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:التقدیم  و التأخیر           
و یقصد بھ أھم المواضع التي أوردھا ابن مسعود في قراءتھ و الخاصة بمواضع تقدیم         

 ما حقھ التأخیر 
َما نَْنَسْخ ِمْن َءایٍَة أَْو نُْنِسھَا { : وتأخیر ما حقھ التقدیم عند جمھور القراء؛ ففي قولھ تعالى 

. )1(}ِمْثلِھَا أَلَْم تَْعلَْم أَنَّ ّهللاَ َعلَى ُكلِّ َشْي ء قَِدیُرُ◌  نَأِْت بَِخْیٍر ِمْنھَا أَو  
ونسخ اآلیة إزالتھا بإبدال أخرى مكانھا و " َما نَْنَسْخ ِمْن َءایٍَة أَْو نُْنِسھَا : " قرأ الجمھور

ٍة  أو یَمانُْنِسَك ِمْن َءا: "ینما قرأ عبد هللا بن مسعود , إنساخھا،ونسؤھا تأخیرھا وإذھابھا
  .)2(من النسیان " نسخھا 

نَجيْء بِِمْثلِھَا :" بینمـا قرأ ابن مسعـود"نَأِْت بَِخْیٍر ِمْنھَا أَو بِِمْثلِھَا :" وقرأ الجمھور كذلك     
  )3("  أو خیر منھا

  .وفي قراءة ابن مسعود تقدیم وتأخیر وتفسیر 
یَھُُم هللاُ في ظُلَِل ِمَن اْلَغَماِم َو اْلَمالَئَِكةُ َو قُِضَي ھَْل یَْنظُُروَن إِالَّ أْن یَأْتِ { :و في قولھ تعالى    

  .)4(}األَْمُر َوإِلَى هللاِ تُرَجُع األُُموُر 
" المالئكةُ : " قــرأ الجمھــور" یَأْتِیَــھُْم هللاُ في ظُلَِل ِمَن اْلَغَماِم َو اْلَمالَئَِكةُ  : " قــرأ الجمھور

كمــا یقــول  –في ھذا الكــالم تقـدیـم و تأخـیر : ــجاللـة و قیلبالرفع عطـفا على لفــظ ال
إِالَّ أن یأتیـھـم : " في الظــل مضاف إلى المالئــكة و التقــدیــر: في اإلتقان –الزمخشــري 

بینمـــا نجـد في , فالمضـاف إلى هللا تعالى ھو اإلتــیان فقط " هللا و المالئكــة في ظلـل 
ھل ینظـرون إالّ أن یأتیـھـم هللا والمالئكــة في ظلل من :" بن مسعودقـراءة عـبد هللا

  تقدیـم وتأخیر "الغمام
  .)5(عن قراءة الجمھور

  . )6(}ُخلَِق اِإلْنَســـُن ِمْن َعَجٍل َسأُِریُكْم َءایَـــتِي فَالَ تَْستَْعِجلُوا {:وفي قولھ تعالى    
" ُخلَِق الَعَجُل من اإلنسان : " بینما قرأ ابن مسعود"َجٍل ُخلَِق اِإلْنَسـُن ِمْن عَ :" قرأ الجمھور

  .)1(بمعنى أنھ جعل العجل طبیعة من طبائع اإلنسان و جزء ألخالقھ: أي
یَأَیُّھَا الِذیَن َءاَمنُوا الَ تَْدُخلُوا بُیُوتًا َغْیَر بُیُوتِـُكْم َحتَّى تَْستَأْنِسـُوا َو {:وفي قولھ تعالى      

بینما قرأ ," َحتَّى تَْستَأْنِســُوا َو تَُسلِّمــُوا َعلَى أَْھلِھَا :" قرأ الجمھور, )2(}وا َعلَى أَْھلِھَاتَُسلِّمــُ 
  حتى تَُسلُِّموا على أَْھلِھَا : " ابن مسعود
  .ففي ھذه القراءة تقدیم و تأخیر و تبدیل,)3("وتَْستَأِْذنُوا 

ُت َعْیٍن لِي َو لََك الَ تَْقتُلُوهُ َو قَالَِت إِْمَرأُت {:وفي قولھ تعالى          .)4(}فِْرَعْوَن قُرَّ
ُت َعْیٍن لِي َو لََك الَ تَْقتُلُوهُ :" قرأ الجمھور وال ,خبر مبتدأ محذوف" قرت عین " فجعلوا , "قُرَّ

, ولو نصب لكان أقوى على حد قول الزمخشري,خبر" َو الَ تقتلوه " , یصح أن یكون مبتدأ 
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وھذه القراءة دلیل " ال تقتلوه " بتقدیم"الَ تَْقتُلُوه قُرت عیِن لِي ولك :" عودبینما قرأ ابن مس
  )5(.خبر،كما قال الزمخشري" ال تقتلوه " على أن 

َمــــــــواِت َو األَْرِض {:وفي قولھ تعالى        )6(}و ھُو أَْھَوُن َعلَْیِھ َو لَھُ الَمثَُل األَْعلَى فِي السَّ
ألن من أعاد منھم صنعة , بمعنى أن العْود أھون علیھ " أَْھَوُن َعلَْیِھ  وھُو: " قرأ الجمھور

فإن لما ذكر الضمیر لقولھ : (( یقول الزمخشري, شيء كانت أسھل علیھ وأھون من إنشائھا 
  والمراد بھ اإلعادة؟" َو ھَُو أَْھون علیھ : " 

َرَت الصلة في قولھ ، فإن قلت لِ " وأن یُِعیَدهُ أَْھَون َعلیھ " معناه : قُْلتُ   و ھو أھون " َما أَخَّ
وأما ھھنا فال ... ؟ قلت ھناك قَْصُد االختصاص " ھو عليَّ ھَیُِّنُ◌ " و قدْمُت في قولھ " علیھ 

معنى لالختصاص ، كیف و األمر مبني على ما یعقلون من أن اإلعادة أسھل من االبتداء 
أفعل تفضیل، ألنھ تفاوت عند هللا في  لیست" أَْھَون " ، ویذھب أبو حیان إلى أن  )7())

لَھ ابن عباس والربیع ابن خیثم على أنھ بمعنى ھین، : النشأتین االبتداء واإلعادة ،فلذلك تَأَوَّ
  .)1("وھو علیھ ھَیِّن "وقد ورد كذلك في قراءة ابن مسعود

بَِما : " قرأ الجمھور,)2(}ُكلُّھُنَّ و الَ یَْحَزنَّ و یَْرَضْیَن بَِما َءاتَْیتَھُنَّ { : وفي قولھ تعالى       
  "َءاتَْیتَھُنَّ ُكلُّھُنَّ 

ویَْرَضْیَن ُكلُّھُنَّ بَِما : " ،بینما قرأ ابن مسعود"یَْرَضْیَن " تأكید لنون " ُكلُّھُنَّ " على أن 
  على تقدیم "َءاتَْیتَھُنَّ 

  .)3("اتَْیتَھُنَّ ءَ " تأكید في" ُكلُّھُنَّ " و" بَِما َءاتَْیتَھُنَّ " على" كلّھن" 
ھَـَذا : " قرأ الجمھور, )4(}ھَـَذا َعطَاُؤنَا فَاْمنُْن أَْو أَْمِسْك بَِغْیِر ِحَساٍب {:وفي قولھ تعالى      

  َعطَاُؤنَا فَاْمنُنْ 
ھذا : بمعنى" ھَـَذا فَاْمنُْن أَْو أَْمِسْك َعطَاُؤنَا بَِغْیِر ِحَساٍب :" بینما قرأ ابن مسعود, "أَْو أَْمِسْك  

فامنن على من شئت من الشیاطین باإلطالق و أمسك من شئت منھم في , التسخیر عطاؤنا
  .)5(الوثاق بغیر حساب

  .)6(}َوَجاَءْت َسْكَرةُ الَمْوِت بِاْلَحقِّ َذلَِك َما ُكْنَت ِمْنھُ تَِحیُد {: وفي قولھ تعالى      
" َسْكَرةُ الَحقِّ بالَمْوِت : " قرأ عبد هللا بن مسعود ، بینما"َسْكَرةُ الَمْوِت بِاْلَحقِّ : " قرأ الجمھور

على سبیل إضافة السكرة إلى الحق، والدلیل على أنھا السكرة التي ُكتِبَْت على اإلنسان 
  ,سْكَرةُ الحقِّ : كما قیل,وأوجبت لھ

 - دیقأضیفت إلیھ تفظیعا لشأنھا وتھویال ً ووافقھ في ھذه القـراءة أبــو بـكر الـص, سكرة هللا
  .)7(-رضي هللا عنھ

وا إِلَْیھَا { : وفي قولھ عّز و جل         .)8(}َو إَِذا َرأَوْا تَِجـــَرةً أَْو لَْھًوا اْنفَضُّ
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َو إَِذا َرأَْو لَْھًوا أَْو تَِجــَرةً : "ینما قرأ ابن مسعود, "َو إَِذا َرأَوْا تَِجـــَرةً أَْو لَْھًوا : " قرأ الجمھور
وا إِلَیْ    ".ھَا اْنفَضُّ

  
كما أن قراءة الجمھور جاءت فیھا الھاء عائدة على التجارة , )1(وفي ھذه القراءة تقدیم وتأخیر

إلیھا " دون اللھو عكس قراءة ابن مسعود التي حدث فیھا التقدیم والتأخیر وجاءت موافقة لـ 
  .العائدة على التجارة ال على اللھو" 

ومعناھا كیف , )2(}قُوَن إِْن َكفَْرتُْم یَْوًما یَْجَعُل الِوْلَداَن َشْیبًا فََكْیَف تَتَّ {:وفي قولھ جل جاللھ      
فََكْیَف تَتَّقُوَن یَْوًما :"تقُون أنفسكم یوم القیامة وھو لھ إْن بقیتم على الكفر؟بینما قرأ ابن مسعود

  )3("یَْجَعُل الِوْلَداَن َشْیبًا إِْن َكفَْرتُمْ 
ُكِن الِذیَن َكفَُروا ِمْن أَْھل الِكتَاِب َو الُمْشِرِكیَن ُمْنفَِكیَن َحتَى تَأْتِیَھُُم لَْم یَ {:وفي قولھ تعالى      

  .)4(}البَیِّنَةُ 
قراءة ابن مسعود , )5("لَْم یَُكِن الُمْشِرِكوَن وأَْھل الِكتَاِب ُمْنفَِكیَن : " قرأ ابن مسعود ھذه اآلیة

اعتبار حذف جملة الموصول و التي ھي اسم  على, فیھا تقدیم المشركین وتأخیر أھل الكتاب
  .وذلك بتقدیم رتبتھ " المشركون " وأتى باسم جدید ھو, یكن

  : الزیــــــــادة       
والمقصود بھا زیادة كلمات أو حروف على أساس التفسیر أو التأویل وھذه الزیادة تكون       

, ة أخرى تكون مجرد تفسیر ال غیروفي حال, في حاالت مطابقة لقواعد اللغة ومبینة للمعنى 
وسأحاول أن أستعرض أھم الزیادات التي طرأت على قراءة ابن مسعود مستشھدا بآراء 

  ابن مسعود   ةذاكرا الفروق بین قراءة الجمھور وقراء,النحویین واللغویین
سَمـِعیُل َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت َو إِْذ یَْرفَُع إِْبَراِھیُم القََواِعَد ِمَن اْلبَْیِت َواِ {:ففي قولھ تعالى     

ِمیُع الَعلِیمُ  وھذا الفعل في " َربَّنَا : " یقوالن: أي" َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا : " ،  قرأ الجمھور)6(}السَّ
وھذه القراءة ھي , " و یقُوالن َربَّنَا تَقَبَّْل ِمنَّا "محل نصب على الحال وھي في قراءة امسعود 

إبراز للمعنى و تفسیر لھ  فالجمھور أضمر الفعل بینما أظھره عبد هللا بن مسعود في قراءتھ 
.)7(  

َف بِِھَما{:وفي قولھ تعالى      َف بِِھَما :" قرأ الجمھور, )1(}فَالَ ُجنَاَح َعلَْیِھ أَْن یَطوَّ أَْن یَطوَّ
َف بِِھَما " ،بینما قرأ ابن مسعود " ذا على وجھین؛ الوجھ األول أن ،ویكون ھ"أَْن الَ یَطوَّ

َما َمنََعَك أَالَّ تَْسُجَد إِْذ {:صلة على معنى اإللغاء كما في قولھ تعالى" أن " مع " ال " تجعل 
, )3(مامنعك أن تسجد، والثاني أن تجعل الطواف بینما یرخص في تركھ:والمعنى)2(}أََمْرتُكَ 

فال جناح علیھ أال :" وأما قراءة من قرأ: ((كما یقول ابن جني معقبا على قراءة ابن مسعـود
كما قد یُفسُح لإلنسان في بعض , فظاھره أنھ مفسوح لھ في ترك ذلك "یطوف بھما

و ترك الصوم و نحو ذلك من الرخص , المنصوص علیھ المأمور بھ تخفیفًا كالقصر بالسفر 
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تأویلھ و تأویل  على ھذه القراءة زائدة فیصیر" ال " و قد یمكن أن تكون . المسموح فیھا 
كما زیدت في " ال "وزاد" فال جناح علیھ أن یطوف بھما" حتى كأنھ قال,قراءة الكافة واحدا

  .)5())لیعلم: أي)4(}لَئِالَّ یَْعلََم أَْھُل الِكتَاِب أَْن الَ یَْقِدُروَن َعلَى َشيٍء ِمْن فَْضِل هللاِ {:قولھ تعالـى
قرأھا ابن مسعود  )6(}ْم ُجنَاُحُ◌ أَْن تَْبتَُغوا فَْضالً ِمْن َربُِّكْم لَْیَس َعلَْیكُ {:وفي قولھ تعالى       

  و ابن عباس 
وینبغي أن تحمل ھذه " مواسم الحج " بزیادة "فَْضالً ِمْن َربُِّكْم في مواسم الحج " والزبیر

  .)7(القراءة على أنھا تفسیر ال قراءة ألنھا مخالفة لسواد المصحف الذي أجمعت علیھ األمة
َل فِي یَْوَمْیِن فَالَ إِْثَم َعلَْیِھ َو َمْن تَأََخَر فَالَ إِْثَم َعلَْیِھ لَِمْن اتقى {:وفي قولھ تعالى       فََمْن تََعجَّ

{)8(.  
بینما جاءت قراءة ابن مسعود مبرزة لھ؛ "هللا " بحذف المفعول بھ" لَِمْن اتقى :" قرأ الجمھور

  للمحذوف : أي
والمتأمل لھذه القراءة یلحظ بروز ووضوح المعنى بالرغم من أنھا  )9("لَِمْن اتقى هللا " 

  .مخالفة لسواد المصحف
ِرینَ {:وفي قولھ تعالى       ةً َواِحَدةً فَبََعَث هللاُ النَّبِییَن ُمبَشِّ :" قرأ الجمھور, )1(}َكاَن النَّاُس أُمَّ

ةً َواِحَدةً  : یرید" فبعث هللا النبیین " اإلسالم  بمعنى متفقین على دین: أي" َكاَن النَّاُس أُمَّ
  : یقول الزمخـشري , افاختلفو

كان :" وفي قراءة عبد هللا.علیھ}لِیَْحُكَم بَْیَن النَّاِس فِیَما اْختلَفُوا فیھ{وإنما حذف لداللة قولھ (( 
ةً َوَما َكاَن النَّاُس إِ {:،والدلیل علیھ قولھ عز وجل"الناُس  أمة واحدة فاختلفوا فبعث هللا الَّ أُمَّ

   )2())}َواِحَدةً فاْختَلَفُوا 
وإنما بعث , فبعث هللا: وقد رجح كونھم أمة واحدة في اإلیمان بقولھ: ((ویقول أیضا أبو حیان

  حین االختالف
ة َواِحَدة فاختَلَفُوا : " ویؤكده قراءة عبد هللا    . )3())وذلك عندنا على سبیل التفسیرال لقرآن " أُمَّ

ُسوُل َوالَِّذیَن َءاَمنُوا َمَعھُ َمتَى نَْصُر هللاِ؟{:لھ تعالىوفي قو         .)4(}َو ُزْلِزلُوا َحتَّى یَقُوَل الرَّ
َو ُزْلِزلُوا ثم :" أزعجوا إزعاجا شدیدا،بینما قرأ ابن مسعود: أي" َو ُزْلِزلُوا : " قرأ الجمھور

  "َو ُزْلِزلُوا، ویقول الرسول
وقراءة ابن مسعود بالزیادة دلیل على .)5(ید الفعل مرة ثانیة بمعنى توك: بزیادة زلزلوا أي  

  .عظمة الزلزلة و ھولھا
  . )6(}َو الَِّذیَن یُتََوفَّْوَن َو یََذُروَن أَْزَواًجا َوِ◌صیَّةً ألَْزواَِجِھمْ {:وفي قولھ تعالى      

                                                 
(4)

  .29سورة الحدید،اآلیة   
  . 116/ 1 المحتسب  (5)
(6)

  198 یة،اآلالبقرة سورة  
(7)

  . 245/  1 الكشاف,   94/  2 المحیط البحر  
(8)

  . 203 یة،اآلالبقرة سورة  
  . 113/  2 المحیط البحر  (9)
. 213ة سورة البقرة،اآلی  (1)  
.256، 255/  1الكشاف   (2)

  

.134/  2البحر المحیط   (3)
  

.214سورة البقرة،اآلیة   (4)
  

.140/  2، البحر المحیط 97/  1معاني القرءان للفراء (5)  

. 240سورة البقرة،اآلیة   (6)
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بالرفع "وصیةُُ◌ ُ  :"بینما قرأ البعض اآلخر, بالنصب" َوِ◌صیَّةً ألَْزواَِجِھْم :" قرأ الجمھور
،وھي قراءة ابن مسعود "كتب علیھم الوصیة أو وصیة : " على تقدیر فعل محذوف تقدیره

وفیھا زیادة التي ینبغي حملھا على أنھا تفسیر معنى ال تفسیر إعراب إذ لیس ھذا من 
  . )7(المواضع التي یضمر فیھا الفعل

  .)8(}َشَرابَِك لَْم یَتََسنَّْھ  فَاْنظُْر إِلَى َطَعاِمَك وَ {:وفي قولھ تعالى      
بینما قرأ ابن , بالجر والعطف على الطعام" فَاْنظُْر إِلَى َطَعاِمَك َو َشَرابَِك : " قرأ الجمھور

  مسعود بالقطع والرفع 
وقراءة ابن مسعود ھذه مخالفة لقراءة الجمھور بزیادة  )1(" َطَعاِمَك َو ھََذا َشَرابَُك : " والزیادة
  .على البدل" شرابك " ورفع " ھذا " ارة اسم اإلش

بَــــوا الَ یَقُوُموَن إِالَّ َكَما یَقُوُم الذي یَتََخبَّطُھُ {:وفي قولھ تعالى        الَِّذیَن یَأُْكلُوَن الرِّ
  . )2(}الشَّْیطَـــــُن 

ال ومعناه ال یقومون من قبورھم في البعث یوم القیامة إ" الَ یَقُوُموَن :" قرأ الجمھور
الَ یَقُوُموَن یَْوَم :" بینما قرأ ابن مسعود,كالمجانین عقوبة لھم قالھ ابن عباس ومجاھد وغیرھما

  .  )3(بزیادة یوم القیامة على أساس التأویل والتفسیر"القِیَامة 
ُسوُل بَِما أُْنِزَل إِلَْیِھ ِمْن َربِِّھ َوالُمْؤِمنُوَن ُكُل ُ{:وفي قولھ تعالى     ِ َو  َءاَمَن الرَّ َءاَمَن بِا�َّ

, "الرسول " على العطف من" َو الُمْؤِمنُوَن : " قرأ الجمھور. )4(}َمالَئَِكتِِھ َو ُكتُبِِھ َو ُرُسلِھِ 
یحق لھ أن یؤمن والظاھر : لما نزلت علیھ قال و روي أن رسول هللا : (( یقول أبو حیان 

  .)5())أن یكون قولھ والمؤمنون معطوفا ً على قول الرسول 
بزیادة الفعل أو إظھاره،وعلى ھذا یكون كل " وآمن المؤمنون : " وقرأ ابن مسعود      

  ,لشمول الرسول والمؤمنین
وكتابھ ولقائھ : " على الجمع بینما قرأ ابن مسعود" وكتبھ ورسلھ " أیضا : وقرأ الجمھور 

  بزیادة لقائھ, )6(ورسلھ
  .إیضاح و تفسیر وجمع كتابھ على غیر قراءة الجمھور وھي زیادة 

ــــلِـــَحُت قَنـــــِتَـــُتُ◌ َحــــفِظَــــُت لِْلَغْیِب بَِما َحفِظَ هللاُ {:وفي قولھ تعالى          . )7(}فالصَّ
بزیاد " بَِما َحفِظَ هللاُ فاصلحوا إلیھن : " بینما قرأ ابن مسعود" بَِما َحفَِظ هللاُ : " قرأ الجمھور

  ,فأصلحوا إلیھن
  .)8(ل ھذه القراءة على التفسیر ألنھا مخالفة للمصحف اإلمام وفیھا زیادةوینبغي حم 
  

  . )1(}َما أََصابََك ِمْن َحَسنٍَة فَِمَن هللاِ َو َما أََصابََك ِمْن َسیِّئٍَة فَِمْن نَْفِسَك {:وفي قولھ تعالى       

                                                 
(7)

  . 2/245 المحیط البحر ، 1/286 الكشاف ،1/112لفراءل القرءان معاني  
(8)

  . 259 یة،اآلبقرةال سورة  
(1)

  . 292/  2 المحیط البحر ، 1/307الكشاف    
(2)

  . 275 یة،اآلالبقرة سورة  
(3)

  . 2/333 المحیط البحر  
(4)

  . 285 یة،اآلالبقرة سورة  
  . 364/ 2 المحیط البحر  (5)
(6)

  . 2/364 المحیط البحر  
(7)

  .  34 یةء،اآلالنسا سورة  
(8)

  . 240/  3 حیطالم البحر ،506/ 1الكشاف   
(1)

  . 79 یة،اآلالنساء سورة  
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وتأویالت أوردھا أبو  بینما نجد في قراءة ابن مسعود زیادات" فَِمْن نَْفِسَك :" قرأ الجمھور
, "فمن نفسك وإنما قضیتھا علیك:" وفي مصحف ابن مسعود: (( حیان تعلیقا على قراءتھ

وروي أن , "وأنا كتبتھا: "وحكى أبو عمرو أنھا في مصحف ابن مسعود, وقرأ بھا ابن عباس
معناھا أن   ویؤید ھذا التأویل أحادیث عن النبي " وأنا قدرتھا علیك:"ابن مسعود وأبیّا قرآ 

ویمكن كتابة قراءة ابن مسعود , )2())ما یصیب اإلنسان من المصائب فإنما ھو عقوبة ذنوبــھ
فمن " ،"فمن نفسك و إنما قضیتھا علیـــــــْك :" المخالفة لجمھــور القــراء على النحو التالي 

 ".فمن نفسك و أنا قدرتھا " ، "نفسك و أنا كتبتھا 
َرُجالَِن ِمَن الَِّذیَن یََخافُوَن أَْنَعَم هللاُ َعلَْیِھَما أُْدُخلُوا َعلَْیِھْم البَاَب قَاَل {:وفي قولھ تعالى 

{)3(.  
أنَعَم هللاُ َعلَْیِھَما : " بینما قرأ ابن مسعود" أنَعَم هللاُ َعلَْیِھَما أُْدُخلُوا َعلَْیِھْم البَاَب : " قرأ الجمھور

  ویلكم 
  .ویلكم التي تفید التحذیر ھناوذلك بزیادة  )4(" أدخلوا علیھم

  )5(}فََمْن لَْم یَِجْد فَِصیَّاُم ثَالَثَِة أَیَّاٍم َذلَِك َكفَّاَرةُ أَْیَمانُِكْم {:وفي قولھ تعالى      
أي ثالثة أیام متتابعات عند أبي حنیفة كما یقول الزمخشري " ثَالَثَِة أَیَّام ٍ: " قرأ الجمھور

" فَِصیام ثالثة أیام متتابعات:" ن مسعود وأبّي رضي هللا عنھماوھي كذلك في قراءة عبد هللا ب
  .وھذه القراءة ھي تفسیر إیضاح لقراءة العامة من الجمھور)6(

ًدا فََجَزاُءُ◌ ِمْثُل َما قَتََلَ◌ ِمَن النَِّعِم {:وفي قولھ تعالى          .)7(}َو َمْن قَتَلَھُ ِمْنُكْم ُمتَعمِّ
بالرفع والتنوین على قراءة الكوفیین وارتفاع الجزاء على أنھ  "فََجَزاُءُ◌ : " قرأ الجمھور

" فجزاؤه مثل : " بینما قرأ ابن مسعود,"فعلیھ جزاء " خبر لمبتدإٍ محذوف الخبر تقدیره 
  ,)1(والضمیر عائد على قاتل الصیـد أو على الصید

  .وفي ھذه القراءة زیادة الضمیر بمثابة شرح و تفصیل لقراءة الجمھور
ْرنَاھَا بِاْسَحــــقَ {:وفي قولھ تعالى         .)2(}و اْمرأَتُھُ قَائَِمةُُ◌ُ◌ ُ فََضِحَكْت فَبَشَّ

كانت قائمة وراء الستر وقیل كانت قائمة على : قیل" واْمرأَتُھُ قَائَِمةُُ◌ُ◌ :" قرأ الجمھور
  بینما , رؤوسھم تخدمھم

لى أساس تبیان حال سیدنا بزیادة وھو قاعد ع)3(وامرأتھ قائمة وھو قاعد: قرأ ابن مسعود
وفي قراءة ابن مسعود وھي : (( وقال أیضا أبو حیان,إبراھیم المجتمع مع رسل ربھ المالئكة 

  .)4())قائمة وھو جالس 
قَایَةَ فِي ِرْحِل أَِخیِھ {:وفي قولھ تعالى       ا َجھََّزھُْم بِِجھَاِزِھْم َجَعَل السِّ   .)5(}فَلَمَّ

                                                 
(2)

  . 301/ 3 المحیط البحر  
  . 23 یة،اآلالمائدة سورة  (3)
(4)

  . 455/ 3 المحیط البحر  
(5)

  . 89 یة،اآلالمائدة سورة  
  .12/ 4 المحیط البحر، 673/ 1الكشاف ، 1/217لفراء ل ني القرءانمعا (6)
(7)

  . 95 یة،اآلالمائدة سورة  
(1)

         . 4/19 المحیط البحر ،1/679لكشاف ا  
(2)

  . 71 یة،اآلھود سورة  
  . 5/242 المحیط البحر 2/410الكشاف   (3)
(4)

  . 5/242 المحیط البحر  
(5)

  .70 یة،اآلیوسف سورة  
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قَایَةَ فِي ِرْحِل أَِخیِھ أمھلھم حتى انطلقوا ثم أذن مؤذن  َجَعلَ : " وقرأ ابن مسعود وذلك " السِّ
وھي تفسیر،ولیست قراءة ،ألنھا مخالفة لسواد المصحف  )6(بزیادة أمھلھم حتى انطلقوا 

  .اإلمام
  .    )7(}َو َكاَن َوراَءھَْم َملُِكُ◌ یَأُْخُذ ُكلَّ َسفِینٍَة َغْصبًا { :وفي قولھ تعالى      
ُكلَّ َسفِینٍَة َصاِلَحة : " بینما قرأ ابن مسعود وأبي بن كعب" ُكلَّ َسفِینٍَة َغْصبًا : " الجمھورقرأ 

  )8("َغْصبًا 
وذلك بزیادة كلمة صالحة على قراءة الجمھور وھذه القراءة ھي تفسیر وإیضاح لمعنى ال 

  .غیر
ُسولِ فَ {:تعالى قولھفي و        . )9(} قَبَْضُت قَْبَضةً ِمْن أَثَِر الرَّ

ُسوِل : " قرأ الجمھور ُسوِل : " بینما قرأ ابن مسعود" ِمْن أَثَِر الرَّ بزیادة " ِمْن أَثَِر فََرِس الرَّ
فرس على أساس تقدیر المفسرین، حینما أشاروا إلى أّن الرسول ھنا یعني جبریل علیھ 

  .)1(حالسالم، لذلك جاءت قراءة ابن مسعود على النحو السابق وھو التقدیر والشر
ھَـتُھُْم َوأُولُوا األَْرَحاِم {:تعالى قولھفي و       النَّبِيُّ أَْولَى بِالُمْؤِمنِیَن ِمْن أَْنفُِسِھْم َوأَْزَواُجھُ أَمَّ

ھَاِتُ◌ھُم : " ، قرأ الجمھور)2(}بَْعُضھُْم أَولَى بِبَْعض بینما قرأ ابن ," ِمْن أَْنفُِسِھْم َو أَْزَواُجھُ أَمَّ
ھَاِتُ◌ھُم وھو أب لھم : " مسعود وأبــيُّ  ِمْن أَْنفُِسِھْم " كما قرأ أیضا " ِمْن أَْنفُِسِھْم َوأَْزَواُجھُ أَمَّ
:(( وقد عقب كل من الزمخشري وأبو حیان قائلین" وھو أب لھم " بزیادة" وھو أب لھم 
 أبوھم في الدین كل نبي فھو أبو أمتھ ولذلك صار المؤمنون اخوة ألن النبي :وقال مجاھد

.(()3(  
وا لَْو أَنـھُْم {:وفي قولھ تعالى      یْحِسبُـوَن اْألْحَزاَب لَْم یَْذھَبُــوا َوإِْن یَأِْت األَحـَزاُب یـََودُّ

یْحِسبُوَن اْألْحَزاَب قَْد َذھَبُـوا فَإِْن :"في ھذه اآلیة قرأ ابن مسعود, )4(}بَاُدوَن فِي األَعــَْرابِ 
وا لَْو أَنــھُْم بَـاُدوَن فِي األَعـــَْرابِ َوَجُدوھُْم لَْم یَْذھَبواَ وَ  ، "قد" ففیھا زاد أداة التحقیق  )5("دُّ

  وحذف" فَإِْن َوَجُدوھُْم "وأسند الفعل إلى الماضي وأضاف 
،وكل ھذا مخالف لسواد المصحف وھو بمثابة تفسیر لقراءة " وإن یأت األحزاب"  

  .الجمھور
ا خَ {:وفي قولھ تعالى        رَّ تَبَیَّنَِت الِجنُّ أَْن لَْو َكانُوا یَْعلَُموَن الَغْیَب َما لَبِثُوا فِي الَعَذاِب فَلَمَّ

  .)6(}الُمِھین 
من تبیین الشي ء إذا ظھر وتجلى،بینما قرأ ابن " تَبَیَّنَِت الِجنُّ أَْن لَْو َكانُوا : " قرأ الجمھور

وھذا " اإلنس أن الجن : " بزیادة )7(" نُوا یَْعلَُموَن تَبَیَّنَِت اِإلْنُس أَنَّ الِجنَّ لَْو َكا: " مسعود
  .مخالف للمصحف اإلمام
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(4)

  . 20 یة،اآلاألحزاب سورة  
(5)

 . 2/230 لفراءل القرءان معاني  
(6)

  . 14 یة،اآلسبأ سورة  
(7)

  .3/574 الكشاف ،2/188المحتسب   
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وِمَن الِجنِّ َمْن یَْعَمْل بَْیَنَ یََدْیھ {َ:للجن في قولھ" كانوا"والضمیر في : ((قال الزمخشري 
  .)1(علمت اإلنس أن لو كان الجن یصدقون فیما یوھمونھم من علمھم للغیب :أي}

  .)2(}إِنَّ ھََذا أَِخي لَھُ تِْسُعُ◌ َو تِْسُعوَن نَْعَجةً َو لِي نَْعَجةُُ◌ ُ َواِحَدةُُ◌ {:ھ تعالىو في قول      
كان لَھُ تِْسُعُ◌ َو تِْسُعوَن :" بینما قرأ ابن مسعود} لَھُ تِْسُعُ◌ َو تِْسُعوَن نَْعَجةً {:قرأ الجمھور

و , كان لھ : و في قراءة عبد هللا ( : (یقول الفراء, " أنثى " و " كان" بزیادة " نَْعَجةً أنثى
: و منھ قول هللا في غیر موضع . كان على الخبر الدائم الذي ال ینقطع " ربما أدخلت العرب 

  }َو َكاَن هللاُ َغفُوًرا َرِحیما{] : 54الفرقان [ }َوَ كاَن ربَُّك قَِدیًرا {
لى خبر قد كان ثم انقطع كما تدخل ع) كان ( فھذا دائم و المعنى البیّن أن ] .  96النساء [ 

  )3()).فمعنى ھذا فأنت اآلن معدم , تقول للرجل قد كنت مرشدا
ِحیمُ {:و في قولھ تعالى       نُوَب َجِمیًعا إِنَّھُ ھَُو الَغفُوُر الرَّ   . )4(}إِنَّ هللا یَْغفُِر الذُّ

و "جمیًعا لمْن یََشاء الذنوَب : " بینما قرأ ابن مسعود } یغفُر الذنوَب جمیًعا { :قرأ الجمھور
ال ,من تاب؛ألن مشیئة هللا تابعة لحكمتھ و عدلھ: بمن یشاء كما یقول الزمخشري: المراد

لملكھ و جبروتھ وأضاف الفراء أن أبا إسحاق التمیمي حدثھ عن أبي  روق عن إبراھیم  عن 
  )5(.ابن عباس أنھ قرأھا كما ھي في مصحف عبد هللا و ذلك بزیادة  لمن شاء

هُ َو بَلََغ أَْربَِعیَن َسنَةً { :وفي قولھ تعالى        َوَحْملُھُ َو فَِصـلَھُ ثَالَثُوَن َشْھًرا َحتَّى إَذا بَلََغ أَُشدَّ
{)6(.  
هُ {:قرأ الجمھور  هُ  بزیادة :" بینما قرأ ابن مسعود} َحتَّى إَذا بَلََغ أَُشدَّ َحتَّى إَذا استوى وبَلََغ أَُشدَّ

  "  إَذا استوى" 
  
  

ا ولذلك : والمعنى فیھ كالمعنى في قراءتنا ؛ ألنھ جائز في العربیة أن تقول:(( یقول الفراء لمَّ
إن األشد ھاھنا ھو : و یقال , و اإلدراك قبل الوالدة , و أدركت مدرك الرجال عققت و فعلت 

  . )1())األربعون 
ھٌَو َما اْستَْعَجْلتُْم بِِھ ِریُحُ◌ فِیھَا قَالُوا ھََذا َعاِرُضُ◌ ُمْمِطُرنَا بَْل {:و في قولھ تعالى       

  )2(}َعَذاُبُ◌ أَلِیُمُ◌ 
قُْل بَْل َما اْستَْعَجْلتُْم بِِھ : "بینما قرأ ابن مسعود" بَْل ھٌَو َما اْستَْعَجْلتُْم بِِھ ِریُح◌ُ : "قرأ الجمھور
  "قُلْ "بزیادة"ِھي ِریُحُ◌ 

  )3(.و ھي مخالفة لسواد المصحف " ِھي"و  
أَلَْم تََر أَنَّ هللاَ یَْعلَُم َما فِي السَّمـــــَواِت َو َما فِي األَْرِض َما یَُكوُن ِمْن {:ولھ تعال و في ق     

  .)4(}نَْجَوى ثَالَثٍَة إِالَّ ھَُو َرابُِعھُْم َو الَ َخْمَسٍة إِالَّ ھَُو َساِدُسھُْم َو الَ أَْدنَى ِمْن َذلكَ 

                                                 
. 3/574 ,الكشاف  

(1) 
 

 23اآلیة ,سورة ص  
. (2)  

 285/ 2ء, معاني القرءان للفرا  
. (3)

  

 53 اآلیة,سورة الزمر  
. (4)

  

4/135, الكشاف  
. (5)  

. 15 اآلیة,سورة األحقاف  
(6) 

 

.  2/342,معاني القرءان للفراء  
(1)

  

 24 اآلیة,سورة األحقاف  
. (2)

  

2/343 ,معاني الفراء  
. (3)

  

 07اآلیة ,سورة المجادلة  
. (4)  
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ھُْم َو الَ أَْربََعة إِالَّ هللاُ َخاِمُسھُْم َو الَ َخْمَسة إِالَّ هللاُ َساِدُسھُْم و ال ْإالَّ هللاُ َرابِعُ : " قرأ ابن مسعود
ففي قراءتھ زیادة ألفاظ  مثل لفظ الجاللة , )5(" أقل من ذلك و ال أكثر إال هللا معھم إذا أنتجوا

و أقرب ما و ھذه القراءة مخالفة لسواد المصحف ,هللا و مرادف كلمات مثل أقل مرادف أدني
  .تكون إلى التفسیر أكثر منھ إلى القراءة 

ألن المعنى , "و ال أربعة إال ھو خامسھم:"كما أورد الفراء قراءة أخرى ألبن مسعود     
   )6(.غیر مضمور لھ فكفى ذكر بعض العدد من بعض 

  .)7(}فَاْدُخلِي فِي ِعبَاِدي {:و في قولھ تعالى           
أي في جملة عبادي الصالحین و معناه  فادخلي في أجساد } فِي ِعبَاِدي{ :قرأ الجمھور       

على "فِي َجَسِد عبدي :" و قرأ ابن عباس فادخلي في عبدي بینما قرأ ابن مسعود, عبادي 
  .وھي مخالفة لسواد المصحف اإلمام )1(المعنى

  :الحذف      
و الحذف ھذا , ن مسعودحذف كلمات أو حروف في قراءة اب - ھنا –ویقصد بالحذف       

  سواء عن قصد
و بالتالي فھو مخالف لسواد المصحف ، لكن یبقى من , أو غیر قصد مخالف لقراءة الجمھور

و سأعرض في ھذا العنوان إلى , الجانب اللغوي ما یمكن أن یضاف إلى االحتجاج أو یرد 
العلماء و النحاة على أھم المواضع التي حذف فیھا ابن مسعود في قراءتھ مستشھدا بما ساقتھ 

  .و أبین كذلك الرأي اللغوي لعملیة الحذف , السواء 
  . )2(}فَإِْن ءاََمنُوا بِمْثِل َما َءاَمْنتُْم بِِھ فَقَْد اْھتََدْوا{: ففي قولھ تعالى      

ا و مثل صفة لمصدر محذوف تقدیره إیمان, الباء زائدة } بِمْثِل َما َءاَمْنتُْم بِِھ { :قرأ الجمھور
إسقاط و حذف مثل و وافقھ في ذلك ابن " بَِما َءاَمْنتُْم بِھِ : "مثل إیمانكم  بینما قرأ ابن مسعود

  )3(.عباس 
ُسوُل {: و في قولھ تعالى          .)4(}َو َزْلِزلُوا َحتَى یَقُوَل الرَّ

ُسوُل { :قرأ الجمھور فیھا، بینما إلى الغایة التي قال الرسول و من معھ :أي} َحتَى یَقُوَل الرَّ
  قرأ ابن مسعود 

  )5(.بالواو بعد إسقاط و حذف حتى و وافقھ في ذلك األعمش " و یقول الرسول"
فَیَتَّبُِعوا َما تََشــــــبَھَ ِمْنھُ اْبتَِغاَء الفِْتنَِة و اْبتَِغاَء تَأِْویلِِھ َو َما یَْعلَُم تَأْْ◌ِویلَھُ {:و في قولھ تعالى      

  .)6(}إِالَّ هللاُ 
ال یھتدي إلى تأویلھ الحق الذي یجب أن یحمل : أي} َو َما یَْعلَُم تَأْْ◌ِویلَھُ إِالَّ هللاُ {:أ الجمھورقر

  علیھ إال هللا
و زیادة " و ما یعلم"بحذف و إسقاط  )1(" إِنَّ تَأْْ◌ِویلَھُ إِال َِّعْنَد هللاُ :" بینما قرأ ابن مسعود 
  .غایرة للمصحف اإلمام المجمع علیھو ھي قراءة مخالفة لقراءة الجمھور و م"عند"

                                                 
 4/490 ,الكشاف  

. (5)
  

 1/44, معاني القرءان للفراء  
. (6)  

(7)
  . 29 اآلیة,سورة الفجر  

   . 4/753 ,الكشاف  (1)

(2)
   . 137اآلیة ,سورة البقرة  

(3)
  .65ص, إمالء ما من بھ الرحمن, 1/409,البحر المحیط,  ,1/195, الكشاف, 1/113, المحتسب 
  . 214اآلیة ,سورة البقرة  (4)
  .2/140 ,البحر المحیط  ,1/97,معاني الفراء (5)
  . 7اآلیة ,سورة آل عمران  (6)
(1)

  . 2/384, البحر المحیط, 1/339الكشاف  1/137,معاني الفراء 



 217

الَ َْتَحِسبَنَّ الَِّذیَن یَْفَرُحوَن بَِما أَتَْوا َو یُِحبُّوَن أَْن یُْحَمُدوا بَِما لَْم یَْفَعلُوا فَالَ {:وفي قولھ تعال        
  .)2(}تَْحِسبَنَّھُْم بَِمفَاَزٍة ِمَن الَعَذابِ 

ال تحسبنھم فال تحســبنھم فائزین بینما : تأكید تــقدیره} فَاَزةٍ فَالَ تَْحِسبَنَّھُْم بِمَ {:قــرأ الجمھور
  :قــرأ ابن مسعود

  .)3("فال تحســبنھم" و ذلك بإسقاط و حذف"بما لم یفعلوا بمفازة" 
َو إَِذا َضَرْبتُْم فِي األَْرِض فَلَْیَس َعلَْیُكْم ُجنَاُحُ◌ أَْن تَْقُصــُروا ِمَن {:و في قولھ تعالى      
لَ    َواِة إِْن ِخْفتُْم أَْن الصَّ

 . )4(}یَْفتِنَُكْم 
بإسقاط " من الصالة أن یفتنكم:"بینما قرأ ابن مسعود}, إِْن ِخْفتُْم أَْن یَْفتِنَُكمْ {: قرأ الجمھور

و ھذا مخالف لقراءة الجمھور " . كراھة أن یفتنكم " على أنھ مفعول لھ بمعنى " إن خفتم"
.)5(  

ْل ھَْل أُنَبِّئُُكْم بَِشرٍّ ِمْن َذلَِك َمثُوبَةً ِعْنَد هللاِ َمْن لََعنَھُ هللاُ َو َغِضَب َعلَْیِھ قُ {:و في قولھ تعالى      
  .)6(}َو َجَعَل ِمْنھُْم اْلقَِرَدةَ َو الَخنَاِزیر

ن بینما قرأ ابن مسعود و أبّي ب},َمْن لََعنَھُ هللاُ َو َغِضَب َعلَْیِھ َو َجَعَل ِمْنھُْم {:قرأ الجمھور
  : كعب 

كما أن  )7(و جعـــــل ھنا بمعنى ضمیر " َمْن َغِضَب هللاُ َعلَیِھْ◌ْم َو َجَعلھُْم قَِرَدة َو َخنَاِزیر" 
  القراءة فیھا حذف

بإسقاط  ال التعریف علیھما و ھذا مخالف لسواد : و تنكیر القردة و الخنازیر أي" من لعنھ" 
  .المصحف اإلمام 

َمالَنَا الَ نُْؤِمُن بِا�ِ َو َما َجاَءنَا ِمَن الَحِق َو نَْطَمُع أَْن یُْدِخلَنَا َربُّنَا َمَع َو {:و في قولھ تعالى      
الِحین         .)1(}القَْوِم الصَّ

َو َمالَنَا الَ نُْؤِمُن بِا�ِ َو َما أْنَزَل :"بینما قرأ ابن مسعود}, َو َما َجاَءنَا ِمَن الَحقِ {:قرأ الجمھور
: (( قال أبو حیان, أنزل علینا ربنا : بحذف جاءنا من الحق و إبدالھا بــــ" بُّنَا َو نَْطَمعْ َعلَْینَا رَ 

و ینبغي أن یحمل ذلك على تفسیر قولھ تعالى و ما جاءنا من الحق لمخالفتھ ما أجمع علیھ 
  .)2())المسلمون من سواد المصحف 

بِي َو الُمھَـــــِجِرین َو األَْنَصاِر الَِّذیَن اتَّبَُعوهُ فِي لَقَْد تَاَب هللاُ َعلَى النَّ {:و في قولھ تعالى      
  َساَعِة الُعْسَرِة ِمْن بَْعِد 

  .)3(}َما َكاَد یَِزیُغ قُلُوُب فَِریٍق ِمْنھُمْ 
فتعین أن یكون في كاد ضمیر :(( یقول أبو حیان}, ِمْن بَْعِد َما َكاَد یَِزیُغ قُلُوبُ {:قرأ الجمھور
و تزیغ في موضع الخبر ألن ,اسم كاد" قلوب"اع قلوب بتزیغ المتناع أن یكون الشأن و ارتف

                                                 
 . 188اآلیة ,سورة آل عمران  (2)
(3) 

  . 3/138, البحر المحیط 
(4) 

  . 101اآلیة ,سورة النساء 

  . 339/ 3, البحر المحیط,1/559, الكشاف (5)

(6) 
 . 60, سورة المائدة،اآلیة 

. 3/518,البحر المحیط 
(7)

 
 
 

(1)
    . 84 اآلیة, سورة المائدة  

(2) 
  . 4/7 ,البحر المحیط 

  . 117 اآلیة,سورة التوبة  (3)
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یرید المتخلفین "من بعد ما زاغت قلوب فریق منھم :" بینما قرأ عبد هللا,)4())النیة بھ التأخیر
ویعتقد أن كاد زائدة و معناھا :((و یضیف أبو حیان قائال)5(من المؤمنین كما قال الزمخشري

لھا إذ ذاك في اسم و ال خبر فتكون مثل كان إذا زیدت یراد معناھا و ال عمل  مراد و ال عمل
  .)6("))من بعد ما زاغت بإسقاط كاد" لھا و یؤید ھذا التأویل قراءة ابن مسعود 

  . )7(}فَأََذاقَھَا هللاُ لِبَاَس الُجوِع َو الَخْوِف بَِما َكانُوا یَْصنَُعون{:و في قولھ تعالى      
و أما إیقاع :((على سبیل االستعارة یقول الزمخشري}لِبَاَس الُجوِع َو الَخْوفِ {:ورقرأ الجمھ

: فأنھ قیل, اإلذاقة على لباس الجوع و الخوف فألنھ لما وقع عبارة عما یغشى منھما و یالبس
" فأذاقھا الخوف و الجوع" بینما قرأ ابن مسعود )8())فأذاقھ ما غشیھم من الجوع و الخوف 

  و الذي أقولھ  أن ھذا تفسیر:((یقول أبو حیان, باس دون ذكر ل
    )1()).المعنى ال قراءة ألن المنقول عنھ مستفیضا مثل ما في سواد المصحف 

  .)2(}أَیَِعُدُكْم أَنَُّكْم إَِذا ِمتُّْم َو ُكْنتُْم تَُرابًا َو ِعظـَــــــًما أَنَُّكْم ُمْخَرُجون{:و في قولھ تعالى      
, في األولى و الثانیة و معناھما واحد"أنكم } بتكرار" أَیَِعُدُكْم أَنَُّكْم إَِذا ِمتُّْم {:قرأ الجمھور

  .)3(األولى " أنكم"بإسقاط و حذف " أیعدكم إذا متم: " بینما قرأ ابن مسعود
مرتین و معناھما واحد إالّ أن ذلك حسن لما فرقت " أنكم"أعیدت :(( یقول الفراء      
أَیَِعُدُكْم إَِذا ِمتُّْم َو ُكْنتُْم تَُرابًا َو : "و ھي في قراءة عبد هللا, خبرھا بإذا  و بین"أنكم"بین

, بالظن و أخوات الظن " أن "و كذلك تفعل بكل اسم أوقعت علیھ "ِعظـَــــــًما أَنَُّكْم ُمْخَرُجون
, آخرا و إن شئت حذفتھ أوال و , ثم اعترض علیھ الجزاء دون خبره فإن شئت كررت اسمھ 

  األولى أو الثانیة صلح " أنك"فإن حذفت , أظن أنك إن خرجت أنك نادم : فتقول
  .)4())و إن ثبتنا صلح  

  .)5(}قَالُوا تَقَاَسُموا بِا�ِ لِنُبَیِّتَنَّھُ َو أَْھلَھُ {:و في قولھ تعالى      
, الحال بإضمار قد و یحتمل أن یكون أمرا و خبرا في محل } قَالُوا تَقَاَسُموا{:قرأ الجمھور

بإسقاط و "تقاسموا با�"بینما قرأ ابن مسعود ,)6(متقاسمین كما قال الزمخشري : أي قالوا
  )7(.حذف قالوا كما ذھب إلیھ الفراء في معانیھ 

  .)8(}بِ فَقَاَل إِنِّي أَْحبَْبُت ُحبَّ الَخْیِر َعْن ِذْكِر َربِّي َحتَّى تََواَرْت بِالِحَجا{:و في قولھ تعال       
وذلك بإسقاط فقال وھي "إِنِّي أَْحبَْبتُ :"بینما قرأ ابن مسعود}فَقَاَل إِنِّي أَْحبَْبُت { :قرأ الجمھور

  مخالفة
   )1(.لقراءة الجمھور والمصحف اإلمام 

  .)2(}َذلَِك َجَزاُء أَْعَداِء هللاِ النَّاُر لَھُْم فِیھَا َداُر الُخْلدِ {:وفي قولھ تعالى      
                                                 

(4) 
   . 5/109 ,البحر المحیط 

   . 2/318 ,الكشاف  (5)
(6) 

   . 5/109 ,البحر المحیط 

(7)
   .112 اآلیة,سورة النحل  

(8)
  . 2/639 ,الكشاف  

(1) 
   .5/543 البحر المحیط 

. 35 آیة, سورة المؤمنین   (2)
 

 
(3)

  .6/404 البحر المحیط, 3/186 الكشاف 
(4) 

  . 140,  2/139 ,معاني القرءان للفراء 
(5)

  . 49 اآلیة,سورة النمل  
  . 3/372,الكشاف   (6)
(7) 

  . 2/189,ي القرءان للفراءمعان 
  . 32 اآلیة,سورة ص  (8)

(1) 
  . 2/286, معاني القرءان للفراء 
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و معناھا كما قال الزمخشري إّن النار في نفسھا دار }النَّاُر لَھُْم فِیھَا َداُر الُخْلدِ {:ھورقرأ الجم
و " لھم فیھا " بإسقاط " َذلَِك َجَزاُء أَْعَداِء هللاِ النَّاُر َداُر الُخْلد:"بینما قرأ ابن مسعود. )3(الخلد 

  .)4(ألن الدار ھي النار كما قال الفراء, ھذا بیّن ال شيء فیھ 
  .)5(}حـــــم عــسق{:وفي قولھ تعالى      

و , بإسقاط العین"حم سق:"بینما قرأ عبد هللا بن مسعود وابن عباس}, عــسق {:قرأ الجمھور
   )6(.ھذا مخالف للمصحف المجمع علیھ

  . )7(}َذلَِك ھَُو الفَْوُز الَعِظیمُ {:و في قولھ تعالى      
وذلك "ھو"بإسقاط "َذلَِك الفَْوُز الَعِظیمُ :"أ ابن مسعودبینما قر,و ھي نفسھا قراءة الجمھور

خالفا } فَإِنَّ هللا َالغني الحمید{قیاسا على قراءة أھل المدینة لقولھ عز و جل في سورة الحدید 
  .)8("ھو"لقراءة الجمھور بإظھار

  .)9(}الَقِیُكمْ قُْل إِنَّ الَمْوَت الِّذي تَفُِروَن ِمْنھُ فَإِنَّھُ مُ {:و في قولھ تعالى      
, "إنّ " أدخلت العرب الفاء في خــــبر :((قال الفـــراء}, فَإِنَّھُ ُمالَقِیُكمْ {: قرأ الجمھور 

  ألنــــھا وقعــــت على الذي  
فالعـــــرب تـــــتدخل الفاء في كل خبر كان اســــمھ مما , و الـــــذي حــــرف وصـــــــل 

  .یوصـــــل مثل من و الذي
  )2(".فإنھ"بإسقاط " مالقیكم:"بینما قرأ ابن مسعود, )1())لقاؤھا صواب وإ 

  .)3(}أَْن الَ یَْدُخلَنَّھَا اْلیَْوَم َعلَْیُكْم ِمْسِكیُن◌ُ * فَاْنطَلَقُوا َو ھُْم یَتََخــــــفَتُون {:وفي قولھ تعالى     
أن مصدریة كما یقول أبو  أن مفسرة كما قال الزمخشري و}أَْن الَ یَْدُخلَنَّھَا{:قرأ الجمھور

على إضمار القول أو " أن"بإسقاط"ال یدخلنھا " بینما قرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة , حیان 
   )4(.على إجراء یتخافتون مجرى القول

و , ألن التخافت قول , بغیر أن " ال یدخلنھا " و في قراءة عبد هللا :(( و یضیف الفراء قائال
یُوصیُِكْم هللا فِي {:كما قال تعالى, وسقوطھا "أن" ھر القول جازت فإذا لم یظ, القول حكایة 

  .)5())ولو كان كان صوابا , أن للذكر :ولم یقل}أوالَِدُكَم لِْلَذَكِر ِمْثُل َحِظ األُْنثَْیْین
َكَر َو األُْنثَى{:وفي قولھ تعالى         .)6(}َو النَّھَاِر إَِذا تََجلَّى َوَما َخلََق الذَّ

َكَر َواألُْنثَى{:مھورقرأ الج والذكر و األنثى بغیر ما "بینما قرأ ابن مسعود},َوَما َخلََق الذَّ
  وھي قراءة"خلق

                                                                                                                                                         
  . 28 سورة فصلت،اآلیة  (2)

(3)
   . 4/198, الكشاف  

(4) 
   . 2/314 ,معاني القرءان للفراء 

(5)
   . 2,  1 اآلیة,سورة الشورى  

(6)
   .4/208, الكشاف ,2/317 ,معاني القرءان للفراء 
(7)

   . 12 اآلیة,سورة الحدید  

(8) 
   .3/39 ,معاني القرءان للفراء 

(9) 
   . 08 اآلیة,سورة الجمعة 

(1)
   . 3/57, معاني القرءان للفراء  

(2)
  . 3/57, معاني القرءان للفراء ,4/531, الكشاف  

(3) 
   . 24اآلیة ,سورة القلم 

(4)
   .8/312 ,البحر المحیط,  4/590, الكشاف 

   . 3/74 ,رءان للفراءمعاني الق (5)
(6) 

   .3,  2اآلیة ,سورة اللیل 
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: یقول ابن جني  –رضي هللا عنھم  –وعلي بن أبي طالب وأبو الدرداء وابن عباس  النبي  
حمد بن یحي في ھذه القراءة شاھد لما أخبرنا بھ أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أ(( 

  وما خلق الذكِر :"من قراءة بعضھم 
ھي في قراءة عبد هللا :(( بینما قال الفراء,)7())وذلك أنھ جره لكونھ بدال من ما " واألنثى

كأنھ ) وما خلق(یجعل ) الذكر واألنثى( فلو خفض خافض في قراءتنا " والذكِر و األنثى"
وخلقھ الذكر واألنثى : على نصبھا  یریدون وقرأه العوام , والذي خلق من الذكر واألنثى :قال

()8(.  
      

  .)1(}َولََسْوَف یُْعِطیَك َربَُّك فَتَْرَضى{:و في قولھ تعالى  
ما ھذه الالم الداخلة على :فإن قلت:((یقول الزمخشري}, َولََسْوَف یُْعِطیكَ {:قرأ الجمھور
و ألنت :محذوف تقدیره  والمبتدأ, ھي الم االبتداء المؤكدة لمضمون الجملة :سوف؟ قلت

  . )2())سوف یعطیك
والمعنى واحد كما یقول الفراء "ولََسیُْعِطیَك َربَُّك فَتَْرَضى:"بینما قرأ ابن مسعود

, فترك منھا الفاء والواو , و ُعِرَف موضعھا,كثرت في الكالم" سوف"إالَّ أن :((ویضیف
  .  )3())أیٍش تقول:كما قیل, والحرف إذا كثر فربما فعل بھ ذلك

  .)4(}إنَّ َمَع الُعْسِر یُْسًرا* فَإِنَّ َمَع الُعْسِر یُْسًرا {:وفي قولھ تعالى      
بإسقاط  إنَّ َمَع الُعْسِر :مرة واحدة غیر مكررة أي"فَإِنَّ َمَع الُعْسِر یُْسًرا:"قرأ ابن مسعود

  وقال ابن عباس,یُْسًرا
ھو في مصحف ابن مسعود :(( یقول الزمخشري )5(.لن یغلب عسر یسرین:و ابن مسعود 

لو كان ,والذي نفسي بیده :فلم قال, فإذا ثبت في قراءتھ غیر مكرر: فإن قلت, مرة واحدة 
كأنھ قصد :قلت, العسر في جحر لطلبھ الیسر حتى یدخل علیھ  إنھ لن یغلب عسر یسرین

  فتأولھ بیسر الدارین, من معنى التفخیم ) یسرا (ما في قولھ:بالیسرین
  .  )6())ران في الحقیقة وذلك یس 

  .)7(}إِنَّ َربَّھُْم بِِھْم یَْوَمئٍِذ لََخبِیُرُ◌ ؛{:وفي قولھ تعالى      
بِأَنـــَّھُ یَْوَمئٍِذ بھم :"بینما قرأ ابن مسعود},إِنَّ َربَّھُْم بِِھْم یَْوَمئٍِذ لََخبِیُرُ◌ {:قرأ الجمھور

  . )8(ف وھذا مخالف لسواد المصح" ربھم و الالم"بإسقاط "خبیر
      

  .)1(}َو ْیُلُ◌ُ◌ُ  لُِكلِّ ھَُمَزةٍ  لَُمَزٍة {: وفي قولھ تعالى   
بإسقاط كل "ویل للھمزة اللمزة: "بینما قرأ ابن مسعود"لُِكلِّ ھَُمَزة ٍلَُمَزةٍ :"قرأ الجمھور

  وتعویضھا بالتعریف بدل

                                                 
(7) 

   . 364/ 2, المحتسب 

(8)
 . 160/ 3, معاني القرءان للفراء  

  

 05 اآلیة,سورة الضحى  
. (1)

  

. 4/767, الكشاف  
(2) 

 

 3/163, معاني القرءان للفراء  
. (3)  

 6,  5 اآلیة,رة الشرحسو  
. (4)

  

771/ 4, الكشاف,  3/165, معاني القرءان للفراء 
. (5)  

 772/ 4 ,الكشاف  
. (6)  

 11سورة العادیات اآلیة   
. (7)

  
(8)

   . 3/178 ,معاني القرءان للفراء  
   . 01 اآلیة,سورة الھمزة  (1)
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  .)2(التنكیر  
  .)3(}قُْل ھَُو هللاُ أََحُد◌ُ {:وفي قولھ تعالى      

بینما قرأ ابن , ھو الشأن "وهللا أحد" ,ھو ضمیر الشأن}قُْل ھَُو هللاُ أََحُد◌ُ {:أ الجمھورقر
هللا أحد  –صلى هللا علیھ و سلم  –كما قرأ النبي , بغیر قل, ھو هللا : مسعود وأبّي بن كعب 

كما برزت في قراءات الصحابي الجلیل عبد هللا بن مسعود نماذج أخرى )4(.بغیر قل ھو 
وتكاد تكون شذرات من ھنا وھناك  رأیت أنھ من الواجب الوقوف ,عما أوردتھ سابقا تختلف

عندھا وتفحصھا موضعا بموضع حتى تمكن من اإللمام بھذا الموضوع بجمیع خرجات ابن 
  .مسعود في مجاالت قراءاتھ الشاذة والمخالفة للمصحف اإلمام

  .)5(}ا الَ تَقُولُوا َراِعنَا َو قُولُوا أُْنظُْرنَایَا أَیُھَا الِذیَن َءاَمنُو{:وفي قولھ تعالى      
ال تقولوا راعونا :" وھو من اإلرعاء و المراعاة بینما قرأ ابن مسعود} َراِعنَا{:قرأ الجمھور

علیھ  -كما قرأ أیضا ارعونا وذلك لمخاطبتھ , على إسناد الفعل لضمیر الجمع للتوقیر "
   )6(.والتعظیم إذ أقاموه مقام الجمع على سبیل اإلكبار  -الصالة و السالم 

ِحیمُ {:وفي قولھ تعالى         .)7(}َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا َوتُْب َعلَْینَا إِنََّك أَْنَت التََواُب الرَّ
أبصر أو : وأرنا منقول من رأى بمعنى:((یقول الزمخشري}, َوأَِرنَا َمنَاِسَكنَا{:قرأ الجمھور

  .عّرف 
بینما قرأ ابن , )1()) أوعرفناھا, وبصرنا متعبداتنا في الحج :أي, ینو لذلك لم یتجاوزمفعول 

  )2(.على إسناد الفعل ضمیر الغائبین ویعني الذریة "َوأَِرِھْم َمنَاِسَكھُْم :"مسعود
ُق بَْیــَن أََحٍد ِمْن ُرسـُلِِھ َوقَالُوا َسِمْعنَا َوأَطــَْعنَا ُغــْفرَ {:وفي قولـھ تعالى       نَا الَ نُفَـرِّ انََك َربـَّ

  .)3(}َوإِلَیـــَْك الَمِصیُر 
ُق {:قرأ الجمھور بالیاء مع "ال یفرقون :" بینما قرأ عبد هللا بن مسعود, بالنون }الَ نُفَـــــرِّ

و ھي في مصحف أبّي و ابن مسعود :(( یقول أبو حیان )4(, إسناد الفعل إلى الجماعة الغائبة 
أنھم لیسوا كالیھود و النصارى :لحمل على اللفظ والمعنىال یفرقون حمل على معنى كل بعد ا

  .)5())یؤمنون ببعض و یكفرون ببعض 
لَقَْد َسِمَع هللاُ قَْوَل الَِّذیَن قَالُوا إِنَّ هللاَ فَقِیُرُ◌ َو نَْحُن أَْغنِیَاُء َسنَْكتُُب َما {:وفي قولھ تعالى      

  قَالُوا َو قَْتلَھُْم 
  .)6(}َحقٍّ َو نَقُوُل ُذوقُوا َعَذاَب اْلَحِریقِ األَْنبِیَاَء بَِغْیِر 
وقرأ حمزة , بالنون ونقول بنون المتكلم المعظم }, ونَقُوُل ُذوقُوا....َسنَْكتُُب {:قرأ الجمھور

بنون } سنَكتب{:وقرأ الجمھور, بالیاء " ویقول"بالرفع "وقتلُھم" بیاء مضمومة " َسیُكتب"
سنكتب ما یقولون و نقول :"بینما قرأ ابن مسعود, النون بالنصب و نقول ب" وقتلھم" مفتوحة 

                                                 
(2)

   . 3/179, معاني القرءان للفراء  

(3) 
  . 01اآلیة ,سورة اإلخالص 

(4)
 . 4/817, لكشافا  

(5)
  . 104 اآلیة,سورة البقرة  

(6)
   .1/338, البحر المحیط ,1/174,الكشاف, 56/ 1,معاني القرءان للفراء 
(7)

   . 128اآلیة ,سورة البقرة  
(1)

   . 1/188, الكشاف  
(2)

  .1/391 ,البحر المحیط,  1/188, الكشاف, 1/62, معاني القرءان للفراء 
(3) 

   . 285اآلیة ,سورة البقرة 
(4) 

   . 1/331, الكشاف 

(5) 
   . 2/365, المحیطالبحر  

(6) 
   . 285اآلیة ,سورة آل عمران 
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, )7(.ووافقھ في ذلك حمزة" َسیُْكتَُب َما قالوا :"كما قرأ أیضا, " ویُقَاُل لَھُْم "وكذلك قرأ  " لھم
  و حجة من قرأ بالیاء أنھ أجراه على لفظ الغبیة :(( یقول ابن أبي طالب

فلذلك رفع , ألنھ مفعول لم یَُسمِّ فاعلھ , في موضع رفع " ما"و جعلھ فعال لم یَُسمِّ فاعلھ فـــ 
فأجرى على الغیبة لتقدم ذكر " سیكتب"على"ویقول"وعطف"ما"على العطفِ  على"وقتلھم"

  . )8())اسم هللا جلَّ ذكره
      
ـلَِحِت َسنُْدِخلُھُْم َجنـَِّت تَْجرِ {:وفي قولـھ تعالى    ِذیَن َءاَمنُـوا َوَعملُوا الصَّ ي ِمْن تَْحتِھَا والـَّ

  قرأ الجمھور)1(}األَْنھَارُ 
سیدخلھم " بیاء الغیبة على تقدیر)2("سیدخلھم:"بنون العظمة بینما قرأ ابن مسعود}َسنُْدخــِلُھُمْ {

  "ربھم
ُ◌ َمكَ {:وفي قولھ تعالى        ـُغـوَت أَْولـئَِك َشرُّ انًا َوَجَعَل ِمْنھُْم القَِرَدةَ َو الَخنَاِزیَر َوَعبََد الطـَّ

  .)3(} َوأََضلُّ َعْن َسَواِء السَّبِیل
و نصب الطاغوت على أنھ فعل , بفتح العین و الباء } َو َعبََد الطَّاُغوتَ {:قرأ الجمھور      

بضم الباء نحو َشُرَف الرجل أي " وَعبُد:"معطوف على لعن بینما قرأ ابن مسعود في روایة
ویقرأ بفتح العین وضم الباء و جر :دما قالوھو ما ذھب إلیھ العكبري عن, صار لھ عبدا 

وفي روایة أخرى البن . الطاغوت وھو في معنى الجمع وما بعده مجرور بإضافتھ إلیھ
ویضیفونھا إلى , بفتح العین و الباء على فََعل " عبد"و, على الجمع " وَعبَُدوا"مسعود

مبنیا " و ُعبَِدت الطَّاُغـوت " أ أیضاكـــما قـــر, َخَدَمةَ الطَّاُغــوِت : و یفسرونھا , الطاغوت 
  )4(.للمفعول 

قُْل لِلَِّذیَن َكفَُروا إِْن یَْنتَھُوا یُْغفَْر لَھُْم َما قَْد َسلََف َو إِْن یَُعوُدوا فَقَْد َمَضْت {:وفي قولھ تعالى    
لِینَ    .)5(}ُسنَُّت األَوَّ

بینما "إِْن یَْنتَھُوا " ى معنى قل ألجلھم ھذا القول وذلك عل} إِْن یَْنتَھُوا یُْغفَْر لَھُمْ {:قرأ الجمھور 
  :قرأ ابن مسعود

أّن الجمھور قرأ بیاء الغیبة بینما قرأ : أي, وذلك على معنى الخطاب " إِْن تَْنتَھُوا یُْغفَْر لَُكْم "  
  )6(.ابن مسعود بتاء الخطاب 

تَْیِن أََوالَ یََرْوَن أَّھُْم یُْفتَنُوَن فِ {:وفي قولھ تعالى       ةً أَْو َمرَّ   .)7(}ي ُكلِّ َعاٍم َمرَّ
بالیاء و كذلك بالتاء على الجمع یقصد المنافقین و قرأ حمزة }أََوالَ یََرْوَن {:قرأ الجمھور

  بالتاء خطابا للمؤمنین
بینما قرأ , یحتمل أن تكون من رؤیة القلب ومن رؤیة البصر  –والرؤیة كما یقول أبو حیان 

, على اإلفراد أي أوال ترى یا محمد " أَوالَ تَرى" مش وعبد هللا بن مسعودأبّي بن كعب واألع
   )1(. أال ترى للقوم و للواحد كالتعجب: تقول  –كما یقول الفراء  –والعرب 

                                                 
(7)

   .3/130, البحر المحیط, 1/447, الكشاف, 1/365, الكشف, 1/175 ,معاني القرءان للفراء 

(8)
   .369/ 1 ,الكشف  

(1) 
  . 57اآلیة ,سورة النساء 

   . 1/523, الكشاف  (2)
   . 60اآلیة ,سورة المائدة  (3)
   .198ص, إلمالءا,  3/519, البحر المحیط, 1/652, الكشاف, 1/215, المحتسب, 214/ 1, اءمعاني القرءان للفر (4)
(5)

   . 38اآلیة ,سورة األنفال  

(6)
   . 219/ 2, الكشاف,  4/494 ,البحر المحیط  

(7)
 . 126اآلیة ,سورة التوبة  

  

 5/116, البحر المحیط 1/306, معاني القرءان للفراء  
,. (1)
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ْت إِلَْینَا{:وفي قولھ تعالى         .)2(}قَالُوا یَـــأَبَانَا َما نَــْبِغي ھَِذِه بَِضـَعتَنَا ُردَّ
وما نتزید , ما نبغي في القول :(( یقول الزمخشري, بالنون للنفي}ا نَـْبِغيمَ {:قرأ الجمھور

فیما وصفنا لك من إحسان الملك وإكرامھ أو ما نبتغي شیئا وراء ما فعل بنا من 
  أوعلى االستفھام بمعنى أي شيء وراء,اإلحسان

  . )3())ھذا ؟
على معنى , على مخاطبة یعقوب  بالتاء" ما تبغي:" وقرأ عبد هللا بن مسعود وأبو حیوة      

أي شيء تطلب وراء ھذا من اإلحسان أو من الشاھد على صدقنا ؟ و أضاف أبو حیان أن 
و  –عن النبي صلى هللا علیھ و سلم  –أي قراءة التاء  –روتھا  –رضي هللا عنھا  –عائشة 

    )4(.على النفي  أن ھذه القراءة یحمل معناھا على االستفھام كما یحمل معنى القراءة بالنون
  .)5(}أَْولَئَِك الَِّذیَن یَْدُعوَن یَْبتَُغوَن إِلَى َربِِّھْم الَوِسیلَة{:وفي قولھ تعالى      

بالكاف " إِلَى َربَِّك :" بضمیر الجمع الغائب بینما قرأ ابن مسعود} إِلَى َربِِّھمْ { :قرأ الجمھور
  .)6( - صلى هللا علیھ و سلم  –خطابا للرسول 

وُح ِمْن أَْمِر َربِّي َو َما أُوتِیتُْم ِمَن الِعْلِم إِالَّ {:وفي قولھ تعالى       وِح قُِل الرُّ َو یَْسأَلُونََك َعِن الرُّ
  . )7(}قَلِیالً 

َوَما :"بینما قرأ ابن مسعود واألعمش, على الخطاب العام } َو َما أُوتِیتُْم {:قرأ الجمھور
   )1(.السائلین بضمیر الغیبة عائدا على " أُوتُوا
  .)2(}َو إِنَّ لََك َمْوِعًدا لَْن تُْخلَفَھُ {:وفي قولھ تعالى       

لن یخلفك هللا :بضم التاء،وفتح الالم على ما لم یسم فاعلھ،أي}لَْن تُْخلَفَھُ { :قرأ الجمھور
ینجزه لك في اآلخرة بعدما عاقبك بذلك ,موعده الذي وعدك على الشر،والفساد في األرض 

  )3(.لدنیا كما قال الزمخشريفي ا
لن نُْخلِفََكھُ،فحذف المفعول األول، :أي,بالنون،وكسر الالم " نُْخلِفَھُ : "وقرأ ابن مسعود والحسن

  )4(.و كذلك ال ننقص مما وعدنا لك من الزمان 
ْفنَا فِیِھ ِمَن الَوِعیِد لََعلَّھُْم یَتَّقُوَن أَْو یُْحِدثُ {:وفي قولھ تعالى         .)5(}لَھُْم ِذْكًرا  َو َصرَّ

بالیاء " یُْحِدْث : " بالیاء مضمومة و رفع الثاء، بینما قرأ الحسن" یُْحِدُث :"  قرأ الجمھور
و قرأ عبد هللا بن مسعود و مجاھد و أبو حیوة و الحسن في , مضمومة، و إسكان الثاء تخفیفا 

جزمھا، و ذلك : إسكان الثاء، أيبالنون مضمومة، و "أََونُْحِدْث :"روایة الجحدري و ســــالم 
   )6(.حمل وصل على وقف، أو تسكین حرف اإلعراب استثقاال لحركتھ أي للتخفیف 

   )7(}َو ْلیَْعفُوا َو ْلیَْصفَُحوا أَالَ تُِحبُّوَن أَْن یَْغفَِر هللاُ لَُكْم {: و في قولھ تعالى       

                                                 

. 65آلیة ا,سورة یوسف   (2)  

. 2/486, الكشاف   (3)
  

., 5/324, البحر المحیط,  2/486, الكشاف  (4) 
 

. 57اآلیة ,سورة اإلسراء   (5)  

. 6/52, البحر المحیط   (6)
  

. 85اآلیة ,سورة اإلسراء   (7)  

. 6/76البحر المحیط    (1)  
 97 سورة طھ،اآلیة  

. (2)
  

. 3/85الكشاف    (3)
  

374/اإلمالء  ،6/276المحیط حر الب، 3/85الكشاف   
. (4)

  

. 113سورة طھ،اآلیة    (5)  

6/281 البحر المحیط ،3/90الكشاف   
. (6)  

. 22 سورة النور،اآلیة   (7)  
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لیاء على ضمیر الجماعة الغائبة بینما قرأ عبد هللا با" َو ْلیَْعفُوا َو ْلیَْصفَُحوا : " قرأ الجمھور 
  بن مسعود

بالتاء أمر خطاب "َو ْلتَْعفُوا َو ْلتَْصفَُحوا : " و الحسن و سفیان بن الحسین و أسماء بنت یزید 
  )1(.بالتاء كذلك  للحاضرین كما قرأ النبي 

  .)2(}ْم َو أَْیِدیِھْم َو أَْرُجلُھُْم بَِما َكانُوا یَْعَملُونیَْوَم تَْشھَُد َعلَْیِھْم أْلِسنَتُھِ {: و في قولھ تعالى       
و حمزة و خلف و , بینما قرأ یحیا بن وثاب , بالتاء على التأنیث " تَْشھَُد  : " قرأ الجمھور 

روجھ التذكیر أن التأنیث مجازي ھو تأنیث , بالیاء " یَْشھَُد : " الكسائي وعبد هللا بن مسعود 
قرأه " یوم تشھد"قولھ : (( یقول مكي بن أبي طالب , )3(تذكیر تذكیر اللسان األلسنة و ال

وبین فعلھ  وألن تأنیث الجمع " ألسنة" للتفریق بین المؤنث وھو, حمزة و الكسائي بالیاء 
ألسنة "لتأنیث لفظ الجمع في, وألن الواحد من األلسنة مذكر وقرأ الباقون بالتاء, غیر حقیقي 

"  
  .)4())ع لسان جم" ألسنة " و

  )5(}لِیَْكفُُروا بَِما َءاتَْینَاھُْم َو لِیَتََمتَُّعوا فََسْوَف یَْعلَُمون {:وفي قولھ تعالى      
َو "و قرأ عاصم و األعمش , "كي"على أنھا الم, بكسر الالم } َو لِیَتََمتَُّعوا{: قرأ الجمھور

" بینما قرأ ابن مسعود ,  )6(األمر  بإسكان الالم على أنھا الم التوبیخ و" ْلَ◌یَتََمتَُّعوا
بالتاء فیھما و حذف الالم أي قیل لھم تمتعوا فسوف تعلمون " َفَ◌تََمتَُّعوا فََسْوَف تَْعلَُمون 

  )7(.وھي قراءة أبّي بن كعب كذلك 
ٍة أَْعیُنٍ {:وفي قولھ تعالى            .)8(}فَالَ تَْعلَُم نَْفُسُ◌ َما أُْخفَِي لَھُْم ِمْن قُرَّ

فعال ماضیا مبنیا للمفعول وقرأ حمزة و األعمش و یعقوب " َما أُْخفَِي لَھُمْ :"أ الجمھورقر
  "أُْخفَِي " بسكون الیاء 

فعال :بنون العظمة،أي" ما نُْخفِي:"بینما قرأ ابن مسعود,أو إرسالھا فعال مضارعا للمتكلم 
  مضارعا للمتكلمین،

  .)1(وھي قراءة مؤكدة لقراءة حمزة،وأصحابھ 
ٍة بَِرُسولِِھْم لِیَأُْخُذوهُ {:وفي قولھ تعالى       ْت ُكلُّ أُمَّ   .)2(}َوھَمَّ

بینما قرأ ابن , رسول األمم التي ھي قوم نوح، واألحزاب :أي"بَِرُسولِِھمْ :"قرأ الجمھور
  )3(.وكل صواب " أمة " ، وقد عاد الضمیر ھنا على "بَِرُسولِھَا : " مسعود

  . )4(}َم نَقُوُل لَِجھَنََّم ھَْل اْمتَْألِت َو تَقُوُل ھَْل ِمْن َمِزیٍد یَوْ {:وفي قولھ تعالى      

                                                 
. 2/106,  1/313و لمعرفة المزید  ینظر المحتسب  6/440, البحر المحیط  
(1)

  

 24اآلیة ,سورة النور  
. (2)

  

.1/295, اإلتحاف، 2/249, النشر، 3/223, الكشاف،   2/150, معاني القرءان الفراء
(3)  

 2/153, الكشف  
. (4)  

 66اآلیة ,سورة العنكبوت  
. (5)  

 464/ 3 ,الكشاف،2/181 الكشف ، 2/210معاني القرءان الفراء   
,. (6)

  

 159/ 7, البحر المحیط  
. (7)

  
(8)

   . 17اآلیة ,سورة السجدة  
(1)

  . 7/202 المحیط البحر  ،2/224 لفراءل القرءان معاني  
(2)

  . 05 یةاآلغافر  سورة  
  . 7/449 المحیط البحر ،4/151 الكشاف  ،2/305،لفراءل القرءان معاني  (3)
(4)

  . 30 یة،اآلق سورة  
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وقرأ األعرج، وشیبة، ونافع، وأبو بكر، , بالنون مفتوحة " یَْوَم نَقُوُل :" قرأ الجمھور
بینما قرأ ابن مسعود،والحسن في , بیاء الغیبة " یقول: "والحسن، وأبو رجاء،واألعمش

  )5(".یَْوَم یُقَاُل لَِجھَنََّم :" روایة، واألعمش أیضا
ُضِرَب :ھذا یدل على أن قولنا: ((یقول ابن جني تعقیبا على قراءة ابن مسعود       

بل ألن العنایة انصرفت إلى ذكر وقوع الفعل ,زید،ونحوه، لم یترك ذكر الفاعل للجھل بھ
عندك قوة العنایة وھذا یؤكد " یوم نقول:"لقراءة الجماعة,أو جھل,عرف الفاعل بھ,بزید

  )6(.بالمفعول بھ
  .)7(}َكْي الَ یَُكون ُدولَةً بَْیَن األَْغنِیَاِء ِمْنُكْم {: وفي قولھ تعالى       

الناقصة، ألنھا " كان"على أنھا خبر" دولة:"بالیاء،ونصب" یَُكون ُدولَةً :" قرأ الجمھور
" كان"بالیاء لتذكیر اسم تحتاج إلى اسم و خبر فأضمر االسم فیھا،ونصبوا الخبر،وأتوا 

  )8(".كي ال یكون الفيُء دولة:"المضمر فیھا،والتقدیر
بالتاء " كي ال تَُكونَ دولةُُ◌ ُ:"بینما قرأ كل من عبد هللا بن مسعود وأبو جعفر وھشام      

, وال تحتاج إلى خبر" وقع وحدث:"تامة بمعنى " كان:" على أن" دولة"على التأنیث،ورفع
  .)1("دولة"وأتى بالتاء لتأنیث لفظ بھا" دولة"فرفع 
ْنیَا { : وفي قولھ تعالى          .   )2(}بَْل تُْؤثُِروَن الَحیَـــواةَ الدُّ

بینما قرأ عبد هللا بن مسعود،وأبو ,بتاء الخطاب للكفار" تُْؤثُِرون:"قرأ الجمھور
:" اء الغیبة رجاء،والحسن،وأبو حیوة،وابن أبي عبلة،وأبو عمرو،والزعفراني،وابن مقسم،بی

وقد أورد الزمخشري قراءة أخرى البن مسعود وھي القراءة الموافقة لمن قرأ .)3("یُْؤثُِروَن 
  )4(".بْل أَنـْتُْم تـُْؤثُِروَن :" َبتاء الخطاب

  )5(.}َكالَّ لَئِْن لَْم یَْنتـَِھ لَنَْسفًَعا بِالنَّاِصیَِة { : وفي قولھ تعالى       
: والسفع,لنأخذ بناصیتھ،ولَنَْسَحبَنَّھُ بھا إلى النار:بالنون للمتكلمین،أي"الَنَْسفَعً :"قرأ الجمھور

  القبض على الشيء
واألولى  )6(.بالھمزة العائدة على المتكلم" ألَْسفََعْن : " بینما قرأ ابن مسعود , وجذبھ بشدة 

  .قراءة الجمھور للمعظم نفسھ،وذلك ھو المنھج القرآني في الخطاب
  
  
  

                                                 
(5)

  . 127/ 8 المحیط البحر ،388/ 4 الكشاف   
(6)

  . 2/284 المحتسب  
(7)

  . 07 یة،اآلالحشر سورة  
(8)

  . 2/530 إلتحافا  ،316/ 2 الكشف  
(1)

  .2/288النشر  ،2/530 اإلتحاف ،8/245 المحیط البحر ،2/316 المحتسب ،2/316 الكشف  
(2)

  . 16یة ،اآلاألعلى سورة  
(3)

  .2/604 اإلتحاف ،2/299 النشر ، 8/460 البحر المحیط  
(4)

  . 4/741 لكشافا  
(5)

  . 15 یة،اآلالعلق سورة  
(6)

  .4/778 الكشاف، 3/169 لفراءل القرءان معاني  


	        و يقصد به أهم المواضع التي أوردها ابن مسعود في قراءته و الخاصة بمواضع تقديم ما حقه التأخير 
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