4

اختمفت طريقة أبي حياف في توجيو القراءات، فقد يستند في التوجيو إلى القرآف والسنة، أو يذكر توجيو    
السابقيف، وقد يعتمد عمى المغة مف حيث النحو والببلغة والصرؼ، وقد يركف إلى الشعر ولغات العرب 

 في ذلؾ، وسنأتي عمى بياف ىذه القضايا في المطالب اآلتية.
 األّل: االستياد إىل الكرآٌ ّالشي٘ يف التْجُٔ املطلب. 1. 4

مف منيج أبي حياف في توجيو القراءات، أنو يحتج لتوجييو القراءة بالقرآف والسنة. فعند قولو تعالى:    
َع ِإلى ِإلِو ( َأْسباَب السَّماواِت َفَأطَّمِ 36)َوقاَل ِفْرَعْوُن َيا ىاماُن اْبِن ِلي َصْرحًا َلَعمّْي َأْبُمُغ اْْلَْسباَب )

أشار إلى وجود قراءتيف متواترتيف في )فأطمع(، األولى بنصب العيف، وىي  [.37-36ُموسى( ]غافر:
 . (2/365)الجزري، صفحة  قراءة حفص، والباقوف برفعيا

)َوما ءة عاصـ في سورة عبس: واحتج أبو حياف في توجييو لقراءة النصب، بآية قرآنية أخرى، وىي قرا
َؿ أبو حياف ذلؾ عمى أنو [ 4-3ُيْدِريَك َلَعمَُّو َيزَّكَّى َأْو َيذَّكَُّر َفَتْنَفَعُو الذّْْكرى(]عبس: بنصب )فتنفعو(، وَأوَّ

فتنصب الفعؿ، والعطؼ  ، فخبر لعّؿ كثيرا ما يجيء مقرونًا بأف(1/11)الفراء، صفحة  عطؼ عمى التوىـ
 . (259-9/258، الصفحات 1420)أبو حياف ،  عمى التوىـ كثير

)َويا َقْوِم ِإنّْي َأخاُف كما احتج أبو حياف بالقرآف، والسنة لقراءة )التناّد( بالتشديد، في قولو تعالى:    
)يوم يفر المرء من يقوؿ: "مف َنّد البعير إذا ىرب، كما قاؿ اهلل تعالى:  [.32فر:َعَمْيُكْم َيْوَم التَّناِد( ]غا

... وفي الحديث: "إف لمناس جولة يوـ القيامة يندوف" "، يظنوف أنيـ يجدوف ميربا ثـ [34أخيو( ]عبس:
 . (9/256، صفحة 1420حياف ، )أبو  ["33)َيْوَم ُتَولُّوَن ُمْدِبِريَن( ]غافر:تبل: 

، أي: تفرقوا، مف قوليـ: ند يند، كنفر ينفر... والتناد  قاؿ ابف جني: "ىو تفاعؿ، مصدر تناد القـو
 (2/243، صفحة 1420)ابف جني، المحتسب في تبييف وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنيا،  كالتنافر"
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)َكذِلَك َيْطَبُع المَُّو َعمى ُكلّْ َقْمِب ُمَتَكبٍّْر َجبَّاٍر( أبو حياف كذلؾ قراءة)قمٍب( بالتنويف في اآلية وذكر 
. وتوجييو ليا بأنيا وصؼ لمقمب [283)َوَمْن َيْكُتْميا َفِإنَُّو آِثٌم َقْمُبُو( ]البقرة:، واحتج ليا بآية [35]غافر:

ذا كاف القمب متكبرا  (9/258، صفحة 1420)أبو حياف ،  نبعيا.بالتكبر والجبروت؛ لكونو مركزىا وم . وا 
فصاحبو متكبر كذلؾ، وَحسف وصؼ القمب بالكبر؛ ألف كبر المتكبر ىو اعتقاد لعظمة النفس، واالعتقاد 

 . (1125-3/1124، الصفحات 1414)أبو مريـ،  محمو القمب
 املطلب الثاىٕ: تْجُٔ الكراءات مً حٔث اللغ٘. 2. 4

)َوقاَل اعتمد أبو حياف في توجييو لمقراءات عمى معاني المغة، ويظير ذلؾ في تفسيره لقولو تعالى:    
َأْن ُيَبدَّْل ِديَنُكْم َأْو َأْن ُيْظِيَر ِفي اْْلَْرِض اْلَفساَد( ]غافر:  ِفْرَعْوُن َذُروِني َأْقُتْل ُموسى َوْلَيْدُع َربَُّو ِإنّْي َأخافُ 

. حيث عّرج عمى القراءات في اآلية، ووجييا لغويًا. وأبيف بداية القراءات في اآلية، ثـ توجيو أبو [26
 :  (2/365)الجزري، صفحة  حياف ليا

_ قرأ عاصـ وحمزة والكسائي: )أو أف( بألؼ قبؿ الواو، في حيف قرأ ابف كثير، ونافع، وأبو عمرو، وابف 1
 عامر: )وأف( بغير ألؼ. وىما قراءتاف متواترتاف. 

_ قرأ نافع وأبو عمرو وحفص )يظير( بضـ الياء، )الفساد( بالنصب. وقرأ الباقوف )يظير( بنصب 2
 الياء، )الفساد( بالرفع. 

فبالنسبة لمقراءة في )أو أف(، فيي كما يرى أبو حياف، تدؿ عمى تردد خوؼ فرعوف، بيف تبديؿ الديف أو  
)أبو حياف ،  ظيور الفساد. وعمى قراءة )وأف( أي: أف فرعوف خائؼ مف تبديؿ الديف، وظيور الفساد معاً 

 . (251-9/250، الصفحات 1420
وذلؾ انطبلقأ مف أف حرؼ العطؼ )أو( يفيد التخيير، والقراءة بو ىنا فييا التخيير بيف أحد األمريف: 
تبديؿ الديف، أو إظيار الفساد. ففرعوف خائؼ مف أف يبدؿ موسى الديف، أو أف يظير في األرض الفساد. 

واإلفساد؛ ففرعوف خائؼ مف أما عمى القراءة بحرؼ العطؼ )الواو(؛ ففيو الجمع والتشريؾ بيف التبديؿ 
ظيار الفساد معا.  تبديؿ الديف، وا 

)أبو حياف  أما قراءة )ُيظِير الفساَد(: فإّف ُيْظِيَر، ِمْف َأْظَيَر مبنيًا لمفاعؿ، والفساد منصوب عمى المفعولية.
، ففرعوف أسند إظيار -عميو السبلـ-موسى فالفاعؿ ُيظير المتعدي، فاعمو   (9/251، صفحة 1420، 

الفساد لموسى عميو السبلـ، فالتقدير )يظير موسى الفساَد(. وعمى قراءة )َيظَير الفساُد(، فالفعؿ َيْظَيَر 
والفعؿ مسند إلى الفساد فالديف إذا   (9/251، صفحة 1420)أبو حياف ،  ِمْف َظَيَر البلـز مبنيًا لمفاعؿ.

ظيور  -كما زعـ فرعوف -بدؿ، حؿ الفساد وظير، والتقدير عمى ىذه القراءة: تبديؿ موسى لمديف يعني
 الفساد وحمولو. 
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 املطلب الثالث: تْجُٔ الكراءٗ مً حٔث البالغ٘. 3. 4

تفسيره، وفي سورة توجييو لمقراءات في برع أبو حياف في عموـ الببلغة، وظير ىذا األمر جميًا في    
ظير االلتفات أكثر مف غيره، وقد أكد أبو حياف عمى أىمية االلتفات في بياف  -موضع الدراسة–غافر 

فييا قراءتاف متواترتاف  [20)َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِنِو اَل َيْقُضوَن ِبَشْيٍء( ]غافر:المعنى القرآني. فآية: 
 .  (365-2/364)الجزري، الصفحات  وف()تدعوف( و )يدع

، 1420)أبو حياف ،  وقراءة)يدعوف( بياء الغيبة؛ كما يرى أبو حياف، تناسب الضمائر الغائبة قبؿ   
ُدوُر َوالمَُّو َيْقِضي )َيْعَمُم . وضمائر الغائب قبمو ىي:  (9/248صفحة  خاِئَنَة اْْلَْعُيِن َوما ُتْخِفي الصُّ

. وخطاب الغيبة تيوينًا مف شأنيـ، فأصناميـ التي يدعونيا مف دوف اهلل أقؿ مف [20-19ِباْلَحقّْ( ]غافر:
، 1420)أبو حياف ،  أف تممؾ شيئا فتحكـ بو. أما قراءة )تدعوف( بتاء الخطاب، أي: قؿ ليـ يا محمد.

وىي "عمى الخطاب لمكفار، أي: قؿ ليـ يا محمد: الذيف تدعوف أييا المشركوف مف   (9/248صفحة 
 ، وفيو التفات مف الغيبة إلى الخطاب، وىذا وعيد ليـ.  (2/846، صفحة 1404)مكي،  دونو".

)َأَوَلْم َيِسيُروا ِفي اْْلَْرِض َفَيْنُظُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة في سورة غافر ىي قولو تعالى:  وفي آية أخرى   
. في )أشّد منيـ( قراءتاف [21الَِّذيَن كاُنوا ِمْن َقْبِمِيْم كاُنوا ُىْم َأَشدَّ ِمْنُيْم ُقوًَّة َوآثارًا ِفي اْْلَْرِض( ]غافر:

. قاؿ أبو حياف: "وقرأ الجميور منيـ بضمير  (2/265)الجزري، صفحة  متواترتاف: )منيـ( و )منكـ(
  (9/248، صفحة 1420)أبو حياف ،  الغيبة، وابف عامر: منكـ بضمير الخطاب عمى سبيؿ االلتفات".

( اآلية السابقة. أما قراءة  ـْ وقراءة الغيبة لتوافؽ السياؽ في األلفاظ قبمو: )َيِسيُروا ... َفَيْنُظُروا ... َقْبِمِي
وفيو تيديد  (629)زنجمة، صفحة الخطاب)منكـ(؛ ألنو خطاب ألىؿ مكة فحسف الخطاب لحضورىـ. 

 ووعيد ليـ.
 الرابع: تْجُٔ الكراءات مً حٔث اليحْ ّالصرف املطلب . 4. 4

وَح ِمْن َأْمرِِه َعمى َمْن َيشاُء ِمْن ِعباِدِه )رفيع( في قولو تعالى: لفظ في  )َرِفيُع الدََّرجاِت ُذو اْلَعْرِش ُيْمِقي الرُّ
 قراءتاف: [15ِلُيْنِذَر َيْوَم التًَّّلِق( ]غافر:

 . (4/1607، صفحة 1439)النوزاوازي،  المعروفة؛ أي المتواترة)رفيُع( بالرفع، وىي القراءة  -1
 .  (134)ابف خالويو، صفحة  )رفيَع( بالنصب، وىي قراءة شاذة -2
ءتيف، حيث بّيف أّف قراءة ونمحظ ىنا أف أبا حياف اعتمد عمى النحو والصرؼ في توجيو ىاتيف القرا   

الرفع باعتبارىا خبر لمبتدأ محذوؼ، وقراءة النصب عمى المدح، ويحتمؿ أف يكوف رفيع لممبالغة عمى 
فعيؿ مف رافع، فيكوف الدرجات مفعولة، أي رافع درجات المؤمنيف ومنازليـ في الجنة. أو رفيع عمى وزف 

، صفحة 1420)أبو حياف ،  لصفة المشبيةفعيؿ مف رفع الشيء عبل فيو رفيع، فيكوف مف باب ا
9/243) . 
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)المَُّو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض َقرارًا َوالسَّماَء وأثبت قراءة الجميور في)ُصوركـ( بضـ الصاد في آية:    
َرُكْم َفَأْحَسَن ُصَوَرُكْم( ]غافر: القراءة الشاذة )ِصوركـ(، وىي قراءة أبي زريف بكسر وأما  [.64ِبناًء َوَصوَّ

؛ فرارا مف الضمة قبؿ الواو استثقاال، فقد ردىا أبو حياف مف باب  (419)الكرماني، صفحة  الصاد
. قاؿ  (9/270، صفحة 1420)أبو حياف ، التصريؼ، ألف جمع ُفعمة بضـ الفاء عمى ِفعؿ كسرىا شاذ 

عبد الفتاح القاضي عند اآلية: )فأحسف صوركـ(: "ىنا والتغابف بكسر الصاد ىو لغة شاذ؛ ألف قياس 
 .   (79، صفحة 1401)القاضي،  ُفعمة أف تجمع عمى ُفَعؿ"

 العرب، ّلغات الكبائل املظَْرٗ املطلب اخلامص: االستعاى٘ بأطعار . 5. 4

القراءات فييا عمى النحو [. 71)ِإِذ اْْلَْغًّلُل ِفي َأْعناِقِيْم َوالسًَّّلِسُل ُيْسَحُبوَن( ]غافر:يقوؿ اهلل تعالى:     
 اآلتي: 

 : )والسبلسُؿ ُيسحبوف( بضـ )السبلسُؿ(، وبضـ ياء )ُيسحبوف(–أي المتواترة–_ القراءة المعروفة 1
. والقراءة بالضـ عطفًا عمى )األغبلؿ( المضمومة، و )يسحبوف(  (4/1616، صفحة 1439)النوزاوازي، 

 مبنيًا لممفعوؿ.
: )والسبلسَؿ  (4/1616، صفحة 1439؛ النوزاوازي، 134)ابف خالويو، صفحة  _ والقراءتاف الشاذتاف2

يسحبوف( بنصب السبلسؿ عمى المفعوؿ، و)َيسحبوف( مبنيًا لمفاعؿ. وىو عطؼ جممة فعمية عمى جممة 
 اسمية. )والسبلسؿ( بالجر، وفي مصحؼ أبي: )وفي السبلسؿ يسحبوف(. 

  لقراءة الجر بالشعر:  (4/178 ، صفحة1407)الزمخشري،  ونقؿ أبو حياف احتجاج الزمخشري
 رابياــــن غـــب إال بيــوال ناع   مشائيم ليسوا مصمحين عشيرة  

  (4/158، صفحة 1418)البغدادي،                                                             
أي: بمصمحيف، ثـ قاؿ: "وىذا يسمى العطؼ عمى التوىـ، ولكف توىـ إدخاؿ حرؼ الجر عمى مصمحيف  

أقرب مف تغيير تركيب الجممة بأسرىا، والقراءة مف تغيير تركيب الجممة السابقة بأسرىا، ونظير ذلؾ قوؿ 
 الشاعر:

 والــــية ذمـــداء ناجبيــــــى بُثَعَيمباٍت         وال ر ـــَأَجدََّك لن ت  
 ببعض نواشع الوادي حموال    فل     ــــــوال متدارك والميل ط  

  . (502، صفحة 1417)المرزوقي،                                                           
  (9/272، صفحة 1420)أبو حياف ،  التقدير: لست براء وال متدارؾ".

ـُ ِإيماَنُو     أما احتجاجو بمغات العرب فقد ذكر ذلؾ عند قولو تعالى: )َوقاَؿ َرُجٌؿ ُمْؤِمٌف ِمْف آِؿ ِفْرَعْوَف َيْكُت
لجيـ. وقرأ عيسى، [ حيث قاؿ: "وقرأ الجميور: رجؿ بضـ ا28َأَتْقُتُموَف َرُجبًل َأْف َيُقوَؿ َربَّْي المَُّو( ]غافر:
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)أبو حياف  وعبد الوارث، وعبيد بف عقيؿ، وحمزة بف القاسـ عف أبي عمرو: بسكوف، وىي لغة تميـ ونجد"
 .(9/251، صفحة 1420، 
 املطلب الشادض: االعتناد علٙ تْجُٔ الشابكني. 6. 4

اعتمد أبو حياف عمى أقواؿ مف سبقوه مف عمماء المغة والتفسير في توجيو القراءات، ونجده عندما ينقؿ    
 ىذه األقواؿ، يناقشيا ويرد عمييا أحيانًا، ويوافقيا أحيانًا أخرى. وبياف ذلؾ فيما يأتي:

 أواًل: رده توجيو السابقين
مـ بما ينقمو عنيـ، بؿ يناقشيـ في ذلؾ، ويثبت ما يراه ينقؿ أبو حياف توجيو مف سبقوه لمقراءات، وال يس   

)قاَل الَِّذيَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكلّّ ِفييا ِإنَّ المََّو َقْد َحَكَم َبْيَن أولى بالصواب. فمثبًل عند تفسيره لقولو تعالى: 
)النوزاوازي،  اذةيقؼ عند قراءة النصب )كبل( وىي قراءة عبيد بف عمير، وىي ش [.48اْلِعباِد( ]غافر:

،  (4/171، صفحة 1407)الزمخشري،  . وينقؿ توجيو كؿ مف الزمخشري  (4/1614، صفحة 1439
، لقراءة النصب عمى أنيا توكيد السـ إف،   (564-4/563، الصفحات 1422)عطية،  وابف عطية

والتنويف عوض مف المضاؼ إليو، أي: إنا كمنا فييا. إال أف أبا حياف يرّد ىذا التوجيو، ويبيف أف )كبل( 
ىي بدؿ مف اسـ إف، ألف )كبل( يتصرؼ فييا االبتداء ونواسخو، أي: إف كبل بدؿ مف اسـ إف، ألف كبل 

مير المتكمـ )إنا(؛ ألف البدؿ إذا كاف يفيد اإلحاطة، جاز أف يبدؿ مف فييا. وصح أف يكوف بدال مف ض
ِلنا َوآِخِرنا( ضمير المتكمـ وضمير المخاطب، واحتج عمى ذلؾ بقولو تعالى:  )َتُكوُن َلنا ِعيدًا ِْلَوَّ

  (264-9/263فحات ، الص1420)أبو حياف ،  أي: لنا عيدا كمنا. [114]المائدة:
يعّرج عمى قراءة أبي عمرو بف  [35)َكذِلَك َيْطَبُع المَُّو َعمى ُكلّْ َقْمِب ُمَتَكبٍّْر َجبَّاٍر(]غافر:وعند اآلية: 

يو الزمخشري . وينقؿ توج (6/217، صفحة 1405)األبياري، الموسوعة القرآنية،  ذكواف )قمٍب( بالتنويف
ليذه القراءة، حيث أجاز أف تكوف عمى حذؼ المضاؼ، أي: عمى كؿ ذي قمب متكبر، بجعؿ الصفة 

. ورد أبو حياف تجويز الزمخشري ىذا بقولو: "وال  (7/167، صفحة 1407)الزمخشري،  لصاحب القمب
. ورأي أبي حياف أولى؛ ألف  (9/258، صفحة 1420)أبو حياف ،  ضرورة تدعو إلى اعتقاد الحذؼ"

 عدـ التقدير َأولى مف التقدير.
 ثانيًا: موافقتو توجيو السابقين

عمى توجيييـ لمقراءات القرآنية، فمثبًل  وفي أحياٍف أخرى نجد أف أبا حياف ينقؿ عف السابقيف ويوافقيـ   
يقؼ عند القراءات في لفظة  [،32)َويا َقْوِم ِإنّْي َأخاُف َعَمْيُكْم َيْوَم التَّناِد( ]غافر:عند تفسيره لقولو تعالى: 

، وقراءة   (2/366)الجزري، صفحة  )التناد(، وىما قراءتاف متواترتاف، )التنادي( بالياء، و)التناِد( بالكسر،
؛ 134)ابف خالويو، صفحة  شاذة رويت عف ابف عباس والكمبي والضحاؾ، )التنادّْ( بتشديد الداؿ

، حيث يقوؿ ابف . وينقؿ توجيو ابف عطية لقراءة )التنادي( بالياء (4/1610، صفحة 1439النوزاوازي، 
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، 1422)عطية،  عطية: "ويحتمؿ أف يكوف التذكير بكؿ نداء في القيامة فيو مشقة عمى الكفار والعصاة"
ما لتنادي  (4/558صفحة  ، وأكد أبو حياف ىذا المعنى، فيو إما لنداء بعضيـ لبعض بالويؿ والثبور، وا 

 . (9/256، صفحة 1420)أبو حياف ،  أىؿ الجنة وأىؿ النار عمى ما ذكر في سورة األعراؼ
سواء بيف المؤمنيف بعضيـ بعضا، أو بيف واآلية أبيمت التنادي، فمعمو يكوف لكؿ نداء في القيامة    

الكافريف بعضيـ بعضا في أرض المحشر، وبعد دخوليـ النار، أو بيف المؤمنيف وبيف الكافريف، وقد يكوف 
َن )َوقاَل الَِّذيَن ِفي النَّاِر ِلَخَزَنِة َجَينََّم اْدُعوا َربَُّكْم ُيَخفّْْف َعنَّا َيْومًا مِ في نداء الكافريف خزنة جينـ: 

 [.49اْلَعذاِب( ]غافر:
وىو أيضًا قد يوافؽ عى ىذا التوجيو مف خبلؿ نقمو وعدـ التعقيب عميو، فمثبًل عند تفسيره لقولو تعالى:    

)النوزاوازي،  [ ذكر قراءة )خالَؽ( بالنصب وىي قراءة شاذة62)ذلكـ اهلل ربكـ خالؽ كؿ شيء( ]غافر:
)الزمخشري،  ، وذكر توجيو الزمخشري بأنيا نصب عمى االختصاص (4/1615صفحة ، 1439
، وفي ذلؾ دليٌؿ  (9/269، صفحة 1420)أبو حياف ،  ؛ ولـ يعمؽ عمى ذلؾ (4/176، صفحة 1407

 عمى قبولو لو.
 املطلب الشابع: عدو تْجُٔ بعض الكراءات. 7. 4

مف منيج اإلماـ أبي حياف في توجيو القراءات القرآنية، كما يظير في تفسيره لسورة غافر، أف بعض     
القراءات القرآنية التي يذكرىا أبو حياف ال يتعرض لتوجيييا مطمقًا، مما يدؿ عمى أف منيج التوجيو ليس 

 أنو لـ يمـز نفسو بتوجيو كؿ قراءة.منيجًا مضطردًا في تفسيره، و 
ذكر  [77)َفِإمَّا ُنِرَينََّك َبْعَض الَِّذي َنِعُدُىْم َأْو َنَتَوفََّينََّك َفِإَلْينا ُيْرَجُعوَن( ]غافر:فمثبًل عند تفسيره لآلية:    

ء الغيبة القراءات في )يرجعوف( عازيا إياىا ألصحابيا دوف توجيييا، فقاؿ: "وقرأ الجميور: يرجعوف بيا
مبنيا لممفعوؿ، وأبو عبد الرحمف ويعقوب: بفتح الياء، وطمحة بف مطرؼ، ويعقوب في رواية الوليد بف 

فقد أورد ثبلث قراءات: )ُيرَجعوف،   (9/275، صفحة 1420)أبو حياف ،  حساف: بفتح تاء الخطاب".
)أبو  و ليا، ولعمو اكتفى بتوجيو ىذه القراءات بما وّجو بو مثميا فيما سبؽَيرِجعوف، َترِجعوف(، دوف توجي

، فمف عادتو أنو يحيؿ إلى مواضع سابقة في تفسيره حيف يتكرر الكبلـ  (3/248، صفحة 1420حياف ، 
 في الموضوع ذاتو، إال أنو لـ يذكر اإلحالة ىنا.
 اخلامت٘. 5

 بعد ىذه الجولة مع أبي حياف في تفسيره البحر المحيط، البد مف محطة أخيرة لتمخيص أىـ النتائج:      
يعد تفسير البحر المحيط موسوعة عممية في بابو، وتميز بإيراده لمقراءات القرآنية وتوجيييا، واإلكثار  -1

 مف ذلؾ.
 ( قراءة شاذة.29ترة، و )( قراءة متوا51أورد أبو حياف في تفسيره لسورة غافر ) -2
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لـ َيمتـز منيجًا واحدًا في إيراده لمقراءات، فيو غالبًا ال يفرؽ بيف القراءات المتواترة والشاذة، وقد ينسب  -3
 القراءة لقارئيا وقد ال يفعؿ، وكثيرًا ما يحمؿ القراءة الشاذة عمى التفسير.

وجو مف خبلؿ االعتضاد بالقرآف والسنة، ومف منيجو في توجيو القراءات، اتخذ وسائؿ متعددة: فيو ي -4
خبلؿ االعتماد عمى المغة والنحو والصرؼ وأشعار العرب، وينقؿ توجيو مف سبقو مف المغوييف والمفسريف 

 ويناقشيـ في ذلؾ.
مقّؿ في نقؿ توجيو القراءات عف الطبري، ومكثر عف الزمخشري وابف عطية. فقد ذكر الزمخشري في  -5

سبعة وعشريف موضعًا مف سورة غافر، وابف عطية في تسعة عشر موضعًا. يوافقيما أحيانًا، ويعارض 
 أحيانًا أخرى.

في تفسيره لسورة غافر، أف بعض مف منيج اإلماـ أبي حياف في توجيو القراءات القرآنية، كما يظير  -6
القراءات القرآنية التي يذكرىا أبو حياف ال يتعرض لتوجيييا مطمقًا، مما يدؿ عمى أف منيج التوجيو ليس 

 منيجًا مضطردًا في تفسيره، وأنو لـ يمـز نفسو بتوجيو كؿ قراءة.
 عجارملاقائن٘ . 6
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