
 

 

 أ
 

 
 
 

   

 إرشاد العقل السليميف تفسري القراءات 
 أيب السعودإىل مزااي الكتاب الكرًن لإلمام 

 النسآء وآل عمران  يتسور يف  (مجعا ودراسة)
 
 

 مبارك عبد السالم نوح
 
 
 القراءاتماجستري يف 
 
 
  اإلسالمية كلية العلوم

 
 

 م 2016/ىـ 1437

  



 

 

 ب
 

 
 
 

 إرشاد العقل السليم يف تفسريالقراءات 
 أيب السعود إىل مزااي الكتاب الكرًن لإلمام

 النسآء وآل عمران  يتسور يف  (مجعا ودراسة)
 
 
 

 مبارك عبد السالم نوح
(ADM13BA469) 

 
 

 القراءاتدرجة ادلاجستري يف  لنيل ةمقدم رسالة
 كلية العلوم اإلسالمية 

 
 

 شريف عبد العليم حممود الدكتورادلساعد ذ األستا :ادلشرف
 
 

 مٕٙٔٓ مايوىـ /ٖٚٗٔ شعبان



 

 

 ج
 

 



 

 

 د
 

 االعتماد
مبارك عبد السالم نوحُنثالطالب:اعتمادًٌب

مناآلتيةأٚناؤىم:
The thesis of :  Mubarak Abdussalam Nuhu has been approved 

by the following: 

 
 ادلشرف 

 الدكتور شريف عبد العليم حممود ادلشاركاألستاذ  :االسم

  :التوقيع
 عديالتادلشرف على الت

 األستاذ ادلساعد الدكتور ىادي حسني عبدهللااالسم: 

  :التوقيع
 رئيس القسم

 األستاذ ادلشارك الدكتور السيد سيد أمحد دمحم ذمماالسم: 

  :التوقيع
 الكليةعميد 

 األستاذ ادلشارك الدكتور السيد سيد أمحد دمحم ذمماالسم 

  :التوقيع
 عمادة الدراسات العليا

 العاطي عبد علي أمحد الدكتور ادلشارك األستاذ :االسم

  :التوقيع
  



 

 

 ق
 

 التحكيم
 التوقيع االسم عضو جلنة ادلناقشة

٤نماألستاذاٞنشارؾالدكتورالسيدسيدأ٘نددمحم رئيس اجللسة
ادلناقش اخلارجي 

 األّول
عبدالكرًنعوضصاحلاألستاذالدكتور


ادلناقش اخلارجي 

 الثاين
…………………………………………….

ادلناقش الداخلي 
 األول

األستاذاٞنساعدالدكتورىادمحسٌنعبدهللا
ادلناقش الداخلي 

 الثاين
……………………………………………

األستاذاٞنساعدالدكتوراٞنتورلعليالشحات دمثل الكلية
 

  



 

 

 ك
 

 إقرار
كأقػػػر فىػػػحا،كجهػػػدمإالمػػػاكػػػافمػػػناٞنراجػػػاالػػػ أ ػػػرتإليهػػػاأقػػػٌر ٌفىػػػحاالبحػػػثمػػػنعملػػػي

أكمؤسسػة،كدليقدـللحصوؿعلىأمدرجةعلميػةمػنأمجام ػة،ماقدـمنقبلالبحثبكاملو
 تربويةأكت ليميةأخرل.

مبارؾعبدالسبلـنوح:باحثاسمال
......................التوقيا:....

..........................التاريخ:
  



 

 

 ز
 

DECLARATION 

 

I acknowledge that this research is my own work except the resources mentioned in the 

references and I acknowledge that this research was not presented as a whole before to obtain 

any degree from any university ،educational or other institutions . 

Name of student  :  Mubarak Abdussalam Nuhu 

Signature..…………………… 

Date  …………………………  

  



 

 

 ح
 

 حقوق الطبع
 جامعة ادلدينة العادلية

 إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية األحباث العلمية غري ادلنشورة
 حمفوظة ©ٕٙٔٓحقوق الطبع 

 

 مبارك عبد السالم نوح
 

 إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرًن تفسريالقراءات يف 
 النساء وآل عمران  يف سوريتأيب السعود )مجعا ودراسة(  لإلمام



الجيوزإعادةإنتاجأكاستخداـىحاالبحثغًناٞننشورُبأٌم كلأكصورةمندكفإذف
مكتوبموقامنالباحثإالٌُباٜناالتاآلتية:

 البحثبشرطال زكإليو.االقتباسمنىحا -ُ
البحثّنختل الطرؽكذل ألغراضّنجام ةاٞندينةال اٞنيةاستفادة -ِ اليز امنىحا

 رُنية.ت ليمٌية،الألغراضْناريٌةأك
ّ-  ماستخراج ّناليز ا ال اٞنٌية اٞندينة جام ة اٞننشوراننسخكتبة البحثغًن ىحا ،من

 .رُنيةْناريٌةأكغًنألغراض
 

 اإلقرار: أكّد ىذا
 مبارك عبد السالم نوح االسم:

 .....التوقيع:............
 .................التاريخ:


  



 

 

 ط
 

 شكر وتقدير
علىأفخلقين،أ كرهللاسبحانوكت اذلكأثينعليواٝنًنكلو،اٜنمدهللُبالبدءكاٝنتاـ

أ كرهعلىمامنعليمنإكماؿىحاالبحث.،كرزقينكرابينبن موال ظيمة
(ُ)(كامتثااللقولوملسو هيلع هللا ىلص:)مناليشكرالناساليشكرهللا،فاعرتافاابلفضلألىلو،كب د

إرليدال وفأكأسدلإرلنصيحةُبإعدادىحاالبحثِنالصالشكركالتقديرلكلمنمدأتقدـ
كإٕنامو.

كأخصابلحكر:
 .الوالدمالكرديٌنال زيزين)حفظهماهللا( -ُ
 ال زيزةالاالية.رفيقةحياٌبزكج  -ِ
 .األستاذاٞنشارؾالدكتور ري عبدال ليم١نمود) يخيكمشرُبعلىىحاالبحث( -ّ
 .جام تناجام ةاٞندينةال اٞنية -ْ
 رمكتبالقاىرةللجام ة(.)مدييوس األستاذاٞنشارؾالدكتورمنصورإبراىيم -ٓ
 األستاذاٞنساعدالدكتورىادمحسٌنعبدهللا)مناقشاداخليا( -ٔ
 األستاذالدكتورعبدالكرًنعوضصاحل)مناقشاخارجيا( -ٕ

أقدـ كرمكامتناين .كأجزؿٟنماٞنثوبةكال طاءجزاىمهللاخًنا،إذلكلىؤالءاألكاـر
  

                                                 

جاءُبالشكرٞننأحسنإلي ،الربكالصلةكتاب،سننوُبالرتمحمأخرجو (ُ) رقماٜنديث:،ّّٗص،ْج،اببما
 ."ىحاحديثصحيح":كقاؿ(،ُْٓٗ)



 

 

 م
 

حثملخص الب
)إر ادال قلاٞنسمى،الواردةُبتفسًنأيبالس ودتىحهالدراسةالبحثُبالقراءاتتناكل

ةآؿعمرافإذلكىيدراسةتطبيقيةحوتالتفسًنمنأكؿسور،السليمإذلمزا االكتابالكرًن(
كفهارسكخإنةكقسمٌندكٕنهييكقداقتضتطبي ةاٞنوضوعتقسيموإذلمقدمة،آخرسورةالنساء

القراءاتت ري  تمهييدالفحكرتُب،علمية التفسًن،أركاهنا،نشأهتا،علم ُب كأمهيتها ،أنواعها
اٞنفسركتفسًنهالقسماألكؿتضمنك عناإلماـ علمية الفصلاألكؿ:،فصلٌنفج لتوُب،دراسة

 أيبالس ودترٗنة ،اإلماـ ستة عصر:مباحثكفيو ثاينالك،هاألكؿ: كنسبوكاٚنو: :لثالثاك،كنيتو
ككفاتو،مولده رابالكا،نشأتو كمحىبو: كتبلميحهك،عقيدتو  يوخو مصنفاتوك،اٝنامس: السادس:
أيبالس ودٓندثتُبك،كآاثره اإلماـ تفسًن الثاينعن ثبلثمباحث:ُبالفصل منهجاألكؿ:

التفسًن ُب أيبالس ود ك،اإلماـ ُبعرضالقراءاتالثاين: ك،منهجو تفسًنه.الثالث: كأمامكانة
منأكؿسورةآؿعمراف،يحتومعلىالقراءاتالقرآنيةالواردةُبتفسًنأيبالس ودفالقسمالثاين

،كعزكىاإذلأصحاهبامابيافنوعها،حيثقمتَنماالقراءاتكتوثيقها،إذلآخرسورةالنساء
خطأ نقصأك من فيها ما عرضو،كإكماؿ أثنا ذل  كاف سواء توضيح إذل حيتاج ما كتوضيح

ٍبأهنيتالرسالةِنإنةتبيٌنأىمماتوصلتإليومننتائج،اءاتأكتوجيههاأكاالحتجاجهباللقر
  كتوصيات.
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Abstract 

This study deals with a research in the Qur'anic readings mentioned by Imam Abu Su'ood in 

his interpretation known as ( Al-Irshadel-aqlissalim ila mazaya elkitab elkarim)، an applied 

study containing the interpretation from the beginning of Surat Ali-Imran to the end of Surat 

Annisa'i. Nature of the subject has necessitated it division into preface، two sections، 

conclusion and scientific indexes. Preface: comprises the definition of the Qur'anic readings، 

its inception، conditions، types and its importance in the interpretation of the holy Qur'an. The 

first section Includes the scientific study of Imam Abu Su'ood and his interpretation، and it's 

divided into two chapters، the first chapter consist of his biography، in which there are six 

sections: the first: his era، the second: his name، tittle and lineage، the third his birth، 

upbringing and death، the fourth: his faith and doctrine، the fifth: his tutors and students، and 

the sixth: his write up. While the second chapter talked about the interpretation of Imam Abu 

Su'ood، in which there are three sections: the first: approach of Imam Abu Su'ood in the 

interpretation، the second: his approach in the presentation of the Qur'anic readings، and the 

third: position and degree of his interpretation. And the second section: consists of the 

Qur'anic readings mentioned in the interpretation of Abu Su'ood، from the beginning of Surat 

Ali-Imran to the end of Surat Annisa'i، where I put together the various readings and traces it 

to their owners، with a statement of its kind، and the completion of the deficiency or wrong، 

and clarify what needs to be clarified.Then I finished the research with a conclusion showing 

the most important findings and recommendations. 
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 المقدمة 

ڭڭڭۇۇۆۆ}و[1:الكه ]{ۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېې}

القائل:،والصالةوالسالمع ىنب ناحم دالحإنةثهاهللرمحةل ةايتني،[1:الف قاذ]{ۈۈٴۇ
.(1)()خريممم تة مالق آذوع  ه

وأ هدأذحم داعبدهورسوله.،وأ هدأذم له ماهللوحدهم  ي له
شمأما بعد ما وأعظم األوقا  ف ه ص فت ما أحق فإذ ايتش ب: له أع ارام  ف ه فهفنوا تة م، وذ

لباطلم والةنايةنهوامتثالأوام هواجتنابنواا ه،فهوالكتابالحإميهت ها،متاباهللوتة   ه
:ه،م اتبةهفازور د،وم حادعنهخابوفسد،تكفلاهللحبفظهفقالفم خ مننييديهو

.[9:احلج ] {ڳڳڳڱڱڱڱ}
ولقدنالاحاالكتابالةظ مم امات اموالةنايةعندالة  اءماملين همتابمساوإقب ه،

وق  تفسري م  ضخ ة، متنوعة متبا وفنونه ع ومه يف ومق دفهلفوا ومر ق ومنسوخ وناسخ اءا 
وأسبابنزولوغرياا.

القاض أنوالسةودحم دوماذمم ادااماهللخلدمةاحاالكتابالةزيزاإلمامالةاملاجل  ل
  ر ادالةقلالس  م ىل)م خاللتفسريهارر،987ن حم دن مصرفىالة ادإايتتوقىسنة

وماذم ننيالة ومال استة ضهااإلمام،جامةالة وممتةددةالحإماذحبق(مزاياالكتابالك مي
يفتفسريهذل الة مالق مع مالق اءا .

الة ماجل  ل اخرت أذأق ع  هيف،وتشوق ل خوضف ه،وحيبالة  قله،وألمه ةاحا
،ح يوق م  آث  أذأستهن،سوريتالفاحتةوالبق ةولوجودم سبقين ل هوأخح،احاالتفسري

.النسآء ىلآخ سورةآلع  اذةسورم أولفهخح نةوذاهللوتوف قه
   افحتتلن لدرجةالتخصص"ايتاجستري"يفجامةةايتدينةالةايت ة،هأقدمحبياواح

 قض  ة األستاذ الدمتور حم ود الة  م عبد تةاىل–  ي  اهلل ،-حفظه ايتوىلعز أذسائال وجل
، نهويلذل والقادرع  ه.،وأذيتقبلميناحيبوي ضىيوفقينيت

                                                 

البخا (1) أخ جه يف الق آذ،صحيحهرإ فضائل متاب وع  ه، الق آذ تة م م  خريمم 6ج،ناب 192ص، رقم)،
 .(5027ديي:احل
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 مشكلة البحث:
البعيسوفحياولاإلجانةجل  ةأسئ ةلرايتاط حتنفسها،منها مامدىاات اماحا

أيب تفسريه؟اإلمام يف ل ق اءا  نة ضه منهجالسةود وما ل ق اءا ؟ه ع ضه أنواعيف ا  وما
.وماا النت جةايترتتبةع ىع ضهل ق اءا وأث ذل التفسري؟فسريه؟الق اءا ال أورداايفت


 :أهمية الموضوع وأسباب اختيار 

تتج ىأمه ةاحاايتوضوعوأسباباخت ارإلهيفالنقاطالتال ة:
 تة قهنالق آذالك مي. -1
 أذاحاالتفسريم أجلالتفاسريوأعظ ها هنا. -2
 دره. ه ةاإلمامأيبالسةودوع وق -3
 ح يمليتة ضلهأحدنالبعيع ىوجهاخلصوص.،جدةاحاايتوضوع -4
 الق اءا يفاحاالتفسريمثريةوحتتاج ىلدراسةوحتق ق. -5
ع ىال غمم أمه ةاحاالة موتة قهنالق آذ–يفوطينخاصة–ق ةايتشتا نييفاحاالة م -6

 الك ميوحاجةالناس ل ه.
 حاالة ممنحالصا .رغب الشديدةوحمب هل -7
 

 أهـداف البــحث:
سورة -1 آخ   ىل ع  اذ آل سورة أول م  السةود أيب اإلمام تفسري يف الواردة الق اءا  ع ض

 .هامنوعزواا ىلأصعاهبام ن اذايتتوات والشواذ،النساء
 . ن ازالق  ةالة   ةل ق اءا الق آن ة -2
 اءا .ن اذمنهجاإلمامأيبالسةوديفع ضالق  -3
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 منهج البحث:
ح يأقومنتتب واستق اءومج ماأوردهاإلمامأنوالسةوديف،الوصف امستق ائ اوايتنهج -1

تفسريهم ق اءا م أولسورةآلع  اذ ىلآخ سورةالنساءوحت   هاو م الماف هام 
 وتوض حماحيتاج ىلتوج ه.،وتوج همامليوجه،نقص

 لق آن ةنال سمالةث اينوجة تهاننيقوسنيم ذم السورةورقماآلية.متبتاآليا ا -2
 .وردحتتهذم الق اءا يفالتفسريحسبالرتت بحإالذم  النصالق آين -3
 .الق اءا الواردةحتتملءاية ذم  -4
 ق تنضبطماي زمضبرهم الق اءا . -5
 سري.ن نتايتتوات والشواذم الق اءا الواردةيفالتف -6
 ق تنتوث قالق اءا ايتتوات ةم متبالق اءا ايتتوات ة. -7
 محل ق تنتوث قالق اءا الشاذةم الكتبايتختصةنحل . -8
متفسريأيب،رجةت ىلمتبالتفاسرييفتوث قالشواذال ملأجداايفمتبالق اءا الشاذة -9

 ح اذ.
 عزو الق اءا  ىلأصعاهبا. -10
  األن ا الشة يةعزو ماوقفتع  هم -11
وايتصادر -12 واألن ا  واألعالم واألحاديي الق اءا  تش ل ع   ة نفهارس البعي تحي ل

 وايت اج .
 

 الدراسات السابقة:
يف خمتصة دراسة تناول م  ع ى أعث  مل وامختصاص الشهذ ذوإ وسؤال البعي نةد

 هاو:وملماعث  ع ،الق اءا الق آن ةالواردةيفتفسريأيبالسةود
- ( نةنواذ: دمتوراه الة ادإرسالة السةود أيب تفسري يف الق آن ة ل ق اءا  النعوإ (التوج ه

 الدا سا ل باحي أمحد خج ل الةباننة،خالد حي  الدمتور األستاذ مؤتة،   اف: جامةة ،م 
وآداهبا الة ن ة ال اة 2011قسم م. تفسري يف الق آن ة الق اءا  الدراسة احه السةودوتناولت ،أيب
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ا النعولكنها جانب م  توج هها ون اذ نوصفها ودراستهاختصت الق اءا  احه تتب  دوذ فقط
 دراسة ام ة.

ومنهجهيفالنعوم خاللتفسريه - السةود )أنو ماجسترينةنواذ: الةش ة،رسالة األجزاء
الدمتورياسنيعايش   اف:،األوىلم الق آذالك ميمنوذجا(ل باحيع ادأمحدس   اذزن 

األردن ة،خ  ل اجلامةة ،م  الة ن ة ال اة ما،م2006قسم دراسة ع ى ماذمنصبا البعي واحا
 ح يتك مع موق اإلمامأيبالسةود.،ف ميتر  ل ق اءا  م  ئايسريا،يتة قنالنعو

مقالم دورية - ط يقتهيفالة لنال واينةنواذ: ومنهجهيفتوظ  )تفسريأيبالسةود: ة
 .م1998ار/1418تاريخالنش :، ة يب اوس(لالق اءا 

- ( نةنواذ: ماجستري الكالم ةرسالة أنوالسةودوآراؤه ل باحي السالم( عبد حم د الدي  ،ندر
قسم،م  ةأصولالدي ،اجلامةةاإلسالم ةنباداد،األستاذالدمتورحم درمضاذعبداهلل   اف:

 واحاالبعيمليتر  ل ق اءا ودراستها.،م2008-ار1429ةالةق د
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 التمهييد
  :ويشتمل على

 .لغة واصطالحا : تعريف القراءاتأوال
 : نشأة علم القراءات.اثاني
 : أركان القراءات المقبولة.اثالث
 : أنواع القراءات.ارابع

 : أهمية القراءات في تفسير القرآن الكريم.اخامس
 

 غة واصطالحاتعريف القراءات لأوال: 
ع ىوتدلمادة) رأ(،(ق أ)وا يفال اةمصدرمساع لمج ق اءة،القراءات لغة: 

.(1)جت اعام  ومةىناجل
،مجةتهوض  تنةضه ىلنةضأإق أ الش ءق آنا:فالق اءةمصدرم قولالقائل:

ومنهقوهلم:ماق أ احه،(2)الق آذق آن األنهجي  اآليا والسورويضمنةضها ىلنةضومس 
س ى  قطالناقة جن نا ق أ  وما ولد،،قط، ع ى رمحها يضرم مل م ثومأإ ن  ع  و قال م ا

:(3)التا يب
اَوَقْدأَِمَنْتُعُ وَذاْلَكاِ ِع نَ**تُ ِيَ ِ َذاَدَخْ َتَعَ ىَخاَلء 

                                                 

،1ج،3طمناهل العرفان في علوم القرآن،الزُّْرقاين.79ص،5جد.ط،،مادةق إ،معجم مقاييس اللغة،ان فارس (1)
.412ص

.3-1ص،1جد.ط،مجاز القرآن،أنوعب دة (2)
يلجزي ةولديفشا، اع جاا  ،م الربقةاألوىل،ن عتباب،م نينتا ب،أنواألسودع  ون م ثومن مال  (3)

. ار40يفاجلزي ةالف ات ةحنوتويفوماذم أعزالناسنفسا،،وجتوبلف هاويفالشاموالة ا وجند،الة بيفنالدرن ةة
.84ص،5ج،15ط،األعالم،الزرم  انظ :



 

 

6 
 

 

أَدم .(1)اِاَجاِذال موِذمَلَتق َأَجن نَ**اَءِنك  رِذراَعْ َع َرل 
ومةىن)ملتق أجن نا(أإملت قه،:(2).وق لمحهاع ىاجلننيمليضمريةين:،ملتق أجن نا

.(3):لفظتنهجم وعاأإألق تهنناءع ىاحاق أ الق آذ
يق أوننيايته وزم م ق ىيق إنال اءايتةتلنني(4)وف م ان ق ماجلوزية فاألول،ق أ

الق آذ؛مبةىنوالثاين،مبةىناجل  والضم ق اءة ومنه التوق توالتعديد، الظهورواخل وجع ىوجه
{ یجئحئمئىئ}ألذقارئهيظه هوخي جهمقداراحمدوداميزيدومينقص،ويدلع  هقوله:

.(5)ولوماناواحدا،لكاذتك ي احمضا،،فف  ننياجل  والق آذ[17الق امة:]
 القراءات اصطالحا

 القع مف وخمت فة، اءا الة  اء متةددة ان نتةاري  اإلمام تة ي  نحم  أمتف  لكين
نةزو"ع مفالق اءا نقوله:،ح ي(6)اجلزرإ الق اءا ع منك ف ةأداءم  ا الق آذواختالفها
.(7)"الناق ة

،رممزف هع ىأمورمه ةوخمتص ا،جامةامانةا،فقدماذتة يفهواضحالدملةع ىايتة مف
أئ ةالق اءواختالفهم.أيضامليافلقض ةاتفا ومحل ،ا قض ةالس اعوالنقلوايتشافهةو

 
                                                 

نصعِنِ فاصبع ناواحي الب تنيم مة قتهايتشهورة: (1) شرح المعلقات السبعالزمْوَزين،.ْنَدرِيناَوَمتُرْبِق ُُخُوَراألَ**أََمُايبب
.218ص،1ط

 .370ص،1جد.ط،،تاج العروس،واوأحدقويلقر ب.انظ :الزمن دإ (2)
 .370ص،1ج،المرجع السابق،.الزمن دإ128ص،1ج،3ط،مادةق ألسان العرب،ان منظور (3)
الدي  (4) شس اهلل، عبد أنو س،او ن  أيوب ن  نك  أيب ن  الدمشق ب،)حم د الزُّْرع  أرماذ،ار751-691ةد م 

وسج مةه،ماذحس اخل قحمبوناعندالناس،تت  حلش خاإلسالمان ت   ة،اإلصالحاإلسالم ،وأحدمبارالة  اء
.56ص،6ج،15،طاألعالم،انظ :الزرم  . يفق ةةدمشق،وأانيوعحبنسببه

 .563ص،5ج،27طالعباد زاد المعاد في هدي خير،ان الق م (5)
أنواخلري،شسالدي ،حم دن حم دن حم دن ع  ن يوس ،الة  إالدمشق بمثالشريازإالشافة ب،الشهرياو (6)

م متبه،وما ف هاار(  خاإلق اءيفزمانه،م حفاظاحلديي،ولدونشهيفدمشق833-751نان اجلزرإ،)
.45ص،7ج,15طاألعالم, (و)الت ه ديفع مالتجويد(.انظ :الزرم  : الةش ءا)النش يفالق ا

.9ص،1طمنجد المقرئين ومرشد الطالبين،ان اجلزرإ (7)
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نشأة علم القراءاتثانيا: 
فك اأذالق آذالك ميوح منزل،ت تبطالق اءا الق آن ةارتباطاوث قاننزولالق آذالك مي

فقدورد أحادييمثريةصع عة،ىلفالق اءا محل وح منزلمنهتباركوتةا،م اهللعزوجل
منها:،تدلدملةواضعةع ىأذالق آذنزلع ىسبةةأح ف

أق أينجربيلع ىأذرسولاهللص ىاهللع  هوس مقال:"،ع ان عباسرض اهللعنه ا -1
 .(1)"ح فف اجةته،ف مأزلأستزيدهويزيدينحىتانتهى ىلسبةةأح ف

رض  -2 اخلراب ن  ع   "ع  قال: عنه سورةاهلل يق أ حزام، ن  حك م ن  اشام مسةت
الف قاذيفح اةرسولاهللص ىاهللع  هوس م،فاست ةتلق اءته،فإذااويق أع ىح وفمثرية،
مليق ئن هارسولاهللص ىاهللع  هوس م،فكد أساورهيفالصالة،فتصرب حىتس م،ف ببته

احهالسورةال مسةت تق أ؟قال:أق أن هارسولاهللص ىاهللع  هوس م،ن دائه،فق ت:م أق أك
فق ت:محنت،فإذرسولاهللص ىاهللع  هوس مقدأق أن هاع ىغريماق أ ،فانر قتنهأقوده
مل ح وف ع ى الف قاذ نسورة يق أ احا مسةت  ين فق ت: وس م، ع  ه اهلل ص ى اهلل رسول  ىل

فق أع  هالق اءةال مسةته«أرس ه،اق أيااشام»فقالرسولاهللص ىاهللع  هوس م:تق ئن ها،
فق أ الق اءة«اق أياع  »،مثقال:«محل أنزلت»يق أ،فقالرسولاهللص ىاهللع  هوس م:

فقالرسولاهللص ىاهللع  هوس م: الق آذأنزل»ال أق أين، ع ىسبةةمحل أنزلت ذاحا
 .(2)«"أح ف،فاق ءوامات س منه

،أذالنيبص ىاهللع  هوس مماذعندأضاةنينغفار،رض اهللعنهع أيبن مةب -3
أسهل»قال:فهتاهجربيلع  هالسالم،فقال: ذاهلليهم كأذتق أأمت الق آذع ىح ف،فقال:

                                                 

)رقماحلديي:،184ص،6ج،نابأنزلالق آذع ىسبةةأح ف،متابفضائلالق آذ،صحيحهأخ جهالبخارإيف (1)
،1ج،نابن اذأذالق آذع ىسبةةأح فون اذمةناه،ساف ي متابصالةايت،صحيحهومس مأيضايف(.4991

.(272رقماحلديي:،)561ص
)رقماحلديي:،184ص،6ج،نابأنزلالق آذع ىسبةةأح ف،متابفضائلالق آذ،صحيحهأخ جهالبخارإيف (2)

،1ج،أح فون اذمةناهنابن اذأذالق آذع ىسبةة،متابصالةايتساف ي ،صحيحهومس مأيضايف(.4992
،75ص،2ج،نابأنزلالق آذع ىسبةةأح ف،متابالصالة،سننه(.وأنوداووديف270رقماحلديي:)،)560ص

رقماحلديي:،نابماجاءأنزلالق آذع ىسبةةأح ف،متابالق اءا ،سننه(.والرتمحإيف1475رقماحلديي:))
 (.937رقماحلديي:)،)150ص،2ج،نابجام ماجاءيفالق آذ،مفتتاحمتابا،سننه(.والنسائ يف2943)
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 ذاهلليهم كأذتق أأمت »مثأتاهالثان ة،فقال:،«اهللمةافاتهوماف ته،و ذأم متر قذل 
،مثجاءهالثالثة،«أسهلاهللمةافاتهوماف ته،و ذأم متر قذل »،فقال:«الق آذع ىح فني

أسهلاهللمةافاتهوماف ته،و ذ»فقال: ذاهلليهم كأذتق أأمت الق آذع ىثالثةأح ف،فقال:
،مثجاءهال انةة،فقال: ذاهلليهم كأذتق أأمت الق آذع ىسبةةأح ف،«أم متر قذل 

 .(1)فهمياح فق ءواع  هفقدأصانوا"

 وق  الك  ا تخاولكنه يف امختالف وأوجه الق اءا  نزول نداية يف الة  اء نني الف
اهلج ةالنبويةودخولالقبائل،الماذذل مبكةقبلاهلج ة،أمماذنزوهلانايتدينةنةد(2)الق آن ة

ع ىقولني:،الة ن ةايتخت فةيفاإلسالم
.مبكةايتك مةقبلاهلج ةالنبويةماذالق اءا ندايةنزولأذ:القول األول

أذع ىةدملةواضعتدلاألحادييالواردةيفنزولالق آذع ىسبةةأح فوحجتهم:أذ
الق نزول م  نزوهلا تزام  الك مي،الق اءا  عددو آذ  ذ ح ي مبكة، نزلت الق آذ سور مةظم أذ

ثالثومثانوذسورة ايتك ة م ةع ىدصع حاسنإمليثبتنو،السور نزلتنايتدينة السور أذاحه
،أخ ى،فةدمنزوهلام ةأخ ىدل لع ىأهنانزلتأولم ةيفمكةمشت  ةع ىاألح فالسبةة

يفق اءةسورةماذاه ألذاخت ف،فع  م اشامن حك مم ايدلع ىذل حديياختالو
.الف قاذوا سورة،مك ة

.نايتدينةنةداهلج ةالنبويةماذالق اءا ندايةنزولأذ:القول الثاني
مكة يك يف ومل نايتدينة ماذ الق اءا  يف الصعانة اختالف أذ يف،وحجتهم: وق  ألنه

وم اأذنزولالق اءا ل ت سريع ىاألمةيفمكة، سوليفايتدينةومة ومأذايتسجدماذ،ايتسجد
ولااهتا القبائل هلجا  اختالف اهلج ة،نسبب نةد  م  ل ها احلاجة أيضا،وملتك  ذم ومحل 

.يدلع ىنزولالق اءا نايتدينة-واوماءنالق بم ايتدينة-"أضاةنينغفار"

                                                 

،563ص،1ج،نابن اذأذالق آذع ىسبةةأح فون اذمةناه،متابصالةايتساف ي ،صحيحهيفأخ جهمس م (1)
 (.274رقماحلديي:)

.40ص،1ج،1ط,القراءات وأثرها في علوم العربيةحم دساملحم س ، (2)
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،وسواءماذنزوهلاونشههتامبكةأمنايتدينة(1)لع ىآخ ول سم السهلالقر نرتج حقو
 مأهنام  مب احلعديدة،يتداخلنةضهايفنةض،حىت-الة  اءيفذل ننيع ىخالف-

.يفمايهيتايت احلال م هبااحاالة ماجل  لننيوسهاستق  ع   ام الة ومالق آن ة،
 :النبوة عصرالقراءات في  -

{ٹٹٹٹ}: قالتةاىل،نتة  مجربيلل  سولص ىاهللع  هوس ما لق اءنشه ا

،[5:النجم] ل  س  ني: و ق ائه نتة   ه تةاىل اهلل أم ه {چچچچڇڇڇڇڍ}مث

ال سول ،[106اإلس اء:]{ڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿ}،[67ايتائدة:] فكاذ
السالمص ىاهللع  هوس م أق أهجربيلع  ه مبا ،مسةودرض اهللعنهفة ان ،يق ئصعانته

التشهد،م اية  ينالسورةم -ومف ننيمف ه-قال:"ع  ينرسولاهللص ىاهللع  هوس م
.(2)"....الق آذ

فة عبداهللن ع  ون ،اأم النيبص ىاهللع  هوس مالصعانةأذيق ئنةضهمنةضو
ن اواعينولوآية،وحدثواع نين»قال:أذالنيبص ىاهللع  هوس م،،الةاصرض اهللعنه ا

.(3)" س ائ لومح ج،وم محبع  متة دا،ف  تبوأمقةدهم النار
مصةبن ع ريفبةي،نةثا تة    ة ىلخارجمكةال سولص ىاهللع  هوس مفهرسل
ل تة  م ىلوان أممكتوم ِق الصعانةالق آذف َ،ايتدينة،ويتافتعتمكةت كمةاذن جبلف ها

منهم مجاعة ف ه وَحَح  يتدارسونه،الةظ م ل ة  وه،مانوا وس م ع  ه اهلل ص ى ال سول وي س هم
.واوندايةنشوءاحاايتصر ح،فكاذيقالهلم)الق اء(،الناس

رعال أذ عنه، اهلل رض  مال  ن  أنس وذمواذ(1)ع  وعص ة(2)، حل اذ(3)، ونين ،(4)،
اهللص ىاهللع  هوس مع ىعدو،فهمدامنسبةنيم األنصار،منانس  همالق اءاست دوارسول

                                                 

ألنهماعرتاضع  ه،وقال:"، ىلالقولنهذندايةنزولالق اءا ماذمبكةقبلاهلج ةحم دساملحم س توررجمحالدم (1)
.41،ص1،ج1،طالقراءات وأثرها في علوم العربية .انظ :حم دساملحم س ،وف هاألخحناألحوط"

(.6265)رقماحلديي:،59ص،8ج،ناباألخحنال د،متابامستئحاذ،صحيحهأخ جهالبخارإيف (2)
(3)  يف البخارإ األنب اء،صحيحهأخ جه  س ئ ل،متاب نين ع  ذم  ما 4ج،ناب ،170ص، احلديي: (.3461)رقم

 (.3461)رقماحلديي:،40ص،5ج،نابماجاءيفاحلدييع نين س ئ ل،متابالة م،سننهوالرتمحإيف
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فب غ هبم، قت واموغدروا نبئ مةونة حيتربوذنالنهار،ويص وذنال  ل،حىتمانوا يفزماهنم،مانوا
فقنت ه ايدعويفالصبحع ىأح اءم أح اءالة ب،ع ىرعل،»النيبص ىاهللع  هوس م

قالأنس:"فق أناف همق آنا،مث ذذل رف :ن اواعناقومناأنالق نا«وذمواذ،وعص ة،ونينحل اذ
.(5)رنناف ض عناوأرضانا"

وحفظالق آذيفزم النيبص ىاهللع  هوس ممج م الصعانةاتص تأسان دالق اءا 
وان مسةود،وأنوالدرداء،وزيدن ثانت،اخل فاءاألرنةة،وأيبن مةب،:وم أ ه ام،نبةضهم

.رض اهللعنهم،وغريام،وأنوموسىاأل ة إ
الق آذ أخح م  الصعانة أخح،حب فوم  م  مج ،حب فنيومنهم حىت زاد م  ومنهم

ن مةب:مثل،الق اءا  عندع ضسندملقارئلحل ،أيبب قالالنيب،جتدامسهمكتونا وهلحا
خحواالق آذم أرنةة:م عبداهللن مسةودوساملموىلححيفةومةاذوأيبب"وس م:ص ىاهللع  ه

.(6)"ن مةب
.وم اناندأ وجوهالق اءةايتخت فةتهخحط يقهايفال وايةومساراايفالنقل

                                                 

 

رعلن مال ن عوفن مال ن ام ئالق سن هبثةن س  م، ىلتنتسب ،م الةدنان ة،قب  ةم س  من منصور (1)
ان حزملقت همأالنئ مةونة.-ص ىاهللع  هوس م- حدىالقبائلال لةنهارسولاهلل جمهرة أنساب ،انظ :

.468و262ص،1طالعرب
ان ذمواذقب  ةم نينس  من منصور،م ق سن غ الذم الةدنان ة،تنتسب ىل (2) ن احلارثن حىيب ن رفاعة

.ان حزم،لقت همأالنئ مةونة-ص ىاهللع  هوس م- حدىالقبائلال لةنهارسولاهللاحلارثن هبثةن س  م،
.468و263،صالمرجع السابق

ام ئالق سن هبثةن عص ةن خفافن قب  ةم نينس  من منصور،م ق سن غ الذم الةدنان ة،تنتسب ىل (3)
المرجع ،لقت همأالنئ مةونة.ان حزم-ص ىاهللع  هوس م- حدىالقبائلال لةنهارسولاهلل،س  من منصور

.468و261ص،السابق
حدى ،حل اذن احيلن مدرمةن  ل اسن مض ن نزارن مةدعدناذتنتسب ىل،م الةدنان ةقب  ةم نيناحيل، (4)

 .196ص،المرجع السابق،لقت همأالنئ مةونة.ان حزم-ص ىاهللع  هوس م-القبائلال لةنهارسولاهلل
)رقماحلديي:،150ص،5جونئ مةونة،ورعلوذمواذنابغزوةال ج  ،متابايتاازإ،هحصحيأخ جهالبخارإيف (5)

4090.)
،186ص،6ج،نابالق اءم أصعابالنيبص ىاهللع  هوس م،متابفضائلالق آذ،صحيحهأخ جهالبخارإيف (6)

(.4999)رقماحلديي:



 

 

11 
 

 

 عصرالصحابة والتابعين:القراءات في  -
وتف م اإلسالم يف دخ ت ال  البالد أرجاء يف الصعانة ف هاانتش  أمور،قوا الناس ية  وذ

فهخحملصعايبيق ئ،ويق ئوهنممتابرهبمحسب ات قوهم ال سولص ىاهللع  هوس م،دينهم
اخت  النقليفالتانةنيمثوم ،ع ال سولص ىاهللع  هوس مات قااال ناحل فأواحل وف

ذل حىتن غمث النزاعننيايتس  نيف ها،و،فكث  الق اءا وظه الشحوذف ها،ويفتالم حام
عنه اهلل رض  ال  اذ،عث اذ ن  ححيفة حض  يتا (1)وذل  فتح عنه اهلل (2)أرم ن ةرض 

رأىومس م ،(3)وأذرن جاذ أمريايتؤمنني،"ذ:ححيفةلةث اقال،اختالفهميفالق اءةوراعهما يا
 الكتاب يف خيت فوا أذ قبل األمة، احه والنصارىأدرك ال هود جب  عث اذفهم ،(4)"اختالف

ايتصاح ومتانتهان سمحيت لأمث وأغ باألوجهالصع عةايتتوات ة،وأرس ها ىلايتدذايتشهورة
ومحلالناسع ىت  ايتصاح وأم نإلااءنق ةاألوجهال ،(5)م  رسالمق ئم ملمصع 

وت قواام مق ئ ها،فكاذ،بلالناسع ىت  ايتصاح هقف ,صع ذل القر ممحيت  هارمسم
 يفملمص ق اءم التانةني،وم أ ه ام:

ايتس بفي المدينة:  ن  الزنريو،(6)سة د ن  (7)ع وة يسارو، ن  ن و،(1)عراء مةاذ
 ،وغريام.(4)زيدن أس مو،(3)عبدال مح األع جو،(2)احلارث

                                                 

صاحب،الصعايباجل  ل،رض اهللعنه ا،وال  اذلقبأنوهحسلن جان ،ححيفةن حسلالةبس ،اوأنوعبداهلل (1)
،سنةيوماتويفنةدقتلعث اذنهرنةنيهبا،س رسولاهللص ىاهللع  هوس ميفايتنافقني،و هدأحدااووأنوهوقتلأنوه

.706ص،1ج،1ط،أسد الغابة في معرفة الصحابة،ان األثريانظ :ستوثالثني.
.495صد.ط،،آثار البالد وأخبار العباد،القزويين.ناح ةننيآذرن جاذوال وم،ذا مدذوقالعوق ىمثرية (2)
.284ص،المرجع السابق ،القزويين.انظ :ثريةوق ىوجبالوأهنارمثريةهبامدذم،ناح ةواسةةننيقهستاذو راذ (3)
.(4987)رقماحلديي:،183ص،6ج،نابمج الق آذ،متابفضائلالق آذ،صحيحهأخ جهالبخارإيف (4)
(5)  ايتخزوم ) :نةي السائب ن  اهلل ) :70عبد الس    حب ب اهللن  عبد ال مح  عبد وأنا مكة،  ىل  47ار( ىلار(

ار( ىلالشام،وجةلزيدن 91ار( ىلالبص ة،وايتاريةان أيب هابايتخزوم ) :55الكوفة،وعام ن عبدق س) :
 .68،ص1طاالختالف بين القراءات.انظ :أمحدالب   ،ار(مق ئايفايتدينة45ثانت) 

أحدالفقهاءالسبةة،اذان خمزومالق   ايتخزوم سة دان ايتس بان حزذان أيبوابان ع  وان عائحان ع   (6)
 .241ص،1طتقريب التهذيب،ان حج .ما نةدالتسةنيوقدناازالث انني،التانةنينايتدينة،م مبار

سنةأرن وتسةنيع ىالصع حما ،ثقةفق همشهور،ع وةان الزنريان الةوامان خوي داألسدإأنوعبداهللايتدين (7)
.389ص،المرجع السابق،ان حج .ومولدهيفأوائلخالفةعث اذ
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عك مةموىلو،(7)طاوسن م ساذو،(6)عراءن أيبرناحو،(5)جماادن جربوفي مكة: 
وغريام.،(9)وعبداهللن أيبم  كة،(8)ان عباس

ق سوفي الكوفة: ن  (10)ع ق ة   حب لو، ن  (11)ع  و األجدعو، ن  ،(12)مس و 
،وغريام.(2)،،وعب دةن ع  والس  اين(1)النخة ن يزيداألسودو

                                                 

 

وق لنةد،ما سنةأرن وتسةني،م صاارالتانةني،ثقةفاضل،موىلم  ونة،أنوحم دايتدين،عراءان يساراهلاليل (1)
.392ص،1ط،تقريب التهذيب،.ان حج ذل 

ا (2) يقال القارىء اجلارإ األنصارإ احلارث ان  ح   ةمةاذ أنو الرتاويح،و يص   ع   أقامه م  صاري،أحد ،صعايب
 .536ص،المرجع السابق،ان حج استشهدناحل ةسنةثالثوستني.

ان احلارث،أنوداودايتدين،عبدال مح ان ا مزاألع ج (3) ثبتعامل،موىلرن ةة ان ئة.اما سنةسب عش ةوم،ثقة
.352ص،المرجع السابق،حج 

ان حج ما سنةستوثالثني،ثقةعامل،ايتدين،وأنوأسامة،موىلع  أنوعبداهلل،ن أس مالةدوإزيد (4) ،ومئة.
 .222ص،المرجع السابق

ما سنة حدىأواثنتنيأوثالثأو،ثقة ماميفالتفسريويفالة م،مومامايتك ،أنواحلجاجايتخزوم ،جماادن جرب (5)
.520ص،المرجع السابق،ان حج .ثومثانوذأرن ومائةولهثال

ئةع ىايتشهور.اما سنةأرن عش ةوم،ثقةفق هفاضل،مومامايتك ،واسمأيبرناحأس مالق   ،عراءان أيبرناح (6)
 .391ص،المرجع السابق،ان حج 

،ثقةفق هفاضل،وطاوسلقب،هذمواذيقال:امس،مومامالفارس ،أنوعبدال مح احل ريإ،طاوسان م ساذال  اين (7)
 .281ص،المرجع السابق،ان حج .ما سنةستومائةوق لنةدذل 

،ان حج .ما سنةأرن ومائةوق لنةدذل ،ثقةثبتعاملنالتفسري،أص هن ن إ،ن عباسموىل،عك مةأنوعبداهلل (8)
.397ص،المرجع السابق

نالتصاري،اهللن عبدعبداهللن عب داهلل (9) ان عبداهللان أيبم  كة يقالاسمأيبم  كةزاريالت   ،ن جدعاذ،
 .312ص،المرجع السابق،ان حج ومائة.ثقةفق هم الثالثةما سنةسب عش ة،أدركثالثنيم الصعانة،ايتدين

ان حج ،ةدالستنيوق لنةدالسبةني.ما ن،ثقةثبتفق هعاند،ع ق ةن ق سن عبداهللالنخة الكويف (10)
 .397ص،المرجع السابق

،المرجع السابق،ان حج خمض مما سنةثالثوستني.،ثقةعاند،ن   حب لاهل داينأنوم س ةالكويفع  و (11)
.422ص

ةاثنتنيويقالما سن،خمض م،ثقةفق هعاند،أنوعائشةالكويف،مس و ن األجدعن مال اهل داينالوادع  (12)
.528ص،المرجع السابقان حج ،سنةثالثوستني.
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نص و،(5)حم دن سريي و،(4)قتادةن دعامةالسدوس و،(3)احلس البص إفي البصرة: و
،وغريام.(7)حيىين ية  و،(6)ن عاصم
ايتخزوم في الشام: و  هاب أيب ن  (8)ايتارية أيبو، صاحب سةد ن  ،(9)الدرداءخ  فة

.(10)وغريام
حىتصارواأئ ةيقتدى،أمتعنايةل ق اءةواألخحواعتنوانضبطالق اءةجت دقوممثنةدذل 

نسبت ل ق اءة ولتصديهم نالقبول، منهم الق اءة ت ق  ع ى ن دام أال أمج  وقد الق اءة، يف هبم
 ل هم، الق اءة ونةتقدأذمةىن ضافةملح فم ح وفامختالف ىلم "قالان اجلزرإ:

أض   ل هم الصعانةوغريام، منااوم ح ي نهماذأضبطلهوأمث ق اءةو ق اءنه،ومالزمة
                                                 

 

.ما سنةأرن أوُخسوسبةني،ثقةمكث فق ه،خمض م،ن ق سالنخة أنوع  وأوأنوعبدال مح األسودن يزيد (1)
 .111ص،1ط،تقريب التهذيبان حج ،

ما سنة،فق هثبت،تانة مبريخمض م، ادإأنوع  والكويفايت،ويقالنفتعها،نسكوذالالم،عب دةن ع  والس  اين (2)
 .379ص،المرجع السابقان حج ،اثنتنيوسبةنيأونةدااوالصع حأنهما قبلسنةسبةني.

ما سنة،ثقةفق هفاضلمشهور،األنصارإمومام،نالتعتان ةوايته  ة،واسمأن هيسار،احلس ن أيباحلس البص إ (3)
 .160ص،السابق المرجعان حج ،ومائةوقدقاربالتسةني.عش 

السدوس أنواخلرابالبص إ (4) ن قتادة ن دعامة ثبت،قتادة ،يقالولدأم ه،ثقة ومائة. ان ما سنةنض عش ة
 .453ص،المرجع السابق،حج 

،ان حج .ما سنةعش ومائة،درمبريالق،ثقةثبتعاند،ن أيبع  ةالبص إاألنصارإأنونك ن سريي حم د (5)
.483ص،المرجع السابق

تويف،يقال: نهأولم نقطايتصاح وُخبسهاوعشب ااتانة ثقة،،نص ن عاصمال  ث ويقال:الدؤيلالبص إالنعوإ (6)
مائة سنة قبل تسةني.،قدميا سنة ما  خ  فة: وقال انظ : اجلزرإ، 1ط ياية النهاية في طبقات القراءان  ،2ج،

.336ص
،وقالخ  فةن خ اط:تويفقبلسنةأولم نقطايتصاح تانة ج  ل،،حيىين ية  أنوس   اذالةدواينالبص إ (7)

.381،ص2،جالمرجع السابق ان اجلزرإ،.تسةني
الشام ،أخحالق اءةأنواا مايتخزوم ،ايتاريةن أيب هابعبداهللن ع  ون ايتاريةن رن ةةن ع  ون خمزوم (8)

.305،ص2،جالمرجع السابق ان اجلزرإ،.ع ضاع عث اذن عفاذ،ما سنة حدىوتسةنيولهتسةوذسنة
الدرداء،خ  دن سةدالسالماين (9) جمال القراء ،السخاوإانظ :تانة قارئ.،ويقالموىلأيبالدرداء،ويقالموىلأم

.510ص،1ج،1ط,وكمال اإلقراء
 .8ص،1ج،د.ط،النشر في القراءات العشر اجلزرإ،ان (10)
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له،وم ال ل ه،مغريذل .ومحل  ضافةاحل وفوالق اءا  ىلأئ ةالق اءةورواهتمايت ادهباأذ
ذل القارئوذل اإلماماختارالق اءةنحل الوجهم ال اةحسب اق أنه،فآث هع ىغريه،وداوم

ف حل أض   ل هدوذغريهم الق اء،،ه وع فنه،وقصدف ه،وأخحعنهع  هولزمهحىتا ت
 .(1)"واحهاإلضافة ضافةاخت ارودوامولزومم ضافةاخرتاعورأإواجتهاد

ؤمء:وم ا
.(4)ناف ن أيبنة مو،(3)  بةن نصاحو،(2)أنوجةف يزيدن القةقاعبالمدينة: 
.(1)حم دن حم ص و،(6)مح دن ق ساألع جو،(5)عبداهللن مثريوبمكة: 

                                                 

.52ص،1جد.ط،،النشر ان اجلزرإ، (1)
الق آذع ى،اإلمامأنوجةف ايتخزوم ايتدينالقارئ،أحدالق باءالةش ة،يزيدن القةقاع (2) تانة مشهورمبريالقدر،ق أ

واحد:ق أأيضاع ىأيبا ي ةوان عباسرض اهللعنهموقالغري،مومهعبداهللن ع اشن أيبرن ةةايتخزوم وفاقا
غريوق ل،ما نايتدينةسنةثالثنيومائة،ع ق اءهتمع ىأيبن مةب،وص ىنان ع  وحدثع أيبا ي ةوان عباس

ذل . 1ط،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار،الحايبانظ : 40ص، اجلزرإو. طايةياية النه،ان  ،1،
.384ص،2ج

ثقةمق ئمسعت،موىلأمس  ةرض اهللعنها،  بةن نصاحن س جسن يةقوب (3)  مام ناخلري، ودعتله رأسه
وأحد  وخناف يفالق اءة،واوأولم أل يفالوقوف،ما سنةثالثنيومائةيفأيام،ايتدينةم أيبجةف وقاض ها

مث سنة وق ل: حم د ن  م واذ ايتنصور. أيام يف ومائة وثالثني اذ صالمرجع السابق ،الحايبانظ : اجلزرإو.44، ،ان 
.329ص،1ج،المرجع السابق

،وق ل:أنوعبدال مح ،وق ل:أنوعبداهلل،ويقال:أنواحلس ،ويقال:أنونة م،أنورومي،ناف ن عبدال مح ن أيبنة م (4)
ثقة،أحدالق اءالسبةةواألعالم،ايتدين، ةوبال  ث ح   محزةن عبدايتر بواوموىلجةونةن ،ال  ث مومام

وماذأسودال وذحالكاصب حالوجهحس اخل قف هدعانة،أخحالق اءةع ضاع مجاعةم ،صاحل،أص هم أصبهاذ
ايتدينة أال نصاتانة  ن  القارئو  بة جةف  األع جوأيب ا مز ن  ال مح  ،حعبد تس وستنيومائةما  :وق ل،سنة

.330ص،2ج،المرجع السابق،ان اجلزرإانظ :رمحهاهلل.،سبةنيوق ل:سب وستنيوق ل:ُخسنيوق ل:سب وُخسني
أص هفارس ، مامأال،اإلمامأنومةبدايتك الدارإ،عبداهللن مثرين ع  ون عبداهللن زاذاذن فريوزاذن ا مز (5)

سنةق أع ىعبداهللن السائبايتخزوم ،وع ىجماادودرناسموىلان عباس،ما أحدالق اءالسبةة،كةيفالق اءة،م
.443ص،1ج،المرجع السابق،ان اجلزرإو.49،صالمرجع السابق ،الحايبانظ :عش ي ومائة.

جماادن جربوع ضع  هثالثم ا ،تويفسنةع قارئثقة،أخحالق اءة،أنوصفواذايتك ،مح دن ق ساألع ج (6)
.265ص1ج،المرجع السابق،ان اجلزرإانظ :ثالثنيومائة.
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وثابوبالكوفة:  ن  (2)حيىي النجودو، أيب ن  (3)عاصم األع شو، مه اذ ن  ،(4)س   اذ
 .(6)ع  ن محزةالكسائ و،(5)محزةن حب بالزيا و

 سعا وبالبصرة: أيب ن  اهلل (7)عبد الةالءو، ن  ع  و (1)أنو اجلعدرإو، ،(2)عاصم
.(3)يةقوباحلض م و

                                                 

 

ثقة،ق أالق آذع ى،قارئأالمكة،م ان مثريومح داألع ج،مومامايتك ،حم دن عبدال مح ن حم ص السه   (1)
انظ :.وق ل:سنةاثنتنيوعش ي ،نةثالثوعش ي ومائةمبكةسة دن جبري،وجماادودرناسموىلان عباس،تويفس

.167ص،2ج،1،طياية النهاية،ان اجلزرإو،56،ص1،طمعرفة القراء الكبار ،الحايب
ع ق ةوعب دن نض ةأخحالق اءةع ضاع ،أحداألعالم،موىلنينأسد،القارئالةاند،حيىين وثاباألسدإالكويف (2)

،ان اجلزرإ،و33،صالمرجع السابق ،الحايبانظ :ومس و والش باينوأيبعبدال مح ،ما سنةثالثومائة.واألسود
.380ص،2ج،المرجع السابق

نفتحالنوذوضماجل م (3) أيبالنمُجود وأحدالق اء،مومامالكويف،أنونك األسدإ،عاصمن هبدلة نالكوفة   خاإلق اء
 الق آذ وعش ي ومائةالسبةة،ق أ سب  سنة آخ  يف عاصم األسدإ،تويف حب ش وزرن  الس   ، ال مح  عبد ،ع ىأيب

وعش ي .وق   .346ص،1ج،المرجع السابق،ان اجلزرإ،و54،صالمرجع السابق ،الحايبانظ :سنةمثاذ 
لدسنةستني،أخحالق اءةع ضاع س   اذن مه اذاألع شأنوحم داألسدإالكاا  مومامالكويفاإلماماجل  ل،و (4)

 ن اا مالنخة وزرن حب شوزيدن وثابوعاصمن أيبالنجودوأيبحصنيوحيىين وثابوجماادن جربوأيبالةال ة
ومائة وأرنةني مثاذ سنة األول رن   يف ما  .ال ياح ، صالمرجع السابق،الحايبانظ : اجلزرإو،51، المرجع ،ان 

.316ص،1ج،السابق
أحدالق اء،الزيا ،موىلآلعك مةن رنة الت    ،اإلماماحلربأنوع ارةالكويف،محزةن حب بن ع ارةن  مساع ل (5)

ف ة هرأىنةضهم،وق أالق آذع ضاع ىاألع شومح اذن أعنيوحم د،ولدسنةمثانني،وأدركالصعانةنالس ،السبةة
أيب ن  ال مح  عبد وغريامن   سعا  وأيب ،ل  ىومنصور ومائة. وُخسني ست سنة محزة ما  المرجع  ،الحايبانظ :

 .261ص،1ج،المرجع السابق،ان اجلزرإو،71،صالسابق
،ولديفحدودسنة،أحدالق اءالسبةة،ع  ن محزةالكسائ اإلمامأنواحلس األسدإ،مومامالكويفايتق ئالنعوإ (6)

ومس م جةف الصاد واألع ش.وزائدة،وس   اذن أرقمومجاعةيسرية،وق أالق آذوجودهع ىمحزة:عش ي ومائة،
اهل داين ع   ن  وع سى ومائة.،الزيا  ومثانني تس  سنة تويف صالمرجع السابق ،الحايبانظ : اجلزرإو،66، ،ان 

.535ص،1ج،المرجع السابق
جديةقوبن  سعا احلض م ،أخحالق اءةع ض اع حيىين ية  ،لنعوإالبص إعبداهللن أيب سعا احلض م ا (7)

ما جدإعبداهللسنةسب عش ة:وقاليةقوب،ونص ن عاصم،ما سنةتس وعش ي ومائةقالهخ  فةن خ اط
.410ص،1ج،مرجع السابقال،ان اجلزرإانظ :واوان مثاذومثاننيسنةوص ىع  هناللن أيبن دة.،ومائة
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ال عصيبوبالشام:  عام  ن  اهلل (4)عبد الكاليبو، ق س ن  (5)عر ة الحمارإو، ،(6)حيىي
.(7)  يحن يزيداحلض م و

فكاذأول ماميفع مالق اءا ،والتدوي التهل  مثنةدذل يفالق ذالثالياهلج إندأ
.(2)ع ىاختالفيفذل ،(1)مةتربمج الق اءا يفمتاباإلمامأنوعب دالقاسمن سالم

                                                 

 

زناذن الةالءن ع ارن الة ياذن عبداهللن احلسنين احلارثن ج ه ةن حج ن خزاع ن مازذن مال  (1)
ولد، مامأالالبص ةيفالق اءا والنعووال اةأحدالق اءالسبةة،،الت    ،ايتازينالبص إأنوع  و،ن ع  ون مت م

مثاذو و  بة،ستنيسنة ويزيدن روماذ، ع ىأيبجةف  ن ،ع ضالق آذنايتدينة ونص  ع ىحيىين ية  ، ونالبص ة
،58،ص1،طمعرفة القراء الكبار ،الحايبانظ :وق لغريذل .،تويفسنةُخسوأرنةنيومائة،عاصم،واحلس وغريام

.288ص،1ج،1،طياية النهاية،ان اجلزرإو
اجلعدرإالبص إ،أخح،م  وذأنواجملش ناجل موالشنياجملة ةمشددةمكسورة:وق ل،الصباحالةجاجعاصمن أيب (2)

ما قبلالثالثني،وق أأيض اع ىنص ن عاصمواحلسنوحيىين ية  ،الق اءةع ض اع س   اذن قتةع ان عباس
.349ص،1ج،المرجع السابق، اجلزرإانانظ :وقالايتدائينسنةمثاذوعش ي ومائة.،ومائة

الةش ة،مومامالبص إ،أنوحم داحلض م ،اإلماميةقوبن  سعا ن زيدن عبداهللن أيب سعا  (3) أحدالق باء
و مامأالالبص ةومق ئها،ق أالق آذع ىأيبايتنحر،سالمن س  م،وع ىأيباأل هبالةراردإ،ومهدإن م  وذ،

وغريامو هاب   قة ومائتني.،ن  ُخس سنة تويف صالمرجع السابق ،الحايبانظ : اجلزرإو،94، المرجع ،ان 
.386ص،2ج،السابق

عبداهللن عام ن يزيدن مت من رن ةةن عام ن عبداهللن ع  اذال عصيبنضمالصادومس اانسبة ىلحيصب (4)
أنوع  اذ مامأالالشاميف،ل:حيصبن مال ن أصبحن أن اةن الصباحوق ،ن دمهاذن عام ن محرين سبه

الق اءةوالحإانتهت ل همش خةاإلق اءهبا،قالان عام :قبضرسولاهللص ىاهللع  هوس مويلسنتاذ،أخحالق اءة
 ضع ىعث اذنفسه،تويفسنةمثاينع ض اع أيبالدرداءوع ايتاريةن أيب هابصاحبعث اذن عفاذوق ل:ع

.423ص،1ج،المرجع السابق،ان اجلزرإو،46،صالمرجع السابق ،الحايبانظ :.عش ةومائة
قارئدمشقنةدان عام ثقة،ولدسنةسب يفح اةالنيب،تانة ،أنوحيىيالكاليباحل ص الدمشق ،عر ةن ق س (5)

،ان اجلزرإانظ : ىأمالدرداء،تويفسنة حدىوعش ي ومائةوقدجاوزايتائةسنة.ص ىاهللع  هوس م،ع ضالق آذع
.513ص،1ج،المرجع السابق

الاساينالحمارإمثالدمشق ، ماماجلام األموإ،حيىين احلارثن ع  ون حيىين س   اذن احلارثأنوع  و (6)
م الت عبداهللن عام وناف ن أيبنة موواث ةن انةني،أخحالق اءةع ضاع و  خالق اءةندمشقنةدان عام يةدب

.367ص،2ج،المرجع السابق،ان اجلزرإانظ :،ما سنةُخسوأرنةنيومائةولهتسةوذسنة،األسق 
الرباسمع  اذ  يحن يزيدأنوح وةاحلض م احل ص صاحبالق اءةالشاذةومق ئالشام،روىالق اءةع "ك"أيب (7)

 .325ص،1ج،المرجع السابق،ن اجلزرإنظ :اا.ن عث اذوع الكسائ ق اءته،تويفسنةثالثومائتني
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" اجلزرإ: ان  القال ايتائة مانت الضبطف  ا وقل اخل   واتس  الكتاب،ثالثة ع م وماذ
فكاذأول،تصدىنةضاألئ ةلضبطمارواهم الق اءا ،والسنةأوف ماماذم ذل الةص 

الق اءا يفمتابأنوعب دالقاسمن سالم،وجة همف  اأحسبُخسةوعش ي  ماممةتربمج 
.(3)"قارئام اؤمءالسبةة
،فسبم السبةة،(4) ىلأذظه اإلمامأنونك ن جماادالبادادإ  م نةدهمثتتان التهل

مثريوذ أئ ة هنجه ع ى يف،وسار الواردة السبةة األح ف أذ م  مثريي  أذااذ يف ع بق يتا ودفةا
ويفمف داهتا.،اذوالةش ألب نةضالة  اءيفالق اءا الث ،احلدييا الق اءا السب 


 ثالثا: أركان القراءات المقبولة

ل ق اءةالصع عةايتقبولةمت  زاع غرياا وذل يتامث الق اء،وض الة  اءضوانطوأرمانا
وانتش وا األمصار يف عددا،وتف قوا حيصوذ م صفاهتم،وأصبعوا ايتتق "،اخت فت منهم فكاذ

والدراية،ومنهمايتقتص ع ىوص م احهاألوصاف،ومث ن نهملحل ايتشهورنال واية،ل تالوة
.(5)"امختالف،وقلالضبط،واتس اخل  ،ومادالباطلي تبسناحلق

                                                 

 

أنوعب داخل اسايناألنصارإ (1) القاسمن سالم الكبرياحلافظالةالمة،مومامالبادادإ، ،أحداألعالماجملتهدي ،اإلمام
واحلديي الق اءا  يف التصان   الكسائ وصاحب محزة ن  ع   ع  ومساع ا ع ض ا الق اءة أخح والشة ، وال اة والفقه

مبكة،غريامو جاعن أيبنص وس   اذن محادو مساع لن جةف و أرن وعش ي ومائتنييفاحمل م ع ،تويفسنة
 .17ص2ج،1،طة النهايةياي،ان اجلزرإو،101،ص1،طمعرفة القراء الكبار ،الحايبانظ :ثالثوسبةنيسنة.

ار(،وق لغري225وق لاوأنوحامتالسجستاين) :،اوأولم أل يفالق اءا ار(90وق لنهذحيىين ية  ) : (2)
 ذل .

.33ص،1ج د.ط، ,النشر،ان اجلزرإ (3)
صنةةوأولم سب   خال،أمحدن موسىن الةباسن جماادالت    احلافظاألستاذأنونك ن جماادالبادادإ (4)

السبةة،ولدسنةُخسوأرنةنيومائتنينباداد،ق أع ىعبدال مح ن عبدوسعش ي خت ةوع ىقنبلايتك وعبدال هنب
وغريام ال زيدإ صاحب اخل اط أيوب أيب صاحب ايتؤدب وثالمثائة.،مثري وعش ي  أرن  سنة تويف اجلزرإانظ : ،ان 

 .139ص،2ج،المرجع السابق
 .9ص،1ج،المرجع السابق،ان اجلزرإ (5)
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مج  ماروإم الق اءا ع ىثالثةواويتعدثع أنواعالق اءا :"(1)قالاإلماممك 
وا :وذل مااجت  ف هثالثخالل،قسميق أنهال وم،أقسام:

أذينقلع الثقا  ىلالنيبص ىاهللع  هوس م. -1
ويكوذوجههيفالة ن ة،ال نزلهباالق آذ ائةا. -2
خلطايتصع  -3 وقر ع ى،ويكوذموافقا اخلاللالثالثق ئنه، احه اجت ةتف ه فإذا

 .(2)"ما بهوصعتهوصدقه
"(3)وقالأنو امة يةت د: يفمت  زما حسنا وذم احملققوذم أالالة منالق اءةضانرا

ع  هم الق اءا وماير ح،فقالوا:ملق اءةساعدااخطايتصع م صعةالنقلف ها،وجم ئها
فإذاختلأحداحهاألرماذالثالثةأط ق،ع ىالفص حم لاةالة بفه ق اءةصع عةمةتربة

 .(4)"ت  الق اءةأهنا اذةوضة فةع ى
ملق اءةوافقتالة ن ةولونوجه،ووافقتأحدايتصاح الةث ان ةولووقالان اجلزرإ:"

م  ا  نل  نكاراا، حيل وم رداا جيوز م ال  الصع عة الق اءة فه  سنداا، وصح احت ام
،سواءمانتع األئ ةالسبةة،أمع األح فالسبةةال نزلهباالق آذووجبع ىالناسقبوهلا

.(5)"الةش ة،أمع غريامم األئ ةايتقبولني
وقاليفط بته:

                                                 

، مامعالمةحمققعارف،أنوحم دالق س القريواينمثاألندلس الق طيب،ن حم دن خمتارشمك ن أيبطالبن ح و (1)
بداهللأستاذالق باءواجملودي ،ولدسنةُخسوُخسنيوثالمثائةنالقريواذ،وحجفس  مبكةم أمحدن ف اسوأيبالقاسمع

وق أالق اءا مبص ع ىأيبالر بعبدايتنةمن غ بوذ،السقر ونالقريواذم أيبحم دن أيبزيدوأيباحلس القانس 
 .309ص،2ج،1ط،ياية النهاية،ان اجلزرإ.انظ :حمل مسنةسب وثالثنيوأرنة ائةما يفثاينا،واننهطاا 

.51صد.ط،,ءاتاإلبانة عن معاني القرا،الق س  (2)
الش خاإلمام،عبدال مح ن  مساع لن  ن اا من عث اذأنوالقاسمايتقدس مثالدمشق الشافة ايتة وفنهيب امة (3)

ولديفأحدال ن ةنيسنة،الةالمةاحلجةواحلافظذوالفنوذ،وق للهأنو امةألنهماذفو حاجبهاأليس  امةمبرية
،تويفسنةُخسوستنيوست ائة.انظ :ئة،وق أالق اءا ع ىالسخاوإسنةستعش ةوست ائةتس وتسةنيوُخس ا

.366ص،1ج،المرجع السابق،ان اجلزرإ
.5صد.ط،،إبراز المعاني من حرز األماني،أنو امة (4)
 .9ص1جد.ط،،النشر،ان اجلزرإ (5)
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فكلماوافقوجهحنو***وما ل  سماحت امحيوإ"
وصحم سنادااوالق آذ***فهحهالثالثةاألرماذ

.(1)"وح ث اخيتلرمناأثبت*** حوذهلوأنهيفالسبةة
وا :،تقدمم أقوالالة  اءأذالق اءا الصع عةايتقبولةهلاثالثة  وطوخالصةما

 الركن األول: صحة السند أو التواتر
واوأذي وإت  الق اءةالةدلالضانطع مث ه ىلآخ هحىتينته  ىلرسولاهللص ى

،يكف صعةالسندفحابنةصهم ىلأنهم،واخت  ع  اءالق اءا يفذل ،اهللع  هوس م
التوات  م  ند م  ىل،نل مث هم ع  الكحب ع ى تواطؤام يستع ل مجاعة الق اءة ي وإ أذ واو

ل سمبتوات م،التوات   طأساس لقبولالق اءةوقالونهذ،رسولاهللص ىاهللع  هوس م ف ا
وميق أنه.،يس ىق آنا

النوي إ "(2)قال واحملدثنيع: الفقهاء إلمجاع خمال  حادث قول التوات  ا رتاط دم
.(3)"وغريام

نه القائ ني األول الف يق حجة ام تهاروأما م  اإلسناد صعة الق اءةتكف ذ إلثبا 
فه :،الق آن ة، ضافة ىلال مننياآلخ ي 

ه ذماثبتم أح فالتوات  ذاثبتمحيتاجف ه ىلال مننياألخريي م ال سموغريأذ -1
ع النيب وجبقبولهوقر نكونهق آنا،سواءوافقال سمأمص ىاهللع  هوس ماخلالفمتوات ا

 .خالفه
 ذاا رتطناالتوات يفملح فم ح وفاخلالفانتفىمثريم أح فاخلالفالثانت -2

 .(1)ع اؤمءاألئ ةالسبةةوغريام
                                                 

.14،15،16ترقمن ،30،ص6ط،طيبة النشر في القراءات العشر،ان اجلزرإ (1)
ولديف،ار(فق همالك عاملنالق اءا 857-801أنوالقاسمالنوي إ،حم دن حم دن حم د،حمبالدي النوي إ) (2)

وأقام،مص  نالقاا ة، مبكةوتة م وتويف وغرياا ودمشق والقدس الق اتصان فه:م ،نازة يف النش  ط بة  ءا)  ح
 .47ص،7ج،15ط،األعالم،الزرم  انظ :ق أنالشاذ(.الةش (و)القولاجلاذبيت 

.8ص،3ط،إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر،البناء (3)
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 خالف الف يقني نني واحدصورإواخلالف الزرقاين،مؤداه  ل ه ذاب و،(2)م ا ذألذل 
 ثبا الق اءة يةتربوذالش طني"،الف يقنييشرتطاذالتوات معتبار أذالقائ نينالتوات  ون اذذل :

اآلخ ي مبنزلةحتص لاحلاصلوتان لتوات ال واية،ومحل احلالنالنسبةل قائ نينصعةالسندم 
الصع عةام تهار،م م فإذاحي الش طنييةر اذال واية الوض الة يبوال سمالةث اين، وافقة

.(3)"ايتشته ةقوةالتوات ف هت  الكالمح نئحومخيت  
 الركن الثاني: موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتماال 

ايتصاح  ألحد موافقتها م  نةضاووايت اد دوذ نةضها يف ثانتا ماذ عام :م،ما ان  ق اءة
[128:البق ة]{ھےےۓۓڭ} قبل واو ايتصع ,(قالوا)ناري يف وجوداا لةدم

يفايتوض األخريم سورةن اءة[100التونة:] {ڦڄڄڄڄ}:ومق اءةان مثري،الشام 
 {حئمئىئيئجبجئ } يفقولهتةاىل:نزيادة)م (،فإذذل ثانتيفايتصع ايتك ،ومحل 

.(4)وا ق اءةناف وان عام م ايفمصعف ه ا،حبحف)او([24يد:احلد]
 توافق أذ يةين احت ام" "ولو وقوهلم ص حيةايتصع رسمالق اءة غري أو ص حية ،موافقة

فإهنا[259البق ة:] {ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ} قولهتةاىل:حنوفايتوافقةالص حية
ايت متبتيف وافقتق اءة وانا نقط. ندوذ (5)(هاز  ش  ن  نـ  )صع  وق اءة   نال اء.(6)(هار  ش  ن  نـ  )نالزاإ

فإنهمتبناريأل [4الفاحتة:]{ٺٺٺٺ} تةاىل:وقولهحنفه  غريالص حية،وأماايتوافقة
،وق اءة[2الناس:]{ڌڎڎ}يفمج  ايتصاح ،فق اءةاحلحفحتت  هختف فام امتب

.(7)فتكوذاألل ححفتاختصارا،[26آلع  اذ:]{ڈژ}األل حمت  ةتقدي ام امتب
                                                 

 

.13ص،1جد.ط،,النشر،ان اجلزرإانظ : (1)
 .429ص،1ج ،3ط ,مناهل العرفان،الزرقاينانظ : (2)
 .70ص،1ط,ات في علم القراءاتمقدم ،حم دأمحدمف حالقضاةوأمحدخالد ك ىوحم دخالدمنصور (3)
 .11ص،1جد.ط،،المرجع السابق،ان اجلزرإ (4)
 .231ص،2ج،المرجع السابقان اجلزرإ،،وا ق اءةمتوات ة،وخ  وا ق اءةان عام وعاصمومحزةوالكسائ  (5)

،2ج،المرجع السابقرإ،ان اجلزوا ق اءةمتوات ة،،وا ق اءةناف وان مثريوأنوع  ووأنوجةف ويةقوب (6)
.231ص

.11ص،1ج،المرجع السابق،ان اجلزرإ (7)
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 الركن الثالث: موافقة اللغة العربية ولو بوجه
وجهام وجوهالنعو،سواءماذأفصحأمفص عاجم ةاع  ه،أمويةينأذتوافقالق اءة
 ذامانتالق اءةمما اعوذاعوت قاهاألئ ةناإلسنادالصع ح، ذ،خمت فاف هاختالفاميض مث ه

واألصلاألعظموال م األقوم،واحااوايتختارعنداحملققنييفرم موافقةالة ن ة،فكمم ق اءةا
أنك اانةضأالالنعوأومثريمنهمومليةترب نكارام،نلأمج األئ ةايتقتدىهبمم الس  

.(1)اع ىقبوهل
ذل  ع ى األمث ة ت،وم  قوله يف )واألرحام( خبفض محزة ةاىل:ق اءة

،ع ىمحابالكوف ني(نه)عرفاع ىالض رياجمل وريف[1النساء:]{ٿٿٿٹٹٹٹ}
.(2)وج ع ىالقسمتةظ  الألرحامحثاع ىص تها،أوأع داجلاروححفل ة منه

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ }ومحل ق اءةان عام يفقولهتةاىل:

 َمِري ثِكَلِ َي زُ)ق أ:[137األنةام:] { ۇ ۆ
ُ
،(3)(مْهِئِآمََ  ُمْاُدََموْأَلُتْقرَنيَمِِ شْايت

نائبفاعلونصب)أومدام(مفةولل  صدر، ل  جهولورف )قتل(ع ىأنه فبينالفةل)زي (
.وج )  مائهم(مضافا ىلايتصدر

،ينقولناموافقةالة ن ةولونوجهأذجنةلقواعدال اةالة ن ةا احلام ةع ىالق آذومية
وم،وحمالأذيكوذف هماخيال قواعداااألص  ةاجمل  ع  ها،لك الق آذ منانزلن اةالة ب"

أيضاأذجنةلأقوالالنعاةا احلام ةع ىالق آذ جدناق اءةلكننا ذو،نلالةكس،يةيناحا
وافقتالة ن ةوال سمفإنهمضريأذنبعيهلاع  سنادأصحوأقوىم اإلسنادالحإوص تنه

.(4)"ح ي ذاإلسنادم ااومة ومع ىم اتب، ل نا
فإذع  اءالنعو منااست دواقواعدهم متاباهللتةاىلومالمرسولهومالمقالالزرقاين:"

ن ةالق آذنال وايةايتقبولةماذالق آذاواحلكمع ىع  اءالنعووماقةدوام الة بفإذاثبتتق آ

                                                 

 .10ص،1جد.ط،،النشر،ان اجلزرإ (1)
 .236ص ،3ط, إتحاف فضالء البشر،البناء (2)
.263ص،2ج،المرجع السابق،ان اجلزرإ (3)
 .38ص،1ط,ةوأثر  في العلوم الشرعي ,أطوار  ,نشأته ,القراءاتعلم،نب لن حم د ن اا مآل مساع ل (4)
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ووجبأذي جةواامنقواعدام ل همأذن ج حن نالق آذ ىلقواعدامايتخالفةحنك ها،قواعد
.(1)"و مماذذل عكسالآليةو مهاملألصليفوجوبال عاية،ف ه

الداين الق اءمتة ليف  ءم ح وفالق آذع ىاألفشىيف" :(2)وقالاإلمام وأئ ة
ال اةواألق سيفالة ن ة،نلع ىاألثبتيفاألث واألصحيفالنقلوال واية ذاثبتعنهمملي داا

 .(3)"ألذالق اءةسنةمتبةةي زمقبوهلاوايتصري ل ها،ق اسع ن ةومفشولاة
 

نواع القراءاتأرابعا: 
وا :،قسماإلمامايتك الق اءا م ح يالقبولوالق اءةهباوعدمه ىلثالثةأقسام

 القسم األول: ما هو مقبول ويقرأ به.
 القسم الثاني: ما يقبل وال يقرأ به.

 .(4)القسم الثالث: ما ال يقرأ وال يقبل به
 

 القسم األول: ما هو مقبول ويقرأ به
وا :، هالش وطالثالثةواومااجت ةتف

 أذينقلع الثقا ع النيبص ىاهللع  هوس م، -1

 ويكوذوجههيفالة ن ةال نزلهباالق آذسائاا، -2

                                                 

 .422ص،1ج،3ط,مناهل العرفان،الزرقاين (1)
،ايتة وفيفزمانهنان الصرييف،مومامالق طيب،عث اذن سة دن عث اذن سة دن ع  أنوع  والدايناألموإ (2)

ق اءا ع ض اع اإلمامالةالمةاحلافظأستاذاألستاذي و  خمشايخايتق ئني،ولدسنة حدىوسبةنيوثالمثائة،أخحال
لهأمث م مئة،وغريامخ  ن  ن اا من خاقاذوأيباحلس طاا ن عبدايتنةمن غ بوذوأيبالفتحفارسن أمحد

ان انظ :.تصن  ،منها:)الت سرييفالق اءا السب (و)جام الب اذيفالق اءا السب (،تويفسنةأرن وأرنةنيوأرنة ائة
 .206ص،4ج،15ط،األعالم،الزرم  ،و503ص،1ج،1ط،النهايةياية ،اجلزرإ

 .10ص،1جد.ط،،النشر،ان اجلزرإ (3)
.51صد.ط،،اإلبانة،الق س  (4)



 

 

23 
 

 

 ويكوذموافقاخلطايتصع . -3

ألنهأخح،ق ئنهوقر ع ىما بهوصعتهوصدقهالش وطالثالثةفإذااجت ةتف هاحه
.(1)صع ،ومف م جعدهع  مجاعم جهةموافقةخطايت

والحإمج يفزماننااحهاألرماذالثالثةاوق اءةاألئ ةالةش ةال أمج قالان اجلزرإ:"
الناسع ىت ق هانالقبولوام:أنوجةف وناف وان مثريوأنوع  وويةقوبوان عام وعاصم

.2"زمانناومحزةوالكسائ وخ  ،أخحاااخل  ع الس   ىلأذوص ت ىل


القسم الثاني: ما يقبل وال يقرأ به
ميق أفهحايقبل،واوماصحسندهننقلاآلحادووافقال اةالة ن ةوخال ال سمالةث اين

ق اءةعبدهذل ومثال.لكوهنا ح ع رسمايتصع اجمل  ع  ه،تس ىاحهالق اءة اذةو،نه
الدرداء وأيب مسةود ن   (3)(واألنثىوالحم ):اهلل (ما)ناري تةاىل: قوله { ںںڻڻڻ}يف

 .وحنوذل (4)(وماذأمامهمم  يهخحملسف نةصاحلةغصبا):وق اءةان عباس,[3ال  ل:]
قالاإلمامأنوع  ن ،5يفالصالةوميفغرياامجتوزالق اءةهبامواحاالنوعم الق اءة

وأمج الة  اءأذمايفمصع عث اذن عفاذواوالحإنهيدإ"يفمتانهالت ه د:(6)عبدالرب

                                                 

 .14ص،1جد.ط،،النشر،ان اجلزرإو،51صد.ط،،اإلبانة،الق س  (1)
.18ص،1ط.،منجد المقرئينان اجلزرإ، (2)
 .364ص،2ج،د.ط،ن وجو  شواذ القراءات واإليضاح عنهاالمحتسب في تبيي،ن جيناوا ق اءة اذة، (3)
 .14ص،1جد.ط،, النشر،ان اجلزرإ،و293ص،د.ط،شواذ القراءات،الك ماين،وا ق اءة اذة (4)
أجازنةضالة  اءالق اءةمبثلاحهالق اءا يفالصالة،وقالوام الصعانةوالتانةنيم ق أواهبايفالصالة،لك الحإ (5)

و ذ اجل هوراوعدماجلواز،وذل لةدمثبوهتامتوات ةع النيبص ىاهللع  هوس م،والق آذميثبت منالتوات ،ع  ه
ثبتتنالنقلفإهنامنسوخةنالة ضةاألخريةأونإمجاعالصعانةع ىايتصع الةث اين،أوأهناملتنقل ل نانقاليثبتمبث ه

.15-14ص،1جد.ط،, النشر،ان اجلزرإ.ألح فالسبةةالق آذأوأهناملتك م ا
ولدار(،463-368الن  إالق طيبايتالك )ن عاصميوس ن عبداهللن حم دن عبدالرب،أنوع  ،ان عبدالرب (6)

مؤرخأديبحباثة،نق طبة يفايتو:)م متبه،يقاللهحافظايتا ب،م مبارحفاظاحلديي، م ايتةاينالت ه ديتا طه
.240،ص8،ج15،طاألعالمانظ :الزرم  ،تويفنشاطبة.،( ءاايتدخليفالق ا(و)واألسان د
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ايتس  نيال وميفأقراراألرضح يمانوااوالق آذاحملفوظالحإمجيوزألحدأذيتجاوزهوم
 يفاآلثارع النيبص ىاهللع  هوس مءاحتلالصالةيتس م ممباف هو ذملماروإم الق ا

أوع أيبأوع  ن اخلرابأوعائشةأوان مسةودأوان عباسأوغريامم الصعانةمما
كامخيال مصع عث اذايتحمورميقر نش ءم ذل ع ىاهللعزوجلولك ذل يفاألح

.(1)"جي إيفالة لجم ىخربالواحد
النووإ اإلمام "(2)وقال ل ست: الشاذةألهنا نالق اءة غرياا وم الصالة يف الق اءة جتوز وم

ق آنافإذالق آذميثبت منالتوات وملواحدةم السب متوات ةاحااوالصوابالحإميةدل
وأماالشاذةف  ستمتوات ةف وخال وق أنالشاذةأنك ع  ه،لطأوجاالعنهوم قالغريهفاا

.(3)"وقداتفقفقهاءنادادع ىاستتانةم ق أنالشواذ،ق اءهتايفالصالةأوغرياا


القسم الثالث: ما ال يقبل وال يقرأ به
الة ن ةو يف له وجه وم ثقة نق ه أو ثقة، غري نق ه ما يقب،او م خطفهحا وافق و ذ ل
.ايتصع 

وأماماوافقايتةىنوال سمأوأحدمهام غرينقل،فالتس ى اذةنلقالان اجلزرإ:"
.(4)"مكحونةيكف متة داا

ال مجةهاأنوالفضلحم دن رمحهاهلل(1)مالق اءةايتنسونة ىلاإلمامأيبحن فةمثالذل 
.(4)وغريه،فإهنامأصلله(3)ونق هاعنهأنوالقاسماهلحيل(2)جةف اخلزاع 

                                                 

.278ص،4جد.ط،,التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد،ان عبدالرب (1)
عالمةنالفقه(ار676-631)حيىين   فن م إن حس احلزام احلوراين،النووإالشافة ب،أنوزم يا،حم  الدي  (2)

رياضالصاحلني(و)ايتنهاجيف  حصع حمس م):،لهمصنفا مثرية،منهاتة ميفدمشق،وأقامهبازمناطويال،واحلديي
 .149،ص8،جالمرجع السابقانظ :الزرم  ،(.التب اذيفآدابمح ةالق آذ(و)م مالمس دايت س ني

.392ص،3جد.ط،،المجموع شرح المهذب،النووإ (3)
.84ص،1ط،منجد المقرئين،ان اجلزرإ (4)
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 أهمية القراءات في تفسير القرآن الكريمخامسا: 
جلوذل ألنهيتة قنكالمالبارإ،وأرفةهامكانة، ذع مالق اءا م أ  فالة وممنزلة

،واومصدرع ومالة ن ةع وما،فالق آذحجةنق اءاتهايتتوات ةوغريايتتوات ة،جاللهوتقدستأمساؤه
لحل ميكاديوجدع مم ع ومالة ن ةنلوالش يةة موتةتربالق اءا ،وع ومالش يةةخصوصا

إع ىحدسواء.حيتاج ل هايتق ئوايتفس واحملدثوالفق هوال او،رافدام روافده
اعت دق اءةواحدة أنزل،فايتفس  ذا ت كنةضما وأع ضع ،وأع ضع غرياافكهمنا

والفق ه ذأع ضع مواض اخلالفيف،تفسريالق آذنالق آذالحإاوأولماينبا أذيبدأنه
انتةدع أاموالنعوإ ذ،ومليهتد ىلمواض الصوابف ها،نةضآيا األحكامأخرهالسب ل

ونىنحنوهع ىأساس،واوالق آذوق اءاتهايتتوات ةوغريايتتوات ةفقدجانبالصواب،مصدرهلقواعده
.(5)فعىتالق اءةالشاذةمتقل هناع أوثقمانقل ل نام ألفاظال اةوأسال بها،غريمتني

ألنهنالق اءا ينكش "،الق آذلحل فالندل  فس م تة مالق اءا  ذاأرادن اذمةاين
ونالق اءا يرتجحلديهنةضالوجوهاحملت  ةع ى،م مةايناآليةمامينكش نالق اءةالواحدة

                                                 

 

النة اذن ثانت،الت   نالومء،الكويف، ماماحلنف ة،الفق هاجملتهداحملقق،أحداألئ ةاألرنةةعندأال،اوأنوحن فة (1)
فارس،السنة أنناء م  أص ه نالكوفة،ق ل: ونشه ولد تو، الفقه، يف )ايتخارج( و )مسند( نبادادله الزرم  ،.يف  انظ :

.36،ص8،ج15،طاألعالم
لهف ها:،عاملنالق اءا اخلزاع اجل جاين،،اوأنوالفضل،حم دن جةف ن عبدالك مين نديلرم اإلسالم،اخلُزَاع  (2)

تويفسنةمثاذ،أصللهواوموضوعم،وض متانايفاحل وفنسبه ىلأيبحن فة،)ايتنتهى(و)هتحيباألداء(و)الواضح(
.71ص،6ج،المرجع السابق،الزرم  و،109ص،2ج،1ط،ياية النهاية،ان اجلزرإانظ :وأرنة ائة.

ن حم دن عق لن سوادةاو (3) القاسماهلحيلال شك إ،يوس ن ع  ن جبارة الكبريال حالوالة م،أنو األستاذ
،وغرياممثري ن اا من أمحداألرن  و ن اا من اخلر بأخحالق اءةع ،ءا الشهرياجلوال،طافالبالديفط بالق ا

 ما،ولهأغال طمثريةيفأسان دالق اءا وحشديفمتانهأ  اءمنك ةمحيلالق اءةهباوميصحهلا سناد"قالالحايب:
.397ص،2ج،المرجع السابق، اجلزرإانانظ :.سنةُخسوستنيوأرنة ائةتويف"،جلهالةالناقلأولضةفه

،1جد.ط،،النشر،ان اجلزرإرداإلمامان اجلزرإاحهالق اءةايتنسونة ىلاإلمامأيبحن فةون أهمنهاوقالمأصلهلا. (4)
 .16ص

 .67ص،1ط،القراءات القرآنية تاريخها ثبوتها حجيتها وأحكامها،عبداحل  من حم داهلادإقانةانظ : (5)
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ل سفقط،وهباية فم ف ةالنرقنالق آذوم ف ةاألداءوماف هم اإلعجاز،نةضيفمةاينالق آذ
.(1)"فالك منليفت م باأللفاظوح و،يفنظ هومةان ه

،عنايةايتفس ي نحل واات امهمهباس فاوخ فا،وممايدلع ىأمه ةالق اءا يفالتفسري
لومنتق أ ق اءةان مسةودملأحتجأذأسهلان عباسروإع ان جماادرمحهاهللأنهقال:"

.(2)"ع مثريم الق آذمماسهلت
ف ثال،رمحهاهلل(3)اإلمامالرربإ،الق اءا يفتفسرياموم أئ ةالتفسريالحي اعتنوانة م

اخت فتالق اءيفق اءته،فق أتهقال:"[67ايتؤمنوذ:] {ںںڻڻڻ}عندقولهتةاىل:
 ق اءاألمصار: ذل م(4)التاءوضماجل منفتح(وذ ُجُهْترَ)عامة م ق أ ولق اءة حل وجهاذم .

أورسولاهللص ىاهلل أذيكوذعىنأنهوصفهمناإلع اضع الق آذأوالب ت، ايتةىن:أحدمها
واآلخ :أذيكوذعىنأهنميقولوذ  ئام القولم ايهج ال جليفمنامه،،ع  هوس مورفضه

وق أذل ........لقولفكهنهوصفهمنههنميقولوذيفالق آذماممةىنلهم ا،وذل  ذااحى
ومم ق أذل محل م ق اءاألمصار:ناف ن ،(5)التاءومس اجل منضم(وذ ُجِهْاترُم  اِسَ)آخ وذ:

يف أفعش  ذا ال جل: أاج  قوهلم: م  اخلنا، ويقولوذ ايتنرق، يف يفعشوذ مبةىن: نة م، أيب
.(6)القول

                                                 

من أسرار التعبير ،نقالع :عبدالفتاحم ني،53ص،1ج،1ط،القراءات وأثرها في التفسير واألحكام ,نازمول (1)
 .65-22،ص1طالقرآني )حروف القرآن(

نابماجاءيفالحإيفس الق آذ،متابتفسريالق آذع رسولاهللص ىاهللع  هوس م،سننهأخ جهالرتمحإيف (2)
.200ص،5ج،ن أيه

ولد،ار(،ايتؤرخايتفس الفق هاإلمام310-224الرربإ)ن مثرين غالباآلم  حم دن ج ي ن يزيد،أنوجةف  (3)
م تصان فه:)أخبارال سلوايت وك(ية فنتاريخالرربإ،و)جام الب اذيف،يفآملطربستاذ،واستوط نادادوتويفهبا

 .69ص،6ج،15،طاألعالم،الزرم  انظ :إ،و)الق اءا (وغريذل .تفسريالق آذ(ية فنتفسريالررب
.405ص،3ط,إتحاف فضالء البشر،وا ق اءةمتوات ة.البنا،نافةاوا ق اءةالةش ة م (4)
.404ص،المرجع السابقوا ق اءةمتوات ة.البنا، (5)
 .54ص،19ج،1طجامع البيان في تأويل القرآن،الرربإ (6)
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الزخمش تفسريه(1) إومحل  تةاىل:،يف قوله عند ف ثال
ننصبآدمورف الك  ا (2)قال:"وق ئ[37البق ة:]{ییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىب}

تةاىل: قوله ق ت: ا ؟ ما ق ت: فإذ نه. واتص ت ن اته نهذ استقب ته أهنا  {ٻٻٻ}ع ى

.(3)"[23األع اف:]
 الق اءا  ع ى الكالم أمث  محل  ح اذ تفسريهوأنو تفسريه:،يف خربة يف الوجهفحم 

،السان  وذل واو ندللفظ،  ت اذن فظ أو ح مة، تا ري أو نقص، أو نزيادة األلفاظ اختالف
.(4)ويؤخحاحاالوجهم ع مالق اءا ،نتوات وآحاد

:(5)وأذم نةضفوائدتةددالق اءا يفالنقاطالتال ة
مثلق  -1 ع  ه، حكم  ع جم   ن اذ عنه: اهلل رض  وقاص أيب ن  سةد أو)اءة أخ وله

فإذاحهالق اءةن نتاذايت ادنامخوةاناامخوةألم،واحاحكمجم  ع  هنني(6)(اختم أم
 واحهالق اءةم ال غمم أهنا اذة مأهنان نتاحلكم.،الفقهاء

ال  ني(مؤمنة)نزيادة(7)(أوحت ي رقبةمؤمنة):ق اءةم،حكماخت  ف هت ج ح -2 يفمفارة
 ولهقيف [89ايتائدة:]{ائائەئەئ}تةاىل: لفظ زيادة ت ج ح(مؤمنة)فكاذ ال وايا  نةض يف

 .،رمحهاهلل(1)م رتاطاممياذيفال قبةايتةتقة،م اذابال هالشافة 

                                                 

،م أئ ةالة منالدي (ار538-467)جاراهلل،حم ودن ع  ن حم دن أمحداخلوارزم الزخمش إ،سمأنوالقااو (1)
الب داذ،وتنقليف،ةفجاورهبازمناف قبجباراهللوساف  ىلمك،خوارزمم ق ىولديفزخمش ،والتفسريوال اةواآلداب

خوارزم ق ى م  اجل جان ة  ىل عاد فمث ، هافتويف متبه: الق آذم  تفسري يف )الكشاف و)ايتفصل(( البالغة( و)أساس
.178ص،7ج،15،طاألعالم،الزرم  .انظ :(و)ايتقاما 

.176ص, 3ط,إتحاف فضالء البشر،البنا،وا ق اءةمتوات ة،وا ق اءةان مثري (2)
.128ص،1ج،3طالكشاف عن حقائق يوامض التنزيل،الزخمش إ (3)
.108ص،1ج،1ط،البحر المحيط،أنوح اذ (4)
ذالوقوفع ىفوائدتةددالق اءا أم اجتهادإ،ولستأدع أذماسهذم هاومل :"حم دساملحم س قالالدمتور (5)

القراءات وأثرها في , حم دساملحم س انظ :. "الفوائد،ولك يكف أنينفتعتالبابأمامملناحيلة هيهيتجبديد
.37ص،1ج،1ط،علوم العربية

 .131صد.ط،,شواذ القراءات،الك ماين (6)
 .147ص،1ج،3ط،مناهل العرفان،الزرقاين،وا ق اءة اذة (7)
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حك -3 نني مج  مثل خمت فني والتشديد(يره وذ) ني تةاىل:(2)نالتخف   قوله م  ،
نفتح(ذَ ْهمرميَ):والكسائ وخ  الةا  فقدق أ ةبةومحزة[222:البق ة]{ھھےےۓ}

تَ مضارع ف ه ا، التشديد م  واهلاء همرمالراء واألصل اغتسل، اإ (يتره وذ)  التاء يففهدغ ت
الباقوذ،الراء يقالطه  ايت أةاذا( َهُطَ)نسكوذالراءوضماهلاءخمففة،مضارع(ذَ ْهُرْيَ)وق أ

فاألوىلاجل  ننيايتةن ني،واوأذاحلائضميق هبازوجهاحىتتره نانقراع ف تم احل ض
 .(3)دمح ضها،وتره نامغتسال

،فقد(4)ناخلفض،والنصب(وأرج كم) :اختالفحك ني  ع ني،مق اءةمايكوذألجل -4
ف كوذحك ها(أيديكم)ق أناف وان عام وحفصوالكسائ ويةقوبننصبالالم،عرفاع ى

مالوجه ،الاسل ع ى عرفا الالم، خبفض الباقوذ ومةىن(ن ءوسكم)وق أ يقتض ،لفظا واخلفض
ايتسح اخل ،ف ض لالنس ايتسح جيةل اذ ن نه ا اجل   وم ف ة الاسل، ف ض يقتض  والنصب ،

 والاسللاريه.
فاذق اءة(5)(فامضوااىلذم اهلل):مايكوذميضاححكميقتض الظاا خالفه،مق اءة -5
لحل . اءةاألخ ىموضعةيقتض ظاا ااايتش الس ي ،ول سمحل ،فكانتالق(فاسةوا)

  

                                                 

 

 .69،ص7د.ط،جاألم,الشافة ، (1)

 .227،ص2د.ط،ج, النشران اجلزرإ،ومالالق ائتنيمتوات ة.]َيْرُهْ َذ[و]َيرمهمْ َذ[، (2)
.38ص،1ج،1ط،وأثرها في علوم العربيةالقراءات ،حم دساملحم س انظ : (3)
.254ص،2جد.ط، ,النشر،ان اجلزرإ،وم تاالق ائتنيمتوات ة (4)
الزنري (5) وان  عباس وأيبوان  ع  وان مسةود ن  ع   ق اءة  اذة،وا  ق اءة د.ط،،شواذ القراءات،الك ماين،وا 

 .473ص
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 األول القسم
 ن:فصال فيهو  ,دراسة علمية عن اإلمام المفسر وتفسير 

 األول: ترجمة اإلمام أبي السعود الفصل
 الثاني: تفسير اإلمام أبي السعود الفصل
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 ترجمة اإلمام أبي السعود: األول الفصل
 :مباحث وفيه ستة

 .نشأته ووفاته ,مولد األول:  بحثالم
 كنيته ونسبه.  ,الثاني: اسمه بحثالم

 عصر الثالث:  بحثالم
 الرابع: عقيدته ومذهبه. بحثالم
 الخامس: شيوخه وتالميذ . بحثالم
 السادس: مصنفاته وآثار . بحثالم

  



 

 

31 
 

 

 

 كنيته ونسبه  ,اسمه :األول المبحث
م ،(1)سك  ب نسبة ىل،اوحم دن حم الدي حم دن مصرفىالة ادإاإلسك  يب

.(3)ويفاديةالةارفنيأذامسهأمحد،(2)ا ته نكن ته)أنوالسةود(،ع  اءالرتكايتستة نني
ف نهمجة هانسبة ىلجدهاألع ى،فقداخت فتايتصادريفسببها،وأماتس  ةالة ادإ

أس ةوا ،ومنهمم جة هانسبة ىلأس ةآلالة ادإ،(4)الحإااج م ت مستاذ،ع ادالدي 
م قضاةدمشقم ،ع ن ةدمشق ة رأيناه "والةجبأذغالبما وقدجاءيف)ت اجماألع اذ(:

حض ته،تالمحته  ىل ينتسبوذ مالزمته"،وم هم  ىل ايتناصب يف متب(5)وي جةوذ يف أجد ومل .
الرتاجممايدع ىاحاالقول.

  

                                                 

ضاءجوروم،وا نالق بم أماس ةوقسر وين.انظ :ي  ازأوزتونا،،وتتب ال ومق سك  ب:ن دةتق يفشالاألناضول (1)
.754،ص2،ج1،طتاريخ الدولة العثمانية

،1ط،النور السافرعن أخبار القرن العاشر،الة دروس،و440د.ط،ص,العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم،منق (2)
 .584ص،10ج،1ط،شذرات الذهب في أخبار من ذهب،ان الة اد،و319ص

 .253ص،2جد.ط،،هدية العارفين،البادادإ (3)

 .386ص،1ج،1ط،تاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم في العهد العثماني، قريا  (4)

فف هأقوال.387ص،1ج،المرجع السابق، قريا و،239،ص1جد.ط،،تراجم األعيان من أبناء الزمان،البوريين (5)
 أخ ىيفاحهالنسبة.
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 نشأته ووفاته ,مولد  :نيالثا المبحث
.نق يةق يبةم القسرنر ةتس ى(1)ار(898سنةمثاذوتسةنيومثامنائة)-رمحهاهلل–ولد
)اسك  ب(.

وع م وفضل عز ن ت يف ايتشهوري ،نشه ايتتصوفة وم  الة  اء مبار م  أنوه ماذ ،فقد
ومحل ،(2)"حىتمس ننيالناسناسم)  خالس راذ(،حيبهويق نه،مانتلهمنزلةعندالس راذ"

وحفظهمتبامنها)ايتفتاح(،دفةهأنوه ىلح قا الة م،(3)فه م ن تفضلوع م،مانتأمه
الة ناء،ل سكام  الة ب نفصاحة صا ه يف التق ي ،(4)فامتاز واس  عايتا ايتة فة،ونشه ندأ،غزي 

فصلويتاان،قل ىلمدرسة سعقنا انب دة ينهمولتنامث،ا تاالهيفالتدريسيفمدرسةمنق إ
،قلنةداا ىلمدرسةع  نا اتنامث،عنهاق دنةدعدةأ ه مدرسةداوودنا امبدينةقسرنرن ة

.(5)نةداا ىلمدرسةالس راذحم دمبدينةن وسهمث،قل ل هاتنامدرسةويتانىنالوزي مصرفىنا ا
ودامع  همدةمثاذ،ةسك يفوميةروم ي  مثقضاءال،وق د)رمحهاهللتةاىل(قضاءن وسه

)،سنني سنة الةث ان ة،(6)ار(952مثق داإلفتاء ومف الدولة واست  ع ى،فصار  خاإلسالم
ذل  ىلأذما رمحهاهلل.

األحد ل  ة م  األخري الث ي يف نالقسرنرن ة األوىل،وتويف مجادى اثنتني،خامس سنة
( )،(7)ار(982ومثاننيوتسة ائة م وف ا سنة أنه الساف ( :قالالزرم  ،(8)ار(952ويف)النور

                                                 

،في ذكر أفاضل الرومالعقد المنظوم ،منق (1) ،ار(896ويفالنورالساف :سنةستوتسةنيومثامنائة).440صد.ط،
 .319ص،1ط

 .206صد.ط،،الشقائق النعمانية من علماء الدولة العثمانية،طا كربإزاده (2)

.319ص،1ط،النور السافر،الة دروس (3)
 .319ص،المرجع السابق،الة دروس (4)

(5)  ت م ن وسه:  ومية ىف تق  غ يبة، شاىل م م ة و،األناضولق  م ندايةا مانت ىف الةث ان ة ل دولة األوىل الةاص ة
،ق امها ناسمنورصةواىاآلذ حدىاحملافظاتالشهريةذا ايتكانةامقتصاديةايته ةىفمجهوريةت م اوتُة فايتدينةأيض ا

.649،ص2،ج1،طتاريخ الدولة العثمانيةنا،ي  ازأوزتو،و440ص،المرجع السابق،منقانظ :ونورسةونورصة.
 .440ص،المرجع السابق،منق،و584ص،1ط،شذرات الذهب،ان الة اد (6)

 .33ص،3ج،1ط،الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة،الازإ (7)
 .319ص،المرجع السابق،الة دروس (8)
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ألذصاحبالفوئدالبه ةيحم أذأناالسةودعاش ىلمانةدوفاةالس راذس   اذ،واووام"
عظ  ا،خاذ  م اما أم مه خاذ س  م اننه )،وأذ سنة يف تويف س   اذ ،(1)"ار(974والس راذ

.(2)ار(982ومةظمم ت جملهجية هم وف ا سنة)
و هدوالهنال محة،وحض جنازتهالة  اءوالوزراءوسائ أرنابالديواذوخ قمحيصوذمث ة

ودفنوه،)حمش تفسريالب ضاوإ(يفجام الس راذحم دخاذوص ىع  هايتوىلسناذ،وال ضواذ
أ  ىلاحل م"يقولالة دروس:،يف ستنبول،(3))رض اهللعنه(يبأيوباألنصارإجبوار وأتىنة ه

.(4)"وص  ع  هصالةالاائب،فنودإنالصالةع  هم أع ىزمزم
:فقال،(5)نقص دةوقدرثاهمجاعةمنهمالس دمصرفىحس 

يامالكال خ قنإلرارراب**ياجرام األموالواألسبراب
مليصري ىلفنراوذاراب**مت ه الدن احبس مثالرها

 ىلأذقال:
س واإلع ابوقدانتهىيفاحل**أي الحإيسيبالنهرىنكالمره
مف األنراموواحداألقرراب**اررشسالبالدوصدرااورئ سهر

ورئ سأالالة مواأللبررررراب**أعيننحاكأناالسةودالفاضال
 مومالهم عودةو يررررراب.**أمسىرا نايفالقبور ىلالق ا

 

 

 

 

 

                                                 

 .59ص،7ج،15،طألعالما،الزرم   (1)
 .273ص،1ط،البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع،الشوماينو،443صد.ط،،العقد المنظوم،منق (2)
 .443ص،المرجع السابق ,منق (3)
 .321ص،1ط،النور السافر،الة دروس (4)
 .454-453ص،المرجع السابق،منق (5)
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 عصر ث: لثاال المبحث
مندأذن ق الضوءال سريع عص ه،مامأيبالسةودقبلأذنش عيفالكالمع ت مجةاإل

الة   ة،والظ وفاحمل رةنه،الحإعاشف ه فاإلنساذان ،م الناح ةالس اس ةوالثقاف ةواحل مة
يتهث دائ اناألحوالوالظ وفاحمل رةنه.،ن ئته

 الحالة السياسية:
فقدعاشماننيسن ،(1)أعظمفرتةم فرتا الدولةالةث ان ةح اتهيفقضىأنوالسةود

.(2)واحهالفرتةتةتربعص القوةنالنسبةلسالطنيآلعث اذ،ار(982ار( ىل)898)
الثاين حم د الس رنة توىل أذ منح وامزداار امتساع يف الةث ان ة الدولة أخح  ،(3)ف قد

، ذماذعايتا،ار855سنة،(4)آلعث اذسالطنيالسان يفس س ة،(وأيباخلريا )ايت قبنالفاتح
,امتازنشخص ةفحةمجةتننيالقوةوالةدل،وس اس ا ديدالبرشنهعدائه،ل ة  اءول ة محمبا

 سنة القسرنرن ة يت كه857فتح عاص ة واختحاا وتو،ار نالفتوحا  الدولةوااتم فهخض ،س  
وتدخل،ونظم ئوذاحلكومةوقن القوانني،ار(880وفتحالق مسنة)،ار864مم كةالص بسنة

.(5)يفس اسةأورناالةامة

                                                 

ااج ل ع ،مانتعندندايةالق ذالسان اهلج إتة شيفم دستاذ،وتزاولح فةا،ينتسبالةث ان وذاىلقب  ةت م ان ة (1)
ار617جدامعث اذم قب  تهعام فاستق يفمدينة،ايتاويلع ىالة ا ،نت جةل ازوم م دستاذاىلنالداألناضولر

،1ط،الدولة الع ثمانية َعَوامل النه وض وأسباب السُّقوط،الصاليب.ينظ :حال امدينةتق يف   ت م اوا ،أخالط
 .44ص

 .97ص،8ج،5ط،التاريخ اإلسالمي،حم ود ام ،و675ص،5جد.ط،،لتاريخ اإلسالميموسوعة ا،أمحد  يب (2)
توىلحكمالدولةالةث ان ةنةدوفاةأن هنةهد،حم دالثاين:اوالس راذاجملاادأنوايتةايلحم دخاذن الس راذم ادخاذ (3)

،أخبار الدول وآثار األول،الق ماين.  س  نيمانتخرياوعزةلار(،886-ار855)حكممايق بم ثالثنيعاما،منه
.27ص،3ج،1ط

ومؤسس (4) األول الدولةالس راذ ،احه عث اذاو س   اذأرطا لن  ،ن  ايتولود المرجع ،الصاليب.ه656سنة
.45،صالسابق

 .85ص8ج،المرجع السابق، ام ،وحم ود13صد.ط،،أوليات سالطين تركيا،حم دمج ل (5)
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يوق فهخحح ،ارمقال داألمور886سنة(1)ويلاننهالس راذنايزيدالثاين،ونةدوفاته
ايتشوار وتان  احل ن ة،أن ه الفتوحا  يف ايتورة،فتوس  سواحل الق ب،وامت   ط ب ماذ ،ولكنه

.(2)م ام ىلالس م،ضة  اإلرادة
األول س  م الس راذ (3)ت ن  عام يف الةث اين الة ش نينار،918ع ى م وك أعظم واو

  سا،عث اذ ماذ اإلرادة، ذ قوية،قوإ  خص ة الر وح،ذو نفر ته، ديد مانت،عسك إ
عسك ية نظ  وجهة م  م ها القضايا  ىل القوة،نظ ته  م حت ها م ايتستةص ة األمور أذ ،فريى

.(4)ار923ومص ،ار922والشام،ار920ففتحنالدالف سسنة،امتد الفتوحا يفعهده
واست  حك ه،ار926سنة(5) نةدوفاتهاننهالس راذس   اذالقانوينوم  زماماألم

طوي ة ،مدة سنة توىف الةث ان ني،ار974 ذ السالطني خرية م  عص ،واو الةص هويةترب او
ح ن ا س اس ا ماذ الةث ان ة، ل دولة قان،الحايب مكاذ،ون اوأديبا مل يف ل فتوحا  فب ات،اجته

                                                 

،توىلآلعث اذسالطنييفس س ة،الس راذالثام اازإض اءالدي نايزيدخاذن الس راذحم دخاذاوالس راذال (1)
سنة وثالثني  حدى م كه مانتمدة الفاتح، حم د أن ه نةد 886)الس رة ار(918-ار الق ماين، أخبار الدول وآثار ،

.163،ص1،طنه وض وأسباب السُّقوطالدولة الع ثمانية َعَوامل ال،والصاليب،37،ص3،ج1،طاألول
 .56صد.ط،،األتراك العثمانيون حضارتهم،مارلن وم  اذ.91ص،8ج،5ط،التاريخ اإلسالمي، ام حم ود (2)
آلسالطنييفس س ةالس راذالتاس ،اوالس راذالقاا وايت  الناص س  مخاذن الس راذنايزيدخاذن حم د (3)

.176،صالمرجع السابق اين،مانتمدةم كهمثان ةأعوام.الصاليب،،وأولخ  فةعثعث اذ
مج ل (4) ،أوليات سالطين تركيا،حم د و18صد.ط،   يب، 5ج،موسوعة التاريخ اإلسالمي،أمحد وحم ود681ص، ،

 .98ص،8ج،رجع السابقمال، ام 
،نق يفايت  مثاذوأرنةنيعث اذم وكآلواوعا  ،اوالس راذاألعظمواخلاقاذايتفخمس   اذخاذن س  مخاذ (5)

 .48ص،3،جالمرجع السابقار(.الق ماين،974-ار926سنة)
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واتساعها قوهتا أوج نودانست،الدولة م  الرونة(1)فامتد  هن  م (2)ع ى نالق ب أسواذ  ىل
.(3)وم هن الف ا وق ب ي اذ ىلنابايتندبجنويبجزي ةالة ن ة، الم الن ل

وا ته ص تهوأمس نزماممنصب،ويفعهدالس راذس   اذعالجنماإلمامأيبالسةود
ينتقلمةه،وماذمالزمال س راذ،واوأرف ايتناصبالدين ةوالقضائ ةيفالدولةالةث ان ة،اإلفتاء

.(4)يفالفتوحا يفآس اوأورنا
 مأنهمليك ،ار974سنة(5)ونةدوفاةالس راذس   اذم  اننهالس راذس  مالثاين

(6)مة وفاناحل موسالمةالفؤاد،م ام ىلايت حا واهلوى،فقدماذضة فا،يفقوةأن ه
التةظ م أسباب مل له وا ه السةود أيب الدولة مف   م ام يف أن ه هنج ع ى سار وقد

.(7)والتقدي 
 ية:الحالة الثقافية والحركة العلم

واختحااعاص ةل دولةالةث ان ة،اراحتلالس راذحم دالفاتحالقسرنرن ة857يفالسنة
 ,تةدم أامايتدذايتت دنةيفنالدالةاملوا ،(8)وأط قع  هالقباسالمبولأإمدينةامسالم

القسرنر ن ةحىتق لعنها:"لومانتالدن امم كةواحدةلكانت،وقدماذهلاموق عايت ف يد

                                                 

)الرونة(،وتتهل م مدينتني،مهانودا،وتق ع ىالضفةال  ىن،ونست،وتق تق ع ىضف هن الدانوب،عاص ةاجمل  (1)
.انظ :م(لتصبح)نودانست(عاص ةاجمل 1873دةمنحعام)ع ىالضفةال س ى،وقداحتد ايتدينتاذىفمدينةواح

.451د.ط،أمكنة،ص،مجلة البحو  اإلسالمية ،ال ئاسةالةامةإلدارا البعوثالة   ةواإلفتاءوالدعوةواإلر اد
الا ن ةينب و،مم2850 ذيب غطوله،واوثاينأهنارأورنانةدهن الفولكا،هن الرونةأوهن الدانوب (2) ومي ،م أيتان ا

.311.انظ :احلا  ةالسانقة،أمكنة،صنالن ساوتش كوس وفام اورومان اون اارياوروس اويصبيفالبع 
 .685ص،5ج،موسوعة التاريخ اإلسالمي،أمحد  يب،و19صد..ط،،أوليات سالطين تركيا،حم دمج ل (3)
 .111صط،د.،التفسير ورجاله،حم دالفاضل،ان عا ور (4)
،احلادإعش م م وكآلعث اذ،توىلايت  نةدأن ه،ونق ع  هس   اذخاذن الس راذالاازإس  مخاذالثايناو (5)

.66،ص3،ج1،طأخبار الدول وآثار األولار(،الق ماين،982-ار974مدةمثان ةأعوام)
 .21ص،المرجع السابق،حم دمج ل (6)
 .81صد.ط،،مع التعليقات النسفية تراجم الحنفيةالفوائد البهية في ،ال كنوإ (7)
 .164ص،1طتاريخ الدولة العلية العثمانية،حم دف يدن  (8)
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هلا" عاص ة لتكوذ ايتدذ أيدإ(1)أص ح يف مص  سقرت ح ن ا  ل ها اخلالفة عاص ة انتق ت
،ع اخلالفة(2)وتنازللهاخل  فةالةباس حم دايتتوملع ىاهلل،ار923الس راذس  ماألولسنة

.(3) همفات حاحل منيالش يفنيوس ب ,انتلهاخلالفةمبص امسامالحإ
وموئال ل ة  اء قب ة أصبعت القسرنرن ة  ىل اإلسالم ة اخلالفة ومالذلونانتقال األدناء

صعابالفك واحلضارا ايتخت فة.مقصداأل فضالءول
ع ن ةوفارس ة،جاء مزجيام عناص متنوعة،وصار نةدذل متوجحب مةفك يةعظ  ة

وأخحواع الف سمثريام األفكاراألدن ة، ذأخحواع الة بع ومهمالدين ةوال اوية،ون زنر ة
.(4)م اأخحواأيضام ن زنرةنظماحلكمو ئوذالدولة،والس اس ة

هلا السالطني تشج   والثقاف ة الة   ة احل مة منو ع ى حم د،وساعد الس راذ ماذ فقد
والثقاف ةالف الفك ية عص ه مظاا  مج   جي   دولتهلحل ،اتح تروي  ع ى يفع ل جمام  يف

مج  أرجاءونحلجهودامبريةيف نشاءايتدارسيف،فااتمنالة موالة  اءواألدناءوالشة اء،خمت فة
ملمدارسوأدخلنةضامصالحا يفالتة  موجة هيف،وأوق ع  هااألوقافالةظ  ة،ةدولال

ونظماحهايتدارسورتبهاع ىم احلووض ،وأ  فع ىهتحيبايتنااجوتروي اا،الدولةناجملاذ
ويوص ،ويزورايتدارسننياحلنيوامخ ،وماذيتان احهاألمورويش فع  ها،هلانظاماممتعاذ

وامجتهاد ناجلد والر بة،الر بة األساتحة م  ل ناناني الةرايا اإلسالم ة،وياد  الة وم فناص 
.واألدن ة

ح مةفدعم،نليفجمالالرتمجةأيضا،ومليقتص جهداحاالس راذيفجمالالتة  مفقط
أم ننقلمثريم اآلثارو،مثارم نش ايتكاتبالةامةالرتمجةوالتهل  لنش ايتةارفننيرعاياهناإل

و والة ن ة والالت ن ة نال ونان ة الرتم ةايتكتونة ال اة  ىل امات ام،والة ن ةالفارس ة  ديد ماذ م ا
                                                 

.88ص،1ط،الدولة الع ثمانية َعَوامل النه وض وأسباب السُّقوط،الصاليب (1)
ينالةباسيفقبضةص نةدسقوطمدينةنادادمق خالفةنمجدادهأالحإحض ،الةباس ةاخل فاءم ساللةآخ او (2)

وعندمامانويفالقاا ة،مليكونواأصعابدولةأو،وأصبعواخ فاءحتتمحايةالس راذايت  وم ،ار656اومموسنة
.223،ص1،ج1ط,تاريخ الدولة العثمانيةحكم.ي  ازأوزتونا،

 .101ص،8ج،5ط،اريخ اإلسالميالت، ام ،وحم ود194،ص1،طتاريخ الدولة العلية العثمانيةحم دف يدن ، (3)
 .693ص،5جد.ط،،موسوعة التاريخ اإلسالمي،أمحد  يب (4)
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وط بم نةضاحلكوما اجلزيةيفا ئةخمروطا ع   ة،نالنهضةال مانتتنفتحيف يرال ا
.(1)جت  م  يرال ا

،وجحبالة  اءالفضالء،سارواع ىهنجهيفرعايةالة موالة  اء،ومحل السالطنينةده
وايتدارسوامات ا ايتساجد نإنشاء وايتستشف ا "،م وال نط ايتدارس م  مبرية جم وعة ننوا فقد

.(3)وماذالس راذنايزيدجيديفرعايتهالة وممتةةعق  ةمبرية،(2)"ومراعمل فق اء
مهت ا،نلماذ ىلجانبذل منظ امبريا،ومليك الس راذس  مقائداعسك يافعسب

والة م ع  هم،نالة ارة وأفاض الفضالء الة  اء وجحب ايتدارس الةث ان ة،فهنشه احلضارة ون ات
.(4)أوجهايفعهده

وانتشاراا ايتدارس مث ة الةص  احا يف الة   ة احل مة هنضة ع ى يدل مث ة،ومما ومحل 
الة  اءالحي جاءذم اميفمتبالرتاجماخلاصةنة  اءال وم.

وأيضايفظل،ا م أعظمالفرتا يفتاريخالدولةالةث ان ةويفخاللاحهالفرتةال 
احاامحرتامواإلجاللالحإلق هالة  اءوالتشج  حل مةالة ومواألدبالحإماذلهأث يفتكوي 

وع ىاحهاألرضال مانتمقصدالة  اءوقب ةالباحثنيع ،أيبالسةودالة   ةالةالمة خص ة
 أنوالسةودومس الة  اءاألفاضلع ىاختالفع ومهموفنوهنم.ت ىب،الة م

                                                 

 .142-138ص،1ط،الدولة الع ثمانية،الصاليب،و55،د.ط،صاألتراك العثمانيون وحضارتهم،مارلن وم  اذ (1)

 .707ص،5جد.ط،،موسوعة التاريخ اإلسالمي،أمحد  يب (2)

 .56ص،المرجع السابق،مارلن وم  اذ (3)

 .75ص،المرجع السابق،مارلن م  اذ (4)
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 عقيدته ومذهبه :الرابع المبحث
قالالدمتور،نةضايتصادرع ىأذمحاباإلمامأيبالسةوداومحابأالالسنةذم  

مليحم اا مع ىجهةالتعحي وهلحا،ميارتمباجاءيفالكشافم امعتزام ":حم دالحايب
قالحم د،.ونسبهالبةض ىلمحابايتؤولة(1)"نهع ىمحابأالالسنةيفتفسريهم ج يا،منها

ايتا اوإ ال مح  عبد ن  الص": يف عق دته وأما ط يق ع ى فهو ......فا  يف.ايتؤولة ال ازإ .تب 
.(2)"...ومأظ أنه ممحابالس  ...،ويق اانلينقلت ج عا ال ازإ،تص فهم الصفا 

ح يس  مس كهميفتهويلنةض،أنه ىلاأل ة يةأق ب-والحإيظه يلرواهللأع م
ءوالقدر.مصفةال محةوامستواءوالكالمع القضا،الصفا 

وال محةيفال اةرقةالق ب"قال: ،[1:الفاحتة] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ }: مثالعندقولهتةاىل
ف ها،وامنةراف ع ىما ال حممنةرافها التفضلواإلحساذ،ومنه نر يق،وايت ادانا و رادهت ا

تؤخحناعتبارالاايا فإذأمساءاهللتةاىل، طال السببنالنسبة ل ناع ىمسببهالبة د والق يب
.(3)"ال ا أفةالدوذايتبادئال ا انفةام 

تةاىل: عندقوله ،[5:طه] {ڈ ژ ژ ڑ ڑ }وأيضا  ىالة شومستواءع"قال:
ع ىالس ي ،جمازع ايت  والس راذ القةود ف   جيوزع  ه استوى،متف عع ىالكناية يقال:

وايت ادن اذتة ق رادتهالش يفة،و ذمليقةدع ىالس ي أصال،ي ادنهم  ،فالذع ىس ي ايت  
.(4)"نإجيادالكائنا وتدنريأم اا





                                                 

 .248ص،1ج،7ط,التفسير والمفسرونالحايب، (1)

 .209ص،2ج،1ط،المفسرون بين التأويل واإلثبات في ايات الصفات،ايتا اوإ (2)

 .15ص،1جد.ط،،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمد،نوالسةوأ (3)

 .614ص،3ج،المرجع السابق،أنوالسةود (4)
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 مذهبه:
حبكمالب ئةال نشهف هاوالة  اءالحي ،احنف –رمحهاهلل-قدنشهف،وأمامحابهالفقه 

انتهت ل هرياسةاحلنف ة":(1)إالتقىهبموأخحعنهم،مثأصبحم أئ ةاحلنف ة،قالعنهال كنو
وماذجيتهديفنةضايتسائلوخي جوي جحنةض،ونق مدةالة  يفاجلاللةوع والشهذ،يفزمانه
.(2)"و حاطةعامة،وفض  ةتامة،وقدرة ام ة،ولهيفاألصولوالف وعقوةمام ة،الدمئل

  

                                                 

عاملناحلديي(،ار1304-1264)حم دعبداحل ن حم دعبداحل  ماألنصارإال كنوإاهلندإ،،أنواحلسنا  (1)
)اآلثارايت فوعةيفاألخبارايتوضوعة(و)الفوائدالبه ةيفت اجماحلنف ة(و)التة  قا :م متبه،والرتاجم،م فقهاءاحلنف ة

.187ص،6،ج15،طاألعالم.انظ :الزرم  ،ل ف والتك  ليفاجل حوالتةديل(السن ةع ىالفوائدالبه ةو)ا
 .81صد.ط،،الفوائد البهية في تراجم الحنفية،ال كنوإ (2)
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 الخامس: شيوخه وتالميذ  المبحث
 شيوخه:

وماذهلم،مأنوالسةودنكثريم أالالة ميفزمانهوت قىالة مع ىأيديهماتصلاإلما
غريأذمتبالرتاجمال ت مجتلهملتبنيالةالقةالة   ةال مجةت،أث عظ ميفنناء خص ته

ن نهوننياؤمءالش وخوالكتبال ق أااع  هم.
وم اؤمءالش وخ:

(1):ج يبعبدالقادرن حم دقادرإ -
ع  هم م  وهنل السةود أنو عنهم أخح الحي  الش وخ عص ه،م  ع  اء مبار م  ،ماذ

ماذ،مثصارمفت امبدينةالقسرنرن ة،وتق بيفمناصبالقضاء،ا تالمدرسايفمدارسمثرية
– اهللتةاىل ايتخر ء–رمحه ع  ويتجاوز ايتس ء ع  يةفو الناس نني السرية سنة،حس  تويف
ار(.955)

 (2):ج يبأفندإ،ايتوىلسةداهللن ع سى -
وتنقليف،نشهيفالقسرنرن ةع ىط بالة م،(3)سةودم الش وخالحي مزمهمأنوال

وماذيففتواه،حم ودالر يقة،ماذيفقضائهم ض السرية،مثصارقاض اومفت انايتدينة،ايتدارس
،طاا ال ساذميحم أحدا مخبري-رمحهاهللتةاىل–وماذ،مقبولاجلوابومهديا ىلالصواب

مثرية متبا جداوماذ،م   احلفظ القسرنرن ة،قوإ مبدينة الق اء دار نىن الحإ سنة،واو تويف
  ار(.945)

 

 

                                                 

 .264صد.ط،،الشقائق النعمانية،طا بك إ (1)

 .373ص،10ج،1ط،شذرات الذهب،ان الة اد،و265،صالمرجع السابق،طا بك إ (2)

.584ص،10ج،لسابقالمرجع ا،ان الة اد (3)
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 (1(ايتوىلسةدإاجل يبان التاج  -
فاضاليفمج   م ميالنفس،مح داخلصال،ماذعايتا الة ن ة،صاحلا الة وم س  ا الة وم،

صاد القول،ق أع ىمبارع  اءعص ه،ونالعندامالقبولالتام،توىلمنصبالتدريسيفعدة
ار(.922مدارس،تويفسنة)

(2):ايتوىلعبدال مح ن ع  ن ايتؤيداألماس  -
ار(،وا تالنالة م،وماذنارعايفع ومال اة،ماا ايفالتفسري860ولدنب دةأماس ةسنة)

جدا، اخلط حس  وماذ والفارس ة، والرتم ة نالة ن ة الشة  ينظم وماذ والب اذ، والبالغة واحلديي
اعاخلروط،لهعدةرسائلع   ةمف دة،منها:رسالةيفحلالشبهةالةامة،تق دالتدريسيكتبأنو

 ار(.922وتوىلالقضاءحىتتويفسنة)
(3):والدهالش خحم الدي حم داإلسك  يب -

 رياس  نني والة لمج  ،الة م تةاىل–ماذ اهلل حىت-رمحه الش ي  الة م ط بة م  أوم
أخحالة مع ى،ونةدوفاتهس  مس  الصوف ة،(4)وصل ىلخدمةايتوىلعالءالدي القو ج 

وم تقدي هلهأذنىن،قدرهحيبهوي(5)أمريأماس ة،وماذالس راذنايزيدخاذ،مثريم ع  اءزمانه
ار(.920سنة)-رمحهاهللتةاىل–تويف،لهزاويةمبدينةالقسرنرن ة




                                                 

 .197صد.ط،،الشقائق النعمانيةزاده،طا بك إ (1)

.197ص،المرجع السابق،طا بك إزاده (2)
.440صد.ط،،العقد المنظوم،منق،و207-206ص،المرجع السابق،طا بك إزاده (3)
القو ج يفلاتهمومةىن،أص هم مس قند،ف ك رياض ،م فقهاءاحلنف ة،اوع  ن حم دالقو ج ،عالءالدي  (4)

البازإ منهاحافظ مثرية، مصنفا  له ،( ل تفتازاين: الكشاف حوا   أوائل ع ى الزواا )و(حا  ة يفعنقود
.9،ص5،ج15،طاألعالمالص ف(و)وحا  ةالتج يد(وغرياا.انظ :الزرم  ،

أخبار الدول .انظ :الق ماين،الت م اشيفمنرقةالبع األسوديفالواقةة،الكبريةا  حدىحمافظا الوسطالرتم ة (5)
.747،ص2،ج1،طتاريخ الدولة العثمانية،وي  ازأوزتونا،306،ص3،ج1،طوآثار األول
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 تالميذ :
تالم حأيبالسةود ايتناصبالسام ةيفالقضاءواإلفتاء،أما ع  اءتق دوا وم ،فقدمانوا

ومصرفى وأمحد حم د الثالثة: أنناءه زماهن،أن زام نش وخ اتص وا  هنم يفجمام ح ي وع  وا م
خمت فة.

 (1):حم دان ايتف أيبالسةود -
وع لمدرسايفغري،وتق بيفايتناصب،واتصلنهمان   وخزمانه،ا تالنالة ممبك ا

رمحه–ماذ،مثق دقضاءح ب،عنهناريسببفةزل،فكث  ام وه،مثق دقضاءدمشق،مدرسة
،ولهمة فةتامةنهحوالاخلط،لهاطالعع ىايتةارفوالتواريخ،عايتاأدن ا،حس السرية-اهللتةاىل

ار(.971تويفسنة)،فكاذينظمالشة الفارس ،واطالعع ىقواعدال ساذالفارس 
 (2):ان ايتف أيبالسةود،أمحد -

وع ىرأسهمايتوىل،مثاتصلنة  اءزمانه،ط بالة مع ىأن ه،وص نهنهغايةيفالة م
وماذ،ومليص قاض ا،فة لمدرسا،وتق بيفايتناصب،وصارمة دالدرسأن ه،طا بك إزاده

ار(.970تويفسنة)،عايفالربوال ياض ا واهلندسةنار،صاحبلساذفص ح
(3):ان ايتف أيبالسةود،مصرفى -

ومانتالدولة، مأنهتق بيفمثريم ايتناصب،وأق همع  ا،واوأصا أنناءأيبالسةود
.ار(1008تويفسنة)،ع لقاض انةسام ال وم،انةأن هتقدمهيتك





                                                 

 .241-240ص،1جد.ط،،تراجم األعيان،البوريين،و364صد.ط،العقد المنظوم,،منق (1)

 .240ص1،ج،ابقالمرجع الس،البوريين،و354صد.ط،،الشقائق النعمانية،طا بك إ (2)

 .240ص،1ج،المرجع السابق،البوريين (3)
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وم التالم حايتالزمنيل  وىلأيبالسةود:
 (1):الس دحس ن سناذ -

ونالن مثاينسنوا ، فا تالع  ه أيبالسةود،  ىلخدمة الحي وص وا هواوم الة  اء
مثري ماذ القضاء، يف تنقل مث ح ب، قضاء ق د مث مدرسة، غري يف مدرسا ع ل ايت اتب، أع ى

ايترالةةيفالكتب،مشارمايفمثريم الة وم.
(2):  خزاده،عبدال مح ن الش خ -

ومت زناحلدييوالتفسريوالوعظ،اتصلجب ةع  اءزمانه، ن ةوالفنوذاألدن ةم ع  اءالة
أجازه،واوع مفا نهاألق اذ،وماذلهدروسيفالتفسري،مثويلمدرسةداراحلديي،والتحمري

وذم مج ةم مناقبهيفصورة جازته.،ايتوىلأنوالسةود
(3):ايتشته مبة م،حم ودايتوىلزاده -

ماذأنوهم أصعابايتناصبيفالدولةالس    ة،فنشهيفدوحةالةزواإلقبال،وق أع ى
الد يف موقةا صار حىت جن ه عال وقد مثرية، مدارس يف ع ل السةود، أنا ايتوىل لزم مث يواذأن ه،

الةايل،مثعزل،ماذمشارمايفالة وم،ي غبيفاقتناءالكتب،حىتحصلالكثريف ها،تويفسنة
 ار(.987)
(4):ايتوىلحم دن أمحدن نزذ -

 سك  ب يف والفضائل،ولد الة م ط ب ع ى عص هودار،نشه ع  اء م  مثري ع ى
وقب لموتهوق خالصةمتبه،مثأذذلهناإلفتاء،تنقليفايتدارس،ومزمايتوىلأناالسةود،واستفاد

ع ىايتستعقنييفملزماذقبلوفاته.

                                                 

 .390صد.ط،،العقد المنظوم،منق (1)

.362صالمرجع السابق,،منق (2)
 .495ص،المرجع السابق،منق (3)

 .481ص،المرجع السابق،منق (4)
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(1):مة مالس راذس  مخاذ،ايتوىلعرااهلل -
ل ة م حمبا حام  ه،نشه ع ىج ة ع ىايتوىلايتف أيبالسةودوع ىمثريم ،مكبا فق أ

وماذ،وارتف  هنه،فة تمنزلته،مثعنيلتة  مالس راذس  مخاذ،وصارمدرسا،ع  اءزمانه
احلدييوالفقهوايتةاينوالكالم،ت لع ىفنوذُخسةوقدمتبرسالةتش،مشارمايفمثريم الة وم

وص ىع  هايتف   خهأنوالسةود.،ار(979تويفسنة)،واحلك ة


  

                                                 

 .407صد.ط،،العقد المنظوم،منق (1)
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 السادس: مصنفاته وآثار : مبحثال
غريأذانشاالهنايتناصبوتف غه،مس  ايفجمالالفتوى،ت كأنوالسةودمصنفا ج   ة

ع   طوي ة مدة القضاء التصن  ألع ال ع  عاقه ف ها،ه وصن  ف صا اخت س فقد ذل  وم 
منها:،مصنفا عديدة

.(1)الك مي(الكتابتفسريهايتشهور) ر ادالةقلالس  م ىلمزايا -1
.(2)نضاعةالقاض يفالصكوك -2
يفف وع،م متاباهلداية،:رسالةع ىمتاباجلهاد(3)هتافتاألجمادع ىمتاباجلهاد -3

احلنف ة.
:  حيفأصولالفقه.(4)اقباألنظاريفأوائلمناراألنوارثو -4
متبهالولدهايتصرفى.،:رسالةيفالف وع(5)حسماخلالفيفايتسحع ىاخلفاف -5
.(6)غ را الةوام -6
:تة  قيفمباحيأصولالفقه.(7)غ  ا ايت  حيفأولمباحيقص الةامم الت ويح -7

                                                 

ء،ويفنريو نريو غريم ة،ويفالقاا ةيفميفُخسةأجزا1971منهايفال ياض،يفايتكتبةاحلديثة،طب عدةم ا  (1)
 سنة احلس ن ة الرتم ة،1928ايتكتبة ت جم ىلال اة التفسريوهلم،م ا حا طوي ة حم دن حم داحلس ين،ديباجة   حها

زادهي َزَنِايتدعو مواضةه،ك نةض يف التة  قا  وم  الش خ تة  قة : ن  يوس  الدي  ايتقدس يبأرضى ) :ال ر 
ال وم ىلم ار(1041) :الش خ:أمحدال وم ،األقعصارإ،ومحل تة  قة ىلق يبم النص ع قها،ار(1006
 .65ص،1جد.ط،،الكتب والفنون كشف الظنون عن أسامي،حاج خ  فة.انظ :الدخاذ

بير علماء الحقوق في الدولة شيخ اإلسالم أبو السعود أفندي كخمروطيفمكتبةالس   ان ة.انظ :دامري،عبداهلل، (2)
 .43،ص1،طالعالية

(3)  )جم وعة ن قم: مون يل مكتبة يف مج ل،5:706خمروط وآق كار، جواد و يزم ، رمضاذ  ش ، انظ : فهرس (.
 .334ص،3جد.ط،،مخطوطات مكتبة كوبرلي

 .42ص،المرجع السابقدامري،(خمروطيفمكتبةنايزيد.4)

 .44ص،المرجع السابق.دامري،خمروطيفمكتبةالس   ان ة (5)

 .254ص،2جد.ط،،هدية العارفين،البادادإ (6)

 .42ص،المرجع السابقخمروطيفمكتبةالس   ان ة.دامري، (7)
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رضهامثريم الشة اء.عا،:قص دةمشهورة(1)ايت   ة-8

                                                 

 .254ص2جد.ط،،هدية العارفين،البادادإ (1)
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 الفصل الثاني: تفسير اإلمام أبي السعود

 وفيه ثال  مباحث:
 المبحث األول: منهج اإلمام أبي السعود في التفسير.

 المبحث الثاني: منهجه في عرض القراءات.
 المبحث الثالث: مكانة تفسير .
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 األول المبحث
 اإلمام أبي السعود في التفسير منهجه

 ع ىتفسريالكشافوتفسريالب ضاوإاعت اده -1
يتض  ملمنهاتك مع التفاسريمانصه:"حني،قالاإلمامأنوالسةوديفمقدمةتفسريه

ع وذاألع اذ،فوائد  يفة آذاذاألذااذ،وعوائدلر فة،تق هبا الكشاف،يتشن هبا مس  ا
فإذمالمنه اقدأح زقصبالسبقأإ، لوالنةتاجل ،ايتتف داذنالشهذاجل  ل،وأنوارالتنزيل

اإلعجاز، ح از م آةمجتالءوجوه احلساذ،مهنه ايتزايا م ايا عقوداجل اذ،صعائفه ا وسرورمها
الةقباذ األيام،وقالئد سوانق يف ماذ واألعوام،ولقد الداور مبرالةته ا،وسوال  ا تاايل أواذ

يتفاوضته ا،وممارسته ا انتصايب ال  ل،ومدارسته اوزماذ آناء است  ار ع ى خ دإ يف يدور
وأض  ،وأرتبغ رف ائدمهاع ىت ت بأن ق،أذأنظمدررفوائدمهايفمنطدق ق،وأط افالنهار

وصادفتهيفأصدافالة املالزاخ ة، ل هاماألف تهيفتضاع  الكتبالفاخ ةم جواا احلقائق
حسب ايقتض ة،ع ىنسقأن قوأس وبندي ،هلانر يقالرتص  وأس  خال،الدقائقم زواا 

ومسحنه،ماسنحالفك الة  لنالةنايةال نان ة،ويستدع هجزالةنظ هاجل  ل،جاللة هذالتنزيل
السبعان ة ناهلداية الك  ل لب ب،النظ  ماا  مل م  اهل م أعنا   ل ها ميتد مةارف عوارف ،م 

 ل هاأحدا األممم ملحن ي أريبوغ ائبرغائبت  وحتق قا رص نةتق لعث ا األفهام،نوا
يفمةاركأفكاريشتبه،وتدق قا مت نةتزيلخر ا األواامم خواط األنام،يفمداحضاألقدام

الظنوذ ف ها خيت ط أنظار ومدارك الشؤوذ الك وذ،ف ها أستار وراء م  الس ،وأن ز دقائق م 
م خفاياال موزوخبايا،وتق نهالة وذ،ماتر ئ  ل هالنفوس،ذيفخزائ الكتابايتكنوذايتخزو

اآلمال ع ى انص مت .....ف  ا البال،الكنوز نف اغ الفوز جناح،ع  ع ى الف صة أذ ورأيت
ودنااألجل،وقدمسىنالكربوتضاءلتالقوىوالقدر،وشلاألسبابيف  فالشتا ،الفوا 

وتوجهت ىل مالء،عزمتع ى نشاءمامنتأنويه،وأ  فتشساحل اةع ىاألفول، احل ولم
أنتا ه ظ ت و نةامه،ما تةاىل اهلل نتوف ق متامه عند أمس ه أذ ال،ناويا الةقل مزايا ر اد  ىل س  م
.(1)الكتابالك مي"

                                                 

.3ص،1جد.ط،إرشاد العقل السليم,،أنوالسةود (1)
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 ذم ايتناسبا -2
ف ثالعندتفسريهلقوله،يوضحارتباطاآليةنال قب هاو،فهويهتمنإن ازايتناسبةننياآليا 

 ث ماذم اهللتةاىلع وطبقةمتانه"قال:[21:البق ة] {ڱڱںںڻڻ}تةاىل:
،مؤمنةنهحمافظةع ىماف هم الش ائ واألحكام،وحتزبالناسيف هنه ىلثالثف  ،الك مي

ونةتمل،وأخ ىمحنحنةن نه انايتخادعةوالنفا ،قا وماف ةقدنبحتهوراءظه ااناجملاا ةوالش
أقبلع  همناخلرابع ىهنج،وننيماهلمم ايتصريوايتآل،ف قةمنهامباهلام النةو واألحوال

الت ق ،اإللتفا  حنو لق وهبم وتوج ها اإلصااء  ىل هلم ن حة،ازا الك فة م  الةبادة يف يتا وجربا
.(1)"افةنةبادتهوهناامع اإل  اكنهفهم امم،اخلراب

الواحدة اآلية يف اجل ل مناسبة يحم  قوله،ومحل  تفسري يف جاء م ا
مج ةانتدائ ةس قتلتق ي ماسبقم قال:"[105:البق ة]{ۆئۆئۈئۈئېئېئ}تةاىل:

.(2)تنزيلاخلريوالتنب هع ىحك تهو رغامالكارانيله"

امات امنالناح ةالنعوية-3

وينزل،و ذامانتالك  ةأواجل  ةحتت لأمث م  ع ابذم ه،ف ة ضالك  ا واجل ل
ويدللع ىرجعانه.،وي جحواحدامنها،اآليةع ىاختالفاألعاريب

واجل  ةع ىتقدي موذقال:"[5:الق ة]{ڄڄڄڃڃڃ}ف ثالعندتفسريهلقولهتةاىل:
{ڀڀ}مق رةيتض وذقولهتةاىل:،ع ابمحملهلام اإلمستق ة،ايتوصولنيموصولنينايتتقني
م  موموذالكتابادىهلمف م فنوذمامنعوهواستق واع  هم زيادةتهم دلهوحتق ق.

يستتبةهم الفوزوالفالح،حسب احتققته،م اهلدى وق ل:ا واقةة،مس  ام مالحظةما
مهنهق ل:مال  نةوتنيمباذم م النةو اختصواهبداية،همماسبقموق اجلوابع سؤالرمباينش

ذل الكتابالةظ مالشهذ؟والامأحقاءنت  األث ة؟فهج بنههنمنسبباتصافهمنحل ما
فهإريبيفاستعقاقهميتااوف ع،ايتستتب ل فوزوالفالح،لكوذلزمامأصلاهلدىاجلام لفنونه

جارع سن الصوابم قاليفتق ي اجلواب:نهذأولئ ايتوصوفنيغريمستبةدم ف وعه؟ولقد
                                                 

.101ص،1جد.ط،،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (1)
.233ص،1ج،المرجع السابق،والسةودأن (2)
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وأماع ىتقدي موهن امفصولنيعنهفه يف،ونالفالحآجال،أذيفوزوادوذالناسناهلدىعاجال
األول ايتوصول او الحإ ل  بتدأ خرب أهنا ع ى ال ف  ع  ه،حمل مةروف اجل  ة،والثاين واحه

مبادئاستئنا ن اذ قبل نايتتقني ذم  ما ختص ص م  الحا   ل ه ينسا  سؤال ع  جوانا وق  ف
لحل  امسهم،استعقاقهم ع  ه أنروى ما فهج بنش ح نه؟ خمصوصني ايتتقني نال ما ق ل: مهنه

أإالحي احه ؤوهنمأحقاءمبااوأعظم،ون اذمايستدع هم النت جة، مجامم نةو الك ال
ونحلوامهجتهم،مقول أحباألنصارالحي قارعوادوذرسولاهللص ىاهللع  هوس م، ع ذل

واع مأذاحاايتس  يس  تارةنإعادةاسمم وسويداءق يب.،أولئ سوادع ين،يفسب لاهلل
احلديي عنه زيد،استؤن   ىل أحسنت ناإلحساذ،مقول : حق ق صفته،زيد نإعادة ،وأخ ى

يتاف هم ،ومريبيفأذاحاأن غم األول،أحسنت ىلزيدصديق القدميأاللحل مقول 
ايتحمورة نصفاته ايتوصوف  عادة مبنزلة اإل ارة اسم و ي اد ل عكم ايتوجب م ،ن اذ ف ه ما م 

زلتهواإلمياء ىلنةدمن،وانتظامهنسببذل يفس  األمورايتشاادة،اإل ةارنك المت  زههبا
م  فصل،م ا أذيكوذايتوصولاألولجم ىع ىايتتقنيحسب ا وقدجوز ،والثاينمبتدأ،احا

ناريايتؤمننيم أالالكتابح ي،وأولئ اخلخربه وجيةلاختصاصهمناهلدىوالفالحتة يضا
.(1)وير ةوذيفن لالفالح"،مانوايزع وذأهنمع ىاهلدى

بالغ ةامات امنالناح ةال-4
ااتمالةالمةأنوالسةودنالكش ع النواح البالغ ةيفالق آذالك مي،وع س  عجازه

قال:" لتفا م [5:الفاحتة]{ٿٿٿٿٹ}ف ثالعندقولهتةاىل:،يفنظ هوأس ونه
اخلراب  ىل ناب،الا بة  ىل ناب م  ل نظم الكالم،وت وي  افتناذ يف البالغة هنج ع ى ،جار

يقتضىايتقامومس   أذالتنقلم أس وب ىلأس وب،الرباعةحسب ا أدخليفاستجالب،يتا
واخلراب،النفوس التك م م  واحد مل م  يق  الق وب م ،واست الة واحد مل  ىل والا بة
،اآلخ ي  جل: و عز قوله يف تةاىل:[48:ال وم]{ۓڭڭڭڭۇ}م ا وقوله

                                                 

.59ص،1جد.ط،،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (1)
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ذل م[22:يونس] {ڦڄڄڄڄڃڃ} غري ألس ار ىل التنزيل يف الواردة اإللتفاتا   
.(1)ومزاياتستدع ها"،تقتض ها

ذم هنةضايتسائلالفقه ةنإجياز-5
يس دنل،ا الفقه ةواألدلةايتحاب ةيدخليفايتناقشوميكاد،واحاغريغالبيفتفسريه

وميزيدع ىذل .،اابيفاآليةايتح

،وقداخت  ف هقال:"[225:البق ة]{پپپڀڀڀ}ف ثالعندقولهتةاىل:
  ء ع ى حي   أذ او خالفهفةندنا يظه  مث ع  ه ح   ما ع ى  ىل،يظنه ف ه قصد م فإنه

ممايؤمدوذنهمالمهمم ،ون ىواهلل،مواهلل-اوقولالة ب-رمحهاهلل-الكحب.وعندالشافة 
.(2)ض ف نزلاآليةع ىقولاحلنف ةنلمي،غري خراراحل  نالبال"وميزيدع ىذل 

 قاللهم ذم اإلس ائ  ا -6
فإنهميحم اا،فهومقليفس داإلس ائ  ا ال مأل متبالتفسري أح انا و ذذم اا

،ممايشة نضةفها،أوق ل،نليصدرذم ال وايةنقوله:روإ،ع ىسب لاجلزموالقر نصعتها
ن يص ح ايتواض  نةض تةاىل:،برالهناويف قوله تفسريه يف يوس  سورة يف م ا

عقب[24:يوس ]{ڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ} مث اإلس ائ  ا  نةض ذم  فقد
ونهنه،وقدفس مههع  هالسالمنهنهع  هالسالمحلاهل  اذوج سجم ساخلتاذفقال:"،ع  ها

مثومث ىل،ثكو ياااف ميكرتورؤيتهل ربااذنهنهمس صوتا يا،حلتكةس اوي هوقةدنني ةبها
أمن ته ع ى عاضا السالم ع  ه يةقوب له متثل م :وق ل،أذ  هوته فخ جت صدره ع ى ض ب

مكتوبف هاو ذع  كمحلافظني،ند م ف  ان نه ال سف هاعضدوممةصم:وق ل،أنام ه
 نهماذ الزنا فاحشةوساءسب الف مينتهمثرأىم اماماتبنيف مينص فمثرأىف هاومتق نوا

أدركعبدإقبلأذيص ب،فقالاهللعزوجلجلربيل،ف هاواتقوايومات جةوذف ه ىلاهللف مينج 
يقول،اخلر ئة واو السالم ع  ه جربيل يوس :فاحنط يف،يا وأنتمكتوب ع اللسفهاء أتة ل

                                                 

 .25ص،1جد.ط،،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (1)
 .250ص،1ج،7،طالتفسير والمفسرون،الحايب،و349ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (2)
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 ذملذل  مخ افا وأناط لمتجهااآلذاذوت دااوق ل:،رأىمتثالالةزيز:وق ل،ديواذاألنب اء
.(1)ويليت ممهاولفقهاأومسةهاوصدقها"،الةقولواألذااذ

ذم هاألحاديييفأواخ السور-7

ومالقارئهام ،فض هاع حديثاع النيبص ىاهللع  هوس مملسورةختاميفف حم 
.موضوعةضة فةنلنةضهااحهاألحادييأغ بم أذ،الثوابواألج عنداهلل

م اعاتهل تفسريالنق  أواألث إيفتفسريه-8
تفسريهالتفسرينايتهثور،أإايتهثورع النيبص ىاهللع  هوس م،وع الصعانةمحل قدض  

.وع التانةنيومشااريالة  اءقب ه

 تةاىل: قوله تفسريه يف  {ییییجئحئمئىئيئجبحب}ف ثال

فإذملتك ،أذتةبداهللمهن ت اه"قال:"وقدفس هص ىاهللع  هوس منقوله:[112:ةالبق ]
(3)"(2)ت اهفإنهي اك

تةاىل: قوله عند آخ  [118:البق ة] {ۉېېېېىىائائەئەئ}ومثال
القائ نياؤمءيفواختُ  قال:" مها:جماادلوقا،ل هودُامها:عنه ااهللرض عباسان فقال:

مبوجبع ِ همينبا ،أولةدمم اوالنبوةنالتوح دع ِ هملةدمالة منةدمووصُفهم،لنصارىا
ام:التفسريأالوأمث ُقتادةُوقال،أصال ع م  ائبةُلهع  ميصدرُعنهمحيكىماألذأوعَ ِ هم
.(4)"الة بِمش مو




                                                 

 .130ص،3جد.ط،،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (1)
البخارإخ جهأ (2) اإلمياذ,صحيحهيف اإلمياذ،متاب ع  وس م ع  ه اهلل ص ى النيب جربيل سؤال ،واإلسالم،ناب

 .(50رقماحلديي:،)19،ص1جاذ،وع مالساعة،واإلحس
 .240ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (3)
 .246ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (4)
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 المبحث الثاني
 منهجه في عرض القراءات

محظتاآليت:،السةوديفتفسريهوم خاللتتبة ودراس ل ق اءا ال أورداااإلمامأن
:اعت داإلمامأنوالسةوديفع مالق اءا ع ىمصدريه،ومها:الكشافوأنوارالتنزيل، ذ ذأوال

منقومم مصدريه.–يفاألغ ب-مايهيتنهميةدوأذيكوذ
.أنهمليتخحمنهجاموحدايفع ضهل ق اءا الق آن ةيفتفسريه:ثانيا

والشاذة.توات ةيحم الق اءا ننوع ها:ايت:لثاثا
،وأق ستهاالة ن ةقواعدال اةجتدهأح اناينقدالق اءةالصع عةوحيكمنشحوذاا ذاخالفت :رابعا

 تةاىل: فةلعندقوله [128:البق ة] {ڤڤ}م ا وق ئقال: ع ىَفْخحيف(َأر نَا)" ق اسا
فه ،.واحهق اءةمتوات ة(1)وف ه حجافألذالكس ةمنقولةم اهل زةالساقرةدل لع  ها"،َفِخح

.(2)ق اءةان مثريويةقوب
فكاذيحم ،يتتوات والشاذوالضة   ميفمواض ق   ةيكادينةدميفتةبرياتهاصرالحا:خامسا

 .الق اءةفقطدوذن اذصفتها

وتتخحط يقتهيف،ملي تفت ىلنسبةالق اءا  ىلأصعاهبايفأغ بماذم هم الق اءا سا:ساد
وله:واوالشكلالحإيةربعنهنق، ميفمواض ق   ة،نسبةالق اءا  ىلأصعاهبا كالواحدا

)وق ئ(أو)ق اءةم ق أ(أو)ينص هق اءة(أو)يةضدهق اءة(أو)يؤيدهق اءة(.

حنوإا:بعسا وجه ع ى نالق اءة تةاىل:،يستدل قوله عند  {ہہہھ} مثال

"[90:النساء] قدقال: نإض ار حال ،حص  : ق ئ أنه ُصُدورُُام)ندل ل )و،(َحِصَ ة  َحِص َا  
ُصُدورُُام)و،(ُصُدورُُام .(3)(َحاِص َا  

                                                 

.260ص،1جد.ط،،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (1)
 .170ص،3ط،كتاب السبعة في القراءات،ان جمااد (2)
 .754،ص1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (3)
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أخ ىي جح:ثامنا ع ى ق،ق اءة عند مثال تةاىل: [281:البق ة]{ېئىئىئىئییی}وله
.(1)واألولأدخليفالتهويل"،ع ىالبناءل فاعلم ال جوع(تَرْ ِجُةوذَ)وق ئقال:"
ذأويحم توج هنةضهادو،يتة ضلتوج هالق اءا ايتحمورةيفاآليةأح اناويرتمهاأح انا:تاسعا

البةض.
الق اءا :عاشرا خمت فةيس   تس  ا  )ايت ذولة(،الشاذة ع  ها ير ق أو،فرتاه )الضة فة( وتارة

)الشاذة(.
  

                                                 

 .415،ص1جد.ط،،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (1)
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مكـانة تفسـير : المبحث الثـــالث  

فقدق ل،ظه مكانةاحاالتفسريومنزلتهعندالة  اءم خاللثنائهمع  هو هادهتملهت
.(2)وق لنهنهغايةيفالفصاحةوالبالغة،(1)ف هنهنهم أم لالتفاسري
الحايب عنه "وقال نانه: يف غاية التفسري احا أذ ومجال،واحلق الصوغ حس  يف وهناية

وم أجلذل ذاعت،مبامليسبقهأحد ل ه،مش ف هصاحبهع أس ارالبالغةالق آن ة،التةبري
.(3)و هدلهمثريم الة  اءنهنهخريمامتبيفالتفسري"،ة م ه ةاحاالتفسريننيأالال

" الظنوذ: مش  صاحب األقرارقال يف نسخه م ،انتش   نالقبول الت ق  له ووق 
الكبار تةبريه،الفعول ولر  سبكه ايتفس ي (،حلس  )خر ب له: يقال أذ،فصار ايتة وم وم 

.(4) غ ىلمان اهم رتبةامعتبار"تفسريأحدسواهنةدالكشافوالقاض مليب
" ايتنظوم: الةقد يف عنه األزماذوجاء نه تس ح مل مبا ف ه أتى اآلذاذ،وقد نه تق ع ،ومل

.(5)فصد ايتثلالسائ :ممت كاألوللآلخ "
،وانتفةتنه،وقدطالةتتفسريهح يقالصاحبه:"،محل جاءأيضايفالفوائدالبه ة

ومشت لع ى،متض  لرائ ونكا ،ومنالقصريايتخل،ل سنالرويلايت ل،واوتفسريحس 
.(6)فوائدو  ارا "

.(7):"واوم أجلالتفاسريوأحسنهاوأمث ااحتق قاوتدق قا"وقالالشوماين


 
                                                 

 .398ص،1ط،طبقات المفسرين،األدن وإ (1)

 .241ص،1جد.ط،،تراجم األعيان،البوريين (2)

.247ص،1ج،7ط،التفسير والمفسرون،الحايب (3)
.65ص،1جد.ط،،كشف الظنون،حاج خ  فة (4)
 .440د.ط،ص،العقد المنظوم،منق (5)

 .82صد.ط،،الفوائد البهية،ال كنوإ (6)

.273ص،1ط،البدر الطالع،الشوماين (7)
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 القسم الثاني
سورة النساء إلى آخر  ة آل عمرانسور  تفسير أبي السعود من أول القراءات القرآنية الواردة في

 )دراسة وصفية تحليلية(
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 األول لفصلا
 القراءات القرآنية الواردة في سورة آل عمران

 )دراسة وصفية تحليلية(
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[2و1آلع  اذ:]{اهللم له ماواحل الق وم(1)ٱ} -:القراءات الواردة في قوله تعالى

س  أذمامتكوذم احهالفواتحمف دةمصادوقافونوذومقد"-قالأنوالسةود: -
موازنةيتف دمعام موطاسنيوياسنيايتوازنةلقان لواان لومراسنيم مايتوازنةلداراجب دحسب ا

س بويه األعجازع ىالوق (1)يفالكتابذم ه سامنة فقط، احلكاية ءسوا،(2)فر يقالت فظهبا
يتاأنهماتف يفنابالوق ،و ذلزمهاالتقاءالسامنني،جة تأمساءأومس ودةع ىمنطالتةديد

،روايةرض اهللعنه(3)م افة هأنونك ،فعقاحهالفاحتةأذيوق ع  هامثيبدأمبانةداا،قرةا
ح مةمهزةاجلاللةألق تع ىفإمناا ،(5)وأماماف هام الفتحع ىالق اءةايتشهورة،(4)ع عاصم

ل درجنلل تخف  ،فه نبقاءح متهايفحكمالثانت،ايت ملتدلع ىثبوهتا  ذل س سقاطها
ايتبتد نه،وايت منكوذاحل مةلارياايفحكمالوق ع ىالسكوذدوذاحل مةم اتوام،واعرتض

السوام ال ا ال اءوايت مومماجلاللةنةدغريمةهوديفالكالم،وق ل:ا ح مةملتقاء(6)نهنه
،وأنتخبرينهذسقوطهامبينع ىوقوعهايفالدرج،وقدع فتأذسكوذايت م(7)سقوطمهزهتا

                                                 

.257ص،3ج،3ط،الكتاب،س بويه (1)
 .335ص،1ج،3طلكشاف ا،الزخمش إ،م اتقول:واحد،اثناذ،ثالثة.م م-مم-أل فتقول:،أإموقوفةاألواخ  (2)
ان خالويه،وا ق اءة اذة.)ألـــم  أهلل(:يت موقر األل م لفظاجلاللةنسكوذام ط يقمحادوغريه،،واو ةبة (3)

،25،د.ط،صمختصر في شواذ القرآن
ريايفمتبالتفسريول سملماينسب ىلواحدم الق اءالسبةةأوالةش ةأورواهتمايتشهوري متوات ة،فقدورد مث (4)

ملق اءةوافقتالة ن ةولونوجه،ووافقتوال اةوالنعوق اءا  اذةنسبت ىلاؤمءالق اءورواهتم،قالان اجلزرإ:"
أحدايتصاح الةث ان ةولواحت اموصحسنداا،فه الق اءةالصع عةال مجيوزردااومحيل نكاراا،نلا م 

ال نزلهباالق آذووجبع ىالناسقبوهلا،سواءمانتع األئ ةالسبةة،أمع الةش ة،أمع غرياماألح فالسبةة
م األئ ةايتقبولني،ومىتاختلرم م احهاألرماذالثالثةأط قع  هاضة فةأو اذةأوناط ة،سواءمانتع السبةة

النشر في القراءات .ان اجلزرإ،"تعق قم الس  واخل  أمع  اوأمربمنهم،احااوالصع حعندأئ ةال
.9،ص1،د.ط،جالعشر

 .218،،ص3طإتحاف فضالء البشر ،البنا.وحت ي ايت منالفتح،وصالنإسقاطمهزةلفظاجلاللة (5)
تح مته ع ان ة،لبتة،سواءمانام أنهميوق ع ىمتع ك،واحاخالفيتاأمجةتالة بوالنعاةع  ه"قالأنوح اذ: (6)

.390ص،2ج،1ط،البحر المحيط،أنوح اذ."ملتقاءالسامنني،أول عكاية،أولالتباعنق  ة،أوننائ ة،أوأو
ايت مومماجلاللة،م اح موا)ِمَ مهالتقاءسامنني،مح مةالفتعةأذومها:القولاألول:خ طايتصن اناننيقولني، (7)

مهاال اءال قبلايت موايت ماألخرية،فع متنالفتحنيتقاءالسامننيأيضا،ولك السامنأذالفتعةملاهلل(،والقولالثاين:



 

 

60 
 

 

مم ايفاحل وفواألمساء،منقراعهاع انةداامستدعلثبا اهل زةع ىحاهلا،وق موجب
فتسقطهبامهزةالوصلوحت ك،انةدااوضةاواستة امفإذحقهاامتصالمب،ايتبن ةع ىالسكوذ

 .(1)"أعجازااملتقاءالسامنني
الَق مامُاحل)(2)وق ىءقالأنوالسةود:"– ُّ )(3)"(4).

آل] {ڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹ} -ى:القراءات الواردة في قوله تعال
[3ع  اذ:

نالتخف  ورف الكتاب،(ابُتَالكِ َ ْ َعَلَزَنرَ)(5)وق ىءقالأنوالسةود:"{ڀڀڀ} -
مستهنف تكوذ أذ ح نئح الةائد،ةفالظاا  حبحف خربا موهنا جيوز م ،أإ،وق ل: الكتاب نزل

.(6)"عنده
" {ٿٿٿٹ} - أنوالسةود: أعج  اذقال امساذ عربإ،(1)ومها والثاين،األول

فإذ فة لل سم أنن ةالة ب،والتصدإم تقاقه ا،(2)ويةضدهالق اءةنفتحمهزةاإلجن ل،س ياين
.(4)"(3)م الورىوالنجلتةس 

                                                 

 

أ بههوذيتَوم تَوم  َلئالي تق سامناذ،ومث ه:أي َ الدر المصون في علوم الكتاب ،الس نياحل يب:ينظر .وما
.6ص،3جد.ط،،المكنون

 .430ص،1جد.ط،،السليمإرشاد العقل ،أنوالسةود (1)
وزيدن ع  وجةف وجماادع  ن اخلرابوعث اذن عفاذوان مسةودو ن اا مالنخة واألع شناألل ،وا ق اءة (2)

المحتسب في تبيين وجو  شواذ القراءات وع ق ةن ق سوايتروع ،وا ق اءة اذة.ان جين،رجاءن حم دوأيب
.218،ص3،طإتحاف فضالء البشر،والبنا،151ص،1د.ط،جواإليضاح عنها,

(3)  وزذ يقوم،الةَ رْفرَع ى قام الا دا والب رار،،م  ف ةال ع ى الصفة م  ومث ه نفس، مل ع ى الق م او اهللتةاىل ألذ
ال اءفصار  التقتالواووال اءوسبقتاألوىلنالسكوذق بتالواوياءوأدغ تف ها ف  ا َوام، الَق رْ ومث هام مالقَوأص ه:

 .151،ص1جالمرجع السابق,ان جين، .الم داريدوروأص هاديوارةَ رْقوهلم:"مانالدارديار"،واوفرَ
 .431ص،1،جالمرجع السابقأنوالسةود، (4)
،1ج،المرجع السابقوا ق اءة اذة.ان جين،،وايتاريةن مقسمواألع شوايتروع النخة واحهالق اءةا ق اءة (5)

 .218،صالمرجع السابقالبنا،،و160ص
 .433ص1،جالمرجع السابقأنوالسةود، (6)
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آل] {ڈڈژژڑڑککککگگگگ} -:القراءات الواردة في قوله تعالى
(5)قالأنوالسةود:"وق ىء[6ع  اذ:

أإصورمملنفسه،م التفةل،ع ىص اةايتاض (ممَُرومصَتَ) 
.(6)"وعبادته

 -:له تعالىالقراءات الوادة في قو 
[10آلع  اذ:] {ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺ}

استثقالاحل مةجدايف،نالتحمريونسكوذال اء(7)وق ىءقالأنوالسةود:"{ٻٻپ} -
 .(8)"ع ىح وفال ني

                                                 

 

األمث وذومنهماإلمامالشافة وان ج ي وأنوعب دةحابيفالق آذ:فأللفاظغريالة ن ةاخت  األئ ةيفوقوعا (1)

 ۇ ڭ]وقولهتةاىل:{28[ }الزمر: ې ۉ] ىعدموقوعهف ه،لقولهتةاىل:ن فارسعاوالقاض أنونك و

وأجانواع قولهتةاىل:،وذابآخ وذ ىلوقوعهف ه،{44}فصلت:[  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

والقص دةالفارس ةمخت جعنهان فظةف ها،نهذالك  ا ال سريةناريالة ن ةمخت جهع مونهع ن ا،[ ې ۉ]
والصوابعندإمحابف هتصديقالقولنياجل  ننيايتحابني:"،وحكىالس وط قولأيبعب دالقاسمن سالميفع ن ة

نهلسنتهاوحولتهاع ألفاظمج ةاوذل أذاحهاألح فأصوهلاأعج  ةم اقالالفقهاء،لكنهاوقةتل ة بفة نتها
ع ن ةفهوصاد ،الةجم ىلألفاظهافصار ع ن ةمثنزلالق آذوقداخت رتاحهاحل وفنكالمالة بف  قال هنا

.129-125،ص2ج د.ط،, اإلتقان في علوم القرآنالس وط ،".أعج  ةفصاد وم قال
المحتسب في تبيين وجو  يفمج  الق آذ،وا ق اءة اذة.ان جين،نالفتح[نجيلاألَ ], احلس واحهالق اءةا ق اءة (2)

 .219،صالبشر إتحاف فضالء،والبنا،152ص1،جشواذ القراءات واإليضاح عنها
 ى، ذاورىالزنديُ،وقالونهذالتوراةم الورإ،أإ:ام تقا والتص ي احاردع ىالقائ نينهذاحي ال فظنييدخ ه ا (3)

م جنلينُجل: ذاأثارواستخ ج،ومنهجَنُْلواإلجن لم النجل،أإ:دحوظه منهالنار،فكهذالتوراةض اءم الضالل،قُ
 .386،ص2،ج1،طالبحر المحيطح اذ،.أنوال جل

.434ص،1جد.ط،،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (4)
ق اءة (5) ا  الق اءة وال اء]َتَصوَّرَك م[ ،طاووسواحه الواو وفتح  اذةنالتاء ق اءة وا  ، خالويه. مختصر في شواذ ،ان 

 .26صد.ط،،القرآن من كتاب البديع
 .438ص،1جط،د.،المرجع السابقوالسةود،أن (7)
[:ألع شوالنخة اواحهالق اءةا ق اءة (8) .108،د.ط،صشواذ القراءاتالك ماين،.،وا ق اءة اذة]لن يـ غ ن ي 
 .443ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (9)
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(1)"وق ىء: قالأنوالسةود {ٺٺٺٺ} -
نضمالواوواومصدرأإ(ارِالنمودُقُوُ) 

.(2)"أالوقوداا

آل] {ڄڄڃڃڃڃچچچچ} -:القراءات الواردة في قوله تعالى
ع ىأنهع  هالسالمأم نهذحيك هلمما،(3)وق ىءالفةالذنال اء:"قالأنوالسةود[12ع  اذ:

.(5)"(4) ل هماحاالقولأخرباهللتةاىلنهم وع دامنةبارتهمهنهق ل:أد
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگ}

[13آلع  اذ:] {گڳڳڳڳڱڱڱڱں

"{ڎڈڈژژ} - السةود: أو(6)(لاتِقَيرُ) وق ىءقالأنو نالقوم ع ىتهويلالفئة
(8)وق ئ............ندَلنةضم مل،ناجل ع ىالبدل ةم فئتني(فئة )(7)وق ئ.........الف يق

                                                 

،،د.طمختصر في شواذ القرآنوا ق اءة اذة.ان خالويه،,وجمااداحلس واحهالق اءةا ق اءةط عةن مص فو (1)
.405ص،2ج،1ط،البحر المحيط،أنوح اذ،و26ص

 .443ص،1ج،د.ط،إرشاد العقل السليمنوالسةود،أ (2)
َشر ون[ (3) ،المبسوط،ان مه اذ،وا ق اءةمتوات ة.ووافقهماألع ش،وخ  ،محزة،والكسائ اءةق ،وا ]َسيـ غ َلب ون َوي ح 

.219،ص3،طإتحاف فضالء البشرالبنا،،و161صد.ط،
الحجة في القراءات ان خالويه،أنهص ىاهللع  هوس مأم نهذيقولهلمذل وخياطبهمنه.،ووجهالق اءةناخلراب (4)

 .106،ص3،طالسبع
.445ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (5)
(6)  ق اءة وا   اذةنال اء، ق اءة وا  ومقاتل، جمااد الك ماين، صشواذ القراءات. د.ط، و108، ح اذ، المرجع ،أنو

.411ص،2جالسابق
ان . ع أيبجةف ،وا ق اءة اذةومح دوالزعف اينوم  ونةواألنراماحلس والزا إوجماادواحهالق اءةا ق اءة (7)

،1طالكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها،اهلحيل،و26صد.ط،،صر في شواذ القرآنمخت،خالويه
 .514ص

.انظ م اج احلا  ةالسانقة.ان أيبعب ة،وا ق اءة اذةءةا ق اءةواحهالق ا (8)
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التقتامؤمنةوماف ة:مهنهق ل،أوع ىاحلال ةم ض ريالتقتا،أوالحم،اخلنالنصبع ىايتدح(فئة )
"(1). 
"{ڑڑکککک} - السةود: أنو قال ق اءة (2)(مهُونرَ َترَ)وأما

ألنه،لكنهل سننصيفذل ،فظاا ااو ذاقتضىتوج هاخلرابالثاين ىلايتش مني،نتاءاخلراب
ن نهميتا،ف ةلرؤيةايتش منينزلتمنزلةرؤيةال هود،فاألولنا حباله،و ذاندف نهاحملحوراألخري

ع ى(4)(مهُنرَوْ َترُ)و(3)(مهُنرَوْ َيرُ)وق ئ...................م امحتاديفالكف واألتفا يفالك  ة
 .(5)"اىلمحل أإي يهمأوي يكماهللتة،رادةالبناءل  فةولم اإل

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھے}

ع  اذ:] {ےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆ "قال[14آل السةود: وق ئأنو
.(8)"يتاأذمسا اآليةالك ميةع ىذمها(7)ايتزي اوالش راذ:وق ل،(6)ع ىالبناءل فاعل

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

                                                 

 .446ص1جد.ط،,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (1)
،2ج،د.ط،النشر في القراءات العشر،ان اجلزرإوا ق اءةمتوات ة.،ويةقوبجةف أيبواحهالق اءةا ق اءةناف و (2)

 .161ص،د.ط،المبسوط،وان مه اذ،238ص
د.ط،،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه.وا ق اءة اذة،ن عباسوط عةن مص بفااءةق نال اءايتض ومة،وا  (3)

.154،ص1،د.ط،جالمحتسب،وان جين،26ص
(4)  وا  ايتض ومة، وق نالتاء ط عةاءةالس     اذة. ق اءة وا  الف اض، رواية غري يف أيضا مص ف المرجع  اهلحيل،ن 

 .108،د.ط،صشواذ القراءات،والك ماين،514ص,السابق
 .449ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (5)
[ -]زَيَّنَ ،جماادوان حم ص واحهالق اءةا ق اءة (6) ،ان خالويهنفتعتنييفزي وحبنالنصب،وا ق اءة اذة.ح بَّ

 .219،ص3،طإتحاف فضالء البشرالبنا،،و26ص،المرجع السابق
(7)  رمبالفاعلاحملحوفاواهللتةالىوق ل: الشواذ القراءات إعرابالةكربإ،.يفطباعالبش م حباحهاأل  اء  ا

 .306،ص1،ج1ط
.450ص1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (8)
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ۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئ}

[15آلع  اذ:] {ۇئۆئۆئۈئۈئېئۇئ

،واجل  ةمب نةخلري،وجنا خربمبتدأحمحوفقالأنوالسةود:"{ۉېېېې} -
ومخيفىأذتة  قاإلخباروالب اذمبااوخري،ناجل ع ىالبدل ةم خري(1)(ا  نمجَ)ق اءةويؤيده

.(2)"اآخ آلخ ي لرائفةرمبايوامأذاناكخري
 .5))"(4)نضمال اء(3)وق ئقالأنوالسةود:"{ۇئۇئۆئ} -

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
[18آلع  اذ:] {ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ}

"{ٿٿٹٹٹٹڤ} - السةود: أنو قال اهل زة(6)(ه نم)وق ئ  هد،نكس  نإج اء  ما
ع ىق اءةأذ( ذالدي اخل:)ع ىقولهتةاىل(7)اجبةلاجل  ةاعرتاضاو يقاعالفةلو م،جم ىقال

،أوع ىايتدح،نالنصبع ىأهنعالم ايتحموري (8)(هللءَادَهَ ُ)وق ئ،نفتحاهل زةم اس هتى

                                                 

ع  (1) ان يةقوبروإ  اذة. ق اءة ناف ،وا  ع  وما ي ق ة، وأنو خ  د، وأنو واألص ة ، جةف ، أيب ع  والقورس  ،
.514،ص1،طالكامل،واهلحيل،26د.ط،ص،صر في شواذ القرآنمخت, خالويه

.451ص1جد.ط،،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
ال اءق  (3) نضم الق آذ مج   يف  ةبة أ ،)ر ض واٌن(: تةاىل: قوله يف  [ڌڎڎڈڈژژڑ] م

الة    {16}املائدة: ط يق م  ف ه ال اء ن ،فكس  حيىي ع  ف ه عنهواخت   ،آدم متوات ة. ق اءة اجلزرإوا  ،ان 
.238،ص2د.ط،ج,النشر

 .416ص،2ج،1ط,البحر المحيط ,أنوح اذ.اةمت مونك وق سوغ الذنالضمول،لاةاحلجازنالكس ،ومهالاتاذ (4)
.452ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (5)
إتحاف البنا،،و26،د.ط،صالمرجع السابقان خالويه،واحلس ،وا ق اءة اذة.ان عباسواحهالق اءةا ق اءة (6)

 .220،ص3،طفضالء البشر
الةامل (7) نني اعرتاض مج ة أهنا -أإ  هد –واو مة وله واو–ونني }آل  [ڃڃچچچچ]قوله:

 .74ص،3د.ط،،الدر المصون،الس نياحل يب.{19عمران:
(8)  وا  اهل زة، ونصب ايتد م  اهلاء وفتح الشني ِدثارأيبةاءق نضم ن  حمارب ،ايته ب  اذة. ق اءة جينوا  ،ان 

.155ص،1جد.ط،،المحتسب
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مبتدأحمحوف(1) ف ونال خرب أنه ايتدح،ع ى ع ى ال ف  هلل،ومآله  هداء ام مج ،أإ  ما واو
 .(2)"أومج  اادمشة اءيفمج  اع ،مظ فاءيفمج ظ ي ، ه د

ف  زمالفصل،ع ىالبدل ةم او(3)(طسْالقِنِمُئِآالقَ)وق ئقالأنوالسةود:"{ڦڦ} -
 .(6)"(5)(طسْالقِانِ    قرَ) (4)وق ئ،أوع ىأنهخربيتبتدأحمحوف،م ايفالصفة،ن نه ا

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑ}

ع] {ککککگگ "[19  اذ:آل السةود: أنو قال اهللذم ِ)وق ئ عند الدي 
،أومبايتض نه،ناإلمياذ ذفس اإلسالم،(9)الكلندلاخلع ىأنه(8)(الدي ذمأَ)وق ئ(7)(إلسالما

نالكس ( نه)ع ىتقدي ق اءة،أوع ىأذ هدواق ع  ه، ذفس نالش يةة(10)وندلام ت ال
.(11)"م اأ ري ل ه

                                                 

,وأيبالشةثاءأيبنُرَهْ  وق اءةأيبايته بحماربن ِدثار،نضمالشنيوفتحاهلاءم ايتدورف اهل زة،وا )ش َهَدآء ( (1)
 .109صد.ط،،شواذ القراءات،الك ماينو،26صد.ط،،صر في شواذ القرآنمخت،ان خالويه.وا ق اءة اذة

 .453ص،1جد.ط،،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
،الةكربإ،و200ص1ج،1ط،معاني القرآن ,الف اءوا ق اءة اذة.،عبداهللن مسةوداءةق نال ف والتة ي ،وا  (3)

 .247ص،1جد.ط،التبيان في إعراب القرآن
الق اءة ىلأيبحن (4) ان اجلزرإ،ون أهمنها،وقال:مأصلهلا،، فةتنسباحه ان اجلزرإ،وا ق اءة اذة،وقدرداا

.514ص ،1طالكامل, ،واهلحيل،16ص1،د.ط،جالنشر
  والتشديد.لألاناري (5)
 .454ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (6)

عام وعاصمومحزةوأيبجةف ويةقوبوخ  ،اءةناف وان مثريوأيبع  ووان ق وا ،ع ىامستئنافاهل زةكس ن (7)
 متوات ة. ق اءة غ بوذوا  1ط،التذكرة في القراءات الثمان،ان  284ص، اجلزرإ، وان  جالمرجع السابق، ،2،

 .238ص
 .162صد.ط، ,المبسوط،ان مه اذوا ق اءةمتوات ة.،ق اءةالكسائ نفتحاهل زة،وا  (8)
 ماوويشهدأنهم اهللوالتقدي : هد (9) الكشف عن وجو  القراءات السبع الق س ،.اإلسالماهللأذالدي عندله

.338،ص1،ج3ط,وعللها وحججها
 .338،ص1،جالمرجع السابق هداهللأذالدي عنداهللاإلسالمنهنهم له ماو.الق س ،والتقدي : (10)
 .455ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (11)
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 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ}

[21آلع  اذ:] {ېېې

 .(2)"يدل تكثرينالتشد(1)وق ئقالأنوالسةود:"{ۆۈۈٴۇ} -
.(4)"(وذالحي  ُاتِقَيرُوَ)(3)وق ئقالأنوالسةود:"{ۋۋۅۅ} -

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
آل] {ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿ}

السةود:"[23ع  اذ: اجملهول(5)(مَكَعْ ُلِ)وق ئقالأنو نهذ،ف كوذامختالفن نهم،ع ىنناء
.(6)"مةبداهللن سالموأض انهوعادااماآلخ وذ،أس منةضهم

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئ}

 .(2)"(1)(ة  مقِتَ) (7)وق ئأنوالسةود:"قال[28آلع  اذ:] {ۆئۈئۈئېئېئېئىئ
                                                 

 .109صد.ط،،شواذ القراءات،الك ماين.وا ق اءة اذة،احلس اءةق ،وا ن(لو )َويـ َقت   (1)
 .457ص،1ج،د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
التاء (3) مس  م  نةداا القافوأل  وفتح ال اء ،نضم متوات ةوا  ق اءة وا  ق اءةمحزة، التيسير في القراءات ،الداين.

 .87ص،2طالسبع
 .458ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (4)
الكاف (5) وفتح ال اء نضم جةف  أنو اآلية،ق أ احه يف ل  فةول تةاىل،مبن ا قوله يف -:ومحل 

{213}البقرة: [ڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکککک]

النور سورة يف تةاىل:،وموضةني قوله وقوله{48}النور: [ںڻڻڻڻۀۀہہہہں ]-يف

{51}النور: [ېېېىىائائەئەئوئوئ]-تةاىل: وا  ج، النش ، اجلزرإ، ان  متوات ة. ،2ق اءة
 .227ص

 .459ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (6)
،إتحاف فضالء البشر،البنا،و162صد.ط،،المبسوط،ان مه اذيةقوب،وا ق اءةمتوات ة،ا ق اءةق اءةواحهال (7)

 .221،ص3ط
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 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ}

ما  ط ةومتكوذ،وتودخربماع  تم سوءقالأنوالسةود:"(30آلع  اذ:) {ڤڤ
تود ،مرتفاع   ط ة(3)( ْدموَ)وق ئ موهنا جيوز ألهنا،فع نئح مةىن أوق  اخلرب ع ى احل ل لك 

.(4)"حكايةحالماض ةوأوفقل ق اءةايتشهورة
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائ}

[36آلع  اذ:] {ەئەئوئ

"{ٴۇۋۋۅ} - السةود: أنو قال هلا(5)(تِةْضَوَ)وق ئ تةاىل اهلل خراب ،(6)ع ى
ايتقدار،أإ ومسو الشهذ ع و م  ف ه اهلل أودع وما ايتواوب احا قدر تة  ني م (7)وق ئ، ن 

 .(9)"ع ىص اةالتك م(8)(تُةْضَوَ)
                                                 

 

(1)  م غريأل ، اتقى،مصدراذمبةىنالوقاية،وتق ة،قاةوتنفتحالتاءومس القافوتشديدال اءم فتعها ،يتق ،يقال:
،3ط،إتحاف فضالء البشر،البنا،وأص ه)وقاة(مصدرع ىفة ةم الوقاية،وتاؤااع واو،وتق ة،وتقاة،وتقوى،اتقاء
 .221ص

 .463ص،1جد.ط،،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
ق اءة (3) ا  الق اءة أواحه وان  مسةود عب ةان  ،يب  اذة. ق اءة 1ج،1ط،معاني القرآن،الف اءوا  و207ص، أنو،

 .447ص،2،جالبحر المحيط،1ط،ح اذ
 .464ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (4)

،الك ماين،و26،د.ط،صصر في شواذ القرآنمختوا ق اءة اذة.ان خالويه،،ان عباساءةق نكس التاء،وا  (5)
 .110صط،د.،شواذ القراءات

المغني في توجيه القراءات ،وحم دساملحم س ،312ص1،ج1،طإعراب القراءات الشواذ.الةكربإ،  وق ل:أوايت (6)
 .325،ص1،ج2ط,العشر المتواترة

 .221ص،المرجع السابق،البنا.وا ق اءةمتوات ة،ان عام و ةبةويةقوبواحهالق اءةا ق اءة (7)
التاء (8) أم،نضم مالم ،م ميم  الكالم متصال وذل  قوهلا: يف قب ه وما ذل ، نةد وقوهلا: [ۆۆۈۈ]مبا

 .340،ص1،ج3،طالكشف.الق س ،فك هم مالمأمم مي [ىىائ]وقوهلا:  [ۅۉۉې]
.470ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (9)



 

 

68 
 

 

"{ىىائ} - السةود: أنو ايتت ك(1)وق ئقال ياء مهزةنفتح نةداا ال  ايتواض  يف م
.(2)"توىنأف غآ،مض ومة ميفموضةنينةهدىأوف

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجب}

ع  اذ:] {حبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجثمثىثيثحج "[37آل السةود: أنو وق ئقال
وايتد(ءَآيب ِمََز)(4)وق ئ(3)(ها َفَمْأَ) (6)وق ئ،(5)نالنصب ورف  ومس اا الفاء (7)(ءُآيم ِمََز)نتخف  

،الدعاءع ى(اهَنرمرَ)ع ىص اةاألم يفالكلونصب(8)(ها ْف مَهاَوتْبِنْأَاوَهَنرمهارَ ْبرمقَترَوَ)وق ئممدودا
.(9)"قب هايارهباورهبات ن ةحسنةواجةلزم يامافالهلاهف،أإ

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
 {ٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ}
[39آلع  اذ:]

                                                 

ومهاقولهوا ق اءةمتوات ة،، ميفموضةنيق أناف وأنوجةف نفتحياءايتتك مال نةداامهزةمض ومةيفمج  الق آذ (1)
،ان اجلزرإ.{96الكه }[جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ ] و{40}البقرة: [ڃڃڃچ]-:تةاىل
.169ص،2جد.ط،,النشر

 .471ص،1ج،د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
.111،د.ط،صاءاتشواذ القر وا ق اءة اذة.الك ماين،،ق اءةأيبناهل زةوسكوذالكاف،وا  (3)
،2د.ط،جالنشر, ،وان اجلزرإ،286ص،1ط،التذكرة،ان غ بوذوا ق اءةمتوات ة.، ةبةاءةق واحهالق اءةا  (4)

.239ص
،والض ريايتؤنياوايتفةولاألول،والفاعلاوالض ريايتستك الةائد ىلال بتةاىلم )كفَّلها(لررررع ىأنهمفةولثاذ (5)

 .235،ص1طالموضح في وجو  القراءات وعللها.ان أيبم مي،[ۇئۇئ]ىل:قولهتةا
،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه.ق اءة اذةوا ،)وََكف َلها زََكر يَّاء (،هللن مثريوأيبعبداهللايتزينعبدااءةق وا  (6)

.111ص،المرجع السابق،الك ماين،و26صد.ط،
،الف اء.الفاءجةلزم ياءيفموض رف يفموض نصبمقول :ض منهازم ياء،وم خف جةلزم ياء،(كّفلم  دد) (7)

.208ص،1ج،1ط،معاني القرآن
،واهلحيل،26ص،المرجع السابق،ان خالويه،وا ق اءة اذة.الدعاءألمم ميهلاع ى،جمااداءةق واحهالق اءةا  (8)

.515،ص1،طالكامل
.472ص،1ج،رجع السابقالم،أنوالسةود (9)
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"{ٿٿ} - السةود: والسالمقالأنو الصالة تفصح،ماذايتنادىجربيلع  ه م ا
فالذي مباخل لوي بسالث ابومالهغري:واجل  م ايفقوهلم(1)(جربيلفناداه)عنهق اءةم ق أ

يتاماذجربائ ل:وق ل،(2)أإأتاهالنداءم احااجلنسالحي امايتالئكة:قالالزجاج،وثوبف س
،ال ئ سمندلهم أتباع:وق ل،عربعنهناسماجل اعةتةظ  اله،ع  هالصالةوالسالمرئ سهم

 .(4)"ناإلمالة(3)(فناداه)وق ئ،فهسندالنداء ىلالكلم مونهصادراعنهخاصة
 (6)ع ىتقدي القول،نكس اهل زة(5)وق ئقالأنوالسةود:"{ڤڤڤڤ} -

منه لكوهننوعا جم اه النداء  ج اء ،أو اإلنشار(7)(ْبِشُ كَيرُ)وق ئ م (8)(كَ ُشُبْيرَ)و،م 
.(10)"(9)الثالث 

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
 {ژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻ}
[41آلع  اذ:]

                                                 

.464ص2،00،ج1ط.البحر المحيط،.أنوح اذاهللن مسةود،وا ق اءة اذةق اءةعبدواحهالق اءةا  (1)
.405ص،1ج،1ط,معاني القرآن وإعرابه،الزجاج (2)
،البنا،و239ص،2جد.ط،،نشرال،ان اجلزرإكسائ وخ  ،وا ق اءةمتوات ة،محزةوالءةق اناألل ايت الة،وا  (3)

 .222،ص3ط،إتحاف فضالء البشر
 .474ص،1،جد.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (4)
،ان غ بوذ،و163صد.ط،،بسوطالم،ان مه اذوا ق اءةمتوات ة،ق اءةان عام ومحزة،نكس اهل زة،وا )إ نَّ( (5)

.286ص،1ط،التذكرة
.236ص،1ط،الموضح،ان أيبم مي.فنادتهايتآلئكةفقالت: ذاهللوايتةىن: (6)
،المحتسبان جين،ءةجماادومح دن ق ساألع ج،وا ق اءة اذة.ق انضمال اءوسكوذالباءوختف  الشني،وا  (7)

 .161،ص1د.ط،ج
والكسائ نإسكاذالباءوختف  الشنيم ض ها،وا  (8) ،ق اءةمحزة متوات ة. سبعة في كتاب ال  ،ن جمااداوا ق اءة

.87ص،2ط،التيسير،الداين،و205ص،3طالقراءات
نش نالتخف  يبش نش اونشورا،ونشم نالتضة  يبش  تبشريا،وأنش ناألل يبش  نشارا.ان ،فف نش ثالثلاا  (9)

 .238،ص1،طالموضحأيبم مي،
 .475ص1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (10)



 

 

70 
 

 

(2)ونض تني،نفتعتنيع ىأنهمج رامزمخدم(1)(َرَمز ا)وق ئقالأنوالسةود:"{ڳڳ} -
(3)مقوله:،مبةىنمرتامزي ،ع ىأنهحالمنهوم الناسمةا،موزم سلع ىأنهمج ر

.(4)"روان  ل ت  وتسترارامىتمات قينف دي ت ج 

"قا{ںڻ} - السةود: ع ىأنهمج نك (5)(ارِكَنْاألَ)وق ئلأنو (6)نفتحاهل زة
 .(7)مسع وأسعار"

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ع  اذ:] {ڻڻۀۀہہہہھھھھ} أنو[42آل قال

" جربيل(8)وق ئالسةود: نايتالئكة وايت اد الفةل م نتحمري وقد والسالم الصالة م ع  ه ف ه ما
.(9)"الكالم

ع  اذ:] {ڄڄڄڃڃ} -:القراءات الواردة في قوله تعالى [48آل
.(2)"(1)نالنوذ(هُ ُ  ةَنرُوَ)(10)وق ىءقالأنوالسةود:"

                                                 

إتحاف ،البنا،و112د.ط،ص،شواذ القراءات،وا ق اءة اذة.الك ماين،وايتروع ق اءةاألع شواحهالق اءةا  (1)
.223،ص3ط،فضالء البشر

أيضا)ر م ًزا( (2) ق اءةاألع ش وا  وثابنض تني، ن  اجلين,]ر م ًزا[ :وحيىي ان   اذة. ق اءة د.ط،المحتسب،وا  ،
 .27صد.ط،،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه.161ص

.41صد.ط،،ديوان عنترة بن شدادانظ :،لب تلةنرتةن  دادا (3)
 .478ص1ج،د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (4)

.112ص،المرجع السابق،الك ماينوا ق اءة اذة.وا ق اءةاحلس ، ,)َواألَب َكار(نفتحاهل زةح يوق : (5)
ومج َنَك نفتحالباءوالكاف،تقول:أت ت نك ا،واومماي تزمف هوق ىء اذا]واألنكار[،نفتحاهل زة،وا"قالأنوح اذ: (6)

 .473ص،2ج،1ط،البحر المحيط،أنوح اذ."الظ ف ة ذاماذم يوممةنيونظريه:سع وأسعار،وجبلوأجبال
 .479ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (7)

التاء(إذ قال المآلئكة) (8) ،ندوذ مسةوداءةق وا  وان ان  ع  :  اذة، ق اءة الك ماين]إذ قال المآلئكة[وا  .،
.112،صالمرجع السابق

 .479ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود.)فناداهايتآلئكة(-ولهتةاىل:تقدمعندتوج هق (9)
وخ   (10) والكسائ  ومحزة عام  وان  ع  و وأيب مثري ق اءةان  ا  الق اءة ،واحه متوات ة. ق اءة مه اذوا  ،ان 

.240ص،2جد.ط،،النشر،ان اجلزرإ.164صد.ط،،المبسوط
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 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکڃچچچچڇڇڇ}

کککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀ

[49آلع  اذ:] {ہہہہ

 .(5)"(4)ناجل عرفاع ىم  ة(3)(ورسول )وق ىءقالأنوالسةود:"{ڃچچچ} -
 .(8)"(7)(نآيا )(6)وق ىءقالأنوالسةود:"{چڇڇڇ} -
 .(11)"(10)ع ىامستئناف(9)وق ئنكس اهل زةقالأنوالسةود:"{ڍڌڌڎ} -
 .(13)"ع ىأذالض ريل ه ئةايتقدرة(12)(ف هاخُفُنرْهَفَ)وق ئقالأنوالسةود:"{ژڑ} -
 .(2)"نالحالوالتخف  (1)( وذخِحْتَ)(14)وق ئقالأنوالسةود:"{ڱںںڻ} -

                                                 

 

.344ص،1ج،3ط،الكشف،الق س .سهنهنهس ة  هالكتابواحلك ةع ى خبارم اهللتةاىلع نفع ىالتةظ م (1)
 .484ص،1ج،د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)

 .27صد.ط،،مختصر في شواذ القرآن،خالويهان .ق اءةال زيدإ،وا ق اءة اذةواحهالق اءةا  (3)
قالأنوح اذ:"وا ق اءةو،م اخ جهاالزخمش إ،أإ:نبش كنك  ةون سول«نك  ة»ع ىأهنامةروفةع ىقوله:،أإ (4)

الق اس يف وايتةروف" اذة ع  ه ايتةروف نني البةد 3ط،الكشاف،الزخمش إ.لرول 1ج، و364ص، ح اذ، ،أنو
 .486ص،2ج،1ط،البحر

 .484ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (5)
 .27ص،المرجع السابق،ان خالويه.اهللن مسةود،وا ق اءة اذةق أعبد (6)
 ع ىاجل  . (7)
.484ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (8)
.240ص،2جد.ط،،النشر،ان اجلزرإ.وأيبجةف ،وا ق اءةمتوات ةواحهالق اءةا ق اءةناف  (9)
 .238ص،1ط،الموضح،ان أيبم مي،نقوله:) ينأخ ق(،أوع ىأنهتفسري)لآلية( (10)
 .485ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (11)
،214ص،1ج،1ط،معاني القرآن،الف اء.]فَأَنـ ف خ َها[ مأينوجد ق اءةان مسةود:،ملأاتد ىلاحهالق اءة (12)

 .488ص،2ج،المرجع السابق،أنوح اذ،و364ص،1ج،المرجع السابق،الزخمش إو
.485ص1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (13)
،شواذ القراءات،الك ماين.وا ق اءة اذة،جماادوالزا إوأيبالس الوأيوبالسخت اينواحهالق اءةا ق اءة (14)

.113صد.ط،
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 .(4)"(3)(ا  يَآَل)وق ئقالأنوالسةود:" {ڻڻۀۀہ} -
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋ}

[50آلع  اذ:] {ۋ

،ع ىتس  ةالفاعل(5)(مَ محَ)وق ئقالأنوالسةود:" {ۓڭڭڭڭۇ } -
يدلع ىأذ  عهماذ،نوزذم م(8)(مَ ُحَ)وق ئ،(7)أواهللعزوجل،(6)واوماننييدإ واحا

خيفاحلق قةن اذوختص صيتاأذالنس،ومخيلذل نكونهمصدقاهلا،ناسخالبةضأحكامالتوراة
 .(9)"يفاألزماذ

 .(11)"(10)(نآيا )وق ئقالأنوالسةود:" {ۇۆۆ} -
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

                                                 

 

ألهنام خم جها،فهندلتالتاءدام،لتاءمه وسة،ف مجيت ةا مأذالحالجمهورة،وا،واألصليف:)َتدمِخُ وذ(:َتْحَدِخُ وذ (1)
 .263ص،1جد.ط،التبيان في إعراب القرآن،الةكربإلتق بم الحال،مثأندلتالحالدام،وأدغ ت.

 .486ص1،جد.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
الس ني،و490ص،2ج،1ط،البحر،أنوح اذ.ة اذةاهللن مسةود،وا ق اءنسبهاأنوح اذ ىلعبد،ع ىاجل   (3)

 .201ص،3جد.ط،،الدر المصون،احل يب
 .486ص1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (4)
(5)  وا  ق نفتعتني، وأيباءة وم داب وال  اين وقر ب  اذة،ح وةعك مة ق اءة وا  د.ط،شواذ القراءات،الك ماين. ،

 .516ص،1ط،الكامل،اهلحيل،و113ص
والفاعلض رييةودع ى)ما(م قوله:)يتاننييدإ(.،أإ (6)
.490ص،2ج،المرجع السابق،أنوح اذ.وسىع  هالسالم،صاحبالتوراةأوع ىم (7)
.27صد.ط،،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه.حي و ن اا م،وا ق اءة اذةاءةق نفتحاحلاءوضمال اء،وا  (8)
.487ص،1ج،سابقالمرجع ال،أنوالسةود (9)
اجل   (10) مسةود،ع ى ن  ال مه وعبد جمااد ق اءة  اذة,وا  ق اءة خالويه،وا  صالمرجع السابق،ان  ،27،

.113ص،المرجع السابق،الك ماينو
 .487ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (11)
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"[51آلع  اذ:] {ۅۉۉېېېېىى} (1)(اهللذمأَ)وق ئقالأنوالسةود:
.(2)"رىبورنكمأوقدجئتكمنآيةع ى ذاهلل،نالفتحندمم آية

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ع  اذ:] {کگگگگڳڳڳڳڱڱڱ} أنو[57آل قال

.(5)"(4)ج ياع ىسن الةظ ةوالكربياء(3)(م هِف وَنرُفرَ)وق ئالسةود:"

آل] {ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺ} -:القراءات الواردة في قوله تعالى
.(7)"نسكوذاهلاء(6)(وَهلَْ)وق ىءقالأنوالسةود:"[62ع  اذ:

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ع  اذ:] {ۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئ} أنو[68آل قال

" السةود: 8)(يبمنموال)وق ئ اتبةوه،(9)نالنصب( يف الض ري ع ى ع ى(10)وناجل ،عرفا عرفا
 .(1)"(11) ن اا م

                                                 

.113ص،د.ط،شواذ القراءات،الك ماين.األخفش،وا ق اءة اذةواحهالق اءةا ق اءة (1)
 .487ص،1،جد.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
ان ،و164صد.ط،،المبسوط،ان مه اذ.سع يةقوب،وا ق اءةمتوات ةحفصع عاصموروياءةق نالنوذ،وا  (3)

 .240ص،2جد.ط،،النشر،اجلزرإ
تةاىل (4) اهلل ع   خبار ذل ،وذل  قبل قوله ويتناسبة [ڍڌڌڎڎڈ]: حم. سامل ،المغني، س حم د

.338،ص1،ج2ط
 .494ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (5)

،وا ق اءة ذاماذقب ه اواوأوفاءأوممَي()ه  وَو()ه  :لفظ جةف وقالوذنإسكاذاهلاءيفق أأنوع  ووالكسائ وأنو (6)
 .209،ص2،جالمرجع السابق،وان اجلزرإ،250،ص1،طالتذكرةمتوات ة،.ان غ بوذ،

 .498ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (7)

 .]َوَهَذا النَّب يَّ[ (8)
ا ق اءة (9) الق اءة الس الأيبواحه ان خالويه،  اذة. وا ق اءة د.ط،صمختصر في شواذ القرآن، واهلحيل،27، ،

.516،ص1،طالكامل
 .27،صالمرجع السابق،وا ق اءة اذة.ان خالويه،ملأاتد ىلصاحباحهالق اءة (10)
 .27،صالمرجع السابق.ان خالويه،تهوي ه ذأوىلالناسنإن اا مهبحاالنيبقالن خالويه:ماذ (11)
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آل] {ٱٻٻٻٻپپپپڀ} -:القراءات الواردة في قوله تعالى
أإت بسوذ،فتحالباءن(4)(وذَسُبَت ْ)و،(3)نالتشديد(2)(وذَسُب  َترُ)وق ئقالأنوالسةود:"[71ع  اذ:

 .(5)"احلقم الباطل
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈ}

ع  اذ:] {ژژڑڑکک "[73آل السةود: أنو قال امستفهام(6)(ىتَؤْيرُذْأَأَ)وق ئ ع ى
ع ىأهناناف ةف كوذ(7)(ذْ ِ)وق ئ،يؤتىأحداخلدن متَأأِلَذْأإ،واومؤيدل وجهاألول،التق ية 

.(8)"وقولواهلممايؤتىأحدمثلماأوت تم، تب دينكمتؤمنوا ميتوم،أإ،م مالمالرائفة
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿ}

[78آلع  اذ:] {ٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤ

(2)(وذَ ُيرَ)و،(1)نالتشديد(9)(وذَوُّ َيرُ)وق ئقالأنوالسةود:"{ٱٻٻٻٻ} -
 .(3)"نق بالواوايتض ومةمهزةمثختف فهاحبحفهاو لقاءح متهاع ىماقب ها(2)(وذَ ُيرَ)و

                                                 

 

 .500ص،1ج،د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (1)

 .512ص،2ج،1ط،البحر المحيط،أنوح اذوا ق اءة اذة.،جم زأيبنسبهاأنوح اذ ىل (2)
ل تكثري. (3)
 .115صد.ط،،شواذ القراءات،الك ماين.وا ق اءة اذة , اءةحيىين وثابو ن اا مقواحهالق اءةا  (4)
 .500ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (5)
الق اءةا  (6) ان مثريواحه ،ق اءة متوات ة. الثان ة،وا ق اءة ان ،و207ص،3ط،السبعة،ان جماادم تسه لاهل زة

 .165صد.ط،،المبسوط،مه اذ
نك (7) وا  النوذ، وسكوذ اهل زة س  وق اءة األع ش  اذة. ق اءة وا  جبري، ن  وسة د مص ف ن  خالويه،ط عة ان 

 .115ص،المرجع السابق،الك ماين،و27،د.ط،صمختصر في شواذ القرآن
 .501ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (8)
،وأنوق ةوخارجةع ناف ى  بةن نصاح،وان ايتنادع ان محادو،يفروايةالة  إجةف أيبواحهالق اءةا ق اءة (9)

.516،ص1،طالكامل،اهلحيلوا ق اءة اذة.
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 .(5)"والض ريل  س  ني(4)نال اءوق ئقالأنوالسةود:"{پپپ} -
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌ}

ع  اذ:] {ڌڎڎڈڈژ أ[79آل "قال السةود: مبةىن(7)(وذَ ُ َةْترَ)(6)وق ئنو
مهم ممبةىنم م،اإلدراسمبةىنالتدريسم (10)(وذَسُرِدْتُ)و،(9)التدريسم (8)(وذَسُر دَتُ)و،عايتني

.(12)"أيضاهبحاايتةىنع ىتقدي مباتدرسونهع ىالناس(11)وجيوزأذتكوذالق اءةايتشهورة

 {ڑڑککککگگگگڳڳڳڳ}-:القراءات الوادة في قوله تعالى

ع  اذ:] السةود:"[80آل أنو ال ف قال ق اءة امستئناف(13)ويةضده احلال ة،ع ى نتقدي وجتويز
 .(14)"أإواوميهم مم ىلآخ ه،أايتبتد

                                                 

 

ل تكثري. (1)
الق اءةا ق اءة (2) ،27،د.ط،صمختصر في شواذ القرآن،ان خالويه،وا ق اءة اذة.مح دجماادوان مثريوواحه

 .516،د.ط،صالكامل،اهلحيلو
 .504صد.ط،،العقل السليمإرشاد ،أنوالسةود (3)
 .27،صالمرجع السابق،ان خالويه،وا ق اءة اذة.ملأاتد ىلصاحباحهالق اءة (4)
 .504ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (5)
،وا جةف ويةقوبع  ووأيبناف وان مثريوأيبوا ق اءة,)تـَع َلم ون(نفتحالتاءوسكوذالةنيوفتحالالمم ختف فها: (6)

 .240ص،2جد.ط،،النشر ,ان اجلزرإ،و89ص،2ط،التيسير،الداينق اءةمتوات ة.
،2،طفي توجيه القراءاتالمغني،حم دساملحم س وأمانالتشديدفهوم التة  م.،عِ مم مضارعع ىأنه،م الِة م (7)

 .340،ص1ج
.517ص،1ط،المرجع السابق،اهلحيل. اءة اذةح وة،وا قق اءةأيبنضمالتاءومس ال اءم التشديد،وا  (8)
أإ:ُتَدر سونهغريممم َدرمسيَُدر ُس، (9)
 .163د.ط،صالمحتسب,وا ق اءة اذة.ان اجلين،،أيضاح وةق اءةأيبنضمالتاءومس ال اء،وا  (10)
ر س وَن[ق اءة: (11) ،ق أهبامج  الق اءالةش ة،وا ق اءةمتوات ة ,]َتد 
 .506ص،1ج،المرجع السابق،سةودأنوال (12)
 ,ان جماادة.وا ق اءةمتوات ,]َواَل يَأ م ر ك م[،وأيبجةف واحهالق اءةا ق اءةناف وان مثريوأيبع  ووالكسائ  (13)

 .167صد.ط،،المبسوط ,ان مه اذ،و213ص،3ط،السبعة
 .506ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (14)
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 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھے}

[81آلع  اذ:] {ےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋ

أإألجل،ع ىأذمامصدرية،نالكس (1)(ا َلِ)وق ئقالأنوالسةود:"{ڻڻ} -
،موصولةأو،ولتنص نهيت ثا لتؤمن نهامثجملئرسولمصد أخحاهلل،ةضالكتاب يتائ  ياممن

أويت ،آت تكممبةىنحني(2)(ا ملَ)وق ئ،أخحهالحإآت تك وهوجاءممرسولمصد له،وايتةىن
 .(3)"ىايت  ا الثالثاستثقامع ىأذأص هيت ماناإلدغامفعحف حد،أجلماآت تكم

أومج ،ربربوعِمةُ، مالاة،(4)وق ئنضماهل زةقالأنوالسةود:"{ۓڭڭڭ} -
 .(5)" صارواومايشدنه

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
آل] {ىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ}

[83ع  اذ:

 .(7)"وقلهلمع ىتقدي (6)وق ئنتاءاخلرابقالأنوالسةود:"{ىائائەئ} -

                                                 

،291ص،1ط،التذكرة،ان غ بوذ،و213ص،3ط،السبعة ,ان جمااد.ةمحزة،وا ق اءةمتوات ةق اءواحهالق اءةا  (1)
 .89ص،2ط،التيسير،الداينو

وا ق (2) سة دن جبريونالتشديد،  اءة  اذة، وا ق اءة ،المحتسب،ان جيناحلس واألع ج، ،164ص،1جد.ط،
 .116صد.ط،،شواذ القراءات،الك ماينو

.507ص،1جد.ط،،إرشاد العقل السليم،ةودأنوالس (3)
مختصر في ،ان خالويه،وا ق اءة اذة.ة ىن منصورع أيبنك ع عاصمواحهالق اءةا ق اءةايت, )أ ص ر ي( (4)

.28صد.ط،،شواذ القرآن
 .507ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (5)

غ ونَ )تَـ  (6) ق اءة،(بـ  ومحوا  عام  وان  مثري وان  و ةبةناف  وخ   جةف  وأيب والكسائ  متوا،زة ق اءة وا  ،الداينت ة.
،النشر ،ان اجلزرإ،و291ص،1ط،التذكرة،ان غ بوذ،و167صد.ط،،المبسوط،ان مه اذ،و89ص،التيسير
.241ص،2جد.،ط،

 .508ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (7)
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"{ۈئېئ} - السةود: أنو اخلرابقال نتاء ما(1)وق ئ ع ى مةروفة  ما واجل  ة
 .(2)"و مامستهنفةس قتل تهديد،منصونةع ىاحلال ة،قب ها

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئ}

أو،ندلم ملءع ىأنه(3)وق ئنال ف ،وذابامت  زقالأنوالسةود:"[91آلع  اذ:] {ىئ
.(4)"خربحملحوف

 {ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺ}-:القراءات الواردة في قوله تعالى

ع  اذ:] "[92آل السةود: أنو ق اءة،تبة ض ة{پپپ}قال (5)ويؤيده ق أ ماضَةْنرَ)م 
.(6)"وق لن ان ة،(حتبوذ

 -ادة في قوله تعالى :القراءات الو 
ڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈ}

،ومس احلاءلاةجند.........{ھھےےۓ }قالأنوالسةود:"[97آلع  اذ:]{ٴۇ
.(9)"(8)نفتعها(7)وق ئ،وق لاواسمل  صدر

                                                 

و ةبة،وا ق اءةمتوات ة. ووان عام ومحزةوالكسائ وأيبجةف وخ  وا ق اءةناف وان مثريوأيبع  ,)تـ ر َجعون( (1)
2ط،التيسير،الداين و89ص، مه اذ، ،المبسوط،ان  و167صد.ط، غ بوذ، طالتذكرة،ان  ،1 و291ص، ان ،

.241ص،2جد.ط،النشر, ،اجلزرإ
 .508ص،1جد.ط،،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)

 .543ص،2ج،1ط،البحر،أنوح اذ،وا ق اءة اذة،األع شاءةوا ق ,)َذَهٌب( (3)
 .511ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (4)
،أنوح اذ.نلتفسريمةىن،ل ستق اءةوا ق اءة اذة،وعندالس نياحل يب،عبداهللن مسةودنسبهاأنوح اذ ىل (5)

.310،ص3،د.ط،جونالدر المص.الس نياحل يب،546ص،2ج،المرجع السابق
 .512ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (6)
(7)  ا  الق اءة وق اءةواحه مثري وان  و ةبةأيبناف  ويةقوب عام  وان  ع  و متوات ة. ق اءة وا  غ بوذ، المرجع ،ان 

 .168ص،المرجع السابق،ان مه اذ،و90ص،المرجع السابق،الداين،و292ص،السابق
 .227،ص3،طإتحاف فضالء البشرالبنا،.ةأالالةال ةواحلجازوأسد لاوا،)َحجُّ( (8)
.519ص1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (9)
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 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
آل] {ەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئیییی}

.(2)"م أصده(1)(وذَدُّصِتُ) وق ئقالأنوالسةود:"[99ع  اذ:
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ع  اذ:]{ڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀ}  [104آل
.(4)"نكس ااع ىاألصل(3)واجل هورع ى سكاذمماألم وق ئقالأنوالسةود:"

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
آل]{ۋۋۅۅۉۉېېېېىۇۇۆۆۈۈٴۇ}

 .(6)"(وادُّسْتَ) (5)مثريةوق ئ{ۆۈ} (اضُّ َبرْترَ)(5)وق ئقالأنوالسةود:"[106ع  اذ:
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ع  اذ:] {ۈئېئېئېئىئىئىئییییجئ} "قا[108آل السةود: أنو وق ئل
.(8)"ع ى سنادالفةل ىلض ريهتةاىل(7)(واا ُترْيرَ)

  -:القراءات الواردة في قوله تعالى

ع  اذ:) {ەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئ} السةود(115آل أنو "قال (1)وق ئ:
.(3)"(2)الفةالذع ىص اةاخلراب

                                                 

 .28صد.ط،،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه.،وا ق اءة اذةق اءةاحلس نضمالتاءومس الصاد،وا  (1)
 .522ص،1ج،د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)

.118،د.ط،صشواذ القراءات،الك ماينوا ق اءة اذة،،و  بةاحلس اءةق وا ،)ول َتك ن( (3)
 .528ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (4)

ان ،وا ق اءة اذة.قُرتَرْ َبةع أيبجةف ،و مساع لع ان حُمَْ ِص ،وعباسع احلس اءةالزا إوق وا ،ناألل ف ه ا (5)
.1،518،طالكامل ,اهلحيل،و28ص،المرجع السابق،خالويه

 .530ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (6)

 .119ص،المرجع السابق،الك ماين.وا ق اءة اذة,وا ق اءوأيبهن  ،نال اء (7)
.532ص1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (8)
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 -له تعالى :القراءات الوادة في قو 
ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ}

 [117آلع  اذ:] {چچچ
 .(6)"(5)(تنفقوذ) (4)وق ئقالأنوالسةود:" -
السةود:"{چچچ} - أنو قال أنفسهم،نالتشديد(7)(ولك م)وق ئ أذ ع ى

 .(9)"يظ  وهناأإولك أنفسهم،(8)والةائدحمحوفل فاص ة،ويظ  وذخرباا،امسها
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگ}

ع  اذ:] {گگڳڳڳڳڱڱڱڱں السةود:"[118آل أنو ندا)(10)وق ئقال قد
.(2)"(1)(الباضاء

                                                 

 

َعل وا)،جةف ويةقوبو ةبةان عام وأيبع  ووق اءةناف وان مثريوأيبواحهالق اءةا  (1) َفرو ) و( تـَف  ،وا ق اءة(ت ك 
.241ص،2ج،د.ط،النشر،ان اجلزرإ،و90ص،2ط،التيسير،الداين،و215ص،3ط،السبعة،ان جمااد.متوات ة

(2) : تةاىل قوله يف الحإ اخلراب ع ى رده أنه ع ى
 .354،ص1،ج3،طالكشف.الق س ،[ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ]

 .539ص،1،جد.ط،ليمإرشاد العقل الس،أنوالسةود (3)
(4)  ا  الق اءة واألع جق اءةواحه ا مز ،ان   اذة. ق اءة خالويهوا  ،مختصر في شواذ القرآن،ان  ،28صد.ط،

 .119د.ط،ص،شواذ القراءات،الك ماينو
 .341،ص1،ج1،طإعراب القراءات الشواذالةكربإ،،أإقلهلمماتنفقوذ،ناخلراب (5)
 .541ص،1ج،بقالمرجع السا،أنوالسةود (6)
 .119ص،المرجع السابق،الك ماينع سىن ع  ،وا ق اءة اذة.ق اءةواحهالق اءةا  (7)
قالالةكربإ:واوضة   (8) ق  الوقالأنوح اذ:"، الض ري،و ذماذاحلحفيفمث ه موذذل ،وحس ححفاحا

ايتةىن ،البحر المحيط،أنوح اذ،و341ص،1ج،سابقالمرجع ال،الةكربإ."فاص ةرأسآية،ف وص حنهلزالاحا
.41ص،3ج،1ط

 .541ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (9)
مسةو (10) ن  اهلل عبد  ىل والق طيب ح اذ أنو  اذةنسبها ق اءة وا  د، ح اذ. 3ج،المرجع السابق،أنو ،42ص،

 .277ص،5ج،2ط،الجامع ألحكام القرآن،الق طيبو
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 -ة في قوله تعالى :القراءات الواد
ۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئ}

[120آلع  اذ:] {ۈئۈئ

"{ەئەئوئوئ} - السةود: أنو قال يَ)وق ئ ال اءنكس (3)(ممُْ ضِم وجزم ،الضاد
ايتشهو،(4)ع ىجوابالش طم ضارهيضريهمبةىنض هيض ه ال اءيفالق اءة لإلتباعوض ة (5)رة

 .(6)"مض ةمد
"{ۇئۆئۆئۈئۈئ} - السةود: أنو نالتاءقال م ،الفوقائ ة(7)وق ئ تة  وذ مبا أإ

 .(8)"الصربوالتقوىف جازيكممباأنتمأا ه

 {ېئېئىئىئىئییییجئحئمئ} -:القراءات الواردة في قوله تعالى

ع  اذ:] السةود:"[121آل أنو تنزهلم{ىئی}قال هلم،أإ وتسوى هت ئ (مقاعد)أو
.(10)"(9)(مننيؤْ ُ ْلِئُوِبْترُ)ويؤيدق اءةم ق أ

                                                 

 

 علمؤنيجمازا.ألذالفانتحمريالفةل، (1)
.542ص،1،جد.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
ان ،و167ص,  د.ط،المبسوط ,ان مه اذ.،وا ق اءةمتوات ةع  وويةقوبأيبناف وان مثريوق اءةواحهالق اءةا  (3)

 .228،ص3ط،إتحاف فضالء البشر ,البناء،و242ص،2جد.ط،،النشر،اجلزرإ
.355ص،1ج،3ط،الكشف،الق س هيضريهوض هيض ه،الاتاذ:ضارومه (4)
وأماض ةال اءفه اتباعاحل مةماقب ها.،واوجمزوميفمالالق ائتني (5)
 .543ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (6)
،)تـَع َملون( (7) ق اءة وايتروع وا  البص إ  اذةاحلس  ق اءة وا  ،شواذ القراءات،الك ماين.وسهل، ،119صد.ط،

.228ص،المرجع السابق ,البناو
 .543ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (8)
،لزخمش إ،وا49ص،3ج،1ط،البحر المحيط،أنوح اذ.اهللن مسةود،وا ق اءة اذةوا ق اءةعبد،نالماجل  (9)

.409ص،1ج،3ط،الكشاف
 .544ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (10)
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 {ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ} -القراءات الوادة في قوله تعالى :

 -:م ايفقولهتةاىل(2)(واهللول هم)(1)وق ئقالأنوالسةود:"[122آلع  اذ:]
 .(3)[9احلج ا :]{ڳڱڱڱڱ}

 {ڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃ}القراءات الوادة في قوله تعالى:

مدامأ:ق ل،أول تدريج،ل تكثري(5)نالتشديد(4)(نيلِزمنرَمُ)وق ئقالأنوالسةود:"[124آلع  اذ:]
ثالثةآمفمثُخسةآمفاهلل ل فاعلم الص اتنيوق ئ،تةاىلأومنهل مثصاروا 6)مبن ا أإ(

 .(7)"النص منزلني
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ع  اذ:] {ڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈ} [125آل
:وق ل،سبعانهومةناهمة  نيم جهته،ع ىالبناءل  فةول(8)(نيمِومسَمُ)وق ئقالأنوالسةود:"

.(9)"م س نيم التسوميمبةىناإلسامة

                                                 

،الزخمش إ،و51ص،3ج،1ط،البحر،أنوح اذ.اهللن مسةود،وا ق اءة اذةعبدنسبهاأنوح اذوالزخمش إ ىل (1)
.410ص،1ج،3ط،الكشاف

 .233ص،1ج،1ط،معاني القرآن،الف اء.ع ىايتةىنمع ىلفظالتثن ةوتوج ههاأنهأعادالض ريع ىاجل  ، (2)
 .546ص،1،جد.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)
د.ط،،المبسوط،ان مه اذ،و215ص،3ط،السبعة،ان جمااد.ان عام ،وا ق اءةمتوات ةق اءةلق اءةا واحها (4)

.242ص،2جد.ط،،النشر،ان اجلزرإ،و168ص
.355ص،1ج،3ط،الكشف،الق س .هم )أنزل(وم خف جة ،م  دبدجة هم )نزمل( (5)
،نتخف  الزاإومس اا( م ن ز ل ين)أنوح وةاحلس واءة،وق نتشديدالزاإومس اا(لينم نَـز  ) ،ان أيبعب ةوأيبهن  اءةق  (6)

،120صد.ط،،شواذ القراءات،الك ماين،و28صد.ط،،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه.وم تاالق ائتني اذة
 .228ص،3ط،إتحاف فضالء البشر ,ءالبنا،و54ص،3ج،1ط،البحر المحيط،أنوح اذو

 .548ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (7)
اءةمتوات ة،وا ق اءةوا ق ،جةف ويةقوبوخ  يبأق اءةناف وان مثريوان عام ومحزةوالكسائ ووا ،نفتحالواو (8)

 مه اذمتوات ة. المرجع السابق،ان  و169ص، 2ط،التيسير،الداين، و90ص، اجلزرإ، ،2،جالمرجع السابق،ان 
 .242ص

 .549ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (9)
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 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ع  اذ:] {ىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئ} أنو[130آل قال

.(2)"(ة فَةمضَمُ)(1)وق ئالسةود:"

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ }-:اءات الواردة في قوله تعالىالقر 

ع  اذ:] {ڀ ڀ السةود:"[133آل أنو امستئناف(3)وق ئقال وجه ع ى واو أإ،ناري
.(5)"(واقُانِسَ)(4)وق ئ،نادرواوأقب وا

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ۉېېېېىىڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉ}

السةود:"[140آلع  اذ:] {ائائەئەئوئوئ الق حنالفتحوالضملاتاذمالضة قالأنو
هب ا ق ئ وقد 6)والضة  أيتها(7)وق ل( ونالضم واجل اح نالفتح نفتعني،او الق ح(1)وق ئ وق ل

.(2)"والق حمالر دوالر د

                                                 

ف ضاعفه(و)يضاع (و)مضاعفة(نتشديدالةنيم غريال َحْ ُيَوق )ق أان مثريوان عام وانوجةف ويةقوبلفظ: (1)
.228ص،2جد.ط،،النشر،ان اجلزرإ،و271ص،1ط،التذكرة،ان غ بوذ.يفالق آذ،وا ق اءةمتوات ة

 .555ص،1،جد.ط،إرشاد العقل السليم،سةودأنوال (2)
،169صد.ط،،المبسوط،ان مه اذ.وا ق اءةمتوات ة،(َسار ع و)،جةف ناف وان عام وأيبق اءةواحهالق اءةا  (3)

 .228ص،3ط،إتحاف فضالء البشر ,ءالبناو
،شواذ القراءات،الك ماين.،وا ق اءة اذةدق اءةأيبن مةبوعبداهللن مسةووا ،نالواو]وسابقوا[لك ماينعندا (4)

.120صد.ط،
 .556ص،1جالمرجع السابق,،أنوالسةود (5)
-:نضمالقافوسكوذال اءيفايتوضةنياناويفقولهتةاىل(قـ ر حٌ )ق أمحزةوالكسائ وخ  و ةبةووافقهماألع ش: (6)

ناف وان مثريوأنووق أ،وا لاةغريأالاحلجاز،{172}آل عمران: [ېېېىىائائەئەئ]
الق ائتني،وا لاةأالاحلجاز،نفتحالقافوسكوذال اء]قـَر ٌح[ع  ووان عام وأنوجةف ويةقوبوحفص: وم تا

،2ج،المرجع السابق،ان اجلزرإ،و79،ص3،ج2طالحجة،الفارس ،و216،ص3،طالسبعة،ان جماادمتوات ة.
 .242ص

.234ص،1ج،1ط,معاني القرآن , اءالفقال:الف اء.انظ : (7)



 

 

83 
 

 

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
[142آلع  اذ:] {پپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿ}

السةود:"{ڀٺٺٺٺٿ} - أنو قال أص ه(3)(مَ َةْيرَ)وق ئ أذ ع ى ايت م نفتح
 .(4)"أوع ىط يقة تباعايت ميتاقب هايفاحل مةإلنقاءتفخ ماسماهللتةاىل،ية   فعحفتالنوذ

"{ٿٿ} - السةود: أنو أذقال نإض ار ل ج  ،منصوب الواو أذ يف،ع ى م ا
ال نب:قول  وتش ب الس   تهمل ال نب،م و  ب الس   أمل من  يك  م أم،أإ وايتةىن

اجلنةواحلالأنهمليتعققمنكماجلهادوالصرب و يثاراسم،أإاجل  ن نه ا،حسبتمأذتدخ وا
ع ىالفواصل ع ىأذايتةترباوامست  ارع ىالصربول  عافظة ،الفاعلع ىايتوصولل دملة

م وق م ا واإلتباع ل خفة نالفتح السامنني ملتقاء ح ك قد قب ه اجملزوم ع ى مةروف جمزوم ، ل
نال ف ع ىأذالواو(6)(مُ َةْيرَ)وق ئ،ع ىمااواألصليفحت ي السام (5)ويؤيدهالق اءةنالكس 

ايتوصولوايتبت(7)ل عال حمحوفوصاحبها وأنتم،أإواوية مالصان ي ،دأ جتاادوا ق لويتا مهنه
 .(1)"(8)صان وذ

                                                 

 

وال اء)قـََرٌح( (1) القاف ق اءةنفتح وا  الس  ف أيب، وان  الس ال ان   اذة. ق اءة وا  د.ط،جالمحتسب،جين، ،1،
.28صد.ط،ختصر في شواذ القرآن,م،،وان خالويه166ص

 .562ص1،جد.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
 .120صد.ط،شواذ القراءات,،الك ماينوا ق اءة اذة،،ن وثابوالنخة حي واحهالق اءةا ق اءة (3)
 .566ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (4)
(:وع  ون عب دن ية  حي احلس وأق  (5) المرجع ،الك ماينوا ق اءة اذة., م(لَ ع  ا يَـ مَّ لَ )وَ  نالكس عرفاع ى)يـَع َلم 

.229ص،3ط،فضالء البشرإتحاف  ,ءالبنا،و120صالسابق,
وا ق اءة اذة.اهلحيل،،بلع ان حم ص  والقورس ع أيبجةف ،و،عبدالوارثع أىبع  وواحهالق اءةا ق اءة (6)

 .518،ص1،طالكامل
 .347،ص1،ج1،طإعراب القراءات الشواذأإ،واوية مالصان ي .الةكربإ،،وق للالستئناف (7)
وميصحماقال،ألذواواحلالمتدخلفقال:"نةدأذس دمالمه،،احاالقولواوالزخمش إحباردأنوح اذع ىص (8)

فك امجيوز،ع ىايتضارع،مجيوز:جاءزيدويضع ،وأنتت يدجاءزيديضع ،ألذايتضارعواق موق اسمالفاعل
ايت أذ ع ى أول فإذ ويضع . زيد جاء جيوز م محل  وضاحكا، زيد ذل ،جاء أمك  حمحوف مبتدأ خرب ضارع

،3ج،1ط،البحر المحيط،أنوح اذ."الصان ينك اأولواقوله:جنو وأرانهممالكا،أإوأناأرانهمالتقدي :واوية م
 .72ص
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 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
السةود:[143آلع  اذ:] {ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ}  وق ئ"قالأنو

.(3)"(2)(وهُالقُتُ)
 -لوادة في قوله تعالى :القراءات ا

گگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہ}

[145آلع  اذ:] {ھھ

 .(5)"ندلاهل زةع ىق اسالتخف  نالواو(4)(ال جموَمُ)ق ئقالأنوالسةود:"{ڱڱ} -
السةود:{ڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھ} - أنو قال
 .(7)"ل اءاألفةالالثالثةنا(6)وق ئ"

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
آل] {ھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ}

{146ع  اذ:

                                                 

 

 .566ص،1ج،د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (1)
وفتحالالمواألل  (2) ان وا،وحي الزا إوالنخة اءةق وا ،نضمالتاء  اذة. د.ط،جالمحتسب،جين ق اءة ،1،

 .29صد.ط،,ختصر في شواذ القرآنم،ان خالويه،و167ص

 .567ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (3)

،المبسوط،ان مه اذوا ق اءةمتوات ة.،ومحل محزةيفحالةالوق فقط،ق أأنوجةف وورشنإندالاهل زةوصالووقفا (4)
 .395،437،438،ص1،د.ط،جالنشر، اجلزرإان،و105د.ط،ص

.571ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (5)
ان وا ق اءة اذة.،نالا ب ةيفاألفةالالثالثةوالض ريهللتةاىل(وسيجزي يؤته ,يؤته)،األع شواحهالق اءةا ق اءة (6)

.229ص،3ط،إتحاف فضالء البشر ,ءالبنا،و170،ص1،جالمرجع السابق،جين
 .571ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (7)
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السةود:"{ھ} - أنو  حداا قال ا  لاا  ُخس ،وف ها ماع ،( ائِمَ)والثان ة ،مثل
قب ها،ن اءسامنةنةداامهزةمكسورة( ْئِ ْمَ)وال انةة،نِيةْمثلمَ،( يِهْمَ)والثالثة ،وا ق بما

 .(2)"نكلمنها(1)وقدق ئ، ْةَمثلمَ(ذْهَمَ)واخلامسة
ع ىص اةايتبينل  فةول(4)(لَت قرُ)و(3)(لَتِقُ)وق ئ"ود:قالأنوالسة{ۓۓڭ ڭ} -

(5)نض هاوق ئ،ومس ال اءم تا ريا النسب،وال يبمنسوب ىلال بمال ناين،خمففةومشددة
أإمثريم األنب اءقاتل، لاومنسوب ىلال نةوا اجل اعةوق،أيضاع ىاألصل(6)ونفتعها

 .(7)"مةهإلعالءم  ةاهللو عزازدينهع  اءأتق اءأوعاندوذأومجاعا مثرية
-القراءات الوادة في قوله تعالى :

آل] {ېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ}
السةود:[147ع  اذ: أنو عنه وق أ"قال رواية يف وعاصم مثري (8)اان  أنهع ى(مهلُُوْقرَ)ن ف 

                                                 

وخ  ق  (1) ويةقوب والكسائ  ومحزة وعاصم عام  وان  ع  و وأيب ناف  اءة متوات ة،،]َكأَي ن[: ق اءة أصلوا  وقالوا:
ان مثريوأنوجةف .التشب ه،ومتبتننوذيفايتصع دخلع  هاماف)أّي(الك  ة أنا مأذ[:]َكائ نواحلس وق أ
،وا ق اءة اذة،وق أن[َكأ ي  ]واألع ش:الةق   ان حم ص واأل هبوا ق اءةمتوات ةأيضا.وق أ،سهلاهل زةيجةف 

م اقالأنوح اذ،وا ق اءة اذة.وق أان حم ص أيضا:،ان حم ص السانقةمق وبق اءةووا[نئ  ي  كَ ]نةضالق اء:
أ]َكَأن[  اذة ق اءة وا  ، غ بوذ، ان  ص1،طالتذكرةيضا. ،293 اجلزرإ، وان  242ص2،جالنشر، وان  ،جين،

المحتسب د.ط، 1ج، و170ص، ط.إتحاف فضالء البشر ,ءالبنا، ،3 229ص، والةكربإ، إعراب القراءات ،
 .77ص،3ج،1ط،البحر المحيط،أنوح اذ،و298،ص1،ج1،طالشواذ

 .572ص،1ج،د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)

(3)  التاء ومس  القاف غرينضم ،أل م  ا  الق اءة وأيباءةق واحه مثري وان  ويةقوبناف  حم ص ،ع  و ان  ووافقهم
, ءالبنا،و24ص،2جد.ط،،النشر،ان اجلزرإ،و169صد.ط،،المبسوط،ان مه اذ،وا ق اءةمتوات ة.وال زيدإ

 .229ص،المرجع السابق
 .173،ص1جالمرجع السابق,،ان جين.نالتشديدع ىمةىنالتكثري،قتادةاءةق واحهالق اءةا  (4)
ال اء( ر بـ يُّون) (5) ،نضم ن وا  وعراء عب د ن  وع  و رجاء وأيب واحلس  وعك مة عباس وان  مسةود وان  ع   ق اءة

 .122،د.ط،صراءاتشواذ الق،الك ماين،و173،ص1،جالمرجع السابق،ان جين.وا ق اءة اذة,السائب
.انظ احلا  ةالسانقة.ان عباسف  ارواهقتادةعنهاءةق وا ،نفتحال اء( رَبـ يُّون) (6)
 .572ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (7)

مختصر في شواذ ،ان خالويه،وا ق اءة اذة.روايةمحادن س  ةع ان مثريوأنونك ع عاصمف  اذم هايتهدوإ (8)
.81ص،3ج،1ط،البحر المحيط،أنوح اذ،و29ص د.ط، ,القرآن
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ع أإماماذقوهلمح نئح  ئام األ  اء ماحاالقولايتنىبء،واخلربأذومايفح زاا،امسم
مواحام ات ىأقةدحبسبايتةىنوأوفقمبقتضىايتقاميتاأذاإلخبارنكوذقوهل،أحاس احملاس 

.(1)"مث  فادةل سام أايتر قخصوص ةقوهلماحملك عنهممفصالم اتف دهق اءهت ا

قالأنو[150آلع  اذ:] {ٺٺٺٺٿٿٿ} -:القراءات الواردة في قوله تعالى
اهلل:مهنهق ل،نالنصب(2)وق ئ"السةود: ومومممنصبع ىأنهصفة،فالتر ةوامنلأط ةوا

.(3)"له
 -ادة في قوله تعالى :القراءات الو 

ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃ}

 [151آلع  اذ:] {چ

 .(5)"نال اءوالسنيلتهم داإللقاء(4)وق ئقالأنوالسةود:"{ٹ} -
 .(8)"(7)صلنض هاع ىاأل(6)وق ئقالأنوالسةود:"{ڤ} -

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇ}

 [153آلع  اذ:] {ۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېې
                                                 

.574ص،1ج،د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (1)
ال مهموممم،ننصبلفظاجلاللة(بل اهللَ ) (2) لنص وان م س ة،والنخة وع سىااحلس ،وا ق اءةع ىتقدي :نلأط ةوا

 .122،د.ط،صشواذ القراءات،الك ماين،و29ص, د.ط ءات,مختصر في شواذ القرا،ان خالويهوا ق اءة اذة.
 .576ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (3)
.29،صالمرجع السابقان خالويه،،وا ق اءة اذة.أيوبالسخت ايناءةق ،وا (يق  ل  يـ  سَ ) (4)
 .576ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (5)

،التيسيرالداين،نضمالةنيح يورديفالق آذ،وا ق اءةمتوات ة.رُّع ب()ال:عام والكسائ وأنوجةف ويةقوبق أان  (6)
.170،د.ط،صالمبسوط ,،وان مه اذ85،ص3،ج2،طالحجة،والفارس ،91،ص2ط

لاتاذ،مالُةْنقوالُةنُ (7) ،1،طالموضحوالُشْالوالُشُال،واألصلاوالتع ي ،واإلسكاذختف  منه.ان أيبم مي،قومها
 .247ص

 .576ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (8)
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وق ئ،أإيفاجلبل(2)م الثالثى(1)(وذَدُةَصْتَ)وق ىءقالأنوالسةود:"{ھھ} -
 .(6)"ناملتفا  ىلالا بة(5)(وذَدُةَصْيَ)وق ئ،(4)م التفةلنر ح حدىالتاءي (3)(وذَدُةمصَتَ)
نواوواحدةنق بالواوايتض ومة(7)(وذَ ُترَ) وق ئقالأنوالسةود:"{ھےےۓ} -

 .(9)" صةدوذم(8)(وذَوُ ْيرَ) مهزةوححفهاختف فاوق ئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ } -:القراءات الواردة في قوله تعالى

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

آل] {گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
 [154ع  اذ:

 .(11)"نسكوذايت ممههنام ةم األم (10)وق ئقالأنوالسةود:"{پ} -

                                                 

،والبنا،1،520،طالكاملمح دوالزعف اين،وا ق اءة اذة.اهلحيل،احلس وجماادوقتادةواءةق ،وا نفتحالتاءوالةني (1)
 .230،ص3،طإتحاف فضالء البشر

 م صةديصةد. (2)
وا  (3) الرباسموأيبح وةأيباءةق نفتحالتاءوالصادوتشديدالةني، ،  اذة. وا ق اءة مختصر في شواذ ان خالويه،

 .29،د.ط،صالقرآن
،3ج،1ط،البحر المحيط،أنوح اذ.ا  ماتاءايتضارعةأوتاءتفةلوأص هاتتصةدوذ،فعحفت حدىالتاءي :و (4)

 .89ص
،شواذ القراءات،الك ماين.اءة اذةوا ق ،ان حم ص وان مثرييفروايةاجلن دن ع  ون ع  نةاءةق نال اء،وا  (5)

.230ص،المرجع السابق،البنا،و123صد.ط،
 .579ص،1،جد.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (6)
.230ص،المرجع السابق،البنا،و123ص،المرجع السابق،الك ماين.احلس ،وا ق اءة اذةاءةق واحهالق اءةا  (7)
.ةالسانقةانظ احلا  .،وا ق اءة اذةان مثرييفروايةاجلن دن ع  ون ع  نةان حم ص واءةق نال اء،وا  (8)
 .579ص1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (9)
،النخة وان حم ص وحيىياءةق وا ،نسكوذايت م( َأم َنةً ) (10)  اذة. ،المحتسب،ان جينوا ق اءة ،1جد.ط،

،المرجع السابق،البناء،و89ص3ج،1ط،البحر المحيطأنوح اذ،و،29ص،المرجع السابق،ان خالويه،و174ص
.230ص

 .580ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (11)
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وق ئ،واجل  ةيفحملالنصبع ىأهناصفةلنةاساقالأنوالسةود:"{پ ڀ ڀ} -
وأذم،(2)وف هأذالصفةحقهاأذتتقدمع ىالبدلوعر الب اذ،ع ىأهناصفةألمنة(1)نالتاء

 .(3)" البدلدوذايتبدلمنهوأذايتةهودأذحيدثع،يفصلن نهاوننيايتوصوفنايتفةولله
 .(6)"(5)نال ف ع ىامنتداء(4)(هُ ُّمُ)وق ئقالأنوالسةود:"{ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ} -
(7)(بَتَمَ)وق ئقالأنوالسةود:"{ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ} -

نالتشديدع ى(10)(زَ  برُلَ)وق ئ(9)(الُتَمالقِ هِ َعَبَتِمُ)وق ئ(8)(لَتْالقَ)فاعلونصبع ىالبناءل 
 .(11)"لبناءل  ةفولا

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئ}

 [156آلع  اذ:] {ۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئ

                                                 

،التيسير،الداين،و297ص،1ط،التذكرة،ان غ بوذوا ق اءةمتوات ة.محزةوالكسائ وخ  ،اءةق وا ،(تـَغ َشى) (1)
 .242ص،2جد.ط،،النشر،ان اجلزرإ،و91ص،2ط

اجت ةت (2) ف  أع بنةاساوع ىاحا،قاعدةعندالنعوينيأذالصفةمندأذتتقدمع ىالبدلوع ىعر الب اذ ذا
،ندمأوعر ن اذميتملهذل ،ألنهخمال هلحهالقاعدة

 .581ص،1،جد.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)
ق اءة (4) ا  الق اءة اأيبواحه ووافقه ا ويةقوب ،ل زيدإع  و متوات ة. ق اءة و91ص،المرجع السابق،الداينوا  ان ،

 .230ص،المرجع السابق،البناء،و170صد.ط،،المبسوط،مه اذ
 .361،ص1،ج3،طالكشف ,،واجل  ةخرب) ذ(.الق س وخربه)هلل( (5)
 .582ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (6)
،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويهوا ق اءة اذة.،َتَب عليهم الَقت َل[]كَ وال  اين،ان عباساءةق واحهالق اءةا  (7)

 .124د.ط،ص،شواذ القراءات،الك ماين،و29صد.ط،
نفتعتنيونصبالقتل.)َكَتَب عليهم الَقت َل(  (8)
(9)  وا  القاف، ومس  والزا إاءةق ناألل  ومحزةاحلس  ،وقتادة اهلحيل،  اذة. ق اءة طالكاملوا  ،1 ،521ص،

 .97ص،3ج،1ط،البحر المحيط،أنوح اذ،و124ص،المرجع السابق،الك ماينو
وتشديدال اءم مس اا،وا  (10) ق نضمالباء  اذة،ويزيدن قر بح وةأيباءة ان .وروإع عاصم،وا ق اءة

 .124ص،المرجع السابق،الك ماين،و29ص،المرجع السابق،خالويه
.583ص،1ج،لسابقالمرجع ا،أنوالسةود (11)
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السةود:"{ائەئەئ} - أنو الزاإقال نتخف   م غزاة(1)وق ئ التاء و ف اد،ع ىححف
.(2)"مموهنمغزاةنالحم م اندراجهحتتالض بيفاألرضألنهايتقصودن انهيفايتقا

 (5)"(4)ع ىأنهوع دل حي مف وا(3)وق ئنال اءقالأنوالسةود:"{جئحئمئىئ} -
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

قالأنوالسةود:[157آلع  اذ:] {جبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجثمث}
.(8)"أإمماجت ةونهأنتملوملمتوتوا(7)نالتاء(6)وق ئ"

قالأنو[158آلع  اذ:] {ٻ پ پ ٱ ٻ ٻ ٻ} -:القراءات الواردة في قوله تعالى
.(2)"(1)نكس ايت مم ما (9)(متبمِ)وق ئالسةود:"

                                                 

ان ،و175ص،1جد.ط،،المحتسب،ان جين.ح وة،وا ق اءة اذةوأيباحلس والزا إاءةق واحهالق اءةا  (1)
،إتحاف فضالء البشر،البناء،و124ص،المرجع السابق،الك ماين،و29صد.ط،،مختصر في شواذ القرآن،خالويه

.230ص،3ط
 .585ص،1،جد.ط،يمإرشاد العقل السل،أنوالسةود (2)
نال اء (لونمَ ع  يَـ )بما  (3) ق اءة وا  وخ  ، والكسائ  ومحزة مثري واألع شوو,ان  واحلس  حم ص  ان  افقهم ق اءة، وا 

.230ص،المرجع السابق،البناء،و242ص،2جد.ط،،النشر،ان اجلزرإمتوات ة.
 ،[ۅۉۉې]:يفقولهتةاىلقب هالحإع ىاخلرابنهردفإم ق أهناخلرابأماووالواويف)ية  وذ(ل كفار، (4)

 .372ص،1ج،2ط،المغني،حم دساملحم س .ل  ؤمنني(يفاحهالق اءةتة  وذ)والواويف

 .586ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (5)
مج (6) الق اءق أ حفص،نالتاء(ونَ ع  مَ ج  )تَ  :الةش ة   رواية يف عاص ا نال اء، م ق أ ،فإنه وم تا متوات ة. جماادالق ائتني ،ان 

 .170صد.ط،،المبسوط،ان مه اذ،و218ص،3ط،السبعة
قولهتةاىل: (7) [جبحب]يتناسبة ، يفقوله: نال اءفهوراج  ىلالحي مف وا .[ۋۋۅۅۉۉې]وأما

.374ص،1ج،2،طلمغنيا،حم دحسنيسامل
 .586ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (8)
ناف ومحزةوال (9) ايتاض ايتتصلنض ريالتاءأوالنوذأوايت م,)متم ومتنا ومت( كسائ وخ  وحفصنكس ايت ميفق أ

وافقهماألع شوان حم ص ،يفاحهاآليةوال قب ها، مأذحفصاضمايت مانايفايتوضةنيفقط،ح يورديفالق آذ
اجل   . يف نالضم والباقوذ متوات خب فه الق ائتني وم تا 2ط،التيسير،الداينة. و91ص، مه اذ، ،المرجع السابق،ان 

 .230ص،المرجع السابق،البناء،و170ص
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 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
پڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ}

[159آلع  اذ:] {ڄڄڄڄڃڃڃڃچ

 ."(3)(و اوراميفنةضاألم )وق ئ"قالأنوالسةود:{ ڤڦڦ} -
السةود:{ ڦڦڄڄڄڄ} - أنو عزمتُ) وق ئ"قال التك م(4)(فإذا ص اة أإ،ع ى

ع   فتومل  ل ه وأر دت   ئ ع ى ل  أحدا،(5)عزمت ذل  نةد تشاور لرتن ةواملتفا ،وم
فإذعنواذاأللوا ةاجلامةةجل   صفا الك المستدعل تومل،أواألم نه،ايتهانةوتة  لالتومل

 .(6)"ع  هتةاىلأواألم نه
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

آل] {چچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑکک}
.(8)"م أخحله ذاجة هخمحوم(7)(لكمحِخيُْ)وق ئ"قالأنوالسةود:[160ع  اذ:

                                                 

 

البحر ،ح اذوا لاةاحلجاز،وأمانالضمفه م ما ميو ،وا لاةسف ىمض .أنو،مخافخيافم ما ميا  (1)
 .102ص،3ج،1ط،المحيط

 .587ص،1،جد.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
،المحتسب،ان جين". واحاتفسريمتالوةوا ق اءة اذة،وقالالس نياحل يب:"،ق اءةان عباسواحهالق اءةا  (3)

 1جد.ط، و175ص، ص،شواذ القراءات،الك ماين، 124د.ط، احل يب، والس ني جالدر المصون، د.ط، ،3،
.463ص

الصاد (4) وجةف  يزيد ن  وجان  هن   وأنو عك مة الشةثاء ق أ ،وأنو  اذة. ق اءة جينوا  د.ط،،المحتسب،ان 
.124ص،المرجع السابق،الك ماين،و29صد.ط،،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه،و176ص1ج

،1ط،البحر،أنوح اذ. ذلوج ىع ىنسقضمالتاءلكاذفتوملع  ،م ناباملتفا [ڄڄ]:ويكوذقوله (5)
 .105ص،3ج

 .588ص،1ج،المرجع السابق،ودأنوالسة (6)
.124،صالمرجع السابقوجةف ن حم د،وا ق اءة اذة.الك ماين،عب دن ع رياءةق نضمال اءومس الحال،وا  (7)
 .589ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (8)
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-القراءات الوادة في قوله تعالى :
آل] {کگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہ}

أو،وايتةىنماماذلهأذيوجدغام(1)وق ئع ىالبناءل  فةول"قالأنوالسةود:[161ع  اذ:
.(2)"ينسب ىلالا ول

 -لى :القراءات الوادة في قوله تعا
ۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئ}

ع  اذ:] {ۈئۈئېئېئېئىئىئىئ السةود:[164آل أنو "قال  مِ)وق ئ
اهلل م يتِ):وق ئ،ماذم أ  فقبائلالة بونروهنافإنهع  هالسالم،أإأ  فهم(3)(سهمأنفَ

أوع ىأذ ذيف، ذنةياخل،أإمنه،اخلع ىأنهخربيتبتدأحمحوف(4)(ع ىايتؤمنني ذنةي
.(5)"حملال ف ع ىامنتداءمبةىنيت م اهللع ىايتؤمننيم وقتنةثه

 -:القراءات الواردة في قوله تعالى

[169آلع  اذ:] {ںںڻڻگگڳڳڳڳڱڱڱڱ}

السةود:{گگڳڳڳڳڱڱ} - أنو "قال نكس (6)(نَبمسِحتََْموَ)وق ئ
،محزةن عبدايترالب،أرنةةم ايتهاج ي ،ومانواسبةنيرجال،وايت ادهبم هداءأحد،(1)السني

                                                 

(1)  الاني: وفتح ال اء ق اءة(،لَّ غَ أن يـ  )نضم ومحزوا  عام  وان  وأيبناف  والكسائ  ورويسجةة وخ   ق اءة،ف  وا 
.243ص،2جد.ط،،النشر،ان اجلزرإ،و171صد.ط،،المبسوط،ان مه اذمتوات ة.

 .590ص،1ج،د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)

مختصر في ،ان خالويهوا ق اءة اذة.،وم دابع رويسوعائشةوفاط ةاجلوزاءالضعاكوأيباءةق نفتحالفاء،وا  (3)
،شواذ القرآن 30صد.ط، والك ماين، صشواذ القراءات، د.ط، و125، ح اذ، 1ط،البحر المحيط،أنو ،3ج،

.109ص
ه: ،وقالف30ص،المرجع السابق،ان خالويهوا ق اءة اذة.,  سىن س  اذع نةضهمعواحهالق اءةا ق اءة (4)

 .م،والصوابنكس اا نفتحايت)َلَمن......(
.591ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (5)
،النشر،ان اجلزرإوا ق اءةمتوات ة.،نكس السنيح يوق ق أناف وان مثريوأنوع  ووالكسائ ويةقوبوخ   (6)

 .232،ص3،طإتحاف فضالء البشر ,،والبناء236ص،2جد.ط،
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وناق همم األنصاررضواذاهللتةاىل،وعبداهللن جعش،ن  هابوعث اذ،ومصةبن ع ري
،أولكلأحدمم لهحظم اخلراب،واخلرابل سولاهللص ىاهللع  هوس م،ع  همأمجةني

السالم(2)وق ئ ع  ه ض ريه  ىل ع ىاإلسناد حيسب،نال اء م  ض ري قت وا،أو الحي   ىل ،وق ل
والتقدي ومحيسبنهمالحي ،ألنهيفاألصلمبتدأجائزاحلحفعندالق ينة،فوايتفةولاألولحمحو

أمواتا أمواتا،قت وا أنفسهم قت وا الحي  حيسنب م تنب ه،أإ  ل هم النه  توج ه م  ايت اد أذ ع ى
ايت والنة م السن ة والك امة األندية ناحل اة ويبش وا نحل  يس وا نهذ أحقاء أهنم ع ى ،ق مالسامةني

تس  تهم معتبار يبقى م هلم حاهلم تبني نةد  ذ القتل انتداء عند نل أوقاهتم مج   يف م لك 
 .(4)"لكث ةايتقتولنينالتشديد(3)(وا ُتر قرُ)وق ئ،وتبشريامفائدةوملتنب هالسامةنيوتحمرياموجه

ع ىأذاحلسباذمبةىن،حسبهمأح اءأأإنل(5)وق ئمنصوناد:"قالأنوالسةو{ڱں} -
:ال قنيم ايفقوله

(6)رناحا ذاماايت ءأصبحثاقال**حسبتالتق واجملدخريجتارة
.(7)"أوع ىأنهواردع ىط يقايتشام ة

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ع  اذ:] {ۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ} السةود:[171آل أنو قال
دالع ىأذ(2)استئنافمةرتضع ىأنه،نكس اا(1)وق ئ...........{ۋۋۅۅۉۉ}"

.(3)" م مياذلهأع الهحمبرةمأج هلاذل أج هلمع ى مياهنممشة نهذم
                                                 

 

.212،ص3،ط.الء البشرإتحاف فض ,.البناءاحلجازنالكس ،ولاةمت منالفتحلاةأال،ومهالاتاذ (1)
إتحاف  ,،والبناء236ص،2جد.ط،،النشر،ان اجلزرإوا ق اءةمتوات ة.، عنهاشامخب واحهالق اءةا ق اءة (2)

 .232،ص3،طفضالء البشر
 .219ص،3ط،السبعة،ان جماادوا ق اءةمتوات ة.ان عام ،واحهالق اءةا ق اءة (3)
 .598ص،1جد.ط،،سليمإرشاد العقل ال،أنوالسةود (4)
د.ط،،شواذ القراءات،ماين الك،و522،ص1ط،الكامل،وا ق اءة اذة.اهلحيل،ان أيبعب ةواحهالق اءةا ق اءة (5)

 .125ص
 .118ص،3ج،1،طالبحر المحيط.أنوح اذ، ىلقائ ه،واويفالبع احمل طملأاتد (6)
 .598ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (7)
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آل] {ٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤ}-:القراءات الواردة في قوله تعالى
السةود:"قال[175ع  اذ: نهول ائهأنو أنوسف اذوأصعانه،وايت اد ،فايتفةولاألولحمحوف، ما

أإ(فالختافوام):ويؤيدهقولهتةاىل(4)ق اءةان عباسوان مسةودم ااو(ول اءهمأَكُفُو خيَُ)أإ
 .(5)"أول اءه

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
آل] {ڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌ}

وايتةىن،ذنكس الزاإايتنقولم حزِ،أحزذم (6)( َنْزِحيَُْم)وق أ"قالأنوالسةود:[176ع  اذ:
ومةىنأحزنهجة ه،أإجةلف هدانا،م ايفدانه،جةلف هحزنا،هنَزَمةىنحَ:وق ل،(7)واحد
.(9)"(8)ومةىنأحزنهع ضهل عزذ،أحدثلهاحلزذ،هنَزَمةىنحَ:وق ل،حزينا

 -الى :القراءات الوادة في قوله تع

                                                 

 

،المبسوط ,ان مه اذ،و91ص،2ط،التيسير ,الداين.وا ق اءةمتوات ة,)وإن اهلل( ,الكسائ لق اءةا ق اءةواحها (1)
.171صد.ط،

.ول ستاجل  ةانااعرتاضاألهناملتدخلنني  ئنيأحدمهايتة قناآلخ ،و مناجاء مستئنافأخبارقالأنوح اذ:" (2)
 .122ص،3ج،1ط،البحر،أنوح اذ

 .600ص،1،جد.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)
،1ط،البحر المحيط،أنوح اذ،و177ص،1جد.ط،،المحتسب،ان جينوا ق اءة اذة.،عك مةوعراءمحل و (4)

 .125ص،3ج
 .603ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (5)
(6)  الزاإناف ق أ ومس  ال اء وق ( ويحزنني يحزنك, ويحزنهم, ويحزن الذين,) :يفنضم قوله مح ي يف

ايتوض فقطق أأنوجةف و،فق أهنفتحال اءوضمالزاإ{103}األنبياء: [ڀڀٺ]تةاىل: نضمال اءيفاحا
 .232،ص3،طإتحاف فضالء البشر ,البناء،و91ص،المرجع السابق ,الداينوا ق اءةمتوات ة.ومس الزاإ،

 واحد.فةلمبةىنمهام نابماجاءف هفةلوأ،أإ (7)
متوات تنيزَأحْنهوَزَواحلقأذحَ (8) نهلاتاذفا  تاذلثبوهت ا الق س ، الدر ،والس نياحل يب،365،ص1،ج3ط،الكشف.

 .495،ص3،د.ط،جالمصون
 .604ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (9)
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ع  اذ:] {گڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہ} [178آل
وس مواواألنسبنالتاءواخلرابل سولاهللص ىاهللع  ه(1)(نبسَحتََْم)وق ئقالأنوالسةود:"

 .(3)"حاهلمأولكلم يتهتىمنهاحلسباذقصدا ىل  اعةفظاعة،(2)مبقامالتس  ة
-القراءات الوادة في قوله تعالى :

ہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ}

وق ئقالأنوالسةود:"[179آلع  اذ:] {ېېېېىىائائەئەئوئوئۇئ
.(6)"(5)م الت   ز(4)(زَ ر ميَُىتمحَ)

-القراءات الوادة في قوله تعالى :

ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتۆئ}

[180آلع  اذ:] {ختمتىتيتجثمثىث

"قال {ۆئۆئ ۈئۈئېئېئېئىئىئىئیی} - السةود: اوأنو األول وايتفةول
أإومحيسنبخبل(7)م ااومحل ع ىق اءةاخلراب،والثاينماذم ،نتقدي مضاف،ايتوصول

 .(8)"الحي يبخ وذمباآتااماهللم فض هاوخرياهلم
                                                 

ق اءة (1) ا  الق اءة واحه محزة ،ايتروع ووافقه متوات ة. ق اءة 2ط،لتيسيرا ,الداينوا  و91ص، إتحاف فضالء  ,البناء،
.232ص،3،طالبشر

خريا (2) هلم  مالءنا أو خريا ل كفار أذالحإمن  ه حم د حتسنبيا وم والتقدي : حم س ، سامل طالمغني.حم د ج2، ،1،
.380ص

 .607ص،1ج،د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)

ووافقهماحلس ،{37}األنفال: [ککک]اناويفقولهتةاىل:تشديديفلناق أمحزةوالكسائ ويةقوبوخ   (4)
.233ص،3ط،المرجع السابق ,البناء،و172صد.ط،،المبسوط ,ان مه اذ.وا ق اءةمتوات ة،واألع ش

  ز(،يقال:ت والق اءةالثان ةم )ال،يقال:مازمي زم زا،:فالق اءةاألوىلم )ايت ز(ومهالاتاذت جةاذ ىلأصلام تقا  (5)
.382ص،1ج،2ط،المغني،حم دساملحم س .م مزمي  زمت  زا

 .609ص،1جالمرجع السابق,،أنوالسةود (6)
َسَبنَّ( (7) ،172ص،المرجع السابق ,ان مه اذ.وا ق اءةمتوات ة،ووافقهايتروع ،ق اءةمحزةواحهالق اءةا ،)وال َتح 

.233ص،المرجع السابق ,البناءو
 .611ص،1،جالمرجع السابق،نوالسةودأ (8)



 

 

95 
 

 

 .(3(")2)نال اءع ىالظاا (1)وق ئلسةود:"أنواقال{يتجثمثىث} -

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ } -:القراءات الواردة في قوله تعالى

[181آلع  اذ:] {ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
ع ىالبناء(4)(بُتُكْ َسَ)وق ئ:"قالأنوالسةود {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ} -

 .(8)"(7)نال ف (مهُ ُترْقرَ)و(6)ع ىالبناءل  فةول(5)(بُتَكْ ُسَ)ول فاعل
"{ٿ ٿ ٹ ٹ} - ع ى(10)(الُقَيرُوَ)نال اء(9)(ولُقُيرَوَ)وق ئقالأنوالسةود:

.(11)"البناءل  فةول
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ع  اذ:] {کگگگگڳڳڳڳڱڱڱ} أنو[184آل قال
.(3)"دملةع ىأهنامااي ةنالحا ،(2)نإعادةاجلار(1)( ِنُالزُّنِوَ)وق ئالسةود:"

                                                 

وا )بما يعملون( (1) ع  وويةقوبان مثريوأيباءةق ، متوات ة،،ووافقهمان حم ص وال زيدإ، وا ق اءة ،ان غ بوذ.
 .233ص،3ط،إتحاف فضالء البشر ,البناء،و299ص،1ط،التذكرة

.113ص،3ج،2ط،الحجة،الفارس .()يبخلون و سيطيوقونج ياع ىقوله: (2)
 .612ص،1جد.ط،،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)
ان .وا ق اءة اذة،واألع شاحلس واألع جوايتروع اءةق وا ،مبن ال فاعلواواهللسبعانهوتةاىل،ايتفتوحةنال اء (4)

،المرجع السابق ,ناءالب،و126صد.ط،،شواذ القراءات،الك ماين،و30،د.ط،صمختصر في شواذ القرآن ,خالويه
 .233ص

،السبعة،ان جمااد.األع شوالشنبوذإافقهوو،وا ق اءةمتوات ة،محزةاءةق وا ،ءورف قت همتاالض ومةوفتحايتن اء (5)
.126ص،المرجع السابق،الك ماين،و233ص،المرجع السابق ,البناء،و221ص،3ط

.315ص،1جد.ط،،تبيان في إعراب القرآنال ,كربإالة.سمموصول،أومصدريةنائبالفاعلا)ما(و (6)
عرفاع ىايتوصول. (7)
 .612ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (8)

 ,البناء،و221ص،المرجع السابق،ان جمااد.األع شوالشنبوذإافقهوو،وا ق اءةمتوات ة،محزةواحهالق اءةا ق اءة (9)
 .126ص،بقالمرجع السا،الك ماين،و233ص،المرجع السابق

واألل  (10) ايتض ومة ،نال اء ان مسةودوا  ،ق اءة  اذة. ق اءة و126ص،المرجع السابق،الك ماينوا  أيب، ان 
 .443ص،5ج،2ط،الجامع ألحكام القرآن،الق طيب،و175،ص1ط،كتاب المصاحف،داود

 .613ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (11)
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 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ںںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭ}

ع  اذ:] {ڭڭڭۇۇ "قال[185آل السةود: أنو ة قَئِآذَ)وق ئ
َ
نالتنوي (4)(و َايت

:(5)م ايفقوله،وعدمه
.(6) اهلل مق  الومذام

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ } -:القراءات الواردة في قوله تعالى

[187آلع  اذ:] {ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

 "ألهنمغ ب(7)وق ئنال اءقالأنوالسةود:"{پ پ} -
 .(9)"(8)م اقب ه(6)ق ئنال اءو"قالأنوالسةود:{ڀ ڀ} -


                                                 

 

،2،جالنشر ,ان اجلزرإ،و113،ص3،ج2،طالحجة ,الفارس وا ق اءةمتوات ة.،ان عام اءةق واحهالق اءةا  (1)
 .245ص

.254،ص1،طالموضح،ان أيبم مي.يفايتةروفض بم التوم دةالباءويف عاد (2)
 .615ص،1جد.ط،،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)

وذل ،نتنوي األولونصبالثاينع ىايتفةول ة)ذآئقٌة الموَت(:وايتروع عب ةوان أيبأنوالربامق أال زيدإوأنوح وةو (4)
وايتروع  األع ش وق أ الفاعل. اسم ونإع ال التنوي  النةدم ملتقاء,(الموتَ )ذآئقة  نصب التنوي  ححف ع ى وذل 

د.ط،،شواذ القراءات،الك ماين،و30صد.ط،،مختصر في شواذ القرآن،خالويهان ،وم تاالق ائتني اذة.السامنني
 .233ص،3ط،إتحاف فضالء البشر ,البناء،و126ص

(.ومذام اهلل مق  ال)فهلف تهغريمستاب،الب تأليباألسود (5)
.615ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (6)
ان مثريوأنوع  ووعاصمن وايةأيبنك ويةقوبن وايةروحوزيد (7) ،نال اءع ىالا بة[ه  ونَ م  ت  ك  يَ  اَل وَ  اس  لنَّ ل   ه  نَّ نـ  يـ  بَـ ي  لَ ]:ق أ

متوات ة،ووافقهمان حم ص .وا ق ا ،300،ص1،طالتذكرة،ان غ بوذ،و173،د.ط،صالمبسوط،ان مه اذءة
 .233،صالمرجع السابق ,البناءو

.ل ناسومتكت ونه(م:)لتب ننهق ناهل،أإ،وناخلرابع ىاحلكاية،[ٻ پ پ]نالا بع ى سنادالفة ني ىل (8)
.386ص،1ج،2ط،المغني،حم دساملحم س 

.617ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (9)
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-القراءات الوادة في قوله تعالى :

{ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ}
[188آلع  اذ:]

السةود:{ڤڤڤڤ} - أنو فة وا"قال مبا تةاىل،أإ قوله يف {ائائەئەئ}:م ا
(1)

أيب ق اءة ع  ه فرَمبَِوذَحُ َفْيرَ) :ويدل (2)(وا ُةَا آتَمبَِ)وق ئ أعروا(3)(واا أُمبَِ)و،مبةىن مبا(4)(واوتُا أإ
 .(5)"أوتوهم ع مالتوراة

ٹٹ} - أ{ڄڄ........ السةود:"قال الفة نينو يف الباء نضم أذ(6)وق ئ ع ى
ع ىأذالفةللهع  هالصالة،(7)وق ئن اءالا بةوفتحالباءف ه ا،اخلراب املل  ؤمننيأيضا

منه،والسالم يتهتى مم  أحد لكل ذم ،احلسباذأو م ا الثاين(8)وق ئ،ومفةومه يف الباء نضم
أإم،والثاينمبفازة،وايتفةولاألولحمحوفلكونهعنيالفاعل،ع ىأذالفةلل  وصول،فقط

،والفاءزائدةم ام ،تهم دلألول(فالحيسبنهم)وقولهتةاىل،حيسنبالحي يف حوذأنفسهمفائزي 
لدملةمفةويلالثاينع  ه اع ى،وجيوزأذحي لالفةلاألولع ىححفايتفةولنيمةااختصارا

 :(9)ولهعكسمايفق

                                                 

 [.61اآلية:،م مي]سورة (1)
د.ط،،شواذ القراءات ,ينك ماال،و30،د.ط،صمختصر في شواذ القرآن،ان خالويهواحهالق اءةا ق اءة اذة. (2)

 .127ص
المرجع  ,ك ماينال،و30،صالمرجع السابق،ان خالويهوا ق اءة اذة.،وان ية  ألع شالنخة وااءةق وا ،نايتد (3)

 .127ص،السابق
 .احلا  ةالسانقةم اج انظ وا ق اءة اذة.،بريوالس   جان اءةق وا ،نالواووض تني (4)
 .619ص،1ج،د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (5)

 .461ص،5ج،2ط،الجامع ألحكام القرآن،الق طيبوا ق اءة اذة.وع سىن ع  ،الضعاكنسبهاالق طيب ىل (6)
،وا ق اءة اذة.ملأاتد ىلصاحباحهالق اءة (7)
بـ نـَّه م(:وان حم ص وال زيدإق اان مثريوأنوع  و (8) َبنَّ ....َفآل َيح س  س  نالا بف ه اوضمالباءيفالثاينفقط،وا )اَلَيح 

إتحاف فضالء ،والبناء،246،ص2،د.ط،جالنشر،وان اجلزرإ،300،ص1،طالتذكرةوات ة.ان غ بوذ،ق اءةمت
.233،ص3،طالبشر

.117ص،2جد.ط،،الدر المصون،الس نياحل يب.الب تل ك  ت (9)
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(1)ت ىحبهمعاراع  وحتسب**نهإمتابأونهيةسنة
ولل  سولأوع ىأذالفةلاأل،ح يححفف همفةومالثاينلدملةمفةويلاألولع  ه ا

والثاينحمحوفلدملةمفةولالفةل،ومفةولهاألولايتوصول،أولكلحاسب،ص ىاهللع  هوس م
والفاءل ةر لظهورتف ععدمحسباهنمع ى،والفةلالثاينمسند ىلض ريايتوصول،الثاينع  ه

.(2)"ومفةومهالض ريايتنصوب،عدمحسبانهع  هالسالم

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ } -:دة في قوله تعالىالقراءات الوار 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

 [195آلع  اذ:] {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ
السةود:"{ٻ ٻ پ پ پ پ} - أنو قال أيب،(بأني)أإ ق أ عنه(3)واكحا اهلل ،رض 

ل سبب ة ق،والباء منهم: لمهنه عامل ع ل يض   م ألنه نسبب رهبم هلم سنته،فاستجاب أإ
واملتفا  ىلالتك مواخلرابإلظهارم الامعتناءنشهذامستجانة،السن ةمست  ةع ىذل 

اخلراب نش ف الداعني ال ،وتش ي  أع اهلم مداراا نهذ واإل ةار سببها نب اذ تهم داا وايت اد
و ذمليب اوادرجةأويلاأللباب،وتة  مالوعدلسائ الةام ني،مجم دالدعاء،قدموااع ىالدعاء

 ذ،والتةبريع ت كاإلثانةناإلضاعةم أنهل سنإضاعةحق ق ة،لتهم داستجانةالدعوا ايتحمورة
خت فه م  ي زم حىت ل ثواب موجبة غري األع ال ع  تةاىل نزااته م ال لب اذ ض اعها ذل عنها

ع  ه الواجبة األمور مة ض يف اإلثانة و ن از القبائح م  عنه صدوره يستع ل ما نصورة ،نتصوي ه

                                                 

 .أإ:وحتسبحبهمعارا (1)
.620ص1جد.ط،،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
(3)   اذة، ق اءة ح وا  1ط،البحر المحيط ,اذأنو 3ج، و150ص، احل يب، ،الدر المصون،الس ني ،3جد.ط،

.538ص
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القول(1)وق ئ ع ى رادة (2)( ُ  ضَمأُ)وق ئ،فالالتفا ح نئح،قائال يناخل،أإ،نكس اهل زة
 .(3)"قةمبعحوفوق صفةلةاملأإعاملمائ منكمنالتشديدوم متة 

أذالواومتستدع الرتت ب،(4)وق ئنالةكسقالأنوالسةود:"{ڤ ڤ} - أو،يتا
 ذل سايتةىنع ىاتصافملف دم أف ادايتوصولايتحمور،ألذايت ادقتلنةضهموقتالآخ ي 

الص ة ح ز يف ذم  مما واحد ا،نكل اتصاف ع ى اجل  ةنل يف نالكل ذل ،لكل ماذ سواء
نهمث  أو منها نإثنني أو ايتحمورة األوصاف م  نواحد ايتوصول م  ف د مل نر يق،ناتصاف  ما

م  مولوأدي احلكم،م ااورأإالكوف ني،التوزي أونر يقححفنةضايتوصوم م البني
 اتص  م  ع ل أض   قد لكاذ نالكل ف د مل اتصاف وق ئع ى (5)نالبةض

( وات قرُوَ) 
 .(6)"نالتشديد

قالأنو[196آلع  اذ:] {ڇڇڍڍڌڌڎ} -:القراءات الواردة في قوله تعالى
.(9)"(8)نالنوذاخلف فة( َنْ ماُيرَم)و(7)وق ئالسةود:"

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
                                                 

)إني ال أضيع( (1)  اذة،ع سىن ع  اءةق وا ، وا ق اءة د.ط،صمختصر في شواذ القرآن،ان خالويه. ،30،
.127صد.ط،،شواذ القراءات ,ك ماينالو

 .30،صالمرجع السابق،ان خالويه. اذةجناحن حب ش،وا ق اءةواحهالق اءةا ق اءة (2)
 .631ص،1ج،د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)

 د.ط،, المبسوط،ان مه اذ اءةمتوات ة،ووافقهمايتروع .وا ق،محزةوالكسائ وخ  اءةق وا ،[ڤڤ] (4)
.234،ص3،طإتحاف فضالء البشر،البناء،و173ص

عام  (5) وان  مثري ان  الثاين،[وا َوقـ ت لواوقاتل]:ق أ ق،نالتشديد حم ص .وا  ان  ووافقهم متوات ة، مه اذ اءة لمرجع ا،ان 
.234،صالمرجع السابق،البناء،و173صالسابق,

 .632ص،1جالمرجع السابق,،أنوالسةود (6)

الق اءةا ق اءة (7) نإسكاذالنوذومحا،رويسواحه [ حبخبمب]ال ومويف،{18} [ڱڱ]الن ليفق أ

الزخ ف،{60} متوات ة،{42[ }ڻۀ]،{41} [ڱڱں]ويف ق اءة ،وا  مه اذ. ،المرجع السابق،ان 
.301،ص1،طالتذكرة،ان غ بوذ،و173ص

ع ىالتوم د. (8)
.634ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (9)
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آل] {کگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہ}
[198ع  اذ:

نسكوذالزاإواومايةدل نازل(1)نسكوذالزاإوق ئقالأنوالسةود:"{ڱںںڻ} -
 .(2)"م طةامو  ابوغريمها







 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

،مختصر في شواذ القرآنيه،،وا ق اءة اذة.ان خالواألع شواحلس و ن اا مومس  ةن حمارباءةق ،وا نـ ز ال[] (1)
.127،د.ط،صشواذ القراءات،والك ماين،30د.ط،ص

.634ص،1،جد.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
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 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤ}

[1:النساء] {ڤڤڤڦ
"وق ئ {ڀڀڀڀٺ} - السةود: (1)قالأنو

ع ىححفايتبتدأ(2)(وناث ..وخالق ) 
 .(3)"أإواوخالقوناث

تتساءلوذ {ٿٹٹ} - أص ه "وتساءلوذ السةود: أنو التاءي ،قال  حدى فر حت
اهل س(5)وق ئ،(4)ختف ف ا يف لتقارهب ا السني يف التفاعل تاء (7)وق ئ،(6)نإدغام

م (َتْسهَُلوذَ) 
ومحلص اةالتفاعلع ىاعتبار،اءةاألوىلوالثان ةوقدفس نهالق ،أإ:تسهلوذنهغريمم،الثالث 
{ٱٻ}ونهفس ،م ايفقول رأيتاهلاللوت اءيناه،(8)اجل  

(تَسُ وذَ)(10)وق ئ،ع ىوجه(9)
 .(11)ننقلح مةاهل زة ىلالسني"

                                                 

أإنهل نةداخلاءوقافمنونةنالضميفم  ةخالق،،وخالٌق منها زوجها وباٌ []واحهالق اءاةا ق اءةخالداحلحاء: (1)
 .31صد.ط،،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه.وا ق اءة اذة،نةنالضميفم  ةناثوأل نةدالباءوثاءمنو

 واوخربمبتداحمحوف.،ع ىاسمالفاعل (2)
.639ص،1جد.ط،،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)
 ذيكوذال فظنتاء،مثالف وأع هناإلدغامملينقصعدداأل،فكاذثالثةأمثال،والسنيق يبةمنه ا،ألنهاجت  مثالذ (4)

.375ص،1ج،3ط،الكشف،الق س عند رادةالتخف  ندم احلحف،ف ميك ،وسنني
وا ق اءة،نتشديدالسني]َتسَّآءلون[ناف وان مثريوأنوع  ووان عام وأنوجةف ويةقوب:واحهالق اءاةا ق اءة (5)

 .303ص،1ط،التذكرة،ن غ بوذا،و175صد.ط،،المبسوط،ان مه اذ.متوات ة
وامستفالوامنفتاحوامص ا . (6)
أَلون[،نسكوذالسني (7)  .31ص،المرجع السابق،ان خالويه.وا ق اءة اذة،ان مسةودواألع شا ق اءةو،]َتس 
 ف سهلنةضكمنةضا.،ايتشارمةيفالسؤال،أإ (8)
 [.1:اآلية،سورةالنبه] (9)
ق اءة (10) ا  الق اءاة واحه وال  اينان  عباس السنيَ]تَسل وَن[:  ىل ح متها ونقل اهل زة حبحف  اذة، ق اءة وا  ان .

.31ص،السابقالمرجع ،خالويه
 .639ص،1،جالمرجع السابق،أنوالسةود (11)
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م ر نزيد:مقول ،اجلارواجمل ورعرفاع ىحمل(1)قالأنوالسةود:"نالنصب {ٹ} -
ق اءة،وع  ا (2)وينص ه

وناألرحام)  نه عز(تساءلوذ ناهلل وايتنا دة السؤال يف يق نوهنا مانوا فإهنم
اتقوااهللواألرحاموص واا،أإ،أوعرفاع ىامسماجل  ل،أسهل ناهللونال حم:ويقولوذ،وجل

يتقى،ومتقرةواا أذ جيب مما قر ةتها والف اء،فإذ والضعاك والسدإ وقتادة جمااد قول واو
عرفا(3)وق ئناجل ،والزموااألرحاموص واا،أإ،وقدجوزالواحدإنصبهع ىاإلغ اء،والزجاج

أإممايتقى،تقدي هواألرحاممحل ،حوفاخلربع ىأنهمبتدأحم(5)نال ف و،(4)ع ىالض رياجمل ور
 .6))"أويتساءلنه

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
قالأنوالسةود:[2:النساء] {ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍ}
عظ  ا(حونا)" ذنبا حونا(7)وق ئ،أإ حاب مصدر واو احلاء (9)وق ئ(8)نفتح

واو(1)(اان حَ) 
.(2)"ام وقَم وْمقالقرَ،أيضامصدر

                                                 

.175د.ط،صالمبسوط, ,.ان مه اذنصب ممحزة،وا ق اءةمتوات ةنال]واألرحاَم[ش ة:ةالمج  ق أ (1)
ةبداهللن مسةودل،نسكوذالسنيوتك ي ح فاجل ]تسئلون به وباألرحام[:ان خالويهووجد عندملأق ع  ها، (2)

.31صد.ط،،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه. اذة،وا ق اءةواألع ش
[محزة:واحهالق اءاةا ق اءة (3) ،والبنا،303،ص1،طالتذكرةووافقهايتروع .ان غ بوذ،،وا ق اءةمتوات ة،]واألرحام 

 .236،ص3،طإتحاف فضالء البشر
ومس  ااجمل ور،ألذالض ريايتتصلم تت ةماقب ه،و ذماذمستنك اعندالنعاةندوذ عادةاخلافضقالالن سانورإ:" (4)

 مفالجيوزالرة الةر ع ىنةضالك  ة، مأذق اءةمحزةمماثبتنالتوات ع رسولاهللص ىاهللع  هوسفه به
".ولسنامتةبدي نقولحناةالبص ةومغرياممم خالفهم"،وقالأنوح اذ:"الةنكبو ف هالق اسا حنويةواا ةمب ت

.341،ص2ج،1،طيرائب القرآن وريائب الفرقان،والن سانورإ،167،ص3،ج1،طالبحرانظ :أنوح اذ،
الق اءاةا ق اءة (5) ،المحتسب،ان جين.،وا ق اءة اذة]واألرحام [مح عبداهللن يزيدايتق إ:عبدال أيبواحه

.128صد.ط،،شواذ القراءات،الك ماين،و179ص،1جد.ط،
.639ص1جد.ط،،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (6)
ق اءة (7) ا  الق اءاة واحه الربام: وأيب سريي  وان  احلاءبًا[]َحو  احلس   اذةق اءوا ،نفتح ة خالويه. المرجع ،ان 

.128ص،المرجع السابق،الك ماين.31،صالسابق
.365ص،1ج،1ط،إعراب القراءات الشواذ،الةكربإ.الفتحمصدر،ونالضماسمايتصدروق لن (8)
.128ص،المرجع السابق،الك ماين.ةا ق اءةأيب،وا ق اءة اذةالق اءاواحه (9)
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 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱں}

[3:النساء] {ںڻڻ

،جار،أإ،اوم قسط:فق ل،نفتحالتاء(3)قالأنوالسةود:"وق ئ{ ڌڌڎڎ} -
يفقولهتةاىل {ۉې}:وممزيدةم ا

أذقسط(5)فإذالزجاجحكى،اومبةىنأقسط:وق ل ،(4)
 .(7)6)")يستة لاستة الأقسط

(8)قالأنوالسةود:"وق أان أيبعب ة{ژژڑڑ} -
 .(9)"(طاب ْمَ) 

"وق ئ{کگ} - السةود: أنو (10)قال
ورناع(11)( َنَرُوَيَ َثرُوَ)  ثالث م  القص  ،ع ى

 .12))"وحم ه النصبع ىأهناحالم فاعلطاب
 .(2)"أوفعسبكمواحدة،فايتقن واحدة(1)أإ(13)قالأنوالسةود:"وق ئنال ف  {ڳ} -

                                                 

 

 ناألل . (1)
 .642ص،1جد.ط،،لعقل السليمإرشاد ا،أنوالسةود (2)

طوا[اا مالنخة : حي ن وثابو نواحهالق اءاةا ق اءة (3) ،المحتسب،ان جينوا ق اءة اذة.،نفتحالتاء]أال تـَق س 
 .128صد.ط،،شواذ القراءات،الك ماين،و31صد.ط،،مختصر في شواذالقرآن،ان خالويه،و180د.ط،ص

[.29:اآلية]سورةاحلديد،[ۉېېېېى] (4)
ملي داحاال اإلهيف)مةاينالق آذ(. (5)
وع ىاحاتكوذ)م(غريزائدة. (6)
 .642ص1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (7)
.129،صالمرجع السابق،الك ماين.وا ق اءة اذة (8)
 .643ص1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (9)
ق اءة (10) ا  الق اءاة النخة واحه و ن اا م وثاب ن  حي  أيب  اذةعب ةوان  ق اءة وا  ، جين. ،ان 

 .181،صالمحتسب
 نضمالثاءوال اءوقص األل ف ه ا. (11)
.644ص1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (12)
َدٌة(جةف :أيبواحهالق اءاةا ق اءة (13) ،وان 175،د.ط،صالمبسوطان مه اذ،.وا ق اءةمتوات ة،نال ف )فـََواح 

.247،ص2،د.ط،جالنشراجلزرإ،
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"وق ئ{ڳڱڱڱ} - السةود: أنو الق اءة(ما)و(مكُانُميَْأَتْكَ َمَ ْمَوْأَ)(3)قال يف
 .(5)"(4)ايتشهورةلإليحاذنقصوررتبته ع رتبةالةقالء

ع ىأنهم عالال جل،قالأنوالسةود:"وقدفس نهذميكث ع الكم {ںںڻڻ} -
يةوهلم ايتؤ،أإماهنم،ع اله الة النكث ة الكنايةفةربع مث ة ق اءة،نةع ىط يقة أذ)(6)ويؤيده

 .(8)"م أعالال جل ذامث ع اله(7)(متة  وا

 {ڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓ}-القراءات الوادة في قوله تعالى :

كوذالدالنس(9)وق ئ،وا ايته ،مس  ة،مج صدقة{ۀ}قالأنوالسةود:"[4:النساء]
 ونضمالصادوسكوذ،ع ىالتخف  
صُ(10)الدال ما فةقَدْمج  التوح د(11)ونض ها،ة صُ،ع ى تثق ل مَدْواو ة َ ُظُقة

.(12)"ة َ ْف ظُ
                                                 

 

 ىأهناخربيتبتدأحمحوف.ع (1)
 .645ص،1جد.ط،,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
.129صد.ط،،شواذ القراءات،الك ماين.ان أيبعب ة،وا ق اءة اذةواحهالق اءاةا ق اءة (3)
 ألهن ناقصا الةقول.،وا لاريالةاقل،ع ىرأإم ي ىأذ)ما(استة  تانال نساءاحا (4)
 .645ص،1ج,المرجع السابق،دأنوالسةو (5)
ق اءة (6) ا  الق اءاة واواحه  اذةطاووس ق اءة وا  مص ف، ن  خالويه. ،مختصر في شواذالقرآن،ان  ،31صد.ط،

 .129ص،المرجع السابق،الك ماينو
 نال اءومس الةني. (7)
 .645ص،1ج ,المرجع السابق،أنوالسةود (8)

ق اءة (9) ا  الق اءاة س   واحه ن  وط عة قتادة قاتهن(اذ: الدال)َصد  وسكوذ الصاد ق ,نفتح  اذةوا  اءة ،الك ماين.
.129ص،المرجع السابق

الق اءاةا ق اءة (10) وأيبواحه أيضا قتادة قاتهن(الس الوان أيبعب ةواحلس ن ع  اذ: نضمالصادوسكوذ)ص د 
،الكامل،اهلحيل،و129ص،لمرجع السابقا،الك ماين،و31ص،المرجع السابق،ان خالويه.وا ق اءة اذة,الدال

 .524،ص1ط
،ان خالويه.،وا ق اءة اذةنضمالصادوالدال)ص د قاتهن(واقدوالنخة وان وثاب:أيبواحهالق اءاةا ق اءة (11)

.174ص،3ج،1ط،البحر المحيط،أنوح اذ،و31ص،المرجع السابق
 .646ص،1ج ,المرجع السابق،أنوالسةود (12)
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 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
أنو[5:النساء] {ڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ} السةود:قال
مبةىنع اذا،مبةىنق اما(4)(ِقَ   ا)(3)وق ئ(2)(ال وايت)و(1)(الاليت)وق ئ" جاءعوذا (5)وق ئ،م ا

.(7)"نفتعها(6)وق ئ،أومصدرقاوم،لش ءواومايقامنها،نكس القاف(اام وَقِ)
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئی}

 [6:النساء] {یییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمت

 ،متُسْسَحْمبةىنأَ(9)(متُسْحَأَ)(8)قالأنوالسةود:"وق ئ {ائەئ} -
 :(10)الم ايفقولم ق

.(11)"أحس نهوا  ل ه وس**خالأذالةتا م ايترايا

                                                 

،129صد.ط،،شواذ القراءات،الك ماين.نخة وان مقسم،وا ق اءة اذةاحلس و ن اا مالالق اءاةا ق اءةواحه (1)
.524،ص1،طالكاملواهلحيل،

 اذة.ق اءةوا ،ملأق ع ىصاحباحهالق اءة (2)
،النشر،ان اجلزرإ،و175ص.ط،د،المبسوط،ان مه اذ.وان عام ،وا ق اءةمتوات ةناف واحهالق اءاةا ق اءة (3)

.247ص،2جد.ط،
نارياألل . (4)
د.ط،،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه.  وزيدن ع  ،وا ق اءة اذةعبداهللن عواحهالق اءاةا ق اءة (5)

.130ص،المرجع السابق ،الك ماين،و31ص
،المحتسب،ان جين.وا ق اءة اذة،نالواووفتحالقافًما()قـََواع سىن ع  وأيبالرباسم:واحهالق اءاةا ق اءة (6)

 .130ص،المرجع السابق،لك ماين،وا182ص،1جد.ط،
 .648ص،1جد.ط،,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (7)
حر الب،وأنوح اذ،257،ص1،ج1،طمعاني القرآن.الف اء،ذ ىلان مسةود،وا ق اءة اذةأنوح االف اءونسبها (8)

.180،ص3،ج1،طالمحيط
 ناحلاء. (9)
 .176ص،1ج،2طاألمالي،القايلانظ :.الب تأليبزن د (10)
 .649ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (11)
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 .(3)"(2)نفتحال اءوالشنيونض ها(1)قالأنوالسةود:"وق ئ{ەئوئ} -
 -دة في قوله تعالى :القراءات الوا

قال[9:النساء] {ڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍ}
.(8)"(7)(اىفةَضُ)و(اىفةَضَ)(6)و(5)(فاءةَضُ)(4)أنوالسةود:"وق ئ

 -الوادة في قوله تعالى : القراءات
أنو[10:النساء] {ڌڌڎڎڈڈژژڑڑکککک} قال

ح ااىقاسيقالص  النار،م اإلصالءوالتص  ة(10)ومشددا(9)السةود:"وق ئنضمال اءخمففا
.(11)"ألق تهف هاوص  تهوص  ته ويتهوأص  ته

-القراءات الوادة في قوله تعالى :

                                                 

احلس :اءةنفتعتني،وق )َرَشَدَا(الس الوع سىالثقف :سةودوأنوعبدال مح الس   وأيبان مواحهالق اءاةا ق اءة (1)
،شواذ القراءات ،الك ماين،و31صد.ط،،مختصر في شواذالقرآن،ان خالويه.ني،وم تاالق ائتني اذةنض ت)ر ش َداً(
.130صد.ط،

 نضمالشنياتباعاحل مةال اء. (2)
.649ص،1جد.ط،,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)
ق اءة (4) ا  الق اءاة طواحه أيب ن  وع   وعائشة مسةود وان  والزا إ حم ص  والس   ان  ،الب  اذة. ق اءة ان وا 

 .130ص،المرجع السابق،الك ماين،و31ص،المرجع السابق،خالويه
 نضمالضادوايتد. (5)
ل (6) الق ائتني ع  واحه ن  ة سى )َضَعافى(: الضاد  اذةنض ها،)ض َعافى(ونفتح الق ائتني وم تا خالويه. المرجع ،ان 

 .31ص،السابق
كارى.مثلَسكارىوسُ (7)
 .652ص،1ج,المرجع السابق،السةودأنو (8)
،1ط،التذكرة،ان غ بوذ.،وا ق اءةمتوات ةنضمال اءوفتحالالم)َسي صَلون(ان عام و ةبة:واحهالق اءاةا ق اءة (9)

 .176صد.ط،،المبسوط،ان مه اذ،و304ص
.وا ق اءة اذة,ءوفتحالصادوالالممشددةنضمال ا)َسي َصلَّون(الرباسم:ح وةوأيبأيبواحهالق اءاةا ق اءة (10)

.131ص،المرجع السابق،الك ماين،و31ص،المرجع السابق،ان خالويه
 .653ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (11)
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گگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھ}

ھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېھھ

ىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئ

[11:النساء] {مئىئيئ
 .(4)"(3)ع ىماذالتامة(2)(ة دَاحِوَ)(1)قالأنوالسةود:"وق ئ{ ہہہ} -
وق ئ {ۓ} - " السةود: أنو ختف فا(سُدْالسُّ)(5)قال الدال ،نسكوذ (يُ ْالثرُّ)ومحل 
 .(6)"( ُ ْالثُّ)و( ُنْال ُّ)و
 .(9)"(8)نكس اهل زة تباعايتاقب ها(7)(هِم إلِفَ)قالأنوالسةود:"وق ئ{ ى} -
 .(12)"(11)ومبن ال فاعلمشددا(10)قالأنوالسةود:"وق ئمبن ال  فةولخمففا{وئوئ} -

                                                 

،النشر،ان اجلزرإ،و176صد.ط،،المبسوط،ان مه اذ.ف وأنوجةف ،وا ق اءةمتوات ةناواحهالق اءاةا ق اءة (1)
.247ص،2جد.ط،

نال ف . (2)
وم ق أنالنصبع ىأذمبةىن:وقةتوحدثت،وايت اد ذحدثحكمواحدةأو رثواحدة، ذايتةىنحك هامذاهتا، (3)

الموضح في وجو  القراءات ان أيبم مي،.اا،وامسهامض  والتقدي و ذمانتالوارثةواحدةخرب)ماذ(ناقصة،وواحدة
.398ص1،جالمغني في توجيه القراءات العشر المتواترةدساملحم س ،،وحم 259،ص1طوعللها,

 .654ص،1جد.ط، ,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (4)
الق اءاةا ق اءة (5) ن( و)السد س( و)الرب ع( )الثل ث(احلس ونة من م س ة:واحه ناجلزم،وا ق اءة اذةو)الثم  ان .

 .131صد.ط،،شواذ القراءات،الك ماين،و31ص،د.ط،مختصر في شواذ القرآن،خالويه
.654ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (6)
ق اءة (7) ا  الق اءاة والكسائ واحه متوات ة،محزة ق اءة األ،وا  ع شووافقهم مه اذ. ،176ص،المرجع السابق،ان 

 .237ص،3ط،إتحاف فضالء البشر،لبناوا
يتناسبةالكس ةال قبلاهل زة. (8)
 .655ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (9)
ا ق اءة (10) الق اءاة واحه متوات ة،نفتحالصاد)ي وَصى(ان مثريوان عام و ةبة: المرجع ،ان مه اذ،وا ق اءة

.237ص،المرجع السابق،البنا،و176ص،السابق
المرجع ،ان خالويه.،وا ق اءة اذةحالصادنالتشديدوفت)يـ َوصَّى(رجاء:رداءوأيبالدأيبواحهالق اءاةا ق اءة (11)

 .31ص،السابق
 .655ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (12)



 

 

109 
 

 

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹ}

ٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ

چڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگ

ڻڻۀۀہہہہھگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻ

[12:النساء] {ھھھےےۓۓڭڭ
 .(3)"(2)ع ىالبناءل فاعلخمففاومشدا(ثُورِيُ)(1)قالأنوالسةود:"وق ئ {ڑڑ} -
 .(5)"(4)وقدق ئمحل ،أإم األمفعسب {کگگ}"قالأنوالسةود:{ککگگ} -
،ؤمدلفةلحمحوفمصدرم{ھ ےے}قالأنوالسةود:"{ھھھھ ےے} -

ل تفخ م له،وتنوينه اإلضاف ة،وم متة قةمبض  وق صفة نالفخامة الحات ة لفخامته أإ،مؤمدة
{ییی}:مقولهتةاىل،يوص كمنحل وص ةمائنةم اهلل

ولةلالس يفختص صمل(6)
ا األحكام ونني والف وع ناألصول ايتتة قة األحكام نني مبا اإل ةار مبع ه ناريامم منه ا يتتة قة

،أومنصوبناريمضار،و ذمانتم تامهاواجبةايت اعاة،التفاو حسبتفاو الف يضةوالوص ة

                                                 

( احلس واألع ش:واحهالق اءاةا ق اءة (1) د.ط،،المحتسب،ان جين. اذةوا ق اءة،م أورثنكس ال اء)ي ور   
و182ص1ج خالويه، ،مختصر في شواذالقرآن،ان  والق31صد.ط، ، القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة اض ،

 .40،د.،ط،صالعرب
(احلس أيضاوايتروع وع سىن ع  الثقف :واحهالق اءاةا ق اءة (2) وا ق اءة،م َورمثَنالتشديدومس ال اء)يـ َور   

 .انظ احلا  ةالسانقة.ة اذ
.658ص،1جد.ط،,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)
الزخمش إوأن, أو أخٌت من األم( )وله أخٌ  (4)  اذةنسبها وا ق اءة وح اذ ىلأيب، . ،1،ج3،طالكشافالزخمش إ،

 .198،ص3،ج1،طالبحر المحيط،وأنوح اذ،486ص
 .658ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (5)
 .11آية:النساء، (6)
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نه مفةول أنه احلال،ع ى ذإ ع ى مةت د فاعل اسم ،فإنه مةىنأو ايتفةول،منف  يف ف ة ل
(2)"أإغريمضارلوص ةاهلل،ناإلضافة(1)ويةضدهالق اءة،الص يح

 -اءات الوادة في قوله تعالى :القر 
[14:النساء] {ائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئ}

.(4)"ننوذالةظ ةيفايتوضةني(3)وق ئ {ۇئ}"قالأنوالسةود:
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺ}

.(6)"(نالفاحشة)(5)وق ئقالأنوالسةود:"[15:النساء] {ٺٿٿٿٿٹٹ
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋ}

[19:النساء] {ۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئ
"{ھےے} - السةود: أنو الفوق ة(لُّمحتَِ)(1)وق ىءقال مبةىن،نالتاء ت ثوا أذ أذ ع ى

 .(2)"الوراثة
                                                 

ق اءة (1) ا  الق اءاة واحه  ,)َييَر م َضار  وصيٍَّة من اهلل(احلس : جين، ان   اذة. ق اءة جالمحتسبوا  د.ط، ،1،
 .525،ص1،طالكامل،واهلحيل،32ص،د.ط،مختصر في شواذالقرآن،ان خالويه،و183ص

.660ص،1ج,د.ط,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
ق اءة (3) وأنوا  عام  وان  ل ه (:جةف وناف  خ  )ن د  يف موضةني، يف اآليةنالنوذ اآلي،احه قب ويف ال  قوله:ة يف ها

ڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېى]

،2جد.ط،،النشر،ان اجلزرإ،و177صد.ط،،المبسوط،ان مه اذ،وا ق اءةمتوات ة.{13:النساء} [ى
 .248ص

 .662ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (4)
الف اء،.اهللن مسةود،وا ق اءة اذةدنسبهاالف اءوأنوح اذوالزخمش إ ىلعبنزيادةح فالباء،)بأتين بالفاحشة( (5)

،3،ج1،طالبحر المحيط،وأنوح اذ،487،ص1،ج3،طالكشاف،والزخمش إ،258ص1،ج1،طمعاني القرآن
 .205ص

 .662ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (6)
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السةو{ڭ} - أنو "قال الكاف(اا  ْمُ)(3)وق ئد: ،نضم لاة  ةْمالضم،وا 
 .(5)"(4) ةْوالضُّ

" {ۈٴۇۋۋۅ} - السةود: أنو ايتفةول(6)وق ئقال ص اة ص اة،ع ى وع ى
نالبحاءأإن نةالقبحم النشوزو كاسةاخل قو يحاءالزوجوأا ه،م أناذمبةىنتبني(7)الفاعل

 .(9)"(ع  كم َشْعَفْيرَذْمأَ ِ)(8)ويةضدهق اءةأيب،والسالطة
(10)وق ىقالأنوالسةود:" {ائەئەئوئوئ} -

نهخربيتبتدأع ىأ،م فوعا(لُةَجيَْوَ) 
واو،حمحوف تقدي ه حال ة مثريا،أإ،واجل  ة واهلل:وق ل،ذل الشئجيةلاهللف هخريا تقدي ه

 .(11)"جيةلنوض ايتظه موض ايتض  
-القراءات الوادة في قوله تعالى :

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿ}

ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃ

 [24:النساء] {چچچچڇڇڇ
                                                 

 

ق اءة (1) ا  الق اءاة م س ةواحه ن  مقسمنة م  اذةوان  ق اءة وا  ، خالويه. د.ط،،ي شواذ القرآنمختصر ف،ان 
 .132،د.ط،صشواذ القراءات،والك ماين،32ص

 .667ص،1ج ,د.ط,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
،ان اجلزرإ،و177صد.ط،،المبسوط،مه اذان .لكسائ وخ  ،وا ق اءةمتوات ةمحزةواواحهالق اءاةا ق اءة (3)

.248ص،2جد.ط،،النشر
.195،ص5ط،حجة القراءات،ان زجن ة.إلنساذ،ونالفتحمماأم هع  ه هنالضمم فةلاي ىان عباسأذالكُ (4)
 .667ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (5)
ق اءة (6) ا  الق اءاة واحه و ةبة" مثري ال اء)م بَـيَّنة(ان  متوات ةنفتح ق اءة وا  ، غ بوذ. 1ط،التذكرة ,ان  ،305ص،

.95ص،2ط،التيسير،الداينو
،نكس ال اء)م بَـي نة(ناف وأنوع  وأن عام وحفصومحزةوالكسائ وأنوجةف ويةقوبوخ  :واحهالق اءاةا ق اءة (7)

 .248ص،2ج،المرجع السابق،ان اجلزرإ،و177ص،المرجع السابق،مه اذان .وا ق اءةمتوات ة
.213ص،3ج،1ط،البحر المحيط،أنوح اذ (8)
.667ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (9)
 .32صد.ط،،المرجع السابق،ان خالويه.ن ع  ،وا ق اءة اذةع سىواحهالق اءاةا ق اءة (10)
.668ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (11)
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وا ذوا األزواج،نفتحالصاد{ٻ}"قالأنوالسةود:{ٻٻٻ} -
التزوج احل ام،أحصنه  يف الوقوع ع  أعفه  األول اء أو األزواج اسم(1)وق ئ،أو ص اة ع ى

ل فاعلع ى،أوأحص أزواجه ،فإهن أحص ف وجه ع غريأزواجه ،الفاعل وق لالص اة
أيضا األوىل الشحوذ،الق اءة ع ى حم ول الصاد القحم (2)وفتح م  ومسهب م قح نظرييه يف ا

 .(3)"وأسهب
احهف ائضاهلل،أإ،ناجل  وال ف (4)(اهللبُتُمُ)وق ئقالأنوالسةود:"{ڀڀڀڀ} -

 .(8)"(7)ظالفةلن ف(6)(اهللُبَتَمَ)(5)وق ئ،ع  كم
ف كوذمةروفاع ىالفةل،ع ىص اةايتبينل فاعل(9)وق ئقالأنوالسةود:"{ٺٺ} -

.(11)"(10)ايتقدر
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

                                                 

(احلس وع ق ة:واحهالق اءاةا ق اءة (1) َنات  ئ ،وا ق اءة اذة،واحاايتوض مستثىنل كسا،نكس الصاد)والم ح ص 
 اجل هور. مق اءة الصاد نفتح ،شواذ القراءات،الك ماينفق أه و133صد.ط، د.ط،،القراءات الشاذة،القاض ،

 .305،د.ط،صالمبسوط،وان مه اذ،41ص
  حفتحعنياسمالفاعليفثالثةألفاظ:أحص فهوحمص وألقحفهوم قح،وأسهبفهومسهب.أإ: (2)
 .675ص،1جد.ط،,ليمإرشاد العقل الس،أنوالسةود (3)
،497ص،1ج،3ط،الكشاف،الزخمش إ. اين،وا ق اءة اذةنسبهاالزخمش إوأنوح اذ ىلحم دن الس  ف ال  (4)

 .223ص،3ج،1ط،البحر المحيط ,أنوح اذو
ق اءة (5) ا  الق اءاة اأيبواحه ن  وحم د  اذةح وة ق اءة وا  ال  اين، لس  ف  جين. د.ط،المحتسب،ان  ،1ج،

 .133ص،المرجع السابق ,الك ماين،و526ص،1ط،الكامل،اهلحيل،و185ص
نفتحالكافوححفاألل . (6)
أإمتبع  كمحت ميذل .،ع ىفةلماض  (7)
 .677ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (8)
،الداين.،وا ق اءةمتوات ةل واحلاءنفتحاأل)َوَأَحلَّ(ع  ووان عام و ةبة:ناف وان مثريوأيبواحهالق اءاةا ق اءة (9)

.305ص،1ط،التذكرة،ان غ بوذ،و96ص،2ط،التيسير
،3ط،الكشاف،الزخمش إ.ميذل ،وأحلبلكمماوراءذلكممتبال مهع  كمحت ،الحإنصب)ِمتاَبال مِه(أإ (10)

 .497ص،1ج
.677ص،1ج,د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (11)
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ہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇ........................ہ}

،أإ{ہہ}قالأنوالسةود:[25:النساء] {ۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ
.(2)"أوأزواجه ،أإأحص ف وجه ،لبناءل فاعلع ىا(1)وق ئ،نالتزويج

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
أنو[27:النساء] {ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀ} قال

.(4)"والض ريل حي يتبةوذالشهوا ،نال اءالتعتان ة(3)وق ئالسةود:"
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

السةود:"[28:النساء] {ٺٺٺٿٿٿٿٹٹ} أنو اهللقال رض  عباس وق أان 
(5)عنه ا

 .(7)"والض ريلهعزوجل،ع ىالبناءل فاعل(6)(نساذَاإِلقَ َخَوَ) 
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ}

[29:النساء] {چچچڇڇڇڇ

ولك ،أإ،نال ف ع ىأذماذتامة(جِتَاَرة )(1)وق ئ"قالأنوالسةود: {ڄڄ ڦڄ} -
 .(2)"أوولك وجودجتارةع ت اضغريمنه ،وقوعها،أإ،اقصدواموذجتارةع ت اض

                                                 

الق (1) ق اءةواحه ا   اءاة و ةبة: وخ   والكسائ  والصاد)فَإ ذا َأح َصنَّ(محزة األل  م،نفتح ق اءة ووافقهموا  توات ة،
 .240ص،3ط،إتحاف فضالء البشر،البنا،و178صد.ط،،المبسوط،ان مه اذ.احلس واألع ش

.682ص،1جد.ط،،إرشاد العقل السليم,أنوالسةود (2)
مختصر في ان خالويه،.،وا ق اءة اذةنال اء)أن يميلوا(ع سىن ع  وقتادةوان مقسم:ةواحهالق اءاةا ق اء (3)

.526،ص1،طالكامل،واهلحيل،32،د.ط،صشواذ القرآن
 .685ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (4)
وجماادوان  (5) عام  وان  وم داب حم ص  . خالويه، صالمرجع السابقان  والك ماين32، د.ط،واذ القراءاتش ,، ،

.133ص
نفتحاخلاءوالالم. (6)
.685ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (7)
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(3)وق ئ"قالأنوالسةود:{ ڃچچ} -
.(5)"نالتشديدل تكثري(4)(وا ُتر قَترَُموَ) 

  -القراءات الوادة في قوله تعالى :
 [30:النساء] {ڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککک}
 .(7)"نكس الةني(اان وَدْعِ)(6)وق ئ"قالأنوالسةود:{ڎ} -
،يص  ههم صال(9)ونفتحالنوذ،م ص ى(8)يدوق ئنالتشد"قالأنوالسةود:{ڈ} -

مص  ة  اة تةاىل،نال اء(10)( ه ِصْيُ)و،ومنه هلل ،والض ري ح ي م  لحل  سببأأو نه
 .(11)"ل ص  

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

                                                 

 

،المبسوط،ان مه اذ.ةف ويةقوب،وا ق اءةمتوات ةجع  ووان عام وأيبناف وان مثريوأيبواحهالق اءاةا ق اءة (1)
.249ص،2جد.ط،،النشر،ان اجلزرإ،و178صد.ط،

 .686ص،1جد.ط،,رشاد العقل السليمإ،أنوالسةود (2)
مختصر في شواذ ،ان خالويه.ق اءة اذةوا ،ع  ن أيبطالبواحلس وايتروع والس   واحهالق اءاةا ق اءة (3)

.41صد.ط،،القراءات الشاذة،القاض ،و240ص،3ط،إتحاف فضالء البشر،البنا،و32صد.ط،،القرآن
.ومس الثان ةمشددةافنضمالتاءاألوىلوفتحالق (4)
.687ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (5)
ق اءة (6) ا  الق اءاة وأيبواحه عب ة أيب  اذةان  ق اءة وا  ح وة، 1ط،الكامل،اهلحيل. 526ص، شواذ  ,الك ماين.

.133صد.ط،،القراءات
 .687ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (7)
ق اءة (8) ا  الق اءاة مقسمواحه ان  الالم،َصل يه()ن  : وتشديد الصاد وفتح النوذ  اذةنضم ق اءة وا  المرجع ،اهلحيل.

.134ص،المرجع السابق ,الك ماين،و527ص،السابق
ليه(ايتروع و ن اا مالنخة واألع شومح دن ق سوحي :واحهالق اءاةا ق اءة (9) ،وا نفتحالنوذوسكوذالصاد)َنص 

 اذة ق اءة جين. ،محتسبال،ان  1جد.ط، و186ص، خالويه، و32ص،المرجع السابق،ان  المرجع  ,الك ماين،
.133ص،السابق

ق اءة (10) ا  الق اءاة ح وواحه  اذةأيب ق اءة وا  عب ة، أيب وان  ة وا527ص،المرجع السابق،اهلحيل.  ,لك ماين،
.134ص،المرجع السابق

 .687ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (11)
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[31:النساء] {گگگگڳڳڳڳڱڱڱڱ}

(1)وق ئةود:"قالأنوالس {گگڳڳ} -
 .(3)"ع ى رادةاجلنس(2)(ريبِمَ) 

 .(5)"ناإلسناد ل هتةاىل،نال اء(4)وق ئقالأنوالسةود:" {ڳڳڱ} -
السةود:" {ڱڱ} - أنو او{ڱڱ}قال مكاذ اسم ايت م نضم

م ض ا(م ميا)،اجلنة نفتحايت مواو(6)وق ئ،ةأإ دخامم م ام،أومصدرم   ،أإحسنا
وايتصدر ايتكاذ حيت ل الثاين،أيضا ع ى ل  حمور،ونصبه مراوع مقدر ندخ كم،نفةل أإ

 .(7)"أودخومم ميا،فتدخ وذمدخال
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئ}

السةود:"وق ئ[33:النساء] {ۆئۆئۈئ (10)(َعاَقَد ْ)و(9)نالتشديد(8)(َعقمَد ْ)قالأنو
.(11)"مبةىنعاقدهتمأميانكموماسعت وام

                                                 

.134صد.ط،،شواذ القراءات ,الك ماين.وجماادواألع ش،وا ق اءة اذةسة دن جبري اءاةا ق اءةواحهالق (1)
 ع ىالتوح د. (2)
.687ص،1جد.ط،,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)
ق اءة (4) ا  الق اءاة واحه عاصم: ع  وايتفضل (ايتروع   اذة،نال اء)َوي َكف ر  ق اءة وا  جمااد. ،3ط،سبعةال،ان 

.134ص،المرجع السابق ,لك ماين،وا240ص،3ط،إتحاف فضالء البشر،البنا،و232ص
.687ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (5)
خالً(ناف وأيبجةف :واحهالق اءاةا ق اءة (6) ،178صد.ط،،المبسوط،ان مه اذ.نفتحايت م،وا ق اءةمتوات ة)َمد 

.249ص،2ط،جاجلزرإ،النش ،د.ان و
.688ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (7)
وا (8) األع ش  اذةق أ ق اءة وا  محزة، ع  م سة ن  1ط،الكامل،اهلحيل. وا527ص، ،المرجع السابق ,لك ماين،

.134ص
 ل توم د. (9)
ق اءة (10) ا  الق اءاة وأيبواحه مثري وان  عناف  وان  وأيبع  و ويةقوبام  جةف  ق اءةل ،ناأل)َعاَقدت(: وا 

.240ص،3ط،إتحاف فضالء البشر،البنا،و179صد.ط،المسوط,،ان مه اذ.متوات ة
 .691ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (11)
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 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺ}

ٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦ

[34:النساء] {ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ

السةو {ٿٿٹ} - أنو مصدريةد:"قال الا ب،ما حبفظ ناألم   ياام تةاىل ،أإحبفظه
له والتوف ق والوع د نالوعد ع  ه موصولة،واحلي ايته ،أإ،أو م  ع  هم هل  اهلل حفظ نالحإ

(1)وق ئ،والنفقةوالق امحبفظه والحبعنه 
حَمبَِ)  ع ىححفايتضافأإ،نالنصب(اهللَظَفِا

 .(2)"الجواوالتةف والشفقةع ىال ،ناألم الحإحفظحقاهللتةاىلوطاعته
ْضَج ِ)وق ئ"قالأنوالسةود: {ڤڤڦ} -

َ
.(5)"(4)(يفايتضرج )و(3)(يفايت

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہ}

 {ہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆ

[36:النساء]

نالنصبع ىامختصاصتةظ  احلقاجلار(1)وق ئقالأنوالسةود:"{ۀۀہ} -
 .(2)"ذإالق ىب

                                                 

ق اءة (1) ا  الق اءاة متوات ة،جةف أيبواحه ق اءة وا  مه اذ. ،المبسوط،ان  و179صد.ط، إتحاف فضالء ،البنا،
.240ص, 3ط, البشر

 .692ص،1جد.ط،,إرشاد العقل السليم،ودأنوالسة (2)
( :مسةودوالشةيبوايتروع والنخة عبداهللن واحهالق اءاةا ق اءة (3) حبحفاألل وسكوذالضادوفتح)في الَمض َجع 

  اذةاجل م، ق اءة وا  خالويه. ،مختصر في شواذ القرآن،ان  و32صد.ط، د.ط،،شواذ القراءات ,الك ماين،
.241ص،المرجع السابق،لبناا،و134ص

الق اءة (4) احه  ىلصاحب أاتد الزخم،مل  اذةوأورداا ق اءة وا  الكشاف، ش إيف ،1ج،3ط،الكشاف،الزخمش إ.
.507ص

 .693ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (5)
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 .(5)"(4)(بِنْاجلَارِواجلَ)(3)وق ئقالأنوالسةود:"{ہہ} -
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىى}

السةود:"[37:النساء] {ائ أنو وسكوذ{ۈۈٴۇۋۋ}قال الباء نضم
.(10)"(9)ونض ه ا(8)ونفتعه ا(7)وق ئنفتحاألول(6)اخلاء

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
[40:النساء] {ڌڌڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍ}
(1)وق ئقالأنوالسةود:"{چڇڇ} -

 .(3)"(2)نال ف ع ىأذماذتامة(ة نَسَحَ) 

                                                 

 

مختصر في ،ان خالويه. اذة،وا ق اءةنالنصب)والَجاَر ذا القربى(ح وةوان أيبعب ة:أيبواحهالق اءاةا ق اءة (1)
.527ص،1ط،الكامل،اهلحيل،و33صد.ط،،شواذ القراءات

 .695ص،1ج,د.ط,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
،المرجع السابق،اهلحيل. ق اءة اذةوا،ايتفضلوأناذع عاصموايتروع واألع شوان  نبوذواحهالق اءاةا ق اءة (3)

.135صد.ط،،واذ القراءاتش ,الك ماين،و527ص
(4)  النوذ، وسكوذ اجل م نفتح الناح ة. واو اجلنب، ذإ 1ط,إعراب القراءات الشواذ،الةكربإأإ، 1ج، ،386ص،

.257ص،1ج،1طمعانى القرآن ،األخفشو
.695ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (5)
متوات ة،وا لاةمت موا ق اءة،جةف ويةقوبصموأيبع  ووان عام وعاوأيبناف وان مثريواحهالق اءاةا ق اءة (6)

.249ص،2جد.ط،،النشر،ان اجلزرإ،و179صد.ط،،المبسوط،ان مه اذ.واحلجاز
ق اءة (7) ا  الق اءاة واحه مثري: ان  ع  وان سةوة (عب دن ع ري ل  اخلاء)ب الَبخ  الباءوسكوذ  اذة,نفتح .وا ق اءة

 .135ص،المرجع السابق ,الك ماين،و528ص،1ط،الكامل،اهلحيل
ق اءة (8) ا  الق اءاة واحه وخ  : والكسائ  (محزة واخلاء)بالَبَخل  الباء متوات،نفتح ق اءة وان وا  األع ش ووافقهم  ة،

.241ص،3ط،إتحاف فضالء البشر،البنا،و179ص،المرجع السابق ،ان مه اذ.حم ص 
ق اءة (9) ا  الق اءاة ع واحه ع  : ن  (سى واخلاء)ب الب خ ل  الباء  اذة,نضم ق اءة وا  خالويه. ،المرجع السابق،ان 

.135ص،المرجع السابق ,الك ماين،و33ص
 .695ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (10)
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السةود:"{ڇ} - أنو (4)وق ئقال
مبةىن(5)(اهَفْة ضَيُ)  وق ئ(6)ومالمها (7)واحد

 

 .(8)"ننوذالةظ ةع ىط يقةاملتفا (فهااعِضَنُ)
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

أنو[42:النساء]{گگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻ} قال
(11)وق ئ،فهدغمالتاءيفالسني،ىع ىأذأص هتتسو(10)(ىومسمتَ)(9)وق ئالسةود:"

(12)(ىومسَتَ) 
.(13)"يقالسويتهفتسوى،حبحفالتاءالثان ة

-الوادة في قوله تعالى :القراءات 
ڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ}

[46:النساء] {ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍ
                                                 

 

،المبسوط،ن مه اذا.وافقهمان حم ص والشنبوذإ،وا ق اءةمتوات ة،جةف ناف وان مثريوأيبواحهالق اءاةا ق اءة (1)
.241ص،3ط،البشرإتحاف فضالء ،البنا،179صد.ط،

.409ص،1ج،2ط،المغني،حم دساملحم س .عفهاوالتقدي :و ذحدثأووق حسنةيضا (2)
 .697ص،1جد.ط،,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)
،148ص،المرجع السابق،ان مه اذ. اءةمتوات ةةف ويةقوب،وا قجان مثريوان عام وأيبواحهالق اءاةا ق اءة (4)

 .241ص،المرجع السابق،البناو
 حبحفاألل والتشديد. (5)
َضةمَ ل تكثري (6)

ُ
.511ص،2جد.ط،،الدر المصون،الس نياحل يب.وق ل: ذايت

ق اءة (7) ا  الق اءاة  اذةاألواحه ق اءة وا  ا مز، وان  ع ج خالويه. ،رآنمختصر في شواذ الق،ان  ،33صد.ط،
.135صد.ط،،شواذ القراءات ,الك ماينو

 .697ص،1ج ,المرجع السابق،أنوالسةود (8)
،ان اجلزرإ،و179ص،المرجع السابق،ان مه اذ.جةف ،وا ق اءةمتوات ةن عام وأيبناف واواحهالق اءاةا ق اءة (9)

 .249ص،2جد.ط،،النشر
 نفتحالتاءوتشديدالسني. (10)
،ن اجلزرإ،وا179ص،المرجع السابق،ان مه اذوا ق اءةمتوات ة،محزةوالكسائ وخ  لق اءاةا ق اءةواحها (11)

 .249ص،2ج،المرجع السابق
 نفتحالتاءوختف  السني. (12)
 .699ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (13)
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لفظا،مت  ومت ة، ةوالك ماسمجنسواحدهم قالأنوالسةود:" ناعتبار ف اده ،وتحمريض ريه
،ة َ ِ مَ ةختف َ ْمج مِ،نكس الكافوسكوذالالم(1)وق ئ،ومجة ةمواضةهناعتبارتةددهمةىن

(2)وق ئ
 .(4)"(3)(المَالكَوذَفُ  حيَُ) 

قالأنو[53:النساء] {ٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹ} -:ءات الواردة في قوله تعالىالقرا
(5)وق ئالسةود:"

.(7)"نالنصبع ى ع اهلا(6)(اوتُؤْميرُذْذَإِفَ) 
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭ}

[57:اءالنس]{ڭڭ

(8)وق ئقالأنوالسةود:"{ۀۀ} -
 .(9)"نال اءرداع ىامسماجل  ل(مهُ ُخِدْ ُسَ) 

(1)وق ئقالأنوالسةود:"{ۀۀ} -
،واوعر ع ىس دخ هم،نال اء(مهُ ُخِدْيُ) 
نالحا  األول اإلدخال غري أنه ع ى نالةنواذ،م تةاىلنل قوله يف :م ا

{ڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہ}
(2)"(3).

                                                 

د.ط،،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه.ذة،وا ق اءة ا)الك ل َم(رجاءوحي والنخة :أيبواحهالق اءاةا ق اءة (1)
 .136صد.ط،،شواذ القراءات ,الك ماين،و33ص

،المرجع السابق،ان خالويه.وا ق اءة اذة،طالبوالس   وان حم ص والنخة ع  ن أيبواحهالق اءاةا ق اءة (2)
و33ص اخل اط، د.ط،،ن محيصن واختيار خلف واليزيديالمبهج في القراءات الثمان وقراءة األعمش واب،سبط
.136ص،المرجع السابق ,الك ماين،و428ص

 ناألل . (3)
 .705ص،1جد.ط،,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (4)
،1ج،3ط،الكشاف،الزخمش إ.اهللن مسةود،وا ق اءة اذةنسبهاالزخمش إوان ح اذ ىلعبداهللن عباسوعبد (5)

.284ص،3ج،1ط،حر المحيطالب،ان ح اذ،و522ص
 حبحفالنوذ. (6)
 .717ص،1ج ,المرجع السابق،أنوالسةود (7)
 ,الك ماين،و33ص،المرجع السابق،ان خالويه. وحي ن وثاب،وا ق اءة اذةان اا مالنخةواحهالق اءاةا ق اءة (8)

.137ص،المرجع السابق
 .720ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (9)
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 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
 {ۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئ}
[58:النساء]

 .(5)"ع ىالتوح د(اأَلَمانَةَ)(4)وق ئقالأنوالسةود:"{ۈٴۇۋ} -
(6)وق ىءقالأنوالسةود:"{ىائائەئەئ} -

 .(7)"نفتحالنوذ(ا مةِنَ) 
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹ}

[60:النساء] {ٹٹٹڤڤڤڤڦ

 .(10)"(9) فاعلالفةالذع ىالبناءل(8)وق ئقالأنوالسةود:"{پپڀڀڀڀٺ} -
السةود:"{ٿٿٹٹٹ} - (11)وق ئقالأنو

هبَِ ُفُكْيَذْأَ)  ع ىأذالراغو (12)(اوا
{ڀٺ ٺ}:مج م ايفقولهتةاىل

(1)"(2). 
                                                 

 

 .287ص،3ج،1ط،البحر المحيط،ح اذ.أنووثاب،وا ق اءة اذةاذمحل  ىلالنخة وان نسبهاأنوح  (1)
 .58اآلية:،سورةاود (2)
 .721ص،1جد.ط،,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)
 .33صد.ط،،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه.ع سىن ع  ،وا ق اءة اذةواحهالق اءاةا ق اءة (4)
 .721ص،1ج,المرجع السابق،دأنوالسةو (5)
،ان اجلزرإ،و84ص،2ط،التيسير،الداين.،وا ق اءةمتوات ةان عام ومحزةوالكسائ وخ  واحهالق اءاةا ق اءة (6)

 .235ص،2جد.ط،،النشر
 .722ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (7)
ان .ق اءة اذةوا ،والزاإيفم  ه ااألل نفتح.وماأَنَزل()بماأَنَزل..هن  وان أيبعب ة:أيبواحهالق اءاةا ق اءة (8)

 .137صد.ط،،شواذ القراءات ,الك ماين،و33ص،المرجع السابق،خالويه
.393ص،1ج،1ط،إعراب القراءات الشواذ،الةكربإ.سبعانهوتةاىل،أإ:أنزلاهللوالفاعلاواهلل (9)
 .723ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (10)
 ,الك ماين،و528ص،1ط،الكامل ,اهلحيل.الفضل،وا ق اءة اذةعباسن وان مسةودواحهالق اءاةا ق اءة (11)

 .137صد.ط،شواذ القراءات,
 ناألل . (12)



 

 

121 
 

 

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
قال[61:النساء] {ڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇ}

مانال ت:م ايفقوهلم،نضمالالمع ىأنهححفممالفةلختف فا(واالُةَترَ)(3)وق ئأنوالسةود:"
ووقةتواواجل  نةد،يفآيةأذأص هاآي ةفعحفتالالم:وم اقالوا،مةاف ة،أص هانال ة،نالة

وع  هقولأيب،ومنهقولأالمكةل   أةتةايلنكس الالم،فصارتةالواالالميفتةاىلفض ت
:(4)ف اساحل داين

.(5)"تةايلأقامس اهل ومتةايل**أياجارتىماأنص الدا ن ننا
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹ}

أو،(7)نالنصبع ىامستثناء( مق  ال)(6)وق ئ"قالأنوالسةود:[66:النساء] {ڤڤڤ
.(9)"(8) مفةالق  ال

 -قراءات الوادة في قوله تعالى :ال

                                                 

 

 .257اآلية:،سورةالبق ة (1)
.725ص،1جد.ط،,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
ق اءة (3) ا  الق اءاة  اذةواحه ق اءة وا  احلس ، جينان. ،المحتسب،  1جد.ط، و191ص، المرجع ،الك ماين،

.137ص،السابق
ار،وق ل:320ولدسنة،انينمحداذ،ان عمناص الدولةوس  الدولة،احلارثن سة دن محداذ،أنوف اساحل داين (4)

.انظ :ار357تويفسنة"قالف هالصاحبن عباد:"ندئالشة مب  وختممب  ،ماذأمريا اع افارسا،ار321سنة
.58ص،2جد.ط،،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،ان خ كاذ

.725ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (5)
.307ص،1ط،التذكرة،ان غ بوذ،و96ص،2ط،التيسير،الداين.ان عام ،وا ق اءةمتوات ةواحهالق اءاةا ق اءة (6)
.107صد.ط،،المقنع في رسم مصاحف األمصار،الداين.ويفمصع أالالشامومحل ا (7)
وف هنظ ، ذالظاا أذ)منهم(صفةل)ق  ال(ومىتمحلالق  لع ى"قالالس نياحل يب:،أنهصفةيتصدرحمحوفع ى (8)

.22ص،4جد.ط،،الدر المصون،الس نياحل يب.مفائدةح نئحيفذم )منهم(غرياأل خاصيق قاحاالرتم ب، ذ
 .729ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (9)
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ڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژ}

السةود:[69:النساء]{ژ أنو مةىن:(1)ق ل...........{ڈژژ}"قال ف ه
ق ل،التةجب أحس أولئ رف قا:مهنه مبةىنالتةجبق ئ،وما (2)ومستقالله

نسكوذ( سْوحَ) 
.(3)"السني
 -ات الوادة في قوله تعالى :القراء

السةود:(71:النساء) {ڳڳڳڳڱڱڱڱںں} أنو (فانف وا)"قال
.(6)"(5)نض ها(4)نكس الفاءوق ئ

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
 {ڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېې}
[73:النساء]

 .(2)"(1)  عادةل ض ري ىلمةىنمَ،نضمالالم( مولُقُ رَلَ)(7)وق ئ"قالأنوالسةود:{ۆ} -

                                                 

وقدردع  هأنوح اذنةدأذس دمالمهنهنه،واوالزخمش إ،حيك أنوالسةودقولم قالنهذحس م نابالتةجب (1)
والت ث لم محابالفارس ،فهومليتب أخحالتةجبم محاباألخفشح ي،خت  ط،وت م بمحابع ىمحاب

.301ص،3ج،1ط،البحر المحيط،ح اذ،وأنو531ص1ج،3ط،الكشاف،الزخمش إنا.محابامة 
َن(الس الوقةنب:أيبواحهالق اءاةا ق اءة (2) قالان خالويه:)وا ،وا ق اءة اذة،نفتحاحلاءوسكوذالسني)َوَحس 

د.ط،شواذ القراءات, ,الك ماين،و33صد.ط،،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه.لاة:َحُسَ وَحْسَ وُحْسَ (
 .137ص

.732ص،1ج،د.ط ,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)
المرجع ،ان خالويه.،وا ق اءة اذةنضمالفاءف ه ا)فانف روا...أوانف روا(الس ال:جماادوأيبواحهالق اءاةا ق اءة (4)

.137ص،المرجع السابق ,الك ماين،و33ص،السابق
.395ص،1ج،1ط،إعراب القراءات الشواذ،الةكربإ.ة،يقال:نف ينِف وينُف  لاوا (5)
.732ص،1ج ,المرجع السابق،أنوالسةود (6)
،1ط،الكامل،اهلحيل،و192ص،1جد.ط،،المحتسب،ان جين.ة اذةوا ق اء،احلس واحهالق اءاةا ق اءة (7)

.528ص
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(3)وق ئ" قالأنوالسةود:{ۆۈۈ} -
.(5)"(4)نال اء( كُيَمل) 

فهنا:أإ،حمحوفأنال ف ع ىأنهخربمبتد(6)وق ئ"قالأنوالسةود:{ۉېې} -
 .(7)"داخلمةهحتتالت ين،وع ىأنهمةروفع ىمنتأ،أفوزيفذل الوقت

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ڱڱڱڱںںڻڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳڳ}

 {ڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆ

(8)وق ئ"قالأنوالسةود:[77:النساء]
.(10)"(9) اا مَل ض ري ىلظنال اء عادة(وذ ُ َظْيُ) 

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئ}

[78:النساء] {ۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئ

                                                 

 

أذاناكمجاعةاحاوص ملواحدالك مةناا،رجلواحداهبميةىنألذم انا،[ڻڻڻۀ]:يفقولهتةاىل (1)
،ان جين.{42}يونس:[ جخحخمخجسحس]:منهم،ف  اماذمجةايفايتةىنأع دالض ريع ىمةناهدوذلفظه،مقوله

.192ص،1ج،د.ط،المحتسب
 .733ص،1جد.ط،,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
ان .وخ  وروح،وا ق اءةمتوات ةجةف ومحزةوالكسائ وأيب  ووان عام و ةبةعناف وأيبواحهالق اءاةا ق اءة (3)

.250ص،2جد.ط،،النشر،ان اجلزرإ،و307ص،1ط،التذكرة،غ بوذ
.413ص،1ج،2ط،المغني،حم دساملحم س .جيوزيففة هالتحمريوالتهن ي(جمازإألذتهن ي)ايتودة (4)
 .734ص،1ج,سابقالمرجع ال،أنوالسةود (5)
ق اءة (6) ا  الق اءاة واحه النعوإ: ويزيد  اذةنال ف )فََأف وز (احلس  ق اءة وا  ، جين. ،1ج،المرجع السابق،ان 

 .33صد.ط،،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه،و192ص
 .734ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (7)
.وان ذمواذ،وا ق اءةمتوات ةجةف وخ  وخب  ع اشاموروح وأيبان مثريومحزةوالكسائواحهالق اءاةا ق اءة (8)

 .250ص،2ج،المرجع السابق،ان اجلزرإ،و180صد.ط،،المبسوط،ان مه اذ
.413ص،1ج،المرجع السابق،حم دساملحم س .[ڈڈژژڑڑ]:أويتناسبةقولهتةاىليفصدراآلية (9)
 .738ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (10)
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 :م ايفقوله،(2)نال ف ع ىححفالفاء(1)وق ئقالأنوالسةود:"{ۋۋ} -
 (3)م يفةلاحلسنا اهلليشك اا

وأين اتكونوامتصل،أوع ىأنهمالممبتدأ،أوع ىاعتباروقوعأين امنتميفموق أين اتكونوا
تظ  وذ ومةارك،أى،نال احل وب مالحم يف تكونوا أين ا آجالكم م  متب مما   ئا متنقصوذ

.(4)"اخلروب
،وص هلانفةلفاع هاجمازا،ال اءنكس (ة دَ  شَمُ)(5)وق ئقالأنوالسةود:" {ۉې} -

 .(7)"(6)م ايفقص دة اع ة
-القراءات الوادة في قوله تعالى :

ٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄ}

.(9)"نإدغامالتاءيفالراءلق بايتخ ج(8)وق ئقالأنوالسةود:"[81:النساء] {ڄڃڃڃڃ
                                                 

ر ك ك م(ط عةن س   اذ:واحهالق اءاةا ق اءة (1) ،1جد.ط،،المحتسب،ان جين.ن ف الكافني،وا ق اءة اذة)ي د 
 .33صد.ط،،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه،و193ص

شة والض ورة، مأنهل ساولة  إضة  يفالة ن ة،ونانهال""،وقالان جين:واحام دوديفالة ن ة"قالان جمااد: (2)
وذل أنهع ىححفالفاء،مهنه،:م دوديفالق آذلكاذأصحمةىن)أإان جمااد(اءعنهم.ولوقالمب دود؛ألنهقدج

.193ص،1ج،المرجع السابق،ان جين.أإ:فاهلليشك اا،ومث هن تالكتابمايتو ،كُقال:ف درمُ
:ةبدال مح ن حساذلالب ت (3)

والش نالش عنداهللمثالذ**م يفةلاحلسنا اهلليشك اا

،3،ج3،طالكتاب.س بويه،ورواهمجاعةلكةبن مال األنصارإ،ول سيفديوانه،ونسبهس بويهحلساذن ثانت
،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب،عبدالقادرن ع  البادادإ،و72ص،2ج,المقتضب،ايتربد،و65ص
.49ص،9ج،4ط

 .739ص،1جد.ط، ,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (4)
 .33ص،المرجع السابق،ان خالويه.نة من م س ة،وا ق اءة اذةواحهالق اءاةا ق اءة (5)
قا،أإ (6) م ا  اع ة، قص دة الوص لوا: يف مبالاة ذل   ىل عدل و منا أا ها، نحل  وايتوصوف احل يب، الس ني الدر .

.45،ص4د.ط،ج،المصون
 .739ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (7)
ق اءة (8) ا  الق اءاة ومحزةواحه ع  و أنو متوات ة،)بـَيَّت طَّائ َفٌة(: ق اءة وا  . جمااد، طالسبعةان  ص3، وان 235، ،

 .303،ص1،جالنشراجلزرإ،
 .743ص،1ج ,المرجع السابق،أنوالسةود (9)
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 -ءات الوادة في قوله تعالى :القرا
 {ھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ}
مع ىمةىن،منك ف  مفةلنفس ،أى،ننوذالةظ ة(1)وق ئ"السةود:قالأنو[84:النساء]

.(2)"منك  أحدا منفس 
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

{ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچ}
(3)وق ئد:"قالأنوالسةو[88:النساء]

.(5)"أيضاخمففا(مهُسَمََر)و(4)مشددا(مهُسَممَر) 
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ںڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭ}

[90:النساء] {ڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېې

السة{ہہہ} - أنو عاط (مْومُءُآجَ)(6)وق ئ"ود:قال نةدع،ناري صفة أنه  ى
 .(7)"أواستئناف،أون اذل ص وذ،صفة

(1)دل لأنهق ئن،حالنإض ارقد{ہھ}"قالأنوالسةود: {ہھ} -
 

 .(5)"(4)(ماُورُدُصُا   َاصِحَ)و(3)(ماُورُدُصُا   َصِحَ)و(2)(ماُورُدُصُة  َصِحَ)

                                                 

ا ق اءة (1) الق اءاة ان ع ريواحه :) الالم)ال ن َكل ف   اذةنالنوذومس  ،وا ق اءة د.ط,   ,شواذ القراءات،الك ماين.
.139ص

 .747ص،1ج،د.ط,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (2)
 المرجع،الك ماين.ا،ومالالق ائتني اذةنالتخف  أيض)رََكَسهم(نالتشديدو)رَكََّسهم( ان مسةود:وااتنيالق ائتنيق اءة (3)

 .139ص,السابق
 ل تشديد. (4)
 .752ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (5)
وأنو (6) الزخمش إ  اذةنسبها ق اءة وا  أيب،  ىل ح اذ 3ط,الكشاف،الزخمش إ. 1ج، و547ص، ح اذ، البحر ،أنو

 .329ص،3ج،1ط،المحيط
 .754ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (7)
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(6)وق ئ"قالأنوالسةود: {ۇ} -
 .(7)"خف  والتشديدتنال(مومُ ُترَقَ َفرَ) 

 .(10)"(9)نسكوذالالم(8)وق ئ"قالأنوالسةود:{ٴۇۋۋ} -
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹ}

ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچ

چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑ

[92:النساء] {کککک

السةود:"{پپ} - أنو قال نتخف  (1)(ار خَ)و(12)نايتد(11)(آء رَخَ)وق ئ مةصا
 .(2)"اهل زة

                                                 

 

د.ط،،المبسوط،ان مه اذ،و309ص،1ط،التذكرة،ان غ بوذ.ءةمتوات ةيةقوب،وا ق اواحهالق اءاةا ق اءة (1)
 .180ص

 .ننصبالتاءمنونة (2)
َراٍت(:احلس والضعاكواحهالق اءاةا ق اءة (3) ،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه.وا ق اءة اذةناألل ،)َحص 

 .140صد.ط، ,شواذ القراءات،الك ماين،و34صد.ط،
َراٍت(:جناحن حب ش اءاةا ق اءةواحهالق (4)  .34ص،المرجع السابق،ان خالويه.وا ق اءة اذةناأللفني،)َحاص 
 .754ص،1جد.ط،,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (5)
َلَقتَـل وك م(احلس وجمااد:واحهالق اءاةا ق اءة (6) ومالق ائتنينالتشديد،أيضا)فـََلَقتـَّل وك م(و،التخف  حفاألل وحب)فـَ

 اذة خالويه. و34ص،المرجع السابق،ان  1ط،الكامل،اهلحيل، و529ص، د.ط،,شواذ القراءات،الك ماين،
 .140ص

 .754ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (7)
،جع السابقالمر ،ان خالويه. ق اءة اذةوا،نسكوذالالم)السَّل َم(احلس وقتادةواجلعدرإ:واحهالق اءاةا ق اءة (8)

 .140ص,المرجع السابق ،الك ماين،و34ص
.400ص،1ج،1ط،إعراب القراءات الشواذ،الةكربإ.وم هالاا  (9)
 .754ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (10)
ق اءة (11) ا  الق اءاة  اذةاواحه ق اءة وا  وايتروع ، حلس  و140ص,المرجع السابق ،الك ماين. إتحاف ،البنا،

 .244ص،3ط،فضالء البشر
.401ص،1ج،1ط،إعراب القراءات الشواذ،الةكربإ.مثل:َقَضآء ،وملذل لاا نايتدواهل ز، (12)
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(3)وق ئقالأنوالسةود:"{ٿٹٹ} -
 .(5)"(4)(واقُدمصَتَذيرَأَمم ِ) 

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ۀۀہہہہھھھھےےۓۓڭڭڭڭ}

ۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېى

[94:النساء] {ىائائەئەئ

 .(8)"اط بوا ثباته،أإ(7)(واتُبمثَتَفرَ)(6)وق ئ"قالأنوالسةود:{ھ} -
،نكس السنيوسكوذالالم(10)و،ناريأل (9)(مَ َالسم)وق ئقالأنوالسةود:"{ڭ} -

اإلسالم نتع ة ح امم يت  تهمل ناري تقولوا م امستسالم،أإ مقال د  ل كم ألقى يت  أو
 .(11)"وامنق اد

                                                 

 

،194ص،1جد.ط،،المحتسب،ان جين.اص ع الزا إ،وا ق اءة اذةجةف والوقأيبواحهالق اءاةا ق اءة (1)
 .141صد.ط، ,شواذ القراءات ،الك ماينو

 .754ص،1جد.ط،،لعقل السليمإرشاد ا،أنوالسةود (2)
.141ص,المرجع السابق ،الك ماين.اهللن مسةود،وا ق اءة اذةأيبن مةبوعبدواحهالق اءاةا ق اءة (3)
ُقوانتشديدالصاد.نال اءوتاءنةداا، (4)  واألصليتصدقوا،أدغ تالتاءيفالصادفهصبحَيصمدم
 .756ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (5)
ون (6) ق اءةالثاء، وخ  ا  والكسائ  محزة متوات ة، ق اءة واألع ش،وا  احلس  وافقهم . د.ط،،المبسوط،مه اذان 

.244ص،3ط،إتحاف فضالء البشر،،والبنا180ص
".ثبتمتةجلنإقامةحىتتتبنيوتتتقولل  جل:قالالف اء:",ألذم تثبتيفالش ءتب نه،متقارنتاذيفايتةىنالق اءتاذ (7)

 .283ص،1ج،1ط,معاني القرآن،الف اء
 .760ص،1ج ,المرجع السابق،أنوالسةود (8)
،180ص،المرجع السابق،ان مه اذ.جةف وخ  ،وا ق اءةمتوات ةناف وان عام ومحزةوأيبواحهالق اءاةا ق اءة (9)

 .251ص،2جد.ط،,النشر،ان اجلزرإو
مختصر ،ان خالويه.،وا ق اءة اذة)الس ل َم(رجاءوأناذن زيدع عاصم:يباحلس وأواحهالق اءاةا ق اءة (10)

 .141ص,المرجع السابق ،الك ماين،و34صد.ط،،في شواذ القرآن
 .760ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (11)
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السةود:"{ڭڭ} - أنو األماذ،نالفتح(ان ؤمَمُ)(1)وق ئقال ل  مبحوم واحا،أإ
 .(3)"(2)أنسبنالق اءتنياألخ تني

السةود:"{ىىائائەئەئ} - أنو نر يققال قب ها يتا تة  ل واجل  ة
.(5)"أوع ىححفممالتة  ل، نواع ىأهنامة ولهلتب(4)(ذمأَ)وق ئنفتح،امستئناف

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿ}

السةود:[95:النساء] {ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄ أنو قال
،أوندلمنه،النك ةح يمليقصدنهقومنهع اهنمىجل يانهجم ،صفةل قاعدوذ{پپپ}"

.(8)"أوندلمنه،ع ىأنهصفةل  ؤمنني(7)وناجل ،اءأواستثن،ع ىأنهحالمنه(6)وق ئنالنصب
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑککککگگگگڳڳڳ}

السةود:[97:النساء] {ڳڱڱڱڱں أنو ماض ا"قال يكوذ أذ حيت ل ،وتوفاام

                                                 

ق اءة (1) ا  الق اءاة الثان ةأيبواحه ايت م نفتح م روايت ه عنه خب   اهل زجةف  و ندال ق اءة,)م وَمناً(ع ىأص ه: وا 
 .245ص،3ط،إتحاف فضالء البشر،البنا،و251ص،2جد.ط، ,النشر،ان اجلزرإ.متوات ة

والس ْ َم.،السمَ مَومها:،السانقتني (2)
 .760ص،1ج ,د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)
التبيان في إعراب ،الةكربإ.ةوا ق اءة اذ،ملينسباااوذم ااالةكربإوأنوح اذو،ملأاتد ىلصاحباحهالق اءة (4)

 .344ص،3ج،1ط,البحر المحيط،أنوح اذ،و382ص،1ج,القرآن
 .762ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (5)

ق اءة (6) ا  الق اءاة وأيبواحه والكسائ  عام  وان  ناف  وخ  : َر(جةف  متوات ةنالنصب)َييـ  ق اءة وا  ، غ بوذ. ،ان 
.181صد.ط،،المبسوط،ان مه اذ،و309ص،1ط،التذكرة

ق اءة (7) ا  الق اءاة أيبواحه والشام : وق قيب  اذةناجل )َيي ر (ح وة ق اءة وا  ، د.ط، ,شواذ القراءات ،الك ماين.
 .141ص

 .763ص،1ج ,المرجع السابق،أنوالسةود (8)
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ق اءةم ويؤيده وأذيكوذمضارعاقدححفمنه حدىالتاءي وأص هتتوفاام،(1)(مهُترْفرموَترَ)ق أ
ع ى(2)(مااُفموَترُ)ويةضدهق اءةم ق أ،والقصد ىلاستعضارصورهتا،ع ىحكايةاحلالايتاض ة

وف ت ي،مضارع تةاىل اهلل أذ أنفسهومبةىن ايتالئكة ف توفوهناىف است فائها،م م  ميكنهم أإ
.(3)"ف ستوفوهنا

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېېېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئ}

 [100:النساء] {ۈئېئېئېئىئىئىئ

او:وق ل،(5)حمحوفأنال ف ع ىأنهخربمبتد(4)وق ئ"قالأنوالسةود:{وئۇئۇئ} -
 :(6)قولهم ايف،ح مةاهلاءنق ت ىلالكافع ىن ةالوق 

(7)والدا مثريعجبهتعجب**م عنزىسبىنملأض نه
:(9)م ايفقوله،نالنصبع ى ض ارأذ(8)وق ى

                                                 

د.ط،,شواذ القراءات ،الك ماين.وا ق اءة اذةنالتاءالسامنة،هم()تـََوفَـّت  :احلس ن ع  اذواحهالق اءاةا ق اءة (1)
.142ص

ق اءة (2) ا  الق اءاة النخة واحه  ن اا م التاء،)تـ َوفَّاهم(:  اذةنضم ق اءة جين،وا  ,المحتسب،ان  ،1جد.ط،
 .194ص

 .766ص،1ج,د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)

ر ك ه(ا ق اءة اذة:،ةن س   اذط عواحهالق اءاةا ق اءة (4) .194ص،1ج,المرجع السابق،ان جيننال ف .)ي د 
والتقدي :مثاويدرمهايتو . (5)
.179ص،4ج،3ط،الكتاب،س بويه.الب تلزياداألعجم (6)
 والصع حاو:،عكساإلماماناالب ت (7)

عجبتوالدا مثري عجبهم عنزإٍّسىبملأْض ِنُهْ
.217ص،5ج،1ط،شرح المفصل للزمخشري،ان ية ش،و179ص4،جالمرجع السابق،هس بويانظ :

ر َكه(احلس البص إواحلس ن ع  اذواجل اح:واحهالق اءاةا ق اءة (8) المرجع ،ان جين.،وا ق اءة اذةنالنصب)ي د 
.142ص,المرجع السابق ،الك ماين،و194ص،1ج,السابق

 ،الب تل  اريةن حبناء (9)
وأحلُقناحلجاِزفهسرتحيا**سهت ُكمنزيللبينمت م والب ت:
 .347ص،1ج،1ط،إيضاح شواهد اإليضاح،الق س انظ :
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.(1)"وأحلقناحلجازفهسرتحيا
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

 {یییجئحئمئىئيئجبحبخبمبىبيبجتحتختمتىتيتجثمثىثيث}

والكل،م التقصري(3)(وا ُص قَترُ)و،م اإلقصار(2)(تُرْقِصُ وا) وق ئ"قالأنوالسةود:[101:النساء]
 .(5)"(4)مبةىن

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ھھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉ}

(6)وق ئ"قالأنوالسةود:[104:النساء] {ې
تكونواأىمهتنواألذ،نفتحاهل زة(ذتكونواأَ) 

.(7)"تهيتوذ
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

[112:النساء]{ےۓۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇ}

نكس الكافوتشديدالسنيوأص ه(بْس كِ يَمَوَ)(8)وق ئ"قالأنوالسةود:﴾ےۓ﴿ -
 .(1)"يكتسب

                                                 

 .769ص،1ج,د.ط,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (1)
ا ق اءة (2) الق اءاة ن عباسوالضيبع أصعانهواحه روا(: الصاد،)تـ ق ص   اذةنضمالتاءومس  وا ق اءة  ،الك ماين.

 .353ص،3ج،1ط,البحر المحيط،أنوح اذ،و142صد.ط،,شواذ القراءات
الق اءاةا ق اءة (3) مختصر في شواذ ،ان خالويه.وا ق اءة اذةنضمالتاءوتشديدالصاد،روا()تـ َقص  :الزا إواحه

 .35صد.ط،،القرآن
(4) " األزا إ: لاا وقال َوأَْقصَ،وف ها الصالة جائزَ اَقَص  ذل  مل َوَقصمَ اا، ا 1ط،تهذيب اللغة،األزا إ. ،8ج،

.278ص
 .770ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (5)
 ،الك ماين،و197ص،1جد.ط،,المحتسب،ان جين.ال مح األع ج،وا ق اءة اذةأيبعبدواحهالق اءاةا ق اءة (6)

 .142ص,المرجع السابق
 .776ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (7)
.35ص،المرجع السابق،ان خالويه.مةاذن جبل،وا ق اءة اذةواحهالق اءاةا ق اءة (8)
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وتوح دالض ريم تةددايت ج يتكاذ،أإيقحفنهويسنده"قالأنوالسةود:{ڭڭۇ} -
وق لالض ري(2)(ا َهبِِمِ ْيرَ)وق ئ,مثي منهحدمها:مهنهق ل،وتحمريهلتا  باإلمثع ىاخلر ئة،أو

(3)"ومثل رتاخ يفال تبة،يكسبل كسبايتدلولع  هنقولهتةاىل
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹ}

املتفا ننوذالةظ ةع ى{ٹڤ}"قالأنوالسةود:[114:النساء] {ٹٹڤڤڤ
.(6)"(5)نال اء(4)وق ئ

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
 {ڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍ}
أن[115:النساء] السةود:قال  يااا{ڇڇ}"و ندخ ه م (7)وق ئ،أإ النوذ نفتح

.(8)"صاله
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

[117:النساء] {ڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀ}

                                                 

 

 .779ص،1ج ,د.ط,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (1)
الق اءة (2) احه صاحب  ىل أاتد ،مل الك ماين  اذة)يـَر م  ب َها(وعند الق ائتني ومال ل   اين، شواذ القراءات  ،الك ماين.

 .143ص
 .779ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (3)
ق اءة (4) ا  الق اءاة وقت واحه وخ   ومحزة ع  و متوات ةأنو ق اءة وا  مسائ ، ع  بة مه اذ. د.ط،،المبسوط،ان 

 .251ص،2جد.ط،,النشر،ان اجلزرإ،و181ص
.397ص،1ج،3ط,الكشف،س الق . [ٿٿ] واوقوله:،وحجةم ق أنال اءأنهردهع ىلفظالا بةالحإقب ه (5)
 .782ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (6)
ل ه (األع شوعاصم:واحهالق اءاةا ق اءة (7) ،مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه.،وا ق اءة اذةنفتحالنوذ)َنص 

 .143ص,المرجع السابق ،الك ماين،و35صد.ط،
 .782ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (8)
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السةود:"{ںں} - أنو التوح دقال ع ى مج (2)(اث نرُأُ)و،(1)وق ئ أنه ع ى أن يأيضا
،مج وث (4)نالتخف  والتثق ل(ناثْأُ)و(ثناوُ)وق ئ،مج  ناثمث ارومث (3)أو،مق  بوق ب

 .(5)"وق بالواوألفاحنوأجوهيفوجوه،ع ىاألصلد سْأُود سُوأُد سَمقول أَ
 -في قوله تعالى : القراءات الوادة

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿ}

[122:النساء]{ٿٿٹٹ

السةود:"{ٿٿ} - أنو نةداا،الصاد(7)نإشام(6)وق ئقال سامنة صاد مل ومحا
.(1)"دال

                                                 

شواذ  ،الك ماين.ة اذةوا ق اء،ناإلف ادع ى رادةاجلنس،: )أ نـ َثى(خبالفاحلس وان عباسالق اءاةا ق اءةواحه (1)
.245ص،3ط,إتحاف فضالء البشر ،البنا،و143ص, د.ط ,القراءات

نالنوذقبل)أ نـ ثًا(:وعائشةئومةاذالقاروأنوح وةواحلس وعراءوأنوالةال ةوأنوهن  ان عباسواحهالق اءاةا ق اءة (2)
والنوذ، اهل زة وضم  اذةالثاء ق اءة وا  جين. ,المحتسب،ان  1جد.ط، و198ص، ,المرجع السابق ،الك ماين،

.368ص،3ج،1ط,البحر المحيط،ح اذأنو،و143ص
 .210ص،9ج،1طجامع البيان في تأويل القرآن،الرربإ.م اقالهالرربإ (3)
دوان ان مسةواءة،وق نضمالواووسكوذالثاء)و ثـ ًنا(ان عباس:اءة،وق نضمالواووالثاء)و ثـ ًنا(:لسخت اينأيوبااءةق  (4)

ومس  جندعباس ان  بم )أ ثـ ًنا(وعائشة: رناح: أيب ن  عراء وق اءة والثاء، اهل زة وضم النوذ قبل ناهل زة)أ ثـ ًنا(نالثاء
،143ص,المرجع السابق ،الك ماين،و198ص،1ج,المرجع السابق،ان جينذة.وسكوذالثاء،والق اءا م ها ا

 .368ص،3ج ,المرجع السابق،ح اذأنوو
 .783ص،1جد.ط، ,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (5)
ورويس (6) وخ   والكسائ  محزة ق أ عنه خب   ومحل  الصاد، الزاإ ناشام داليف نةداا سامنة صاد  قوله:حنو،مل

و {23}القصص: [ڄڄڃڃ]و{94}احلجر: [ٺٺٺ]و{9}النحل: [ڦڦ]

{157}األنعام: [ۈئېئېئېئىئ] األع شوا، ووافقهم متوات ة، ق اءة   مه اذ. د.ط،,المبسوط،ان 
 .244ص،المرجع السابق ،،والبنا181ص

ولك يكوذصو الصاد،واإلشامانا:اوخ طلفظالصادن فظالزاإف  تزجاذف تولدمنه اح فال سنصادومنزاإ (7)
أصد خ طح فحب فم ايفالص اطو:أحدااواإلشاميفع فالق اءير قناعتبارا أرنةة،متا باع ىصو الزاإ،

والثاين م ا:ومص ر ، نهخ ى ح مة والثاليخ ط وغ ضوأ بااه ا، ق ل يف احل مة:يهيت اإلسكاذ خفاء ف كوذنني
 يف: يهيت م ا ضم{11}يوسف: [ٴۇۋۈ]والتع ي  وال ان  الت سري، صاحب عبارة ظاا  نةدع ى الشفتني
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 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
 {ڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑک}
.(4)"(3)م اإلدخالمبن ال  فةول(2)(وذ ُخَدْيُ) وق ئقالأنوالسةود:"[124:النساء]

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېې}

ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئ

[127:النساء] {ىئىئىئ
(5)وق ئقالأنوالسةود:"{ۅۅ} -

 .(6)"مهزةأيامىياءق بن(ي امى) 
 -ات الوادة في قوله تعالى :القراء

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹٹ}

 [128:النساء] {ٹٹڤڤڤڤڦڦڦ

(3)(احلَِاصَيُ)و،م يصر عا(2)(اعَ ِصميَ)و،م يتصاحلا(1)(ااحلََصميَ)وق ئقالأنوالسةود:" 
 .(4)"م ايتفاع ة

                                                 

 

،إبراز المعاني من حرز األماني،أنو امة.انظ :سكوذاحل ف،واوالحإيهيتيفنانالوق ويفنابوق محزةواشام
.51ص،4ط،الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع،القاض ،و71د.ط،ص

 .785ص،1ج, ط.د ,رشاد العقل السليمإ،أنوالسةود (1)
متوات ةجةف و ةبةوروحع  ووأيبان مثريوأيبا ق اءةو،نضمال اءوفتحاخلاء (2) ,التذكرة ،ان غ بوذ.،وا ق اءة

 .246ص ،3ط ,إتحاف فضالء البشر،البنا،و309ص،1ط
الدخول (3) م  اإلدخالم م  أنه ذل  يف ،والوجه ميدخ وهنا اإلدخالأوىلحىتألهنم ف فظ يدخ واا، م مي،. ان أيب

.271،ص1،طالموضح
 .787ص،1ج،المرجع السابق،أنوالسةود (4)
 رمختص،ان خالويه،و200ص،1د.ط،ج,المحتسب،ان جين.اءة اذةوا ق ،روىالضيبع أيبعبداهللايتدين (5)

 .35صد.ط،,في شواذ القرآن
 .790ص،1ج ,المرجع السابق،أنوالسةود (6)
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 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
ڄڄڄڄڃڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍ}

ال ل ستذا نةل{ڇ}قالأنوالسةود:"[129:النساء] {ڌڌڎڎڈڈ
(5)وق ئ،أومر قة

.(6)"(مايتسجونة) 
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

السةود:[130:النساء] {ژڑڑککککگگگگڳ} أنو (7)وق ئ"قال

صاحبه(8)(يتفارقا) منه ا مل يفار  و ذ يتفق،أإ مل الص حنهذ م  ما نوجه وفا  ن نه ا
.(9)"وغريه

 -: القراءات الوادة في قوله تعالى
ٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿٹ}

[135:النساء] {ٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃ

                                                 

 

جةف ع  ووان عام وأيبناف وان مثريوأيبا ق اءةونفتحال اءوتشديدالصادم فتعهاوأل نةدااوفتحالالم، (1)
 .252ص،2جد.ط،،النشر،ان اجلزرإ،و182صد.ط، ,المبسوط،ان مه اذ.وا ق اءةمتوات ة،ويةقوب

قال،وا ق اءة اذة،ق اءةعاصماجلعدرإوااروذع أيبع  ووا نفتحال اءوتشديدالصادم فتعهاومس الالم، (2)
أدغم"ان  مث يصر عا "أراد خالويه: جين. ,المحتسب،ان  1جد.ط، و201ص، خالويه، مختصر في شواذ  ،ان 

 .530ص،1ط,الكامل ،اهلحيل،و36ص ,القراءات
,البحر المحيط،أنوح اذ.،وا ق اءة اذةب دةالس  اينعق اءةنضمال اءوفتحالصادوأل نةدااومس الالم،وا  (3)

 .108ص،4جد.ط،،الدر المصون ،الس نياحل يب،379ص،3ج،1ط
 .791ص،1ج,د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (4)
 .36صالمرجع السابق,  ،ان خالويه.أيب،وا ق اءة اذةواحهالق اءاةا ق اءة (5)
 .793ص،1ج,سابقالمرجع ال،أنوالسةود (6)
ق اءة (7) ا  الق اءاة القارئواحه خ  ل  ،ان  ح اذ أنو  اذةوعزااا ق اءة وا  أف ح، ن  زيد ىل خالويه. المرجع ،ان 

 .382ص،3ج،1ط,المرجع السابق،ح اذأنو،و36ص ,السابق
 ناألل . (8)
 .793ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (9)
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ع ى(2)(ري قِوفَأَيِني غَكُذيَ ِ)(1)وق ئ"قالأنوالسةود:{ٺٿٿٿٿ ٹٹٹ} -
عنها،ع  ه{ٹٹٹ }:لةقولهتةاىلوجوابالش طحمحوفلدم،أذماذتامة أىفالمتنةوا

،فإذاهللتةاىلأوىلجبنس الاينوالفقريايتدلولع  ه امباذم ،ط بال ضاالاىنأوت محاع ىالفقري
(3)وق ئ،ولومأذالشهادةع  ه امص عةهل ايتا  عها

 .(5)"(4)(مهبِِىَلوْأَ) 
السةود:{ڦڦ} - أنو ترَ ِوَ)وق ئ"قال والتصدإم (6)(وا ُذ ول تم،(7)الومية و ذ أإ

 .(8)" قامةالشهادة
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑک}

أن[136:النساء] {کککگگگگڳڳ السةود:قال (9)وق ئ"و
 

.(11)"(10)ع ىالبناءل  فةول(لَزِنْأُ)و(لَز نرُ)

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

                                                 

.145صد.ط،,شواذ القراءات،الك ماين.وان أيبعب ة،وا ق اءة اذةأيبان مسةودوواحهالق اءاةا ق اءة (1)
 نال ف ف ه ا. (2)
 .145ص،المرجع السابق ،الك ماين.أيب،وا ق اءة اذةواحهالق اءاةا ق اءة (3)
 .412ص،1ج،1ط،إعراب القراءات الشواذ،الةكربإ.أإع ىجنسايتختص نيناجل  ، (4)
 .796ص،1جد.ط،,عقل السليمإرشاد ال،أنوالسةود (5)
واحدة (6) واو الالم ،نضم ان  ق اءة متوات ةوا  ق اءة وا  ومحزة، عام  ،التيسير ,الداين. 2ط و97ص، غ بوذ، ،ان 

 .310ص،2ط،التذكرة
ع ىالالم متهامثط حتاهل زةوط حتح،وق لأص ها)ت ووا(فهندلم الواوايتض ومةمهزةفصار)تَرْ ُؤوا(نإسكاذالالم (7)

 .216ص،5ط،حجة القراءات،ان زجن ة.فصار)تَرُ وا(
 .796ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (8)

وافقهمان حم ص و،وا ق اءةمتوات ة،ع  ووان عام ان مثريوأيبوا ق اءة ا،نضمالنوذواهل زومس الزاإف ه (9)
.246ص،3ط،إتحاف فضالء البشر ,لبناا،و97صالمرجع السابق ,الداين.وال زيدإواحلس 

ونائبالفاعلض رييةودع ى)الكتاب(. (10)
 .797ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (11)
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ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئیی}

[140:النساء] {ییجئحئمئىئيئجبحبخبمب

السةود:"{ېېى} - أنو قال ل  فةول التنزيلوق ئ بن ا (3)(لَزَنرَ)و(2)واإلنزال(1)م 
 .(4)"أيضاخمففا

السةود:{یییجئ} - أنو "قال  اذا مت ك (5)(مهُ َثرْمِ)وق ئ غري  ىل إلضافته ،نالفتح
{ڭڭڭۇ} :م ايفقولهتةاىل

 .(7)"أإيفمثلحاهلم،ع ىالظ ف ةاومنصوب:وق ل،(6)
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿٿ}

قال[141:النساء] {ٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃ
.(10)"(9)نإض ارأذ(8)(مكُةَنرَمنَْوَ) وق ئأنوالسةود:"

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

                                                 

 ووان عام ومحزةوالكسائ وأيبع ناف وان مثريوأيباءةق وا ,)َوَقد  نـ ز َل(نضمالنوذومس الزاإم تشديداا: (1)
 .253ص،2جد.ط،،النشر ,ن اجلزرإ،وا182صد.ط،،المبسوط ,ن مه اذا.وا ق اءةمتوات ة،جةف وخ  

اهل ز (2) الزاإنضم و)أ ن ز َل(: ومس  ق اءة، والنخة ا  مسةود وان   اذة، ق اءة ا  د.ط،,شواذ القراءات ،الك ماين.
 .389ص،3ج،1ط,البحر المحيط ،أنوح اذ،و145ص

(3)  والتخف  ، ق اءةنفتعتني ووا  واحلس جمااد الةويف وعر ة  اذة،مح د ق اءة وا  خالويه. مختصر في شواذ  ،ان 
 .145ص,المرجع السابق ،لك ماين،وا531ص،1ط,الكامل  ،اهلحيل،و36صد.ط،,القرآن

 .799ص،1ج،د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (4)
,المرجع السابق ،اهلحيل.ا ق اءة اذةم اقال ناف ،وواألص ة ع،القورس ع أيبجةف واحهالق اءاةا ق اءة (5)

 .531ص
 .23امية:،الحاريا  (6)
 .800ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (7)

.36ص,المرجع السابق ،ان خالويه.وا ق اءة اذة،ع ريوال  اينواألخفشع نةضهمان ا ق اءةنالنصب،و (8)
 .145ص,المرجع السابق ،الك ماين

.43،ص3،ج3طالكتاب, ,.انظ :س بويهون َنُكمايتَودبُةواإلخاءُ**أملَأُكجارَُمْموَيكوَذن ين:ر ئةمقولاخل (9)
 .801ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (10)
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 {چچچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈڃڃچ}
السةود:"قال[142:النساء] الفةل{ڇڇڇڇڍڍ}أنو ع ى مايتك ه ،متثاق ني

.(3)"ومهامجةامسالذ(2)نفتحالكاف(1)وق ئ
 -القراءات الوادة في قوله تعالى :

السةود:[143:النساء] {ڑڑککککگگگگڳڳڳڳڱڱڱ} أنو قال
الحال(4)وق ئ" م ا،واومبةىنمتحنحننيأ،أودينهم،يهمأورأ،أإمحنحننيق وهبم،(5)نكس 

 مبةىن ص صل ،ص صلتجاء عنه اهلل رض  مسةود ان  مصع  (7)وق ئ(6)(نيَنِحِنْحَتَمُ)ويف

.(8)"وأخ ىيفأخ ى،أإط يقة،ومهذايتةىنأخحهبمتارةيفدنة،ايتةج ةنالدالغري(نينِدِنْدَمُ)

 {ۓڭڭڭڭۇۇۆۆۈۈ} -:القراءات الواردة في قوله تعالى

ويةضدهأذمجةه، رَ والسمرْواولاةمالسم،نفتحال اء(9)وق ئ:"قالأنوالسةود[145:النساء]
 .(10)"أدراك

                                                 

ا ق اءة (1) الق اءاة وا ق اءة اذةعبدال مح ن واحه ا مزواألع ج، د.ط،مختصر في شواذ القرآن ،ان خالويه. ،
.145صد.ط،,شواذ القراءات،ينالك ما،و36ص

 .393ص،3ج،1ط,البحر المحيط،أنوح اذ.أسد،ونضمالكافلاةأالاحلجازنفتحالكافلاةمت مو (2)
 .801ص،1ج,د.ط،إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)
ان ،و203ص،1جد.ط، ,لمحتسبا ،ان جين.سوع  ون فائد،وا ق اءة اذةان عبااءةق وا ،)م َذب ذ ب يَن( (4)

.36ص,المرجع السابق ،خالويه
الثان ة. (5)
 .146ص,المرجع السابق ،الك ماين.وا ق اؤة اذة،أيضاأيبن مةباءةق نالتاءايتفتوحةومس الحالالثان ة،وا  (6)
.531ص،1ط ,الكامل ،اهلحيل.س ع أيبجةف ،وا ق اءة اذةالقورواحهالق اءاةا ق اءة (7)
 .802ص،1ج,المرجع السابق،ةودأنوالس (8)

(9) ) ،2ط,التيسير ،الداين.وا ق اءةمتوات ة،بوجةف ويةقع  ووان عام وأيبناف وان مثريوأيباءةق ،وا )الدََّرك 
.183صد.ط،,المبسوط،ان مه اذ،و98ص

 .803ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (10)
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 -:القراءات الواردة في قوله تعالى
{گگگگڳڳڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻ}
.(3)"(2)ننوذالةظ ة( همتِؤْنرُ)(1)وق ئ"قالأنوالسةود:[152:النساء]

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
 {وئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئ}

ع ى،نفتحالةنيوتشديدالدال(5)(َمتَرَةدُّوا)و(4)(وادُتَةْمترَ)وق ئ"قالأنوالسةود:[154:النساء]
.(6)"فهدغ تالتاءيفالداللتقارهب ايفايتخ جنةدنقلح متها ىلالةني،أذأص هتةتدوا

 -القراءات الوادة في قوله تعالى :
السةود:[159:النساء] {ڻڻڻڻۀۀہہہہھھھھے} أنو قال
ي ج الض ريالثاينواألول،مج ةقس  ةوقةتصفةيتوصوفحمحوف ل ه{جئۀۀہہہ}"

السالم قبلأذتزاق،لة سىع  ه السالم م أالالكتابأحد مل ؤمن نة سىع  ه أإوما
 منُمِؤْ رُلَ)(7)ويةضدهنهنهق ئ،عوقتالتك   وم حني مياذمنقرا،روحهنهنهعبداهللورسوله

 .(8)"يتاأذأحدايفمةىناجل  ،نضمالنوذ(مهتِِوْقبلمَنه

                                                 

،98ص،2ط,التيسير،الداين.نال اء،ومالالق ائتنيمتوات ةفق أه،ميفروايةحفص معاص،ق أق اءالةش ةم همنالنوذ (1)
 .183صد.ط،,المبسوط،ان مه اذو

ع ىاملتفا . (2)
 .806ص،1جد.ط،,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)
د.ط، ,مختصر في شواذالقرآن ،ان خالويه.اءةأيبن مةب،وا ق اءة اذةوا ق ،نسكوذالةنيوفتحالتاءالثان ة (4)

.146صد.ط،,شواذ القراءات ،الك ماين.36ص
 .98ص،المرجع السابق،الداين.روايةورش،وا ق اءةمتوات ةناف يفواحهالق اءاةا ق اءة (5)
 .807ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (6)
.147ص،المرجع السابق ،الك ماين.وجماادوالضعاك،وا ق اءة اذةواحهالق اءاةا ق اءةأيبن مةب (7)
 .810ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (8)
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 -:القراءات الواردة في قوله تعالى
ۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئییییجئحئمئىئ}

[162:النساء] {جتيئجبحبخبمبىبيب
نناء،نال ف ع ىأنهمةروفع ىايتؤمنوذ(1)وق ئ"قالأنوالسةود:{جئ یجئ} -

 .(3)"م تنزيلالتااي الةنواينيفمنزلةالتااي الحايت(2)ع ىمام 
(4)وق ئقالأنوالسةود:"{جئ مبىبيبجت} -

م اعاةلظاا قولهتةاىل،ل اءنا(م هِتِؤْ رُسَ) 
.(5)"وايتؤمنوذناهلل

 -:القراءات الواردة في قوله تعالى
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿ}

[163:النساء] {ٿٿٹٹٹٹڤڤڤ
.(8)"(7) مبةىنمزنورنْواومج زَ،نضمالزاء(6)وق ئقالأنوالسةود:"{جئ ڤڤڤ} -

                                                 

أنوع  ويفروايةيونسوااروذمال ن ديناروع سىالثقف وعاصماجلعدرإوان عباسوأيبوواحهالق اءاةا ق اءة (1)
،،والبنا147صد.ط،،اتشواذ القراء،الك ماين،و203ص،1جد.ط،،المحتسب،ان جين.،وا ق اءة اذةعنه

 .248ص،3ط،إتحاف فضالء البشر
.[ۇئۇئۆئۆئۈئۈئ]:تةاىلعندتفسريقوله (2)
 .813ص،1جد.ط، ,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)
،2جد.ط،،النشر،ان اجلزرإ،و98ص،2ط،التيسير،الداين.محزةوخ  ،وا ق اءةمتوات ةواحهالق اءاةا ق اءة (4)

 .253ص
 .814ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (5)
،ان اجلزرإ،و98ص،المرجع السابق،الداين.،وا ق اءةمتوات ةنضمالزاإيفمج  الق آذ,)ز ب وراً(ق أمحزةوخ  : (6)

.253ص،2ج،المرجع السابق
وفُرُ وس (7) فَرْ س ع ،مثل واجلُ وسوق ل: الُقةود مثل مصدر أنه ى ,التبيان في إعراب القرآن ،الةكربإ. ،1جد.ط،

.409ص
 .815ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (8)
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 -:القراءات الواردة في قوله تعالى
[164:النساء] {ڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ}
 .(3)"(2)ن ف رسل(1)وق ئ"قالأنوالسةود:{جئ ڦ} -
ع ى(4)وق ئ،ن ف اجلاللةونصبموسى"قالأنوالسةود:{جئ ڃڃچچچ} -

 .(6)"(5)الق ب

 -:القراءات الواردة في قوله تعالى
[166:النساء] {کککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱں}

نتشديدالنوذونصبوق ئ،نتخف  النوذورف اجلاللة"قالأنوالسةود:{کک} -
مههنميتاتةنتواع  همباسبقم السؤالواحتجع  هم،واواستدراكع ايفهممماقب ه،(7)اجلاللة

 .(8)" هنمميشهدوذنحل لك اهلليشهد:اخلق ل{ٱٻٻ}:نقولهتةاىل
 .(11)"(10)(هُلَزمنرَ)(9)وق ئ"قالأنوالسةود:{گڳڳ} -

                                                 

 .414ص،3ج،1ط,البحر المحيط،أنوح اذ.وا ق اءة اذة،نال ف يفموضةني)ور س ٌل(أيبن مةب:ق أ (1)
وِ قيم اقالام ؤالق س:،ألنهموض تفص   ،قالأنوح اذ:"وجازامنتداءنالنك ةانا،ع ىامنتداء (2) عندناملنشق 

"،"حُيَوملِ الةكربإ: حمحوفوقال وخربه مبتدأ يكوذ أذ ُرُسل ،واجل د ومث ل  سل"ف كوذ،أإ صفة قصصناام( .)قد
.414ص،3ج،المرجع السابق،أنوح اذ،و420ص،1ج،1ط,إعراب القراءات الشواذ،الةكربإ

 .815ص،1جد.ط، ,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (3)
الق  (4)  د.ط، ,مختصر في شواذالقرآن ،ان خالويه. وحي ن وثاب،وا ق اءة اذة ن اا مالنخةاءاةا ق اءةواحه

.148صد.ط،،شواذ القراءات،الك ماين،و36ص
وموسىفاعال.،ع ىأذيكوذمفةوم،ننصباسماهلل،)وَكلَّم اهللَ موسى( (5)
 .816ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (6)
،الك ماين.36ص,المرجع السابق ،ان خالويه.اجل احاحلك  ،وا ق اءة اذةالس   ونب حواءةق وا ،اللََّه()َلك نَّ  (7)

 .148ص،المرجع السابق
 .817ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (8)
 .415ص،3ج،المرجع السابق،أنوح اذ. اذ ىلالس   ،وا ق اءة اذةعزاااأنوح (9)
 نالتشديد. (10)
 .818ص،1ج,المرجع السابق،والسةودأن (11)
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  -:القراءات الواردة في قوله تعالى

السةود:[167:النساء] {ڻڻڻڻۀۀہہہہھ} أنو  وق ئ"قال

 .(3)"(2)مبن ال  فةول(1)(وادُّصُ)

 -:الواردة في قوله تعالى القراءات
ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿ}

ٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ

[171:النساء] {ڇڇڍڍڌڌڎڎڈڈژژڑڑچڇڇ

 تع ىص اةكِمالس ،(4)نكس ايت موتشديدالسنيوق ئقالأنوالسةود:"{ٺٺ} -
 .(5)"ايتبالاة

(6)وق ئقالأنوالسةود:"{چڇڇڇڇ} -
كوذلهمايأإسبعانه(7)(وذُكُيَذْ ِ) 

 .(8)"ولد

  -:القراءات الواردة في قوله تعالى
ڻںکککگگگگڳڳڳڳڱڱڱڱ}

                                                 

,د.ط,مختصر في شواذ القرآن ،ان خالويه.يبواقدوقتادة،وا ق اءة اذةوا ق اءةعك مةواألع جوأنضمالصاد، (1)
 .148صد.ط،،شواذ القراءات،الك ماين،و36ص

.422ص،1ج،1ط،إعراب القراءات الشواذ،الةكربإ.أإصدامالش راذ (2)
 .818ص،1جد.ط،,إرشاد العقل السليم،ودأنوالسة (3)
.36ص،المرجع السابق ،ان خالويه.ةجةف ن حم د،وا ق اءة اذةوا ق اء،)الم س يح ( (4)
.820ص،1ج ,المرجع السابق،أنوالسةود (5)
شواذ ،الك ماينو،36ص,المرجع السابق،ان خالويه.تادةوأيبواقد،وا ق اءة اذةاحلس وقواحهالق اءاةا ق اءة (6)

 .148صد.ط،،القراءات
 نكس اهل زةورف يكوذ. (7)
 .822ص،1ج,المرجع السابق،أنوالسةود (8)
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(1)وق ئ"قالأنوالسةود:[172:النساء] {ڻ
(3)وق ئ،(2)نكس السنيوا لاة(ماُ ُشِعْ َسَفَ) 

.(4)"ننوذالةظ ةنر يقاملتفا (َفَسَنْعُش ُُام)

                                                 

 .36صد.ط،,مختصر في شواذ القرآن،ان خالويه.األع ج،وا ق اءة اذةواحهالق اءاةا ق اءة (1)
 يفمضارع)حش (. (2)
ق اءة (3) ا  الق اءاة وواحه احلس  وا  عاصم، ع   اذةايتفضل ق اءة خالويه. و36ص,المرجع السابق ،ان   ،اهلحيل،

.532ص،1ط,الكامل
 .825ص1ج د.ط، ,إرشاد العقل السليم،أنوالسةود (4)
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 الخــاتمة

 أهم النتائج والتوصيات
 أهم النتائج:

الق اءا  -1 نهنواع حافال ماذ السةود أيب اإلمام تفسري نةض،أذ  ل ه ذاب م ا ول س
الباحثني.

حتتاج،مرتام ةاألط اف،أذالق اءا الق آن ةيفتفسريأيبالسةود ههنامباق التفاسري -2
  ىلتوث قودراسة.

 الق اءا  ىلأصعاهباوذم نوعها.أنهمليةتيننةزومثريم  -3
(مائتنيوثالثةوُخسنيموضةا،253ن غعددمواض الق اءا ايتحمورةيفالسورتني) -4

 وايتواض قدتقتص ع ىق اءةواحدة،وقدتشت لع ىق ائتنيأوأمث .
ائقالتوج هعنداإلمامأيبالسةود،فهح انايتجه ىلتوج هالق اءةم اجلانباخت  ط  -5

منه ويندر وايتةنوإ، ال اوإ اجلانب م  وتارة الص يف، اجلانب م  وأح انا النعوإ،
امحتجاجناجلانبال مس ،وأمث األسال باستة امعندهالتوج هالنعوإمثايتةنوإمث

 ال اوإ.
نلمندم ال جوع ىل،ت ادع ىمتبالتفسريوحداايفتوث قالق اءا مميك امع -6

 متبالق اءا ايتةت دة.
، ذالق اءا الق آن ةا األصلواحلكمع ىماوصفهع  اءالنعوم قواعدوأق سة -7

 ول سالةكس.
ال اةواعد ذاخالفتقأح اناينقدالق اءةالصع عةوحيكمنشحوذااويؤخحع  هأنه -8

 وأق ستها.الة ن ة
 التوصيات: 

 أوص نإم الالدراسةوالترب قع ىنق ةأجزاءاحاالتفسري. -1
 دعوةالباحثني ىلدراسةالق اءا الق آن ةم خاللمتبالتفسري. -2
الة مالش ي  -3 ،نإنشاءمةاادل ق اءا وم امزل بعوث،أوص نالة لع ىنش احا

وذل لتثق  الناسحىتمخيت فوا،اإلذاعا والت فزيوذوختص صنةضالربامجهلايف
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ف ظ أالن دأذالق آذفقطاوروايةال تق أيف،يفمالمرهبمم ااخت فوام قبل
ن دام.
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 الفهارس
 القراءات المتواترة.فهرس  -1
 القراءات الشاذة.فهرس  -2
 .فهرس األحاديث النبوية -3
 فهرس األعالم الواردة. -4
 ات الشعريةفهرس األبي -5
 فهرس المصادر والمراجع. -6
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 فهرس القراءات المتواترة أوال:
الصفعةالق اءة

 سورة البقرة
54...................................................................(128)آية]أَْرنَا[

54...............................................................(281)آية]تَرْ ِجُةوَذ[
20...................................................................(116)آية]قالوا[

24................................................................(132)آية]َوَأْوَصى[
28.................................................................(222)آية]َيرمهمْ َذ[
28.................................................................(222)آية]َيْرُهْ َذ[

 عمرانسورة آل 
74................................................................(73)آية]أََأْذيُرْؤَتى[

65.................................................(19)آية]ِ ذمالدي عنداهللاإلسالم[
65................................................................(19)آية]َأذمالدي [

63..................................................................(13)آية]تَرَ ونَرُهم[
75.................................................................(79)آية]تَرْةَ ُ وَذ[

67.....................................................................(28)آية]َتِق مة [
مُيَ ر َز[ 95...............................................................(179)آية]َحىتم

68...................................................................(37)آية]زََم ِيبآَء[
68...................................................................(37)آية]زََم ِيمآُء[

96...............................................................(181)آية]َسُ ْكَتُب[
69...................................................................(39)آية]فناداه[

73.................................................................(57)آية]فَرنُرَوف  ِهم[
86...................................................................(146)آية]قُِتَل[

ُ ُهم[ 96.................................................................(181)آية]قَرترْ
93..................................................................(195)آية]قُرتر ُ وا[
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85..................................................................(146)آية]َماِئ [
85..................................................................(146)آية]َمْهِي [
89...................................................................(154)آية]ُم ُُّه[

94..............................................................(178)آية]َمحَتَْسنب[
94..............................................................(176)آيةحُيْزِْنَ []َم

80..............................................................(120)آية]مَيِض ُْمم[
100............................................................(196)آية]ميَرُا مْنَ [

76.....................................................................(81)آية]ِلَ ا[
73.....................................................................(62)آية]هَلَْو[

66..................................................................(23)آية]لُِ ْعَكَم[
90...................................................................(158)آية]ِمتبم[

82...............................................................(125)آية]ُمَسومِمني[
82................................................................(130)آية]ُمَضةمَفة [
81.................................................................(124)آية]ُمنَرزمِلني[

[]ُموَ 85.................................................................(145)آيةجمال 
96.................................................................(184)آية]َونِالزُّنُِ [

67.................................................................(36)آية]َوَضْةُت[
100...............................................................(195)آية]َوقُرت  وا[

92.............................................................(169)آية]َوَمحَتِْسنَبم[
71..................................................................(48)آية]َونُرَة  ُ ُه[

66...........................................................(21)آية]َويُرَقاتُِ وذالحي [
96.................................................................(181)آية]َويَرُقوُل[
98..................................................................(39)آية]يَرْبُشُ َك[

 سورة النساء
123...............................................................(66)آية] مق  ال[
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128.................................................................(94)آية]السمَ َم[
117...........................................................(34)آية]مبَاَحِفَظاهلَل[

115..................................................................(29)آية]جِتَاَرة [
119................................................................(42)آية]َتسمومى[
119................................................................(42)آية]َتَسومى[
119.................................................................(40)آية]َحَسَنة [

127،54....................................................(90)آية]َحِصَ ة ُصُدورُُام[
140.............................................................(162)آية]َس ُرْؤتِ ِهم[

116...............................................................(33)آيةْ []َعاَقدَ
128.................................................................(94)آية]فَرَتثَبمُتوا[
109.................................................................(11)آية]َفإِلم ِه[
107....................................................................(5)آية]ِقَ   ا[

112..................................................................(19)آية]ُمْ ا ا[
139..............................................................(154)آية]َمتَرَةدُّوا[
124...............................................................(73)آية]ملَيُك [

129.................................................................(94)آية]ُمؤَمن ا[
136.........................................................(136)آية]نُرز َل[و]أُْنزَِل[

121..................................................................(58)آية]نَِة ما[
139..............................................................(152)آيةنُرْؤتِ هم[]

109................................................................(11)آية]َواِحَدة [
136.............................................................(135)آية]َوِ ذتَرُ وا[
134.............................................................(124)آية]يُْدَخُ وذ[
134..............................................................(128)آية]َيصماحَلَا[

119...............................................................(40)آية]ُيَضة ْفَها[
124...............................................................(77)آية]يُْظَ ُ وذ[
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 سورة المائدة
28..................................................................(6)آية]وأرج كم[

 سورة األنعام
ْش ِِمنَيقَرْتُلَأْوَمَدُاْمُ  ََمآِئِهْم[]زُي َ ِلَكِثري مِ

ُ
21..............................(137)آيةَ ايت

 سورة الكهف
24...............................................................(51)آية]َأْ َهْدنَاُام[

24...................................................................(51)آية]ُمْنَت[
 سورة المؤمنون

26.................................................................(67)آية]تَرْهُجُ وذ[
26...........................................................(67)آية]َسِام  اتُرْهِجُ وذ[
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 فهرس القراءات الشاذة ثانيا:
الصفعةالق اءة

 سورة آل عمران
68..................................................................(37)آية]َأْمَفَ ها[
70.................................................................(41)آية]األَْنَكاِر[

الَق ماُم[ 61................................................................(2)آية]احل ُّ
65...........................................................(18)آية]الَقآِئُمنِالِقْسط[

89..................................................................(154)آية]الَقْتَل[
73..................................................................(51)آية]َأذماهلل[

75......................................................................(73)آية]ِ ْذ[
64......................................................................(18)آية] نمه[

99...................................................................(165)آية]نهين[
71..................................................................(49)آية]نآيا [
73...................................................................(50)آية]نآيا [

79...........................................................(92)آية]نَرْةَضماحتبوذ[
98.................................................................(188)آية]مبَاآَتوا[

98................................................................(181)آية]مبَاأُوُتوا[
81.........................................................(121)آية]تُرْبِوُئلِْ ُ ْؤمنني[

َ اضُّ 77................................................................(106)آية[]تَربرْ
77.................................................................(79)آية]ُتَدر ُسوَذ[
76.................................................................(79)آية]ُتْدرُِسوَذ[
72.................................................................(49)آية]َتْحِخ وذ[
63..................................................................(13)آية]تُرَ ْونَرُهم[
77.................................................................(106)آية]َتْسوادُّ[

76.................................................................(99)آية]ُتِصدُّوَذ[
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88..............................................................(153)آية]َتَصةمُدوَذ[
88..............................................................(153)آية]َتْصَةُدوَذ[
61...................................................................(6)آية]َتَصومرَُمم[

85.................................................................(143)آيةُقوُه[]ُتال
74.................................................................(71)آية]تُرَ ب ُسوَذ[
74.................................................................(71)آيةَ]تْ َبُسوَذ[

88..................................................................(153)آية]تَرُ وَذ[
78................................................................(117)آية]تنفقوذ[
] 64..................................................................(15)آية]َجنما  

72....................................................................(50)آية]َح مَم[
72....................................................................(50)آية]َحُ َم[

وَ [
َ
97............................................................(185)آية]َذآئَِقة ايت

69....................................................................(37)آية]َرنرمَها[
70.....................................................................(41)آية]َرَمز ا[

83.................................................................(133)آية]َساِنُقوا[
96...............................................................(181)آية]َسَ ْكُتُب[

65...............................................................(18)آية]ُ َهَداَءهلل[
91.............................................................(159)آية]فإذاعزمُت[
72..............................................................(49)آية]َفهَنْرُفُخف ها[

69.............................................................(39)آية]فناداهجربيل[
63.....................................................................(13)آية]فئة [
63.....................................................................(13)آية]فئة [

86...................................................................(146)آية]قُرت َل[
80.........................................................(118)آية]قدنداالباضاء[

86..................................................................(147)آية]قَرْوهُلُم[
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انِالِقْسط[ 65............................................................(18)آية]قَر    
85..................................................................(146)آية]َمَهْذ[

85..................................................................(146)آية]َمْهِي [
89.....................................................(154)آية]ُمِتَبَعَ  ِهمالِقَتاُل[

89.................................................................(154)آية]َمَتَب[
85..................................................................(146)آية]َمْ ِئْ [

100.............................................................(195)آية]مُأَض  ُ [
] 72..................................................................(49)آية]آَليَا  

89...................................................................(154)آية]لَبُر  َز[
77.....................................................................(81)آية]َل ما[

92.........................................(164)آية]يتِ م اهللع ىايتؤمنني ذنةي[
92............................................................(164)آية]ِم أنَفسهم[

61.........................................................(3)آية]نَرَزَلَعَ ْ َ الِكَتاُب[
81.............................................................(122)آية]واهللول هم[

74...................................................................(68)آية]والنميبم[
98...............................................................(188)آية]َومبَاأُوُتوا[

72................................................(37)آيةَوأَنِْبْتهاوََمف ْ ها[]َوتَرَقبرمْ هاَرنرمَها
67...................................................................(30)آية]َودمْ [

] 71..................................................................(49)آية]ورسول 
91..................................................(159)آية]و اوراميفنةضاألم [

68.................................................................(36)آية]َوَضْةِت[
62...............................................................(10)آية]ُوُقوُدالنماِر[

80.................................................................(117)آية]ولك م[
96.................................................................(181)آية]َويُرَقاُل[
ُ واا[ 80.................................................................(108)آية]يَرترْ
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91................................................................(160ية)آ]خُيِْحلكم[
94.........................................................(175)آية]خُيَو ُفُكمَأول اءه[

63..................................................................(13)آية]يُرَ ْونَرُهم[
88..............................................................(153)آية]َيْصَةُدوَذ[

84..................................................................(142)آية]يَرْةَ ُم[
98........................................................(188)آية]يَرْفَ ُحوَذمبَافَرَةُ وا[

63...................................................................(13)آية]يُرَقاِتل[
75....................................................................(78)آية]يَرُ وَذ[

75...................................................................(78)آية]يُرَ وُّوَذ[
88.................................................................(153)آية]يَرْ ُووَذ[

 سورة النساء
133..................................................................(117)آية]أُْثنا[

107.................................................................(6)آية]َأَحْسُتم[
َأذيَرَتَصدمُقوا[ 128.........................................................(92)آية]ِ مم

112..................................................(19)آية]ِ مَأْذيَرْفَعْشَ ع  كم[
121................................................................(58)آية]اأَلَمانََة[
109.................................................................(11)آية]الثرُّْ ُي[
109.................................................................(12)آية]الثُّْ ُ [
109..................................................................(12)آية]ال ُّْنُ [

109...............................................................(11)آية]السُّْدُس[
107...................................................................(5)آية]الاليت[
107..................................................................(5)آية]ال وايت[

131............................................................(104)آية]َأذتكونوا[
106..............................................................(3)آية]أذمتة  وا[

122..........................................................(60)آية]َأْذَيْكُفُ واهِبَا[



 

 

154 
 

 

136..................................................(135)آية]ِ ذَيُك َغيِنيَأوَفِقري [
142............................................................(171)آية]ِ ْذَيُكوُذ[

129.....................................................................(94)آية]َأذم[
133.................................................................(117)آيةنُرث ا[]أُ

106....................................................(3)آية]َأْوَمْ َمَ َكْتأمَْيَاُنُكم[
136.............................................................(135)آية]َأْوىَلهِبِم[

111.............................................................(15)آية]نالفاحشة[
104....................................................(1)آية]تساءلوذنهوناألرحام[

104.................................................................(1)آية]َتْسهَُلوَذ[
104..................................................................(1)آية]تَسُ وَذ[
122.................................................................(61)آية]تَرَةاُلوا[

131..............................................................(101)آية]تُرَقص ُ وا[
131..............................................................(101)آية]تُرْقِصُ وا[
130................................................................(97)آية]تُرَوفماُام[
130................................................................(97)آية]تَرَوفرمترُْهم[

126...............................................................(90)آية]َجآُءوُمْم[
104....................................................................(2)آية]َحان ا[

ُصُدورُُام[ 54،127................................................(90)آية]َحاِص َا  
127..................................................................(92)آية]َخر ا[

127.................................................................(92)آية]َخرَآء [
126................................................................(88)آية]رَممَسُهم[
126................................................................(88ية)آ]رََمَسُهم[

120.............................................................(57)آية]َسُ ْدِخُ ُهم[
142...............................................................(167)آية]ُصدُّوا[

108..................................................................(9)آية]َضَةاىف[
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108..................................................................(9)آية]ُضَةاىف[
108..................................................................(9)آية]ُضَةفاء[
115................................................................(30)آية]ِعْدَوان ا[

116................................................................(33)آية]َعقمَدْ [
120...........................................................(53)آية]فَِإَذْذميُرْؤُتوا[
143..........................................................(172)آية]َفَسَنْعُشُ ُام[

143..........................................................(172)آيةِشُ ُام[]َفَسَ عْ
127..............................................................(90)آية]فَرَ َقتَرُ وُمم[

ْضَجِ [
َ
117............................................................(34)آية]يفايت

117...........................................................(34)آية]يفايتضرج [
107....................................................................(5)آية]ِقَوام ا[

135...........................................................(129)آية]مايتسجونة[
115..................................................................(31)آية]َمِبري[

113..............................................................(24)آية]َمَتَباهللُ[
113..............................................................(24)آية]ُمُتُباهلل[

111................................................................(19)آية]محتَِلُّ[
139............................................................(154)آية]متَرْةَتُدوا[

124................................................................(73)آية]لَ َرُقوُل م[
139..................................................(159)آية]لَ ُرْؤِمُن منهقبلَمْوهِتِم[

138............................................................(143)آية]ُمَتَحْنِحِننَي[
137...............................................................(140)آية]ِمثْرَ ُهم[

137.............................................................(143)آية]ُمَدْنِدِنني[
125................................................................(78)آية]ُمَش  َدة [

105...............................................................(3)آية]َمْ طاب[
136.................................................................(140)آية]نَرَزَل[
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141.................................................................(166)آية]نَرزمَلُه[
119..............................................................(40)آية]ُنَضاِعفها[

118..........................................................(36)آية]واجلَاِراجلَْنِب[
105..............................................................(3)آية]َوثُرَ َيَورَُنَ [
133..........................................................(117)آية]ُوثنا[و]أُْثنا[

123................................................................(69)آية]وَحْس [
] 103.........................................................(1)آية]وخالق ..وناث 

114.........................................................(28)آية]َوَخَ َقاإِلنساَذ[
46................................................................(29)آيةتُرَقتر ُ وا[]َوَم

27...................................................(12)آية]ولهأخأواختم أم[
131.........................................................(112)آية]َوَم َيِكس ْب[

137.............................................................(141)آية]َومَنْنَرَةُكم[
112.................................................................(19)آية]َوجَيَْةُل[
135...............................................................(130)آية]يتفارقا[

120..........................................................(46)آية]حُيَ  ُفوَذالَكالَم[
121...............................................................(57)آية]يُْدِخُ ُهم[
132.............................................................(112)آية]يَرْ ِمهِبَِ ا[
134..............................................................(128)آية]ُيَصاحِلَا[
134..............................................................(128)آية]َيصمِ َعا[
115.................................................................(30)آية]ُيْصِ  ه[
110.................................................................(12)آية]يُوِرُث[
134...............................................................(127)آية]ي امى[

 سورة المائدة
28.......................................................(89)آية]أوحت ي رقبةمؤمنة[
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 سورة الكهف
23.............................(79)آية]وماذأمامهمم  يهخحملسف نةصاحلةغصبا[

 عةسورة الجم
28........................................................(9)آية]فامضوااىلذم اهلل[

 سورة الليل
23.............................................................(3)آية]والحم واألنثى[
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 فهرس األحاديث ثالثا:
 

 الصفعةرقمط فاحلديي 

7أق أينجربيلع ىح فف اجةته
7أذالنيبص ىاهللع  هوس مماذعندأضاةنينغفار

53 ي اكفإذملتك ت اهفإنه،أذتةبداهللمهن ت اه
است دوارسولاهللص ىاهللونينحل اذأذرعالوذمواذوعص ة

ع  هوس مع ىعدو
9

9ن اواعينولوآية

10خحواالق آذم أرنةة
13 خريممم تة مالق آذوع  ه

مسةتاشامن حك من حزام،يق أسورةالف قاذيفح اة
 ست ةتلق اءتهرسولاهللص ىاهللع  هوس م،فا

7

9 التشهد-ومف ننيمف ه-ع  ينرسولاهللص ىاهللع  هوس م
حم ميشك الناسميشك اهلل
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 فهرس األعالم  رابعا:
رقمالصفعةاألعالم

6..................................................ن حم دن يوس حم د،ان اجلزرإ
6..............................................حم دن أيبنك ن أيوب،ان ق ماجلوزية

33......................................حم دن حم الدي حم دن مصرفى،أنوالسةود
24.....................................................أنوالفضلحم دن جةف اخلزاع 

24...................................يوس ن ع  ن جبارةن حم د،أنوالقاسماهلحيل
14.............................................................أنوجةف يزيدن القةقاع

7..........................................وس حم دن يوس ن ع  ن ي،أنوح اذ
18......................................... هابالدي عبدال مح ن  مساع ل،أنو امة

16.............................................................أنوعب دالقاسمن سالم
25.................................................................أنوع  ن عبدالرب

17............................................................أنونك ن جماادالبادادإ
40..................................................................أيبأيوباألنصارإ

24..........................................................النة اذن ثانت،أنوحن فة
43...........................................................ان ايتف أيبالسةود،أمحد

26...............................................حم دن ج ي ،أنوجةف ،اإلمامالرربإ
18............................................مك ن أيبطالب،أنوحم د،ماممك اإل

34....................................الس راذالاازإض اءالدي نايزيدخاذ،نايزيدالثاين
7....................................................................ندرالدي الزرمش 

8.................................................................جاللالدي الس وط 
13......................................................................احلس البص إ

22...........................عث اذن سة دن عث اذن سة دن ع  أنوع  و،الداين
41.................................................................الدمتورحم دالحايب

41............................................س ن احلسنيحم دن ع  ن احل،ال ازإ
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6......................................................حم دعبدالةظ مالزرقاين،الزرقاين
39...................................................................خريالدي ،الزرم  

11....................................................................سة دن ايتس ب
34................................س  مخاذن الس راذنايزيدخاذن حم د،س  ماألول
35...........................الس راذالاازإس  مخاذالثاينن س   اذخاذ،س  مالثاين

47...........................................س   اذخاذن س  مخاذ،س   اذالقانوين
60.......................................................ع  ون عث اذن قنرب،يهس بو

46................................................................الس دحس ن سناذ
40................................................................الس دمصرفىحس 

56...........................................حم دن ع  ن حم دن عبداهلل،الشوماين
45......................................................  خزاده،عبدال مح ن الش خ

7....................................................................عبدالفتاحالقاض 
44......................................................عبدالقادرن حم دقادرإج يب

15...............................................................عبداهللن أيب سعا 
19..................................................صيبعبداهللن عام ال ع،ان عام 
17.............................................................عبداهللن مثري،ان مثري

15......................................................................ع ق ةن ق س
6.................................................................ع  ون م ثومالتا يب

31....................................................حم ودن ع  ون أمحد،لزخمش إا
15.......................................................................جماادن جرب

48............................................................حم دان ايتف أيبالسةود
36...........................................حم دخاذن الس راذم ادخاذ،حم دالثاين

39.................................................................حم دايتتوملع ىاهلل
44..........................................................حم دن عبدال مح ايتا اوإ

46............................................................حم الدي حم داإلسك  يب
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43.......................................................................مصرفىنا ا
48........................................................ان ايتف أيبالسةود،مصرفى

16.........................................................ايتاريةن أيب هابايتخزوم 
47.................................................ج يبأفندإ،ايتوىلسةداهللن ع سى

47........................................................ايتوىلسةدإاجل يبان التاج 
43..........................................................................ايتوىلسناذ

46............................................ايتوىلعبدال مح ن ع  ن ايتؤيداألماس 
49...............................................مة مالس راذس  مخاذ،ايتوىلعرااهلل

46...........................................................ايتوىلعالءالدي القو ج 
49...........................................................ايتوىلحم دن أمحدن نزذ

49........................................................ايتشته مبة مزاده،ايتوىلحم ود
28....................................................حيىين   ف،حم  الدي ،النووإ
22......................................................حم دن حم دن حم د،النوي إ

18..................................................................أنوع  ون الةالء
15...............................................................األسودن يزيدالنخة 

46.....................................................داإلسك  يبالش خحم الدي حم 
18................................................................محزةن حب بالزيا 
17.................................................................مح دن ق ساألع ج

16....................................................خ  فةن سةدصاحبأيبالدرداء
14........................................................................زيدن أس م

18...........................................................س   اذن مه اذاألع ش
19...............................................................  يحن يزيداحلض م 

17......................................................................  بةن نصاح
15....................................................................طاوسن م ساذ
18.....................................................................عاصماجلعدرإ
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18.................................................................عاصمن أيبالنجود
14...................................................................عبدال مح األع ج

15................................................................ن أيبم  كةعبداهلل
15.............................................................عب دةن ع  والس  اين

14........................................................................ع وةن الزنري
15....................................................................عراءن أيبرناح

14......................................................................عراءن يسار
19...............................................................عر ةن ق سالكاليب
15...............................................................عك مةموىلان عباس
18................................................................ع  ن محزةالكسائ 

15....................................................................ع  ون   حب ل
16....................................قتادةن دعامةالسدوس ........................

16......................................................................حم دن سريي 
17.....................................................................حم دن حم ص 

15..................................................................مس و ن األجدع
14....................................................................ومةاذن احلارث
17.....................................................................ناف ن أيبنة م
16......................................................................نص ن عاصم

19........................................................................حيىيالحمارإ
16........................................................................حيىين ية  

18.....................................................................يةقوباحلض م 
18.......................................................................حيىين وثاب
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 خامسا: فهرس األشعار
 

125.............................تةايلأقامس اهل ومتةايل الدا ن نناأياجارتىماأنص
101..................................ت ىحبهمعاراع  وحتسبنهإمتابأونهيةسنة

6...............................َوَقْدأَِمَنْتُعُ وَذاْلَكاِ ِع َنا**تُ ِيَ ِ َذاَدَخْ َتَعَ ىَخاَلء 
96..............................رناحا ذاماايت ءأصبحثاقالحسبتالتق واجملدخريجتارة

110....................................أحس نهوا  ل ه وسراياخالأذالةتا م ايت
أَدماَءِنك   6.....................................ِاَجاِذال موِذمَلَتق َأَجن َنا**ِذراَعْ َع َرل 

73.......................................روان  ل ت  وتسترارامىتمات قينف دي ت ج 
133....................................عجبتوالدا مثريعجبهم عنزىسبىنملأض نه

128......................................................م يفةلاحلسنا اهلليشك اا
133.............................................................وأحلقناحلجازفهسرتحيا

100...............................................................ومذام اهلل مق  ال
43.....................................يامالكال خ قنإلراررابياجرام األموالواألسبراب
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 المصادر والمراجع
 الق آذالك مي. -
-  السجستاين، األزدإ األ ةي ن  س   اذ ن  اهلل عبد نك  أنو داود، أيب كتاب ان 

 م(.2002-ار1423)القاا ة:الفارو احلديثة1،)حتق ق:حم دعبده(طالمصاحف
-  الشريازإ، حم د ن  ع   ن  نص  م مي، أيب الموضح في وجو  القراءات وعللهاان 

 (.2009)نريو :دارالكتبالة   ة1)حتق ق:عبدال ح مالر اوين(ط
الواحد - عبد ن  الك مي عبد ن  حم د ن  حم د الك م أيب ن  ع   احلس  أنو األثري، ان 

)حتق ق:ع  حم دمةوضوعادلأمحدعرفة الصحابةأسد الغابة في مالش بايناجلزرإ،
 م(.1994-ار1415)نريو :دارالكتبالة   ة1عبدايتوجود(ط

اجلزرإ - يوس ،ان  ن  ع   ن  حم د ن  حم د اخلري، أنو الدي  ياية النهاية في  شس
ار(د.م.1351)مكتبةان ت   ة1ططبقات القراء 

-  اجلزرإ، اخلان  أنو الدي  يوس ،شس ن  ع   ن  ن حم د حم د طيبة النشر في ري،
)ايتدينةايتنورة:داايتهثور6ضبطوتصع حوم اجةة:حم دمت مالزعيب(طالقراءات العشر )

 م(.2015-ار1436ل رباعةوالنش والتوزي 
النشر في القراءات ان اجلزرإ،شسالدي أنواخلري،حم دن حم دن ع  ن يوس ، -

 .)م اجةةع  الضباع(د.ط،)نريو :دارالكتبالة   ة،د. (ر العش
يوس ، - ن  ع   ن  حم د ن  حم د اخلري، أنو الدي  شس اجلزرإ، منجد المقرئين  ان 

 م(.1999-ار1420)نريو :دارالكتبالة   ة1طومرشد الطالبين
،)حتق قذهب شذرات الذهب في أخبار منان الة اد،عبداحل ن أمحدن حم د، -

 م(.1993)دمشق:داران مثري1حم وداألرناؤوط(ط
زاد المعاد في هدي خير شسالدي ،حم دن أيبنك ن أيوبن سةد،ان الق م، -

 م(.1994ار/1415)نريو :مؤسسةال سالة27طالعباد
راءات المحتسب في تبيين وجو  شواذ القان جين،أنوالفتح،عث اذن جينايتوص  ، -

)حتق ق:ع  النجدإناص ،والدمتورعبداحل  مالنجار،والدمتورعبدواإليضاح عنها, 
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األوقاف وزارة )القاا ة: د.ط، الش يب(  مساع ل اإلسالم ة-الفتاح ل شئوذ األع ى اجمل س
 م(.1994-ار1415

حج ، - ان  الةسقالين، حج  ن  أمحد ن  حم د ن  ع   ن  أمحد الفضل، يب تقر أنو
 م(.1986-ار1406)سوريا:دارال   د1)حتق ق:حم دعوامة(طالتهذيب,

ع  ن أمحدن سة دن حزماألندلس الق طيبالظاا إ - أنوحم د، جمهرة ان حزم،
طأنساب العرب, الة  اء( م  جلنة الة   ة1)حتق ق: الكتب دار -ار1403)نريو :

1983.) 
،د.ط،)القاا ة:في شواذ القرآن من كتاب البديع مختصران خالويه،احلسنين أمحد، -

 مكتبةايتتنيب،د. (.
،)حتق ق:دمتورعبدالةالساملالحجة في القراءات السبعان خالويه،احلسنين أمحد، -

 م(.1979-ار1399)نريو :دارالش و 3مك م(،ط
-  ،نباء أبناء الزمانوفيات األعيان وأان خ كاذ،أمحدن حم دن  ن اا من أيبنك ،

 )حتق ق: حساذعباس(د.ط،)نريو :دارصادر،د. (.
-  حم د، ن  ال مح  عبد زجن ة، سة دحجة القراءاتان  حوا  ه: ومة ق الكتاب )حمقق ،

 م(.1997-ار1418)نريو :مؤسسةال سالة5األفااين(ط
الموطأ من المعاني التمهيد لما في ان عبدالرب،أنوع  يوس ن عبداهللن حم د، -

)ايتا ب:واألسانيد د.ط، البك إ( الكبري عبد وحم د الة وإ أمحد ن  مصرفى )حتق ق:
 ار(.1387وزارةع وماألوقافوالشؤوذاإلسالم ة

،التذكرة في القراءات الثمانان غ بوذ،أنواحلس ،طاا ن عبدايتنةمايتق ئاحل يب، -
 ط)حتق ق: سويد( ر دإ )جدة:1أمي  الك مي الق آذ لتعف ظ اخلريية -ار1412اجل اعة

 م(.1991
-  ال ازإ، القزويين زم ياء ن  فارس ن  أمحد احلسني، أنو فارس، معجم مقاييس اللغةان 

 م(.1979-ار1399)حتق ق:عبدالسالمحم دااروذ(د.ط،)د.م:دارالفك 
ا - الت     الةباس ن  موسى ن  أمحد أنونك ، جمااد، ب السبعة في القراءاتكتان 

 )مص :دارايتةارف،د. (.3)حتق ق: وق ض  (ط



 

 

166 
 

 

،)حتق ق:سب  محزةحام  (المبسوط في القراءات العشران مه اذ،أمحدن احلسني، -
 م(.1981د.ط،)دمشق:جم  ال اةالة ن ة

-  ع  ، ن  حم د الس ايا أيب ن  ية ش ن  ع   ن  ية ش الدي ، موفق ية ش،  شرحان 
طالمفصل للزمخشري يةقوب( ندي   م ل الدمتور )تقدمي: الكتب1، دار )نريو :

 م(.2002-ار1422الة   ة
،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريمأنوالسةود،الة ادإ،حم دن حم الدي ، -

 )حتق ق:عبدالقادرأمحدعرا(د.ط،)ال ياض:مكتبةاحلديثة،د. (.
-  حم د ح اذ، أنو يوس ، ايتوجودالبحر المحيطن  عبد أمحد عادل الش خ )حتق ق: ،

 م(.1993-ار1413)نريو :دارالكتبالة   ة1والش خع  حم دمةوض(،ط
أنوداود،س   اذن األ ةين  سعا ن نشرين  دادن ع  واألزدإالس ِجْستاين، -

احل  سنن أبي داود, عبد الدي  حم   حم د ايتكتبة)حتق ق: ص دا: )نريو ، د.ط، ) د
 الةص ية،د. (.

-  الدمشق ، ايتقدس   ن اا م ن   مساع ل ن  ال مح  عبد الدي   هاب  امة، إبراز أنو
 ،د.ط،)د.م:دارالكتبالة   ة،د. (.المعاني من حرز األماني

زگني(د.ط،،)حتق ق:حم دفوادسمجاز القرآنأنوعب دة،مة  ن ايتثىنالت  ىالبص إ -
 ار(.1381)القاا ة:مكتبةاخلاجنى

-  الق س ، اهلل عبد ن  احلس  ع   الدمتورإيضاح شواهد اإليضاح,أنو وحتق ق: )دراسة
 م(.1987-ار1408)نريو :دارالا باإلسالم 1حم دن محودالدعجاين(ط

 م(.1988-ار1408)نريو :داراجل ل1طاالختالف بين القراءاتأمحدالب   ، -
 م(.1979،د.ط،)مص :النهضةايتص يةموسوعة التاريخ اإلسالميمحد  يب،أ -
-  مسةدة، ن  سة د ق اعة(معانى القرآن, األخفش، حم ود ادى الدمتورة )حتق ق:

 (.م1990-ار1411)القاا :مكتبةاخلاجن 1ط
دينة)ايت1،)حتق ق:س   اذن صاحلاخلزإ(ططبقات المفسريناألدن وإ،أمحدن حم د، -

 م(.1997ايتنورة:مكتبةالة ومواحلكم
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-  اهل وإ، ن  أمحد ن  حم د منصور، أنو عوضتهذيب اللغةاألزا إ، حم د )حتق ق: ،
 م(.2001)نريو :دار ح اءالرتاثالة يب1م عب(ط

اإلف يقى،أنوالفضل،مجالالدي ،حم دن مك من ع ىن منظوراألنصارإال ويفةى، -
 ار(.1414)نريو :دارصادر3طلسان العرب,

)القاا ة:دارالف قاذ1،طالقراءات وأثرها في التفسير واألحكامنازمول،حم دن ع  ، -
 م(.2009-ار1331

-  عبداهللالبخارإ، أنو  مساع ل، ن  حم د صحيح البخاري، ناص )حتق ق: ن  زاري حم د
 .ار(1422)دارطو النجاة1الناص (ط

،د.ط،)نريو :دارهدية العارفين، لن حم دأمنين مريس  مالباناين مساعالبادادإ، -
  ح اءالرتاثالة يب،د. (.

-  ،البنا، الدم اط ب الاين عبد ن  أمحد ن  حم د ن  إتحاف فضالء البشر بالقراءات أمحد
 (.ار1427-م2006دارالكتبالة   ة)لبناذ:3ط (،أنسمه ة)حتق ق:األربعة عشر, 

،)حتق ق:صالحالدي ايتنجد(،تراجم األعيان من أبناء الزمانبوريين،احلس ن حم د،ال -
 م(.1959د.ط،)دمشق:اجمل  الة   الة يب

ع سى، - أنو الرتمحإ، الضعاك، ن  موسى ن  َسْورة ن  ع سى ن  ،سنن الترمذيحم د
)مص :2روةعوض(ط)حتق ق:أمحدحم د ام ووحم دفؤادعبدالباق وو ن اا مع

 م(.1975-ار1395  مةمكتبةومربةةمصرفىالبايباحل يب
كشف الظنون عن أسامي الكتب حاج خ  فة،مصرفىن عبداهللج يبالقسرنر ين، -

 م(.1941مكتبةايتثىن،د.ط،)ناداد:والفنون
-  الشافة ، ايتص إ اهل داين موىل ويقال السالماين، سةد ن  اء وكمال جمال القر خ  د

طاإلقراء, خ انة( حمس  ود. الةر مة م واذ د. ل رتاث1)حتق ق: ايتهموذ دار )دمشق:
 م(.1997-ار1418

-  ع  ، ن  عث اذ ن  سة د ن  عث اذ ع  و، أنو التيسير في القراءات السبع,الداين،
 م(.1984-ار1404)نريو :دارالكتابالة يب2)حتق ق:اوتوت يزل(ط
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أنو - الداين، ع  و، ع  ، ن  عث اذ ن  سة د ن  المقنع في رسم مصاحف عث اذ
األزا ية،األمصار الك  ا  مكتبة )القاا ة: د.ط، ق عاوإ( الصاد  حم د )حتق ق: ،
 د. (.

 م(.2000)القاا ة:مكتبةوابة7طالتفسير والمفسرون,الحايب:حم دحسني، -
معرفة القراء الكبار عث اذن قَامْياز،الحايب،شسالدي أنوعبداهللحم دن أمحدن  -

 م(.1997-ار1417)يبريو :دارالكتبالة   ة1،طعلى الطبقات واألعصار
-  ن ياض، واإلر اد والدعوة واإلفتاء الة   ة البعوث إلدارا  الةامة مجلة البحو  ال ئاسة

الةامةإلدارا البعوثالة   اإلسالمية تصدرع ال ئاسة دورية والدعوة)جم ة واإلفتاء ة
 واإلر اد،د. (.

تاج العروس الزمن دإ،أنوالف ض،حم بدن حم بدن عبدال زبا احلس ين،ايت قببمب تضى، -
 )حتق ق:جم وعةم احملققني(د.ط،)د.م:داراهلداية،د. (.من جواهر القاموس

-  سهل، ن  الس إ ن   ن اا م  سعا ، أنو عبدإعرابهمعاني القرآن و الزجاج، )حتق ق:
 م(.1988-ار1408)نريو :عاملالكتب1اجل  لعبده  يب(ط

)مص :مربةةع سىالبايب3طمناهل العرفان في علوم القرآنالزُّْرقاين،حم دعبدالةظ م، -
 احل يبو  ماه،د. (.

-  الزرمش ، هبادر، ن  اهلل عبد ن  حم د الدي  ندر اهلل عبد القرآنالبرهان في علوم أنو
)القاا :دار ح اءالكتبالة ن ةع سىالباىباحل يب1)حتق ق:حم دأنوالفضل ن اا م(ط

 م(.1957-ار1376و  مائه
-  الدمشق ، الزرم   فارس، ن  ع   ن  حم د ن  حم ود ن  الدي  خري األعالمالزرم  ،

م(.2002)دارالة مل  الينيأيار/مايو15ط
الكشاف عن حقائق يوامض ،أنوالقاسمحم ودن ع  ون أمحد،الزخمش إ،جاراهلل -

 ار(.1407)نريو :دارالكتابالة يب3طالتنزيل 
)نريو :دار1طشرح المعلقات السبعالزمْوَزين،أنوعبداهلل،حسنين أمحدن حسني، -

 م(.2002-ار1423اح اءالرتاثالة يب
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ن  - ع   ن  اهلل عبد اخل اط، سبط المبهج في القراءات الثمان وقراءة األعمش أمحد،
رسالةوابن محيصن واختيار خلف واليزيدي ق غار، اهلل عبد وفاء وحتق ق: )دراسة ،

 م(.1985-ار1405دمتوراه،جامةةأمالق ىمبكةايتك مة،
الدر المصون ،أنوالةباس، هابالدي ،أمحدن يوس ن عبدالدائمالس نياحل يب، -

دارعلوم الكتاب المكنون في دمشق: ( د.ط، اخل اط( حم د أمحد الدمتور )حتق ق: ،
 الق م،د. (.

،)حتق ق:عبدالسالمحم دااروذ(،الكتابس بويه،أنونش ،ع  ون عث اذن قنرب، -
 م(.1996-ار1416القاا ة:مكتبةاخلاجن )3ط

،)حتق ق:حم دتقان في علوم القرآناإلالس وط ،جاللالدي ،عبدال مح ن أيبنك ، -
 م(.1974ار/1394أنوالفضل ن اا م(د.ط،)اهل ئةايتص يةالةامةل كتاب

،د.ط،)نريو :داراألم،الشافة ،أنوعبداهللحم دن عبداهللن  دريسالق   ايتك  -
 م(1990ه/1410ايتة فة

-   مساع ل، حم د القراءات أحكامها ومصدرها ةباذ دعوة، مجة ة )د.م: د.ط،
 .ار(1402احلق

-  صدق ، أمحد )ايتؤل :1،طتاريخ مؤسسة شيوخ اإلسالم في العهد العثماني قريا ،
 م(.2002 رند،األردذ

-  اهللالشوماين، عبد ن  حم د ن  ع   ن  حم د البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن ،
 م(.1998رالفك ايتةاص )نريو :دا1،)حتق ق:حسنيعبداهللالة  إ(،طالسابع

-  حم د، ن  حم د ن  ع   ،الدولة الع ثمانية َعَوامل النه وض وأسباب السُّقوطالصاليب،
 م(.2001-ار1421)مص :دارالتوزي والنش اإلسالم ة1ط

-  الدي ، عصام زاده، د.ط،الشقائق النعمانية من علماء الدولة العثمانيةطا كربإ ،
 م(.1975لة يب)نريو :دارالكتابا

-  اآلم  ، ن غالب مثري ن  يزيد ن  ج ي  ن  حم د جةف ، أنو جامع البيان في الرربإ،
 م(.2000-ار1420)مؤسسةال سالة1)حتق ق:أمحدحم د ام (طتأويل القرآن
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-  قانة، اهلادإ حم د ن  احل  م ،القراءات القرآنية تاريخها ثبوتها حجيتها وأحكامهاعبد
 م(.1999 باإلسالم )دارالا1ط

،)حتق قو  ح:عبدخزانة األدب ولب لباب لسان العربعبدالقادرن ع  البادادإ، -
 م(.1997-ار1418)القاا ة:مكتبةاخلاجن 4السالمحم دااروذ(ط

عبداهللن احلسنين عبداهلل - البقاء أنو )حتق ق:التبيان في إعراب القرآن,الةكربإ،
الب حم د ع   و  ماه احل يب البايب ع سى مربةة )مص : د.ط، -ار1397جاوإ(

 م(.1976
،)دراسةوحتق ق:حم دإعراب القراءات الشواذالةكربإ،أنوالبقاءعبداهللن احلسني، -

 م(.1996-ار1417)نريو :دارعاملالكتب1الس دأمحدعزوز(،ط
 بةةاآلداب،د. (.،د.ط،)نريو :مرديوان عنترة بن شدادعنرتةن  داد، -
،)حتق ق:أمحدحالوالنور السافرعن أخبار القرن العاشرالة دروس،عبدالقادرن   خ، -

 م(.2001)نريو :دارصادر1وحم وداألرناؤوطوأم مالبو  (،ط
)نريو :1،طالكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةالازإ،جنمالدي ،حم دن حم د، -

 (.م1997-ار1418 دارالكتبالة   ة
-  الافار، عبد ن  احلس  ع  ، أنو الدي الحجة للقراء السبعةالفارس ، ندر )حتق ق: ،

 (.م1993-ار1413)نريو :دارايتهموذل رتاث2القهوج ونشريحوجيايت(ط
)حتق ق:أمحدمعاني القرآنأنوزم ياحيىين زيادن عبداهللن منظورالدي   ،الف اء، -

الش يب  مساع ل الفتاح وعبد النجار ع   وحم د النجايت طيوس  ايتص ية)مص :1( دار
 ل تهل  والرتمجة،د. (.

-  د.ط،)منشورا الف قاذ،مربةةأبجديات البحث في العلوم الشرعية,ف يداألنصارإ،
 (.1997-ه1417النجاحاجلديدة،الدارالب ضاء،

ن - الاين عبد ن  الفتاح عبد القاض ، حم د، الوافي في شرح الشاطبية في القراءات  
 م(.1992-ار1412)مكتبةالسوادإل توزي 4،طالسبع

-  الاين، عبد ن  الفتاح عبد البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من القاض ،
 د.ط،)نريو :دارالكتابالة يب،د. (.طريقي الشاطبية والدُّرة,
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اع لن القاسمن ع حوذن ااروذن ع سىن حم دن س  اذ، مسالقايل،أنوع  ، -
طاألمالي األص ة ( اجلواد عبد حم د وت ت ب: 2)وض  ايتص ية الكتب -ار1344)دار
 م(.1926

اخلزرج  الق طيب، - األنصارإ ف ح ن  نك  أيب ن  أمحد ن  حم د اهلل عبد أنو الجامع ،
)القاا ة:دارالكتبايتص ية2و ن اا مأطف ش(طأمحدالربدوين،)حتق ق:ألحكام القرآن

 م(.1964-ار1384
،)دراسةوحتق ق:الدمتورأمحدحر طأخبار الدول وآثار األولالق ماين،أمحدن يوس ، -

 م(.1992-ار1412)نريو :عاملالكتب1والدمتورفه  سةد(ط
ن حم دن حم ود، - د.ط،)نريو :دارصادر،عبادآثار البالد وأخبار الالقزويين،زم يا

 د. (.
-  طالب، أيب ن  مك  الكشف عن وجو  القراءات السبع وعللها وحججها,الق س ،

 م(.1984-ار1404)نريو :مؤسسةال سالة3)حتق ق:دمتورحم الدي رمضاذ(ط
-  ن وم  اذ، داراألتراك العثمانيون حضارتهممارل )نريو : د.ط، البة بك ، نب ه ت مجة ،

 (.1949 مل  الينيالة
-  أنوعبداهللحم دن أيبنص ، دمتورش اذالةج  (شواذ القراءاتالك ماين، ،)حتق ق:

 د.ط،)نريو ،لبناذ:مؤسسةالبالغ،د. (.
 الفوائد البهية في تراجم الحنفيةال كنوإ،اهلندإ،الةالمةأنواحلسنا ،حم دعبداحل ، -

حم دمع التعليقات النسفية تصع ح الكتاب، دار )د.م: د.ط، النةساين، الدي  ندر
 اإلسالم ،د. (.

)حتق ق:حم دالمقتضبايتربد،أنوالةباس،حم دن يزيدن عبداألمربالث اىلاألزدإ، -
 عبداخلالقعظ  ة(د.ط،)نريو :عاملالكتب،د. (.

منصور، - خالد وحم د  ك ى خالد وأمحد القضاة مف ح أمحد ي علم مقدمات ف حم د
 م(.2001-ار1422)األردذ،ع اذ،دارع ار1طالقراءات,

 م(.1931،د.ط،)ص دا:مربةةالة فاذأوليات سالطين تركياحم دمج ل، -
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-  )حتق ق: حساذحق (تاريخ الدولة العلية العثمانيةحم دف يدن ن أمحدف يدنا ا،
 (.1981–1401)نريو :دارالنفائس1ط

)القاا ة:مكتبةالك  ا 1طالقراءات وأثرها في علوم العربية,حم س ،حم دحم دسامل -
 م(.1984-ار1404األزا ية

-  )نريو :دار2طالمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة,حم دحم دساملحم س ،
 م(.1988-ار1408اجل ل

 م(.2000-ار1421)دمشق:ايتكتباإلسالم 5،طالتاريخ اإلسالميحم ود ام ، -
-  ال مح ، عبد ن  حم د ،المفسرون بين التأويل واإلثبات في ايات الصفاتايتا اوإ،

 ار(.1405)ال ياض:دارالر بة1ط
)ذيلالشقائقالنة ان ة(،د.ط،العقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم,منق،ع  ن نايل، -

 م(.1975)نريو :دارالكتابالة يب
القراءات, نشأته, أطوار , وأثر  في العلوم الشرعية,ع ل،نب لن حم د ن اا مآل مسا -

 م(.2000-ار1421)ال ياض:مكتبةالتونة1ط
-  اخل اساين، ع   ن   ة ب ن  أمحد ال مح  عبد أنو السنن الصغرى للنسائيالنسائ ،

ط غدة( أنو الفتاح عبد 2)حتق ق: اإلسالم ة ايتربوعا  مكتب –1406)ح ب:
1986.) 

أنو - النووإ، حم  الدي حيىين   ف، دارالمجموع شرح المهذبزم يا )د.م: د.ط،
 الفك ،د. (.

يرائب القرآن وريائب الفرقانالن سانورإ،نظامالدي احلس ن حم دن حسنيالق  ، -
 ار(.1416)نريو :دارالكتبالة   ه1)حتق ق:الش خزم ياع ريا (ط

ج - ن  ع   ن  يوس  القاسم أيب اهلحيل، حم د، ن  الكامل في القراءات العشر بارة
)مؤسسةمسال نش 1)حتق ق:مجالن الس دن رفاع الشايب(طواألربعين الزائدة عليها

 (.2007-ار1428والتوزي 
-  أوزتونا، وتنق ح:تاريخ الدولة العثمانية,ي  از )م اجةة س  اذ(، عدناذ حم ود )ت مجة:

 م(.1988-ار1408:مؤسسةف صلل ت ويل)ت م ا1دمتورحم وداألنصارإ(ط




