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 امللخص

استقرائية حتليلية للقراءات القرآنية عند اإلمام  بدراسة البحث هذا ُيعنى

املاتريدي، وتكمن أمهيته يف دراسة هذه القراءات يف تفسري متقدم مل ينل حظه من 

البحث والتنقيب، وهتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن منهج املاتريدي يف عرض 

اجا وبيانا، وقد سلكت يف هذا ها واحتجريه توجيالقراءات وتوظيفه هلا يف تفس

البحث املنهج املعترب يف البحث العلمي فاعتمدت منهجني: األول: املنهج 

االستقرائي فقمت بتتبع القراءات واستخراجها وبيان أنواعها وطريقة عرضها، 

والثاين: املنهج التحلييل الذي يقوم عىل ختريج القراءات من مصادرها األصيلة 

ومن ثم حتليل هذه القراءة ببيان كيفية االحتجاج هبا وكيفية  قرائها، زوها إىلوع

اختيارها. وخلص البحث إىل أن تفسري املاتريدي من املصادر املهمة للقراءات 

القرآنية املتواترة والشاذة، بل إن املاتريدي انفرد بذكر قراءات شاذة مل ُيسبق هلا فيام 

ات البحث: دراسة القراءات أهم توصيعة. ومن يتوافر لدينا من مصادر مطبو

القرآنية عند املاتريدي يف أطروحة دكتوراه، يتناول فيها الباحث ويستقرئ 

القراءات مجيعها وتوجيهها وتعليلها، وإعادة حتقيق تفسري املاتريدي حتقيقا علميا 

 دقيقا وضبط نصه وفق قواعد التحقيق العلمي املعروفة؛ ألن النسخة املطبوعة

أخطاء وتصحيفات كثرية وال سيام يف ضبط القراءات الواردة يف  ولة فيهاواملتدا

 التفسري.

 - االحتجاج – التفسري – املاتريدي – القرآن – القراءات الكلمات املفتاحية:

  الرتجيح.
 

 



 د. أسامة عبد الوهاب احلياين          ينصور املاتريدت أهل السنة أليب مآنية يف تفسري أتويالالقراءات القر 

12 

 املقّدمة

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد األولني واآلخرين سيدنا

طاهرين وصحابته الغر امليامني ومن تبعهم بإحسان إىل وعىل آله الطيبني ال دحمم

 :وبعد، يوم الدين

فهذه دراسة استقرائية حتليلية يف القراءات القرآنية عند اإلمام املاتريدي 

، ُسنسلِّط الضوء فيها عىل نامذج من «تأويالت أهل السنة»سريه يف تف هـ(333)ت

حيتوي عىل أصناف من العلوم التفسري القّيم الذي  اهذ القراءات القرآنية يف

ات التي أوردها، والفنون، وسندرس هذا املوضوع من وجوه، أمهها: نوع القراء

 وكيف جرى عرضها، وطريقته يف توجيهها واالحتجاج هلا. 

 الدراسة وأمهيتها: مشكلة
إال  -لميبحسب ع-إنَّ تفسري اإلمام املاتريدي مل حيظ بالدراسة والتحليل 

ا جا نب القراءات القرآنية يف هذا التفسري فهو مهم جدًا؛ لتقدم عرصه؛ قلياًل، أمَّ

ات عن مصادر مفقودة مثل: كتاب القراءات أليب عبيد، ولنقله كثريًا من القراء

 مل َيْسبِْقُه أحٌد بنقلها.قراءات شاذة  ولتفرده أيضًا بنقل

 أهداف البحث ومسوغاته: 
تأويالت أهل »ملاتريدي يف تفسريه: االقرآنية عند اإلمام  ءاتإنَّ دراسة القرا

 حتمل يف طياهتا جمموعة من األهداف واألسباب نجملها بام يأيت:» السنة

 التعرف عىل َعَلٍم من أعالم التفسري املتقدمني. •

 عىل منهج اإلمام املاتريدي يف عرض القراءات.التعرف  •

له عىل ملاتريدي، من حيث اشتاماري إبراز القيمة العلمية للقراءات يف تفس •

 كمٍّ كبري من القراءات.
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اإلسهام يف إضافة يشء جديد يف علم القراءات عن طريق تفسري اإلمام  •

 املاتريدي يفيد الباحثني واملتخصصني.

ة مميزة عن غريه يف القراءات، وهو وإن كان قد له مدرس إن املاتريدي  •

يف كتابه من نفسه منهجًا سار عليه لضع نقل عمن سبقه يف بعض املواضع، لكنه و

نفاسته وجودته، وقد أكثر من حيث توجيهه للقراءات وتعليلها قلَّ أن جتد مثله يف 

 توجيه القراءات متواترها وشاذها، مما يؤكد أمهية إبراز منهجه.

ء عىل ما تقدم من األهداف واملسوغات، وقع اختياري عىل هذا املوضوع وبنا

 . املهم

 سابقة:لت االدراسا
عىل دراسة ُتعنى بالقراءات القرآنية عند  -طالعي وتتبعيثرة اعىل ك-مل أعثر 

 املاتريدي. 

 منهج البحث:
 عىل منهجني اثنني؛ لتحقيق األهداف -بإذن اهلل تعاىل- تقوم هذه الدراسة

 املقصودة منها، ومها:

ا ر هبوذلك من خالل تتبع مواضع القراءات التي يزخاملنهج االستقرائي:  •

السنة، وتصنيف هذه املواضع بحسب مقتضيات البحث،  تفسري تأويالت أهل

 مصادرها.    وتوثيق القراءات التي وردت يف البحث من

اختياره للقراءة، ملنهج التحلييل: وذلك من خالل بيان منهج املاتريدي يف ا •

 وأثرها يف تفسريه.

 خطة البحث:
 مباحث وخامتة. ةمخسالبحث أن يشتمل عىل مقدمة ومادة  اقتضت

شملت الكالم عن أمهية موضوع البحث، وأسباب اختياره، وأهدافه  قدمةملفا
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  ومنهج البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث.
 اتريدي وتفسريه )تأويالت أهل السنة(.تعريف خمترص بامل واملبحث األول: •

 . تفسريهيفدي أنواع القراءات القرآنية التي عرضها املاتري واملبحث الثاين: •

 االستدالل بالقراءات القرآنية يف التوجيه واالحتجاج. :الثالث واملبحث •

 مصادر القراءات يف تفسري املاتريدي وتوجيهها. املبحث الرابع:و  •

 أيب منصور املاتريدي من الرتجيح بني القراءات.موقف  واملبحث اخلامس: •

 ت.اوصيوتضمنت أهم النتائج التي وصلت إليها والت واخلامتة. •

هلذا البحث القبول والرضا، وصىل اهلل وسلم وبارك  أْن يضع اهلل تعاىل أسأل

 عىل الرمحة املهداة، والنعمة املسداة، أيب القاسم حممٍد، وعىل آله وصحبه أمجعني.
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 بحث األولامل

 تعريف خمتصر باملاتريدي وتفسريه )تأويالت أهل السنة(
 امسه: 

اسمه: حممد بن حممد بن حممود، املاتريدي رمجته عىل أن صادر تمعت أمج

 .(1)السمرقندي احلنفي املتكلم

  لقبه ونسبته:
وألف بفتح امليم  اشتهر اإلمام حممد بن حممد بن حممود بلقب )املـَاُتِرْيِدي(

وضم التاء فوقها نقطتان وكرس الراء وسكون الياء حتتها نقطتان وىف آخرها دال 

بالتاء، وهي حملة بسمرقند كام أفاده  ويقال هلا ماُتِرْيت َماُتِرْيد بة إىلسة نمهمل

 . (2)السمعاين

وأما لقب )السمرقندي( فهو نسبة إىل مدينة سمرقند الشهرية حيث تقع فيها 

 .(3)(، وتعرف حاليا باالسم نفسه، وهي مدينة من مدن أوزبكستانحملة )ماُتِرْيد

البالد به الفقهي، فقد كان غالب سكان هذه ا ملذهعتب وأما احلنفي: فقد لقب به

 .أحنافا عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة النعامن 

وأما املتكلم: فشهرته بذلك؛ الشتغاله بعلم الكالم والعقيدة، وإليه تنسب 

 . (4)دة املاتريدية، وهو إمام املتكلمنيالعقي

  كنيته:
 . (5)بـ )أيب منصور( كنىاتفقت مصادر ترمجة املاتريدي عىل أنه كان ي

                                       
 .(7/19) ألعالم:وا ،(250-249) الرتاجم: وتاج ،(2/130) املضية: اهراجلو ينظر: (1)

 .(12/3 ) واألنساب: ،(2/344) ية:املض اجلواهر ينظر: (2)

 وسمرقند من مدن أوزبكستان يف عرصنا. ،(11/300) املؤلفني: معجم ينظر: (3)

 .(319) البهية: والفوائد ،(2/130) املضية: اجلواهر ينظر: (4)

 .(319) البهية: والفوائد ،(2/130) املضية: هراجلوا (5)



 د. أسامة عبد الوهاب احلياين          ينصور املاتريدت أهل السنة أليب مآنية يف تفسري أتويالالقراءات القر 

16 

 والدته ونشأته: 
ولد اإلمام املاتريدي يف العقد الرابع من القرن الثالث اهلجري تقديرًا، أي ما 

عل أرجح الروايات هـ(، قال بلقاسم الغايل: ول240هـ وحتى سنة 233بني سنة )

 ؛ ألن أستاذه حممد بن مقاتل الرازي تويف سنةهـ(238)يف والدته أنه ولد سنة 

وهي حقيقة مستنتجة من وفاة أحد شيوخه؛ ذلك ألن سن الدراسة ينبغي  هـ(842)

 . (1)خذ عن هذا الفقيه املحدثأن ال يقل عن عرش سنوات لأل

مناسب؛ ألنه إذا قدر قبل ذلك حسب العلة كان  لكني أرى أن هذا التعليل غري

سنة  (16)وفاة شيخه  سيكون عمره عند هـ(232)أنسب، فلو قدرنا والدته سنة 

  تلقي العلم من العرش سنني، واهلل أعلم.  ...وهو أنسب يف

ونشأ املاتريدي يف مدينة سمرقند التي كانت تتمتع بمكانة علمية وثقافية 

علامء أفذاذ يف تاريخ اإلسالم، كانت هلم بصمتهم مرموقة، فقد خرج منها 

 الواضحة يف الفكر اإلسالمي.

الدولة السامانية التي وليت  عرص ش يفملاتريدي عاويمكن أن نقول: إن ا

، وكان ملوكها أحسن امللوك سرية وإجالالً للعلم هـ( 389 - 261)سمرقند ما بني 

 وأهله.

ي تتمتع بخصائص ومميزات، سواء من لقد نشأ املاتريدي يف هذه املدينة الت

 حتصيل العلمناحية طبيعتها، أو أهلها، أو حتى حكامها، وهذه أمور تساعد عىل 

فاد املاتريدي من مميزات نشأته يف هذه البيئة فربز يف علوم شتى، ربوز فيه، وقد ألوا

 .أمهها: العقيدة، والتفسري فكان واحد عرصه إمام دهره 

 شيوخه:
أبو منصور املاتريدي عىل نخبة من كبار علامء عرصه، ذكرت كتب تتلمذ الشيخ 

                                       
 .(44) الغايل: اسمبلق العقدية، وآراؤه حياته تريدياملا منصور أبو ينظر: (1)
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في وبني علامء عالم الفقه احلنأني انة بارزة بالرتاجم منهم أربعة علامء حيتلون مك

 زماهنم، وهم: 

 هـ(: 268أبو نصر العياضي )ت
أمحد بن العباس بن احلسني بن جبلة األنصاري اخلزرجي الفقيه السمرقندي، 

  . (1) «خترج بأيب نرص العيايض»عند ترمجة أيب منصور املاتريدي: قال القريش 

 أبو بكر أمحد اجلوزجاين: 
ل القرن الثالث اهلجري، روى عنه أبو اين من رجاجوزحاق اجلبن إسأمحد 

منصور املاتريدي، وقد تتلمذ أبو بكر أمحد اجلوزجاين عىل أيب سليامن اجلوزجاين، 

وة العالية، ومن مصنفاته: )الفروق(، و)التمييز(، وكان يف أنواع العلوم يف الذر

 ، ومل أقف عىل سنة وفاته.(2)و)التوبة( وغريها

 هـ(:242رازي )تلل امد بن مقاتحم
د بن مقاتل هو قايض الري، روى عن أيب مطيع، وقال الذهبي: إنه حدث  حُمَمَّ

  .(4). وقيل: تفقه عىل أيب مقاتل حفص بن سلم السمرقندي(3)عن وكيع وطبقته

  هـ(:268نصري بن حيىي البلخي )ت
بن مطيع احلكم أخذ الفقه عن أيب سليامن موسى بن سليامن اجلوزجاين، وأيب 

السمرقندي. قال القريش: وروى عن ي، وأيب مقاتل حفص بن سلم بد اهللَّ البلخع

اإلمامني نصري بن حييى البلخي وحممد بن مقاتل الرازي، عن أيب مطيع احلكم بن 

، عن إمام االئمة أيب هـ(208)تالسمرقندي  هلل، وأيب مقاتل حفص بن سلمعبد ا

 .(5) حنيفة

                                       
  .(1/562) املضية: اجلواهر ينظر: (1)

 .(1/46) العارفني: وهدية ،(319) البهية: والفوائد ،(2/246 ،1/60) املضية: اجلواهر ينظر: (2)

  .(5/1247) اإلسالم: ختاري ينظر: (3)

 .(2/13) ني:العارف وهدية ،(2/143)املضية: اجلواهر ينظر: (4)

 .(363) البهية: والفوائد ،(2/200) ملضية:ا اجلواهر ظر:ين (5)
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 تالميذه: 
املاتريدي ثلة من العلامء األفذاذ صاروا شيوًخا أيب منصور  ماميد اإلعىل  تتلمذ

وعلامء كباًرا، وأسهموا يف هنضة احلياة الفكرية والثقافية والعلمية يف العامل 

 اإلسالمي ومنهم:

 هـ(:342كيم القاضي إسحاق بن حممد السمرقندي )تاحل
قال عنه  .نديكيم السمرقإسحاق بن حممد بن إسامعيل، أبو القاسم القايض احل

عن عبد اهلل بن سهل الزاهد، وعمرو بن عاصم املروزي، د السمعاين: روى أبو سع

وتفقه بأيب منصور املاتريدي. وقد توىل إسحاق قضاء سمرقند أياما طويلة، 

 .(1)؛ لكثرة حكمته ومواعظه(احلكيم)ومحدت سريته، ولقب بـ 

 هـ(: 345علي بن سعيد الرستغفين )ت
ي، فقيه حنفي، من أهل سمرقند، نسبته إىل يد الرستغفنعن سن عيل باحلسأبو 

 . (2)إحدى قراها، وهو من أصحاب املاتريدي الكبار

 هـ(: 390عبد الكرمي بن موسى البزدوي )ت
موسى بن عيسى أبو حممد الفقيه البزدوي النسفي. تفقه عىل عبد الكريم بن 

بزدوي صاحب لة اصور أيب طلحاإلمام أيب منصور املاتريدي، وسمع من من

عنه اري، وبالبرصة من أيب عيل اللؤلؤي، وحدث، وكان زاهدا مفتيا، روى البخ

 .(3)أهل سمرقند

 أبو عبد الرمحن بن أيب الليث البخاري:
صاحب أيب القاسم إسحاق بن حممد »جلوزجاين، قال عنه القريش: أبو العالء ا

ذ علم الكالم نه أخع، ور املاتريدي، وأستاذمها أبو منصو(احلكيم)املعروف بـ 

                                       
 .(1/139) املضية: اجلواهر ظر:ين (1)

 .(4/291) واألعالم: ،(319)البهية: والفوائد ،(1/362) املضية: اجلواهر ينظر: (2)

  .(195) ية:البه والفوائد ،(1/327) املضية: واجلواهر ،(8/664) اإلسالم: تاريخ نظر:ي (3)
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 . ومل أقف عىل سنة وفاته فيام اطلعت عليه من مصادر.(1) «والفقه
 وفاته:  

عىل الصحيح، ـ(ه333)اتفقت كتب الرتاجم عىل أن اإلمام املاتريدي تويف سنة 

 .(2) املصادر يف سنة وفاته ال داعي لذكرهوقد حصل خالف يسري يف بعض 

 مصنفاته:
كتبا متعددة ومتنوعة، شملت التفسري،  اتريديملا ورم أبو منصصنف اإلما

والفقه وأصوله، وعلم الكالم، والرد عىل القرامطة واملعتزلة وغريهم. فكانت 

 منها:  رف والعلوم. وفيام يأيت بعضثقافته متنوعة يف شتى رضوب املعا

 مطبوع وسيأيت بيانه. تفسري )أتويالت أهل السنة(. •

 روتشي، دارأوغلي، د.حممد آ ابلحققه بكر طو كتاب )التوحيد(.  •
 صادر بريوت.

 مفقود.كتاب )املقاالت(.  •

 مفقود.كتاب )رد أوائل األدلة للكعيب(.  •

 مفقود.كتاب )بيان وهم املعتزلة(.  •

لوبغا من تآليفه فقال: وله: )هتذيب اجلدل للكعبي(، و)رد كتاب وزاد ابن قط

لرد اهيل(، وكتاب )ابال ة أليب حممدوعيد الفساق للكعبي(، و)رد األصول اخلمس

يف أصول  عىل القرامطة(، وكتاب )مآخذ الرشائع يف أصول الفقه(، وكتاب )اجلدل

 .(3)الفقه(

ما ذكر، وزادا عبارة: وله تصانيف  وتابع الكفويُّ واللكنويُّ ابَن قطلوبغا عىل

                                       
 .(2/261) ملضية:ا اجلواهر ظر:ين (1)

 واألعالم: ،(320) البهية: والفوائد ،(250) الرتاجم: وتاج ،(2/311) املضية: اجلواهر ينظر: (2)

(7/19). 

 .(7/19) واألعالم: ،(250-249) اجم:الرت وتاج ،(2/130) املضية: اجلواهر ينظر: (3)
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 .  (1)شتى، لعل منها رسالة ما ال جيوز الوقف عليه يف القرآن

 لسنة:اهل الت أ: أتويتفسريه
أّما تفسريه، فهو تفسري نفيس، شمل سور القرآن كلها، وُوصف بأعظم 

األوصاف، قال الشيخ عبد القادر القريش عن تفسريه: )وكتاب تأويالت القرآن 

تاب ال يوازيه فيه كتاب بل ال يدانيه يشء من تصانيف من سبقه يف ذلك وهو ك

 .  (2)(الفن

لنقل والعقل، فقد استند يف تفسريه تي اسمدرتفسريه بني  لقد مجع املاتريدي يف

 عىل املأثور كام استند عىل املعقول، وهذه من أبرز سامت تفسريه. 

فقد سلك لنفسه طريقة خاصة، أما منهجه يف التفسري فهو منهج متميز متفرد، 

تتسم بالشمولية، وأسلوبه يتسم بالوضوح، فهو يقوم  وأسلوبا مميزا، فطريقته

يد إبرازه يف وضوح رض املعنى الذي يروجوهها كافة، ويع من ستقصاء اآليةبا

ويرس، يفهمه القارئ العادي فضال عن املتخصص، وكأننا أمام تفسري حديث، 

 .(3)الرابع اهلجري وليس تفسريا كتب يف القرن

وقد كان لتفسري املاتريدي أثر كبري عىل من جاء بعده من املفرسين فنقلوا عنه 

والزركيش والسيوطي واآللويس  قرطبي، وأيب حيانلم اا منه كاإلماوأفادو

م املاتريدي وتفسريه تأويالت أهل السنة يرتدد يف تفاسري وغريهم، وما يزال اس

 ري.املحدثني وبحوثهم يف التفس

اإلشارة إليه ونحن نرشع بكتابة بحث عن القراءات يف تفسري  ومما جتدر

فسري إيراده ي وطريقته يف التدتريز أسلوب املااملاتريدي أن نقول: إن مما يمي

                                       
 وكشف ،(11/300) املؤلفني: عجموم ،(7/19) ألعالم:وا ،(250) الرتاجم: جتا ينظر: (1) 

 وغالب مصنفاته مفقودة. ها.وغري (751 ،518 ،1/335) الظنون:

 .(2/13) املضية: اجلواهر (2) 

 .(1/330) السنة: أهل تأويالت ينظر: (3)
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، فيذكر اختالف القراء يف اللفظ الوارد يف القراءات القرآنية عند بداية تفسريه لآلية

هها بحسب املعنى الذي تقتضيه، وقد أحصيت اآلية، ثم يعلل هلذه القراءات ويوج

 له قرابة ستامئة قراءة ما بني شاذة ومتواترة.

 : أييتما  اهمن ري فقد أحصيتأما طبعات التفس
 هـ(1391)الطبعة األوىل: بتحقيق الدكتور ابراهيم عوضني والسيد عوضني سنة 

ود اآلية إصدار املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية بمرص اجلزء األول إىل حد

 ( من سورة البقرة.140)

والطبعة الثانية: بتحقيق الدكتور حممد مستفيض، إصدار وزارة األوقاف 

 . هـ(1404)ورة البقرة سنة لعراق إىل حدود ساة بلشؤون الدينيوا

والطبعة الثالثة: بتحقيق فاطمة بن يوسف اخلمي، إصدار مؤسسة الرسالة 

تقديم موجز وحمرر يف أربع وعرشين يف مخس جملدات ب م(2003)نارشون، سنة 

 صفحة. 

العلمية يف والطبعة الرابعة: بتحقيق الدكتور جمدي باسلوم، نرش دار الكتب 

 .(م2005)أجزاء سنة  رشةع
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 املبحث الثاني

 أنواع القراءات القرآنية اليت عرضها املاتريدي يف تفسريه 

وأورد العديد من القراءات  ،آنية كثرياً لقد عني اإلمام املاتريدي بالقراءات القر

أو يشري  ،ف عليهاقوي  وفيها قراءة إاليف تفسريه، بل ال تكاد متر آية من كتاب اهلل

بل تعدى ذلك إىل ذكر  ،ومل يقترص ذكره للقراءات عىل املتواترة فحسب ،إليها

 الشواذ من القراءات. 

راءات التي أوردها وبعد البحث واالستقراء والتتبع الدقيق ملواضع الق

قراءات وال ينسبها املاتريدي يف تفسريه، نجد أن اإلمام املاتريدي ُيكثر من ذكر ال

حص قراءة ة باسم صحايب أو تابعي أو قارئ، وبف، وأحيانا يذكرها متبوعدألح

هؤالء والكشف عن ماهيتها يمكن حتديد أنواع القراءات التي أوردها املاتريدي يف 

 تفسريه، وهي: 

  أمجعني:  اءات الصحابةقر  -أ

ود، وأيّب بن كعب، أكثر املاتريدي من القراءات املروية عن الصحابة كابن مسع

من القراءات قد اهتم املصنف بنقله،  وهذا النوعة، وابن عباس، وغريهم، صوحف

يف قراءة ، أو: يف مصحف فالن، أو: بحرف فالنوكان كثريًا ما يعرب عن قراءهتم: 

 تلك القراءات: ، ومن أمثلةفالن

ڑ  ک  ک  ک   ﴿ قال املاتريدي عند تفسريه لقول اهلل تعاىل:

هكذا أي  -إِْن َكاَن َمْكُرُهْم( بالدالهم: )وَ ضبع قرأ»: [46إبراهيم: ] ﴾ک  گ

 . (1)« يب، وابن َعبَّاٍس أُ عبد اهللَّ بن مسعود، و وهو حرف؛ -)َوإِْن َكاَد َمْكُرُهْم(

                                       
  .(6/412) سنة:ال أهل تأويالت (1)
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رويت عن عمر وعيل وعبد اهلل وزيد بن عيل وأيب  وهي قراءة شاذة، أقول:

  .(1)سلمة ومجاعة

 ﴾ڑژ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ﴿ ويف قوله تعاىل:

ومن يشرت الكفر »: ابن مسعود  ويف حرف »، قال املاتريدي: [108البقرة:]

  .(2) «وذلك كله واحد «باإليامن 

 قلت: ومل أقف عليها مسندة البن مسعود عند غريه.
ھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ    ﴿ تفسري قوله تعاىل:ويف 

م  قضاء ما فات من الصيايفاء اتريدي خالف الفقهر امل، ذك[185]البقرة:     ﴾ڭ

قال َبْعُضُهْم: ال جيوز إال »: برخصة السفر أو املرض هل بالتتابع أو ال؟ فقال 

عدة من أيام أخر ف»يف قوله:  يف حرف أيُب بن كعبمتتابًعا. وكذلك روي 

 . (3) «متتابعات

   .(4)بعه الزخمرشيت ثم، قلت: وهي قراءة شاذة، أول من نقلها املاتريدي

]النساء:  ﴾ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ ه لقوله تعاىل:تفسري ندعو

إن يكونوا غنيا أو فقرًيا فاهللَّ »: : ويف حرف حفصة قال املصنف  ،[135

   .(5) «أوىل هبام

وهي قراءة شاذة، مل أقف عىل من نقلها هبذه الصيغة غري املاتريدي،  أقول:

ونوا  بن عمر عىل اجلمع: )إن يكهللد اازي يف املغني معزوة لعبوأوردها النوزاو

  .(6) أوىل هبم(أغنياء أو فقراء فاهلل

                                       
 . (2/656)الكشاف: ، و(379)القراءات: ، وحجة (305 – 304): ينظر: فضائل القرآن، البن سالم (1)

 .(1/534) السنة: أهل تأويالت (2)

 .(2/45) السنة: أهل تتأويال (3)

 .(2/187)، والبحر املحيط: (1/226)الكشاف:  ينظر: (4)

  .(3/385) السنة: أهل تأويالت (5)

 .(2/689)نظر: املغني يف القراءات: ي (6)
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، قال [208]الشعراء:  ﴾پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ﴿: ويف قوله تعاىل

  .(1) « : )وما أهلكنا من قرية إال بذنوب أهلها(ُأيب ويف مصحف»املصنف: 

ووقفت يف بعض  ،يدينقلها غري املاترعىل من مل أقف  شاذة، قراءة وهي قلت:

 موضع أن مالحظة مع[، 24ر عىل قراءة شاذة مشاهبة هلا يف سورة يونس ]املصاد

 املاتريدي عند فالنص السابقة، املصادر ذكرهتا عام املاتريدي عند خمتلف اآلية

 سورة موضع إىل يشري تقدم عمن والنص الشعراء، سورة موضع إىل يشري

 لنفص كذلك أهلها بذنوب إال هاالكنأه وما باألمس تغن مل أن)ك يونس:

 .(2) [24] يتفكرون( لقوم اآليات

: [23]سبأ:  ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ﴿ وقال املاتريدي عند تفسريه لقوله تعاىل:

غ(،» وهي قراءة ابن بالراء: أخرج وترك فارغا من اخلوف والشغل،  ومن قرأ: )ُفرِّ

  . (3) «مسعود

 .(4)أيضا نحلسرويت عن ا شاذة، قراءة يوه أقول:  

 عدها املاتريدي من قبيل التفسري:  وثمة قراءات للصحابة 

ومن القراءات الشاذة التي أوردها املاتريدي يف تفسريه، قراءات هلا حكم 

و حكم فقهي، ومن الشواهد أَ  ،ها عن أصحاهبا؛ لبيان معنى آيةالتفسري، فقد نقل

  عىل ذلك: 

ٺ   ٺ  ٺ﴿ ىل:اهلل تعا يف تفسري قول قال املاتريدي

ثم الكالم يف قطع اليمني ما روي يف حرف ابن مسعود »: [38]املائدة:  ﴾ٿ

                                       
 .(2/45) السنة: لأه تأويالت (1)

 ،(5/3249) النهاية: بلوغ إىل واهلداية ،(15/58) البيان: معوجا ،(301) ن:القرآ فضائل ينظر: (2)

  .(6/39) املحيط: والبحر ،(3/115) الوجيز: واملحرر

 .(8/444) السنة: أهل تأويالت (3)

 .(20/400)، وجامع البيان، للطربي: (4/253)رآن، للزجاج: ينظر: معاين الق (4)
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 :«(1) «فاقطعوا أيامهنام. 

فقهاء يف بيان قطع يد السارق واستدل ساق املاتريدي َأقوال الصحابة وال أقول:

 (.أيامهنامليل قراءة ) الشامل بدبقراءة ابن مسعود الشاذة يف حتديد اليمني ال

أورد املاتريدي قراءة شاذة أخرى ورصح بأهنا من قبيل التفسري  اق آخريس ويف

 [6]الطالق:  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ﴿ إذ قال يف تفسري قوله تعاىل:

 وهي الثانية ذكر ثم األوىل، املشهورة القراءة وذكرالقراءات فيها، بعدما أورد 

 وأنفقوا سكنتم حيث من )أسكنوهن مسعود: بن اهلل عبد عن رويت شاذة، قراءة

وليس بني القراءتني اختالف، ولكن إحدامها خرجت »: (2)وجدكم( من عليهن

اِرَقُة عىل اإلمجال، والثانية عىل التفسري عىل ما قرئ يف قوله: )وَ  اِرُق َوالسَّ السَّ

 عىل االختالف، بل محلت إحدامهاَفاْقَطُعوا َأْيِدََيُاَم(، و)َأْياَمهَناَُم(، ومل حيمل ذلك عىل 

   .(3) «، فكذلك األول، واهللَّ أعلماإلمجال والثانية عىل التفسري

ذكر يف »، قال املاتريدي: [79]الكهف:  ﴾ڱ  ں  ں   ﴿ويف قوله تعاىل: 

   .(4) « احلروف: )وكان أمامهم ملك(بعض 

ٱ  ٻ  ٻ   ﴿ يف قوله تعاىل: وكذلك أورد قراءة حفصة 

فقال  ،عنى الصالة الوسطىمان ، والتي جاءت لبي[238]البقرة: ﴾ٻ ٻ

                                       
 القرآن ومعاين ،(1/306) للفراء: القرآن معاين وينظر: .(3/513) السنة: لأه تأويالت (1)

 املصون: والدر ،(3/1696) واهلداية: ،(10/294) البيان: وجامع ،(2/172) للزجاج:

(4/262). 

  (.14/335) املعاين: روح ظر:وين (،10/66) السنة: أهل تأويالت (2)

 .(10/66) ة:السن أهل تأويالت (3)

 م:سال بن حييى وتفسري .(3/111) )وراء(: معنى بيان يف وينظر ،(7/199) السنة: أهل التتأوي (4)

ونسب الطربي القراءة البن  .(3/535) الوجيز: واملحرر ،(18/83) البيان: وجامع ،(1/199)

 .عباس 
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وذكرت .  (1)«أهنا هي صالة العرص( :وذكر يف حرف حفصة »املاتريدي: 

 والصالة الصلوات ىلع )حافظوا :قرأ بعض املصادر أن ابن عباس 

 وا)حافظ قرأتا:  وعائشة حفصة وأن ،والوا بدون العرص( )صالة الوسطى

 .(2)واولبا العرص( وصالة) الوسطى والصالة الصلوات عىل

، قد انفرد مما تقدم يظهر لنا أن هناك بعض القراءات املروية عن الصحابة و

تب القراءات ومعاين القرآن بنقلها املاتريدي، ومل أقف عليها فيام تيرس يل من ك

هام والتفاسري، ولعل ذلك يعود لتقدم عرص املاتريدي؛ وألن تفسريه يعد مصدرًا م

 هو ناقل هلا. إذ من مصادر القراءات الشاذة

  : قراءة التابعني -ب

نقل املاتريدي كثريًا من القراءات املنسوبة للتابعني كمجاهد، واحلسن وغريمها، 

 اءة أو كان معه غريه، وفيام يأيت شواهد عىل ذلك:سواء انفرد أحدهم بقر

: [19نجم: لا] ﴾ھ  ے  ے ﴿ يف تفسريه لقوله تعاىل: قال املصنف 

َت( »   .(3) «اءجماهد وغريه مشدد الت أقر قوله: )الالَّ

وهي قراءة متواترة من العرشة، فقد روى رويس عن يعقوب بتشديد  أقول:

، وهي قراءة ابن عباس وجماهد ومنصور بن املعتمر «ّت اّلال»التاء وبمد للساكنني: 

  . (4)وطلحة وأيب اجلوزاء

عن جماهد: »دي: ياتر، قال امل[25]القمر:  ﴾ىئ      جئ  حئ  مئ   ﴿ ويف قوله تعاىل:

  . (5) «أنه قرأ بفتح الشني

                                       
 .(2/210) لسنة:ا أهل تأويالت (1)

 الوجيز: رواملحر ،(5/174) ن:البيا وجامع ،(292) :سالم البن القرآن، فضائل ينظر: (2)

(1/322). 

 .(5/73)لزجاج يف معاين القرآن ومل يعزوها لقارئ: ، وذكرها ا(9/424) السنة: أهل تأويالت (3)

 .(522)ف فضالء البرش: ، وإحتا(2/379)، والنرش: (22/523)ينظر: جامع البيان، للطربي:  (4)

 .  (9/451) السنة: أهل تأويالت (5)
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ومل أقف عىل من نقل عن جماهد هذه القراءة غري املاتريدي، واملوجود يف  قلت:

وذكر عن جماهد أنه كان يقرأه: )كذاب »غري هذه القراءة، قال الطربي: املصادر 

ة يعط مكي والثعلبي والزخمرشي وابننص . و(1)«أرُش( بضم الشني وختفيف الراء

ملوضع الثاين يف السورة املحىل بالالم )األرُش( بضم وأبو حيان عىل أن جماهدا قرأ ا

 .(2)الشني

 ﴾ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ۉ﴿وعند تفسريه لقوله تعاىل: 

قرئ )ُشَواٌظ( بضم الشني وكرسها؛ روي عن احلسن »، قال املصنف: [35الرمحن:]

 .(3) «وكذا عن جماهد بالكرس،

ن، فقراءة ضم الشني )ُشواظ( هي قراءة األكثر، ن متواترتاااءتوالقر أقول:

 .(4)وقراءة الكرس )ِشواظ(، قراءة ابن كثري املكي وحده

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ   ﴿قوله تعاىل: ويف 

ويف قراءة »، نقل املاتريدي قراءة احلسن وقتادة فقال: [96]طه:  ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ

  .(5) «صت قبصة( بالصادن وقتادة: )فقباحلس

اج من غري عزو، وعزها الطربي ــها الزجـلـقـاذة، نـراءة شـي قـوه ت:ـلـق

  .(6)للحسن

                                       
 .(22/590)يان: جامع الب (1)

، (4/438)، والكشاف: (9/167) ، والكشف والبيان:(11/7196)ة لبلوغ النهاية: ينظر: اهلداي (2)

 .  (10/43). ينظر البحر املحيط: (5/217)واملحرر الوجيز: 

 .(3/117)ومعاين القرآن، للفراء:  .(9/475) السنة: أهل تأويالت (3)

 . (2/813)والنرش:  ،(206)، والتيسري: (621)ة، البن جماهد: ينظر: السبع (4)

 . (7/304) السنة: أهل تأويالت (5)

 .(18/363)، وجامع البيان: (3/374): القرآن معاين ر:ينظ (6)
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿له تعاىل: ويف تفسري معنى كلمة )راعنا( من قو

البقرة: ] ﴾ٴۇ  ۋ  ۋ  ۈۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ

  . (1) «وكان احلسن يقرؤها: )راعنًا( بالتنوين»، قال املاتريدي: [104

أنه »برصي أيضا وقال: ا الطربي عن احلسن الهذكروهي قراءة شاذة،  أقول: 

 ، من(راعنا)قوال  كان يقرؤه: )ال تقولوا راعنًا( بالتنوين، بمعنى: ال تقولوا

  .(2) «وهي احلمق واجلهل (الرعونة)

وأورد املصنف نقوالت عن بعض التابعني، كاألعمش وأيب العالية يف ردهم 

]النجم:  ﴾ڳ  ڳ  ڳ ﴿ تعاىل: هقوليف كلمة )َجنَّة( من خفض اجليم ة لقراء

: بنصب اجليم وخفضه. روي أنه قيل لسعد بن أيب وقاص  ُقرئت»، فقال:  [15

إن فالنا يقرأ باخلفض )عندها ِجنة املأوى(، فقال سعد: ما كذا َجنة اهللَّ، وقرأ 

 ةاليى(، فأَجنَّه اهللَّ. وعن أيب العبالفتح. وعن األعمش قال: قال: من قرأ )ِجنة املأو

فقال يل: كيف تقرؤها يا أبا العالية؟ فقلت: )َجنَُّة  قال: ُسئل عنها ابن عباس

 . (3) « وهي مثل األخرى: ])فَلَُهْم َجنَّاُت املَْأَْوى([اجليم، فقال: صدقت،  املَْْأَوى( بفتح

ات املتقدمة، وما ُوجد يف وهي قراءة شاذة، مل أقف عليها يف مصادر القراء قلت: 

 . (4) الفعل املايض باهلاء )جنه( ءهتا عىلاقر املصادر

فرسين من الصحابة جل القراء وامل -باهلاء عىل الفعل–هذه القراءة  وردَّ  

وروينا عن قطرب، قال: سأل ابن عباس أبا العالية: »والتابعني، قال ابن جني: 

                                       
ومعاين القرآن للزجاج:  ،(1/70)ومعاين القرآن للفراء:  ،(1/529) السنة: أهل تأويالت (1)

(1/188). 

  .(2/466) جامع البيان: (2)

 . (9/224) السنة: أهل تتأويال (3)

 .(5/73)للزجاج: ، ومعاين القرآن (3/97)ر: معاين القرآن للفراء: ينظ (4)



 (ه1440)مجادى اآلخرة       والعشرون   سابعالعدد ال  نية    جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآ

29 

ثل دقت، هي مصل: ، فقا«َدَها َجنَُّة املَْْأَوىنْ عِ »كيف تقرءوهنا يا أبا العالية؟ فقال: 

 (ْأَوىَجنَُّه املَْ ): من قرأ: رمحة اهلل عليها-فقالت عائشة  (ىَجنَّاُت املَْْأوَ )األخرى: 

   .(1) «يريد جن عليه، فأجنه اهلل

القراءات القرآنية دون اإلشارة  ومما تقدم يظهر لنا أن املاتريدي ساق كثريًا من

 التابعني أو مجع منهم.  ء منالقرقراءة أو شذوذها، فذكر تفرد بعض اإىل صحة ال

ه لقوله ومل أقف عىل ترصحيه بشذوذ القراءة إال يف موضع واحد عند تفسري

وقد روي يف الشاذ يف بعض »، إذ قال: [9]احلاقة:  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ﴿تعاىل: 

أقف عليها وال عىل  . وهي قراءة شاذة، مل(2) « احلروف: )وجاء فرعون ومن دونه(

   در املتقدمة. املصن قرأها يف ام

  القراءات املتواترة: -ج    

وأكثر منها، إال إنه مل يرصح  القراءات املتواترة يف تفسريه أورد املصنف  

بنسبة القراءة لقارئها إال قلياًل، واستعمل ألفاظا كثرية كـ )ُقرئ، وَقرأ، وِقراءة، 

ذلك يعود لتقدم  رجعريها من األلفاظ، ويبدو يل أنَّ مولغة، وقراءة العامة( وغ

 ختيار، وفيام يأيت شواهد عىل ذلك:عرصه، فقد عاش عرص اال

ھ  ھ  ے        ﴿ تفسريه لكلمة )عدوا( يف قوله تعاىل:قال املاتريدي عند 

وقال أبو عمرو: »: [108]األنعام:      ﴾ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇ

ا(: بال [: 90وكذلك قال يف يونس ] رجلني؛لا وِ رفع، وقال: إنام الَعْدو من َعدْ )ُعُدوًّ

ا(  .(3) « )ُعُدوًّ

ة، ويف النص املحقق تصحيف وهي قراءة يعقوب وحده من العرش أقول:

                                       
 .(2/293)ينظر: املحتسب:  (1)

  .(10/168) السنة: أهل تأويالت (2)

  .(4/210) السنة: أهل تأويالت (3)
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لضبط القراءة فقد ضبطت )َعْدٌو( وهو غري صحيح، وبالرجوع إىل خمطوطات 

جد أن الكلمة ضبطت بالنحو ، ن36التفسري، ومنها نسخة مكتبة راغب باشا رقم 

ا( ومصطلح الرفع يعرب به عن الضم دُ )عُ اآليت:  عند املتقدمني، وحينئذ يظهر لنا وًّ

ضم العني والدال كقراءة يعقوب، ويتبني لنا من ذلك أن  أن املصنف عنى به

  .(1)املقصود به هو بعض قراء البرصة كام ذكر الطربي، واهلل أعلم

جئ حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب    ی  ی ی  ی  ﴿ويف قوله تعاىل: 

، أورد املصنف خالف القراء يف [108]هود:  ﴾حت  خت  مت    جتىب  يب مب  خب   

اختلف القراء يف قراءهتا؛ فقرأها الكسائي ومحزة بضم »: (، فقالُسِعُدواقراءة: )

السني )ُسِعُدوا( وأما أبو عمرو وأهل املدينة وغريهم من القراء فقرءوا بفتح السني 

     .(2) « ا( عىل قياس )َشُقوا()َسِعُدو

  .(3)وهي قراءة متواترة :قلت

ڳ  ڱ  ڱ    ﴿ ن قوله تعاىل:وقال املاتريدي عند تفسريه لكلمة )سوى( م

وقال الكسائي: ُسًوى »: [ 58]طه:  ﴾ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  

  .(4) « (ِسوى)وِسًوى يريد به سواء، ومها لغتان، إال أنه يقرأ: 

 عمرو وأبو كثري وابن ونافع رجعف أبو قرأ فقد متواترتان، ءتانقرا ومهاأقول: 

لسني، وقرأ عاصم وابن عامر ومحزة ويعقوب : )َمَكاًنا ِسوًى( بكرس اائيوالكس

  .(5)وخلف )َمَكاًنا ُسًوى( بضم السني

وذكر املاتريدي القراءات املتواترة وأطلق عليها )قراءة العامة(، قال يف تفسريه 

                                       
 .(271) وإحتاف فضالء البرش: ،(2/261)، والنرش: (12/36)ينظر: جامع البيان:  (1)

  .(6/187) السنة: أهل تتأويال (2)

 .(326)، واإلحتاف: (2/290)، والنرش: (126)ينظر: التيسري:  (3)

  .(7/288) السنة: أهل تأويالت (4)

 .(2/320)، والنرش: (295)، واملبسوط: (151)ينظر: التيسري:  (5)
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: [59]األنفال:  ﴾ڭ      ڭ   ڭ  ڭھ  ے  ے  ۓ      ۓ ﴿  تعاىل:لقول اهلل

 (ال) يعجزون(، فمن قرأ بالنصب طرح : )أهنم ال(1)وقرأ بعضهم بنصب األلف»

وجعلها صلة، وقال: ال حتسبن أهنم يعجزون، وأما قراءة العامة: فهي باخلفض: 

ُْم( فهو عىل االبتداء، فقال: إهنم ال يعجزون، عىل     .(2) «االبتداء)إهِنَّ

وهو  أو ملصطلح أكثر القراء، تواترة،لحًا آخر للقراءة املطمص وأورد املاتريدي

ېئ  ېئ  ېئ  ﴿(، فقال عند تفسريه لقوله تعاىل: ورةـمشهـرة الـاهـراءة الظـالق)

َقاَل َبْعُضُهْم بالنصب )َوَنْعَلَم(، فهي القراءة الظاهرة »: [113]املائدة: ﴾ىئ  

 . (3) «أن نعلم ما قد صدقتنااملشهورة، ومعناه: و

 .(4)بالرفع ذالشوا يف وجها هلا أن حيان أبو وذكر العامة، قراءة وهي: تقل

 

 

 

 

 

 

                                       
 .(2/277): ، والنرش(117)لتيسري: قرأ بفتح اهلمزة ابن عامر وحده. ينظر: ا (1)

  .(5/247) نة:الس أهل ويالتتأ (2)

 .(3/651) السنة: أهل تأويالت (3)

 .(4/412) املحيط: البحر ينظر: (4)
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 املبحث الثالث

 االستدالل بالقراءات القرآنية يف التوجيه واالحتجاج

استدل اإلمام املاتريدي بالقراءات القرآنية عىل تفسري معاين اآليات، واحتج هلا 

 ملعنى من خالهلا، ومن الشواهد عىل ذلك:تعدد او ا،يهبإيراد القراءات ف

بيان معنى ) الَقرْص( الذي ورد ذكره يف يف  احتج املاتريدي بقراءة ابن عباس 

قرئت مفتوحة »فقال: ،  [32]املرسالت:  ﴾گ  ک  گ  گ  ﴿ قوله تعاىل:

 عروفقيل: يراد بالَقرْص: امل ﴾گ ﴿ ، فالقراءة املعروفة(1)الصاد )كالَقرَص(

  خلشب. وقيل: يراد هبا قصور أهل البادية، وهي اخليام.  اللبن وابنى بملا

: ومن قرأ بالنصب اختلفوا يف تأويله: فعن ابن عباس : ثم قال 

)كالَقرَص( قرص النخل؛ الواحدة: قرصة، وذلك أن النخلة تقطع قدر ثالثة أذرع 

 وأقرص وأطول، يستوقدون هبا يف الشتاء.

أصل النخل املقطوع املنقعر من األرض. وقيل: هو أعناق هو  :ُضُهمْ وَقاَل َبعْ 

م اخلشبة التي تقطع عليها اللحوم، وتكرس العظام، النخيل. وقيل: القرصة: اس

 تكون للقصابني. 

وعن احلسن أنه قرأ خمففة )كالَقرْص(؛ غري أنه فرسها: أي: اجلزل من اخلشب؛ 

 .(2) «ملع أالواحد: قرصة؛ كقولك: مترة ومتر، واهللَّ

ڤ  ﴿واحتج املاتريدي بقراءة عبد اهلل بن مسعود يف بيان معنى قوله تعاىل: 

وقيل يف قوله: )َوَأِرَنا َمنَاِسَكنَا(: يريد اإلراَءة إىل »فقال: ، [128]البقرة:  ﴾ڤ

                                       
 ،(5/268) :للزجاج القرآن ومعاين ،(3/225) للفراء: القرآن معاين ينظر: شاذة، قراءة وهي (1)

 قسم.م وابن واحلسن جبري وابن وجماهد عباس بنا عن ورويت ،(194) القرآن: مشكل وتأويل

  .(2/346) واملحتسب: ،(24/138) البيان: معجا ينظر:

 .(24/138) البيان: جامع وينظر: (،10/385) السنة: أهل أويالتت (2)
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، ويف قراَءة غريه عىل ضم (وَأرهم مناسكهم)يوم القيامة، يدل عليه قراَءة عبد اهللَّ: 

  .  (1) «هسفنإىل  الرؤية

 من يل تيسري فيام )وُأرهم( نفسه إىل الرؤية ضم قراءة عىل أقف ومل قلت:

  مصادر.

  : ، قال اإلمام املاتريدي[61]البقرة: ﴾ھ  ے  ﴿ ويف معنى قوله تعاىل:

 .(2) «قيل: الفوم هو الثوم، وكذلك ُرِوي يف قراءة عبد اهللَّ َأنه قرَأه: وثومها»
 ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ڎ  ڎ  ﴿ ويف قوله تعاىل:

من التكليم  (3)ُتَكلُِّمُهْم(قراءة العامة بالتشديد: )»، قال املاتريدي: [82]النمل: 

 . (4) « والتحديث؛ وكذلك يف بعض احلروف: )حتدثهم وتنبئهم(

ُثهم( قراءة النوزاوازي نسبأقول:   بن أليب )ُتنبِّئُهُم( وقراءة لقتادة، )حُتدِّ

 معه واختلف كعب، بن ُأيب قراءة نسبة يف النوزاوازي مع ناحي وبأ فقوات كعب،

ثُ ) قراءة نسبة يف  .(5)ليحيى بن سالم فنسبها هم(حُتدِّ

وقد قرئ: )َتْكِلُمُهم( بالتخفيف وهو من اجلراحة، وهو ما ذكر »قال املاتريدي: 

مة، يف األخبار والقصص أن الدابة إذا خرجت جترح الكافر، وتسمه بسمة وعال

  .(6) «رف الكافر من املؤمن فيقال: يا مؤمن ويا كافرعي تىح

                                       
 ،(3/81) البيان: وجامع ،(31) للفراء: القرآن معاين وينظر: ،(1/565) السنة: أهل تأويالت (1)

  .(1/211) :الوجيز واملحرر ،(1/188) والكشاف:

 قتيبة: البن القرآن وغريب ،(41) للفراء: القرآن معاين وينظر: ،(1/481) نة:الس أهل ويالتتأ (2)

 .(1/88) واملحتسب: ،(2/130) البيان: وجامع ،(51)

  .(19/500) البيان: جامع ينظر: الالم. وهي قراءة اجلمهور بضم التاء وتشديد (3)

  .(8/136) السنة: أهل تتأويال (4)

 .(8/269)البحر املحيط: و ،(3/1412) :القراءات يف ياملغن ينظر: (5)

( 3187برقم ) (5/193)أخرجه الرتمذي يف سننه:  واحلديث .(8/136) السنة: أهل تتأويال (6)

 =( وقال: حسن غريب، وأمحد يف املسند3187)كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة النمل 
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 النوزاوازي ونص عمرو، بن زرعة أيب إىل اءةرالق هذه الطربي ونسب قلت:

 زرعة، وأيب جبري، وابن وجماهد، عباس، ابن قراءة أهنا عىل حيان وأبو

 .(1)عبلة أيب وابن حيوة، وأيب واجلحدري،

وقرئ: »: [7]القمر:  ﴾ٱ  ٻ ﴿ :ىلعاتوله وقال املاتريدي يف تفسري ق

 قراءة عبد اهللَّ بن مسعود ، باأللف، روي عن ابن عباس، وتصديقها يف(2))خاشًعا(

  ،خاشعة أبصارهم(، وصفهم باخلضوع يف اآلخرة مكان استكبارهم يف الدنيا(

 .(3) «وباإلقرار والتصديق بالساعة مكان إنكارهم يف الدنيا

ملاتريدي اعتمد كثريًا عىل القراءات يف نا أن الر ظهياهد ومما تقدم من الشو

 سري.االستدالل واالحتجاج ملعاين التف

 

 
 

                                       
وضعفه األلباين يف ضعيف إسناده صحيح، حمققه أمحد شاكر:  (، وقال7937م )، برق(13/321)=

  (.430/3187سنن الرتمذي )

 القراءات: يف واملغني ،(19/499) البيان: جامعو ،(4/129) للزجاج: القرآن معاين ينظر: (1)

   .(8/269) املحيط: والبحر ،(3/1411)

 املبسوط:و ،(205) التيسري: ينظر: وخلف. ويعقوب يوالكسائ ومحزة عمرو أيب قراءة وهي (2)

  .(2/380) والنرش: ،(421)

 للفراء: القرآن ومعاين ،(5/86) للزجاج: القرآن معاين وينظر: .(9/444) السنة: أهل تأويالت (3)

 .(19/499) البيان: جامعو ،(3/105)
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 املبحث الرابع

 مصادر القراءات يف تفسري املاتريدي وتوجيهها

 نقل القراءات إالَّ يف مواضع يسريةمل يرصح املاتريدي يف تفسريه عن مصادره يف 

وبداية التصنيف أنَّ ذلك يرجع إىل تقدم عرصه، ، -لمواهلل أع -و دتفسريه، ويب من

 بعلم القراءات يتعلق فيام عض املواضع ينقليف علم القراءات، ومع ذلك نجده يف ب

 ،ومعاين القرآن وإعرابه، وغريها ،اللغة ككتب عن مصادر متقدمة، وتوجيهها

 وفيام يأيت بعض املصادر التي أوردها يف تفسريه:

 هـ(:207آن، للفراء )تر لقا معاين •
ج: ]احل ﴾ۋ     ۅ  ۅ      ۉ ﴿نقل املاتريدي عند تفسريه لقوله تعاىل: 

قال الفراء: املَُْشيَّد واملَِشيد »توجيه الفراء للقراءات الواردة يف اآلية فقال:  [45

 .(1) «لعفيام يكثر الفعل، واملَِشيد فيام ال يكثر الف -بالتشديد-واحد، غري أن املَُْشيَّد 

 الياء. وإسكان الشني وكرس امليم بفتح )َمِشيْد( القراء عامة وقراءة قلت: 

 بضم )ُمَشيٍَّد( عمري: بن عبيد قرأ النوزاوازي: قال )ُمَشيٍَّد(، الشواذ يف رئوق

 .(2)وقع حيث الياء، وتشديد الشني، وفتح امليم،

ڈ  ژ  ﴿ تعاىل:ه ولقيف ونقل املاتريدي عن الفراء قوله يف القراءات الواردة 

 يم، وقرئ بالنصب فيهام،قرئ: )ُعُمٍد(: برفع العني وامل»فقال:  [9]اهلمزة:  ﴾ژ   

 . (3) «وُذكر عن الفراء أنه قال: الَعَمد والُعُمد: مجاعات للعمود، والعامد

 عياش بن شعبة بكر أيب رواية يف عاصم فقراءةوالقراءتان متواترتان،  أقول:

                                       
 .(1/277) للفراء: القرآن معاين وينظر: (،3/264) السنة: لأه تأويالت (1)

 .(3/1297) القراءات: يف ملغنيا ينظر: (2)

  .(3/291) للفراء: قرآنال معاين وينظر: (،10/616) السنة: أهل تأويالت (3)
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 .(1)بفتحتني الباقني ةوقراء ممددة(، ُعُمد )يف ضمتنيب لفخو والكسائي ةومحز

 هـ(:209آن أليب عبيدة )تجماز القر  •
 [63]طه:  ﴾وئ  وئ  ۇئ   ﴿ أورد املاتريدي يف توجيه قراءة قوله تعاىل:

قوله: )إِْن َهَذاِن( باأللف، »ال: ـقـع فــرفـراءة الـه قـيـوجـي تـدة فــبيـي عـول أبـق

جالن، فهو عىل قوم من العرب، يقال: مررت ورأيت ر غةل ه: هذقال أبو عبيدة

 . (2) «تلك اللغة

فقد قراء أكثر القراء عىل وردت يف هذه اآلية قراءات كثرية متواترة  قلت:

إاّل )ابن كثري( و )حفصا( عن )عاصم( فإهنام خّففاها. وقرأ  (إنّ )تشديد نون 

بالياء. وقرأوا فإنه قرأها ( وإال )أبا عمراألكثر بلفظ األلف يف قوله: )هذان( 

  .(3) فإنه شّددهابتخفيف النون يف التثنية إاّل ابن كثري

وقوله: )بِنُْصٍب(، »: [41]ص:  ﴾مب  ىب   ﴿وقال املاتريدي يف قوله تعاىل: 

وُنُصب: واحد وهو تعب؛ وكذلك يقول اْلُقَتبِّي: النُّصب والنَّصب واحد مثل 

النََّصب: الرش، والنُّصب: بو عبيدة: أ القناء والتعب. وُحزن وَحزن وهو الع

 . (4) «اإلعياء

لقراءتان متواترتان، فقراءة )بِنُْصٍب( بضم النون وإسكان الصاد هي وا قلت:

قراءة عامة القراء ما خال أيب جعفر ويعقوب. فقد قرأ أبو جعفر:  )بِنُُصٍب(: بضم 

 .(5) لنون والصادوقرأ يعقوب بفتح االنون والصاد كليهام، 

                                       
  .(618) التيسري: وحتبري ،(477) واملبسوط: ،(697) السبعة: ينظر: (1)

  .(23-2/21) القرآن: جماز وينظر: (،7/290) السنة: أهل تأويالت (2)

 .(296) واملبسوط: ،(242) السبع: القراءات يف واحلجة ،(419) السبعة: نظر:ي (3)

 .(2/184) القرآن: جماز وينظر: (،8/363) السنة: أهل تأويالت (4)

 .(2/361) والنرش: ،(380) واملبسوط: ،(554) السبعة: ينظر: (5)
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 :(1)هـ(224القراءات: أليب عبيد القاسم بن سالم )ت •

:  ، قال املاتريدي[11]النجم:  ﴾ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿تفسري قول اهلل تعاىل: ويف  

قرئ: )َكَذَب( خمففة الذال ومشددة؛ فمن قرأ بالتخفيف، أي: ما كذب عبده فيام »

من قرأ و ه.ق: ما كذب يف رؤيته، قد صدرأى؛ أي: ما رأى حق. وقال أبو عبيد

 . (2) «ذبامل جيعل الفؤاد رؤية العني كبالتشديد، أي: 

َب(  وهشام جعفر أبو قرأ» اجلزري: ابن قال متواترتان، والقراءتان قلت:  )َكذَّ

(3) «بتخفيفها الباقون وقرأ الذال، بتشديد
 .  

قال أبو »، قال املاتريدي: [ 43]الرعد:  ﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ ويف قوله تعاىل:

خفض امليم والدال ورفع العني؛ )وِمن ِعنِدِه ُعِلَم الكتاُب( بأ بعضهم: قرو :عبيد

  . (4) «وقال: لكن ال أدري عمن هو

 شاذة، قراءة وهي املطبوعة، عبيد أيب كتب يف القراءة عىل أعثر ومل أقول: 

 × النبي إىل النحاس ونسبها ،واحلسن جبري وابن وجماهد عباس ابن عن رويت
 .(5)وضعفها

عن »: [12]النجم:  ﴾ڈ  ڈ  ژ  ژ   ﴿ املاتريدي يف تفسريه لقوله تعاىل: الوق 

أهنام قرآ مفتوحة التاء بغري ألف، ومعناه:  ابن مسعود وابن َعبَّاٍس 

أفتجحدونه؟! وعن احلسن باأللف مضمومة التاء، وقال: معناه: أفتجادلونه؟!، 

 وعن رشيح مثله. 

                                       
 املفقود كتابه من نقلها ريدياملات ولعل املطبوعة، عبيد أيب كتب يف القراءات بأغل عىل أعثر مل (1)

 .)القراءات(

 القراءات، ومعاين ،(3/96) :للفراء القرآن معاين وينظر: .(9/420) السنة: أهل تأويالت (2)

 .(3/37) لألزهري:

  .(2/397) والنرش: ،(204) والتيسري: ،(614) السبعة: ينظر: (3)

  (.6/357) السنة: أهل يالتتأو (4)

 القراءات: يف واملغني ،(3/508) القرآن: ينومعا ،(506–16/504) :البيان جامع ينظر: (5)

(3/1066.) 



 د. أسامة عبد الوهاب احلياين          ينصور املاتريدت أهل السنة أليب مآنية يف تفسري أتويالالقراءات القر 

38 

ذلك أن املرشكني إنام كان شأهنم و نى اجلحود؛بمعوىل أن يقرأ قال أبو عبيد: فاأل 

 .(1) « من املامراة واملجادلةاجلحود فيام يأتيهم من اخلرب الساموي، وهو أكرب

َفتَْمُروَنُه(والقراءتان متواترتان، فاألوىل:  قلت:   والكسائي محزة قراءة وهي )أَ

َفتُاَمرُ والثانية:  ويعقوب. وخلف  عمرو وأيب كثري وابن نافع قراءة يوه وَنُه()أَ

 كسائيوال محزة قراءة عبيد أبو واختار .(2)جعفر وأيب وعاصم عامر وابن

 .(3) «جحده أي حقه مراه يقال: جحدوه. وإنام يامروه مل» وقال: )أفتمرونه(،

اءات مجلة من القر [31]القمر:  ﴾ڤ  ڤ   ﴿ وأورد املاتريدي يف قوله تعاىل: 

. قال أبو عبيد: (4)َتظِِر( بكرس الظاء ونصبه، ُروي النصب عن احلسناملُْحْ )»فقال: 

 .(5) «يل اإلنسان املحتظربالكرس يقرأ عىل تأو

ي ـأبن ـا عــت أيضـاذة، رويــاء شـب الظـصـنـَظر( بـراءة )املحتـول: وقـأق 

ي ـر هـلكسراءة اـ. وق(6)دـيـن عبـرو بـي عمـاء وأبـي رجـال وأبـّي الّسمـوة وأبـيـح

 .   (7) قراءة العامة املشهورة

 هـ(:276غريب القرآن: البن قتيبة )ت •
]الزخرف:  ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ﴿ قوله تعاىل:قال املاتريدي عند تفسريه ل

وَن( بالكرس: »:  [57 قرئ برفع الصاد وكرسها. قال اْلُقَتبِيُّ وَأُبو َعْوَسَجَة: )َيِصدُّ

من قرأ بالرفع يقول: يعدلون وتصفيق، يضجون، والتصدية منه، وهو ال

                                       
  .(9/214) السنة: أهل تأويالت (1)

 .(2/379) والنرش: ،(204) التيسري: ينظر: (2)

 .(17/19) القرآن: ألحكام اجلامع (3)

 .(22/594) البيان: وجامع ،(3/108) اء:للفر القرآن معاين ينظر: (4)

  .(17/142) القرآن: حكامأل اجلامع وينظر: ،(9/454) السنة: أهل تتأويال (5)

 ،(5/218) الوجيز: واملحرر ،(4/1734) القراءات: يف واملغني ،(2/299) املحتسب: ينظر: (6)

 .(10/45) املحيط: والبحر

  .(525) اإلحتاف: (7)
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 . (1) «ويعرضون

الصاد، هي قراءة نافع  )يُصدون( بضمفقراءة والقراءتان متواترتان،  قلت:

بكرس الصاد هي  وابن عامر والكسائي وأيب جعفر وخلف، وقراءة )يِصدون(

 . (2)قراءة ابن كثري وأبو عمرو وعاصم ومحزة ويعقوب

 هـ(:113رابه، للزجاج )تمعاين القرآن وإع •

نقل املاتريدي عن الزجاج ومل يسمِّ كتابه، وإّنام سّمى مؤلفه، فقال عند توجيهه  

قرئ بالتخفيف: )َوَفَرْضنَاَها(، وبالتشديد: »: [1]النور:  ﴾ٻ  ﴿ له تعاىل:لقو

ْضنَاَها(، بالتشديد، خيرج عىل وجهني: ْضنَاَها(، قال الزجاج: قوله )َوَفرَّ  )َوَفرَّ

 ا فيها الفرائض واألحكام.نأحدمها، أي: كثر

، وبني ما أمر والثاين: )وَفرضناها(، أي: فصلنا فيها بني ما يؤتى وبني ما يتقى

  . (3) «فيها وبني ما هني

وقراءة التخفيف والتشديد متواترتان، فقد قرأ ابن كثري وأبو عمرو  قلت:

 . (4)بتشديد الراء والباقون بتخفيفها

قال ، [8]العنكبوت:      ﴾ٺ     ٺ   ٺ  ٺ ﴿ يف تفسريه لقوله تعاىل:و

جاج: قوله: )ُحسنًا( أمجع وأقرب؛ ألنه وقرئ أيضا: )إحسانا( قال الز»املاتريدي: 

يرجع إىل حسن اليشء يف نفسه، وإىل حسنه عند ذلك اإلنسان؛ يقال: حسن كذا إذا 

 وذلك املعمول له، أو كالم نحيف نفسه حسنا، واإلحسان: هو ما حيسن عند  كان

 .(5) «هذا

                                       
  .(400) القرآن: غريب وينظر: (،9/177) سنة:ال أهل تأويالت (1)

 .(2/369) والنرش: ،(939) واملبسوط: ،(197) والتيسري: ،(587) السبعة: ينظر: (2)

 .(4/27) للزجاج: القرآن معاين وينظر: (،7/505) السنة: أهل تأويالت (3)

 .(316) واملبسوط: ،(161) والتيسري: ،(452) السبعة: ينظر: (4)

أو  " صنف:امل وقول .(4/161) اج:للزج القرآن معاين وينظر: .(8/210) السنة: أهل تتأويال (5)

 .فظهيدل عىل نقله من ح " أو كالم يشبه هذا " آخر موضع ويف " وه هذاكالم نح
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هي قراءة  وقراءة )ُحْسنا( بضم احلاء، وإسكان السني، من غري ألف، أقول:

العامة. وقراءة )إحسانا( هبمزة مكسورة يف أوله، وألف بعد السني شاذة، رويت 

 .(1)عن األعمش وابن مقسم واجلحدري

ول الزجاج يف إيراد القراءة يف قوله تعاىل: ويف موضع آخر ذكر املاتريدي ق

بالياء،  »نكريي»قال الزجاج: هو »، قال املاتريدي: [45]سبأ:  ﴾ۋ  ۋ  ٴۇ﴿

لكن طرحت الياء؛ ألنه آخر اآلية وختمها، فأبقيت الكرسة عالمة هلا أو كالم يشبه 

 .(2) «هذا

لوصل ورش حيث وقراءة حذف الياء هي قراءة أكثر القراء، وأثبتها يف ا قلت:

 .  (3)وقعت ويف احلالني يعقوب واهلل أعلم

نقل املاتريدي  [ 10صلت:]ف ﴾ۈ       ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ﴿ويف قوله تعاىل: 

ثالث  ﴾ۋ  ۋ   ﴿قال الزجاج يف قوله: » القراءات فيها عن الزجاج إذ قال:

 لغات: النصب والرفع واخلفض:

( صريه صفة ونعًتا لأليام، كأنه قال: يف أربعة أيام سواء، فمن خفضه: )َس 
ٍ
َواء

أ بالنصب: )َسَواًء( صريه عضها أطول من بعض. ومن قرب أي: مستويات ليس

 -مصدرا، أي: سواء وتسوية. ومن قرأ بالرفع ])َسَواٌء([ صريه عىل االبتداء، يقول 

تاجني، أي: كفاية هلم عىل : أي ذلك األقوات التي قدرها سواء للمح-واهللَّ أعلم 

 . (4) «قدر حاجتهم

قرأ أبو »اترة، قال ابن اجلزري: تووقراءة الرفع والنصب واخلفض م أقول:

                                       
  .(3/442) والكشاف: ،(3/1440) القراءات: يف املغني ينظر: (1)

 .(4/456) للزجاج: قرآنال معاين وينظر: (،8/458) السنة: أهل تأويالت (2)

 .(2/351) والنرش: ،(347) التيسري: وحتبري ،(158) التيسري: ينظر: (3)

 .(4/381) :للزجاج القرآن معاين وينظر: (،9/64) السنة: أهل تتأويال (4)
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 . (1) «جعفر )سواٌء( بالرفع، وقرأ يعقوب باخلفض، وقرأ الباقون بالنصب

 ومما تقدم يظهر لنا أن املاتريدي اعتمد عىل كتب املتقدمني من أهل اللغة ومعاين

القرآن وغريمها يف إيراد القراءات القرآنية وتوجيهها يف تفسريه، وجعلها أهم 

       مصادره.

 
 
 
 

 
 
 

                                       
  .(542) التيسري: وحتبري ،(2/366) النرش: (1)
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 ملبحث اخلامسا

 موقف أبي منصور املاتريدي من الرتجيح بني القراءات 

ومل  ،بعضا من اختيارات العلامء السابقني للقراءات  نقل اإلمام املاتريدي

وكان غالبا ما يورد القراءة وال  ،حيث نقل اختيار أيب عبيد وغريه ،فسهخيرت قراءة لن

 وفيام يأيت شواهد من تفسريه: اضع يسرية،يها، أو يعلق عليها إال يف موف يبِد رأيه

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ﴿ ذكر املاتريدي عند تفسري قوله تعاىل:

فيها نقال عن أيب عبيد وغريه، إال إنه مل توجيه القراءات  [20]املزمل:  ﴾ڀ  ڀ

ن يقرأ: أبو عبيد: الصواب أل قا»يرجح بني الوجوه واكتفى بقبول الرأيني فقال: 

؛ عىل معنى إضافة )َأْدَنى( إليها، فكأنه يقول: إن ربك (1))َونِْصِفِه وُثُلثِِه( باخلفض

 .  (2) « ثلثه.... يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، وأدنى من نصفه، وأدنى من

هان وجوالومنهم من اختار النصب فيهام، »ثم ذكر توجيه القراءة الثانية فقال: 

ليس فيه  ﴾ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ﴿؛ ألن قوله: حمتمالن مجيعا

؛ فجائز × قيام الذي وجد من رسول اهللَّ ال إجياب حكم مبتدأ؛ وإنام فيه إخبار عن

لنصف، أن يكون وجد منه ذلك كله، وهو أن يكون قريًبا من الثلثني، وقريًبا من ا

قالة األوىل، ويكون قد قام أدنى من ثلثي املوأدنى من الثلث؛ عىل ما ذكره أهل 

ألدنى؛ الليل، وقام نصفه وثلثه، وأدنى من نصفه وأدنى من ثلثه، فذكر يف الثلثني ا

ملا وجد منه األدنى من جهة الزيادة والنقصان، ومل يوجد موافقة الثلثني، وأخرب 

ف الليل، نصيعا؛ لوجود املوافقة، وهو أن يكون قام بالنصف والثلث باألمرين مج

                                       
 وضم والثاء الفاء بنصب والكوفيون ري،كث ابن قرأ فقد متواترتان، قراءتان والنصب اخلفض قراءة (1)

 والنرش: ،(216) تيسري:ال ينظر: ءين.اهلا وكرس والثاء ءالفا بخفض الباقون رأوق اهلاءين،

(2/393). 

 .(5/42) للنحاس: القرآن إعراب وينظر: (،10/288) السنة: أهل تأويالت (2)
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وإذا كان هذا كله حمتمال، مل وقام ثلثه، وقام أدنى من النصف، وأدنى من الثلث، 

ۋ  ۋ   ﴿ ؛ وهذا كقوله تعاىل:وُيتمسك بالوجه اآلخرجيز أن ُيدفع أحد الوجهني، 

؛ ملا وجد ، فقرئ برفع التاء ونصبه مجيعا[102]اإلرساء:  ﴾ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  

ات ـاآليـا أي: بـا هبـون َعِلمـرعـوف ى ون موسـكـو أن يـعا، وهـميـران جـاألم

 .(1) «اـعـميـج

ي اختيار أيب عبيد ذكر املاتريد [7]االنفطار:  ﴾ڦ  ڦ      ﴿ ويف قوله تعاىل:

. قال أبو عبيد: معنى قوله: (2)وقرئ بالتخفيف والتشديد »يف قراءة التشديد فقال: 

اختار ة، وـمـر حكـيـره كثـي ذكـس فـالك، وليـف، أي: أمـيـخفـالتـ( ب)َفَعَدَلَك 

.(3) «التشديد فيه

ومل يرتِض املاتريدي ترجيح أيب عبيد واختياره لقراءة التشديد دون األخرى 

وليس كام ذكر، بل يف ذكر هذا من األعجوبة ما يف ذكر اآلخر؛ فقوله: »قال: ف

أنه كان يف  :-واهللَّ أعلم  -وجه رصفه )َعَدلك(، أي: رصفك من حال إىل حال، و

 صلب األب، فرصف ذلك املاء إىل رحم األم، ثم أنشأه نطفة، األصل ماء مهينا يف

أنشأه خلقا سويا. أو رصفه عىل ما عليه  ثم رصفها إىل العلقة، وإىل املضغة إىل أن

عريف من احلال من الصحة إىل السقم، ومن السقم إىل الربء؛ فيكون يف ذكر هذا ت

  .(4) «وائد، كام يف األول، ففيه أعظم الفاملنة والقدرة واحلكمة

 ﴾ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ﴿ويف قوله تعاىل: 

                                       
  .(10/289) السنة: أهل تأويالت (1)

 يسري:الت ينظر: بتشديدها. الباقون وقرأ الدال، بتخفيف الكوفيون قرأ فقد ان،متواترت قراءتان ومها (2)

 .(2/399) :والنرش ،(20)

 والبيان: الكشف ينظر: عبيد. وأيب ءالفرا اختيار وهو .(10/289) السنة: أهل تأويالت (3)

 .(19/246) القرآن: ألحكام واجلامع ،10/147

 .(10/446) السنة: أهل تأويالت (4)
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ويف بعض »املاتريدي القول بخطأ القراءة ومل يعلق عليه فقال:  نقل [18]الفرقان: 

نون، لكن أهل األدب يقولون: هو القراءات: )أن ُنتََّخَذ من دونك أولياء( برفع ال

 .(1) «خطأ

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ىل:أورد املاتريدي يف قوله تعا

ۅ    ۋڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ

ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ېېۅ  ۉ  ۉ  ې  

ما ورد من قراءات يف هذه اآلية ووجهها واختار وجها  [45]املائدة:  ﴾وئ

حيتمل: عىل قد قرئ يف بعض القراءات بالنصب؛ نسًقا عىل األول، و»منها فقال: 

إخبار منه، ولكن عىل اإلجياب ابتداء؛ والذي يدل عىل ذلك قوله:  االبتداء عىل غري

ال حيتمل أن يكون هذا يف اخلرب؛ ألن  ﴾ې  ې  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ﴿

ولكن عىل ذلك ترغيب يف العفو يف احلادث من الوقت؛ دل أنه ليس عىل اإلخبار، 

نَّْفِس(، فإنه ع غري قوله: )النَّْفَس بِالاالبتداء؛ أال ترى أكثر القراء قرءوا بالرف

 .(2) «بالنصب

 [48]القصص:  ﴾ۇ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ﴿ ويف قوله تعاىل:

وقد قرئ: )ساحران( »، فقال: أورد املاتريدي القراءة األخرى يف كلمة )سحران(

                                       
 ومجاعة. املدين فرجع أبو هبا قرأ اترة،متو عرشية قراءة وهي .(8/14) السنة: أهل تأويالت (1)

 قراءة عىل الزجاج قال فقد ،الزجاج " خطأ هو يقولون: األدب أهل لكن" بقوله: ىعن واملاتريدي

 معاين ينظر: . " خطأ النحويني أكثر عند القراءة وهذه فاعله يسم مل ما عىل النون بضم" : )ُنتََّخَذ(

 .(4/60) القرآن:

 ورفع بالرفع، بعده ماو بالعني( نيُ )والع الكسائي: قرأو .(529 – 3/528) نة:الس أهل تأويالت (2)

 ينظر: بالنصب. ذلك كل والباقون فقط. )واجلروُح( جعفر أبو روعم وأبو عامر وابن كثري ابن

 .(347) التيسري: وحتبري ،(99) التيسري:
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 . (1) «باأللف

وقال بعض »ثم ذكر تفسري القراءتني ونقل بعض أقوال أهل اللغة فيها، فقال: 

: أوىل وأقرب؛ ألن ذكر التظاهر إنام يكون بني األنفس ال أهل األدب: ساحران

 . (2) «كون بني الكتبي

 -أيًضا-وَقاَل َبْعُضُهْم من أهل األدب »ثم تابع توجيه القراءة األخرى فقال: 

لوا )ِسْحَراِن( بغري ألف أوىل؛ ألنه أراد به الكتابني. أال ترى أنه طلب منهم بام قا

ا عىل ما  )َفْأُتوا بِِكَتاٍب ِمْن ِعنِْد اهللَِّ ُهوَ  إتيان الكتاب حيث قالوا: َأْهَدى ِمنُْهاَم( ردًّ

.(3) «قالوا وطلبوا منه

لكن نقول نحن: »القراءتني فقال: ومل يرتض املاتريدي الرتجيح واالختيار بني 

خرب أخرب عنهم أهنم ال نحب أن نختار إحدى القراءتني عىل األخرى؛ ألنه إنام هو 

)ِسْحَراِن(، فأخرب عىل ما قالوا؛  ك: فمرة قالوا: )ساحران(، ومرة قالوا:قالوا ذل

؛ وكذلك قوله: )سيقولون اهلل( باأللف وبغري األلف، ال خيتار أحدمها عىل اآلخر

. (4) «ألنه خرب أخرب عنهم عىل ما كان منهم فهو عىل ما أخرب، واهللَّ أعلم

 اختيار وجهح بني القراءات أو ريدي يف أكثر من موضع الرتجيوقد منع املات

بعد أن ذكر  [3]التحريم:  ﴾چ  ڇ     ﴿ ، فقال يف تفسريه لقوله تعاىل:دون آخر

                                       
 وخلف يوالكسائ ومحزة عاصم أقر فقد متواترتان، قراءتان ومها .(8/175) السنة: أهل تأويالت (1)

 التيسري: ينظر: احلاء. وكرس باأللف )َساِحَراِن( الباقون وقرأ السني. رسوك ألف، بغري )ِسْحَراِن(

 .(436) واإلحتاف: ،(341) واملبسوط: ،(172)

 أبو واختاره باأللف، )ساحران( اآلخرون وقرأ" الثعلبي: وقال .(8/176) السنة: أهل تأويالت (2)

 والبيان: الكشف ينظر: ."بالكتب نهم أشبه فعاهلموأ بالناس التظاهر معنى ألن عبيدة؛ وأبو حاتم

(7/253). 

 للزجاج: القرآن ومعاين ،(19/590) البيان: جامع وينظر: (،8/176) السنة: أهل أويالتت (3)

(4/148). 

 .(8/176) السنة: أهل تأويالت (4)
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ثم من الناس من خيتار إحدى »وتوجيهها:  قراءة التخفيف والتشديد يف )عّرف(

مما ال حيل؛ ألن  القراءتني عىل األخرى، فيقرأ إحدامها ويرغب عن األخرى، وذلك

تعريف، فجمع اهللَّ تعاىل األمرين مجيًعا يف يًعا قد وجدا، وهو اجلزاء والاألمرين مج

قراءتني آية واحدة، وفصل بني األمرين باإلعراب؛ فليس ألحد أن يؤثر إحدى ال

.(1) «عىل األخرى

ون اختيار وجه دووقع املاتريدي بام منعه عىل غريه من ترجيح بني القراءات أو 

عن ابن »: [12]النجم:  ﴾ژ  ژ    ڈ  ڈ ﴿ وله تعاىل:، إذ قال يف تفسريه لقآخر

، ومعناه: (2)أهنام قرآ مفتوحة التاء بغري ألف مسعود وابن َعبَّاٍس 

 ؟! أفتجحدونه

، وقال: معناه: أفتجادلونه؟!، وعن رشيح مثله. وعن احلسن باأللف مضمومة التاء

كان  رشكني إنامأ بمعنى اجلحود؛ وذلك أن املقال أبو عبيد: فاألوىل أن يقر

 .(3)شأهنم اجلحود فيام يأتيهم من اخلرب الساموي، وهو أكرب من املامراة واملجادلة

 ( أي: تشككونه عىل ما يرى؟وقيل: )َأَفُتاَمُروَنهُ 

وقال أبو بكر األصم: ال تصح القراءة بغري ألف وال تأويله، إنام القراءة 

 فتجادلونه؟!باأللف، وتأويله: أ

ونحن نقول بأن تأويل ما ذكر من اجلحود »ي املسألة فقال: اتريدثم ختم امل

؛ ألن ا يرى؟! ال حيتملوتأويل من قال: أفتجادلونه عىل موالقراءة صحيح، 

جمادلتهم ال تكون فيام يرى، لكن جيادلونه عىل ما خيرب أنه يرى، إذ يف اخلرب يقع 

                                       
 .(10/83) السنة: أهل تأويالت (1)

ْمُرونَ  هكذا: أي (2) َفتَ  ينظر: ويعقوب. وخلف والكسائي محزة هبا قرأ اترة،متو قراءة وهي ُه()أَ

 .(2/379) والنرش: ،(204) التيسري:

  .(9/421) السنة: أهل تأويالت (3)
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 اختياره قراءة يح عىل. وهذا نص رص(1) «واهللَّ أعلمه، ــونـجادلـه يـب، وبـذيـالتك

 دون أخرى.

إال يف ومما تقدم يظهر لنا أن املاتريدي مل يرجح أو خيرت معنى قراءة عىل أخرى 

مواضع نادرة، وإنام كان ينقل االختيار والرتجيح لألئمة، ثم يوفق بينها بقبوله 

 توجيه القراءات الواردة يف اآلية.

 

 

 

 

 
 

                                       
 أحدمها. فاختار تان،متواتر القراءتني أن ومعلوم .(9/421) السنة: أهل تأويالت (1)
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 اخلامتة

التجوال مع القراءات القرآنية يف تفسري أيب منصور اف وبعد هذا التطو

 املاتريدي نخلص إىل ما يأيت:
ا من علامء التفسري، وتفسريه غزير عد اإلمام املاتريدي علام بارزي -1

 بالقراءات القرآنية.

تواترة يعد تفسري املاتريدي من املصادر املهمة للقراءات القرآنية امل  -2

 بخاصة ما شذ منها.ها ووالشاذة، فقد أكثر من إيراد

انفرد املاتريدي بذكر قراءات شاذة مل يسبق هلا فيام يتوفر لدينا من مصادر  -3

  مطبوعة.

ض املاتريدي للقراءات بتنوع الصيغ، فمرة يذكر قراءة الصحايب امتاز عر -4

ن ثم ذكر بعضا ومرة يذكر قراءة التابعي وأخرى مصاحف الصحابة وحروفهم وم

 من القراء السبعة.

منهج املاتريدي املتبع يف إيراد القراءات استعامل صيغة املبني  ن منكا -5

  .للمجهول كصيغة )ُقرئ(

تسمية القراء إال يف مواضع يسرية وذلك يعود غلب عىل املاتريدي عدم  -6

 .لتقدم عرصه حيث عارص اختيار القراءات

ام من مصادر توجيه القراءات ظهر لنا أن املاتريدي يعد مصدرا مه -7

  ا.وتعليله

اعتمد يف نقله للقراءات وتوجيهها عىل مصادر متقدمة كالقراءات أليب  -8

أيضا من معاين القرآن وإعرابه للزجاج عبيد وابن قتيبة وكال الكتابني مفقود، ونقل 

 ومعاين القرآن للفراء. 
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ة، ورد عىل مل يرجح بني القراءات ومل يفاضل بينها إال يف مواضع يسري -9

 .ترجيحات بعض أئمة اللغة

 توصيات:ال
دراسة القراءات القرآنية عند املاتريدي يف أطروحة دكتوراه، يتناول فيه  -1

  وتوجيهها وتعليلها. الباحث ويستقرئ القراءات مجيعها

إعادة حتقيق تفسري املاتريدي حتقيقا علميا دقيقا وضبط نصه وفق قواعد  -2

طاء وتصحيفات ا أخألن النسخة املطبوعة واملتداولة فيهالتحقيق العلمي املعروفة؛ 

 كثرية وال سيام يف ضبط القراءات الواردة يف التفسري.
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 املصادر واملراجعفهرس 
، ألمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغني لقراءات األربعة عشرإحتاف فضالء البشر يف ا -1

رة، دار الكتب هـ(، حتقيق: أنس مه1117 بالبناء )تالدمياطّي، شهاب الدين الشهري

 هـ.1427 -م 2006، 3لبنان، ط –العلمية 

اس أمحد بن حممد بن إسامعيل بن يونس املرادي إعراب القرآن -2 ، أليب جعفر النَّحَّ

ـ(، وضع حواشيه وعلق عليه: عبد املنعم خليل إبراهيم، دار الكتب ه338النحوي )ت

 هـ. 2114، 1العلمية، بريوت، ط

، خري واملستشرقني لرجال والنساء من العرب واملستعربنياألعالم قاموس تراجم ألشهر ا -3

دار العلم  هـ(،1396الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس الزركيل الدمشقي )ت

 م.  1980، 5بريوت، ط للماليني،

هـ(، 562ت عبد الكريم بن حممد بن منصور التميمي السمعاين املروزي، )، لاألنساب -4

دائرة املعارف العثامنية، حيدر آباد، ى املعلمي اليامين وغريه، جملس حتقيق: عبد الرمحن بن حيي

 م.1962 -هـ  1382، 1ط

هـ(، حتقيق: عادل 745ليس )ت، حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندالبحر احمليط -5

 -لبنان/ بريوت  -الشيخ عيل حممد معوض، دار الكتب العلمية  -أمحد عبد املوجود 

 .1م، ط 2001 -هـ  1422

هـ(، 879، أبو الفداء زين الدين قاسم بن ُقطُلوبغا )تةاتج الرتاجم يف طبقات احلنفي -6

 م.1992-ـ ه1413، 1حتقيق: حممد خري رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، ط

د بن شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمح، َوَوفيات املشاهري واألعالماتريخ اإلسالم  -7

  م.2003، 1ط بشار عواد معروف، دار الغرب، د. هـ(، حتقيق:748عثامن الذهبي )ت

هـ(، 276، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت أتويل مشكل القرآن -8

 لبنان، د.ت.  –الدين، دار الكتب العلمية، بريوت حتقيق: إبراهيم شمس 

 هـ(،333ود، أبو منصور املاتريدي )ت ، حممد بن حممد بن حممأتويالت أهل السنة -9

 م.2005 -هـ  1426، 1بريوت، لبنان، ط -العلمية حتقيق: جمدي باسلوم، دار الكتب 

ري، حممد بن حممد بن ، شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزحتبري التيسري يف القراءات العشر -10

، 1عامن، ط – هـ(، حتقيق: أمحد حممد مفلح القضاة، دار الفرقان، األردن833يوسف )ت 

 م.2000 -هـ 1421
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أيب ثعلبة البرصي، ثم اإلفريقي القريواين ، حييى بن سالم بن حيىي بن سالم تفسري -11

 1425، 1ان، طلبن –هـ(، حتقيق: الدكتورة هند شلبي، دار الكتب العلمية، بريوت 200)ت

 م.2004 -هـ 

عمرو الداين  ، عثامن بن سعيد بن عثامن بن عمر أبوالقراءات السبعالتيسري يف  -12

 م.1984 -هـ 1404، 2ت، طتريزل، دار الكتاب العريب، بريو هـ(، حتقيق: أوتو444)ت

، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن خالد الطربي جامع البيان عن أتويل آي القرآن -13

 .1م، ط2000 -هـ1420ـ(، حتقيق أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، ه310)ت

هـ(، 671قرطبي )تعبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري ال ، أبواجلامع ألحكام القرآن -14

 اهرةالق –دار الشعب 

، أبو حممد عبد القادر بن أيب الوفاء حممد بن أيب الوفاء اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية -15

 ، نرش: مري حممد كتب خانه، كرايش، )د.ت(.هـ(775القريش )ت

هـ(، 403ن زنجلة )ت حوايل، عبد الرمحن بن حممد، أبو زرعة ابحجة القراءات -16

 د األفغاين، دار الرسالة، د.ت. حتقيق: سعي

، أبو العباس، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون -17

هـ(، حتقيق أمحد حممد اخلراط، دار القلم، 756لبي )ت عبد الدائم املعروف بالسمني احل

 دمشق.

مود شكري اآللويس ، أبو الفضل حملعظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري القرآن ا -18

 بريوت. –إحياء الرتاث العريب  هـ(، دار1270)ت

ي ، أمحد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن جماهد البغدادالسبعة يف القراءات -19

 .هـ2/1400ط مرص، –هـ(، حتقيق: شوقي ضيف، دار املعارف 324)ت

هـ(، حتقيق: 927بن َسْورة، الرتمذي، أبو عيسى )ت ، حممد بن عيسى سنن الرتمذي -20

 م.1998ار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، أستاذنا الدكتور بش

ـ(، مكتبة ه1420، حممد نارص الدين األلباين )ت وضعيف سنن الرتمذيصحيح  -21

 .1املعارف، ط

هـ(، حتقيق: 276، أبو حممد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )تغريب القرآن -22

 م.1978 -هـ 1398رصية(، علمية )لعلها مصورة عن الطبعة املأمحد صقر، دار الكتب ال
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هـ(، 224، أبو ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل اهلروي البغدادي )ت فضائل القرآن -23

 بريوت، –يق: مروان العطية، وحمسن خرابة، ووفاء تقي الدين، دار ابن كثري، دمشق حتق

 م.1995-ــ ه1415، 1ط

هـ(،  اعتنى 1304اللكنوي )ت، حممد عبد احلي اهلندي احلنفية الفوائد البهية يف تراجم -24

 -هـ 1418، 1لبنان، ط –به أمحد الزعبي، رشكة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت 

 .م1998

، أبو القاسم حممود بن عمر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل -25

 –العريب  الرزاق املهدي، دار إحياء الرتاثهـ(، حتقيق عبد538خمرشي اخلوارزمي )الز

 بريوت.

، مصطفى بن عبداهلل القسطنطيني الرومي كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  -26

 -هـ 1413 –بريوت  -هـ(، دار الكتب العلمية 1067اجي خليفة )تاحلنفي املعروف بـح

 م.1992

الثعلبي، أبو إسحاق  ، أمحد بن حممد بن إبراهيمري القرآنالكشف والبيان عن تفس -27

قيق: اإلمام أيب حممد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ نظري الساعدي، هـ(، حت427)ت

 م. 2002 -، هـ 1422، 1ن، طلبنا –دار إحياء الرتاث العريب، بريوت 

بورّى، أبو بكر ، أمحد بن احلسني بن ِمْهران النيسااملبسوط يف القراءات العشر -28

 م.1981دمشق،  –بية يع محزة حاكيمي، جممع اللغة العرهـ(، حتقيق: سب381)ت

هـ(، حتقيق: حممد 209، أبو عبيدة معمر بن املثنى التيمى البرصي )ت جماز القرآن -29

 هـ. 1381القاهرة،  –مكتبة اخلانجى فواد سزگني، 

هـ(، حتقيق: عيل 392ني )ت، البن جاحملتسب يف تبني وجوه القراءات واإليضاح عنها -30

 م.1969 -1966بي، القاهرة د احلليم النجار  وعبد الفتاح شلالنجدي وعب

، أبو حممد عبد احلق بن غالب بن احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملرر الوجيز  -31

 –هـ(، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية 542عطية األندليس )ت

 م.1993 -هـ1413، 1ط لبنان،

بن هالل بن أسد الشيباين عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل  ، أبومسند أمحد -32

، مؤسسة الرسالة، 1هـ(، حتقيق: شعيب األرناؤوط، وعادل مرشد، وآخرين، ط241)ت

 م.2001 -هــ 1421
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هـ(، مركز 370أبو منصور حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي ) معاين القراءات، -33

 -هـ 4121، 1اململكة العربية السعودية، طيف كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، البحوث 

 م. 1991

هـ(، حتقيق: حممد عيل 338، أبو جعفر النحاس أمحد بن حممد )ت معاين القرآن -34

 هـ.1409، 1مكة املكرمة، ط -لقرى الصابوين، جامعة أم ا

حتقيق: حممد عيل النجار هـ( 207، أبو زكريا حييى بن زياد الفراء )تمعاين القرآن -35

  م.1955نجايت، دار الكتب املرصية وأمحد يوسف 

هـ(، حتقيق: 311، أبو إسحاق إبراهيم  بن الرسي الزجاج، )تمعاين القرآن وإعرابه -36

  م.1974 –1973 عبد اجلليل عبد، شلبي، القاهرة

حممد معجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية، عمر بن رضا بن : معجم املؤلفني -37

اث العريب، مكتبة هـ(، ، دار إحياء الرت1408قي )ت راغب بن عبد الغني كحالة الدمش

 املثنى، بريوت، )د.ت(.

قرن السادس ، حممد بن أيب نرص بن أمحد الدهان النوزاوازي )ت الاملغين يف القراءات -38

للقرآن  اهلجري(، حتقيق: د.حممود بن كابر بن عيسى الشنقيطي، اجلمعية العلمية السعودية

 م.2018 ،1الكريم وعلومه )تبيان(، ط

، بلقاسم الغايل، املطابع املوحدة، دار الرتكي ته وآراؤه العقديةأبو منصور املاتريدي حيا -39

 م.1989للنرش، تونس، 

شمس الدين أبو اخلري ،حممد بن حممد بن يوسف بن  ،النشر يف القراءات العشر -40

ر املطبعة التجارية الكربى ]تصوير دا هـ(حتقيق: عيل حممد الضباع، 833اجلزري )ت

 الكتاب العلمية[.

، أبو حممد مكي بن أيب طالب بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريهاهلداية إىل  -41

ة يف جامعة الشارقة، نرش كلية الرشيعة هـ(، حتقيق: جمموعة من الطلب437القييس )ت

 م.2008 - هـ 1429، 1جامعة الشارقة، ط -والدراسات اإلسالمية 

حممد أمني بن مري سليم الباباين  إسامعيل بن، لفني وآاثر املصنفنيهدية العارفني أمساء املؤ  -42

انبول هـ(، طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية است1399البغدادي )ت

 لبنان. –دار إحياء الرتاث العريب بريوت م، أعادت طبعه باألوفست: 1951
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