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 لخصامل
:  ى تفسريمها املسم    خلل من  منهج اجلللني يف القراءات  ":  البحث  اهذ  عنوان

 ."تفسري اجلللني()ــ ـب
وقد دار املبحث األول عىل    ،أربعة مباحث وخامتةو قدمة ومتهيد  م  عىلوحيتوي  

القراءاتإمنهج اجلاللني يف   التي دعتهام    ،يراد  بيان األسباب  فيه عىل  ىل إوركزت 

التي استعمالها يف التعبري عن القراءات،    واأللفاظسري  لقراءات يف التفباة  االستعان

ذ   التي  األصولية  القراءات  تضم  ر  ك  وبعض  وما  التفسري  هذا  يف  بعض ت  من  نه 

الشاذة بينت    ،القراءات  يف    األلفاظكام  اإلمامان  استعملها  عن التي    التعبري 

ا  ، القراءات نسبة  عدم  إىل  هبام  حدا  الذي  هذا  رالقوالسبب  يف  أصحاهبا  إىل  ءات 

اعتمد  ،سريالتف التي  والطريقة  التوجيه  يف  منهجهام  بينت  توجيه   اثم  يف  عليها 

 
 
 ، لت إليهاالنتائج التي توص    ثم ذكرت يف اخلامتة أهم    ، من التفصيل  القراءات بيشء

ل كثريًا عىل القراءات يف بيان معاين  هذا التفسري رغم اختصاره    أن    :ومن أمهها عو 

ي  ياآلا أن  دون  القرآنية  يفسه  ت  الرواية    ب  ناحية  من  بالقراءات  تتعلق  تفصيالت  

الكريم  ؛والدراية للقرآن  التفسريية  املعاين  األمور يف رشح    والل    ،إذ ال حاجة هلذه 

 أسأل أن يكون هذا البحث مفيدًا يف بابه والل ويل التوفيق. 

  القراءات   -  اجلاللني  هجنم  -  القراءات  -  اجلاللني  تفسري  :املفتاحية  الكلمات

 .اآليات معاين - هـالتوجي – التفسري يف
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 دمةــاملق
 بسم هللا الرمحن الرحيم

وأصحابه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  لل  احلمد 

 أما بعد:  أمجعني.

إل  فإن   حيتاج  التي  العلوم  أهم  من  القراءات  املفس  علم  طالعنا    ،يها  ب  كتولو 

لتب التفسريني  التفاسري  القراءات يف  املفسين من  استفادة  لنا مدى  وقد كان لكل   ، 

القر  مفس   اآليات  معاين  بيان  يف  بالقراءات  االستعانة  يف  ك    ،نيةآمنهجه  ت ب  ت  وقد 

ن  فأردت أ  ،االستعانة بالقراءات يف التفسرييف  كثرية حول مناهج املفسين    بحوث  

ب  املجهذيف    خمترصاً   حثاً أكتب  يف   فهداين  ،الا  القراءات  عن  الكتابة  إىل  تعاىل  الل 

منهج اجلاللني يف القراءات    :عنوانوهو بالبحث    وقد اخرتت هذا  ، تفسري اجلاللني

 تفسري اجلاللني.  بــ:  يف تفسريمها املسمى

 وقد دعاين إىل الكتابة يف هذا املوضوع عدة أسباب من أمهها:
التفسري رغم    إن    :أوالا  يعترب تفسرياً اخهذا  العلم  تصاره  لسهولة   ؛مهام لطالب 

خالله  احلصول عناء  من  أو  مشقة  دون  القرآنية  املعاين  أبنِي   ؛عىل  أن  أن  فأردت     

 .ال القراءات يف تفسريمها رغم قرصه واختصارهم  اجلاللني مل ي  

تفسريمه  ن  إ  :اثنياا  يف  بالقراءات  اجلاللني  أث  استعانة  املستنبا  املعاين  من   طةرى 

  .آلياتتعدد القراءات يعترب بمنزلة تعدد ا ألن   ؛اآليات القرآنية

استعانتهام بالقراءات  براعة اجلاللني يف التفسري من خالل  أردت أن أبني    :اثلثاا 

ت  ومع ذلك مل خير    ،يف هذا التفسري املخترص ب من أجله هذا  جا عن اهلدف الذي ك 

 . دون إطالة أو إسهاب رةأداء املعنى بأقرص عبا :ووه ،التفسري

املتواترة  إن    :رابعاا  القراءات  بذكر  تفسريمها  يف  يكتفيا  مل  ذكرا   ،اجلاللني  وإنام 

 بعض القراءات الشاذة إذا ترتب عليها فوائد مهمة يف التفسري.

 إىل غري ذلك من األسباب. 
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 حدود البحث:  -1
 اآليات.  ريلواردة يف ثنايا تفسءات االقراتفسري اجلاللني مع الرتكيز عىل 

 الدراسات السابقة:   -2
يتعلق بمنهج   من خالل البحث وسؤال املتخصصني مل أقف عىل من كتب بحثاً 

القراءات يف  ولكن    ، اجلاللني  ومؤلفاهتام  اجلاللني  حول  كثرية  بحوث  كتبت  وإن 

 والدراسة. ة مل أجد أحدًا تعرض هلا بالبحث ي  ئعلمي هذه اجلز عىل حد  

 خطة البحث:  
 هيد وأربعة مباحث وخامتة.حث من مقدمة ومتالبيتأل ف هذا 

املقدمة البحث   :أما  وحدود  اختياره  وأسباب  املوضوع  أمهية  فيها  بينت  فقد 

 والدراسات السابقة وخطة البحث واملنهج الذي اتبعته يف هذه الدراسة. 

لإل  :التمهيد  وأما   خمترصة  ترمجة  فيه  ذكرت  ا  نيمامفقد  املجالل  حيل  لدين 

جت  عىل التعريف بتفسري السوجالل الدين   اجلاللني يف نبذة خمترصة. يوطي ثم عر 

القراءات  إمنهج اجلاللني يف    :وأما املبحث األول وعنوانه  تناولته يف  فقد  يراد 

 التالية:  ملطالبا

 سبب إيراده للقراءات.  املطلب األول:

 . القراءات  التعبري عنيف  ألفاظه املطلب الثاين:

 . أحيانا ر قراءة واحدةذكب اكتفاءه :املطلب الثالث

 يف بعض اآليات. لبعض القراءات  عدم ذكره :املطلب الرابع

 ذكره للقراءات األصولية.  :املطلب اخلامس 

 ذكره للقراءات الشاذة.    :املطلب السادس

 رشحه ملعنى القراءة ببعض اآليات.   :املطلب السابع

 الصحابة.عن ات التفسريية املروية راءالقإيراد  :ثامناملطلب ال
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 املتعلقة بالقراءات.  املسائلذكره لبعض  :تاسعاملطلب ال

القراءات فقد    :وأما املبحث الثاين وعنوانه تناولته يف  منهج اجلاللني يف ضبط 

 : التالية ملطالبا

 ضبط القراءة بالرسم والوصف.  :األولاملطلب 

 ضبط القراءة بالوصف. :املطلب الثاين

 سم(.بالكتابة )بالرءة ضبط القرا :املطلب الثالث

 ضبط القراءة حسب توجيهها. :الرابعاملطلب 

 ضبط القراءة بالوصف والتوجيه معا. :امس املطلب اخل 

 لوصف.ضبط إحدى القراءتني بالكتابة واألخرى با :سادساملطلب ال

 ضبط القراءة بالرسم والوصف والتوجيه. :سابعاملطلب ال

فيه   نياللاجل  منهج  :نه الثالث وعنوا وأما املبحث   بينت  القراءات فقد  يف نسبة 

 .ىل ترك نسبة القراءات إىل أصحاهباإ السبب الذي حدا باإلمامني 

الرابع وعنوانه  فقد    :وأما املبحث  القراءات  توجيه  اجلاللني يف  تناولت  منهج 

 : التالية طالبفيه امل

   ا.القليل منه وترك  فسري التيف القراءات الواردة  بعضتعليل  املطلب األول:

 .إىل علة القراءة شارةاإل :املطلب الثاين

 . اتتوجيه القراء يفتوسط ال :املطلب الثالث

 قراءة وترك األخرى. توجيه :املطلب الرابع

اخلامس  بالنحوالعدم    :املطلب  خاصا  كان  ما  تعليل  يف  أطال  توسع  فيام  أو   ،

 النحاة يف تعليله من القراءات.

 ر  يف بيان املعنى.اءة إذا كان هلا أث لقرتوسع يف تعليل اال :سادسلاملطلب ا 

ع يف بيان معنى اآلية التي تشتمل عىل  السابع:املطلب   األحكام الفقهية.التوس 
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 يراد العلل. إطريقة اجلاللني يف  :ثامناملطلب ال

 باآليات القرآنية.  اتالقراء بعض ستعانة يف توجيهاال :تاسعاملطلب ال

 .   والرصفية   النحوية بالعلل  اتالقراء بعض يهستعانة يف توجالا :العاشراملطلب 

 اختالف لغات العرب. ترجع إىل   ذكر بعض القراءات التي  عشر: احلادياملطلب 

 واعتباره القراءتني كاآليتني.   القراءةبيان معنى  عشر: اينالثاملطلب 

 ا من هذا البحث. النتائج التي استخلصته فقد بينت فيها أهم    :وأما اخلامتة

 : حثمنهج الب -3
هذ يف  اتبعت  االستقرائي  اوقد  املنهج  تفسري    ؛البحث  بقراءة  قمت  حيث 

القراءات من    ،اجلاللني من أوله إىل آخره وأحصيت فيه املواضع التي وردت فيها 

تصنيفها وتوزيعها عىل    اتبعت املنهج التحلييل يف  ثم  ،أجل االستعانة هبا يف التفسري

وقد اتبعت يف ذلك   ،حتليلها ودراستهامع    فة الواردة يف هذا البحثلتاملباحث املخ

 ت اآلتية:اخلطوا

القراءات الواردة يف اآلية كام جاءت يف التفسري يف املبحث اخلاص   ذكرت   -1

 .به مبينة كيفية تعامل املفس معها

 ، دون نسبتها إىل أصحاهبا.القراءات من مصادرها األصلية قت  وث   -2

 .مصادرها ة منإليها موث ق ة شاذة أرشتءاإذا كانت القر -3

 . عىل بعض القراءات إذا احتاج األمر إىل ذلك قت  عل   -4

    .القراءات الواردة يف البحث من تفسري اجلاللني قت  وث   -5

 .التفسري يف بعض املواضع عند احلاجة إىل ذلكالتوجيه وإىل كتب  رجعت   -6

العثامين  كتبت   -7 بالرسم  البحث  يف  الواردة  اجلالالالإ  ؛اآليات  أورد  إذا   ن  

   ت يف التفسري.دواية حفص فأكتبها كام ورىل غري رءة عقرا
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اآليات الواردة يف البحث إىل سورها بذكر رقم اآلية واسم السورة   عزوت   -8

 يف صلب البحث. 

 . اآليات الواردة يف كل مبحث حسب ترتيبها يف املصحف رتبت   -9

لتحديد    «     » ص  التنصي   وعالمة  ،لآليات القرآنية  (     )  عالمة  استخدمت   -10

 ص. لنصوا

خالصاً   أسأل    الل و البحث  هذا  يكون  ونعم   أن  املوىل  نعم  فهو  الكريم  لوجهه 

 . النصري
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 التمهيد
ديف مسائل هذا البحث    أبدأقبل أن    يلنيله بنبذة خمترصة عن اإلمامني اجلل  سأمه 

ف  بتفسري اجلاللني فأ  ثمجالل الدين املحيل وجالل الدين السيوطي   قول وبالل  أعر 

 التوفيق: 

تالا و أ الديـج   امـاإلم  ةـ مـرجـ:  ال ــ لل  احلـــي و   ،ليـمحـن    عن فيها  ث  ــدي ـدور 
 : (1)  النقاط التالية 

ونـاسم  ونـولـم،  هـسبـه  العلامء ،  هــمؤلفات،  ذهــالميـت،  هـوخـشي،  هـأتـش ـ ده  ثناء 

  .ووفاته ،عليه

   .امسه ونسبه -1
اإلم ب   ام جاللهو  أمحد  بن  هاشم الدين حممد  بن  أمحد  بن  إبراهيم  بن  ن حممد 

الا جالل  ادجلالل  أصويل  ين  العبايس    ملحيل  الشهاب  بن  الل  عبد  أبو  كنيته  مفس 

 األنصاري املحيل نسبة إىل املحلة الكربى من الغربية بمرص القاهري الشافعي. 

 . مولده ونشأته -2
شأ اهرة، ونالق( يف  هـ791)ر شوال من عام  اإلمام جالل الدين املحيل يف شهولد  

فيها وتعلم  مهتامً   ،هبا  الع  وكان  البفنون  يف جماالت    ،ملتعددةوم  ومن   ،عديدة  وبرع 

العلوم   من  وغريها  واملنطق  والنحو  والكالم  واألصول  الفقه  علم  العلوم  هذه 

  .برز يف مصنفات كثريةكام  ،املتنوعة

 
م  (1) يف  ترمجته:  ينظر  )صادر  التاسع  القرن  الالمع ألهل  امل(،  7/93الضوء  تاريخ مرص حسن  يف    حارضة 

( املفس444-1/443والقاهرة  طبقات  )ص(،  للداودي  )337-633ين  األعالم   ،)5/333 ،)

والنح واإلقراء  التفسري  أئمة  تراجم  يف  امليسة  وفيات  1959-2/1958)اللغة  وو  املوسوعة  ذيل   ،)

ب املسمى  )  ـاألعيان  الرجال  أسامء  امل 244-2/243درة احلجال يف  صدر اإلسالم فسين من  (، معجم 

  (.2/485رص احلارض )لع وحتى ا
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 .هشيوخ -3
هم حتى برز يف خمتلف  ري منالعلامء والتقى بعدد كب  ى العلم عىل عدد كبري منتلق  

 العلوم ومن هؤالء الشيوخ: 

املعروف  هان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن أمحد البيجوري  لفقيه برام اماإل -1

 .الفقه علم وقد أخذ عنه هـ(825)تبالربهان البيجوري 

بن إبراهيم بن  ز الدين عبد العزيز بن حممد  اة عضاإلمام احلافظ قايض الق -2

الكـاعـم ـج أخـوق  هـ(767)تاين  ـنـة  عـد  علـنـذ  الف ـوأص ثـديـ احل ميـه    .هـقـول 

 ر.  ـيـث ـم كـ رهـيـوغ

 .ميذهتل -4

كبري من طالب العلم ممن ال حيصون    الدين املحيل عدد  تتلمذ عىل اإلمام جالل  

 :املثالذكر منهم عىل سبيل أددا وس ع

ف  ر ن القايض عفيف الدين عبد الل ويعأبو احلسن عيل ب  اإلمام نور الدين -1

 .باملدينة املنورة (ـه911ت)هودي نلسم با

بن  -2 مسعود  بن  عيل  بن  بكر  أيب  بن  حممد  بن  إبراهيم  الدين  برهان  الشيخ 

 .هـ(923ت)رضوان املري املقديس املعروف بابن أيب رشيف 

    .اتهلف مؤ  -5
الكهف حت -1 أول سورة  من  الكريم  القرآن  تفسري  تفسري  مع  القرآن  آخر  ى 

 .مؤلفاتهأهم  نهاية وهيسورة الفاحتة يف ال

مجع   -2 يف حل  الطالع  يف  البدر  اجلوامع  مجع  كتاب  عىل  وهو رشح  اجلوامع 

ومؤلفاته كثرية  ،  (هـ824)فرغ من تأليفه سنة   سبكين الي تاج الد  أصول الفقه لإلمام

 مظاهنا من كتب الرتاجم. مذكورة يف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%83%D9%8A


 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ لدراسل اطيبـلشاام ـمإلاد ـهـعم ةـلـجـم

177 

 .صفاته وثناء العلماء عليه -6
الدين   جالل  اإلمام  الصفا  املحيلمتيز  من  العاليبمجموعة  واألخالق  مما ت  ة 

ًة  عالم  إماًما  عليه ويتتلمذون عىل يديه فقد كان    جعل كثريا من العلامء يثنون

الذكاء يف  آيًة  نظاًرا  الذهن  حمقًقا  صحيح  من  ،  والفهم  معارصيه  بعض  عنه  قال 

  : املاس  إن  »العلامء  يثقب  نفسه:    (1) «ذهنه  عن  يقول  يقبل   إن  »وكان  ال  فهمي 

   .ةاملباحث القرحية قوي   ان حاد  ك ،فهمهعقله وثقة ب (2)«اخلطأ

   .وفاته -7 
السبت سنة  من رمضان يف نصف  تويف   يوم  وصيل عليه   (ـه864)  صبيحة 

دف ثم  حافل  مشهد  يف  النرص  باب  الكربمصىل  آبائه  عند  أن  التي  برتبته  نشأها،  ام 

 . عاطراً  وأثنوا عليه ثناء مجيالً  اً س عليه كثريالنا وتأسف

 . (3)   ة اإلمام جلل الدين السيوطي رمج: تاا اثني
 :  ويدور البحث فيه عن النقاط التالية

ونسبه العلامء ،  مؤلفاته،  تالميذه،  شيوخه،  نشأته،  مولده،  اسمه  وثناء  فضله 

 . فاتهوو، عليه

   .هــ سبـه ونـمـاس -1
الر عبد  اإلمام  الدينهو  كامل  بن  حممد    محن  بن  بكر  خرض أبو  الدين  سابق 

ببغدادسن-  ياخلضري اخلضريية  حمل ة  إىل  الدين   :ـب  اشتهر ،األسيوطي   -بة  جالل 

 .إىل مدينة أسيوط يف صعيد مرص نسبةً -السيوطي 

 
 (.            33(، وينظر: رشح الورقات يف أصول الفقه )ص1/237واملفسون )التفسري    (1)

 .(9/447(، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب )1/19لني )الجلالتعليق عىل تفسري ا   (2)

لسيوطي التحدث ا  ،(144-1/142)  اهرةيخ مرص والقيف تار  ارضةح حسن امل  ينظر يف مصادر ترمجته:(  3)

الل )ص طب5بنعمة  املفسين )ص(،  للداودي )ص(،  653قات  املفسين  النور ،  ( 367-365طبقات 

العارش القرن  أخبار  عن  العارشة،  (15)ص   السافر  املائة  بأعيان  السائرة  لتنوير  ا،  (1/75)  الكواكب 

( الصغري  اجلامع  الذهب  (،  37-1/27رشح  )  من  أخباريف  شذرات  ية هد(،  79-10/74ذهب 

 . (303-3/301)األعالم ، (544-5/534) العارفني

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
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 . مولده -2
اإلمام   ي    السيوطيولد  (  ـه984)رجب من سنة  وم األحد غرة شهر  مساء 

 بعد صالة املغرب.  القاهرة يف

 . نشأته -3
فاجته   ؛نشأ اإلمام جالل الدين السيوطي يف القاهرة إىل أن مات هبا وعاش يتيامً  

كام حفظ بعض الكتب   الثامنة من عمره،  وأمته قبل أن يتم  القرآن الكريم  إىل حفظ

موسوعيا يف العلم    وكان،  واألصول  لفقها، ومناهج  مالكمثل: العمدة، وألفية ابن  

 فقد امتد عمره يف التأليف إىل مخس وأربعني سنة.   ،وكثري التأليف

 شيوخه. -4
يف   العلامء  فيه  كثر  عرص   يف  السيوطي  اإلمام  والفنون  عاش  العلوم  وقد  مجيع 

ومن أهم هؤالء الشيوخ    ،ذكرهم يف اآلفاق   عالالذين  من الشيوخ    ىل كثريتتلمذ ع

   :الل الدين السيوطي العلم عىل أيديمقى جلالذين ت

الشيخ حميي الدين الكافيجي قد لزمه السيوطي أربعة عرش عامًا وأخذ من  -1

  .علمه جل العلوم بتعددها وفنوهنا

 .  م كثريوغريه  .وعلم الفقه تلقى عىل يديه القرآنملناوي فقد رشف الدين ا -2

 .لميذهت -5
 . ورب بدائع الزهكتا بياس صاحإأبرزهم املؤرخ الكبري ابن ومن  -1

 وغريهم كثري.  .شمس الدين الداودي صاحب كتاب طبقات املفسين  -2

 .مؤلفاته -6
لعلوم ألف اإلمام السيوطي عددا كبريا من الكتب املطولة واملخترصة يف شتى ا

علم   عليه  يعثر  ومل  نفسهوالفنون  عن  قال  كام  احلساب»  :  علم  أهم    (1)«إال  ومن 

 
(1)   ( األعالم  بتاممه:  القول  هلذا  )(،  303-3/301ينظر  املفسين  امل  ،(1/264معجم  يف    ةارضح حسن 

 . (144-1/142) تاريخ مرص والقاهرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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علوم    مؤلفاته: يف  القرآن  ،نلقرآااإلتقان  التنزيل ،  متشابه  استنباط  يف  ،  اإلكليل 

 ع. مجع اجلوام، الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة، مفاتح الغيب يف التفسري

م يستقيص  أن  الباحث  عىل  لكثرهتاويصعب  السيوطي  اإلمام  ها نوعوت  ؤلفات 

أحصاها   كشف  احفقد  كتابه  يف  خليفة  )  الظنونجي  مؤلفا576حوايل  ن  بوا(1) ( 

 . (2) فمؤل  ( 600)  ا إىلاس أوصلهيإ
 . فضله وثناء العلماء عليه -7

ف اإلمام السيوطي بكثرة علمه وفضله حتى قال عن نفسه: ر  رزقت ولل قد  »  ع 

يان  واملعاين والب  لنحولعلوم التفسري واحلديث والفقه وااحلمد التبحر يف سبعة من ا

والترص(3) «والبديع واجلدل  الفقه  أصول  إىل  وايإضافة  والفرائض  ف  إلنشاء 

 . ( 4) غري أنه مل يقرتب من علمي احلساب واملنطق   نفسه والطب والقراءات التي تعلمها ب 
املؤق تلميذه  عنه  إياس:  ال  ابن  نادرة يف عرصه»رخ  االطالع  السلف بقي    كثري  ة 

وبلغت   اخللف  موعمدة  نحوا  مصنفاته  درجة عدة  يف  وكان  تأليف  مائة  ست  ن 

 . (5)«لالعم وعلم املجتهدين يف ال
 ه.وفات -8

القاهرة يف منزله يف التاسع عرش من    يف  تويف اإلمام جالل الدين السيوطي  

تعرف باسمه إىل    ( ودفن يف القاهرة يف املقابر التي ال زالتـه911مجاد األول سنة )

 سنة. ى وستني حداآلن وقد بلغ من العمر إ

 
السيوينظر:    (1) والفنون، ومؤلفات  الكتب  أسامي  الظنون عن  ك كشف  مرتبة يف  ،  تابه حسب احلروف طي 

 وجمموعها ما تم  ذكره.      

 .(3/301(، األعالم )4/83ر يف وقائع الدهور )نظر: بدائع الزهوي (2)

 (. 8-1/6رة )والقاه ينظر: حسن املحارضة يف أخبار مرص (3)

 (.  97رصه وحياته وآثاره وجهوده يف الدرس اللغوي )صينظر: جالل الدين السيوطي ع (4)

 (. 4/83ائع الدهور )وقالزهور يف   ينظر: بدائع (5)
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 : (1) التعريف بتفسري اجلللني:  اثلثاا 
استف  إن   اجلاللني  ري  إليها  يرجع  التي  املهمة  الكتب  أحد  تفسري  يف    لباحثونهو 

الكريم تعقيد وال قد  و  ،القرآن  الواضح من غري  الوجيزة واألسلوب  بالعبارة  متيز 

  ،  املسلمني بني  كبريا  اانتشار  التي القتالقيمة املفيدة  لتفاسري  يعد من اكام    ،غموض

الظنون:   عنه يف كشف  قيل  ك»كام  مع  لب  نه صووهو  املعنى ألنه  كبري  احلجم  غري 

جالل الدين   :ه العظيمني  في  وسمي تفسري اجلاللني نسبة إىل مؤلِ   (2)«ريلباب التفاس 

  .املحيل وجالل الدين السيوطي

التأ بداية  التفوأما  هذا  يف  اإلمام    :سريليف  فيه  بدأ  الدينالج فقد  يف    ل  املحيل 

وحني   ،سووصل به إىل سورة الناكهف  لوبدأه من سورة ا  ،القرن التاسع اهلجري

  انتهائه  لقب  ة  يبدأ يف تفسري سورة الفاحتة وما بعدها من سور القرآن وافته املن

كامالً  القرآن  تفسري  اإلما  ثم  ،من  بعده  الجاء  يف  السيوطي  اهلجري قرن  م  التاسع 

رة ورة البقري س ستف  من  هفبدأ   ،حيل عىل هنج اإلمام جالل الدين امل ريسفأتم  هذا التف

 . للقران الكريم  وبذلك اكتمل تفسري اجلاللني ،إىل هناية سورة اإلرساءه ومتم 

أي إال أنه ال يظهر فيه    ؛رغم اشرتاك شيخني جليلني يف تفسريه  هذا التفسري  وإن  

كل    ، اختالف يف  املحيل  هنج  عىل  السيوطي  سار  باستثناء  ر حبل  حروفه  من  ف 

 . ة كالمه يف سورة اإلرساءخامت سيوطي يفحروف يسرية ذكرها ال

الذهبي   السيد حسني  الدكتور حممد  أن  »:  (ـه1398)تقال  يقرأ    يالذ  وال شك 

ب واضحًا  فرقًا  يلمس  يكاد  ال  اجلاللني  فيامتفسري  الشيخني  طريقة  وال ني  اه،  فس   

يف  حيس  يكاد   بينهام  نواح  ةناحي  بمخالفة  يف   يمن  إال  الل هم  املختلفة،    التفسري 

ال  ليلة قمواضع   تبلغ  أن  ،  عرشة كام قيلال  املواضع    صاد سورة    يف  املحيل  فمن هذه 

 
( إيضاح املكنون يف  1/445كشف الظنون )  (4/152ا ييل: خالصة األثر )لتعريف بالكتاب مينظر يف ا(  1)

)ا  الذيل عىل كشف (، مباحث يف علوم 68-2/67مناهل العرفان يف علوم القرآن )،  (3/430لظنون 

)ص ا(،  378القرآن  عبد  الشيخ  وجهودمنهج  عفيفي  تلرزاق  يف  املخالقره  عىل  والرد  العقيدة  فني ير 

 (.240-1/237ن )(، التفسري واملفسو 25-19ق عىل تفسري اجلاللني )( التعلي1/729-731)

 (. 7ري اجلاللني )صلعينني عىل تفسا نقال عن: قرة (2)
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تابعه    يوالسيوط  ، (1)«أهنا جسم لطيف حييا به اإلنسان بنفوذه فيه»  : ـب  (الروح)فس  

التف هذا  احلجر  سري يفعىل  تعاىل يف  (2) سورة  لقوله  عليه  من   85]  يةآلا  ثم رضب 

ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ۈئ    وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ﴿   :[سورة اإلرساء

الروح من علم الل تعاىل، فاإلمساك عن    أن    رصحية أو كالرصحية يف  يفه»  ﴾ی

أوىل أن    .(3) «تعريفها  يف  املحيلومنها:  احلج:    قال  من طائفة  :  (الصابئون) سورة 

البقرة تابعه عىل  ياليهود، والسيوط بيانًا   (أو النصارى)ذلك وزاد عليه:    يف سورة 

 . (5)«وهكذا تلمح اخلالف بني الشيخني قليال نادراً  ...(4) ثان منه لقول
نظرا ألمهيته واختصاره وامتيازه عىل   ؛وقد اعتنى العلامء هبذا التفسري أيام عناية

فاجتهت   التفاسري  من  واحلوايش غريه  الفوائد  وضع  من  متكنوا  ممن  كثري  مهم  إليه 

عليهلا ومتنوعةوقد    ،شارحة  متعددة  بطبعات  مرةط  قدف  ،طبع    ، جمرداً   احدةو  بع 

بـبـرة طـوم الـيــحاش ـع  الصـيـاش ـع حـرة مـوم  ،فـ حـصـ م ـة  ع ـرة مـوم،  (6) اويـة 

  ، أخرى عىل هذا التفسري   وهناك حواش    ،أوسع حواشيه  وهي  (7) ل ـم ـجـ ة الـيـاش ـح

فسري ين عىل تقبس النري   :سامها  ،لقميعلمد بن عبد الرمحن اللشيخ حمحاشية    منها:

بن  و  ،اجلاللني للشيخ حممد  البحرين ومطلع    :سامها   ،الكرخيمد  حم حاشية  جممع 

 
   .(457ني )صتفسري اجلالل( 1)

 .(263تفسري اجلاللني )ص (2)

 .(290جلاللني )صتفسري ا (3)

 .(334 اجلاللني )صسريفت (4)

 (. 240-1/239املفسون )التفسري و (5)

يف   وقالاملالكي،  لصاوي  ا  أمحد بن حممدوعنوان احلاشية: حاشية الصاوي عىل تفسري اجلاللني، تأليف:    (6)

اجل»مقدمتها:   كتاب  كان  به اجلموملا  االعتناء  التفسري، وأمجع عىل  أجل كتب  أهل    اللني من  الغفري من 

ي، ووضعت عليه كتابة  ىل حسب عجزءته فاشتغلت به عالتنوير، وجاءين الداعي اإلهلي بقراوالبصائر  

ينظر: التعليق عىل تفسري   .« لشيخ سليامن اجلملا  ملخصة من حاشية شيخنا العالمة املحقق املدقق الورع

 (. 24لني )ص اجلال

عمر  ائق اخلفية، تأليف اإلمام سليامن بن  ضيح تفسري اجلاللني للدقاإلهلية بتو  الفتوحات احلاشية: وعنوان    (7)

الشا الشهريالعجييل  )ت  فعي  ينظر1204باجلمل  ومعروفة.  مطبوعة  وهي  جملدات  أربعة  يف  طبع  :  هـ( 

 (. 24 )صق عىل تفسري اجلاللنيليالتع 
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،  وله حاشية أخرى صغرية عليه يف جملدين  ،البدرين عىل اجلاللني يف أربعة جملدات

القاريو  حاشية و  ،اجلاللني  املني عىلحاشية اجل  :سامها  ،حاشية للحافظ املال عيل 

خ  للشي   وحاشية،  حاشية الكاملني عىل اجلاللني  :سامها  ،يخ سالم الل الدهلوللشي

وحاشية للشيخ سعد  ،  آل السعود السبعي املرصي يف ثالثة جملدات  الححممد بن ص

القندهاري غالم  بن  اجلاللني  :سامها  ،الل  تفسري  خدي  عن  املحجوبني  ،  كشف 

 .  (1) تفسري اجلاللني ن لفهم يضوء النري :سامها ،فى الدوميوحاشية للشيخ مصط
قد    وإن   السيوطي  الدين  العمر التفسهذا    أكمل  اإلمام جالل  يبلغ من  ري وهو 

يل بست  حوذلك بعد وفاة جالل الدين امل  ،ن سنة أو أقل منها بشهوري وعرش نياثنت

التفسري   ناجلالال  ومل يضع،  سنني ي»  قال كنعان:   ،اسام  هلذا  امل  جلالالن رمحهام  ضع 

اساًم  ىل  اعلل تا التفسري  باجلالبل  هلذا  أو  بتفسري اجلاللني  العلامء    ، (2) «نيلعرف بني 
جالل إليها  أشار  فقد  التفسري  هذا  يف  مصادرمها  عن   السيوطي    الدين  وأما 

كتابه يف  موفق    :تعاىل  لإلمام  ترمجته  عند  والنحاة  اللغويني  تراجم  يف  الوعاة  بغية 

فيه اإلعراب وحرر أنواع    جود  بري والصغريكلوله التفسري ا»  لدين املوصيل فقال:ا

ن منه  وأرسل  إ س الوقوف  الشيخ خة  اعتمد  قلت: وعليه  واملدينة والقدس،  ىل مكة 

وتفسري الوجيز  مع  تكملته  يف  أنا  عليه  واعتمدت  تفسريه،  يف  املحيل  الدين   جالل 
 . ( 3) «البيضاوي وابن كثري

ال يكتب جالل  مقدمةومل  املحيل  خامتة    دين  قام  ال  جزءللوال  أما  بتفسريهذي   ،

خمتج مقدمة  كتب  فقد  السيوطي  الدين  يفرصالل  البقرةة  سورة  أول  فيها     بني 

الراغبني يف    ةهذا ما اشتدت إليه حاج»  منهجه ومنهج شيخه يف التفسري قال فيها:

ألفه اإلمام العالمة املحقق ج الل الدين املحيل،  تكملة تفسري القرآن الكريم الذي 

 
 .(25-24(. ينظر: التعليق عىل تفسري اجلاللني )ص 1/240ملفسون )ينظر: التفسري وا (1)

 (.  10عىل تفسري اجلاللني )ص قرة العينني (2)

 .(1/401قات اللغويني والنحاة )غية الوعاة يف طبب (3)
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ذكر    ة عىل نمطه منآخر سورة اإلرساء بتتم  رة إىل  رة البقمن أول سو  وتتميم ما فاته

الل به كالم  يفهم  إليه،  ما  ما حيتاج  وإعراب  األقوال،  أرجح  واالعتامد عىل  تعاىل،   

وترك   وجيز،  وتعبري   لطيف،  وجه   عىل  املشهورة  املختلفة  القراءات  عىل  وتنبيه  

 . (1)«ةالعربي حملها كتب بذكر  أقوال  غري مرضية، وأعاريب للتطويل،
هذا آخر ما كملت به تفسري القرآن »:  هايففقال    وكتب خامتة للقسم الذي فسه 

ق جالل الدين املحيل  ـقـ مح ـة الـالمـ امل العـام العـخ اإلمـي ـه الشـف ـم الذي ألـ ريـالك

اها إن شاء  ، وقد أفرغت فيه جهدي وبذلت فكري فيه، يف نفائس أرالشافعي  

تعاىل ميع  الل  قدر  مدة  يف  وألفته  الكليمجتزي،  يو-اد  أربعني  لته  وجع  ،-ماً أي: يف 

ملكمل، وعليه يف وسيلة للفوز بجنات النعيم، وهو يف احلقيقة مستفاد من الكتاب ا

املتشاهبة االعتامد واملعول، رحم الل امر  إليه ووقف فيه    أً اآلي  نظر بعني اإلنصاف 

 ني عليه، وقد قلت: عىل خطأ فأطلع

ربدـم ـح الل  هـت  إذ                                ي        ــدانـي 

 ه ــــنـــ ع أرد  ـــفطأ ــخ ـالـب يـل  نـم ـف

أد  ـم ـل  مـيا  ع ـت  وضـج ـع     ي ـف  ـعـزي 
 (2) «رف  ـ ح ـبول ولو بـقـالـي بـن لــوم

قال: ق»  ثم  يكن  مل  خ  ـهذا  يف  عن ل  ط  بالعجز  لعلمي  لذلك؛  أتعرض  أن  دي 

هذه   اللملااخلوض يف  به    سالك، وعسى  ينفع  نفعًا  -نفعا مجا  أن  به  الل  نفع  وفعال 

      . (3) «وآذانا صام يام ، ويفتح به قلوبا غلفا وأعينا ع-مجا
حني كتبا هذا التفسري فقد   -رمحهام الل تعاىل-  إخالص الشيخنيوهذا من بركة  

 ده. ـرة فوائـنفع الل به طالب العلم وسائر املسلمني الختصاره وكث

 
واملفسو2تفسري اجلاللني )ص  (1) التفسري  وينظر:  العر240-1/238)ن  (  مناهل  القرآن  (،  فان يف علوم 

(2/66-76.) 

 (.240-1/238)ون (، وينظر: التفسري واملفس294تفسري اجلاللني )ص (2)

 (.240-1/382 واملفسون )(، وينظر: التفسري294جلاللني )صسري افت (3)
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 املبحث األول
 تيراد القراءاإيف  اجلاللني منهج

 التالية:  املطالبوقد تناولته 

 سبب إيراده للقراءات.  ألول:املطلب ا
 :هامن مهمة   جلاللني يرجع إىل عدة أمور  ت يف تفسري ايراد القراءا ب إسب لعل  

 .توضيح املعنى املراد من اآلية -1

 .للكلمةبيان األصل اللغوي  -2

 .أو اجلملة  بيان إعراب الكلمة -3

 : هوف األمر األول أما 
ومن    ،فيهام  قراءة األخرىباإلشارة إىل الوذلك    ،توضيح املعنى املراد من اآلية 

  :تعاىل قوله يف تفسري قوله هتأمثل

  ﴾ ى﴿   بعد قراءة قراءة  ذه اله  ركذ  [26]البقرة:فأزاهلام الشيطان عنها(  ) -1
املعن زيادة  من  تضيفه  أي  ملا  الزلل  من  فاألوىل:  أي  خلاى،  اإلزالة  من  والثانية:  طأ، 

تفسري اجلاللني: قال يف  اجلنة.  أذهبهام،  بإ ﴾ ى  ى﴿ »  التنحية عن  ليس 

امها أي اجلنة بأن قال هلام: هل أدلكام عىل شجرة   ﴾ائ   ﴿  ويف قراءة: )فأزاهلام( نح 

  ﴾ وئ ەئ  ائ  ەئ  ﴿  نها، وقاسمهام بالل إنه هلام ملن الناصحني، فأكال م لدخلا
 . (1) «من النعيم

بعد   ﴾پ ﴿حيث ذكر القراءة األخرى وهي  [106]البقرة: )أو ننسأها(   -2

)ننس القراءة  يف  ملا  األوىل.ثاأها(  عن  الزائد  املعنى  من  اجلاللني:    الق  نية  تفسري  يف 

فال» نؤخرها  ننسأها(  اللوح نن  )أو  يف  نؤخرها  أو  تالوهتا،  ونرفع  حكمها  زل 

 
 ، (393مع البيان )صجا  ،(153السبعة )ص  ،(48)ص  إرشاد املبتدي   :ينظر و  ،(6تفسري اجلاللني )ص  (1)

 .(159-2/158النرش )
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قاملحفوظ ويف  بال،  النسيان:  راءة  من  نمح   مهز  أي  ها:  ننسك  قلبأي  من  .  (1) «كها 
 فسري. واألمثلة عىل ذلك كثرية مبثوثة يف ثنايا الت

املعنى    [128]النساء:  )يصاحلا(   -3 بني   أن  تفبعد  يف  قال  قراءهتا  فسري عىل 

التاء يف األصل يف الصاد، ويف علح  )فال جنا»اجلاللني:   يهام أن يصاحلا( فيه إدغام 

يف القسم والنفقة بأن ترتك له شيئًا     ﴾  ٺ  ٺ ﴿  من أصلح  ﴾ڀ   ﴿  اءةقر

بذلك وإال  لبقاء الصحبة، فإن رضيت  أ   طلبًا  يوفيها حقها  الزوج أن  يفارقها فعىل    ( 2) « و 
  أضافت معنى زائدا عىل قراءة )يصاحلا(.  ﴾ ڀ   ﴿ فقراءة

 : ما األمر الثاين وهوأو 
  :قوله يف تفسري قوله تعاىلبيان األصل اللغوي للكلمة فمن أمثلته 

فيه  »  : اجلاللني   قال يف تفسري   [ 1]النساء:     ﴾ ٹٹ   ٹ ٿ  ٿ  ٿ  ﴿  -1

 .   (3) «تتساءلون :أيويف قراءة بالتخفيف بحذفها،  ، السنياء يف األصل يفإدغام الت
   ﴾ڱ ﴿»  :اجلاللني  يف تفسري   قال  [42]النساء: ﴾ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ﴿ -2

للمفعول إحدى  بالبناء  حذف  مع  األصل  والفاعل  يف  إد  ،التاءين  يفومع   غامها 

 . (4) «تتسوى :السني أي
 ېئ  ىئ  ىئ  ﴿»  : اجلاللني  يف تفسري  قال  [154]النساء:    (ال تعتدوا يف السبت) -3

 ،األصل يف الدال  يفوفيه إدغام التاء    ،العني وتشديد الدال  حبفتءة  ويف قرا  ﴾ىئ 

 . (5) ال تعتدوا :أي
 

 .  ( 165/ 2) النرش    ، ( 41/ 2تنري ) ملس ا   ، ( 168السبعة )ص   ، ( 231التيسري )ص   : ينظر و   ، ( 17جلاللني )ص تفسري ا   (  1) 

النرش   ، ( 110  / 2املستنري )   ، ( 238السبعة )ص   ، ( 78-77)ص ملبتدي  إرشاد ا   : ينظر و   ،(99تفسري اجلاللني )ص (2)

(2/190).  

تفسري    ،(2/186النرش )  ،(2/99)املستنري    ،(73)ص  بتديإرشاد امل  :ينظر و(  77اللني )صجلتفسري ا  (3)

 .(6/343الطربي )

 . ( 188/ 2لنرش ) ا   ، ( 307/ 2تذكرة ) ال   ، ( 453/ 2الكنز )   ، ( 234ة )ص السبع   : ر ينظ و   ، ( 85 اجلاللني )ص تفسري    ( 4) 

 . (2/190) النرش   ، ( 122/ 2واملستنري )   ، ( 78) إرشاد املبتدي    ، ( 240السبعة ) :  ينظر و   ، ( 102تفسري اجلاللني )ص   ( 5) 
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ه يف تفسري ولق  مثلتهأن  مة أو اجلملة فم بيان إعراب الكل  :ما األمر الثالث وهوأو

 :قوله تعاىل

  سري يف تف  قال  [282]البقرة:   ﴾ ڱ ڱ  ڱ  ڱ ڳ  ڳ ﴿ -1

الناسية،    ﴾ ڱ﴿  كرة ذا ال   ﴾ ڱ﴿   د والتشدي بالتخفيف    (فتذكر) »:اجلاللني

أيحم   راإلذكاومجلة   العلة  سببه،   :ل  الضالل؛ ألنه  ودخلت عىل  إن ضلت  لتذكر 

 . (1)«هاستئناف جواب (تذكر)رشطية ورفع  (أن)ويف قراءة بكس 
تفسري  قال  [6]املائدة: ﴾ٺ ٺٺ  ﴿ -2   : اجلاللني  يف 

  ﴾ ٺ  ٺ ﴿   وار وباجلر عىل اجل   ، )أيديكم(   عىل   اً بالنصب عطف   ﴾ٺ﴿»
مع كأي  السنةهام  بينته  ومها  ام  الناتلعا،  الساق ظامن  مفصل  عند  رجل  كل  يف  ئان 

املمس بالرأس  املغسولة  واألرجل  األيدي  بني  والفصل  وجوب  والقدم،  يفيد  وح 

النية هطالرتتيب يف   السنة وجوب  الشافعي، ويؤخذ من  ارة هذه األعضاء، وعليه 

 . (2) «فيه كغريه من العبادات
  : اجلاللني   ريفستيف    قال  [27عام:]األن ﴾حض جضمص حص  مس خس حس ﴿ -3

املؤمنني)» من  ونكون   ربنا  بآيات  نكذب   استئنافاً   (وال  الفعلني  يف    برفع  ونصبهام 

 . (3)«ع األول ونصب الثاينجواب التمني ورف
 . القراءات  يف التعبري عن ألفاظه:  املطلب الثاين
  ة عدبن القراءات  علني نجد أنه يستعمل يف التعبري   اجلال ثنايا تفسريإذا تأملنا يف

 التي تناوهلا يف تفسريه ما ييل:  لفاظومن هذه األ فاظلأ

 
ا  (1) )صتفسري  املبتدي  : ينظرو  ،(48جلاللني   واملبهج   ،(207)ص  هاينلألصب  والغاية  ،(61)ص  إرشاد 

 .( 2/178والنرش )  ،(2/133-413)

  ، (2/116)  واملستنري  ، ( 242ص والسبعة )   ،(79)ص  إرشاد املبتدي  : ينظر و  ،(108صتفسري اجلاللني )  (2)

 .(2/191والنرش )

)ص  (3) اجلاللني  )ص  ،(239)صألصبهاين  لالغاية    :ينظرو  ،(301تفسري  واملستنري   ،(274والتيسري 

 . (2/193 )والنرش ،(2/128)
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 ىل: ما ورد يف قوله تعا   ة منها واألمثلة عىل ذلك متعدد   ، « ومن قرأ »   : قوله   األول:   اللفظ 

الدين(   يوم )ملك» :اجلاللني قال يف تفسري [4]الفاحتة: ﴾ٺ ٺ   ٺ ﴿ -1

اجل وهأي  بالذكزاء  وخص   القيامة،  يوم  ملك  و  ال  ألنه  لل  اهظر  إال  ألحد  فيه  رًا 

فمعناه مالك   ﴾ٺ ﴿ :  ومن قرأ  [16غافر:  ] ﴾ ېئ     ىئ    ىئىئ  ی   ﴿  تعاىل بدليل

ا يوم  بذلك    ،لقيامةاألمر كله يف  الذنب  أو هو موصوف  فصح وقوعه دائام كغافر 

 . (1)«صفًة ملعرفة
 ه تعاىل: ول ق ما ورد يف    نها واألمثلة عىل ذلك متعددة م   ، « ة  ء ويف قرا »   : قوله   ين: الثا   اللفظ 

ڃ  ﴿ »  :اجلاللني  تفسري  قال يف   [ 9]البقرة:   ﴾ چ چ ڃ ڃ﴿ -1

عنه   ﴾ڃ  چ  چ  ليدفعوا  الكفر  من  أبطنوه  ما  خالف  أحكامه بإظهار  م 

تضحون يفف  ،وبال خداعهم راجع إليهم  ألن    (ن إال أنفسهمادعووما خي)  الدنيوية،

الد الل يف  باط الع  أبطنوه  نيا  ما  عىل    ﴾ ڇ  ڇ ﴿ ،  اآلخرة  يفويعاقبون    نبيه 

أن  خداعهم ألنفسهم، واملخادعة هنا من واحد ك   اللص، وذكر    ت  عاقب :  ـيعلمون 
، ويف قراءة   ﴾ ڃ   ﴿    .(2) «﴾چ  چ  ﴿ :فيها حتسني 

تفسري  [98  قرة:]الب ﴾ ۀ ﴿ -2 يف    عطف   ﴾ ۀ ﴿»  : اجلاللني  قال 

اعىل اخلاص  ملالئكة  عطف  العام  من  قراءة    ،عىل  ويف    مزةهب  (ئيلكامي)  ويف  وياء 

 . (3) «أخرى بال ياء
يتبني   ﴾ ڌ  ڌ  ﴿» :اجلاللني قال يف تفسري [ 100]األعراف:  ﴾ڌ  ڌ  ﴿ -3

فة  فاعل خمف  ﴾ژ    ڑ  ﴿  هالك ﴾ڈ  ژ   ﴿بالسكنى    ﴾ڎ      ڎ  ڈ ﴿

 
اتف  (1) امل  :ينظرو  ،(1)صجلاللني  سري  البيان )ص2/7تنري )(، املس41)ص  بتديإرشاد    ، (154(، وجامع 

 . (1/213النرش )و

)ص  (2) اجلاللني  املبتدي  :رنظيو  ،(3تفسري  )واملستنري  ،(225)صوالتيسري    ،(43)ص  إرشاد   2/16) ، 

  .(2/156والنرش )

)ص  (3) اجلاللني  املبتدي   :ينظر  ،(15تفسري  ستنري وامل  ،(183)ص  صبهاينلأل  والغاية  ،(52)ص  إرشاد 

 .(2/165والنرش ) ،(2/39-40)
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كام أصبنا    ﴾ ک ﴿   ب عذابال  ﴾ ڑ     ک  ک    ﴿   أنه   :أي  ،ا حمذوفواسمه

قبلهم  املواضع  ،من  يف  للتوبيخرباأل  واهلمزة  عليهام    ،عة  الداخلة  والواو  والفاء 

 . (1) «أو: ـب بسكون الواو يف املوضع األول عطفاً  ويف قراءة   ،للعطف
ذك  اللفظوهذا    ،« وقرئ»  :قوله  الثالث:   اللفظ  عند  ايذكره  للقراءات   ،لشاذةره 

يف كثرية  ذلك  عىل  التفسري،  ثنايا    واألمثلة  هذا هذا  من  موضعها  يف    وستأيت 
 :ما ورد يف قوله تعاىلأذكر منها عىل سبيل املثال و  ،(2) البحث 
تفسري  [83]البقرة:    ﴾ ۋۋ  ۈ  ٴۇ ﴿   ﴾ ۈ  ٴۇ ﴿»  : اجلاللني  قال يف 

والياء، ب  ﴾ ۋۋ  ﴿ بالتاء  تعب)  وقرئ: ،  النهيمعنى  خرب    وأحسنوا (3) (دواال 
   .(4) « ﴾ۅ   ۅ  ﴿

ما ورد يف قوله   منها  دةد واألمثلة عىل ذلك متع  ،«ويف أخرى»  :قوله  ابع: لر ا   اللفظ 

 :تعاىل

)وأن  »:  اجلاللني  قال يف تفسري  [26]غافر:    ﴾ٺ  ٿ  ٿ ٺ   ٺ  ٺ  ﴿ -1

  ) الفساد  األرض  يف  قتل  يظهر  قراءة    ،وغريه  من  الياء   يفو  (أو):  ويف  بفتح  أخرى 

 .    (5) «الدالوضم  واهلاء
  له  ﴾ڀ   ﴿»  :اجلاللني  قال يف تفسري  [23ف:  وس]ي   ﴾ ڀ  ڀ  ڀ ﴿ -2
 . ( 6) « التاء   وأخرى بضم    ، بكس اهلاء   ويف قراءة    ، والالم للتبيني   ، هلم    : ي أ    ﴾ ڀ  ڀ ﴿ 

 
)ص  (1) اجلاللني  املبتدي  : ينظر  ،(163تفسري  )  ،(2/483)  والكنز  ،(94)ص  إرشاد   ، ( 2/203والنرش 

 .(753والكشاف )ص 

 ( من هذا البحث. 22: )صينظر (2)

(، وقرأ 1/117 التنزيل )معامل  :نظري .  «هيإال الل عىل الن عبدوا  يال  »  بن كعبة قرأ هبا أ يب  وهي قراءة  شاذ    (3)

 .    (1/93) واذ إعراب القراءات الش، (68شواذ القراءات )ص :نظري  .ابن مسعود بالتاء وحذف النون

 (.21لني )صسري اجلالتف( 4)

)ص  (5) اجلاللني  )ص  : ينظر  ،(470تفسري  )ص  ،(2/533التذكرة  )والسبع   ،(344والتيسري    ، ( 569ة 

  . (2/273نرش )وال

 .(2/379والتذكرة )ص ، (2/220والنرش ) ،(2/64ينظر االحتاف ) ،(238اللني )صتفسري اجل  (6)
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منها«وعكسه»  :قوله  اخلامس:   اللفظ  متعددة،  ذلك  عىل  واألمثلة  يف   ،  ورد  ما 

 :عاىلقوله ت

تفسري  [5]الرعد:   ﴾ ٴۇ  ۋ ﴿ -1  ا ي ﴾ٴۇ  ۋ ﴿ »  :اجلاللني  قال يف 

  للبعث   منكرين   ﴾ ۅ ﴿   جبعحقيق بال ﴾ ۋ ﴿  حممد من تكذيب الكفار لك
القادر عىل إنشاء اخللق وما تقدم عىل غري    ألن   ﴾ ۉ  ې  ې  ې   ې  ۅ  ۉ ﴿

التحقيق   ،مثال املوضعني  يف  اهلمزتني  ويف  إعادهتم  عىل  األو  ،قادر  ىل وحتقيق 

ستفهام يف  ويف قراءة باال  ،تركهاهني والوج  ألف بينهام عىلثانية وإدخال  وتسهيل ال

   . (1) «هوعكس   وأخرى ،ثاينيف ال  واخلرب ،لاألو
منها"بالوجهني"  :قوله  السادس:   اللفظ  كثرية،  ذلك  عىل  واألمثلة  يف    ،  ورد  ما 

 : قوله تعاىل

  :  اجلاللني   قال يف تفسري  [12]النحل:  ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿  -1
  والرفع مبتدأ   ، قبله   عىل ما   عطفاً   بالنصب  ﴾ ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ » 
 . ( 2) « رفع خرب حال وال بالنصب   ﴾ ڻ﴿   بالوجهني  ﴾ ںں  ڻ ﴿ 

جواب األمر   باجلزم   ﴾ چ﴿ »   :اجلاللني   قال يف تفسري  [6]مريم:    ﴾ چ ﴿ -2

 . (3) «بالوجهني (ويرث ) ،وبالرفع صفة ولياً 
 تعاىل:   ما ورد يف قوله   تعددة منها واألمثلة عىل ذلك م   ، « وبالعكس » قوله    السابع:   اللفظ 

 ٱ  ٻ  ﴿»  : نيلال اجل  قال يف تفسري  [16]الكهف:    ﴾ ٻٱ﴿ -1

ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٻ  ٻ

 . (4) «ما ترتفقون به من غداء وعشاء :وبالعكس ،بكس امليم وفتح الفاء ﴾ ٿ   
 

 .(1/290والنرش ) ،(1/231صار )ة االختوغاي ،(357السبعة )ص :نظري( 249اجلاللني )ص ريتفس (1)

اجلاللني )ص(  2) ي( 268تفسري  املبتديإ  : نظر،  )  ،(370سبعة )صال  ،(124ص)  رشاد    ، ( 2/722النرش 

 .  (3/42ملبهج )صا

  ، ( 2/278ستنري )امل  ، (137اإلرشاد )ص  ، (315)لألصبهاين    الغاية  :( ينظر 053تفسري اجلاللني )ص  (3)

 .(2/238لنرش )ا

اجل  (4) )صاللنيتفسري  )  :نظري(  296  )،  (2/131االحتاف  )ص،  (2/543الكنز  البيان   ، (600جامع 

 . ( 2/232النرش )
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موضقد  و  «القراء»قوله:    الثامن:   اللفظ  يف  اللفظ  هذا  التفسري  ورد  يف  واحد   ع  

  ﴾ ڦ  ڦ  ڤ  ڤ   ﴿   :تعاىل  هلتفسري سورة الكافرون يف قو  عنه يف  عرب  وقد  قط،  ف
قبل   وهذا  ،اإلسالم  ﴾ڦ  ڦ  ﴿  الرشك   ﴾ڤ  ڤ   ﴿»  :اجلاللني  قال يف تفسري

وأثبتها يعقوب  (1) ووصالوحذف ياء اإلضافة القراء السبعة وقفا  ،  أن يؤمر باحلرب

   . (2) «يف احلالني
 . أحياان  ةاحدءة و قرا كربذ   هاكتفاء ث:الثال املطلب

تساعده يف تفسريه، وال يلتفت   ي قدقراءة واحدة والت  فمن منهجه أنه قد يذكر

   ما ورد يف قوله تعاىل: ومن أمثلة ذلك ،لإلشارة إىل القراءة األخرى

سكنا( -1 الليل  تفسري  [96]األنعام:    )وجاعل  يف  وجاعل   )»  :اجلاللني  قال 

عىل   بالنصب عطفاً   ﴾ڤ  ڤ  ﴿  لتعبتسكن فيه اخللق من ا  (الليل  سكنا

ٹ  ڤ   ﴿   ني وأمهل قراءة الكوفي  (وجاعل الليل)فقد ذكر قراءة    ( 3)«حمل الليل

 . (4)   املفعوليةبالفعل املايض ونصب الليل عىل  ﴾ ڤ  
)ومتت كلامت » :اجلاللني  قال يف تفسري   [115]األنعام:   (ومتت كلامت ربك) -2

بنقص أو    ﴾ ڭۓ     ۓ ﴿  ز ييمت  ﴾ ھ   ے ﴿  واعيدباألحكام وامل  ربك(

يق  ﴾ ڭ  ڭ   ﴿  خلف يفعل  ﴾ ۇ﴿  لاملا  اجلمع  (5) «بام  قراءة  ذكر    ، فقد 

 . (6) قراءة اإلفراد وأمهل
 

اتباع رسم املصحف،  ا وصالً ووقفًا؛  ين( وحذفه : يف قوله: )دأي  (1) فيه  ياءات الزوائد، فرياعى  ألهنا من 

اكتفاءً  فيه  ثابتة  غري  املصحب  وهي  رسم  إليه  حيتاج  ملا  اجلامع  ينظر:  )صالكسة.  والنرش 50ف   )

(2/302).  

 .(603تفسري اجلاللني )ص (2)

 (  140 )صنيتفسري اجلالل (3)

 ( 2/196النرش )، (2/471املبهج )، (280صيسري ) الت، (263سبعة )صينظر ال (4)

 .(241تفسري اجلاللني )ص (5)

 .(2/197النرش )(، 2/473الكنز )، (88)ص إرشاد املبتدي ، (482ص)لألصبهاين الغاية  :ينظر( 6)
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ې   ﴿»:  قال يف تفسري اجلاللني  [38]سبأ:    ﴾ې  ې  ى   ى   ﴿ -3

  القرآن باإلبطال )معجزين( لنا مقدرين عجزنا وأهنم يفوتوننا   ﴾ې  ى   ى  
 ،بال ألف والتشديد  اءة معجزينقر ذكر  فقد  (  1) «﴾ائ  ەئ  ەئ   وئ   ﴿

 .  (2) ﴾ائ   ﴿ ل قراءةمهأو

تفسري  [19]االنفطار:    ﴾ ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے ﴿ -4 يف    : اجلاللني   قال 

«  ) ۓ  ڭ  ﴿   من املنفعة  ﴾ھ  ھ  ھ  ے  ے ﴿  هو يوم  بالرفع أي)يوم 

فقد    (3) «الدنيابخالف    ،ط فيهمن التوس    ن أحداً كِ م  مل ي    :أي  ،ال أمر لغريه فيه  ﴾ڭ  

 ية. عىل الظرف (يوم)ة نصب ء اوأمهل قر (4) ر قراءة الرفعكذ

 اآلايت.  يف بعض  لبعض القراءات  عدم ذكره: الرابعاملطلب 
القراءات  ام  من خالل تتبعي لتفسري اجلاللني تبني يل أهن   قد أغفال ذكر كثري من 

اآليات  الواردة بعض  أن  لكلذعدم ذكرمها  ولعل    ،يف  إىل  يرتتب علراجع   ا  هيه ال 

 يوردها. ي بمعنى القراءة التي فت نى يف التفسري، أو يكادة معزي

 واألمثلة عىل ذلك كثرية ومتعددة يف ثنايا التفسري، منها ما ييل:

:  اجلاللني   قال يف تفسري  [33األنعام:]  ﴾ ڭ  ﴿   ذكر اخلالف يف كلمة  عدم -1

 . ( 5) « من التكذيب   ك ل   ﴾ ڭ  ڭ  ۇ ﴿   الشأن   : أي   ﴾ ڭڭ ﴿   للتحقيق  ﴾ۓ﴿»
  : اجلاللني  تفسري  قال يف  [ 9]األنفال:  ﴾ ڀ﴿   كلمة اخلالف يف    كرذ  عدم -2

 .  ( 6)«متتابعني يردف بعضهم بعضاً  ﴾ پ   پ  ڀ  ڀ ﴿»
 

 .(432تفسري اجلاللني )ص( 1)

 .(2/245النرش )، (148)ص املبتدي، إرشاد (439السبعة )ص :ينظر (2)

 .(587اللني )صاجلتفسري  ( 3)

 .(2/982النرش )، (2/522املستنري )، (10/423البحر املحيط )، (2/618التذكرة )ص :ينظر  (4)

النرش ،  (257التيسري )ص،  (257لسبعة )صا،  (325الكشاف )ص  :( ينظر311تفسري اجلاللني )ص  (5)

(2/418).  

  النرش ،  (2/492لكنز )، ا(99)ص  ، إرشاد املبتدي(304صالسبعة )  :ينظر(  178 )صتفسري اجلاللني  (6)

(2/207). 
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 . ذكره للقراءات األصولية املطلب اخلامس:
 للداللة عىل عنايةيف تفسريمها بكثرة  للخالفات األصولية  اهتم تفسري اجلاللني  

 صولية التالية: كلامت األ ل ا ما ورد يف    لك ة ذ مثل أ   من و ، العرب املختلفة اتهجن بلآالقر

التفسري:  [6]البقرة:   ذرهتم(أن)أ -1 أأنذرهتم)»  قال يف  بتحقيق   (سواء عليهم 

 . ( 1) « وإدخال ألف بني املسهلة واألخرى وتركه   ، وتسهيلها   ، وإبدال الثانية ألفاً  ،اهلمزتني

  ويف   ﴾ڇ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ﴿»  :سريقال يف التف  [73]آل عمران:  أأن(  ) -2

 .   (2)«تقرون بهحد مثله إيتاء أ :يأ  ،هبمزة التوبيخ (أأن)قراءة: 
التفسري:   [ 19األنعام: ]   ﴾ ٹ﴿  -3 يف  اهلمزتني   ( أ ئ نكم ) »   قال  وتسهيل    ، بتحقيق 

 . ( 3) «وإدخال األلف بينهام عىل الوجهني ،الثانية
التفسري:   [9الرعد:  ]  ﴾ ک ﴿ -4 ما    ﴾ ڑ ڑ  ژ  ﴿»  قال يف 

   .  (4)«هنابياء ودو ؛عىل خلقه بالقهر (يلااملتع) العظيم   ﴾ ک﴿  غاب وما شوهد
العذاب الشديد    ﴾ ې  ﴿»قال يف التفسري:  [ 28]فصلت:    ﴾  ې     ې ﴿ -5

 (5)  .«بتحقيق اهلمزة الثانية وإبداهلا واو ﴾ ې     ې  ى   ﴿ وأسوأ اجلزاء
التفسري   [29]احلاقة:   ﴾ ىئ ﴿ -6 يف  قويت    ﴾ ىئ  ىئېئ ﴿»  :قال 

تثبت   ،للسكت  ﴾ىئ  ﴿  و  ﴾ ۈئ ﴿ و   ﴾ہ﴿ و  ﴾ ڻ  ﴿  ءوها  ،وحجتي

 . (6) . «ومنهم من حذفها وصال ،مصحف اإلمام والنقلصال اتباعا للوقفا وو
 .خشية اإلطالةذكرته  بام تاكتفي يف ثنايا التفسري  وأمثال هذا كثري

 
  .(1/282النرش )، (1/203املبهج )، (134السبعة )ص :( ينظر3تفسري اجلاللني )ص (1)

 .(1/284النرش )، (145التبرصة )ص، (1/177اف )االحت :( ينظر59تفسري اجلاللني )ص (2)

 . (288النرش )، (2/111التذكرة )، (149)ص التيسري :ينظر (382ني )صتفسري اجلالل (3)

 .(2/224) النرش، (363/ 1غاية االختصار )، (358السبعة )ص :( ينظر250تفسري اجلاللني )ص (4)

 . ( 302-296/ 1النرش ) ،  ( 150-149)ص التبرصة    ، ( 558/ 1)   املستنري   : ( ينظر 479تفسري اجلاللني )ص (  5) 

 . (2/291لنرش )، ا(2/960الروضة ) :ينظر( 567 )صتفسري اجلاللني( 6)
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 ة: ذكره للقراءات الشاذ: املطلب السادس
بيان  ة  ادمن زي  املا هل   ؛الشاذة  من القراءات  اً مها كثرييف تفسري  ناجلالال  وقد ذكر

اآلي تفسري  معنى  وقفت  ،ةيف  التفسري،   وقد  هلذا  قراءيت  خالل  من  بعضها  عىل 

 بياهنا كالتايل:  وسأذكر منها بعض األمثلة

ال )وقرئ:  »قال يف تفسري اجلاللني:    [83]البقرة:    القراءة الشاذة )ال تعبدوا(  -1

 عطف عىل   بةارالق  ﴾ ۉ  ۉ ﴿   والدين إحسانا( براً بالا )أحسنو)و(    (تعبدوا

   . (1) «نالوالدي 
( )ولكن الرب  »قال يف تفسري اجلاللني:    [177]البقرة:    ﴾ڀ ﴿   الشاذةالقراءة   -2

 . ( 2) «البار :يأ  ،وقرئ بفتح الباء، أي ذا الرب  

 جلاللني: قال يف تفسري ا  النون:بفتح    [259]البقرة:    القراءة الشاذة )ننرشها( -3

ويف    -لغتان    -ونرش    بفتحها من أنرش  وقرئ  ،لنوننحييها بضم ا  (هاننرشف  كي)»

 . (3) «نحركها ونرفعها -ة بضمها والزاي قراء

ی  ﴿»  قال يف تفسري اجلاللني:   [ 162]النساء:  ﴾ ی﴿   الشاذة   القراءة  -4

   . (4)«نصب عىل املدح وقرئ بالرفع   ﴾جئ

 
تنزيل  المعامل    :عىل النهي، ينظر  "عبدو إال الليال  "وهي قراءة أيب بن كعب:    ،( 21اللني )صتفسري اجل  (1)

النون1/117) بالتاء وحذف  مسعود  ابن  وقرأ  القراءات  68القراءات )صشواذ    :ظرين  ،(،  إعراب   ،)

 . (1/93) واذالش

قر  ،( 27)ص  اجلاللني  تفسري  (2) مسعودوهي  وابن  أيب  القراءات  051حتسب )صامل   :نظري  ،اءة  (، شواذ 

  .(82)ص

ل بالراء وفتح النون، وقرأ األعمش والنخعي  فضسن واملقرأ ابن عباس واحل،  (43تفسري اجلاللني )ص  (3)

و وعبالزاي  النون،  عيل  فتح  بن  زيد  أكسوها"ن  ثم  أنشزها  والزا  "كيف  فيهام  ينظرباأللف  البحر    :ي، 

   .(98ت )صالقراءا شواذ، (4/630القرطبي )، (2/637املحيط )

بالرفعم  الثقفي وعاص( وهي قراءة مالك بن دينار وعيسى  103تفسري اجلاللني )ص  (4) )أي:    اجلحدري 

(، شواذ 218-7/217(، القرطبي )4/134حيط )(، البحر امل981املحتسب )ص  :ينظرواملقيمون(.  

 . (1/212ذ )القراءات الشوا(، إعراب 147القراءات )ص
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ى  ى  ﴿» لني:الاجلقال يف تفسري  [20]األعراف:  ﴾ائ   ﴿ القراءة الشاذة -5

 . ( 1) « الالمسكب رئقو  ﴾ائ  

الشاالقراء -6 لوا(ة  )ا دخ  اجلاللني:  [49اف:عر]األ   ذة  تفسري  يف  ۇ  ﴿ »  قال 

لوا)وقرئ : ﴾ۋ  ۋ  ٴۇ ۈ ۈ  ۆۆ   ( دخلوا)و ،بالبناء للمفعول (أ د خ 

   .(2) «هلم ذلك ي مقوالً أفجملة النفي حال 

الشاذة ) -7 الفتنة    الأ)»  اجلاللني:  تفسري  قال يف  [49]التوبة:  سقط(  القراءة  يف 

 . (3)«(سقط) وقرئ ،بالتخلف (سقطوا

الشاالقراء -8 )املعتذرون(ة  اجلاللني:  [90]التوبة:    ذة  تفسري  يف  اء ـوج)»  قال 

الت ـإدغـب  (ذرونـمعـال الدالـام  املعذورين    :أي  ،اء يف األصل يف  بمعنى  املعتذرون 

 .   (4)«وقرئ به

الش -9 ،)اذة:  القراءة  (  تصديق  تف  [37يونس:  ]  وتفصيل  يف    ني: اجلالل  ريسقال 
 (تصديق )وقرئ برفع  ،فل املحذوأو بأنز ،بتصديق  متعلق  ﴾ھ  ھ  ے  ے   ﴿»

 .  (5)  «بتقدير هو (وتفصيل)

 
وهي قراءة ابن عباس واحلسن بن عيل والضحاك وحييى بن كثري والزهري    (521)صاجلاللني    تفسري  )1(

، التبيان (184القراءات )ص( شواذ  5/25البحر املحيط )  :كثري بكس الالم، ينظر  بنن حكيم عن اواب

(1/560). 

 ( ادخلو)عكرمة  ن وثاب والنخعي، وقرأ  اخلاء طلحة وابلضم وكس  ( قرأ با156تفسري اجلاللني )ص  )2(

، ينظرإخ (، 871لقراءات )صشواذ ا،  (  5/60البحر املحيط )،  (250املحتسب )ص  :باًرا بفعل ماض 

 . (1/572التبيان )

اجلاللني )ص   )3( أيب  ريض  وه  (195تفسري  قراءة  املعنى،  ي  اللفظ جمموع  موحد  »من«  عنه سقط ألن   الل 

 .(436)ص فالكشا :ظرين

اجلاللني )ص  (4) قراءة س201تفسري  وهي  ينظر  عيد(  التاء،  بإظهار  جبري  )  :بن  املحيط  ،  (5/481البحر 

 .(1/330إعراب القراءات الشواذ )، (2/617) ان(، التبي219شواذ القراءات )ص

اجلاللني )صتفس  (5) فيهام،  (  132ري  بالرفع  بن عيل  بن عمر وزيد  قراءة عيسى  املحيط الب  :ينظروهي  حر 

 . (1/338)إعراب القراءات الشواذ ، (2/675(، التبيان )272شواذ القراءات )ص، (5/75)
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)تبغي( -10 الشاذة  اجلاللني:  [65]يوسف:    القراءة  تفسري  يف  ٿ   ﴿ »  قال 

  امية،ستفهما ا   ﴾ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ
نطل  

 
يشء أي   امللكأي:  إكرام  من  خطابا   ؟هذامن  ظم  عأ  ب  بالفوقانية    وقرئ 

 . (1) «قوبليع

 . شرحه ملعىن القراءة ببعض اآلايت: السابعاملطلب 
 وبياهنا كالتايل: يف أربعة مواضع يف ثنايا التفسري  ذلك وقد ورد 

ٺ    ٺ   ﴿ »   لتفسري:قال يف ا ﴾ ٺ    ٺ        َمِلِكِ﴿  رشحه ملعنى قوله تعاىل   -1

بالذكر  ،زاءجل ا  :أي  [ 4الفاحتة:  ]  ﴾ٺ  القيامة، وخص   يوم  ملك نأل  ؛وهو  ه ال 

  ومن قرأ:   ،[16]غافر:   ﴾ېئ     ىئ    ىئىئ  ی   ﴿   : تعاىل بدليل   فيه ألحد إال للظاهراً 
القيامة  ﴾ٺ﴿ يوم  يف  كله  األمر  مالك  موصوف    ،فمعناه  هو  دائامً   أو   بذلك 

 . ( 2)«وقوعه صفًة ملعرفة فصح  كغافر الذنب 

ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ ﴿  تعاىل  هملعنى قول  حهرش  -2

التفسري:   [119]األنعام:   ﴾  ٺ  ٿ  ٿ ٺ  ٺ  ٺ   ڀ  ڀ   ڀ  يف    قال 

من الذبائح )وقد ف صل( بالبناء  ﴾ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ ﴿و»

رم عليكم( للمفعول وللفاعل يف الفعلني    ﴾   ٱ  ٻ  ٻ ﴿  : ة ــ يف آي   )لكم ما ح 

 . ضًا حالل  لكمهو أيمنه ف ﴾ٿ  ٿٺ  ٺ   ﴿ [3]املائدة: 

   . ( 3) « وهذا ليس منه   ، وقد بني لكم املحرم أكله ذكر، ل ما نع لكم من أكاملعنى ال ما 

 
اجلاللني )ص  (1) ب243تفسري  الل  عبد  قرأ  )ن  (  املحيط  البحر  ينظر  بالتاء،  حيوة  وأبو  ، (6/296مسعود 

 . (1/376(، إعراب القراءات الشواذ )924شواذ القراءات )ص

النرش ،  (154البيان )ص  (، جامع2/7تنري )(، املس41)ص  د املبتدي : إرشا ( ينظر1صجلاللني )تفسري ا  (2)

(1/213). 

البحر املحيط ،  (249)صلألصبهاين  الغاية  ،  (2/333التذكرة )ص:  ( ينظر143تفسري اجلاللني )ص(  3)

 .(2/197النرش )، (4/631)
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]إبراهيم:    ﴾ گ ک ک ک کڑ ﴿   ملعنى قوله تعاىل   رشحه  -3

ک   ﴿   وإن عظم   ﴾  /کک    ﴿ ما    ﴾ ڑ﴿ »   قال يف التفسري:   [ 46

يعبأ  :املعنى  ﴾ک  گ أنفسهموال    هب  ال  إال  قيل  ،يرض  هنا  باجلبال   : واملراد 

بفتح الم    ويف قراءة    ،هة هبا يف القرار والثباتسالم املشبإلع ارشائ  :وقيل  ،حقيقتها

 ، املراد باملكر كفرهم  :وقيل  ،واملراد تعظيم مكرهم  ،ن خمففةبأورفع الفعل    (لتزول)

 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ﴿  :لثانيةه عىل اويناسب

    . (1) «[90]مريم: ﴾  ۅ

قال يف   [36]مريم:    ه(بدورشحه ملعنى قوله تعاىل )وأن الل ريب وربكم فاع -4

فاعبدوه)و»  التفسري: الل ريب وربكم  اذكر  (أن  بتقدير  أن  بتقدير ـوبكس  ،بفتح  رها 

     .(2) «[117]املائدة:   ﴾ۇ  ۆھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ   ﴿  بدليل ،قل
 . املروية عن الصحابة القراءات التفسريية د  را إي   :ثامناملطلب ال
أمثل ذلكومن  اب  ة  م قراءة  يفسعون  تعاىل   د  ڑ  ژ ڈ  ژ  ﴿   قوله 

 قال يف تفسري اجلاللني:  [12]النساء:  ﴾ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ
ک  ﴿  ال والد له وال ولد، أي: ﴾ڑ ﴿ صفة واخلرب ﴾ ژ   ڈ  ژ   ﴿»

  ، أم أي من    ﴾ ک  گ  گ  ﴿   لة، مورث الكال للأي   ﴾ ک ﴿   تورث كاللة  ﴾ ک    

 . (3) «وقرأ به ابن مسعود وغريه
 املتعلقة ابلقراءات. املسائل  لبعض   رهذك :سعتااملطلب ال

ك رتالتي    ملسائلومن تلك ا فقد    سورة الضحى،  حديثه عن التكبري يف أول  ذ 

 
،  ( 3/16ج )صاملبه ،  (363)ص  السبعة،  (121)ص  إرشاد املبتدي  :( ينظر261ري اجلاللني )صتفس(  1)

 .(2/252النرش )

)صاجلتفسري    (2) ينظر073اللني  )ص  :(  )ص،  (410السبعة  )،  (358التيسري  النرش  ،  (2/553الكنز 

(2/392). 

 (.2/440(، تفسري األلويس )2/39)، ينظر: تفسري الطربي (79تفسري اجلاللني )ص (3)
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بعودة الوحي إليه بعد   وذلك فرحاً   ،اهلكرب عند نزو×النبي    أن  ها  تفسريبني عند  

 ني  ك بولذل   ،فكرب يف أول سورة الضحى وقيل يف آخرها  ،فرت  عنه مدة من الزمن  أن

ن  آالتكبري يف أوهلا وعند أول كل سورة بعدها إىل آخر القر   ن يف تفسريمها أن  اجلالال

ه  اللنيجلاكام جاء يف تفسري  وخاصة املكيني منهم    ،لقراءهبا ا  سنة متبعة أخذ : ما نص 

األمر به خامتتها وخامتة كل وي  ور  ،التكبري آخرهافسن    آخرها  ×وملا نزلت كرب  »

. (1) «ال إله إال الل والل أكرب أكرب أو: للو اوه ،سورة بعدها

 
ا،  ( 596تفسري اجلاللني )ص(  1) الساج ا2/406لنرش )وينظر:  معرفة بعض كالم ملنري يف اإلعانة عىل  (، 

 (.4/548كيم اخلبري )بنا احلر
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 يناملبحث الثا
 ءاتيف ضبط القرا اجلاللني منهج

أن يل  تبني  اجلاللني  لتفسري  تتبعي  خالل  بطرق   همن  ويقيدها  القراءات  يضبط 

 : ةلتاليا لباملطايف  وبيان ذلك ،دةمتعد

 . فلوص وا  ابلرسمضبط القراءة : املطلب األول
   منها: وثنايا التفسري،  يف وردبني ذلك ببعض األمثلة التي وسأ

ٻ  ٻ   ﴿  »   :  اجلاللنيقال يف تفسري   [111]األنعام:    ﴾ ڀ   ﴿   ما ورد يف قوله:  -1

ڀ             ڀ    ڀ ﴿مجعنا  ﴾پ    ﴿ كام اقرتحوا ﴾پ  پ  پ      ٻ   ٻ 

قبيل    ﴾ڀ  مجع  فوجاً أ بضمتني  القاف  ،فوجاً   ي  معاينة    :يأالباء  تح  وف  وبكس 

  ﴾  ٿ  ٿ  ٿ﴿   لكن  ﴾ ٺ ﴿  الل سبق يف علم ملا  ﴾ ٺ   ٺ ٺ   ﴿   كفشهدوا بصدق
 . (1) «﴾ٹ   ٹ  ٿ   ﴿ إيامهنم فيؤمنوا 

ٱ  ٻ   ﴿»  ني:قال يف تفسري اجلالل   [119]األنعام:    ف ِصل( قوله )ما ورد يف -2

الذبائح    ﴾ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ ف صل)من  للمفعول   (وقد  بالبناء 

  [ 5:]املائدة   ﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ﴿   يف آية   ﴾ ٺ  ڀ  ڀ  ٺ   ﴿   يف الفعلني  اعلللفو
كل ما  ملعنى ال مانع لكم من أ ا  -منه فهو أيضا حالل لكم    ﴾ ٿ  ٿ  ٺٺ  ﴿

 . (2) «ذكر وقد بني لكم املحرم أكله وهذا ليس منه
قوله: -3 وإن )»قال يف تفسري اجلاللني:    [119األنعام:  ]  ﴾ٹ ﴿  ما ورد يف 

لي ضلون امليتة   بام  ﴾ ٹ ﴿  الياء وضمهاتح  بف  (كثريا  أنفسهم من حتليل  هتواه 

 . (3) « ﴾ٹ    ڤ ﴿ اهوغري

 
،  (248)صلألصبهاين  لغاية  ، ا (2/472)  نزالك،  ( 266السبعة )ص:  ( ينظر 142تفسري اجلاللني )ص(  1)

 .(2/196النرش )

البحر املحيط   ،(249)ص  لألصبهاين  الغاية،  (2/333التذكرة )ص  :نظر( ي431تفسري اجلاللني )ص  (2)

 .(2/197لنرش )، ا(4/631)

اجل(  3) املبتدي  :ينظر(  143اللني )صتفسري  )،  (88)ص  إرشاد  )،  (267السبعة  البحر  ،  (2/473الكنز 

  .(2/197لنرش )، ا(4/631يط )حامل
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ڄ ﴿»  اجلاللني:تفسري    قال يف  [26]األعراف:  ﴾ڇ﴿  ما ورد يف قوله:  -4

وهو ما   ﴾ چ  چ ﴿يسرت  ﴾ چ ﴿  خلقناه لكم  ي أ  ﴾ ڃ  ڃڃ ڃ ڄ 

الثياب   من  به  التقوى)يتجمل  بالنصب   ( ولباس   احلسن  الصالح والسمت    العمل 

دالئل    ﴾ ڌ  ڎڌ   ڍ    ڇڍڇ  ﴿  لةعىل لباسا والرفع مبتدأ خربه مجف  عط

 . (1)«ات عن اخلطاب فيؤمنون فيه التف  ﴾ ڈ ڎ   ﴿   قدرته 
 . ضبط القراءة ابلوصف لثاين:لب ا املط 
 :  ني ذلك ما ييلاألمثلة التي تب ومن

  : قال يف تفسري اجلاللني   [37]البقرة:  ﴾مئ حئ ی  جئ ﴿  ما ورد يف قوله -1
أي   ،فع كلامتروويف قراءة بنصب آدم    ،إياها  أهلمه  ﴾ مئ  حئ جئ ی  ی   ﴿»

قبل    ﴾ىئ  يئ﴿هبا  فدعا    اآلية  [23]األعراف:    ﴾ٻ  ٻ  ٻ ﴿  :وهي  ،جاءه

 . (2) «هبم ﴾ ىب ﴿ عىل عباده ﴾ حب  خب  مب   ﴿ وبتهت
  ﴾ ىب   يب    جت  ﴿ »  قال يف تفسري اجلاللني:  ﴾ جت  ﴿   قوله د يف  ما ور -2

الدني  يف  والتخفيف  بالرزق بالتشديد  حياته ﴾ حت ﴿ا  يف    ﴾خت  مت  ﴿  مدة 

 . ( 3) « ﴾ىت      يت  جث ﴿ ةاآلخر
ھ ﴿ »   اجلاللني:تفسري    قال يف  [208]البقرة:    ﴾ڭ﴿ما ورد يف قوله: -3

حال من    ﴾ ڭ﴿   بفتح السني وكسها اإلسالم   ﴾ ڭۓ ۓ ے ے 

   . (4) «يف مجيع رشائعه :ي أ ،السلم
 

 ، ( 10/128( تفسري الطربي )1/563الحتاف )ا،  (2/148املستنري )  :( ينظر531صتفسري اجلاللني )  (1)

   .(2/202النرش )

)ص  (2) اجلاللني  املبتي(  7تفسري  إرشاد  ا(48)صدي  نظر:  )ملب،  )ص ،  (32-2/31هج  ،  (153السبعة 

   .(2/159النرش )، (2/24ملستنري )ا

اجلاللني )ص  (3) ينظر02تفسري  ا(232التيسري )ص  :(  ،  ( 186)ص  لألصبهاين  الغاية،  (2/416)  لكنز، 

 (2/167النرش )

 لغاية ، ا(2/171لنرش )، ا(57)ص، إرشاد املبتدي  (238صالتيسري )  :نظر( ي32)صتفسري اجلاللني    (4)

 .(195)ص لألصبهاين
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قوله -4 يف  ورد  اجلاللني:  [142رة:  ]البق  ﴾ې ﴿   ما  تفسري  يف  ې   ﴿»  قال 

 . (1) «لنصب والرفعاب ﴾ ې  
قوله -5 ے  ﴿»  قال يف تفسري اجلاللني:  [222]البقرة:    ﴾ے ﴿  ما ورد يف 

  : يأ   ،ءوفيه إدغام التاء يف األصل يف الطا  ،ديدها واهلاءبسكون الطاء وتش  ﴾ ے

 . (2)«يغتسلن بعد انقطاعه
قال يف تفسري اجلاللني:   [112دة:ائ]امل ﴾ۅۋ ۋ  ﴿ ما ورد يف قوله -6

  ، ﴾ ۅ ﴿   يفعل  يأ  ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۆ  ۆ   ۇ ﴿  اذكر»
ې   ۉ  ې   ۅ     ۉ ﴿  ر أن تسأله قدت  :يأ  ،ويف قراءة بالفوقانية ونصب ما بعدها

 . (3) «(إن كنتم مؤمنني)  اآلياتاقرتاح  يف  ﴾ى  ائ   ﴿ هلم عيسى ﴾ ېې  ى

 .كتابة )ابلرسم(ضبط القراءة ابل املطلب الثالث:
 يل: ي ما تفسريلا ما ورد منه يف هذا  ومن أمثلة

من    ﴾ ڤ ﴿ »  قال يف تفسري اجلاللني:   [ 148]البقرة:   ﴾ ڤ﴿   ما ورد يف قوله:  -1

 . (4)«(موالها)ويف قراءة  ،وجهه يف صالته  ﴾ڤ  ڤ ﴿  قبلة ﴾ڤ  ﴿مماأل
ڑ  ﴿»:قال يف تفسري اجلاللني   [49]آل عمران:    ﴾ک﴿  لهيف قو  ما ورد -2

 . (5)  «﴾ک  ک ﴿ (طائرا)ويف قراءة  ﴾ ک  
 

 .(2/171لنرش )، ا( 2/55املستنري )، (75ص) إرشاد املبتدي :( ينظر33تفسري اجلاللني )ص (1)

اجل(  2) )صتفسري  ينظر35اللني  )ص  :(  البيان  )ص ،  (421جامع  )،  (2/269التذكرة  ،  ( 2/56املستنري 

 .(2/171نرش )ال

)ص  (3) اجلاللني  ينظر126تفسري  )صالسبع   : (    لألصبهاين   الغاية،  (82)ص  املبتديإرشاد    ،(249ة 

 .(192النرش )، (238)ص

،  ( 411جامع البيان )ص،  (171)صالسبعة  ،  (54)ص: إرشاد املبتدي  ( ينظر23اجلاللني )ص  تفسري  (4)

   .(2/681النرش )

اجلامع ملا ، (2/181النرش )(، 2/82املستنري )، (66)ص إرشاد املبتدي  :ينظر (56تفسري اجلاللني )ص( 5)

 .( 90إليه من رسم املصحف )ص حيتاج
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يا  ﴾ ژ ﴿ »   قال يف تفسري اجلاللني:  [63]األنعام:    ا(يتن)أنج  ما ورد يف قوله: -3
  يف أسفاركم حني   هلامأهوا  ﴾ڑ   ک  ک  ک  ڑ  ژ   ﴿  حممد ألهل مكة

ويف   ،(أنجيتنا)الم قسم  ﴾گ  ﴿ تقولون رساً  ﴾گ ﴿ عالنية  ﴾ک  گ  ﴿

  ﴾ ڳ  ڳ  ڱ  ﴿  والشدائد  الظلامت  ﴾ڳ  ڳ   ﴿   الل  :يأ  ﴾ گ  ﴿  قراءة
 . (1) «املؤمنني

ور -4 يفما  اجلاللني:  د  تفسري  يف  قال  )أنجيناكم(  إذ  )اذكروا    (و) »  قوله 

 . (2)«(أنجاكم )قراءة   يفو (أنجيناكم
 . ضبط القراءة حسب توجيهها :لرابعاملطلب ا 
 يف أمثلة كثرية ومتنوعة منها ما ييل:   ذلك وورد

ويف   ﴾ٺ     ﴿» اللني:ري اجلسفقال يف ت[ 58]البقرة:  ﴾ٺ     ﴿ ورد يف قوله ام -1

     . (3) «للمفعول فيهام لياء والتاء مبيناً با اءةقر
قوله -2 ورد يف  تفس  [119قرة:  لب]ا ﴾ حب   ﴿   ما  جب  ﴿»  :ري اجلاللني قال يف 

ويف    ،فار ما هلم مل يؤمنوا إنام عليك البالغلكا  :يأ  ،النار  ﴾ حب  خب  مب  ىب   

   . (4)«هنيا (تسأل)قراءة بجزم 

 
)ص  (1) اجلاللني  ينظر351تفسري  )صال  :(  )،  (2/326تذكرة  ا(1/531االحتاف  )ص،  ، ( 259لسبعة 

 .(153الوسيلة )ص، (2/195لنرش )ا

)صتفسري    (2) ينظر167اجلاللني  )صالتيسري  :(   293)  ،( )،  ( 2/548الكنز  وسيلة ال،  (2/204النرش 

 .(161)ص

)ص  (3) اجلاللني  ينظر9تفسري  )ص  :(  )،  (237التيسري  املبتدي(2/41املبهج  إرشاد  النرش    ،(49)ص  ، 

 .(1/326احلجة )، (2/161)

اجلاللني  (4) ينظر18 )صتفسري  )،  (184)ص  ينلألصبها  الغاية،  (169السبعة )ص  :(  ،  ( 2/166النرش 

   .(111راءات )صحجة الق
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  ﴾   ۉ﴿ »   لني: ال اجل   قال يف تفسري   [125]البقرة:  ﴾ ۉ﴿   له و ق ما ورد يف   -3
  ﴾ ې ﴿   ء البيت هو احلجر الذي قام عليه عند بنا  ﴾ې  ې  ې  ﴿   أيا الناس
   .(1)«اخلاء خربويف قراءة بفتح  ،ا خلفه ركعتي الطوافبأن تصلو مكان صالة

  اجلاللني:   قال يف تفسري  [95]املائدة:  ني()كفارة طعام مسكما ورد يف قوله   -4

من غالب    ﴾ ېئ   ېئ ﴿   هي ده  وج  غري اجلزاء وإن  ﴾ېئ  ﴿   عليه   ﴾ۈئ  ﴿»

ملا بعده    ويف قراءة بإضافة كفارة  ،قوت البلد ما يساوي قيمة اجلزاء لكل مسكني مد

 . (2)«وهي للبيان
ڤ  ڤ   ﴿»  ل يف تفسري اجلاللني: اق  [ 54]املائدة:   ﴾ ڦ  ﴿   ما ورد يف قوله -5

 . (3) «ويف قراءة بالفتح بدل من الرمحة ،الشأن :يأ  ﴾ڦ  ڦڦ  ڦ
إهنا )»قال يف تفسري اجلاللني:    [109]األنعام:    ﴾ ی ﴿   ه: ما ورد يف قول -6

ويف أخرى    ،قراءة بالتاء خطابا للكفار  يفو  ،ملا سبق يف علمي  (ونإذا جاءت ال يؤمن

 . (4) «أو معمولة ملا قبلها ،بمعنى لعل (أن) بفتح

ڤ   ﴿ »قال يف تفسري اجلاللني:  [25]األعراف:  ﴾  ڄ ﴿ ما ورد يف قوله -7

)  ﴾ڤ  األرض  للفاعل وفيهون  حتيأي  بالبناء  بالبعث  خترجون(  ومنها  متوتون  ا 

 . (5) «واملفعول
 

طالئع  ،(2/167النرش )، (1/385ف )االحتا، (53)صد املبتدي إرشا :( ينظر19)ص تفسري اجلاللني( 1)

 .(30البرش )ص

البيان )ص  :( ينظر231جلاللني )صا  تفسري  (2) ، ( 2/192النرش )،  (2/318)ص التذكرة  ،  ( 485جامع 

 . (2/756احلجة )

)صت  (3) اجلاللني  ينظر341فسري  )صالس  :(  )امل،  (258بعة  )،  (2/238بهج  ا(2/194النرش  لتبيان  ، 

(1/392). 

اجلالل  (4) )صتفسري  ينظر141ني  )ص:  (  ا(248-472)ص  لألصبهاين  الغاية،  (280التيسري  لنرش  ، 

 .(65طالئع البرش )ص، (2/196)

حجة  ،  (2/471ملستنري )، ا(2/201نرش )ال،  (91)ص: إرشاد املبتدي  ( ينظر531ري اجلاللني )صتفس  (5)

   .(280ت )صالقراءا
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 . لوصف والتوجيه معاراءة ابضبط الق :امس املطلب اخل 
 :  ومن أمثلته ما ييل

ڳ   ﴿»  :ني قال يف تفسري اجلالل  [158]البقرة:    ﴾ڳ  ﴿  ولهما ورد يف ق -1

 . (1) «فيها تاءال ويف قراءة بالتحتية وتشديد الطاء جمزوما، وفيه إدغام ﴾ ڳ  
)ليحكم(   -2 قوله  يف  ورد  ا  [47]املائدة:  ما  تفسري  يف  قلنا    (و)»  جلاللني:قال 

نصب حيكم وكس بويف قراءة    ،كاممن األح  (م أهل اإلنجيل بام أنزل الل فيهحك لي)

عطفاً  مفعول  المه  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  ﴿   [46ائدة:  ملا]  ﴾ٺ  ﴿  عىل 

 . (2)«[47ائدة: ]امل ﴾چ  چ  چ  
 . ضبط إحدى القراءتني ابلكتابة واألخرى ابلوصف :دسالسا  طلبامل

 ما ييل:  أمثلته ومن

لها )» :قال يف تفسري اجلاللني  [37آل عمران: ] ﴾ېئ ﴿ ما ورد يف قوله -1 ف  وك 

إليه(  رياء  زك ونصب  ،ضمها  بالتشديد  قراءة  ومقصورا   ﴾ېئ﴿   ويف  ممدودا 

     . (3) «والفاعل الل
نكون( -2 )نكذب،  قوله  يف  ورد  اجلاللني:   [27ام:  نع]األ  ما  تفسري  يف    قال 

إىل   (ليتنا نرد)   يهللتنب  ﴾ مح  جخ  حخ   ﴿   ضوا عر  ﴾جح  مج   ﴿  يا حممد  ﴾يث  حج ﴿»

  ام هبرفع الفعلني استئنافا ونصب  (كون  من املؤمننيت ربنا ونوال نكذب  بآيا)الدنيا  

 .  (4) «رأيت أمرا عظيام (لو)ول ونصب الثاين وجواب يف جواب التمني ورفع األ
 

)ص  تفسري  (1) )ص  :ينظر(  24اجلاللني  ا(234التيسري  )،  (2/88)  ملبهج،  البن  2/168النرش  احلجة   )

 .(43خالويه )ص

،  ( 2/316التذكرة )ص،  (244السبعة )ص،  (484جامع البيان )ص  :( ينظر161تفسري اجلاللني )ص  (2)

 .(2/191النرش )

)ص  (3) اجلاللني  ين55تفسري  )ص  :رظ(  )،  (202)صالتبرصة  ،  (042السبعة  الئع ط،  (2/180النرش 

 .(43البرش )ص

اجل  (4)  ، ( 128/ 2املستنري ) ،  ( 274)ص سري  تيال،  (239)ص  لألصبهاين  الغاية  :( ينظر130اللني )صتفسري 

 .(2/193النرش )



 الرمحن الربادعي  والء بنت عبد  د.           (اجلللني سريتف) امن خلل تفسريمهيف القراءات جلللني منهج ا

204 

 تقطع لقد  )»  قال يف تفسري اجلاللني:  [94]األنعام:    رد يف قوله )بينكم( و  ما -3

مجعكمتش  أي  ، وصلكم  (بين كم ظرف  ، تت  بالنصب  قراءة    لكم وص  :ي أ  ،ويف 

 . (1) «كمبين
 .لوصف والتوجيها و ضبط القراءة ابلرسم  :لسابعاملطلب ا 

 ما ييل: ومن أمثلة ذلك 

ٹ  ڤ  ﴿  »   تفسري اجلاللني:  يف   قال  [97]املائدة:    ﴾ ڦ  ﴿   ما ورد يف قوله  .1

د  ﴾ ڦ ڦ  ﴿  املحرم  ﴾ ڤ  ڤ  ڤ أمر  به  إليقوم  باحلج  يه  ينهم 

ثم ودنياه وجبي  له  التعرض  وعدم  داخله  بأمن  إليهرات  م  يشء  قراءة    ،كل  ويف 

 . (2)«غري معل مابال ألف مصدر ق (قيام)
بامليت   ﴾ې ﴿»  قال يف تفسري اجلاللني: ﴾ې  ﴿  ما ورد يف قوله .2

 .  (3) «أو بدل من الذين ،مجع أول صفة (األولني)ويف قراءة  ،هإليي األقربان أ

 
 
 

 
 

 
طالئع ،  (2/951النرش )،  (2/250بهج )امل،  (87)صإرشاد املبتدي    :( ينظر139تفسري اجلاللني )ص  (1)

 .(64رش )صالب

،  (2/186النرش )،  (2/318ة )صلتذكر، ا(81)ص  : إرشاد املبتديينظر(  124اجلاللني )صتفسري    (2)

 .(237حجة القراءات )ص، (92ه من رسم املصحف )صلي اجلامع ملا حيتاج إ

)ص  (3) اجلاللني  )صينظر:  (  251تفسري  )،  (272التيسري  )،  (2/252املبهج  ئع الط،  (2/192النرش 

 .(93) بن خالويهاحلجة ال ، (95البرش )ص
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 بحث الثالثملا
 اءاتيف نسبة القر اجلاللني منهج

يف   النظر  تبإمعان  اجلاللني  أن  تفسري  لنا  تفسري  بني  يف  هلام مهاإلمامني  يكن  مل  ا 

القعن ذلك  يف  سواء  أصحاهبا  إىل  القراءات  بنسبة  القراء ات  راءاية  عن  املتواترة 

امل الثالثة  أو  ال  تممة للعرشة، وإنامالسبعة  بيان  ذكرها فقط    :قراءاتكان عملهام يف 

دين واملكي  كامل ،لتي انتسب إليها القراءهبا وال إىل األمصار ادون نسبة، ال إىل أصحا

له   ككام فعل بعض املفسين اآلخرين، ومل نجد يف ثنايا التفسري  ،والكويف  يوالبرص

، أو  «ومن قرأ»  :لهقوك  ،ديد نسبةإال تعبريًا عن القراءات بألفاظ  عامة ليس فيها حت

القراء  ا، وهذ« قراءةيفو» املتواترة الصحيحةيستعمل غالبًا يف  القراءات    ،ات  وأما 

ب التفسري  يف  عنها  فيعرب  القراءة    «ق ري  »  :لهوقالشاذة  إىل  اإلشارة  يف   احلال  هو  كام 

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ   ﴿تعاىل:    هقولري  يف تفس  الشاذة

ٿ  ٹ    ٹ   ﴿» : يف تفسري اجلاللني  قال   [65]يوسف:    ﴾ ڤ  ڦ   ڦ  ڦ

  ة أي: أي  استفهامي  ﴾ڦ  ﴿  ، ﴾ ڦ ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ڦ 

 نطلب من إكرام امللك أعظم من ه
 
قوب وكانوا بالفوقانية خطابًا ليع  وقرئ،  اذيشء

 . (1) «ذكروا له إكرامه هلم

ہ  ﴿  »  :[8]امللك:    ﴾ ھہ  ہ   ھ   ﴿  يف تفسري قوله تعاىل:  أيضاً   الوق

 . (2)«تقطعألصل تعىل ا  (تتميز)وقرئ   ﴾  ہ 
عدم   يف  السبب  اجلاهتامولعل  بنم  إىل سباللني  يرجع  أصحاهبا  إىل  القراءات  ة 

 .واإلجيازري الذي يقوم عىل االختصار سف هذا التطبيعة 

 
اجلاللني )ص تفسري  (1) بن م243  الل  عبد  قرأ  ينظر(  بالتاء،  حيوة  وأبو  )  :سعود  املحيط  ،  ( 6/296البحر 

 . (1/376) (، إعراب القراءات الشواذ249شواذ القراءات )ص

شواذ القراءات  ،  (10/224ط )حيالبحر امل  :ينظر  "يزتتم"( قرأ طلحة بتاءين  562تفسري اجلاللني )ص(  2)

 .(2/309الشواذ ) إعراب القراءات   ،(479)ص
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مقدم يف  ذلك  إىل  السيوطي  أشار  اوقد  سولتفة  تفسري  يف  الرشوع  قبل  رة  سري 

بقوله القر»  :البقرة  عىل  اوتنبيه  املختلفة  وجه    ملشهورةاءات  وتعبري عىل  لطيف 

يوهذ(1) .«وجيز عد  يضقتا  املفس  القراءامن  ذكر  يف  التوسع  إىل م  ونسبتها  ت 

  ، اهلدف من ذكرها هو إثراء املعاين القرآنية التي تتعدد فيها القراءات   ألن    ؛أصحاهبا

ها حمله كتب  وإال فبيان القراءات ونسبت  ،ا هو مقصود املفس من ذكر القراءاتهذو

ا الرواية والدراية وليس    ملتخصصة القراءات  ا يف  د  م  ا مما حي  ولعل هذ  ،لتفسريكتب 

الع للتفسري بأمور بعيدة عن املعاين  ذهن املط  لغحتى ال ينش  ،للجاللني يف تفسريمها

الكريم  للقرآن  موكا،  التفسريية  ولكنني  ن  املبحث  هذا  عن  االستغناء  املمكن  ن 

 ت اءلقرا من التقصري يف نسبة اليلنيمني اجل أ  ساحة اإلماحتى أبرِ آثرت  أن أشري إليه  

  .يشءدم املعنى يف مادامت ال خت

م التفسري  خلو  يعني  ال  وإنام  نوهذا  اإلطالق  عىل  العلمية   النسبة  لألمانة 

  :ي، وه قراءة إىل أصحاهبالة انسب اتم فيه ثالثة مواضع وجدت

الكاللةـآي -1 س   ة  النساءـيف  قول  ورة  م  :ىلعات  هيف  أخت  أو  أخ  أم( )وله    ن 

ڈ  ژ    ﴿  »  يف التفسري: بقوله  سعود  ابن مإىل    قراءةفقد نسب هذه ال  [12]النساء:  

  ﴾ ک  ک ﴿   ال والد له وال ولد،  :أي  ﴾ ڑ ﴿  : ربصفة، واخل  ﴾ژ  ڑ
وقرأ به   ،أي من أم  ﴾ک  گ  گ  ﴿   لة، كالال  أي املوروث  ﴾ ک   ﴿   تورث كاللة،

 . (2)«ابن مسعود وغريه
  ﴾  ڦ  ڦ ڤ  ڤ  ﴿  تعاىل:  ة الكافرون يف قولهعند قوله تعاىل يف سور -2

قراءة    [6:]الكافرون من  الياء  حذف  قراءة  نسب  دي)فقد  السبعة   (نويل  القراء  إىل 

اإلسالم قبل   (نيويل د)الرشك    (لكم دينكم)»  ، فقال يف التفسري:وإثباهتا ليعقوب

 
 . (1/239ن )التفسري واملفسو (1)

  .(79تفسري اجلاللني )ص (2)



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ لدراسل اطيبـلشاام ـمإلاد ـهـعم ةـلـجـم

207 

يعقوب يف  عة وقفا ووصال وأثبتها  أن يؤمر باحلرب وحذف ياء اإلضافة القراء السب 

 . (1) «احلالني

فقد نسب قراءة )هذين( أليب عمرو   [36: ]طه  ﴾وئوئ  ﴿ تعاىل عند قوله -3

ا يف  يف   ﴾ وئ  وئ  ﴿ »  فسري:تلقال  باأللف  للمثنى  يأيت  أن  من  للغة  موافق  وهو 

 .   (2) «  ذين()هو رأحواله الثالث وأليب عم 

نسب    [24:]ق  ﴾ مي زي ري ﴿  :تعاىل  قوله  عند )فقد  أليب  قراءة  ألقني( 

 .   ( 3) « ا ون ألفً ه قرأ احلسن فأبدلت الن وب ألقني  لق ألق أوأ  أي»سري: سن، قال يف التفاحل
 
 
 

 
 

 
 . (2/302النرش )، (50رسم املصحف )ص اجلامع ملا حيتاج إليهينظر: ( 603تفسري اجلاللني )ص  (1)

)ص(  2) اجلاللني  ينظر 315تفسري  )ص  :(  امل(419السبعة  إرشاد  )،  (141)ص  بتدي،  ، ( 2/241النرش 

   .(454اءات )صحجة القر

  .(069تفسري اجلاللني )ص  (3)
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 رابعلااملبحث 
 اجلاللني يف توجيه القراءاتمنهج 

أهم   هو  املبحث  هذا  البحثيف  ما  ولعل  هذا  ذكر   ألن    ؛   إنام  اجلاللني  تفسري 

من   االقراءات  واستخالص  توجيهها  تعد  أجل  من  الدقيقة  هذه   ،دهاملعاين    ويف 

  نمآلية رتتب عليها زيادة يف بيان ما اشتملت عليه ا من الفوائد التي يت كثري  القراءا

واألخال  ،األحكام العقيدة  جمال  يف  توجيهات  من  منها  يستخلص  وقد    ،ق وما 

عىل   الوقوف  التفس  املنهج حاولت   يف  اجلالالن  سلكه  يدور  الذي  أنه  يل  فتبني  ري 

 اآلتية:    املطالبول ح

 . وترك القليل منها سري تفالءات الواردة يف  قراال  بعض ل  يعلت  :ب األولاملطل
 اجلاللني ومنه عىل سبيل املثال قوله: يا تفسري انكثريا يف ث   ذلكقد ورد و

تقبل)» والياء  [ 48ة:ربق ل]ا  (وال  بألف   [ 51]البقرة:  ﴾ ڦڦ﴿»(1) «بالتاء 

 ﴾ ڦ  ڦ  ڦ ﴿ »  ( 3)«والياء  بالتاء  [83]البقرة:  ﴾ ۈ  ٴۇ ﴿   (2) «اودوهن

  ﴾   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻڱ﴿ »(4)«ى ويف قراءة أرس    [58رة:  ]البق

 [ 98  ]البقرة:   ﴾ ۀ﴿ »   « وبه بياء ودوهنا  ،بكس اجليم وفتحها بال مهز  [98  :ة]البقر

 ، اءـيهبمزة و  (ميكائيل)ويف قراءة    ،طف اخلاص عىل العامن عم  كةئالعطف عىل امل

أخـوف بـي  يـ رى  وال ـص ـلناـب  [214رة:  ـ]البق  ﴾ ې ې﴿ »  (5) «اءـال    (6) . «عـرفـب 

 
  .(2/159النرش )، (2/35املبهج )، (394لبيان )صا جامع  :( ينظر8تفسري اجلاللني )ص (1)

 . (159لنرش )ا، (2/252لتذكرة )ص، ا(154السبعة )ص :( ينظر8تفسري اجلاللني )ص (2)

 .(2/164النرش )، (1/369الحتاف )ا، (50)ص املبتديإرشاد  :( ينظر21ني )صفسري اجلاللت (3)

 .(2/164النرش )، (181)ص  لألصبهاين غايةال، (163السبعة )ص :( ينظر13اجلاللني )صتفسري  (4)

)ص تفسري    (5) ينظر15اجلاللني  )ص  :(  )ص،  (230التيسري  ،  (2/165)  النرش،  (166-165التبرصة 

  .(28برش )صع الطالئ

اجلاللني  (6) ينظر 33)ص  تفسري  املبتدياإرش  :(  ملستنري  ا،  (183)ص  لألصبهاين  الغاية،  (57)ص  د 

 .(2/171النرش )، (2/55)
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فيضعفه    [245]البقرة: ﴾ ائ﴿» قراءة  پ   ٻ﴿»(1)«يدد شبالتويف 

قراءة    [6]القصص:   ﴾پ  پ  ورفع   بفتح  (ويرى)ويف  والراء  التحتانية 

 ا التفسري. وهي كثرية ومتعددة يف ثناي ،وإىل غري ذلك من األمثلة(2)«ةالث الث ءاألسام

   .ةاءقر  علة الشارة إىلاإل:  ايناملطلب الث
 لة عىل كثرية ومتعددة، منها:مثواأل

سيقولون )»  قال يف تفسري اجلاللني:  [85]املؤمنون:    ﴾ ۈ ﴿  هلوما ورد يف ق -1

 ( 3)«املعنى من له ما ذكر إىل أن   نظراً  ؛نيضعوبالم اجلر يف امل ﴾مئ ﴿ ويف قراءة (الل
  ﴾ ڱ  ﴿ »  : اللنيري اجلقال يف تفس  [ 9]احلجرات:  ﴾ ڱ﴿   قوله ما ورد يف   -2

     . (4) «(اقتتلتا) ئوقركل طائفة مجاعة  ألن   ؛نظرا إىل املعنى ؛مجع  
الثالث القراء توسط  ال  :املطلب  توجيه  وال    ات؛يف  اململ  ابلطويل  فليس 

 . لقصري املخلاب
 ما ييل:   تهومن أمثلذلك كثريا يف ثنايا التفسري  كرذ ددتعوقد 

ورد يف -1 اجلال  [94  ]األنعام: ﴾يب  ﴿  قوله  ما  تفسري  يف  لقد  )»  :نيلقال 

بين كم مج  :أي   ،وصلكم  (تقطع  ظرف  ،مكعتشتت  بالنصب  قراءة   : يأ  ،ويف 

 . (5) «وصلكم بينكم
 

اجلاللني )ص  (1) ينظر40تفسري  البيان )ص  :(  )الكن،  (423جامع  )،  (2/426ز  حجة ،  (2/172النرش 

 . (139القراءات )ص

جة البن  احل،  (2/255النرش )  ،( 424التبرصة )ص،  (492لسبعة )ا  :ينظر(  386 )صري اجلاللنيتفس  (2)

 .(252خالويه )ص

حجة  ،  (2/246النرش )،  (2/454ة )صكرالتذ،  (447السبعة )ص  :( ينظر347صتفسري اجلاللني )  (3)

 . (490القراءات )ص

)صت  (4) اجلاللني  أ يب   516فسري  اب ن   أ   ر  ق  ة  (  ب ل  ت ا،  : ع  ت ت ل  ل  اق  ىل   الت  ع  ظ   ي ة  ف 
ع    ث ن  ب ن   د   ي  ز  ،و  ٍّ

ب ي   يل  ع   ن  ب    د  و 

ري    م  ي  : ع 
الت ث ن  ىل   ع  ت ا  ت ت ل  ت ني  اق  ف 

ب الط ائ  اًعى  ر  م   ،
)  :ينظر.  ة  املحيط  )،  (9/516البحر  ،  (19/375القرطبي 

 . (444راءات )صشواذ الق

طالئع ، (2/195)النرش ، (2/025بهج )امل، (78)صإرشاد املبتدي  :ينظر (391تفسري اجلاللني )ص  (5)

  .(64لبرش )صا
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  چ ﴿ »  قال يف تفسري اجلاللني:   [6]لقامن:   ﴾چ ﴿   ما ورد يف قوله  -2

  ﴾ چ﴿   ، ﴾ ڄ﴿   وبالرفع عطفا عىل   ، ( يضل ) بالنصب عطفا عىل    ﴾ چ چ
 . (1) «ذو إهانة ﴾  ڍڇ    ڇ  ڇ  ﴿  هبا ءً زومه

ۀ  ﴿ »   ري اجلاللني: تفس  قال يف  [7]السجدة:     ﴾ہ ﴿   له يف قو  ما ورد -3

ھ       ﴿   وبسكوهنا بدل اشتامل  ،صفة  ماضياً   بفتح الالم فعالً    ﴾ ۀ   ہ  ہ  ہ

 . (2)«﴾ ے ھ   ﴿آدم   ﴾ ھ  ھ     
قوله -4 ىئ    ېئ ﴿»  لني:قال يف تفسري اجلال  [3]فاطر: ﴾ یىئ  ﴿  ما ورد يف 

 وحمالً   الق لفظاً خلبالرفع واجلر نعت   ﴾ی ىئ  ﴿   وخالق مبتدأ  ،دةزائمن   ﴾ ىئ  

 . (3) «﴾ ی    ی  ی  ﴿ وخرب املبتدأ 
ڎ  ڈ   ﴿»  قال يف تفسري اجلاللني:   [19]اجلن:    ﴾ڈ   ﴿  ما ورد يف قوله -5

ا   ﴾ ڈ ازدحاماو  ملالبكس  بعضا  بعضهم  ركوب  يف  كاللبد  لبدة  مجع    ؛ضمها 

 . (4)«عىل سامع القرآن صاً حر
 .ىر األخ اءة وتركتوجيه قر   :املطلب الرابع

 : ومن أمثلة ذلك ما ييل

 ﴾ڤ  ﴿»  قال يف تفسري اجلاللني:  [148]البقرة:     ﴾ڤ ﴿  ما ورد يف قوله -1

 . (5)«(هاالمو) ءةويف قرا ،وجهه يف صالته ﴾ ڤڤ ﴿  قبلة  ﴾ ڤ ﴿  من األمم
 

)صتفس  (1) اجلاللني  ينظر411ري  )ص  :(  البيان  )ص  ،(670جامع  )،  (438التبرصة    ، (2/259النرش 

 . (16/464القرطبي )

)ص  (2) اجلاللني  ينظر 415تفسري  )صال  :(  املبتدي  ،(516سبعة  )،  (170)ص  إرشاد  ، ( 2/260النرش 

 .(856-675حجة القراءات )ص

املشكل ،  (2/263النرش )،  (385برصة )صالت،  (425التيسري )ص  :( ينظر434لني )صري اجلالتفس  (3)

(2/592). 

)ص  (4) اجلاللني  ين573تفسري  )ص  : ظر(  البيان  )،  (761جامع  )،  (2/696الكنز  ،  ( 2/293النرش 

 .(2/442كشف )ال

)ص  (5) اجلاللني  ينظر23تفسري  املبتدي  :(  )صالبياجامع  ،  (171)ص  عةالسب،  (54)  إرشاد  ، ( 411ن 

 . (31)صلبرش طالئع ا، (2/168)النرش 
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ٹ  ﴿ » اللني:جلفسري اقال يف ت [29: ]النساء ﴾ ڄ   ﴿ ما ورد يف قوله -2

الرشع كالربا    حلرام يفاب ﴾ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ 

ويف قراءة بالنصب أن تكون    ،(جتارة  )تقع   ﴾ ڄ   ڄ ﴿   لكن   ﴾ڦ ﴿   والغصب 

   .(1)«اوطيب نفس فلكم أن تأكلوه (عن تراض منكم) األموال أموال جتارة صادرة 
أطال    فيما  أو   و نحلما كان خاصا اب تعليل    توسع يف العدم    :املطلب اخلامس 

 ءات.ار الق يف تعليله من النحاة 
هذا    ليس  أشار    الكتابإذ  وقد  النحو،  مسائل  باستيعاب  تفسري خاصًا  يف 

 يف مواضع متعددة منها ما ييل:   إىل ذكر ذلك اجلاللني

 ڭ  ﴿ »  تفسري اجلاللني:  يف  قال  [08]األنعام:)حتاجوين(    ما ورد يف قوله -1

  ﴾ ۇ ۇ  ﴿ ن تركهاتصيبه بسوء إم أن ألصناوه بادديف دينه وه  جادلوه    ﴾ ڭ

ا النوننيلنون وختبتشديد  النحاة ونون    ،فيفها بحذف إحدى  الرفع عند  نون  وهي 

 . ( 2) «الوقاية عند القراء

قوله -2 يف  ورد  اجلاللني:    [94]األنعام:   ﴾يب   ﴿  ما  تفسري  يف  د  لق)»قال 

وصلكم    : ي أ   ، ف ظر بالنصب    ويف قراءة  ،ت مجعكمشتت  :أي  ،وصلكم  (كمبين   تقطع

 . (3)«من شفاعتهادنيا يف ال  ﴾ىتخت  مت  حت ﴿ ذهب  ﴾جت   ﴿  بينكم

ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ   ﴿   ما ورد يف قوله -3

تفسري    قال يف  يف قراءة ابن عامر  [137]األنعام:   ﴾ۇ  ۇ     ۆ  

ذكر   ﴾ۓ ﴿»  اجلاللني:  ما  هلم  زين    بالوأد   ﴾ ۇ   ۇ﴿   كام 
 

ينظر83تفسري اجلاللني )ص  (1) املب  :(  )،  (78-77)صتدي  إرشاد  ا(2/110املستنري   ،( ،  ( 190/ 2لنرش 

 . (1/282التبيان )

اجلال  (2) )صتفسري  ينظر137لني  )ص  :(  )،  (278التيسري  )،  (2/247املبهج   التبيان ،  (2/195النرش 

 .(401)ص

طالئع ، (2/195النرش )، (2/250ملبهج )، ا(87)ص بتديإرشاد امل :ينظر (391اجلاللني )ص  تفسري ( 3)

 .(64)صالبرش 
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اجل ﴾ۆ ﴿ فاعل با  نمن  ببنا   ،﴾ ڭ   ﴿   لرفع  قراءة  للمفعول    ئهويف 

)قت )ونص  ل(ورفع  وجر  به  األوالد  بإضافتهب  بني    ،رشكائهم(  الفصل  وفيه 

  وإضافة القتل إىل الرشكاء ألمرهم به   -وال يرض    -املضاف واملضاف إليه باملفعول  
  ۉ ۅ   ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ ﴿   خيلطوا  ﴾ ۈ  ﴿   هم لكوي ﴾ۆ   ﴿

 . ( 1) ﴾ ې  ې  ې ۉې  
ق وهو مواف  )إن هذان(»  اجلاللني:   ما ورد يف قوله )هذان( قال يف تفسري -4

 .   (2) «الثالث وأليب عمرو )هذين(يأيت للمثنى باأللف يف أحواله  للغة من أن
 . توسع يف تعليل القراءة إذا كان هلا أثٌر يف بيان املعىنال: دساملطلب السا 

 فسري وأذكر منها عىل سبيل املثال: تلايا اثن يف اتاءللقر وقد تنوع تعليله

 ﴾  ٺ  ٺ  ٺ   ﴿ »  :ري اجلاللني قال يف تفس ﴾ ٺ﴿  لهقو  يف  ما ورد -1

لل    إال  فيه ألحد  ظاهرًا  ملك  ال  ألنه  بالذكر  القيامة، وخص   يوم  وهو  اجلزاء  أي 

عناه مالك  م ف  ﴾  ٺ ﴿  ومن قرأ:  [16]غافر:    ﴾ېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ﴿تعاىل بدليل  

هو  هكلر  ماأل أو  القيامة  يوم  كغ  يف  دائام  بذلك  الذفاموصوف  فصر  وقوعه نب  ح 

 . (3)«فةصفًة ملعر
ۋ  ﴿»  قال يف تفسري اجلاللني:   [259]البقرة: ﴾ى  ى ﴿  هما ورد يف قول -2

ى  ﴿  العصري  ﴾ ې ﴿   التني  ﴾ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې 

  من ت  سكلل  ليل من ساهنت وققيل أص  واهلاء  .مل يتغري مع طول الزمان  ﴾ى

بيض  ميتا وعظامه  كيف هو فرآه   ﴾ەئ    ائ  ەئ ﴿  بحذفها  سانيت ويف قراءة

 
اجلال(  1) )صلنيتفسري  ينظر145  )ص  :(  البيان  )ص،  (505جامع  )الن،  (255التبرصة  ،  (2/198رش 

 . (872-869ة )صاحلج

)ص  (2) اجلاللني  ينظر 315تفسري   ):  ( ا  ،(194صالسبعة  ، ( 2/241)النرش  ،  (141)ص  يملبتدإرشاد 

   .(454)ص راءاتحجة الق

)ص(  3) اجلاللني  ينظر1تفسري  املبتد  :(  البيان،  (41)ص  يإرشاد  )،  (154ص)  جامع  ،  ( 1/213النرش 

 . (1/36البحر املحيط )
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ۆئ  ۆئ      ۇئۇئ ﴿عىل البعث  ﴾وئوئ   ﴿  علنا ذلك لتعلمتلوح ف

نحييها بضم النون وقرئ بفتحها من  ﴾ۈئ  ېئ  ﴿  من محارك  ﴾ۈئ  

 . (1) «نحركها ونرفعها -ويف قراءة بضمها والزاي  -لغتان  -أنرش ونرش 
  ﴾ ڭ  ﴿»  اجلاللني: تفسري قال يف [110]يوسف:  ﴾ۅ﴿  هولما ورد يف ق -3
أي فرتاخى   [091]يوسف:   ﴾ڳ ڳ   ڳ   گ  گ  ڳ ﴿  دل عليه  ملا  غاية

 ( أهنم قد كِذبوا)الرسل  أيقن ﴾ۆ  ۆ  ﴿ يئس ﴾ۇ  ۇ  ﴿ نرصهم حتى

تكذيباً  والتخفيف  بالتشديد  بعده  إيامن  الرس   ال  أن  األمم  ظن  ما   لأي  أخلفوا 

 ماض    داً وبنون مشد  وخمففاً   بنونني مشدداً   (ن جين رنا فـ نص  ءهم اج)  وعدوا به النرص
 . (2) «املرشكني ﴾    ى    ې  ى  ﴿عذابنا  ﴾ ې   ۅ  ۉۉ  ې  ې ﴿

 . التوّسع يف بيان معىن اآلية اليت تشتمل على األحكام الفقهية   : لسابع املطلب ا 
ع اجلالال د ال واستعانا ؛ةبيان معنى اآلي ن يفتوس    من و يها،ف اتاءقريف ذلك بتعد 

 أمثلة ذلك ما ييل: 

قوله -1 تفقال    [184]البقرة:   ﴾ڌ  ﴿   ما ورد يف  ڇ  ﴿»سري اجلاللني:  يف 

 ﴾ڎ  ڌ ﴿هي  ﴾ڌ﴿  لكرب أو ال يرجى برؤه ﴾ ڍ ﴿  ال   ﴾ڍ 

إضافة  ءة بارويف ق  ،البلد لكل يومي قدر ما يأكله يف يومه وهو مد من غالب قوت  أ

غ  ،للبيان  :وهي  (فدية) ال  بني    ، رةدقم  ريوقيل  اإلسالم  صدر  يف  خمريين  وكانوا 

ا  ،لفديةالصوم وا من شهد منكم الشهر فليصمه قال    :لصوم بقولهثم نسخ بتعيني 

عبـاب احل  :اس ـن  وال ـامـإال  أفـمرضـل  إذا  بال  ـطـع  باقية  فإهنا  الولد  عىل  خوفا  رتا 

 . (3) «امنسخ يف حقه
 

اجل  (1) )ص تفسري  )ص  :ينظر(  43اللني  )،  (189السبعة  )،  (121-2/120املبهج  ، ( 2/174النرش 

 .(033-4/302طبي )القر

 . ( 1178-1175/ 2احلجة ) ،  ( 222/ 2النرش ) ،  ( 116)ص   د املبتدي إرشا   : ر ( ينظ 248اللني )ص تفسري اجل    ( 2) 

القراءات  ، (2/170) النرش، (2/51املستنري )، (56)ص  إرشاد املبتدي :( ينظر28)ص نيتفسري اجلالل (3)

 .(163-163القرآنية )ص
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  : ن ــ يـل الـ ر اجلـسيـ فـي تـال فـق  [222]البقرة:   ﴾ے ﴿   هـلو ـي قـا ورد ف ـم -2

ۀ  ۀ   ﴿  النساء فيهاحليض أو مكانه ماذا يفعل ب  :يأ   ﴾ڻ  ڻ  ڻ ﴿»

ي وقته أ   ﴾ہ  ھ﴿  أتركوا وطأهن﴾ہ  ہ   ﴿  لهقذر أو حم  ﴾ہ  

 ،بسكون الطاء وتشديدها واهلاء   ﴾ ے  ے ﴿  باجلامع ﴾ھ  ھ   ﴿  أو مكانه

 . (1)« يغتسلن بعد انقطاعه :يأ ،ل يف الطاءصإدغام التاء يف األيه وف
تفسري اجلاللني:  ﴾ ٺ ﴿  لهقو  يف  ورد  ام -3  ڀ  ﴿ »  قال يف 

ل الب  [6]املائدة:   ﴾  ٺ ماء  :يأ  ،صاق إللاء  إسالة  غري  من  هبا  املسح    ،ألصقوا 

عليه يصدق  ما  أقل  فيكفي  جنس  اسم  شعره  ،وهو  بعض  مسح  وعليه    ،وهو 

ٺ  ﴿  جلر عىل اجلوار)أيديكم( وبا  بالنصب عطفا عىل  ﴾ٺ ﴿  الشافعي

بمعه  :أي  ﴾ٺ كام  رج  (2) نةلسا  تهين ام  كل  يف  الناتئان  العظامن  عند  ومها  ل 

الساق  وا   ،مفصل  األلوالقدم  بني  املمسوح  فصل  بالرأس  املغسولة  واألرجل  يدي 

الرتتيب يف طهارة هذه األعضاء الشافعي  ،يفيد وجوب  السن   ،وعليه    ة ويؤخذ من 

 . (3)« داتوجوب النية فيه كغريه من العبا
قوله -4 يف  ورد  ڇ  ڍ   ﴿»  اجلاللني:  ريفست  قال يف  ﴾ڑ  ﴿  ما 

ويف    [49]األحزاب:   ﴾ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  

جتامعوهن  أي  )متاسوهن(  حتصوهنا     ﴾ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ ﴿   قراءة 

      .  (4)«باألقراء وغريها 

 
قراءات  ال، (2/711النرش )، (2/56املستنري )، (57)ص  اد املبتديإرش  :ر( ينظ35تفسري اجلاللني )ص (1)

 .(256-250املتواترة )ص

 من البحث. ( 61ص)سبق ذكره. ينظر: ( 2)

)ص  (3) اجلاللني  ينظر108تفسري  املب  :(  )ص،  ( 79)صتدي  إرشاد  )،  (242السبعة  ، ( 2/116املستنري 

 .(337-1/335التبيان )، (2/191النرش )

ينظر442اجلاللني )ص  سري تف(  4) )ال،  (182التبرصة )ص،  (418)ص  التيسري  :(  طالئع ،  (2/172نرش 

 .(36البرش )ص
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ورد يف -5 قوله ما  اجلاللني:  [43لنساء:  ]ا ﴾ ې  ﴿     تفسري  يف  ې   ﴿ »  قال 

هو اجلس باليد قاله   ،نى اللمسعم وكالمها ب  ، ألفاءة بالويف قر ﴾ې  ې

  وعن ابن عباس هو اجلامع   ،وأحلق به اجلس باقي البرشة  ،ابن عمر وعليه الشافعي
جع إىل ما  وهو را  ،تتطهرون به للصالة بعد الطلب والتفتيش  ﴾ ې  ى  ى    ﴿

 . (1)«رىضعدا امل

 لل.اد الع ير إ اجلللني يف  طريقة   :ثامناملطلب ال
ائي    اخلالفات  عتتبومن خالل   ر 

هلام    أن  ني  يف تفسريمها تب  نة التي عللها اجلالالالق 

 . راد العللإيطريقتني يف 

 القراءة ابتداًء ثم يعللها.    إيراداألول منهام: 

القراءة للداللة  يذكروأوجه لغوية ثم  ما فيها من معان الثاين: يفس اآلية ويبني و

 ألوجه.عىل بعض هذه ا

 : أوالً  ةراد القراءومن أمثلة إي

ېئ  ﴿»  تفسري اجلاللني:  يف  قال  [154]النساء:    ﴾ىئ  ﴿   ورد يف قوله   ما -1

التاء يف األصل يف    ﴾ىئ  ىئ   ىئ   ويف قراءة بفتح العني وتشديد الدال وفيه إدغام 

 ﴾ ی  ی   جئ  حئ   ﴿   باصطياد احليتان فيه ﴾ ی   ی  ﴿   ال تعتدوا   :ي أالدال  

 . (2) « قضوهذلك فنعىل  
 ڤ ﴿»قال يف تفسري اجلاللني:  [163النساء:  ] ﴾ڤ ﴿   قولهما ورد يف   -2

 . (3)«أي مكتوبا ،والضم مصدر بمعنى مزبورا ،ح اسم للكتاب املؤتىبالفت ﴾ڤ
 

طالئع ،  (2/188)النرش  ،  (2/105املستنري )،  (75)ص: إرشاد املبتدي  ( ينظر85ص)  تفسري اجلاللني  (  1)

 .(53البرش )ص

 . ( 190/ 2النرش ) ،  ( 122/ 2) املستنري  ،  ( 402) السبعة  ،  ( 78)   بتدي : إرشاد امل ( ينظر 021تفسري اجلاللني )ص     ( 2) 

)صـ الليـاجلر  ـيـتفس  (3) ي041ن  )صــ ع ـبـالس  :ر ـظـن ـ(   ، ( 231)ص  هاينــلألصب  ةـــاي ــغ ـال،  ( 240ة 

  .(2/190النرش )، (311 /2رة )صــذك ـالت
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قال يف   [4  ]الرعد:  و)األكل(و)تسقى( و)نفضل(  )وزرع(    ما ورد يف قوله -3

اجلاللني: عىل  با  ﴾ۀ ۀ ڻ ﴿  بساتني  ﴾ڻ﴿»تفسري  عطفا  لرفع 

عىل    (جنات) صنو  ﴾ہ ہ﴿   قوله   وكذا  (عنابأ )واجلر  وهي    ،مجع 

 (تسقى)منفردة   ﴾ ہ  ہ  ﴿وتتشعب فروعها    ،نخالت جيمعها أصل واحد ال

 والياء بالنون ﴾ھ  ھ    ھ ﴿ املذكور :والياء أي ،اجلنات وما فيها :بالتاء أي
امض وهو حلو وحبضم الكاف وسكوهنا فمن    ﴾ ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ﴿

 . (1) "من دالئل قدرته تعاىل
  ڄ﴿ »  ل يف تفسري اجلاللني:قا  [2]إبراهيم:    ﴾ڄ  ڄ ﴿  رد يف قولهما و -4

ڄ  ڃ  ڃ   ﴿   باجلر بدل أو عطف بيان وما بعده صفة والرفع مبتدأ خربه  ﴾ ڄ

 . (2) « بيداملكا وخلقا وع  ﴾ڃ  ڃ  چ  چ  چ
أمثلة من    تفسري  ومن  فيها  ما  وبيان  واآلية  يمعان  ثم  لغوية  القراءة    ذكر أوجه 

 :يلما ي هجض هذه األوللداللة عىل بع

ٹ  ڤ   ﴿»قال يف تفسري اجلاللني:  [97]املائدة:   ﴾ڦ   ﴿  ولهما ورد يف ق -1

باحل ﴾ ڦ  ڦ ﴿   املحرم  ﴾ ڤ  ڤ  ڤ  دينهم  أمر  به  إليه  يقوم  ج 

ب له  ،أمن داخلهودنياهم  التعرض  إل  ،وعدم  ثمرات كل يشء  قراءة ويف  ،يهوجبي   

 . (3)«قيام( بال ألف مصدر قام غري معل)
ڄ  ﴿»  لني:قال يف تفسري اجلال  [26اف:  ]األعر ﴾ ڇ   ﴿  ه ورد يف قولما   -2

وهو    ﴾ چ  چ ﴿يسرت ﴾چ ﴿  خلقناه لكم  :أي  ﴾ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 
(1)  ( اجلاللني  ينظر 249صتفسري  )ص  :(  البيان  املبتدي  ،(572جامع  برصة  الت،  (118)ص  إرشاد 

 . (2/223النرش ) ،(323)ص

اجلاللنيت  (2) ينظر255)ص  فسري  )صال  : (  )،  (362سبعة  )،  ( 3/12املبهج  النرش ،  (2/231املستنري 

(2/224).  

،  (2/186نرش )ال،  (2/318التذكرة )ص،  (81)ص: إرشاد املبتدي  ( ينظر124 )صلنيتفسري اجلال  (3)

 .(237)صالقراءات   حجة، (92اجلامع ملا حيتاج إليه من رسم املصحف )ص
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التقوى( العمل الصالح والسمت احلسن بالنصب    ن الثياب )ولباس  ما يتجمل به م

مبتدأ خربه مجلة   لباساً   عطف عىل  ﴾ ڎ ڌڌ ڇڍ  ڍ  ڇ  ﴿ذلك:    والرفع 

 . ( 1)   « ب يؤمنون فيه التفات عن اخلطا ف  ﴾ ڈڎ ﴿ رته  دالئل قد 
 ﴾ ڑ ﴿ »   تفسري اجلاللني: قال يف    [46]إبراهيم:   ﴾ک ﴿  يف قوله  ما ورد -3

ملعنى ال يعبأ به وال ا  ﴾ ک  ک  گ   ﴿  وإن عظم   ﴾ ک   ک    ﴿  ما

أنفس إال  قيلوا  ،هميرض  هنا  باجلبال  املشبهة   ،حقيقتها  :ملراد  وقيل رشائع اإلسالم 

واملراد   ،ل فإن خمففةورفع الفع  (لتزول)يف قراءة بفتح الم  و   ،اتالثبوهبا يف القرار  

مكرهم كفرهم  ،تعظيم  باملكر  املراد  الثانية  ويناسبه  ،وقيل   ۆ ﴿   عىل 

ول ما وعىل األ   [90]مريم:   ﴾ ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

 . (2)«وما كان قرئ
 ﴾  ۓ  ﴿»  ني:ل يف تفسري اجلال  قال     [ 101]اإلرساء:   ﴾ ۓ   ﴿   ما ورد يف قوله -4

  ، مرشكني عىل صدقك أو فقلنا له: اسألعنه سؤال تقرير لل ﴾ ۓ  ڭ ﴿  يا حممد 

    .(3)«ويف قراءة بلفظ املايض
 . نيةآابآلايت القر  ات القراء   بعض االستعانة يف توجيه : تاسعاملطلب ال

 بياهنا كالتايل: يف ثنايا التفسري ست مواضع  ورد ذلك يفوقد 

قول  -1 توجيه  يف  ورد  يفقا  ﴾ٺ﴿   هما  اجلاللني:  ل      ٺٺ ﴿»  تفسري 

اجل  ﴾ٺ بالذكر  ،زاءأي  وخص   القيامة،  يوم  ف  ؛وهو  ظاهرًا  ملك  ال  يه ألنه 

 
)  ، ( 148/ 2)   املستنري   : ينظر (  531لني )ص ال اجل تفسري  (  1) )،  (1/563االحتاف  الطربي    ، (10/128تفسري 

 .(2/202النرش )

،  ( 3/16بهج )صامل،  (363السبعة )ص،  (121)ص  إرشاد املبتدي  :( ينظر261ني )صلتفسري اجلال(  2)

 .(2/225النرش )

ملحيط  البحر ا  :ينظر  .  ابن عباسا  هبرأ  ق  )فسأل( عىل املايض  اءة شاذةوهي قر  (292تفسري اجلاللني )ص  (3)

   .(283)ص(، شواذ القراءات 13/183القرطبي ) (،7/120)
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   ﴾ ٺ﴿  قرأ:  ومن  [16]غافر:   ﴾ ېئ     ىئ    ىئىئ  ی   ﴿  تعاىل بدليلألحد إال لل  
القيامة يوم  كله يف  األمر  مالك  كغافر  ،فمعناه  دائام  بذلك  الذنب    أو هو موصوف 

 . (1) «  ملعرفةصفًة  قوعهفصح و
قال يف تفسري  [36]مريم:  ﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ﴿ ما ورد يف توجيه قوله -2

وربكو )»  اجلاللني: ريب  الل  فاعبدوهأن  اذكر  (أن)بفتح    (م  رها  ـوبكس  ،بتقدير 

 ]املائدة:   ﴾ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ﴿   يل لقل بد بتقدير  

 . ( 2) «ىل اجلنةمؤد إ ﴾ ېئ   ﴿ طريق  ﴾ ۈئ   ﴿ املذكور  ﴾ۈئ   ﴿ [117
 .والصرفية ابلعلل النحوية بعض القراءات  توجيه  تعانة يف االس   : العاشر املطلب  

 ما ييل: ومما ورد يف ذلك 

قوله -1 توجيه  يف  ورد  اجلاللني:   لقا  [92]املؤمنون:   ﴾ ٿ  ﴿  ما  تفسري    يف 

الفلك ﴾ٺ﴿» من  نزولك  امليم   ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ﴿   عند  الزاي  بضم  وفتح 

امل  ،واسم  مصدراً  النزولوبفتح  الزاي مكان  أو   ﴾  ٿ ﴿  يم وكس  ذلك اإلنزال 

 . ( 3) «﴾ٹ  ٹ   ٹ   ﴿ املكان
  : قال يف تفسري اجلاللني   [111]الشعراء:   ﴾مخ﴿   هورد يف توجيه قولما   -2

)وأتـقويف   ﴾مخ﴿  ولكـقـل ﴾حخ﴿   دق ـ ص ـ ن  ﴾  مح  جخ ﴿ »  ك(  ـ اعـبـراءة 

 . (4) «دأـتـع مبـابـع تـم ـج
 

)ص  (1) اجلاللني  املبتدي    :ينظر  (1تفسري  )،  (41)صإرشاد  )7/ 2املستنري  النرش  البحر  ،  (1/213(، 

 .(1/36املحيط )

)ص  (2) اجلاللني  ينظ073تفسري  )ص،  (410)ص  السبعة  :ر(  )ا،  (358التيسري  لنرش  ا،  (2/553لكنز 

(2/239). 

)صتفس  (3) اجلاللني  ينظر344ري  املبتدي    :(  )،  (150)صإرشاد  )،  (2/148املبهج  ، ( 2/624النرش 

  .(2/500ملشكل )ا

اجلاللني )ص  (4) ينظر 371تفسري  املبتدي  إر  :(  ) ،  (158)صشاد  ،  ( 2/251)النرش  ،  (2/244االحتاف 

 . (16/15القرطبي )
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  ﴾ ی  ﴿ »   : اجلاللني ال يف تفسري ق   [ 87]النمل:  ﴾ ی ﴿   يف توجيه قوله  ما ورد -3

ع إليهتنوينه  املضاف  عن  إح  :أي  ،وض  بعد  القياموكلهم  يوم   ﴾ ی  ﴿  ةيائهم 

الفاعل  واسم  الفعل  باملايضع والت   ،صاغرين  ﴾ی  ﴿  بصيغة  اإلتيان  يف   ؛بري 

 . (1) «لتحقق وقوعه

  اجلاللني: قال يف تفسري    [157عمران:  ]آل   ﴾جت ﴿  ما ورد يف توجيه قوله -4
امليم   ﴾ جت يب   ﴿  ي اجلهادأ ﴾مب  ىب   حب  خب﴿   قسم  الم ﴾جب﴿» بضم 

 . (2) « أتاكم املوت فيه :يأت يموت ويامت وكسها من ما

قوله -5 توجيه  يف  ورد  اجلاللني  [99ام:  ع]األن ﴾ۆ ﴿  ما  تفسري  يف    : قال 
فتح الثاء وامليم وبضمهام وهو  ب ﴾ۆ  ۆ  ﴿   يا خماطبون نظر اعتبار   ﴾ۇ ﴿»

يف هو )و(  ما يبدوا ك  أول ﴾ۈ    ۈ  ﴿  بة وخشب جر وخشمجع ثمرة كشجرة وش 

 . (3) « ودإذا أدرك كيف يع إىل )ينعه( نضجه

قوله  -6 توجيه  يف  ورد  اجلاللني يفقال    [ 20]املؤمنون:   ﴾ ڄ ﴿   ما  تفسري    :  
وفتحها -جبل   ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ﴿» السني  الرص  -بكس  ف  ومنع 

الرباعي والثال ﴾ڄ  ﴿  للبقعة  والتأنيثللعلمية   ائدة الباء ز ﴾ ڄ﴿  ثيمن 

 . (4) «زيتونىل الثاين وهي شجرة الية ععىل األول ومعد  
 

اجلاللني    (1) ين384)صتفسري  )صال  :ظر(  )،  (2/346)  ستنريامل،  (398تيسري  طالئع  ،  (2/254النرش 

 . (141-140البرش )ص

)ص  (2) اجلاللني  املبتدي    :ينظر  (07تفسري  )ص،  (69)صإرشاد  )،  (2/297التذكرة  ، ( 2/821النرش 

  .(1/624احلجة )

، ( 2/196)  النرش،  (246)ص  لألصبهاين  لغايةا  ،(280التيسري )ص  :( ينظر140تفسري اجلاللني )ص  (3)

   .(2/22الكشف )

)ص  (4) اجلاللني  ينظ343تفسري  )ص  ر:(  البيان  )ص،  (636جامع  ،  (2/246)  النرش،  (392التبرصة 

 . (7/555البحر املحيط )
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 العرب.   ت ف لغا إىل اختل   ترجع   ذكر بعض القراءات اليت عشر:    ادي حل ا ب  املطل 
 ومما ورد يف ذلك ما ييل: 

قوله  -1 عمران:    ﴾ے  ﴿  ما ورد يف توجيه    قال يف تفسري اجلاللني:   [79]آل 
ها لغتان يف مصدر حج  حاحلاء وفت ب بكس  واج»:  ﴾ھ  ھ  ے   ے  ۓ ﴿»

 . (1)«نى قصدبمع
ورد    -2 قولهما  توجيه  عمران:   ﴾ ڦ  ڦ ﴿  يف  تفسري    [176]آل  يف  قال 

وبفتحها وضم الزاي من حزنه    ،بضم الياء وكس الزاي  (:نكزال حيو)»  اجلاللني:

 . (2) «لغة يف أحزنه
توجيه  -3 يف  ورد  اجل  [52]الشعراء:  ﴾ى ې﴿  ما  تفسري  يف    اللني: قال 

ق فلم يزيدوا  آيات الل إىل احليدعوهم ب  بعد سنني أقامها بينهم   ﴾  ې  ې  ې ﴿»

  ﴾ ى    ﴿  اءة بكس النون ووصل مهزةرويف ق  ،إرسائيل   بني   ﴾ ى ې  ى  ﴿  إال عتوا

 . (3) «﴾ائائ     ﴿ البحر إىل رس هبم ليالً  :أي  ،من رسى لغة يف أرسى
 . يتنيكاآل  اءتنيره القر واعتبا القراءةبيان معىن  عشر:   ينثا الاملطلب 
اجلالالفقد ح القراءة حسب    نرص  معنى  بيان  عىل  تفسريمها  آلية، اسياق  يف 

وبي    اوعد   كاآليتني،  القراءتني  انالقراءتني  كال  اآلية عىل  ذلك وا  ،معنى  ألمثلة عىل 

  :كثرية منها

 
احلجة ،  (2/181النرش )،  (2/292)صالتذكرة  ،  (214السبعة )ص  :ينظر  (62تفسري اجلاللني )ص  (1)

(1/610). 

حجة ،  (2/184النرش )،  (212برصة )صالت،  (70)صشاد املبتدي  ر : إ ( ينظر73)ص  تفسري اجلاللني  (2)

 . (181القراءات )ص

اجلاللني )ص  (3) ينظر693تفسري  )،  (390التيسري )ص  :(  ا(2/366املبهج   ،( لكشف  ا،  (2/218لنرش 

(2/110). 
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يف -1 ورد  اجلاللني:   [83]البقرة:  ﴾ ى﴿   قوله  توجيه  ما  تفسري  يف    قال 
سنق  ﴾ې ې    ې  ې﴿» وف والنهي ( من األمر باملعراوالً )ح 

ويف قراءة بضم احلاء وسكون السني    ،والرفق هبم  حممد  عن املنكر والصدق يف شأن

 . (1) « مصدر وصف به مبالغة
ۈ   ﴿»  قال يف تفسري اجلاللني:  [74]البقرة:    ﴾ۅ   ﴿  توجيه  رد يفما و  -2

اليهود من   :الياء أيوب  ،رهال أمبالتاء أيا املؤمنون من امتث  ﴾ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   

 . (2)« القبلة إنكار أمر
  قال يف تفسري اجلاللني:   [281]البقرة:    ﴾   ىئ ﴿  لهما ورد يف توجيه قو -3

  ﴾ ی ىئ  ی  ﴿   ون وللفاعل تسريونبالبناء للمفعول ترد  ﴾ ېئ  ىئ  ىئ ﴿»
عملت من   ﴾ىئ  يئ   ﴿  جزاء  ﴾ مئ  حئ    ﴿  فيه  ﴾ ی  جئ   ﴿  هو يوم القيامة

 . ( 3)«يئةزيادة س ص حسنة أو نقب ﴾ جب  حب   خب   ﴿  ورشخري
ۇ     ۆ  ۆ  ۈ      ﴿»   قال يف تفسري اجلاللني:  ﴾ۈ   ﴿  ما ورد يف توجيه قوله -4

  ، شكم وصالح أوالدكم فيضعوها يف غري وجههاتقوم بمعا :يأ ،مصدر قام ﴾ۈ 

 . (4)«مجع قيمة ما تقوم به األمتعة (قيام)ويف قراءة 
قو -5 توجيه  يف  ورد  اقال    [23]يونس:    ﴾ہ ﴿  لهما  تفسري    ني: جلالليف 

)متاع    ﴾ ۀ  ۀ ﴿  ظلمكم  ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ﴿» إثمه عليها هو  ألن  

 
)صتفسري    (1) ينظر12اجلاللني  )ص:  (  ا(162السبعة  )،  (316)صلتبرصة  ،  معامل ،  (2/164النرش 

 .(1/117)  لالتنزي

ينظر 22اجلاللني )صتفسري  (  2) )،  ( 234التيسري )ص  :(  )ال،  (2/86املبهج  لبرش  ا  ئع، طال( 2/168نرش 

  .(31)ص

ينظر47تفسري اجلاللني )ص  (3) البيان  :(  املبتدي(437)ص  جامع  إرشاد  )،  (46)ص  ،  ،  (2/178النرش 

 . (1/187التبيان )

اجلتف  (4) )صسري  ي77اللني  )ص  :نظر (  )ص،  (260التيسري  )،  (217التبرصة  طالئع ،  ( 2/186النرش 

 .(50البرش )ص
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ے ۓ  ے ﴿   بعد املوت  ﴾ ھ  ھ  ھ   ﴿   احلياة الدنيا( متتعون فيها قليال

 . (1)«تمتعونت :أي : ﴾ہ ﴿  ويف قراءة بنصب  ،فنجازيكم عليه ﴾ ۓ
نالحظ أنه و  ،لقراءاتاللني يف توجيه اهذه خالصة ما وقفت عليه من منهج اجل

ة يف بيان معنى اآليات من خالل تعدد  ه كثريشامل متكامل اعتمد عىل وجو  منهج

التفسري ال  ،القراءات النظر يف  أطلنا  اكتفيت    ،ستخرجنا وجوها أخرىولو  ولكن 

الوجوه القراءات    ،هبذه  منهج اجلاللني يف توجيه  التدليل عىل عمق  كافية يف  وهي 

 كتاب الل تعاىل. ق منين والدقائخراج املعااستن توظيفها يف وحس

 

 

 

 
 

 
)ص  (1) اجلاللني  إرشاد(  112تفسري  )،  (106)صملبتدي  ا  ينظر:  )،  (2/190املستنري  ،  (2/212النرش 

   .(2/93الكشف )



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ لدراسل اطيبـلشاام ـمإلاد ـهـعم ةـلـجـم

223 

 متةاــاخل
الصاحلاتاحل تتم  بنعمته  الذي  لل  إمام    ،مد  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة 

 سلني وخاتم النبيني وعىل آله وأصحابه الطيبني الطاهرين. املر

ت  راءالني يف القالالسيعة يف بيان منهج اجلأما بعد: فيطيب يل بعد هذه الرحلة  

أهـأن أسج النـل  ال ـائـت ـم  إليـتي توصج  البحالل هذـن خـها مـلت  وهي عىل   ،ثا 

 النحو التايل: 

ل -1 عو  التي  املخترصة  التفاسري  من  اجلاللني  تفسري  يف  إن  القراءات  عىل  ت 

 . بيان املعاين الدقيقة لآليات القرآنية

القراءات بن  اجلليالاستعان اإلمامان    لقد تعددت األسباب التي من أجلها -2

ت أس يف  بني  ما  لغـفسريمها  وإعـيوـباب  وبـيـ رابـة  تثــ يـالغ ـة  راد  ـم ـال  املعاين ري  ـة 

 . فهمها من اآلية

التعبري عن القراءات اجلاللني يستعمالن يف    ظهر لنا من خالل التفسري أن   -3

قرأ"  :أمهها  ألفاظعدة   قراءة"  ،"قريء "  ،"ومن  أخرى"  ،"ويف  ، "ويف 

 . موضعها من البحث  املذكورة يف لفاظذلك من األ إىل غري ،"جهني وبالو"

ة للداللة عىل عناية ءات األصولي  االقر  نكثري مفسري اجلاللني بذكر  اهتم ت -4

 .ن بلهجات العرب املختلفةآالقر

تفس -5 لآليات  يعتمد  املختلفة  املعاين  بيان  عىل  القراءات  ذكر  اجلاللني يف  ري 

نظر   القراءة    دون  كون  شاذمتواإىل  أو  تع  ،ةترة  القراءات  وهلذا  ذكر  يف دد  الشاذة 

 قراءات املتواترة.لملها اتب عليها من معان  مل حتتملا يرتالتفسري 

القرا  إن   -6 لضبط  عالمات   عدة  تفسريمها  يف  استخدما  وهي   ،ءةاجلاللني 

بالوصف القراءة  ضبط  والوصف،  بالرسم  القراءة  با  ،ضبط  القراءة  لكتابة  ضبط 

توجيهها،  القراءة حس ضبط  )بالرسم(،   بالوب  القراءة  معاً ضبط  والتوجيه  ، صف 
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إح واألضبط  بالكتابة  القراءتني  بدى  بالرسم اخرى  القراءة  ضبط  لوصف، 

 .  والوصف والتوجيه

تفسري   إن   -7 اقترصا يف  أدنى  اجلاللني  وتوجيهها دون  القراءات  ذكر  مها عىل 

صًا عىل  وحر  ،فسرييةملعاين التيف العدم احلاجة إىل ذلك    ؛عناية بنسبتها إىل أصحاهبا

 اجلاللني. الة التي متيز هبا تفسري عدم اإلط

اجلال -8 منهج  يفتنوع  معتمداً   لني  القراءات  النحوي    توجيه  التوجيه  عىل 

العرب وهلجات  ي  ،والرصيف  ما  وأحيانا  حسب  مفصال  أو  خمترصا  التوجيه  أيت 

ملختلفة  ك الوجوه ابذل  وقد أحصينا يف املبحث اخلاص  ،يقتضيه سياق تفسري اآلية

 . وجها عرش ياثنري فبلغت ي سلكها يف التفسالت

ه ووجازته كان للقراءات فيه دور كبري يف  راختصا  تفسري اجلاللني رغم  إن   -9

ر اجلاللني يف علوم القراءات   ،طة من التفسريبيان املعاين املستنب  ،وهذا دليل عىل تبح 

رش له  كان  الذي  السيوطي  الدين  جالل  موخاصة  الح  عىل  ايته  لعن  ؛شاطبيةوجز 

 . هبذا الفن  

ي  إن   -10 مل  باتفسري اجلاللني  املتعلقة  بالقراءات  يبني    ،لعقدياجلانب  تم  ومل 

 .أثر القراءات يف الوقف واالبتداء

يعتمدتفسري    إن   -11 اجلمهور  كثريا  اجلاللني  غري  قراءة  ذلك    ؛ عىل  ولعل 

ع الن  يعو  الذي  املعنى  يف  توافقهام  أهنا  إىل  التفسريليه  راجع  أهنام  ،يف  هلام   كام  ليس 

ا  اختيار حيث  من  ال  القراءات  اإلعرا  ،ملعنىيف  حيث  من  حيث   وال  ،بوال  من 

 ترجيح قراءة عىل أخرى.

القر  إن   -12 تفسريمها ال حيكامن عىل  الشذوذاجلاللني يف  أو  بالصحة  إذ   ؛اءة 

غض  القراءة ب  د منفعنايتهام منرصفة إىل بيان املعنى املرا،  ليس ذلك مقصودا لديام

 .صحتها أو شذوذها النظر عن
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 التوصيات: 
قراءات ودراسة هذه املناهج  لن يف ا بالعناية بمناهج املفسيويص الباحثنيأ -1

بحوث دقيقة  يف  ك  ؛علمية  فوائد  من  اجلانب  هلذا  القراءات  ملا  علم  لطالب  ثرية 

 . وغريهم من الباحثني 

تو -2 عن  مستقلة  بحوث  بكتابة  الباحثني  أويص  يفجيه  كام  كتب  القراءات   

املطالتفس املختلفة  واملخترصةري  هلذا    ؛ولة  للبملا  بالغة  أمهية  من   يف احثني  اجلانب 

 توجيه القراءات. 

 وقع فيه  يعفو  عام  وأن    ، لوجهه الكريم  والل أسأل  أن جيعل هذا البحث خالصاً 

  ، لمالع  وأن ينفع به طالب  ،وأن يدينا إىل ما فيه احلق والصواب  ،من خطأ أو زلل

  ، ونعم النصري  ،م املوىلوهو نع  ،عليهذلك والقادر  إنه ويل    ،لسبيل دينا سواء اوأن ي

  عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم. للوصىل ا
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 املصادر واملراجعفهرس 
لبنا  بد الغني ابن ع، تأليف: أمحد بن حممد  القراءات األربعة عشريف    بشر ال  إحتاف فضلء -

 القاهرة.  - طرهوين، دار احلديث ق: عبد الرحيم الحقيـت  (،ـه1117) املتوىف الدمياطي 

إلمام احلافظ أيب العز حممد بن  ا  ، تأليفيف القراءات العشر  ية املنتهإرشاد املبتدي وتذكر  -

بندا بن  واحلسني  قرأه  القاليش،  دار  ر  النارش:  رشف،  حممد  مجال  الشيخ:  عليه  علق 

 بطنطا.  ابة للرتاث صحال

القراءات الشواذ - تأليف: إعراب  العالمة  ا  ،  البقاء عبد الل بن احلسني بن عبد  إلمام  أيب 

العكربي احلميد،  ـه616)  املتوىف  الل  عبد  حممد  السيد  احلميد  عبد  الدكتور  حتقيق:   ،)

 األزهرية للرتاث. بة النارش: املكت 

حممد  األعلم - بن  بن حممود  الدين  خري  تأليف  فا   بن،  بن  الدمشقي  عيل  الزركيل  رس 

 م(. 2020مايو ) -م للماليني، الطبعة: اخلامسة عرشالنارش: دار العل(، ـه1396املتوىف ) 

تأليف: إسامعيل بن حممد أمني بن سليم  ن يف الذيل على كشف الظنون و اح املكنإيض -  ،

الالباباين   ( املتوىف  املؤلف ـه1399بغدادي  نسخة  عىل  وطبعه  بتصحيحه  عنى  حممد  :  (، 

لييس، النارش: دار إحياء  م رفعت بيلكه الكلدين بالتقايا رئيس أمور الدين، واملعل رشف ا

 ن.  لبنا -الرتاث العريب، بريوت 

  ناطي تأليف: حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندليس الغر  ، احمليط يف التفسري  ر البح -

 والنرش والتوزيع.   كر للطباعة لف طبعة جديدة بعناية الشيخ زهري جعيد، دار ا (، ـه754)  املتوىف

: حممد بن أمحد بن إياس احلنفي، حققها وكتب هلا  ، تأليفئع الدهوربدائع الزهور يف وقا -

 . م(1982-ـه1402صطفى، اهليئة املرصية العامة للكتاب، القاهرة ) ممة حممد املقد

والنحاةالوعبغية   - اللغويني  بكر، جالاة يف طبقات  أيب  بن  الرمحن  عبد  تأليف:  الدين    ل ، 

أبو  حتقيق(  ـه911)  املتوىف  يوطيالس حممد  ا:  إبراهيم،  العرصية،  الفضل  املكتبة  لنارش: 

 . صيدا-لبنان 
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قراء - يف  األئمالتبصرة  تأليف: العشرة  ة ات  اخلياط ا  ،  فارس  بن  عيل  احلسن  أيب    إلمام 

 راسة وحتقيق: رحاب حممد مفيد شققي، مكتبة الرشد. ( دـه452)  املتوىف

هللا  - بنعمة  جال التحدث  تأليف  مار ،  بث  اليزا  حتقيق:  السيوطي،  الدين  سارتني،  ل  ى 

 ازي للفكر القرآين. غاألمني  ة العربية احلديثة، املنطقة الصناعية، العباسية، وقفيةاملطبع 

الدي  ، مؤلفالتعليق على تفسري اجلللني - املتوىف  األصل: جالل  بن أمحد  ن املحيل حممد 

السيوطي عبد  ـه864) الدين  بن أيب ال( وجالل  بكر رمحن  الشافعيان،  ـه911)  املتوىف      )

 ن عبد الل بن عبد الرمحن بن محد اخلضري. رح: عبد الكريم بالشا

األلوسي  - املتفسري  روح  تأليف:  ،  املثاين،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  يف  شهاب  عاين 

)   الدين حممود املتوىف  األلويس  احلسيني  الل  عبد  عبد  ـه1270بن  عيل  حتقيق:  قادر  ال(، 

 . (ـه1514طبعة: األوىل )النارش: دار الكتب العلمية، بريوت، ال  عطية، 

ب - مذيل  اجلللني  اإلمامني  الصحيـتفسري  املختار  أسب:  من  يف اح  الرمحن  وهداية  النزول    ب 

   منة عرشة، دمشق، بريوت. ، الطبعة: الثا، دار ابن كثريجتويد القرآن

حممد بن جرير بن يزيد بن كثري    آن، تأليف:قر، جامع البيان يف تأويل التفسري الطربي -

غالب  أبو جعفر  بن  )  اآلميل  املتوىف  النارش: حتقيق(،  ـه310الطربي    : أمحد حممد شاكر، 

 م(.  2000-هـ1420رسالة، الطبعة: األوىل )لمؤسسة ا

الكشاف  - التن  تفسري  حقائق  التأويل عن  ووجوه  األقاويل  وعيون  أب زيل  تأليف:  القاسم    و، 

ديثه  عتنى به وخرج أحا(، اـه538)   املتوىف  الزخمرشي اخلوارزمي ود بن عمر  مجار الل حم

 ان. لبن -وعلق عليه: خليل مأمون شيحا، دار املعرفة، بريوت  

واملفسرونسالتف  - الذهبيري  حسني  السيد  حممد  الدكتور  تأليف:   ،   ( (  ـه8139املتوىف 

 النارش: مكتبة وهبة، القاهرة.  

الصغري  - اجلامع  شرح  حممد  تأ ،  التنوير  احلسني  ليف:  حممد  بن  صالح  بن  إسامعيل  بن 

  ، ( ـ ه 1821باألمري املتوىف )  أبو إبراهيم عز الدين املعروف كأسالفه  حالين ثم الصنعاين الك

دار  قيقحت مكتبة  النارش:  إبراهيم،  حممد  إسحاق  حممد  د.  ال:  الطبعة:  السالم،  رياض، 

   . م(2011= هـ1432األوىل ) 
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السب - القراءات  يف  اال،  عالتيسري  ال تأليف:  سعيد  بن  عثامن  عمرو  أيب  احلافظ  داين مام 

لعربية  االمارات ا-حتقيق: األستاذ الدكتور: حاتم صالح الضامن، الشارقة(،ـه444)ت: 

 تحدة، مكتبة الصحابة. ملا

املشهورة  - السبع  القراءات  يف  البيان  تأليف:  جامع  بن    اإلمام،  عثامن  عمرو  أيب  احلافظ 

دار الكتب  احلافظ املقرئ حممد صدوق اجلزائري،    :(، حتقيقـه444)  املتوىف   سعيد الداين 

 لبنان. -ة، بريوتالعلمي 

الل حممد    عبد  و ، تأليف: أبلفرقان اسنة وآي  اجلامع ألحكام القران واملبني ملا تضمنه من ال  -

القرطبي بكر  أيب  بن  أمحد  املحسن  ـه671)   املتوىف  بن  بن عبد  الل  الدكتور عبد  ( حتقيق: 

 ة الرسالة. مؤسس الرتكي، 

املصح - رسم  من  إليه  حيتاج  ملا  وثف اجلامع  ابن  تأليف:  األندليس،  ( ـه654)  املتوىف   يق 

 نبار. جامعة بغداد، دار األ-ة عية الرشي حتقيق: الدكتور غانم قدوري محد، كل

وحياته   - عصره  السيوطي  الدين  اللغوي جلل  الدرس  يف  وجهوده  طاهر  وآاثره  تأليف:   ،

   . م(1989  =هـ1410المي، بريوت، الطبعة األوىل )ملكتب اإلس : اسليامن محودة، النارش 

اجلللنيحاشية   - تفسري  على  االصاوي  املرصي  الصاوي  حممد  بن  أمحد  تأليف:  خللويت  ، 

العلميالكي، ضبطه وصححه: حمم ملا الكتب  دار  السالم شاهني،  تأسيس حممد  د عبد  ة، 

 لبنان.   -م( بريوت 1971عيل بيضون ) 

لإل - القراءات  أب   مامحجة  زجنلة اجلليل  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  زرعة  الكتاب    ،  حمقق 

 لق حواشيه: سعيد األفغاين، مؤسسة الرسالة. ومع

اتريخ - يف  احملاضرة  وال  حسن  الدياهرةق مصر  جالل  تأليف:  الرمحن  ،  عبد  بكر  أيب  بن  ن 

تأل  البا السيوطي،  عيسى  العربية،  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  يب  يف: 

 م(.  6719  -ـه1387اه، مرص، الطبعة: األوىل ) حللبي ورشكا

األ - عشر خلصة  احلادي  القرن  أعيان  يف  بن  ثر  الل  فضل  بن  أمني  حممد  تأليف:  حمب  ، 

م  نالدي املحبـ حمـبن  احلم ـد  )ـاألص   ويـي  املتوىف  الدمشقي  الـه1111ل،  دار  (،  نارش: 

 صادر، بريوت. 
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، تأليف: أبو العباس أمحد بن  لمساء الرجايف أ ذيل وفيات األعيان املسمى بـ درة احلجال   -

ا ب حممد  الشهري  املحملكنايس  القايض،  دار  قق ابن  النارش:  النور،  أبو  األمحدي  حممد  د.   :

 هرة( املكتبة العتيقة )تونس(.  ااث )القالرت

عش - اإلحدى  القراءات  يف  إبراهيم  رةالروضة  بن  حممد  بن  احلسن  عيل  أيب  تأليف:   ،

املالكي  عدنان (ـه438)  ىف ملتو ا  البغدادي  مصطفى  الدكتور  وحتقيق:  دراسة  حممد    ، 

 يا. سور-املدينة املنورة، دار العلوم واحلكم-احلكمارش: مكتبة العلوم وسلامن، الن

اخلبري ا السر  - ربنا احلكيم  معرفة بعض كلم  املنري يف اإلعانة على  الدين  ج  تأليف: شمس   ،

املتوىف الشافعي  الرشبيني  اخلطيب  أمحد  بن  ) حممد  الن779  بوالق  هـ(،  مطبعة  ارش: 

 (. ـه5128، عام النرش ) )األمريية( القاهرة 

يف - الذهب  ذهبشذرات  من  أخبار  حم  بن  أمحد  بن  احلي  عبد  تأليف:  ابن  ،  لعامد  امد 

حممود األرناؤوط، خرج أحاديثه:  :  حتقيق  (،ـه1089العكري احلنبيل أبو الفالح املتوىف )

دا  النارش:  األرناؤوط،  القادر  ابعبد  دمر  كثري،  األوىل  بريوت   -شقن  الطبعة:   ،

 . م(9861-هـ1406)

الورق - الفقه شرح  أصول  ت ات يف  امل ،  إبراهيم  بن  أمحد  بن  حممد  الدين  حيل  أليف: جالل 

بن موسى عفانة،    (، قدم له وحققه وعلق عليه: د. حسام الدينـه864عي املتوىف ) فالشا

لسطني، الطبعة:  ة القدس، فجامع صف وتنسيق: حذيفة بن حسام الدين عفانة، النارش:  

             . (م1999-هـ1420األوىل ) 

بن    لل حممدإلمام الشيخ: ريض الدين شمس القراء أيب عبد اا  تأليف:،  اذ القراءات شو  -

اهلجري، حتقيق  السادس  القرن  علامء  من  الكرماين،  نرص  العجيل،  أيب  الدكتور شمران   :

 لبنان. -مؤسسة البالغ، بريوت 

ل الل صىل الل  املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسو ند الصحيح  املس،  صحيح مسلم  -

(،  ـه162توىف ) عليه وسلم، تأليف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري امل

 اث العريب، بريوت.  حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، النارش: دار إحياء الرت

ري حممد بن عبد الرمحن  ين أبو اخلالد   تأليف: شمس،  الضوء اللمع ألهل القرن التاسع  -

أيب  بن  ببن حممد  بن عثامن  بكر    ( املتوىف  السخاوي  النارش: منشورات  902ن حممد  هـ(، 

 بريوت.   دار مكتبة احلياة،
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للداووديط - املفسرين  شمس بقات  أمحد،  بن  عيل  بن  حممد  تأليف:  الداوودي    ،  الدين 

( املتوىف  دار945املالكي  النارش:  الع  هـ(،    وضبط   النسخة  راجع  بريوت،  –  لميةالكتب 

 . نارشال بإرشاف  لعلامءا من جلنة: أعالمها

املفسرين  - القرطبقات  علامء  من  وي  األدنه  حممد  بن  أمحد  تأليف:  احلادي ،  عرش    ن 

 . هـ(11)املتوىف: ق  

ال - القراءات  توجيه  البشر يف  الكتب،    عشرطلئع  عامل  قمحاوي،  الصادق  تأليف: حممد 

 ان. لبن -بريوت 

ا - االختغاية  غاية  األمصصار  أئمة  العشرة  قراءات  يف  االماار الختصار  تأليف:  املقرئ  ،  م 

العطار  اهلمذاين  احلسن  بن  أمحد  بن  احلسن  العالء  أيب  دراسة  ـه569)   املتوىف  احلافظ   ،)

 حممد فؤاد طلعت. وحتقيق: خادم القران الكريم الدكتور أرشف 

اإلمام سليامن بن عمر    :، تأليففية اخل   للدقائقالفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلللني -

 هـ( طبع يف أربعة جملدات وهي مطبوعة ومعروفة.  1204)ت ل  فعي الشهري باجلم العجييل الشا 

القر  - وأثالقراءات  اختلف  ر آنية  يف  تأليف الفقهية   األحكامها  سيب،   د.   :،  الدين    خري 

 اجلزائر، دار ابن حزم. -جامعة تلمسان

احلبش، دار  حممد    د.   :تأليف   ين واألحكام الشرعية لرسم القرآ يف اة وأثرها  القراءات املتواتر  -

 لبنان. -املعارص، بريوت  الفكر

القا قرة العينني على تفسري اجلللني - البشائر    يض الشيخ، تأليف:  حممد أمحد كنعان، دار 

 لبنان.   -م(، بريوت 1997-هـ 1418ة ) اإلسالمية، الطبعة: السادس 

عن   - الظنون  والف كشف  الكتب  مص   ،نون أسامي  جلبي  تأليف:  كاتب  الل  عبد  بن  طفى 

حالقسطنطين باسم  املشهور  ) ي  املتوىف:  خليفة  احلاج  أو  خليفة  النارش:  ـه1067اجي   ،)

املثنى   إحوبغداد، ص   –مكتبة  دار  مثل:  ترقيم صفحاهتا،  بنفس  لبنانية،  ياء  رهتا عدة دور 

 . م(4119النرش: ) ريخ كتب العلمية، تا الرتاث العريب، ودار العلوم احلديثة، ودار ال

الل بن عبد املؤمن بن الوجيه بن عبد    : أبو حممد، عبد ف ، تأليالكنز يف القراءات العشر -

الت اج املبارك  ابن  عىل  بن  الواسط الل  الديني  ر  نجم  ويقال  الدين  تاج  املقرئ    املتوىف    

 . ةالقاهر –دينية : د. خالد املشهداين النارش: مكتبة الثقافة ال قيقحت  ،(ـه741)
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ن ائرة أبعيان املئة العاشرةلكواكب السا - حممد الغزي املتوىف    جم الدين حممد بن، تأليف: 

الطبعة:    لبنان،  –بريوت    العلمية، (، حتقيق: خليل املنصور، النارش: دار الكتب  ـه1061)

 . م(1997  -هـ1418األوىل ) 

القرآن مباح - علوم  يف  املث  القطان  خليل  بن  مناع  تأليف:   ،( ال(ـه1420توىف:  نارش:  ، 

  . (م0002-هـ1421لثالثة ) ة املعارف للنرش والتوزيع، الطبعة: امكتب

ويعقوب وخ - املتممة اببن حميصن واألعمش  السبع  القراءات  : سبط  يفتأل  ، لف املبهج يف 

عب  بن  أمحد  بن  عيل  بن  الل  عبد  البغدادي  اللاخلياط  سيد  ـه541)  املتوىف  د  حتقيق:   )

 لبنان. -وت ، بريكسوي حسن، دار الكتب العلمية 

الفتح عثامن بن جني    و تأليف: أب  ،ت وااليضاح عنهااحملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءا -

 باين، النارش: دار الصحابة للرتاث بطنطا. شع عيد ال   (، حتقيق: حممد بن ـ ه 392)  املتوىف املوصيل

بن عمر  لل  إلمام أيب طاهر أمحد بن عيل بن عبيد اا  ، تأليف:ر القراءات العش املستنري يف -

دو، النارش: دار  ودراسة الدكتور    ( حتقيقـه496)  املتوىف   سوار البغداديبن   عامر أمني الد 

 البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء الرتاث. 

تأليف:اب القران عر مشكل إ - القييس  دحمم   بوأ   ،  بن أيب طالب  ،  (ـه437)   املتوىف  مكي 

 ؤسسة الرسالة. ة بغداد، مجامع -حتقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن، كلية اآلداب

، تأليف: عادل نويض، قدم له:  صر احلاضر اإلسلم وحىت الع معجم املفسرين من صدر   -

ي   الش  اللبنانية  اجلمهورية  فتي  للتأليف  خا خ حسن  م  الثقافية  نويض  مؤسسة  النارش:  لد، 

   (. م1988  -هـ 1409لبنان، الطبعة: الثالثة ) –والنرش، بريوت والرتمجة 

المناه - ختر ل  يف  الشفاصفا  أحاديث  الرمحن  يج  عبد  تأليف:  بكر، جالل ،  أيب  الدين    بن 

لثقافية  ا  ة الكتبهـ(، حتقيق: الشيخ سمري القايض، النارش: مؤسس 911) السيوطي املتوىف

  . م(8819  –هـ1408)  دار اجلنان للنرش والتوزيع، الطبعة: األوىل  -

ا، تأليف: حممد عمناهل العرفان يف علوم القرآن  - الز  بد  قاين املتوىف ) لعظيم    ، (ـه1367ر 

  احللبي ورشكاه، الطبعة: الطبعة الثالثة. مطبعة عيسى البايب النارش: 

عفيفي وج - الرزاق  عبد  الشيخ  املخالفني ت  هوده يفمنهج  على  والرد  العقيدة  تأليف:  قرير   ،

كي،  الرت  ي، إرشاف: عبد الرمحن بن عبد الل بن عبد املحسنعيل الزاميل عسريأمحد بن  
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  كلية أصول   -اهب املعارصة  يف العقيدة واملذ: رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري  النارش

بـمـ حـام مـة اإلمـعـامـ ج  –الدين   اـد  السعودية، عام  الململكة  ن سعود اإلسالمية،  عربية 

 هـ(. 1431النرش: )

مر  - يف  والب املوجز  الرتاجم  العلوم اجع  وتعريفات  واملصنفات  حمحممو   تأليف:   ، لدان  مد  د 

ة: األوىل  ـعـبـرة، الطــاهـي، القـجـ انـ خـة الـبـر: مكتـاشـهـ(، الن1419) وىف  ـتـناحي املالط

 م(. 1985 -هـ 1406)

وا - التفسري  أئمة  تراجم  يف  امليسرة  إىل واإلقراء  املوسوعة  األول  القرن  من  واللغة    لنحو 

دراسة  مع  م   املعاصرين  وشيء  طرائفهم لعقائدهم  وليد ن  وإعداد:  مجع  ا  ،  أمحد  حلسني  بن 

االز قحطان  بن  مصطفى  القييس،  اللطيف  عبد  بن  إياد  ج بريي،  بن  بشري  واد  حلبيب، 

البغدادي حممد  بن  عامد  مانشسرت  ،  القييس،  احلكمة،  جملة  البريطا  –النارش:  عة:  طب نيا، 

 . م(2003 -هـ 1424األوىل ) 

مد بن  حممد بن حم: شمس الدين أبو اخلري ابن اجلزري  تأليف ، عشر النشر يف القراءات ال -

 . هـ(1380 ): عيل حممد الضباع املتوىف حتقيقهـ(،   833ف املتوىف )يوس

  بد الل ، تأليف: حمي الدين عبد القادر بن شيخ بن عر السافر عن أخبار القرن العاشرالنو  -

وسا ر  ي د  النهـ1038)وىف:  ـاملت  ،لع  الكـاشـ(  دار  :  ة ـعـبـالط  روت،ـيـب  –ة  ــلميـالعب  ـ تـر: 

 . (هـ1405) ىـاألول

مني بن مري سليم  ، تأليف: إسامعيل بن حممد أاملؤلفني وآاثر املصنفنيهدية العارفني أمساء   -

البهية    ها  مطبعت هـ(، طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف1399الباباين البغدادي املتوىف: )

 . لبنان –لرتاث العريب بريوت باألوفست دار إحياء اأعادت طبعه واستانبول 

بالشام: علم الدين أبو احلسن عيل    اإلقراءام شيخ  م، صنفه اإلكشف العقيلة   لوسيلة إىلا -

د  بن السخاوي،  سعيد،  حممد  نرص  الدكتور:  والتجويد  القران  خادم  وحتقيق،  راسة 

 بطنطا. ث  ة للرتا النارش: دار الصحاب 



 (ه1442 ذو احلجة)          ونــثل ـثال و  ينثالا ددـــعال       ةــيـنرآـلقت ااـ لدراسل اطيبـلشاام ـمإلاد ـهـعم ةـلـجـم
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