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 ـكرالش
نبينا سيد املرسلني وإمام املتقني د هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على احلم

 .. وبعد:وعلى آله وصحبه أمجعني الداعي إىل مكافأة صانع اجلميل حممد 
وأرى من الواجب عليَّ أن  ،ومنَّ عليَّ ابالنتهاء من إعداد هذه الرسالة فقد وفقين هللا 

   . (1)«النَّاسَ  َيْشُكرُ  اَل  َمنْ  اّللََّ  َيْشُكرُ  اَل  »: القائل النيب  -، اقتداًء هبديأعرتف ابلفضل ألهله
اخللوق  زوجي الفاضلإىل و  ،والدي الكرمينيإىل ومن هذا املنطلق أتوجه ابلشكر والتقدير 

   متعهم هللا ابلصحة والعافية وأجزل هلم األجر واملثوبة.
جامعة املدينة العاملية املتمثلة يف منسوبيها يف عمادة  إىل أتوجه ابلشكر والتقديركما 

   .الدراسات العليا، الذين أاتحوا يل هذه الفرصة الستكمال الدراسات العليا
-حفظه هللا -ابلشكر والتقدير سعادة األستاذ الدكتور/ عبد الناصر خضر ميالد خصكما أ  

  معة.اجلاالذي ال يدخر جهداً، وال سعًة يف مساعدة طالب  ،
الذي تفضل بقبول قمر،  الغين عبدستاذ الدكتور/ األخبالص شكري وتقديري فضيلة  وأخص

  .اجلزاء خري عين فجزاه هللا ،اإلشراف على هذه الرسالة
لألساتذة األجالء أعضاء جلنة املناقشة على حتملهم قراءة  وتقديري كما أقدم خالص شكري

 البحث وتوجيهه حنو مساره الصحيح. 
الذي  د. مربوك الطييب، منهم:و  ،وتقديري لكل من قدم يل عونً جيل شكري مع تس

 عبد الشيخ حفيدة القاضي، املنعم عبد هنال: واألستاذة ،استفدت من توجيهاته يف بداية الطريق
هم يف إخراج أساألساتذة والزمالء، وكل من  معي، ومجيع التعاون حسن من بذلته ملا القاضي، الفتاح

    هذا البحث.
ويف اخلتام أتوجه إىل هللا جل ذكره وأسأله أن يوفقنا مجيعًا ملا حيبه ويرضاه، وأن جيعل عملنا 

  خالصاً لوجهه والدار اآلخرة.

                                                           

 ابب يف شكر املعروف، ،األدب كتاب  سننه، يفأبو داود  رواهوبنحوه  (،7939،ح: 13/322)، 1، طأمحد يف املسندخرجه أ (1)
،ح: 4/339) دط،الرب والصلة، ابب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك،  ، كتابسننه الرتمذي يفو (، 4811،ح: 7/188، )1ط

 ابن حبان: نظر:اواأللباين: " إسناده صحيح ".  ،وابن حبان ،الرتمذي صحيح. قال ، وإسنادهأيب هريرة حديث ن م ،(1954
  .(1/776) دط،، سلسلة األحاديث الصحيحة ،أللباينوا(، 8/119)، 1طاإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان، 
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  إهـــداء
 غرست يف الطموح                        و إىل من سقتين حب العلم 

 . أمــي نبع احلنــان إىل

  االعتماد على هللا م و حب العلالذي غرس يف  والدي العزيزإىل 

 إىل من علمين الصرب

 أخذ بيدي يف هذا الطريق من إىل

                             إىل من قادين إىل النجاح   

 زوجــي يإىل رفيق عمر 
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 ملخص البحث
فهذا ملخص للرسالة  :بعد أما للعاملني، رمحة املبعوث حممد نبينا على والسالم والصالة هلل احلمد

قسم القرآن  -مباليزاي  -العلمية اليت تقدمت هبا لنيل درجة املاجستري من جامعة املدينة العاملية 
 القاضي عبدالفتاح العالمة الشيخ " ، واملوسومة بـ م2017  - هـ1438وعلومه، للعام الدراسي 

 إبراز  حماولةيف البحثأمهية  تمتثلقد و ، "حتليلية اترخيية دراسة – القرآنية الدراسات يف وجهوده
 الدراسات خدمة يف وإسهاماته الفكري، وإنتاجه القاضي، الفتاح عبد الشيخ ملؤلفات العلمية القيمة

 واملهتمني العلم ولطالب عامة للمسلمني القراءات علم أمهية وبيان اإلسالمية، والدعوة القرآنية،
،  التحليلي  لى املنهج االستقرائيوقد اعتمدت هذه الدراسة ع خاصة، والقراءات القرآنية ابلدراسات

القرآنية، وذلك من خالل املصادر  الدراسات للوقوف على جهود الشيخ عبد الفتاح القاضي يف
 القرآنية، ابلدراسات املتعلقة املصطلحات أبهم التعريف إىل البحث ويهدف، املتوفرة لدى الباحثة

 والتصحيح التحقيق يف جهوده وإبراز العلمية، ومسريتِه القاضي الفتاح عبد العالمة ابلشيخ والتعريف
 على الرد يف الرائد ودوره القرآنية، الدراسات يف ومشروعاته والتعليم، اإلقراء يف وإسهاماته واملراجعة،

 على الضوء إلقاء عدم يف البحث مشكلة وقد متثلت، القرآنية القراءات يف الطاعنني املستشرقني
 ةأمهي تربز مل حيث القرآنية، الدراسات يف وأثره - هللا رمحه - القاضي حعبدالفتا  العالمة الشيخ جهود

 مل القرآنية القراءات أن إىل البحث توصل وقد الكايف، ابلقدرمن قبل  العلمية وقيمتهاهذه الدراسة 
 ل،والنق والرواية للسنة اتبع هو وإمنا والرسم، للخط اتبعاً  تنوعها يكن ومل واالجتهاد، ابالختيار تكن
 عن خرج ما وكل الكرمي، القرآن هبا نزل اليت السبعة، األحرف من جزء املتواترة العشر القراءات وأن
 وسالسة ابلسهولة اتسم التأليف يف الشيخ منهج وأن شاذة، قراءة فهي العشر القراءات هذه

 كل  ايةهن يف والتلخيص الكالم، غريب بيان على وحرصه والغموض، الرتكيب عن وبعده العبارات،
                موضوع.
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ABSTRACT 

 

Praise be to Allah, peace and blessings be upon our Prophet Muhammad, the messenger of 

mercy to the worlds, but after: This is a summary of the scientific message that I submitted to 

obtain a master's degree from Al Madinah International University - in Malaysia - the 

Department of Quran and its Sciences for the academic year 1438 - 2017, The study of the 

Quranic studies is an analytical historical study. The importance of the research was to try to 

highlight the scientific value of the works of Sheikh Abdul Fattah al-Qadi, his intellectual 

production, his contributions to the service of Qur'anic studies, and Islamic Dawah, and the 

importance of reading science to Muslims in general, The study aims to identify the most 

important terms related to Quranic studies, and the introduction of Sheikh Abdul-Fattah Al-

Qadi and his career. The study is based on the analytical method in order to identify the 

efforts of Sheikh Abdul Fattah Al-Qadi in Qur'anic studies. And his efforts in the 

investigation and correction and review, and his contributions to the reading and education, 

and his projects in the Koranic studies, and his leading role in the response to orientalists in 

the Koranic readings, the problem was the research not to shed light on the The researcher 

concluded that the Quranic readings were not a choice and ijtihad, and their diversity was not 

related to the line and drawing, but rather it is the year of the year. And the ten readings are 

frequent part of the seven letters, which revealed the Koran, and all that came out of these ten 

readings is an abnormal reading, and that the approach of the Sheikh in the author was 

characterized by ease and smooth words, and after the composition and ambiguity, and his 

keenness on the statement of strange speech, And summarize at the end of each subject. 
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  دمةمق
إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، 

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له،  من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن
  وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.

  أما بعد:
إن من فضل اهللا على أمة اإلسالم  وتشريفه هلم أن من عليهم بأفضل الكتب السماوية، ف

 Y  m   l  k      j  i  h  gX 7 8 ، القرآن الكرمي، ووعد حبفظه من التحريف والنقصان

ء العرب وفصحائهم أن يأتوا مبثله، وأعجزهم يف فيض معانيه مع عدم وحتدى به بلغا ،]٩[احلجر: 
́    S 8 7 ، تناقضها  ³              ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©      ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢R 

  .]٣٨يونس: [

S 8 7  n ، للقرآن أن يسر قراءته وفهمه واستيعابه وحفظه تعاىل من دالئل حفظ اهللاو

    r     q  p  o      u   t  sR ] :ومما أثرى معانيه إنزاله على سبعة أحرف يقرأ ، ]١٧القمر
متنوعة بال تضاد؛ تيسريا لكل ألسن  متكاملة يف معانيها، بقراءات خمتلفة فيما بينها يف األلفاظ،

    .ليسهل نشره العرب أن تتلوه وتتناقله

 ،ظ كتابه حبفظ نصهللقرآن أن قيض له من يعمل على حفتعاىل ومن متام حفظ اهللا 
ومن أبرز هذه  ،"علوم القرآن"حتت مسمى األوائل مجعها العلماء  وتأصيل علوم متعددة ختدمه،

حظى بعناية فائقة من علماء األمة قدميا حىت  وما يتعلق بالقرآن من دراسات، العلوم علم القراءات
  وحديثا.  

ده لنشر هذا العلم اجلليل جهو سوكر ،فكان من العلماء على مر العصور من جند حياته
م يف نشر هذا العلم بالبسط والتيسري بعبارة قريبة من رواية ودراية، فأثرت جمهودا ،وتعليماً تأليفاً

    .معبارة الزمن املعاصر هل
 الفهامة احلرب احلجة احلافظ اإلمام عصره، يف القراءات علماء ومن هؤالء األعالم شيخ

   .وأثابه وأجزل له األجر -رمحه اهللا  -القاضي"  الفتاح عبد الغين عبد "الشيخ
 –جامعة املدينة العاملية -ملا كنت بصدد إعداد رسالة املاجستري يف كلية العلوم اإلسالمية و

قسم القرآن وعلومه، استخرت اهللا كثرياً حىت هداين سبحانه تعاىل الختيار هذا املوضوع املوسوم 
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وجهوده يف الدراسات  -رمحه اهللا  -بن عبد الغين القاضي " الشيخ العالمة عبد الفتاحبـ 
 وأعوذ الشيطان ومن نفسي فمن األخرى كانت وإن وعونه، اهللا فبفضل فيه وفقت ، فإنالقرآنية"

  .ذلك من باهللا
لوجهه  إخالص النية والعمل، وأن جيعل هذا العمل خالصاً ال أن يهبنأسنواهللا تعاىل 

فيه التوفيق والرشد والسداد، وأن جيزي اهللا عنا القائمني  ا، وأن مينحنناالكرمي، وأن ينفع به غري
  .على جامعة املدينة خري اجلزاء، إنه تعاىل نعم املوىل ونعم النصري

سيدنا  للعاملني رمحة املبعوث على سالمالو صالةالو العاملني، رب اهللا احلمد أن دعونا وآخر
  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

  ث:مشكلة البح
 - القاضي عبدالفتاح العالمة الشيخ جهود على الضوء إلقاء عدم يف البحث مشكلة تتمثل

 بالقدر العلمية وقيمتها أمهيتهاجهوده و تربز مل حيث القرآنية، الدراسات يف وأثره - اهللا رمحه
  الكايف.   

  :البحث أسئلة
   :  التالية األسئلة لىع اإلجابة البحث سابقاً، فسوف حياول املذكورة املشكلة على بناء
  .القاضي؟ الفتاح عبد الشيخ هو من -١
  القرآنية؟ الدراسات يف والتعليم والتأليف اإلقراء يف جهوده هي وما -٢
  القرآنية؟ والدراسات القراءات كتب تأليف يفمنهجه  هو وما -٣
 على الرد يف املؤلفات؟ وما هو دوره القيمة العلمية اليت متيزت ا هذههي  ما -٤
 منه يف إسهاماً فيها شارك أو ا قام اليت املشاريع أبرز هي القراءات؟ وما يف الطاعنني نياملستشرق

 .القرآنية؟ الدراسات
 ما هو تاريخ الدراسات القرآنية؟ وكيف نشأت العلوم املتعلقة بالدراسات القرآنية؟ -٥
فيما يتعلق بالدراسات  اهللا رمحه القاضيما هي اختيارات الشيخ عبد الفتاح  -٦

 .قرآنية؟ال
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  :هداف البحثأ
  :فيما يلي تتلخص أهداف البحث

 ه -رمحه اهللا -القاضي  عبد الفتاح بالشيخ العالمة التعريفالعلمية.  ومسريت  
  والدراسات القراءات كتب تأليف يف القاضي الفتاح عبد الشيخ منهجبيان 

   .القرآنية
 القرآنية.  بالدراسات املتعلقة املصطلحات التعريف بأهم  
 القرآنية،  بالدراسات املتعلقة القاضي الفتاح عبد يان القيمة العلمية ملؤلفات الشيخب
  وأمهيتها.
 واملراجعة، وبيان  والتصحيح التحقيق يف القاضي الفتاح عبد الشيخ إبراز جهود
 القراءات القرآنية. يف الطاعنني املستشرقني على الرد يف والتعليم، ودوره الرائد اإلقراء جهوده يف

  منهج وأدوات البحث:
، للوقوف على جهود )٢(التحليلي )١(سوف تعتمد هذه الدراسة على املنهج االستقرائي

الستنباط منهجه  وقد أستعني باملنهج االستنباطيالقرآنية،  الدراسات الشيخ عبد الفتاح القاضي يف
 . القرآنية والدراسات القراءات كتب تأليف يف

    أمهية البحث:
  :يلي فيما الدراسة هذه أمهية تكمن
 يف العصر احلديث، وحماولة  ومرتلته العلمية القاضي عبد الفتاح إبراز مكانة الشيخ

  .مباضيها احلاضرة ووصل األجيال ربط

                                                             
والتجربة  املنهج االستقرائي التارخيي: هو املنهج الذي يقوم على تتبع األمور اجلزئية، مستعينا على ذلك باملالحظة )١(

وافتراض الفروض الستنتاج أحكام عامة. وقيل: هي الطريقة التارخيية اليت تعمل على حتليل وتفسري احلوادث التارخيية، كأساس 
 لفهم املشاكل املعاصرة، والتنبؤ مبا سيكون عليه املستقبل، أو هو االستفادة من تراث السابقني ملعاجلة موضوعات مستحدثة.

وعبد الرمحن ، )٢٤٣:ص(دط،  ،يف الفكر اإلسالمي والفكر احلديث مناهج البحث العلمي عيسوي،عبد الرمحن  انظر:
 .)٤: ص(، ٤، طمناهجه وتقنياته –البحث العلمي حممد زيان عمر، ، و)١٩: ص(، ٣، طمناهج البحث العلميبدوي، 

تلفة، تفكيكا أو تركيبا أو تقوميا، وقيل: هو املنهج التحليلي: هو املنهج الذي يقوم على دراسة اإلشكاالت العلمية املخ )٢(
عملية تعريف وتقومي لألجزاء اليت تكون منها الكل، وهو وسيلة للحصول على معرفة جديدة، متكن الباحث من التمييز بني ما 

 .  )٩:ص( دط، ،املكتبات واملعلومات والتوثيقحممد،  سعداهلجرسي،  انظر: هو أساسي وما هو ثانوي من عناصر الظاهرة.
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 للمسلمني عامة ولطالب العلم واملهتمني بالدراسات  القراءات بيان أمهية علم
ب العلم أن يرد شبهات املستشرقني على القرآنية والقراءات خاصة والتعمق فيه، حىت يستطيع طال

     القرآن وقراءاته. 
 العليا؛ من جهة االطالع  الدراسات استظهار أمهية هذه الدراسة لطالب مرحلة

على مجيع مسائل علم القراءات دراسةً وتدقيقاً ومراجعةً، من خالل عرض مؤلفات الشيخ عبد 
 الفتاح القاضي.

 عد الرسالة هذه أنَّ كمارمحه القاضيالشيخ العالمة عبد الفتاح  ملؤلفات وثيقاًت ت 
 واعترافاً ،األفذاذ األعالم من علم تاريخ إحياء يف رغبةً األزمان؛ مر على العالمة ذا وتذكرياً اهللا

 .بعدهم أتى من على بفضلهم
  الدراسات السابقة:

يف جامعة املدينة  واإللكترونية، وبعد سؤال أساتذيت ،البحث يف املكتبات اجلامعيةعد ب
مل أقف على من كتب يف هذا املوضوع، وإمنا وقفت خالل  وجامعة األزهر الشريف، العاملية،

     :وهم تقاالثالث مة واحدة والبحث على دراس
 وعلوم القراءات يف وآراؤه وجهوده منهجه هـ)١٤٠٣، (ت:القاضي الفتاح عبد الشيخ -١

يف القرآن وعلومه، للطالبة/ حصة بنت سعود  ، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستريالقرآن
بن عبد العزيز العمار، إشراف الدكتور/ كمال سيد أمحد إمساعيل العبد، األستاذ املشارك 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، العام  –بقسم القرآن وعلومه، كلية أصول الدين 
 هـ.١٤٣٣ – ١٤٣٢اجلامعي 

 والدفاع القرآنية الدراسات خدمة األزهري يف القاضي الفتاح عبد الشيخ جهود -٢
الكوسويف،  خوجة لألستاذ الدكتور/ خريالدينحبث قصري ، املستشرقني مطاعن القراءات ضد عن

 جامعة -اإلسالمية  والدراسات الشريعة كليةجملة املساعد،  القرآنية والدراسات التفسري أستاذ
اهللا،  رمحه القاضي الفتاح عبد الشيخب م، وقد تضمنت هذه الدراسة التعريف٢٠١٢قطر، 

 الفتاح القاضي عبد الشيخ القرآنية، وردود والدراسات عن القراءات الدفاع يف األكادميية وجهوده
 اليهودي اري املستشرق ذكرها اليت القرآنية عن القراءات والتارخيية العلمية الشبه على بعض
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   .)٢( اإلسالمي) فسريالت (مذاهب كتابه يف )١(أجناتس جولد تسيهر

 عبد /القرآنية، للدكتور الدراسات يف وأثره القاضي الفتاح عبد الشيخ العالمة -٣
 اإلسالمية)، والدراسات الكرمي القرآن كلية املنورة، جملة القارئ، (املدينة الفتاح عبد بن العزيز

 ). ٣٢٠ - ٢٩٧(ص:  .هـ ١٤٠٣، ١ع
 عبد/ للدكتور جميد، وتاريخ عطرة سرية القاضي حممد بن الغين عبد بن الفتاح عبد -٤

 ٤٦: ص. (هـ ١٤٣٣ شعبان، ،٩ع ضياء)، (السعودية، جملة اهللا، اجلار سليمان بن حممد بن اهللا
- ٨١ .( 

سيدنا  للعاملني رمحة املبعوث على سالمالو صالةالو العاملني، رب اهللا احلمد أن دعونا وآخر
  حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

 وفق واهلادي إىل سواء السبيل.هذا واهللا امل
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 سورية، إىل ورحل وبرلني، بودابست يف تعلم تسيهر، جولد أجناتس باألملانية امسه جمري، مستشرق يهودي: زيهر جولد )١(

 األملانية باللغات تصانيف له بودابست، جامعة يف أستاذا وعني األزهر، علماء بعض الزم حيث ومصر، فلسطني، إىل وانتقل
 ديوان: بالعربية له نشر ومما العربية، إىل بعضها ترجم العريب، واألدب اإلسالمي، والفقه م،اإلسال يف والفرنسية واإلنكليزية

 انظر:. هـ ١٣٤٠: سنة مات وغريها، األثر، علم إىل النظر توجيه: كتاب األملانية إىل وترجم الباطنية، وفضائح احلطيئة،
 .)٨٤/ ١( ،١٥ط ،األعالمفارس،  بن حممود بن الدين الزركلي، خري

 مكتبة: الناشر النجار، احلليم عبد الدكتور جولد.تسيهر، حتقيق: أجناتس اإلسالمي، للمستشرق التفسري كتاب مذاهب )٢(
هـ، جملد واحد، وعدد . م١٩٥٥ - هـ ١٣٧٤ بغداد، سنة: –املثىن  ومكتبة اخلاجني، ومكتبة السنة احملمدية، القاهرة،

 صفحة.   ٤١٨صفحات الكتاب 



       
   

٦ 
 

  

  

  

  

  التمهــيد
  ويشتمل على ثالثة مباحث: 

 وأهم القراءات وعلم القرآنية الدراسات تعريف( بالبحث متعلقة مصطلحات املبحث األول:

     ).املتعلقة املصطلحات
  تاريخ الدراسات القرآنية ونشأا. املبحث الثاين:

  .فيه العلماء وجهود ونشأته لقراءاتا علم تاريخ املبحث الثالث:
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  .بالبحث متعلقة املبحث األول: مصطلحات
)ما املصطلحات وأهم القراءات وعلم القرآنية الدراسات تعريف املتعلقة.(  

 .مصطلحات البحث
فيها، إن شاء  -رمحه اهللا  -الشيخ عبدالفتاح القاضي  وجهود القراءات عن احلديث عند
؛ ولذا حيسن تعريفها بادئ احلديث منفردة البحثب املتعلقة والعلوم طلحاتاملص بعض سوف أذكر

  .من خالل املطالب اآلتيةعن مواضع ذكرها يف الدراسة تأصيالً وبياناً هلا، 
  

   .: تعريف مصطلح الدراسات القرآنيةاألول املطلب
  .الدراساتكلمة تعريف : وىلاأل املسألة

 تقَصاه: الْموضوع حتقيق، ودرس، بحثٌ يف اللغة: سةُدراسات مجع كلمة دراسة، والدرا
 للشيء، ودرست والتعهد الرياضة الدراسة وأصل ودراسة، درسا يدرس فيه، درس وبحثَ
سه الكتابساً، أدرره: أَي دة ذَلَّلتاَءة بِكَثْررى الْقتح ففْظُه خح ١(علي(.   

املبدوء بسورة الفاحتة  املرتل على رسوله  اهللا ىل القرآن: وهو كالم والقرآنية نسبة إ
  واملختوم بسورة الناس.

وعليه فيمكن تعريف الدراسات القرآنية بأا: كل حبث وتقص جعل موضوعه كالم اهللا 
 .وما يتعلق به من علوم  

  القرآن الكرمي.املسألة الثانية: 
  تعريف القرآن يف اللغة:

وكل شيء مجعته فقد  ،واألصل يف هذه اللفظة اجلمع» ، والقرآنوالقارئلقراءة، ا« (قَرأَ)
 ،قرأ فالن قراءة حسنة ،قرأ يقرأ قراءة وقرآنا يقال:، وهو مصدر كالغفران والكفران ،قرأته

    .)٢(قارئفالقرآن مقروء، وأنا 
، واملكتوب باًلقرآن: اسم لكالم اهللا تعاىل، وهو مبعىن: املقروء، كاملشروب مسي: شرافا

                                                             
 )،٢/١١٣( دط،واألثر،  احلديث غريب يف النهاية)، وابن األثري، ١٢/٢٥١، (١، طاللغة ذيبزهري،  انظر: األ )١(

 ).   ١/٧٣٨، (١، طاملعاصرة العربية اللغة معجموأمحد خمتار عمر، 

،  حلديث واألثرالنهاية يف غريب اوابن األثري،  مادة (قَرأَ)،   ، )٥/٢٠٥،  (١،  طكتاب العنينظر: اخلليل بن أمحد،  ا) ٢(
 .)قَرأَ،  مادة (باب القاف مع الراء،  )٤/٣٠(  دط،
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  وقيل: هو مصدر قرأ يقرأ، ومنه قول الشاعر: ،مسي: كتاباً
  )١(ضحوا بِأَشمطَ عنوانُ السجود بِه ... يقَطِّع اللَّيلَ تسبِيحا وقُرآنا

  .)٢(أي: قراءة الفجر ،]٧٨اإلسراء: [ SE  D...R أي: قراءة، ومنه قوله تعاىل: 
هو كالم اهللا تعاىل املعجز املرتّل على قلب خامت األنبياء صطالح: تعريف القرآن يف اال

، املنقول عنه نقلًا بواسطة أمني الوحي جربيل  ،بلسان عريب مبني ،واملرسلني سيدنا حممد 
املبدوء بسورة الفاحتة واملختتم  ،املتعبد بتالوته، واملكتوب يف دفَتيْ املصاحف بال شبهة، متواتراً

  .)٣(ناس، واملتحدى بأقصر سورة منهبسورة ال
  القراءات. وعلم القرآنية بالدراسات املتعلقة املصطلحات أهم :الثاين املطلب

   تعريف علم القراءات. املسألة األوىل: 
 عزو مع واختالفاً اتفاقاً أدائها وطريق القرآنية، بالكلمات النطق كيفية به يعرف علم هو

  .)٤(لناقله وجه كل
 ،كثرأف شيئني بني املفاضلة: اللغة يف واالختيار، اختيار مجع .االختيارات انية:املسألة الث

  .)٥(بعضهما أو أحدمها إىل وامليل
  :معنيان فله: املقرئني عرف يف أما

  .معينة مقاييس أساس على وينتقيه مروياته بني من املقرئ إليه مييل ما: األول
 وهو، مرويام بني من اختاروها الذين اأصحا صنيع إىل بالنظر وذلك ،القراءة: الثاين

  .البحث يف هذا املقصود هو وهذا ،الترجيح مبثابة
  .األصول (وتسمى األحكام املطردة) ة:لثاملسألة الثا

                                                             
  دط،، البيان والتبيني، احظاجلانظر: ، يف رثاء عثمان  من (البحر البسيط) والبيت من قصيدة حلسان بن ثابت  )١(
)١/١٨٩.( 
 حبار جممع الكجرايت،  الدين ومجال ،)قَرأَ( ، مادة)١/٣٦٣( دط،، القاموس جواهر من العروس تاجنظر: الزبيدي، ا) ٢(

، وابن )١/٢١٠،  (١، طفتح القدير، والشوكاين، )قَرأَ( ، مادة)٤/٢٣٤( ،٣ط ،األخبار ولطائف الترتيل غرائب يف األنوار
 .)١٤/٨٥( دط،، التحرير والتنويرعاشور، 

)،  ١/١( دط،،  لتبيان يف إعراب القرآنا)، والعكربي، ١/١٤(، ٣، طمناهل العرفان يف علوم القرآن، الزرقاينانظر: ) ٣(
 ).٢/١٢٥، (١، طالربهان يف علوم القرآنوالزركشي، 

 ).١/٧( ،١ط، والدرة الشاطبية طريقي من املتواترة العشر القراءات يف الزاهرة البدور، انظر: القاضي) ٤(
 ).٧٧: ص( ،١ط، الفقهية التعريفات، يادد)، و٢/٩١، دط، (واألثر احلديث غريب يف النهايةانظر: ابن األثري،  )٥(



       
   

٩ 
 

 هو يفتقر وال إليه، يفتقر عما وهو عبارة الشيء، أسفل: لغةاليف  وهو أصل، مجع: األصول
 إىل بالنسبة الدليل وعلى اجلزئيات، على املنطبقة ملناسبةا والقاعدة القانون على ويطلقغريه،  إىل

 لفرعها وأساس مبىن إا حيث من ، واألصولإليه احملتاج وعلى غريه، عليه ينبين ما وعلى املدلول،
  . )١(قواعد مسيت

 األحكام على تطلق فهي شرطه، فيه حتقق ما كل يف جارٍ كلي حكم كل: واصطالحا
 ميم وصلة الضمري، هاء كصلة املتماثلة؛ اجلزئيات حتتها تندرج اليت دةاملطر واخلالفات الكلية

 مث قبلها الصحيح الساكن إىل اهلمزة حركة نقل أو تغيريها، أو اهلمزات وتسهيل واملدود، اجلمع،
  .ذلك إىل وما...  واإلمالة والفتح حذفها،

 .)٢(أصلًا وثالثون العشر سبعة القراءات اختالف على الدائرة واألصول
 .التحريرات ة:رابعاملسألة ال
   .واإلحكام والتدقيق التقومي هو: لغة التحرير

 أوهام وتتبع حدة، على رواية كل ومتييز وتقوميها، املروية القراءات يف التدقيق: اصطالحا
  .)٣(ومنظومام كتبهم يف القراء العلماء

 الطرق أصحاب من رواها من إىل فيها املختلف القراءات طرق أوجه بعزو يعىن علموقيل: هو 
 يترتب وما ،واملمنوع منها اجلائز وبيان ،وتنقيحها الطرق بتمييز ويهتم القراءات، مصادر وأمهات

   .)٤(األوجه من عليها
 وجه خلط :أي ،كالتركيب خلل أو خطأ أي من القراءة بتنقيح العناية: بالتحرير املقصودو

  .)٥(بوجه
  الراوي: ة:امساملسألة اخل

                                                             
  دط،، اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم الكليات، كفويال)، و٢٨ ، (ص:١، طالتعريفاتانظر: اجلرجاين،  )١(
 .)١٢٢:ص(
: ص(، ٢، طالقراءة أصول يف اإلضاءةالضباع، )، و١/٤٦٨( ، دط،العشر القراءات يف النشرانظر: ابن اجلزري،  )٢(

  ..)١٥:ص(، ١، طالقراءات علوم يف صفحات، السندي طاهر أبوو ،)١٢
 .)٨٠: ص(،  ١ط ، القرآن علوم معجم، اجلرمي حممد إبراهيم )٣(

 .)٤٢: ص(، ١ط، القراءات مصطلحات ملعجم العبارات خمتصرالدوسري،   )٤(
 .)١٩٥: ص(، ١ط، القراءات علم يف مقدمات حممد أمحد مفلح،، قضاةال )٥(



       
   

١٠ 
 

وورش  ،كحفص عن عاصم ،أو روايته يف القرآن ،لذي يروي عن اإلمام املقرئ قراءتههو ا
 .)١(عن نافع

 .الرواية ة:سادساملسألة ال
 يرويه وشعراً، حديثاً فالن وروى يف اللغة: النقل، وهي ما يأيت به الراوي من علم أو خرب،

   .)٢(راو: فهو رواية،
 .الطريق ة:سابعاملسألة ال
 العظمى، والطَريق األعظم، الطَريق: تقول ويؤنثُ، يذكَّر السبيلُ،: ريقالطَ :يف اللغة

  .)٣(طُرقات: اجلمع ، ومجعطُرق واجلمع
 رواة من مرتلتهم يف من أو العشرة أو السبعة األئمة رواة أحد عن النقلة فيه اختلف وهو ما

  .)٤(االختيارات وأصحاب القراء
 لآلخذ نسب ما وكل رواية، فهو للراوي نسب ما كلو قراءة، فهو لإلمام نسب ما فكل

 طريق. فهو سفل وإن الراوي عن
 .الفرشيات (وتسمى أيضا عند البعض األحكام املنفردة): الثامنة املسألة

  .وبسط نشر: مبعىن فرش مصدر: مجع كلمة فرش، الفرش
 ىلإ قراءة كل عزو مع القراءات حروف يف مطرد غري خالف من كان ما: واصطالحا

 حبذف" مالك" كلمة تقرأ حيث ]،٤: [الفاحتة S   1  0    /  .R  :قراءة يف كاخلالف صاحبها؛
S   Q  P: قراءة ويف وبإثباا، األلف     O   N  M  LR ] :كلمة تقرأ حيث ]،٩البقرة 

 اءاخل وفتح الياء بضم وتقرأ يفْعلُون، وزن على الدال وفتح اخلاء وإسكان الياء بفتح" خيدعون"
 .وهكذا... ."املفاعلة" باب من األول املوضع مثل" خيادعون" الدال وكسر بعدها وألف

                                                             
 معجمعبد العلي املسئول،  و، )١/٢٩٤(، ١، طالسبع القراءات يف البيان جامعسعيد،  بن ، عثمانانظر: الداين )١(

 .)٢١٦: ص(، ١، طمصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق به

 .)١/٨٧٥، (والعلوم الفنون اصطالحات كشاف موسوعةوالتهانوي، )، ١٥/٢٢٥، (اللغة ذيبانظر: األزهري،  )٢(
 العرب كالم ودواء العلوم مشس )،  واحلمريي، ٤/١٥١٣(،  ٤ط ، العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح،  اجلوهري )٣(

 .)٧/٤٠٩١(، ١طالكلوم،  من
 ).٨١: ص(، القراءات مصطلحات ملعجم العبارات خمتصرالدوسري،   )٤(
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 فكأا الكرمي، القرآن سور يف فيها املختلَف والكلمات احلروف تلك النتشار فرشا ومسي
   .انتشرت: أي السور يف انفرشت

 كاخلالف عليها؛ اسيق وال قراءا، يف اخلالف يقع اليت اجلزئيات هي الفرشية فالكلمات
 ال ولكن ،"خيادعون"و" خيدعون" تقرأ حيث البقرة؛ سورة يف   S  M  L R: قراءة يف الواقع
 وقع اخلالف ألن ؛،]١٤٢النساء: [ S  JR : تعاىل قوله من النساء سورة يف جاء ما عليها يقاس
   .)١(واحد رمسهما أن مع النساء يف ما ال البقرة يف هي فيما

 .القارئ: ةسعاتال املسألة
هو الذي مجع القرآن و قرأ، من فاعل اسم وقراء، وقرأة قارئون مجعه،)٢(القراءة من فاعل

  القراء مراتب: فوهو يف عر ،حفظاً عن ظهر
  القارئ املبتدئ: من أفرد إىل ثالث روايات

  من أفرد إىل أربع أو مخس روايات. :القارئ املتوسط
  .)٣(أكثرها وأشهرهاالقارئ املنتهي: من عرف من القراءات 

 املقرئ.: شرةاعال املسألة
  .)٤(بضم امليم وكسر الراء: من علم القراءة أداًء، ورواها مشافهة وأجيز له أن يعلم ا

 الناس يعلّم من فهو الغري، إىل الفعل تعدية يفيد وهو ،»أقرأ« الفعل من فاعل اسم: واملقرئ
  .)٥(»قرأ« الثالثي الفعل من فاعل اسم قارئ، وفه القراءة ميارس من أما القرآن، قراءة

  وجه الرواية ووجه الدراية.: عشرةاحلادية  املسألة 
  .)٦(إلزام وجه وهو  الرسول اىل متصل بسند الشيوخ عن املنقول هو :الرواية وجه

  .)٧(ملزم العلماء مثل الروم واإلمشام فليس واجتهاد العلمي أما وجه الدراية: القياس

                                                             
 .)١٦ - ١٥(ص:  ، القراءات علوم يف صفحات، السندي طاهر أبو )١(
 .)٤/٥٢٠( دط،، اللغة منت معجم ،انظر: أمحد رضا )٢(
 ).٢/٥(،  ٤، طالوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبعالقاضي،  )٣(

   ).٥: ص(، القراءة أصول يف اإلضاءة الضباع، انظر: ) ٤(
 ).١/٧٢١(،  ١، طالعريب املثقف دليل اللغوي الصواب معجمأمحد خمتار عمر، : انظر )٥(

 ).٢٣(ص: ،  ١ط ، حفص رواية أصول بيان مع القراءات علم يف مباحث الباز، عباس حممدانظر: ) ٦(
 ).٢٥٦: ص(، القراءات علم مصطلحات معجماملسئول،  :انظر )٧(
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  .القراءة: لثالثا املطلب
  تدل على اجلمع واالجتماع. :يف اللغة

 مرتلتهم يف من أو العشرة أو السبعة األئمة أحد عن الرواة عليه اتفق ماويف االصطالح: 
  .االختيارات وأصحاب القراء أئمة من
 ،مجعت عليه الروايات والطرقأهي اخلالف املنسوب إلمام من األئمة املتجردين للقراءة مما و

  .)١(اءة نافع وعاصمكقر
وإال ملا نسبت ألصحاا كذلك،  ،ومسيت القراءة خالفاً؛ ألا ختالف غريها من القراءات

نفرد ا عن باقي القراء العشرة، فهي انه أا قراءة نافع نعين فإبضم السني }ميسرة{فمثالً إذا قلنا 
  .)٢(إذن قراءته

  القراءة الصحيحة.املسألة األوىل: 
 احتماال ولو العثمانية املصاحف أحد ووافقت بوجه، ولو العربية وافقت ةقراء كل هي

 األحرف من هي بل إنكارها، حيل وال ردها جيوز ال اليت الصحيحة القراءة فهي سندها، وصح
 عن أم السبعة، األئمة عن كانت سواء قبوهلا، الناس على ووجب القرآن ا نزل اليت السبعة

  .)٣(املقبولني األئمة من غريهم عن أم العشرة،
 استفاض مبا إال يقرأ وال منتهاه، إىل كذا الضابط العدل بنقل سندها صح ما هيقيل: و

  .)٤(بالقبول وتلقته األئمة نقله
 القراءة املتواترة.املسألة الثانية: 

 ووافق تقديرا، ولو العثمانية املصاحف وافق ما توافرت فيها أركان القراءة، وهي كل ما
  هذه من ركن اختل ومىت العشرة، أم السبعة هؤالء عن كان سواء إسناداً وصح بوجه، ولو العربية

  

                                                             
 ).٩٦: ص(خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات، الدوسري،  انظر:  )١(

 دط، ،النشر طيبة شرح الناظم، ابن: انظر السني. بفتح ميسرة: العشرة القراء بقية وقرأ نافع ا قرأ السني بضم ميسرة )٢(
 ،٤، طالسبع القراءات يف احلجة خالويه، ابن: وأشهر". انظر أفصح والفتح لغتان، ومها )، وقال ابن خالويه: "٢٨٤(ص: 
    ).١٠٣(ص: 

 .)١/٩، (العشر القراءات يف النشر، ابن اجلزريانظر:  )٣(
 ).٩٥: ص، (القرآنية قراءاتال علم مصطلحات معجماملسئول،  )٤(
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  .)١(بالشذوذ عليه حكم حرف، يف الثالثة
  .)الصحيحة القراءات( و) املشهورة القراءات( املتواترة بالقراءات ويلحق

   يف قوله:  )٢(وقد مجعها ابن اجلزري
  يحوِي احتماالً للرسمِِ وكَانَ. .. نحوِ وجه وافَق ما فَكُلُّ

حصناداً وإس والْقُرآنُ ه  ...هـذكَـانُ  الثَّالثَـةُ فَه٣(اَألر(  
  .الفرق بني القراءة املتواترة والقراءة الصحيحة: ةلثالثا املسألة

 ،لهممث عن الكذب على تواطؤهم ميكن ال مجع عن مجع رواه ما ي:أن القراءات املتواترة ه
  .القراءات يف الغالب هو وهذا السبعة عن نقله يف الطرق اتفقت ما: مثاله

 وهكذا، مثله، عن الضابط العدل رواه بأن سنده، صح ما وأما القراءة الصحيحة فهي:
 من غريهم أم العشرة أم السبعة األئمة من كان سواء العثمانية، املصاحف أحد ووافق العربية ووافق
  .املقبولني األئمة

  .منهما شيء إنكار جيوز وال اعتقادمها وجوب مع ما يقرأ النوعان وهذان
  .القراءة الشاذة: ةرابعال املسألة

 شاذٌّ، فَهو وندر، اجلمهور، عن انفرد: شذوذاً ويشذُّ يشذُّ عنه شذَّالشذوذ يف اللغة: 
ذَّهه وأَشذّاذُل شيء منفرد فهو شاذ، وشذ الرجل: إذا انفرد عن أصحابه، وكذلك ك ،غريوش 
   . )٤(قبائلهم من وليسوا القوم يف يكونون الذين: الناس

 واستقام سنده صح ما " كُلُّ :)٥(الكواشي كما قال ييف االصطالح فه الشاذة القراءةأما 

                                                             
 ).٩٢: ص(،  ١طالعشر،  القراءات يف التيسري حتبرياجلزري،  انظر: ابن )١(
 ابن الشافعي، قال الشريازي العمري الدمشقي يوسف، بن علي بن حممد بن حممد اخلري أبو الدين مشس: اجلزري ابن )٢(

: من مصنفاته وغريها، واللغة وأصوله والفقه واحلديث التفسري يف اًعامل املمالك، كان يف القراءات علم رئاسة إليه انتهت: حجر
: سنة ومات هـ،  ٧٥١:سنة القراء، ولد طبقات يف النهاية الطالبني، وغاية ومرشد املقرئني العشر، ومنجد القراءات يف النشر
     ).١/٥٤٩( ، ١، طاحلفاظ طبقاتوالسيوطي،  .)٩/٢٩٩(، ١، طالذهب شذراتابن العماد، : انظر. هـ ٨٣٣

 ).١٥-١٤، البيت ()١/٣٢( ،١ط، الْعشرِ الْقراَءات في »النشرِ طَيبة« متنانظر: ابن اجلزري،  )٣(
 .)٣/٤٩٤( ،٣ط، لسان العربوابن منظور،  ،)٢/٥٦٥(، العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح، اجلوهريانظر:  )٤(
 الزاهد، املفسر املقرئ الشافعي املوصلي، الكواشي العباس أبو الدين موفق افع،ر بن حسن بن يوسف بن أمحد: الكواشي )٥(

 التفسري معرفة يف وتقدم وغريه، السخاوي عن وأخذ دمشق، وقدم والده، على قرأ هـ، ٥٩١ سنة املولود األعالم، بقية
 املبادئ يف واملطالع القرآن، أحزاب وعدد ،القرآن ومتشابه املتدبر، وتذكرة املتذكر تبصرة: مؤلفاته من والعربية، والقراءات
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 اهرو ولَو علَيها الْمنصوصِ السبع من فهو اإلمام املصحف خط لفظه وافقو العربية جهة مع
  .)١("الشاذ فهو الثالثة من اًشرط فقد ومىت ،متفرقني أو مجتمعني أَلْفًا سبعونَ

 املصاحف أحد ةوافقمو بوجه، ولو العربية ةوافقم تكل قراءة فقدفالقراءة الشاذة هي 
 كانت سواء باطلة، أو شاذة أو ضعيفة عليها أطلق ،سندال ةصحفقدت و ،احتماال ولو العثمانية

  .)٢(واخللف السلف من التحقيق أئمة عند الصحيح هو هذا منهم، أكرب هو عمن أم لسبعةا عن
  قال ابن اجلزري: 

  .)٣(السبعة في أنه لَو شذُوذَه...  أَثْبِت ركْن يختلُّ وحيثُماَ
  ما يلي: أمثلة القراءات الشاذةومن 

S 8 7  8  7  6  5  4  3  2R  :١٠٢[البقرة[.  
 ،بكسر الالم، على أن املراد بامللكني ،S5  4  3  2R  :)٤(الضحاك بن مزاحم قرأ

  .)٥(عليهما السالم ،داود وسليمان
  .)٧(والتفسري مجيعاً" الرواية يف أثْبت) املَلَكَينِ( و امللكَينِ، على قريَء وقد : ")٦(قال الزجاج

  أركان القراءة املقبولة. وسبب شذوذ هذه القراءة أا غري متواترة، والتواتر أهم
  .]٢٣٧[البقرة:  S 8 7Ï  Î  Í  Ì R و

                                                                                                                                                                                              
 والذهيب،) ٧٠١: ت ،١/١٥١( دط، ،القراء طبقات يف النهاية غاية اجلزري، ابن: انظر. هـ ٦٨٠: سنة مات واملقاطع،

 اللغويني طبقات يف الوعاة بغية والسيوطي، ،)١٩: ت ،١/٣٦٨( ،١ط ،واألعصار الطبقات على الكبار القراء معرفة
  ).     ٧٩٦: ت ،١/٤٠١(  دط، ،والنحاة

 .  )١/٢٧٦(، دط، القرآن علوم يف اإلتقان)، والسيوطي، ١/٣٣١، (الربهان يف علوم القرآنانظر: الزركشي،  )١(
   .)١/٩، (العشر القراءات يف النشر، ابن اجلزريانظر:  )٢(

 ).١٦،  البيت ()١/٣٢(، عشرِالْ الْقراَءات في »النشرِ طَيبة« متنانظر: ابن اجلزري،  )٣(
 وابنوزيد بن أرقم،   ،عمر ابن :عن روى، التفسري صاحب ،اخلرساين اهلاليل مزاحم بن الضحاك القاسم أبو: الضحاك )٤(

ذيب الكمال يف أمساء انظر: املزي،  .هـ١٠٢، مات سنة: ومجاعة، وكثري بن سليم ،البصري احلسن :عنه، وروى عباس
  ). ٢٩٧٨،ت:١/٢٨٠( ،١ط ،تقريب التهذيب)، وابن حجر، ٢٩٢٨،ت:١٣/٢٩١(، ١ط الرجال،

   ). ١/١٨٦، (١، طالعزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر، ابن عطيةانظر:  )٥(
الزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، كان من أهل الفضل والدين، مجيل املذهب واالعتقاد، من  )٦(

 اخلطيب البغدادي،نظر: اهـ. ٣١١سنة:  ماتالقرآن يف التفسري، وخلق اإلنسان، وتفسري جامع املنطق، تصانيفه: معاين 
  ).١٣،ت:١/٤٩(، ١ط ،وفيات األعيانوابن خلكان، ، )٣١٢٦،ت:٦/٨٧( ،١ط، تاريخ بغداد

    ). ١/١٨٣، (١، طمعاين القرآن وإعرابهانظر: الزجاج،  )٧(
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  ".بينكم الفضل تناسوا وال : "رجاء وأبو ، علي بن أيب طالبقرأ 
 انسوه: اإلطالق على النسيان عن نهي تنسوا أن وتناسوا تنسوا بني الفرق: )١(ابن جىن قال

  .)٢(اختاروه الذي فعلهم نع ي فإنه تناسوا تناسوه، وأما أو
`  S 8 7 c  b  a و     _   ̂ ]  \  [    Z   YR   :١٢[النساء[.  

  .)٣(قرأ سعد بن أيب وقاص: (وله أخ أو أخت من أمه) بزيادة لفظ من أمه
  .]٨٩[املائدة:  S 8 7Å  Ä   Ã  Â  Á  À R و

  .)٤(ت): (فصيام ثالثة أيام متتابعات) بزيادة لفظ(متتابعابن مسعود اقرأ 
  .]٧٩[الكهف:  S 8 7  t  s  r       q  p  o  n  mR و

  ذلك. وحنو ،)غصبا صاحلة سفينة كل يأخذ ملك أمامهم وكان(عباس: قرأ ابن 
 بعضهم؛ فأجازها الصالة، يف بذلك القراءة جواز يف العلماء قال ابن اجلزري: واختلف

 ألصحاب القولني أحد وهذا صالة،ال يف احلروف ذه يقرءون كانوا والتابعني الصحابة ألن
 هذه ألن؛ اجلواز عدم على العلماء وأكثر وأمحد، مالك عن الروايتني وإحدى حنيفة وأيب الشافعي
 بإمجاع أو األخرية بالعرضة منسوخة فإا بالنقل ثبتت وإن ، النيب عن متواترة تثبت مل القراءات
    .)٥(العثماين املصحف على الصحابة
لرسم املصحف لأا غري متواترة، وخمالفة  ذه القراءةه سبب شذوذألن هو الصحيح؛ و
  العثماين.

  العشرة القراء عن يقرأ اليوم اليت العشر القراءات عن خرج ما أن كل :وميكن القول

                                                             
 علي أبا لزم مملوكا، روميا أبوه كان العربية، يف بإمامته املشهور النحوي املوصلي جين بن عثمان الفتح أبو: جين ابن )١(

 يف والتعاقب واللمع، التلقني،: تصانيفه من الكبار، به وخترج بغداد، وسكن وصنف، برع حىت معه وسافر دهرا، الفارسي
 املتنبئ وكان الشعراء، دواوين لبعض وشروح شعر، هول واخلصائص، الصناعة، وسر واملؤنث، واملذكر القوايف، وشرح العربية،

: ت ،١١/٣١٠( ،بغداد تاريخ البغدادي، اخلطيب: انظر. هـ٣٩٢: سنة مات ،"مين بشعري أعرف جين ابن: " يقول
  ).  ٩: ت ،١٧/١٧( ،٣ط ،النبالء أعالم سري والذهيب، ،)٤١٢: ت ،٣/٢٤٦( ،األعيان وفيات خلكان، وابن ،)٦١١١

   ). ١/١٢٧( ،طد، عنها واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيني يف احملتسب، جين بن عثمان الفتح أبو ،ابن جين )٢(
   ). ٢/٤٢٤( ،١، طللقرآن االنتصار، الباقالين )٣(

    .)١٠/٥٦٠( ،١، طالقرآن تأويل يف البيان جامع، الطربيو ،)١/٣١٨( ،١ط ،القرآن معاينالفراء، انظر:  )٤(
   ).١/١٤(، العشر القراءات يف النشر زري،ابن اجل انظر: )٥(
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  .)١()شاذة قراءة( فهي
  .علم عد اآلي (علم فواصل اآليات): اخلامسة املسألة

آيات القرآن من حيث عدد آي السور، هو فن عدد اآليات، يبحث يف عن أحوال 
  .)٢(وخامتتها ،ورؤوسها

  .علم الرسم العثماين: الرابع املطلب
 هذا وجاء عثمان، مصحف ا كتب اليت القرآنية الكتابة على) القرآين الرسم( كلمة تطلق

  .املنطوق اللفظ مع متطابقا وليس اإلمالء قواعد اقتضته ملا الكلمات بعض يف خمالفاً الرسم
 دفعت الظاهرة وهذه املعتادة، الكتابة ألفته ملا مغاير برسم العثمانية املصاحف وتتميز

 أوجه ملتمسني القرآين، الرسم قواعد لوضع جادة حماولة يف الغموض، هذا تفسري إىل العلماء
   .)٣(الرسم هذا يف احلكمة

  .)٤(سيف العثمانية ألصول الرسم القياعلم تعرف به خمالفات املصاحوقيل: هو  
  .علم توجيه القراءاتاملسألة األوىل: 

  ،باعتماد أحد األدلة اإلمجالية للعربية من نقل وإمجاع ،علم يبني وجه قراءة ما ويفصح عنه
  .)٥(واستصحاب حال وغريه ،وقياس

 بـ ويسمى منها املختار وبيان والتفسري، اللغة يف القراءات وجوه ببيان يعىن علم وقيل: هو
 حبيث بالتوجيه، التعبري ، لكن األوىل)للقراءات االحتجاج( ،)القراءات حجج( ،)تالقراءا علل(

  .)٦(تعليلها صحة على متوقف القراءة ثبوت أن يوهم لئال كذا، وجه: يقال
  .)١(وجزالتها" املعاين جاللة تعرف وبه جليل فن وهو : ")٧(قال الزركشي

                                                             
 ).٩٢: ص(خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات القراءات، الدوسري،  انظر:  )١(

 ).١٧٦، (ص:١،  طالقرآن علوم يف احملررالطيار،  انظر: مساعد) ٢(
  ).١/١٥٥( ،١ط ،الكرمي القرآن علوم إىل املدخل فاروق، حممد النبهان،: انظر )٣(

 ).٢١٩(ص: ، معجم مصطلحات علم القراءات القرآنية وما يتعلق بهاملسئول، : انظر )٤(
 ).١٥٥، (ص: املرجع السابق )٥(
 ).٥٠، (ص: القراءات مصطلحات ملعجم العبارات خمتصر الدوسري، : انظر )٦(
عامل يف  هـ، ٧٤٥: لد سنةو بدر الدين،  ، املوصلي الشافعي ، الزركشي: حممد بن عبد اهللا بن ادر الزركشي )٧(

ومجيع العلوم،  من مصنفاته: شرح البخاري،  والتنقيح على البخاري،  وشرح التنبيه،  والربهان يف  ، والتفسري ، احلديث
ابن  انظر: هـ.٧٩٤: سنةتويف وصل إىل سورة مرمي،   ، علوم القرآن،  وختريج أحاديث الرافعي،  وتفسري القرآن العظيم
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   :علم التحريراتاملسألة الثانية: 
  .)٢(تقوميه: وغريه الكتاب ، وحتريرواإلحكام والتدقيق التقومي وه: لغة التحرير

 أوهام وتتبع حدة، على رواية كل ومتييز وتقوميها، املروية القراءات يف التدقيق: اصطالحا
  .ومنظومام كتبهم يف القراء العلماء

 نظوماتامل تلك أمجلته ما بتفصيل يكون إمنا مثال، الدرة أو الطيبة أو الشاطبية فتحرير
  .ا نفسه املؤلف ألزم اليت الطرق عن اخلارجة أو الضعيفة األوجه على التنبيه أو مطلقها وتقييد

 .)٣(حدة على كل للروايات وجتلية وزيادات تنقيحات حقيقتها يف فالتحريرات
 أصحاب من رواها من إىل فيها املختلف القراءات طرق أوجه بعزو يعىن هو علمقيل: و

 وما واملمنوع منها اجلائز وبيان وتنقيحها الطرق بتمييز ويهتم القراءات، مصادر وأمهات الطرق
   .)٤(األوجه من عليها يترتب

  تعريف املستشرقني: : الثالثة املسألة
مجع مستشرق، واملستشرق هو عامل من البلدان األوربية يهتم ويتخصص بدراسة العلوم 

  .)٥(واآلداب الشرقية

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
، ٢/١٦٢دط،  (طبقات املفسرين، والداودي،  )، ١٠٥٩، ت:٥/١٣٣، (٢، طالثامنة املائة عيانأ يف الكامنة الدررحجر،  

 ).٥٠٤ت:
 ).١/٣٣٩(، يف علوم القرآن الربهانالزركشي، انظر: ) ١(

 ).٣١٠، (ص: الكليات، الكفويانظر: ) ٢(
 ).٨٠، (ص: القرآن علوم معجم اجلرمي، حممد إبراهيمانظر: ) ٣(

 ).٤٢(ص:  ، القراءات مصطلحات ملعجم العبارات خمتصر، الدوسريانظر: ) ٤(
 ).١١٩٣ /٢(، املعاصرة العربية اللغة معجم، أمحد خمتار عمرانظر: ) ٥(
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   ا وجهود العلماء فيها.ونشأ الدراسات القرآنيةتاريخ  :لثاينث ااملبح
إذا نظرنا إىل تعريف الدراسات القرآنية بأا هي كل حبث وتقص جعل موضوعه كالم 

 القرآنآيات  نزولوما يتعلق به من علوم سنعرف بديهياً أن أول ظهورها متعلق بأول  اهللا 
اته علم نزول القرآن مثبتاً أول ما نزل من فكان بدء الوحي حيمل يف طي ، اهللا على رسوله

  وعلم معاين القرآن. ،وعلم الوحي ،وعلم جتويد القرآن والقراءات ،القرآن
  ،مث تواىل الوحي ونشر الرسالة حاملة معها علوم القرآن بأشكال خمتلفة يف مراحله األوىل

ثَم نمالوهلة األوىل  ذنية بدأت منن جهود العلماء واألئمة السابقني يف الدراسات القرآفإ و
بالتعلم والتعليم واإلقراء والبيان مث  الوحي على يد إمام األمة واملعلم األول رسول اهللا  نزولمن 

  ، ويتضح ذلك جبالء من خالل املطالب اآلتية:مث من جاء بعدهم يف حياته  الصحابة 
  .ما قبل التدوينمرحلة  :األول املطلب

 مع كما كانت متداخلة ،ثة وممتزجة ويتم تناقلها مشافهةً وروايةًكانت هذه العلوم مبثو
وغريه  ،بعد فيما استقل الذي التفسري علم نشأة فصوهلا من واحد يف شكلت اليت احلديث رواية

   من العلوم املتعلقة بالدراسات القرآنية كأسباب الرتول وغريه.
 الناس، وحاجات واحلوادث قائعالو حسب منجماً النيب  على يرتل الكرمي القرآن فكان

 ما له يوضح وأن لسانه، على جيريه وأن جيمع له القرآن يف صدره  أن لنبيه  اهللا  ضمن وقد
S 8 7  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë   Ê  معناه، ويفهمهمنه،  عليه خفى

   ß   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     Ù   ØR ] :١٩ – ١٦القيامة[.    
 وشرحه معناه، ويفهموا لفظه ليحفظوا عليهم؛ فقرأه ألصحابه عليه أنزل ما النيب  غبلّ مث

   ،S 8 7كما أمره اهللا  ،ذلك لكل اجلامعة بسنته أي وأخالقه؛ وتقريراته وأفعاله بأقواله هلم

  ?    >  =   <  ;  :  9  8   7     6   5R ] :٤٤النحل[.  
  .وم القرآنلعل معرفة الصحابة  :الثاين املطلب
 لكل يتيسر ما حسب ، وذلككتاب اهللا  أشد احلرص على حفظ  الصحابة حرص

  فكان هذا علم التجويد والقراءات. ،نزل عليه متحرين يف ذلك تالوته كما أُ ،منهم
 فهم اللفظ حفظ إىل مجعوا بل فحسب؛ القرآن ألفاظ حفظ  الصحابة هم يكن ومل

  .واآلداب األحكام من تضمنه ما مبقتضى والعمل املراد، وتدبر املعىن،
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، أَنهم حدثَنا من كَانَ يقْرِئُنا من أَصحابِ النبِي  " :، قال)١(السلمي الرمحن عبد أيبفعن 
ى يعلَموا ما عشر آيات "، فَلَا يأْخذُونَ في الْعشرِ الْأُخرى حت كَانوا " يقْترِئُونَ من رسولِ اِهللا 

    .)٢("في هذه من الْعلْمِ والْعملِ، قَالُوا: فَعلمنا الْعلْم والْعملَ
 يعنِي - فينا جد عمرانَ، وآلَ الْبقَرةَ،: قَرأَ إِذَا الرجلُ كَانَ " : أنس قول يفسر وهذا

ظُم٣("ع(.     
 كل فاستقرأ فاستقرأهم، عدد ذو وهم بعثا  اهللا لرسو بعث: قال ، هريرة أيب وعن

: قال فالن؟ يا معك ما: فقال سنا، أحدثهم من رجل على فأتى القرآن، من معه ما منهم رجل
 فَأَنت فَاذْهب ": قال نعم،: فقال ؟"البقَرة سورةُ أَمعك ": قال البقرة وسورة وكذا كذا معي

مهريأال خشية إال البقرة سورة أتعلم أن منعين ما اهللا رسول يا واهللا: شرافهمأ من رجل فقال ،"أَم 
 فَقَرأَه تعلَّمه لمن القُرآن مثَلَ فَإِنَّ وأَقْرِئُوه، فَاقْرُءوه القُرآنَ تعلَّموا ":  اهللا رسول فقال ا، أقوم
قَامو ثَلِ بِهابٍ كَمجِر وشحكًا مسفُ ميوح هكُلُّ بِرِحي كَانثَلُ ممو نم هلَّمعت قُدرفَي وهي وف هفوج 

  .)٤("مسك علَى أُوكئَ جِرابٍ كَمثَلِ
ثَم نمم أصحاب النيب  ولع  مبعرفة ما خفي أو استشكل  ،وعلومهمعاين القرآن كل

    .بأول أوالً الترتيل آي من حيفظون ما يفقهوا أن دأم فكان ،عناية فائقةبه واعتنوا عليهم منه، 
  :ويرجع ذلك لعدة أسباب منها

                                                             
القاري،  ألبيه صحبة،  وهو من التابعني،  ثقة ثبت،  روى  أبو عبد الرمحن السلمي: عبد اهللا بن حبيب بن ربيعة الكويف )١(

 ٧٤ ،  تويف سنة:وخلقالنخعي،  و،  وطائفة،  وروى عنه: عطاء بن السائب،   ي،  وأيب هريرةوعثمان،  وعل ، عن: عمر
  ).٣٢٧١، ت:١/٢٩٩(، تقريب التهذيبابن حجر،  )، و٣٢٢٢ت:، ١١/١٥٤(، ذيب الكمالاملزي،   نظر:اهـ. 

 عطاء، عن أيب عبد الرمحنحممد بن فضيل، عن عن  )٢٣٤٨٢، برقم:٣٨/٤٦٦، (١، طاملسنداإلمام أمحد يف  أخرجه )٢(
  ".إسناده حسن": طاألرناؤوشعيب  السلمي. وقال احملقق

  ).١٢٢١٥ ، برقم:١٩/٢٤٧، (املسنداإلمام أمحد يف  أخرجه )٣(
 فضل يف جاء ما ، باب اهللا رسول عن القرآن فضائل أبواب دط،الترمذي،  سنن - الكبري اجلامعالترمذي يف  أخرجه )٤(

 اإلحسانحسن"،  وبنحوه رواه ابن حبان يف  حديث )، وقال: "هذا٢٨٧٦ ، حديث رقم:٥/٦كرسي، (ال وآية البقرة سورة
: رقم حديث ، ٥/٤٩٩(القرآن،   حفظ من باالزدياد اإلمامة استحقاق ،  كتاب الصالة،  ذكرحبان ابن صحيح تقريب يف

  ).٦/١٥، (١،  طحبان ابن وائدز إىل الظمآن مواردانظر: اهليثمي،  جيد". ، وقال اهليثمي: "إسناده)٢١٢٦
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 الناس أفصح والعرب قريش وكانتمبني،  عريب بلسان نزل إمناالكرمي أن القرآن  -١
من  ،الباب هذا يف النهاية وأم العريب، الكالم نظم علىالناس  وأقدرالسماء،  إىل ترتقي بالغة
 احلافظة. وقوة الذهن، وسيالن العقل، ذكاء

 من يعلم ال ألنه: غريه دون العرب بلسان نزل القرآن : "- اهللا رمحه - الشافعي اإلمام قال
. وتفرقها معانيه، ومجاع وجوهه، وكثرة العرب، لسان سعة جهل أحد، الكتاب علم مجل إيضاح

   .)١("لساا جهل من على دخلت اليت الشبه عنه انتفت علمه ومن
غريهم،  يعلمه مل ما واملالبسات الظروف من وعلموا والترتيل، الوحي واشاهد أم -٢

إذا استشكل كانوا ف، غريهم يره مل ما أحواله من ورأوا غريهم، يسمعه مل ما  النيب من ومسعوا
 .عليهم أمراً بالرغم مما سبق بادروا بالسؤال

'  )  (     *  !  "  #  $  %    &  S : تعاىل قوله نزل ملا أنه  البخاري روى

  ,  +R ] :النيب  هلم فبني الصحابة، ، اهتم]٨٢األنعام  من أخذاً الشرك، :بالظلم املراد أن  
  .]١٣لقمان: [ S  E  D  C    B  AR  :قوله تعاىل
وعلى ما كانوا عليه من مميزات وفصاحة وحسن قرحية إال أنه قد خفيت على بعض منهم  

ية اليت ال يضر اجلهل ا، وال ينقص من معرفة املعىن اإلمجايل اللغو القرآن معاين بعض ألفاظ
  والعمل بالقرآن.

 أَعرابِيان أَتانِي حتى السموات فَاطرِ ما أَدرِي لَا كُنت ": قال  عباس ابن عنو
انمصتخي يا فَقَالَ بِئْرٍ، فمهدا: أَحا، أَنهتقُولُ فَطَرا ا: ياأَنهأْتدت٢("ب(.  

S    ]\  [  Z  YX  W: قوله ما أدري كنت ما: قال أنه أيضاً عنه وروي          V  U  T  SR

  g  f   e  d  c  b  a  `     _  ^R ] :٨٩األعراف.[  
  تريد، »أفاحتك تعال: «تقول كالم وبينها بيين جرى وقد يزن، ذي بنت مسعت حىت

  .)٣(وأخاصمك أقاضيك
                                                             

  ).    ١/٤٧، (١ط الرسالة،انظر: اإلمام الشافعي،  )١(
: ص(، ١ط بلغته،  القرآن نزل العرب وأي القرآن لغات باب ، القرآن فضائل يف سالم بن القاسم عبيد أبو ) أخرجه٢(

  دط،، البيضاوي القاضي أحاديث بتخريج السماوي الفتحاملناوي، : انظر". حسن إسناده : "املناوي ، وقال)٣٤٥
  ).٤٨٧: ، برقم٢/٦٠٢(
  ).١٠٧: برقم ،١/١٦٤(، ١، طوالصفات األمساء يف البيهقي ) رواه٣(
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 باجتهادهم منه فهموه وما وعلومه، القرآن تفسري من  النيب عن محلوه ما بةالصحا وبلّغ
 يف عليه املعول كان فقد بعدهم، جاء من إىل التابعون وبلّغه التابعني، من بعدهم جاء من إىل

 ال واملشافهة الغري عن والتلقي الرواية هو وعلومه؛ احلديث وكذلك القرآن يف علوم األوىل، القرون
  الصحف. يف والكتابة طاخل على

 كانت أن على ذلك  حىت جاء عصر التدوين يف القرن الثاين اهلجري بعد األمر استمر وقد
الصدور، وبدأ التأليف يف الدراسات القرآنية مبسمى علوم القرآن جامعاً كل ما  يف حمفوظة مقيدة

  إفراد كل منها بالتأليف.يندرج حتتها يف مؤلف واحد، مث بدأ التمايز والفصل بني علوم القرآن و
   .عصر التدوين وأول من ألف يف علوم القرآنمرحلة  :الثالث املطلب

 أبا  بن أيب طالب عليأمري املؤمنني  حىت أمر الكرمي، القرآن هو واملكتوب املدون كان
  .العربية واللغة الدين، علوم لتدوين خري فاحتة هذا فكان النحو علم بوضع )١(الدؤيلّ األسود

  .)هـ١٢٩ :(ت )٢(حيي بن يعمر هو فقيل:واختلفوا يف أول من دون يف علوم القرآن، 
  به أمر مروان بن امللك عبد أن فروي ونقطه املصحف شكل " أما :)٣(ابن عطية قال

  العراق وايل وهو وأمر حتزيبه وزاد ،فيه وجد )١(بواسط )٤(احلجاج لذلك فتجرد ،وعمله

                                                             
 وأول النحو،  علم وضع من أول وهو بكنيته،  مشهور البصري،  جندل بن سفيان بن عمرو بن ظامل: األسود الدؤيل ) أبو١(

 وأيب والزبري،  وعلي،  عمر، : عن روى حديثه،  يف ثقة فقيه،  مقرئ حنوي اضلف عابد تابعي إمام املصحف، وهو نقط من
 ابن: انظر. هـ٦٩: سنة مات األسود،  أيب بن حرب وأبو بريدة،  بن اهللا وعبد يعمر،  بن حيىي: عنه ، وغريهم، روىذر 

  .)٣١٣: ، ت٢/٥٣٥( ،وفيات األعيانخلكان،  ، وابن)٢٩٧٩: ، ت٧/٦٩(، ١، طالكربى الطبقاتسعد،  
 وعائشة،  ذر،  أيب: عن روى والنحو،  بالقرآن التابعني، عاملٌ سليمان الليثي، من أبو البصري العدواين: يعمُر بن ) حيىي٢(

 اخلراساين،  عقيل، وعطاء بن قتادة، وحيىي: عنه القرآن، وغريهم، وروى عليه وقرأ ،  الدؤيل األسود وأيب هريرة،  وأيب
 اجلرححامت،   أيب ، وابن)٣٦٢٢: ، ت٧/٢٦٠(، ١، طالكربى الطبقاتسعد،  ابن: انظر. هـ١٢٩: سنة مات وآخرون، 
  .)٦٩٥٢: ت ، ٣٢/٥٣( ، ذيب الكمالواملزي،   ، )٨١٧: ت ، ٩/١٩٦( ، ١، طوالتعديل

 ، يب علي الغساينحدث عن أبيه أيب بكر، وعن أ ، ابن عطية: عبد احلق بن غالب بن متام بن عطية،  قدوة املفسرين )٣(
أبو جعفر بن مضاء، وعبد املنعم  :وكان فقيها، عارفا باألحكام، واحلديث، والتفسري، له التفسري املشهور، روى عنه، وخالئق

)،  ١/٣٦٧(، ٢طالصلة يف تاريخ أئمة األندلس،  ، ابن بشكوال نظر:اهـ.  ٥٤١:وآخرون، مات سنة، بن الفرس
 ).١/٦٠( ،١، ططبقات املفسرين العشرين، لسيوطيوا، )٣٣٦ ،  ت:١٩/٥٨٦(النبالء،  أعالم سريوالذهيب، 

 عبد وهو عامل خطيب،  سفاك،  داهية،  قائد،  الثقفي،  احلكم بن يوسف بن احلجاج حممد أبو: يوسف بن ) احلجاج٤(
 البناين،  ثابت: نهع وروى عمر،  وابن جندب،  بن ومسرة عباس،  ابن: عن روى وخراسان،  العراق على مروان بن امللك
 أفصحهما،  واحلسن واحلجاج،  احلسن من أفصح أحدا رأيت ما: العالء بن عمرو أبو قال الطويل،  ومحيد مسلم،  بن وقتيبة
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 روي ما فيه مجع القراءات، يف كتاب بواسط ذلك إثر لفوأ بذلك، يعمر بن وحيىي احلسن
 )٢(جماهد ابن ألف أن إىل طويال زمانا ذلك على الناس ومشى اخلط، وافق فيما الناس اختالف من

       .)٣(القراءات" يف كتابه
 القرآن فهم يف األصل هو إذ التفسري؛ علم هو القرآن علوم من وند ما أول من وكان

  .نبثق معرفة احلالل واحلرامومنه ت وتدبره،
 سليمان بن مقاتلهـ، و١٠٣: املتوىف، )٤(التابعي جرب بن جماهد القرآن تفسري يف فألف

 سفيانو هـ، ١٦٠ سنة: املتوىف )٦(العتكي  احلجاج بن وشعبة هـ، ١٥٠ سنة: املتوىف )٥( البلخي
                                                                                                                                                                                              

 عدو احلجاج حسدت ما: العزيز عبد بن عمر قال املؤرخني،  معظم باتفاق سفاحا سفاكا واسط، كان مدينة بىن الذي وهو
 ال أنك يزعمون الناس فإن يل اغفر اللهم: احتضر حني وقوله أهله،  وإعطائه القرآن حبه على هإيا حسدي شيء على اهللا

 ، اإلسالم تاريخ، والذهيب، )١٤٩: ، ت٢/٢٩(، األعيان وفياتخلكان،  ابن: انظر. هـ٩٥: سنة مات تفعله، 
   ).٣٣: ، ت٢/١٠٧١(
 البصرة بني لتوسطها واسط واألشجار، ومسيت البساتني كثرية األقطار، حسنة ) واسط: مدينة بالعراق بناها احلجاج، وهي١(

  ).٥/٣٤٧، (٢، طالبلدان معجم)،  واحلموي، ١/٤٣٠( دط،، واملمالك املسالكوالكوفة. انظر: البكري،  
 هـ،  ٢٤٥ سنة: ولد عصره،  يف القراء البغدادي، شيخ بكر جماهد، أبو بن العباس بن موسى بن جماهد: أمحد ) ابن٢(

 أيب بن الواحد عبد: كثري، منهم خلق عليه نصر، ومجاعة، وقرأ بن الرمادي، وسعدان: مسع القراءات،  يف السبعة نفص
 تاريخاخلطيب البغدادي، : انظر. هـ ٣٢٤ سنة: مات مأموناً، ثقة وكان قطين، ومجاعة، الشذائي، والدار بكر هاشم، وأبو

  .)١٣٧: ت ، ١/٤٠٨(،  ١،  طالشافعية الفقهاء قاتطب)،  وابن الصالح، ٢٨٩٦ ، ت:٥/٣٥٢( ، بغداد
       ).١/٥٠،  (١، طالعزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر) انظر: ابن عطية: ٣(
 القرآن عرض احلديث،  كثري ثقة عاملا فقيها كان املخزومي،  السائب بن قيس موىل احلجاج أبا ويكىن: جرب بن ) جماهد٤(

 واألعمش،  دينار،  بن وعمرو قتادة، : عنه وحدث عنه،  وأخذ كثرية مدة عمر ابن وصحب ، عرضة ثالثني عباس ابن على
 أمساء يف الكمال ذيب املزي، : انظر. هـ١٠٣: سنة مبكة وتويف جماهد،  بالتفسري بقي من أعلم: قتادة قال وغريهم، 

  ).٦٤٨١: ، ت١/٥٢٠(، التهذيب تقريب حجر،  ، وابن)٥٧٨٣: ، ت٢٧/٢٢٨(، الرجال
 وغريهم،  جماهد، وعطاء، والزهري، : عن روى البلخي، املروزي، اخلراساين بشري، األزدي بن سليمان بن مقاتل: ) مقاتل٥(

 واملنسوخ،  والناسخ القرآن،  ومتشابه املشهور،  التفسري وله وخلق،  اجلعد،  بن وعلي الصنعاين،  الرزاق عبد: عنه وروى
 حجر،  ، وابن)٦١٦١:، ت٢٨/٤٣٤(، الكمال ذيباملزي، : انظر. هـ ١٥٠: سنة اتوالنظائر، وغريها، م والوجوه
  ).٦٨٦٨:، ت١/٥٤٥(، التهذيب تقريب

 شعبة كان: القطان سعيد بن حيىي قال التابعني،  أتباع األزدي من العتكي، الورد بن احلجاج بن احلجاج: شعبة بن ) شعبة٦(
 بن إبراهيم: عنه دينار،  وروى بن األعمش،  وعمرو وسليمان الثوري،  سفيانالسدي،  و: عن بالرجال،  روى الناس أعلم

 ، )٢٧٣٩ :، ت١٢/٤٧٩( ، الكمال ذيب املزي، : هـ. انظر ١٦٠املبارك،  مات سنة:  وابن علية،  وابن طهمان، 
   ).٢٧٩٠ :، ت١/٢٦٦(، التهذيب تقريب حجر،  وابن
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 بن وسفيان هـ، ١٩٧ سنة: املتوىف )٢(اجلراح بن ووكيع هـ، ١٦١ سنة: املتوىف )١(الثوري
  .والتابعني الصحابة ألقوال جامعة تفاسريهم وكانت هـ، ١٩٨ سنة: املتوىف )٣(عيينة

 تفسريه فألف هـ، ٣١٠ سنة: املتوىف )٤(الطربي جرير بن حممد همجاء من بعد مث
 تعرض من أول ألنه وأعظمها؛ التفاسري، أجل من وهوالقرآن)،  تأويل يف البيان ( جامع املشهور،

 باملأثور التفسري مزج حاول من أول يعترب وبذلك بعض، على بعضها وترجيح األقوال، توجيهل
  .واالجتهاد بالرأي بالتفسري

 بني ما العلماء، من حيصون، ال خلق املأثور، وغري املأثور: بقسميه التفسري يف مث ألف
  .لبعضه ومفسر كله للقرآن مفسر بني وما وموجز، ومتوسط مطنب

 مبقدمات تفاسريهم صدروا واحلديث القدمي يف املفسرين إلشارة إىل أن بعضكما جتدر ا
 علوم القرآن، يف مرجعاً اليوم إىل تزال وال التفاسري، هلذه مفتاحاً لتكون القرآن، علوم يف قيمة

                                                             
 دينه على الناس العلوم، أمجع من وغريه احلديث علم يف إماماً الكويف، كان يالثور مسروق بن سعيد بن سفيان: ) الثوري١(

: سنة كثري، مات وخلق حرب، بن مرة، ومساك بن عمرو: عن اتهدين، روى األئمة أحد وثقته، وهو وزهده وورعه
: ، ت١/٢٤٤( ، التهذيب تقريب حجر،  وابن ، )٢٤٠٧:، ت١١/١٥٤(، الكمال ذيب املزي، : انظر. هـ١٦١

٢٤٤٥.(   
 جريج،  وابن سلمة،  بن محاد: عن عيالن، روى قيس من الكويف، سفيان الرؤاسي، أبو مليح ابن: اجلراح بن ) وكيع٢(

 بن أمحد قال شيبة،  أيب وابن راهويه،  بن وإسحاق حنبل،  بن أمحد: عنه وروى وخلق،  عيينة،  بن وسفيان والثوري، 
: انظر. هـ١٩٦:سنة مات عابد،  حافظ ثقة: احلافظ وقال وكيع،  من أحفظ وال للعلم عىأو رأينا ما: معني وابن حنبل

  ).٧٤١٤: ،  ت١/٥٨١(، التهذيب تقريب، وابن حجر،  )٦٦٩٥: ،  ت٣٠/٤٦٢( ، الكمال ذيباملزي،  
 دينار،  بن عمرو: من مسع اإلسالم، العصر، شيخ اهلاليل، الكويف، حافظ ميمون عمران أيب ابن حممد أبو: عيينة بن ) سفيان٣(

 لوال: الشافعي قال املديين،  بن وعلي وشعبة، والشافعي،  جريج،  وابن األعمش، : عنه وروى أسلم،  بن وزيد والزهري، 
 ، الكمال ذيب املزي، : انظر. هـ١٩٨ سنة: هـ، ومات١٠٧ سنة: احلجاز،  ولد علم لذهب عيينة،  بن وسفيان مالك

   ).٢٤٥١: ، ت١/٢٤٥(، التهذيب تقريب حجر،  وابن  ،)٢٤١٣:ت ، ١١/١٧٧(
 األئمة أحد اإلطالق،  على املفسرين رأس جعفر،  أبو الطربي،  غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد: ) الطربي٤(

 فة، منكامل، وطائ بن الطرباين، وأمحد: عنه وخالئق، وروى األعلى،  عبد بن ويونس السرى،  بن هناد: من األعالم، مسع
 تاريخالبغدادي،  اخلطيب: انظر. هـ٣١٠:سنة كثري، مات العلماء، وغريها األمم، واختالف البيان، وتاريخ جامع: مصنفاته

   ).٢١٩٩: ت ،١٣/٢١٥(، ١، طوامللوك األمم تاريخ يف املنتظماجلوزي،  ، وابن)٥٣٩: ، ت٢/٥٤٨(، ١، طبغداد



       
   

٢٤ 
 

 ولعل تفاسريهم، يف )٢(واآللوسي ،)١(القرطيباهللا  عبد أبوو ،الطربي جرير ابن فعل كما وذلك
  القرطيب. تفسري مقدمة هي املقدمات هذه أطول

 أسباب يف فألف ؛تقريباً القرآن علوم أنواع من نوع كل التأليف يف العصر مشل هذا وقد
  .هـ ٢٣٤ سنة: املتوىف البخاري شيخ ،)٣(املديين بن علي الرتول،

 وأبو هـ، ٢٢٤ سنة: املتوىف سالم بن القاسم عبيد أبو: واملنسوخ الناسخ ويف 
  .هـ ٤٥٦ سنة: املتوىف، )٥(الظاهري حزم وابن هـ، ٣٣٨ سنة: املتوىف )٤(النحاس جعفر

 غريبه يف ألف كما ،)هـ ٢٧٦ :(ت )٦(قتيبة بنا وغريبه القرآن مشكل يف وألف  

                                                             
: منها إمامته على تدل مفيدة تصانيف له اهللا،  عبد أبو املالكي،  اخلزرجي ارياألنص فرح أيب بن أمحد بن حممد: ) القرطيب١(

: باإلجازة عنه وروى رواج، واجلميزي، ومجاعة،  ابن: من اآلخرة، مسع وأمور املوتى أحوال يف والتذكرة املشهور،  التفسري
 ، والسيوطي، )٢٧: ، ت١٦/٢٢٩(، ١، طاإلسالم تاريخ: الذهيب: انظر. هـ٦٧١:سنة ومات أمحد،  الدين شهاب ولده

  ).٧/٥٨٤( ، الذهب شذرات العماد،  ، وابن)١/٩٢(، ١، طالعشرين املفسرين طبقات
 االعتقاد،  سلفي بغداد، كان أهل من اددين من وأديب وحمدث اآللوسي، مفسر احلسيين اهللا عبد بن حممود: ) اآللوسي٢(

 التصوف يف الغرة، ومقامات عن الطرة التفسري، وكشف الغتراب، ودقائقا وغرائب التفسري، يف املعاين روح: كتبه من
  ).٧/١٧٦( ، األعالمالزركلي، : انظر. هـ ١٢٧٠: سنة كثري، مات واألخالق، وغريها

 عصره أهل أعلم إمام،  ثبت ثقة البصري،  احلسن أبو السعدي،  جنيح،  بن جعفر بن اهللا عبد بن علي: املديين ) ابن٣(
 القطان،  عيينة، وحيىي وابن زيد،  بن محاد: عن روى عنده،  إال نفسي استصغرت ما: البخاري قال حىت علله، و باحلديث

. هـ٢٣٤: سنة وغريهم،  مات الرازي،  حامت البخاري، وأبو إمساعيل بن وحممد حنبل،  بن أمحد: عنه وروى وغريهم، 
  ).٤٧٦٠: ت ، ١/٤٠٣(، التهذيب تقريبحجر،  وابن ، )٤٠٩٦ :، ت٢١/٥( ، الكمال ذيب املزي، : انظر

 بالفقه العلم أهل من كان املصري،  النحوي النحاس جعفر املرادي، أبو يونس بن إمساعيل بن حممد بن أمحد: ) النحاس٤(
. هـ٣٣٧: سنةمات ذلك،  واملنسوخ، وغري القرآن، والناسخ وإعراب القرآن،  يف املعاين: منها كثرية مصنفات والقرآن، له

   ).٢٢٢ ، ت:١٥/٤٠١(، سري أعالم النبالء، والذهيب، )٢٥١٠:، ت١٤/٧٥(، املنتظماجلوزي،  ابن: انظر
 أوال كان الظاهري،  القرطيب األموي األصل الفارسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي الفقيه العالمة اإلمام: حزم ) ابن٥(

 عنه روى من ذلك، آخر احلديث، وغري فقه يف والنحل، واإليصال واملللباآلثار،  احمللى: مصنفاته ظاهريا، من حتول مث شافعيا
، )٤٤٨: ، ت٣/٣٢٥(، وفيات األعيانخلكان،  ابن: انظر. هـ ٤٥٦: سنة حممد، مات بن شريح احلسن أبو: باإلجازة

   ).١/٢٠٠(، ١، طالنحو أئمة تراجم يف البلغةوالفريوزآبادى،  ،)٩٩:، ت١٨/١٨٤(، النبالء أعالم سريوالذهيب، 
 ثقة، من فاضال املعارف، كان كتاب صاحب اللغوي النحوي حممد،  أبو الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبد: قتيبة ابن) ٦(

 :نظرا. هـ٢٩٦: سنة احلديث، مات احلديث، ومشكل التفسري، وغريب يف القرآن القرآن، ومشكل غريب: تصانيفه
  ).٣٢٨: ، ت٣/٤٢(، األعيان وفياتابن خلكان، ، و)٥٣٠٩:، ت١٠/١٦٨(، ١، طبغداد تاريخ اخلطيب البغدادي،



       
   

٢٥ 
 

 بن القاسم عبيد وأبو هـ، ٢٠٩ سنة: املتوىف )١(املثىن بن معمر عبيدة أبو ومفرداته 
 ٥٠٢ سنة: املتوىف )٣(األصفهاين والراغب ،هـ ٣٣٠ سنة: املتوىف )٢(السجستاين بكر وأبو ،سالم
  .وغريهم هـ

 عبد البقاء وأبو هـ، ٤٣٠ سنة: املتوىف )٤(احلويف سعيد بن حممد: إعرابه يف وألف 
  .هـ ٦١٦ سنة: املتوىف )٥(العكربي احلسني بن اهللا

 هـ ٣٨٤ املتوىف سنة: )٦(الرماين عيسى بن علي: القرآن إعجاز يف ألف كما(،  

                                                             
 األرض يف يكن مل: حقه يف اجلاحظ قال العالمة،  البصري،  النحوي عبيدة أبو التيمي،  املثىن بن معمر: عبيدة ) أبو١(

 جماز: منها مصنف،  مائيت تقارب تصانيفه كانت: السجستاين حامت أبو منه، وقال العلوم جبميع أعلم إمجاعي وال خارجي
 تاريخ البغدادي،  اخلطيب: انظر .هـ٢٠٩: سنة مات وغريها،  احلديث،  القرآن، وغريب ومعاين القرآن،  وغريب القرآن، 

   ).١١٧٨:، ت١٠/٢٠٦(، وامللوك األمم تاريخ يف املنتظماجلوزي،  وابن ،)٧٢١٠:، ت١٣/٢٥٢(، بغداد
 املعجم،  حروف القرآن،  على غريب بكتابه العزيزي، مفسر، اشتهر بكر ، أبوالسجستاين عزيز بن ) السجستاين: حممد٢(

هـ. ٣٣٠: مات سنة خرياً،  فاضالً رجالً بالراء،  وكان عزير أبيه اسم: وقيل ببغداد،  مقيما وكان سنة،  ١٥ يف صنفه
   ).٢٨٨ ،  ت:١/١٧١(، الوعاة بغية،  والسيوطي، )٨٠ :، ت١٥/٢١٦(، النبالء أعالم سري الذهيب، : انظر

 األدباء،  حماضرات: كتبه من أديب،  بالراغب،  املعروف األصفهاين القاسم أبو املفضل،  بن حممد بن احلسني: ) الراغب٣(
 وأفانني القرآن،  متشاات وحلّ القرآن،  غريب يف واملفردات التفاسري،  وجامع واألخالق،  الشريعة،  مكارم إىل والذريعة

 والفريوزآبادى،  ، )٤١٥١:، ت١٣/٣٤١(، النبالء أعالم سريالذهيب، : انظر. هـ ٥٠٢: سنة كثري، مات هاالبالغة، وغري
  ).١١١:، ت١/١٢٢(، النحو أئمة تراجم يف البلغة

 أيب على قرأ الكرمي،  القرآن وتفسري بالعربية عاملا كان النحوي،  احلويف احلسن أبو سعيد،  بن إبراهيم بن علي: ) احلويف٤(
: وله كبرياً،  مصنفاً النحو يف وصنف العربية،  إلفادة وتصدر عنهم،  وأخذ املغرب علماء من مجاعة ولقي األدفوي،  بكر

: ، ت٣/٣٠٠(، األعيان وفياتخلكان،  ابن: انظر. هـ ٤٣٠: سنة مات مفيدة،  أخر ومصنفات العظيم،  القرآن إعراب
   ).٢٢٣: ت ، ١/١٩٨( ،لنحوا أئمة تراجم يف البلغة، والفريوزآبادى، )٤٣٦

 ثقة،  كان الضرير،  النحوي احلنبلي،  الفقيه البغدادي،  العكربي اهللا عبد بن احلسني بن اهللا عبد البقاء أبو: ) العكربي٥(
 ابن: عنه وحدث ومجاعة،  املقدسي،  زرعة اخلشاب، وأيب وابن البطي،  ابن: من مسع متواضعا،  األخالق،  متدينا، حسن

 ومتشابه القرآن،  إعراب يف والتبيان القرآن،  تفسري: مؤلفاته من وغريهم،  الصرييف،  بن واجلمال املقدسي،  والضياء ، النجار
 ، النبالء أعالم سري، والذهيب، )٣٤٩: ، ت٣/١٠٠( ، األعيان وفيات خلكان، ابن: انظر. هـ٦١٦: سنة القرآن، ومات

   ).١٧٥: ت ، ١/١٦٨( ، واللغة النحو أئمة تراجم يف البلغة، والفريوزآبادي، )٣٤٦: ، ت١٧/٥٢١(
 أبو: عنه وطائفة، وأخذ دريد،  وابن الزجاج، : عن املعتزيل، أخذ النحوي الرماين عيسى بن علي احلسن أبو: ) الرماين٦(

 صنعة: عتزالاال يف التفسري، واللغة، والنحو، والكالم، وألف يف احملسن، وصنف بن واجلوهري، وهالل التوخي،  القاسم
 اخلطيب: انظر. هـ ٣٨٤: سنة مصنف، مات مائة من حنو واهول، وله واألكوان، واملعلوم، والصفات االستدالل، واألمساء

  ).٣٩٠: ت ، ١٦/٥٣٣(، النبالء أعالم سري، والذهيب، )٦٣٧٧: ، ت١٢/١٧(، بغداد تاريخالبغدادي، 



       
   

٢٦ 
 

  .وغريهم هـ ٤٠٣ سنة: املتوىف )٢(الباقالين بكر وأبو هـ، ٣٨٨ سنة: املتوىف )١(طايبواخل
 املتوىف )٣(الرضي والشريف هـ، ٢٧٦ سنة: املتوىف قتيبة، ابن: القرآن جماز ويف 

  .هـ ٦٦٠ سنة: املتوىف )٤(السالم عبد بن والعز هـ، ٤٠٦ سنة:
 بن أمحد بكر أبوو هـ، ٦٤٣ سنة: املتوىف )٥(السخاوي الدين علم: قراءاته ويف 

  .هـ ٨٣٣ سنة: املتوىف اجلزري وابن هـ، ٣٢٤ سنة: املتوىف جماهد
 هـ ٧٥١ سنة: املتوىف )٦(اجلوزية قيم ابن: أقسامه ويف. 

                                                             
الفقه واحلديث واللغة،  ،  كان إماما يفالبسيت إلمام أبو سليمان اخلطايب: محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب، ااخلطايب )١(

، وأبو عبد اهللا احلاكم،  روى عنه: أبو حامد اإلسفرايينو، أىب سعيد بن األعرايبو، يأخذ الفقه عن أىب بكر القفال الشاش
 ، لسبكيانظر: اهـ. ٣٨٨سنة:  ماتوغريب احلديث، وكتاب العزلة، وغري ذلك،  ،وغريهم، من تصانيفه: معامل السنن

  ).٢٩٧ ،  ت:٨/٦٣٢،  (تاريخ اإلسالم)، والذهيب، ١٨٢ ، ت:٣/٢٨٣، (طبقات الشافعية الكربى
 القظيعي،  أمحد بكر أيب: من القاضي، مسع الباقالين ابن البصري قاسم بن جعفر بن حممد بن الطيب بن بكر أبو: الباقالين )٢(

 وقال املوصل، السماين، وقاضى جعفر وأبو اهلروي،  ذر أبو: عنه وحدث، الفوارس أيب ناب له ماسي، وخرج بن حممد وأيب
. هـ ٤٠٣: سنة األئمة، مات ومناقب والنحل، القرآن، وامللل إعجاز: وله، األمة ولسان السنة بسيف امللقب هو: عياض
 ).١١٠: ت ، ١٧/١٩٠(، ٣، طبالءالن أعالم سري، والذهيب، )٦٠٨: ، ت٤/٢٦٩(، األعيان وفياتخلكان،  ابن: انظر

 ايدين كثرة الطالبيني، على أشعر املوسوي، احلسيين العلوي احلسن موسى، أبو بن احلسني بن حممد: الرضي ) الشريف٣(
النبوية،  جملدين، وله: اازات يف شعر ديوان وافر، له احملاسن مجيع من باهر، وحظ ظاهر، وفضل بأدب يتحلى فيهم، كان

خلكان،  ابن: انظر. هـ ٤٠٦: سنة كثري، مات الترتيل، وغريها متشابه يف التأويل القرآن، وحقائق جماز عن البيان يصوتلخ
       ).٢٠٩: ت ، ٩/١١١( ، اإلسالم تاريخ، والذهيب، )٦٦٧: ، ت٤/٤١٤(، األعيان وفيات

 شافعي، من فقيه العلماء،  بسلطان امللقب نالدي عز السلمي، احلسن بن السالم عبد بن العزيز عبد: السالم عبد ) ابن٤(
 التفسري: كتبه الباجي، والدمياطي، من احلسن العيد، وأبو دقيق ابن: تالمذته عساكر، واآلمدي، وغريمها، ومن ابن: شيوخه

، الكربى الشافعية طبقاتالسبكي، : انظر. هـ ٦٦٠ سنة: بالقاهرة الشريعة، والفوائد، وغريها، مات الكبري، وقواعد
   ).٥٣٧: ت ، ١٤/٩٣٣(، تاريخ اإلسالم، والذهيب، )١١٨٣: ، ت٨/٢٠٩(
 السلفي، وأيب: من بدمشق، مسع القراء شيخ اهلمداين، احلسن الدين، أبو الصمد، علم عبد بن حممد بن علي: ) السخاوي٥(

 شرح: مصنفاته التفسري، منوغة والل النحو يف إماما وعللها،  بالقراءات بصرياكان  ومجاعة، والشاطيب، البوصريي، القاسم
 هـ، ٦٤٣: سنة املفصل، للزخمشري، وغريها، مات شرح يف اإلقراء، واملفضل وتاج القراء الرائية، ومجال الشاطبية، وشرح

  ).٩٤: ، ت٢٣/١٢٢( ، النبالء أعالم سري، والذهيب،  )٤٥٦: ، ت٧/٣٢٢(، األعيان وفياتخلكان،   ابن: انظر
 اإلصالح أركان من ،الدين اهللا، مشس عبد الدمشقي، أبو الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد: اجلوزية قيمال ) ابن٦(

 ٧٥١:سنة توىف وغريها، املعاد، وزاد القيم، املوقعني، والتفسري إعالم: تصانيفه تيمية، من ابن اإلسالم لشيخ اإلسالمي، تتلمذ
 ، ١/٦٢(، الوعاة بغية، والسيوطي، )١٠٦٧: ، ت٥/١٣٧(، الثامنة ةاملائ أعيان يف الكامنة الدررحجر،  ابن: انظر. هـ
  ). ١١١: ت



       
   

٢٧ 
 

 هـ ٤٥٠ سنة: املتوىف )١(املاوردي احلسن أبو: أمثاله ويف.  
 هـ ٧١٦ سنة: املتوىف )٢(الطويف الدين جنم: جدله يف وألف.  
 هـ، ٣٠٣ :سنةاملتوىف  والنسائي هـ، ٢٢٤ :سنة املتوىف عبيد أبو: لهفضائ ويف 
 نواحي كل تناولت اليت ة،ريكثال املؤلفات من ذلك غري إىل هـ، ٧٧٤ :سنة املتوىف )٣(وابن كثري

 .)٤(الدراسات القرآنية
واستمر التأليف ومت مجع هذه العلوم تأليفاً حتت مسمى علوم القرآن  إىل عصرنا هذا، مع 

  :ذلكاستمرار التأليف يف بعض علومه منفردة، ومن أبرز الكتب اليت ألفت فيه بعد 
 ٥٩٧ :سنة املتوفّى )٥(اجلوزي بن الفرج أبو اإلمام ألف اهلجري، السادس القرن يف 

  .بالقرآن تتعلق علوم يف اتىب: مساه آخر وكتابا ،القرآن يونع يف األفنان فنون: مساه كتابا هـ
 سنة املتوىف السخاوي حممد بن علي الدين علم الشيخ ألف: ابعالس القرن ويف: 

 املقدسي الرمحن عبد العالمة وألّف ،اإلقراء وكمال القراء مجال القراء مجال مساه كتابا هـ ٦٤٣

                                                             
 فن،  كل يف كثرية مصنفات له الشافعي،  البصري املاوردي،  احلسن أبو القاضي حبيب،  بن حممد بن علي: ) املاوردي١(

اخلطيب : انظر. هـ٤٥٠: سنة ، ماتوغريها السلطانية،  النكت، واألحكام مساه القرآن وتفسري الفقه،  يف احلاوي: ومنها
  .)٣٣٥٧:، ت١٦/٤١(،  املنتظموابن اجلوزي،  ،)٦٥٣٩:، ت١٢/١٠١( ، بغداد تاريخالبغدادي،  

 الصرصري، وحممد علي: على حنبلي، قرأ الدين، فقيه الصرصري، جنم الطويف الكرمي بن القوي عبد بن سليمان: ) الطويف٢(
 أمهات يف السائل بغية بالقاهرة، وله: الرفض على بالرفض، وعزر يتهم وحبث، وكان ناظرالعلوم، و املوصلي، وقرأ احلسني بن

 أسرار معرفة إىل والذريعة الوصول،  والنظائر، ومعراج األشباه يف النواضر التفسري، والرياض قواعد يف املسائل، واإلكسري
 الدررحجر،  ، وابن)٣: ، ت١٩/٤٣( دط،، اتبالوفي الوايفالصفدي، : انظر. هـ ٧١٦: سنة وغريها، ومات الشريعة،
  ).١٨٥٠: ، ت٢/٢٩٥(، الثامنة املائة أعيان يف الكامنة

 مفت حمدث إمام: الذهيب احلافظ، قال الشافعي الفقيه البصري، الدمشقي القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل: كثري ابن )(٣
: مصنفاته تيمية، واحلجار، ومن ابن الدين تقي الشيخ من ععساكر، ومس بن العراقي، والقاسم احلسني: من العلوم بارع، أخذ

 الدرر حجر،  ابن: انظر. هـ ٧٧٤: سنة ماتهـ، و٧٠٠: سنة كثري، ولد ذلك الكبري، وغري الكبري، والتفسري التاريخ
  .)٦٣٨ :، ت٣/٨٥(، ١، طالشافعية طبقات، وابن قاضي شهبة،  )٩٤٤:، ت١/٤٤٥(، الكامنة

  .يسريبتصرف )، ٣٤، (ص: ٢، طاملدخل لدراسة القرآن الكرمي أبو شهبة،انظر:  )٤(
 اإلمام الواعظ،  احلنبلي البغدادي الصديقي البكري القرشي اهللا عبد بن علي بن الرمحن عبد الدين مجال: اجلوزي ) ابن٥(

 يف املسري زاد: مصنفاته ق، منالنباء، وخل بن غالب وأيب احلصني،  ابن: من مسع اآلفاق،  وواعظ العراق عامل احلافظ،  العالمة
خلكان،  ابن: انظر. هـ٥٩٧: سنة هـ، ومات٥١٠: سنة كثري، ولد وغريها والنظائر،  والوجوه املسانيد،  وجامع التفسري، 

   ).٥٣٦٨:، ت١٥/٤٥٥(النبالء،  أعالم سريوالذهيب،  ،)٣٧٠:، ت٣/١٤٠(، األعيان وفيات



       
   

٢٨ 
 

 بالكتاب تتعلق علوم إىل الوجيز املرشد مساه كتابا هـ ٦٦٥ :سنة املتوىف )١(شامة بأيب املعروف
  .العزيز

 الزركشي املتوىف اهللا عبد بن حممد الدين بدر اإلمام فيه فألف: لثامنا ويف القرن 
  القرآن. علوم يف الربهان: مساه كتابا هـ ٧٩٤ سنة:

 ،)٢(للسيوطييف علوم القرآن  اإلتقان كتاب إال العلم هذا يف يفوقه ال جليل، كتاب وهو
  .تقانكتابه اإل تأليف يف السيوطي عليه اعتمد وقد

 أصول يف رسالة هـ ٧٢٨ سنة: املتوىف )٣(احلراين تيمية بن أمحد دينال تقي ولإلمام
  .القرآن علوم أنواع بعض على اشتملت وقد جدا، قيمة وجازا على وهي التفسري

 الدين جالل ألف اإلمام فقد فسيحة، خطوات خطا هذا العلم: التاسع القرن يف 
 .النجوم مواقع من العلوم عمواق: أمساه كتابا هـ ٨٢٤ سنة: املتوفّى )٤(البلقيين

                                                             
 النحوي،  املقرئ الفنون، الفقيه ذو شامة، العالمة بأيب املعروف املقدسي إبراهيم بن إمساعيل ابن الرمحن عبد: شامة ) أبو١(

 املوفق،  والشيخ العطار،  وأمحد مالعب،  ابن داود: من ومسع السخاوي،  الدين علم الشيخ على والقراءات القرآن قرأ
 تاريخ للشاطبية، واختصر نفيسا شرحا صنفو العربية،  يف وبرع االجتهاد،  رتبة بلغ وقيل العلم فنون يف وطائفة، وبرع

 ، )٣: ت ،١٨/٦٧(، بالوفيات الوايفالصفدي، : انظر. هـ ٦٦٥: سنة القراء، وغريها، مات مفردات وله دمشق، 
   ).١١٦١: ، ت٨/١٦٥(، الكربى الشافعية طبقاتوالسبكي، 

 يف اإلتقان: مصنفاته اآلفاق، من يف املشهور المةالدين، الع سابق بن حممد بن بكر الكمال، أبو بن الرمحن عبد: ) السيوطي٢(
 شذراتابن العماد،  : انظر. هـ٩١١:سنة هـ، وتويف٨٤٩سنة:  وغريها، ولد النقول، املنثور، ولباب القرآن، والدر علوم

  ).٤٨٢:، ت١/٣٦٥( ،١، طاملفسرين طبقاتوي،  ، واألدنه)١٠/٧٤(، الذهب
 العصر فريد احلراين،  العباس أبو الدين تقي اإلمام تيمية،  بن اهللا عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد: تيمية ) ابن٣(

 عبد ابن من حنبل، ومسع بن أمحد لإلمام تصانيف، متذهب وكثرة شجاعة،  وفرط وزهدا وكرما وحفظا وذكاء ومعرفة علما
 اهللا أولياء بني والنقل، والفرقان العقل بني جلمعتيمية، وا ابن فتاوى: تصانيفه كثري، من اليسر، وخلق أيب الدائم، وابن

: ت ، ٤/١٩٢(، ١، طاحلفاظ تذكرةالذهيب، : انظر. هـ ٧٢٨ سنة هـ، ومات٦٦١ سنة كثري، ولد والشيطان، وغريها
   ).٤٠٩:، ت١/١٦٨(، الكامنة الدرر حجر،  ، وابن)١١٧٥

 الفقه،  يف وبرع وغريه،  بوالده تفقه الشافعي،  الدين،  جالل رسالن،  بن عمر الدين سراج بن الرمحن عبد: ) البلقيين٤(
 يف املصرية بالديار العسكر قضاء وتوىل والده،  حياة يف ودرس وأفىت،  والبيان،  واملعاين،  والتفسري،  والعربية،  واألصول، 

 من البخاري صحيح يف ملا اإلفهام: اهمس البخاري على وتعليق الوعظ،  وجمالس والفقه،  التفسري،  يف كتب وله والده،  حياة
 شذرات العماد،  ابن: انظر. هـ ٨٢٤: سنة مات، الشافعية، وغريها فروع يف الروضة على وحواش احلياة، اإلام، ور

 ألهل الالمع الضوء والسخاوي،  ، )٧٦٨: ، ت٤/٨٧( ،١، طالشافعية طبقاتشهبة،  قاضي ، وابن)٩/٢٤٢( الذهب،
   ).٢٩٠: ، ت٤/١٠٢( ،دط، التاسع القرن



       
   

٢٩ 
 

 قواعد يف كتابه التيسري هـ ٨٧٩ سنة: املتوفّى)١(الكافيجي سليمان بن حممدألف و
  .التفسري

 الدين كمال بن الرمحن الدين عبد جالل جند العاشر وبداية التاسع القرن اية ومع
 شيخه ذكره ما ضمنه التفسري علوم يف التحبري: مساه كتابا هـ، ألف ٩١١ سنة:السيوطي املتوىف 

اإلتقان يف علوم القرآن، وهو من أوىف ما  مث ألف كتابه الشهري مثلها، زيادة مع األنواع من البلقيين
 تعقيب، دون من تثبت مل اليت واألحاديث الضعيفة الروايات من الكثري صنف يف فنه، إال أنه يورد

  تفردها.  رغم على ،عليها تعقيبال أو أصحاا ذكر دون الشاذة من اآلراء لبعض ذكره وكذلك
 يف احلديثة النهضة ظهرت أن إىل ،القرآن علوم يف متميزاً تأليفاً جند ال ذلك بعد 

 تقدم ما اختصرت اليت احلديثة املؤلفات عشرات اهلجري، فظهرت عشر الرابع القرن يف التأليف
  إليه. وأضافت
 صنفاتامل يف ضافةإ شكلت حديثة كتب ثالثة أهم إىل أخرياً اإلشارة وجتدر 

  :وهي احلديثة، املؤلفات ملعظم مرجعاً بأسلوب متميز جديد، وكانت القرآن علوم يف احلديثة
 املتوىف  )٢(الزرقاين عبدالعظيم حممد الشيخ تأليف القرآن، علوم يف العرفان مناهل

 كتايب من العلمية املادة من الكثري ضم سهالً، أسلوباً يعتمد جامع كتاب وهو هـ،١٣٦٧ سنة:
 شبهات حول سيما ال جديدة مباحث إليهما وأضاف لسيوطي،اإلتقان لو ،لزركشيالربهان ل

  .، إىل غري ذلكالقرآن وترمجة املستشرقني،
 وهو م،١٩٨٦ سنة:املتوىف  )٣(الصاحل صبحي للدكتور القرآن، علوم يف مباحث 

                                                             
 السيوطي، والزمه مبصر باملعقوالت، اشتهر العلماء كبار الرومي، من مسعود بن سعد بن سليمان بن حممد: ) الكافيجي١(

لالمتناع،  لو بإفادة واإلملاع، التفسري قواعد يف والتيسري، التاريخ علم يف خمتصر: هتصانيف منمبصر،  احلنفية رياسة إليه وانتهت
 ،الذهب شذرات العماد،  ، وابن)١٩٨: ، ت١/١١٧( ،الوعاة بغيةالسيوطي، : انظر. هـ ٨٧٩: سنة كثري، مات وغريها

)٩/٤٨٨.(   
 القرآن لعلوم مدرسا ا الدين، وعمل أصول بكلية مبصر، خترج األزهر علماء الزرقاين، من العظيم عبد حممد: ) الزرقاين٢(

. هـ١٣٦٧: سنة بالقاهرة واإلرشاد، وغريها، مات الدعوة يف وحبث القرآن، ومعل يف العرفان مناهل: كتبه واحلديث، من
   ).٦/٢١٠( ،األعالمالزركلي، : انظر

: سنة السوربون من الدكتوراه نال باألزهر، مث بطرابلس، درس ولد شهيد، لبناين إسالمي ومفكر عامل: الصاحل ) صبحي٣(
 ودراسات، ومصطلحه احلديث وعلوم، القرآن علوم يف مباحث: كتبه ى، مناألعل اإلسالمي الس لرئيس نائبا م، عني١٩٥٤

 الشاملة،  للمكتبة الرمسي املوقع: انظر. م١٩٨٦: سنة ببريوت كثري، واغتيل وغريها اللغة،  فقه يف
http://shamela.ws/index.php/author/١٢٦٣  



       
   

٣٠ 
 

 ووجوه ،القرآن عمج مسائل يف بالتدقيق عين املصادر، من واجلمع االختصار إىل إضافة
 .عصره يف تريثأ مسائل إىل وتطرق والبالغة، اإلعجاز
 طريقة وهو ،م١٩٥٨ سنة:املتوىف  )١(دراز عبداهللا حممد للدكتور العظيم، النبأ 

 املعجزة. ومزاياه القرآن خصائص على تركز ،الكرمي القرآن تناول يف جديدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                             
 كثرية كتب له الشريف، باألزهر العلماء كبار هيئة من أزهري، كان متأدب مصري فقيه دراز،  اهللا عبد بن حممد: ) دراز١(

 الزركلي، : انظر. م١٩٥٨هـ،  ١٣٧٧: سنة العظيم، وغريمها، مات والنبأ، اإلسالم لتاريخ متهيدية دراسة الدين: منها
  ).٦/٤٢٦( ، األعالم
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  وجهود العلماء فيه ت ونشأته: تاريخ علم القراءالثالثث ااملبح
الوحي مروراً بعصر التدوين نزول ة من أول بدء دمر تاريخ علم القراءات مبراحل متعد

    .من خالل املطالب اآلتية وفيما يلي نستعرض هذه املراحل ،ووصوالً إىل العصر احلايل
  .ل الوحيومنذ بدء نز :األول املطلب

، الوحي على سيد املرسلني حممد  نزولو ،ممنذ بزوغ فجر االسال تبدأ هذه املرحلةو
  .بدأ تاريخ علم القراءات فهو أول العلوم بزوغاً

بل أول كلمة نزل ا الوحي وهي (اقرأ) جند  ،إذا نظرنا يف أول آيات نزلت من القرآنو
عفر أليب ج فاألوىل بإبدال اهلمز مطلقاً ،متواترتان قراءتانأنه بداية ذلك العلم، ففي هذه الكلمة 

  .)١(باقي القراءعند وقفاً، أما القراءة األخرى فهي بتحقيق اهلمز وهشام وحلمزة  ،وصال ووقفاً
،  مث يعلمه صحابته عن رب العزة  يتلقى القرآن عن جربيل األمني  فكان 

S 8 7  e  d  c وهي األحرف السبعة،  ،ومتضمنة ما هو أوسع منها ،متضمنة القراءات

j     i  h  g  f       v  u      t  s  r  q   p  o  n  m  l  kR ] :١٩٢الشعراء – 
١٩٥[.  

فعن ليستزيده إىل سبعة أحرف،  راجع جربيل  هوشفقته بأمته أن النيب  محةمن رو
 أَزلْ فَلَم فَراجعته، حرف علَى جِبرِيلُ أَقْرأَنِي « :قال  اهللا رسول أن ، عباس بن اهللا عبد
  .)٢(»أَحرف سبعة إِلَى انتهى حتى ويزِيدنِي يدهأَستزِ

  .  من رب العزة ل األحرف السبعة بواسطة جربيل ونزكان ف
  يكون الذي األمر يف هي إمنا أحرف السبعة تلك أن بلغين :)٣(زهريال الفضل أبو قال
  

                                                             
  ).٣٧ص: (، ٢، طالسبع القراءات يف التيسري) انظر: أبو عمرو الداين، ١(
 ، حديث رقم:٦/١٨٤أحرف، ( سبعة على القرآن أنزل القرآن، باب فضائل ، كتابصحيحهيف  بخاريال أخرجه )٢(

 وبيان أحرف سبعة على القرآن أن بيان وقصرها، باب املسافرين صالة ، كتابصحيحهيف  مسلم )، وبنحوه رواه٤٩٩١
  .)٨١٩: رقم حديث ، ١/٥٦١(معناه، 

 عوف، القرشي، البغدادي،  بن الرمحن عبد بن إبراهيم بن سعد بن حممد بن الرمحن عبد بن اهللا عبيد: الزهري الفضل ) أبو٣(
 البغوي، وغريهم، وحدث القاسم املدائين، وأيب إسحاق بن اهللا الفريايب، وعبد حممد بن وجعفر شريك،  بن إبراهيم: من مسع
 اخلطيب: انظر. هـ٣٨١: سنة مات ثقة، ، وكانالتنوخي، واألزهري، ومجاعة القاسم وأبو اخلالل، حممد الربقاين، وأبو: عنه

  ).٢٨٢: ، ت١٦/٣٩٢(، النبالء أعالم سري، والذهيب، )٥٥٣١: ، ت١٠/٣٦٧(، بغداد تاريخالبغدادي، 
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   .)١(حرام وال حالل يف خيتلف ال واحداً،
  تلخص يف:ومجلة هذه املرحلة ت

  على النيب نزل القرآن أن  واليت نشأ عنها القراءات املختلفة  ،باألحرف السبعة
  للقرآن.
 النيب  أن  ة صحابالعلم  األحرف بالتلقني واملشافهة، وأخذ كل القرآن وهذه

يقرأ ويقرئ غريه حبسب ما تلقاه، وأنه ليس شرطاً أن يقرأ كل منهم بكل  ف ،واحد منهم القراءة
  رف أو القراءات.األح

   بعض الصحابة أن  وبعضهم حفظ بعض  ،مجيع ما كان يرتل من القرآنحفظ
  السور واآليات مبا حتتمله من حروف وقراءات.

 رسول اهللا صحابأن نفرا من أ   مبا تعلموه، وكان ذلك للقراءة واإلقراء تصدي
  وعلمه وإقراره.  بأمر النيب

  . تابعنييف زمن الصحابة وال :الثاين املطلب
سواء ملن أسلم قبل  ،إلقراء القرآن وتصدر الصحابة  بوفاة النيب هذه املرحلة وتبدأ 

  .أو من دخل اإلسالم بعد وفاته  وفاة النيب 
يف هذه املرحلة واليت ال تتعدى القرن األول اهلجري مت تناقل القراءات مشافهة بالرواية 

 ،واشتهر منهم مجاعة بإقراء القرآناملفتوحة، األمصار يف  وتفرق الصحابة  ،والتلقني واإلجازة
حىت انتشرت  ،كلٌ يعلم مبا تلقاه عن النيب ، ناشرين تعليم القرآن بالقراءات واألحرف املختلفة

  القراءات املختلفة.
تسمية  :يف أول كتابه يف القراءات - رمحه اهللا -وذكر اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالم 

 ،اخللفاء األربعة :، فذكر من املهاجرينء من وجوه القراءة من الصحابة من نقل عنهم شي
وابن عمر، وابن  ،وساملاً موىل أيب حذيفة، وأبا هريرة ،وطلحة وسعداً، وابن مسعود، وحذيفة

وأم  ،وحفصة ،وعائشة ،وعبداهللا بن السائب ،ومعاوية ،وابنه عبداهللا ،عباس، وعمرو بن العاص
  .سلمة

                                                             
معناه،   وبيان أحرف سبعة على القرآن أن بيان وقصرها، باب املسافرين صالة ، كتابصحيحهيف  مسلم أخرجه )١(
  .)٧٢، برقم: ١/١٢٨، (١، طالزهري الفضل أيب حديث الزهري يف كتابه: الفضل و، وأب)٨١٩: رقم ، حديث١/٥٦١(
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 ،وأبا زيد ،وزيد بن ثابت ،وأبا الدرداء ،ومعاذ بن جبل ،نصار: أيب بن كعبوذكر من األ
  . وجممع بن حارثة، وأنس بن مالك

  والشام. ،والكوفة ،مث ذكر مجلة من التابعني يف من املدينة، ومكة، والبصرة
 القراءة يف الناس اختالف وسببه ،والعشرين اخلامسة سنةال يف مث حدثت فتنة االختالف

  . الصحابة أيدي يف اليت الصحف اختالف حبسب
 أدرك املؤمنني، أمري يا" : لعثمان قال ،اليمان بن حذيفة أن ،مالك  بن أنس فعن

 أن: «حفصة إىل عثمان فأرسل والنصارى، اليهود اختالف الكتاب يف خيتلفوا أن قبل األمة، هذه
 عثمان، إىل حفصة ا فأرسلت ،»إليك نردها مث املصاحف، يف ننسخها بالصحف إلينا أرسلي

  هشام بن احلارث بن الرمحن وعبد العاص، بن وسعيد الزبري، بن اهللا وعبد ثابت، بن زيد فأمر
 شيء يف ثابت بن وزيد أنتم اختلفتم إذا: «القرشيني للرهط عثمان وقال املصاحف، يف فنسخوها

 يف الصحف نسخوا إذا حىت ففعلوا ،»بلسام نزل فإمنا قريش، بلسان فاكتبوه القرآن من
 مبا وأمر نسخوا، مما مبصحف أفق كل إىل وأرسل حفصة، إىل الصحف عثمان رد املصاحف،

  .)١("حيرق أن مصحف، أو صحيفة كل يف القرآن من سواه
لكل مصر من  فجمعهم على مصحف مكتوب واحد يشمل القراءات، وأرسل عثمان 

  ءته قراءة أهل املصر املرسل إليهم.وعني مقرئاً هلم توافق قرا ،األمصار مبصحف
ويف هذه املرحلة بدأ التمييز بني القراءات املتواترة والشاذة، وكان أساس هذا التمييز التلقي 

  .)٣(وكان ذلك يف النصف الثاين من القرن اهلجري األول ،)٢(وموافقة الرسم العثماين
حىت صاروا أعالماً يف  ،ضبطجترد يف كل مصر مجاعة لتعلم وتعليم القراءة، واعتنوا بالو

    وأمجع أهل أمصارهم على التلقي منهم بالقبول. ،ذلك يقتدى م
وملا اشتهر كل واحد منهم بالقراءة وتصدى هلا صارت تنسب القراءة اليت يقرئ ا له 

  نسبة مالزمة وتعليم واشتهار، ال ابتداع واجتهاد.
اخلمسة يف كل مصر ثالث رجال وهؤالء أذكرهم حسب املصاحف اليت أرسلت لألمصار 

  كالتايل:
                                                             

  ).٤٩٨٧: رقم حديث ، ٦/١٨٣(القرآن،  مجع القرءان، باب فضائل كتاب ، يفصحيحه يف البخاري أخرجه )١(
  .شاء اهللا يف املبحث التايل نسيأيت تعريفه إ )٢(
  ).٥٧: ص(، ١، طتمقدمات يف علم القراءامفلح القضاة وآخرون،  )٣(
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وإليه  ،مث نافع بن أيب نعيم ،مث شيبة بن نصاح ،املدينة: أبو جعفر يزيد بن القعقاع -١
  صارت قراءة أهل املدينة.

وإىل  ،وحممد بن حميصن ،ومحيد بن قيس األعرج ،: عبداهللا بن كثرياملكرمة مكة -٢
  ابن كثري صارت قراءة أهل مكة.

مث  ،مث تالهم محزة ،وسليمان األعمش ،ثاب، وعاصم بن دلةالكوفة: حيي بن و -٣
  الكسائي.
وإليه صار  ،وعيسى بن عمر، وأبو عمرو بن العالء ،البصرة: عبداهللا بن أيب اسحاق -٤

  وكان هلم رابعا وهو عاصم اجلحدري. ،ذوه إماماًختأهل البصرة يف القراءة وا
  وشريح بن يزيد احلضرمي. ،وحيي بن احلارث الذماري ،عبداهللا بن عامر :الشام -٥

  وهي مرحلة التدوين. ،وكانت هذه املرحلة توطئة للمرحلة التالية
  .القرن الثاين من بداية :الثالث املطلب

عرفت طبقام  ،وخلفهم أمم من بعد أمم ،القراء السابق ذكرهم يف األمصارتفرق بعد 
من عرف بالتالوة مقتصراً على  واختلفت صفام، فمنهم احملكم للتالوة رواية ودراية، ومنهم

  كثر بسبب ذلك اخلالف واتسع اخلرق وقل الضبط.فأو الدراية،  ،الرواية
حرروه وضبطوه يف التأليف، فكان عصر فعلماء الجهابذة للتصنيف يف القراءة فتصدى 

جهود العلماء  :يأيت ذكر طرف من ذلك التدوين يف  فصلوف ذا العلم اجلليل، وسهلالتدوين 
  وحديثاً يف القراءات. قدمياً

  هذه املرحلة.يف حركة التأليف 
  بدأت حركة التأليف والتدوين يف علم القراءات على اختالف بني املؤرخني يف

أبو حامت  إنه :وقال ابن اجلزري ،نه اإلمام أبو عبيد القاسم بن سالمإ :فقيل ،أول من ألف فيه
 غري ذلك.  وقيل ،حيي بن يعمر كما تقدمهو  :السجستاين، وقيل

 .وتتابع التأليف غري مقتصر على عدد معني من القراءات  
  ابعد ذلك ظهرت كتب جتمع القراءات السبعة وتقتصر عليها مبا يوحي أن ما دو

وذلك يف كتاب (القراءات السبعة) أليب  ،وتشذيذ الشواذ ،وهو ما يسمى بتسبيع السبعة ،شواذ
اختار سبعة  هي أوثق ف هـ)، ٣٢٤ - ٢٤٥( ،تميميبكر أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد ال
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ياليته ما فعل فاختياره واقتصاره على ، ومما تلقاه بالقبول والضبط وصنف فيها ،القراءات عنده
  السبعة دفع البعض إىل اعتقاد أا األحرف السبعة.

 .وبذلك بدأ ظهور شروط القراءة الصحيحة، ومتييز الصحيح من الشاذ  
  مرحلة االحتجاج للقراءات يف جوانبها اللغوية والصوتية والصرفية مث جاء بعد ذلك
  والنحوية.
  مث تواىل التأليف يف القراءات السبع، ومن أبرزها التيسري أليب عمر الداين، ونظمه

  وما جاء عليها من شروح. )١(لإلمام الشاطيب
  يسها وتسد ،القراءات (أي إفراد قراءة واحدة بالتأليف) إفرادمث جاءت مرحلة

حملو ما علق يف األذهان من أن  وتثمينها وتعشريها أي مجع ست أو مثان أو عشر قراءات بالتأليف؛
األحرف السبعة الواردة يف احلديث هي القراءات السبع اليت مجعها ابن جماهد، وإثباتاً أن هناك 

 قراءات أخرى مقبولة وصحيحة بالشروط املتفق عليها.
 وانتشرت  ،ازدهرت مدارس تعليم القرآن يف مجيع البالدواستمر التأليف واإلقراء و

 بانتشار اإلسالم واتساع رقعته.
   .املرحلة املعاصرة: الرابع املطلب

منذ الشروع يف التدوين من النصف الثاين من القرن األول مل ينته التدوين والتأليف يف علم 
الذي هو  - ،ء والتلقنيومنظومات، مصاحباً ذلك اإلقرا تالقراءات بني مطوالت وخمتصرا

 ،مث أتبع ذلك حتقيقات ملا سبق من التآليف - وال يقوم التدوين مكانه ،ال غىن عنهوالذي  ،األصل
  وشرحاً للمختصرات واملنظومات.

وهبوا  الذينله من عباده  اهللا وسخر ،وبذلك كتب اهللا هلذا العلم البقاء إىل عصرنا هذا
تناً عليهم بأخص خريية، فكانوا خيار خري أمة اخرجت مم ،أنفسهم وحيام خلدمة هذا العلم

                                                             
 احلجة الثبت الزاهد اإلمام الضرير، الرعيين الشاطيب حممد وأبو القاسم أبو أمحد بن خلف بنفريه  القاسم: الرعيين الشاطيب )١(

 األندلس، قرأ من بشاطبة هـ ٥٣٨: سنة األقطار، ولد يف واملشتهرين الكبار األعالم أحد واحلديث واللغة القرآن علوم يف
 سعادة، وحممد بن حممد: من احلديث هذيل، ومسع ابن على القراءات النفزي، وعرض العاص أيب بن حممد اهللا عبد أيب :على

 السبع،  القراءات يف التهاين ووجه األماين حرز=  الشاطبية منت: وله وغريهم،  النعمة،  ابن هذيل، واحلافظ وابن اخلزرجي، 
 على الكبار القراء معرفةوالذهيب،  ، )٥٣٧: ، ت٤/٧١(، األعيان اتوفي خلكان، ابن: انظر. هـ٥٩٠:سنة مات

   ).٢٦٠٠: ت ، ٢/٢٠(، القراء طبقات يف النهاية غايةاجلزري،  ، وابن)١: ، ت١/٣١٢( ،واألعصار الطبقات
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 القُرآنَ تعلَّم من خيركُم « :قال وسلم عليه اهللا صلى النيب عن عنه، اهللا رضي عثمان فعن ،للناس
هلَّمع١(»و(.   

وما ذلك إال حتقيقاً لوعد  ،وتكاثر خلق كثري من املسلمني على هذا العلم على مر السنني
S 8 7   n  العظيم، عز وجل حبفظ هذا القرآن اهللا   m   l  k      j  i  h  gR ] :٩احلجر[،   

  فلله الفضل واملنة، واحلمد الذي ال ينتهي. 
  وبإلقاء الضوء على حال علم القراءات يف القرون األخرية، جند أن القراءات العشر

ه بقراءة إمامهم واستمر ذلك واشتهر كل مصر وما حول ،املتواترة كانت منتشرة يف األمصار
فأهل مصر يقرؤون برواية ورش إىل القرن اخلامس اهلجري، حىت انتشرت بينهم قراءة أيب قروناً، 

 على أكثرهم أو فهم عمرو، أيب بعد البصريني عامة اختياره يف بيعقوب ائتمعمرو البصري، و
 . )٢(يعقوب" بقراءة إال يقرأ ال بالبصرة اجلامع وإمام، مذهبه

  اعتمدت الدولة العثمانية  حيثواستمر احلال هكذا حىت القرن العاشر اهلجري
فانتشرت هذه الرواية تعليماً وإقراًء، ودخل  ،)٣(رواية حفص عن عاصم وطبعت ا املصاحف

  عصر التدوين الصويت فأكثر ما مت تسجيله أيضاً كان برواية حفص.
ثر انتشاراً؛ الستمرار طباعة أكثر رواية حفص عن عاصم هي األكظلت إىل عصرنا هذا و

  املصاحف والتسجيالت الصوتية برواية حفص.
ولكن هذا ال ينفي انتشار بعض الروايات يف بعض األمصار وشهرا عنهم أكثر من رواية 
حفص، ففي حني انتشار رواية حفص يف أغلب الدول حالياً جند أن أهل ليبيا و أجزاء من تونس 

فريقيا وغرب أوأهل اجلزائر واملغرب وأغلب دول غرب  ،ة قالون عن نافعواجلزائر يقرأون برواي
وأهل السودان والصومال وأجزاء من حضرموت يقرأون  ،مصر يقرأون برواية ورش عن نافع

   برواية الدوري عن أيب عمرو.
  وتنتشر باقي القراءات يف مجيع الدول حبسب اجتهاد طلبة هذا العلم فيها.

                                                             
: رقم ، حديث٦/١٢٧(وعلمه،  القرآن تعلم من خريكم القرآن، باب فضائل صحيحه، كتاب يف البخاري أخرجه) ١(

٥٠٢٧.(   
  .).١/٤٣(، العشر القراءات يف النشر اجلزري، ابن: ) انظر٢(
  ).٥٩: ص( ، القراءات علم يف مقدمات -وآخرون القضاة مفلح :) انظر٣(
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 فنجد أكثر املطبوع على رواية حفص  ،ف بانتشار الرواياتتأثرت طباعة املصاح
 مث الدوري عن أيب عمرو. ،مث ورش عن نافع، مث قالون عن نافع ،عن عاصم

وأهم ما مييز طباعة املصاحف يف العصر احلايل طباعة املصاحف اليت حتوي على هامشها 
ر الفرشيات وأغلب وأخرى حتوي القراءات العشر الكربى، تذك ،القراءات العشر الصغرى

  األصول.
  كما تأثرت طباعة املصاحف بانتشار الروايات تأثر التدوين الصويت متمثالً يف

التسجيالت الصوتية للمصاحف واإلذاعات واملرئيات ووسائل اإلعالم بصفة عامة، فنجد األغلب 
 ،ون عن نافعمث رواية قال ،مث رواية ورش عن نافع ،رواية حفص عن عاصم، انتشاراً على الترتيب

مث تأيت مصاحف مسجلة بالكامل بالقراءات والروايات األخرى  ،مث رواية الدوري عن أيب عمرو
 إفراداً، وجاءت بعض التسجيالت للقراءات السبع أو العشر باجلمع.

 كان لعلم القراءات  ،مع استحداث نظام اجلامعات واملعاهد يف التعليم احلديثو
اجلامعات اإلسالمية أقساماً فيها خاصة لعلم القراءات، وخصصت نصيباً من ذلك، فافتتحت بعض 

جامعات ومعاهد أخرى لدراسة القراءات ختصصياً، ومن أبرزها معهد القراءات يف القاهرة 
جبمهورية مصر العربية، وكلية القرآن الكرمي وعلومه جبامعة األزهر فرع طنطا، وكلية القرآن 

 ،وكلية القرآن الكرمي والعلوم اإلسالمية بالسودان ،دينة املنورةالكرمي باجلامعة اإلسالمية يف امل
والكلية العليا للقرآن الكرمي باليمن، مث تال ذلك افتتاح عدة كليات وأقسام يف اجلامعات احلكومية 

      واألهلية.
  .السبعة األحرف املقصود: اخلامس املطلب

 مسعت: قال أنه ،)١(القاري عبد بن الرمحن عبد عن بسنده البخاري رواه حديث يف ورد
 ما غري على الفرقان سورة يقرأ حزام، بن حكيم بن هشام مسعت: يقول ، اخلطاب بن عمر

 لببته مث انصرف، حىت أمهلته مث عليه، أعجل أن وكدت أقرأنيها،  اهللا رسول وكان أقرؤها،
                                                             

 النيب عهد على نزار، ولد بن مضر بن إلياس بن مدركة بن حملم بن بن الديش القارة ولد من القاري: عبد بن الرمحن عبد )١(
هريرة  وأيب األنصاري، طلحة وأيب األنصاري، أيوب وأيب اخلطاب، نب عمر: عن ، روىبن السائب: عنه ، وروى 

 يف هـ٨٠سنة:  باملدينة ثقة، ومات: معني بن والزهري، قال حيىي الزبري، بن وعروة األعرج، هرمز بن الرمحن وعبد يزيد،
 أمساء يف الكمال ذيبواملزي،  )،٦٢٥ ، ت:٥/٤٢، (الطبقات الكربىانظر: ابن سعد،  .مروان بن امللك عبد خالفة

 .)٣٨٩١: ت ،١٧/٢٦٣(، ١، طالرجال
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: يل فقال أقرأتنيها، ما غري على يقرأ هذا مسعت إين: فقلت ، اهللا رسول به فجئت بردائه،
»لْهسأْ: «له قال مث ،»أَركَذَا: «قال فقرأ، ،»اقْره زِلَتأْ: «يل قال مث ،»أُنفقال فقرأْت، ،»اقْر» : 

 من مجع عن ورد وقد ،)١(»تيسر ما منه فَاقْرُءوا أَحرف، سبعة علَى أُنزِلَ القُرآنَ إِنَّ أُنزِلَت هكَذَا
 واختلفوا احلديث هذا بشرح العلماء واعتىن التواتر، حد بلغ حىت العشرين عن زادوا  ابةالصح

 إىل نسبة ألحدها يثبت مل السيوطي عدها كما قوالً األربعني بلغت أقوال على األحرف معىن يف
  .)٢(استنتاجات هي وإمنا معني عامل

  .اشالنق يقبل ما ومنها بالكلية مردود هو ما األقوال هذه ومن
  السبعة. باألحرف املقصود يف العلماء أقوال من الراجح

 يف العلماء اختلف : " وقد -رمحه اهللا تعاىل  - القاضي الفتاح الشيخ عبد فضيلة يقول
 املذاهب هذه بني من والراجح شىت، مذاهب فيه وذهبوا كثرياً، اختالفاً السبعة باألحرف املراد

 واالختالف، التغاير ا يقع اليت األوجه األحرف ذه املراد أن ؛)٣(الرازي الفضل أيب اإلمام مذهب
   :بياا وهذا سبعة عن خترج ال األوجه وهذه

  أمثلته: واجلمع، ومن والتثنية اإلفراد يف األمساء اختالف: األول(الوجه 
 )مسكني( ، قُرِئ]١٨٤البقرة: [ S  WV  U   T  S      R  QR قوله تعاىل:  -١

 .)٤(باجلمع) مساكني( وقرئ باإلفراد،
                                                             

 بابكتاب اخلصومات، وسننه وأيامه،  جلامع املسند الصحيح املختصر من أُمور رسول اهللا أخرجه البخاري يف ) ١(
 املختصر الصحيح املسند)، وبنحوه رواه مسلم يف ٢٤١٩ :حديث رقم، ٣/١٢٢(، ١، طبعض يف بعضهم اخلصوم كالم
 وبيان أحرف سبعة على القرآن أن بيان ، كتاب صالة املسافرين وقصرها،  باب اهللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل

 ).٨١٨ :حديث رقم، ١/٥٦٠( دط،معناه، 
   ).١/١٦٤( دط،، القرآن علوم يف اإلتقان، السيوطيانظر: ) ٢(
 وورعاً، وكان علماً الدهر أفراد من مبكة، كان املقرىء، ولد الرازي احلسن نب أمحد بن الرمحن عبد الرازي: الفضل أبو) ٣(

 احلرم، وأبا شيخ السريواين جعفر بن فراس، وعلي بن أمحد من: ويسمع، مسع يقرئ أوقاته التصانيف، أكثر فاضال، كثري مقرئا
 اخلطيب، وأبو بكر املستغفري، وأبو العباس أبو منه: منده، ومسع بن اهللا عبد السلمي، وأيب الرمحن الرازي، وأيب عبد العباس
، واألعصار الطبقات على الكبار القراء معرفةهـ. انظر: الذهيب، ٤٥٤: احلداد، مات سنة علي املؤذن، وأبو صاحل

 ).١٥٤٩ ، ت:١/٣٦١، (القراء طبقات يف النهاية غاية)، وابن اجلزري، ٤٧ ، ت:١/٢٣٢(
 طعام فدية عامر وابن نافع موحد، وقرأ مسكنيٍ طَعام منون فديةٌ :والكسائي ومحزة وعاصم عمرو وأبو كثري ابن قرأ )٤(

 كثري، ابن قول على مسكني طعام. قال أبو علي: " )١/١٧٦(، ٢، طالقراءات يف السبعة كتابابن جماهد، . انظر: مساكني
 مجع، يطيقونه الذين أن ترى أال الكثرة؟ على املعىنو املسكني أفردوا كيف: قلت فإن ،الفدية بني عطف،: قرأ كما قرأ ومن
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´  S  ¹  ¸  ¶   µ  قوله تعاىل:   -٢   ³²   ±  °       ¯  ®   ¬R 

 .)١(باجلمع) إخوتكم( وقرئ بالتثنية،) أخويكم( قرئ ،]١٠احلجرات:[
°  ±  S  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³²  قوله تعاىل:  -٣        ¯  ®  ¬R 

  .)٢(باجلمع) إخوتكم( وقرئ بالتثنية،) أخويكم( قرئ ،]١٠احلجرات:[
   :أمثلته والتأنيث، ومن التذكري يف األمساء اختالف

S  Ò  Ñ  Ð  Ï قوله تعاىل:   -١   Î  Í   Ì  Ë   Ê  É  È  Ç   Æ  Å    Ä  Ã   Â

   Õ  Ô  ÓR ] :٣(بالتأنيث) تقبل( وقرئ بالتذكري،) يقبل( ، قرئ]٤٨البقرة(. 
S  G   F  EDقوله تعاىل:  -٢   C  B  A   @  ?  >  =<  ;   :  9  8

I  H    M  L               K  JR ] :تتوفاهم( وقرئ بالتذكري،) يتوفاهم( قرئ ،]٢٨النحل (
  .)٤(بالتأنيث

   :وأمر، ومن أمثلته ومضارع ماض من األفعال تصريف اختالف: الثاين(الوجه 

                                                                                                                                                                                              
 جاز اإلفراد إن: فالقول، اآلخرون مجعه كما جمموعا يكون أن وجب كذلك كان فإذا مسكني، طعام يلزمه منهم واحد وكل

 )جلدة مثانني فاجلدوهم( : تعاىل قوله املعىن يف هذا ومثل أفرد، فلهذا مسكني، طعام واحد كل على: املعىن ألن ؛وحسن
 منهم واحد كل على وكذلك مثانني، جلد منهم واحد كل على إمنا مثانني، جلد فيهم يفرق القاذفني مجيع وليس] ٤ :النور[

، ٢، طالسبعة للقراء احلجةأبو علي الفارسي، انظر:  ."جلدة مثانني فاجلدوهم: قوله مجع كما هذا فأفرد ،مسكني طعام
)٢/٢٧٣.( 
 ابنانظر: . التثنية على ساكنة وياء واخلاء اهلمزة بفتح الباقون وقرأ، اجلماعة تاء على إخوتكم) (بني يعقوب وحده قرأ )١(

 ).٢/٣٧٦(ط، د، العشر القراءات يف النشراجلزري، 
 ابنانظر: . التثنية على ساكنة وياء واخلاء اهلمزة بفتح الباقون وقرأ، اجلماعة تاء على إخوتكم) (بني يعقوب وحده قرأ )٢(

 ).٢/٣٧٦(ط، د، العشر القراءات يف النشرزري، اجل
بالياء.  )وال يقبل(ونافع  والكسائي ومحزة عامر ابن بالتأنيث، وقرأ) تقبل( وعاصم ويعقوب عمرو وأبو كثري ابن قرأ )٣(

 الشفاعة تأنيث أن هي بالياء قرأ من وحجة ، قال أبو زرعة: ")١/٣٤٣( ،٤ط، السبع القراءات يف احلجةخالويه،  بناانظر: 
 حجة، زرعةانظر: أبو  ."منك وقبلت ،الشفاعة منك قبل قد :تقول والتأنيث التذكري الفعل يف لفظه يف فلك حقيقية ليست

 ).١/٣٥( ،١ط، للقرآن السبعة األحرف، والداين ، )١/٩٥( دط،، القراءات
اجلزري،  ابنانظر:  .التأنيث على بالتاء لباقونا وقرأمها التذكري، على فيهما بالياء) املالئكة يتوفاهم: (خلفو محزة قرأ )٤(

 هذا يف حسنة واإلمالة متقدم، الفعل ألن بالياء،) يتوفاهم: (محزة قول قال أبو علي: " ).٢/٣٠٣(، العشر القراءات يف النشر
  ".مؤنث ةواجلماع مجاعة، إىل مسند الفعل فألن تتوفاهم وأما، أيضا بالياء األخرى قرأ هذا وعلى الفعل، من النحو

 ).٥/٦٢(، السبعة للقراء احلجةانظر: أبو علي الفارسي،  
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 خمففة والطاء التاء بفتح قرئ ،]١٨٤البقرة: S   ]   \     [  Z  Y  XR ]قوله تعاىل:   -١
 مع مفتوحة مشددة وطاء مفتوحة بياء) يطّوع( وقرئ ،)تطوع( ماض فعل أنه على نيالع فتح مع

 .)١(مبن جمزوم مضارع فعل أنه على العني جزم
S  R  Q  P    O   NM   Lوقوله تعاىل:  -٢   K  J    I  H  GR ٤: [األنبياء[، 

  .)٢(أمر فعل أنه على" قُلْ" وقرئ ماضٍ، فعل أنه على هكذا) قَالَ( قُرِئ
¨  ©  S  ´³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª وقوله تعاىل:  -٣   §   ¦

  ¼       »  º  ¹  ¸ ¶  µR] :ي( ، قرئ]١١٠يوسفوياء املضمومة مشددة والنون جبيم) فنج 
 ختفيف مع املضمومة النون بعد ساكنة نون بزيادة) فننجي( وقرئ ماض، فعل أنه على مفتوحة

 .)٣(رعمضا فعل أنه على الياء وسكون اجليم
  أمثلته: اإلعراب، ومن وجوه اختالف: الثالث(الوجه  
: البقرة[ S   Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó   Ò  ÑR قوله تعاىل:    -١

الالم  وجزم التاء بفتح) تسأل( وقرئ نافية، ال أن على الالم ورفع التاء بضم) تسأَلُ(قُرئ  ،]١١٩
 .)٤(ناهية ال أن على

 SF  E  D  R Q  P  O   N  ML  K  J  I  H  G قوله تعاىل:  -٢
 

                                                             
بالياء،  خريا يطوع: والكسائي محزة العني، وقرأ ونصب بالتاء خيراً) تطَوع (فَمن: عمرو وأبو وعاصم ونافع كثري ابن قرأ )١(

  مهران، ابنانظر:  .محزة مثل واجلزم بالياء} تطَوع ومن{ األول احلرف وزيد رويس برواية يعقوب وقرأ ،العني وجزم
  ).٢/٢٤٥(، السبعة للقراء احلجةأبو علي الفارسي، و، )١٣٨:ص( دط،  ،العشر القراءات يف املبسوط

 قبلها قيلهم عن جميبا للكفار قال أنهالنيب عن اخلرب على ريب) األعمش (قال وافقهم وخلف وحفص والكسائي محزة قرأ )٢(
S< =  @?>R، النيب من القول هذا تقدم أن بعد اآلية هذه ونزول  وابن عمرو وأبو ونافع كثري ابن هلم، وقرأ 

 عن هلم جميبا للكفار يقول أن أمره   اهللا أن ذلك يف وحجتهم األمر على ريب) (قل بكر أىب رواية يف وعاصم عامر
 ذلك جلميع السميع وهو واألرض سمواتال يف قوال قائل كل وقول قولكم يعلم ريب قل  ،S @?>=<R  قوهلم:
  ).٤٦٦(ص:  دط،القراءات،  حجةابن زجنلة، )١/١٧٦(، القراءات يف السبعةابن جماهد، انظر: انظر:  .خبلقه والعليم

 بنونني، ) فَننجِي( الباقون الياء، وقرأ واحدة، وتشديد اجليم، وفتح بنون S  ³²±R ويعقوب وعاصم عامر ابن قرأ )٣(
 ).٢٤٨، (ص:العشر القراءات يف املبسوط، مهرانابن : انظر .مرسلة خفيفة، والياء مضمومة، والثانية ساكنة، واجليم األوىل

ابن : انظر .النفي التاء والالم على برفع تسأَل) (ولَا الباقون وقرأ النهي،  على واجلزم التاء بفتح تسأَلْ) (ولَا نافع قرأ )٤(
 ).١١٢:، (صالقراءات حجةزجنلة، 
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    SR ] :١(االبتداء على برفعها وقرئ اجلاللة، لفظ خبفض ، قُرئ]٢إبراهيم(. 
   أمثلته: والزيادة، ومن بالنقص االختالف: الرابع(الوجه  
%  &  '  )   (  *  +    Sقوله تعاىل:   -١   $  #  "

  -  ,R ] :سارعوا( وقرئ ،"السني" قبل الواو بإثبات) وسارعوا( قرئ ،]١٣٣آل عمران (
  .)٢(حبذفها

S  r   qp  o  nm  l     k  j  ih  g  f   e قوله تعاىل:   -٢   d  c

  v  u  t  sR ] :٣(حبذفها وقرئ األلف، بعد مفتوحة الياء بزيادة) ، (بشراي]١٩يوسف(.  
  :أمثلته والتأخري، ومن بالتقدمي االختالف: اخلامس(الوجه  
S...      =  <  ;  :  9  8  7  6   5  4  3 قوله تعاىل:  -١

   O  N  M  L  K  JI   H  G  F     E   D  C  B  A  @  ?  >R آل] 
 وتأخري" وقتلوا" بتقدمي وقُرِئ ،"وقتلوا" وتأخري" وقاتلوا" بتقدمي هكذا قُرئ ،]١٩٥: عمران

 .)٤("وقاتلوا"
قرئ  ،]٢٦ني: املطفف[ S  ¸      ¶  µ  ´  ³  ²±  °R قوله تعاىل:  -٢

  األلف وتقدمي اخلاء بفتح) خامته( وقرئ األلف، على املفتوحة التاء وتقدمي اخلاء بكسر) ختامه(
  

                                                             
 - يعقوب قرأ. باخلفض} الَّذي اللَّه{ الباقون وقرأ] ٢} [السماوات في ما لَه الَّذي اللَّه{ عامر وابن ونافع جعفر أبو قرأ )١(

 يف سوطاملب، مهرانابن : انظر .رفع} اللَّه{ وابتدأ} الْحميد{ على وقف وإذا ،خفض} اللَّه الْحميد الْعزِيزِ{ - وصل إذا
 ).٢٥٦، (ص:العشر القراءات

 )وسارعوا( الباقون وقرأ والشام، املدينة مصحف يف هي وكذلك السني، قبل واو بغري )سارعوا( عامر وابن املدنيان، قرأ )٢(
 يف السبعة، جماهد ابنو ،)٢/٢٤٢( ،العشر القراءات يف النشراجلزري،  ابن: انظر .مصاحفهم يف هي وكذلك بالواو،

   ).١/٢١٦، (القراءات
 وخلف والكسائي ومحزة عاصم األلف، وقرأ وإثبات الياء بفتح بشراي) (يا: عامر وابن عمرو وأبو ونافع كثري ابن قرأ )٣(

 ).٢٤٥(ص:العشر،  القراءات يف املبسوط مهران، ابن: انظر. األلف بعد ياء بغري بشرى) (يا
 وقَاتلُوا( الباقون وقرأ قاتلوا، على قتلوا بتقدمي)   وقَاتلُوا وقُتلُوا( وخلف يوالكسائ محزة قرأ وقد. متواترتان والقراءتان )٤(

 املبسوطابن مهران، : انظر .بالتخفيف والباقون ،)قتلوا(بتشديد) وقُتلُوا وقَاتلُوا( عامر وابن كثري ابن قرأ، قاتلوا، بتقدمي) وقُتلُوا
 حسن القتل، والتشديد قبل القتال ألنّ حسن؛ قتلوا: على قاتلوا "تقدمي: علي أبو ، قال)١٧٣، (ص:العشر القراءات يف

 ).٣/١١٧(السبعة،  للقراء احلجةأبو علي الفارسي، : انظرالقتل".  لتكرر
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  .)١(املفتوحة التاء على
  :أمثلته ومن حرف مكان حرف جعل ، أي)٢(باإلبدال االختالف: السادس(الوجه 

 مفتوحة بتاء )تبلو( ئقُرِ ،]٣٠[يونس: S {  z  y          x  w  v...R   :قوله تعاىل  -١
  .)٣(ساكنة والثانية مفتوحة األوىل بتاءين )تتلو( وقرئ ساكنة، فباء

 بالضاد،) بضنني( قرئ  ،]٢٤التكوير: [ S  ¨    §  ¦    ¥      ¤  £R قوله تعاىل:   -٢
 .)٤(بالظاء) بظنني( وقرئ

 والتسهيل غام،واإلد واإلظهار واإلمالة، اللهجات، كالفتح يف االختالف :السابع الوجه( 
  أمثلته:  والترقيق، ومن والتفخيم والتحقيق،
S  G  قوله تعاىل:   -١   F  E  D  C  BR ] :الضحى( بفتح قرئ ، ] ٢- ١الضحى- 

  .)٥(صغرى أو كربى إمالة بإمالتها وقرئ) سجى

                                                             
 يف عةالسب، جماهد ابن: انظرالتاء.  بعد باأللف (ختامه) الباقون التاء،  وقرأ قبل باأللف مسك) (خامته وحده الكسائي قَرأَ )١(

 ). ٦٧٦، (ص: القراءات
 والواو والياء األلف إقامةوالرواية، مثل:  السماع على متوقف فيها والبدل آخر، حرف مكان حرف اإلبدال هو: جعل )٢(

 خمتصر: الدوسري،  . انظر)اهلمزة حتويل( بـ عنه ويعبر اهلمز، لفظ من شائبة فيها يبقى أن دون عنها، عوضاً اهلمزة مقام
   .)١١: ص(، القراءات مصطلحات ملعجم راتالعبا

. البلوى من والباءبالتاء ) تبلُوا( الباقون ، وقرأالتالوة من بتاءين) تتلُواْ( يعقوب عن وروح وخلف والكسائي محزة قرأ )٣(
 ).٣/١١٧٦(، ١ط، السبع القراءات يف البيان جامعوالداين،  ،)٢٣٣، (ص:العشر القراءات يف املبسوط، مهرانابن : انظر

، بالضاد (بضنني): ومحزة عامر وابن وعاصم نافع بالظاء،  وقرأ (بظنني) :ورويس والكسائي عمرو وأبو كثري ابن قرأ )٤(
: قال امت،  ومن: مبعىن اليت ظننت من وهو مبتهم، : أي بظنني " معىن: علي أبو قال. روح عن بذلك مهران ابن وانفرد
، )٢/٣٩٩( ،العشر القراءات يف النشراجلزري،  ابن: يكتمه. انظر وال فيبثّه بالغيب خيرب إنه: عىنوامل البخل،  من فهو بضنني

 ).٦/٣٨١(السبعة،   للقراء احلجةأبو علي الفارسي،  و
 بإمالة محزة وأبو عمرو دون الكسائي وانفرد (والضحى)، إمالة على األزرق طريق من وورش والكسائي محزة اتفق )٥(

 الكسر بني: عمرو أيب عن اليزيديونافع ، وواحد بلفظ الفواصل لتكون املمال من بعدها وما قبلها ما بعهافأت (وسجى)
 السورة هذه يفتح أنه بكر أيب عن هارون عن واملنذر حسني عن حامت بن هارون روى، وكله ذلك يفتح عامر وابن والفتح،
 ال فإنا بأخواا إحلاقها والصواب قال ابن اجلزري: " .ذلك هأشب وما] ١: الضحى[ والضحى] ١: الليل[ يغشى إذا والليل
 التيسري)، والداين، ٢/٥٢( ،العشر القراءات يف النشراجلزري،  ابن: جمراها". انظر وإجرائها ا إحلاقها يف بينهم خالفا نعلم

 ).١٧٠٨/ ٤،  ٢/٦٩٦، (السبع القراءات يف البيان وجامع )،٤٨(ص:السبع،  القراءات يف
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+  ,  S   قوله تعاىل:   -٢    *      )    (  '  &  %  $             #  "     !R ]:البقرة 

  .)١(الثانية بتسهيل وقرئ) أأنذرم( يف اهلمزتني بتحقيق قرئ ،]٦
 ا النطق يف ألسنتهم وتباينت العرب لغة فيها اختلفت اليت الكلمات النوع هذا يف ويدخل

يقنط،  يعزب، بزعمهم، بالعدوة، األذن، السحت، زبورا، شنآن، خفية، بيوت، خطوات،: حنو
    .)٢(ذلك" وغري

 على وختفيفاً تيسرياً األسباب أعظم من هو -اللهجات يف تالفاالخ - السبب وهذا
 تستقيم ال من ومنهم تناسبهم، فاإلمالة الفتح على ألسنتهم تستقيم ال من الناس ومن املسلمني،
  وهكذا.  يناسبهم، فاإلدغام اإلظهار على ألسنتهم

  .السبعة األحرف يف  الصحابة أقوال: السادس املطلب
  .)٤(: مل يأت يف معىن هذه السبع نص وال أثر")٣(ال ابن العريبقال الزركشي: " ق

 هلم واضحة كانت أا ذلك سبب يكون وقد شيء، ذلك يف  عنهم يرد أنه مل واحلقيقة
 السبعة، األحرف ترتل من شهدوه وما ومدلوالا، العربية باللغة فهم من هلم مبا عنهم، أخذ وملن
  نه، إذ لو أشكلت عليهم لسألوا عنها ونقل ذلك إلينا.ع السؤال وال لبيانه حيتاجوا فلم

  احلكمة من نزول القرآن على سبعة أحرف
 اهللا رمحة اقتضت  ذه األمة أن ا حفظ هلا ييسر وأن عليها خيففوتالوة كتا 

                                                             
 يف عمرو أيب مد أن غري خفف، إذا الكسائي قراءة كانت وكذلك مطولة، مزة آأنذرم: عمرو وأبو ونافع كثري ابن قرأ )١(

 يف نافع عن ذلك، واختلف يفعل ال كثري وابن ألفا اهلمزتني بني يدخل أنه قوله من ألن كثري، ابن مد من أطول أأنذرم
 القرآن يف مثله كان وما أأنذرم فباهلمزتني عامر وابن -حقق إذا -والكسائي محزةو عاصم وأما اهلمزتني، يف األلف إدخال

 عن املفسر اهللا هبة وانفرد، بينهما األلف وبإدخال إحدامها وبتخفيف اهلمزتني بتحقيق فهو الواحدة الكلمة يف اهلمزتني من
 القراءات يف املبسوطابن مهران، ، و)١/٣٦٤( ،لعشرا القراءات يف النشراجلزري،  ابن: انظر ،)أأنذرم( بتسهيل الداجوين

 ).١٣٦، (ص:القراءات يف السبعةجماهد،  ابنو ).١٢٣، (ص: العشر
 ).٧-٥(ص:، الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبعالقاضي، انظر: عبد الفتاح ) ٢(
، اإلمام العالمة احلافظ القاضي، صاحب التصانيف، ) ابن العريب: أبو بكر بن حممد بن عبد اهللا بن العريب، األندلسي املالكي٣(

العواصم من وبلغ رتبة االجتهاد، قال ابن بشكوال: ختام علماء األندلس وآخر أئمتها وحفاظها، من كتبه: أحكام القرآن، 
 ريختا يف الصلةنظر: ابن بشكوال،  اهـ. ٥٤٣سنة: مات القواصم، وعارضة األحوذي يف شرح الترمذي، وغريها كثري، 

 ).٦٢٦، ت:٤/٢٩٦(الزمان،  أبناء وأنباء األعيان وفيات)، وابن خلكان، ١/٥٥٨(األندلس،  أئمة
 ).١/٢١٢(، يف علوم القرآن الربهانالزركشي، انظر: ) ٤(
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دينها، فتتيسر قراءته للكبري والصغري والرجل واملرأة والعامل والعامي  أمر هلا يسر كما دستورها،
القارئ واألمي؛ فأنزله بلسان عريب مبني بلهجات العرب، حيث كانت األلسنة: متباينة، فلو و

 ألزمت بقراءة القرآن على وجه واحد لشق عليهم األمر ولَنفروا من تعلمه. 
 أن أمر -العرب قبائل من أي -هؤالء  من فريق كل أن " ولورمحه اهللا:  -قال ابن قتيبة

 فيه، احملنة وعظمت عليه، ذلك الشتد وكهال؛ وناشئا طفال اعتياده ليهع جرى وما لغته، عن يزول
 برمحته ،اهللا  فأراد للعادة، وقطع للّسان، وتذليل طويلة، للنفس رياضة بعد إال ميكنه ومل

 أجاز حني الدين يف عليهم كتيسريه احلركات، يف ومتصرفا اللغات، يف متسعا هلم جيعل أن ولطفه،
 وأحكامهم، فرائضهم يف صحابته  من العلماء باختالف يأخذوا أن ، سوله،ر لسان على هلم

   .)١(دينهم" أمور وسائر وعتقهم، وطالقهم وحجهم، وزكام وصيامهم، وصالم
 .وتشريفا وختصيصاً ألمة اإلسالم  
  إعجازا وحتديا للعرب بكتابه على تعدد حروفه واختالف وجوه قراءته ال خيتلف

 ام وال خرب وال قصص. يف حالل وال حر
  عالقة األحرف السبعة بالقراءات املتواترة، وواجب املسلم حنومها.

من أهم ما جيب على املسلم أن يعرفه، ويؤمن به أن األحرف السبعة نزل ا القرآن 
أن يقرأ ا كتابه الكرمي، وأن القراءات العشر املتواترة جزء من  الكرمي، وأمر اهللا ا نبيه 

  . )٢(أمر ألمته فاألمر للنيب  ومن ثَمالسبعة،  األحرف
  تقرأ أن يأمرك اهللا إن: «فقال ، جربيل أتاه  النيب أن ، )٣(كعب بن أُبي فعن

 ،»ذَلك تطيق لَا أُمتي وإِنَّ ومغفرته، معافَاته اَهللا أَسأَلُ: «فقال ،»حرف على القرآن أمتك
 معافَاته اَهللا أَسأَلُ: «فقال ،»حرفني على القرآن أمتك تقرأ أن يأمرك اهللا إن: «فقال ة،الثاني أتاه مث

                                                             
 ).٣٢:ص( دط،، تأويل مشكل القرآنقتيبة،  ابن ) ١(
 بن أيب حرف :وقيل ،ثابت بن زيد رفح :فقيل املصحف عليه عثمان كتب الذي احلرف يف اختلفقال الزركشي: " )٢(

". وطريقته قراءته أي زيد حرف ومعىن الرواة أكثر األول وعلى ، اهللا رسول قرأها اليت األخرية العرضة ألنه ؛كعب
 .)١/٢٥٦(، القرآن علوم يف الربهانالزركشي، 

 يف يكتب املنذر، كان أبا ويكىن النجار، بن مالك بن عمرو بن معاوية بن زيد بن عبيد بن قيس كعب: ابن بن أيب )٣(
 سيد أيب: يقول عمر وكان وبدرا، العقبة، القرآن، شهد أيب على يقرأ أن رسوله اهللا  وأمر  اهللا لرسول الوحي اإلسالم

 معرفة يف الغابة أسدوابن األثري،  ،)١٧٤: ت  ،٣/٣٧٨(، الطبقات الكربىهـ. انظر: ابن سعد، ٢٢املسلمني، مات سنة: 
 .)٣٤: ت  ،١/١٦٨(، ١، طالصحابة
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،هترفغمإِنَّ وي وتلَا أُم يقطت كالقرآن أمتك تقرأ أن يأمرك اهللا إن: «فقال الثالثة، جاءه مث ،»ذَل 
 الرابعة، جاءه مث ،»ذَلك تطيق لَا أُمتي وإِنَّ مغفرته،و معافَاته اَهللا أَسأَلُ: «فقال ،»أحرف ثالثة على
 فَقَد علَيه قَرُءوا حرف فَأَيما أَحرف، سبعة علَى الْقُرآنَ أُمتك تقْرأَ أَنْ يأْمرك اَهللا إِنَّ « :فقال

  .  )١(»أَصابوا
 ،اهللا  عند من مرتل ألنه حق وصواب؛ فهوبه أصحابه  رسول اهللا  أقرأ حرف فأي

 أمجعت ما ووافق بالتواتر، القرآن عليه أُنزل عمن أخذه ثبت حرف اختالف، وأي عنده ينبغي وال
 حفظه، وتوىل الكتاب أنزل الذي  اهللا عند من وهو حق، فهو العثماين، الرسم من األمة عليه

8 7 Y  m   l  k      j  i  h  gX  :٩[احلجر[.  
   شاف كلّها أحرف سبعة على مرتل القرآن " إن الباقالين: بن بكر أبو القاضي قال

كاف اهللا وأن وصواب، وحق  ر قدأة خيهم مجيعها، يف القَربشيِء بكل قرأوا إذا وصو 
 واستفاضت ظهرت السبعة األحرف هذه وانتشارها، وأن أمرها وظهور بنقلها، احلجة منها، وقيام

 يف األحرف تلك مجيع أثبتت قد واجلماعة  عثمان عنه، وأن األمة وضبطتها  هللا رسول عن
  .)٢(" اهللا رسولُ صنع كما فيها، الناس وخبرت بصحتها، وأخربت املصاحف،

 وصحت اليوم، الناس يقرأها اليت كلها القراءات " هذه :)٣(طالب أىب بن مكى وقال
 خط ا اللّفظ ووافق القرآن، ا نزل اليت السبعة حرفاأل من جزء هي إمنا األئمة، عن روايتها

 سواه، ما اطراح وعلى عليه، بعدهم فمن  الصحابة أمجع الذى -عثمان مصحف -املصحف 
  .)٤(لذلك" التأويل فاحتمل يضبط ومل ينقط ومل

  حكم من رد شيئا أو أنكره من القراءات املتواترة:
  احلافظ تاج الدين العصر سألت جمتهدالدين ابن اجلزري: "  مشس قال احلافظ

                                                             
معناه،   وبيان أحرف سبعة على القرآن أن بيان ،  كتاب صالة املسافرين وقصرها،  بابصحيحهمسلم يف أخرجه ) ١(
 ).٨٢١ :حديث رقم،  ١/٥٦٢(
 ).١/٦٠( ،للقرآن االنتصارالباقالين،  انظر:) ٢(
 القريوان، ومسع هـ، يف٣٥٥: سنة املقرئ، ولد لنحويا القيسي حممد أبو خمتار بن حممد بن محوش: طالب أيب بن مكي )٣(

 الدعوة، من وإجابة بالصالح والعربية، واشتهر القرآن علوم يف التبحر أهل من غلبون، وكان بن املنعم عبد الطيب أيب من
: انظر. هـ٤٣٧: ةسن التفسري، وغريها كثري، مات يف واهلداية القرآن،  إعراب السبع، ومشكل القراءات يف التبصرة: مصنفاته

 .)٣٩٥ ، ت:١٧/٥٩١(، ٣، طالنبالء أعالم سري، والذهيب، )٧٣٧ ، ت:٥/٢٧٤(، وفيات األعيانابن خلكان، 
 ).٣٢: ص( دط،اإلبانة عن معاين القراءات، ، طالب أيب بن مكي :انظر )٤(
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 القراءات يف  املسلمني وهداة الدين أئمة العلماء السادة تقول ، فقلت: ما)١(السبكي
 األئمة من واحد به انفرد ما كل وهل متواترة؟ غري أو متواترة هي هل اليوم، ا يقرأ اليت العشر

 حرفا أو جحدها من على جيب فماذا رةمتوات كانت وإذا ال؟ أم متواتر احلروف من حبرف العشرة
   . أمجعني؟ عنكم اهللا رضي مأجورين أفتونا منها؟

 اقتصر اليت السبع - العشر القراءات هللا؛ " احلمد: نقلت خطه ومن صورته ما فأجابين
 معلومة متواترة -خلف وقراءة يعقوب، وقراءة جعفر، أيب قراءة هي اليت والثالث الشاطيب عليها

 أنه بالضرورة الدين من معلوم متواتر العشرة من واحد به انفرد حرف وكل لضرورة،با الدين من
 على مقصوراً منها شيء يف التواتر وليس جاهل، إال ذلك يف يكابر ال ، اهللا رسول على مرتل
 حممدا أن وأشهد اهللا إال إله ال أن أشهد يقول مسلم كل عند متواترة هي بل بالروايات، قرأ من

 وبرهان طويل تقرير وهلذا حرفا، القرآن من حيفظ ال جلفاً عامياً ذلك مع كان ولو ،اهللا رسول
 ما بأن نفسه وجيزم تعاىل اهللا يدين أن وحقه مسلم كل وحظ شرحه الورقة هذه تسع ال عريض
  .)٢(منه" شيء إىل االرتياب وال الظنون تتطرق ال باليقني، معلوم متواتر ذكرناه

   القرآن، إنزال من: وغريه الباب، هذا من نعتقده ما " ومجلة: )٣(الداين عمرو أبو وقال
 على مرتّل القرآن أن وخنتاره، إليه ونذهب ووجوهه، وقراءته، وتأليفه، ومجعه، وكتابته،

 وصوم مجيعها، يف القراء خير قد  اهللا وأن وصواب، وحق كاف، شاف كلها: أحرف سبعة
 اتفاق مع تارة وألفاظها تارة، معانيها املختلف السبعة حرفاأل هذه منها، وأن بشيء قرءوا إذا

                                                             
 الشافعي، السبكي متام بن موسى بن يوسف بن متّام بن علي بن الكايف عبد بن علي بن الوهاب عبد: السبكي الدين تاج )١(

 ا ومسع دمشق إىل والده مع قدم مث مجاعة، من مبصر ومسع هـ،٧٢٧:سنة القاهرة يف ولد املؤرخ، الباحث اإلمام نصر، أبو
: فاتهمصن من والتدريس، باإلفتاء النقيب بن الدين مشس وأجازه به، وخترج الذهيب والزم املزي، احلافظ على وقرأ مجاعة، من

 طبقات ،قاضي شهبه ابن: انظر. هـ ٧٧١: سنة مات والنظائر، واألشباه النقم، ومبيد النعم ومعيد الكربى، الشافعية طبقات
   ).٢٥٤٨: ت ،٣/٢٣٢( ،١، طالثامنة املائة أعيان يف الكامنة الدرر ،وابن حجر ،)٦٤٩: ت ،٣/١٠٤(، ١ط ،الشافعية

         .)٦٧: ص( ، ١، طد الطالبنيمنجد املقرئني ومرشابن اجلزري،   )٢(
أبو عمرو الداين: عثمان بن سعيد القرطيب احلافظ املقرئ، أحد األعالم، كان جماب الدعوة رمحه اهللا تعاىل، صاحب  )٣(

 وأمحد بن فراس املكي،  ،صاحب البغوي ،منها: التيسري، وجامع البيان، وغري ذلك، مسع: أبا مسلم الكاتب ،التصانيف الكثرية
وأبا عبد اهللا بن أيب زمنني، وعدة، وحدث عنه: ولده أبو العباس،  وأبو بكر بن الفصيح، وحممد بن مزاحم، وأبو القاسم 

غاية )، وابن اجلزري: ٣٦،  ت: ١٨/٧٧، (سري أعالم النبالءهـ. انظر: الذهيب،  ٤٤٤الطليطلي، وخلق كثري، مات سنة: 
 .)٢٠٩١ ، ت:١/٥٠٣( دط،، النهاية يف طبقات القراء
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 هذه أي حقيقة ندري ال وأنا فساد، وال إحالة وال للمعىن، تناف وال تضاد، فيها ليس املعىن،
  .مجيعها دون ببعضها كان العرض آخر أو العرض، آخر كان األحرف السبعة

 ، اهللا رسول عن واستفاضت ظهرت، كانت قد أحرف، السبعة هذه مجيع وأن
  .به مرتاباً وال فيه، مشكوكاً منها شيء يكن ومل منه، وتلقتها عنه، اختالفها على األمة وضبطتها

 تلك مجيع أثبتوا قد ،الصحابة  مجيع من باحلضرة ومن ، عفان بن وأن عثمان
 صنع نكا كما فيها، الناس وخريوا بصواا، وأعلموا بصحتها، وأخربوا املصاحف، يف األحرف

    . اهللا رسول
 بن زيد وحرف مسعود، بن اهللا عبد وحرف كعب، بن أيب حرف األحرف هذه من وأن

 بل ثابتة، وال معروفة، غري وقراءات باطلة، حروفا طرحوا إمنا واجلماعة؛  عثمان وأن ثابت،
  .ا وقراءات قرآن إثبات جيوز ال اليت األحاديث، نقل ، الرسول عن منقولة

 اهللا، وعبد كأيب، الصحابة من أضيف من إىل اهللا أنزل مما حرف كل إضافة معىن وأن
 غري ال إليه، وميالً له، ومالزمة به، وإقراء قراءة، وأكثر له، أضبط كان أنه قبل من وغريهم وزيد،
  .ذلك

 القارئ، ذلك أن ا املراد باألمصار، القراءة أئمة إىل والقراءات احلروف إضافة وكذلك
 اشتهر حىت ولزمه، عليه وداوم غريه، على وآثره اللغة، من الوجه بذلك القراءة اختار ماماإل وذلك

 إضافة اإلضافة وهذه القراء، من غريه دون إليه أضيف فلذلك عنه، وأخذ فيه، وقصد به، وعرف
  .واجتهاد ورأي اختراع إضافة ال ولزوم، ودوام اختيار

  اهللا رسول وأن قريش، بلغة نزل معظمه كان وإن فقط، قريش بلغة يرتل مل القرآن وأن
وأنه كتبته، على وأماله بذلك، وأمر وكتابته، القرآن، مجع سن  القرآن مجيع حفظ حىت ميت مل 

 ومواضعه، مواقعه وعلموا وعرفوه متفرقا، مجيعه منه الباقون حفظ وقد ،أصحابه  من مجاعة
  .القرآن جلميع احلفاظ من ليس من اليوم، ذلك يعرف ما وجه على

 يف أصابوا األمة، من ومجاعة ، ثابت بن وزيد الفاروق، وعمر الصديق، بكر أبا وأن
 ، الرسول سنن على كتابته يف وجروا وصيانته، وإحرازه، وحتصينه، لوحني، بني القرآن مجع

 بصحة علمال يف رجعوا وال به، احلجة تقم مل ما وال معروف، غري شيئا منه يثبتوا مل وأم وسنته،
 على أشهدوا قد كانوا وإن جمراها، جرى وما واالثنني، الواحد شهادة إىل وثبوته منه، شيء

  .-تومهه أي -احلكم وطرق الغلط، من االحتياط وجه على مجعوها اليت النسخة
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 وأن مجيعه، ورسم فقط، اللوحني بني تثبيته إىل القرآن مجع يف قصد ، بكر أبا وأن
 وقراءات واحد، مصحف على مجع الناس يف عظيم، لفضل ووفق ب،وأصا أحسن ، عثمان

 أيب لرأي متبعني كانوا غريه، ومن  علي من الصحابة، سائر وأن ذلك، غري من واملنع حمصورة،
 يقصد مل عثمان وأن به، وشهدوا ذلك، بصواب أخربوا وأم القرآن، مجع يف وعثمان بكر
 الثابتة القراءات على الصحابة مجع قصد وإمنا لوحني، بني القرآن نفس مجع يف  بكر أيب قصد

  .تأخري وال فيه تقدمي ال مبصحف، وأخذهم ذلك، جمرى جير مامل وألقى ، الرسول عن املعروفة
 القراءة حظر وال منها، منع وال  اهللا رسول عن الثابتة القراءات من شيئا يسقط مل وأنه

  الرسول وحكم بصوابه، وحكم وأطلقه،  اهللا أباحه ما مينع أن غريه إىل وال إليه ليس إذ ا؛
       .قراءته يف جممل حمسن أنه به للقارئ

 ال اليت عنهم، الثابتة قراءام مجيع يف متبوعون األئمة من ونظائرهم السبعة القراء وأن
 فهذه به، والقراءة إطالقه من وممنوع وفساده، إبطاله على مقطوع ذلك عدا ما وأن فيها، شذوذ
  .)١(»كثرية مجيعها صحة على الدالة واألخبار الباب، هذا يف وخنتارها نعتقدها اليت اجلملة

 على رد فقد ذلك رد فمن النيب  عن ثبتت القراء أئمة ا قرأ اليت ومن ثَم فإن القراءات
 والنحو، اللغة ئمةأ فيه يقلد ال حمظور مقام وهذا به، قرأ ما واستقبح ،-وسلم عليه اهللا صلى- النيب

 على القراءات يف ما كل أن ندعي ال فإنا منه أفصح كان وإن فصيح صحيح أنه أرادوا ولعلهم
  .)٢( الفصاحة من الدرجات أرفع

  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .)٦٣ – ٦٠:ص(، األحرف السبعة للقرآنالداين،  )١(
 ).٧٧: ص(، منجد املقرئني ومرشد الطالبنيابن اجلزري،  )٢(
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  الفصل األول
  ترمجة الشيخ عبدالفتاح القاضي وعصره.

   ويشتمل على ثالثة مباحث:

   ضي.ترمجة للشيخ عبدالفتاح القا املبحث األول:

  .وعلمياً سياسياً الشيخ عصر :الثاين املبحث

   .أسانيده :الثالث املبحث
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  القاضي عبدالفتاح للشيخ ترمجة: األول املبحث
  .ونشأته ومولده امسه :األول املطلب

، عالمة مصري بارز يف  احملقق عبدالفتاح بن عبدالغين حممد القاضيملهو العا امسه:
وم الشرعية والعربية، من أفاضل علماء األزهر، له أدب رفيع، واقتدار بديع القراءات وعلومها والعل

يف النظم، له مصنفات غاية يف اإلفادة واإلجادة نفع اهللا ا املسلمني، ونسأل اهللا أن ينفعه ا يف 
  اآلخرة.

  مولده ونشأته:
 افظةحم عاصمة ،دمنهور بلدة أسرته؛ ومستقر ومسقط رأسه بلده يف -اهللا رمحه- ولد

 عشر لرابعا :املوافق ،)ـه١٣٢٥( لعام شهر شعبان من والعشرين اخلامس وذلك يف ،)البحرية(
 يف حمافظة األسر أعيان من أسرة عريقة يف ونشأ فشب ،م ١٩٠٧ من عام أكتوبر شهر من

   .البحرية
لني يف شغوفاً بأهل القرآن والعام ،وكان والده رجالً صاحلاً متفتحاً، حمباً للعلم والثقافة

  ويكرم نزهلم عنده. ،مكرماً هلم؛ يستقدمهم إىل بيته ،حقله
 ،ه أوالده إىل التعليميوجت كبري يف أثر –رمحه اهللا  -والد الشيخ من توجه الوكان لذلك 

 ،ون بالتجارةيشتغلوكان معظم أهل دمنهور  ،على الرغم من أنه كان من كبار التجار آنذاك
  ن العمل فيها على أي شيء آخر.ويؤثرو ،ويوجهون أوالدهم إليها

القرآن يف مقتبل عمره على الشيخ علي عياد، مث أتقنه القاضي  عبدالفتاح الشيخفحفظ 
  .)١(والشيخ حممود حممد نصر الدين ،حممود حممد غزال :وجوده على كل من الشيخني الفاضلني

  .أسرته :الثاين املطلب
 مل هذا الزواج لكن -زمانه أهل من ريكث على عادة وذلك- اجلامعية دراسته تزوج أثناء

 دربه يف ورفيق صديقه شقيقة من الشيخ االستمرار، وأمثر عن ابنة واحدة، مث تزوج له يكتب
 على وهم أبناء، ابنتني ومخسة عن وأمثر هذا الزواج دعبيس، إبراهيم الشيخ حممود وهو ،الدراسة

   :التايل النحو

                                                             
 .يسري ، بتصرف)٦٧ ، ت:٢/٦٥٩(، ي إىل جتويد كالم الباريهداية القاراملرصفي، ) ١(
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 الزراعة كلية من م، ومتخرج ١٩٤٣ معا واملولود، عبدالفتاح القاضي صالح -١
  .قريب وقت العمل منذ عن تقاعد وقد جبامعة اإلسكندرية،

 يف الدكتوراه على م، حصل١٩٤٥ عام واملولود عبدالفتاح القاضي؛ حممود -٢
 التربية لوزير األزهر، ومستشاراً جبامعة للهندسة ويعمل أستاذاً بريطانيا، من اهلندسة امليكانيكية

  .الفين عليمللت والتعليم
 جبامعة اهلندسة م، درس١٩٤٧ عام واملولود عبدالفتاح القاضي؛ عبداملنعم -٣

 العسكرية سلك وتدرج يف مهندساً، ضابطاً العسكرية، وخترج الفنية بالكلية اإلسكندرية، والتحق
  رتبة بلغ حىت

 تالصناعا نائب رابطة فهو الصناعة، رجال من أصبح اآلن وقد للتجارة، تفرغ مث عميد،
  .الكرمي بالقرآن ومتقن جماز حافظ هأن كما لصناعة السيارات، املغذية

- عمل الزراعة، من كلية متخرج م،١٩٥٠ عام القاضي، واملولود عبدالفتاح أمحد -٤
 والده، وفاة مصر بعد إىل انتقل مث املنورة، اإلسالمية باملدينة اجلامعة مبعهد مدرساً -والده حياة يف

  .مصر وخارجها داخل فروع هلا كبرية كون شركة حيث التجارية األعمال عليه يف اهللا فتح وقد
 باملدينة والده مبرافقة وقد فََرش م، ١٩٥٩ عام واملولود عبدالفتاح القاضي، عصام -٥

 مشس، عني الطب جبامعة بكلية التحق مث طيبة، الثانوية بثانوية املرحلة درس أنه املنورة، كما
 عميد، الدموية برتبة األوعية جراحي كبار اآلن من وهو املسلحة، بالقوات -بعد خترجه– والتحق
 ممتحن معتمد أنه كما املسلحة، املعادي للقوات مبستشفى الدموية جراحة األوعية قسم ورئيس
  .الدموية جلراحة األوعية الربيطانية للزمالة

 كمال خالشي من األوىل تزوجت البنت بنات؛ بثالث رزق القاضي فقد الشيخ بنات أما
 الدكتور من األستاذ تزوجت والثانية التجارة، يف جمال ويعمل األزهر مشايخ من البواب، وكان

 القرى جبامعة أم أيضاً عمل كما جامعة األزهر، يف الشريعة بكلية مرعي، األستاذ أمحد حسن
 وم التجارية،العل يف اجلامعي تعليمها اليت أمتت الوحيدة فهي الثالثة؛ وأما البنت عديدة، لسنوات

 انتقل إىل وقد بالقاهرة، اهلندسة عميد كلية بديوي؛ حممد كمال األستاذ الدكتور من وتزوجت
   .)١(تعاىل اهللا رمحة

                                                             
 .يسري ، بتصرف)٢/٦٦٠(، ي إىل جتويد كالم الباريهداية القاراملرصفي، ) ١(
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  .ودراسته: طلبه للعلم الثالث املطلب 
 حبفظ السلف واخللف أن يبدأ كل منهم الطلب علماء من األفذاذ سنة جرت عليه كما

 كتاب إىل انضم مث علي عياد؛/الشيخ بكُتاب القاضي عبدالفتاح لشيخا التحق فقدالكرمي،  القرآن
عليهما  وتعلم عندمها، قرأ الدين، حيث نصر حممد والشيخ حممود غزال، حممد الشيخ حممود

 املتخصصني يف عند به معمول كما هو، اجلزرية واملقدمة حتفة األطفال مبضمن أحكام التجويد
 عليها واستكمل طريق الشاطبية، من السبع القراءات وبدأ بعرض الشريف، العلم هذا سلك

  .القراءات العشر
 البصري الضرير اجلليلني؛ الشيخ الشيخني القاهرة على املتواترة يف العشر القراءات تلقى وقد

 بعلو متميزاً كما كان ومدرسيه، األزهر علماء من كبار كان والذي عبداهلادي، مهام قطب بقلبه
 لقد كان: " عبد الرافع الشيخ قال احلسني بالقاهرة، مقرأة شيخ صبحي؛ والشيخ حسن اإلسناد،

 كعبه لعلو إال ذاك وما كثرياً ويعول عليه ،صبحى حسن الشيخ بذكر شيخه يلهج  القاضي الشيخ
  .)١("الشريف العلم يف هذا

 وهي ألولية؛ا على الشهادة حصل حىت األزهري باإلسكندرية، املعهد يف دراسته أكمل مث
 بنخبة احتكاكه باملعهد بداية دراسته وكانت ،الشهادة الثانوية مث باإلعدادية، يسمى حالياً ما

  االهتمام أولوه ،وتقدمه وذكاءه نبوغه ومعلموه الحظ أساتذته وملَّا اإلسكندرية، يف مدينة العلماء
  .القصوى والعناية الكبري

 واحلديث، الشرعية؛ كالتفسري، العلوم :ريةاإلسكند األزهري يف املعهد يف درس وقد
 وأدب واملنطق، واألدب، والبالغة، والصرف، العربية؛ كالنحو وعلوم وأصوله، والفقه والعقيدة،

    .واملناظرة البحث
 والكفاءات واملثقفني بكبار العلماء تعج كانت واليت مدينة القاهرة، إىل ذلك بعد انتقل مث

 فتتلمذ مهته الطلب، وعلت دائرة عنده اتسعت ا، وهنا الزمان جيود قلما واليت ،النادرة العلمية
 كمال له على عوناً كان ما واحملبة العناية واحلظوة من عندهم وجد أنه األفذاذ، كما أولئك على

  .التحصيل والطلب يف واجلد التلقي
  

                                                             
 ).  ٥٠ -٤٨، (ص:هـ١٤٣٣، ٩ عدد، ضياء جملة، جميد وتاريخ عطرة سرية القاضي عبدالفتاح، اجلاراهللا) ١(
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  :شهاداته
 سنة األزهر ن جامعةكلية أصول الدي من، (الليسانس حاليا) العاملية شهادة على حصل

    .م١٩٣٢ - هـ١٣٥٢
 سنة) حاليا الدكتوراه تعادل وهي( واحلديث التفسري يف التخصص شهادة وعلى

  .م١٩٣٥ - هـ١٣٥٤
  شيوخه وتالميذه.: الرابع املطلب
   .)١(خهوشيأوالً: 

أخذ عنهم  ،لقد حىب اهللا الشيخ عبدالفتاح عبدالغين القاضي عدداً من جهابذة الشيوخ
 ،والتوحيد ،وأخذ التجويد والقراءات ،الكرميالعلوم واملعارف اإلسالمية؛ فقد تلقى القرآن خمتلف 
 ،وعلوم العربية من حنو وصرف وأدب وبالغة ،واملنطق ،وأدب البحث ،واحلديث الشريف ،والفقه

من والقاهرة، فم وباإلسكندريةعلى كبار علماء عصره ببلده دمنهور  ،وغريها من العلوم اإلسالمية
  تلقى عنهم:
  .وجتويده الكرمي القرآن حفظ :أوالً

   .عياد علي: الشيخ على دمنهوربلده  يف الكرمي القرآنالشيخ القاضي  حفظ
  ). هـ١٤١٩ شبلي،( غزال حممد حممود: الشيخ يد على هوجود

  .الدين نصر حممد حممود: الشيخو
  .العشر القراءاتثانياً: 
 يف األثبات الثقات الشيوخ من عدد عن دمنهور يف العشر القراءاتالشيخ القاضي  أخذ

  :منهم عصره،
  .غزال حممد حممود: الشيخ العالمة

  .الدين نصر حممد حممود: الشيخ العالمةو
  .عبداهلادي قطب مهام: الشيخ العالمةو
  .أجازوه ومجيعهم صبح، حسن: الشيخ العالمةو

  :فهم التخصص قسم يف بالقاهرة شيوخه أما

                                                             
 ).١/١٩٦، (١طإمتاع الفضالء بتراجم القراء،  ،الساعايت)١(
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  .حينذاك الشريف باألزهر العلماء كبار هيئة عضو مكي، أمحد /الشيخ العالمة
  .حينذاك الشريف باألزهر العلماء كبار هيئة عضو جاد، اهللا عبد/ الشيخ العالمةو

  .ثالثاً: علم التوحيد
  إبراهيم خاطر. :التوحيد يف القاهرة عن: الشيخعلم  القاضي الشيخأخذ 

 حممد العريب رزق. :والشيخ
  م).١٩٥٠-١٨٧٨م بن حسن اجلبايل (إبراهي :والشيخ
  .)١(يف اإلسكندرية أمني حممود سرور :والشيخ

    .التفسريرابعاً: علم 
  بالقاهرة عن كل من: التفسريعلم  القاضي الشيخأخذ 

 يوسف الدجوي. :العالمة الكبري والفيلسوف اإلسالمي الشهري
  م).١٩٦٣-١٨٩٣حممود شلتوت ( :العالمة الشيخو
  .حينذاك الشريف باألزهر العلماء كبار هيئة عضو مكي، أمحد /الشيخ العالمةو
  .حينذاك الشريف باألزهر العلماء كبار هيئة عضو جاد، اهللا عبد/ الشيخ العالمةو

 .)٢(حممد عبد اهللا دراز :والعالمة الشيخ الدكتور
  .)٣(حممد العتريسي :والشيخ
  م).١٩٥٠-١٨٧٨إبراهيم بن حسن اجلبايل ( :والشيخ
  .)٤(حممد تاج الدين :سكندرية أخذ التفسري عن الشيخويف اإل

  علم احلديث.خامساً: 
حممود خطّاب السبكي،  :الشيخ عن علم احلديث الشريف يف القاهرة القاضي الشيخأخذ 

  .)٥(حسن شريف باإلسكندرية :والشيخ

                                                             
 .بتصرف ).٦٧ ، ت:٦٦٣ -٢/٦٥٩( ،الباري كالم جتويد القارئ إىل هداية املرصفي، )١(
  ).   ٦٧٠:ت ،٢/٦٦٠( ،املرجع السابق )٢(
   .)٢/٦٦١( ،املرجع السابق )٣(

 ).٥٠هـ، (ص: ١٤٣٣، ٩عدد جملة ضياء، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتاريخ جميد،  اجلاراهللا،) ٤(
 ،املرجع السابق )٥(
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وتلقى صحيح البخاري، يف مجيع سين التخصص عن الشيخ العالمة: حممد اخلضر حسني 
  م)، شيخ اجلامع األزهر حينذاك.١٣٧٧-١٢٩٣سي، (التون

  سادساً: علم الفقه.
  .  )١(باإلسكندرية عن الشيوخ الثالثة الفقه علم القاضي الشيخأخذ 
 حممد عبد اهللا اجلزار. : الشيخ

 العالمة الشيخ: حممد حسن الطودي.
  حممود علي عبد الدائم.: الشيخ

 إمساعيل املسلّاوي. :شيخوأخذ الفقه الشافعي يف القاهرة على يد ال
  .البحث وأدب املنطقو  األخالقسابعاً: علم 

أمحد عرفة، مبلخص كتاب  :يف اإلسكندرية علم األخالق عن الشيخ القاضي الشيخأخذ 
 إحياء علوم الدين للغزايل.

-١٨٩٣حممود شلتوت ( :وأخذ علم املنطق وأدب البحث يف القاهرة عن الشيخ
 ر األسبق.م)؛ شيخ اجلامع األزه١٩٦٣

 م).١٩٥٨-١٨٩٤حممد عبد اهللا دراز ( :والشيخ الدكتور
 .)٢(عبد احلليم أمحد قادوم :والشيخ

   .األدب العربية والبالغة علوم ثامناً:
علوم العربية والبالغة واألدب يف القاهرة على يد العالمة  القاضيعبد الفتاح  الشيخأخذ 

عضو هيئة كبار العلماء.  هـ) ١٣٥٠ملرصفي (ت: سيد بن علي ا :إمام األدباء يف عصره: الشيخ
 .)٣(حممد العتريسي :والشيخ

 .)٤(شحادة املنيسي :ويف اإلسكندرية عن الشيخ
   .والفنون خمتلف العلوم يف القاضي الشيخ منهم الذين أفاد الزمان فرائد من غريهمو

                                                             
 ).١/١٩٦، (١طإمتاع الفضالء بتراجم القراء،  ،الساعايت)١(
 بتصرف ).٦٧ ، ت:٢/٦٥٩( ،الباري كالم جتويد القارئ إىل هداية املرصفي، )٢(

   .)٢/٦٦١( ،املرجع السابق )٣(
 .بتصرف ).٦٧ ، ت:٢/٦٥٩( ،املرجع السابق )٤(
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، وأحبهم فأحبوه ،اًنقي وعاًء ولعلمهم مبشاخيه حفيا، -اهللا رمحه- الشيخ القاضي كان لقد
التفسري  شعبة يف )الدكتوراه)العليا الدراسات مرحلة يف  -اهللا رمحه-القاضي  الشيخ ختصصوكان 

  العلوم األخرى. يف إبداعاته على القراءات طغى ختصص ولكن واحلديث،
 فاجتمعت ،مشاخيه وأساتذته هم وهؤالء وتلمذته، طلبه للعلم يف القاضي الشيخ هو هذا

  .إمام أو عامل واحد تلمذة على جيتمعوا أن قلَّ الذين ذاذفاأل املشايخ من درر اإلمام للشيخ
  .)١(ذهيتالمثانياً: 

حبسن  متيزوا الذين ،القراء املصريني كبار من ،مصطفى إمساعيل /القارئ  الشيخ -١
 إبراهيم /الشيخ العالمة عند املقدم القارئ هوو صيته اآلفاق، طبق وقوة األداء، الصوت

  لسمنودي.ا
، يسمى املصريني، كان القراء كبار من خليل احلصري؛ حممود القارئ / الشيخ -٢

  كثريون. بقراءته وأسلم، املرتلني أول
 القراء مشاهري األعالم وكبار من ،عبدالصمد حممد عبدالباسط بن القارئ / الشيخ -٣
 املصريني.
  لطباعة العلمية ةاللجن رئيس القارئ، عبدالفتاح بن عبدالعزيز/ الدكتور األستاذ -٤

  .سابقاً اإلسالمية باجلامعة الكرمي القرآن كلية عمادة وعميد الشريف، املصحف
  عثمان. عامر السيد الشيخ تالميذ من إبراهيم رضوان، /الشيخ -٥
 غنية بالعلم مؤلفات له صادق قمحاوي؛ حممد /الكبري النبيل واحملقق الفاضل الشيخ -٦
  .)النشر طيبة شرح الدري يف الكوكب(و ،)القرآن ويديف جت الربهان(،: كتابمثل  ،والتحرير

  الفرح. بن أبو الشني بن سيد /املتقن الشيخ األستاذ فضيلة -٧
تالميذ  من نفسه يعد كان والذي ،الشعراوي متويلحممد  العالمة/ الشيخفضيلة  -٨

 القاضي. عبدالفتاح الشيخ
 القرى، أم معةجا والسنة، الكتاب بقسم األستاذ إمساعيل؛ حممد شعبان/ الشيخ -٩

 . املكرمة مكة

                                                             
 .)٦٦٣-٢/٦٦١( ،القارئ هداية املرصفي،: انظر )١(
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 بن منري أبوعبداهللا/ الشيخ اجلميل الصوت صاحب الكبري، واملقرئ الزاهد، الشيخ -١٠
  . التونسي املظفر بن حممد

  :النبوية املدينة عليه يف درسوا الذين تالميذه ومن
  .  النبوي احلرم إمام احلذيفي عبدالرمحن/ الشيخ
 بقسم السرب؛ األستاذ عبدالعزيز /اذ الدكتورواألست العمري، مشرف علي بن /الشيخ

 األمني، سيدي حممد /الدكتور واألستاذ سعود اإلسالمية، بن حممد اإلمام وعلومه جبامعة القرآن
املدرس  ؛)إسحاق(ـب إبراهيم املعروف عبدالرحيم حممد /والشيخ اإلسالمية، األستاذ باجلامعة

  حممود. فوزي/ والشيخ أم القرى، جبامعة األستاذ احلبيب سيدي حممد /والشيخ .النبوي باملسجد
   :القاهرة يف القراءات معهد يف عليه درس وممن

وصاحب  املشهور القراءات حميسن، أستاذ سامل حممد /الشيخ الدكتور الفضيلة صاحب
حممود  /الكبري والشيخ رضوان الشرقاوي، الرافع عبد /الكبري والشيخ احملقق العديدة، املصنفات

 عبدالرؤوف حممد /والشيخ ،سيبويهحممود  الشيخ /والقراءات عامل العربية احملقق والشيخ ،جادوا
 والشيخ/ حممود أمني ،-سابقاً- املقارئ املصرية عموم شيخ خليل حبة، رزق/ والشيخ سامل،

 عبداهللا سليمان، عبداللطيف عبداحلكيم /والشيخ املقارئ املصرية، عموم شيخ نائب طنطاوي،
 عبداهللا اجلوهري، /والشيخ الشيمي، أمحد حسن صاحل /والشيخ عبدالعظيم اخلياط، /والشيخ
 منظور، وأخوه حممد /والشيخ املصحف باألزهر، جلنة رئيس ،عبداهللا مندور حممد /والشيخ
 وزير-زكريا الربي /السندي، والدكتور حممد عيسى أمحد سعيد/ والشيخ منظور، عبداهللا /الشيخ

 /الدكتور واحملدث األستاذ السقا، الغزايل حممد /الشيخ الكبري اإلسالمي الداعيةو ،-سابقاً األوقاف
 املنعم كتاب فتح وصاحب العليا، األزهر للدراسات جامعة رئيس نائب شاهني الشني، موسى
  .)١(األسبق، وغريهماألزهر  جلامعة رئيس، حجازي اهللا عوض /مسلم، والدكتور صحيح شرح

  .خالقهأو مناقبه: اخلامس املطلب
 وحسن اللفظ من مجال أويت قد - اهللا رمحه - شيخنا القاضي كان: األخضر الشيخ قال

  .)٢(عظيماً قدراً األداء

                                                             
 )٧٣هـ، (ص:١٤٣٣، ٩عدد  ضياء، جملة ،جميد وتاريخ عطرة سرية القاضي عبدالفتاح اجلاراهللا، )١(
 )٤٨املرجع السابق، (ص: )٢(
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 وقد األزهرية، باجلبة إال الناس إىل ال خيرجو الطيب، وحيب الثياب، يلبس أحسن وكان
 عامراً مفتوحاً للزوار، تهوكان بي كرمياً، مضيافاً أنه كان على وزواره طالبه من من لقيه كل أمجع

  والعلماء. بطالب العلم
 يضيق وال الصواب، له ظهرمىت  حلقإىل ا الرجوع من يستنكف للحق، ال رجاع وكان

  .خربالرأي اآل
اهللا   رمحه- الشيخ مكانة يعزز ومما كان" : التونسي املظفر عبداهللا منري أبو الشيخ قال

 معه يل صارت وقد -نفسي جازماً وأعين- له منا الواحد من خمالفة انزعاجه عدم نفسي يف -تعاىل
 على املسائل اخلالفية، يعترض ال -اهللا رمحه- أنه بينة على واضحة شواهد كلها مواقف متعددة

 الراجح عن أحبث له أن سألين رمبا أنه -رمحه اهللا– تواضعه من وكان رأيه، الناس على حيمل وال
 شأن وهذا والدليل املقنع، احلجة حيب كبرياً وكان عاملاً اخلالف، فيها احتدم املسائل اليت بعض يف

 مما ،القراء لبعض الكالم هذا يرق مل يف التحريرات تكلم ملا ولذلك التقليد، من ربقة املتحررين
 وهكذا القراءات، علماء يذكر أكابر حني يذكره يكاد ال أو من مكانته، احلطِّ إىل ببعضهم حدا

      .)١("بأربابه والتقليد يتاملق يفعل التعصب
 على قدر وكان ختطئ، تكاد كثرية ال مواقف ذلك يف وله فراسة عجيبة؛ له أن مناقبه ومن

 مما بغريه القرآن أن خيلط حيب ال ألنه لإلذاعة؛ عن التسجيل يعتذر كان أنه ورعه ومن الورع، من
  .يليق ال مما والتلفزيون يف اإلذاعة يرد

 كثرياً وكان يدعو الطيبة، بةملدينة طي اً على حسن اخللق، وتعظيمهوكان متواضعاً حريص
: ويقول نفسه مع ما يبكي كثرياً وكان ، رسولك مدينة يف األدب  ارزقنا حسن اللهم" : بقوله
  .)٢("النبوية اإلقامة باملدينة من به عليه اهللا ما تفضل يعين املقام؛ هذا يف أكون ستحق أنا هل

أحد  يستلمه كان بل راتبه يكن يستلم فلم ،إليها نفسه تشوقت فلم ،لدنيايف ا وكان زاهداً
 راتبه عن يعرف ال الشيخ القاضي فكان صالح، أم لزوجة الشيخ يسلمه مث منه، بدالً تالميذه

  وله من املناقب واملواقف األخرى ما يضيق املقام عن ذكرها.، شيئاً
  

                                                             
 ).٥٤هـ، (ص: ١٤٣٣، ٩عدد   ضياء، جملة ،جميد وتاريخ عطرة سرية القاضي عبدالفتاح اجلاراهللا، )١(
 ).٥٥، (ص: املصدر السابق )٢(
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  .يخ والعلماء السابقنيملشامن ا القاضي الشيخ موقف: السادس املطلب
 الصالت عليه تكون جيب أن ملا معايري تعترب عالية بأخالق -اهللا رمحه- القاضي الشيخ متيز

 بعضهم بني العلماء العالقة عليه تكون أن جيب وملا ،العلماء واألساتذة العلم طالب والعالقات بني
 .بعض مع

هلم  واعترافه للعلماء، ر تقديسهمظاه من رأيت لقد"  :األخضر /الشيخ البار تلميذه قال
 كان لقد.،البيان دونه الوصف ويقصر عنه يعجز ما شأن، يف كل وتقدميهم واجلميل، بالفضل
 مما أُوتوا ما معشار يبلغ نه لنإ: ويقول ومتجيدهم، ويلهج مبدحيهم مشائلهم، عن يتحدث دائماً ما

 والعلماء األشياخ بركة أولئك أن على يؤكد وكان والفضل العظيم، العلم من عليهم به اهللا أنعم
 صنفوه ابتغاء ما وصنفوا ألَّفوه ما ألَّفوا لقد :عنهم يقول ما كثرياً وكان نزاع، فيها وال مراء ال

يقول  ما كثرياً وكان بعدهم، وزمناً أتى أدركوه، زمناً زمانني؛ بذلك حظوة فنالوا ،تعاىل اهللا وجه
 فاضل شأو أن يدرك منا لالحق ينبغي فال ،النخب د تلكموائ على وعيال عالة الناس إن :لنا

  .املقربون أولئك فالسابقون السابقون منهم،
  .الوظائف اليت توالها: السابع املطلب 
، مث خترجه مباشرة بعد بالقاهرة الثانوي املعهد األزهري يف مدرساًالشيخ  عمل -١

 .م١٩٥٦م حىت ١٩٤٩منذ عام  ملعهدذا اأصبح شيخاً هل
 عام حني أنشيء كقسم تابع لكلية اللغة العربية القراءات عهدمب مدرساً لشيخا عمل -٢

  .م١٩٤٥
باألزهر الشريف  التابع لكلية اللغة العربية القراءات لقسم ساًرئي الشيخ نيع -٣

 .حينذاك
 مث تدرج يف املناصب العلمية بعد ذلك فعني شيخا للمعهد األزهري بدمنهور. -٤
حمافظة كفر الشيخ، ومفتشاً للعلوم الشرعية  مث شيخا للمعهد األزهري بدسوق -٥

 والقراءات.
مث عني وكيالً عاما للمعاهد األزهرية، مث مديرا عاما هلا حىت أحيل إىل املعاش سنة:  -٦

    .م١٩٧٢
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 عني مث الكرمي، القرآن وإذاعة املصرية، باإلذاعة القراء اختبار جلنة يف عضواً عمل -٧
    .هلا رئيساً

   .)١(باألزهر الشريفيساً للجنة تصحيح املصاحف عني الشيخ القاضي رئ -٨
 فقد بالقاهرة؛ القراءات معهد تأسيس يف املشاركة: إليها اهللا وفقه اليت املهام من -٩

 أمثر امم ،الكرمي القرآن خدمة يف الكبري األثر القاهرةب  العلماء لكبار وجمالسته الشيخ احتكاك كان
 اخلضر حممد الشيخ األزهر بشيخ القوية عالقته انتك حيث بالقاهرة؛ القراءات معهد إنشاء نع

 شيخ على القاضي الشيخ اقترح حيثوإنشائه؛  املعهد قيام اعتماد يف الرئيسة األسباب من حسني
 علم يف متخصصاً معهداً افتتاح مشروع - رمحهم اهللا مجيعاً - حسني اخلضر حممد األزهر

 القراءات معهد افتتاح ومتَّ ،إنشائه على ملوع املشروع هذا األزهر شيخ فاستحسن القراءات،
 ،العربية باألزهر حينذاك اللغة تقريباً، وكان تابعاً لكلية ـه ١٣٦٥ عام ذلك وكان بالقاهرة،

 مث ،ـه ١٣٦٨  سنة: حىت وذلك شريط، أمحد/اجلليل الشيخ افتتاحه أول يف املعهد إدارة وتوىل
  .ـه ١٣٧٨سنة: حىت املعهد، إدارة القاضي الشيخ توىل

 أسندت اليت األعمال أهم وهي من صوتياً، الكرمي تسجيل القرآن على اإلشراف -١٠
 به تقدم القتراح اللجنة تفعيالً هذه وكانت حال، خري ا على قيامه وكان لقاضي، إىل الشيخ

 -األوقاف القرآن بوزارة لشؤون العام املدير يشغل منصب كان والذي- السعيد الدكتور لبيب
 القرآن الكرمي حفظ به يقصد مشروع وهو ،»للقرآن األول الصويت اجلمع« املسمى كتابه يف

 القاضي، وعضوية الشيخ برئاسة بدأت اللجنة وقد والسطور، الصدور يف حمفوظ هو كما صوتياً
طنطاوي،  أمني وحممود حبة، ورزق خليل قمحاوي، الصادق مرعي، وحممد علي أمحد املشايخ؛
الشيخ؛  بصوت -وورش برواية حفص– متعددة ختمات ومت تسجيل إمساعيل، حممد وشعبان
  .احلصري خليل حممود

 مبجمع البحوث ومراجعتها تصحيح املصاحف جلنة عضوية :أعماله أهم ومن -١١
 وفاته، هلا حىت رئيساً واستمر م، ١٩٧٥ هلا عام رئيساً مث ،ـه١٩٥٠ إنشائها عام منذ اإلسالمية

 القاضي األثر للشيخ كان لقد: -هذه اللجنة يف عضواً كان وقد-شعبان إمساعيل الشيخ قال
  .منها املرجوة حيقق األهداف الذي السوي املنهج اللجنة، ووضع هذه توجيه يف الطيب

                                                             
  ). ٥٤٩، (ص: ٤٢، العدداإلسالمية البحوث جملة ،القاضي الفتاح عبد الشيخ حياة من حملات الصاعدي، )١(
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 توىل ،هـ ١٣٩٤عام  النبوية القرآن الكرمي املدينة بكلية القراءات رئيساً لقسم -١٢
 وضع الطوىل يف اليد له وكانت ه،األول لتأسيس اليوم منذ القراءات رئاسة قسم القاضي الشيخ

    تنفيذها. على وتطويرها واإلشراف مناهجه
   )١(األومسة والشهادات التقديرية احلاصل عليها: الثامن املطلب

نظرا ملكانة العامل الكبري عبد الفتاح بن عبد الغين القاضي فقد حصل على العديد من 
العلماء يرون أنه مل ينل بعد التقدير الواجب نظرا  األومسة يف مجهورية مصر العربية، لكن كثريا من

أو على األقل  ،ملكانته كعامل كبري من علماء القراءات، تدرس كتبه يف شتى أحناء العامل اإلسالمي
  ومن هذه األومسة: ،كمراجع ال غىن عنها لدارس القراءات

 م.  ١٩٥٠ سنة:وسام مبنح شهادة العاملية من امللك فؤاد  -١
 .ـه١٣٥٤شهادة التخصص يف التفسري واحلديث من امللك فؤاد  وسام مبنح -٢
 م.١٩٧٢ سنة:وسام االستحقاق من الطبقة الثانية من الرئيس أنور السادات  -٣
 سنة:وسام منح نوط االمتياز من الطبقة األوىل من الرئيس حممد حسين مبارك  -٤

 م.١٩٩١
  هو كتبه اليت تدرس - ه اهللارمح -ويف احلقيقة فالوسام احلقيقي للشيخ عبدالفتاح القاضي 

  .)٢(يف شىت أحناء العامل وكوا مراجع ال غىن عنها لدارس القراءات
  .ثناء العلماء عليه :التاسع املطلب

  .عثمان السيد عامر الشيخ  -١
 أكرب القاضي إن الشيخ: عثمان السيد عامر الشيخ قال يل: األخضر إبراهيم الشيخ قال  

 عنده بإذن لك وسأشفع عليه، تقرأ أن بد بل ال: يل قال عليه؟، أقرأ له: له الدنيا، فقلت يف عامل
  .اهللا

  .صاحل بن عبدالعزيز الشيخ -٢
 على يعتب -اهللا رمحه-صاحل  عبدالعزيز بن النبوي الشيخ املسجد وخطيب أمام كان

 ابن خالشي القاضي، وكان عبدالفتاح الشيخ مقابلة ميكنه من مل نهأل ؛كثرياً األخضر الشيخ إبراهيم

                                                             
 ).٥٥٠: ص( ،٤٢العدد، اإلسالمية البحوث جملة ،لقاضيا الفتاح عبد الشيخ حياة من حملات الصاعدي، )١(
 ).٦٣: ص( هـ،١٤٣٣، ٩عدد ، جملة ضياء، ، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتاريخ جميداجلاراهللا )٢(
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 وكان يقول ورؤيته، القاضي الشيخ عدم لقيا على أسفت كما شيء على ما أسفت: يقول صاحل
  .القرآن أهل هو فرحة القاضي الشيخ بأن: كثرياً

  .باز بن عبداهللا بن عبدالعزيز الشيخ -٣
 عبدالفتاح القاضي، الشيخ حيب -اهللا رمحه-باز  بن عبداهللا بن عبدالعزيز الشيخ كان

 جملس يف القاضي عضواً الشيخ بتعيني الكثري، فأمر الشيء والود والتقدير االحتراممن  له ويظهر
 علم القراءات، جانب خيص ما وحتديداً ،كلية القرآن خيص ما كل يف وكان يأخذ برأيه اجلامعة،

 الشيخني بني العالقة والتقدير يبني حجم ما باز ابن الشيخ مع املواقف اجلميلة من له وكان
 من أول كان من: قال حيث )١(األخضر الشيخ إبراهيم ماحكاه هذه املواقف ، ومنالكبريين
 اجلامعة يف وبدأ يدرس القاضي، عبدالفتاح الكرمي الشيخ القرآن بكلية للتعليم والتدريس استقْطبوا

 تجويدعلوم ال من شيئاً يدركون ال الفن، يف هذا مبتدئني طالباً يدرس نفسه لكنه وجد اإلسالمية،
 ،سبيالً إليه جيدون فال القراءات يف علم املنتهون إليه يتسابق الذي العامل الكبري وهو والقراءات،

 قبل اجلامعة مدير أن يودع اقترحوا تالميذه لكن بلده، يرجع إىل أن وقرر ذلك ألجل غضب
 قبل وتوديعه عليه للسالم باز ابن الشيخ مدير اجلامعة مكتب إىل القاضي الشيخ املغادرة، وذهب

وسلم  القاضي، الشيخ ملالقاة مكتبه وخرج من باز ابن الكبري الشيخ عليه قام دخل فلما سفره،
 قال مث القراءات، يف علم األرض أهل بأعلم أهالً له جنبه، وقال إىل وجلس ،اًحار سالماً عليه

 بل ،ب املبتدئنيالطال بتدريس ليقوم الشيخ القاضي حنضر مل حنن: القرآن عميد كلية خماطباً
-عليه  والتلمذة عنه لألخذ للتلقي هم أهل ملن علمه من ويستفاد رأيه، يؤخذ اًمستشار أحضرناه

 ترك يف نيته يعلم عن ال وكان– القاضي الشيخ باز الشيخ ابن ودع مث ،-هذا حنو كالما أو
 حاصل بإذن شيخال فضيلة يا تريدون كل ما مكتبه من خروجه قبل له ، وقال-سفره أو اجلامعة

مكتب  القاضي الشيخ غادر مث شاء اهللا، إن فيها فيبت مباشرة إىل مكتبنا احتياجاتكم ترسلون اهللا،
 الشيخ (دا :كلمته املشهورة وقال املدينة، بترك قراره ورجع عن ،سفره عن عدل وقد باز الشيخ

  .نةيف املدي استقراره بعد ذلك وكان ،البصري) احلسن من بتوع حتة باز ابن
 األمور بعض ملناقشة جملس اجلامعة يف مرة ذات حضرت: عبدالعزيز القاري الشيخ وقال 

 سأل القراءات، مناهج قسم موضوع عرض فلما القرآن الكرمي، بكلية القراءات قسم ختص اليت
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 لسنا: ابن باز الشيخ فقال لالجتماع، غري حاضر إنه فقالوا القاضي؛ الشيخ باز عن ابن الشيخ
 برؤيته، ويستنار رأيه ليؤخذ الشيخ القاضي حضور من بد وال العلم الشريف، هذا يف نيمتخصص
التخفيف  املطروحة؛ املسائل وكان من اجلامعة، لس -والشيخ القاضي القاري- سوياً فحضرنا

 األمور من ذلك وغري ونفائس البيان، الظمآن، ومورد كالشاطبية، والدرة، حفظ املنظومات؛ من
 إن: للطالب قلنا املتون إذا هذه حفظ دون من: -رمحه اهللا– القاضي الشيخ فقال ة بالقسم،املتعلق
  .واعتمد كالمه رأيه، من باز ابن الشيخ فَأخذ كاذبني، نكون فإنا تتلَقَّى القراءات أن عليك

 فضيلة يا: يوماً فقد سأله وطرائفه، نكته وحيب ميازحه -اهللا رمحه- باز ابن الشيخ وكان
: باز الشيخ ابن له فقال فضايح، بالش يا موالنا: القاضي الشيخ فقال العمر؟، بلغتم من كم شيخال
 حقيقته حني تسمع بذلك عنيت إمنا: القاضي فقال له الكرمي، القرآن خدمة عمر يف من أسعده ما
  .)١(عمره سين ذكر مث ،-أم أوالده يعين- صالح أم

   .الشرقاوي رضوان الشيخ عبد الرافع -٤
وتقدير  فخر بكل أكتب يل أن يطيب :الشرقاوي رضوان عبد الرافع  احملقق الشيخ الق

 عشت طالباً وأين خاصة اهللا، رمحه -القاضي  عبدالغين بن العالمة عبدالفتاح وشيخنا أستاذنا عن
  .العظيمة األبوية الرعاية من مظاهر رائعة بصور حييطنا كان حيث ،سنوات مثاين إشرافه حتت

 روضة يف نفسه القاضي جيد عبدالفتاح العالمة تاريخ الشيخ يف الناظر إن: ولأق واحلق
  الشيخ أحسن، فسرية إىل حسن ومن أمجل، مجيل إىل من فيها الطرف يقلب حديقة غناء،و فيحاء،
 متعددة املعارف، علمية شخصية كان واإلعجاب؛ ألنه والتقدير باجلد واالجتهاد، مليئة القاضي

  يشهد والعربية، الشرعية العلوم وعلومها ويف القراءات يف برز وعمالً، لعلماء علماًا أفاضل من فهو
 باحملاضرات اهللا يتعهد الطالب رمحه كان لقد عن قرب، معه تعاملوا ومن عارفوه بذلك

 من يثار حوهلم مما وحتصينهم إفادم من أجل ،وآخر حني بني عليهم يلقيها اليت كان املفيدة
  الطريق. لنا ينري وإرشاداته نوراً ظلت توجيهاته لقد أقاويل،
        .راجح كرمي حممد الشيخ -٥

 عبدالفتاح العظيم الشيخ واملقرئ الكبري، الشيخ إن :الشامية بالديار القراء قال شيخ
الذين ائل وألا القراء قصة حكى احلرب الذي يعرف، فهو أن من أكرب -تعاىل رمحه اهللا– القاضي

                                                             
   ).٦١: ص( هـ،١٤٣٣، ٩عدد ، جملة ضياء،  ، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتاريخ جميداجلاراهللا )١(
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 ألَّف، إذ ؛سجلوا فَسجلَ كما حبفظها، وقاموا وسجلوها، واحتجوا لتوجيهها، اءات،القر حفظوا
 وأداء، وتعليماً قراءة القرآين احلرف التجويد، وإتقان بواجب وقام حقَّق،و ،علَّموا كما وعلَّم

 فال اخلافقني، تمأل حىت وشاعت وعمت الزاهرة، البدور عنه الذي فاضت البدر فهو وحتقيقاً،
 عليه، عالة فهم وأفاضوا األسلوب، يف نوعوا بعده مهما كتبوا من وكل مكتبة، منه تكاد ختلو

 املنال، يغوص صعبة قبله القراءات كانت كتب وقد ،بالقذة القذة حذو خطوة خطوة يتبعونه وهم
 ضيالقا الشيخ الكبري العالمة جاء إذا حىت يصل، ال أو يصل منها فرمبا املراد إىل ليصل املرء

 القراءات باألسلوب طالب إليها وصل املنال، حىت سهلة القراءات جعل بيانه عليها مشس وأشرقت
 فيها، فكان وحبث العلوم، جاب ذكي الفهم، العلم، كثري ذلك إىل والشيخ القاضي ،املمتع السهل
ا  يصل أن طيعيست حاضرة ذلك نكتة إىل أويت مث ،والشرعية العربية واألدبية العلوم يف حقاً أستاذاً

  يريد. ما إىل
 درجته، يعلي أنومثوبته،  جيزل وأن واألرض، عرضها السموات جنة القاضي للشيخ أرجو

 طالب عنق كل وكتبه بالقراءات بعلمه القاضي طَوق عبدالفتاح الشيخ إن: إذا قلت مبالغاً ولست
  . مبثله جيود الدهر وقلما القراءات، لعلم

   هـ.٨/١٢/١٤٣٢ يف احلرام، البيت أمام املكرمة، راجح، مبكة كرمي: تبهك
  .اجلزائري بكر أبو الشيخ -٦

 بكلية قسم التفسري ورئيس، النبوي املدرس باملسجد اجلزائري؛ بكر أبو الشيخ اجلليل قال
  :الكرمي سابقاً القرآن

 إن: وبعد وااله، وصحبه ومن وآله حممد اهللا، على رسول والسالم والصالة هللا، احلمد
باجلامعة  ستاذًاأالنبوية  املدينة إىل قدم -تعاىل رمحه اهللا– القاضي عبدالفتاح احملقق؛ الشيخ مةالعال

به  وقام ،وجه أحسن على فأدى واجبه ،الكرمي القرآن كلية تأسيس ومشاركاً يف ،اإلسالمية
 صنف الكبار، هالقيمة، وتالميذ مؤلفاته بذلك يشهد وأستاذاً قديراً، كبرياً، عاملاً كان قيام، أحسن

لقسم  هو رئيساً كان عندما الكرمي القرآن كلية وصحبته يف عرفته وأفاد، فأجاد فنون شىت يف
معترب،  مقدم فرأيه الكلية جملس تكلم يف إذا كان التفسري، لقسم وقتها رئيساً وكنت القراءات،

 وبسمعتها، لكليةالنهوض با هو األمسى هدفه كان جترحياً ألحد، منه تسمع ال اللسان، عف
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 اهللا إىل يدعون به الذي ،الشرعي بالعلم وهم مزودون وقومهم لبلدام طالب يرجعون وختريج
، ١(واسعة رمحة عبدالفتاح القاضي العالمة الشيخ يرحم تعاىل أن اهللا وأسأل(.  

  .املعصراوي عيسى بن أمحد /الدكتور األستاذ -٧
 العامل :عيسى املعصراوي بن أمحد /تورالدك املصرية األستاذ املقارئ عموم شيخ قال

 الذكاء، آية يف كان ؛-اهللا رمحه- عبدالغين القاضي بن عبدالفتاح الفهامة، الشيخ والبحر العالمة،
وعلوم  القراءات من ،والعقلية العلوم النقلية سائر يف مربزاً عاملاً حاضر الذاكرة، األسلوب، بليغ

 وقدرة رفيع، أدب وآداا، له العربية واللغة واألحاديث، ،والتفسري واألصول، والفقه، القرآن،
 فصيح كالمه بلسان مضمون عن أبان تكلم نابه، إذا ومدرس مفوه، خطيب على النظم، فائقة

 القليلة األوراق هذه تفي ال آالف الطالب، منه استفاد مرتلته، وعلو سعة علمه على يدل ،واضح
  .واسعة رمحةاهللا  رمحه- قدره وعظيم فضله يف بيان

  .األمني سيدي بن حممد/ الدكتور األستاذ -٨
القرآن  بكلية التدريس عضو هيئة األمني سيدي بن حممد /الدكتور األستاذ تلميذه قال

 /املدقق واحلرب احملقق شيوخنا العالمة وشيخ وأستاذنا شيخنا :القراءات سابقاً قسم ورئيس الكرمي،
 القرآن بكلية الرابعة سنةيف ال الطلب سن يف به ليتص القاضي، كانت عبدالغين بن عبدالفتاح
 واملظهر، السمت والشهامة، وحسن العفة مع متواضعاً، -اهللا رمحه- كان ،ـه١٣٩٨ الكرمي عام

يتأثر  هللا تعاىل، الذكر كثري البديهة، سريع مهابة ووقاراً، عليه فيضفي األزهري يفارقه الزي ال
يعجبه  القرآن، بوقوف واسعة له دراية القرآن، معاين يف التأمل الكرمي، شديد القرآن بسماع
بصوت  إعجابه لنا وذكر من الصوت، والنشاز اللحن من األحسن، ويتربم واألداء احلسن الصوت
 الدرس أثناء لطالبه اإلفادة النفس، كثري عزيز به، يقبل وال يرضى بالضيم ال رفعت، حممد القارئ
 ،بالغية أو ،مسألة أصولية على ليتكلم عليه العرض أثناء توقف فرمبا شىت، ومعارف يف فنون
 ويثين العلم حيب طلبة والقراءة، العرض القارئ مبواصلة ويأمر ينتبه مث حماضرة وكأنه يف فيستطرد

 واملواقف الطريفة النكتة تعجبه ألحد، منه جترحياً تسمع ال اللسان عف الناني منهم، على
به  مرت اليت الطريفة املواقف يذكر بعض السرور، وجلسائه على طالبه يدخل منها، فيضحك
 بأبياته والتمثل ،حبرز األماين واإلعجاب احلب شديد وامللل، كان السآمة خمافة ا فيتخولنا

                                                             
 ).٧٣: ص( هـ،١٤٣٣، ٩عدد ، جملة ضياء،  القاضي سرية عطرة وتاريخ جميد ، عبدالفتاحاجلاراهللا )١(
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 على يوصيه بالبقاء وهو املنام يف الشاطيب رأى اإلمام أنه أخربنا الصغري، اإلدغام يف باب وخاصة
 -األزهرية املعاهد مقررات يف يعين-بالطيبة  استبداهلا يريدون الذين إىلاالنصياع  وعدم ،الشاطبية

  .دمنهور ملعهد وقتها مديراً وكان امتثل، أن إال منه كان فما
 كتاب وهذا ،» الوايف«كتاب  فهذا اختياره، حبسن ومتتاز مصنفاته شىت، فنون يف صنف

  .ووضوحها العبارة بلطف ؤلفاتهم تزيمت كما ،» الزاهرة البدور« وهذا كتاب ،» اإليضاح«
 مرحلة طالباً يف كنت حيث ،مكة من قدمت حني ـ،ه ١٤٠١ عام به يل لقاء أخر كان

يف  له خاصة بزيارة فقمت كلية الشريعة، تسمى وقتها وكانت أم القرى، جامعة يف املاجستري
 يل وقدم يب، حبور فاستقبلين بنفسه، متواضعة، هدية الطالع ومعي قباء شارع يف الكائن مرتله

   :قول الشاعر فيه ألمتثل وإين جنته، وأسكنه فسيح برمحته اهللا تغمده واجب الضيافة،
  فكفر. زمان يا ميينك حنثت... مبثله  ليأتني الزمان حلف

  .طالب أيب ابن حممود بن حممد بن مصطفى/الدكتور األستاذ -٩
العليا  الدراسات أستاذ أيب طالب ابن حممود بن حممد مصطفى بن/الدكتور األستاذ قال

 الكبار، األزهر علماء القاضي أحد عبدالفتاح الشيخ األستاذ إن :املكرمة مبكة القرى أم جبامعة
 أمثال من العشرين امليالدي، والقرن اهلجري الرابع عشر القرن أدباء من العليا من الطبقة هو كما

 حسن الزيات، أمحد واألستاذ مبارك، زكي ورالدكت واألستاذ العقاد، عباس حممود األستاذ
هذه  انربت حيث شاكر، وحممود حممد ،شاكر حممد أمحد :شيخي العربية العاملني واألخوين

 وسراجاً ،وهاجاً قبساً -رمحه اهللا– كان والسري، العربية والتاريخ عن للدفاع املختارة الصفوة
 كانت العلم، وبينما هذا فروع مجيع يف علم القراءات، طالب أمام السبيل أضاء منرياً، ونرباساً

السابقون  السلف علماء تناوهلا وغريها قد والضبط والفواصل القراءات والرسم علم يف التآليف
 ومتهيد بتعبيد الطريق القاضي عبدالفتاح الشيخ قام ،وعسرياً وعراً للطالب يبدو قد بأسلوب
 بقوة امتاز ،جديد بأسلوب ءاتالقرا علم شرح متون صياغة بإعادة العلم، لطالب هذا السبيل،
 يف الوايف« كتابه إىل ينصرفون طالب العلم جعل مما األسلوب، السبك، وسهولة وصحة العبارة،

 اجلملة ويف ،األسلوب التأليف، وروعة وحسن العبارة، فيه جلمال مبا ويكتفون ،» الشاطبية شرح
 كثرية بني مصنفات فوضع ،لوالعم عامرة بالعلم حياةالقاضي  عبدالفتاح الشيخ كانت حياة

 اجلامعات يف العلم يزال طالب وال التراث، كتب بعض يف حتقيق شارك كما ،ومنثور منظوم
 يزال وال للغاية، وكتبه نافعة القاضي، عبدالفتاح األستاذ الشيخ كتب على عياالً العربية واإلسالمية
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 القرآن جمال العلمية يف والدروس اتاحملاضر يف لإلفادة منها ؛باقتنائها الطالب األساتذة يوصون
  .وعلومه العظيم

  .الدوسري سعيد بن إبراهيم /الدكتور األستاذ -١٠
 اإلمام جامعة يف القراءات والتفسري أستاذ الدوسري بن سعيد إبراهيم/الدكتور األستاذ قال

بن  لفتاحعبدا /اجلليل العالمة يعد :سابقاً وعلومه قسم القرآن ورئيس ،اإلسالمية سعود بن حممد
القرآنية  النهضة رائد -مغفرته ورمحته بواسع اهللا تغمده- املفسر الفقيه املقرئ القاضي عبدالغين
 يف  بعد اهللا الفضل وله اإلسالمي، يف العامل القراءات معاهد إنشاء صاحب فكرة فهو ،احلديثة

والشيخ  املنشاوي، صديق كالشيخ حممد ومشاهريهم؛ القراء املرتلة لكبار املصاحف على اإلشراف
رمحهم – إمساعيل مصطفى احلصري، والشيخ خليل حممود عبدالصمد، والشيخ حممد عبدالباسط

  .مجيعا اهللا
 اليت ،املنورة يف املدينة اإلسالمية اجلامعة يف القراءات والقراء شيخ - اهللا رمحه - يعد كما

  .سائر األمصار من العلماء ا وخترج كبار القراء احتضنت
 من وافر فيها بسهم وضربت إال القراءات فروع فرعاً من تدع مل اليت مبؤلفاته يكوناه

 علم القراءات، يف بذهلا اليت اجلهود من وغري ذلك القراءات، علماء لدى النافعة واملعتربة التآليف
  .)١(القراء واملقرئني شيخ ،حبق فهو

   .الفاحل عبدالعزيز بن حممد/الدكتور -١١
 :عبدالعزيز الفاحل بن حممد/اإلسالمية الدكتور باجلامعة القرآن الكرمي كلية عميد فضيلة قال

مساحة  يد على هـ،٦/٩/١٣٩٤: بتاريخ اإلسالمية و الدراسات الكرمي القرآن كلية أنشئت
 ذلك يف القراء بكبار مساحته االستعانة ورأى ،-تعاىل اهللا رمحه-باز  بن عبدالعزيز الوالد الشيخ

 القاضي بن عبدالغين عبدالفتاح/العالمة الشيخ زمانه، فضيلة يف القراء شيخ رأسهم الوقت، وعلى
 حممود الصادق والشيخ سيبويه، الشيخ حممود مثل العلماء؛ من خنبة الذي اختار -اهللا رمحه-

 -اهللا حفظه- رضوان الرافع والشيخ عبد ،-اهللا رمحهم- حممود جادوا، والشيخ قمحاوي،
  .يةالكل أساتذة إىل لالنضمام

                                                             
 ).٧٤:ص( هـ،١٤٣٣، ٩عدد ، جملة ضياء،  ، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتاريخ جميداجلاراهللا )١(
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 يف واستمر ،كلية القرآن يف القراءات لقسم رئيس القاضي أول عبدالفتاح الشيخ كان لقد
  .ـه١٥/١/١٤٠٣ يف اهللا رمحه أن تويف إىل القسم رئاسة

 والدراسات القرآن الكرمي كلية جملة من األول حترير العدد يف -اهللا رمحه- شارك وقد
  ).ا حرمة القراءة على واألدلة الشاذة القراءات(ول ح بعنوان فيها حبث وله قبيل وفاته، اإلسالمية
 حماضرات إنقاص عدد منه طلب ملا أنه -اهللا رمحه-لفضيلته  تذْكَر اليت املواقف منو
  !.واحدة حصة وال: وقال بشدة رفض القراءات

 الذي فهو -رمحة واسعة اهللا رمحه- متعد ظاهر، ونفعه الكلية يف الشيخ أثر أن شك ال
 اهللا له أسأل الكلية، يف باإلقراء اهتمامه وعنايته إىل إضافة القراءات، األوىل لقسم بنةالل وضع
  .والرضوان واملغفرة الرمحة

  )١(الشيخ علي بن عبدالرمحن احلذيفي إمام وخطيب املسجد النبوي -١٢
  :نص كلمة الشيخ علي بن احلذيفي حفظه اهللا

 وصحبه آله وعلى حممد نبينا املرسلني سيد على والسالم والصالة ،العاملني رب هللا احلمد
    :وبعد أمجعني

 رئيس القاضي عبدالغين بن الفتاح عبد الشيخ شيخنا فضيلة عن نبذة كتابة علي عرض فقد
 ،الوثيقة الصلة من به يل ملا ؛املنورة باملدينة ،اإلسالمية باجلامعة ،الكرمي القرآن بكلية القراءات قسم

 ،إقرائه يف متقناً - اهللا رمحه - القاضي الفتاح عبد الشيخ كان نعم ،املهمة األمور ببعض فأجبت
 القراءات علم يف واحملققني ،التأليف يف املتميزين ومن ،لطالبه مفيداً ،وتطبيقه التجويد مبسائل عاملاً

 جملسه يرتاد وكان ،حسناً وثناًء قبوالً مؤلفاته لقيت وقد ،العبارة وضوح مع ،رفيع بأسلوب
 وقد ،صادق تدين ذا وكان ،الوقار عن خترجه ال اليت بدعابته األنس عليه ويضفي ،مالعل طالب

 التالوة، أحكام يف وأفادين األجل وافاه مث ،املنفصل بقصر كله الكرمي القرآن قرأت أن يل اهللا يسر
 عبد الشيخ شيخنا اهللا رحم ،بالكلية وض ،املنورة باملدينة باجلامعة الكرمي القرآن نشأة وعاصر
  .القاضي الفتاح

  .الشريف النبوي املسجد إمام احلذيفي الرمحن عبد بن علي ،هـ١٤/١/١٤٣٣ يف كتبه
  

                                                             
 ).٧١املرجع السابق، (ص: )١(
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)١(   

  .)٢(وفاته
 يف االثنني يوم املنورة، املدينة يف به أملَّ مرض إثر بالقاهرة القاضي الفتاح عبد الشيخ تويف

  .القاهرة يف ودفن م،١/١١/١٩٨٢ املوافق هـ، ١٤٠٣ سنة: حمرم شهر من عشر اخلامس
  

                                                             
 .)٧١هـ، (ص: ١٤٣٣ ،٩ دد، عء، جملة ضيا، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتاريخ جميداجلاراهللا )١(

 عن والدفاع القرآنية الدراسات خدمة يف األزهري القاضي الفتاح عبد الشيخ وجهود والقراء، القراءات الكوسويف، )٢(
  .ماليزيا -ترتنغانو ،املستشرقني مطاعن ضد القراءات
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  م)١٩٨٢ –م ١٩٠٧وعلمياً من ( القاضي سياسياً الشيخ عصر: الثاين املبحث
  احلالة السياسية:: األول املطلب

  ملصر خديوي آخر الثاين، حلمي احلكم: كانت مصر حتت حكم  اخلديوي عباس
ول، إىل كامل، مروراً بامللك فؤاد األول، وامللك فاروق األ حسني والسودان، مث السلطان

  عهد الرئيس حممد حسين مبارك، فمن امللكية إىل اجلمهورية، ومن االحتالل اإلجنليزي إىل
مث العدوان الثالثي  ،مث التحول إىل اجلمهورية ،االستقالل مث االنقالب على امللك فاروق

  م.١٩٧٣مث نصر  ،م١٩٦٧على مصر مث اهلزمية يف 
ما و ،م١٩٧٣ سنة:ن حياة الشيخ وما بعدها إىل الفترة األوىل مهذه وال خيفى ما كان يف  

وما شهدته من أحداث كثرية يف  ،فيه مصر من حروب واستعمار وثورات وحروب عامليةمرت 
 ونصر أكتوبر ،م١٩٦٧هزمية بعد خاصة  ،وما ألثرها على احلالة السياسية ،مجيع جوانب احلياة

م.١٩٧٣ ديا  
تأثرياً سلبياً على خمتلف  مصر يف هذه الفترة اليت مرت الحالة السياسية لكان حيث 
أحد أبناء هذا اجليل ممن محلوا مهة  -رمحه اهللا -وكان الشيخ عبد الفتاح القاضي  ،جوانب احلياة

  راية العلم تعلماً وتعليماً. حامالً ،ها مصاعب احلياة ومطالب العصرفيذلل  ،وعزمية قوية ،عالية
  .احلالة العلمية: الثاين املطلب
فالعلماء  عزها، أوج ويف أحواهلا، خري على اهللا، رمحه الشيخ عصر يف العلمية احلالة كانت

 وعنهم ،يأخذون منهم - منهم والشيخ - متوافرون والطالب ويقرؤون، ويدرسون يألفون ،كثر
   يسندون.
 القرآن ميدان يف العلمية اإلجنازات من العديد هلا ،عريقة للقراءات يف مصر مدرسة كانو

 هلم فكان وإقراًء، وتدريساً وتأليفاً وعمالً، علماً الذين نشروا القرآن علمائها فضال عن والقراءات،
    القراءات. أسانيد على يف احلفاظ ، اهللا بعد الفضل

اإلسالمية،  البالد القرآنية يف للقراءات معهد أول افتتاح يف السبق مصر قصب حازتفقد 
  .األفذاذ القراءات علماء العديد من منه خترج وقد م، ١٩٤٦ - ـه ١٣٦٥ سنة: بالقاهرة

 ونشرها، تصحيح املصاحف على القيام يف السبق والريادة، صاحبةمصر  تكما كان
  وأضبطها. وأدقها وأجودها الطبعات بأفضل
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سبق إىل مشروع التسجيل الصويت للقرآن كامالً بأصوات الكما حظت مصر بشرف 
  مسموعاً يف أرجاء العامل.الكرمي القرآن  نتشرحىت ا ؛املشايخ املتقنني
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  .رمحه اهللا –الشيخ عبد الفتاح القاضي  أسانيداملبحث الثالث: 
 يف واملتوافر واملوجود املشهور إسناده -اهللا  رمحه – القاضي الفتاح عبد كان للشيخ

إسناد  فإنه التونسي، بن املظفر منري /الشيخ وإجازة إبراهيم األخضر، /الشيخ كإجازة اإلجازات؛
 اإلمام من ابتداًء فإن إسناده وعليه املتويل، حممد /الشيخ العالمة على مداره والذي ،القاهريني

 اليت اإلجازة يف - اهللا رمحه - قال شيء، يف القاهرة املشهورة أهل أسانيد عن ال خيتلف املتويل
 األخضر القيم، إبراهيم /الشيخ ابين إيلَّ د جاءوق هذا" : نصه ما األخضر للشيخ إبراهيم منحها
 ختمة علي وقرأ ، األولني واآلخرين لسيد الطاهر باجلوار حني شرفت املنورة، املدينة يف املقيم
 لإلمام منت الدرة مبضمن ،وروام الثالثة بقراءات األئمة ،آخره إىل الكرمي القرآن من أول كاملة
 وأبو القعقاع املدين، بن يزيد جعفر أبو: الثالثة؛ هم واألئمة جلزري،ا بن بن حممد حممد /احملقق
 أن أجزته البغدادي، وقد البزار هشام بن حممد خلف وأبو البصري، إسحاق احلضرمي بن حممد
 أي يف غريه بذلك يقرئ وأن املذكورة، منت الدرة يف املبينني وروام األئمة الثالثة بقراءات يقرأ

  .)١(علماء األثر عند املعترب بشرطه ر نزل،قط وأي ،حل مكان
هبِرصاحب وأستاذي املدقق سيدي العالمة الفضيلة عن صاحب ذلك تلقيت أين وأُخ 
 األزهر علماء كبار عبداهلادي، من بن قطب بن مهام /الشيخ احملقق العالمة الفضيلة األستاذ

 علي بن حممد/املدقق الشيخ مةالعال الفضيلة شيخه صاحب عن ذلك تلقى أنه ومدرسيه، وأخربين
 وهو األسبق، مصر ومقارئها قراء وشيخ ،األزهر علماء من كبار باحلداد؛ الشهري خلف احلسيين

 وفريد عصره عن وحيد ذلك تلقى قد وهو خلف احلسيين، بن حسن/الشيخ شيخه ذلك عن تلقى
 ومقارئها قراء مصر شيخ باملتويل؛ الشهري بن أمحد حممد/الشيخ العالمة خامتة احملققني دهره

 وقته شيخ قراء عن وهو التهامي، أمحد الدري/السيد املتقن الشيخ عن أخذ ذلك وهو األسبق،
  .اخل...مشايخ عن وهو العبيدي، إبراهيم /السيد عن بسلمونة، حممد املعروف بن أمحد/الشيخ

الشيخ  عن تهرواي من الشيخ القاضي إلسناد خرآ طريقاً شعبان إمساعيل الشيخ ذكر وقد
على  عبداهلادي، بن قطب بن مهام /الشيخ على القاضي عبدالفتاح /الشيخ قراءة: وهو قطب؛ مهام

 أمحد /الشيخ على الكبري، وهو اجلريسي حسن /الشيخ وهو على عبدالرمحن، بن سبيع/الشيخ
  .بسلمونة املعروف بن حممد أمحد /الشيخ على وهو الدري التهامي،

                                                             
 .٩ دد، عءجملة ضيا ،، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتاريخ جميداجلاراهللا )١(
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  :ناإلسنادي بني الفرق
  :طريقني صارت من قطب مهام الشيخ أن رواية هو اإلسنادين بني الفرق

 شيخه عن يروي -منري التونسي والشيخ ،األخضر الشيخ يف إجازات ،األوىل الطريق يفف
 الشيخ املتقن عن العالمة وهو باحلداد، الشهري خلف احلسيين علي بن حممد الشيخ العالمة املدقق

  .آنفاً حممد املذكور الشيخ عم وهو، خلف احلسيين بن حسن
 مهام قطب فإن -إمساعيل شعبان يرويها الشيخ اليت الطريق وهي - الطريق الثانية يف بينما

   .الكبري حسن اجلريسي الشيخ على وهو بن عبدالرمحن، سبيع/الشيخ عن يروي
د أمح شيخه عن املتويل، الشيخ فيها اسم جاء قد األوىل الطريق أن الثاين؛ هو والفرق

الدري  أمحد اإلمام عن فصارت الرواية الثاين، الطريق من اسم املتويل خال بينما التهامي، الدري
       .مباشرة التهامي

الطريق  أو باإلسناد يسمى ما وهو :وإجازاته القاضي الشيخ ثالث لرواية وطريق إسناد
 حممد /الشيخ على -ضيالشيخ القا أي- قراءته من وذلك أهل طنطا؛ مقرأة إسناد وهو األمحدي،

عبداملنعم / الشيخ عن حممد احملروقي، بن يوسف/ الشيخ غزال، عن حممود/ والده عن غزال، وهو
البنداري ،سليمان /الشيخ عن السمنودي الشهداوي ،علي بن مصطفى/ عن الشيخ األمحدي 
،األسناد. إىل آخر امليهي  

 /العالمة الكبري شيخنا إسناد هو نفس ،احملروقي يوسف /الشيخ ابتداء من اإلسناد وهذا
 رضوان، الرافع عبد /الكبري الشيخ شيخنا إسناد نفس وهو كذلك السمنودي، ةدشحا إبراهيم

 قرأ السمنودي إبراهيم /الشيخ إن حيث سيبويه، حممود /الكبري الشيخ إسناد نفس وكذلك هو
 الشيخ على وهو قرأ البنوي، سعيد إبراهيم على شيخه قرأ وهو عبداجلواد، شيخه السيد على

 فقد سيبويه حممود /والشيخ رضوان، الرافع عبد /الشيخ اجلليالن الشيخان احملروقي، وأما يوسف
 /الشيخ والده قرأ على وهو العنوسي، شاهني مصطفى حممود/ الشيخ على القراءات السبع قرآ

 القاضي، إسناد الشيخ بني رقفالف احملروقي، بن حممد يوسف /الشيخ عن شاهني العنوسي، حممود
 يف هو إمنا بويه،يحممود س والشيخ رضوان الرافع الشيخني؛ عبد وإسناد ،الشيخ السمنودي وإسناد
  احملروقي. يوسف الشيخ اللذين قبل الرجلني



       
   

٧٤ 
 

 الطريق هذا بإسنادمها من سيبويه حممود رضوان والشيخ عبد الرافع الشيخ وعليه فإن
 إبراهيم القاضي، والعالمة عبدالفتاح/الشيخ العالمة مع األسانيد جالر الرتبة وعدد يف يستويان

 من بالقراءات السبع سيبويه حممود والشيخ ،رضوان الرافع عبد الشيخ على فمن قرأ السمنودي،
 عبدالفتاح /الشيخ على قرأ كأنه وعدد الرجال العلو حيث من إسناده يكون يف الشاطبية، طريق

 كان: الرافع رضوان عبد الشيخ قال رمحه اهللا،- السمنودي إبراهيم أو الشيخ اهللا، رمحه - القاضي
  .السند يف أخي أنت :سيبويه حممود للشيخ يقول ما كثرياً القاضي الشيخ

 إمنا أفاد به املشايخ املتخصصني ما أو ،القاضي لتالميذه الشيخ منحها اليت األسانيد وكل
  والتحبري. ،والتيسري ،والدرة ،الشاطبية من طريق أسانيده هي

 الرواية جهة من مشهورة، أماوكثرية  عليها فالشواهد الدراية من جهة بالطيبة عنايته ولكن
  عليه. يعتمد شيء ذلك يف يتبني فلم

التونسي،  منري /والشيخ إبراهيم األخضر، /كالشيخ، تالميذه ومعاصريه من كل وقد سأل
رواية  للطيبة تلقيه ينفوا أو فلم يؤكدوا ،وغريهم اعيل،إمس شعبان /والشيخ احلذيفي، علي /والشيخ
يكون  رمبا القاضي الشيخ أن مييل إىل رضوان عبد الرافع /الشيخ اجلليل الشيخ كان وإن وإجازة،

 القراءات قرأ عبدالفتاح القاضي الشيخ أن: موجزه كالماً مفيدا؛ ذلك يف وذكر الطيبة، قرأ قد
 من رحل مث نصر الدين، حممد حممود والشيخ حممد غزال، الشيخ اًوحتديد ،بلده دمنهور أهل على

 خدمة يف كلها والعربية اليت الشرعية العلوم لتلقي بقية ؛باإلسكندرية األزهري إىل املعهد دمنهور
 البحث واألدب، وأدب والفقه، العربية، والعقيدة، وعلوم واحلديث، كالتفسري، ،الكرمي القرآن

 ويف ،الشريف باألزهر والتخصص القسم العايل دراسة من وانتهى يف القاهرة، حلَّ مث واملناظرة،
 ذلك بعد اتصاله كان ، مثـه ١٣٥٢ عام»  العاملية« على شهادة حصل املرحلة هذه اية

 العشر وقراءته للقراءات تصدره بعد - عسى صبحي، فما حسن /والشيخ قطب، مهام /بالشيخ
 وكذا ،صبحي حسن /الشيخ على يقرأ أن -والعلوم املعارف تلك لكل بلده ومجعه أشياخ على

أن  األزمان تلك يف العلم عادة طالب جرت قد وأنه السيما ؟-رمحهما اهللا- قطب، مهام /الشيخ
القراءات  قرأ فلو بعدها، للمرحلة اليت ينتقل فإنه الطلب من مراحل مرحلة أتقن إذا منهم الواحد
 بعدها ملا ينتقل فإنه العشر الصغرى القراءات قرأ وإذا اءات العشر،بالقر للقراءة ينتقل فإنه السبع

 عنه نقله فيما -عبداحلكيم عبداللطيف /الشيخ ذكر وقد ،الشريف العلم هذا يف الطلب من مراحل
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 أقرأ مل أنا ال ال: الزيات، قال /الشيخ على قرأا الطيبة :القاضي للشيخ قال أنه -بعض تالميذه
  .حتفظ ال ويصةألا ع ؛الطيبة

لذا مل أستطع أن أجزم حبصوله على اإلسناد بالقراءات العشر من طريق طيبة النشر أم ال، 
علي بن عبد الرمحن  /بيد أن الشيخ ،من طريق طيبة النشر ين مل أجد له إسناداً مكتوباًإحيث 

اضي بقصر أنه قرأ القرآن كامالً على الشيخ الق :قال ،احلذيفي إمام وخطيب املسجد النبوي
وحصل على  ،فقد يكون درس من طريق الشاطبية ،املنفصل قبل وفاة الشيخ عبد الفتاح القاضي

ولكنه مل جييز  ،أو يكون حصل على اإلسناد فيها بالقراءات العشر ،اإلسناد فيها برواية حفص فقط
  واهللا أعلم. ،غريه ا إال رواية حفص
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  الثاين الفصل

  بدالفتاح القاضي يف الدراسات القرآنية من خالل مصنفاتهجهود الشيخ ع 
   ويشتمل على مبحثني:

  .جهود الشيخ عبدالفتاح القاضي يف الدراسات القرآنية من خالل مصنفاته :ولاملبحث األ

  ة مطالب:تويشتمل على س

  مؤلفاته يف علم القراءات. :األول املطلب

  مؤلفاته يف علم عد اآلي. :الثاين املطلب

   مؤلفاته يف علوم القرآن. :الثالث طلبامل

  مقاالته املتعلقة بالدراسات القرآنية. :الرابع املطلب

  اختياراته فيما يتعلق بالدراسات القرآنية. :اخلامس املطلب

  جهوده يف الرد على املستشرقني الطاعنني يف القراءات. :السادس املطلب

     .املراجعةو والتصحيح التحقيق يف جمهوداته :املبحث الثاين
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  جهود الشيخ عبدالفتاح القاضي يف الدراسات القرآنية من خالل مصنفاتهاملبحث األول: 
 قلوب يف ووقعت ،مؤلفات الشيخ عبد الفتاح القاضيعلى الرضا والقبول   اهللا كتب
 هو ماعلى غري  تهاعبارووضوح  سهولةمن  ملا متيزت به والسرور، البشر موقع طالب العلم

 ختصص يف للطالب املرجع األول املؤلفات هذه من بعضاً حىت صار املصنفات األخرى، يف موجود
 ينفع اهللا  ،هذا أمر مشهود يف مصنفات العلماء املخلصنيو نيته، لصدق إال ذاك القراءات؛ وما

 يف وقوله معترباً، رأيه فصار ،مكانة عظيمة يف قلوم ت مصنفاتهتبوأحىت  ،ا الطالب أميا نفع
على دراسة المية الشاطيب املسماة طالب علم القراءات ال يقبل ف ،منتظراً فيها املختلف املسائل

القيم  ،ن أول ما ينصحه به شيخه هو اقتناء الكتابني القيمنياحبرز األماين ووجه التهاين إال وك
للشيخ عبد الفتاح  ،وكتاب البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة ،شرح الوايف ملنت الشاطبية

  القاضي.
 يف متداول مطبوع ،منها وعشرين مخسة وعشرين مؤلفاً، مثانية وكتبه مؤلفاته وقد بلغت 
 الكرمي لتحفيظ القرآن اخلريية اجلمعية تبنت والنشر، وقد للطباعة طريقها يف وثالثة منها املكتبات،

 يتم اموعة ما هذه ويف كاملة، يف جمموعة لتخرج القاضي عبدالفتاح مؤلفات الشيخ طباعة جبدة
  .مرة ألول طباعته

 هـ ١٤٣٣ سنة:بتصريح يف لقاء له يف جملة الضياء  إبراهيم األخضر الشيخ أحتف وقد
 الشيخ تصويبات واختيارات عليها نادرة اقتنائه ملخطوطة ووه ،مجيل وخرب علمية سارة مبفاجأة

 وكانت وقتها يف طريقها للطباعة، العشر، اءاتالقر النشر يف طيبة منت ضبط يف عبدالفتاح القاضي
  .مجيل اخلطاطني، وبإخراج أحد كبار خطَّها أن بعد

أعرض إن شاء اهللا وف وس ،والتحقيق التأليف، بني الشيخ القاضي مؤلفات دارت لقد 
  جمهوداته يف الدراسات القرآنية حسب الفن الذي صنفت فيه.

وبلغ مبلغ االشتهار لعمدته يف  ،ذا صدارة يف فنه وسأخص بالدراسة التفصيلية منها ما كان
  عصره.
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 يف علم القراءات. الشيخ عبد الفتاح القاضي مؤلفات: األول املطلب
 حسب أقدمية الطبعة، ذكر مؤلفات الشيخ القاضي يف علم القراءات إمجاالً املسألة األوىل:

 وهي كالتايل:
 .)١(العرب لغة من وتوجيهها الشاذة القراءات -١
  .   )٢(السبع القراءات يف يف شرح الشاطبية الوايف -٢
  .)٣(القراءة يف كلٍّ ومنهج قراءام وتواتر وروام العشرة القراء تاريخ -٣
 .)٤(اإليضاح ملنت الدرة يف القراءات الثالث املتممة للقراءات العشر -٤
 .)٥(البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة -٥

  ويشمل: ،منظومات علم القراءات للشيخ وشروحها
  .)٦(شرح النظم اجلامع لقراءة اإلمام نافع -٦
  .)٧(السر املصون يف رواية قالون من طريق الشاطبية=  -٧
 .)٨(شرح السر املصون يف رواية قالون من طريق الشاطبية -٨
  

                                                             
 م، والثانية:١٩٨١ - هـ١٤٠١ ،١، طلبنان بريوت، العريب، الكتاب دار: الناشر له طبعتان الطبعة األوىل: ابالكت )١(

        . م٢٠١٤ ،١ط الشاطيب، اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: الناشر
 مركز جدة،: الناشر ، والثانية:هـ ١٤١٢، ٤ط للتوزيع، السوادي مكتبة: الناشر: األوىل الطبعة طبعتان له الكتاب )٢(

     . م٢٠١٤ ،١ط الشاطيب، اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات
 خلف للتراث، األزهرية املكتبة: الناشر أمحد، منصور السيد السادات الشيخ: تعليق: األوىل الطبعة طبعتان له الكتاب )٣(

 القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: الناشر م، والثانية:٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ ،١ط القاهرة، الشريف، األزهر اجلامع
  .  م٢٠١٤ ،١ط الشاطيب، اإلمام مبعهد

 -هـ ١٤٣٣والتوزيع، الطبعة األوىل،  القاهرة، دار السالم للطباعة والنشر: الناشر: األوىل الطبعة طبعتان له الكتاب )٤(
 .  م٢٠١٤ ،١ط الشاطيب، اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات دراساتال مركز جدة،: الناشر م، والثانية:٢٠١٢

 مركز جدة،: الناشر ، دط، دت، والثانية:لبنان بريوت، العريب، الكتاب دار: الناشر: األوىل الطبعة طبعتان له الكتاب )٥(
  .  م٢٠١٤ ،١ط الشاطيب، اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات

 مركز جدة،: الناشر دط، دت، والثانية: للتراث، األزهرية القاهرة، املكتبة: الناشر: األوىل الطبعة تانطبع له الكتاب )٦(
 .    م٢٠١٤ ،١ط الشاطيب، اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات

  .م٢٠١٤ ،١الشاطيب، ط اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: له طبعة واحدة الكتاب )٧(
 .م٢٠١٤ ،١الشاطيب، ط اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: له طبعة واحدة الكتاب )٨(
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  .)١(النظم اجلامع لقراءة اإلمام نافع -٩
اءات العشر على الشاطبية النشر يف القرشرح منحة موىل الرب فيما زاده كتاب  -١٠

  .)٢(والدرة
  .)٣(القراءات توجيه -١١
    .)٤(الكرمي القرآن قراءات يف أحباث -١٢

  يف القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدرة.  البدور الزاهرة: املسألة الثانية
راءات وال شيخاً فال تكاد جتد طالباً من طالب الق ،وهو من أشهر مؤلفاته بل هو أشهرها

من الشيوخ املقرئني إال وهو يعتمده ويعول عليه، وقد مجع فيها القراءات العشر من طريقي 
الشاطبية والدرة والتيسري والتحبري، بطريقة سهلة ميسرة جتمع املتفرق وتقرب املتباعد، يذكر يف 

ورة الناس، وهو يف كل ربع من القرآن ما فيه من الفرش واألصول، بدأ بسورة البقرة، وختم بس
يسلك طريقة العالمة  ،ذلك كما صرح الشيخ عبدالفتاح القاضي يف مقدمة هذا الكتاب

   .)٥(»غيث النفع يف القراءات السبع«يف كتابه الثمني  )ـه ١١١٧ املتوىف سنة:( ،الصفاقسي
ويف كتاب البدور الزاهرة جهد مشكور، وعمل جليل، يدل " قال الشيخ شعبان إمساعيل: 

 ،من بيان القراءات أو الروايات املختلفة ،ى مدى اجلهد الذي بذله الشيخ يف تأليف هذا الكتابعل
  .)٦("منسوبة إىل من يقرأ ا، مع الضبط والتحرير، وبيان األوجه املترتبة على اختالف الروايات

  .الزاهرة البدور كتاب القاضي الفتاح الشيخ عبد سبب تأليف
 : " فلما-رمحه اهللا –، فقال السبب يف تصنيفه الكتابهذا ة ذكر الشيخ يف مقدم لقد

 والدرة الشاطبية يف ما جيمع كتاب إىل ماسة القراءات معهد من األوىل املرحلة طالب حاجة رأيت

                                                             
 .م٢٠١٤ ،١ط، الشاطيب اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: له طبعة واحدة الكتاب )١(
 .م٢٠١٤ ،١ط، الشاطيب اإلمام مبعهد القرآنية تواملعلوما الدراسات مركز جدة،: له طبعة واحدة الكتاب )٢(
 .م٢٠١٤ ،١ط، الشاطيب اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: له طبعة واحدة الكتاب )٣(
 .م٢٠١٤ ،١ط، الشاطيب اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: له طبعة واحدة الكتاب )٤(
 السميع عبد حممود أمحد: حتقيق ،السبع القراءات يف النفع غيث النوري، احلسن أبو سامل، بن حممد بن يعل :الصفاقسي )٥(

     .، دتالعلمية الكتب دار بريوت، ،١ط احلفيان، الشافعي
 ).   ٦٦: صهـ، (١٤٣٣، ٩عدد  ضياء، جملة ،جميد وتاريخ عطرة سرية القاضي عبدالفتاح اجلاراهللا، )٦(
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 والتحبري، التيسري طريقي من العشر القراءات وضمنته الكتاب، هذا وضعت القراءات، من
  .)١(والدرة" والشاطبية

وإن دل  ،أنه قد كُلف ذا العمل من قبل املسؤولني يف معهد القراءاتفيفهم من ذلك 
فما هذا التكليف إال  ،يف هذا اال هنبوغذلك على شيء فإمنا يدل على متيز الشيخ عن أقرانه و

  تشريف.
  .زمن تأليفه
ألف وثالمثائة وأربع  سنة:من تأليفه يف العاشر من شهر ذي احلجة  الشيخوقد فرغ 

ألف وتسعمائة ومخس ومخسني من  سنة:ر يونيو هلثالثني مضت من ش ،ن اهلجرةوسبعني م
  امليالد.

   .يف الكتاب الشيخ منهج
  مسلك صاحب غيث النفع يف ترتيبه  الكتاب يف القاضي الفتاح عبد الشيخسلك

 .ونظامه، فيذكر كل ربع من القرآن الكرمي على حدة
 مبينا خالف األئمة العشرة  ،مةمن كلمات اخلالف كلمة كل ربع كل ذكر ما يفي

 .األصول، أم من قبيل الفرشيف كل منها، سواء أكان ذلك اخلالف من قبيل 
  ا آخربعد االنتهاء من الربع على هذه الكيفية يذكر آخر كلمة فيه وينبه على أ

 الربع.
 سواء وافق ما يف الغيث أم  ،التزم يف بيان أواخر األرباع مبا يف املصحف األمريي

  لفه.خا
 ضاما النظري إىل  ،ويذكر ما فيها "املمال" وحيصر مجيع الكلمات املمالة يذكر

نظريه، مبينا عند كل كلمة ونظريها من مييلها ومن يقللها، غري أنه مل حيذ حذو صاحب الغيث يف 
 ،كقوله: الدنيا هلم وبصرى، من غري أن مييز املميلني من املقللني ،مجعه بني من مييل ومن يقلل

بل يذكر الكلمة ومثيالا مث يصرح باسم  ،تمادا على ما ذكره يف املقدمة من قاعدة كل منهماع

                                                             
 القراءات -  والدرة الشاطبية طريقي من املتواترة العشر القراءات يف الزاهرة البدور القاضي، الفتاح انظر: عبد )١(

 ).١/٥( دت،العريب،  الكتاب دار بريوت، دط،، العرب لغة من وتوجيهها الشاذةُ
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ذكر مجيع ف ،ومن يقللها كذلك زيادة يف البيان، ومبالغة يف اإليضاح ،من مييلها باتفاق أو اختالف
   وبيان حكمها جلميع القراء. ،األلفاظ املمالة يف القرآن الكرمي

  ويقسمه إىل  ،" املدغم " :يذكر ،"املمال" على هذا الوجهبعد الفراغ من بيان
قسمني: صغري وكبري، فيبدأ بالصغري ويذكر فيه ما احتواه الربع من الكلمات اليت يتحقق فيها هذا 
النوع من اإلدغام، مث يبني من يظهرها ومن يدغمها من القراء العشرة، مث يثىن بالكبري فيستوعب 

ولكن ال ينبه على من يدغمها اعتمادا على  ،هذا النوع من اإلدغام أيضاًالكلمات اليت يتحقق فيها 
هو  )١(وألنه من املعلوم بداهة عند املشتغلني ذا الفن أن السوسي ؛ذكره يف أول ربع من القرآن

 فإن وافقه أحد من العشرة على إدغام  ،صاحب هذا املذهب
حصر ف ،غام كذا من الكلمات فالن"" وقد وافقه على إد نبه عليه فيقول:يبعض الكلمات 

مجيع األلفاظ املدغمة سواء كان إدغامها من قبيل اإلدغام الصغري أم من قبيل اإلدغام الكبري مع 
  بيان حكمها أيضا.

  مل يتعرض لشيء من أبواب األصول، اكتفاء بذكر قاعدة كل قارئ أو راو عند
  بيان حكمها يف مواضعها.و ،عن ذلك بذكر مجيع هاءات الضمري أول موضع، واستغىن

 مع بيان حكم كل يف موطنه ،وياءات الزوائد ،ياءات اإلضافة ىاستقص. 
 فال يترك كلمة  ،اعتىن  بباب وقف محزة وهشام على اهلمز لدقته، وصعوبة مسلكه

إال  ،ما فيها من األوجه هلما عند الوقف -يف إيضاح وجالء  -من الكلمات املهموزة إال ويبني 
  فيكتفي باإلشارة إىل ما فيها من األوجه.  ثرياًإذا تكررت ك

  ًاليت تكررت مراراً ،قد جيمع الكلمات املنتشرة يف الربع املبعثرة يف جوانبهأحيانا، 
نظمها يإسرائيل، و ،القرآن ،البيوت ،خريا ،الصالة :مثل ،سواء كانت من األصول أم من الفرش

أو "واضح" أو "ال خيفي" طلبا  ،"جلي" :قوليف واحداً كم عليها حكماًحييف سلك واحد، و
  وحذرا من كثرة التكرار. ،لالختصار

                                                             
 حممد أيب عن: ومساعا رضاع القراءة أخذ املقرئ، شعيب أبو السوسي، اجلارود بن اهللا عبد بن زياد بن السوسي: صاحل )١(

 النحوي، جرير بن موسى حممد، املعصوم أبو ابنه عنه: القراءة عيينة، وروى بن وسفيان أسامة، بن محاد أسامة اليزيدي وأيب
 الكبار القراء معرفةهـ. انظر: الذهيب،  ٢٦١والنسائي، وأبو حات الرازي، مات سنة:  الطرسوسي، حممد احلارث وأبو
 .)١٤٤٦ :ت ،١/٣٣٣(، القراء طبقات يف النهاية غايةوابن اجلزري،  ،)١٣ :ت ،١/١١٥(، واألعصار الطبقات على
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  مل يدخر وسعا يف توضيح العبارة، وتبسيط األسلوب، وجتنب التعقيد، والبعد عن
  إىل ذلك سبيالً. اعالصعوبة ما استط

  .وصف الكتاب
 مبيناً  ،دافع يف تأليف الكتابالوبني فيها  ،استهل الكتاب مبقدمة كعادة املصنفني

 .)١(واملنهج الذي سيعتمده ،طرقه
 كما درج بني العلماء يف  ،مبقدمة يف مبادئ القراءات استهلها بتعريف العلم أتى

     :للبيت القائل تعريف أي فن موافقاً
  رةـد واملوضوع مث الثمـحل... وا إن مبادئ كل فن عشرة

  واالسم االستمداد حكم الشارع...  عـونسبة وفضله والواض
  ومن درى اجلميع حاز الشرفا...  ائل والبعض بالبعض اكتفيمس

  رمحه اهللا. واحلقيقة أن الشيخ قد حاز الشرف بذكره مجيع املبادئ
  م وطرقهم متبعا يف ترتيبهم ترتيب اإلمام الشاطيب يفذكر القراء العشرة وروا

 يفب منت الدّرّة املضية منظومته الالمية حرز األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع، مث ترتي
، ذاكراً  القراء أوالً، مبيناً اسم كل قارئ وكنيته ونسبه، القراءات املتممة للعشر لإلمام ابن اجلزري

موضحاً إن كان من التابعني، وسنة وفاته، مث ذكر الرواة بقوله مثالً: راويا نافع: قالون، وورش، مث 
فاته، مث ذكر الطرق، بذكر اسم الطريق، ولقبه، يذكر اسم كل راوي وكنيته، ونسبه، وسنة و

  وكنيته، حسب ما يتيسر له.
 والواجب ،واخلالف ،والطرق ،والروايات ،ذكر املؤلف الفرق بني القراءات، 

 ، فقال: خالصة ما قاله العلماء.واجلائز باختصار وإيضاح بليغ
 كر وقد اصطلح فيه على مخسة مصطلحات الختصار ذ، )٢(بني مصطلح الكتاب

 :فجعل، امساء القراء
  .وأبو جعفر العاشر ،املدنيان: لنافع -١
  .ويعقوب ،عمرو البصريان: أبو -٢

                                                             
 ).  ٥(ص: دط، والدرة، الشاطبية طريقي من املتواترة العشر القراءات يف الزاهرة البدور القاضي، الفتاح انظر: عبد )١(
 ).  ١٢(ص: املتواترة، العشر القراءات يف الزاهرة البدور القاضي، الفتاح انظر: عبد )٢(
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  .والكسائي ،االخوان: محزة -٣
  .وخلف ،والكسائي ،ومحزة ،الكوفيون: عاصم -٤
  .وخلف العاشر ،والكسائي ،األصحاب: محزة -٥
 .إذا وافق خلف يف اختياره محزة ال يقيده 
 وإذا روى عن  ،اختياره عن نفسه أو العاشر :لهعند ذكر خلف عن نفسه يقيده بقو
  .خلف عن محزة :محزة قال
 عن روايته عن الكسائي إذا اختلفت بقول ،ميز رواية الدوري عن أيب عمرو: 

باإلمالة  :كقوله يف الكالم عن املمال يف كلمة الناس ،أو دوري الكسائي ،دوري أيب عمرو
 أو البصري. ،لدوري أيب عمرو

  مع روايته عن الكسائي وذلك  ،رواية الدوري عن أيب عمرروايتان إذا اتفقت ال
 ؛للبصري والدوري :قال ،(الكافرين) :كما يف املمال يف قوله تعاىل ،فال يقيده ،إذا ذكر معطوفاً

 أن عطفه على البصري دليل على أن املراد به دوري الكسائي. معترباً ،لئال يلتبس على القارئ
 للبصري  :فيقول ،نت له روايتان خمتلفتان عن أيب عمروإذا كا الدوري ال يقيد

لوضوح املراد  ؛(نغفر لكم) للبصري خبلف عن الدوري :كقوله يف املدغم ،خبلف عن الدوري
وهو دوري أيب عمرو. ،حينئذ  

  فقد وافقه على ادغام كذا من الكلمات فالن :يف اإلدغام أنه إذا قالوضح، 
ألنه اعترب أنه من البديهيات عند  ؛د على اإلمام السوسيفمرجع الضمري يف كلمة وافقه يعو

 املشتغلني ذا الفن أن صاحب االدغام واألصل فيه هو السوسي.
  ا مباحثيف ثالث ذكر باب االستعاذة وما يتعلق: 

  األول: حكمها.
  الثاين: صيغتها.

  .كيفيتها :الثالث
   .هر اومواطن اإلخفاء واجل ،مذاهب القراء العشر فيهامتضمنة 
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 ا ، وحكمها،ذكر باب البسملة ومذاهب القراء العشرة فيهاموضحاً وحاال ،
ملن  )١(حكمها بني السورتني ملن يسكت، أو يبسمل، أو يصل، شارحاً أحواهلا يف األربع الزهر

فرق بينها وبني باقي السور، بالرغم من أنه رجح أنه ال فرق بينها وبني غريها من السور، ذاكراً 
 ذا هو الصحيح املختار الذي عليه العمل، ونبه على األوجه بني سوريت: األنفال، وبراءة؛أن ه

       ملتزما مبنهجه يف تبسيط األسلوب وجتنب التعقيد.
 اية يف ولعله أخر ذكره ومل يأت به يف موضعه بني  ،بباب التكبري أتى الكتاب

فأفرده  ،ألطال إطالة قد تشتت ذهن الطالب ؛ولو أتى به يف موضعه ،السور؛ ملناسبته اية القرآن
 وأيضاً ألنه قد أمجع العلماء على أنه ليس من القرآن. ؛الناسسورة يف باب مستقل بعد اية 

      :جعل باب التكبري يف ستة مباحثمث 
    .وروده سبب يف :األول املبحث

  .حكمه يف :املبحث الثاين
  .عنه ورد من بيان يف :املبحث الثالث

  .صيغته يف :بحث الرابعامل
  .وانتهائه ابتدائه موضع يف :املبحث اخلامس

  .أوجهه بيان يف :السادس املبحث
  ،مث أعقب باب التكبري ستة فوائد غاية يف األمهية، تنم عن حس الشيخ حباجة طالبه

 ومراعاته هلم، وتلمسه ملواضع حاجتهم، أمساها فوائد مهمة، وهي:
ن اجلزري عن أن اختالف األوجه السبعة بني السورتني الفائدة األوىل: ذكر قول اب

وإن مل  ،حبيث يلزم اإلتيان ا كلها بني كل سورتني ،املشتملة على التكبري ليس اختالف رواية
إمنا يتعني اإلتيان بوجه مما خيتص به آخر  ،وإمنا هو اختالف ختيري ؛يفعل كان إخالالً يف الرواية

  ملن قصد مجع هذه )٢(ل السورة ووجه من األوجه الثالثة احملتملةووجه مما خيتص به أو ،السورة

                                                             
 .اهلمزة البلد، املطففني، القيامة،: اآلتية السور ا واملقصود ،)بسمال الزهر األربع يف وبعضهم( الميته، يف الشاطيب ذكرها )١(
 بأول اناإلتي مث البسملة وعلى التكبري، وعلى السورة، آخر على الوقف أعين اجلميع، قطع :أوهلا: هي احملتملة الثالثة )٢(

 وصل أعين اجلميع، وصل: ثالثها .التالية بأول البسملة ووصل التكبري، وعلى السورة آخر على الوقف: ثانيها .التالية السورة
 الثالثة األوجه هذه مسيت التالية، وإمنا السورة بأول البسملة وصل ومع بالبسملة، التكبري وصل مع بالتكبري السورة آخر

 ).  ١/٣٥٣( الزاهرة، البدور انظر: القاضي، .وآخرها السورة ألول التكبري لحصو الحتماهلا حمتملة؛
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 إذ االختالف يف ذلك اختالف رواية. ؛الطرق
ووجوب الترتيب بينهما عند  ،والتحميد ،والتكبري ،عن اجلمع بني التهليل :الفائدة الثانية

فقد ثبت ذلك  ،وتقدمي ذلك كله على البسملة ،ووجوب وصلهم مجيعا مبثابة مجلة واحدة ،اجلمع
 داء.أرواية وصح 

وال  ،(ال إله إال اهللا واهللا أكرب) :فيجوز قول ،وأنه جيوز التهليل مع التكبري من غري حتميد
 (اهللا أكرب وهللا احلمد). :فال نقول ،جيوز التحميد مع التكبري من غري ليل

 ،ه من جتويدوما يتعني علي ،تكلم فيها عن وصل التكبري بآخر السورة :الفائدة الثالثة
 وحكم مهزة الوصل وغريه. ،كالتقاء الساكنني

وهي جواز التوسط للتعظيم للبزي وقنبل يف املنفصل من  ،وأتى بفائدة من طريق الطيبة
 ا مل تثبت من طريق الشاطبية.أونص على  ،(ال إله إال اهللا) :مجلة

نبل بني السورتني على ذكر فيها مجيع األوجه اجلائزة لكل من البزي وق :الفائدة الرابعة
ومن جعل التكبري ألول  ،وعلى مذهب من جعل التكبري آلخر السورة ،اعتبار ثبوت التكبري

 واألوجه إذا وصل الناس واحلمد. ،السورة
 ياء حتبف للبزي قرأت إذا" قال:  حيث ،فائدة فريدة يف رواية البزيذكر  :الفائدة السادسة

 الياء بإسكان له قرأت إذا وأما والنصر، الكافرون بني وجها والثالثون اخلمسة تأيت ،"دين ويل" 
  .)١("حتميد وال ليل غري من السبعة التكبري أوجه إال تأيت فال

 التكبري للبزي وقنبل حال البدء بأية سورة من  مع االستعاذة أوجه يف تتمة مث ذكر
  .)٢(سور اخلتم
 وأن القبول، ثوب كتابال هذا يكسو أن وطيد جالله جل ريب يف وأملي دعا مث 

 وأن عملي، ميزان من احلسنات كفة يف يضعه وأن اجلليل، العلم هذا دراسة على العاكفني به ينفع
!  "  #  $  %  &  '  )  (      *  +   S  يدي بني يسعى ونورا ضياء يل جيعله

  8  7     6    5    4  32  1    0  /    .  -  ,R  :٣(]١٢[احلديد(.  
   .ضيحية على منهج الشيخ القاضي يف كتابه البدور الزاهرةأمثلة تو

                                                             
 ).  ١/٣٥٦( املتواترة، العشر القراءات يف الزاهرة البدور القاضي، الفتاح انظر: عبد )١(
 .الناس إىل الضحى من ابتداء السور هي )٢(
 ).  ١/٦( الزاهرة، البدور انظر: القاضي، )٣(
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   :)١(الفاحتة سورة :املثال األول
S ) R ثالث وقدره اإلشباع،: أوجه ثالثة القراء جلميع فيه جاز عليه وقف إذا 

 مع الساكنني اجتماع ملراعاة )٢(ألفان وقدره والتوسط، بالعارض، اعتدادا الساكنني اللتقاء ألفات
 وعدم السكون لعروض نظراً واحدة ألف وقدره والقصر ،عارضا الساكن هذا كون مالحظة
  .ماثله ما مجيع يف الثالث األوجه هذه وجترى به، االعتداد

 ،ول كلمة حتوي مد عارض للسكون ذكر حكمه جلميع القراءأفنالحظ هنا أنه عند ذكر 
  وذكر أن هذه األوجه جتري يف مجيع ما ماثله. ،ومقداره وحكمه

S , R والقصر ،والتوسط ،اإلشباع: أوجه أربعة القراء جلميع فيه جاز عليه وقف إذا،  
 يذهب حىت ا الصوت تضعيف هو أو بثلثها، وقدر احلركة ببعض النطق :وهو ،والروم

  .ماثله ما كل يف جترى األربعة األوجه وهذه ،)٣(القصر مع إال الروم يكون وال معظمها
 ،اإلشباع ،عليه الوقف عند أوجه سبعة القراء لكل فيه فيجوز S 5 R حنو أما
  .القصر مع والروم اإلمشام؛ مع ومثلها احملض؛ السكون مع والقصر ،والتوسط

 الشفتني إطباق هو :يقال أو ،صوت غري من عليه املوقوف حركة إىل اإلشارة :هو واإلمشام
  و  ،S :  9R ،حنو املضموم أو ،املتقدم كاملثال ،املرفوع احلرف تسكني عقب

S e R)٤(.  
  .الروم واإلمشام عرف ، أنهذكر أول كلمة جيوز فيها الروم واإلمشام ماعندأنه نالحظ 

  ].٢٦البقرة: [ S T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  IR  :ربع :)٥(الثاين املثال

S     O  NR به ديويه كثرياً ومثله الغنة، مع والباقون غنة، بغري محزة عن خلف أدغمه 
  ... اخل وما كثرياً

S    p   onR ورش راءمها رقق.   
S   s  rR اللفظ يف ثبوته فيكفي رمسا ثابتاً املد حرف يكن مل وإن منفصل هو.  

                                                             
 ).  ١/١٥( الزاهرة، البدور انظر: القاضي، )١(
 املقصود باأللف هنا ما درج على اصطالحه املتأخرون باحلركات مبقدار حركتني. )٢(
 ).  ١/١٥( الزاهرة، البدور انظر: القاضي، )٣(
 املرجع السابق.   )٤(
 ).  ١/٣٣( الزاهرة، البدور انظر: القاضي، )٥(
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S ¤ R والثاين والتفخيم، الترقيق،: وجهان الوقف عند وله وصال، المه ورش فخم 
  .الوصل حكم على وللداللة السكون، لعروض نظرا أرجح

S « R ورش راءه رقق.  
S   ¼  »  ºR التاء بفتح ترجعون يعقوب وقرأ ،وصال الضمري هاء كثري ابن وصل 

  .للمفعول البناء على اجليم وفتح التاء بضم والباقون للفاعل، البناء على اجليم وكسر
S Ê R اء عليه يعقوب وقف ،حبذفها وغريه السكت.  
S Î R عليه ووقف بالضم، والباقون ،اهلاء نبسكو وعلى والبصري جعفر وأبو قالون قرأ 

  .السكت اء يعقوب
S   &  %R يائه إسكان يف القراء بني خالف ال.  
S ;  : R نافع وصال بفتحها قرأ وقد الكرمي، القرآن يف وقعت إضافة ياء أول هذه 

 ياءات بني العلماء فرق وقد ظاهر، هو كما أسكنوها وقفوا وإذا ،جعفر وأبو والبصري واملكي
 خبالف املصاحف رسم يف ثابتة اإلضافة ياءات أن: األول: ثالثة بفروق اإلضافة وياءات الزوائد
 كهاء فهي ،أبدا هلا اًالم تكون فال الكلمة على زائدة اإلضافة ياءات أن: الثاين ،الزوائد ياءات

 يأت وموي ،يسر ،حنو للكلمة الما فتجيء ،وزائدة أصلية تكون الزوائد وياءات ،وكافه الضمري
  .)١(واملناد والداع

 احلذف بني دائر الزوائد ويف ،واإلسكان الفتح بني دائر اإلضافة ياء يف اخلالف أن: الثالث
  .واالثبات

S A R لورش األمساء يف ما وكذا" أنبئوين"  يف ما وكذا ،البدل من لورش فيه ما خيفي ال 
  .ووقفاً وصالً ومحزة

S I R خالصة ياء واإلبدال بني، بني التسهيل: وجهأ ثالثة الوقف عند حلمزة فيه،  
  .احلالني يف احلذف جعفر وأليب ،واحلذف

S L  K R وإليك القراء، مذاهب فيهما اختلف وقد كلمتني، من متفقتان مهزتان فيه 
  .مفصلة بياا

                                                             
 ).  ١/٢٨( الزاهرة، البدور انظر: القاضي، )١(
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 القصر ووجه ،لألصل النظر املد ووجه والقصر، املد مع األوىل بتسهيل والبزي قالون قرأ
 من نوع بأي مغري مهز قبل وقع مد حرف كل أن املقررة القواعد ومن ،التسهيل بعارض داالعتدا
 القصر التنبيه هاء يف ولقالون العارض، للتغيري رعاية وقصره األصل على مده جيوز التغيري أنواع

 " مد يتعني املد وعلى ذكر، ملا وقصره " أوالء " مد جيوز القصر فعلى منفصل، مد ألنه ؛والتوسط
 أقوى متغريا كان ولو املتصل وسبب املنفصل، قبيل من ومدها ،املتصل قبيل من مده ألن أوالء "

 أوجه ثالثة لقالون يصري هذا وعلى ،)١(األضعف مد مع األقوى قصر يصح فال املنفصل سبب من
 ثالثة يف هذه ضربت فاذا ،ستة األوجه تصري اجلمع ميم يف والسكون الصلة وجهي يف ضربت فاذا

 تسهيل: وجهان وللبزي ا، مقروء صحيحة وكلها ،وجها عشر مثانية األوجه تصري صادقني
   .)٢(أيضا صحيحة وهى ستة، أوجهه فتصري صادقني ثالثة كل وعلى والقصر املد مع األوىل

: آخر وجه وقنبل ولورش بني، بني الثانية بتسهيل ورويس جعفر وأبو وقنبل ورش وقرأ
 ،طويال للساكن فيمد ساكنة ياء إبداهلا أي قبلها، ما حركة جنس من مد حرف إبداهلا وهو

 ضربت فإذا ،أوجه ثالثة لورش فيكون ،خالصة مكسورة ياء إبداهلا وهو ثالث وجه وحده ولورش
 عشر مثانية األوجه تصري صادقني إىل نظرت فإذا تسعة، األوجه تصري وأنبئوين آدم البدل ثالثة يف

 البدل قصر على فتصري األوجه ،صادقني ثالثة منها كل وعلى هؤالء ثةثال وعليه البدل قصر وجها
 أوجه فتصري ،صادقني يف واملد التوسط منها كل وعلى ،هؤالء ثالثة وعليه البدل توسط مث تسعة

 ثالثة البدل مد أوجه فتصري صادقني مد مع هؤالء ثالثة وعليه البدل مد مث ،ستة البدل يف التوسط
  .الصحيح هو هذا وجها، عشر مثانية جهاألو فمجموع ،فقط

  .صادقني ثالثة كل وعلى مد حرف إبداهلا أو الثانية تسهيل: أوجه ستة اآلية يف ولقنبل
  .الثانية اهلمزة تسهيل على صادقني أوجه وهى أوجه ثالثة اآلية يف ورويس جعفر وأليب
 البعض وذهب وىل،األ الساقطة أن على واجلمهور اهلمزتني، إحدى بإسقاط عمرو أبو وقرأ

   ...بقاعدة عمال واملد القصر أوالء يف عمرو ألىب يكون اجلمهور قول وعلى الثانية، أا إىل
  .اخل"  مغري مهز قبل مد حرف وإن" 

                                                             
     .أوالء قصر مع مدها املتويل حممد الشيخ العالمة وجوز )١(
 ).  ١/٢٨( الزاهرة، البدور انظر: القاضي، )٢(
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 يقصر ألنه ؛واملد القصر مع باإلسقاط التغيري: فقط وجهان للسوسي يكون هذا وعلى
 معه ويشترك ،ستة أوجهه تكون صادقني ثالثة يف الوجهان هذان ضرب فإذا واحدا قوال املنفصل
 إذا ألننا ؛املد إال أوالء يف له يكون فال مده إذا وأما ،املنفصل قصر إذا األوجه هذه يف الدوري

 فحينئذ ،املنفصل قبيل من أوالء مد يكون األوىل الساقطة أن وهو اجلمهور مذهب على جرينا
 من املد يكون البعض مذهب على الثانية الساقطة أن على جرينا وإذا ،قبله باملنفصل تسويته جيب
 أو منفصال كونه يف خمتلف أوالء مد أن واخلالصة ،حبال قصره يسوغ ال وحينئذ ،املتصل قبيل

 وجبت منفصال قدر إن ألنه ؛قبله املنفصل مد مع قصره جيوز ال احلالتني كلتا وعلى متصال،
 وقرأ مد، إذا بالك فما قبله ما قصر ولو ذاته يف مده وجب متصال قدر وإن ،قبله مبا تسويته
  .)١(بتحقيقهما الباقون

 يف هو إمنا ،الثانية أو األوىل تغيري يف كلمتني من اهلمزتني يف القراء اختالف حمل أن واعلم
 يتعني كما ،للجميع حتقيقهما فيتعني األوىل على الوقف عند أما ،باألخرى إحدامها وصل حال

 وبياا وجها، عشر مخسة هؤالء على الوقف عند حلمزة أن واعلم ،ا البتداءا حني الثانية حتقيق
 األوجه هذه من كل وعلى والقصر، املد مع والتسهيل ،املد مع التحقيق فيها األوىل اهلمزة أن

 وجها، عشر مخسة األوجه فتكون بياا سبق وقد األخرية اهلمزة يف اخلمسة األوجه جترى الثالثة
 ،القصر مع بالروم الثانية تسهيل مع املد مع األوىل تسهيل األول: وجهني منها لماءالع منع وقد

 الثانية مخسة الوقف حالة وهلشام ،املد مع بالروم الثانية تسهيل مع القصر مع األوىل تسهيل الثاين
  .األوىل يف له شيء وال

 S_R املد مع وتسهيلها ،املد مع اهلمزة حتقيق وقفا حلمزة وفيه لورش، فيه ما خيفي ال 
  .والقصر

S ` R مع الوقف يف له فأبد محزة إال ،ووقفا وصال مهزه حتقيق على العشرة القراء أمجع 
  .صحيحان والوجهان وكسرها اهلاء ضم

SaR تسهيل كل وعلى خالصة ياء وإبداهلا األوىل حتقيق أوجه أربعة وقفا حلمزة فيه 
  .والقصر املد مع الثانية

S d R فقط الثانية اهلمزة يف التسهيل وقفا حلمزة فيه.  

                                                             
 ).  ١/٢٩( الزاهرة، البدور انظر: القاضي، )١(
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S   k   jR بيانه سبق وقد األوىل حكم حكمها.   
S n R احلالني يف ومحزة لورش فيه ما خيفي ال.  
S y  x R حلمزة وفيه بكسرها، والباقون ،وصال املالئكة تاء بضم جعفر أبو قرأ 

  .والقصر املد مع التسهيل وقفا
S z R اجتمع وقد لورش فيه ما خيفي وال حمضة، ياء وإبداهلا زةاهلم حتقيق وقفا حلمزة فيه 

  .ياء وذات بدل اآلية هذه يف
 مع البدل وتوسط الياء ذات فتح وعليه البدل قصر أوجه أربعة فيهما ولورش ،أيب وهي

 ياء وذات بدل فيه اجتمع موضع كل يف احلكم وهكذا والتقليل الفتح مع واملد الياء ذات تقليل
 فتح فعلى S  Ñ  ÐR :تعاىل قوله يف كما البدل تأخر فإن هنا، كما الياء ذات لىع البدل وتقدم
  .واملد التوسط التقليل وعلى ومده، البدل قصر الياء ذات

S ° R الباقون وحققه ،محزة الوقف وعند جعفر وأبو السوسي ووقفا وصال مهزه أبدل.  
S º R وتشديد األلف حبذف باقونوال ،الالم وختفيف الزاي بعد ألف بزيادة محزة قرأ 

  .)١(وتسهيلها اهلمزة حتقيق وقفا وحلمزة الالم
S Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐR ونصب آدم برفع والباقون كلمات، ورفع آدم بنصب كثري ابن قرأ 

 وذات البدل حيث من لورش فيه ما تقدم وقد سامل، مؤنث مجع ألنه ؛الظاهرة بالكسرة كلمات
  .الياء

S ' R الوقف عند ومحزة احلالني يف جعفر أبوو والسوسي ورش أبدله.  
S   /  .  -R محزة وضم ،والتنوين بالرفع والباقون تنوين، بال الفاء بفتح يعقوب قرأ 
  .ووقفا وصال عليهم هاء ويعقوب

 S7 R بأوجهه لورش البدل وفيه خالصة، ياء وإبداهلا اهلمزة حتقيق وقفا حلمزة فيه 
  .الثالثة

S A R اسم ألنه ؛راؤه ترقق وال ،البدل من مستثىن ألنه ؛ورشل الياء فيه متد ال 
 الوقف عند الوجهان وحلمزة ،ووقفا وصال والقصر املد مع التسهيل جعفر أليب وفيه ،أعجمي

  .فقط
                                                             

 ).  ١/٣٠( الزاهرة، البدور انظر: القاضي، )١(
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S   D  CR يائه فتح على العشرة أمجع.  
S   J  I    HR يائه إسكان على أمجعوا.  
S L R و S ` R.  

  .كذلك باحلذف والباقون احلالني، يف همافي زائدة ياء بإثبات يعقوب قرأ
S l R ورش الالم فخم.  
S   qR ١(الربع آخر(.  

 خبلف ورش وقللها األصحاب، اجلميع أمال الوقف، عند ،S Ç R، S   ÊR: املمال
 ورش وقللها على دوري أماهلا ،)هداي( عنه، خبلف ورش وقللها على أماهلا ،)فأحياكم( عنه،

 عمرو أبو أماهلا (الكافرين) خالف، بال ورش وقللها والدوري، عمرو أبو أماهلا )النار( خبلفه،
 تقليل وال واحدا، قوال للكسائي اإلمالة فيها )خليفة( خالف، بال ورش وقللها ورويس والدوري

  .)٢(]٤١البقرة: [ SX          W  V R : يف ألحد إمالة وال
  .القراء جلميع ،]١٦البقرة: [ S  Í  Ì  ËR  الصغري:: املدغم
.  S  الكبري:   -  ,R ] :٤ – ٣الفاحتة[،  S   *  )(R ]٢: البقرة[،  S  b  aR ]البقرة :

٢٠[،  S  #  "R ]٣٠: البقرة[،  S  5  4   3R ]٣٠: البقرة[،  S  °  ¯R ] :٣(]٣٥البقرة(.    
  : تنبيهات

 ،والناس ،رارواألب ،النار حنو على وقفت فإذا كذلك، وقفا فهو وصال ميال ما كل :األول
 ملن وقلله ،وصال اإلمالة مذهبه ملن فأمله املتطرفة الكسرة أجل من أميل مما ذلك إىل وما ،واحملراب

  .عارض ألنه ؛التقليل أو اإلمالة من مانعا السكون تعترب وال ،وصال التقليل مذهبه
S 5  4   3R، S   V   U، حنو صحيح ساكن املدغم احلرف قبل وقع إذا: الثاين

 W R، S G    F  E   R، S <  ;  :9  8 R، مبا إحلاقه: وهو املتقدمني مذهب األول: مذهبان ففيه 
 كان إن واإلمشام بالروم اإلشارة فيه جيوز كما احملض، اإلدغام فيه فيجوز ،صحيح ساكن قبله ليس

 يأخرمت من كثري مذهب والثاين مكسورا، أو جمرورا كان إن فقط وبالروم ،مضموما أو مرفوعا

                                                             
 ).  ١/٣٠( الزاهرة، البدور انظر: القاضي، )١(

 ).  ١/٢٦( ،املرجع السابق )٢(
 ).  ١/٢٦( الزاهرة، البدور انظر: القاضي، )٣(
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 إدغامه يف أن ذلك يف وحجتهم حمضا، إدغاما إدغامه وعدم حركته اختالس وهو: األداء أهل
 إذا إال الساكنني بني اجلمع جيوز ال أنه وذلك ،حده غري على الساكنني بني مجعا خالصا إدغاما
 األول كان إذا أما فقط، لني حرف أم ،ولني مد حرف كان سواء ،علة حرف منهما األول كان

  .السكون لعروض نظرا فقط الوقف حالة إال جيوز فال صحيحا اكناس
 ،وصال الساكنني بني اجلمع فيها اليت املتواترة القراءات من ثبت مبا حمجوجون وهؤالء

 اجلزري ابن احملقق صحح وقد يهدي، ال أمن وخيصمون، هي، فنعما ،يف جعفر أيب كقراءة
  .املذهبني

 ،اإلدغام شرط لوجود به املقروء الصحيح هو وهذا هو، إنه: املدغم ضمن ذكرنا: الثالث
 هلا يكن فلم هلا تقوية اهلاء حركة إشباع عن عبارة الصلة وألن ؛خطا فيه باملدغم املدغم التقاء وهو

 S °  ¯ R :مثل يف له السوسي أن تقدم وقد ،ا يعتد فلم للساكن حتذف وهلذا استقالل،
 فال القصر مع والروم اإلمشام مع ومثلها ،احملض السكون مع واملد ،والتوسط ،القصر: أوجه سبعة
  .)١(تغفل

     .ورة اهلمزةص املثال الثالث:
S    8R الباقون وخففها ،جعفر وأبو ،وروح ،وخلف ،واألخوان ،الشامي امليم شدد.  
S < R، S W  V R البلد سورة يف كله تقدم.  
S S R من كل على اهلمزة حذف مع الفاء إىل اهلمزة حركة نقل وقفا فيه حلمزة 
     .التعريف الم يف والنقل السكت

S Z R ٢(بفتحهما والباقون وامليم العني بضم وخلف واألخوان شعبة قرأ(.  
    . الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبعكتاب املسألة الثالثة: 

وألقى  ،اآلنىت لقد حظيت منظومة الشاطبية بعناية العلماء والقراء منذ عصر ناظمها وح
 ،وإخالص الناظم ،ومسو اللغة ،اهللا هلا القبول يف قلوب الناس؛ ملا متتعت به من جودة السبك

 ،وإيضاح مضموا ،وشرح معانيها ،وفك رموزها ،فتسابق العلماء وأئمة أهل األداء إىل شرحها
   د.وناقل وناق ،وهم يف ذلك متفاوتون فبني مطوِل وخمتصر

                                                             
 ).  ١/٣١( الزاهرة، البدور انظر: القاضي، )١(
 ).  ١/٣٤٧( ،انظر: املرجع السابق )٢(
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فكان هذا   -رمحه اهللا  –أن تنال اهتمام الشيخ عبد الفتاح القاضي فكان من الطبيعي 
من أهم الكتب اليت شرحت هذا املنت يف العصر املتأخر إن مل يكن أمهها الكتاب الثمني الذي يعد 

 ) نسبة إىل ناظمهاالشاطبية(ـاملشهورة ب نظومةاملكتاب شرح فيه الشيخ  فهو ،على اإلطالق
بلغ عدد أبياا ثالثة وسبعني ومائة وألف واليت ي، )اين ووجه التهاينحرز األم( ـبواملسماة 

  اً.) بيت١١٧٣(
سهولة العبارة، ودقة مع للمنظومة بأسلوب عصري جذاب،  الشيخ القاضي ز شرحيمتوقد 

بتصحيح ما جاء  متيزاألسلوب الذي جيمع بني فصاحة اللفظ والداللة على املقصود بوضوح، كما 
فات بني النسخ املختلفة، وبيان الصحيح منها، وهو خالصة جيدة ألهم شروحات يف املنت من خال

  الشاطبية، حىت صار هذا الشرح هو املعتمد يف الكليات وأقسام التخصص يف علم القراءات.
  فصدق عليه االسم فكان وافياً لشرح الشاطبية ملن أراد فهمها ودراستها.

غريه من مؤلفات الشيخ  دونأكثر بالتفصيل أتناوله أن  واجب عليال رأيت أنه لذلك
  .رمحه اهللا -عبدالفتاح 

  :هذا الكتابالشيخ تأليف  أسباب
أنه قد كُلف من قبل املسؤولني عن معاهد القراءات يف  -رمحه اهللا -يظهر من كالم الشيخ

 وضعته" قال يف املقدمة:  حيث؛ فهمه ودراسته طالب املعاهدعلى سهل يمصر بتأليف شرح 
 اإلسالمية البالد يف الدينية املعاهد ولطالب املصرية، ديارنا يف األزهرية املعاهد لطالب مةخد

  .)١(الشاطبية" منت تدريس عليهم املقرر الشقيقة
وال ميكن أن يؤلف شخص كتاباً يدرس يف مكان معني إال إذا طلب منه املسؤولون عن 

  ذلك املكان تأليف مثل هذا الكتاب أو كلفوه بذلك.
  :من التأليفز

  مل يذكر املؤلف زمن تأليفه للكتاب، ولكنه أشار يف كتابه الوايف إىل كتابني، ومها:
ناظمة الزهر يف علم الفواصل، ولنا عليها " شرح ناظمة الزهر، حيث قال:  :الكتاب األول

    .)٢("شرح وجيز نافع

                                                             
 ).  ١/٣( ،٤ط السبع، القراءات يف الشاطبية شرح يف الوايف القاضي، الفتاح انظر: عبد )١(
    ).  ١/٤( املرجع السابق، )٢(
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" تأليفه فقال:  ةسنمث إنه يف آخر شرحه لناظمة الزهر وهو املسمى بشري اليسر نص على 
وكان الفراغ من هذا الشرح املبارك مساء يوم االثنني املبارك، لثمان عشرة مضت من شهر 

  .)١(هـ"١٣٦٨ألف وثالمثائة ومثان وستني،  سنة:رجب، 
  هـ.١٣٦٨فدل هذا األمر على أن تأليف الوايف كان بعد عام 

د أشبعنا الكالم على هاتني وق" البدور الزاهرة، حيث أحال إليه فقال:  :الكتاب الثاين
  وذكرنا مجيع أحواهلما جلميع القراء يف  ،]٥٠النجم: [ S     >  =R ،]٧١البقرة: [  S    ERالكلمتني: 

  .)٢("كتابنا البدور الزاهرة، فارجع إليه جتد ما يسر خاطرك، ويثلج صدرك
ل اق هـ، حيث١٣٧٤وكتاب البدور الزاهرة كان املؤلف قد انتهى من تأليفه عام 

 سنةوكان الفراغ من تأليفه يوم اخلميس املبارك، لعشر خلون من شهر ذي القعدة، " املؤلف: 
  .)٣("هـ١٣٧٤ألف وثالمثائة وأربع وسبعني من اهلجرة، 

هـ، ومبا أنه ١٣٧٤كان بعد عام  الشاطبية شرح يف كتاب الوايففدل هذا على أن تأليف 
ي القعدة تقريباً، فال أظن أن يكون قد انتهى من انتهى من البدور الزاهرة يف منتصف شهر ذ

تأليف الوايف يف شهر ونصف؛ ألن الكتاب طويلٌ، وال يالحظ على الكتاب مسات العجلة من 
املؤلف يف تأليفه وشرحه، بل يلحظ فيه ثبات قلم املؤلف، فنستطيع أن نقول: إن الوايف قد ألف يف 

  واهللا أعلم. ،هـ، أو بعد ذلك١٣٧٥عام 
  .يف الكتاب القاضي الفتاح عبد الشيخ منهج

مث ميهد لشرح األبيات ببيان املعاين  ،قسم الباب ألبيات تتصل ببعضها يف املعىن -١
وال يكتفي ببيان معىن كل كلمة  ،اللغوية للكلمات اليت يصعب فهمها على الطالب املبتدي

  منفصلة بل يعرِج عليها ببيان املعىن اللغوي للبيت.
  .بأسهل عبارة اًوافي ات شرحاًيشرح األبي ماق -٢
وهذا من أمجل  ،أو اخلالصة ،أو ويعين ذا الباب ،واحلاصل :خلص األبيات بقوله -٣

إذ جيمع شتات القول ويقدمه يف عبارة رشيقة  ؛ويسهل على طالب العلم ،ما مييز هذا الكتاب
  مبعلومة مركزة.

                                                             
 ).٢٧٩ :ص، (١ط، بشري اليسر شرح ناظمة الزهر يف علم الفواصل القاضي،انظر:  )١(

 ).   ١/٧٨( السبع، القراءات يف الشاطبية شرح يف الوايف انظر: القاضي، )٢(
 ).      ١/٣٧٥( والدرة، الشاطبية طريقي من املتواترة العشر القراءات يف الزاهرة البدور انظر: القاضي، )٣(
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 .صحيح منهاكثرياً ما يقارن بني النقول املختلفة عن العلماء ويذكر ال -٤
وضعه أن الكتاب  ذكرحبق كما  وافياً دقيقا موجزاً -رمحه اهللا  – الشيخكان  -٥

من تأليفه بتوفيق من  دافعالفحقق  ،وللطالب املبتدئ بصفة عامة ،مناسبا لالستذكار ولطلبة املعاهد
  .كما دعا يف اية الكتاببإذن اهللا تعاىل ونال القبول  ،اهللا

  .عرف تعريفا خمتصراً وافياً باإلمام الشاطيب وأهم قصائده :يف اخلطبة توصيف الكتاب:
مث قسم أبيات كل باب حسب  ،مث شرع يف شرح األبيات مقسمة حسب أبواب املنت

نه مل يكتب تاريخ أإال  ،اية األبواب وختمها بالدعاءعلى اتصاهلا يف املعىن كما تقدم، حىت أتى 
 مما اضطرين للبحث عن هذا كما قد تقدم ،ور الزاهرةالفراغ من التأليف كما فعل يف كتاب البد
  فيما كتبت عن زمن تأليف هذا الكتاب.

  مقدمة ذكر فيها األمور التالية:و البسملة،ببدأ الكتاب  :ترتيب الكتاب
 ونسلم ونصلي قوله، وسابغ فضله، وافر على تعاىل اهللا حنمد بقوله: استهل مقدمة الكتاب 

   .الطاهرين الطيبني وصحبه آله وعلى رسله، صفوة  حممد وموالنا سيدنا على
  سبب تأليفه هلذا الكتاب.مث ذكر  -١
  ترمجة خمتصرة لإلمام الشاطيب.مث ذكر  -٢
مث حتدث عن إنزال القرآن على سبعة أحرف، واحلكمة من ذلك، وصلة األحرف  -٣

 السبعة بالقراءات السبعة.
  ووجه التهاين. ما أوردها الشاطيب يف حرز األماين مث ذكر األبواب حسب -٤
 الرموز، يف الشاطيب منهج موضحاً ،جدولني يف ومدلوالا الشاطبية برموز أتى مث -٥

 .اجلماعية للرموز الثاين واجلدول الفردية، للرموز األول اجلدول فجعل
  :منهج املؤلف يف شرح األبيات

  ألبيات إىل قسمني:لشرحه  من خاللالشيخ ينقسم منهج 
   .بيات من الناحية اللغويةاألول: منهجه يف شرح األ

  .املتعلقة بالقراءات الثاين: منهجه يف شرح األبيات من ناحية القواعد العلمية
  .يف شرح األبيات من الناحية اللغوية القاضي الشيخ  القسم األول: منهج

  بالغريب: اهتمامه
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 جده البيت؛ فنببيان املعاين اللغوية للكلمات الواردة يفبالغ لقد كان للشيخ القاضي اهتمام 
  :يقول الشاطيب هل وبل)الم ( بابمثالً يف 

  ومبتال ضر طلح نواها مسري...  زينب ظعن ثنا تروي وهل بل أال
  حال وقد تيما سر ثناه وقور...  فاضل وأدغم راو فأدغمها

  ومحال حب اإلدغام ترى هل ويف...  خبالفه خلّادهم النسا يف وبل
  هال زاجرا ال واستوف هل الرعد ويف...  ضمانه نبيل واع لدى وأظهر

 يف األبيات، الغريبة الكلماتبني معىن شرحا وافياً، مث يبشرح األبيات  القاضي يقوم الشيخ
  .)١(آلخر موضع من واالنتقال السري :والظعن"  :فقال

   .)٢(ليال املسامر احملدث :والسمري
 و ،النفع ضد) الضر( و ،)٤(عياءاإل هو الذي الطلوح من) الطلح( و ،)٣(البعد) النوى(و

 و ،)٥(محزة اإلمام قبيلة) تيم( و ،املدح) الثناء( و ،احلليم الرزين) الوقور( و ،املخترب) املبتلى(
  .القدر اجلليل) النبيل(

) هال زاجرا ال استوف: (ومعىن ،اخليل ا يزجر كلمة) هال(و ،الكفالة) الضمان(و
  .)٦(التفصيل غاية فصلته ألين عناء وال كلفة بغري لك قلت ما فهم استكمل

                                                             
 بِالتحرِيك وظَعناً ظَعناً يظْعن وظَعن وأَظْعان، وظَعائن وظُعن ظُعن: الظعينة ومجع ول ابن األثري: " ظعينة،وهو صحيح؛ لق) ١(

 احلديث غريب يف النهايةانظر: ابن األثري،  ].٨٠النحل: [ S 8 7  1  0  /  .R السري، سار، والظعن: إِذَا
 ).١٣/٢٧١، (لعربلسان ا)، وابن منظور، ٣/١٥٧، (واألثر

)٢( رمةُ،: السربالليل"،  احلديث وهو املُسامS 8 7  q  pR  :رون٦٧[املؤمنونمسانظر: الطربي،  بالليل. ]، أي: ت
 ).٤/٣٧٧، (لسان العرب)، وابن منظور، ١٩/٥٤، (القرآن تأويل يف البيان جامع

 ).١٥/٣٤٧، (لسان العربانظر: ابن منظور،  آخر". مكَان ىلإِ مكَان من التحول :قال ابن منظور: " والنوى )٣(

 كلمات معاين يف الزاهرانظر: ابن األنباري،  أعيا".: البعري طَلَح: ويقال الكالُّ، التعب الرجل: " الطلح: األصمعي قال )٤(
 ).١/٣٨٨، (العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح)، واجلوهري، ١/٤١٣، (١، طالناس

 وهو غالب بن تيم وبنو ، الصديق بكر أبو منهم مرة بن تيم بنو: تيم إىل منسوبة قبائل العرب " ويف: ابن دريد لقا )٥(
 مجهرةانظر: ابن دريد،  وائل". بن بكر من بطن: ثعلبة بن اهللا تيم وبنو الرباب، من بطن: تيم وبنو قريش، من األدرم تيم

 ).١/١٠٨٣، (٨، طاحمليط موسالقا)، والفريوزآبادي، ١/٤١١، (١، طاللغة
 ).   ١/١٣٤( السبع، القراءات يف الشاطبية شرح يف الوايف القاضي، الفتاح انظر: عبد )٦(
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 يكون الذي الغريب يبني إنه بل الشاطيب، ألفاظ من الغريب ببيان القاضي الشيخ يكتف مل
 الدالة األحاديث ذكر عندما املقدمة يف فمثالً ونقوالت، أحاديث من ينقله فيما أو هو، كالمه يف

 على ومنها األحاديث، تلك يف وجودامل الغريب بعض شرح أحرف، سبعة على القرآن نزول على
  :املثال سبيل

 .)١(غفار..." بين أضاة عند كان  النيب أن  كعب بن أيب ما رواه مسلم بسنده عن
 من مبوضع وكان املاء، مستنقع اهلمزة بفتح األضاة بقوله: " حيث نراه يبني معىن كلمة: (أضاة)

  .)٢(عنده" نزلوا فقد غفار، بين إىل وينسب املدينة
 حكيم، بن هشام مسعت: يقول ،اخلطاب بن عمر عن بسنده مسلم اإلمام رواه وما

 سلَّم حتى فَتصبرت الصلَاة، في أُساوِره فَكدت  النيب اهللا رسول حياة يف الفرقان سورة يقرأ
  .)٤(وأقاتله" بقوله: " أواثبه حيث نراه يبني معىن كلمة: (أُساوره) .)٣(..."بردائه فلببته

وغري  ،)٥(لبته" عند رداءه عليه أي: مجعت: " بقوله) بردائه فلببته: (قوله معىن يبنيو
  .)٦(ذلك

الكثري  تركأنه شرح كل الغريب الوارد يف القصيدة، بل قد  ولكن اهتمامه هذا ليس معناه
 : يف قوله منه، فمثالً عند تعداد الشاطيب للحروف اليت حيصل فيها اإلدغام

   )٧(جال قد منه سأى حسن ذا كان ثوى...  دواضن رم ا نفسا تضق مل شفا
  يف حلروف اليت تدغم فيها الدالا عندما عدالكلمات، وكذلك  همل يبني الشارح معىن هذ

                                                             
 معناه، وبيان أحرف سبعة على القرآن أن بيان وقصرها، باب املسافرين صالة ، كتابصحيحهأحرجه مسلم يف  )١(
 ).   ٨٢١ ، حديث رقم:١/٥٦٢(
 ).  ١/٤٧، دط، (اآلثار صحاح على األنوار مشارق، انظر: القاضي عياض )٢(
 ).   ٨١٨ ، حديث رقم:١/٥٦١( أحرف، سبعة على القرآن أن بيان املسافرين، باب صالة أحرجه مسلم يف كتاب )٣(
 علمِاملُ إكمالُِ عياض، القاضي: انطر". برأسه أخذ: هنا معناه: وقيل أواثبه، فكدت أُساوره: أي : "عياض القاضي قال )٤(

دائم بفَولس٣/١٨٦( ،١ط ،م.( 
معا".  وختفيفها الْباء بتشديد بِه وساقه وأمسكه لبته في صدره عند ثَوبه علَيه مجع إِذا بردائه فلببته: " عياض القاضي قال )٥(

 ).  ١/٣٥٣، (اآلثار صحاح على األنوار مشارقانظر: القاضي عياض، 

 ).   ١/٣٥٣)، (١/٤( السبع، القراءات يف الشاطبية شرح يف الوايف القاضي، احالفت انظر: عبد )٦(
 ).     ١/٦٠( من منت الشاطبية، ،١٣٧البيت رقم  )٧(
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  )١(جال ظاهر صدقه زهد مث ضفا...  شذا ذكا سهل ترب كلم وللدال: قوله
  مل يبني الشيخ القاضي معاين هذه الكلمات. 

هتمامه بالغريب قد ال يكون نصاً، فال يقول هذه الكلمة معناها كذا، بل قد يبني ا كذلك
  )٢(معناها من خالل شرحه اإلمجايل، فمثالً عند قول الشاطيب: (فوجهان جمال)

  .)٣("ففي كل منهما وجهان حسنان لورش" يقول الشارح: 
  فقوله: (وجهان حسنان) هو شرح لقوله: (جمال) كما هو واضح.

بعض التسميات، فعندما مسى الشاطيب  يهتم أحياناً بذكر :مامه بذكر بعض التسمياتاهت
 على هنا وأطلق السبب، احلاء بفتح: احلبلبقوله:  يخ القاضيالقرآن حبل اهللا علل ذلك الش

  .)٤(اآلخرة أهوال من به متسك من كل جناة يف سبب ألنه ؛القرآن
 ، حيث قال: "الشاطيب، كترمجته البن غلبونويدخل يف ذلك ترمجة األعالم الذين ذكرهم 

 وطاهر ،غلبون بن املنعم عبد اإلمام العالمة بنا طاهر احلسن أبو الثبت احلجة اإلمام هو غلبون ابن
 ، ومهاالقرآن علوم يف املفيدة القوية التصانيف هلم الذين ،فيها املربزين القراءات علماء من وأبوه

 مصنفات ومن مبصر، وماتا كثرة حيصى ال من بعلمهما اهللا ونفع ا وأقاما مبصر ونزال حلب من
 كتاب: االبن مصنفات ومن طالب، أيب بن مكي اإلمام: تالميذه ومن اإلرشاد، كتاب: الوالد

   .)٥( "... الداين عمرو أبو اإلمام: تالميذه ومن التذكرة،
  .ه بضبط ألفاظ الشاطبيةاهتمام

  .)٦()كتابه فينا اهللا بلفح وبعد(فمثالً عند قول الشاطيب: 
  . )٧("احلَبلُ بفتح احلاء" : القاضي الشيخقال 

                                                             
 ).     ١/٦٢( من منت الشاطبية، ١٤٤البيت رقم  )١(
 ).     ١/٨٢من منت الشاطبية، ( ١٧٩ رقم البيت )٢(
 ).   ١/٨٢( الشاطبية، شرح يف الوايف )٣(
 ).   ١/١٠( املرجع السابق، )٤(
 الطبقات على الكبار القراء معرفةاملصري، يف الذهيب،  مث احلليب احلسن أبو غلبون بن املنعم عبد بن انظر: ترمجة طاهر )٥(

 الوايف ، والصفدي،)١٤٧٥: ت ،١/٣٣٩( ،القراء طبقات يف النهاية غاية، وابن اجلزري، )٤٧: ت ،١/٢٠٧( واألعصار،
 ).   ١/٧٨( الشاطبية، شرح يف الوايفو )،٣ ، ت:١٦/١٣١( دط،، بالوفيات

 من منت الشاطبية.    ٥ رقم: البيت )٦(
 ).   ١/١٠( ،الشاطبية شرح يف الوايف )٧(



       
   

٩٩ 
 

  .)١()جِدةً يخلُق ليس إذ به وأخلق(وعند قول الشاطيب: 
  .)٢("يبلى مبعىن يخلُق بفتح الياء وضم الالم" القاضي:  الشيخقال 

  وقد يذكر ضبطني للفظ واحد، فمثالً عند قول الشاطيب: 
  .)٣()تال من خير األجزاء ويف سواها...  سورة ابتدائك يف امنه بد وال(

يصح قراءة خري بالبناء للفاعل... ويصح قراءة خري بالبناء " القاضي:  الشيخ قال
  .)٤("للمفعول

  .)٥()مشبعا الفواتح عند له ومد(وعند قول الناظم: 
 الباء بفتح أو مد، لفاع من احلال على منصوب الباء بكسرومشبعاً : " القاضي الشيخقال 

  .)٦("حمذوف مصدر صفة أنه على
اهتم مبا ، فقد مل يتعرض لضبط مجيع ألفاظ الشاطبية، وإمنا ضبط الكثري منهاالشارح لكن و

حيتاجه النظم من جهة كونه نظماً ال نثراً؛ فإنه من املعروف أن الناظم حتكمه بعض األشياء املتعلقة 
  ، ومن األمثلة على ذلك:ا، فينبه الشارح على هذابالشعر، كالوزن، والقافية، وغريه

  .)٧()العال أجذم به مبدوءا ليس وما...  دائما هللا احلمد أنّ وثلّثت(: الناظم قول عند
 لقافية رعاية وقصر؛ والشرف، الرفعة: واملد العني بفتح: والعال : "القاضي الشيخ قال

  . )٨("الشعر
  ببيان مرجع الضمائر: اهتمامه

م إىل القدرة على الفهم  طالب وصوالًمن باب التيسري على ال - القاضي الشيخلقد عين 
  : اآلتيةاألمثلة خالل من  وجند ذلك واضحا جلياًبإرجاع الضمائر إىل أصحاا،  -واالستيعاب 

  
                                                             

     من منت الشاطبية.  ٦ رقم: البيت )١(
 ).١/١٠( الشاطبية، شرح يف الوايف )٢(
 من منت الشاطبية.    ١٠٦ رقم: البيت )٣(
 ).١/٤٩( الشاطبية، شرح يف يفالوا )٤(
 من منت الشاطبية.    ١٧٧ رقم: البيت )٥(
 ).    ١/٨٠( الشاطبية، شرح يف الوايف )٦(
 من منت الشاطبية.    ٤ رقم: البيت )٧(
 ).    ١/١٠( الشاطبية، شرح يف الوايف )٨(



       
   

١٠٠ 
 

   .)١()موصال إليه سؤال به وأجدر...  حلبيبه إرضائه يف يناشديف قول الشاطيب: (
يعود على اهللا  )إرضائه(يعود على القرآن، ويف  )يناشد(والضمري يف  : "القاضي الشيخ قال
    .)٢(فيه" مبا العامل للقرآن القارئ هو القرآن وحبيب ،يعود على القرآن )حلبيبه(تعاىل، ويف 

   .)٣()منافسا فيها عشت ما ا عليكويف قول الشاطيب: (
 )فيها(، ويف )٤(ت املذكورة قبالًيعود على الصفا )ا(والضمري يف : " القاضي الشيخ قال

  .)٥("يعود على الدنيا
   .رمحه اهللا تعاىل –القاضي  الشيخ وهذه املنهجية من السمات البارزة يف شرح

  منهجه يف إعراب األبيات:
مجيع الشاطبية، كما أنه مل يهملها بإعراب  - تعاىل اهللا رمحه – القاضي مل يقم الشيخ

: ، ما يليإىل إعراب، ومن األمثلة على إعرابه لبعض األبياتبيانه تاج ما حيقام بإعراب وإمنا  ؛كلها
  .)٦()مجهلَا فَلَست تنزِيهاً لربك تزِد وإِنْ...  يسراً النحلِ في أَتى ما علَىيف قول الشاطيب: (

: ، أيوهو مصدر منصوب يف موضع احلال من فاعل أتى" يف إعرابه:  يخ القاضيقال الش
  .)٧(وسهولة" يسر ذا: أي يسرا اللفظ هذا كون حال

ه بذكر الكلمات احملذوفة من البيت، وبيان إعراا، فمثالً هتمامويدخل ضمن هذا القسم ا
  .)٨(عند قول الشاطيب: (يزداد فيه جتمالً)

ذوف، والتقدير: يزداد حموجتمال: مفعول ثان ليزداد، واألول "  يخ القاضي:يقول الش
  .)٩("ئ، أو القرآن جتمالًالقار

                                                             
 من منت الشاطبية.    ١٤ رقم: البيت )١(
 .)١/١٣( الشاطبية، شرح يف الوايف )٢(
 من منت الشاطبية.    ١٩ رقم: البيت )٣(
 من ١٨: رقم البيت مفصال). القرآن جاء ا حالهم...  والتقى والصرب واإلحسان الرب أولو( :الشاطيب قول وهي )٤(

 املنظومة.
 ).١/١٤( الشاطبية، شرح يف الوايف )٥(
 من منت الشاطبية.    ٩٦ رقم: البيت )٦(
 ).١/٤١( بية،الشاط شرح يف الوايف )٧(
 من منت الشاطبية.    ١١ رقم: البيت )٨(
 ).١/١٢( الشاطبية، شرح يف الوايف )٩(



       
   

١٠١ 
 

  باملسائل الصرفية: -رمحه اهللا –القاضي  الشيخ اهتمام
  ومن ذلك: أحياناً بذكر املسائل التصريفية املتعلقة ببعض األلفاظ،  القاضي الشيخيهتم 

  .)١( )صلَامو إلَيه سؤالً بِه وأَجدر...  حلبِيِبِه إرضائه يف يناشد( :يف شرحه لقول الشاطيب
  .)٢("واحلبيب: فعيل مبعىن املفعول أي: احملبوب" : القاضي الشيخ قال

   .البالغة يف الشرحب -رمحه اهللا –القاضي  الشيخ اهتمام
 ة على ذلك: مثلومن األالواردة يف األبيات،  يةه البالغووجالأحياناً ببعض يخ الش هتملقد ا

  .)٣()قَنقَلَا الرزانة ظلُّ ويممه...  أُمه كَانَ إِذَا اأَم الْمرتضى هو(: الشاطيب قول يف
 صار ألنه نيته؛ خملصة قصده مرضي القرآن قارئ أن: واملعىن: " القاضي الشيخ قال

 حال والوقار، العقل ظل وقصده أمة، مبثابة فيكون اخلري، خلصال جامعا به وعنايته للقرآن بتوجهه
 تفتخر كأا تقصده اليت هي الرزانة الناظم وجعل والوقار، والتؤدة السكون يف اجلبل مشبها كونه

  .)٤("القرآن بقارئ اإلشادة يف مبالغة فيه اخلري خالل لكثرة تظله بأن وتتزين به،
 تفَرق حتى الدجى سواد...  فَنورت اُستنارت عنها شهب لَهاقول الشاطيب: ( يفو

انلَاو٥()ج(.  
  . )٦("والدجى مجع دجية، وهي الظلمة، وكىن ا عن اجلهل: " القاضي الشيخ قال

 عوراَء كُلِّ عن عرِيت كَما...  عنايةً الْمعانِي منها كُِسيت وقَدقول الشاطيب: ( يفو
  .)٧( )مفْصالَ

   .)٨("ت) و (عريت) من الطباقوال خيفي ما يف اجلمع بني (كسي" قال الشيخ القاضي: 
 .أحاديث أو أقوال مأثورة من الشاطيب إليه أشار ما ببيان القاضي الشيخ اهتمام

  ويتضح ذلك عند شرح الشيخ القاضي لبعض أبيات الشاطبية، ومن األمثلة على ذلك: 
                                                             

 من منت الشاطبية.    ١٦ رقم: البيت )١(
 ).١/١٣( الشاطبية، شرح يف الوايف )٢(
 من منت الشاطبية.    ٨ رقم: البيت )٣(
 ).١/١١( الشاطبية، شرح يف الوايف )٤(
 نت الشاطبية.   من م ٢٢ رقم: البيت )٥(
 ).١/١٥( الشاطبية، شرح يف الوايف )٦(
 من منت الشاطبية.    ١١٦٢ رقم: البيت )٧(
 ).١/٣٩٤( الشاطبية، شرح يف الوايف )٨(



       
   

١٠٢ 
 

  .)١()واحلُالْ التاجِ من أَنوارٍ مالَبِس...  علَيهِما والداك مرِيئاً هنِيئاً: (الشاطيب قول يف
 وعمل القرآن قرأ من: « قوله إىل إشارة إخل، والداك: قوله قال الشيخ القاضي: " ويف

 ظنكم فما الدنيا، بيوت يف الشمس ضوء من أحسن ضوؤه القيامة يوم تاجا والداه ألبس فيه مبا
  .)٣(وغريه" داود أبو رواه، )٢(»ذا؟ عمل بالذي

  . )٤()املَلَا والصفَوةُ اِهللا أَهلُ أُولَئك...  جزائه عند بالنجلِ ظَنكُم فَما: (الشاطيب قول ويف
إِنَّ للَّه أَهلني من : »  قوله إىل إشارة اهللا، أهل أولئك: قوله قال الشيخ القاضي: " ويف

 البزار أخرجه، )٥(»وخاصته لُ الْقُرآن هم أَهلُ اِهللاأَه«  فَقيلَ: من أَهلُ اِهللا منهم؟ قَالَ: ، »الناسِ
 .)٦(ماجه" وابن

 وما أَهلُه...  يقْصيه كَالْكَلْبِ كُن قيلَ (وقَد الشاطيب: لقول القاضي الشيخ شرح وعند
  .)٧(متبذِّلَا) نصحهِم في يأْتلي

 أوصى راهبا أن: ()٨(منبه بن وهب روى ما إىل إشارة ذلك قال الشيخ القاضي: " ويف
  ويأىب وجييعونه، يؤذونه فإم ألهله، الكلب كنصح تكون حىت له أخلص هللا انصح: له فقال رجال

                                                             
 من منت الشاطبية.    ١٦ رقم: البيت )١(
وبنحوه رواه  )،١٤٥٣ ، حديث رقم:٢/٧٠( دط،القرآن،  قراءة ثواب يف باب كتاب الصالة، أخرجه أبو داود يف )٢(

: وقال ،)٢٠٨٥: رقم حديث ،١/٧٥٦(، ١ط متفرقة، وآي سور فضائل ذكر ،الصحيحني على املستدرك يف احلاكم
ضعيف؛  وإسناده. أبيه عن اجلهين، معاذ بن سهل عن فائد، بن زبان حديث من ، كالمها"خيرجاه ومل اإلسناد، صحيح"

انظر: ابن حجر، . األلباين أيضاً، ضعفه وممن". وعبادته صالحه مع احلديث ضعيف: " حجر ابن قال احلافظ زبان، لضعف
     ).١/٦٦٠( ،٣، طاملصابيح مشكاةواأللباين،   ،)١/٢١٣( ،التهذيب تقريب

 ).١/١٤( الشاطبية، شرح يف الوايف )٣(
 من منت الشاطبية.    ١٧ رقم: البيت )٤(
 مسند يف )، والبزار٢١٥، برقم: ١/١٤٦، (لم القرآن وعلمهباب فضل من تع، أبواب السنة، سننهيف  ابن ماجةأخرجه  )٥(

 ،سندامليف  أمحد اإلمام ، وبنحوه رواه)٧٣٦٩: رقم حديث ،١٣/٥٢٠( ،١ط ،الزخار البحر باسم املنشور البزار
  ).٢١٦٥، برقم:١/٤٣٢(دط، ،صحيح اجلامع انظر: وصححه األلباين.، )١٢٢٩٢برقم: ، ١٩/٣٠٥(
 ).١/١٤( بية،الشاط شرح يف الوايف )٦(
 من منت الشاطبية.    ٨ رقم: البيت )٧(
 الكتب من النقل كثري صدوقاً التابعني، خيار من كان: القصص صاحب اإلخباري، اليماين اهللا عبد أبو منبه: بن وهب )٨(

 وعمرو ضل،الف بن مساك: عنه وروى، وغريهم ،عباس  وابن عمر، وابن هريرة، أيب: عن روى ثقة،: احلافظ قال القدمية،
 تقريبوابن حجر،  ،)٦٧٦٧:ت ،٣١/١٤٠( ،الكمال ذيباملزي، : انظر. هـ ١١٤: سنة مات وخلق كثري، دينار، ابن

 ).٧٤٨٥: ت ،١/٥٨٥( ،التهذيب



       
   

١٠٣ 
 

  .)١(نصحا" م حييط أن إال
 ما إِذْ لَهم شفيعاً...  كتاَبه يكُونُ ممن الشاطيب (ويجعلُنا لقول القاضي الشيخ شرح وعند

هوسن (لَاحفَيم)٢(.  
 مصدق، وماحل مشفع، شافع القرآن: ( قوله إىل إشارة هذا قال الشيخ القاضي: " ويف

  )وجهه على النار يف اهللا كبه القيامة يوم القرآن به حمل ومن جنا، القيامة يوم القرآن له شفع من

  .)٤(")٣(القرآن فضائل يف عبيد أبو أخرجه
املتعلقة بعلم  يف شرح األبيات من ناحية القواعد العلمية لقاضيعبد الفتاح ا الشيخ منهج

  القراءات:
  األبيات: سيمتق

 بعلم املتعلقة العلمية القواعد ناحية من األبيات شرح يف القاضي الشيخ لقد كان منهج
قوم مث ياألبيات عند الشرح بيتاً بيتاً، وقليالً ما يذكر بيتني أو ثالثة أو أكثر  سميقأن  القراءات

شرحها، ويف النادر جداً ما يذكر جزءاً من البيت ويذكر شرحه مث يذكر اجلزء املتروك ويشرحه ب
 بِالنقْلِ آالنَ يونسٍ لَدى...  ولنافعٍ يزِد لَم وشيئًا وشيٍءت (يف مقطع مستقل، كما فعل يف البي

  .)٥()نقِّلَا
شرحه مث قام ب) يزِد لَم وشيئًا وشيٍءفقال: (من البيت حيث ذكر جزءاً من الشطر األول 

  .)٦(حدهعلى مع بيتني قبله، مث شرح بقية الشطر األول مع الشطر الثاين 
  .املعاين ويكمل الناظم مراد يوضح مبا والقواعد املعاين يربط ما يتحرى ذلك كل ويف
  
  

                                                             
 ).١/٣٩( الشاطبية، شرح يف الوايف )١(
 من منت الشاطبية.    ٩٢ رقم: البيت )٢(
، ١العقاب، ط من تضييعه يف وما الثواب من به العمل يف وما القرآن تباعا فضل ، بابالقرآن فضائلأخرجه أبو عبيد يف  )٣(
     ). ١/٢٢٤،(١، ط لتعليقات احلسان على صحيح ابن حبانا. انظر: األلباين، : "صحيح"، وقال األلباين)١/٨٢(
 ).١/٤٠( الشاطبية، شرح يف الوايف )٤(
 من منت الشاطبية.    ٢٢٩ رقم: البيت )٥(
 ).١/١٠٥( الشاطبية، شرح يف ايفالوانظر:  )٦(



       
   

١٠٤ 
 

  .اهتمامه باملعىن اإلمجايل للبيت واخلالصات
 ملعىن ا ذكري أن الشاطبية للمنظومةشرحه  غالبيف  القاضي خالشي طريقة كانت

  .، مراعياً بذلك جانب االختصارما يطيل يف شرح األبيات وتفصيلهانادرا ، واإلمجايل للبيت
 إال أنه متيزي مبراعاة  القاضي الشيخ شرح ذكر اخلالصات، مع أن شرحه خمتصر

 ،)١(لالقو وخالصة :، فيقوللتعقيد يف شرحهايف كثري من األبيات اليت فيها بعض ا ةذكر اخلالص
  إىل غري ذلك. ،)٣(واحلاصلأو  ،)٢(أو ويستفاد من مجيع ما ذكر

  اية الباب، وذلك كما صنع يف آخر فرد الشارح خالصة للباب بأكمله يفقد ي
 .)٤(فبعدما شرح األبيات ذكر تلخيص مذاهب القراء ،باب اهلمزتني من كلمة

 اية بعض األبو فهمه،  ، يوضح فيها ما قد يلتبس على القارئقد يذكر تتمة ابيف
 :ذلك لامث، وعلى ما ينفع الطالب منه رصواحل، أو من باب التذكري

 إن: يقال ال: :  " تتمة- اهللا رمحه –يف اية باب اهلمزتني من كلمة، قال الشيخ القاضي 
 يف واهلمز املد حرف حتقق باعتبار صل،املت املد قبيل من اهلمزتني بني الفصل ألف إدخال حني املد

 بني الفصل رد القراء بعض قراءة يف ا أيت عارضة األلف هذه إن: نقول ألنا واحدة؛ كلمة
 املد يكون ال قراءا بعض يف الكلمة يف لعروضها فنظرا اآلخر، البعض قراءة يف وتركت اهلمزتني،

 .)٥(املتصل املد قبيل من فيها
 اللَّه، ولَذكْر اللَّه، أَفَغير: ورش قرأ إذا: لالمات، قال الشيخ القاضي: " تتمةا ويف اية باب

رذُك ،ى السوسي قرأ وإذا الراء، ترقيق مع اجلاللة لفظ فخم ذكر، ما وأمثال اللَّهتى حرن اللَّه 
 .)٦(والترقيق" التفخيم اجلاللة لفظ يف فله باإلمالة؛ قرأ وإذا اجلاللة، لفظ تفخيم تعني بالفتح

 لطارئ قراءته القارئ قطع لو »تتمة«، قال الشيخ القاضي: " االستعاذة ويف اية باب
 وسأل القراءة يف شيء يف شك كأن القراءة؛ مبصلحة يتعلق كالم أو -تنحنح أو كعطاس قهري

                                                             
 ).  ١٢٦، ١/١٠٩( الشاطبية، شرح يف الوايفانظر:  )١(
 ).١/١٠٦( ،املرجع السابق )٢(

 ).٣٨٠، ٣٦٦، ٣٠٨، ٢٦٩، ٢٦٣، ٢٢٧، ٢٢١، ١٢٨، ١١٢، ٨١، ٧٥، ١/٤٩( ،املرجع السابق )٣(
 ).١/٩١( ،املرجع السابق )٤(

 ).١/٩١( الشاطبية، شرح يف الوايفانظر:  )٥(
 ).١/١٧٣( ،املرجع السابق )٦(



       
   

١٠٥ 
 

 ردا ولو ا له تعلق ال لكالم أو عنها، إعراضا قطعها لو أما. التعوذ يعيد ال فإنه ليتثبت؛ جبواره من
  .)١(التعوذ" يستأنف فإنه لسالم؛

  التعليل لصنيع الناظم:
ذكر  العلة من لاثعلى سبيل املقد يعلل الشارح للناظم بعض صنيعه يف النظم، فيذكر 

ابتدأ نظمه بالبسملة ملا اشتملت " بعض األشياء يف نظمه، فمثالً عند ذكر البسملة يقول الشارح: 
   .)٢("اين اجللي، والصفات العلى هللا رب العاملنيعليه من املع

  .)٣()بسملَا الزهرِ اَألربِعِ في وبعضهموعند قول الشاطيب: (
ووصف هذه السور بالزهر كنايةٌ عن شهرا ووضوحها، ولذلك " : يخ القاضييقول الش

  .)٤("مل حيتج لتعيينها
  .)٥()تنزلَا فَتخفَى تحرِيك إِثْرِ علَى...  بائها قَبلِ من يمالْم عنه وتسكُنقول الشاطيب: ( يفو

ألن امليم حينما يراد إدغامها  ؛وإمنا قال: "وتسكَن" ومل يقل: وتدغم" : يخ القاضيالشقال 
 .)٦("تسكن، وإذا سكنت كان حكمها إلخفاء

 أَماالَ أَيضاً وعسى معاً...  متى وفي أَنى االستفْهامِ في اسمٍ وفيوعند قول الشاطيب: (
  .)٧()بلَى وقُلْ

 وإفراده ،عسيت :لقلت نفسك إىل نسبت لو إذ، عسى ولفظ" : يخ القاضيقال الش
 األفعال وبني بينه للفرق أو التيسري، يف الداين لإلمام متابعة الياء ذوات يف اندراجه مع بالذكر

 اللفظ هذا إن قال من على للرد أو متصرف، غري ألنه ؛)هدى( ،)يبأ( ،)أيت(: حنو األخرى
 يف بالياء رمسها :)بلى( )،مىت( )،أَنى( إمالة يف السبب أن -أعلم واهللا -يل ويظهر ،حرف

 ،]٨اإلسراء: [ S $  #   "  !R  :عسى ومثال ،األصل جمهولة اجلميع يف األلف ألن املصاحف؛

                                                             
 ).١/٤٥( الشاطبية، شرح يف الوايفانظر:  )١(

 ).١/٩( ،املرجع السابق )٢(
 من منت الشاطبية.    ٤٧ رقم: البيت )٣(
 ).١/٤٧( الشاطبية، شرح يف الوايفانظر:  )٤(
 من منت الشاطبية.    ٦٤ رقم: البيت )٥(
 ).١/٦٤( الشاطبية، شرح يف الوايفانظر:  )٦(
 من منت الشاطبية.    ٢٩٥ رقم: البيت )٧(



       
   

١٠٦ 
 

S  Ñ  Ð :بلي ومثال   Ï  Î   Ô  Ó  ÒR ] :مجيع أيضا والكسائي محزة وأمال ،]١١٢البقرة 
  .)١("بالياء املصاحف يف ورمست واو عن املنقلبة أو أصلها، اهول املتطرفة األلفات

  .باملصطلحات العلمية اخلاصة بعلم القراءات القاضي الشيخ اهتمام
يف بداية  جدهراءات، فناملصطلحات العلمية اخلاصة بعلم الق فيعربت القاضي يعىن الشيخ

بقوله:  ايعرف املقصود الكناية  هاء في بابفبالباب،  ةاخلاص اتكل باب يعرف باملصطلح
 هاء وتسمى الغائب، املذكر الواحد على الدالة الزائدة اهلاء: هي القراء اصطالح يف الكناية هاء"

   .)٢("الضمري
 يف شيء إدخال: لغة) اإلدغام( ه: "بقول ف اإلدغاميعر باب اإلدغام الكبري يقوم بتيفو

 واحدا حرفا باحلرفني النطق: واصطالحا ،فيه أدخله إذا الفرس فم يف اللجام أدغم: ومنه شيء،
 متحركني، فيه واملدغم املدغم كان ما: فالكبري وصغري، كبري: قسمان وهو مشددا، كالثاين
 متحركا، فيه واملدغم ساكنا املدغم كان ما: والصغري ،واملتجانسني واملتقاربني، املثلني، يف ويكون

   .)٣("واملتجانسني املتقاربني يف إال يكون وال
: الباب هذا يف بالفتح املراد" : يعرف الفتح واإلمالة بقوله يف بداية باب الفتح واإلمالةو

 له ويقال ،احلركة يقبل ال األلف إذ األلف؛ هو الذي احلرف فتح ال ،باحلرف فمه القارئ فتح
 وتنقسم ،استقامته عن عوجته إذا وحنوه الرمح أملت: يقال التعويج،: لغة واإلمالة أيضا، تفخيمال
 من واأللف الكسرة من الفتحة تقرب أن: فالكربى .وصغرى كربى،: قسمني القراء اصطالح يف

 أطلقت وإذا اإلضجاع، وتسمى احملضة، اإلمالة وهي مفرط إشباع وال خالص قلب غري من الياء
 أي: بني وبني التقليل وتسمى الكربى، واإلمالة الفتح بني ما هي: والصغرى ،إليها انصرفت الةاإلم
  .)٤("الكربى واإلمالة الفتح يلفظ بني

ومن األمور املالحظة عليه يف تعريفه باالصطالحات: اهتمامه بذكر احملترزات واملخرجات 
كبرية مفيدة، قد تصل يف بعض األوقات إىل من التعريف، بل إنه قد يطيل يف إبانة احملترزات إطالة 

  ما يقارب النصف صفحة.
                                                             

 ).١/١٤٢( الشاطبية، شرح يف الوايفانظر:  )١(
 ).١/٦٨( ،املرجع السابق )٢(

 ).١/٥٣( الشاطبية، شرح يف الوايفانظر:  )٣(
 ).١/١٤٠( ،املرجع السابق )٤(



       
   

١٠٧ 
 

حيرص الشيخ القاضي على ذكر األمساء األخرى للمصطلحات اليت ذكرها الشاطيب، ففي 
  .)١(الضمري" هاءوتسمى: " باب (هاء الكناية) نراه يقول: 

 )٢("على معىن واحد فاملد والصلة واإلشباع ألفاظ مترادفة يف هذا الباب تدل" : أيضاً وقال

  .)٣("وهذه األلف تسمى ألف الفصل" وعند تعريف ألف اإلدخال قال: 
وقد يبني الفرق بني املصطلحات يف األبواب املختلفة؛ فإن املصطلح قد خيتلف باختالف 

: إطالقان له واصطالحا الزيادة،: لغة املد قال: " حيث يف أول باب املدهو احلال الباب، كما 
 لقي إذا ،اللني حريف من حبرف أو الثالثة، واللني املد حروف من حبرف الصوت لةإطا: األول
 ساكنة إال تكون وال األلف: هي الثالثة املد وحروف ساكنا، أو مهزا اللني حرف أو املد حرف

 ما املكسور الساكنة والياء قبلها، ما املضمومة الساكنة والواو مفتوحة، إال قبلها ما يكون وال
  .)٤(قبلها"

ال يقتصر املؤلف على التعريف باملصطلحات العلمية املتعلقة بعلم القراءات، بل قد و
 حيث يتعرض لتعريف مصطلحات يف علوم أخرى، كتعريفه ملعىن املسلسل يف اصطالح احملدثني

 كاملسلسل الراوي يف إما صفة، على إسناده اتصل ما: احملدثني اصطالح يف واملسلسل"  قال:
) عن( بلفظ كاملسلسل الرواية يف وإما التحديث، بعد والتبسم الكتف على اليد ضعوو بالتشبيك

     .)٥("ذلك حنو أو ،)أخربنا( أو) مسعت( أو
  .االهتمام ببعض األمور املشكلة املتعلقة بعلم القراءات أو بالنظم

من تنبيهات على أمور مشكلة على طالب علم  الشاطبية شرح يف الوايفكتاب ال خيلو 
 " وسكت: الشيخ القاضي قراءات، فمثالً عند ذكر وصل محزة للسور يف باب البسملة قالال

 يف إال ذلك يفعل ال فإنه وصال؛ كونه عن خيرجه ال والضحى، آخر (فَحدثْ): مثل على خلف
 بسملة غري من الشرح بأول والضحى آخر واصال يعترب احلال هذه يف وألنه الوصل؛ حال

                                                             
 ).١/٦٨( الشاطبية، شرح يف الوايف )١(

 ).١/٦٠( ،املرجع السابق )٢(
 ).     ١/٦٩( ،سابقاملرجع ال )٣(

 ).     ١/٧٢( الشاطبية، شرح يف الوايف )٤(
 ).     ١/٣٨٤( السابق، املرجع )٥(



       
   

١٠٨ 
 

أن يعلم أنه البد من اإلتيان بالبسملة جلميع القراء بني آخر سورة الناس وأول وينبغي ... بينهما
  .)١("سورة الفاحتة؛ فإن الفاحتة وإن صلت لفظاً فهي مبتدأ ا حكماً، إذ ليس قبلها شيء حقيقة

 أن " وينبغي: كلمتني، قال الشيخ القاضي ويف كلمة يف املتقاربني احلرفني إدغام ويف باب
 بال القاف استعالء صفة معه تبقى ال حمض إدغام الباب هذا يف الكاف يف القاف غامإد أن يعلم

 أبقى من األداء أهل فمن ،]٢٠:املرسالت[ S "     !R  :يف الكاف يف القاف إدغام وأما خالف،
   .)٢("به املأخوذ املشهور هو وهذا حذفها، من ومنهم القاف، استعالء صفة

  .الرمزينص على املواضع اليت توهم 
   .)٣(جلَا) بِتخيِريِه وقاَلُونٌ دراكاً...  محرك قَبلَ الْجمعِ ميمِ ضم (وصلْ الشاطيب:قول  ففي
  .)٤("قالون باسم لتصرحيه لورش رمزا جال جيم وليست" : الشيخ القاضي قال

  :بيانه ملا يقرأ به وما ال يقرأ به وإن أنكره الشاطيب
 يؤده، نوله، نصله، نؤته، قال ،ملذاهب القراء السبعة يف الكلماتخ الشيعند تلخيصه 

 يف اإلشباع إال وأصله النظم طريق من له ليس هشاماً أن على احملققني " ولكن :القاضي الشيخ
  .)٥(عليه" له االقتصار فينبغي طه، يف يأْته لفظ

 مستفْهِماً آالنَ يؤاخذُكُم بعضهمو...  إيت الْوصلِ همزِ بعد وما: (الشاطيب قول يفو
  .)٦()تلَا

 أن على مبنطوقه يدل )يؤاخذكم وبعضهم(: الناظم قول أن غري"  القاضي: الشيخ قال
 ،ميدها ومل يوسطها فلم ،يؤاخذُكُم كلمة من األلف استثىن ورش قراءة الناقلني األداء أهل بعض
 الكلمة هذه أن مع ،واملد التوسط فيها فأجاز ،كغريها جراهاأ اآلخر البعض أن على مبفهومه ويدل

   .)٧("وبعضهم كلمة حيذف أن الشاطيب اإلمام على فكان ،تقدم كما باإلمجاع مستثناة

                                                             
 ).     ١/٤٦( الشاطبية، شرح يف الوايف )١(
 ).     ١/٦١( السابق، املرجع )٢(
     .من منت الشاطبية ١١١: رقم البيت )٣(
 ).     ١/٥١( الشاطبية، شرح يف الوايف )٤(
 ).     ١/٧٠( السابق، عاملرج )٥(
     .من منت الشاطبية ١٧٤: رقم البيت )٦(
 ).     ١/٧٦( الشاطبية، شرح يف الوايف )٧(



       
   

١٠٩ 
 

 .رمحه اهللا –وهذا من األشياء اليت يتميز ا شرح القاضي
  .حرصه على إزالة املوهم من ألفاظ الشاطيب

 الْوصلِ يف خلَف روى...  وعنده خلْف الْوقْف يف حمزة وعنقول الشاطيب: ( يففمثالً 
  .)١()مقَلَّلَا سكْتا

فليس املراد بالوصل: وصل الكلمة اليت أوهلا اهلمز مبا بعدها، بل  " القاضي: الشيخ قال
  .)٢("كما تقدم املراد وصل الكلمة اليت آخرها الساكن بالكلمة اليت أوهلا اهلمز

  .لكيفية استنباط القراءة من البيت القاضي الشيخ نبيا
يف باب اهلمزتني من كلمة أن التسهيل يدخل فيه أنواع اهلمز الثالث:  القاضي الشيخذكر 

والذي دلنا على أن هذا احلكم شامل لألنواع الثالثة هو " والكسر، مث قال:  ،والضم ،الفتح
      .)٣("إطالق الناظم
  .)٤()فَثَقَّلَا النِسىِء ياِء يف وأَدغَم...  بِيائه والنِسيُء لئَالَّ رشووقول الشاطيب: ( ففي

والذي دلنا على أن ورشاً يقرأ بإبدال اهلمز يف هاتني الكلمتني، أن قوله: " قال القاضي: 
فكأنه قال: أبدل السوسي مهز يالتكم، وأبدل ، )جيتلي واالبدال(، معطوف على )لئال وورش(

     .)٥("ش مهز لئال، ومهز النسيءور
 بِالْياِء وهو بِنون وقُوف...  الْـ وكَأَينِ دنا كُفْؤا أَبه يا وقف( :قول الشاطيب يفو

  .)٦()حصلَا
ثري من ;ويؤخذ الوقف على هذه الكلمة باهلاء البن عامر وابن : " الشيخ القاضي قال

  .)٧("فظه باهلاءالعطف على ما قبلها، أو من تل
  التنبيه على كيفية النطق ببعض القراءات:

                                                             
     .من منت الشاطبية ١١١: رقم البيت )١(
 ).     ١/١٠٥( الشاطبية، شرح يف الوايف )٢(
 ).     ١/٨٤( املرجع السابق، )٣(
     .من منت الشاطبية ٢٢٤: رقم البيت )٤(
 ).     ١/١٠٣( الشاطبية، شرح يف الوايف )٥(
     .من منت الشاطبية ٣٨٠: رقم البيت )٦(
 ).     ١/١٨١( الشاطبية، شرح يف الوايف )٧(



       
   

١١٠ 
 

 والصاد أَتى بِحيثُالتنبيه على كيفية النطق ببعض القراءات، يقول عند قول الشاطيب: (
  .)١()االَولَا لخالَّد واشمم خلَف لَدى...  اشمها زاياً

ختلط لفظ الصاد بلفظ الزاي، ومتزج أحد  وكيفية اإلمشام هنا: أن: " القاضي الشيخ قال
احلرفني باآلخر، فيتولد منهما حرف ليس بصاد وال بزاي، ولكن يكون صوت الصاد متغلباً على 

  .)٢("بالظاء العوام ينطق كما بالصاد تنطق أن القول وقصارىصوت الزاي، 
 حيكم ال سهيلوالت" يقول: فوينبه على أن إحكام النطق البد فيه من األخذ عن الشيوخ، 

 .)٣("املتقنني الشيوخ أفواه من والتلقي املشافهة إال به النطق
 حترك أن: األفعال هذه يف اإلمشام وكيفية: " عند بيان إمشام قيل وأخواا الشيخوقال 

 ويليه األقل، وهو مقدم الضمة وجزء وكسرة، ضمة حركتني من مركبة حبركة منها األول احلرف
 .)٤("املتقنني الشيوخ أفواه من واألخذ التلقي إال اإلمشام هذا يضبط وال ثر،األك وهو الكسرة جزء

  .)٥()فَثَقَّلَا النِسىِء ياِء يف وأَدغَم...  بِيائه والنِسيُء لئَالَّ وورش(: الشاطيب قول ويف
يف ادةٌ في الكُفْرِ) وأبدل ورش أيضا اهلمزة ياًء يف (إنما النِسيُء زِي: " القاضي الشيخ قال

  .)٦("التوبة، مث أدغم الياء األوىل يف الثانية؛ فيصري النطق بياء مشددة مرفوعة
  .احصر املواضع املختلف فيه

ره للمواضع اليت فيها اخلالف بني القراء، وإن كان الشاطيب مل ذكيتميز شرح القاضي ب
   قول الشاطيب: يف  على سبيل املثالحيصرها، ف

  جال) ظاهر صدقه زهد مث ضفا...  شذا ذكا سهل ترب كلم (وللدال
)لَمو غَمدةً توحفْتم دعب فرنٍ ... بِحاكرِ سياِء بِغالت هلَمفَاع (َالماعو)٧(.  

 تدغم: املعىن" الشيخ القاضي حصر املواضع فقال:  ولكن أطلق الشاطيب ومل حيصر،فقد 
 والذال، والسني، التاء، وهي املذكورة الكلمات أوائل يف موعةا وهي أحرف عشرة يف الدال

                                                             
     .من منت الشاطبية ١٠٩: رقم البيت )١(
 ).     ١/٥١( الشاطبية، شرح يف الوايف )٢(
 ).     ١/٩٨( املرجع السابق، )٣(
 ).     ١/٢٠١( ،املرجع السابق )٤(
     .من منت الشاطبية ٢٢٤: رقم البيت )٥(
 ).     ١/١٠٣( الشاطبية، شرح يف الوايف )٦(
     .من منت الشاطبية ١٤٥ ،١٤٤ :رقم البيت )٧(



       
   

١١١ 
 

البقرة: S]   \[R ]  هكذا، واألمثلة واجليم، والظاء، والصاد، والزاي، والثاء، والضاد، والشني،

١٨٧[،  S  h   gR ]١١٢: املؤمنون[،  S  E  DCR ]٩٧: املائدة[،  S  s  rR ] :٢٦يوسف[،  
 S  '  &  %R  :٢١يونس ،  S  Ì  Ë           Ê  ÉR ] :١٣٤النساء[ ،  S  1   0R ] :٢٨الكهف[،  S  8

  9R ]٧٢٦: يوسف[،  S  B  A  @R ] :٣٩املائدة[،  S  w  vR ] :٢٥١البقرة[،  S  ÁÀ    ¿

  ÂR ] :بعد مفتوحة تكون أال احلروف هذه من حرف أي يف الدال إدغام يف ويشترط ،]٢٨فصلت 
SN  :حنو اإلدغام امتنع كنسا بعد فتحت فإن ساكن،   M  R] :٣٠ص[،  S  À  ¿  ¾R 

(   S  ،]١٣سبأ: [SÃ  Â  Á  R  ،]١٣القلم: [   (R ] :٩٤النحل[،  S  <  ;R ] :١٦٣النساء[، 
 يف وذلك ساكن بعد مفتوحة كانت ولو حىت فيها تدغم الدال فإن التاء، ذلك من واستثىن
 هلما ثالث وال ،]٩١النحل: [ S  f  eR  ،]١١٧التوبة: [ S  »  º  ¹  ¸  ¶R  موضعني

    .)١("الكرمي القرآن يف
 ذَالٌ السنيِ ثُم الصاد ويف...  ثَاؤها اَألوائلُ وهي خمسة ويفقول الشاطيب: ( يفو

  .)٢()تدخلَا
 ترب، « كلمات أوائل وهي أحرف، مخسة يف الثاء تدغم: املعىن: " القاضي قال الشيخ

 S  °  ¯R  :واألمثلة ،والضاد ،والشني ،والذال ،والسني التاء، وهي »ضفا شذا، ذكا، ،سهل

آل [ S ¢  ¡�R  ،]٤٤القلم: [ S  4  32R  ،]١٦النمل: [ S  @  ?R  ، ٦٥احلجر: 

 وليس ،]٢٤الذاريات: [ S ¬  «R  ،]٣٥البقرة: [ S  °  ¯R  غريه، القرآن يف وليس ،]١٤عمران: 
الكهف: [ S   ?  >R  ،]٦١الكهف: [ S Ò  ÑR  :يف السني يف الذال وتدغم غريه، القرآن يف

@  S  :يف الصاد يف وتدغم ،الكهف يف واملوضعان ،]٦١     ?  >R ] :وال اجلن سورة يف ،]٣اجلن 
  .)٣("القرآن يف له ثاين

 اُألصولَ ادرِفَ مدغَم أَتى...  حيثُما يعذِّب با يشاُء من ويف(قول الشاطيب:  يفو 
  .)٤()لتأْصلَا

                                                             
 ).١/٦٢( الشاطبية، شرح يف الوايف )١(
     .من منت الشاطبية ١٤٩: رقم البيت )٢(
    ).  ١/٦٣( الشاطبية، شرح يف الوايف )٣(
     .من منت الشاطبية ١٥٣: رقم البيت )٤(



       
   

١١٢ 
 

 وقع حيث) يشاء من( ميم يف املرفوع) يعذب باء( السوسي يدغم: " القاضي الشيخ قال
  باملائدة، وموضعني عمران، بآل موضع: مواضع مخسة يف ذلك وقعوقد  الكرمي، القرآن يف

  .)١("بالعنكبوت وموضع ،بالفتح وموضع
 النحوِ ويف وصفاً سما وسهلْ...  وحده مد قَد خلُلْفبِا وآئمةً(: الشاطيب قول ويف

  .)٢()أُبدلَا
 القرآن يف اللفظ هذا وقع وقد" فقال:  أئمةكلمة حصر مواضع ن الشيخ القاضي قد أجند 

¢  £   S التوبة يف موضع: مواضع مخسة يف    ¡R ] :األنبياء يف وموضع، ]١٢التوبة :       
 S "  !    $  #R ] :٧٣األنبياء[، القصص يف وموضعني :S   ¿  ¾R ] :٥القصص[ ،
 S ¡  �  ~  }  |R ] :السجدة يف وموضع ،]٤١القصص : S  L  K  J

P  O  N    MR ] :٣("]٢٤السجدة(.  
  القاضي.الشيخ ونستطيع أن نقول إن هذا احلصر مسةٌ واضحة يف كتاب 

  .الشاطبية شرح يف يفالوا القاضي يف كتابهالشيخ شخصية وضوح 
نضوجه الفكري من  الوايف، ويربز كتابه يف تتضح شخصية الشيخ القاضي العلمية جلياً

  ه، ونستطيع إبرازها من خالل النقاط التالية:ئخالل حتليالته وآرا
 :، ومن األمثلة على ذلك، واعتراضه عليهانتقاده للشاطيب يف عدة أمور

   .)٤()تحفَّلَا فيه الْبصرِي عمرٍو أَبو...  وقُطْبه الْكَبِري دغَاماالُ ودونك: (الشاطيب قول ففي
 ولكن الروايتني، من عمرو أليب اإلدغام أن يفيد النظم وصريح" : رمحه اهللا –الشيخ  يقول

 السوسي برواية خاص اإلدغام أن: والتيسري الشاطبية طريق من به املأخوذ عليه املعول به املقروء
  .)٥("اإلظهار إال وأصله النظم طريق من له فليس الدوري وأما عمرو، أيب عن

                                                             
 ).     ١/٦٥( الشاطبية، شرح يف الوايف )١(
     .من منت الشاطبية ١٩٩: رقم البيت )٢(
 ).     ١/٨٩( الشاطبية، شرح يف الوايف )٣(
     .من منت الشاطبية ١١٦: رقم البيت )٤(
 ).     ١/٥٣( الشاطبية، شرح يف الوايف )٥(



       
   

١١٣ 
 

 أبو هو أمره عليه يدور والذي أيب عمرو، حيث قال: "بوقد تأثر الشيخ القاضي يف شرحه 
 وأقرأ وقرأ له، واحتج حروفه، وضبط ونقله، بشأنه، واهتم به، احتفل الذي فهو البصري عمرو

  .)١("السبعة القراء بني من اشتهر وعنه أسند، وإليه أخذ، فمنه عمرو أيب على اإلدغام فمدار به،
 مستفْهِماً آالنَ يؤاخذُكُم وبعضهم...  إيت الْوصلِ همزِ بعد وماقول الشاطيب: ( ويف

   .)٢()تلَا
 استثىن ورش ءةقرا الناقلني األداء أهل بعض أن على مبنطوقه يدل" : رمحه اهللا –قال الشيخ 

 أجراها اآلخر البعض أن على مبفهومه ويدل ميدها، ومل يوسطها فلم S "R  كلمة من األلف
 على فكان ،تقدم كما باإلمجاع مستثناة الكلمة هذه أن مع ،واملد التوسط فيها فأجاز كغريها
 .)٣("وبعضهم :كلمة حيذف أن الشاطيب اإلمام

   :ما شرح األبياتوعند
  مطَولَا لورش يروى وقَد فَقَصر...  مغيرٍ أَو ثَابِت مزٍه بعد وما

طَهسوو مقَو نالَ كَآمؤةً...  ههآتى ِءآل انميالثِّلَا لم  
  اسأَلَا ومسئُوالً كَقُرآن صحيحٍ...  ساكنٍ بعد أَو إِسراءيِلَ ياِء سوى

  تلَا مستفْهِماً آالنَ يؤاخذُكُم وبعضهم...  إيت الْوصلِ زِهم بعد وما
ادعاالُولَى و نابونَ وغَلْب ررِ...  طَاهيعِ بِقَصماب جلَا قَالَ الْبقَو٤(و(  

وقد ترك الناظم قاعدة ثالثة مستثناة " : يخ القاضيقال الش ،ذكر املستثنيات لورش من مد البدلو
 ،)دعاء( حنو التنوين من بدال اهلمزة بعد املد حرف يقع أن: ، وهيأيضاً، وكان عليه أن ينبه عليها

 .)٥(")نداء(
...  لكُلِّهِم الْهمزتينِ أُخرى وإِبدالُ( كقوله عند البيت ،ترتيب األبيات ومن انتقاداته انتقاد

    .)٦()أُوهلَا كَآدم عزم سكَنت إِذَا

                                                             
 ).          ١/٥٣( الشاطبية، شرح يف الوايف )١(
     .من منت الشاطبية ١٧٤: رقم البيت )٢(
 ).     ١/٧٦( الشاطبية، شرح يف الوايف )٣(
     .من منت الشاطبية ١٧٥ - ١٧١: رقم األبيات )٤(
 ).     ١/٧٧( الشاطبية، شرح يف الوايف )٥(
     .من منت الشاطبية ٢٢٥: رقم البيت )٦(



       
   

١١٤ 
 

تضمن البيت قاعدة كلية جلميع القراء، وكان األنسب ذكرها يف "  ال الشيخ القاضي:ق
  .)١("باب اهلمزتني من كلمة، كصنيع ابن اجلزري يف الطيبة

 واف شفَا بكَسرٍ...  حليهِم وضم حسناه الْكَهف وفييف شرح البيت (ذكره ومنها ما 
اعبتااللَا ذُو و٢()ح(.   

الكهف: [ Sm  l  k  j  iR : قراءة على السبعة واتفق" : القاضي الشيخ حيث قال

١٠[،  S   ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {R ] :الناظم على فكان والشني، الراء بفتح ،]٢٤الكهف 
  .)٣("السورة يف الثالث املوضع نهأب اخلالف موضع يقيد أن

 وذكر ما يراه صحيحاً. ملسائلمن مذهب الشيخ الترجيح يف كثري من اكما أن 
  .فمثالً نراه يرجح يف املراد باألحرف السبعة، وخيتار مذهب اإلمام أيب الفضل الرازي فيها

 وذهبوا ،كثرياً اختالفاً السبعة باألحرف املراد يف العلماء اختلف وقد" قال الشيخ القاضي: 
 أن وهو الرازي، الفضل أيب ماإلما مذهب املذاهب هذه بني من نرجحه والذي شىت، مذاهب فيه

  .)٤("واالختالف التغاير ا يقع اليت األوجه األحرف ذه املراد
 ) :وعند قول الشاطيبهفَاؤإِخلٌ وفَص اها أَبناَتعو  ...كَمو نم وِي فَىتدهكالْم يهف 

   .)٥()أَعملَا
  .)٦("تولكن الصحيح أن ال رمز يف البيقال الشيخ القاضي: " 

 فاحملققون من العلماء على "  يخ القاضي:وعند الكالم عن األربع الزهر يقول الش
عدم التفرقة بني هذه السور وبني غريها، وهو املذهب الصحيح املختار الذي عليه العمل يف سائر 

  .)٧("األمصار

                                                             
 ).     ١/١٠٣( الشاطبية، شرح يف الوايف )١(
     .من منت الشاطبية ٦٩٩: رقم البيت )٢(
 ).     ١/٢٧٥( الشاطبية، شرح يف الوايف )٣(

 ).     ١/٥( الشاطبية، شرح يف الوايف )٤(
     .من منت الشاطبية ٩٩: رقم البيت )٥(
 ).     ١/٤٤( الشاطبية، شرح يف الوايف )٦(
 ).     ١/٤٨( املرجع السابق، )٧(



       
   

١١٥ 
 

  وعند ذكر إدغام القاف يف الكاف يف S "R ] :قول يف شرحه ل ،]٢٠املرسالت
  :الشاطيب

زِححنِ (فَزارِ عي النالَّذ اهح غَمديف...  مو الْكاَف قَاف وهيف و الْقَاف (لَاخأُد)١(.  
فمن أهل األداء من أبقى صفة استعالء القاف، ومنهم من حذفها، " : الشيخ القاضي قال

  .)٢("وهذا هو املشهور املأخوذ به
 اليت  احلرفني املتقاربني يف كلمة ويف كلمتنيإدغام ب اوعند ذكر الصور األربع يف ب

وأما : " رمحه اهللا –الشيخ، فقال ميتنع معها اإلمشام والروم، رجح أن الروم جائز يف الصور األربع
  .)٣("على مذهب غريه فيمكن حتققه يف الصور األربع أيضاً، وهذا مذهب احملققني

  (سوءات) يف وعند ذكر اخلالف يففاوِ يقول الشاطيب: (وو آتوس الَفخ 
هِمشرول  ...نعةُ كُلٍ وُءودوالْم راقْص (لَائومو)٤(.  

ولكن احملققني من علماء الفن على أن هذه الواو ال مد فيها لورش " : الشيخ القاضي قال
فيها أصالً؛ ألن رواة مد اللني عن ورش أمجعوا على استثناء هذه الواو، فحينئذ يكون اخلالف 

  .)٥("دائراً بني القصر والتوسط
 قول الشاطيب:يف سألة (ويكأن) و(ويكانه) شرحه مل ويف فقو) هكَأَنيكَأَنَّ ويو 

همساِء...  بِربِالْيو فرِفْقًا ق بِالْكَافو (لِّلَاح)٦(.  
كأن اهللا، والصحيح الوقف على الكلمة بأسرها، والبدء بقولك: وي: " القاضي الشيخ قال

  .)٧("ويكأنه، إتباعاً للرسم، وعمالً بالقياس
 ) وقال يف كيفية إمشام ضمة (يف لدنهنمو) :قول الشاطيب نِهيف لَد مالض نكأَس 

همشم  ...نمو هدعب انركَس نةَ عبعش (لَاتاع)٨(.  
                                                             

     .من منت الشاطبية ١٣٩: رقم البيت )١(
 ).     ١/٦١( الشاطبية، شرح يف الوايف )٢(
 ).     ١/٦٦( املرجع السابق، )٣(
     .من منت الشاطبية ١٨٢: رقم البيت )٤(
 ).     ١/٨٣( الشاطبية، شرح يف الوايف )٥(
     .من منت الشاطبية ٣٨٤: رقم البيت )٦(
 ).     ١/١٨٢( الشاطبية، شرح يف الوايف )٧(
     .من منت الشاطبية ٨٣٢: رقم البيت )٨(



       
   

١١٦ 
 

والظاهر أن " : شيخ القاضي، قال البعد أن ذكر مذهب مكي والداين، ومذهب اجلعربي
  .)١("احلق مع اجلعربي

 .تقيد الشارح مبا ذكره الشاطيب من مسائل علمية، بل زاد عليها عدم
  ومن األمثلة على ذلك:

  ،تقسيمه للرواة اآلخذين عن األئمة إىل ثالثة أقسام: من أخذ عن اإلمام مباشرة
  من واحد.  ومن بينه وبني اإلمام واحد، ومن بينه وبني اإلمام أكثر

 .مبيانه لتراجم األئمة القراء وروا  
 ،ا زيادة فوائد اجلهر باالستعاذة، ومواطن إخفائها واجلهر. 
 بيانه الوجه اآلخر يف اهلمزة الساقطة من اهلمزتني من كلمتني                        . 

اك وجهاً آخر أن هنيخ القاضي إىل الش وذهبذهب الشاطيب إىل أن الساقط هو األوىل،  فقد
 للعلماء يفيد بأن الساقط هو الثانية.

   .الكتاباجلديد يف 
  ملا قبله؛ بل فيه جديد يظهر يف عدة أمور، منها:وال نقالً ليس تكراراً الكتاب إن 

 آراء الشيخ الشخصية، وأذكر أمثلة هلذه اآلراء.
 يف السبب أن -أعلم واهللا -يل ويظهر" يف باب اإلمالة:  -رمحه اهللا - القاضي الشيخ قال

 ،األصل جمهولة اجلميع يف األلف ألن املصاحف؛ يف بالياء (بلى)، رمسها ، (مىت) (أَنى)، إمالة
البقرة: [ S Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎR ،بلي ومثال ،]٨اإلسراء: [S$  #   "  !  R  )،عسى( ومثال

 واو عن املنقلبة أو ها،أصل اهول املتطرفة األلفات مجيع أيضاً والكسائي محزة وأمال ،]١١٢
  .)٢("بالياء املصاحف يف ورمست

القاضي:  الشيخ قالخالف القراء يف (ننسها):  الكالم على عنديف باب فرش احلروف و 
والناظم مل يقيد اهلمز بكونه ساكناً أو متحركاً، فمن أين علم سكونه؟ قال العالمة أبو شامة: " 

ى أقل ما يصدق عليه اسم اهلمز، وهو اإلتيان مزة ومطلق اهلمز ال يقتضي حركته، فيقتصر عل
أن قوله: (أو ننسها)  كساكنة. ويظهر يل واهللا أعلم أن سكون اهلمز علم من قواعد العربية، ذل

                                                             
 ).     ١/٣١١( الشاطبية، شرح يف الوايف )١(
 ).     ١/١٤٢( املرجع السابق، )٢(
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معطوف على فعل الشرط، فيكون جمزوماً مثله، فحينئذ يتعني سكون اهلمز، فالناظم مل يقيد اهلمز 
  .)١("عدبالسكون اعتماداً على هذه القوا

 شافيه الرومِ وأُولَى وضم...  بِفَتحة تخرجونَ اعكس الزخرف مع( قول الشاطيب:يف و
  .)٢()مثِّلَا

ويصح يف نظري أن تكون الباء يف بفتحة للمالبسة أيضاً، واجلار " الشيخ القاضي: قال 
ر: اعكس فعل خترجون املبين وارور متعلق مبحذوف، حال من فاعل (اعكس)، والتقدي

  .)٣("للمجهول حال كونك متلبساً بفتحة وضم
املسائل املتعلقة بالقراءات الزائدة عن الشاطبية، الشعر يف علماء القراءات بنظم  عتىنلقد ا

ينظم ن يعد ممرغم أنه  يخ القاضيوذلك من حتريرات، وزيادة شروط وأحكام، وغريها، والش
يئاً من املسائل العلمية اليت استدركها أو زادها، كما أنه مل ينقل نظماً عن إال أنه مل ينظم ش الشعر

 ، قال الشيخ القاضي يف كالمه عن السكت على (ال) و(شيء) فقال:غريه إال يف موضع واحد
  :فقال الذكر السالف النحو على الشاطيب كالم بعضهم وضح وقد(

  تقبال خلف لاملفصو ويف خالف...  بال خلف عن بالسكت وأل وشيء
   )٤()فحصال عنه املفصول يف شيء وال...  وشيئه أل يف باخللف وخالدهم

، سوءات)(واو  عندما تكلم عنفمثالً ، تنبيه على اجتماع أكثر من حكم يف قراءة القارئال
  .)٥()وموئلَا اقْصر الْموُءودةُ كُلٍ وعن...  لورشهِم خالَف سوآت واوِ وفي( قول الشاطيب: يف

يكون اخلالف فيها دائراً بني القصر والتوسط، وعلى القصر يكون له يف " : الشيخ لقا
 .)٦("البدل الذي بعدها القصر والتوسط واملد، وعلى التوسط ال يكون له يف البدل إال التوسط

                                                             
 ).     ١/٢٠٨( الشاطبية، شرح يف الوايف )١(
     .من منت الشاطبية ٦٨٢: رقم البيت )٢(
 ).     ١/٢٧٠( الشاطبية، شرح يف الوايف )٣(
        لقائلهما. البيتني ينسب ). ومل٨٦، (ص:السبع القراءات يف النفع غيثالصفاقسي يف  النوري احلسن ذكره أبو )٤(
     .من منت الشاطبية ١٨٢: رقم البيت )٥(
 ).     ١/٨٣( الشاطبية، شرح يف الوايف )٦(
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وإذا كنت تقرأ خللف بالسكت على املفصول ووقفت على حنو: (عذاب أليم) " ل: اوق
ك فيه وجهان: السكت والنقل، وإذا كنت تقرأ له بترك السكت على املفصول ووقفت على فل

  .)١("حنو: (عذاب أليم) فلك فيه وجهان: النقل والتحقيق من غري سكت
  وهذه املنهجية أيضاً تعترب من السمات البارزة يف شرح الشيخ القاضي.

  كثرة التمثيل:
مثالً نجد الشيخ القاضي لمبتدئني، فلوب األمثل لاألسهو  التمثيل كثرة مما ال شك فيه أن

   .)٢()محولَا وواوا ياًءا فَتحه لَدى...  همزه والضم الْكَسرِ بعد ويسمععند شرحه لقول الناظم: (
ذكر للمفتوح بعد كسر أحد عشر مثاالً، وللمفتوح بعد ضم مثانية أمثلة، ويف بقية أقسام ي

  .)٣(املتحرك الواقع بعد مهز ذكر ما معدله أربعة أمثلة للقسم الواحداهلمز 
  .شيخ القاضيالشعر عند ال

مل يقع يف شرح القاضي استداللٌ بالشعر العريب، ال على املعاين اللغوية للمفردات الغريبة، 
  وال يف توجيه القراءات.

  .اهتمامه بذكر االحترازات
  ، ومن األمثلة على ذلك: التعاريف، أم يف الشروطسواء يفبذكر االحترازات الشيخ يهتم 

  .)٤()حلَا صد بِخلْف مروٍ روى وهارٍ...  بِيائه الْكافرِين كَافرِين ومعقول الشاطيب: (يف 
بشرط أن يكون بالياء كما قال الناظم: "بيائه"، واحترز بذلك عما " القاضي: الشيخ قال 
 ،]١ الكافرون:[ S #  "  !R ، ]٢٥٤البقرة: [ So    q  pR : حنوكان بالواو، 

 فال ،]١٣آل عمران: [ R\  [   S  ،]٤١البقرة: [ SX          W  V R : حنو والواو الياء من جترد وعما
  .)٥(القسمني" يف إمالة

وهي اليت تكون يف الوصل تاء، " بقوله:  القاضي الشيخويف تعريف هاء التأنيث عرفها 
  ~  �  ¡S  ،]٢٢الشعراء: [ S  5  4R  ،]١٥٩آل عمران: [ S  *  )R  :حنو يها باهلاءويوقف عل

                                                             
 ).     ١/١٠٧( الشاطبية، شرح يف الوايف )١(
     .من منت الشاطبية ٢٤١: رقم البيت )٢(
 ).     ١١٧ -١/١١٥( الشاطبية، شرح يف انظر: الوايف )٣(
     .من منت الشاطبية ٣٢٣: رقم البيت )٤(
 ).     ١/١٥٢( الشاطبية، شرح يف الوايف )٥(
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  ¢R ] :من تاء التأنيث اليت رمست يف  ،]٧األنفال وقولنا: ويوقف عليها باهلاء، احتراز
         : حنو مرفوعة كانت إن واإلمشام الروم يدخلها فإا املصحف بالتاء املفتوحة ويوقف عليها بالتاء

 S  7   6  5R ] :٧٣هود[،  S   Ä  Ã  ÂR ] :جمرورة كانت إن فقط والروم ،]٣٢الزخرف 
 يقف من عند وهذا ،]٨اادلة: [ S  d  cR  ،]٥٠الروم: [ S  Ñ  Ð   Ï  Î  ÍR : حنو

  .)١("عنده واإلمشام الروم يدخلها فال باهلاء عليها يقف من وأما بالتاء، عليها
  من السمات البارزة يف الكتاب.كانت ضاً االحترازات أي فهذه

  .التوجيه عند الشارح
 داخل وذلك الشاطيب، كالم يف حيث وجد التوجيه بيان على الشيخ القاضي حرص لقد

 هذا وشرح املؤلف، مراد القاضي الشيخ بني بيته يف الشاطيب علل فإذا لألبيات؛ شرحه ضمن
مثالً عند قول الشاطيب: فاً، خاصة يف قسم األصول، قليلٌ، ولكنه قد يوجه أحيانإال أنه ، التعليل

)مهكْتوس ارتخونَ الْمفُّسٍ دنت  ...مهضعبي وبِعِ فرِ اَألرهلَا الزمس٢()ب(.  
 ألن الوصل؛ على املقدم املختار هو هؤالء عن الوارد السكت أنواملعىن: " : يقول الشيخ

  .)٣("السورة اية على تنبيها فيه
 الدارِ ذكْرى مع لَتي...  الْ والْقُرى مريم ابن عيسى الْهدى قول الشاطيب: (كَموسى يفو

مفَافْه (لَاصحم)٤(   
وعلة اإلمالة يف هذا احلرف الراء: الداللة على أن األلف احملذوفة بعدها : " الشيخ يقول

أمال شعبة ومحزة الراء يف (رءا القمر) (رءا الشمس) متال له عند الوقف على أصل قاعدته، كما 
 .)٥("حال الوصل تنبيهاً على أن األلف بعدها ممالة هلما عند الوقف عليها

وينبغي التنبه إىل أن التوجيه يف كتاب القاضي خاصة يف قسم األصول يكون خالل 
وينبغي أن يعلم أن " رحه: تنبيهاً خاصاً على التوجيه، فيقول مثالً يف ثنايا ش الشرح، وال ينبه

                                                             
 ).     ١/١٧٧( الشاطبية، شرح يف الوايف )١(
     .من منت الشاطبية ١٠٣: رقم البيت )٢(
 ).     ١/٤٧( الشاطبية، شرح يف الوايف )٣(
     .من منت الشاطبية ٣٣٦: رقم البيت )٤(
 ).     ١/١٥٦( الشاطبية، شرح يف الوايف )٥(
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السوسي إذا أمال الراء وصالً ووقع بعدها لفظ اجلاللة، جاز له يف لفظ اجلاللة: التفخيم نظراً 
  .)١( لألصل، وجاز له الترقيق نظراً إلمالة الراء

توجيه لقراءة التفخيم، وقوله: (نظراً  يف احلقيقة يف التفخيم: (نظراً لألصل) هو الشيخ فقول
  للترقيق، وهكذا. أيضاً لراء) هو توجيه إلمالة ا

 بِالْياِء وهو بِنون وقُوف...  الْـ وكَأَينِ دنا كُفْؤا أَبه يا وقف(: الشاطيب قول ويف
 .)٢()حصلَا

ووجه قراءة أيب عمرو: أن أصل الكلمة (أي) بالتنوين، مث دخل "  الشيخ القاضي: قال
ألن  ؛، فوقف أبو عمرو على أي حبذف التنوينكعليجمرور منونة، مثل:  عليها كاف التشبيه، فهي

  .)٣("التنوين حيذف وقفاً، وإمنا كتبت يف املصحف نوناً على لفظ الوصل
 لَه إِناهكما أنه يبني توجيهات الشاطيب اليت ذكرها يف الشاطبية، كبيانه لقول الشاطيب: (

افقُلْ شو ا أَومالَهفَ...  كرٍ اشكَسلو اٍء أَويلَا ليم٤()ت(.  
أي:  )أو لياء(أي: لكسر الكاف،  )ولكسر(مث بني سبب اإلمالة فيه فقال: " : يحل الشاق

 ذكر إىل الناظم واحتاج ،كليان: لقيل وثىن به مسي لو ولذلك )متيال(النقالب األلف عن الياء 
 فنص الياء عن ألفه النقالب إمالته؛ ثبتت ولكن ياء املصاحف يف ترسم مل ألفه ألن كالمها؛ إمالة
  .)٥("إمهاهلا من خوفا عليها

 بِاللَّفْظ وهو عنه الطَّولِ وفي...  ومريمٍ االُولَى يف عمران آلِ ويفوبيانه لقول الشاطيب: (
 .)٦()أُعملَا

عامر بالنصب، فوجهه: توجيه لقراءة ابن  )وهو باللفظ أعمال(وقوله: " : الشيخ حيث قال
  .)٧(")كن(أنه منصوب بعد فاء السببية يف جواب األمر، وهو 

                                                             
 ).     ١/١٥٦( الشاطبية، شرح يف الوايف )١(
     .من منت الشاطبية ٣٨٠: رقم البيت )٢(
 ).     ١/١٨١( الشاطبية، شرح يف الوايف )٣(
     .من منت الشاطبية ٣١٣: رقم البيت )٤(
 ).     ١/١٤٨( الشاطبية، شرح يف الوايف )٥(
     .من منت الشاطبية ٤٧٧: رقم البيت )٦(
 ).     ١/٢٠٩( الشاطبية، شرح يف الوايف )٧(
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يكاد يكون حمصوراً يف بيان التوجيهات اليت ذكرها الشاطيب يف أبياته،  الشيخ ن توجيهإ
  :ومن األمثلة الظاهرة على ذلك، وقد يزيد عليه قليالً، شاطيبفيشرح توجيه ال

   .)١(مبدلَا) جاَء أَو الْعطْف وفيه وغَيبٍ...  يحِسبنهم فَالَ الْبا ضمبِ يف قول الشاطيب: (وحقَّا
 حيسبنهم فال يف عمرو وأيب كثري ابن قراءة وجه ذكر مث"  :قال الشيخ القاضي عن الشاطيب

  .)٢("منه بدل وإما قبله الفعل على معطوف إما الفعل بأن
 .وجود الوجهني اجلائزينبيانه للمقدم يف األداء حني 

  ذلك: ، ومثاليوضح الشيخ القاضي الوجه املقدم عند وجود وجهني جائزين يف كلمة
فيكون كل منهما  " قال: ، حيثقوله (هاتني) و(الَّذَين)يف ، يف قراءة من شدد النون

رجح من فيكون يف كل منهما التوسط واملد، واملد أقوى وأكلفظ (عني) يف أول مرمي والشورى، 
  .)٣("التوسط فيهما

  .)٤()أَرحلَا أَعمر اَألصحابِ جِلَّة لَدى...  وبابه وسترا ذكْرا وتفْخيمهقول الشاطيب: ( يفو
فروى عنه مجهور أهل األداء التفخيم فيهن، وروى عنه البعض " : الشيخ القاضي قال

  .)٥("قدم يف األداءالترقيق فيهن، والوجهان عنه صحيحان، واألول م
  .رمحه اهللا تعاىل – يعترب من السمات البارزة يف كتابه هذا و

  :على بعض شراح الشاطبية القاضي الشيخ رد
  .)٦()تحولَا عكْس وللْمكِّي بِكَسرٍ...  كَلماته ناصباً فَارفَع وآدم( :البيت مثل شرح

 أن جهة من هنا تتحقق ال العكس وحقيقة: شامة وأب العالمة قال" قال الشيخ القاضي: 
 أن خيفى وال انتهى، الكسر لفظ عن النظر قطع مع عكس فهو بفتح بل بكسر ليس آدم نصب

  .)٧("الكلمات يف ال اإلعراب يف عكس هنا العكس
  

                                                             
     .من منت الشاطبية ٥٨٤: رقم البيت )١(
 ).     ١/٢٥١( الشاطبية، شرح يف الوايف )٢(
    ).  ١/٨١( املرجع السابق، )٣(
     .من منت الشاطبية ٣٤٦: رقم البيت )٤(
 ).     ١/١٦٤( الشاطبية، شرح يف الوايف )٥(
     .من منت الشاطبية ٤٥٢: رقم البيت )٦(
 ).     ١/٢٠٢( الشاطبية، شرح يف الوايف )٧(
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  اللطائف: القاضي لبعض الشيخ ذكر
، ومن األمثلة على يةمن بعض اللطائف اليت تضمنتها الشاطب الشيخ القاضي شرحمل خيل 

  ذلك:
  .)١()كُلِّلَا بِالضم الْياُء يرونَ إِذْ ويف...  ترى ولَو عم بعد خطَابٍ وأَيقول الشاطيب: ( يف

ويشري بقوله: "وأي خطاب" إىل تفخيم شأن هذا اخلطاب وويل " القاضي: الشيخ قال 
ويف قوله:  ،ملتخذي األصنام أنداداً اب الذي ادخره اهللا أمره؛ ملا فيه من الداللة على تفظيع العذ

على هذا القراءة اخلطاب فيه عام لكل من تتأتى منه  ،"عم" إشارة إىل أن قوله تعاىل: (ولو ترى)
  .)٢("الرؤية

 استشهاده باحلديث:
  يف كتابه مجلة من األحاديث اليت نقلها من كُتبٍ خمتلفة.الشيخ  ذكر

ال يذكر  ، إال أنه قدالشيخ عند نقله لألحاديث أن يعزوها ملصادرهامنهج غلب على ي
  املصادر أحياناً.
، هإشارة، دون ذكر مصدر  معناهقد ال يذكر الشيخ القاضي احلديث، بل يشري إىلوأحياناً 

ألن كل أمر ال يبدأ حبمد اهللا فهو "  يف شرحه للبيت الرابع من املقدمة: -رمحه اهللا -فمثالً يقول
   .)٤("، كما ورد ذلك مرفوعاً عن النيب )٣(ص اخلري والربكةناق

  عن الشاطيب: دفاعه
ومن األمثلة على ذلك:نتقد فيهمل خيل كتاب الشيخ من الدفاع عن الشاطيب فيما قد ي ،  

                                                             
     .من منت الشاطبية ٤٩٣: رقم البيت )١(
 ).     ١/٨٩( الشاطبية، شرح يف الوايف )٢(

 فيه يبدأ ال كالم كل«، يلفظ: )٤٨٤٠، برقم: ٤/٢٦١(الكالم،  يف اهلدي ه أبو داود يف سننه، كتاب األدب، بابروا )٣(
، والنسائي يف )١٨٩٤: برقم ،١/٦١٠( النكاح، خطبة باب النكاح، ، كتابسننه، وابن ماجه يف »أجذم فهو هللا باحلمد
 بالٍ ذي أَمرٍ كُلُّ«كالمها بلفظ:  ،)١٠٢٥٥: برقم ،٩/١٨٤( جة،احلا عند الكالم من يستحب ما عمل اليوم والليلة، كتاب

 لضعف ضعيف وإسناده ،هريرة  أيب عن سلمة، أيب عن الزهري، عن ، اجلميع من طريق قرة،»أَقْطَع اِهللا بِحمد فيه يبدأُ لَا
 أيب ابنبقوى"، وقال ابن حبان: ضعيف. انظر:  " ليس: حامت أبو قال املصري، املعافري حيوئيل بن الرمحن عبد ابن وهو قرة،

 ).     ١/١٧٣، (صحيح ابن حبانوابن حبان، ، )٧٥١: ت ، ٧/١٣١(، والتعديل اجلرححامت،  
 ).     ١/٨٩( الشاطبية، شرح يف الوايف )٤(



       
   

١٢٣ 
 

 بِالْواوِ واقْضِ شرطي عند فَكُن...  كلْمةٌ بعد أَو قَبلُ من أَتت ومهماَقول الشاطيب: (يف 
   .)١()فَيصلَا

  .)٢("وليس ذكر الواو هنا تكراراً، ألن السابق للرمز احلريف، وهذا للرمز الكلمي" قال: 
 الْهمز لَقي ضم عن الْواو ... أَوِ كَسرة بعد ياؤها أَو أَلف إِذَاقول الشاطيب: ( يفو

    .)٣(طُوالَ)
 يقيدمها ومل قبلها، ما بضم والواو قبلها، ما بكسر الياء الناظم وقيد" : يخ القاضيقال الش

  .)٤("بعد ذكرها اليت األمثلة من يفهم السكون أن على اعتمادا بالسكون،
 ،)٦(مدخلٌ) الْقراءة في لقياسٍ وماو( ،)٥()لتنضالَ (واقْتسمجعه بني قويل الشاطيب: ذلك وك

: يقال وقد" ، فقال الشيخ القاضي: القياس يف القراءة، ونفاه يف الثاينحيث أثبت يف البيت األول 
 يف القياس نفي البيت هذا ألن تناقضا؛) لتنضال واقتس( اإلمالة باب يف قوله وبني البيت هذا بني إن

 املراد بأن التناقض دفع وميكن تدافع قوليه فبني فيها بالقياس أمر) لتنضال واقتس: (وقوله. القراءة
 األمثلة قياس: هناك به املأمور بالقياس واملراد مثلها أخرى على كلية قاعدة قياس هنا املنفي لقياسبا

  .)٧("املوضعني بني تناقض فال بعض على بعضها
   :ختصيص بعض عمومات الشاطبية

فمثالً يف باب البسملة ذكر الناظم أحكاماً عامة للقراء يف البسملة وعدم البسملة والسكت 
ورتني، وكانت عباراته عامة تدل على أن األحكام املذكورة جلميع سور القرآن، ولكن بني كل س

وينبغي أن يعلم أنه البد من اإلتيان بالبسملة جلميع القراء بني آخر " الشارح خصصها بقوله: 
سورة الناس وأول سورة الفاحتة، فإن الفاحتة وإن وصلت لفظاً فهي مبتدأ ا حكماً؛ إذ ليس قبلها 

  .)٨("يء حقيقةش
                                                             

     .من منت الشاطبية ٥٦: رقم البيت )١(
 ).     ١/٢٦( الشاطبية، شرح يف الوايف )٢(
     .من منت الشاطبية ١٦٨: قمر البيت )٣(
 ).     ١/٧٤( الشاطبية، شرح يف الوايف )٤(
     .من منت الشاطبية ٣٢٢: رقم البيت )٥(
     .من منت الشاطبية ٣٥٤: رقم البيت )٦(
 ).     ١/١٦٨( الشاطبية، شرح يف الوايف )٧(
 ).     ١/٤٦( الشاطبية، شرح يف الوايف )٨(
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   :الربط بني األبيات
لقد راعى الشيخ القاضي مستوى القارئ املبتدئ يف هذا العلم فنجده يربط بني األبيات، 
مما يربط وجيمع املعلومة فتتضح يف ذهن القارئ وتسهل عليه حفظها، وهذا ينم عن فهم عميق 

  للنظم ومهارة عالية يف التدريس ومراعاة حال املخاطب.
ه موعة من األبيات جنده يف أوهلا يربطها مبا قبلها ويذكر مناسبة ذكرها بعد فعند شرح

   ومن ذلك: ما قبلها
  .)١()تلَا من خير اَألجزاِء ويف سواهاَ...  سورةً ابتدائك في منهاَ بد والَ(: يف شرحه للبيت

 هنا ذكر السورتني بني القراء مذاهب السابقة اتاألبي يف ذكر قال لريبط هذا البيت مبا قبله: ملا
 .)٢("السور ابتداء يف مذهبهم

  :وعند شرحة موعة األبيات
  مطَولَا لورش يروى وقَد فَقَصر...  مغيرٍ أَو ثَابِت همزٍ بعد ما

طَهسوو مقَو نالَ كَآمؤةً...  ههآتى ِءآل انميالل ثِّلَام  
  اسأَلَا ومسئُوالً كَقُرآن صحيحٍ...  ساكنٍ بعد أَو إِسراءيِلَ ياِء سوى

  تلَا مستفْهِماً آالنَ يؤاخذُكُم وبعضهم...  إيت الْوصلِ همزِ بعد وما
ادعاالُولَى و نابونَ وغَلْب ررِ...  طَاهيعِ بِقَصمج لَا قَالَ ابالْبقَو٣(و(  
 ذكر ،اهلمز قبل الواقع املد حرف حكم السابقة األبيات يف ذكر ملا"  :الشيخ القاضي قال

  .)٤("اهلمز بعد وقع إذا حكمه األبيات هذه يف
  .)٥()اأَسهلَ اللَّفْظُ يرجِع حتى وأَسقطْه... متسكِّنا  قَبلَه ما بِه وحركويف شرحه للبيت (
 البيت هذا يف بني، الساكن اهلمز حكم السابق البيت يف بني ملا"  قال الشيخ القاضي:

 .)٦("ساكن قبله الذي املتحرك اهلمز حكم

                                                             
     .نت الشاطبيةمن م ١٠٦: رقم البيت )١(
 ).     ١/٨٩( الشاطبية، شرح يف الوايف )٢(
     .من منت الشاطبية ١٧٥ – ١٧١: رقم األبيات )٣(
 ).     ١/٧٥( الشاطبية، شرح يف الوايف )٤(
     .من منت الشاطبية ٢٣٧ :رقم األبيات )٥(
 ).     ١/١١٢( الشاطبية، شرح يف الوايف )٦(



       
   

١٢٥ 
 

  .لقيود اليت يذكرها املؤلفيبني ا
 ما إِلَى يؤتى أَنْ يشفَّع...  كَثريِهم ابنِ عنِ عمران آلِ وفيفمثالً عند قول الناظم: (

  .)١()تسهلَا
فهو  ،]٥٢: املدثر[ S  <  ;  :  9R والتقييد بآل عمران إلخراج : " القاضي الشيخ قال

  .)٢("مزة واحدة للجميع
 .وشروحهاالقاضي منظومات علم القراءات للشيخ : الثاين املطلب
   .)٣(السر املصون يف رواية قالون من طريق الشاطبية: األوىل املسألة

فيها ما اختلف فيه  ووضح وقد مجع ،لطيف يف بيان ما خالف فيه قالون ورشاهو نظم و
يستوعبه كل مبتدئ يف هذا العلم  ،وسياق سلس سهل رشيق، ورش يف قالب بديععن قالون 

  .ن يقرأ برواية قالون بشكل ميسر سهلأوأراد  ،رواية ورش تعلمو
، مث ا باحلمد والصالة على النيب : بدأ فيهمقدمة ،أربعني بيتاً مقسمة ألبوابوقد جاء يف 

يف آخر باب تناول كسابقيه ممن ألف ونظم يف القراءات، وأحد عشر باباً ذكر األصول مث الفرش 
 .خامتة يف بيت واحدمث  حد عشر بيتاً،أفيه الكلمات كثرية الدوران يف 

املصون يف والكالم عنه بتفصيل أكثر يأيت خالل الكالم عن مؤلفه التايل وهو (شرح السر 
 رواية قالون)؛ ألن الكالم عنهما ال ينفك عن بعضه.

             ومل يذكر الشيخ يف اية األبيات سنة تأليفه هذا الكتاب.
  .)٤(شرح السر املصون يف رواية قالون من طريق الشاطبية: الثانية املسألة

  وهو شرح للمنظومة السابقة.
 زمن تأليف الكتاب:

خري وقت فراغه من الشرح إذ كان كما قال: (وكان الفراغ من ذكر يف شرح البيت األ
 ٢٨هـ، املوافق ١٣٧٨وىل سنة: من مجادي األ ١٧تأليف هذا الشرح عصر يوم اجلمعة املبارك 

 .م ١٩٥٨من نوفمرب سنة: 
                                                             

     .نت الشاطبيةمن م ١٨٨ :رقم األبيات )١(
 ).     ١/٨٩( الشاطبية، شرح يف الوايف )٢(
  .م٢٠١٤ ،١الشاطيب، ط اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: له طبعة واحدة الكتاب )٣(
 .م٢٠١٤ ،١الشاطيب، ط اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: له طبعة واحدة الكتاب )٤(
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   .توصيف الكتاب وذكر منهج الشيخ القاضي فيه
مث بني أنه شرح وجيز لنظمه ، ل الشرح صرح فيها مبذهبه وطريقتهبدأ الكتاب مبقدمة قب

(السر املصون يف رواية قالون)، عمد فيه إىل سهولة العبارة، وسالسة التركيب، والبعد عن احلشو 
اإلخالص  زلل الفكر وعثرة القلم، وسأل اهللا  وختم بالدعاء أن جينبه اهللا  ،والفضول

 .)١(وخدمه كتابه، وأن يكون شفيعاً له يوم الدين"
وجيز معدود األبيات تناول شرح النظم على أبوابه، فشرح كل جمموعة  ومبا أن النظم

 أبيات حتت الباب الواحد سوياً.
وآله  جاءت املقدمة يف ثالثة أبيات بدأها كسالف النظام باحلمد والصالة على النيب 

 وصحبه يف بيتني  وشرحهما، مث بيتاً بني فيه منهجه واهلدف العلمي من هذا النظم، قال فيه:
اكها وقَالُونُ م يهالَفَا ...  فا خشرو نزِ مراحل عدا ولَفَا م٢(ائْت(.   

 ،قراءا يف ورشا قالون خالف اليت الكلمات الطالب أيها خذ " قال:للبيت ويف شرحه 
 قالون اتفق اليت الكلمات واترك ،فيه ومثبتة األماين حرز من مأخوذة الكلمات هذه كون حال
  .)٣(معينة" وهيئة خمصوصة بكيفية قراءا على شوور

ومل يتعرض لبيان الكلمات  ،فبني أنه سيقتصر على الكلمات اليت خالف قالون فيها ورشاً
كما مدح فيها القصيدة الالمية حرز األماين وأثىن على ناظمها أيب القاسم الشاطيب،  ،املتفق عليها

  .وفاتهه ولقبه ومولده وامسه وكنيتمن ناحية كما عرف فيها بقالون 
 إال باب  ،جاء بأبواب األصول يف أبيات وجيزة ال يتعد كل باب  بيتني أو ثالثة

 مث أتى بالفرش يف تسعة أبيات.، الياءات الزوائد جاء يف مثانية أبيات
 اآلخرة.يف احلياة فوز ال، دعا فيه بالنصر واملغفرة وختم األبيات ببيت واحد 
 وله (الناظم عفا اهللا عنه).أشار لنفسه يف الشرح بق 

 عنايته ببيان املشكل:

                                                             
 ).     ٢، (ص:١ط قالون، رواية يف املصون السر انظر: القاضي، شرح )١(
        قالون. رواية يف املصون السر نظم من ٣رقم  البيت )٢(
 ).      ٣(ص: ،قالون رواية يف املصون السر شرح )٣(
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كعادته يف حرصه على بيان املشكل وتوضيح املسائل  للطالب املبتدئ جاء يف نظمه 
وشرحه ما يزيد عن منهجه الذي حدده يف البيت األول أنه سيقتصر على ما خالف فيه قالون 

 تني) يقول:ورشاً، فنجده يف البيت اخلامس من باب (حكم ما بني السور
أْتا تلْ بِهب فأوِ ق كُتال  اسصثَالثَةٌ أَو  ... تحكلِّ صل نال م١(ت(.  

فبني أن هذه الثالثة أوجه بني األنفال والتوبة مل تصح عن قالون وحده، بل صحت لكل 
  القراء العشرة وروام. 

  حرصه على ذكر الفوائد:
ه اجلائزة يف وصل بني السورتني، بني آخر السورة أردف بعد ذلك بفائدة عن بيان األوج

والبسملة واول السورة الثانية، مث نبه على الوجه الرابع املمتنع، وكل هذا لقالون وغريه من القراء 
  والرواة.

ويف باب (حكم ميم اجلمع) وضح فائدة عظيمة قلما ينص عليها ترتيباً أصويل يف علم 
 ترتيب األوجه عند اجتماع مد منفصل وميم مجع يف آية، القراءات؛ أال وهي: بيان الفرق يف

 منفصل مد آية يف اجتمع إذا"  ويتقدم املد املنفصل أو تتقدم ميم اجلمع ومثل لكل منهما فقال:
  عنها تأخر أم اجلمع ميم على املنفصل تقدم سواء أوجه أربعة فيها يكون مجع وميم

@  S  اىل:تع قوله اجلمع ميم على املنفصل تقدم فمثال    ?  >  =  <  ;  :   9   8  7  6

   B  AR ] :توسطه وعلى والصلة السكون ومها اجلمع ميم يف وجهان املنفصل قصر فعلى ،]٤البقرة 
 منفصل مد فيها اجتمع آية كل يف احلكم وهكذا أوجه أربعة اآلية يف فيكون أيضا الوجهان هذان
           اجلمع. ميم على املنفصل وتقدم مجع وميم

¾   ¿  S  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  :تعاىل قوله املنفصل على اجلمع ميم تقدم ومثال 

  É        È   ÇR ] :والتوسط القصر ومها املنفصل يف وجهان اجلمع ميم سكون فعلى، ]٢٩البقرة 
 وتقدمت ومنفصل مجع ميم فيها اجتمع آية كل يف احلكم وهذا أيضا الوجهان هذان صلتها وعلى

  .)٢("أعلم واهللا ،املنفصل على اجلمع ميم
  لفاظ وحتديدها: اهتمامه حبصر األ

                                                             
        قالون. رواية يف املصون السر نظم من ٥ :رقم البيت )١(
        ).٢٠، (ص:١ط ،الشاطبية طريق من قالون رواية يف املصون رالس شرحانظر: القاضي،  )٢(
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يف احلصر مثل منهجه يف شرح الشاطبية يف شرح هذا النظم، فقد حصر  الشيخ ومنهج
 الكلمات اليت يقصر فيها قالون اهلاء باب (هاء الكناية واملد والقصر) يف سبع كلمات  فقال:

رقَص هدؤي هتؤن صنهلْ ...  لون هجأَر هقتيو هفَأَلْق قَلْ قَد١(ن(         
 – قالون فقرأها" أئمة" فأما: وحصر كلمة (أئمة) يف باب (اهلمزتان من كلمة) فقال

 يف الكلمة هذه وقعت وقد ،بينهما ألف إدخال غري من بني بني الثانية اهلمزة بتسهيل – كورش
  .       )٢("كرميال القرآن يف مواضع مخسة

  عنايته بتوضيح املصطلحات واملراد ا يف كل باب:
عرف حيث  ،تعريف املصطلحات اخلاصة بكل بابب الكتاب منهجه يف يف عين الشيخ

وأنه الكسر اخلالص من غري إشباع، إذ أنه خيتلف عن قصر املد  ،املراد من القصر يف هذه الكلمات
  املراد به حركتني.

واختار تقديرمها مبا  ،ف املد املنفصل واملتصل، وبني مقدار التوسط والقصروجنده أيضاً عر
اشتهر وقتئذ حبركة األصبع قبضاً أو بسطاً، يف حني أن العلماء املتقدمني كانوا يقدرون ذلك 

مقدار ألفني وحنوه، وأظن ذلك تسهيالً منه رمحه اهللا، وتقريباً للزمن  ،باحلروف فيقولون مثالً
  تدئ.للطالب املب

 هذه يف بالنقل واملراد" ويف باب النقل عرف املراد بالنقل يف الكلمات اليت ذكرها فقال: 
 S ºR يف فتنطق اهلمز حرف مع قبلها الذي الساكن احلرف إىل اهلمزة حركة نقل الكلمات

    .)٣("ألفا التنوين هذا أبدلت عليها وقفت فإذا ،التنوين وبعدها مفتوحة بدال ،]٣٤القصص: [
 .مبصلحة القارئ العلمية وحسن بيانه الشيخ هتماما

أنه يذكر بعض القواعد ، ومصلحة القارئ، ومن حسن بيان الشيخ ومراعاته للمخاطب
أنه سيقتصر على  :بالرغم من أنه قال يف بداية منظومته ،املهمة املشتركة بني القراء ويبني أحواهلم

اعدة مهمة تنطبق على كل الرواة الذين غريوا فمثالً ذكر ق ،ما خيص قالون وخيتلف فيه عن ورش
  .)٤( غُيرا) همزٍ قَبلَ أَولَى (واملَد في باب (هاء الكناية واملد والقصر):ف ،اهلمز من كلمتني

                                                             
        قالون. رواية يف املصون السر نظم من ٧رقم  البيت )١(
         ).٢٥، (ص: املصون السر شرح )٢(
         ).٣٢املرجع السابق، (ص:  )٣(
        قالون. رواية يف املصون السر نظم من ٧رقم  البيت )٤(
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) غريا مهز قبل أوىل واملد( قويل يف مهمة قاعدة ذكرت مث" يف شرحها: الشيخ قال 
 به واملراد ،واملد القصر وجهان املد حرف يف جاز مغري مهز قبل املد حرف وقع إذا أنه وخالصتها

    .)١("القصر من وأرجح أوىل واملد – التوسط هنا
  مث خصص، وبني على هذا ما يكون لقالون.

 إثبات على القراء أمجع وقد ،]٩١ ، ٥١ يونس:[ S KR ومثاالً آخر: قال شارحاً كلمة 
  :وجهان التغيري هذا يف وهلم، الثانية يريوتغ األوىل حتقيق على أمجعوا كما معا اهلمزتني

 .سيأيت كما أيضا القصر له وجيوز، الساكنني اللتقاء نظرا املشبع املد مع ألفا إبداهلا :األول
 القراء من لكل جائزان الوجهان وهذان ،بينهما ألف إدخال غري من بني بني تسهيلها :الثاين

   .)٢("وغريمها وورش قالون بني ذلك يف فرق ال العشرة
 ببيان تربعت مث "ومثاالً ثالثاً عرب فيه الشيخ وعلل ذكر باقي القراء بأنه تربعاً منه فقال: 

 جلميع األلف بإثبات أي ،باملد عليها بالوقف فأمرت ،القراء جلميع الكلمة هذه على الوقف حكم
 قطع مهزة عدهاب كان سواء ،والرواة القراء سائر من وغريمها وورش قالون ذلك يف يستوي القراء

   .)٣("اهلمزة غري آخر حرف بعدها كان أم ،مضمومة أو ،مفتوحة أو ،مكسورة
 .عنايته بذكر اخلالصة

إال أنه قد يذكر  ،التزم باختصار العبارات -رمحه اهللا  -على الرغم من أن الشيخ القاضي 
  ومن األمثلة على ذلك: يف اية شرحه أيضاً اخلالصة، 

 من الثانية اهلمزة بتسهيل يقرأ قالون أن واخلالصة" : الشيخ قال كلمة من اهلمزتنيباب  يف
 مع مضمومة أم مكسورة أم مفتوحة كانت سواء ،واحدة كلمة يف الواقعتني املتالصقتني اهلمزتني
   .)٤("بينهما الفصل ألف إدخال

  .ركةاحل يف املتفقتني كلمتني يف الواقعتني املتالصقتني اهلمزتني حكمويف اية باب 

                                                             
         ).٢٣، (ص: املصون السر رحش )١(
         ).٢٧-٢٦املرجع السابق، (ص:  )٢(
         ).٤٨املرجع السابق، (ص:  )٣(
         ).٢٤، (ص: املصون السر شرح )٤(



       
   

١٣٠ 
 

 الواقعتني املتالصقتني اهلمزتني يف قالون مذهب أم واخلالصة:" : - رمحه اهللا –الشيخ  قال
 كانتا إن األوىل وتسهيل مفتوحتني كانتا إن منهما األوىل إسقاط احلركة يف املتفقني كلمتني يف

  وجهان: ،]٥٣يوسف: [ S      *  )R  تعاىل: قوله يف وله مضمومتني أو مكسورتني
  .فيها قبلها الواو إدغام مع مكسورة واواً األوىل إبدال: ولاأل

 فيها قالون فمذهب الثانية اهلمزة وأما والقصر التوسط مع بني بني األوىل تسهيل: الثاين
  . )١("الثالث أحواهلا يف التحقيق

 .عنايته بتوضيح كيفية نطق الكلمات املشكلة
طق الكلمات اليت قد تشكل على بشرح وتوضيح كيف تن-رمحه اهللا  –الشيخ اعتىن 

   ة على ذلك:مثلاأل ، ومنالطالب عند قراءا ألول مرة
 بالم ،]٣٤القصص: [ S ºR يف وتنطق" قال: حيث  ،]٣٤القصص: [ S ºR بيانه لكلمة:

 يونس:[ S KR  على الكالم عند كلمة من اهلمزتني باب يف لك سبق وقد ،ألف وبعدها مفتوحة

 أو ،مشبعاً مد حرف بإبداهلا فيها الثانية اهلمزة يغري العشرة القراء من ريهوغ قالون أن ،]٩١ ، ٥١
   .)٢("بينهما الفصل ألف إدخال غري من بني بني تسهيلها

<     Sويف بيان نطق    =R ] :يف وتنطق"  :رمحه اهللا –الشيخ  قال، ]٥٠النجم S     >  =R 
 ،األوىل الم يف عادا تنوين إدغام مع ،لساكنةا الواو من بدالً ساكنة مهزة وبعدها مضمومة بالم

  باألوىل. عادا وصل حال يف وهذا واو مكان اجعال اهلمز مع النظم يف قويل معىن وهذا
   أوجه: ثالثة فلك باألوىل وابتدأت عاد على وقفت إذا وأما

  ساكنة. مهزة الالم وبعد مضمومة الم وبعدها مفتوحة مزة )ألؤيل( األول:
  ساكنة. مهزة وبعدها مضمومة وبالم مهز غري من )يللؤ( الثاين:

 اهلمزة وبعد ،مضمومة مهزة الالم وبعد ،ساكنة الم وبعدها مفتوحة مزة" األوىل" الثالث:
 وبدؤه لؤيل – ألؤيل وأبدءا: قويل معىن وهذا ،األوجه أحسن وهذا حفص كقراءة مدية ساكنة واو

   . )٣("أعلم واهللا ،أوىل كحفص

                                                             
         ).٣٠، (ص: املصون السر شرح )١(
         ).٣٣املرجع السابق، (ص:  )٢(
         ).٣٤(ص: شرح السر املصون يف رواية قالون،  )٣(



       
   

١٣١ 
 

  مد كثرياً للشيخ القاضي، ومييزه رمحه اهللا.وهذا مما حي
 .عنايته ببيان مرجع الضمري

  يف اجلمل والكلمات، ومن األمثلة على ذلك: ببيان مرجع الضمري  الشيخ القاضي هتما
  .)١(غُيرا) همزٍ قَبلَ أَولَى واملَد...  قَرا كَحفْصهم البابِ (وباقى : قول النظميف

وعلل إضافة  ،أنه يعود على القراءقال: حيث (كحفصهم) يف قوله: الضمري بني مرجع 
 .)٢("نه واحد منهمأل ؛حفص إليهم

     .)٣(عال) كَما ذَا كُلِّ في كَورشهِم...  تال وشبهها آالنَ (كَذَاك: النظم قوليف و
 ألنه إليهم؛ ورش وإضافة ، القراء إىل (كورشهم) يعود قويل يف والضمري" قال الشيخ:

    .)٤("نظريه سبق كما منهم واحد
  .لفاظاهتمامه ببيان غريب األ
  ة على ذلك:مثل، ومن األاأللفاظبعض بيانه لغريب ويتضح ذلك من خالل 

  .)٥()بيان عن احلُذَّاق رجحه...  دعان إِذَا الداعِ يا (وحذْف: النظم يف قول
    .)٦("له املتقن الشيء يف املاهر وهو حاذق مجع اقواحلذحيث قال الشيخ: " 

   .)٧()القَمرِ في أشرقَت قَد ستة في...  نذُرِ ثُم نكريِ جا وكَيف: (النظم قول يفو
    .)٨("القمر سورة يف واستبانت ظهرت أي: )القمر يف أشرقت(قال الشيخ: " 

  الون مع ورش:التنبيه أحيانا على ما قد يتوافق فيه ق
أنه سيقتصر على ب :بالرغم من أنه قال ،على ما يوافق فيه قالون ورشاً أحياناًالشيخ ينبه 

  "نعما" عني بكسر يقرأ ورشا أن املعلوم ومن" ذكر ما اختلف فيه قالون مع ورش، مثل ما قال: 

                                                             
 .قالون رواية يف املصون السر نظم من ٩ رقم البيت )١(
         ).٨٨(ص:شرح السر املصون،  )٢(
 .قالون رواية يف املصون السر نظم من ١١ رقم البيت )٣(
         ).٩٢(ص: شرح السر املصون،  )٤(
 .قالون رواية يف املصون السر نظم من ٢٤ رقم البيت )٥(
         ).٣٩ع السابق، (ص: املرج )٦(
 .املصون السر نظم من ٢٩ رقم البيت )٧(
         ).٤٣(ص: شرح السر املصون،  )٨(
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 ونقال قراءة تكون فحينئذ" يهدى" هاء وفتح" تعدوا" عني وفتح" خيصمون" خاء وفتح
  .)١("كذلك

  : ، ومثال ذلكويصرح مبا قد أشري إليه أو يفهم من األبيات أنه موافقة لرواية ورش
  .)٢( واصال) وإِالَّ إِنْ النبِي همز...  وأبدال همزة حقِّق والالَّء: (النظم قول يف

 ،فيها هبهمذ لبيان تعرضي عدم من الياء حذف قال الشيخ يف شرحه للبيت: " ويؤخذ
    .)٣(حبذفها" قراءته يف ورشا يوافق أنه منه فيعلم

  .احلرص على دفع ما قد يوهم املعىن ويشكل على القارئ املبتدئ
   ، ومن األمثلة:على توضيح ما قد يشكل يف املراد على القارئالشيخ حرص لقد 

  .)٤(اِإلخفَاِء) مع اسكن انِعم معا...  الباِء بِكَسرِ جا كَيف (بيوت: النظم قول يف
 يف معا واإلخفاء باإلسكان اإلتيان معناه ليس اإلخفاء مع أسكن: وقويل: " الشيخ قال

 الوجهني هذين بني لقالون القارئ ختيري منه املراد بل ،بذلك النطق إمكان لعدم ،واحد وقت
 .)٥("أخف أو أسكن: قلت فكأنين ،أصاب فقد لقالون قرأ منهما وجه فبأي ،واإلخفاء اإلسكان

 ذكره لالحترازات:
  ، ومن األمثلة على ذلك:وشرحه من االحترازات الشيخ القاضي نظم مل خيلُ

  .)٦()ثَبتا والمٍ فَا واوٍ بعد إِنْ...  أَتى حيثُ وهى وهو لَه سكِّن(: النظم قول يف
 ،املرفوع املنفصل املذكر ريضم هو لفظ هاء بإسكان أمرت: " رمحه اهللا – الشيخ قال

S  Ñ :حنو ،واو بعد منهما كلها وقع إن املرفوع املنفصل املؤنث ضمري هي لفظ وهاء   Ð  Ï     ÎR 

 S¬  «R  ،]٦٣: النحل[ S Ì  ËR  :حنو فاء أو ،]٤٢: هود[ S m  l   kR  ،]٩البقرة: [

 ،]٦٤: العنكبوت[ S-  ,R  ،]١٢٦: النحل[ S ¿  ¾    ½R  :حنو زائدة الم أو ،]٤٥: احلج[
: حممد[ S|  { R  ،]٦: لقمان[ S E    DR  :حنو يف األصلية الالم عن لالحتراز زائدة: وقويل

                                                             
         ).٤٦(ص: شرح السر املصون،  )١(
 .املصون السر نظم من ٣٨ رقم البيت )٢(
         ).٥٠(ص: شرح السر املصون،  )٣(
 .املصون السر نظم من ٣٣ رقم البيت )٤(
         ).٤٧(ص: شرح السر املصون،  )٥(
 .املصون السر نظم من ٣١ رقم البيت )٦(
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 املنفصل الضمري هاء ليست اهلاء ألن ؛الالم ألصالة ؛للجميع ساكنة وأمثاله ذلك يف اهلاء فإن ،]٣٦
  .)١("سبق كما املرفوع

  .)٢(املُؤمنِ) في أهدكُم واتبِعون...  ترن إِنْ واصالً أثْبِت (والياَء شرحه للبيت يفو
 فإن ،الوقف حال عن احترازا الوصل حبال اإلثبات وقيدت: " اهللا رمحه – الشيخ قال

 قوله عن احترازا بأهدكم اتبعون وقيدت ،وقفاً ال وصالً إثباا يثبتها اليت الزوائد ياءات يف مذهبه
                      تعاىل: قوله وعن ،احلالني يف ياءها حيذف فإنه ،]٦١الزخرف: [ S*  )  ('     +R  تعاىل:

 S  E   D  CR ٣("ووقفاً وصالً القراء جلميع مثبتة ياءها فإن ،]٣١: عمران [آل(.   
عترض عليه فيه وينتقدالدفاع عما قد ي. 

  ومن األمثلة على ذلك: يه،ع عن نفسه عما قد يعترض علادفحيرص الشيخ القاضي على ال
  .)٤(عرِف) كَما سهالً وأَرأَيت...  بِاَأللف وافْصلْ سهلْه (هأَنتم: النظم قول يف

 يف ورشا يوافق قالون يف شرحه للبيت على اعتراض من اعترض عليه بأنالشيح فرد 
الكلمتني  هاتني يف قالون قراءة وبيان ؟البيت هذا لذكر إذا الداعي فما ،اللفظني هذين تسهيل
  :جهتني من األول اللفظ يف ورشا قالون وخمالفة" فقال: 

 حذف مع يسهل فإنه ؛ورش خبالف ،باأللف الفصل مع اهلمز يسهل قالون أن :األوىل
  .الفصل ألف

 ،التسهيل غري آخر وجها له فإن ؛ورش خبالف التسهيل وجه على يقتصر قالون أن :الثانية
 اقتصاره وهى ،واحدة جهة من الثاين اللفظ يف لورش وخمالفته ،مشبعاً مد حرف اهلمز إبدال وهو
 ذا فاندفع ،أيضاً مشبعا مد حرف اهلمز إبدال وله ،التسهيل فله ،ورش خبالف التسهيل وجه على

 هذا لذكر إذا الداعي فما ،اللفظني هذين تسهيل يف ورشا يوافق قالون بأن علينا االعتراض التقرير
   .)٥("أعلم تعاىل واهللا الدفع وجه عرفت وقد ،الكلمتني هاتني يف قالون قراءة وبيان ،البيت

 .بذكر الراجح ة الشيخ القاضيعناي
                                                             

         ).٤٤(ص: شرح السر املصون،  )١(
 .املصون السر نظم من ٢٣ رقم البيت )٢(
         ).٣٨(ص: شرح السر املصون،  )٣(
 .املصون السر نظم من ٣٥ رقم البيت )٤(
         ).٤٨(ص: شرح السر املصون،  )٥(
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  لى ذلك:عة مثلومن األ ،للترجيح ة منعلذكر الوي – رمحه اهللا - الشيخيرجح 
  .)١(تقْتف) سهلَنها موض كَسرٍ... وفى اُألولَى أَسقط فَتحٍ (وحالَ: شرحه للبيت يف

 لتغيري نظراً ؛التوسط من وأرجح أوىل الفتح حال يف القصر أن إال" : الشيخ القاضي قال
 اهلمز لتغيري نظراً ؛القصر من أفضل والضم الكسر حاليت يف والتوسط ،باإلسقاط اهلمز

       .)٢("بالتسهيل
  .)٣(فَاعرِف) أولَى واِإلثْبات بِاحلَذْف...  ففَق بِنملٍ اُهللا (آتانِي: شرحه للبيت يف

'     )  (  S  تعاىل: قوله يف إثباا أو الياء حبذف بالوقف أمرتقال الشيخ القاضي: " 

  *R :الوقف حكم هذا فاعرف أوىل واإلثبات: بقويل احلذف على اإلثبات ورجحت ،]٣٦ [النمل 
 ومل ،واحداً قوالً مفتوحة الياء إثبات فهو عنده وصال حكمها وأما ،قالون عند الكلمة هذه على

    .)٤("عليه وورش قالون التفاق ؛احلكم هذا لبيان أتعرض
 عنايته بذكر املستثنيات:

  ، ومن األمثلة على ذلك:وينبه عليها املستثنياتالشيخ يذكر 
  روى) آمنتم حوِون أَئمةً...  سوى املَد مع سهلْ يف قول الناظم: (ثَانِيةً

)ا آالنَ كَذَاكههبشال وت  ...هِمشري كَوا ذَا كُلِّ فكَم (الع)٥(.  
    سوى: بقويل استثنيتها القاعدة هذه عن خرجت كلمات وهناك: " القاضي الشيخ قال

S     ¢R ، وحنو:  S    eR ، كذاك روى  S   ÆR  ،قرأ أي تال: بقويل حكمها بينت مث وشبهها 
    .)٦("وشبهها آالن، و وحنوها ،وآمنتم ،أئمة وهو ،تقدم ما مجيع يف أي ،ذا كل يف كورشهم قالون

 .املصون السر مهمة على شرح ملحوظة
متت أهي من تلك الفئة نه خياطب فئة خاصة من الطلبة وأمما يالحظ على هذا الشرح 

ملعلومات على ما مت دراسته يف رواية ورش فهو يبين ا ،والً مث ستشرع يف رواية قالونأدراسة ورش 

                                                             
 .املصون السر نظم من ١٢ رقم البيت )١(
         ).٢٩ -٢٨(ص: شرح السر املصون،  )٢(
 .املصون السر نظم من ٣٠ رقم البيت )٣(
         ).٤٣(ص: شرح السر املصون،  )٤(
 .املصون السر نظم من ١١ - ١٠ رقم البيت )٥(
         ).٢٥ -٢٤(ص: شرح السر املصون،  )٦(
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أصوالً وفرشيات، أو أنه خياطب من أمت دراسة الروايتني ويريد املقارنة بينهما والتثبيت، وال ميكن 
  ملن يدرس قالون ألول مرة أن يعتمد هذا الشرح لدراسة الرواية وينتفع به، واهللا أعلم.

     .)١(نافع إلماما لقراءة اجلامع النظمكتاب : الثالثة املسألة
  يف مائيت وأربع وتسعون بيتاً، يف بيان )٢(نظم الشيخ القاضي هذه املنظومة من حبر الرجز

قراءة اإلمام نافع، وهو أول القراء يف ترتيب التيسري والشاطبية، وقراءته فيها من رواييت 
  قالون وورش.

عند ذكر املصطلحات ومنها  وقد مت التعريف باإلمام نافع وراوييه قالون وورش يف التمهيد
  مصطلح القارئ، فلرياجع.

فه، ولكنه ذكر تاريخ الفراغ من شرحه اية كتاب شرح سنة تأليومل يذكر خالل األبيات 
النظم اجلامع، وسيأيت الكالم عنه بالتفصيل مع الكالم عن املؤلف التايل وهو شرحه هلذا النظم؛ إذ 

  جتنباً للتكرار.أن الكالم عنهما جزء ال يصح جتزئته، و
  .)٣(نافع اإلمام لقراءة اجلامع النظم شرح: ةالرابع املسألة
وقد  ،وهي املنظومة السابقة ،أرجوزته املسماة النظم اجلامعالشيخ القاضي شرح فيه وهذا 

  نيق تعلوه السالسة وسالمة التركيب مع اجتناب احلشو.أجاء الشرح يف ثوب 
 .نافع اإلمام لقراءة جلامعا النظم شرحكتاب الشيخ ف سنة تألي

                                                             
 .م٢٠١٤ ،١ط، الشاطيب اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: بعة واحدةله ط الكتاب )١(
)٢( زجالبحر الر :برعر من ضوف، الشرعه ملُن وزنفْعتسم تات، سرتداُء مبان أَجزائه فاببمثَّ س ،دتو وهنٌ وزلُ وهسي يف 

 أَربعة منه ذهب قد الَّذي وهو واملَنهوك، شطْره، ذهب الَّذي وهو املَشطور، فيه يقع أَن جاز ولذَلك لنفس،ا في ويقَع السمع،
 إِلَى وسكون، حركَة مثَّ وسكونٌ حركة أَول في فيه تتوالَى َألنه رجزاً الرجز سمي إنما: إِسحاق أَبو قَالَ جزءان، وبقي أَجزاٍء

 ؛»مستفعلن مكرر سباعي جزٍء من وتسكُن، مسدس تتحرك أَن وهو ورِعدتها، الناقة رِجل في بالرجز يشبه أَجزاؤه، تنتهِي أَن
: الرابع ازوءان،: لثالثا واملقطوع، التامة: التامان، الثاين: األول النوع :أضرب ومخسة عاريض أربع له أنواع مخسة وهو

)، والزبيدي، ٤/٢٤٢١( الكلوم، من العرب كالم ودواء العلوم مشسانظر: نشوان احلمريي،  املنهوكان.: املشطور، اخلامس
         ).١٥/١٤٩، (القاموس جواهر من العروس تاج

 مركز جدة،: الناشر دط، دت، والثانية: للتراث، األزهرية القاهرة، املكتبة: الناشر: األوىل الطبعة طبعتان له الكتاب )٣(
 .    م٢٠١٤ ،١ط الشاطيب، اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات
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 الشرح هذا تأليف من الفراغ وكان" يف اية الكتاب:  - رمحه اهللا -قال الشيخ القاضي 
 و ،هـ ١٣٧٨ وسبعني ومثان وثالمثائة ألف سنة: املعظم رمضان شهر من ١٢ املبارك السبت يوم
   .)١("م ١٩٥٩ ومخسني وتسع وتسعمائة ألف سنة: مارس شهر من ٢١

 .لكتاب وذكر منهج الشيخ القاضي فيهتوصيف ا
بدأ مبقدمة للشرح بني فيها امسه ولقبه ومولده ومذهبه وطريقته وقتئذ، لقد : مقدمة الشرح

 وصرح أنه عمد فيه إىل سهولة العبارة وسالمة التركيب، وجتنب احلشو والفضول ما استطاع.
وبني فيه الرموز اليت سيستخدمها يف الشرح، فذكر أنه رمز إىل النظم باحلرف (ص)، 

  ورمز إىل الشرح باحلرف (ش).
جاء الشرح مرتباً على أبواب النظم: مقدمة يف تسعة أبيات، مث أبواب األصول مث الفرش و

  مث ثالثة أبيات كخامتة. ،مقسم حسب السور
ت، بدأ فيها باحلمد هللا والصالة والسالم على رسول عبارة عن تسعة أبيا مقدمة األبيات:

اهللا وآله وصحبه، مث بني نوع الشعر الذي تنتسب له هذه املنظومة وهو الرجز وأن أجزاء كل بيت 
  مستفعلن ست مرات.

  مث عرف فيها باإلمام نافع ومكانته العلمية، وقالون وورش كذلك. 
 .نافع اإلمام ءةلقرا اجلامع النظم شرحمنهج الشيخ القاضي يف 

  حفصاً. خيالف الذى احلكم إال النظم هذا يف يذكر ال أوالً:
 ،حفصا خيالف الذى احلكم إال النظم هذا يف ذكرأ ال أىن: واخلالصة" رمحه اهللا: -قال 

 خيالف احلكمني وكال خاص، حكم منهما لكل كان بأن فيه، اختلفا أم الراويان، عليه اتفق سواء
  .)٢("يوافقه حكم ولآلخر حفص حكم خيالف حكم حدمهاأل كان أو حفص، حكم

 يعلم ،ا أطلق احلكم ومل يقيده باإلسناد لنافع، أو ألحد راوييه، أو هلما معاًذثانياً: ذكر أنه إ
 أن ذلك احلكم اتفق عليه قالون وورش.

   .)٣(معا جتارةً كـذا حاضرةً ارفعا ...  مثّ صاده اشدد مثل قوله: تصدقوا

                                                             
         ).١٣٩(ص:  ،١طنافع،  اإلمام لقراءة اجلامع النظم شرح انظر: )١(

         ).١٤(ص:  ،نافع اإلمام لقراءة اجلامع النظم شرح )٢(
 نظم اجلامع لقراءة اإلمام نافع.من منت ال ١٤٠البيت رقم  )٣(
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 بأن اللفظ، من املراد ظهر إذا بقيودها قيدهاي وال بالقراءة، بالتلفظلثاً: أنه قد يكتفي ثا
 كسر قد أنا يعلنون خيفونمثل قوله يف سورة النمل ( قيودها، يكشف بالقراءة التلفظ جمرد كان
    .)١()قر الناس وأنّ مكرهم بعيد... 

  عنايته ببيان غريب األلفاظ:
  :مثال ذلكو ،وضح معناهايبني غريب الكلمات وي

  .)٢( غاييت) وتلك والفعل القول يف...  عصميت تعاىل اهللا (وأسأل يف شرح البيت:
 القول، يف وصيانيت حفظي  اهللا أسأل أي والصيانة، احلفظ: العصمةقال الشيخ: " 

 غاييت وتلك ،منهما كل يف ورائدي حليفي للصواب التوفيق جيعل بأن والزلل، اخلطأ من والفعل
    .)٣("إليه يأرم يالذ وهديف إليها، أسعى اليت

  .عنايته ببيان معىن املصطلحات اخلاصة بكل باب لغة واصطالحاً
 ذا وكلّ لورشهم...  السور بني وصلة سكتة زدمثل قوله يف شرح البيت العاشر يف قوله (

  .)٤()اشتهر عنه
 وصال، بالشيء الشيء صلو: اللغة يف يقال ،واحد مبعىن والصلة والوصل: " الشيخ قال

    .)٥("بالبسملة بينهما فصل غري من الثانية بأول السورة آخر وصل هنا به واملراد به، ربطه إذا وصلة
  .اهتمامه بذكر اخلالصة يف اية كل باب

فنجده مثالً يف باب الفتح  ،برباعة وإجياز ينمان عن قلب واعٍ وعلمٍ وافرالشيخ يلخص 
" ل: وقيص بإجياز يف عبارة سهلة سلسة خالصة أول ثالثة أبيات من الباب فواإلمالة والتقليل يلخ

 الفتح عنه فروى -منها استثىن ما غري -ذكرناها اليت األلفات مجيع يف خالفا لورش أن: واخلالصة
    .)٦("له ما مقروء صحيحان والوجهان كلها، فيها التقليل عنه وروى كلها، فيها

  

                                                             
 من منت النظم اجلامع لقراءة اإلمام نافع. ٢٤١البيت رقم  )١(
 من منت النظم اجلامع لقراءة اإلمام نافع. ٩البيت رقم  )٢(
         ).١٥(ص: نافع،  اإلمام لقراءة اجلامع النظم شرح )٣(
 فع.من منت النظم اجلامع لقراءة اإلمام نا ١٠البيت رقم  )٤(
         ).١٥(ص:نافع،  اإلمام لقراءة اجلامع النظم شرح )٥(
         ).٥٤(ص: نافع،  اإلمام لقراءة اجلامع النظم شرح انظر: )٦(
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  يربط بني األبيات:
  بني األبيات يف املعاين  مثل ما ذكر يف بداية شرحه للبيت:الشيخ  يربط
    .)١(واعرفا) قلّل واألبرار كالدار...  طرفا كسر ذات راء (وقبل

 ذكرت ،الراء بعد الواقعة املتطرفة األلف حكم السابق البيت يف ذكرت ملا" : الشيخ قال
   .)٢("الراء قبل الواقعة األلف حكم البيت هذا يف

  .لفوائداذكر تمام الشيخ القاضي باه
  والتنبيه عليها ومن األمثلة على ذلك:بذكر الفوائد  –رمحه اهللا  –القاضي  الشيخ اهتم

 كلمة، ]٢٣٣: البقرة[ SzR آية يف " اجتمع: الشيخ يف اية باب الالمات قال
SÆR، وهو بدل ومد S ÚR ،يف الالم ترقيق: أوجه ستة اآلية يف العلماء بعض فأجاز 
SÆR، وجعلها املذكورة، الثالثة وعليه الالم، تغليظ مث البدل، يف واملد والتوسط، القصر، وعليه 

  .)٣("أعلم تعاىل واهللا التغليظ، على القصر فمنع فقط مخسة بعضهم
   :يف شرحه للبيتنيو
  )ارتياب بال هار وميال...  الباب مجيع لقالون وافتح(

  .)٤( صححا) عنه وجهان لّالوق...  افتحا توراة جاء وحيث (له
فذكر تعليقاً عليهما تسع  ،ذكر فوائد مهمة ال يستغين عنها طالب وحيتاجها كل مبتدئ

 فوائد، تعد درراً نفيسة ملن وقف عليها سأشري إليها باختصار.
الفائدة األوىل: ذكر فيها أبيات الشيخ املتويل اليت ضبط فيها الكلمات الواوية اليت ال تقليل 

  .فيها
  الفائدة الثانية: ذكر األوجه لورش عند:

اجتماع مد البدل وذات الياء يف آية، سواء تقدم البدل أم تأخر، يكون لورش  -١
  ل عليها.ني األوجه ومثَّوجه، وبأربعة أ

ها وذكر عليها وبين أوجه، أربعةاجتماع ذات الياء واللني يف آية كان له فيها  -٢
                                                             

 من منت النظم اجلامع لقراءة اإلمام نافع. ٦٠البيت رقم  )١(
         ).٥٥(ص: نافع،  اإلمام لقراءة اجلامع النظم شرح انظر: )٢(

         ).٧٤(ص: نافع،  اإلمام لقراءة اجلامع النظم شرح انظر: )٣(
 من منت النظم اجلامع لقراءة اإلمام نافع. ٧٠ - ٦٩ت رقم ابياأل )٤(
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 مثلة.األ
ني وذات الياء يف آية، كان لورش فيها ستة أوجه سواء تقدم اجتماع مد البدل والل -٣

األوجه  وبينأم تقدم البدل وذات الياء على اللني أم تأخر عنهما،  ،البدل واللني على ذات الياء
 وذكر األمثلة املوضحة هلا.

اجتماع مد البدل وواو (سوءات) وذات ياء يف آية واحدة، ففيها مخسة أوجه،  -٤
 .وجهمع مثال لكل وذكر األوجه 

اجتماع ذات ياء وبدل موقوف عليه يف آية، يكون لورش فيها ستة أوجه وأيضاً  -٥
نيها مع التمثيل لكل وجه، وأضاف عليها األوجه إذا وقفنا بالروم لتصل إىل تسعة أوجه.وب 

اجتماع بدل موصول وآخر موقوف عليه مع ذات ياء يف آية، فيكون لورش سبعة  -٦
ها مع ذكر األمثلة، وذكر أنه يزاد وبينالبدل األول على ذات الياء أم تأخر عنها،  أوجه سواء تقدم

 عليها أربعة أوجه مع الروم لتصل إىل أحد عشر وجهاً وقفاً.
اجتماع ذات ياء ولني وبدل موصول وآخر موقوف عليه يف آية يكون لورش فيها  -٧

 األمثلة. ذكر مع هافبينتسعة أوجه 
يف آية واحدة، كان  )١( رأس آية من آيات السور اإلحدى عشرةاجتماع بدل و -٨

لورش فيها ثالثة أوجه، فعداألوجه مع األمثلة لكل وجه. د 
اجتماع آية ذات ياء وبدل ورأس آية من آيات السور اإلحدى عشر يف آية  -٩

 .وجه لكل ثلةاألم مع األوجه فعددواحدة، كان لورش يف ذات الياء والبدل األربعة املعروفة، 
  الفائدة الثالثة: 

  S   ¿R ، S 2R مثل: مقللة ألف قبلها اليت املكسورة الراء على بالسكون الوقف

  .به يعتد فال عارض عليها الوقف عند الراء سكون ألن ؛األلف تقليل مينع ال
  الفائدة الرابعة:

S  l  k  j  i  h  g   n  m قوله تعاىل:يف  ورش عن األداء حتريرات أهل ذكر

  |  {     z  y  x  w   v  u   t  s  r  q  p  o

                                                             
  واللَّيل، والشمس، واَألعلَى، وعبس، والنازِعات، والقيامة، سائلٌ، وسأَلَ والنجمِ، طه،: (التالية السور ا املقصود )١(

ى،والضلَق حوالع(. 
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  ª  ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }R ]لني«فقد اجتمع فيها  ،]٣٦اء: النس« 
معا، فذكروا فيها  S r R  ،S w R و معا S q R وهى ياء وذوات ، S l R وهو

 الياء بذوات اجلار تسوية: وهى أوجه، أربعة: (األوىل ثالث طرق فقال الشيخ القاضي رمحه اهللا:
 الياء ذوات تقليل مث ، SwR الياء، ذوات فتح اللني توسط على له فيكون وتقليال، فتحا

Sw R.  
  .أيضا الوجهان هذان املد وعلى
 يف والتقليل الفتح، هذا وعلى الياء، ذوات فتح وعليه اللني توسط: أوجه مثانية: الثانية

Sw R يف والتقليل الفتح، يهوعل الياء، ذوات تقليل مث Sw R ، التوسط على األوجه فتكون 
  .مثانية فتكون املد على ومثلها أربعة،

 يف الوجهان الفتح هذا وعلى الياء، ذوات فتح وعليه اللني، توسط: أوجه ستة: الثالثة
Sw R :الياء ذوات تقليل مث والتقليل، الفتح Sw R مد مث أوجه، ثالثة التوسط على فيكون 

 مث والتقليل، الفتح،: أيضا Sw R يف وجهان الفتح هذا وعلى الياء، ذوات فتح وعليه ،اللني
   .)١("ستة اموع فيكون أيضا ثالثة املد فأوجه Sw R يف الفتح وعليه الياء، ذوات تقليل

  الفائدة اخلامسة:
 األوىل؛: طريقتان لورش، ]٢٢ :املائدة[ S   ±  °  ¯  ®  ¬  «R  يف قوله تعاىل:

  جهان، والثانية أربعة أوجه، وذكر مجيع األوجه يف الطريقني.و
  :السادسة الفائدة
لورش،  S { R بــ SzR وصلت إذا. ]٧١: األنعام[ S{  z  y R : تعاىل يف قوله

  . ألفا مد حرف اهلمزة تبدل
 وألف اهلمزة، من املبدلة هي تكون أن حيتمل الدال بعد اللفظ يف املوجودة واأللف

SzR تقليل. فيها لورش يكون ال هذا وعلى الساكنني، اللتقاء حذفت  
 اهلمزة من املبدلة وحذفت ، SzR ألف هي ا امللفوظ األلف تكون أن وحيتمل 
  .والتقليل الفتح، لورش يكون وعليه الساكنني، التقاء من للتخلص

                                                             
         ).٦٤(ص:  دط،نافع،  اإلمام لقراءة اجلامع النظم شرح انظر: )١(
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 حتقيق مع وذهبت كانت، قد SzR ألف بأن ووجه األول والشيخ القاضي رجح 
  .عارض التخفيف ألن باإلبدال اهلمزة ختفيف مع حتذف أن جيب فكذا الوصل، حال يف اهلمزة

  .لورش التقليل جواز يف خالف فال SzR على وقفت إذا أما
  :السابعة الفائدة
  . وجها عشر ستة، ]٧١[هود:  S  Õ      Ô  Ó  ÒR : تعاىل قوله يف لورش
 مع واإلبدال التسهيل،: وجهني،  S  Ó  Ò    ÔR  مهزيت من الثانية اهلمزة يف له أن وذلك

  .املشبع املد
    .أربعة فتكون ،]٧٢هود: [ S" R  يف والتقليل الفتح،: الوجهني هذين من كلّ على ويأيت
 مد حرف واإلبدال بني، بني الثانية تسهيل ومها: ،S#R يف الوجهان منها كلّ على ويأيت

  مثانية. األوجه فتصري
  .وجها عشر ستة األوجه فتصري ،S , R يف واملد ط،التوس منها كل على ويأيت

  :الثامنة الفائدة
 فذهب ،]٣٣ :الكهف[ S Â  ÁR :تعاىل قوله يف S ÁR ألف يف األداء أهل اختلف

  .للتأنيث أا إىل اآلخر البعض وذهب، للتثنية أا إىل بعضهم
  .داًواح قوالً ووقفاً وصالً لورش تقليل فيها يكون ال :األول القول فعلى
  .والتقليل الفتح، فيها له جيوز :الثاين القول وعلى
 لورش فتقلل للتأنيث، فألفه ،]٤٤ :املؤمنون[ S,  +  *  )R :تعاىل قوله يف S ,R وأما

  .واحداً قوالً ووقفاً وصالً
  :التاسعة الفائدة

"  #  S : تعاىل قوله يف S  "R على وقفت إذا   !R ] :لورش فيها كان ،]٦١الشعراء 
  .)١("ووقفاً وصالً ونأى ومثلها معهما، واملد التقليل، مع والتوسط، الفتح، مع القصر: أوجه بعةأر

 يذكر االحترازات وينص عليها:
  واحترزت به عن املوضع الثاين وهو، »أوال: «بقويل إليه أشرت " وقد :مثل قولهوذلك 

  
                                                             

         ).٦٦(ص: نافع،  اإلمام لقراءة اجلامع النظم شرح انظر: )١(
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̂   S قوله تعاىل:   ]   \  [R ]١(" ]٤٣: اإلسراء(.  
 ساكنني من وأوال( :وله يف معرض كالمه على شرحه للنظم يف البيتمثل قكذلك و
   .)٢("فاعلما لزوما ضم لثالث...  فاضمما

وحمترز الشرط األول: ان الساكن إذا كان يف كلمة مبدوءة مزة  الشيخ القاضي: " قال
 مضموما الكلمة ههذ يف الثالث احلرف كان وإن وصل ال تضم يف االبتداء فال يضم الساكن األول

 S ~  }R ،]٥٧األنعام: [S¢  ¡  �  ~ R  ،]٨٥اإلسراء: [ S  È  Ç  Æ  Å  ÄR : حنو الزما، ضما

 هذه يف الوصل فهمزة ،]٨٣الواقعة: [ S  @  ?R  ،]١٢٣الشعراء: [ S   s  r      qR  ،]٢الروم: [
    .)٣("معلوم هو كما االبتداء يف تفتح األمثلة

 .والعلماء يذكر آراء احملققني
 إىل حاجة وال وحده، كاف األول الشرط إن: احملققني بعض وقال" مثل قوله: وذلك 

 السابقة األمثلة من أشبهه وما ،]٨٥اإلسراء: [ S Å  ÄR  أخرج األول الشرط حتقق إذا ألنه ؛الثاين
 مهزة لكسر اوحنومه ،]٦ص: [ S  S  RR  و، ]١٧٦النساء: [ S  )  (R  وأخرج ،فيها الوصل مهزة لفتح

  .ذكر ما كل يف األول الساكن يضم ال وحينئذ ،وأشباههما فيهما الوصل
 أىب ابن مكى اإلمام الثاين الشرط على يعرج ومل األول بالشرط االكتفاء إىل جنح وممن

 على تدخل اليت األلف وكانت كلمتني، من اجتمعا إذا الساكنني يف اختلفوا: قال حيث طالب،
    .)٤("بالضم تبتدأ االبتداء يف الثاين الساكن

 .يف نفس املوضوع املذكور املعلومة ساهم يف تبسيطيي ذم والايذكر شعر بعض النظ
  :وىل على شرح األبياتمثال ذلك ما ذكره يف الفائدة األو

  ارتياب) بال هار وميال...  الباب مجيع لقالون (وافتح
  .)٥(حا)صح عنه وجهان وقلّال...  افتحا توراة جاء وحيث (له

  ضبط اإلمام املتويل الكلمات الواوية اليت ال تقليل فيها بقوله: ": الشيخ فقال
                                                             

                 ).١١٥(ص: نافع،  اإلمام لقراءة اجلامع النظم شرح )١(
           . نافع ماماإلمن النظم اجلامع لقراءة  ١٢٦البيت  )٢(
         ).٩١(ص: نافع،  اإلمام لقراءة اجلامع النظم شرح )٣(
         ).٩٢(ص:  املرجع السابق، )٤(
 من منت النظم اجلامع لقراءة اإلمام نافع. ٧٠ - ٦٩ت رقم ابياأل )٥(
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  عصا، إنَّ الصفا، وأبا أَحد ... سنا، ما زكى منكم، خال، وعال ورد
  .)١("عفا، ونجا قُل، مع بدا، ودنا، دعا ... مجيعاً بـواو ال تـمالُ لدى أَحد

  ختام مميز للنظم:
وآله  ذا املنت خبتام مميز عن النظم السابق، فجاء بالصالة والسالم على النيب اختتم ه

وصحبه ومن تبع دينه بإخالص وعلل ذلك؛ بأنه أتى بالصالة يف أول نظمه وآخره ليكون ميمون 
مقبولة، واهللا جل  االفتتاح واالختتام، ورجاء لقبول ما بني الصالتني؛ إذ الصالة على النيب 

  من أن يقبل الصالتني ويرد ما بينهما. جالله أكرم
 .)٣(العشر للقراءات املتممة )٢(الثالث القراءات يف الدرة ملنت اإليضاح: اخلامسة املسألة

 يف القراءات اجلزري اإلمام ابن ملنظومة املختصر بالطويل وال ليس شرح متوسط  وهو
بيتاً، من البحر ) ٢٤٠( ئتني وأربعنيما أبياا عدد ويبلغ واملسماة ب (الدرة املضية)، الثالث،
  (حرز األماين ووجه التهاين). ـفتكون بذلك من نفس حبر المية الشاطيب املسماة ب )٤(الطويل

 على قليل يعد املنظومة هذه شروح من وصل إلينا والذي" : القاري الشيخ عبدالعزيز قال
ودقة  ،تركيز من أسلوبه به ميتاز امع م - اهللا رمحه - الشيخ شرح لذا كان ،الواحدة اليد أصابع
    .)٥("األمهية غاية مهماً ،ووضوح عبارة

    .ف هذا الكتابسنة تألي

                                                             
         ).٦٠(ص:  نافع، اإلمام لقراءة اجلامع النظم شرح )١(
   .يف التمهيدقد سبق الترمجة هلم و ،وخلف البغدادي ،ويعقوب احلضرمي، جعفر املدين أيبقراءة  هي: ثالثال اتالقراء )٢(
 -هـ ١٤٣٣والتوزيع، الطبعة األوىل،  القاهرة، دار السالم للطباعة والنشر: الناشر: األوىل الطبعة طبعتان له الكتاب )٣(

 .  م٢٠١٤ ،١ط الشاطيب، اإلمام مبعهد القرآنية لوماتواملع الدراسات مركز جدة،: الناشر م، والثانية:٢٠١٢
 واحدة عروض له أنواع، ثالثة مفاعيلن، وهو فعولن وسباعي؛ مخاسي مكررين جزأين من مثمن الشعر حدود من حد )٤(

 ميتهتس ووجه واحملذوف، املقبوضة: املقبوضان، الثالث: سامل، الثاين وضربه مقبوضة عروضه: األول أضرب، النوع وثالثة
 إنما: بعضهم حرفاً، ويقول ٤٨ حد إىل يصل آخر حبر يوجد وال حرفاً، وأربعني مثانية يكون منه الواحد البيت أنّ هو بالطويل

 ودواء العلوم مشسانظر: نشوان احلمريي، أركان.  مثانية من أقلّ أبدا يكون وال جمزوءاً يأيت ال ألنه الطويل؛ البحر له قيل
 ).٢/١١٤٢(والعلوم،  الفنون اصطالحات كشاف موسوعة، والتهانوي )٤١٨٤ /٧( ،ومالكل من العرب كالم

 .)١٥٧(ص: ، ١، طالعشر للقراءات املتممة الثالث القراءات يف الدرة ملنت اإليضاحانظر: القاضي،  )٥(
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 ،وكان الفراغ من تأليفه مساء يوم اجلمعة املبارك" قال الشيخ القاضي يف اية شرحه 
وم هـ) الي ١٣٨٩وىل، سنة: تسع ومثانني وثالمثائة وألف هجرية (الثامن عشر من مجادى األ

  .)١("م) ١٩٦٩لف ميالدية (أوتسعمائة ووستني األول من أغسطس، سنة: تسع 
  توصيف الكتاب ومنهج الشيخ القاضي رمحه اهللا يف الشرح.

  حدد فيها أسلوبه  ،مبقدمة بني يدي الشرح الدرة ملنت اإليضاحكتاب استهل الشيخ
اب واإلجياز، بعيداً عن وسطاً بني اإلسه جعلته شرحاً " بقوله: يتبعه يف الشرحوف الذي س

  .)٢(، فهو حسيب ونعم الوكيل"أن يوفقين إلمتامه اهللا  أسألالتطويل واحلشو واأللغاز، 
 ومل يذكر مذهبه وطريقته كاملؤلفات السابقة.

 أردف بكلمة عن الناظم وهو حممد بن حممد بن اجلزري الشافعي،  بعد املقدمة
 ته وشيئاً من مؤلفاته مشرياً إىل أمهها بإجياز أنيق.ذكر فيها مولده ووفاته ورحالته ومراحل حيا

  فيه شخصية  وبرزت متيز بالسالسة والدقة، شرحاًالدرة شرح أبيات شرع يف مث
 ومنهجه الذي بات واضحاً ملن يقرأ كتبه. -رمحه اهللا  –القاضي الشيخ 

 يف الشرح: - اهللا رمحه –منهج الشيخ القاضي 
بإذن اهللا  -أشري هنا وف ؤلفات السابقة مع بيان األمثلة، فسنظراً لبيان منهج الشيخ يف امل

على سبيل احلصر، إال ما ال يتضح إال ليس إىل منهجه مع االكتفاء باإلشارة إىل بعض األمثلة -
 بسرد األمثلة.

 .بإيضاح غريب األلفاظ ام الشيخهتما
  :ظماالن أول بيتني يف مقدمةلفاظ يف بعض األمثال ذلك: تعريفه لو
  وتوسلَا) عونه واسأَلْ ومجده...  عالَ وحده الَّذي ِهللا الْحمد لِ(قُ

  .)٣(تلَا) ومن والصحابِ وآلٍ وسلِّم...  محمد اَألنامِ خيرِ علَى (وصلِّ
على جهة باجلميل  هو الثناء على اهللا  الْحمد)(: " -رمحه اهللا  –حيث قال الشيخ 

 )لتوسو(ال اإلعانة، والنصرة، (العون)و التعظيم، ارتفع، و(التمجيد) )عالَ(و التعظيم والتبجيل،
 )اَألنامِ(و : الرمحة، ومن املالئكة: االستغفار، ومن العباد: الدعاء،من اهللا  (الصالة)و التقرب،

                                                             
  .)٦٦ص: هـ، (١٤٣٣، ٩عدد ،  ء، جملة ضيا، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتاريخ جميداجلاراهللا )١(
 .)٧(ص:  الدرة، ملنت مقدمة اإليضاحانظر: القاضي،  )٢(
 للعشر. املتتمة الثالث القراءات يف املضية من الدرة ٢،  ١البيت رقم  )٣(
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 : أقاربه املؤمنون بهآل الرسول  )واآللٍ( ،التحية واألمان الالئقان مبقامه  )السالم(و اخللق،
هنا:  بكسر الصاد: مجع صاحب، واملراد بالصحاب )الصحابِ(و ،من بين هاشم، وبين املطلب 

 ،)١(مؤمنا به بعد نبوته، ومات على اإلميان ، والصحايب: من اجتمع بالنيب صحابة رسول اهللا 
  .)٢("تبع (تلَا)و

 .الفن وبكل بابلمصطلحات اخلاصة بالشيخ لف يعرت
  ثال ذلك: ، ومبتعريف املصطلحات كما أنه قد يعرفها أحياناً لغة واصطالحاًالشيخ  عين

 الزائدة اهلاء: هي القراء اصطالح يف الكناية هاءالشيخ بقوله: "  هاعرفيف باب هاء الكناية 
 SGكاهلاء يف: ، فخرج بالزائدة األصلية، الضمري هاء وتسمى الغائب، املذكر الواحد على الدالة

R ] :٩١هود[، و  S©  ¨  §R  :األحزاب]كاهلاء يف حنو: وبالدالة على الواحد املذكر ،]٦٠ ،S   ,R 

وتتصل هاء  ،]٢٢٨: البقرة[ S    kRو ،]٧:ةفاحتال[ S    >Rو ،]٢٢٩: البقرة[ S ºR ،]١٤٢ [البقرة:
 وباحلرف، ،]١٢٦: البقرة[ S      ÐR حنو: وباالسم، ،]٧٥:آل عمران[ S     sRبالفعل، حنو:  الكناية

  .)٣("]١٢٦: البقرة[ S ÖR حنو:
  املراد مبصطلح قصر اهلاء. نيبمث 

  ويف باب القصر واملد عرف املراد بقصر حرف اللني.
ل الناظم: وقيف شرح  ،واصطالحاً لغة واإلمالة الفتح عرف واإلمالة، الفتح ويف باب

   .)٤(ميلَا) جاَء شا رانَ الثَّالثي عين ـه...  معـ ضعاف ارِالْبو قَهارِ (وبِالْفَتحِ
  .باحلرف فمه القارئ هو فتح :الفتحقال الشيخ القاضي: " حيث 

قريبة من  والفتحةمن الياء قريبة : تصيري األلف واصطالحا، واإلمالة لغة: االحنناء
   .)٥(الكسرة

                                                             
 على ومات به، مؤمناً  النيب لقي من: الصحايب أن ذلك من عليه وقفت ما رمحه اهللا: "وأصح –قال احلافظ ابن حجر  )١(

 رآه ومن يغز، مل أو معه، غزا ومن يرو، مل أو عنه، روى ومن قصرت، أو له جمالسته طالت من ؛لقيه فيمن فيدخل اإلسالم،
  ).١/١٥٨( ،١، طالصحابة متييز يف اإلصابةكالعمى". انظر: ابن حجر:  لعارض يره؛ مل ومن جيالسه، مل ولو رؤية

 .)١١(ص:  الدرة، ملنت اإليضاحانظر: القاضي،  )٢(
 .)٢٨ (ص: ،املرجع السابق )٣(
 املضية. من الدرة ٤٣البيت رقم  )٤(
 .)٥٦(ص:  الدرة، ملنت اإليضاح )٥(
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  .اللغة وما ورد يف لغات القبائلبذكر اإلعراب و القاضي عناية الشيخ
  ًشرحه ليف ويتضح ذلك جليادعبذْ قول الناظم: (وي فَخظْمن وفرح ثَالثَة  ...

متا تبِه رشالْع اَءاترالْق (قُلَاانو)١(. 
) مصدر أريد به املفعول، نظْمي(، وكلمة: ) فعل أمرخذ( : "رمحه اهللا – قال الشيخحيث 

مفعول به وهو من إضافة املصدر للفاعل، و(حروف)  نظومي، وهو مفعول لألمر قبله،أي: م
، ، الكلمات املختلف فيها بني القراء، جماز مرسل من إطالق اجلزء وهو احلرفللمصدر، واحلروف

 وإرادة الكل وهو الكلمة، والعالقة اجلزئية، أو يقال: احلروف، القراءات، مجع حرف وهو القراءة،
، ومجلة: عوض عن املضاف إليه، أي: ثالثة رجال من القراء )ثَالثَة( عىن واحد، والتنوين يفوامل

متصفة حلروف (ت (ابِه")٢(.   
 الناظم قولباب املد والقصر، عند  يفو) :مهدمطْ وسا وملَ وفَصنْ انرأَالَ...  اقْص 

زح دعبزِ ومالْه ناللِّيلَ و٣()اأُص(.  
وهو الذي  املد يف هذا الباب عبارة عن زيادة املط يف حروف املد الطبيعي،: " الشيخ قال

تلك الزيادة وإبقاء املد الطبيعي على  ال تقوم ذات حروف املد إال به، والقصر:  عبارة عن ترك
 .)٤("حاله، وهو نوعان: متصل ومنفصل

 ف(: الناظم ويف شرحه لقولوري حجهلْا التفْص كْتا بِسكَح فأَالَ...  أَل 
  .)٥()طلَا واشمما حجى اعلَم يخدعونَ

 .)٦(والكسر اخلالص لغة غريمها من قبائل العرب" ،لغة قيس وأَسدواإلمشام : " الشيخ قال
 حِ واإلمالة، الفتح ويف باببِالْفَتارِ عند شرح قول الناظم: (وارِ قَهوالْب افعـ ضعم 

 ...ـه نيي عانَ الثَّالثا راَء شج (لَايم)٧(. 

                                                             
 املضية. من الدرة ٣البيت رقم  )١(
 .)١٢(ص:  الدرة، ملنت اإليضاح )٢(
 املضية. من الدرة ٢٢البيت رقم  )٣(
 .)١٢(ص:  الدرة، ملنت اإليضاح )٤(
 املضية. من الدرة ٦٢البيت رقم  )٥(
 .)٨٠(ص:  الدرة، ملنت اإليضاح )٦(
 املضية. من الدرة ٤٣البيت رقم  )٧(
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والفتح واإلمالة: لغتان جاريتان على ألسنة فصحاء العرب، فالفتح لغة أهل : " الشيخ قال
  .)١(احلجاز، واإلمالة لغة عامة أهل جند من متيم وأسد وقيس"

 ذلك:على مثلة األن كثرياً لفعل الناظم وم الشيخ عللي التعليل لفعل الناظم:
 حيث م القرآن ترك الناظم باب االستعاذةله يف بداية شرحه لباب البسملة وأتعلي ،

ألن األئمة الثالثة وافقوا أصوهلم من حيث حكمها االستعاذة؛  باب الناظم ترك قال الشيخ: "
 .)٢("وصيغتها واإلسرار أو اجلهر ا

 يس يف تعليله يف شرحه لباب اهلمزتان من كلمتني إمهوال الناظم ذكر أيب جعفر ور
  .)٣(اهلمزتني املختلفتني

   بتوجيه القراءة: ة الشيخ القاضيياعن
  بني يف غري موضع من الشرح توجيه القراءة، ومثال ذلك:

  يف باب البسملة وأم القرآن ذكر توجيه قراءةS  8R  ابالسني ووجه قراء
 .)٤(بالصاد

 ٥(جه التسهيل يف اهلمزةيف باب اهلمزتان من كلمتني ذكر و(. 
  قراءة كلمة هجويف باب فرش احلروف وS   $R، ٦(بضم تاء التأنيث(. 

    عنايته بأقوال العلماء فيما خيص النظم:
 ٨(يف التعليق على البيت السابع عشر )٧(ذكر قول الرميليفنراه ي(.  

                                                             
 .)٥٦(ص:  الدرة، ملنت اإليضاح )١(
 .)١٨(ص: السابق، املرجع )٢(
 .)٣٩(ص: املرجع السابق، )٣(
 .)٣٩(ص: ،الدرة ملنت اإليضاح )٤(
 .)١٩(ص: املرجع السابق، )٥(
 .)٨١(ص: املرجع السابق، )٦(
 عن: بفلسطني، وأخذ بالرملة الفقيه الشافعي، ولد العباس، أبو أرسالن، بن يوسف بن علي بن حسني بن الرميلي: أمحد )٧(

 علم يف ومنظومة داود، أيب سنن وشرح الفقه، يف الزبد منظومة البلقيين، ومن مؤلفاته: صفوة اهلائم، واجلالل القلقشندي، وابن
انظر: السخاوي،  هـ.٨٤٤لك، وغريها، مات سنة: ألفية ابن ما وإعراب احلاوي، وتصحيح الشافعية، وطبقات القراءات،

 ).١/١٨٣(، ١، طاإلسالم ديوان)، والغزي، ١/٢٨٢( دط،، التاسع القرن ألهل الالمع الضوء
 .)٦١(ص:  الدرة، ملنت اإليضاح )٨(
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 ٢(يف شرحه للبيت التاسع واألربعني)١(ذكر قول النويري(.  
                        :وكلمة ، S   }R :من الكلمات اليت حصر ورودها يف القرآن ر األلفاظ:عنايته حبص

S     bR ، .ا كل صاد ساكنة بعدها دال باإلمشام املضمومة، وباب (أصدق)؛ واملقصود  
  ، ومثال ذلك:على تقييد الناظم ينبه الشيخ القاضي كثرياً ينبه على االحترازات:

 ونَ: (يف قول الناظمعديى وراالُخ حا فَتنيى سمـ حنتو  ...-بِت حافْت ملُ بِضحي 
اتهيه لَا أُد٣()ك(.  

-  S قرأ وكذلك قال الشيخ: "    ,  +  *    )  (R ]بياء الغيب كما  ،]٧٣: احلج
    وهي: السورة  يفاألوىل األخرى احترازا من الكلمة  الكلمة :أي ،)باألخرى( قيده، ولفظ به

 S  ¤   £   ¢      ¡  �  ~  }R  :يقرؤها بالياء يعقوبف، ]٦٢[احلج علذلك من  م
  . )٤("املوافقة

  دفاعه عن الناظم
  دفاعاً عما قد يقال عن الناظم انتقاداً يف عدة مواضع، منها:الشيخ أجاب 

 ) :اُء كَذَايف قول الناظمي التا ففا صرجزو لْوِهتا...  ووذَرا وحبصو هنع تيي بف 
  . )٥()حلَى

أجاب عما قد يقال عن الناظم أنه أمهل ذكر املتقاربني، وهذا يقتضي أن يعقوب يدغم 
  .)٦("(فإن خالفوا أَذكر وإال فأُمهال) :سائر املتقاربني عمالً بقوله

 ي... (: الناظم قول ويففلِ ومالن امفْهتاالس ما حهِميلَا ف٧()ك(.  
                                                             

 موسى ريفالش مسع من: الدين، شهاب البكري، التيمي القرشي الدائم عبد بن حممد بن الوهاب عبد بن أمحدالنويري:  )١(
: األدب، مات سنة فنون يف األرب وغريهم، صاحب كتاب: اية املنجا، وبنت اهلذباين، ويعقوب طالب، أيب بن علي بن

، الثامنة املائة أعيان يف الكامنة الدرر)، وابن حجر، ٣، ت:٧/١١٠( دط،بالوفيات،  الوايف الصفدي،: انظر .هـ٧٣٣
 ).٥٠٦ :ت ،١/٢٣١(، ٢ط
 .)٦١(ص:  الدرة، ملنت اإليضاح )٢(
 املضية. من الدرة ١٦٦البيت رقم  )٣(
 .)١٢٤(ص: الدرة، ملنت اإليضاح )٤(
 املضية. من الدرة ١٧البيت رقم  )٥(
 .)٢٦(ص: الدرة، ملنت اإليضاح )٦(
 املضية. من الدرة ٢٦البيت رقم  )٧(
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قد يقال من أن قول الناظم (ويف النمل االستفهام حم فيهما كال)  عما الشيخ أجاب
 .)١(خروج عن اصطالحه؛ ألن أبا عمرو يقرأُ كذلك يف النمل

 :عليه واعتراضهللناظم انتقاده 
ده يف نه انتقأ إال ،ةكثري طندافع عن الناظم يف موا الشيخ القاضي الرغم من أنعلى 

  ذلك:األمثلة على ، ومن عنه كثر من مواضع الدفاعأمواضع 
نه ألانتقده و ؛يف باب اهلمز املفرد على قول الناظم بالتسهيل يف مخس كلماتالشيخ علق 

كان عليه أن يذكر إثبات األلف له فيها؛ ألن إثبات األلف وحذفها خمتلف فيه بني راويي نافع، إال 
  .)٢(اعتماده على الشهرةأنه التمس له تعليالً وهو 

يف اية باب اإلدغام  هلوعلى الناظم؛ ق اًاستدراكومما يعترب انتقاداً من الشيخ رمحه اهللا و
S  ^  ]  \  [  Z وبقي من الباب ثالث كلمات مل يذكرها الناظم، وهي: " الصغري: 

_ R ]زومة الواقعة قبل الذال، حنو]٢٨٤ :البقرةوالالم ا ،:  S3    2  1  R ]والفاء  ،]٢٣١: البقرة
 .)٣(]٩ سبأ:[ S   B  AR تعاىل:  قوله الواقعة قبل الباء يف الساكنة

 تخرجوا قوله: (هنايف على قوله يف قراءة يعقوب (أُبلِّغكُم حال)، نقده للناظم كذلك 
  .)٤(لَا)ح أُبلِّغكُم مع اشدد تفْتح أَتى...  خالصه نصب حمى سمى

وكان : " بني أنه يقرأها هكذا يف ثالث مواضع نبعد أ -رمحه اهللا  -الشيخ قال حيث 
   .)٥("على الناظم أن يأيتَ مبا يفيد مشول احلكم للمواضع الثالثة

  .للطالبعنه بيان ما ال غىن 
ه ما حيتاجه الطالب من معلومات وفوائد يف املسألة أو الباب وإن مل ينص عليالشيخ يذكر 

  ، ومن األمثلة على ذلك:الناظم
 قول الناظم يف) :مهزمرو اةُ ثُموالر هِملالَفُوا فَإِنْ...  كَأَصخ إِالَّ أَذْكُرلَا وم٦()فَأُه(.   

                                                             
 .)٣٨(ص: الدرة، ملنت اإليضاح )١(
 .)٤١(ص: املرجع السابق، )٢(
 .)٥٤ (ص: لسابق،املرجع ا )٣(
 املضية. من الدرة ١١٣البيت رقم  )٤(
 .)١٠٥ (ص: الدرة، ملنت اإليضاح )٥(
 املضية. من الدرة ٨البيت رقم  )٦(
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 .)١(يف هذا البيت ثالث صور للمخالفات الشيخ ذكرقد ف
 ٢(ذكره يف باب ياءات اإلضافة عالمة ياء اإلضافة ثلمكذلك و(. 
 ما ذكر من مقارنة بني ياءات اإلضافة والياءات الزوائد يف بداية شرح  مثل كذلكو

 .)٣(ها من أربعة أوجهبين فرق حيث ،باب الياءات الزوائد
 ينص على ما اتفق عليه القراء العشرة:

  ومثال ذلك: يف قراءة كلمة،  ةما اتفق عليه القراء العشرالشيح كثرياً ما يذكر 
، واتفاقهم على ]١٣اإلسراء:[ SyR  :على نصب كلمة العشرة القراء قال الشيخ: " اتفق

 .)٤("]٩١اإلسراء: [ S   aR تشديد 
 على العشر القراءات يف النشر كتاب زاده فيما الرب موىل منحة شرح: السادسة املسألة

  .)٥(والدرة الشاطبية
 هالل نب حممد حممد بن للشيخ»  الرب ابن موىل منحة«ملنظومة  متوسط شرح وهو

   املصري. اإلبياري
إال أنه مل يذكر سنة مولده  ،عرف الشيخ القاضي بالشيخ حممد اإلبياري يف مقدمة النظم

 ترمجة له أجد فقد حبثت عنه فلم املترمجني؛ بعناية اإلبياري العالمة حيظ يف احلقيقة ملووال وفاته، 
    .)٦(وثالثني وافية، ولكن ذُكر أنه كان حيا سنة: ألف وثالمثائة وثالثة

هذا النظم من األمهية مبكان، وشرحه يستمد أمهيته من أمهية متنه، فقد مجع اإلبياري يف و
هذا املنت الطرق اليت زادها النشر والطيبة للقراء العشر وروام على ماهلم من الشاطبية والدرة، 

  متبعاً رموز الطيبة هلم.

                                                             
 .)١٥ -١٤ (ص: الدرة، ملنت انظر: القاضي، اإليضاح )١(
 .)٦٦ (ص: الدرة، ملنت اإليضاح )٢(
 .)٧٠ (ص: املرجع السابق، )٣(
 .)١١٧ :(ص ،الدرة ملنت اإليضاح )٤(
 .م٢٠١٤ ،١ط، الشاطيب اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: له طبعة واحدة الكتاب )٥(
 ).١/٣٥٤( ،١طإمتاع الفضالء بتراجم القراء، الساعايت،  )٦(
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 :ذلك قوله يف مقدمة الشرح ويدل على ،اًويبدو أن الشيخ القاضي قد بذل فيه جهداً كبري
وقد بذلت يف هذا الشرح قصارى اجلهد يف تيسر عباراته، وتنسيق معلوماته، وتوضيح  "

  . )١("مسائله
فقدم للنظم بثالثة عشرة بيتاً ضمنها  ،والنظم قد جاء على النسق املعهود يف نظم القراءات

جهد من خالل هذا الشرح فرش الكلمات، ويظهر مث أبواب  ،مث أبواب األصول ،منهجه يف النظم
كما يصرح  ،وذكر ما ال غىن عنه لطالب العلم ،الشيخ القاضي يف تبسيط املعلومات وتلخيصها

 ،يف نقد الناظم -الشرح هذا خالل من - وظهرت شخصية الشيخ القاضي ،باملفهوم وما يشار إليه
وهذا مامل يذكره الناظم،  ،بباب التكبريبل وتصحيح بعض التحريرات، بل وجاء يف آخر الكتاب 

  .)٢(فنقد عليه أنه مل يتعرض إليه، وجاء به بإجياز
من  ١٢ذكر الشيخ القاضي يف اية شرحه أنه قد فرغ من تأليفه يوم اخلميس  فه:سنة تألي

من شهر نوفمرب سنة: ألف وتسعمائة  ١١سنة: ألف وثالمثائة وتسع وسبعني،  ،مجادى األوىل
  .)٣(سنيوتسع ومخ

    .)٤(القراءات توجيه: ةبعالسا املسألة
ومتعة يف تذوق القراءات؛ لصلته الوثيقة بعلم التفسري، قصوى؛ أمهية  لههذا الكتاب إن 
(األعراف، األنفال، التوبة، يونس، النحل،  مل يوجد منه إال توجيه عدة سور فقط وهي: ومع ذلك

  ج)، والباقي منها مفقود.اإلسراء، الكهف، مرمي، طـه، األنبياء، احل
مل أعثر على مقدمة للكتاب، كما مل أجد له محققاً إال يف نسخة األعمال الكاملة للشيخ 

 العالمة عبد الفتاح القاضي، بإشراف ومراجعة أ.د عبدالعزيز القارئ إصدار مركز الدراسات
  سعودية.واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب جبدة يف اململكة العربية ال

أو ثالث  ،فيها قراءتان :أو قوله ،قُرِئ بــ :مل يصرح فيه بالقراء، بل اكتفى بقوله
  .أو أربع قراءات ،قراءات

                                                             
 ).٣(ص: ،١ط العشر، القراءات يف النشر كتاب زاده فيما الرب موىل منحة شرحالقاضي،  )١(

 ).١٣٤(ص: ،الرب موىل منحة شرحالقاضي،  )٢(
 ).١٣٥(ص: السابق، املرجع )٣(
 التعريف متو .م٢٠١٤ ،١ط، الشاطيب اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: الناشر مطبوع، الكتاب )٤(

 .فلرياجع التمهيد يف املصطلحات مبحث يف القراءة توجيه من باملقصود



       
   

١٥٢ 
 

  وقد تقدم وجه ... يف ...)."  :إذا تكرر نفس التوجيه يشري إليه بقولهو
 قد صدر كتابه هذا بتوجيه األصول كما فعل يف مؤلفه التايل -رمحه اهللا –الشيخ وكان 

تقدم وجه  ": ]٦٨اإلسراء: [ S   6R يف توجيهه للقراءات الشاذة ؛ إذ يقول يف توجيه كلمة 
  . )١("تسهيله وحتقيقه يف اهلمز املفرد

  .)٢(العرب لغة من وتوجيهها الشاذة القراءات: الثامنة املسألة
  ايل:ذكر يف املقدمة منهجه يف هذا الكتاب وأمساه بالـمذَكِّرة فحدد منهجه يف الت

 ا القراء األربعة م أنه سيخص بالذكر القراءات اليت انفردوالقراء األربعة هم: ،وروا 
ابن حميصن وهو: حممد بن عبد الرمحن املكي، وراوييه: البزي، وأيب احلسن بن  -١

  شنبوذ.
  .حيي اليزيدي وهو: حيي بن مبارك، وراوييه: سليمان بن احلكم، وأمحد بن فرح -٢
أبو سعيد احلسن بن يسار البصري، وراوييه: شجاع بن أيب احلسن البصري وهو:  -٣

  وهو عن عيسى الثقفي عنه، والدوري وهو أيضاً عن عيسى الثقفي عنه. ،نصر البلخي
سليمان األعمش وهو: سليمان بن مهران وراوييه: احلسن بن سعيد املطوعي، وأيب  -٤

  بن قدامة عنه.ابسندمها إىل  ،الفرج الشنبوذي الشطوي
ذكر ما خيص أحدهم أو أحد روام، فإن وافقت قراءة واحد منهم القراءات وأيضا ي 

  .)٣(املتواترة، أو وجهاً من وجوهها ترك الكالم عليها
  ا من اللغة واإلعراب، مؤثراً يف ذلكهأنه يذكر لكل قراءة من تلك القراءات وجه

 أحسن األوجه، وأشهر األعاريب يف اقتصاد واعتدال.
 الشيخ رمح قه اهللا يف التقدمي بني يدي مقصوده ببحثني غاية يف األمهية ملن أراد أن يقرأ وف

 يف مثل هذا الكتاب .
 ودافع فيه  ،شرح فيه أركان القراءة املقبولة ،كان حبثه األول عن القراءة املقبولة واملردودة

ة عند وبني القراءة الشاذ ،عن شرط التواتر، وما تتميز به عن القراءة الشاذة املردودة
                                                             

  ).٧٢ (ص:  ،١ط ت،القراءا توجيه القاضي، )١(
 ، والثانية:م١٩٨١ - هـ١٤٠١ ،١ط، لبنان بريوت، العريب، الكتاب دار: الناشر ة األوىل:طبعله طبعتان ال الكتاب )٢(

     . م٢٠١٤ ،١ط الشاطيب، اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: الناشر
  ).٥ (ص:  دط، العرب، لغة من وتوجيهها الشاذة القراءات القاضي،انظر:  )٣(
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وعند مكي بن أيب طالب ومن وافقه، وبني فيه حكم القراءة بكل منهما،  ،اجلمهور
 .)١(وحكم تعلم القراءة الشاذة وتعليمها وتدوينها

 .م وطرقهمكان حبثه الثاين عبارة عن كلمة موجزة يف تاريخ القراء األربعة، وروا  
 ا القراء األ ربعة، مث ذكر الفرش كل سورة ذكر توجيه األصول يف األبواب اليت انفرد

 .ةورد فيها انفراد هلم على حد
غُرة  مجادى  ،كان يوم الثالثاء الكتاب سنة تأليف الكتاب: ذكر أن الفراغ من تأليف

من شهر فرباير، سنة: اثنتني  ٢٦اآلخرة، سنة: إحدى وسبعني وثالمثائة وألف من اهلجرة، 
 .)٢(ومخسني وتسعمائة وألف

 .)٣(القراءة يف كلٍّ ومنهج قراءام وتواتر وروام العشرة القراء تاريخ :ةتاسعال املسألة
 املقدمة عن تاريخ القراءات، وبني يف مستهل كالمه سبب نزول  حتدث الشيخ يف

وأن ذلك ليتمكنوا من قراءته، وينتفعوا مبا فيه من أحكام وشرائع،  ؛القراءات بلغات العرب
  تاب اهللا وتالوته ليتمكنوا من التعبد به. وختفيفاً عليهم، وتيسرياً حلفظ ك

  وبعد الكالم عن  ،لكل راوي وراوييه وبني منهجه وطريقه لكل راوالشيخ ترجم
  الكل، يذكر منهج القارئ.

  على ما سيتناوله من مناهج القراء هل  -رمحه اهللا -مل ينص الشيخ القاضي
لكن باستقراء الكتاب تبني يل أن سيكون من طريق الشاطبية والدرة أم من طريق طيبة النشر، 

املنهج املذكور لكل قارئ هو من طريق الشاطبية والدرة، وأظهر مثال على ذلك عندما حتدث 
قدار مب – الشيخ القاضي عن منهج اإلمام عاصم ذكر أنه يقرأ املدين املتصل واملنفصل بالتوسط

 . )٤(ومل يذكر له القصر مثالً ،-أربع حركات
  وكان الفراغ من كتابة هذا املؤلف "الشيخ يف اية هذا الكتاب:  سنة تأليفه: قال

                                                             
  ).١٠ - ٧(ص: العرب، لغة من وتوجيهها الشاذة القراءات القاضي،انظر:  )١(
  ).٩٥(ص: ،املرجع السابق )٢(
 األزهر اجلامع خلف للتراث، األزهرية املكتبة: الناشر أمحد، منصور السيد السادات الشيخ: تعليق مطبوع، الكتاب )٣(

     .وروام العشر والقراء العشر بالقراءات التعريف وقد سبق. م٢٠٠٢ - هـ١٤٢٣ ،١ط القاهرة، الشريف،
  ).٤٣(ص: ،١ط ،القراءة يف كل ومنهج قراءام وتواتر وروام العشر القراء تاريخ القاضي، )٤(
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)  من اهلجرة، ١٣٩٠من شهر صفر، سنة: ألف وثالمثائة وتسعني ( ١٣مساء يوم األحد، 
    .)١()من امليالد١٩٧٠من إبريل، سنة: ألف وتسعمائة وسبعني ( ١٩املوافق 

  .)٢(الكرمي القرآن قراءات يف أحباث: ةشراعال املسألة
 من موضوعاً عشر حوى ثالثة والعلم، الفائدة غزير هو عبارة عن كتاب صغري احلجم،

 القراءات السبعة، وتواتر األحرف على يف معظمها تدور القراءات، علم يف املوضوعات املهمة
 يف القاضي أراء الشيخ خالصة: " قال عنها الشيخ عبد العزيز القارئ يف التحريرات، ورأيه العشر،

    .)٣("يف األفهام االجتهادات وتباين اختالف مثار مهمة كانت ائلمس
  تضمنت املوضوعات التالية: وقد

 األحاديث الواردة يف إنزال القرآن على سبعة أحرف، وشرحها بإجياز. -١
ويشري إىل لفظ احلديث من  ه،وهي مثان أحاديث يذكر فيها احلديث ويشرح بعض مفردات

د، ويأيت ببعض أقوال العلماء يف شرح احلديث، وممن جاء بشرحه طرق أخرى إن وجمن راوية أو 
  ، ويذكر ما يستنتجه من احلديث، وقد يأيت بتتمات من عنده.)٤(يف غري موضع اإلمام النووي

  نه تقصى اآليات الوارد اإلشارة أومن جمهوداته فيه ما ذكره الشارح الشيخ القاضي
   .بشأن قراءا زمن النيب  بني الصحابة أنه قد مت االختالف و ،إليها يف األحاديث

 مث جاء يف النهاية خبالصة ما تدل عليه هذه األحاديث  ،حاديث بإجيازشرح األ
 وأوجه اختالف القراءات. ،تواتر القراءات السبع :مبجموعها ومنها

 بيان املراد باألحرف السبعة والرأي املختار فيها. -١
 هذا هو ما أمت به البحث السابق.

 إنزال القرآن على سبعة أحرف. حكمة -٢

                                                             
  ).٦٧(ص: ،وروام العشر القراء تاريخ )١(
 .م٢٠١٤ ،١ط، الشاطيب اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: الناشر مطبوع، الكتاب )٢(
  .)٦٧:ص(، ٩ عدد ضياء، جملة جميد، وتاريخ عطرة سرية القاضي عبدالفتاح اجلاراهللا، )٣(
 بالفقه عالمة الدين، حميي زكريا، أبو الشافعي، النووي، احلوراين، احلزامي حسن بن مري بن شرف بن حيىي: النووي )٤(

 ورياض مسلم، صحيح شرح يف واملنهاج واللغات، األمساء ذيب: كتبه من متقنا، حافظا عابار إماما كان واحلديث،
 الشافعية طبقات السبكي،: انظر. هـ ٦٧٦: سنة وتويف هـ، ٦٣١: سنة ولد كثري، وغريها املهذب، وشرح الصاحلني،

    ).١١٢٨:،ت١/٥١٣( ،احلفاظ طبقات والسيوطي، ،)١٢٨٨:،ت٨/٣٩٥(، الكربى
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ذكر فيه أهم الفوائد من إنزال القرآن على سبعة أحرف، فجاء بستة فوائد تكشف اللثام 
 . نه كالم اهللاأعن إعجاز القرآن، وأن يف هذا اثبات ال حمالة 

 ما يستنبط من األحاديث الواردة يف هذا املوضوع. -٣
وذكر النص  ،حباث السابقة أربعة أمورأخذ الشيخ القاضي من األحاديث الواردة يف األ

  الذي تؤخذ منه، وهي:
  .حق وصواب مجيعاًأا و ،األول: أن مجيع القراءات متساوية

مأخوذة بالتلقي  مرتلة من عند اهللا  –على اختالفها  –الثاين: أن القراءات كلها 
  ، ال دخل ألحد من البشر فيها.واملشافهة من يف رسول اهللا 

ال جيوز للمسلمني أن جيعلوا اختالف القراءات مثار نزاع وجدل، وال سبب  الثالث: أنه
  تشكيك وتكذيب وشغب.

 الرابع: أن الترخيص بالقراءة باألحرف السبعة مل يكن يف مكة؛ بل كان يف املدينة.
 قراءات األئمة السبعة، وصلتها باألحرف السبعة. -٤
 رف السبعة هو قراءات األئمة أبطل يف هذا البحث قول بعض الناس أن املراد باألح

  .)١(السبعة، واستشهد بقول أيب شامة بأن هذا خالف إمجاع أهل العلم قاطبة
  وضح املقصود من قوله عن القراءات العشر جزء من األحرف السبعة، وبعض

  منها.
 قراءات األئمة العشرة جزء من األحرف السبعة. -٥

 نزل القرآن أن وهي ،اإليهام وجتلي ،إلاما لتزيل ذه اخلالصة البحث السابق اية يف أتى
  األخرية العرضة يف استقر ما منها األفراد وهذه، متعددة أفراد حرف كل وحتت، أحرف سبعة على

 العرضة يف نسخ ما ومنها العشر، القراءات يف حمصور وهو، إلينا وتواتر  الصحابة عليه وأمجع
 السبعة حرفاأل من جزء اليوم الناس به يقرأ ما يكونف ؛ الشاذة بالقراءات يسمى ما وهو ،األخرية
 .منها وبعضاً

 تواتر قراءات األئمة العشرة وثبوا بطريق القطع واليقني. -٦

                                                             
  .)١/١٠٣( دط،، العزيز بالكتاب تتعلق علوم إىل الوجيز املرشد شامة، أبو )١(
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اقتصر على ذكر أمساء القراء العشر دون روام، مث عرف معىن التواتر، وأتى باألدلة على 
  ن األحباث التالية:واشتمل هذا البحث على ما ذكره الشيخ يف مقدمته م، التواتر

 ضابط القراءة املتواترة. -٧
ذكر أن التواتر ال يتحقق إال إذا وجِد العدد املوصوف يف كل الطبقات من بدء السند إىل 

 ايته.
 تقسيم القراءة الصحيحة. -٨

  فيها تقسيم ابن اجلزري هلا على قسمني:
اية السند، األول: ما صح سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط وهكذا إىل 

ووافق العربية والرسم، وذكر أنه على ضربني؛ ضرب استفاض نقله وهو يلحق باملتواتر، وضرب 
  .مل يشتهر ومل تتلقاه األمة بالقبول فهذا الشاذ

الثاين: ما وافق العربية، وصح سنده، وخالف رسم املصحف فهذه تسمى أيضاً قراءة 
 شاذة. 

 حكم إنكار القراءة املتواترة. -٩
فحكم  ،بط هذا احلكم وبناه على أساس تقسيم القراءة الصحيحة يف املبحث السابقاستن

  إنكاره أو إنكار شيئاً منه يعد كفراً باتفاق.، أن ما يعلم اجلماهري تواتره بالضرورة
 أما ما ال يعلَم تواتره إال حذاق القراء املتفرغون لعلم القراءات دون عامة الناس، فإنكاره

 عند إصرار املنكر على اإلنكار بعد إقامة احلجة عليه. يعد كفراً
 سبب إضافة القراءة إىل الصحايب أو القارئ. -١٠

أو القارئ كان أضبط هلذه القراءة، وأكثر  ،ذكر أن سبب إضافتها أن هذا الصحايب 
 فنسبت إليه. ،وكرس حياته على قراءا واإلقراء ا، فاشتهرت عنه وتلُقيت منه ،مالزمة هلا

   .القراءات اختيارات للقراءبيان أن  -١١
مبعىن أن كل واحد منهم  ،أن قراءات القراء العشرة ما هي إال اختيارات هلم ذكر الشيخ

  اختار مما روي وعلم من القراءات ما هو أوىل وأحسن لديه، واشتهر به.
حكام ما صرح به اإلمامان اجلليالن القرطيب يف كتابه من أ :وضرب على ذلك أمثلة منها

أن نافعاً أخذ قراءته من تابعي أهل املدينة، منهم،  ،القرآن، واإلمام الزركشي يف كتابه الربهان
ر، وعبد الرمحن بن هرمز األعرج، وشيبة بن نصاح، وحممد بن شهاب الزهري. فاإلمام أبو جع
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نه أخذ حرفاً من أيب أوكان يف قراءم اختالف وتغاير، فاختار من بني هذه القراءات قراءة، مبعىن 
وهكذا، ومجع من هذه القراءات  ،وحرفاً من غريه ،وحرفاً من الزهري ،وحرفاً من شيبة ،جعفر
  قراءة.

 كل أن وذلك القراء، األئمة أولئك اختيارات هي املشهورة القراءات وهذه قال القرطيب: "
 فالتزمه واألوىل، دهعن األحسن هو ما القراءات من وجهه وعلم روى فيما اختار منهم واحد

 كثري، ابن وحرف نافع، حرف: فقيل إليه، ونسب به وعرف عنه، واشتهر به وأقرأ ورواه طريقة،
 السبعة هؤالء من واحد وكل ،وحسنه سوغه بل ،أنكره وال اآلخر حرف منهم واحد مينع ومل

  .)١(صحيح" وكل أكثر، أو ارانياخت عنه روى
  .التحريرات

ن التحريرات ما هي إال اختيارات املصنفني يف علم القراءات، أ ،لةأخالصة رأيه يف املس
  وهذا ال يعين أن يلزم الناس مبا ألزم به نفسه، وأن مينعهم من القراءة بغري ما اختاره واستحسنه.

  مل ينص الشيخ القاضي على تاريخ فراغه من تأليف هذا الكتاب ف الكتاب:سنة تألي
    بد الفتاح يف علم عد اآلي.مؤلفات الشيخ ع :الثالث املطلب

     .)٢(القرآن آي عد يف احلسان الفرائد -١
   .)٣(الفواصل علم يف الزهر ناظمة شرح اليسر بشري -٢
  .)٤(الـمتويل العالمة أرجوزة شرح الفواصل علم يف الفاصل الـموجز -٣
  .)٥(القرآن آي عد يف احلسان الفرائد شرح البيان نفائس -٤

                                                             
  ).١/٢٢٧(، ١، طالقرآن علوم يف الربهان)، والزركشي، ١/٤٦، (٢، طالقرآن ألحكام اجلامع القرطيب،: انظر )١(
: لطبعة الثانية: الناشروا. م١٩٧٨ -هـ ١٤٠٤ ،١ط الدار، مكتبة املنورة، له طبعتان، الطبعة األوىل: املدينة الكتاب )٢(

       .م٢٠١٤ ،١الشاطيب، ط اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،
  .م٢٠١٤ ،١الشاطيب، ط اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: الناشر مطبوع، الكتاب )٣(
 وآخرون، القارئ عبدالفتاح العزيز عبد حتقيق: املتويل، مةالعال أرجوزة شرح الفواصل علم يف الفاصل املوجز القاضي، )٤(

 .م ٢٠١٤ الشاطيب اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة، ،١ط
 واملعلومات الدراسات مركز جدة، ،١ط وآخرون، القارئ عبدالفتاح العزيز عبد: حتقيقالكتاب له طبعة واحدة من  )٥(

 .م ٢٠١٤ لشاطيبا اإلمام مبعهد القرآنية
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    )١(الفواصل علم يف الزهر ناظمة حشر اليسر بشرياألوىل:  املسألة
شرح فيه الشيخ القاضي قصيدة (ناظمة الزهر يف علم الفواصل وعد آي  ،كتاب قيموهو 

الكتاب العزيز) لإلمام الورع األديب أيب القاسم الشاطيب صاحب منظومة (حرز األماين ووجه 
 لبيان) للداين.التهاين يف القراءات السبع)، واليت اختصر فيها الشاطيب كتاب (ا

   بيتاً. ٢٩٧عدد أبيات القصيدة: و
، فقد شرحه قبل تأليف هذا الكتاب للشيخ القاضي وىلاملرة األهو الشرح ومل يكن هذا 

شاركه يف شرحه صديقه العامل العامل احلجة األستاذ وم)،  ١٩٣٧باثنيت عشر عاماً أي سنة: (
يسر شرح ناظمة الزهر)، وملا طُبِع هذا الشرح (معامل ال ـحممود إبراهيم دعبيس، وأمسوه ب /الشيخ

وملا نفدت طبعته األوىل  ،قررته مشيخة األزهر آنذاك على طالب قسم التخصص يف القراءات
ملسيس حاجتهم إليه، مما دفع  ؛رغب الكثري من أساتذة معهد القراءات وطالبه يف إعادة طباعته

 ادة طباعته.الشيخ القاضي إىل إعادة النظر فيه متهيداً إلع
   .عمله يف الشرح اجلديد وسبب إعادة تأليفه

وجده شرحاً وافياً بالغرض، حمققاً للمقصود من كشف رموز القصيدة وتوضيح لقد 
وكشق دقائقه وأسراره، بيد أنه وجده قد اعتىن باإلعراب لكل بيت إعراباً تفصيلياً، وهذا  ،مشكله

ما يهمه هو معرفة معاين املفردات اللغوية، ومعرفة ال يعين الطالب يف هذا الفن، يف حني أن كل 
معىن البيت ومغزاه، فاقتصر على هذا يف شرحه يف كتابه اجلديد (بشري اليسر) وحذف اإلعراب. 

تاج إىل إيضاح، وقصوراً حيتاج إىل إكمال، وإجيازاً يف مواضع حتمث وجد يف بعض عباراته غموضاً 
طن يجملُ فيها اإلجياز، وأيضاً وجد من التراكيب ما حيتاج إىل حيسن فيها اإلطناب، وإطناباً يف موا

واإلجياز يف  ،وجعل اإلطناب يف مواضعه ،واكمل ما قَصر  ،حتقيق وحترير، فأوضح الغامض
وحقق وحرر ما حيتاج من التراكيب، وتتميماً للفائدة ضم إىل علماء العدد (احلمصي)  ،موطنه

ن اإلمام أل لكذ؛ ويف اآليات املختلف فيها بني علماء العددوذكر مذهبه يف عدد آي كل سورة، 
 الشاطيب مل يذكر احلمصي بني علماء العدد.

                                                             
 آخر هي والفاصلة املصطلحات، مبحث يف التمهيد يف تعريفه سبق وقد اآلي، عد بعلم يعرف ما وهو الفواصل علم )١(

  .اآلية لرأس مرادفة كلمة وهي اآلية يف موجودة كلمة
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فه: ذكر الشيخ القاضي أنه فرغ منه مساء يوم االثنني لثمان عشرة من شهر سنة تألي
هـ)، لست عشرة خلت من شهر مايو، سنة:  ١٣٦٨لف وثالمثائة ومثان وستني (أرجب، سنة: 

  م). ١٩٤٩وتسعمائة وتسعٍ وأربعني ( ألف
  .منهج الشيخ القاضي يف شرح القصيدة

ح يوضوت واليسر، ةلوسهوال ةسسالبالمنهج الشيخ القاضي كسابق عهده يف الشرح  اتسم
ذكر فوائد وتتمات ال مع  ،ص املعلومة يف اية الشرحيلختو ،تابين معىن األاوبي ،غريب األلفاظ

حلمصي سواء اختلف أم اتفق مع العلماء املذكورين يف الشاطبية كتتمة غىن عنها، كما ذكر عدد ا
  بيات واهتم كثرياً بالتوجيه.يف اية الشرح لكل جمموعة من األ

 .)١(الـمتويل العالمة أرجوزة شرح الفواصل علم يف الفاصل املوجزالثانية:  املسألة
 عصره الشيخ حممد بن أمحد كتاب موجز شرح فيه أُرجوزة العالمة احملقق إمام الفن يف

 الشهري باملتويل شيخ املقارئ املصرية يف زمنه، يف علم الفواصل.
  .يتاًواحد وثالثون بمائة وعدد أبيات األرجوزة: و

وقبل أن يشرع يف شرحه بني بإجياز معىن الفاصلة، والطرق اليت تعرف ا، وفوائد 
  معرفتها، وذكر علماء العدد.

الستة أيام، فقد ذكر الشيخ يف اية هذا  تجاوزيف أيامٍ قالئل، ال تصنف هذا الكتاب وقد 
 الكتاب تاريخ البدء واالنتهاء منه.

هذا الشرح عصر يوم اجلمعة، يف ف هذا الكتاب: ذكر الشيخ القاضي أنه بدأ سنة تألي
وافق هـ)، امل١٣٦٨املوافق للسابع والعشرين من شهر شعبان سنة: ألف وثالمثائة ومثان وستني ( 

م)، وكان االنتهاء منه ١٩٤٩ألربع وعشرين من شهر يونيو سنة: ألف وتسعمائة وتسع وأربعني (
 من ٢٩هـ)، املوافق ١٣٦٨يوم األربعاء، املوافق لليوم الثالث من شهر رمضان املعظم سنة: (

  م).١٩٤٩يونيو سنة: (

                                                             
 وآخرون، القارئ بدالفتاحع العزيز عبد حتقيق: املتويل، العالمة أرجوزة شرح الفواصل علم يف الفاصل املوجز القاضي، )١(

 .م ٢٠١٤ الشاطيب اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة، ،١ط
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 .)١(القرآن آي عد يف احلسان الفرائدالثالثة:  املسألة
 سهل الفهم مجيل، نظم يف علم عد اآلي، وهو -رمحه اهللا-للشيخ القاضي هي قصيدة و

والتركيب، مكونة من مائة وثالثني بيتاً، ويأيت الكالم عنها مع الكالم على شرحها يف املؤلَف 
  القادم.

  .)٢(القرآن آي عد يف احلسان الفرائد شرح البيان نفائسة: رابعال املسألة
حلسان، وال أفضل من أن يشرح العامل منظومته فهو أدرى شرح فيها قصيدته الفرائد ا

  مبكامنها وأعلم مبقاصدها.
 وبلده. ،وطريقته ،ومذهبه ،ولقبه ،ذكر يف مقدمته امسهو
ذكر أنه مسى القصيدة بـ (الفرائد احلسان) تشبيهاً هلا يف اتساقها وانتظامها وعظَمِ  مث

 قيمتها باجلواهر احلسان.
القبول واإلحسان له يف الدنيا واآلخرة معلالً ذلك؛ بأنه خدم   اهللالشيخ القاضي رجا و

 ،وهي بيان املواضع اليت وقع خالف العلماء يف عدها آية ،ذا النظم ناحية هامة من القرآن الكرمي
  مة، هلا فوائد جليلة.مهوعدم عدها، وهي ناحية 
 .)٣(حسانا"واإل القبول به أرجو...  احلسانا الفرائد قال الشيخ: "مسيته

جعل عمدته ومرجعه يف هذا النظم اإلمام أيب عمرو الداين يف كتابه (البيان)، والشاطيب و
دا العدد احلمصي؛ ألما مل يتعرضا عيف منظومته (ناظمة الزهر)، فيما يتعلق جبميع أئمة العدد ما 

تويل، و(إحتاف فضالء فجعل عمدته يف بيانه (حتقيق البيان) ونظمه خلامتة احملققني الشيخ امل ،له
  البشر) لألستاذ الشيخ البنا، و(لطائف اإلشارات) للعالمة القسطالين.

قبل الشرح بني معىن الفاصلة، والطرق اليت تعرف ا، وفوائد معرفتها، وعلماء العدد و
  .)٤(بإجياز كما فعل يف شرحه (املوجز الفاصل يف علم الفواصل)

                                                             
: والطبعة الثانية: الناشر. م١٩٧٨ -هـ ١٤٠٤ ،١ط الدار، مكتبة املنورة، له طبعتان، الطبعة األوىل: املدينة الكتاب )١(

   .م٢٠١٤ ،١الشاطيب، ط ماماإل مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،
 واملعلومات الدراسات مركز جدة، ،١ط وآخرون، القارئ عبدالفتاح العزيز عبد: حتقيقالكتاب له طبعة واحدة من  )٢(

 .م ٢٠١٤ الشاطيب اإلمام مبعهد القرآنية
 .)٢٣(ص: ، ١ط القرآن، آي عد يف احلسان انظر: القاضي، الفرائد )٣(
 .)٢٤(ص: املرجع السابق،  )٤(
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  سنة تأليف هذا الشرح:
من شهر ربيع األول سنة: ألف وثالمثائة  ١٢لقاضي أنه فرغ منه يوم اجلمعة ذكر الشيخ ا

  .)١(م ١٩٥٠من شهر ديسمرب سنة: ألف وتسعمائة ومخسني  ٢٢املوافق هـ، ١٣٧٠وسبعني 
  يف علوم القرآن.القاضي مؤلفات الشيخ عبد الفتاح  :الرابع املطلب

   .)٢(القرآن علوم من -١
 .)٣(سرينأسباب الرتول عن الصحابة واملف -٢
  .)٤(تاريخ املصحف الشريف -٣

 .القرآن علوم مناملسألة األوىل: 
طبق املنهج املُقرر  ،أهم مواضيع علوم القرآن بإجياز - رمحه اهللا -ضمنها الشيخ القاضي 

  لفه هلذا الغرض.أنه أيبدو والذي على طالب كلية الدراسات اإلسالمية العربية جبامعة األزهر، 
  .سنة تأليفه هذا الكتاب -رمحه اهللا -مل يذكر الشيخ القاضي : سنة تأليف هذا الكتاب

 املواضيع اليت تضمنها الكتاب: 
 القرآن: عرفه لغة وشرعاً، وذكر أمساء القرآن.  -١
 علوم القرآن: عرفه علماً وبني موضوعه وفوائده.  -٢
 املذاهب، ورجح بني واملدين املكي املكي واملدين: ذكر مذاهب العلماء يف حتديد -٣

 .األمثلة، كما بني طريق معرفة املكي واملدين وعالمات معرفتهما ذكر مع
أول وآخر ما نزل من القرآن الكرمي: بني فيه أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن   -٤

مث ذكر مناذج ألول ما نزل وآخر ما نزل لبعض األحكام التشريعية، وفوائد معرفة  ،على اإلطالق
 ذلك.

 ووضح فائدة معرفة أسباب الرتول. ،ولسبب الرتول: عرف سبب الرت -٥
كيفية نزول القرآن: ذكر نزول القرآن منجماً، والدليل عليه، وتعليل ذلك، وأنواع  -٦

 .التدرج يف التشريع
                                                             

 .)٧٥(ص:  القرآن، آي عد يف احلسان القاضي، الفرائد )١(
   .م٢٠١٤ ،١ط، الشاطيب اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: الناشر مطبوع، الكتاب )٢(
   .م٢٠١٤ ،١ط، الشاطيب اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: الناشر مطبوع، الكتاب )٣(
   .م٢٠١٤ ،١ط، الشاطيب اإلمام مبعهد القرآنية واملعلومات الدراسات مركز جدة،: الناشر مطبوع، الكتاب )٤(
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كتابة القرآن الكرمي: أثبت فيه أن القرآن الكرمي قد متت كتابته كامالً يف عهد النيب  -٧
،  السور؛ ولكنه كان حمفوظاً يف الصدور، حسب ولكنه مل جيمع يف مصحف واحد، وال مرتب

 .وكان منهم من حيفظ القرآن كامالً لكثرة مالزمته للرسول 
 ،وسببه  مجع القرآن يف عهد أيب بكر  :مجع القرآن؛ وجعله مبحثني: األول -٨

، األمر قنع أبا بكر ذاأهو من  ، وأن عمر بني فيه املراد من اجلمع وحتققه يف عهد النيب ف
يف هذا اجلمع ومصادره اليت  هلذه املهمة وسببه، وفصل كيفية عمل زيد  ر زيد واختيا

 اعتمدها.
  وسببه وقانون عثمان يف كتابة املصاحف.، واملبحث الثاين: مجع القرآن يف عهد عثمان 

وكتابته يف عصري اخلليفتني األول  ،الفرق بني كتابة القرآن يف العهد النبوي -٩
 والثالث.

القرآن وسوره: وذكر فيه أن ترتيب السور غري ترتيب نزول هذه  ترتيب آيات -١٠
، وانعقاد إمجاع األمة سلفاً وخلفاً على أن ترتيب آيات القرآن ذلكالشواهد على ذكر و ،السور

عن  عن جربيل  يف سورها على النحو الذي نراه اليوم يف املصاحف كان بتوقيف من النيب 
 لك. ، وساق األدلة على ذرب العزة 

 ،وناقشها ورد عليها ،وذكر أشهر املذاهب يف ترتيب السور يف كتابتها يف املصاحف
، وهو أن اتساق السور كاتساق اآليات كان بتعليم النيب  ،ورجح مذهب مجهور أهل العلم

  ترتيب اآليات والسور.من كمة ذكر احلمث أى املوضوع ب ،وبني حكم الترتيب يف القراءة
 واحلكمة منهما. ،ه: وضح املقصود منهمااحملكم واملتشاب -١١
 ل لذلك.ثَّوم ،وأقسامها ،أمثال القرآن: بني املراد منها -١٢
من القسم، وحصر املواضع اليت أقسم اهللا  غرضم يف القرآن الكرمي: ذكر فيه السالقَ -١٣
  فيها بنفسه، وبني سبب قسم اهللا  مبخلوقاته، واألشياء اليت أقسم اهللا ا،  ًمستشهدا

 من العلماء. اوابن القيم وغريمه ،احلسن البصري ،أقوال العلماء أمثالب
وجاء ببعض اآليات من هذا القبيل يف عشرة  ،موهم االختالف: وضح املقصود به -١٤

 اجلمع والتوفيق بينها. يةوبني كيف ،أمثلة
القصة يف القرآن الكرمي: ذكر فيها احلكمة من ذكر أنباء الرسل، وأحوال األمم  -١٥

 وما يؤخذ منها، ،وهي قصة الثالثة املخلفني عن غزوة تبوك ،سل إليهم، وذكر ثالث قصصاملُر
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وما يستنبط منها، وقصة زينب بنت جحش رضي اهللا  ،وقصة بين النضري وإجالئهم عن املدينة
 ومهد هلا مبعىن التبين وحكمه يف اإلسالم.، عنها وزيد بن حارثة 

 .واملفسرين  الصحابة عن الرتول أسباباملسألة الثانية:  
 هو كتاب" : القارئ عنه الشيخ قال اللفظ والداللة، فصيح العبارة، سهل كتاب قيم، وهو

من  يورد أالب فيه الشيخ التزم الفن، وقد هذا يف لفأُ ما أحسن من القدر، يعد جليل احلجم، كبري
 وال نقد غري من رجيحبالعزو والت اعتىن وقد الثبوت، حمقق ،السند صحيح كان ما إال األسباب

     .)١(حتليل
بعد أن قدم الشيخ القاضي للكتاب، مهد له متهيداً هاماً موفقاً فيه؛ فعرف فيه أسباب 

واأللفاظ الواردة يف كالم الصحايب أو  ،والفائدة من معرفته ،وطرق معرفته ،الرتول وأقسامه
 اً لآلية.أم أنه تفسري ،الدالة على أن ما يذكر سبباً للرتول ،التابعي

ختم التمهيد بكشف اللثام عن منهجه الذي سيتبعه يف الكتاب، فنص على أنه لن يذكر 
 ،، حمقق الثبوت، وسيضرب الصفح عما كان ضعيفاًالسند ن أسباب الرتول إال ما كان صحيحم

ن لم من ذلك أنه لن يناقش وال يرد على أسباب الرتول الضعيفة، أما إذا كافع ،ولن يقيم له وزناً
وأوفقها مبعىن اآلية أو  ،وأقواها طريقاً ،لآلية أكثر من سبب نزول فإنه يؤثر بالذكر أصحها سنداً

  السورة.
 .الشريف املصحف تاريخاملسألة الثالثة: 

  اهللا رسول وقت من الشريف املصحف تاريخ عنحتدث فيه الشيخ  ،قيم كتاب هوو
 احلايل، وقد طبع مرتني. وقتنا اىل

إا عجالة موجزة وحملة خاطفة، وعرض سريع ... إخل قوله،  :طبعة األوىل قاليف مقدمة الو
وموقف اإلسالم من  ،ومن علمها هلم ،له ببيان الكتابة العربية، ومىت تعلمها القرشيون توقد مهد

 الكتابة، وكيف تطورت يف العصور التالية.
أنه أعاد ب :القاضي قال الشيخحيث حصلت على الطبعة الثانية من هذا الكتاب، قد و

 ،طباعته بعد أن أضاف إليه مباحث نافعة، وفوائد مهمة ممتعة هلا باملصحف الشريف آكد األواصر

                                                             
 .)٦٧، (ص:٩ عدد  ضياء، جملة جميد، وتاريخ عطرة سرية القاضي عبدالفتاح اجلاراهللا، )١(
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وأقوى الروابط، كما أنه فصل جممله وأوضح غامضه ، وأسهب فيما يقتضي اإلسهاب، وأوجز 
 .عنده األصوب ترجيح للقول مع احملقق، العامل بكالم فيما يقتضي اإلجياز. وذلك كله

الكتاب يشعر أنه اشتمل على الكتب السابقة يف هذا املبحث فكأنه جاء هذا من يقرأ و
 بعدها فأمجلها.

 اجلمعة يوم يف منها فرغ أنه األوىل الطبعة اية يفالشيخ  ذكرسنة تأليف هذا الكتاب: 
 سنة: ربنوفم شهر من ٣٠ املوافق ،)هـ ١٣٧١( وثالمثائة وسبعني إحدى سنة: ولاأل ربيع غرة

  .)م١٩٥١( ومخسني واحدألف وتسعمائة و
من شهر حمرم سنة:  ١٩أنه فرغ من تأليفه يوم اخلميس  ،ذكر يف اية الطبعة الثانيةوقد 

من شهر مايو سنة: ألف  ٢٠هـ)، املوافق  ١٣٨٥ألف وثالمثائة ومخس ومثانني هجرية (
 وتسعمائة ومخس وستني ميالدية.

 ونقطه املصحف القرآن، ورسم الصحابة، ومجع عهد املصحف يف فيه تاريخ تناول 
 الطباعة، واملكي واملدين، وترتيب دور يف املصحف، واملصاحف كاتب على جيب وشكله، وما

  باملصحف. السور، وأمساء السور، واملباحث املتعلقة
 الظمآن، شرح مورد احلريان ومما ال يغفل من جمهوداته يف هذا الباب؛ حتقيقه لدليل 

  .عليهما وعلق والشرح حتقيق النظم على الشيخ عمل الضبط، يف علم ومةمنظ وهي
  املتعلقة بالدراسات القرآنية.القاضي مقاالت الشيخ عبد الفتاح : اخلامس املطلب

الدعوة يف خمتلف الفنون جمال جمهودات قيمة يف  - رمحه اهللا -للشيخ عبد الفتاح القاضي 
ولكين حصرت من ، وإلقاء اخلطب وكتابة األراجيز أيضاً ات،واحملاضر تمن خالل كتابة املقاال

إذ هي جمال البحث هنا فوجدت بعضاً  ؛تعلق بالدراسات القرآنيةيما  -مما وصلت إليه -مقاالته 
واقتصرت على ما عداها،  ،منها موجوداً بكامله يف بعض مؤلفاته فلم أكرر اإلشارة إليها هنا

   فوجدا مثانية مقاالت.
      :قاالتوالً: املأ

، ١٣٩٣كتب هذه املقالة بتاريخ ربيع األول ، مقال من معاين القراءات وأسرارها -١
    .)١(م١٩٧٣أبريل 

                                                             
 .  م١٩٧٣ أبريل ،١٣٩٣ األول ربيع ،وأسرارها القراءات معاين من مقال القاضي، )١(
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احتوت على توجيه أربعة آيات من سورة البقرة بطريقة علمية تنم عن جاللة قدر الشيخ 
 القاضي يف هذا الفن ورسوخ قدمه فيه.

جملة كلية القرآن الكرمي والدراسات  يفنشرت : وقد مقال حول القراءات الشاذة -٢
    .)١(هـ١٤٠٣/١٤٠٣اإلسالمية، العدد األول 

مث عرج على ضابط له،  قدم هلذه املقالة مبقدمة رائعة عن القرآن ومظاهر حفظ اهللا 
واستشهد على هذا بِنقُول أقوال  ،وجعل التواتر هو العمدة ،القراءة الصحيحة عند مجهور العلماء

 ،وحيي اليزيدي ،تخلص منها شذوذ القراءات اليت انفرد ا املشايخ األربعة: ابن حميصنالعلماء ليس
يب طالب وابن اجلزري بالتدقيق ليثبت أواألعمش؛ بل وأتى على رأي مكي بن  ،واحلسن البصري

 م اشترطوا أن تبلغ حد الشهرة واالستفاضة، وهذهأإذ  ؛أيضاً من أقواهلم شذوذ هذه القراءات
  ءات األربع املشار إليها مل تظفر بذلك.القرا

كانت خالصة املقالة بالرباهني واألمثلة؛ أن القراءات الشاذة ال تسمى قرآناً وحترم القراءة و
كما حيرم إيهام سامعيها أا من  ،ا يف الصالة وغريها، بل وحيرم على املسلم اعتقاد قرآنيتها

 .تاًاالقراءة ا منعاً ب منوأن مينع  ،لى من يقرأ اأوجب أيضا على كل مسلم إنكارها عوالقرآن؛ 
، )١٢/٤٣٩نشر يف جملة اجلامعة اإلسالمية (: وقد فواصل القرآن الكرمييف مقال  -٣

وفوائد معرفة  ،والطريق إىل معرفته ،اقتصر فيه على تعريف املقصود بالفواصل يف القرآن الكرمي
    .)٢(الفواصل

فيه عن عدد  حتدثنشر يف جملة كنوز القرآن، : وقد )٣(املصاحف العثمانيةيف مقال  -٤
وأتى بأمثلة من ، وكيف أرسلت إىل األمصار وموقف املسلمني إزائها ،املصاحف وحالتها

 ،وعلي بن أيب طالب ،مثل عمر بن اخلطاب، املصاحف اليت اشتهرت يف عهد الصحابة 
 ،وعبداهللا بن عباس ،وأُيب ،والزبري ،مةومصحف أم سل ،م املؤمننيأوحفصة  ،وعائشة أم املؤمنني

 أمجعني. وعبد اهللا بن مسعود 

                                                             
 اإلسالمية، والدراسات الكرمي القرآن كلية جملة ا، القراءة حرمة على واألدلة الشاذة القراءات حول مقال القاضي، )١(

 .هـ١٤٠٣/١٤٠٣ األول العدد
   ).٣٣٣، (ص: ١٢/٤٣٩اإلسالمية،  اجلامعة جملة،  مقال فواصل القرآن الكرمي القاضي، )٢(
   ).٣٣٣اخلامسة، (ص: : السنة القرآن، كنوز جملة ية،العثمان املصاحف مقال القاضي، )٣(



       
   

١٦٦ 
 

نشر يف جملة : وهذا املقال )١(مقال تتعني كتابة املصحف على الرسم العثماين -٥
كما وصفه  -لرد على كلمة لألستاذ الكبري قام الشيخ القاضي باهذا املقال ، ويف اجلامعة اإلسالمية

إذ حكى فيها كاتبها عن حوار حمي وطيسه بينه وبني صديقيه  ،علي حافظ -الشيخ القاضي
سامي كُتيب مفاده أن صديقيه اختلفوا يف قراءة كلمة قرآنية وهي  /عمر أسعد، واألستاذ /الدكتور

نتباه أحدهم أنه يوجد ألف صغرية اليت يسميها علماء رسم املصحف ألف ا" املشارق" لعدم 
 :وهو: ملاذا ال يطبع املصحف بالرسم اإلمالئي املتداول؟ وقال سؤالىل إشارة، خلص منه األستاذ إ

ننا يف حاجة قصوى لذلك، مث ذكر أنه بعد هذا بسنتني توجه للحكومة مبشروع إنشاء مطبعة إ
ضخمة لطباعة املصاحف على قواعد الرسم اإلمالئي لتختفي الطبعات اليت رمست وفق الرسم 

دلة القواطع واحلجج النواهض على وجوب كتابة املصحف على يبني األ الشيخ فراح، العثماين
  مقتضى الرسم العثماين.

 القرآن إعجاز الشيخ القاضي عن فيه : حتدثمقال حملة يف إعجاز القرآن الكرمي -٦
: السنة الفرقان، كنوز جملة هذا املقال يف ، وقد نشرالعرب به  اهللا حتدى الكرمي، وكيف

 . )٢(م١٩٤٩ فرباير ،ـه١٣٦٨: سنة الثاين ربيع الرابع، العدد األوىل،
 ،وعدد آياا ،بنوع السورة ذا املقاله بدأ: مقال تفسري مجلة من سورة الفرقان -٧

اً ريوما اشتملت عليه من مواضيع، وبني فيها معاين الغريب، وأعرب بعض األلفاظ، فكان تفس
  موجزاً، مناسباً ملقام املقال.

: بني فيها املراد من تلحني القرآن وأنواعه، وحكم مقال حول فكرة تلحني القرآن -٨
      .)٣(هـ١٣٨٧، ونشر هذا املقال يف جملة األزهر عام: كل نوع

   .)٤(فيما يتعلق بالدراسات القرآنية القاضي: اختيارات  الشيخ السادس املطلب
 اراتهواختي القاضي الشيخ اجتهادات بعض أذكرسوف  –إن شاء اهللا  –ويف هذا املبحث 

هذا  نضج مدى تبنياليت مثلة األ بعض ضربوأ ،على سبيل املثال وليس احلصر املسائل بعض يف

                                                             
 ذي شهر من ١٥ يف الصادر عددها يف املدينة صحيفة يف نشر ،العثماين الرسم على املصحف كتابة تعيني مقال القاضي، )١(

 ".  كرمية قرآنية آية وحي من" عنوان حتت م،١٩٧٥: سنة نوفمرب ١٨ املوافق هـ،١٣٩٥: سنة القعدة
  ).٦٧، (ص: ٩ عدد ضياء، جملة جميد، وتاريخ عطرة سرية القاضي عبدالفتاح اراهللا،اجل )٢(
    املرجع السابق. )٣(
 .السابق املرجع )٤(
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 اتهاختيارمن خالل جلية اليت ظهرت واضحة و ،وظهور شخصيته العلمية ،العامل اجلليل
    .واجتهاداته

  .الوقف واالبتداء باب يف مذهبه :املسألة األوىل
كان  فقد توقيفياً، ليس الوقف واالبتداء علم كان ـَّامل ": إبراهيم األخضر الشيخ قال 

 اللغة يف لقوته وكان الفهم فيها، وأبعاد اجلمل فهم يف بذوق رفيع يتحلى -اهللا رمحه- الشيخ
 ما مع يتعامل جداً ملن الشديدة بكراهته -اهللا رمحه-فتميز  االنتقاء، يف كبري أثر العربية والبالغة

 ،الناس بصنيعه إعجاب يثري حىت أماكن الوقوف، من الغرائب لبويط ،بأوقاف الشهرة يسمى
القارئ  الهتمام جداً يطرب -رمحه اهللا– الشيخ وكان املطبق، إال اجلهل جنبيه بني حيمل ال وهو

 هذا على يشدد وكان وضوابط القراء، اللغة قواعد عن خيرج الذي ال الصحيح الوقف عن الباحث
 -اهللا رمحه- يكن الشيخ ومل االحترام، غاية احترامه ويدعو إىل -تداءواالب الوقف علم أعين-العلم 

  .)١("املتأمل الشيخ طبيعة متليه فهو أمر واالبتداء، الوقف علم يف ممن سبقه كثرياً يتبع
 اهللا رمحه-القاضي  الشيخ يقررها كان اليت القواعد ومن"  :األخضر إبراهيم الشيخ وقال

 عن تتكلم واليت الكرمي القرآن يف الواردة اآليات يف الكالم مجع وه املقدم أن طالبه؛ نفوس يف
 أشكال انتهاء عند إال القارئ يقف ال حبيث وعصاه، أمره خالف ملن تعاىل اهللا أعده وما العذاب
 عن تتحدث اليت اآليات سياق يف االختيار وكذا وأشد، أنكى ألنه اآلية؛ يف ذُكر الذي العذاب

 اليت اآليات يف بينما واحدة، مرة مجعها فاألوىل ما، إنسان يف اليت سيئةوال القبيحة األوصاف
 القارئ فيقف ذلك، عكس األوىل فإن ورضاه؛ أمره تبع ملن اهللا أعده وما اجلنة نعيم عن تتحدث

  .)٢("االنتباه وشد األنظار ولفت التشويق من ذلك يف ملا اآلية؛ مجل من مجلة كل عند
 تابعة لالجتهاد؛ ألا خاضعة أمور هذه الوقوف كلقول: " ي وكان الشيخ رمحه اهللا

 يف أال حنشر رأينا لذا إدراكها، يف واالجتهادات ختتلف املعاين، فهم يف واألذهان تتفاوت للمعاين،
  .)٣("والصواب اخلطأ وحتتمل ختضع لالجتهاد، رموزاً املصحف
  
  

                                                             
 ).٨٠:ص( هـ،١٤٣٣، ٩عدد ، جملة ضياء،  ، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتاريخ جميداجلاراهللا )١(
 ..السابق املرجع )٢(
 .املرجع السابق )٣(
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  .القراءة بالتحريرات مسألة يف رأيه :ةثانيالاملسألة 
بني  ونقاش عناية حمل هذه املسألة يف-اهللا رمحه- الشيخ القاضي رأي كان قدل

 ،العالية العلمية ملكانته منتظرة؛ وذلك معتربة الشريف العلم مسائل هذا يف هاءرآ ألن ؛املتخصصني
 يطَّرح أن فإن عليه وإقرائه القرآن لقراءة أن يتصدى يريد من أن يرى -اهللا رمحه-فكان 

 واستظهارها؛ كمتون القراءات متون الكاملة حبفظ العناية يعىن وأن يعها جانباً،مج التحريرات
القرآن  قراءة يف أحباث( كتابه املسمى يف -اهللا رمحه- قالحيث  وطيبة النشر، والدرة، الشاطبية،

 أن أن تعلم وجب ذلك علمت إذا " :الكرمي) والذي وضح فيه اختياره يف هذه املسألة جلياً
 الناس على وحيملون -منهم وخباصة احملدثني– القراءات علماء بعض يطنطن ا اليت التحريرات

من  مصنف كل انتقى علم القراءات، يف املصنفني اختيارات إال ما هي ،عندها والوقوف التزامها
 ا، وأقرأ عندها، فالتزمها، ووقف األوجه من نظره يف استحسنه، وراق ما وروايته اإلمام قراءة

 واستحسنه، اختاره بغري ما القراءة من مينعهم وأن به نفسه، ألزم مبا الناس لزمي أن يعين الوهذا 
 قراءة يف قراءته يلتزم ال القراء من اإلمام اختيارات، وكان جمموع نفسها كانت القراءات إذا ،أجل
 زيج ممام هي خاصة قراءة أئمته من عامة مسعه ما بني من خيتار كان شيوخه، بل من معني شيخ
مصنف  كل اختار الفن؛ هذا املصنفني يف اختيارات جمموع التحريرات كذلك كانت ومسعه، رواه

هذه  بالتزام إنسان أي يكلف فحينئذ ال غريه، ولقنها ،عليها الراوي فسار أو للقارئ معينة وجوهاً
    .)١("وجهاً أخر اآلخر ومن وجهاً، املصنف من هذا يأخذ أن له جيوز بل الوجوه،

  : قال حيثالتحريرات،  باب يف إليه ذهب ما اليت تدل على األمثلة لذلك ضرب مث
 أخذ ورد، حمل هي بل إليها، بني الذاهبني اتفاق حمل ليست هذه التحريرات أن على" 

 الذي جعل األمر خر،اآل البعض منهم مينعه البعض جييزه وما ذاك، هذا ينفيه يثبته فما ومد، وجزر
وأمعن  عليها، اطلع من كل يعرف ذلك اإلدراك، مضطرب حائر الذهن، فكر،ال مبلبل القارئ
 القرآن جالل إن مثل خبري، ينبئك وال املوحشة، الوعرة، ومتاهاا طرقها يف وسار فيها، النظر

: وأخرياً ،للمالحاة والتعارض وموطئاً لالختالف والتناقض، موضعاً يكون أن به أن نربأ يتقاضانا
 شيوخ اإلقراء من أحد إليها يشر ومل ينبه عليها ومل األول، الصدر يف تحريراتهذه ال تكن مل

                                                             
 أحباثالقاضي، ، و)٧٧:ص( هـ،١٤٣٣، ٩عدد ، جملة ضياء،  ، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتاريخ جميداهللاجلار )١(

 .)٤٠٤ (ص: ،١ط  ،الكرمي القرآن قراءات يف
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 من وأول اهلجرة، من احلادي عشر القرن يف استحدثَت القدامى، وإمنا من األداء أهل وأئمة
 مث اليمين، ولده عبدالرمحن جه على وسار ،-عنه اهللا وعفا ساحمه- اليمين شحاذاً أحدثها الشيخ

                            .)١("اخل ....بعدمها من جاء من لى أثارمهاع قفى
بالتحريرات  القراءة مسألة يف ختم رأيه مث، العلماء من اشتغل بالتحريرات من أمساء عدد مث

القرآن  لقراءة يتصدى أن وحتصيله، ويريد القراءات علم يروم درس من لكل أنصح وإين" : بقوله
ومن  املنصوري حتريرات سواء منها جانباً، مجيعها يطَّرح التحريرات أن عليمه،وت وتعلمه وإقرائه،

القراءات  متون حبفظ كل العناية يعنى وأن خطاه، ترسم اإلزمريي ومن وحتريرات أثره، اقتفى
 كل وجه ومعرفة دقائقها وأسرارها، على والوقوف والطيبة، ،والدرة ،كالشاطبية، واستظهارها
 ال ،توجيهها عن أو ،سئل عنها أو ،رواية أو قراءة بأي إذا قرأ حبيث العرب، لغة من قراءة وسرها

    .)٢("له وأنفع أجدى ذلك فإن االستبصار، قوي ،االستحضار دائم يكون بل أو يتردد، يتعثر
       .السبعة مسألة األحرف يف رأيه :ةثالثال املسألة

 أن يراد نظره يف املذكورة األحاديث عليه تحمل ما أن أحسن -رمحه اهللا–كان يرى  
الفضل  أبو الكبري اإلمام إليه ما ذهب السبعة ذه املقصود أن وذهب إىل القراءات، :باألحرف

 وال عنها، يزيد ال سبعة أحناء، عن يعدو ال وتنوع من اختالف القراءات بني ما أن من ،)٣(الرازي
  .األمساء يف االختالف: األول ،ينقص عنها

  .األفعال يف االختالف: الثاين
  .اإلعراب وجوه يف االختالف: الثالث
  .والزيادة بالنقص االختالف: الرابع

  .بالتقدمي والتأخري االختالف: اخلامس
  .االختالف باإلبدال: السادس
  . يف اللهجات االختالف: السابع
الشريف القرآن وأن األحرف السبعة، من جزء املتواترة القراءات العشر أن على ونص 

 والصور األفراد متعددة، وهذه وصور كثرية، أفراد حرف منها كل وحتت أحرف، سبعة أنزل على
                                                             

  .)٤٠٦ - ٤٠٥(ص:  املصدر السابق، )١(
 .)٤٠٧ (ص: ،١ط  ،الكرمي القرآن قراءات يف أحباثالقاضي،  )٢(
 .)٦ (ص: سبق الترمجة له، )٣(
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 وهو عليه، الصحابة  وأمجع التواتر، قرآنيته بطريق وثبتت األخرية، العرضة استقر يف ما منها
 ما يسمى وهو قرآنيته، تثبت فلم العرضة األخرية يف نسخ ما ومنها القراءات العشر، يف حمصور

وبعضاً  السبعة األحرف من اليوم جزءاً ا يقرأ اليت القراءات فحينئذ تكون الشاذة، بالقراءات
  .)١("منها

  .القراءات طريقة مجع يف اختياره الرابعة: املسألة
حتصيل  إىل وسيلة هو وإمنا ،مستقالً بذاته علماً ليس القراءات مجع القاضي أن الشيخ يرى

 ومن القراءات، مجع يف طريقة معينة قراءته يف يلتزم أن يلزم القارئ فال ولذا ومعرفتها، القراءات
 يستفتح أن يوم منه كل يطلب أنه تالميذه من عليه القراءات قرأ من بعض مع مذهبه هنا  كان

 القراءة يف يكون اجلمع مث وهكذا، مجاز، بابن احلارث، وغداً بأيب يستفتح فاليوم ،الرواة من براو
 نص بالطريقة املطلقة؛ تسميتها ميكن طرق اجلمع من الطريقة وهذه الرواة، به من ستفْتحامل على

 وبالوقف اجلمع باحلرف ذكر ملَّا فإنه ،)٢(املصري املخلِّالَيت عيد أبو حممد رضوان بن الشيخ عليها
 اليت اجلمع شروط مراعاة مع الثالثة هذه املذاهب غري على اجلمع أمكن ولو"  :قال وباملركب؛

  .)٣("منع ملا وعدم التركيب األداء، وحسن الوقف واالبتداء، رعاية: هي
 وبدايات املصحف الشريف، تقسيم موضوع النظر يف إعادة يف رأيه اخلامسة: املسألة

   . واألرباع األجزاء واألحزاب
 ا يثريعليه تعديل فأي تغيريها، جيوز توقيفية وال التقسيمات هذه أن الشيخ القاضي يرى

 رسول عن صح ما إىل ذلك واستند يف هو، كما املصحف يظل فتحاشياً لذلك املسلمني، بني فتنة
 بشرك، هلدمت عهد حديث قومك أن عائشة، لوال يا" : عنها اهللا رضي قال لعائشة أنه اهللا 

                                                             
 .  )٧٨:ص( هـ،١٤٣٣، ٩عدد ، جملة ضياء،  ، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتاريخ جميداجلاراهللا )١(
 ١٢٥٠سنة: ولد بالقاهرة مصري، بالقراءات، عامل: باملخلاليت املعروف عيد، أبو سليمان، بن حممد بن املُخلَّاليت: رضوان )٢(

 العزيز الكتاب فواصل يف الوجيز والقول السبع، القراءات يف الصدور وشفاء ،العشر القراءات يف املقفالت كتبه: فتح ، منهـ
. هـ١٣١١ ، ومات سنة:الشيخ العالمة حممد املتويل شيوخه:من املبني، و الكتاب رسم معرفة إىل والكاتبني القراء وإرشاد

   ).٤/١٦٥( دط،، املؤلفني معجم)، وكحالة، ٣/٢٧، (األعالمانظر: الزركلي، 
 .  )٧٨:ص( هـ،١٤٣٣، ٩عدد ، جملة ضياء،  ، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتاريخ جميداجلاراهللا )٣(



       
   

١٧١ 
 

من  أذرع ستة فيها وزدت وباباً غربياً، شرقياً باباً بابني هلا باألرض، وجعلت فألزقتها الكعبة
   .)١("الكعبة حني بنت اقتصرت قريشاً فإن احلجر،

 املوضوع هذا يف احلديث القاضي الشيخ أوقف فقد وبذلك" : إمساعيل شعبان الشيخ قال
 النظر يعيدون الشريف املصحف لطباعة فهد امللك جممع يف املبجلني العلماء ولعل هذا، يومنا إىل
   .)٢(املوضوع هذا يف

  الشفوي. واإلخفاء النطق باإلقالب كيفية يف رأيه السادسة: املسألة
 غري الفرجة، شيئاً يرى ال هذه املسألة من املسائل املثارة مؤخراً، ولكن الشيخ القاضي كان

 واإلخفاء باإلقالب عند النطق بد ال أنه على ينص وكان أمامه بغريها، يقرأ أن ألحد ميكن وال
  الورقة. مسك  بقدر فتحة الشفتني فتح الشفوي من

 عبداهللا أيب املتقن والشيخ الضابط األخضر، إبراهيم الكبري الشيخ الشيخ بذلك وقد أفاد
عليه، يف لقاء هلما يف جملة ضياء  وقرأ القاضي لقي الشيخ ممن وغريمها التونسي، بن املظفر منري

  .)٣(هـ١٤٣٣العدد التاسع 
  باحملكم واملتشابه: املراد يف رأيه :ةسابعال املسألة

احملكم  من كل معىن حتديد كثرياً يف اختالفاً العلماء اختلف وقد :القاضي الشيخ قال
 اإلمام قول هو وأجدر بالقبول، للصواب، وأقرا هذه األقوال أحسن أن نظري ويف واملتشابه،
 ما واملتشابه وجهاً واحداً، إال التأويل من حيتمل ما ال القرآن؛ آيات من احملكم إن :الشافعي

  .)٤(متعددة وجوهاً من التأويل ملاحت
 مكان السند يكتفى بصحة وهل السند، التواتر وصحة مسألة يف رأيه :ةثامنال املسألة

  التواتر:

                                                             
 يا«، بلفظ: )١٥٨٦: رقم حديث ،٢/١٤٧( وبنياا، مكة فضل باب احلجِ، كتاب ،صحيحهأخرجه البخاري يف  )١(

 لَه وجعلْت بِاَألرضِ، وأَلْزقْته منه، أُخرِج ما فيه فَأَدخلْت فَهدم، بِالْبيت، رتلَأَم بِجاهلية عهد حديثُ قَومك أَنَّ لَوالَ عائشةُ،
 الكعبة نقض باب احلجِ، كتاب ،صحيحه يف وبنحوه رواه مسلم ،»إِبراهيم أَساس بِه فَبلَغت غَربِيا، وبابا شرقيا، بابا بابينِ،

  ).١٣٣٣ رقم: حديث ،٢/٦٩٦( بنائها،و
 .  )٧٨:ص( هـ،١٤٣٣، ٩عدد ، جملة ضياء،  ، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتاريخ جميداجلاراهللا )٢(
 .     املرجع السابق )٣(
 ).٤٤(ص:  ،١ط ،القرآن علوم من القاضي، )٤(



       
   

١٧٢ 
 

 بطريق إال ال يثبت القرآن أن النقول هذه من " يؤخذ :-اهللا رمحه- القاضي الشيخ قال
 حيكم العشر ال وراء قراءة فكل هذا العشر، وعلى القراءات يف إال يتحقق التواتر مل وأن التواتر،

   .)١(قراءة شاذة هي بل بقرآنيتها
 عفان بن عثمان اخلليفة الراشد أرسلها املصاحف العثمانية اليت عدد يف رأيه :ةتاسعال املسألة

 األمصار إىل.  
 اخلليفة عثمان  أرسلها اليت املصاحف عدد يف العلماء اختلف"  :اهللا رمحه-الشيخ  قال

 ،يملكاو ،يلشاما، ولكويفاو ،يبصرالة: مخس أا :وأوالها بالقبول كثرية، أقوال على ،فاقاآل إىل
  .)٢("ملديناو

  .رأيه يف التزام الرسم الثماين يف كتابة املصاحف :ةالعاشر املسألة
  .ذلك؟ جيب ال أو املصحف الشريف كتابة يف الرسم العثماين التزام جيب هل

 على كاتب وبناًء على هذا جيب" : ن ناقش مذاهب العلماءبعد أ -اهللا رمحه- قال الشيخ
 نقص، أو أو بزيادة منها بشيء وال خيل العثماين، الرسم قواعد يتحرى كتابة أن: وناشره املصحف

 وأعالم اإلسالم يف ،والتابعني  واقتداًء بالصحابة حذف، حفظاً هلذا التراث اخلالد، أو إثبات
ومن يف حكمهم  ،ف الصغرية (األجزاء) اليت يتعلم فيها الصغارسائر العصور واألمصار، والصح

   .)٣("من الكبار، ليتمرنوا على قواعد الرسم العثماين منذ طفولتهم، ونعومة أظفارهم
       .واملقامات واألنغام القراءة باألحلان يف رأيه عشر: ةاحلادياملسألة 

 به وتكون تدبره وتفهمه على يبعث حتسيناً يقصد بالتلحني كان " إذا: القاضي الشيخ قال
 ما السنة املطهرة يف ورد فقد العقل يف القلب واعتباراً يف وخشوعاً النفس، يف أشد تأثرياً القراءة

                                                             
 ).١٣٤، (ص: ٥، ج١، طالقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب القاضي، )١(
، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتاريخ اجلاراهللاو، )٥٤٤، (ص:٦، ج ١، طتاريخ املصحف الشريف القاضي،انظر:  )٢(

 .     )٧٨:ص( هـ،١٤٣٣، ٩عدد ، جملة ضياء،  جميد
 .  )٧٨:ص( هـ،١٤٣٣، ٩عدد ، جملة ضياء،  ، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتاريخ جميداجلاراهللا )٣(



       
   

١٧٣ 
 

 يتغنى أَنْ للنبِي أَذنَ ما لشيٍء اللَّه يأْذَن لَم :»  قول ومنه ويرغب فيه، ذلك على حيث
آن١(»بِالقُر(. 

وقال  التجويد، أحكام على تتغلب أن ال جيب املقامات أن القاضي يرى الشيخك ومع ذل
 ومقاييس معايري وهلا يف النطق، وضوابط حدود الكرمي لتالوة القرآن" : القيمة مقاالته إحدى يف

 ،واملقاييس املعايري وهذه ،والضوابط احلدود وهذه يف الترتيل، خمصوصة كيفيات وهلا يف األداء،
 رواهاو ، النيب متواتراً عن نقالً املنقولة القراءة استنبطه علماء قد -ذلك كل- كيفياتوتلك ال

 جيالً وهكذا أتباعهم، عن التابعني ونقلها التابعني، سائر عن الصحابة ونقلها ، الصحابة عنه
 لكوت ،الضوابط قراءته هذه يف القارئ راعى فإذا وصلت إلينا، أن إىل أمة، إثر وأمة بعد جيل،
 عن القارئ احنرف وإذا ، النيب مطابقة لقراءة وكانت سليمة، قراءة كانت قراءته ،الكيفيات

 مستحقاً قراءته، يف وكان آمثاُ ، لقراءة النيب خمالفة وكانت، قراءته سقيمة كانت ،هذه القواعد
 -حمالة ال- مفضيةذريعة  املوسيقيني عند باملعىن املتعارف القرآن تلحني وإن ،اللوم والعقوبة عليها

 ،عنه وإما بالنقص فيه، بالزيادة إما ،اهللا  بكتاب والتالعب القواعد، على هذه اخلروج إىل
 ما ليس قصر أو مبمدود، ليس ما مبد عنه، أو تقصريه أو له، املقرر فوق بتطويل املد ذلك ويكون

 احنراف من التلحني لىع مما يترتب ذلك غري إىل املشدد، املخفف، وختفيف تشديد أو مبقصور،
  .)٢("بإمجاع املسلمني حرام ذلك أن شك القراءة، وال يف الصواب عن وبعد ،عن اجلادة
النغم،  لقوانني وأخضعناها الكرمي القرآن كلمات تلحني أحبنا فلو"  :ذلك بعد قال مث
 مدعاة لكان الباب هذا ولو فتحنا منها، والنقص فيها الزيادة إىل -مكرهني أو طائعني- الضطررنا
 القضاء ذلك يف شك أن وال القرآنية، والكلمات جوهر األلفاظ يف التغيري إىل بعيد أو من قريب

 الشريعة من أصول أصل -بعيدة كانت مهما-الذرائع  وسد الشريعة، الدين وأساس أصل على
 عرضةاملوسيقى  قواعد أن تقدم ما ويضاف إىل أحكامها، من كثري بين عليه الذي ،اإلسالمية

 عرضة القرآن ألصبح القواعد القرآن هلذه كلمات أخضعنا فلو كل عصر، ويف جيل كل يف للتغيري

                                                             
، )٥٠٢٣: رقم حديث ،٦/١٩١( بالقرآن، يتغن مل من باب فضائل القرآن، كتاب ،صحيحهلبخاري يف أخرجه ا )١(

 حديث ،١/٥٤٥( بالقرآن، الصوت حتسني استحباب باب وقصرها، املسافرين صالة كتاب ،صحيحه يف وبنحوه رواه مسلم
  .)، كالمها من حديث أيب هريرة ٧٩٢ رقم:

 .  )٧٨:ص( هـ،١٤٣٣، ٩عدد ، جملة ضياء،  ي سرية عطرة وتاريخ جميد، عبدالفتاح القاضاجلاراهللا )٢(



       
   

١٧٤ 
 

 جنعله أن علينا تحتم وتقديسنا له العزيز للكتاب عصر، وحيطتنا كل يف والتصحيف للتحريف
  .)١("واهلزات والتغريات األالعيب من هذه مبنأى

  الرد على املستشرقني الطاعنني يف القراءات. يف القاضي: جهود الشيخ السابع املطلب
مؤلف مثني يف الرد على املستشرقني الطاعنني يف  - رمحه اهللا-للشيخ عبد الفتاح القاضي  
 .القراءات

- حممود عبداحلليم/عالمة األستاذ الفضيلة صاحب السيد إيل رغب" : تأليفه سبب يف قال
 التفسري (مذاهب كتاب على أطَّلع أن األزهر، وكيل توليه أثناء -األزهر وشؤون األوقاف وزير

 ،بالقراءات تتعلق الكتاب مقدمة فوجدت، )٢( )زيهر جولد( املستشرق ألفه لذيااإلسالمي) 
 أزرها، شددنا علمية ثابتة حقائق على مشتملة كانت فإن فيها، النظر وأمعن أتقصاها أن فرأيت
 فيها، ما ونقضنا نقدناها ذلك غري متضمنة إن كانتو وتروجيها، إذاعتها على الطاقة جهد وعملنا

 ا ال يغتر حىت ،للجمهور ذلك ونشرنا املسائل، من تناولته فيما احلق زيفها، وأبنا وكشفنا
    .)٣("اخل...البسطاء

 ،مع ذكر رقم الصفحة نصاًاملستشرق (جولد زيهر) عرض أقوال يفكان الشيخ القاضي   
بروح  ،مربزاً حقائق القراءات القرآنية وأسرارها ،بأسلوب علمي قوي تهاناقشذلك يقوم مبوبعد 

هي من فمن املعاين الغري متضاربة، إمنا هي مبيناً أن لكل قراءة معىن، وأن تلك األوجه  ،العامل احملقق
- تبينت فقد" : قال يف كلمته اخلتامية، للكتابومفنداً وحملالً أقواله،  ،التنوع احملمود يف القراءة

 الشاذة، ومذاهبه وآراؤه السخيفة، وأفكاره اخلبيثة، الكاتب هذا نوايا فيما كتبناه -هللا واحلمد
    .)٤(اآلفنة

                                                             
، جملة ضياء،  ، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتاريخ جميداجلاراهللاو .)٥٤٠، (ص: تاريخ املصحف الشريف القاضي، )١(

  .  )٧٨:ص( هـ،١٤٣٣، ٩عدد 
         ). ٤ص: ، (سبق الترمجة له )٢(
   ).٤١٥، (ص: ١، طظر املستشرقني وامللحدينالقراءات يف نالقاضي،  )٣(
 مأفون، فهو أَفْناً الرجل وقوله: (اآلفنة) من أُفن )،٥٥٢(ص:  ،وامللحدين املستشرقني نظر يف القراءات القاضي،انظر:  )٤(

، اللغة ذيبري، )، واألزه٣٧٨ /٨( دط،، كتاب العنيإليه. انظر: اخلليل بن أمحد الفراهيدي،  يرجع له رأي ال أمحق،: أي
 ).١٥/٣٤٤، (١ط
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 مذاهب« كتابه يف زيهر جولد املستشرق أوردها الشبه اليت تلك القاضي الشيخ تناول قدل
 على وحقده قاملستشر هذا جهل فيها ظهرأ ،علمية مناقشة وناقشها» املفسرين أو التفسرييني

 الريبة، يف ويوقعهم املسلمني على يلبس أن غرضه جلُّ بل قال، فيما منصفاً يكن مل وأنه ،اإلسالم
 بالدليل، مدعماً مفحماً رداً القرآنية القراءات وهو عليه الرد يف عبدالفتاح الشيخ تصنيف فكان
  . اإلله تقوى سريرته انتك من كل يرضى
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  واملراجعة. والتصحيح التحقيق يف : جمهوداتهينثاال بحثامل
وإمنا تضمنت  ،جمهودات الشيخ يف خدمة الدراسات القرآنية مل تتوقف عند التأليف فقط

لطالب العلم ومن هذه  غاية يف األمهية ، جاءتكتبالالتحقيق والتصحيح واملراجعة لبضع أيضاً 
  :بالكت

  .مة ابن اجلزريالنشر للعال طيبة حتقيق منت: األول املطلب
 نسخة هامش القاضي على الشيخ كتبه النشر، ملنت طيبة وتدقيق ضبط عن عبارة وهو

 وما على حاله، تركه الضباع الشيخ ضبط نسخة القاضي الشيخ فيه وافق الضباع، فما الشيخ
 املنت إىل أول من وذلك يده، خبط يعدله كتابة فإنه الضباع نسخة القاضي ضبط الشيخ فيه خالف
        .ولدى الشيخ إبراهيم األخضر نسخة منه آخره،

  .األزهري خالد للشيخ اجلزرية املقدمة تصحيح وحتقيق شرح: الثاين املطلب
  والتعليق عليه. الشرح هذا القاضي بتحقيق قام الشيخ فيهو

للمقدمة  مستقل (شرح :الشيخ القاضي مؤلفات من أن عبدالعزيز القارئ الشيخ ذكر وقد
 القاضي، للشيخ ترمجته املرصفي عند الشيخ الشرح هذا وقد ذكر" : ذلك بعد قال ، مثاجلزرية)

 مؤلفاته معرفة على مع حرصي القاضي الشيخ من ذلك ومل أمسع عليه، أعثر مل فإنين ولعله خمطوط،
  .)١("ا أخربين منه، وقد

 اجلزرية املقدمة شرح(: قوله هو للشيخ املرصفي القاري هداية يف هو موجود والذي
 اًليس شرح القاري هداية يف عليه ما نص أن علم األزهري اسم ذكر ، فلما)األزهري خالد للشيح
  املذكور. األزهري لشرح دراسة وحتقيق هو وإمنا ؛مستقالً

  إصدار  ،على نسخة منه - خالل حبثي عن مؤلفات وحتقيقات الشيخ -وقد عثرت 
 املقدمة ألفاظ حل يف األزهرية حلواشيالشاطيب، مسجل باسم ا اإلمام معهد مكتبة

  اجلزرية، وحتقيقات الشيخ القاضي.
  
  
  

                                                             
 .)٧٩(ص:  هـ،١٤٣٣، ٩عدد ،  ء، جملة ضيا، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتاريخ جميداجلاراهللا )١(
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 عقيلة على املتباعد وتقريب الفوائد تلخيص حتقيق ومراجعة شرح: الثالث املطلب
   .)١( القاصح القصائد البن أتراب

   .بيتاً ٢٩٨أبياا يسرية، و تعليقات مع القاضي بتحقيقه قام الشيخ فقد
 إسحاق أيب العالمة شرح ،الظمآن مورد شرح احلريان حتقيق دليل: عالراب املطلب

    .املارغين
  حقق الشيخ النظم والشرح وعلق عليهما.

) بيتاً من حبر الرجز، وناظمها هو أبو عبداهللا حممد بن حممد بن ٤٥٤وهي منظومة من (
براهيم بن أمحد املارغين ، والشارح هو الشيخ العالمة إ)٢(إبراهيم األموي الشريشي الشهري باخلراز

   .)٣(هـ)١٣٤٩التونسي املتوىف سنة: (
 املتويل  للشيخ ايد حتقيق مرشد األعزة إىل شرح رسالة محزة فتح: اخلامس املطلب

 األزهرية بنشره املكتبة تقام، بقلم الشيخ حممود حافظ برانق، والشيخ حممد سليمان صاحل
  للتراث بالقاهرة.
العشرة، حملمد حممد  األئمة قراءات يف احملررة وحتقيق الفوائد تصحيح: السادس املطلب

 بيارياإل
  بالقاهرة. والنشر للطباعة الشمريل بنشره شركة تقام
نتاج الشيخ الفكري على التأليف والتحقيق والتصحيح واملراجعة فقط؛ بل إ يتوقف ومل

 املعاين شرح حرز قرظ أيضا وقدم لعدة كتب منها: شرح شعلة على الشاطبية املسمى: كرت
 القراءات توجيه يف البشر وكتاب: طالئع، العشر القراءات توجيه يف الفكر وكتاب: قالئد، األماين
  العشر.

                                                             
 سراج كتبه: من بغداد، أهل من بالقراءات، عامل البقاء، أبو القاصح، بن أمحد بن حممد بن عثمان بن القاصح: علي ابن )١(

 (عقيلة املسماة الشاطيب رائية شرح الفوائد، يف وتلخيص الشاطبية، شرح على وهو املنتهي، املقرئ وتذكرة املبتدي القارئ
وغريها، مات سنة:  األسطرالب، بربع العمل يف الطالب وحتفة التجويد، يف العني وقرة املصحف)، رسم يف القصائد أتراب
  ).٤/٣١١، (األعالم، والزركلي، )٢٢٧٢ ، ت:١/٥٥٥(، يف طبقات القراء غاية النهايةهـ. انظر: ابن اجلزري،  ٨٠١

 من فاس، أهل بالقراءات، من عامل: باخلراز الشهري الشريشي، اَألموي اهللا عبد أبو إبراهيم، بن حممد بن الشرِيشي: حممد )٢(
انظر: ابن  .هـ ٧١٨نافع، مات سنة:  اإلمام مقرأ أصل يف اللوامع والدرر القرآن، أحرف رسم يف الظمآن مورد كتبه:

     ).٧/٣٣، (األعالم، والزركلي، )٣٣٩٤ ، ت:٢/٢٣٧(، يف طبقات القراء غاية النهايةاجلزري، 
 .جملة كلية القرآن الكرمي والدراسات القرآنية، الشيخ عبد الفتاح القاضي رمحه اهللا وأثره يف الدراسات القرآنية )٣(
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  الفصل الثالث
  إسهاماته العملية خالل من القرآنية الدراسات يف القاضي عبدالفتاح الشيخ جهود 
  

  .ت القرآنيةحماضراته وخطبه املتعلقة بالدراسا املبحث األول:
  .اإلقراء والتعليم يف القاضي عبدالفتاح الشيخجهود  املبحث الثاين:

  مشروعات الدراسات القرآنية. املبحث الثالث:
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  إسهاماته العملية خالل من القرآنية الدراسات يف القاضي عبدالفتاح الشيخ جهود
  يف خدمة كتاب اهللا - رمحه اهللا -تنوعت جمهودات الشيخ عبد الفتاح القاضي لقد 

وجمهودات عملية بالتعليم واإلقراء وإلقاء  ،وإسهاماته يف الدراسات اإلسالمية بني نتاج فكري
 وفيما يلي بيان ذلك، ،بل وإقامة املشروعات والتخطيط هلا واملسامهة فيها ،احملاضرات واخلطب

  مقسماً حسب نوع اإلسهامات.
  .القرآنية بالدراسات تعلقةامل وخطبه حماضراته: األول املبحث
  .احملاضرات: األول املطلب

  ، ىحصلت عل لكن، و-اهللا رمحه- القاضي الفتاح عبد مل أستطع حصر حماضرات الشيخ
وحتديه للبشرية وأثر ذلك عليهم، امسها:  ،وإعجازهالكرمي عن القرآن للشيخ حماضرة بديعة 

يف مدرسة أُيب بن كعب باملدينة  -اهللا رمحه-شيخ ألقاها ال، القرآن الكرمي وأثره يف إصالح اتمع
  كما أن له غريها ولكنها مكرره يف بعض مؤلفاته السابقة. )١(،م١٣٩٨: املنورة عام

  .اخلطب: الثاين املطلب
  .القرآن الكرمياخلطبة األوىل: 

 ،وهدايته للناس عامةالكرمي، خطبة بليغة وجيزة عن القرآن  -اهللا رمحه- القاضي للشيخ
هم يف آخر اخلطبة بالتمسك بأهداب القرآنثضته لألمة اإلسالمية خاصة، أوصى فيها الناس وحو 

فال صالح آلخر هذه األمة إال مبا صلح أوهلا،  ،والسري على تعاليمه ،والتخلق بأخالقه الكرمي،
  ولقد صلح أوهلا بالقرآن الكرمي.

  .الكرمي حال املؤمنني عند مساعهم القرآناخلطبة الثانية: 
يف  همورغَّبالناس حث فيها الشيخ  ،خطبة غاية يف األمهية  -اهللا رمحه- القاضي للشيخ

 ا مراميه،ويفقهو ،ليتدبروا آياته ية،واع آذانواإلنصات ب ،بقلب حاضرالكرمي اإلصغاء للقرآن 
ب أن داب اليت جياآلفيزيدهم إمياناً، وحذر من اإلعراض واللهو يف جمالس القرآن، وذكر بعضاً من 

  تتوفر يف جملس القرآن.
  

                                                             
   ).٦٥، (ص:٩ دد، عء، جملة ضياريخ جميد، عبدالفتاح القاضي سرية عطرة وتااجلاراهللا )١(
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  .اإلقراء والتعليم يف القاضي عبدالفتاح جهود الشيخاملبحث الثاين: 
  واإلقراء. التعليم يف : منهج الشيخ عبد الفتاح القاضياألول املطلب

 يف اإلقراء مل حيظ بكثري اهتمام كما القاضي الفتاح عبد الشيخ أن منهج قدر اهللا 
وقد كان  الشيخ إبراهيم األخضر من أكثر الناس مالزمة للشيخ الكبري، حظيت كتبه ومؤلفاته، 

وتلمذة عليه إىل آخر يوم من أيام حياته، وقد سئل عن تفاصيل منهج الشيخ يف القراءة واإلقراء، 
: " ليس من -حفظه اهللا  –وما استقر عليه اختيار الشيخ القاضي يف علم األداء، فكان جوابه 

 –اً يف كتابة إجابة عن هذا السؤال، رغم إحساسي بأين املتحدث الوحيد السهل أن تسري بدع
عن الشيخ ومنهجه؛ إذ كنت أطول الناس رفقة ومالزمة له يف القراءة، ومع الصرب  –بفضل اهللا 

واملثابرة وااللتزام وفقت أخريا إىل مامل أكن أطلبه، ومل خيطر يل على بال أن أتقلب يف درجات من 
يالً، حىت استبانت كيفيته، وتدلت مثارها حتمل من صايف العقيق عقوداً، وطاب يب الرقي معه قل

أظن أن األمر  -رمحه اهللا -املقام فسقاين من معصرات علمه ماًء ثجاجاً، وكنت يف بداية لقائي به 
سيسري على بساط من احلرية، ولكن حني واجهت احلقيقة تبني يل أن البداية ستكون من الصفر؛ 

منهج الشيخ يف اإلقراء، والذي يتمثل يف عدم قدرة الشيخ إقراء كل أحد، وكان هذا  لصعوبة
األمر طبيعي مع اهتمام الشيخ باحلرف، مث مبوقعه من الكلمة، مث بالكلمة موزونة يف توايل 

حركاا، ومقاس املدة الزمنية لكل حركة مرسومة عليها، وخلوصها من طغيان اللهجة احمللية، مث 
سالمة الكلمة مما جياورها؛ إلعطاء الكلمة صوتاً مميزاً، وعدم نقل جزء منها لغريها، كمن  مبراعاة

يقرأ: (إياك نستعني)، مث مراعاة نظم الكالم يف اآلية بقصد الوصول إىل صوت يعرب عن إظهار 
يد، املعىن املقصود أو تقريبه للسامع، ولكي أتعلم تفاصيل ما ذكرته من هذا املنهج البديع والفر

وحىت أفهم مجيع هذه القوانني املنظمة للقراءة، مع ما يتبعها من علم الوقف واالبتداء، كان البد 
 -بفضل اهللا تعاىل  -من صرب الشيخ اجلليل على أوالً، وكان ما كان، فقد صرب علي صرباً كانت

وقد رزقين اهللا ذلك  عواقبه محيدة، ومع صربه علي كان البد من االجتهاد واملثابرة واجلد مين،
  وهو الرزاق الكرمي.

وملا عرفت خبايا الطريق وتفاصيله، وخفّت مؤنة الدرس، وأصبح الشيخ الكبري راضياً عين، 
من أيام الدرس اخلالدة يف  -أصبحت عندي الشجاعة وأنا أقرأ أمامه، حىت كان ذات يوم 

  فقال يل: إن القراءة تنقسم إىل ثالثة أقسام:  -ذكري
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 الكتاتيب: وفيها يتعلم الطالب أحكام التجويد بالتحفة واجلزرية. قراءة -١
قراءة العلماء: وهي اليت يهتم فيها بصياغة قوالب صوتية للعبارات، مبا تتضمنه من  -٢

 معىن وإحياء، كاألمر، والنهي، واإلغراء، والبشارة، والتقريع... إخل.
أو توجيه، وهي مرحلة  أن يقرأ الطالب أمام الشيخ بإحساس الشيخ من غري إشارة -٣

    لذلك. متقدمة جداً ال يصل إليها إال من وفقه اهللا 
إن منهج الشيخ القاضي العملي يف اإلقراء مل حيظ بتلك الشعبية؛ لصعوبة االلتزام به، 

نسأل اهللا له املغفرة والرضا  -والقدرة عليه، فلما تويف الشيخ وانتقل إىل جوار ربه الكرمي 
طالب يف البحث عن منهجه، وراق هلم أن يصطفوه منهجاً وطريقاً، خصوصاً جد ال -والقبول

وأن كثرياً منهم قد تتلمذ على املشايخ، وجرب مناهج اإلقراء األخرى فبان هلم الفرق بني 
  .)١(املنهجني، واستبان هلم سبيل الطريقني

جية اإلحساس لقد كشف ذلك املنهج العجيب النقاب عن التدبر والقراءة املفسرة، ومنه
يف الوقف واالبتداء، وعظمة التميز يف استخدام احلاسة القرآنية من القارئ مبلكة التعبري بصيغ 

تناسب أحواالً خمتلفة فيما رسم القرآن الكرمي من مشاهد تستوجب لياقة كاملة وقدرة فائقة عند 
 مع لتشتت النفسي ليبقىالقارئ، وتراود املعاين القارئ للنظر إىل حسنها، وتغلق األبواب أمام ا

 املعاين إدراك أسرار يف إال يؤمل وال اآلية، يف غري موجود لشيء نفسه تنتهي فال صور مجاهلا،
 إال القليل، يكتشف مل وهو عجبه ينتهي واحلس، فال واإلدراك واحلرف جلماليات الصوت خاشعاً
 بسرعة اشتهرت اليت يعيناً وه يغمض أن يستطيع وال صورها اجلميلة، يف خيتال نفسه وجيد

 .اللهم سبحانك ذلك: فيقول عند حد، عند يقف ال يراه ما احلركة؛ ألن
 التحقيق جديد ملنهج بعث كأنه -اهللا بفضل- اإلقراء اليوم يف القاضي الشيخ منهج أصبح

على  اإلقراء مساء يف سطعوا جنوماً اهللا  بعث ولقد وإقراؤه، قراءته كانت عليه الذي واإلتقان
 منهجية وأصبحت لذلك املنهج، املهمة األدائية احلقائق جيسدوا تلك أن واستطاعوا املنهج، لكذ

 فهناك :قائالً الشيخ األخضر يستطرد مث مكان، كلِّ وبشدة يف مرغوبة اإلقراء يف الشيخ القاضي
 يقَربونَو بالصرب اجلميل، مجيعهم ويتحلون ومن متعلم، املنهج هلذا معلم من األعني تقر ا فئات

 تأثر كيف جمالس إقرائهم يف جتارم عن لنا منهجه، وينقلون وطريقة الشيخ فكرة أسلوب لألذهان

                                                             
 ).٧١هـ، (ص: ١٤٣٣، ٩عدد   ضياء، جملة ،جميد وتاريخ عطرة سرية القاضي عبدالفتاح اجلاراهللا، )١(
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 وتعاىل، وكان تبارك هللا اإلخالص فيها معىن كانت الشيخ دعوة وكأن رجاالً ونساًء، ا الناس
 منهج الشيخ روانش كتابه وأهل خلقه عباداً من  اهللا ربه، فقيض وبني بينه عظيم سر فيها

املنهج  هذا احمبو ويزداد غرام للعاشقني، حمل أصبحت مضيئة به مسرية وساروا اإلقراء، يف القاضي
 حمدود، غري فيه مجاالً ويرى ،العشق يأخذه املنهج تفاصيل ذلك على يتعرف من وكل يوم، كل

 أطراف منهج إىل ساناإلن يصل حىت مبنهج اإلقراء باالرتقاء يتعلق واألمر كذلك!، يكون ال كيف
ومن،  النيب عن الصحابة  تاريخ تلقي يف األوىل بالصور يبعث اإلحساس الذي النبوي اإلقراء

اهللا  كالم منهم عليه فيسمع يقرؤون ثَممن ترتيل إليه وصلوا مبا واإلعجاب ، فيتملكه الفرح 
   .)١(الطاهرة األصوات معانيه بتلك ويضيء الكالم، يفسر

 قراءة مساع؛ عرض إقرائه جملس فمجلس درسه، يف أبعد مدى إىل وشديداً دقيقاً كان لقد
 اإلقراء يف املنهج ويدركها، وهذا الطالب يفهمها الشيخ، بإشارات من وتدقيقاً وحتقيقاً من الطالب

  .والتحقيق واإلتقان الضبط على الطالب ألنه يعني وأميزها؛ املناهج أفضل من -رأيي يف-
 وألجل االنتهاء، أو يرتبط باخلتم ال أنه كما حمددة، بفترة زمنية يرتبط ال يبعج منهج إنه

 أكثر من أن تالميذه كما التالميذ، من مقل -وجاللة قدره إمامته مع- القاضي فإن الشيخ ذلك
والرواية  النقل يف عال مستوى أم على كما واملتعلمني، الطالب يف املشايخ تأثرياً تالميذ

 وإمام أهل ،اإلقراء أنوار مشكاة املنهج البديع بذلك القاضي الشيخ كان لتحقيق، لقدوا والتصنيف
  األداء.

 يوصي -القاضي عبدالفتاح- الرحيم الشيخ كان لقد: رضوان الرافع عبد الشيخ قال
التالوة  كيفية يعلمه شيخ أمام جيلس مل منهم الكثري ألن الوافدين؛ اجلامعة بطالب الكلية  أساتذة
 تالوم، على املالحظات من تكْثروا وال بالطالب، اهتموا: يقول ما كثرياً فكان يحة،الصح

 األستاذ يتابع الثانية احملاضرة ويف منها، ليستفيد زمالئه تالوة إىل الطالب ينبه أن ويكفي
 الطالب تالوة صحة على ليطمئن السابقة احملاضرة يف الطالب بعض على دوا اليت املالحظات

 داعي وال حبب، الكرمي القرآن درس على ويقبلون لكم، الطالب يستريح الطريقة ذه بأول، أوالً
 التعليمية، العملية يف التدرج حيب كان -اهللا رمحه- فشيخنا الواحد، الدرس يف املالحظات لكثرة
 عام كل يف االمتحانات نتائج كانت هللا واحلمد املفيدة، التوجيهات هلذه األساتذة استجاب وقد

                                                             
 ).٧٠هـ، (ص: ١٤٣٣، ٩عدد  ضياء، جملة ،جميد وتاريخ عطرة سرية القاضي عبدالفتاح اجلاراهللا، )١(
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 معه وعاشوا عجيباً، إقباالً القرآن على وأقبلوا الطالب، واستفاد حال، أحسن وعلى مشرفة،
  .وأهليهم أنفسهم على ومثله وقيمه مبادئه تطبيق طريق عن وذلك وأفكارهم، وأعماهلم بأرواحهم

 فيتضح مما سبق مراعاة الشيخ للتدرج، وحلال الطالب فيأخذه رويداَ رويداً يرتفع به حىت
  .)١(إذا اشتد عوده أخذه بقوة ودقق عليه أميا تدقيق

  .به أُنيطت اليت الوظائف خالل من واإلقراء التعليم الشيخ يفجهود : الثاين املطلب
 خالل من نتبينها أن ميكن واالقراء جمهودات يف التعليملقد كان للشيخ عبد الفتاح القاضي 

 يف طويالً باعاً له وكان ،األعمال من الكثري - اهللا رمحه - ويل فقد، به أُنيطت اليت الوظائف
  واإلقراء. التعليم

صبح شيخاً هلذا أعين مدرساً يف املعهد األزهري الثانوي بالقاهرة عقب خترجه، مث   -١
 م.١٩٥٦م حىت ١٩٤٩ :املعهد منذ عام

 :عمل مدرسا مبعهد القراءات حني أنشئ كقسم تابع لكلية اللغة العربية عام -٢
 .م١٩٤٥

 عين رئيسا لقسم القراءات التابع لكلية اللغة العربية باألزهر الشريف حينذاك.  -٣
 شيخا للمعهد األزهري بدمنهور. عني -٤
 ومفتشا للعلوم الشرعية والقراءات. ،شيخا للمعهد األزهري بدسوقعني  -٥
ش عام عين وكيلًا عاما للمعاهد األزهرية، مث مديرا عاما هلا حىت أُحيل إىل املعا -٦

 م.١٩٧٢
 عمل عضوا يف جلنة اختبار القراء باإلذاعة املصرية، مث عين رئيسا هلا. -٧
 عين فضيلته رئيسا للجنة تصحيح املصاحف باألزهر. -٨
ومن أهم األعمال اليت أُنيطت به: عضوية جلنة تصحيح املصاحف ومراجعتها  -٩

 رئيساً هلا حىت وفاته.ن عي  -٨م ١٩٧٥ سنة: مث يف –م ١٩٥٠مبجمع البحوث اإلسالمية (
 وإىل جانب عمله الوظيفي ظل طوال حياته ميارس أنشطة متعلقة بالدعوة إىل اهللا -١٠
مث اإلسكندرية ،، وخدمة القرآن الكرمي. فكان خطيباً  يف العديد من مساجد دمنهور، 

غة وبالاحة الكلمة، صالعبارة، وفوقد متيزت خطبه ببيان  ،والقاهرة وغريها من حمافظات مصر

                                                             
  ).٥٥٦ -٥٥٤، (ص:٤٢، العدداإلسالمية البحوث جملة ،القاضي الفتاح عبد الشيخ حياة من حملات الصاعدي، )١(
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، وكان من )١(عميق التأثري على مستمعيه اًنديوكان صوته يف تالوة القرآن يف الصالة  ،اإللقاء
 خطبه ما خيص الدراسات القرآنية كما سبق بيانه يف مبحث جمهوداته العملية.

الفن، يشهد له القاصي هذا يف فكان إماماً  ،كان له قدم السبق يف اإلقراء يف زمنه -١١
 ،الذين تولوا الصدارة يف التعليم واإلقراء من بعده العلم الناني، بالكثري من طالفنجد له والداين، 

والشيخ  ،واألستاذ الدكتور عبد العزيز القارئ ،أمثال إمام احلرم النبوي الشيخ علي احلذيفي
 وغريهم. ،إبراهيم األخضر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
   .)٧٧، (ص: ٩ دد، عء، جملة ضيا، عبدالفتاح بن عبدالغين بن حممد القاضي سرية عطرة وتاريخ جميداجلاراهللا )١(
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  .القرآنية الدراسات وعاتجمهوداته من خالل  املسامهة يف مشر: الثالث املبحث
 جلنة  يف عضوية امليالدي العشرين القرن مخسينات أوائل منذالقاضي  الشيخ شارك -١

 يف هلا رئيسا أصبح مث ،)بعد فيما والتليفزيون اإلذاعة( املصرية، املسمى: باإلذاعة القراء اختبار
  .املنورة املدينة إىل سفره سبقت اليت السنوات

 اإلسالمية اإلسالمية باجلامعة والدراسات الكرمي القرآن كلية ساهم يف إنشاء  -٢
 دور له الكرمي، وكان القرآن كلية إنشاء يف خبرباته االستعانة اجلامعة إدارة طلبتو املنورة، باملدينة

 من األخرية التسع السنوات وأمضى الغرض، همة هلذاامل واالستراتيجيات املناهج حتديد يف بارز
  . املنورة باملدينة الكرمي القرآن بكلية لقراءاتا لقسم اًرئيس حياته

 ،بالقاهرة القراءات معهد تأسيس يف املشاركة ،إليها اهللا وفقه اليت املسامهات ومن  -٣
 ، وشيخجنيب حممد لواءال الوقت ذلك يف اجلمهورية رئيس على وعرضه  هذا املشروعتبىنفقد 

 معهد افتتاح ومت ،وتنفيذها على الفور رغبته تحقيقب اجلمهورية رئيس ، فأمراألزهر الشريف
 افتتاحه أول يف املعهد إدارة وتوىل ،اًتقريب) هـ ١٣٦٥( عام ذلك وكان بالقاهرة، القراءات

 املعهد، إدارة القاضي الشيخ توىل مث ،)ـه١٣٦٨( سنة: حىت وذلك شريط، أمحد اجلليل الشيخ
  ) .ـه١٣٧٨( سنة: حىت

 البحوث جممع يف املصاحف تصحيح جلنة عضوية يفالقاضي  الشيخ اشترك -٤
 حىتو م١٩٥٧ عام يف هلا رئيسا أصبح مث ،م١٩٥٠:عام إنشائها منذ الشريف باألزهر اإلسالمية

 وفاته.
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  اخلامتـــة
           النتائج والتوصيات

 احلمد هللا والصالة والسالم على من أرسله اهللا بالكتاب العزيز وآله وصحبه أمجعني.
هلذه الشخصية الفذة، فقد  ،أن وفقين الختيار هذا املوضوع اهللا علي من أما بعد: فقد

خضت يف غمار مؤلفاته بالقراءة والدراسة والتحليل مالحظةً ومستنبطةً ملنهج وطريقة فكر الشيخ 
  وسالمة الصدر والتواضع. ،متعلمةً منه اخللق الرفيع -رمحه اهللا تعاىل-عبد الفتاح القاضي 

والقواعد  ،متعت ذه الدراسة واستفدت منها أميا استفادة من الناحية اللغويةقاً لقد استح
نتائج بعض الوأيضاً يف مهارات التعليم، ومن خالل هذه الدراسة توصلت إىل  ،العلمية

  وهي كالتايل:االقتراحات، و
  (أوالً): النتائج.

 الفتاح عبد الشيخ تنشئة يف يتجلى والذي والتنشئة التوجيه يف لألسرة العظيم األثر -١
 حبسب قرآنية تربية أبنائه بتربية يعىن كان ذلك أجل ومن الصغر، يف له والده وتوجيه القاضي
 .واالستطاعة اجلهد

 للخط تابعاً تنوعها يكن ومل واالجتهاد، باالختيار تكن مل القرآنية القراءات أن -٢
         .والنقل والرواية للسنة تابع هو وإمنا والرسم،

 خالل من ذلك ويظهر مستقلة، علمية بشخصية خ القاضي كان يتمتعأن الشي -٣
 وأجوبته التعارض، ظاهرها اليت اآلراء بني ومجعه لبعض القراءات، هاتوترجيح الدقيقة، استنباطاته

 القراءات. بعض حول ترد قد اليت اإلشكاالت على
اليت  ،فكريةومنتجاته ال تكمن القيمة العلمية ملؤلفات الشيخ عبد الفتاح القاضي -٤

مل تكن عشوائية، أو وليدة محاس لفكرة عابرة، بل مدروسة  ا، أكتاباً نووعشر مخسةبلغت 
وخمتارة بدقة حسب أمهيتها، فهي وإن مل تبلغ اخلمسني كغريه من العلماء األفاضل، إال أا كانت 

كما أن الكثري منها  هادفة جداً، حىت باتت املرجع األول لطالب العلم واملتخصصني يف هذا اال،
 مت تدريسها يف املعاهد األزهرية يف مصر.

قد ويعيد تقييمها، فقد  ،عميق الفكرة، يعيد النظر يف مؤلفاته القاضي كان الشيخ -٥
يأيت عليها بالتغيري مجلة وتفصيالً كما فعل يف كتاب معامل اليسر؛ ليخرج لنا بكتاب بشري اليسر، 
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  عند طباعته للمرة الثانية.وكذلك كتاب تاريخ املصحف الشريف 
املكانة العلمية الكبرية للشيخ تثبتها املناصب اليت تقلدها، واملهام اليت أُنيطت به،   -٦

                      فكان فارس زمانه يف هذا العلم.
 التركيب عن وبعده عباراته، وسالسة سهولة منهج الشيخ يف التأليف كان يفاتسم  -٧

 يف ويزيد يعلل كما، املوضوع اية يف والتلخيص الكالم، غريب بيان على وحرصه والغموض،
 يشار مبا يصرح كما، العلم طالب عنه يستغين وال املنت، صاحب يذكره مامل املتون، على شروحه

، وبالرغم من أنه كان شاعراً من النظَّام إال أنه ال يستشهد باألشعار إليه، فينتقد ويعترض ويعلل
  ا نظمه يف القواعد العلمية عندما يشرح لغريه متناً.كثرياً، وال حىت مب

أم كما فكان للشيخ تأثري بالغ على طالبه، فقد ورثوا منه األخالق الفاضلة،  -٨
 ورثوا منه العلم، ورِثوا منه الزهد واألدب والورع والدقة واألمانة العلمية وتوقري العلماء.

و من األقران، ظهر ذلك يف ثنائه على بقني أاكان موقراً للعلماء سواء كانوا من الس -٩
 . أقرانه من العلماء، مما يكشف عن سالمة صدره، وابتغائه وجه اهللا 

ملكة وموهبة يف التعليم، فنلحظ طغيان شخصية ميتلك  -رمحه اهللا  – الشيخكان  -١٠
  املعلم احلاذق على شخصية الشيخ القاضي. 

من ثالثة طرق، طريقني  ر إسنادهكان الشيخ حيمل السند املتصل يف القراءات العش -١١
حممد غزال وكلها موصولة  /عبد اهلادي على وطريق عن الشيخ بن قطب بن عن الشيخ/ مهام

  بالسند إىل ابن اجلزري.
يف إنشاء كل من معهد القراءات مبصر، وكلية القرآن الكرمي جبامعة الشيخ ساهم  -١٢

مصر  يف حمافظات للقراءات معهداً وأربعني انيةمث إنشاء -اهللا  بفضل- يديه على املدينة املنورة، فتم
 من جهابذة علماء القراءات يف العصر احلايل. فريدة أجيال منها وخترج ،املختلفة

  
  (ثانياً): االقتراحات.

يف مصر جتربة فريدة وعظيمة النفع، وكذلك كلية القرآن الكرمي  القراءات حيث إن معاهد
 احلاضر، واليت مت إنشائها على يد العصر يف ناجحة جداً ة جتربةباجلامعة اإلسالمية باملدينة املنور
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 علوم يف أفذاذ علماء وقد خرجت ، -رمحه اهللا–القاضي  عبدالفتاح/ العالمة الشيخ فضيلة
  شىت ربوع العامل، من أجل ذلك أقترح اآليت: يف العلم هذا وكان هلم دور بارز يف نشر القراءات،
 معاهد بإنشاء السعودية وغريها من البلدان اإلسالميةتقوم اململكة العربية  أن -١

 .للنساء والرجال ،مصر يف القراءات معاهد غرار على للقراءات خاصة
متضمنة على افتتاح فرع هلا جبمهورية مصر العربية  جامعة املدينة العاملية تعملأن  -٢

    وعلومه، حىت تعم الفائدة على الطالب والدارسني. كلية للقرآن الكرمي
 -على سبيل املثال–النبوي  واملسجد احلرام املسجد لشؤن العامة الرئاسة أن تتبىن -٣

 كثري على تسهل بذلك فإا احلرمني، وتفتح هلا أفرع يف خمتلف مدن اململكة، يف للقراءات معاهد
    الشريف. العلم هذا تعلم راغيب من

يف كلية القرآن الكرمي افتتاح قسم للنساء  القرآنية بالدراسات أقترح على املهتمني -٤
  باملدينة املنورة.

 املنهجية الرئيسة والكتب مفرداا وتوصيف القرآنية للمواد املقررات مراجعة -٥
 إلعداد القرآن علوم مع يتناسب مبا اجلامعات، يف العايل والتعليم التعليمية املؤسسات يف واملساعدة

  .الواعد القرآين اجليل
ة يف املدينة املنورة يف باقي مناطق اململكة للرجال افتتاح أفرع للجامعة اإلسالمي -٦
  والنساء.

 به، النفع  وأسأله إلمتامه، التوفيق على وأشكره تعاىل اهللا أمحد البحث هذا ختام ويف
، تقصريأو  سهو أو خطأ من به كان عما يتجاوز وأن الكرمي، لوجهه خالصاً عمالً هعلجي وأن

 خطأ كل ر لهفغو والثواب، األجر له وأجزل ذنبه، له وغفر ،يالشيخ عبد الفتاح القاض اهللا رحمو
  .األعلى فردوسه وفضله مبنه وأدخله زلل، وأ

  وعلى آله وصحبه وسلم. وصل اللهم وسلم على نبينا حممد 
   واحلمد هللا أوالً وآخراً  
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     فهرس اآليات القرآنية
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  فهرس األحاديث النبوية

 

  

  

  الصفحة  احلديـث طرف  م
  ٣١  . »ي جِبرِيلُ علَى حرف فَراجعته، فَلَم أَزلْ أَستزِيده ويزِيدنِيأَقْرأَنِ «  ١
٢   »فرأَح ةعبلَى سآنَ عالْقُر كتأَ أُمقْرأَنْ ت كرأْم٤٥   .»إِنَّ اَهللا ي  
  ١٠٢  .       »إِنَّ للَّه أَهلني من الناسِ«   ٣
  ١٠٢  .   »ن هم أَهلُ اِهللا وخاصتهأَهلُ الْقُرآ«   ٤
٥  » أَقْرِئُوهو ُءوهآنَ فَاقْروا القُرلَّمع١٩  .       »ت  
٦  » هلَّمعآنَ والقُر لَّمعت نم كُمري٣٦  .          »خ  
٧  » اِهللا أَقْطَع دمبِح يهأُ فدبالٍ لَا يي برٍ ذ١٢٢  .»كُلُّ أَم  
  ح  . »الناس يشكُر لَا من اللَّه يشكُر لَا «  ٨
٩   »آنى بِالقُرنغتأَنْ ي بِيلننَ لا أَذٍء ميشل اللَّه أْذَني ١٧٣  .»لَم  

١٠   »زِلَتكَذَا أُنه، رسيا تم هنُءوا مفَاقْر ،فرأَح ةعبلَى سزِلَ عآنَ أُن٣٨  .»إِنَّ القُر  
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  قائمة املصادر واملراجع

 الصفحة املرجـع   م
جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن  :ثريابن األ ١

حممود حممد  ي،حتقيق: طاهر أمحد الزاو ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،األثري
 ). هـ١٣٩٩املكتبة العلمية،  بريوت،(، دط،يالطناح

٧ 

، أسد الغابة يف معرفة الصحابةعلي بن أيب الكرم حممد الشيباين اجلزري،  :ثريابن األ  ٢
دار الكتب  :، (بريوت١ط ،حتقيق: علي حممد معوض و عادل أمحد عبد املوجود

 .          )ـه١٤١٥العلمية، 

٤٤ 

مسند د الشيباين، بن حنبل: أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أس أمحد ٣
، حتقيق: شعيب األرناؤوط، وعادل مرشد، إشراف: عبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حنبل

 هـ). ١٤٢١: مؤسسة الرسالة، بريوت، (١عبد احملسن التركي، ط

 ح  

معجم الصواب اللغوي  ،الدكتور أمحد خمتار عمر مبساعدة فريق عمل: أمحد خمتار عمر ٤
  ).هـ ١٤٢٩القاهرة ، عامل الكتب، ، (١، طدليل املثقف العريب

١١ 

(بريوت، عامل الكتب، ، ١، طمعجم اللغة العربية املعاصرة :أمحد خمتار عمر ٥
 ).          هـ١٤٢٩

٧ 

، حتقيق: حممد ذيب اللغةاألزهري: حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور،  ٦
 م). ٢٠٠١–، (بريوت: دار إحياء التراث العريب ١عوض مرعب، ط

٧ 

التعليقات احلسان على صحيح ابن  ،أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين األلباين: لبايناأل ٧
جدة، دار با وزير للنشر (، ١ط، حبان ومتييز سقيمه من صحيحه، وشاذه من حمفوظه

 ).            هـ ١٤٢٤والتوزيع، 

١٠٣ 

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء ، لباين: أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين األلبايناأل ٨
 هـ).     ١٤١٥، (الرياض: مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،١، طمن فقهها وفوائدها

 ح

صحيح اجلامع حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم، األلباين، : لبايناأل ٩
 .دت) ، دط، (د م، املكتب اإلسالمي،الصغري وزياداته

١٠٢ 

، معاين كلمات الناس الزاهر يفحممد بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر، : نبارياأل ١٠
  هـ).     ١٤١٢(بريوت، مؤسسة الرسالة، ، ١طحتقيق: حامت صاحل الضامن، 

٩٦ 

 ١١، ١، طمباحث يف علم القراءات مع بيان أصول رواية حفص، حممد عباس الباز :بازال ١١
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  ).        هـ ١٤٢٥، دار الكلمة، القاهرة(
االنتصار  ،حممد بن الطيب بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقالينالباقالين:  ١٢

عمان، دار و ،دار ابن حزم ،بريوت، (١، طحتقيق: د. حممد عصام القضاة ،للقرآن
 ).      هـ ١٤٢٢،الفتح

١٥ 

اجلامع املسند اهللا، حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، أبو عبد البخاري:  ١٣
، حتقيق: وسننه وأيامه: صحيح البخاري الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا 

، (دم، دار طوق النجاة، مصورة عن السلطانية ١حممد زهري بن ناصر الناصر، ط
 هـ).    ١٤٢٢بإضافة ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، 

٣١ 

لق بن خالد بن عبيد اهللا العتكي املعروف أبو بكر أمحد بن عمرو بن عبد اخلاالبزار:  ١٤
احملقق: حمفوظ الرمحن زين اهللا،  ،مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار ،بالبزار

مكتبة العلوم ، املدينة املنورة(، ١ط ،وصربي عبد اخلالق الشافعي ،وعادل بن سعد
 ).   م١٩٨٨، واحلكم

١٠٢ 

وكالة  ،(الكويت ،٣، طالعلمي مناهج البحثعبدالرمحن البدوي، بدوي:   ١٥
   .           م)١٩٧٧،املطبوعات

٣  

الصلة يف تاريخ أئمة ابن بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد امللك بن بشكوال،  ١٦
هـ).     ١٣٧٤، (القاهرة، مكتبة اخلاجني، ٢، حتقيق: السيد عزت احلسيين، طاألندلس

٢١ 

املبسوط يف القراءات ، النيسابورين مهران أمحد بن احلسني ب: النيسابوري بكرأبو  ١٧
 ). م ١٩٨١،جممع اللغة العربية ، دط، (دمشق،حتقيق: سبيع محزة حاكيمي، العشر

٤٠ 

املسالك  ،أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز بن حممد البكري األندلسي :بكريال ١٨
 م).     ١٩٩٢، دار الغرب اإلسالمي(بريوت، ، دط، واملمالك

٢٢ 

، ابن البناء: أبو العباس أمحد بن حممد بن عثمان األزدي املعروف بابن البناء املراكشي ١٩
 ،بريوت، (١، طحققته وقدمت له: هند شليب ،عنوان الدليل من مرسوم خط الترتيل

   ).  م ١٩٩٠دار الغرب اإلسالمي، 

١٦  

األمساء ، أبو بكر، أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسروجِردي اخلراساينالبيهقي:  ٢٠
قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي ، عبد اهللا بن حممد احلاشدي، احملقق: والصفات

 ).    هـ ١٤١٣مكتبة السوادي، ، (السعودية، جدة، ١، طالوادعي

٢٠ 

مشكاة ، حممد بن عبد اهللا اخلطيب العمري، أبو عبد اهللا، ويل الدين، التربيزي: تربيزيال ٢١
املكتب اإلسالمي،  ،(بريوت، ٣، طقق: حممد ناصر الدين األلبايناحمل ،املصابيح

١٠٢ 
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          ).م١٩٨٥
الترمذي: حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  ٢٢

، دط، حتقيق: بشار عواد معروف، سنن الترمذي -اجلامع الكبري هـ)، ٢٧٩(املتوىف: 
 م).         ١٩٩٨سنة النشر: – (بريوت، دار الغرب اإلسالمي

 ح  

حممد بن علي ابن القاضي حممد حامد بن حممد صابر الفاروقي احلنفي : تهانويال ٢٣
تقدمي وإشراف ومراجعة: د.  ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ،التهانوي

 نقل النص الفارسي إىل العربية: د. عبد اهللا ،حتقيق: د. علي دحروج ،رفيق العجم
بريوت، مكتبة لبنان ناشرون، ، (١، طالترمجة األجنبية: د. جورج زيناين ،اخلالدي
                 م).١٩٩٦

١٠ 

 ،عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين بالوالء، الليثي، أبو عثمان، الشهري باجلاحظ: احظاجل ٢٤
 ).هـ ١٤٢٣دار ومكتبة اهلالل، ،  بريوت، دط، (البيان والتبيني

٨ 

عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد القاضي سرية عطرة اراهللا، عبد اهللا حممد، اجل ٢٥
  .)هـ ١٤٣٣، شعبان،  ٩جملة ضياء، العدد (، وتاريخ جميد

٥٢ 

بريوت، (دط، ، التعريفاترجاين: علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين، اجل ٢٦
         ). ، دتدار الكتب العلمية

٩  

  ٩).     هـ ١٤٢٢، دار القلم، دمشق، (١، طمعجم علوم القرآن ،راهيم حممداجلرمي: إب ٢٧
منجد املقرئني ومرشد مشس الدين أبو اخلري حممد بن يوسف بن اجلزري،  :زريابن اجل ٢٨

  هـ). ١٤٢٠، دار الكتب العلمية بريوت،(، ١، طالطالبني
٤٦ 

حتبري التيسري يف القراءات اجلزري، زري: مشس الدين حممد بن يوسف، ابن ابن اجل ٢٩
  ).  هـ١٤٢١، دار الفرقان ،عمان، (١ط ،احملقق: أمحد حممد مفلح القضاة ،العشر

١٣ 

في » طَيبة النشرِ«متن ابن اجلزري،  ،مشس الدين حممد بن يوسف: زريابن اجل ٣٠
  ).هـ ١٤١٤، ار اهلدىد ،جدة،(١، طمتيم الزغيب احملقق: حممد ِ،الْقراَءات الْعشر

١٣ 

 ،(بريوت ،دط النشر يف القراءات العشر،مشس الدين حممد بن يوسف،  :زريابن اجل ٣١
 .             دار الكتب العلمية، دت)

٩ 

غاية النهاية  ،مشس الدين أبو اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف: زريابن اجل ٣٢
 ، دت).       تبة ابن تيميةمك(القاهرة، ، دط، يف طبقات القراء

١٤ 

املنتظم يف ابن اجلوزي: مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي،  ٣٣
، ١، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ومصطفى عبد القادر عطا، طتاريخ األمم وامللوك

٢٣ 
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 هـ).         ١٤١٢(بريوت، دار الكتب العلمية، 
، حتقيق: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةبن محاد اجلوهري،  اجلوهري: إمساعيل ٣٤

 هـ).  ١٤٠٧–، (بريوت، دار العلم للماليني ٤أمحد عبد الغفور عطار، ط 
١٠ 

احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات ابن جين، أبو الفتح عثمان بن جين،  ٣٥
  ،ى للشئون اإلسالميةالس األعل، وزارة األوقاف( القاهرة،  ، دط،واإليضاح عنها

  ).هـ١٤٢٠

١٥  

ابن أيب حامت: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي،  ٣٦
، (بريوت، دار إحياء التراث العريب، ١ط، اجلرح والتعديلالرازي ابن أيب حامت، 

 هـ).        ١٢٧١

٢١ 

، حتقيق: مصطفى عبد لى الصحيحنياملستدرك عاحلاكم: حممد بن عبد اهللا احلاكم،  ٣٧
هـ).                                   ١٤١١، (بريوت، الكتب العلمية، ١القادر عطا، ط

١٠٢ 

ابن حبان: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حامت،  ٣٨
األمري عالء الدين ، ترتيب: اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبانالدارمي، البسيت، 

، ١علي بن بلبان الفارسي، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرناؤوط، ط
 هـ).                    ١٤٠٨(بريوت، مؤسسة الرسالة، 

 ح  

، حتقيق: عادل اإلصابة يف متييز الصحابةابن حجر: أمحد بن علي بن حجر العسقالين،  ٣٩
 هـ). ١٤١٥ -دار الكتب العلمية ، (بريوت، ١أمحد عبد املوجود، ط

١٤٥  

، احملقق: حممد عوامة، تقريب التهذيبأمحد بن علي بن حجر العسقالين، ابن حجر:  ٤٠
     هـ).          ١٤٠٦(سوريا، دار الرشيد، ، ١ط

١٤ 

الدرر الكامنة يف ابن حجر: أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين،  ٤١
، (اهلند، صيدر اباد، جملس دائرة ٢، حتقيق: حممد عبد املعيد ضان، طةأعيان املائة الثامن
 هـ).           ١٣٩٢ -املعارف العثمانية 

١٧ 

، البلدان معجماحلموي: شهاب الدين أبو عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا الرومي احلموي،  ٤٢
 م).    ١٩٩٥دار صادر،  بريوت،، (٢ط

٢٢ 

 ،مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، اليمين يحلمري: نشوان بن سعيد ايمرياحل ٤٣
 ،د يوسف حممد عبد اهللا ،مطهر بن علي اإلرياين ،احملقق: حسني بن عبد اهللا العمري

   هـ). ١٤٢٠دار الفكر، ،، (بريوت، دار الفكر املعاصر، ودمشق١ط

١٠ 

  ١٢،  القراءات السبعاحلجة يف ،ابن خالويه: احلسني بن أمحد بن خالويه، أبو عبد اهللا ٤٤



       
   

١٩٧ 
 

، ٤، طجامعة الكويت ،احملقق: د. عبد العال سامل مكرم، األستاذ املساعد بكلية اآلداب
  ).هـ ١٤٠١، دار الشروق ،بريوت(

أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب اخلطيب البغدادي:  ٤٥
دار الكتب  بريوت،، (١، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، طتاريخ بغدادالبغدادي، 

 هـ).                  ١٤١٧ ،العلمية

١٤ 

وأنباء  وفيات األعيانأمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان، ابن خلكان:  ٤٦
 م).    ١٩٠٠، (بريوت، دار صادر، سنة:١: حتقيق: إحسان عباس، طأبناء الزمان

١٤ 

، األحرف السبعة للقرآن ،مر أبو عمرو الداينعثمان بن سعيد بن عثمان بن عالداين:  ٤٧
 هـ).١٤٠٨، مكتبة املنارة ،مكة املكرمة، (حملقق: د. عبد املهيمن طحانا

٣٩ 

التيسري يف القراءات ، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداينالداين:   ٤٨
  .)هـ١٤٠٤، دار الكتاب العريب ،بريوت، (٢، طاحملقق: اوتو تريزل، السبع

٣١  

جامع البيان يف القراءات  الداين: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين، ٤٩
   ). هـ ١٤٢٨ ،جامعة الشارقة اإلمارات،، (١، طالسبع

١٠  

أبو داود: سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي  ٥٠
دار الرسالة، د م، ، (١رناؤوط، طحتقيق: شعيب األ سنن أيب داود،السَجِستاين، 

 هـ).         ١٤٣٠

  ح  

، طبقات املفسرين، حممد بن علي بن أمحد، مشس الدين الداوودي املالكي: داوديال ٥١
          ).دت ،دط، (بريوت، دار الكتب العلمية

١٧ 

منري  ، احملقق: رمزيمجهرة اللغةأبو بكر حممد بن احلسن بن دريد األزدي، ابن دريد:  ٥٢
 م).     ١٩٨٧، (بريوت، دار العلم للماليني، ١بعلبكي، ط

٩٦ 

خمتصر العبارات ملعجم مصطلحات  ،إبراهيم بن سعيد بن محد الدوسري :دوسريال ٥٣
 هـ).  ١٤٢٩ ،دار احلضارة للنشر، الرياض(، ١،  طالقراءات

٩ 

تاريخ اإلسالم ، الذهيب: مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ٥٤
دار بريوت، ، (١، حتقيق: الدكتور بشار عواد معروف، طووفيات املشاهري واألعالم

 م).              ٢٠٠٣الغرب اإلسالمي، 

٢٢ 

، سري أعالم النبالءمشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،  ذهيب:ال ٥٥
 هـ). ١٤٠٥الرسالة،  مؤسسةبريوت، ، (٣حتقيق: شعيب األرناؤوط، ط

١٥ 



       
   

١٩٨ 
 

معرفة القراء الكبار مشس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب، الذهيب:  ٥٦
 ).هـ ١٤١٧، دار الكتب العلمية، ، (بريوت١، طعلى الطبقات واألعصار

١٤ 

دار الكتب بريوت، ، (١، طتذكرة احلفاظالذهيب: حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،  ٥٧
  هـ).           ١٤١٩مية، العل

٢٨ 

  ١١   ).هـ ١٣٧٩، دار مكتبة احلياة ،بريوت ، دط،معجم منت اللغة ،أمحد رضارضا:  ٥٨
حممد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، أبو الفيض، امللقّب مبرتضى، الزبيدي، الزبيدي:  ٥٩

 دت). ،، دط، (د م، دار اهلدايةتاج العروس من جواهر القاموس
٨ 

، معاين القرآن وإعرابهالزجاج: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج،  ٦٠
  هـ).   ١٤٠٨عامل الكتب، بريوت، ، (١حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب، ط

١٤  

مطبعة (دم، ، ٣، طمناهل العرفان يف علوم القرآنحممد عبد العظيم الزرقاين،  :زرقاينال ٦١
 ، دت).              هعيسى البايب احلليب وشركا

٨  
 

الربهان يف الزركشي: أبو عبد اهللا بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن ادر الزركشي،  ٦٢
دار إحياء الكتب العربية د م، ، (١، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، طعلوم القرآن

 هـ).                       ١٣٧٦عيسى البايب احلليب وشركائه، 

٨ 

، ط األعالملي: خري الدين بن حممود بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، الزرك ٦٣
 م).     ٢٠٠٢دار العلم للماليني، بريوت، ، (١٥

 ٥ 

حمقق الكتاب ومعلق ، حجة القراءات، عبد الرمحن بن حممد، أبو زرعة: زجنلةابن  ٦٤
 هـ). ١٤١٥دار الكتب العلمية، بريوت، ، دط، (حواشيه: سعيد األفغاين

٤٠ 

، (جدة، دار ٤، طمناهجه وتقنياته –البحث العلمي  ،حممد زيان عمر :زيان ٦٥
     هـ).١٤٠٣الشروف، 

٣  

املدينة (، ٢، طإمتاع الفضالء بتراجم القراء، الربماوي إلياس أمحد حسني الساعايت: ٦٦
      .م) ٢٠٠٧املنورة، دار الزمان للنشر والتوزيع ، 

٥٣ 

، طبقات الشافعية الكربىد الوهاب بن تقي الدين السبكي، : تاج الدين عبالسبكي ٦٧
، (مصر، هجر للطباعة ٢حتقيق: حممود حممد الطناحي، وعبد الفتاح حممد احللو، ط

 هـ).            ١٤١٣والنشر والتوزيع، 

٢٦ 

لضوء ، ابن أيب بكرالسخاوي: مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد  ٦٨
 ، دت). منشورات دار مكتبة احلياة بريوت،دط، ( ،القرن التاسع الالمع ألهل

٢٨ 

 ٢١ابن سعد: أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصري، البغدادي  ٦٩



       
   

١٩٩ 
 

 بريوت،(، ١ط، حتقيق: حممد عبد القادر عطا، الطبقات الكربىاملعروف بابن سعد، 
  هـ).             ١٤١٠،دار الكتب العلمية

، صفحات يف علوم القراءات، بو طاهر عبد القيوم عبد الغفور السنديالسندي: أ ٧٠
 هـ). ١٤١٥املكتبة األمدادية،  ،دم(، ١ط

٩ 

، حتقيق: اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين،  ٧١
هـ).            ١٣٩٤مة للكتاب، اهليئة املصرية العاالقاهرة، (دط، حممد أبو الفضل إبراهيم، 

١٤ 

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني السيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين،  ٧٢
          دت). ،املكتبة العصرية  بريوت،(دط، : حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، والنحاة

١٤ 

دار  بريوت،، (١، طحلفاظطبقات اعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين، السيوطي:  ٧٣
           هـ). ١٤٠٣الكتب العلمية، 

١٣ 

، احملقق: طبقات املفسرين العشرينالسيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين،  ٧٤
 هـ). ١٣٩٦، (القاهرة، مكتبة وهبة، ١علي حممد عمر، ط

٢١ 

بد املطلب بن عبد أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن شافع بن عالشافعي:  ٧٥
   ). هـ١٣٥٨، مكتبه احلليب مصر،(، ١ط ،احملقق: أمحد شاكر، الرسالة،  مناف

٢٠ 

شامة: أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي أبو  ٧٦
، احملقق: طيار آليت قوالج ،املرشد الوجيز إىل علوم تتعلق بالكتاب العزيز، الدمشقي

 ).           هـ ١٣٩٥، ، دار صادربريوتدط، (

١٥٥ 

 ١٦٦ ).هـ ١٤١٩مجادى اآلخر، (، جملة األزهر ،عبد الفتاح شليب :شليب ٧٧
، ٢ط، املدخل لدراسة القرآن الكرمي ،حممد بن حممد بن سويلم أبو شهبة :شهبةأبو  ٧٨

       هـ).١٤٢٣، مكتبه السنة، القاهرة(
٢٧ 

البدر الطالع مبحاسن حممد بن عبد اهللا الشوكاين اليمين، الشوكاين: حممد بن علي بن  ٧٩
      ، دت).دار املعرفة(بريوت، ، دط،من بعد القرن السابع

١٦  

، ١، طفتح القديرالشوكاين: حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشوكاين اليمين،  ٨٠
 هـ).      ١٤١٤(دمشق، دار ابن كثري، وبريوت، دار الكلم الطيب، 

٨ 

حملات من حياة العالمة عبد الفتاح بن عبدالغين صاعدي، عبد احلميد بن سامل، ال ٨١
 ).   م ٢٠١٣ ،جملة مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، سبتمرب(، القاضي

٦٠ 

غيث النفع يف علي بن حممد بن سامل، أبو احلسن النوري الصفاقسي،  :صفاقسيال ٨٢
 .م) ١٩٩٩العلمية،  (بريوت، دار الكتب، ١، طالقراءات السبع

٧٩ 



       
   

٢٠٠ 
 

، حتقيق: الوايف بالوفياتصالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهللا الصفدي، الصفدي:  ٨٣
هـ).        ١٤٢٠أمحد األرناؤوط، وتركي مصطفى، دط، (بريوت، دار إحياء التراث، 

٢٧ 

ح، ابن الصالح: عثمان بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين املعروف بابن الصال ٨٤
دار البشائر  بريوت،، (١، احملقق: حميي الدين علي جنيب، ططبقات الفقهاء الشافعية

 م).    ١٩٩٢، اإلسالمية

٢٢ 

طنطا، دار الصحابة (، ٢، طاإلضاءة يف بيان أصول القراءةضباع، علي حممد، ال ٨٥
 ).         م ١٤٢٢ ،للتراث

٩ 

جامع البيان يف تأويل لب، أبو جعفر، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غاالطربي:  ٨٦
هـ).         ١٤٢٠مؤسسة الرسالة،  بريوت،، (١، حتقيق: أمحد حممد شاكر، طالقرآن

١٥ 

مركز ، (دم، ٢، طاحملرر يف علوم القرآن ،طيار: د مساعد بن سليمان بن ناصر الطيارال ٨٧
 هـ).١٤٢٩، الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب

١٦ 

حترير املعىن السديد «التحرير والتنوير: ابن عاشور: حممد الطاهر بن عاشور التونسي،  ٨٨
(تونس، الدار التونسية للنشر، دط، ، »وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ايد

 هـ).           ١٩٨٤

٨ 

مرتب  - املعاين بيان ،عاين: عبد القادر بن ملّا حويش السيد حممود آل غازي العاينال ٨٩
 ).    هـ ١٣٨٢، مطبعة الترقي دمشق ،، (١ط ،حسب ترتيب الرتول

٩ 

حتقيق: مروان ، فضائل القرآن ،القاسم بن سالّم بن عبد اهللا اهلروي البغداديأبو عبيد:  ٩٠
 ).هـ ١٤١٥، بريوت، دار ابن كثري ،دمشق ، (١طالعطية، وحمسن خرابة، 

٢٠ 

احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي ابن عطية: أبو حممد عبد  ٩١
، احملقق: عبد السالم عبد الشايف حممد، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملاريب، 

 هـ).           ١٤٢٢ ،دار الكتب العلمية بريوت،، (١ط

١٤ 

، احملقق: يف إعراب القرآنالتبيان العكربي: أبو البقاء عبد اهللا بن احلسني بن عبد اهللا،  ٩٢
 عيسى البايب احلليب وشركاه، دت).  د م، (دط، علي حممد البجاوي، 

٨ 

احلجة للقراء ، الفارسي: احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي، أبو علي أبو علي ٩٣
 هـ).    ١٤١٣، (دمشق، دار املأمون، ٢، احملقق: بدر الدين قهوجي، طالسبعة

٣٩ 

عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد العكري احلنبلي، أبو الفالح، اد: ابن العم ٩٤
، (دمشق، دار ابن ١، حتقيق: حممود األرناؤوط، طشذرات الذهب يف أخبار من ذهب

 هـ).               ١٤٠٦كثري، 

١٣ 



       
   

٢٠١ 
 

مشارق األنوار عياض: ابن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل،  ٩٥
  ، دت).املكتبة العتيقة، ودار التراثد م، (دط، ، حاح اآلثارعلى ص

٩٧ 

حتقيق: ِإكمالُ املُعلمِ بفَوائد مسلم، عياض: القاضي عياض بن موسى اليحصيب،  ٩٦
 ).هـ ١٤١٩، دار الوفاء للطباعة والنشر، (مصر، ١، طلدكتور حييى إِسماعيلا

٩٧ 

مناهج البحث العلمي يف الفكر اإلسالمي وي، عبد الرمحن حممد عيس: عيسوي ٩٧
    م).١٩٩٦، دار الراتب اجلامعية، اإلسكندريةدط، ( والفكر احلديث،

٣  

، حتقيق: سيد ديوان اإلسالمالغزي: مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن الغزي،  ٩٨
 هـ).   ١٤١١دار الكتب العلمية،  بريوت،، (١كسروي حسن، ط

١٤٧ 

  ،معاين القرآن، زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور الديلمي الفراءالفراء: أبو  ٩٩
  ،١، طعبد الفتاح إمساعيل الشليب ،حممد علي النجار ،احملقق: أمحد يوسف النجايت

      ، دت).دار املصرية للتأليف والترمجة ،مصر(

١٥  

، حتقيق: مهدي نيكتاب العالفراهيدي: اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم البصري،  ١٠٠
          ، دت).دار ومكتبة اهلالل بريوت،(دط، املخزومي، وإبراهيم السامرائي، 

٧ 

عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن عبيد اهللا بن سعد بن إبراهيم  :الزهري فضلأبو ال ١٠١
حديث  ،بن عبد الرمحن بن عوف العويف، الزهري، القرشي، أبو الفضل البغدادي

الرياض، أضواء ، (١، طحتقيق: الدكتور حسن بن حممد بن علي شبالة البلوط ،الزهري
 ).       هـ ١٤١٨السلف، 

٣٢ 

، القاموس احمليطفريوزآبادى: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى، ال ١٠٢
حتقيق: مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة، بإشراف: حممد نعيم العرقسوسي، ط 

 هـ).     ١٤٢٦مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  بريوت،، (٨

٩٦ 

البلغة يف تراجم أئمة فريوزآبادى: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى، ال ١٠٣
 هـ).   ١٤٢١دار سعد الدين للطباعة والنشر، د م، ، (١، طالنحو واللغة

٢٤ 

لعالمة الشيخ عبد الفتاح القاضي وأثره يف اعبد العزيز عبد الفتاح،  :قارئال ١٠٤
 ).هـ ١٤٠٣ ،جملة كلية القرآن الكرمي والدراسات اإلسالمية(، الدراسات القرآنية

١٦٥  

 ،أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر األسدي الشهيب تقي الدين :قاضي شهبةابن  ١٠٥
، مل الكتبعا بريوت،، (١، طاحملقق: احلافظ عبد العليم خان، طبقات الشافعية

 هـ).  ١٤٠٧

٢٨ 



       
   

٢٠٢ 
 

عبد العزيز  :، حتقيقأحباث يف قراءات القرآن الكرميعبد الفتاح عبد الغين،  :قاضيال ١٠٦
، (جدة، مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد ١عبدالفتاح القارئ وآخرون، ط

 .           م) ٢٠١٤ ،اإلمام الشاطيب

١٥٤ 

اإليضاح ملنت الدرة للقراءات الثالث املتممة  عبد الفتاح عبد الغين، :قاضيال ١٠٧
، (جدة، مركز ١عبد العزيز عبدالفتاح القارئ وآخرون، ط :، حتقيقللقراءات العشر

 .     م) ٢٠١٤ ،الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب

١٤٣ 

ملتواترة من طريقي البدور الزاهرة يف القراءات العشر االقاضي: عبد الفتاح عبد الغين،  ١٠٨
، (جدة، مركز ١، حتقيق: عبد العزيز عبدالفتاح القارئ وآخرون، طالشاطبية والدرة

 . م) ٢٠١٤الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب، 

٨ 

، بشري اليسر شرح ناظمة الزهر يف علم الفواصلعبد الفتاح عبد الغين،  :قاضيال ١٠٩
، (جدة، مركز الدراسات ١لفتاح القارئ وآخرون، طعبد العزيز عبدا :حتقيق

 .   م) ٢٠١٤ ،واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب

٩٤ 

تاريخ القراء العشر وروام وتواتر قراءام ومنهج عبد الفتاح عبد الغين، : قاضيال ١١٠
ز ، (جدة، مرك١عبد العزيز عبدالفتاح القارئ وآخرون، ط :، حتقيقكل يف القراءة

 .  م) ٢٠١٤ ،الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب

١٥٣ 

عبد العزيز عبدالفتاح  :حتقيق ،تاريخ املصحف الشريفقاضي، عبد الفتاح عبد الغين، ال ١١١
، (جدة، مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام ١القارئ وآخرون، ط

 .   م) ٢٠١٤ ،الشاطيب

١٧٢  

عبد العزيز عبدالفتاح القارئ  :، حتقيقتوجيه القراءاتعبد الفتاح عبد الغين،  :اضيقال ١١٢
 ،، (جدة، مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب١وآخرون، ط

 .            م) ٢٠١٤

١٥٢ 

شرح السر املصون يف رواية قالون من طريق عبد الفتاح عبد الغين،  :قاضيال ١١٣
، (جدة، مركز ١عبد العزيز عبدالفتاح القارئ وآخرون، ط :، حتقيقيةالشاطب

 .      م) ٢٠١٤ ،الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب

١٢٦  

شرح منحة موىل الرب فيما زاده كتاب النشر يف عبد الفتاح عبد الغين،  :قاضيال ١١٤
، (جدة، مركز ١ارئ وآخرون، طعبد العزيز عبدالفتاح الق :، حتقيقالقراءات العشر

 .   م) ٢٠١٤ ،الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب

١٥١  

 ١٦٠عبد العزيز  :، حتقيقالفرائد احلسان يف عد آي القرآنعبد الفتاح عبد الغين،  :قاضيال ١١٥



       
   

٢٠٣ 
 

، (جدة، مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد ١عبدالفتاح القارئ وآخرون، ط
 .         م) ٢٠١٤ ،مام الشاطيباإل

 :، حتقيقالقراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العربعبد الفتاح عبد الغين،  :قاضيال ١١٦
، (جدة، مركز الدراسات واملعلومات ١عبد العزيز عبدالفتاح القارئ وآخرون، ط

       .)م ٢٠١٤ ،القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب

١٥٢ 

، حتقيق: عبد القراءات يف نظر املستشرقني وامللحديناح عبد الغين، القاضي: عبد الفت ١١٧
، (جدة، مركز الدراسات واملعلومات القرآنية ١العزيز عبدالفتاح القارئ وآخرون، ط

      .م) ٢٠١٤مبعهد اإلمام الشاطيب، 

١٧٤ 

 ،مقال تعيني كتابة املصحف على الرسم العثماينقاضي: عبد الفتاح عبد الغين، ال ١١٨
نوفمرب  ١٨هـ، املوافق ١٣٩٥من شهر ذي القعدة سنة: ١٥املنورة، صحيفة املدينة 

         ).م١٩٧٥سنة: 

١٦٦ 

عبد العزيز  :، حتقيقمقال حول القراءات الشاذةعبد الفتاح عبد الغين،  :قاضيال ١١٩
، (جدة، مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد ١عبدالفتاح القارئ وآخرون، ط

 .  م) ٢٠١٤ ،مام الشاطيباإل

١٦٥ 

عبد العزيز  :، حتقيقمقال فواصل القرآن الكرميعبد الفتاح عبد الغين،  :قاضيال ١٢٠
، (جدة، مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد ١عبدالفتاح القارئ وآخرون، ط

 .م) ٢٠١٤ ،اإلمام الشاطيب

١٦٥ 

عبد العزيز عبدالفتاح  :، حتقيقالعثمانية مقال املصاحفعبد الفتاح عبد الغين، : قاضيال ١٢١
، (جدة، مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام ١القارئ وآخرون، ط

 . م) ٢٠١٤الشاطيب 

١٦٥ 

عبد العزيز عبدالفتاح القارئ  :، حتقيقمن علوم القرآنعبد الفتاح عبد الغين،  :قاضيال ١٢٢
 ،علومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب، (جدة، مركز الدراسات وامل١وآخرون، ط

 .  م) ٢٠١٤

١٧١ 

ربيع األول (، مقال من معاين القراءات وأسرارهاعبد الفتاح عبد الغين،  :قاضيال ١٢٣
 .  )م١٩٧٣، أبريل ١٣٩٣

١٦٤ 

املوجز الفاصل يف علم الفواصل عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد القاضي،  :قاضيال ١٢٤
، ١، حتقيق: عبد العزيز عبدالفتاح القارئ وآخرون، طمة املتويلشرح أرجوزة العال

         .)م ٢٠١٤ ،جدة، مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب(

١٥٧ 



       
   

٢٠٤ 
 

، النظم اجلامع لقراءة اإلمام نافع من طريق الشاطبيةعبد الفتاح عبد الغين،  :قاضيال ١٢٥
، (جدة، مركز الدراسات ١ارئ وآخرون، طعبد العزيز عبدالفتاح الق :حتقيق

 .   م) ٢٠١٤ ،واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب

١٣٦  

الوايف يف شرح الشاطبية يف عبد الفتاح بن عبد الغين بن حممد القاضي، القاضي:  ١٢٦
 ).  هـ ١٤١٢، مكتبة السوادي للتوزيع (د م، ،٤، طالقراءات السبع

١١ 

دط، ، تأويل مشكل القرآناهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو حممد، ابن قتيبة: عبد  ١٢٧
 دت).دار الكتب العلمية،  بريوت،حتقيق: إبراهيم مشس الدين، (

٤٤ 

القرطيب: أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس  ١٢٨
، ٢ربدوين، وإبراهيم أطفيش، ط، حتقيق: أمحد الاجلامع ألحكام القرآنالدين القرطيب، 

 هـ).   ١٣٨٤، (القاهرة، دار الكتب املصرية

١٥٧ 

مقدمات يف حممد أمحد مفلح القضاة، أمحد خالد شكرى، حممد خالد منصور،  :قضاةال ١٢٩
  .  هـ) ١٤٢٢(عمان، دار عمار، ، ١، طعلم القراءات

٩ 

جممع   ،دي الفَتنِي الكجرايتطاهر بن علي الصديقي اهلن مجال الدين، حممد :كجرايتال ١٣٠
د م، مطبعة جملس دائرة املعارف (،حبار األنوار يف غرائب الترتيل ولطائف األخبار

    ).   هـ ١٣٨٧، العثمانية

٨ 

، معجم الكلياتالكفوي: أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي، أبو البقاء احلنفي،  ١٣١
دط، حممد املصري،  -دنان درويش يف املصطلحات والفروق اللغوية، حتقيق: ع

 دت). ،مؤسسة الرسالة بريوت،(

٩ 

وجهود الشيخ عبد الفتاح القاضي ، القراءات والقراء ،بدر الدين خوجة :كوسويفال ١٣٢
األزهري يف خدمة الدراسات القرآنية والدفاع عن القراءات ضد مطاعن 

 ).  م٢٠١٢ماليزيا،  ،ترتنغانو(، املستشرقني

٦٩ 

، حتقيق: حممد فؤاد عبد سنن ابن ماجهماجه: أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، ابن  ١٣٣
 ، دت).فيصل عيسى البايب احلليب ،دار إحياء الكتب العربيةد م، (دط، الباقي، 

١٢٢ 

السبعة يف  ،أمحد بن موسى بن العباس التميمي، أبو بكر بن جماهد البغدادي :بن جماهدا ١٣٤
 ).هـ١٤٠٠(مصر، دار املعارف، ،٢طشوقي ضيف،  حتقيق،، القراءات

٣٨ 

١٣٥ ددي الربكيتادار  بريوت،، (١، طالتعريفات الفقهية ،ددي: حممد عميم اإلحسان ا
 ).         هـ١٤٢٤، الكتب العلمية

٨ 

 ٥٠هداية القاري إىل  ،رصفي: عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد املصري الشافعيامل ١٣٦



       
   

٢٠٥ 
 

 دت).    مكتبة طيبة، ، املدينة املنورة، (٢ط الباري،جتويد كالم 
املزي: يوسف بن عبد الرمحن بن يوسف، أبو احلجاج، مجال الدين ابن الزكي القضاعي  ١٣٧

، ١: احملقق: د. بشار عواد معروف، طذيب الكمال يف أمساء الرجالالكليب املزي، 
 هـ).         ١٤٠٠مؤسسة الرسالة، بريوت،(

١٤ 

(القاهرة، ١،  طمعجم مصطلحات علم القراءات وما يتعلق بهسئول، عبد العلي، امل ١٣٨
 .        م) ٢٠٠٧ ،دار السالم

١٠ 

املسند الصحيح املختصر مسلم: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري،  ١٣٩
، حتقيق: حممد فؤاد عبد ، صحيح مسلمبنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا 

      دت). ،دار إحياء التراث العريب بريوت،(دط، الباقي، 

٣١ 

اإلبانة عن مكي بن أيب طالب: حموش بن حممد بن خمتار القيسي القريواين القرطيب،  ١٤٠
دار ضة ، دط، (مصر، الدكتور عبد الفتاح إمساعيل شليب، حتقيق: معاين القراءات

  ، دت).        مصر للطبع والنشر

٤٥ 

الفتح ، ناوي: زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي املناويامل ١٤١
دار  الرياض،، دط، (احملقق: أمحد جمتىب ،السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي

 ، دت).    العاصمة

٢٠ 

، ٣، طلسان العربحممد بن مكرم بن على، مجال الدين ابن منظور، ابن منظور:  ١٤٢
 هـ).  ١٤١٤ ،دار صادرريوت، ب(

١٣ 

دار عامل  ،حلب، (١، طاملدخل إىل علوم القرآن الكرمي ،النبهان: حممد فاروق النبهان ١٤٣
  ).       هـ ١٤٢٦، القرآن

١٦  

، السنن الكربىالنسائي: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين، النسائي،  ١٤٤
نعم شليب، أشرف عليه: شعيب األرناؤوط، قدم له: حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد امل
 هـ).   ١٤٢١ ،مؤسسة الرسالةبريوت، ، (١عبد اهللا بن عبد احملسن التركي، ط

١٢٢  

، دط، املكتبات واملعلومات والتوثيقسعد اهلجرسي وسيد حسب اهللا، : جرسياهل ١٤٥
  ).م٩١١١، دار الثقافة العلمية، (اإلسكندرية

٣  

 

  

  



       
   

٢٠٦ 
 

  مفهرس األعال

  الصفحة  العـلم          م
  ٢١  .)هـ٦٩مات سنة: (سود الدؤيل: ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل البصري، أبو األ  ١
  ٢٤  .     هـ)١٢٧٠:مات سنة(، لوسي: حممود بن عبد اهللا احلسيين األلوسياأل  ٢
  ٢٦  ).هـ. ٤٠٣ مات سنة:(الباقالين: أبو بكر بن الطيب بن حممد بن قاسم البصري ابن الباقالين،   ٣
  ٢٨  ).هـ ٨٢٤مات سنة: (البلقيين: عبد الرمحن بن سراج الدين عمر بن رسالن، جالل الدين،   ٤
  ١٨  .)هـ٧٢١مات سنة: (ابن البناء: أبو العباس أمحد بن حممد بن عثمان األزدي املراكشي،   ٥
  ٢٧      ).هـ ٧٢٨ :سنة مات( ،تيمية بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد: تيميةابن   ٦
  ٢٣  هـ). ١٦١ثوري: أبو عبد اهللا ، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري،(مات سنة:ال  ٧
  ١٣    .)هـ ٨٣٣مات سنة: (زري: مشس الدين أبو اخلري حممد بن علي بن يوسف،  ابن اجل  ٨
  ٢٧   هـ).٥٩٧: مات سنة( اجلوزيمجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن : ابن اجلوزي  ٩

  ٥  . )هـ ١٣٤٠مات سنة: (جولد زيهر: امسه أجناتس جولدتسيهر، مستشرق جمري،   ١٠
  ١٥       . هـ)٣٩٢: سنة (مات النحوي، املوصلي جين بن عثمان الفتح أبو: جين ابن  ١١
  ٢١  هـ). ٩٥: سنة (ماتاحلجاج بن يوسف: أبو حممد احلجاج بن يوسف بن احلكم الثقفي،   ١٢
  ٢٤  ).هـ ٤٥٦ :سنة مات(، الظاهري القرطيب حزم بن سعيد بن دأمح بن علي: حزمابن   ١٣
  ٢٥  ). هـ ٤٣٠مات سنة: (احلويف: علي بن إبراهيم بن سعيد، أبو احلسن احلويف النحوي،   ١٤
  ٢٦         ).هـ٣٨٨مات سنة: (اخلطايب: محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب، أبو سليمان البسيت،   ١٥
  ٤٦   ).هـ ٤٤٤مات سنة: ( ،يد القرطيب احلافظ املقرئ، أبو عمروالداين: عثمان بن سع  ١٦
  ٣٠  .           م)١٩٥٨ - هـ ١٣٧٧دراز: حممد بن عبد اهللا دراز،  (مات سنة:   ١٧
  ٢٥         .ـ)ه ٥٠٢، (تويف:الراغب األصفهاين، املفضل بن حممد بن احلسني: الراغب  ١٨
  ٢٥    . )هـ ٣٨٤مات سنة: (ين النحوي املعتزيل، الرماين: أبو احلسن علي بن عيسى الرما  ١٩
  ١٤٧  .)هـ٨٤٤مات سنة: (رميلي: أمحد بن حسني بن علي بن يوسف بن أرسالن، أبو العباس، ال  ٢٠
  ١٥    هـ).٣١١(تويف: ،زجاج: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاجال  ٢١
  ٢٩                 .)هـ١٣٦٧مات سنة: (الزرقاين: حممد عبد العظيم الزرقاين،   ٢٢
  ١٧  هـ). ٧٩٤زركشي: حممد بن  عبد اهللا بن ادر بدر الدين الزركشي، (تويف: ال  ٢٣
  ٤٦  .)هـ ٧٧١مات سنة: (السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكايف بن متّام، أبو نصر،   ٢٤
  ٢٥  ).   هـ٣٣٠: مات سنة(السجستاين: حممد بن عزيز السجستاين، أبو بكر العزيزي،   ٢٥
  ٢٦  ).   هـ ٦٤٣مات سنة: (السخاوي: علي بن حممد بن عبد الصمد، علم الدين،   ٢٦
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  ٢٣  ).   هـ١٩٨مات سنة: (سفيان بن عيينة: أبو حممد ابن أيب عمران ميمون اهلاليل، الكويف،   ٢٧
  ٨١       هـ). ٢٦١السوسي: صاحل بن زياد بن عبد اهللا بن اجلارود السوسي، (مات سنة:   ٢٨
  ٢٨      ).هـ٩١١: املتوىف( السيوطي الدين جالل بكر، أيب بن الرمحن عبد: سيوطيال  ٢٩
  ٣٥  . )هـ٥٩٠مات سنة:(الشاطيب الرعيين: القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد أبو القاسم الضرير،    ٣٠
  ٢٨   .)هـ ٦٦٥مات سنة: (شامة: عبد الرمحن ابن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي، أبو   ٣١
  ١٧٧   . )هـ ٧١٨مات سنة: ( ،شرِيشي: حممد بن حممد بن إبراهيم، أبو عبد اهللا اَألموي، اخلرازال  ٣٢
٣٣   ،٢٦  . )هـ ٤٠٦مات سنة: (الشريف الرضي: حممد بن احلسني بن موسى، أبو احلسن العلوي  
  ٢١    .)هـ ١٦٠ مات سنة:( ،شعبة بن احلجاج: شعبة بن احلجاج بن الورد العتكي، األزدي  ٣٤
  ٩          .)هـ١٢٠٦مات سنة: ( ،الصبان: حممد بن علي الصبان، أبو العرفان  ٣٥
  ٢٩  ).      م١٩٨٦ :سنة (ماتصبحي الصاحل: عامل ومفكر إسالمي لبناين شهيد،   ٣٦
  ٢٣   .)هـ٣١٠مات سنة:(الطربي: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب، أبو جعفر،   ٣٧
  ١٤      هـ). ١٠٥بن مزاحم اهلاليل أبو القاسم أبو حممد اخلراساين (تويف سنة: الضحاك:  ٣٨
  ٢٧   ).    هـ ٧١٦مات سنة: (الطويف: سليمان بن عبد القوي بن الكرمي الطويف الصرصري،   ٣٩
  ١٩     .)هـ ٧٤: سنة تويف( الكويف ربيعة بن حبيب بن اهللا عبد: السلمي الرمحن عبد  ٤٠
  ٣٧ ). هـ٨٠مات سنة: ( ،محن بن عبد القاري: من ولد القارة بن الديش بن حملمعبد الر  ٤١
  ٢٦  . )هـ ٦٦٠مات سنة: (عبد السالم: عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم السلمي، ابن   ٤٢
  ٨  .)هـ٢٢٤:سنة توىفامل( األنصاري سالم بن القاسم عبيد أبوعبيد: أبو   ٤٣
  ٢٥  هـ).   ٢٠٩، (مات سنة: البصري النحوي عبيدة أبو التيمي ملثىنا بن معمر: عبيدةأبو   ٤٤
  ٤٣  ).               هـ ٤٥٣ :تويف( ،اإلشبيلي املعافري حممد بن اهللا عبد بن حممد: عريبابن ال  ٤٥
  ٢١           .هـ) ٥٤١(مات سنة: عطية بن الرمحن عبد بن غالب بن احلق عبد :عطيةابن   ٤٦
  ٢٥  ).هـ٦١٦مات سنة: (بو البقاء عبد اهللا بن احلسني العكربي البغدادي، الضرير، العكربي: أ  ٤٧
  ٣٨  ).هـ٤٥٤، (مات سنة: املقرئفضل الرازي: عبد الرمحن بن أمحد بن احلسن أبو ال  ٤٨
  ٣١    ).هـ٣٨١مات سنة: (فضل الزهري: عبيد اهللا بن عبد الرمحن بن حممد بن عوف، أبو ال  ٤٩
  ١٧٧  . )هـ ٨٠١مات سنة: (علي بن عثمان بن حممد بن أمحد بن القاصح، أبو البقاء،  قاصح:ابن ال  ٥٠
  ٢٤       ـ).ه٢٩٦( تويف:  حممد أبو، الدينوري قتيبة بن مسلم بن اهللا عبدابن قتيبة:   ٥١
  ٢٤    .هـ)٦٧١(تويف: اهللا عبد أبواألنصاري،  فرح أيب بن أمحد بن حممد: قرطيبال  ٥٢
  ٢٦  ).هـ ٧٥١:مات سنة(، الزرعي اجلوزية سعد بن أيوب بن بكر أيب بن دحمم: قيمابن   ٥٣
  ٢٩  هـ). ٨٧٩ :سنة ماتكافيجي: حممد بن سليمان بن سعد بن مسعود الرومي احلنفي، (ال  ٥٤
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  ٢٧      .هـ) ٧٧٤ :مات سنة، (الفداء أبو، القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل: كثريابن   ٥٥
  ٤٤    .)هـ٢٢مات سنة: (عبيد بن عمرو بن مالك بن النجار، كعب: ابن قيس بن أيب بن   ٥٦
  ١٤   .      )هـ ٦٨٠مات سنة: ( ،الكواشي: أمحد بن يوسف بن حسن بن رافع، موفق الدين  ٥٧
  ٢٧    هـ ).٤٥٠(مات سنة: ، املاوردي، أبو احلسن حبيب بن حممد بن علي: اورديامل  ٥٨
  ٢٢        هـ). ١٠٣ : ( تويف املخزومي بالسائ موىل احلجاج أبو جرب جماهد: ابن  ٥٩
  ٢٢  هـ). ٣٢٤جماهد: أمحد بن موسى بن العباس بن جماهد، أبو بكر البغدادي، (مات سنة: ابن   ٦٠
  ٢٤  .)هـ٢٣٤مات سنة: (ديين: علي بن عبد اهللا بن جعفر بن جنيح، السعدي البصري، ابن امل  ٦١
  ٢٢    .)هـ١٥٠مات سنة:(خلراساين املروزي، البلخي، مقاتل: مقاتل بن سليمان بن بشري، األزدي ا  ٦٢
  ٤٥        ).هـ ٤٣٧ :تويف( ،القيسي خمتار بن حممد بن محوش :طالب أيب بن مكي  ٦٣
  ٢٤    .)هـ٣٣٧تويف سنة: ( ،النحاس: أمحد بن حممد بن إمساعيل بن يونس املرادي  ٦٤
  ١٥٤   ).هـ ٦٧٦تويف سنة: (، النووي: حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين  ٦٥
  ١٤٨     .)هـ٧٣٣مات سنة: (النويري: أمحد بن عبد الوهاب بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري،   ٦٦
  ٢٣          .)هـ١٩٦ مات سنة:(وكيع بن اجلراح: ابن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكويف،   ٦٧
  ١٠٢         هـ). ١١٤نة: مات س(، اإلخباري اليماين اهللا عبد أبو :منبه بن وهب  ٦٨
  ٢١  .  هـ)١٢٩(مات سنة: حيىي بن يعمُر: العدواين البصري أبو سليمان الليثي،   ٦٩
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 الفهرس العام 

 الصفحة             املوضــوع
  ........أ................................................................. العنوان....................

 .................................... ب.......................................................البسملة
   ت ......................................................................................... االعتماد
  ث ......................................................................................... التحكيم

  ج ج .......................................................................................... إقرار
..DECLARATION....................................... .......................................ح  

  خ........................................................................................الطبع حقوق
   د .........................................................................................  الشـكر

   ذ ............................................................................... إهــــــداء
   ر .................................................................................... ملخص البحث
ABSTRACT .................................................................................... ز  

  ١  .......................................................................................... املقدمة
  ٦  ................................................................................. التـمهـــيد

  ٧  ...................................................... ...مصطلحات متعلقة بالبحث املبحث األول:
  ١٨ ................................. تاريخ الدراسات القرآنية ونشأا وجهود العلماء فيها. الثاين: املبحث

 ٣١ ..................................... تاريخ علم القراءات ونشأته وجهود العلماء فيه.املبحث الثالث: 
  ٤٩ ........................................... .الفصل األول: ترمجة الشيخ عبدالفتاح القاضي وعصره

  ٥٠ ....................................................  ترمجة للشيخ عبدالفتاح القاضي املبحث األول:
  ٧٠ ...................................... م١٩٨٢ -م ١٩٠٧ عصر الشيخ سياسياً وعلمياً املبحث الثاين:

  ٧٢ ....................................... رمحه اهللا. - أسانيد الشيخ عبد الفتاح القاضي املبحث الثالث:
  ٧٦ ............. الفصل الثاين: جهود الشيخ عبدالفتاح القاضي يف الدراسات القرآنية من خالل مصنفاته

  ٧٧ .............. جهود الشيخ عبدالفتاح القاضي يف الدراسات القرآنية من خالل مصنفاته. األول: بحثامل
  ١٧٦ ........................................... جمهوداته يف التحقيق والتصحيح واملراجعة :ينالثا بحثامل
  ١٧٨ .. لفصل الثالث: جهود الشيخ عبدالفتاح القاضي يف الدراسات القرآنية من خالل إسهاماته العمليةا

  ١٧٩ ........................................لقة بالدراسات القرآنيةحماضراته وخطبه املتع املبحث األول:
  ١٨٠ .................................. جهود الشيخ عبدالفتاح القاضي يف اإلقراء والتعليم املبحث الثاين:
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  ١٨٥ ...................... جمهوداته من خالل  املسامهة يف مشروعات الدراسات القرآنية. املبحث الثالث:
  ١٨٦ ............................................................................... ـةاخلـــامت

  ١٨٦ ............................................................................. النتائج والتوصيات
  ١٨٦ ................................................................................. النتائج ):أوالً(

  ١٨٧ ........................................................................... (ثانياً): االقتراحات.
  ١٨٩ .......................................................................... فهرس اآليات القرآنية

  ١٩٢ ................................................................. فهرس األحاديث النبوية الشريفة
  ١٩٣ ........................................................................ فهرس املراجع واملصادر

  ٢٠٦ ................................................................................. فهرس األعالم
  ٢٠٩ ................................................................................ الفهرس العام..

  
      

  

  

  

  

  

  

  

    




