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وعلى ما أسداه يل من النصح، والتوجيه، والذي لواله ملا مت    الرسالة،  هذه  على   اإلشراف  قبول  من  به

،  العواضي   عبده  حممد  يوسف هذا العمل، كما أتوجه ابلشكر اجلزيل إىل أستاذي الفاضل الدكتور/
اهلامة اليت استفدُت    توجيهاته، و البحثالتفاصيل يف    على ما قدمه من نصح وتوجيه، وعنايتة أبدق

الدكتور/ مسريمنها كثريً  العلمي، وأتوجه ابلشكر والتقدير لألستاذ  التوثيق والبحث  سعيد    ا يف جمال 
، ومل أيُل جهًدا يف نصح أو  تفّضل به من توجيهات هامة إلجناح البحثاحلصري، على ما    ُحسني
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 ، يف طلب العلم. كان له فضل علي    فاضل شيخجليل و  وجه ابلشكر اجلزيل لكل معلمكما أت

  



 ط

 إهداء 

 

 ، إىل روح أيب الطاهرة )رمحه هللا(

 ، )حفظها هللا( عزيزةإىل أمي ال

 رفيق دريب، داعمي األول، إىل زوجي الغايل، 

 ، بعد هللا تعاىل، مث الوالدين ّ  ّّ ومن له فضل علي

   ،إىل أبنائي األعزاء

 إىل شيوخي وشيخايت األجالء، 

 ، املتواضعأهدي عملي 

 وأسأل هللا تعاىل اهلدى والرشاد والقبول.

  



 ي

 ملخص البحث                               

ر للقراءات من  علم  إن ارتباط علم التفسري و  أساسيات علم  القراءات أمر البد منه؛ فإن معرفة املفسِّّ
و التفسري من،  قر    كثري  كانوا  بتوضيحها    ،اءاملفسرين  وقاموا  تفاسريهم  يف  القراءات  إبيراد  وُعنوا 

هؤالءوتوجيهها،   النيسابوري   الفضالء  ومن  املسمى   اإلمام  تفسريه    ورغائب   القرآن  غرائب)  يف 
 من  النيسابوري،  اإلمام  تفسري  يف  املتواترة  القرآنية  القراءات   عرضإىل    الدراسة  هذه  وهتدف،  (الفرقان

القراءات   ت الدراسة تناول  ،النحل  سورة   آخر   حىت(  السالم  عليه)  يوسف   سورة   أول مدخل إىل علم 
بو   ،إبجياز   القرآنية القراءات التعريف  السبعة  علم  ابألحرف  القراءات،وعالقتها  وتوقيفية  وضوابط    ، 
بع  قبوهلا، التفسري  علم  القراءات وعالقة  القرآين،القرآنية  لم  النص  فهم  يف  القراءات  اختالف  وأثر   ، 

ا كذلك  الدراسة  ابوتناولت  و لتعريف  وتفسريه،  النيسابوري  عرضه  إلمام  وكيفية  التفسري  يف  منهجه 
  دراسة ال  طبيعة  اقتضتو   هلذا العرض،  اكما تضمنت الدراسة نقدً   ، للقراءات القرآنية املتواترة وتوجيهها

التفسري  ستقرائياال  املنهج  سلوك يف  املوجودة  القرآنية  القراءات  التحليليال  واملنهج  ،لتتبع   وصفي 
 ،لدراسة هذه القراءات وعزوها إىل أصحاهبا وتوجيهها، واملنهج اإلستنباطي لبيان املتواتر من الشاذ  

  توضيح أن   الدراسة؛  نتائج  أهم  ومن،  وتوجيهها   وتضمن البحث نقد لطريقة عرض اإلمام للقراءات 
لرغم كتاب اإلمام النيسابوري اب،  يل تتنوع املعاينأمهية اختالف القراءات ينبع من تنوُّع األلفاظ، وابلتا 

ح أنه  إال  تفسري،  كتاب  الفنونوى  أنه  والغرائب يف شىت  الفوائد  من  والوقف   ؛الكثري  كالقراءات، 
 الفقه والعقيدة وعلم الكالم.البالغة والنحو، وكذلك و وأسباب النزول، مث اللغة واالبتداء، 

  



 ك

Abstract 

The connection between the science of Quran explanation and Quranic Recitations is 

necessary, as the explanator's knowledge of Quranic Recitations is one of the fundamentals of 

the science of Quran explanation, and many of Quran explanators were recitators, and cared 

about mentioning the Quranic Recitations in their explanation, with explanation of their 

meanings and guidance, and one of them was Al-Naisabory in his explanation of Quran 

(Gharaaeb Al Quran wa Raghaaeb Alforqan). This study aims to reveal the Quranic 

Recitations mentioned by Al-Imam Al-Naisabory in his explanation of Quran from Surat 

(Yusuf) to (Al-Nahl), and it started with a briefe introduction to the science of Quranic 

Recitations, followed by the definition of Quranic Recitations, and its relation to the seven 

Ahruf, and how these Ahruf are divine, and requirements for acceptance of the Recitations, 

followed by revealing the relation between the science of Quran explanation and Quranic 

Recitations, and the effect of the change in Quranic Recitations in understanding the Quranic 

text. The study introduced the character of Al-Naisabory, and his explanation of Quran, his 

methodology in introducing the Quranic Recitations and how he guided it, followed by 

scientific criticism to this methodology . This study is inductive, descriptive, and analytical 

study, and the most important results of this study are: the disagreement in the Quranic 

Recitations originates from diversity of the word meanings, and Al-Naisabory's explanation of 

Quran was not confined to Quran explanation but also included another branches of science, 

such as Quranic Recitations, stop and start rules, occasions of revelation, language, 

jurisprudence, and Alkalam science.                      
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 مقدمة 
 خلفية البحث : 

 ٰى ين ىنٱُّ  الكتاب ومل جيعل له عوجاً، احلمد هلل الذي قال:  عبدهاحلمد هلل الذي أنزل على 

  َّ ىي  ني مي زي ري
 (1 )

سيدان حممد    ،    اخللق  أشرف  على  والسالم  يف    والصالة  قال  الذي 
إِّ  انـْتـ ه ى  فـ ي زِّيُدينِّ ح ىت   أ ْست زِّيُدُه  أ ز ْل  فـ ل ْم  ْعُتُه،  فـ ر اج  ْْبِّيُل ع ل ى ح ْرٍف  : »أ قْـر أ ينِّ جِّ الصحيح  ىل   احلديث 

بـْع ةِّ أ ْحُرٍف« س 
 (2) . 

 ا بعد،أم  
العظيم، كالم هللا  هو    كتااًب أفضل من كتاب هللا، ما حتدث املتحدثون وال درس الدارسون

القومي ودستوره  املستقيم،  اخلالدة،  ،وصراطه  واملعجزُة  البالغة،  هللا    واحلجة   ٰىٱُّٱ  :جل جاللهقال 

(3) َّجئ يي ىي  ني مي زي ري
 . 

 :  -رمحه هللا-قال اإلمام الشاطب و 
باً  غ ن اءً  و أ ْغىن                 ش افِّعٍ  أ ْوث قُ  هللاِّ  كِّت اب    و إِّن   ال   و اهِّ  ُمتـ ف ضِّّ

 (4)  ح دِّيثُهُ  ُُي لُّ  ال   ج لِّيسٍ  و خ رْيُ                 جت  مُّالً  فِّيهِّ  يـ ْزد ادُ  و تـ ْرد اُدهُ    
القراءات القرآنية، واليت اقتضت حكمة هللا تعاىل أن تتغاير؛  ما تعلق هبذا الكتاب الكرمي    ومن أشرف

لتيسري أوجه تالوته، واستيعاب أحكامه وتصوير معانيه، وقد كانت الكتب السماوية من قبل تنزل 
 .(5) من ابب واحد على حرف واحد

سان هم، وهم بطبيعتهم خمتلفون يف الل هم وعجميِّّ بعث إىل اخللق كافًة عربيِّّ   نبينا حممد  و 

 
 . 17سورة القمر، اآلية:  (1) 
بـْع ةِّ   ع ل ى   الُقْرآنُ   أُْنزِّل  ، ابب:  ف ض ائِّلِّ الُقْرآنِّ   ه: كتاب: البخاري يف صحيح  هأخرج   (2)    ،  4991  (، رقم:6/184)1، طأ ْحُرفٍ   س 

بـْع ةِّ  ع ل ى اْلُقْرآن   أ ن   بـ ي انِّ  ، ابب:و ق ْصرِّه ا  اْلُمس افِّرِّين   ةِّ الص   :كتاب : مسلمو    819 رقم:  (1/561)، د.ط م ْعن اهُ  و بـ ي انِّ  أ ْحُرفٍ   س 
 . رضي هللا عنهما  ع ب اسٍ  ْبنِّ  اّلل ِّ  ع ْبدِّ  عن:  ، كالمها

 . 155، اآلية:  األنعام سورة  (3) 
 . (2)ص:   4، ط12و11، البيت منت حرز األماين ووجه التهاين الشاطب،  (4) 
 (. 1/22، د.ط )النشر يف القراءات العشر يُنظر: ابن اجلزري،   (5) 
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واللهجات  عليهم   ؛واللغة  السهل  من  وليس  هبا  النطق  تعودت  لغة  قبيلة  لكل  شىت،  قبائل  فالعرب 
يهمز،    بينما كانت لغة أهل احلجاز الفتح، والتميميُّ   تغيريها ، فنجد أهل متيم وأسد وقيس ُييلون، 

: »إِّن      رسول هللاقال  ، هلذا كانت القراءات القرآنية من ابب التيسري والتوسعة،  ال يهمز  والقرشيُّ 
ْنه« بـْع ةِّ أ ْحُرٍف، ف اقْـر ُءوا م ا تـ ي س ر  مِّ ا اْلُقْرآن  أُْنزِّل  ع ل ى س   . (1) ه ذ 

، وليس اختيارًا وال مذهًبا بشرايًّ  وأفادتِّ الرواايت أ ن  هذه األحرف ُمتـ ل قًّاة عن الوحي اإلهليِّّ
امتناٌن من هللا   وإمنا هي  القرآن،  والتخفيف، كما مضى    يف  ابلتيسري  الضعيفة  األمة  على هذه 

 .صرًُيا يف لفظِّ احلديث املذكور آنًفا يف هذه املسألة 
 واحلديث عن األحرف ا

ُ
رمبا    ،راد منها والراجح يف معناها حديث طويل لسنا بصدده اآلنلسبعة وامل

،    ، حيث بلغت األقوال اليت قيلت يف األحرف السبعة أربعني قوالً جيازإب  ولالفصل األتطرقنا إليه يف  
 .(2) وغريمها زركشيوال بن اجلزريكما حكى ذلك ا

ام الدين احلسن  خاصة يف تفاسريهم؛ اإلمام نظ    مساحةً الء والذين أفردوا للقراءات  األج  ومن
ا القمي  حسني  بن  حممد  املسمى    ؛(3) لنيسابوري بن  كتابه  يف  القرآنية  ابلقراءات  اإلمام  اعتىن  فقد 

 .واهتم بتوجيه هذه القراءات  ، ووضحها وعزاها إىل أصحاهبا، "غرائب القرآن ورغائب الفرقان"
  البحث: مشكلة

تكمن مشكلة البحث يف أن كتاب اإلمام النيسابوري أحد كتب التفسري اليت اعتنت بعرض القراءات 
وتوجيهها وتوضيحها  القراءات، ،  (4) القرآنية  إبيراد  عناية  التفسري  كتب  أغلب  يف  أنه  لنجد  وإننا 

اليت  القراءات  للقراءات وعزوها ألصحاهبا وتوجيه  النيسابوري  الدراسة بكيفية عرض اإلمام  فاهتمت 
 

( من  4992( رقم ) 184/ 6)  1أخرجه البخاري يف صحيحه: كتاب فضائل القرءان، ابب أنزل القرآن على سبعة أحرف، ط (1) 
 . حديث عمر بن اخلطاب 

وما بعدها، ابن    (، 24/  1)   النشر يف القراءات العشر   ، نظر تفصيل هذه األقوال يف املراد ابألحرف السبعة يف: ابن اجلزرييُ   (2) 
القرآن  ،لزركشياوما بعدها ،  (،  23/  9د.ط )،  تح الباري شرح صحيح البخاري ف  ، حجر العسقالين  ،  الربهان يف علوم 

 (. 15/9)  1، طغيث النفع يف القراءات السبع ،لصفاقسيا (، 227 -1/213)  1ط
 ، من هذا البحث. 36 ، ص:يُنظر ترمجة اإلمام النيسابوري (3) 
،  (336د.ط. )ص:،  املوسوعة القرآنية املتخصصة،  جمموعة من األساتذة والعلماء املتخصصنيلتعريف علم التوجيه يُنظر:    (4) 

 (. 201، )ص: 1، طعلم القراءات  مقدمات يف، منصورو شكرى، و القضاة،  
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وبينت الدراسة يف جزء    ،من أول سورة يوسف إىل آخر سورة النحل  ذكرها اإلمام من كتب التوجيه، 
 إلمام أوتبنيه للمذهب الشيعي يف التفسري.منها صحة عدم تشيُّع ا

  أن نطرح بعض األسئلة:  ُيكن يف بداية البحث    :أسئلة البحث
؟ وما ضوابط قبول  األحرف السبعة ابلقراءات ؟ وما عالقة  القرآنية لغة واصطالًحا  القراءات ما   •

 القراءات؟ 
وما مصادر تفسريه؟ وما منهج اإلمام العلمية لتفسريه؟  وما األمهية  ؟  إلمام النيسابورين هوا م   •

 يف تفسريه؟
 لقراءات القرآنية يف تفسريه؟ ما منهج اإلمام النيسابوري يف عرضه ل •
 القراءات القرآنية؟ بتوجيهاإلمام  وما مدى اهتمام •

 أهداف البحث:  
 .، وعالقتها ابألحرف السبعةاملتواترة لقراءات القرآنيةالتعريف اب (1
 وتوضيح منهجه يف عرض القراءات القرآنية املتواترة.  ،التعريف ابإلمام النيسابوري وتفسريه (2
النيسابوري وعزوها إىل أصحاهبا (3 القرآنية يف تفسري اإلمام  القراءات  من أول   ،تتبع واستقراء 

اليت  بعض القراءات القرآنية و ل  وتوضيح   بيان حىت آخر سورة النحل، مع    سورة يوسف  
، وتوثيقها من  القراءات القرآنية اليت ذكرها اإلمام النيسابوريتوجيه  أثر على فهم النص، و هلا  

 . كتب التوجيه
 نقد طريقة عرض اإلمام للقراءات القرآنية. (4

 : مصطلحات البحث
 :    تعريف القراءات القرآنية

ْنُه مسُِّّي  اْلُقْرآُن. وأ قْـر أ ه ، مجع قراءة، وهي مصدر من قرأ يقرأ قراءة وقرآانً  و ق رأُت الكتاب  قِّراء ًة وقـُْرآانً، و مِّ
واأل صل الُقرآن ، فـ ُهو  ُمْقرٌِّئ. و ق ال  اْبُن األ ثري: ت ك ر ر  يفِّ احلْ دِّيثِّ ذِّْكُر القِّراء ة واالْقرتاءِّ والقارِّئِّ والُقْرآن،  

اجلْ ْمُع، وكلُّ شيٍء مج    الل ْفظ ةِّ  القِّص ص  واأل مر  والنهي  يفِّ ه ذِّهِّ  القرآن  أل نه مج  ع   قـ ر أْت ه. و مسُِّّي   فـ ق د   ْعت ه 
ٌر كالُغْفرانِّ والُكْفرانِّ        .(1) والو ْعد  والو عِّيد  واآلايتِّ والسور  بعض ها إِّىل  بعٍض، و ُهو  م ْصد 

 
 .  ( 1/129، )3، طلسان العرب  ابن منظور، (1) 
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   :صطالحاإلويف 
 : العلميف تعريف هذا  -رمحه هللا – قال ابن اجلزري

وهذا التعريف اعتمده كثري من  ، ( 1) "  الناقلة  بعزو واختالفها  القرآن كلمات   أداء  بكيفية  علم "
  .(2) يف ُصلب الرسالة مفصاًل  عريفتال ، وسيأيت املؤلفني يف علم القراءات 
 تعريف القراءة املتواترة: 

لغة:  والوترية:    التواتر  واحدة مطردة،  أي: على صفة  واحدة،  وترية  مازال على  األمر  تقول:  التتابع، 
 املداومة على الشيء، وهو مأخوذ من التواتر والتتابع. 

ا، ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو  كل قراءة وافقت العربية مطلقً "  :القراءة املتواترة اصطالًحاو
 سبعة هذا النوع قراءات األئمة الويدخل يف  .  (3) " ءة املتواترة املقطوع هباا وتواتر نقلها، هذه القراتقديرً 

 .املتواترة
هو "فٌن جليل به تُعرف جاللة املعاين وجزالتها، وقد اعتىن به األئمة وأفردوا   :توجيه القراءات

كتًبا"  والصرفية،وهو"  ،(4) له  الصوتية،  جوانبها  من  القراءات  عن  يبحث  والبالغية،    علم  والنحوية، 
 .(5) "والداللية

حجج االحتجاج،  منها:  أمساء:  حجة  -وله  القراءات    -أو  علم  القراءات،  علل  القراءات، 
 .دراية، فقه القراءات 

 :  ، وأسباب اختياره أمهية البحث
تبطًا  ر ، ورغبتها أن يكون حبثها م-حيث تعمل يف تدريسه  -  الباحثة بعلم القراءات   إهتمام (1

 .بعلمي التفسري والقراءات 
ابلرغم من أنه كتاب تفسري إال أنه اهتم ابلعديد من العلوم والسي ما   النيسابوري اإلمام كتاب  (2

 
 (. 49)ص:   1، طالطالبني  ومرشدمنجد املقرئني ابن اجلزري،  (1) 
 . 11تفصيل تعريف علم القراءات لغة وإصطالًحا يف املبحث األول يف الفصل األول، ص  (2) 
 (. 18)ص: 1ابن اجلزري، منجد املقرئني ومرشد الطالبني، ط (3) 
 (. 1/339، )1، طالربهان يف علوم القرآنالزركشي،  (4) 
 (. 336، د.ط، )ص: املوسوعة القرآنية املتخصصة، املتخصصنيجمموعة من األساتذة والعلماء  (5) 
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داعيةً ف  ؛القراءات  احلاجة  تتبعِّ   كانت  القراءات   إىل  واجلمع،  هذه    ، والتوضيح  ابالستقراء 
   والتوجيه.

القراءات استنباط   (3 اإلمام يف مجع  ما أمكن    ما ُيتاجُ   توجيهكذلك    ،منهج  توجيه  منها إىل 
 ذلك.

 العناية مبصطلحات علم القراءات القرآنية اليت وردت يف نطاق البحث. (4
 إبمام جليل مثل اإلمام النيسابوري، وبيان أمهية تفسريه. التعريف  (5
القراءات  (6 الكبريلتنوع  األثر  النص  بيان  فهم  إن    ،يف  الفهم عن هللا عز وجل؛ حيث  وابلتايل 

 .يف بعض األمثلة قراءة توجيهاً، يتنوع معه املعىن كما لكل
 ط بني علم القراءات وعلم التفسري. بيان أمهية الرب (7
 . (غرائب القرءان ورغائب الفرقان) املشاركة يف خدمة سفٍر جليل كتفسري اإلمام النيسابوري (8

 الدراسات السابقة :
 الدراسات اليت هلا عالقة مباشرة ابلبحث:أواًل: 

ام الدين النيسابوري، القراءات القرآنية املتواترة يف تفسري نظ  )  :بعنوان ماجستريرسالة  (1
الفرقاـه728ت   ورغائب  القرءان  غرائب  املسمى  البقرة،  آخر  إىل  الفاحتة  أول  من  مجعاً ن   ،

الشربيين،  : للباحثة  ،(ودراسة حممد  أمحد  الصايف،  زينب  صالح  الصايف  أ.د/  إشراف  ومتت   حتت 
 م .2013جامعة املدينة العاملية، كلية العلوم اإلسالمية، ،  قسم القراءات ب مناقشتها

، وهي دراسة وصفية  ات القرآنية يف تفسري النيسابوريتناولت هذه الدراسة البحث يف القراء
 .حتليلية من أول سورة الفاحتة حىت آخر سورة البقرة

   تتفق مع موضوعي: 
القراءات  اإلمام  القرآنية  عرض  ذكرها  عليهاوالتعل   ،اليت  وعزوها ألصحاهبا  ونسبتها   ،يق   ،
 ألمهات كتب القراءات. 

 : ختتلف عن موضوعي
تفسريه   • النيسابوري يف أول  اليت ذكرها  الباحثة ابملقدمات    االستعاذة   مثل ما جاء يفاهتمام 

 تعلق بنطاق حبثها. ت  األهن والفاحتة،
الذ • التوجيه  بذكر  الكرُية  الباحثة  فاكتفت  التوجيه؛  يكن  يف عرض  ومل  فقط،  اإلمام  ي ذكره 



6 

 احلروف اليت اختلف فيها القراء.  نتوجيه كل كلمة م بذكرهذه الرسالة  بينما قمُت يفا، كثريً 

والدرة   • الشاطبية  وهي  القراءات،  متون  من  الشواهد  للقراءات  عرضها  عند  الباحثة  تذكر  مل 
 هذه الرسالة الشاهد من املتون املعتمدة على كل قراءة.  يفذكرتُ بينما املضية وطيبة النشر،  

هنا يف • قليلة حسب    أضفُت  النيسابوري؛ وكانت  تفسري  الواردة يف  الشاذة  القراءات  الرسالة 
 القراءات الشاذة األخرى اليت مل يذكرها اإلمام إثراًءا ملادة الرسالة.  منهج اإلمام، وأضفتُ 

 وجه اإلستفادة: 
 منهجية تتبع القراءات القرآنية، وعرضها، والتعليق عليها. 

القراءات القرآنية املتواترة يف تفسري نظّام الدين النيسابوري ت رسالة دكتوراة بعنوان ) (2
مجعاً   ـه728 هود،  آخر  إىل  عمران  آل  أول  من  الفرقان  ورغائب  القرءان  غرائب  املسمى 

للباحثةودراسة العليم حممود،    : (  عبد  شريف  أ.د/  إشراف  الشربيين، حتت  حممد  أمحد  ومتت زينب 
  .م2016جامعة املدينة العاملية، مناقشتها بقسم القراءات، كلية العلوم اإلسالمية، 

صفية  ، وهي دراسة و ات القرآنية يف تفسري النيسابوريتناولت هذه الدراسة البحث يف القراء
 .)عليه السالم( ران حىت آخر سورة هودحتليلية من أول سورة آل عم

ويف اجململ فإن رسالتيها من األمهية مبكان يف دراسة    وهي استكمال ملوضوع الرسالة السابقة
 .هذا السفر اجلليل

 تفسري النيسابوري:  تناولت موضوعات خمتلفة يف األخرى اليت  الدراساتاثنياً: 
 دراسة  ، القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري)تفسري غرائب    : بعنوان  ماجستري رسالة   (1
، ومتت مناقشتها مناع خليل القطان  / الشيخحتت إشراف:    ،يحممد حسني احلازم  :للباحثوتقومي(  

  .ـه 1398 عام: جامعة اإلمام حممد بن سعود،كلية أصول الدين،   ،قسم القرآن الكرمي وعلومه ب
 تتفق مع موضوعي:

 . ، والتعريف ابإلمامادر الكتاب، وطريقة عرضه للتفسريالتفسري، ومصتناول منهج اإلمام يف 
 ختتلف عن موضوعي:

تفسري  تناولت  الرسالة  وهذه  النيسابوري،  تفسري  يف  القرآنية  ابلقراءات  يهتم  موضوعي  أن 
 اإلمام بصفٍة عامة.

 وجه االستفادة: 
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 . ودراسة منهجه يف التفسري بعض اجلزئيات اليت حققها الباحث،
  اجلالد،   يماجد زك  للباحث:  (النيسابوري ومنهجه يف التفسري )   :بعنوان  رسالة ماجستري (2

إشراف   احلميد /أ.دحتت  عبد  الرحيم  عبد  اجلليل  مناقشتهاعبد  ومتت    عام:   ،األردنيةجلامعة  اب   ، 
 م.1991

 تتفق مع موضوعي:
يت ببيان املصادر املختلفة القام  و   ،ونشأته وثقافته  ، مبنهج اإلمام النيسابوري يف تفسريهالتعريف  

 . وبيان موقفه من اختيار السجستاين ،نيةآوقفه من القراءات القر مو  ،اعتمدها النيسابوري يف تفسريه
 ختتلف عن موضوعي:

اب الباحث  واالبتداءاهتم  واملتشابه لوقف  واحملكم  القر   ،،  اىل  آومجع  التطرق  مت  وقد  ورمسه،  ن 
البالغية  القرآن  وقضااي  والنحوية  اللغوية  القضااي  مع  التعامل  يف  النيسابوري  منهج  عن    ، الكشف 

 .وموقفه من االسرائيليات  ، وطريقته يف التعامل مع القضااي الفقهية ،والقضااي العقدية
 وجه االستفادة:  

 التحقيق التارخيي للفرتة الزمنية اليت عاش فيها النيسابوري، وبعض املسائل املتعلقة ابلقراءات.
التفسري )  بعنوان  ماجستري  رسالة (3 يف  ومنهجه  للباحثالنيسابوري  عمر عبد حسني   :( 
 .م 1997 ،جامعة صدام ،قسم اللغة وعلوم القرانمتت مناقشتها بالطاللقة، 
دكتوراة (4 التفسري )   :بعنوان  رسالة  يف  ومنهجه  النيسابوري  الدين  للباحثة نظام    حنان   :( 

الدراسات   قسمومتت مناقشتها ب  ،عبد القادر حممد أمحد  /دحتت إشراف: أ.  ،بشري  خمتار عبد القادر
 .م  2002جامعة اخلرطوم،   كلية اآلداب،،  اإلسالمية
(  منهج النيسابوري يف تفسريه غرائب القرآن ورغائب الفرقان ) :بعنوان  رسالة ماجستري (5
بإبراهيم حممد عظام،  للباحث:   كلية أصول  حتت إشراف: أ.د/ حممد إبراهيم ُيىي، ومتت مناقشتها 

 .م 2006للعلوم اإلسالمية بليبيا، اجلامعة األمسرية الدين، 
الباحث   الثالث جاءت على غرار رسالة  الرسائل  السابق عرضها،    اجلالد   يماجد زكوهذه 

تفسريه،   يف  النيسابوري  لإلمام  العام  املنهج  تناولت  مسألة  حيث  إىل  البحث  ثنااي  يف  وتعرضت 
هبا يف   النيسابوري  اإلمام  اهتمام  ومدى  القرآنية،  هذا  القراءات  بينها يف عرض  تفاوت  مع  تفسريه، 

    اجلانب.

http://quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=7111
http://quran-c.com/display/Dispauthor.aspx?AID=7509
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بعنوان:    لئرسا  جمموعة  ⚫ القرآ )ماجستري  غرائب  تفسري  يف  ورغائب املناسبات  ن 

   :وهي كاآليت متت مناقشتها بكلية أصول الدين، جبامعة أم درمان، جبمهورية السودان، ،( الفرقان
القرآ ) (6 تفسري غرائب  لن ورغائب  املناسبات يف  ا الفرقان  الدين  من    (لنيسابورينظام 

سورة الفتحة إىل آخر سورة البقرة: مجعاً ودراسة، إعداد الباحث: أمحد حممد عبد احلميد، إشراف:  
 م. 2012 – 1434عوض،   أ.د: صالح الدين

القرآ ) (7 تفسري غرائب  لاملناسبات يف  الفرقان  ا ن ورغائب  الدين  من    (لنيسابورينظام 
سورة الصف: مجعاً ودراسة، إعداد الباحث: سعيد عبد الرحيم محه، إشراف:    سورة األحقاف  إىل

 م. 2013 – 1434أ.د: عثمان احلسن أمحد،  
القرآ ) (8 تفسري غرائب  لاملناسبات يف  الفرقان  ا ن ورغائب  الدين  من    (لنيسابورينظام 

أ.د: حممد   إشراف:  الباحث: جهاد طه ُيىي،  إعداد  ودراسة،  الناس: مجعاً  إىل سورة  اجلمعة  سورة 
 م. 2014 – 1435حسن حممد عبد الرمحن،  

القرآ ) (9 تفسري غرائب  للنيسابورياملناسبات يف  الفرقان  من سورة اجلمعة    ( ن ورغائب 
د الباحث: عبد القاهر عبد هللا احلوري،  إعدا،  : دراسة مقارنة مع الرازي وابن عاشور إىل سورة الناس

م، جامعة أم درمان اإلسالمية، مجهورية  2015  –  1436إشراف: أ.د: عثمان احلسن أمحد علي،  
 السودان.

 هذه الرسائل اتفقت مع موضوعي يف:
 التعريف حبياة اإلمام العلمية والعملية، وإلقاء الضوء على منهجه يف التفسري.

 اختلفت هذه الدراسات عن موضوعي: 
وبيان  ونشأته وتطوره وخالف العلماء فيه،  يف املقام األول،    (1)يف أهنا اهتمت بعلم املناسبات 

 ابب عظيم لفهم كتاب هللا تعاىل وتدبر معانيه، وأنه لون من ألوان اإلعجاز يف القرآن. أنه
 وجه االستفادة:  

االطالع على بعض اجلوانب اليت ختص تفسري اإلمام النيسابوري الستكمال التصور العام عن  
 

 (. 1/35، ) 1، طالربهان يف علوم القرآنيُنظر: تعريف علم املناسبات يف: الزركشي،   (1) 
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 هذا الكتاب.
دكتوراة (10 اإلمام  ، رسالة  القرآ   تعقُّبات  )غرائب  تفسريه  يف  ورغائب النيسابوري  ن 

ودراسة تفسريية حتليلية نقدية مقارنة،    مجعاً الفرقان( على اإلمام الزخمشري يف تفسريه )الكشاف(،  
، للباحث: عبد العزيز صبحي اجلوير، حتت إشراف أ.د/ عادل حممد صاحل أبو العال، جامعة امللك 

 م. 2020عبد العزيز، 
 تتفق مع موضوعي:

 .  النيسابوري, ونبذة عن كتابهالتعريف ابإلمام 
 ختتلف عن موضوعي:

من  النظرية  الدراسة  واكتملت  الكشاف(.   ( كتاب  عن  ونبذة  الزخمشري,  ابإلمام  التعريف 
فقد   التطبيقية  الدراسة  أما  فيها.  ومنهجه  النيسابوري،  عند  ي غها  وصِّ التعقبات,  معىن  تناول  خالل 

ري، يف كامل القرآن، مرتبة حسب ترتيب سور القرآن  تناولت تعقبات اإلمام النيسابوري على الزخمش 
 الكرمي. 

 وجه االستفادة: 
 بعض املباحث اليت ذكرهتا الرسالة عن القراءات، ومنهج اإلمام يف عرضها. 

 األحباث اليت تناولت كتاب النيسابوري ابلبحث:  ⚫
1) ( بعنوان:  ورغائب  حبث  القرآن  غرائب  تفسري  يف  التفسريية    الفرقان القضااي 

الليبية  ـه728للنيسابوري   العلوم واآلداب، اجمللة  (، للباحث: عبد اجمليد عبد القادر الرحيب، كلية 
 م.2015الثامن،  للدراسات، العدد

الفرقا ورغائب  القرآن  غرائب  تفسري  تناوهلا  اليت  التفسريية  القضااي  البحث:  واليت كانت  موضوع  ن، 
التأويل يف  متمثلة  املفسرين،  اهتمام  حمل  للمحكم   ،والنسخ  ، واجملاز  ،والوقف  ،والزالت  ابإلضافة 

 إىل غري ذلك من القضااي اليت تلعب دورا هاًما يف أتصيل احلكم الفقهي. و   ،واملتشابه
كرهتا يف  ويتفق البحث مع موضوعي يف أنه اهتم ببعض  القضااي التفسريية، ووضحها، واليت ذ 

 الفصل األخري من الرسالة والذي اهتم بنقد  الكتاب ابختصار. 
كل  على  التعليق  اجمليد؛  عبد  د/  حبث  من  الغرض  أن  الرسالة:  هذه  عن  البحث  وخيتلف 
القضااي التفسريية اليت جاءت يف تفسري النيسابوري، وأتصيلها وتفنيدها وتتناول هذه الرسالة عرض  
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 واستقصاء القراءات املوجودة يف تفسري اإلمام يف نطاق حبث حمدد.
القراءات:   بعنوان  حبث (2 يف  منهجه  و  وحتقيق  ،النيسابوري  احلسني  ،  دراسة  بن  عمر 
 .  2008، جملد: 1جملة حبوث، املركز القومي للبحوث، فلسطني، عدد: م(، 2008)الطاللقة، 

تفسري  يف  جاءت  اليت  القرآنية  القراءات  عرض  يف  النيسابوري  منهج  يتناول  البحث  ه  هذا 
حاول البحث أن يبني موقف النيسابوري من توظيف القراءات  قد  و ،  رغائب الفرقانغرائب القرآن و 

موفقً توظيفً  و ا  قراءة  ا،  يرد  ال  فهو  واملشهورة،  منها  املتواترة  سيما  ال  القرآنية  للقراءات  احرتامه  مدى 
املتواترة ويدافع عنهاورة، و متواترة، أو مشه القراءات  يقبل مجيع    ُيتج و   ،ال يلحن قراءة صحيحة بل 

موقف النيسابوري من القراءات الشاذة، و اإلفادة   البحث  بنيوقد  ،  الطاعنني شبهاهتم  يرد علىو   ،هلا
 منها يف تبيني نكتة, أو غرابة, أو غري ذلك. 

اهتم   أنه  يف  موضوعي  مع  البحث  اإلمام  ويتفق  تفسري  يف  القرآنية  القراءات  مبوضوع 
 . النيسابوري

ناولت تلك القراءات ابلتتبع، مع عزو يف أن هذه الرسالة ت  وخيتلف البحث عن هذه الرسالة:
 القراءات، وتوجيهها. 

   منهج البحث : 

طبياقتض املنهج  ت  البحث سلوك  التفسري،  (1) االستقرائيعة  املوجودة يف  القراءات  واملنهج  ،  فتتبعت 
التحليلي وبي    القراءات   نسبتُ ف(2)الوصفي  قراءات ألصحاهبا،  الكلمة من  مايف  اإلمام  نت  يذكرها  ،  مل 

، وتصحيح نسبة بعض القراءات اليت وردت يف فبينت املتواتر من الشاذ،  (3) املنهج االستنباطيكذلك  و 

 
طرق    قلعة جي،   املنهج االستقرائي: "تتبع املوضوع، واستقرائه من مظانه، ومجع املعلومات املتعلقة به من هذه املظان"، يُنظر:   (1) 

   (.18 :ص ، )1، طالبحث يف الدراسات اإلسالمية
هي طريقة لوصف املوضوع املراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج اليت يتم  املنهج الوصفي التحليلي:    (2) 

ها يف سياق حبٍث معنّي،  العملّياُت كلاط، وقد جتتمع هذه تقوم على عملّياٍت ثالث: الّتفسري، والّنقد، واالستنب، و التوصل إليها 
البحث طبيعة  حبسب  وذلك  عنها،  ببعضها  يُكتفى  قد  العاملية،  نظرأ  .أو  املدينة  جامعة  البحث:    ، 123ص    ، مناهج 

 . ( 97:  ص ، )1ط  ،أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية ، األنصاري
املنهج االستنباطي: هو "تنظيم املعلومات املتوافرة يف قالب معني، ليستنبط منها الباحث نتائج صحيحة، تزوده ابملقرتحات    (3) 

   (. 55:  ص ) ، 3، ط كتابة البحث العلميأبو سليمان،  واحللول"، يُنظر :
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 . التفسري
 : البحثحدود 

غرائب  )، يف تفسري اإلمام النيسابوري، املسمى  املتواترة  سيتناول البحث مجع ودراسة القراءات القرآنية
، ونسبتها ألصحاهبا  إىل آخر سورة النحل  يوسف )عليه السالم(،من سورة    ( القرآن ورغائب الفرقان

ئمة القراءات يف فرش السور، وابلرغم أن هدف الدراسة األول هو  والتعليق عليها، وكذلك اختالف أ
 . ، للفائدةعرضت القراءات الشاذة يف املواضع املختلفةالقراءات املتواترة، إال أنين  

 :البحث إجراءات
    اآليت:، سيتم كيف الكتابة والتوثيق أما ابلنسبة ملا سأتبعه

كما قسمها اإلمام النيسابوري، مث كتبت تعليقه على اآلايت من    بدأت بكتابة مقاطع اآلايت  •
الواردة،  القراءات  اإلمام،  جانب  ذكره  إذا  القراءة  توجيه  توثيقي  وكذلك  للقراءات    وجعلت 

 يف اهلامش. القراءات اليت مل يذكرها  توجيه األدلة، و وذكر  وتعليقي عليها
           والتوجيه. وكذلك أمهات كتب القراءات اعتماد كتاب النشر كمرجع اول يف التوثيق  •
املذكو  • القراءات  على  الدليل  مذكر  من  القراءات  رة  يف  التهاين  ووجه  األماين  حرز  نظومات 

 . النشر يف القراءات العشر، والدرة املضية يف القراءات الثالث املرضية طيبة ، و السبع
، اخلاصة ابلقراءات حي للمصطلحات الواردة يف الكتاب  ابلتعريف اللغوي واإلصطال  اإلهتمام •

 . وذكر أدلتها من املتون املعتمدة
 العناية مبباحث علم القراءات اليت وردت يف الكتاب، ومن مث  تعريف موجز هلذه املباحث.  •
 .  َّ...ُّٱ مزهرين هكذا بيان أرقام اآلايت وعزوها إىل سورها ووضع اآلايت بني قوسني •
 األحاديث واآلاثر إن وجدت .  العناية بتخريج  •
 ترمجة األعالم غري املشاهري، عند أول مرة يرد يف البحث.  •
 عند ورود لفظ قرءاين فيه قراءات وقد سبق ذكره ال أعيده مرة أخرى .   •
 .وإخراجه البحث مصلحة حسب يتغري  وقد الغالبة، السمة هي منهجي يف ذكرته ما •

 
 



12 

 

 الفصل األول  
 وعالقته بعلم التفسري   القراءاتمدخل إىل علم 
 باحثوفيه م                            

 
 . القراءاتاملبحث األول: التعريف بعلم 

 عالقة األحرف السبعة ابلقراءات.املبحث الثاين:         
 املبحث الثالث: توقيفية القراءات، وضوابط قبوهلا . 

 لتفسري.املبحث الرابع: عالقة القراءات اب
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 القراءات. علم األول: التعريف ب  املبحث
 . تعريفات ومسائل هامة املطلب األول: 
 فيه مسألتان:  

 املسألة األوىل: تعريف علم القراءات لغة، واصطالًحا:
 القراءات مجع قراءة.  :  القرآنيةالقراءات  تعريف

  اللغة:وهي يف 
مساع منمصدر  قراءةً   قرأ  ي  قارئ،  يقرأ  منه  الفاعل  واسم  وقرآاًن،  لسان    يف  القراءة  وتطلق 

 .اسم جامع لألمرين أيضا الدم، وهو فمن ذلك القرء وهو احليض، والقرء العرب ويراد هبا عدة معاٍن: 
ومنها الضم: أي  جمموًعا، ن أي لفظت به آوتطلق كلمة قراءة ويراد هبا اجلمع، يُقال قرأت القر 

والكلمات إذا ضم   تعاىل:  احلروف  قال هللا  القرآن،  قراءة  بعض يف  إىل    خم حم جم ُّٱ  بعضها 

 .(2) وسنقصد ابلقراءة يف هذا البحث: اسم املفعول أي الوجه املقروء به ، ، أي قراءته (1)   َّ جن مم
   االصطالح:يف القراءات أما 

 ،(3) "  الناقلة  بعزو  واختالفها   القرآن  كلمات   أداء  بكيفية   علم: "-رمحه هللا-قال ابن اجلزري
 . وهذا التعريف اعتمده كثري من املؤلفني يف علم القراءات 

واعلم أن القرآن والقراءات حقيقتان متغايراتن فالقرآن هو الوحي املنزل على ":  قال الزركشيو 
واإلعجاز  حممد   احلروف  ،للبيان  كتبة  يف  املذكور  الوحي  ألفاظ  اختالف  هي  أو    ،والقراءات 

  .(4) "وغريمها ،كيفيتها من ختفيف وتثقيل 
: " مذهب يذهب إليه إمام من أئمة القراء خمالفاً به غريه يف النطق ابلقرآن (5)وقال الزرقاين  

 
 . 17:، اآلية القيامة  سورة (1) 
الرازي،  402،  401، )ص:1، طالقرآن املفردات يف غريب  ،  األصفهاىنيُنظر:    (2)  الصحاح (،  (،  526، )ص:5، طخمتار 

 (.  421/ 1، )3، طيف علوم القرآن  مناهل العرفان مادة قرأ، الزرقاين، 
 (. 9، )ص 1، طالطالبني  ومرشدمنجد املقرئني ابن اجلزري،  (3) 
 (. 1/318، )1، طالربهان يف علوم القرآنالزركشي،  (4) 
خترج بكلية أصول الدين، وعمل هبا مدرسا لعلوم القرآن واحلديث.  ،  الزرقاين: من علماء األزهر مبصر حممد عبد العظيم  هو    (5) 

ابلقاهرة املوافق:  ـه1376)عام    وتويف  من  م  1948،  الدعوة  مؤلفاته:  (.  يف  )حبث  و  القرآن(  علوم  يف  العرفان  مناهل 
= 
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اتفاق يف الرواايت والطرق عنه سواء أكانت هذه املخالفة يف نطق احلروف أم يف نطق    ،الكرمي مع 
   .(1) هيئتها" 

القسطإلا  قالو  يع "  :الينمام  لكتاب  علم  الناقلني  اتفاق  منه  واختهللارف  اللغة  ال،  يف  فهم 
ل، وغري ذلك من هيئة النطق، تصاالسكان، والفصل وا إلثبات، والتحريك واإلاحلذف واعراب، و إلوا
 . (2)له"إىل انق معزواً الفها بكيفية أداء كلمات القرآن واخت بدال من حيث السماع. أو هي: علمإلوا

ف ألفاظ  ال واخت ،  علم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكرمي من ختفيف وتشديد "وعرفت كذلك أبهنا: 
 .(3) "الوحي يف احلروف
 ،(4) أبهنا : "علم يبحث فيه عن كيفية النطق أبلفاظ القرآن " وهناك من عرفها

يعرف به كيفية النطق ابلكلمات  علم ، قال: "(5) -رمحه هللا تعاىل-وعر فها الشيخ عبد الفتاح القاضي  
قريب   -رمحه هللا  -وتعريفه  (6) القرآنية ، وطريق أدائها اتفاقا واختالفا ، مع عزو كل وجه إىل انقله  "

 .من تعريف ابن اجلزري
النب   على  املنزل  الوحي  أبهنا  القراءات:  نُعرف  أن  ُيكن  هذا  ابتفاق  "وعلى  بتالوته،  املتعبد   ،

واختالفها،  وشهرهتا،    ألفاظه،  استفاضتها  مع  العدل  الضابط  بنقل  أو  ابلتواتر  إلينا  كيفياهتا،املنقولة 
ووافقه رسم املصحف العثماين، ولو احتمااًل، وأحد أوجه اللغة العربية، مع عزو كل وجه لناقله، بدليل  

 = 
 ( . 6/210، )15، ط م األعال(. يُنظر ترمجته يف: الزركلي،  واإلرشاد 

 (. 1/412، )3، طمناهل العرفان الزرقاين،   (1) 
  (.6، )ص:3، طاحتاف فضالء البشر (، البنا الدمياطي، 1/171، )1، طلطائف اإلشاراتالقسطالين،  يُنظر: (2) 
،  1، طعلوم العربيةالقراءات وأثرها يف  (، حميسن،  164:ص ، )3، طواجتاهات التفسري  علوم القرآن  حملات يفالصباغ،    (3) 

(1/16.)  
 . )1/14)  ، د.ط.،التفسري   يفالبحر احمليط  األندلسي،  حيان أبو (4) 
القا  (5)  بن حممد  الغين  عبد  بن  الفتاح  عبد    العلوم   ويف   وعلومها  القراءات  يف  مْبز  مصري   عامل  ،هـ1325:  عام   ولد ضي،هو 

،  الساعايت . يُنظر ترمجته يف:  السبع   القراءات  يف  الشاطبية شرح  الواىفمن مصنفاته:  ،  األزهر  علماء   أفاضل ومن والعربية الشرعية
 (. 1/199،)1، طجرياهل  نالثام رن الق  بعد يما ف اء القر  م برتاج  الءالفض إمتاَع 

 . ( 7 )ص: .،  ، د.ط البدور الزاهرةالقاضي،   (6) 
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 .(1) إنزال القرآن على سبعة أحرف"
أبهنا: جمموع املسائل املتعلقة ابلنطق ابلكلمات القرآنية، وُيكنين تعريف القراءات مجعاً بني التعاريف  

وصحيحه مما    ، مع عزوِّ كل وجه لناقله، ومتييز متواتره من آحاده  ، وكتابتها وطريق أدائها اتفاقاً واختالفاً 
 مل يصح.

  ففيهما   ؛أن تعريف اإلمام ابن اجلزري وتعريف الشيخ القاضي تعريفان جامعان مانعانويبدو للناظر   
 والعزو إىل الناقل. ،ملواضع االختالف واالتفاق   إشارة

 :  (2) رتبطة بعلم القراءاتتوضيح بعض املصطلحات املاملسألة الثانية: 
من الكلمات اليت يكثر دوراهنا يف كتب القراءات كلمة: القراءة، الرواية، الطريق، الوجه، األصول،  

ف أهل  ي وقد تعرضنا هلا يف استعراض بعض تعار   القراءات،الفرش، وهي كلمات اصطالحية يف علم  
 وفيما يلي نعرف كل واحدة منها؛ ليتضح مدلوهلا ويتبني الفرق بينها:  العلم للقراءات القرآنية،

 : القراءة -1
   (3) "مما أمجع عليه الرواة عشرةئمة الاألمام من إل خالف ُنسبكل "

مثال: قرأ انفع، وابن كثري، وأبو عمرو،وابن عامر، ومحزة، وأبو جعفر، حبذف األلف يف كلمة 
  َّ  جه  ين  ىن منُّٱ  قوله تعاىل:  َّمن ُّ

وهي قراءة    َّمنُّ ، وتقرأ إبثبات األلف(4)
 .(5) وخلف العاشر ،ويعقوب  ،والكسائي ،صمعا

 : الرواية -2
 ( 6) "كل ما نسب للراوي عن اإلمام فهو رواية"

 
عبده،    (1)  حممد  يوسف  سورة  العواضي،  من  القدير  فتح  يف  العنكبوت القراءات  سورة  إىل  جامعة  التوبة  دكتوراة،  رسالة   ،

 . 16اإلُيان، صنعاء، إشراف أ.د/ عبد احلق عبد الدامي القاضي، ص: 
 سأذكر أهم املصطلحات الواردة يف البحث، وسأقتصر على التعريف االصطالحي خمافة اإلطالة.  (2) 
 (. 45، )ص: 1ط،  الروض النضري يف حترير أوجه الكتاب املنري املتويل،  (3) 
 . 4سورة الفاحتة، اآلية: (4) 
البنا  (5)  عشر ،  الدمياطي  يُنظر:  األربعة  القراءات  يف  البشر  فضالء  القاصح(،  26، )ص:3، طإحتاف  القارئ  ،  ابن  سراج 

 (. 13، )ص:3، طاملبتدي وتذكار املقرئ املنتهي
 نفس املرجعني السابقني.  (6) 
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، حنو: رواية الدوري  (1) " خالف ُنسب إىل اآلخذ عن إمام من أئمة القراءة ولو بواسطةكل  "
ُيىي، تلميذ  الدوري  ألن  اليزيدي؛  ُيىي  بواسطة  عمرو،  أيب  عمرو    عن  أيب  عن  القراءة  أيخذ  ومل 

 مباشرة، وُيىي تلميذ أيب عمرو؛ ولكن الدوري اشتهر برواية أيب عمرو. 
 :  الطريق -3

نسب   وإن سفل، حنو:كل خالف  الراوي  اآلخذ عن  لفظ ضعف يف سورة    إىل  الفتح يف 
 . (2)الروم قراءة محزة، ورواية شعبة، وطريق عبيد بن الصباح عن حفص وهكذا

 . (3) ومن فوائد معرفة الطرق، حتقيق اخلالف، وعدم التخليط والرتكيب مبا مل يقرأ به
 : الوجه -4

 . (4) هو كل خالف يُروى عن القراء وخُيري  القارئ يف اإلتيان أبي من أوجه اخلالف هذه
السكون احملض،  ؛ القصر والتوسط واإلشباع مع  ثالثة أوجه  مثال األوجه: للوقف على كلمة العاملني  

 فالقارئ خمري  بني أن أييت بوجه واحد يف اخلتمة، أو بكل األوجه.
دراية   أوجه  هلا:  يقال  بل  طرق؛  وال  رواايت،  وال  قراءات،  هلا:  يقال  ال  االختيارية  واألوجه 

ها  هبا كلها، فلو أتى بوجه واحد من  فقط، والقارئ خمري يف اإلتيان أبي وجه منها، وغري ُملز م ابإلتيان
 . (5)أجزأه

فاخلالف إن كان ألحد األئمة السبعة أو  ومجع املصطلحات الثالثة اإلمام السيوطي فقال: "
أو ملن    ،وإن كان للراوي عنه فرواية   ، العشرة أو حنوهم واتفقت عليه الرواايت والطرق عنه فهو قراءة

 . (6)" أوال على هذه الصفة مما هو راجع إىل ختيري القارئ فيه فوجه ،فطريق بعده فنازالً 

 
 (. 314، )ص:12ط، دراسات يف علوم القرآنالرومي،  (1) 
 (. 1/19، )1، ط القراءات العشر املتواترة من طريقي الشاطبية والدُّرة البدور الزاهرة  يُنظر: القاضي،  (2) 
 (. 48، )ص: 1، طالروض النضري املتويل،  (3) 
 (. 48، )ص: 1، طالروض النضري املتويل،  (4) 
صفحات  (، السندي،  102، )ص:  3، طإحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر للتفصيل يُنظر: البنا الدمياطي،    (5) 

 (.  122، )ص:1، طنآ حماضرات يف علوم القر (، احلمد، 15-10، )ص1، ط يف علوم القراءات 
 (. 1/256، د.ط، )اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي،  (6) 
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املروية فيختار  :  االختيار  -6 القراءات  له إىل  يعمد من كان أهاًل  أن  القوم  "االختيار عند 
 ( 1) "وجيرد من ذلك طريًقا يف القراءة على حدةمنها ما هو الراجح عنده،  
م   يف  مكي:  على  رِّ عْ قال  احلديث  " ض  إذا    واالختيار  احلرف  يف  هو  إمنا  اختياراهتم،  أكثر 

 وموافقته للمصحف.، قوة وجهه يف العربية  اجتمع فيه ثالثة أشياء:
عليه العامة  عندهم  ، (2) واجتماع  وأهل  والعامة  املدينة،  أهل  عليه  اتفق   فذلك ،  الكوفة  ما 

 . (3) "عندهم حجة قوية، فوجب االختيار 
 : األصول-5
علم القراءات اليت هلا قاعدة معينة تندرج فيها اجلزئيات، مثل: اإلدغام، واملد،  مسائل  أي:  "

القاعدة يف كلمات يسريةواإلمالة، وحنوها، وقد خيالف بع القراء  الكلي ،  ض  وقيل: األصل: احلكم 
وإمنا مسيت األصول أصوال ألهنا يكثر دورها ويطرد حكمها على ،  اجلاري يف كل ما حتقق فيه شرطه. 

   .(4) "ئياهتا جز 
 :  الفرش -6

مجع حرف،    ش معناه: النشر والبسط، واحلروف:الفرش: مصدر فرش إذا نشر وبسط، فالفر 
واحلرف: القراءة يقال: حرف انفع حرف محزة أي قراءته، ومسى الكالم على كل حرف يف موضعه  

مواضعها من سور القرآن الكرمي، من احلروف املختلف فيها بني القراء فرشا؛ النتشار هذه احلروف يف 
 .( 5) فكأهنا انفرشت يف السور

 التحريرات:   -7
القراءة  املقصود ابلتحرير:   أي خلط وجه  -من أي خطأ أو خلل كالرتكيب  وهتذيبها  تنقيح 

 
 . ( 90 :ص، ) 1، طالتبيان لبعض املباحث املتعلقة ابلقرآن اجلزائري، : ينظر  (1) 
ورمبا جعلوا االختيار على ما اتفق عليه  ،  عامة ما اجتمع عليه أهل احلرمني ورمبا جعلوا ال قال مكي ابن أيب طالب يف اإلابنة: "  (2) 

، وأفصحها يف العربية، ويتلومها يف الفصاحة خاصة قراءة  انفع، وعاصم، فقراءة هذين اإلمامني أوثق القراءات، وأصحها سنداً 
 (. 89، د.ط.، )ص: معاين القراءات  عن اإلابنة "، ابن أيب طالب،  -رمحهم هللا-أيب عمرو، والكسائي 

 (. 89املرجع السابق، )ص:  (3) 
 (. 127،  77، )ص: 1ط  ،علم القراءات  مقدمات يف،  منصور و شكرى، و القضاة،  (4) 
 (. 199، )ص: 4، طالوايفالقاضي،   (5) 
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 . (1)  ، وهو ما يسمى ابلتلفيق-بوجه
" وتقوُيهاوقيل:  القراءات  يف  طرقها    ،التدقيق  من  حدة  على  رواية  كل  متييز  على  والعمل 

 . (2) "وعدم خلطها برواية أخرى ،الصحيحة
     :وفوائده تعدد القراءات القرآنية:  املطلب الثاين

 تعدد القراءات القرآنية: من احلكمةاملسألة األوىل: 
مظهر من مظاهر اليسر والتوسعة يف الدين، وهو أثر    هوة قراءات  نزول القرآن الكرمي بعد    إن

من آاثر رمحة هللا بعباده الذين نزل عليهم كالمه، فقبائل العرب كانت لديها العديد من اللهجات اليت  
هلجة   على  القرآن  نزل  ولو  كثرية،  اختالفات  بينها  اللهجات  هذه  وكانت  هبا،  وتتحدث  تعتادها، 

لشق   العرب  هلجات  من  وتعلمهع  واحدة  قراءته  عليهمليهم  القراءات ختفيفاً  هذه  فنزلت  و ،  القراءة ، 
 . (3) «أ ص ابُوا فـ ق دْ  ع ل ْيهِّ  قـ ر ُءوا ح ْرفٍ   ف أ ُيُّ ا: » قال رسول هللا كما  أبي منها صحيحة، 

مِّر أن يزول  أُ   -يعين قبائل العرب -كل فريق من هؤالء    ولو أن    " :  (4) (رمحه هللا)  قال ابن قتيبة
عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفالً وانشئاً وكهاًل، الشتد ذلك عليه، وعظمت احملنة فيه، ومل ُيكنه  

وتذليل للسان، وقطع للعادة، فأراد هللا برمحته ولطفه أن جيعل هلم متسعاً  إال بعد رايضة للنفس طويلة،
ل وعد  بعض أهل العلم هذا األمر ب،  (5)   " كتيسريه عليهم يف الدين   يف اللغات، ومتصرفاً يف احلركات،

   . ( 6)تنحصر فيه احلكمة من نزول القراءات القرآنية ماهو 

 
القرآنية ،  الشمري  (1)  القراءات  اإلقرائية يف حترير  املدارس    ، 64ع:  ،جملة الدراسات اإلسالمية والبحوث األكادُيية ،  مناهج 

 (.  430 : ص)
 (. 195، )ص:1ط  ،علم القراءات  مقدمات يف،  منصور و شكرى، و القضاة،  (2) 
ةِّ يف صحيحه، كتاب:    مسلمأخرجه    (3)  ، د.ط.  م ْعن اهُ   و بـ ي انِّ   أ ْحُرفٍ   س بـْع ةِّ   ع ل ى  اْلُقْرآن    أ ن    بـ ي انِّ ، ابب:  و ق ْصرِّه ا  اْلُمس افِّرِّين    ص ال 

 .  ك ْعبٍ   ْبنِّ   ُأيب ِّّ   ، من رواية:821: رقم( 1/562)
، كان عاملاً ابلنحو، ورأساً يف علوم اللغة واألخبار، ويل قضاء  هـ(  213ولد: سنة )، عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري هو:  (4) 

،  هـ   276"، تويف:  و " تفسري غريب القرآن  "مشكل القرآن أتويل  " و "من كتبه "أتويل خمتلف احلديث دينور فنسب إليها،  
 . ( 296/ 13، )3، طأعالم النبالءسري  (، الذهب، 153/ 3، )1، طعلى أنباه النحاةإنباه الرواه يُنظر ترمجته يف: القفطي،  

   .( 40 –  39، )ص: 2ط ، القرآن  أتويل مشكل ابن قتيبة،  (5) 
( (6  " الشيخ حممد سامل حميسن:  " حميسن،  األمة   على  والتيسري  التخفيف   إرادة   يف   األسباب  هذه  أوجز   أن  أستطيع   أخالين   قال 

= 
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وقد يتلمس اإلنسان حكماً أخرى منها اختبار صدق اإلُيان، ومدى القبول والتسليم ملا جاء 
ا قد قرأ  املتواترة مجيعً   القرءانية  اليقني على أن هذه القراءات   هلدي  إذا استقر  ، فاملرء  عن رسول هللا  

على العلة    هوتسليم  هإُيانتوقف يف  يأن    ه؛ مل يكن لألصحابه رضوان هللا عليهم  وأقرأها  ب  هبا الن
فهو وحي أمني، وهي إرادة هللا  سأل عن الضرورة اليت أجلأت إليه، يعدد، وال أن اليت أدت إىل ذلك الت  

 . (1)  هلذا اإلُيان  هوروح هفيستسلم قلب ،عز وجل
 :القرآنية  اختالف القراءاتتعدد و  فوائداملسألة الثانية: 

تعدد  تعددت  فوائد  عن  وتتحدث  حتدثت  اليت  القرآنية،    واختالف  املصادر  أمر القراءات  وهذا 
الفوائد،   أن حُتصى،  اجتهادي، وليس ما ذكرته كل  أكثر من  أقول أين أحصيتها، فهي  وُيكن  وال 

 إجيازها يف اآليت: 
تتبع معاين " ليبلغوا مقصدهم يف  أهنم يفرغون جهدهم  األمة من حيث    مضاعفة أجور هذه 

لغاية   إظهار  القراءات  تعدد  يف  وكذلك  لفظ،  كل  داللة  من  األحكام  واستنباط  القراءات،  هذه 
االختالف   كثرة  مع  هو  إذ  الداللة؛  ووضوح  الْبهان  عظيم  تعددها  ويف  اإلعجاز،  وكمال  البالغة، 

ا ادخره هللا  ومنها: مومل يتطرق إليه التضاد والتناقض،  وتنوعه يصدِّق بعضه بعضاً، ويبنيِّّ بعضه بعضاً،
االهلي من املنقبة العظيمة، والنعمة اجلليلة، هلذه األمة من اسنادها كتاب رهبا، واتصال هذا السبب  

تلقيهم كتاب رهبم هذا    ، ومنها: بسببها بيان فضل وشرف هذه األمة على سائر األمم، من حيث 
التلقي املصون عن التحريف والتبديل، وكذلك إقباهلم على كتاب رهبم، والبحث عن ألفاظه، وإتقان  

حرفاً  حرفاً  حروفه  يف  ،  جتويد  املبالغة  وبيان  األمة،  على  والتهوين  والسهولة  اليسر  من  تعددها  ويف 
القرآن إبجيازه؛ إذ تنوع القراءات مبنزلة اآلايت، ولو جعلت داللة كل لفظ آية على حدة مل  إعجاز  

نزال لغسل الرجل واملسح على مُ   ﴾ىن  ﴿وهلذا كان قوله:  ،  خيف  ما سيكون فيه من التطويل
هل يف القراءة  ومنها: أن بعض القراءات يبني ما لعله جيُ ،  اللفظ الواحد لكن ابختالف إعرابهاخلف و 

  ﴾  خن حن جن  ْمُضوا   ا ف  ﴿ ابلتشديد مبينة ملعىن قراءة التخفيف وقراءة:   ﴾خب ﴿األخرى فقراءة: 

 = 
   (.36/ 1، )1، طالقراءات وأثرها يف علوم العربية 

   (. 27، )ص:1، طالقراءات املتواترة وأثرها يف الرسم القرآين واألحكام الشرعية حبش، ينظر:  1) )
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ومنها: ظهور سر هللا تعاىل يف توليه حفظ  ،  الذهاب ال املشي السريع  ﴾يم﴿ تبني أن املراد بقراءة:  
من العصور، ولو   تعاىل مل خيل عصراً كتابه العزيز، وصيانة كالمه املنزل أبوىف البيان والتمييز، فان هللا  

يف قطر من األقطار، من امام حجة قائم بنقل كتاب هللا تعاىل، واتقان حروفه، ورواايته، وتصحيح  
 . (1)  "وجوهه، وقراءاته

 :هتانشأ  ومراحل خارطة علم القراءاتاملطلب الثالث: 
   :(2) مر  علم القراءات القرآنية بعدة مراحل أعرِّضها ابختصار

 القراءات يف زمن النبوة: : األوىلاملرحلة 
 وتتميز هذه املرحلة مبا يلي: 

     .مصدر القراءات هو جْبيل  -
 وهو املرجع هلم فيما اختلفوا فيه من أوجه القراءة.  املعلم األول للصحابة هو رسول هللا  -
أو إبقرار     إما أبمر من رسول هللا    قيام بعض الصحابة مبهمة التعليم مع رسول هللا   -

 منه.
ا يف بئر  تلو قُ   ومنهم سبعني قارئً ومُسُوا ابلقراء،  ظهور طائفة من الصحابة ختصصت ابلقراءة    -

 ،بن كعب وعبد هللا بن مسعود  وُأيب  ،وعلي بن أيب طالب  ، وعثمان  ،بكر  و معونة، كما أن منهم )أب
القر "وأبو الدرداء(    ،وأبو موسى األشعري  ،وزيد بن اثبت بلغنا أهنم حفظوا  أي    -آن  فهؤالء الذين 

 . (3) "، وعليهم دارت أسانيد قراءة األئمة العشرةذ عنهم عرضاً خِّ وأُ    يف حياة النب -كامالً 
 : الصحابة زمن يف القراءات : الثانية املرحلة

  األول   اهلجري  القرن  من  األول  النصف  هناية  وحىت    النب  وفاة  من  املرحلة  هذه  وتبدأ

 
 (، بتصرف يسري. 279، 278/ 1، د.ط.)اإلتقانالسيوطي، (، 53، 52، د.ط، )ص:النشر ابن اجلزري،  ينظر:  1) )
مناهل  (، الزرقاين،  10-6، د.ط، )ص: النشر يف القراءات العشرهذه اجلزئية مقتبسة من عدة مصادر يُنظر: ابن اجلزري،    (2) 

،  الطويل (،  41، )ص: 1، طالقراءات وأثرها يف علوم العربية(، حميسن،  405-399، )ص:3، طالعرفان يف علوم القرآن
،  (حترير النشر ) رة املسمى بـ  ف الربرة مبا سكت عنه نشر العشاحتا(، اإلزمريي،  36-31، )ص:1، ط يف علوم القراءات 

 (. 1/317:322، )12، ط دراسات يف علوم القرآن (، الرومي، 7، )ص: 1ط
 (. 39/ 1، )1، ط معرفة القراء الكبار الذهب:  3) 
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 : يلي مبا  املرحلة هذه  وتتميز تقريباً،
 .الصحابة من القراءة أئمة على والتابعني الصحابة بعض تتلمذ -
 . ابلرواية  تنقل وصارت  املختلفة، القراءة أوجه تظهر بدأت  -
  نسخها   اليت املصاحف   من  نسخة  معه  مصر  لكل  قارئً    بن عفان    عثمان   اخلليفة  تعيني  -

  حيث .  األغلب  يف  إليه   أرسل   الذي  املصر  لقراءة  موافقة  القارئ   قراءة  وكانت  معه،  ومن    عثمان
  الرمحن   عبد   أبو )  الكوفة  إىل  وأرسل (،    املخزومي  السائب  بن   هللا   عبد )  مكة   إىل    عثمان   أرسل

  قيس   بن  رمعا)  وأرسل  ،    عمر  أايم  من    مسعود  بن  هللا  عبد  قبله  فيها  وكان(     السلمي
  )البصرة،  إىل  (شهاب   أيب  بن  واملغرية    )وأبقى  الشام،  إىل  (اثبت بن  زيد   ) ًاملدينة،   يف  مقرئ  

 .للهجرة ثالثني سنة  حدود يف هذا وكان
 :(1)التابعني واتبعي التابعني زمن يف القراءات : الثالثة املرحلة

 للعلوم  التدوين  عصر  بداية  وحىت  األول،  القرن  من  الثاين  النصف  بداية  من  املرحلة  هذه  ومتتد
 : يلي مبا املرحلة هذه وتتميز اإلسالمية
  رسول  عن  ابلسند  تلقوه  الذين  القراء  هؤالء  من  القرآن  تلقي  على  مصر  كل  من  مجاعة  إقبال-

 . العثماين املصحف رسم قراءهتم وتوافق  هللا
  القراءة،   يف  هبم  يقتدى  أئمة  صاروا  حىت  القراءة  بضبط  واعتنوا  واألخذ  للقراءة  قوم  تفرغ  -

 نسبت  وإتقاهنم  هلا  ومالزمتهم  للقراءة  ولتصديهم  ابلقبول،  منهم  القراءة  تلقي  على  بلدهم  أهل  وأمجع
تر منهم  و  إليهم  القراءة والذين ستأيت  العشرة،  القراءات  أئمة  الثاين، ،  الفصل  ابلتفصيل، يف  هلم  مجة 
 وهم:

( هـ  130  :ت )  نصاح  بن  وشيبة(  هـ  130:ت )  القعقاع  بن  زيد  جعفر  أبو:  املدينة  يف ▪
 (.هـ 169: ت ) نعيم أيب بن وانفع

  ابن   وحممد(  هـ  130  :ت )  األعرج  ومحيد (  هـ  120  :ت )  كثري  بن  هللا  عبد:  مكة  ويف ▪
 

مناهل  (، الزرقاين،  10-6، د.ط، )ص: النشر يف القراءات العشرهذه اجلزئية مقتبسة من عدة مصادر يُنظر: ابن اجلزري،    (1) 
،  الطويل (،  41، )ص: 1، طالقراءات وأثرها يف علوم العربية(، حميسن،  405-399، )ص:3، طالعرفان يف علوم القرآن

،  1، ط ( حترير النشر )رة املسمى بـ  احتاف الربرة مبا سكت عنه نشر العش(، اإلزمريي،  36-31، )ص:يف علوم القراءات 
 (. 7)ص: 
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 (.هـ 123 :ت ) حميصن
( هـ129:  ت )  النجود  أيب   بن  وعاصم(  هـ  103  :ت )  واثب   بن  ُيىي  :الكوفة  ويف ▪
 (.هـ 189 :ت ) الكسائي وعلي( هـ 156 : ت ) الزايت  ومحزة( هـ 148 : ت ) األعمش وسليمان
( هـ  149  :ت )  عمر   بن  وعيسى(  هـ   129  :ت )  إسحاق  أيب  بن  هللا   عبد:  البصرة  ويف ▪

  :ت )  احلضرمي  ويعقوب (  هـ  128  :ت )  اجلحدري  وعاصم(  هـ  154  :ت )  العالء  بن  عمرو  وأبو
 (.هـ 205

( هـ  121  :ت )  الكاليب  قيس   بن  وعطية(  هـ  118  :ت )  عامر  بن  هللا   عبد:  الشام  ويف ▪
 ه(.203 :، وشريح بن يزيد احلضرمي )ت (هـ 145 :ت ) الذماري احلارث  بن وُيىي

 : (1)التدوين مرحلة: ةالرابع املرحلة
 : يلي مبا املرحلة هذه جوانب إبراز وُيكن

 224  :ت )  سالم  بن  القاسم  عبيد  أبو  اإلمام   هو  فقيل  القراءات،  ن دو    من  أول  يف  اختلف  -
  90  :ت )  رمُ عْ يـ    بن  ُيىي  وقيل  ،  اجلزري  ابن  رأي  وهو(  هـ  225  :ت )  السجستاين  حامت   أبو  وقيل(  هـ
 (.هـ

  بن   موسى  بن  حممد   بكر   أبو  اإلمام  بذلك   قام  من  وأول  عليهم،  واالقتصار   السبعة  تسبيع  -
 . اختارها اليت  السبع القراءات  اشتهار يف  كبري  أثر العلمية  لشهرته وكان( هـ 324 :ت ) جماهد

 ألف   من  أول  أبن   ويقال.  الشاذ  من  الصحيح  ومتييز  الصحيحة  القراءة  شروط  ظهور   ت بدأ  -
 . مفقود الكتاب  هذا  أن إال(  الشواذ)  أمساه كتابه  ألف حيث أيضاً  جماهد ابن هو الشواذ القراءات  يف

 (. وحنوايً  وصرفياً  صوتياً ) اللغوية جوانبها  يف الصحيحة للقراءات  االحتجاج نشأ علم -
  التبصرة   كتابيه   القيسي  طالب  أيب  ابن  مكي  فألف  السبع،  القراءات   يف   التأليف  توايل-
  ونظم   البيان  وجامع  السبع   القراءات   يف  التيسري  (هـ  444  : ت )  الداين  عمرو  أبو  وألف  والكشف،

 (. الشاطبيةاملعروف مبنت ) التهاين ووجه األماين حرز يف التيسري( هـ  590:ت ) الشاطب اإلمام
 السبعة  من  أكثر  أو  السبعة  من  أقل  مجع  أو   هبا،  خاصة   مؤلفات   يف   القراءات   إفراد  مرحلة  -

 
اجلزري،    (1)  ابن  العشريُنظر:  القراءات  يف  د.ط، )ص:النشر  الزرقاين،  6-10،  القرآن (،  علوم  يف  العرفان  ،  3، طمناهل 

-31، )ص:يف علوم القراءات ،  الطويل (،  41، )ص:1، ط العربيةالقراءات وأثرها يف علوم  (، حميسن،  405-399)ص:
 (. 7، )ص: 1، ط(حترير النشر )رة املسمى بـ احتاف الربرة مبا سكت عنه نشر العش (، اإلزمريي، 36
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 قراءات   هناك   أن   لبيان   السبعة،   األحرف   هي  السبعة  القراءات   أن   من  الكثريين  أذهان   يف  علق  ما  لدفع
 ابن  بكتاب   تموخُ   ذلك   جوتوِّّ   وصحيحة،  مقبولة  قراءات   وهي  جماهد  ابن  مجعها  اليت  السبعة  غري  أخرى

 . العشر القراءات  يف النشر طيبة ومنظومته (العشر القراءات يف النشر) اجلزري
 :عصران يف القراءات: املعاصرة املرحلة

  أنه   إال  راغبوه،  وقل  طالبوه   فيها  رندُ   بفرتات   اإلسالمية  العلوم  من  كغريه  القراءات   علم  مر    لقد
 يف  الراغبون   وكثر  القراءات   علم  بينها   ومن  جديد  من  اإلسالمية  العلوم  هنضة  بدأت   العصر  هذا  ويف

 اليت  املختلفة  التآليف  ظهرت   وكما  ،للقراءات القرآنية إفراداً ومجعاً ، وكثُر اإلقراء  وتلقيه  العلم  هذا  تعلم
  معاصرة   كتب  بتأليف  أو  السابقني  كتب  وحتقيق  بتهذيب  إما  لطالبه  وتقربه  العلم  هذا  تسهل

 . (1) جديدة
 
 

  

 
مدخل إىل التعريف  (، حيدر،  125إىل   115، )ص: 2، طاملدخل إىل علم القراءات ملزيد من االستفادة، يُنظر: إمساعيل،  (1) 

 (. 142إىل   129، و)ص(36،37، )ص: 1، طابملصحف الشريف 
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 . عالقة األحرف السبعة ابلقراءات  الثاين: املبحث
 : املطلب األول: نزول القرآن على سبعة أحرف

منها  السبعة  األحرف   مسألةحظيت   وهل السبعة  األحرف  ذكرت   اليت  النبوية   واألحاديث  واملراد   ،
  يكاد  وال  ،  تأخرين واملعاصرينامل  املسلمني  علماء  اهتمام  أم ال ؟  األحرف السبعة هي القراءات السبع

، حىت كاد والتفصيل  ابلبسط  املوضوع  هلذا  عرض  وقد  إال    القرآن  علوم  أو  القراءاتعلم    تناول  كتاب 
اخلالف بني العلماء ُيجب وراءه احلقيقة ويرتك الناس يف حرية واضطراب، حىت أن بعضاً من أعداء  

اخت القراءات اإلسالم  اختالف  من  املط  ذوا  توجيه  إىل  بعض سبيالً  صر ح  وقد  القرءان،  إىل  اعن 
 أبن مثة حتريف يف كتاب هللا .  املستشرقني

  كانت   املنزلة   الكتب   وإن  أحرف، سبعة على نزل القرآن إن: "ذلك   يف اجلزري ابن اإلمام يقول
  إىل   بُعث    والنب  هبم،  اخلاصني  قومهم  إىل  يُبع ثون  كانوا   األنبياء  أن  وذلك   واحٍد،  حرف  على  تنزل
 كانت   –  بلغتهم  القرآن  نزل  الذين  العرب   وكانت  وعجميهم،  عربيهم  وأسودهم،  أمحرهم:    اخللق  مجيع

 بعضهم  يكون  قد  بل  غريها،  إىل  لغته  من  االنتقال  أحدهم  على  ويشق  شىت،  وألسنتهم  خمتلفة،  لغاهتم
  عن  العدول    ُكلفوا  فلو ،  إليه   أشار   كما   كتاابً  يقرأ  مل  ومن  واملرأة   الشيخ   السيما   ذلك   على  يقدر  ال

 . (1) "يستطاع ال مبا  التكليف من لكان ألسنتهم عن واالنتقال   لغتهم
أجرأ من  تسيهر وكان  جولد  املستشرق  اب(2) هم  والقراءات  القرآن  وصف  الذي  الضطراب ، 

ال يوجد كتاب تشريعي اعرتفت به طائفة دينية اعرتافاً عقدايً أنه نص منزل  "  وعدم الثبات، إذ يقول:
الصورة من االضطراب وعدم الثبات كما جند  أو موحى به يقدم نصه يف أقدم عصور تداوله مثل هذه 

   السبعة. اختالف القراءات  هناوهو يقصد ، (3)  "يف نص القرآن 
داعية    من أجل ذلك وغريه احلاجة  القراءات واحلاجكانت  اختالف  إليهلبيان  اليت ة  القراءات  ، وأن 

  تقام جيب على املسلمني احملافظة عليها والتمسك هبا، ليست هي األحرف واملرادفات، اليت كانت  
 

 (. 22/ 1د.ط.، ) ، النشر،  اجلزري  ابن (1)
األصل   (2)  جمري  يهودي  مستشرق  يف هو  أستاذاً  وعني  ومصر،  وفلسطني  سورية  إىل  رحل  املصنفات  من  العديد  له  جامعة  ،   

 .(1/84، )15، طاألعالم  الزركلي، م . ينظر : 1921، تويف سنة اجملر(بودابست )عاصمة 
اإلسالمي   جولدتسيهر،  (3)  التفسري  د.ط.، )ص: مذاهب  القطان،  ( 4  ،  ويُنظر:  أحرف،  سبعة  على  القرآن  د.ط،  نزول   ،

 (. 98)ص: 
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بعضها مكان بعض، قبل العرضة األخرية للقرآن، واليت كانت إقامتها لضرورة ماسة انتهى وقتها عند  
؛ وإمنا هي القراءات اليت ُيتملها مصحف عثمان، املقتصر    عثمان هذه العرضة، فضالً عن عهد  

ففي    –كما قال آخرون    -ابقي األحرف    أو املشتمل على  -كما قال البعض-على حرف قريش  
 نفسه. وهذه القراءات مجيعها اثبتة كلها ابلتواتر عن النب  ،(1) املسألة خالف 

علماء   ال    املسلمنيذهب مجهور  وتغاير  تنوع  اختالف  هو  القراءات  يف  االختالف  أن  إىل 
، وهبذا سموعة وليس يف املعاين املفهومةاختالف تضاد وتناقض، وأن االختالف حاصل يف األلفاظ امل

قرآن على سبعة أحرف، إذ قال:  أُنزل ال  هـ( حني عرض حلديث النب  430  :)ت    املهدويصرح  
سموعة ال يف  ، فأكثرهم على أن معناه يف األلفاظ امليف معىن احلديث اختالفاً كثرياً   واختلف الناسُ "

 . (2) "املعاين املفهومة
أ  "أكثرهم"وقوله   ابلتناقض  قائلون  العلماء  من  القلة  أن  يعين  يف ال  التنافر  أو  التضاد  و 

فالقراءات  احلديث،  معىن  حول  مغايرة  تفسريات  هلم  بل  ابللغات ،  السبعة  األحرف  فسر  ، بعضهم 
 . (3) وبعضهم فسرها ابحلالل واحلرام واحملكم واملتشابه وغريها

والواضح البنيِّّ يف كل اختالفات القراءات أنه ال توجد قراءة أمرت مبا هنت عنه قراءة أخرى؛  
معجزة، مث إن القراءات مجيعها مبنزلة سواء يف األسلوب والغاية ، فهي كلها من عند هللا تعاىل وكلها  

 هاء.، وليسوا جمتهدين كالفققلني، والقراء مجيعاً جمرد انوكلها مأذوٌن هبا من هللا 
 هذا   من  نعتقده  ما  ومجلة":  يقول  إذ  القراءات،  يف   اعتقاده  ينبغي  ما(    هـ444  ت )  الدايناإلمام    وبني  

  القرآن   فإن  وخنتاره  إليه  ونذهب  ووجوهه  وقراءته  وأتليفه  ومجعه  وكتابته   القرآن  إنزال  من  وغريه  الباب 
 مجيعها  يف  القراء  خري  قد  تعاىل  هللا  وأن  وصواب   وحق  كافٍ   شافٍ   كلها  أحرف  سبعة  على  منزل

  اتفاق   مع  اترة   وألفاظها  اترة  معانيها   املختلف  السبعة  األحرف   هذه   وأن   منها  بشيء  قرؤوا   إذا  وصوهبم

 
، د.ط.  اإلابنة عن معاين القراءات(، ابن أيب طالب،  400، )ص:3، ط مناهل العرفان يف علوم القرءان،  يُنظر: الزرقاين  ( 1)  

 (. 38-36، )ص:1، طمقدمات يف علوم القراءات ،  منصور و شكرى،  و القضاة،  (، 43-33)ص: 
 (. 240، )ص: 1، طبيان السبب املوجب الختالف القراءات ،  املهدوي  (2) 
السبعة   ، لداينا  (3)  )  ، اإلتقانالسيوطي،  ، و (59-57  ، )ص:1ط  ، األحرف  القراءات  (، مكرم،  141-1/131د.ط.،  أثر 

 (. 29-24 ، )ص:1، طيف الدراسات النحوية القرآنية 
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  قد   هذا  قبل  من  الدايناإلمام  و   ،(1)   "  فساد  وال  إحالة  وال  للمعىن  تناف  وال   تضاد  فيها  ليس  املعىن
  وأما ":  قال  حيث  القراءات،  اختالف   عليه  تشتمل  اليت  املعاين  وبني  القراءات   تعدد  يف  القول  لفص  

  : كلها  هبا  ُييط  معانٍ   ثالثة   على  يشتمل  فإنه  أحرف  السبعة  هذه  اختالف  يشتمل  معىن  كم  على
 ، الواحد واملعىن اللفظ اختالف: أحدها

  تضاد   لعدم  واحد  شيء  يف  جيتمعا  أن  جواز  مع  مجيعا  واملعىن  اللفظ  اختالف:  والثاين
  الستحالة   واحد  شيء  يف  جيتمعا  أن  جواز  امتناع  مع  واملعىن  اللفظ  اختالف  :والثالث،  فيه  اجتماعهما
 . (2) "فيه  اجتماعهما

  وإذا   الرواة،  وضبط  السند  قوة  مدى  يف  يظهر  الشاذة  والرواية  الصحيحة  الرواية  بني  والفرق
  مالئمة   السند  صحة  إىل  ابإلضافة  الرواية  لقبول  تشرتط  الصحيحة  القراءة  لقبول  املقاييس  كانت
  األقوى   املعيار  وهي  األساس  هي  السند  صحة  فإن  العثماين،  والرسم  اللغة  قواعد  من  لكل  القراءة

 . املوضوع هذا  يف واعتبارا سدادا واألكثر
 من   القراء  عن  القراءات   نقل  يف  والضبط  ابلقرآن،  يتعلق  ما  كل  يف  الدقة  العلماء  واشرتط

 . ابلقرآن املعرفة وحسن ابإلقراء اشتهروا الذين والتابعني الصحابة
 :أقسام القراءاتاملطلب الثاين:  

البلقييناعلم أن القاضي  قال اإلمام السيوطي يف اإلتقان: " الدين  القراءة تنقسم إىل    (3)جالل  قال: 
العشر   متام  هي  اليت  الثالثة  قراءات  واآلحاد  املشهورة  السبعة  القراءات  فاملتواتر  وشاذ  وآحاد  متواتر 

 . (4)"ويلحق هبا قراءة الصحابة والشاذ قراءات التابعني كاألعمش وُيىي بن واثب وابن جبري وحنوهم
مجيع ما روي يف القرآن على ثالثة أقسام: اجلزري يف النشر: "ورًدا على هذا التقسيم قال اإلمام ابن  

، -  -قسم يقرأ به اليوم، وذلك ما اجتمع فيه ثالث خالل، وهن: أن ينقل عن الثقات عن النب  
 

 (. 60)ص:  1، ط األحرف السبعة   ،لداين اينظر :  (1) 
 . 63الفصل الثاين من هذا البحث، ص (، وللمزيد يُنظر :47، )ص: 1ط األحرف السبعة، الداين، ينظر:  (2) 
هـ، فقيه شافعي ،  763عبد الرمحن بن عمر بن رسالن بن نصر بن صاحل، جالل الدين البلقيين، العالمة القاضي، ولد عام:    (3) 

هبة،  هـ، يُنظر: ابن ش  824حُمدِّث، له العديد من املصنفات منها: )تفسري القرآن( مل يكمله، و) وعلوم القرآن(، تويف عام:  
 (. 4/106، د.ط، )الضوء الالمع(، السيوطي،  4/87، )1، ططبقات الشافعية 

 (. 258، د.ط.، )ص: اإلتقان السيوطي،  (4) 



27 

ويكون وجهه يف العربية اليت نزل هبا القرآن سائغا، ويكون موافقا خلط املصحف. فإذا اجتمعت فيه  
ه وقطع على مغيبه وصحته وصدقه ; ألنه أخذ عن إمجاع من جهة موافقة  هذه اخلالل الثالث قرئ ب

  و)ملك( و )خيدعون( وخيادعون )وأوصى( ووصى   مالك ، ومثاله:  خط املصحف، وكفر من جحده
)والقسم الثاين( ما صح نقله عن اآلحاد وصح  ،  و)يطوع( وتطوع وحنو ذلك من القراءات املشهورة

لفظه خط  العربية وخالف  يؤخذ    وجهه يف  أنه مل  لعلتني: إحدامها  به  يقرأ  يقبل وال  املصحف، فهذا 
الثانية أنه خمالف ملا قد   الواحد، والعلة  إبمجاع، إمنا أخذ أبخبار اآلحاد وال يثبت قرآن يقرأ به خبْب 
أمجع عليه فال يقطع على مغيبه وصحته وما مل يقطع على صحته ال جيوز القراءة به، وال يكفر من 

قراءة عبد هللا بن مسعود وأيب الدرداء: )والذكر واألنثى( يف وما  ،  ما صنع إذا جحده  جحده، ولبئس
خلق الذكر واألنثى وقراءة ابن عباس )وكان أمامهم ملك أيخذ كل سفينة صاحلة غصبا وأما الغالم  

ثقة  )والقسم الثالث( هو ما نقله غري ثقة أو نقله  ،  فكان كافرا( وحنو ذلك مما ثبت برواايت الثقات 
العربية، فهذا ال يقبل وإن وافق خط املصحف، مما نقله غري ثقة كثري مما يف كتب    وال وجه له يف 

ببدنك   ننجيك  يف  وغريمها  السمال  وأيب  السميفع  ابن  كقراءة  ضعيف  إسناده  غالب  مما  الشواذ 
إىل اإلمام أيب  )ننحيك( : ابحلاء املهملة، لتكون ملن خلفك آية بفتح سكون الالم، وكالقراءة املنسوبة 

 (1) " –هللا   رمحه -حنيفة 
 :اختصارًا القراءات  أنواع ُيكنين ذكر بعضو 

  وهذا  ، منتهاه  إىل  مثلهم  عن  الكذب   على  تواطؤهم  ُيكن  ال  مجع   نقله  ما  وهو:  املتواتر:  األول
أبو وأول من اقتصر على هؤالء السبعة هو    وهي القراءات السبع املشهورة ،  .القراءات   يف  الغالب  هو

العنصر  اتبعه املسلمون بعد ذلك إىل اآلن،  ، و ـه300، قبيل سنة  بكر بن جماهد املتواتر هو  والنقل 
كالم هللا املنز ل على رسول هللا  "األساسي يف نقل وقبول القراءة القرآنية؛ حىت أن القرءان يُعر ف أبنه  

 ًر بال شبهة، املنقول عنه نقالً متوات ." 
  عند   واشتهر  والرسم،  العربية  ووافق  املتواتر،  درجة  يبلغ  ومل  سنده  صح  ما  وهو:  املشهور:  الثاين

  ، قال الزرقاين: " به  يقرأ  أنه   النوع   هذا  يف  العلماء  وذكر،  الشذوذ  من  وال  الغلط،  من  يعدوه  فلم  القراء
ما   أشهر  ومن  بعض.  دون  عنهم  الرواة  بعض  فرواه  السبعة  عن  نقله  يف  الطرق  اختلفت  ما  مثاله: 

 
 (. 16  -14، د.ط.، )ص:النشرابن اجلزري،  (1) 
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النوعني هذين  يف  واملشهور  -  صنف  القراءات   -املتواتر  يف  النشر  وطيبة  والشاطبية  للداين  التيسري 
 . (1) "ما العشر. وهذان النوعان مها اللذان يقرأ هبما مع وجوب اعتقادمها وال جيوز إنكار شيء منه

االشتهار   يشتهر  مل  أو  العربية،  أو  الرسم،  وخالفت  سنده،  صح  ما  وهو  اآلحاد:  الثالث: 
به،   يقرأ  ال  وهذا  عباسومثاله    ،املذكور.  ابن  عن  روي  عنهما-  ما  هللا  قرأ    -رضي   جبُّأنه 

َّ هب مب خب حب
 . "بفتح الفاء (2)  

 ٱُّٱأو خالفت ركناً من أركان القراءة الصحيحة،كقراءة  الرابع: الشاذ: وهو ما مل يصح سنده ،

  َّ  جه  ين  ىن  من
 . (4)نصبابلٱٱَّٱ من ُّ قُرِّأت   (3) 

وهو ما نسب إىل قائله من غري أصل. مثال ذلك القراءات اليت مجعها  "اخلامس: املوضوع:  
 . (5) حممد بن جعفر اخلزاعي ونسبها إىل أيب حنيفة

)وكان    :كقراءة ابن عباس رضي هللا عنه السادس: املدرج: وهو ما زيد يف القراءات على وجه التفسري،
الغالم فكان كا وأما  برواايت  ، فرا(أمامهم ملك أيخذ كل سفينة صاحلة غصبا  ثبت  مما  وحنو ذلك 

قراءة سعد ابن أيب وقاص "وله أخ أو أخت من أم" بزايدة لفظ "من أم".  "و   قال الزرقاين:   ، (6)الثقات 
   (7) وقراءة: "ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم يف مواسم احلج" بزايدة لفظ "يف مواسم احلج"

 .(8) واألنواع األربعة األخرية ال يقرأ هبا
متواترة  (9) واجلمهور السبع  القراءات  أن  هللا-النووي  قال.  على    شرح "اجملموع    يف  -رمحه 

 
 (. 430، )ص:3، طمناهل العرفان الزرقاين،   (1) 
 . 128سورة التوبة، اآلية:  (2) 
 . 4سورة الفاحتة، اآلية:  (3) 
 ، وهي قراءة املطوعي. 163، ص: 3، طإحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر البنا الدمياطي،   (4) 
 . 430، ص:3، طمناهل العرفان الزرقاين،   (5) 
 (. 1/14، د.ط.، ) النشر يف القراءات العشرابن اجلزري،  (6) 
 . 431، ص:3، طمناهل العرفان الزرقاين،   (7) 
 (. 19-15/ 1، )، د.ط. القراءات العشرالنشر يف  ابن اجلزري،  (8) 
  لطائف )  كتابه  يف  والقسطالين   املعروف،  الفقيه  تيمية   وابن   للعلوم،   جامع   فقيه  مقرئ  وهو   البغوي  اإلمام   احملققني،  هؤالء   ومن  (9) 

  احلق   هو   وهذا   كلها،   متواترة  العشر   القراءات   أبن   أفىت   والذي  ، األنصاري   زكراي   واإلمام   السبكي،   الوهاب   وعبد   ، ( اإلشارات
= 
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 ال  القرآن  ألن  قرآانً،  ليست  ألهنا  الشاذة،  ابلقراءة  غريها  وال  الصالة  يف  القراءة   جتوز  ال":  "املهذب 
 وقرأ  خالف   فلو  جاهل،  أو   فغالط  غريه  قال  ومن  متواترة،  ليست  الشاذة  والقراءة   ابلتواتر  إال  يثبت

  ونقل   ابلشواذ،  قرأ  من  استتابة  على  بغداد  فقهاء  اتفق  وقد  وغريها،  الصالة  يف  قراءته  عليه  أنكر  ابلشاذ
 .(1) "هبا يقرأ من خلف يصلي وال ابلشواذ،  القراءة جيوز ال أنه على املسلمني إمجاع الْب عبد ابن

  

 = 
 (. 18، )ص: غيث النفع ، وكذلك الصفاقسي، يف كتابه القراءات بعلم  جاهل إال  ينكره  ال  الذي

 (. 392/ 3، د.ط.، )اجملموع النووي،   (1) 
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 الثالث : توقيفية القراءات، وضوابط قبوهلا .  املبحث
 توقيفية القراءات:  املطلب األول: 

ذهب العلماء احملققون والذين ُُيتجُّ برأيهم يف هذا اجملال إىل وجوب كون القراءات توقيفية، فال جيوز  
اآلايت  يف  ذلك  ويظهر  واالختيار،  ابلتشهي  أو  واألحاديث  القراءة  النحاة  من  شذ   مبن  عْبة  وال   ،

غريهم؛ حيث جو زوا القراءة مبا يوافق رسم املصحف اخلايل من النقط والشكل، ما دام صحيح املعىن 
 وموافقاً للغة العربية . 

، خالفا جلماعة منهم الزخمشري، ةوليست اختياري   توقيفية  القراءات   أن "  :قال اإلمام الزركشي
قراءة:  محزة  على  ورد  البلغاء،  واجتهاد  الفصحاء  اختيار  مع  تدور  اختيارية  أهنا  ظنوا  حيث 

﴾ميىي﴿
ابخلفض؛ ومثل ما حكي عن أيب زيد واألصمعي ويعقوب احلضرمي أن خطئوا محزة يف   (1) 

 ﴾ مب خب حب  ﴿  قراءته :
بكسر الياء املشددة، وكذا أنكروا على أيب عمرو إدغامه الراء عند (2) 

 ﴾ مل يك﴿ الالم يف :  
  ر مُ : " وقال الزجاج : إنه خطأ فاحش ، وال تدغم الراء يف الالم إذا قلت ،  (3) 

يل بكذا"؛ ألن الراء حرف مكرر، وال يدغم الزائد يف الناقص لإلخالل به، فأما الالم فيجوز إدغامه  
الراءيف   التكرير من  لزم  الراء  الالم يف  ولو أدغمت  النحويني،  الراء،  وهذا حتامل، وقد ،  وهذا إمجاع 

انعقد اإلمجاع على صحة قراءة هؤالء األئمة، وأهنا سنة متبعة، وال جمال لالجتهاد فيها، وهلذا قال  
َّ ٰر ٰذ يي ُّٱ  :سيبويه يف "كتابه" يف قوله تعاىل

  يف   هي  كيف  درى  من   إال  يرفعونه  متيم  ، وبنو(4) 
  روي   ما  بغري  القراءة   تكون  وال،      النب  عن  مروية  سنة   القراءة   ألن   ؛  كذلك   كان   وإمنا   .املصحف

 . (5) "عنه

  

 
 . 1سورة النساء، اآلية  (1) 
 . 22سورة إبراهيم، اآلية:  (2) 
 . 4سورة نوح، اآلية:  (3) 
 . 31سورة يوسف، اآلية:  (4) 
 (. 322، 1/321، ) 1، طالربهان يف علوم القرءان الزركشي،  (5) 
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 :  ضوابط قبول القراءاتاملطلب الثاين: 
 :النشر طيبة يف اجلزري ابن قال

 ُيوي  احتماالً  للرسمِّ  وكان   حنوِّ  وجه وافقا م فكل
 انُ ـاألرك ةُ ـالثالث ذهِّ ـفه القرآنُ  هو ناداً ـإس وصح  
 (1) السبعةِّ  يف أنهُ  لوْ  ذوذهُ ـش أثبتِّ  ركنٍ  خيتلُ  ماـوحيثُ 

  ولو   العثمانية   املصاحف  أحد  ووافقت  ،(2) بوجهٍ   ولو   العربية  وافقت  قراءة   كل: "النشر  يف  وقال
  من   هي  بل  إنكارها،  ُيل  وال  ردها  جيوز  ال  اليت   الصحيحة  القراءة  فهي  سندها،  وصح  احتمااًل،
  عن   أم  السبعة  األئمة  عن  كانت  سواءً   قبوهلا   الناس  على  ووجب  القرآن  هبا  نزل  اليت  السبعة  األحرف

  ضعيفة   عليها   أطلق  الثالثة  األركان   هذه  من  ركن  اختل   ومىت  .املقبولني  األئمة  من  غريهم  عن  أم  العشرة
  أئمة   عند  الصحيح  هو  هذا  ،منهم  أكْب  هو  عمن  أو  السبعة  عن  كانت  سواءً   ، ابطلة  أو   شاذة  أو

 يف  عليه  ونص  ،الداين  سعيد  بن  عثمان  عمرو  أبو  اإلمام  بذلك   صرح  ،واخللف  السلف  من  التحقيق
  ، املهدوي  عمار  بن  أمحد   العباس   أبو  اإلمام  وكذلك   ،طالب  أيب  بن  مكي  حممد   أبو  اإلمام  موضع  غري

 السلف  مذهب  وهو  ،شامة  أبيب  املعروف  ،إمساعيل  بن  الرمحن  عبد  القاسم  أبو  احلافظ  اإلمام  وحققه
 .(3) " خالفه منهم أحد عن يعرف ال الذي

ينقوقال:   والرسم ومل  العربية  وافق  البتة، فهذا رده أحق ومنعه أشد"ما  ، ومرتكبه مرتكب ل 
 . (4) لعظيم من الكبائر"

جاءت   أنواع القراءات القرآنية واليت  بعض  أنه تضمن  ونلحظ هنا من كالم اإلمام ابن اجلزري
مرتب؛   ونشر  لف  وهذا  األبيات،  اإلمام يف  ذكره  ما  أنه  مرتبة حسب  ذلك  اختل شرط  وبيان  إذا 

العثمانية املصاحف  اختل شرط موافقة أحد  وإذا  القراءة ضعيفة،  العربية، كانت  الرسم -  موافقة  يف 
وإ  -العثماين القراءة شاذة،  القراءكانت  سند  واحًدا  ة غريذا كان  قوال  فالقراءة ابطلة  ألن    صحيح 

 
 ( . 32، )ص:1، طالنشر يف القراءات العشر   منت طيبةابن اجلزري،  (1) 
يراد به وجها من وجوه النحو سواء أفصح أم فصيحا، جممعا عليه أو خمتلفا فيه، إذا كانت القراءة مما ذاع وشاع وتلقاه أئمة    (2) 

 ابإلسناد الصحيح؛ إذ هو الركن األعظم. القراءات 
 ( . 1/9، د.ط.، ) النشر يف القراءات العشرابن اجلزري،  (3) 
 (. 17/ 1املرجع السابق، ) (4) 
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 القراءة سنة متبعةيعتمد فيها على سالمة النقل وصحة الرواية.
" السيوطي:  العربية    قال  يف  الوجه  واستقامة  السماع  يف  السند  عليه صحة  املعتمد  واألصل 

 (1) "وأفصحها أبو عمرو والكسائي ، انفع وعاصم وأصح القراءات سنداً  ،وموافقة الرسم
 كالتايل:ابختصار  وهي  بول القراءات هي نفسها أركان القراءة الصحيحةقوضوابط 

السند: وصحة  من   الرواية  أكثر  أو  واحد  عن  مروية  القراءة  تكون  أن  الركن  هبذا  املقصود 
 ( 2). وقرءوا بني يديه،  الصحابة الذين مسعوا من النب 

(3)"اإلسناد أعظم مدارات هذا الفن، ألن القراءات سنة متبعة ونقل حمض" قال القسطالين:
 . 

املقصود خبط املصحف هجاء الكلمات يف املصاحف العثمانية، أي   موافقة خط املصحف:
الها على كّتاب الوحي، وأم  احلروف اليت رمست، وهو ُيثل ألفاظ الوحي كما نطقها رسول هللا  

فلما كتب عثمان املصاحف، ووجهها إىل األمصار، ومحلهم على ما فيها، وأمرهم برتك  "قال مكي:  
ه إليهم على ما كانوا يقرءون قبل وصول املصحف  صحفهم الذي وج، قرأ أهل كل مصر مما خالفها

 (4) "كانوا عليها مما خيالف خط املصحفإليهم مما يوافق خط املصحف، وتركوا من قراءهتم اليت  

العربية القراءات، واملقصود "ولو بوجه":    موافقة  ولو بوجه: وهذ الشرط جممع عليه بني أئمة 
اختالفا ال يضر أو أن يكون أفصح    أي بوجه من الوجوه النحوية الشائعة، حىت ولو كان خمتلًفا فيه

 من املتداول يف اللغة. 
وأئمة القراءة  " :  (5) لقراء من هذه القضية، وهي قولهقال الداين كلمة موجزة تعْب عن موقف ا

ال تعمل يف شيء من حروف القرآن على األفشى يف اللغة واألقيس يف العربية، بل على األثبت يف  
متبعة  ة  القراءة سنلغة، ألن    النقل، والرواية إذا ثبتت ال يردها قياس عربية وال فشواألثر واألصح يف  

  .(6)  "يلزم قبوهلا واملصري إليها 

 
 (. 276/ 1، د.ط، )اإلتقان السيوطي،  (1) 
 (. 1/9، ) النشرابن اجلزري،  (2) 
 . ( 1/171، )1، طلطائف اإلشارات القسطالين،  (3) 
 (. 16، د.ط.، )ص: عن معاين القراءات  اإلابنةابن أيب طالب،   (4) 
 (. 1/51،)1، طجامع البيان يف القراءات السبعالداين،  (5) 
دراسات  ، الرومي،  135، ص:  1، طحماضرات يف علوم القرآن (، احلمد،  37، )ص:1، ط التيسري لالستزادة يُنظر: الداين،   (6) 

= 
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    لتفسري القراءات اب عالقةالرابع :  املبحث
  لغري   أم  لفظ  لغموض  الكشف  هذا  أكان   سواء  مطلقا   الكشف  معىن  حول  مادته  تدور:  لغة  التفسري
 كشفت  إذا  للكثرة  شدد  تفسريا  وفسرته  ونصر،  ضرب   ابب   من  فسرا  اللفظ   فسرت   يقال  ذلك،
 . (1)مغلقه

  حبسب  يكون  أن   من  أعم  وهو  منه،  املراد  وبيان  القرآن  معاىن  كشف:  اصطالحاً   التفسري
 . (2) منه واملقصود وغريه، الظاهر املعىن وحبسب وغريه، املشكل اللفظ

هللا -  تيمية   ابن    قال   والقراء   الفقهاء  أئمة  من  املتبعون   األئمة:  أي  ُمت فِّقون  وهم"-رمحه 
 بل  ويتناقض،  املعىن  فيه  يتضاد  خالفاً   بعضاً   بعضها   خُيالف  ال  السبعة  األحرف  أن  على،  وغريهم
 .(3)  "بعضاً  بعضها اآلايت  ُتص دِّق  كما   بعضاً، بعضها ُيص دِّقُ 

 :أمران القاعدة هذه من ُيستفاد
 . له أثر ال ما ومنه التفسري،  يف أثر له ما منه القراءات  يف االختالف أن: أوهلما

  الكلمات،  حروف  اختالف  حنو  وذلك   هنا،  املراد  وهو  التفسري،   يف  أثر  له  ما:  فاألول
 .املعىن معه خيتلف الذي احلركات  واختالف

القراءات يف هذا النوع إم ا أن يبنّي معىن اآلية، أو يوسع املعىن، أو يزيل اإلشكال،   واختالف 
 َّ  جه  ين  ىن منُّٱ  :ملعىن حنو أوجه قراءة قوله تعاىلفما يبني ا

ع املعىن حنو أوجه  ( 4)  ، وما يوسِّّ
َّ مبخب  حب  جب   هئ   ُّٱ  قراءة قوله تعاىل:

-  ، وما يزيل اإلشكال حنو أوجه قراءة قوله(5) 

 = 
 . 334، ص:  12، طيف علوم القرآن

 (. 147/  )1، طالربهان يف علوم القرآن،  لزركشىوا، (5/55) 3ط، لسان العرب  ،منظور ابن  (1) 
 ) .193/  4د.ط.، ) ،اإلتقان يف علوم القرآن ، لسيوطىا (2) 
  ، النشر ابن اجلزري، و  ،(51 -47) 1ط  ،السبعة   األحرف  الداين،   :وينظر  ،(401/ 13د.ط. )  الفتاوى  جمموعابن تيمية،    (3) 

 (. 51 -49 /1و) ، ( 1/30د.ط. )
 .  4سورة الفاحتة ، اآلية : (4) 
 222سورة البقرة ، اآليه :  (5) 
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 .(1)   َّ خس حس جسُّ : -عاىلت
  والتوسط   كالتسهيل  األداء،   وجوه   يف  االختالف   حنو  وذلك   التفسري،   يف  له  أثر  ال   ما:  والثاين

ليس على إطالقه، حيث تؤثر اإلمالة يف املعىن   الكالم  ، وهذا(2) وغريها  اإلشباع،و   واإلمالة  والتحقيق،
  َّهت  مت خت حت جت ُّٱ  أبو عمرو قوله تعاىل: فقرأ" مثال ذلك ما ورد سورة اإلسراء أحيااًن، 

والثاين مبنزلة    ،فجعل األول صفة مبنزلة أمحر وأصفر  ،ابلفتح   َّجح مج حج مثُّٱ  ،ابإلمالة (3)
من عمي يف الدنيا مع ما يرى من آايت هللا وعْبه فهو    :قال ابن كثري،  أي أعمى قلباً   ،أفعل منك 

 . عما مل ير من اآلخرة أعمى واضل سبيالً 
يعين   َّ جح مج حج مث ُّٱ  قال أبو عبيد وكان أبو عمرو يقرأ هذا احلرف على أتويل ابن كثري

املعاين  ،أشد عمى وأضل سبيالً   بل اإلمالة  ،وحجة من أمال هي أن اإلمالة والفتح ال أيتيان على 
 . (4) "وإن كان مبعىن أفعل فال ُينع من اإلمالة ،تقريب من الياء
  التنوع   اختالف  قبيل  من  هو  القراءات،  يف  أداءً   املختلفة  األلفاظ  معاين  اختالف  أن:  اثنيهما

أحدمها ليس معىن اآلخر لكن كال املعنيني حق، وهذا اختالف تنوع    معىن  يكون  وقد"  األغلب،  يف
 . (5) "اختالف تضاد وتناقضوتغاير، ال 

 و تنوع وتغاير ال اختالف: هوهنا أمثلة ألثر تنوع القراءات على التفسري و 
 ىق  يف  ىف  يث  ىث   نثمث  زث  رث  يت  ىت  نت  ُّٱ  قوله تعاىل:   -1

َّ يق 
بفتح الياء وتسكني الكاف وختفيف الذال،   ﴾ يق ﴿ فقرأ عاصم ومحزة والكسائي ، ( 6) 

 الذال.   بضم الياء وفتح الكاف وتشديد   ﴾ يق ﴿ وقرأ انفع وابن كثري وأبو عمرو وابن عامر  

 
 . 112سورة املائدة، اآلية:  (1) 
تيمية،  :  نظر ي  (2)  )  ،الفتاوى  جمموع ابن  عاشور،  و   ، (13/392د.ط.،  )  ،والتنوير   التحرير ابن    ، ( 63  -1/51د.ط.، 

 (. 2/676 -1/399، )1ط ، واألحكام التفسري يف  وأثرها القراءات ، لبازمولوا
 . 72سورة اإلسراء، اآلية:  (3) 
 (. 407، )ص: 5، ط  حجة القراءاتابن زجنلة،  (4) 
 (. 13/391 ، د.ط.، )الفتاوى  جمموعابن تيمية،  (5) 
 . 10سورة البقرة ، اآلية:  (6) 
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اإلسالم   إظهار  يف  م  ك ذِّهب  بسبب  األليم  العذاب  استحقوا  أهنم  معناها  ابلتخفيف  فالقراءة 
 .(1)   َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ  ُّٱ :هم كافرون ، فهم كاذبون يف قوهلم واإلُيان وهم يف ابطن

 .  والقراءة ابلتشديد معناها أهنم استحقوا العذاب األليم بسبب تكذيبهم النب 
( الزجاج  :  هـ  311  :ت يقول  قرأ  -ابلتثقيل-  ﴾يق ﴿ ويقرأ  "(  فمن    ﴾ يق﴿ ، 

ُم ، وأما ُيك ذِّبون  ابلتثقيل  ﴾ مئ زئ رئ﴿، قال عز وجل: قوهلم أهنم مؤمنون ابلتخفيف فإن  ك ذِّهب 
 .   " (2)فمعناه بتكذيبهم النب 

 ففي  وتكذيبهم،   كذهبم  بسبب  األليم  العذاب   سيعذبون  املنافقني  أن  القراءتني  فحاصل
 األخرى  القراءة  وبينت  ،  أخبارهم  يف  كاذبون  أهنم  القراءتني  إحدى  بينت  إذ  املعاين،  يف  تنوع  القراءتني

  يف   التضاد  االختالف   هذا  يقتضي  ال  هذا  ومع  تعاىل،   هللا   عند   من  به  جاء  وما   النب  ُيك ذِّبون   أبهنم
والقراءاتن متداخلتان ترجع إىل  ":  طالب  أيب  ابن  مكي  يقول  ،   املنافقون  هم  هبما   املراد  ألن  ،  املعىن

معىن واحد، ألن  من كذب رسالة الرسل وحجة النبوة فهو كاذب على هللا، ومن كذب هللا وجحد 
 . (3)   "تنزيله فهو مكذب مبا أنزل هللا 

تعاىل  -2  جغ  مع  جع مظ  حط  مض  خضحض   جض  مص خص  ُّٱ  :قوله 
 هل  مل خل حل جل مك لك خك حكجك  مق حق  مفخف  حف جف  مغ 

َّ  حم جم 
 (4).   
 ابلباء .    ﴾ جع  مظ  ﴿، وقرأ الباقون ابلثاء   ﴾ يق مظ﴿فقرأ محزة والكسائي 

  

 
 . 8سورة البقرة، اآلية:  (1) 
وإعرابه الزجاج،    (2)  القران  )1ط   ،معاين  القراءات  األزهري،  : وينظر(.  1/87،  طمعاين   ،1( و   ( 134  / 1،  خالويه،  ،  ابن 

وعللها  السبع  القراءات  ابن أيب طالب،    ، و (257-255/ 1، )2ط  ، احلجة  الفارسي، ،  ( 1/66د.ط.، )  ، إعراب  مكي 
 ) .258-257 ، )ص: 1، طاملوضح يف تعليل وجوه القراءات الدمنهوري، ، و ( 1/228د.ط. ) ، الكشف

   .( 1/229د.ط.،) ، الكشفمكي ابن أيب طالب،   (3) 
 .  219سورة البقرة، اآلية:  (4) 
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والكسائي   محزة  قراءة  اخلمر  ،  ابلثاء   ﴾  يق  مظ﴿فمعىن  شرب  ألن  وذلك  الكثرة،  من 
غري  ويف  الفرائض  وتفريط يف  وخيانة  وعداوة  وأُيان  وسب  وختليط  لغط  من  كثرية  آاثم  معه  ُيدث 

 حم  جم  يل  ىل   مل  خل  ٱُّٱ  :واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل،  ذلك، فوصف ابلكثرة
 يه  ىه  مهجه  ين ىن من  خن  حن   جن يم ىم  مم خم

َّجي
 . (2)، فذكر أشياء من اإلمث (1) 

 
             

  

 
 . 91سورة املائدة، اآلية:  (1) 
الدمنهوري،  و ،  (1/261د.ط.، )   ، الكشفمكي ابن أيب طالب، و   ، ( 133، )ص:  5، ط  حجة القراءات  زجنلة،  ابن   : ينظر   (2) 

 .( 302 ، )ص:1، ط املوضح يف تعليل وجوه القراءات 
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  :  أثر اختالف القراءات يف فهم النص القرآيناخلامس املبحث

القراءات القرآنية للفظ  ال شك أن هدف الشارع احلكيم التيسري ورفع احلرج وهذا ما رأيناه يف تعدد  
، وليس هذا فحسب بل سنرى اختالف القراءات والذي هو اختالف تنوع وتغاير وأثره على  الواحد

الكتب   من  أي  تشبه  كوهنا  عن  القرآنية  ابلنصوص  يسمو  الذي  األمر  وإثرائها  النصوص،  فهم 
 السماوية، أو حىت النصوص البشرية من شعرأونثر وهذا من اإلعجاز القرآين. 

ية، إذ أن  وسنرى فيما يلي بعض األمثلة اليت توضح جانب اتساع املعاين بني القراءات القرآن
، إذ  القراءات   وهبذا اتسعت املعاين بتعددمعىًن جديًدا،    -القراءة األخرى  -كل قراءة تضيف ألختها  

 .تعدد القراءات يقوم مقام تعدد اآلايت القرآنية
األخرى مبنزلة اآلية   القراءةعىن كلها حق، وكل قراءة منها مع فهذه القراءات اليت يتغاير فيها امل

 وتطبيًقا.   ا وعمال، علمً  واألثر ا تضمنته من املعىنمع اآلية ؛ جيب اإلُيان هبا كلها ، واتباع م
 ما يلي: علىومن األمثلة الكثري وسأقتصر 

 جغ  مع  جع مظ  حط  مض  حضخض  جض  مص خص  ُّٱ:تعاىلقوله    -1
 هل  مل خل حل جل مك لك خك جكحك مق حق  خفمف حف جف  مغ 
 [.219]البقرة :  َّحم جم 

  ابلباء   ﴾ جع  مظ ﴿ الباقون   وقرأ، املثلثة ابلثاء  ﴾ يق  مظ حط ﴿فقرأ محزة والكسائي 
 .  )1(املوحدة

داللة القراءات الواردة: سأورد ما تيسر من دالالت من كتب التفسري وكتب توجيه القراءات 
 يساعدان يف االستدالل على ما نريد.ما 

ابن   اإلمام  اجلمهور،    زجنلةيرى  وهم  ابلباء،  قرأ  من  تعاىل:  حجتهمأن  قوله    مغ ﴿   مشاهبة 

 ، وكذلك قاله ابن خالويه يف احلجة يف القراءات السبع. ومل يقل أكثر ﴾ جف
وهي أهنم استعملوا   -ابلباءملن قرأ  -وحجة أخرىوقال اإلمام ابن زجنلة تعليقا على القرائتني: "

 
القراءات،  جماهد  بن ا  (1)  العشر(، ابن اجلزري،  182، )ص:2، طالسبعة يف  القراءات  البنا  2/227)  ، .ط .د،  النشر يف   ،)

،  إلقناع يف القراءات السبع ا(، ابن ابذش،  203، )ص:  3، طإحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشرالدمياطي،  
 (. 304، )ص: .ط .د
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قالوا    [32]النجم:    َّ ٰى ين ىن نن ُّٱيدل على ذلك قوله    ؛يف الذنب إذا كان موبقاً 
 . ألن شرب اخلمر وامليسر من الكبري ﴾ جع ﴿كذلك ينبغي أن يكون إمث  

 يم  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل   مل  خل  ُّٱ: وحجة من قرأ ابلثاء قوله 

  َّ جهمه ين ىن  من  خن حن   جن
وحجة أخرى أن   ،فذكر أشياء من اإلمث )1(

به اآلاثم يراد  اللفظ ومعناه اجلمع والذي يدل عليه    ،اإلمث واحد  فعودل   ﴾  جغ  مع  ﴿ فوحد يف 
   .)2(" اإلمث ابملنافع فلما عودل هبا حسن أن يوصف ابلكثري

  ، وقال ﴾  يق مظ حط  ﴿ حّرمت اخلمر بقوله:  ":  يف احلجة للقراء السبعة  قال أبو علي
:  مئٍذ حالٌل، فأنزل هللا تعاىلذّمها ومل ُيّرمها، وهي يو   ﴾ جع مظ  حط مض  ﴿سعيد عن قتادة:  

 جم  يل  ىل   مل  خل  ُّٱ  املائدةوأنزل اآلي يف   )3(  َّ مئ  خئ   حئ  جئ ييُّٱ
 يه ىه  جهمه ين ىن من خن حن   جن يم ىم مم خم حم

 .)4(" ، فحرم قليلها وكثريهاَّ حي جي
أ أشياء  ويتضح  إمنا هي يف  امليسر،  اخلمر، وال يف نفس  ليس يف نفس  إمنا ذكرت  الكثرة  ن 

 ومن يتصل هبا من قريب أو بعيد، ومن هنا كان اإلمث الكثري. حتدث عنها أو تؤّدي إليها، 
ا    -2  [. 125]البقرة:    َّ حضخض جض  مص خص  حص ُّٱٱ :قـ ْولهو ك ذ 
، وقرأها الباقون بكسرها ﴾  ّٰ ﴿ بفتح اخلاء على اإلخبار    : قرأ انفع وابن عامرالواردةالقراءات  

 . )5( َّ حص ُّٱعلى األمر 
" الداين:  هم قال  مجيعا  ابلقراءتني  املراد  ألن  اخلْب  على  وبفتحها  األمر  على  اخلاء  بكسر 

 
 . 91اآلية:  سورة املائدة ، (1) 
 (. 133، )ص: 5، ط حجة القراءاتابن زجنلة،  (2) 
 . 43  ، اآلية:النساءسورة  (3) 
 (. 314، )ص: 2، طاحلجة للقراء السبعة يُنظر: الفارسي،  (4) 
الطواف،  والراجح قول اجلمهور وهو أن هاتني الركعتني مستحبتان، فمن تركهما فال شيء عليه، مث إن من انتقض وضوؤه بعد  (5) 

،  فإن أراد أن أييت ابلسنة، فليتوضأ، وليصل خلف املقام، وُيصل أصل السنة أبداء هاتني الركعتني بعد الطواف يف أي مكان 
 (. 2152/ 3، )4، طاإلسالمي وأدلته الفقه يُنظر: الزحيلي،  
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به   امتثلوا ذلك وفعلوه أخْب  إبراهيم مصلى فلما  املسلمون وذلك أن هللا تعاىل أمرهم ابختاذهم مقام 
عنهم فجاءت القراءة ابألمرين مجيعا للداللة على اجتماعهما هلم فهما صحيحان غري متضادين وال  

 .)1("ينيمتناف
 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت ُّٱ: قوله تعاىل -3
 [ .25-22] التكوير : َّ  حض جض مص خص حص مس خس

والكسائي    ، وأبو عمرو  ،ابلضاد ، وقرأ ابن كثري ﴾  حس ﴿ قرأ انفع وعاصم وابن عامر ومحزة 
 .   )2(ورويس ابلظاء

على الغيب ببخيل، فمن الضنة وهي البخل، أي معناها ما هو   ﴾ حس ﴿فالقراءة ابلضاد 
 أما القراءة ابلظاء فمن الظنة وهي االهتام ، أي ما هو على الغيب مبتهم . 

قرأ ابلضاد، يُ    َّ حس جس مخ جخ مح ُّٱقوله تعاىل:  "  هـ(:  370  :ول ابن خالويه )ت يق
والغيب هاهنا: ما غاب   ،جه الظّاء يراد به: ما هو مبّتهميراد به: ما هو خبيل، وو  والظاء، فوجه الضاد:

قيل    ،  )3(َّ ىن من ُّٱوله:  عن املخلوقني، واسترت مما أوحى هللا عز وجل إليه وأعلمه به. وأما ق
 ابهلل عز وجل، وقيل مبا غاب عنهم مما أنبأهم به الرسول عليه السالم من أمر اآلخرة والبعث والنشور.  

 . )4("شيء هبا كل  وقيل بيوم القيامة. والغيب عند العرب: الليل لظلمته، وسرته

  

 
 (. 49، )ص:1، ط األحرف السبعة الداين،   (1) 
 (. 399، 2/398، د.ط.، ) النشرابن اجلزري،  (2) 
 . 3سورة البقرة، اآلية :  (3) 
 (. 364، )ص: 4، طاحلجة يف القراءات السبعابن خالويه،  (4) 
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 الثاين  الفصل
 التعريف ابإلمام النيسابوري وكتابه 

 وفيه مبحثان
 

 . التعريف ابإلمام النيسابورياملبحث األول: 

، ومنهجه يف عرض  التعريف بتفسري اإلمام النيسابورياملبحث الثاين:  
 . القراءات
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 )1(التعريف ابإلمام النيسابوري: األول املبحث
 األول: حياة اإلمام النيسابوري الشخصية:  املطلب

 امسه ونسبه: 
ال(3) يمِّّ القُ   ،)2(اخلراساين،  حسني  بنحممد    بناحلسن   الدين  ،(4) ينـ ْيس ابُور ،  بنظام نظام  املعروف   ،

 األعرج، والنظام األعرج، والنظام النيسابوري. 
 مولده ونشأته:

"، حيث انتقلت إليها عائلته وهو صغري، وهلذا  نيسابور"   بداير   وموطنه   منشؤه  وكان "،  مقُ "  مبدينة   لدوُ 
 .يُنسب للمدينتني

وال يوجد يف املصادر اليت ترمجت له ذكر حتديد للسنة اليت ُولد فيها، لكن بعد التتبع ُيكن  
 .  )5(هـ( 665-660استنباط أن ه ُولد ما بني )

 
املفسرين األدنه وي،  مصادر الرتمجة:    (1)  ، اخلوانساري،  (2/216)   ، 15، ط  األعالم الزركلي،    ، (420ص:  )  ، 1، ططبقات 

اجلنات  )  روضات  رقم:  106-3/102د.ط.،  نويهض،  260،  املفسرين (،  الزبريي،  ،  ( 146-1/145)  ، 3ط،  معجم 
واللغة  وآخرون،   والنحو  واإلقراء  التفسري  أئمة  تراجم  يف  امليسرة  طاملوسوعة  معجم  كحالة،  ،  (1/717-738)  ، 1، 

 (. 3/291)  ،، د.ط. املؤلفني 
سهل، أى كل بال تعب. وقال غريه: معىن خراسان    قال اجلرجاىّن: معىن خر: كل، وأسان:ُخر اس ان: كلمة أصلها فارسي،    (2) 

هـ، وضمت العديد من األقاليم اإلسالمية،    31، عام  ، فتحت يف عهد اخلليفة عثمان ابن عفان الشمس  مشرقابلفارسّية: 
، وخرج منها الكثري من العلماء. وحالياً تقع يف كل من إيران  وسرخس   ، ونسا  ،وطالقان   ، وبلخ   ،ومرو   ، وهراة  ، منها نيسابور

البلدان وأفغانستان وتركمانستان، يُنظر: احلموي،   ن أمساء  معجم ما استعجم م، أبو عبيد البكري،  (350/ 2)2، طمعجم 
 . ( 2/490)3، طالبالد واملواضع

املسلمون يف    : قُم  (3)  أنشأها  يوسف سنة  مدينة  بن  احلجاج  اخلالبة،  بني ساوة وأصفهان  هـ،  83يف زمن  بطبيعتها  اشتهرت   ،
  ، 1، طالبلدان اليعقويب،  يُنظر:    ،إيران   مدن   إحدى  حالياً   هيغلب عليها الشيعة حىت قال احلموي:"ال يوجد هبا سينٌّ قط"،  

   . ( 4/397)،  2، طمعجم البلدان، احلموي،  (84: ص)
مدن  (  نيشابور:  ابلفارسية )  نِّْيس ابُور  أو  نـ ْيس ابُور  (4)  من  والفواكه  مدينة  اخلريات  كثرية  وعمارة،  فضائل حسنة  ذات  خراسان، 

تقع حالياً    والثمرات،  العلماء،  من  الكثري  منها  ،  مشهد  اإلقليمية   العاصمة   قرب   إيران   شرق   مشايل   خراسان  مقاطعة  يفخرج 
 (. 473ص:  ) ، ، د.ط.آاثر البالد وأخبار العبادالقزويين، ، ( 97-95: ص)   1، طالبلداناليعقويب،  يُنظر: 

ديوان،    (5)  )يُنظر:  تفسريه  خالل  من  االعتقادية  النيسابوري  ونقد غر آراء  عرض  الفرقان(  ورغائب  القرآن    رسالة   ،ائب 
 (. 14)ص:  ، ماجستري
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 أخالقه وصفاته: 
من نبوغ يف جماالت العلوم املختلفة، كان من أهل   -رمحه هللا-ابإلضافة إىل ما متي ز به النيسابوري  

والتقوى، وكان عابداً، زاهداً، عازفاً عن سفاسف األمور، ومل ينشغل مبتاع الدنيا الزائف، مقبالً  الورع  
احلمد هلل  على ما ينفعه يف أمر معاده، وهذا ما عْب  عنه بصريح الكالم يف مقدمة تفسريه حيث قال: "

ال تكاد    ،ةة علي  ة ومه  ي  وجبلين ذا نفس أب  ،هالذي جعلنا ممن شرح صدره لإلسالم فهو على نور من ربِّّ 
تستأنس إال بذكر حبه. أعاف سفساف األمور، وأخاف املوبقات املوجبات للثبور. أميل عن زخرف  

 . )1("لنفس أن حتوم حول خمرجها وموجلهاها، وأكبح ازِّْبرِّجِّ  الدنيا و 
الذهب الدكتور حممد  العلم    -رمحه هللا–كان  ":  (2)قال  أساطني  ُملِّم  من  ابلعلوم   اً بنيسابور، 

العربية، اللغة  لفنون  التأويل    العقلية، جامعاً  الوافرة بعلم  له القدم الراسخ يف صناعة اإلنشاء، واملعرفة 
والتفسري، وهو معدود يف عِّداد احلفاظ واملقرئني، وكان مع هذه الشهرة العلمية الواسعة على جانب  

 .  (3) م من الزهد والتصوف"كبري من الورع والتقوى، وعلى مبلغ عظي
 : مذهبه العقدي

النيسابوري   اإلمام  ترمجة  يف  التعجب  تثري  اليت  األمور  هللا–من  يف   وجود   -رمحه  واضح  اختالف 
إىل  نسبته  أخرى  مصادر  عنه  تنفي  بينما  التشيع،  إىل  املصادر  بعض  نسبته  فلقد  العقدي،  مذهبه 
 التشيع، وتثبت أن عقيدته هي عقيدة أهل السنة واجلماعة، وُيكن استعراض االجتاهني إبجياز كالتايل: 

 :أواًل: االجتاه إىل نسبته للتشيع
، والعديد من املصادر الشيعية منها: الذريعة إىل )4(شيع: معجم املفسرينمن املصادر اليت نسبته إىل الت

الشيعة أنه من مصنفات  تفسريه على  أورد  وفيها  الشيعة،  منها:  )5(تصانيف  الشيعة،  تراجم  ، وكتب 
 

 (. 1/3، )1 ط ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
  عام   ، ومت اغتيالهلألوقاف   وزيراً   وُعني  ،األزهر   جامعة  يفللتفسري    أستاذاً   عمل.  م1915عام    لد وُ   : حممد حسني الذهبهو    (2) 

  دوافعها   الكرمي  القرآن  تفسري  يف  املنحرفة  االجتاهات  الكرمي،  والقرآن  الوحي  واملفسرون،  التفسري  :مؤلفاته   أهم  من،  م   1977
   (. 240/ 3)، 2، ط تتمة األعالم للزركلي رمضان،  . يُنظر ترمجته يف :  ودفعها 

 (. 229 /1)د.ط.،  ، التفسري واملفسرون، الذهب: يُنظر  (3) 
 . (1/145) ، 3ط،  معجم املفسرين "، نويهض، ر علماء الشيعة اإلمامية يف عصره مفسر، من كبا   حيث جاء فيه:" (4) 
 (. 16/36)، 3 ، طالذريعة اىل تصانيف الشيعة الطهراين، يُنظر:  (5) 
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 . )2(، وروضات اجلنات )1(أعيان الشيعة
 النيسابوري، وهي كاآليت: ويف الكتاب األخري ذكر املصنف األدلة على تشيع 

 أن صاحب كتاب "شرح من ال ُيضره الفقيه" ذكر شواهد لتشيعه، بعد النظر يف تفسريه. (1
 كون النيسابوري قد ُولد يف مدينة "قم" وهي مدينة شيعية منذ نشأهتا.  (2
 أن النيسابوري امسه "احلسن"، واسم أبيه "حممد بن احلسني". (3
 . )3(، وابلغ يف تبجيله وتعظيمهأن النيسابوري مدح أحد علماء الشيعة (4
أنه قال يف خطب بعض كتبه ُمعظِّّماً آل البيت  "على نبيه املختار وآله وعرتته األطهار"،   (5

 وقال: "مث على آله الذين أذهب هللا عنهم الرجس وطه رهم تطهرياً".
 : تفنيد تلك احلجج 

 اإلجابة عنها كالتايل: ال خيفى أن هذه احلجج واهية، ويف غاية التكلف، وُيكن 
 نه أ  رويقرِّ   بوضوحأما عن تفسريه فليس هناك أي شيء يدلُّ فيه على تشيعه، بل يذكر فيه   (1

 السنة   أهل  إىل   إال  الكتاب   هذا  يف  أمِّل   مل  إنين":  فيقول  واجلماعة،  السنة  هلأل  ينتمي
، بل و كان له ردٌّ على الشيعة اإلمامي ة يف )4("استدالالهتم  ووجوه  أصوهلم   نتفبي    واجلماعة،

 .)5(أكثر من موضع، وصر ح أبخطائهم، وفساد مذهبهم
وابلنسبة ملولده يف مدينة "قم" فهذه ليست حبجة أصاًل، فوجود اإلنسان يف مكان ال يقطع  (2

  بنسبته إىل عقيدة ومذهب أهل هذا املكان، فضالً عن أن  النيسابوري نشأ وترىب أصالً يف 

 
 (.  5/248، )د.ط. ، أعيان الشيعةاألمني،   (1) 
 (. 3/103د.ط.، ) روضات اجلناتاخلوانساري،  (2) 
السنة ال    (3)  أهل  من  أحداً  أن  اجلنات: "وظاهر  قال صاحب روضات  الطوسي،  الدين  نصري  الشيعي  والعامل  الفيلسوف  وهو 

 (. 3/103د.ط. ) روضات اجلنات يرضى أبن يذكر رجالً من الشيعة هبذه األوصاف، ويدعو له ابخلري"، اخلوانساري، 
(، وهذا ما أكده صاحب كتاب أعيان الشيعة حيث قال: "ال  607/ 6)1ط    ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان سابوري،  الني  (4) 

شك أن ظاهر حاله يف كتابه التفسري عدم التشيع" لكنه أردف ذلك بقوله: "إال أن يكون ذلك لنوع من املداراة"، يُنظر:  
 (. 248/ 5) د.ط.   ،أعيان الشيعة األمني،  

املثال:    (5)  سبيل  على  الفرقانغرائب  النيسابوري،  يُنظر  ورغائب  و)1/388)  ، القرآن  و)557/ 2(،  و  2/605(،   ،)
(3/428 .) 
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 نيسابور، وإليها نسبته األشهر، ونيسابور يغلب فيها مذهب أهل السنة واجلماعة.
السنة  (3 أهل  بني  جداً  شائع  أمر  فهذا  احلسني،  امسه  وجده  ابحلسن،  لتسميته  وابلنسبة 

 واجلماعة، و ليس خاصاً ابلشيعة.
ليس بدليل على تشيعه، ولكنه دليل (4 على   وأما عن مدحه ألحد علماء الشيعة فهذا أيضاً 

 .  )1(،  وعدله-رمحه هللا–إنصافه 
وعرتته فهذا ليس خاصاً ابلشيعة، بل أهل السنة   وابلنسبة للصالة على آل بيت النب   (5

 و ُيبوهنم و يوالوهنم. يصلون على آل النب 
 اثنياً: االجتاه إىل نسبته إىل أهل السنة واجلماعة:

الدكت ذلك  إىل  حمـذهب  حس ــور  الذهـــمد  وابح)2(بـــني  املوسـ،  امليــــــثي  تراجــوعة  يف  أئـسرة    مة ـــم 
 . )4(، والعديد من الباحثني األكادُييني)3(التفسري

وذلك هو الصواب بال شك، فليس هناك أي دليل صحيح على دعوى تشيعه، بل األدلة  
 متضافرة على إثبات اعتناقه ملذهب أهل السنة واجلماعة. 

 : مذهبه الفقهي

الفقهية    -رمحه هللا  -النيسابوري   للمسائل  استعراضه  املذهب، ويظهر هذا جبالء عند  كان شافعي 
ما   كثرياً  كان  حيث  فيها،  العلماء  ألقوال  وعرضه  ابآلايت،  للشافعي  املتعلقة  هللا –ينتصر    -رمحه 

يورد  ما كان  وكثرياً  مذهبه،  على صحة  له  أ  ويستدل  ذكر  ويعرض عن  الشافعي،  املذهب  دلة أدلة 
 

وهذا ما ذهب إليه صاحب كتاب أعيان الشيعة، واستدل على ذلك أبن هناك من علماء السنة أيضاً من مدح نصري الدين    (1) 
 (. 5/248)  د.ط. ،أعيان الشيعة األمني،  الطوسي، يُنظر: 

 . (233 / 1)د.ط.  ،  واملفسرون التفسري ،  الذهب  (2) 
املوسوعة  الزبريي، وآخرون،  وأطالوا الكالم يف تفنيد دعوى التشيع، وإثبات انتمائه إىل مذهب أهل السنة واجلماعة، يُنظر:    (3) 

 . ( 738-719/ 1)  ،1، طامليسرة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء والنحو واللغة
"،  النيسابوري االعتقادية من خالل تفسريه )غرائب القرآن ورغائب الفرقان( عرض ونقد راء  آيف رسالته: "ديوان،  منهم:   (4) 

 . 49-41، حيث فند تلك الدعوى، تنظر: ص: رسالة ماجستري
املناسبات يف تفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري، من  "  يف رسالته:   عبد القاهر عبد هللا ،   ،احلوري والباحث:    -

 . 16-11وفند أيضاً تلك الدعوى، تنظر: ص:   ،  رسالة ماجستري ، " سورةاجلمعة إىل سورة الناس 
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 املذاهب األخرى.
ولكن رغم ذلك فإن ه مل يكن متعصباً، بل تظهر شخصيته العلمية، واجتهاده وحتريه يف طلب  

 .   )1(احلق يف كثري من املسائل عندما رجح اآلراء املخالفه للمذهب يف بعض املسائل
 اتريخ وفاته:  

وفاته   سنة  حتديد  حول  األقوال  هللا–تضاربت  للوفاة   ،-رمحه  اترخياً  له  تذكر  مل  املصادر  فبعض 
حيث قال: "أم ا اتريخ وفاته فلم نعثر عليه يف الكتب  ،ابألساس، كما ذكر ذلك الدكتور حممد الذهب

 . (2)  اليت بني أيدينا"
كبري،  بشكل  األقوال  فيها  تباينت  قد  الوفاة  اتريخ  ذكر  فيها  ورد  اليت  املصادر  جند  بينما 

، وهو ما ذهب إليه  )3(فصاحب كتاب روضات اجلنات يذكر أن ه عاش وتويف يف القرن التاسع اهلجري
املؤلفني معجم  سنة  )4(صاحب  تويف  أن ه  األعالم  صاحب  وحدد  حمقق  (5)  هـ  850،  ذهب  بينما   ،

    . (6)هـ 728تفسري اإلمام النيسايوري )غرائب القرآن ورغائب الفرقان(، إىل أن ه تويف سنة 
جنده يف كتاب كشف  كما  الوفاة،  اتريخ  حتديد  يتضارب يف  قد  الواحد  املصدر  إن  حىت 

وفاته اتريخ  أن   فيه  ورد  الذي  عام  (7)  ـه  728  سنة  الظنون  تويف  أنه  ذكر  آخر  موضع  ويف   ،
   .(8) هـ828

 
]البقرة:    َّجم يل ىل مل خلُّٱ:  ابآلية اجه  احتجيف  لشافعي لإلمام ا يُنظر على سبيل املثال: خمالفته  (1) 

 (. 1/656، ) 1ط  ، غرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،  :على أن الوتر ليس بواجب  [238
واملفسرون،  الذهب يُنظر:    (2) أصاًل،  ( 229  /1)د.ط.،  ،  التفسري  ترمجة  على  له  يقف  مل  أبن ه  صرح  السيوطي  بل   ،

 . (1/525) ، ، د.ط.بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةالسيوطي،  يُنظر:
 . (3/103) ، د.ط. روضات اجلناتاخلوانساري،  (3) 
 . (3/291) ، ، د.ط. املؤلفني معجم  كحالة،   (4) 
   .( 2/216)، 15، ط   األعالمالزركلي، خري الدين ، : يُنظر  (5) 
، وهو ما  (حيث أثبت احملقق اتريخ الوفاة هذا على غالف الكتاب )1ط، غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري، يُنظر:  (6) 

 . ( 235)ص: 1" ط املفسرينمناهج  ذهب إليه الدكتور/منيع عبد احلليم حممود يف كتابه: "
 (. 2/1196)  ، ، د.ط.كشف الظنون عن أمساء الكتب والفنونخليفة،   حاجي يُنظر:  (7) 
 (. 2/1062)  املرجع السابق  ، يُنظركتابه الشمسية يف احلساب   أثناء الكالم عن (8) 
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حتديد الفرتة الزمنية اليت عاش    حماولة  وهذا التضارب الكبري دفع بعض الباحثني لالجتهاد يف
النيسابوري  االجتهادات وُيكن  ،فيها  تلك  تلخيص  بني  أبن    تلخيص  عاش  هللا  رمحه  النيسابوري 

إىل   الدراسات  ومتيل  اهلجري،  الثامن  القرن  ومنتصف  السابع  القرن  احصر  منتصف  ليت عاش الفرتة 
    . )1(هـ728: هـ  660بني :  رمحه هللا سابوريفيها الني

 :الثاين: حياة اإلمام النيسابوري العلمية طلبامل

للنيسابوري   اليت ترمجت  العلمية، لكنه بال    -رمحه هللا–رمبا ال تسعفنا املصادر  تفاصيل حياته  بذكر 
شك نشأ يف بيئة علمية قوية، فنيسابور شهدت حركة علمية زاهرة امتدت لقرون، وخت  ر ج فيها العديد  

 نشأته العلمية، وأشار هو  من العلماء واألئمة األفذاذ، وال شك أن  هذا كان له دور مؤثِّّر يف بواكري 
، وأخذ يف تعلم معانيه وعلومه  )2(إىل أن ه بدأ رحلته يف طلب العلم مبكراً، حيث حفظ القرآن يف صباه

 .  )3(منذ بواكري الشباب 
ورغم قلة املعلومات املتاحة حول تفاصيل رحلته العلمية، إال أن ه من السهل التوصل إىل مدى 
حيث  من  وذلك  لنا،  ُحفظت  اليت  مؤلفاته  يف  النظر  من خالل  العلمي،  ورسوخه  العلمية،  مكانته 

رعية فقط، تنُوعِّها، فلقد مشلت مؤلفات يف التفسري، وعلوم القرآن، واللغة، ومل تقتصر على العلوم الش 

 
الباحث:    (1)  الدينذهب  النيسابوري  ديوان، يف رسالته "  حممد بن مناج  )آراء  تفسريه  القرآن  غر االعتقادية من خالل  ائب 

هـ ، وقدم األدلة اليت تدعم تلك الفرضية، تنظر   740 -هـ  660، إىل أن الفرتة تنحصر بني: "ورغائب الفرقان( عرض ونقد 
 ، من البحث املذكور. 23-20يف ص: 

"ا  - رسالته  يف  احلوري،  هللا  عبد  القاهر  عبد  الباحث:  ذهب  تفسبينما  يف  الفرقان  ملناسبات  ورغائب  القرآن  غرائب  ري 
الناس  للنيسابوري، من سورة  هـ، وقدم األدلة اليت تدعم    750  -هـ    660"، إىل أن الفرتة تنحصر بني:  اجلمعة إىل سورة 

 ، من البحث املذكور. 6-5تلك الفرضية، تنظر يف ص:  
الباحث:    - ب "،التفسريالنيسابوري ومنهجه يف   ، يف رسالته "ماجد زكى اجلالد وذهب    1لفكر، األردن، ط دار ا   هطبع )قامت 

،  21-20ص:  هـ، وقدم األدلة اليت تدعم تلك الفرضية، تنظر يف    750  -هـ   670إىل أن الفرتة تنحصر بني:    ، (" هـ1421"
   من البحث املذكور.

  ، فظ لفظ القرآن الصبا وعنفوان الشباب ح وكان قد رزقين هللا تعاىل من إابن  عن نفسه يف مقدمة تفسريه: "  -رمحه هللا–قال    (2) 
 (. 1/5)1ط  ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  "، وفهم معىن الفرقان 

على أن وفقتين لصرف ريعان الشباب،    -اللهم-عن نفسه يف مقدمة شرحه لشافية ابن احلاجب: "أمحدك    -رمحه هللا–قال    (3) 
 (. 1/1)  دكتوراة، رسالة  حتقيق: ثراي مصطفى عقاب، ،شرح شافية ابن احلاجب النيسابوري، يف اقتناء العلوم واآلداب"، 
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 بل امتدت لتشمل العلوم العقلية، والطبيعية، مثل الفلك، واحلساب. 
صنعتها،   ودقة  املؤلفات،  هذه  قوة  إىل  منابإلضافة  ال  كمثال  النيسابوري  تفسري  لنا  إال يظهر  لك 

التسليم برسوخ املؤلف وعلوِّ كعبِّه يف شيت اجملاالت اليت ضمنها كتابه، وهذا مما كان جيهر حبمد هللا  
" قال:  عليه، كما  واملعقولةتعاىل  املنقولة  الفنون  أكثر  القلم يف  لتحريك  تعاىل  وفقين هللا  كما    ،وإذ 
 . )1("ه فيما بني أهل الزماناشتهر حبمد هللا تعاىل ومنِّّ 

مفسر يف  احلكماء،  فهو حكيم يف  العلوم،  ُجلِّّ  يف  ماهراً  أن ه كان  "ويظهر  عنه:  قيل  حىت 
املفسرين، حافٌظ للقرآن، حنويٌّ صريفٌّ يف النحويني والصرفيني، رايضي يف الرايضيات، أمههما احلساب 

بذلك بني علماء  ، منجم يف املنجمني، مؤلِّف يف مجيع هذه العلوم مؤلفات مشهورة، مشهور  )2(واهليئة
 .)3(أهل زمانه"

والتحقيق،  والتبحُّر  واألدب،  الفضل،  فأمره يف  "وابجلملة  علمه  سعة  مدى  على  يدل  فهذا 
وجودة الق رُِّية، يف متأخري علماء العامة، أشهُر من أن يذكر، و أبنُي من أن يسطر، وكان من كْباء 

 .)4(احلفاظ واملفسرين"
 شيوخه، وتالمذته:  

  ، (5)الشريازي  الدين  قطب  ر منها إال بشيخ واحد، وهومل تذكر مصادر ترمجته أمساء مشاخيه، ومل نظف
العديد من   يد  العلم، ودرس على  النيسابوري البد أن يكون قد ارحتل يف طلب  مبكانة  ولكن عاملاً 

 .املشايخ كما ال خيفى
 

 (. 1/1)رسالة دكتوراة،  حتقيق: ثراي مصطفى عقاب، ،شرح شافية ابن احلاجبالنيسابوري،  (1) 
ئ ة  (2)  اهْل يـْ اْلفلك هو    : علم  السماوية،  علم  األجرام  أ ْحو ال  ع ن  يْبح ث  علم  يفِّ    ، و ُهو   ْثِّري  أت  من  هل  ا  و م ا  بِّبـ ْعض  بـ ْعضه ا  وعالقة 

 (. 2/1002، د.ط.، )املعجم الوسيط ، األ ْرض
 (. 5/248)  ، د.ط. ، أعيان الشيعةاألمني،   (3) 
 (. 3/102د.ط.، ) روضات اجلناتاخلوانساري،  (4) 
سنة    ، ازيري الش  مصلح   بن   مسعود   بن   حممود   الدين   قطب   هو: 5)  بشرياز  والقضاء،    هـ،  634ولده  ابلتدريس  من  عمل  وكان 

ب و شرح مِّْفت اح  هـ، له العديد من املصنفات املشهورة، منها:    710، عابداً زاهداً، تويف:  أذكياء العامل شرح خُمْت صر اْبن احلْ اجِّ
الكربى السبكي،  ، يُنظر ترمجته يف:  السكاكي و شرح الكليات  (، ابن حجر العسقالين،  10/386،)2ط  ،طبقات الشافعية 

 (. 6/101)،  2ط ، الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة
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وإذا كان هذا هو احلال مع شيوخه، فاألمر أشد مع تالمذته، فلقد ضن ت كتب الرتاجم بذكر 
القدر، وهذه املكانة البد أن يكون له من أيٍّ من تالمذته، ولكن مما ال شك فيه أيضاً أن عاملاً هبذا  

 التالميذ الكثري، ممن ُيرصون على التلقي منه والتتلمذ على يديه. 
الواردة   اقرتحت  "فقد  احلاجب:  ابن  لشافية  مقدمة شرحه  قاله يف  ما  ذلك،  على  يدل  ومما 

وذكر أن هؤالء الطالب طلبوا منه شرح هذا الكتاب، وكذلك   )1(علي ، املختلفة لدي  اقرتاحاً ...."
فهذه بعض اإلشارات    ، )2(ذكر صاحب كشف الظنون أن أحد كتبه قام بتصحيحه تالمذته بعد وفاته

وجود تالميذ لإلمام ُيملون عنه، ويستفيدون منه، بل ويهتمون بتحقيق وتنقيح مصنفاته  د  اليت تؤكِّ 
 حىت بعد وفاته. 

  مؤلفاته:
   له الكثري من املصنفات املشهورة النافعة، منها:اإلمام النيسابوري 

، مطبوع يف ثالثة  وهو موضوع هذا البحث  ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان  املسمىتفسريه   (1
 .  جملدات 

، وهو نظري )أتويل اآلايت( للموىل كمال الدين عبد : وهو تفسري للقرآن أيضاً لب التأويل (2
   مطبوع.  ،)3(الرازق الكاشي

القرآن (3 واالبتداء  :أوقاف  الوقف  علم  يف  يف  السجاوندي  اإلمام  أل فه  ما  حذو  على  جاء   ،
 .كتابه، وهو مطبوع مع التفسري

الشافية البن احلاجب: يف علم الصرف (4 ، وهو شرح جامع مفيد معروف ابسم )شرح  شرح 
 . )4(، مطبوعالنظام(، وطُبع هذا الشرح مراراً، وعليه شروحات كثرية 

 
 (.  1/3)رسالة دكتوراة،  حتقيق: ثراي مصطفى عقاب، ،شرح شافية ابن احلاجبالنيسابوري،  (1) 
 (. 2/970)، ، د.ط.كشف الظنون عن أمساء الكتب والفنونحاجي خليفة،  (2) 
، يُنظر:  ( هـ  730هو عبد الرازق، مجال الدين بن أمحد )كمال الدين( ابن أيب الغنائم حممد الكاشي، صويف، مفسر )ت:    (3) 

خليفة،   والفنونحاجي  الكتب  أمساء  عن  الظنون  د.ط.كشف  الزركلي،  ( 336،  1/266)، ،  ط  األعالم ،   ،15  ،
(3/350 .) 

، للطالبة ثراي مصطفى عقاب، إشراف: أ.د/  شرح شافية ابن احلاجب دراسة وحتقيق وهناك رسالة دكتوراة يف هذا الشرح،    (4) 
 م.  1992  –هـ  1412حممد إبراهيم البنا، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، 
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( وهو ـ ه   672: وهو شرح على تذكرة احملقق النصري الطوسي )ت:  النصريية توضيح التذكرة  (5
 .  )1(خمطوط  ،(ـه 711شرح مشهور ومقبول، انتهى من أتليفه )

، وذكر فيه أنه أراد أن يكتب حاشية على  شرح مفتاح العلوم للسكاكي: يف النحو والبالغة (6
العلوم،   مفتاح  من  والصرف  النحو    شرح   أتليف  إىل  احلاشية  كتب  عن  عدل   مثقسمي 

 .، خمطوط)2(كامل
 . ، خمطوطة)3(تحرير شرح حترير اجملسطيال عبريتله كتب يف علم الفلك، منها: و  (7
 . ةخمطوط ، )4(يف األصول احلسابية( ةالشمسي  رسالة  ) ويف علم احلساب: (8

  
 

  

 
يف  امل  يوجد   (1)  األمريكي   يف ورقة،    409خطوط  اجلامعة  يُنظر:    بريوت   / مكتبة  أمساء  خليفة،    حاجي .  عن  الظنون  كشف 

 . (3/102)  ،د.ط.  روضات اجلنات اخلوانساري،  ، (1/391)، ، د.ط.الكتب والفنون
والفنونحاجي خليفة،    (2)  الكتب  أمساء  الظنون عن  املؤلفنيكحالة،  ، ويُنظر:  (2/1063)،، د.ط. كشف  ، د.ط.  معجم 

 (.  1818، رقم )(81/ 14)، 3 ، ط الذريعة اىل تصانيف الشيعةالطهراين،   ، و ( 3/291)
 (. 216/ 2، )15، ط األعالم شرح فيه كتاب حترير اجملسطي للطوسي، يُنظر: الزركلي،   (3) 
االطالع على املخطوط األصلي    ُيكن و  ،(2/1062، )1ط ،  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون خليفة،  حاجي  (4) 

 . ار املخطوطات اإلسالمية ابلشارقة عن طريق زايرة د
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عرض القراءات  و  التفسري  ، ومنهجه يف التعريف بتفسري اإلمام النيسابوري الثاين : املبحث 
 القرآنية.

 : ثناء العلماء عليهاألول: أمهية الكتاب و  املطلب

ضم ن كتابه خالصة تفسري من   ثحييف تصنيفه هلذا التفسري،    –رمحه هللا  –أبدع اإلمام النيسابوري  
سبقه من املفسرين، وأوىل عناية خاصة بتفسري اثنني من أهم املفسرين ومها اإلمام الزخمشري واإلمام  
تفاسري   من  النيسابوري  اإلمام  نقل  كما  القيم،  التفسري  هلذا  الكْبى  القيمة  فكانت  الرازي،  الفخر 

والتابعني العزيز،    الصحابة  لكتابه  الفهم  من  عليه  فتح هللا  ما  ذلك  إىل  وأضاف  عليهم،  رضوان هللا 
الفنون، فضم التفسري بني دفتيه الكثري من الفوائد، والغرائب من  ضافة إىل ما برع فيه من العلوم و ابإل

 شىت اجملاالت، ونقل كل ذلك أبسلوب سهل واضح، بال تكلف وال مبالغة. 
الكتاب   أثىن علي هذا وتظهر قيمة هذا  الثناء عليه، وكان أول من  العلماء على  اتفاق  من 

الكتاب اإلمام النيسابوري نفسه، حني قال يف خامتة التفسري: "ولعمري إن للمتبتل املنيب األواه نعم  
القراءة ووجهها إن اشتبه عليه  شيء منها، ومع اآلي   العزيز، وحمضرة  العون على تالوة كتاب هللا 

ل عن أماكنها ومظاهنا. وكذا التفسري بتمامه إن أراد البحث عن احلقائق، أو عزب  والوقوف إن ذه
 عنه شيء من تلك الدقائق". 

مث يقول مبي ناً قدر ما بذله من اجلهد يف تصنيفه، وقدر ما القاه من التعب واملشقه حىت أمته:"  
   . )1(وألجل هذا لقيت من أتليفه من عرق اجلبني وكد اليمني ما لقيت"

ُيتاز   النيسابوري  تفسري   " قال:  حيث  الزرقاين  اإلمام  العلماء:  من  الكتاب  على  أثىن  وممن 
 . )2(بسهولة العباره وحتقيق ما ُيتاج إىل حتقيق، مع قصد وخلو من احلشو"

شارة من أحسن شروح كتاب هللا اجمليد، وأمجعها للفوائد  : "وتفسريه املقدم إليه اإل)3(وقال اخلوانساري

 
 . ( 608:   6/609)  ، 1ط، غرائب القرءان ورغائب الفرقان،  النيسابوري (1) 
 (. 2/75، )3ط ، مناهل العرفان يف علوم القرءانالزرقاين،   (2) 
هو: السيد حممد ابقر ابن مريزا زين العابدين بن أيب جعفر بن احلسني اخلوانساري، مؤرخ، أديب، ولد ونشأ يف خونسار،    (3) 

، ط  األعالم (، الزركلي،  9/187د.ط.، ) ، أعيان الشيعةهـ(، يُنظر ترمجته يف: األمني،  1313صاحب روضات اجلنات، ت )
15( ،6/49 .) 
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كًما وكيًفا     )1(اللفظية واملعنوية، وأحوزها للعوائد القِّْشري ة واللُّبية، وهو قريب من تفسري )جممع البيان(
إىل  واإلشارة  أواخره،  التأويل يف  ومراتب  تفسرياآلي،  أوائل  األوقاف يف  أحكام  بزايدة  وترتيًبا،  ومسًة 

 .)2(لة من دقائق النكات العربية يف البني" مج
الغماري وحتقيقات، ُيكي  وقال  فوائد  على  يشتمل  جليل  تفسري  النيسابوري:"  تفسري  عن 

 . )3(القراءات املشهورة، ويوجه ما احتاج منها إىل توجيه " 
فالكتاب حجة يف اببه، مرموق من كل من اطلع عليه بعني اإلكبار، مقد   على  م  وابجلملة 

مهه    ل  ض هلا فريقاً منها جعل جُ ن قي  أوإن من فضل هللا على األمة  ،  نظائره من كتب التفسري الكبار
واستنباط دالئل إعجازه املنبهرة أمام أفئدة   ، والسهر على استخراج كنوز املعرفة من آايته ، خدمة كتاهبا

 .العاملني

 الثاين: مصادر اإلمام النيسابوري يف كتابه.  املطلب

 يف خامتة تفسريه:  -رمحه هللا– النيسابوري اإلمام قال
  ( 4)"وقد تضم ن كتايب هذا حاصل التفسري الكبري اجلامع ألكثر التفاسري جل  كتاب الكشاف

أساتذة   من  القبول  له  رزق  املستحسنة   األطراف الذي  النكت  على  ذلك  مع  واحتوى  واألكناف، 
متفرقة   وجدت  أو  األصحاب،  تفاسري  سائر  يف  يوجد  مل  مم ا  العجيبة  احملكمة  والتأويالت  الغريبة، 

"أم ا   فيقول  ويستطرد  واألذانب"،  الذيول  طويلة  جمموعة  أو  الكتب    األحاديثاألسباب  من  فإم ا 
األصول كجامع  الكبري  (6) واملصابيح  (5) املشهورة  والتفسري  الكشاف،  كتاب  من  وإم ا  ،   (7)وغريمها، 

 
 هـ(.  548ت )  سري القرآن، من أتليف العامل واملفسر الشيعي الفضل بن احلسن الطْبسي،جممع البيان يف تفهو كتاب:  (1) 
 (. 3/97، د.ط.، )روضات اجلناتاخلوانساري،  (2) 
 (. 155، )ص: 2، طبدع التفاسريالغماري،  (3) 
 .هـ( 538:  ت القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري جار هللا )   ، أليب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل كتاب:    هو   ( 4) 
جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن  ، والذي ألفه  جامع األصول يف أحاديث الرسولكتاب:   هو  (5) 

 . ( هـ606:  تابن األثري )  ،اجلزري  ،عبد الكرمي 
 هـ(.  516: ت)  سني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي، احل، لإلمام مصابيح السنة كتاب:    هو (6) 
   .هـ( 606:  تفخر الدين الرازي، حممد بن عمر بن احلسن التيمي ) ل،  التفسري الكبري   أومفاتيح الغيب   كتاب:  هو (7) 
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إال    ( 1) يف فضائل السور فإان  قد أسقطناها ألن  النقاد زيفها    وحنومها إال األحاديث املوردة يف الكشاف
وأم ا   منها.  شذ   السجاوندي  الوقوفما  لآلايت   ( 2)فلإلمام  وإثبات  تعليالهتا،  لبعض  اختصار  مع 

النزول لتوقفها على التوقيف. وأم ا   أي تفسري  -فمن كتاب "جامع األصول" و"التفسريين"    أسباب 
والرازي الواحدي"  -الزخمشري  "تفسري  من  اجلوهري"    اللغةوأما  ،  (3)أو  "صحاح  ومن ،  (4)فمن 

ائر املسائل األدبية فمن التفسريين واملفتاح وسائر الكتب وأما املعاين والبيان وس  التفسريين كما نقال،
الفقه وال سيما "شرح الوجيز" لإلمام   العربية، وأم ا األحكام الشرعية فمنهما ومن الكتب املعتْبة يف 

قدس    ،(6) ويل فأكثرها للشيخ احملقق املتقي املتقن جنم امللة والدين، املعروف بدايةالتأأما    ، (5) الرافعي

 
   كذا يف املطبوع، والصواب: زيفوها.  (1) 
  ، التفسريعني  من مصنفاته:  مفسر،   مقرئ حنويٌّ  ،إمام كبري حمقق  ،الغزنوين   ،يُّ دِّ نْ او  ج  الس  ،  أبو عبد هللا  ،حممد بن طيفور :  هو  (2) 

النهاية يف    (، يُنظر ترمجته يف: ابن اجلزري،هـ  560، ت ) وكتاب الوقف واالبتداء الكبري وآخر صغري   ،وعلل القراءات   غاية 
القراء  السيوطي،  139/  2) 1ط  ،طبقات   ، املفسرين  (  ططبقات  القفطي،101، )ص:  1،  أنباه    (،  على  الرواة  إنباه 

 . ( 3/153، )1، طالنحاة
 (. 7/27" )األعالم: ومل أجد )سجاوند( يف كتب البلدان وال كتب اللغة   "، فقال الزركلي: "يُّ دِّ نْ او  ج  الس   وأما عن نسبته " -
النيسابوري،  هو:   (3)  الواحدي،  علي  بن  حممد  بن  أمحد  بن  علي  احلسن  املفسر،الشافعي أبو  العالمة  يف    إمام كان    ،  عصره 

  وغريها، ت   التحبري يف األمساء احلسىن،، و أسباب النزول ، وله كتاب ، والوجيز الوسيط ، و البسيط، صنف ثالثة تفاسري: التفسري 
الذهب،  ـ(ه 468) يف:  ترمجته  يُنظر  النبالء ،  أعالم  طسري   ،3 ( السيوطي،  18/339،  املفسرين (،  ططبقات  )ص:  1،   ،

 (. 5/240، )2، ططبقات الشافعية الكربى (، السبكي،  78
العالمة اللغوي، النحوي،    األتراري، وأترار: هي مدينة فاراب، ، ويقال له  أبو نصر الفارايب   ،إمساعيل بن محاد اجلوهري هو:   (4) 

ه  وله كتاب يف )العروض( ومقدم  "، من أشهر مصنفاته"الصحاح"،أحد من يضرب به املثل يف ضبط اللغة  قال عنه الذهب: "
النبالء لذهب،  ا (، يُنظر ترمجته يف:  هـ  393"، ت )النحو "يف   الرواه (، القفطي،  12/526، )3، طسري أعالم    1، طإنباه 

   . (2/656، ) 1، طمعجم األدابء (، احلموي، 1/229)
ولد    فقيه، من كبار الشافعية،  ،الرافعي  القاسم  أبو  ،عبد اْلك رِّمي بن حُم م د بن عبد اْلك رِّمي بن اْلفضل بن احْلسن اْلقْزوِّيينِّ   هو:  (5) 

،  احملرر ، من أشهر مصنفاته: العزيز شرح الوجيز، هـ 623عام :   كان له جملس بقزوين للتفسري واحلديث، وتويف فيها  هـ، 557
قزوي   التدوين يف ذكر السبكي،    أخبار  ترمجته يف:  يُنظر  الكربى .  الشافعية  قاضي شهبة،  8/281،)2، ططبقات  ابن   ،)

 (. 2/75، )1ط ، طبقات الشافعية 
ا،  مه حمدث، مفسر، روى عن جماهد وابن أيب جنيح وغري ،  كي، أبو موسى، املعروف اببن داية ميمون اجلرشي املعيسى بن  هو:  (6) 

ابن حبان، وقال األجري: "ثقة إال أنه يرى القدر". له  =وعنه سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وكيسان. وثقة مجاعة منهم  
 (. 1/409، )  3، طمعجم املفسرين ، ويهضن. يُنظر ترمجته يف:  تفسري صغري وهو "تفسري القرآن"  
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 . (1)نفسه، ورو ح رمسه"
 : الثالث:  منهج اإلمام النيسابوري يف التفسري  املطلب

يف تصنيف كتابه جيد أنه قد سلك منهجاً واضحاً، مضطرداً يف  -رمحه هللا -املتتبع لطريقة النيسابوري 
 أتليفه، تظهر مالحمه يف النقاط التالية: 

من العلوم و املعارف، ويظهر   إليها ما فتح هللا عليهالسابقة، ويضيف    اعتمد على التفاسري (1
     منهجه اخلاص. 

واحلديث عن   (2 وآداهبا،  القراءة  لفضل  فيها  تطرق  مقدمة،  إحدى عشرة  بوضع  الكتاب  بدأ 
 القراءات واملراد ابألحرف السبعة، والرسم العثماين، والوقف واالبتداء، واالستعاذة، وغريها. 

حروفها،   (3 عدد  ويذكر  واملدين،  املكي  يُبنيِّّ  و  امسها،  إىل  سورة  كل  تفسري  بداية  يف  يشري 
 وكلماهتا، وآايهتا. 

يبدأ يف تفسري السورة بعد تقسيم آايهتا إىل جمموعات متجانسة، فيفسر كل جمموعة على  (4
الوقوف،   القراءات،  هي:  غالبها،  يف  مطردة  عناوين  أربعة  وفق  اآلايت،  ذكر  بعد  حدة 

 التفسري، التأويل.
أيضاً   (5 ويذكر  لصاحبها،  قراءة  كل  وينسب  العشرة،  القراءات  يُبنيِّّ  القراءات:  عنوان  حتت 

وليس   التفسري،  ثنااي  يف  يوردها  املتواترة، حيث  القراءات  عن  فصلها  مع  الشاذة،  القراءات 
 ضمن القراءات.

يُبنيِّّ   (6 الوقوف:  عنوان  وحكمهاوحتت  اآلايت  هذه  يف  ابلرمز،  اً مشري   ،الوقوف  وقد    إليه 
النيسابوري يف كتابه مواضع الوقف وأحكامها يف كل سورة، وهذه ميزة مل تتوفر   استقصى 

  هبذا االستقصاء إال عنده.  
 .شرح املفردات واملعىن اإلمجايل ووجوه اإلعراب حتت عنوان التفسري: ي (7
النزعة الصوفية لدى لآلايت، مما يدل على    (2) حتت عنوان التأويل: يتعرض للتفسري اإلشاري (8

 
 . (6/606،607 ، ) 1ط  ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان يُنظر النيسابوري،  (1) 
"أتويل  (، التفسري اإلشاري هو:  1/474(، )1/314املرجع السابق، )  يُنظر : مثلة للتفسري اإلشاري يف تفسري النيسابوريأل  (2) 

بينها وبني الظاهر واملراد أيضا وأهم كتب  ،  القرآن بغري ظاهره إلشارة خفية تظهر ألرابب السلوك والتصوف، وُيكن اجلمع 
الد النيسابوري وتفسري األلوسي وتفسري التسرتي وتفسري حميي  أربعة تفسري  بن عريبالتفسري اإلشاري  الزرقاين، "ين  مناهل    ، 

= 
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 املصنف. 
السور،   (9 بني  وكذلك  البعض،  بعضها  اآلايت  بني  املناسبات  بذكر    من   احلكمة  وبيان اهتم 

 . واملشتبهات  املتشاهبات  ذكر وكذلك  اآلايت، تكرار
 اهتم بذكر أسباب النزول، وبيان الناسخ واملنسوخ. (10
ي  رواايت   من  واختارها  الثقات   كتب  من  مجعها  اليت  ابألحاديث  تفسريه  عضد (11  قوثمن 

"إن هيقول  نكا  لذلك   اختياره،  يف  داً قان  وكان  وأخبارهم،  أبسانيدهم   برواايت   خذأي  مل  : 
 . " )1(منها  ّ  شذ   ما إال زيفوها النقاد  ألن السور، فضائل يف الواردة األحاديث يف الكشاف

أقوال العلماء ومذاهبهم، وأدلتهم،  يذكر املسائل الفقهية املتعلقة ابآلية، ويستطرد يف ذكر   (12
 وتوجيه تلك األدلة، حمتفظاً بشخصيته العلمية يف النقد، واالختيار والرتجيح. 

أقوال   (13 كذلك  ويورد  العلماء،  آراء  ذكر  يف  ويتوسع  والكالمية،  العقدية  القضااي  يذكر 
 .       )2(الفالسفة، مث يتناوهلا ابلنقد والتحليل

للقراءاتمنهج    :رابعال  املطلب عرضه  يف  الذيناإلمام  السبعة  القراء  ذكر  مع  يف    ،  ذكرهم 
 مقدمته.

من القراءات يف ثنااي تفسريه، ُيالحظ أنه مل يلتزم  -رمحه هللا  -بعد التتبع والدراسة ملا أورده النسابوري 
   يف عرض تلك القراءات مبنهج واضح حمدد، لكن ُيكن إمجال طريقته يف عرض القراءات يف النقاط

 التالية: 
مُ :  أوالً  عامل  جمرد  القرآنية  للقراءات  عرضه  يكن  القراءات  مل  جعل  بل  التفسري،  يف  ساعد 

أساساً لتفسريه، فكان يبدأ بسرد القراءات قبل أن يتعرض لتفسري اآلايت؛ ملا للقراءات من أمهية يف  
فكان   املعىن،  اختالف  أثر يف  له  القراءة  فاختالف  اآلايت، مث  يذكر  -رمحه هللا–التفسري،  أو  اآلية 

 خالل التفسري.  ات القراءقد يتطرق إىل توجيه يعرض ما هبا من قراءات أصواًل وفرًشا، و 

 = 
 . (2/78، )3، طالعرفان

 (. 6/607، )1ط   ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
-35)ص:    آراء النيسابوري االعتقادية من خالل تفسريه )غرائب القرآن ورغائب الفرقان( عرض ونقد يُنظر: ديوان،    (2) 

 (، بتصرف. 37
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اليت  اثنياً:   فالقراءات  مث  ومن  السجستاىن،  اختيار  إليها  وأضاف  املتواترة  العشر  القراءات  ذكر 
  يف   نذكر   فنحن حيث قال يف املقدمة األوىل اليت قدم هبا لتفسريه: "   ، تعرض هلا يف التفسري أحد عشر قراءة 

 .)1(" املختارين   األئمة   إىل   املنسوبة   واألربع   السبعة،   القراء   إىل   املنسوبة   السبع   ت ءا القرا   من   الكتاب 
وذلك يف   ،إال ملا فيه نكتة أو غرابة  ال يتعرض له،  لقراءات الشاذةا  ما عدا ذلك من:  اثلثاً 

نكتة أو  وأما الشواذ فال نتعرض منها إال ملا فيه  : " -رمحه هللا–خالل القراءات قال  أثناء التفسري ال يف
  (2) "ت ءاغرابة وذلك يف أثناء التفسري ال يف خالل القرا

 : منها  ، لتفسريه مبقدمات هامةاإلمام وقد قدم  رابًعا:
االوىل والقارئاملقدمة  القراءة  القراءة  ،: ىف فضل  القراءات   ،وآداب  وذكر   ،وجواز اختالف 

 القراء املشهورين املعتْبين. 
 من زن ُّٱ  : ىف الكالم على االستعاذة املندوب إليها ىف قوله عز من قائل:املقدمة الثانية

َّ مي زي ري ٰى ين ىن  نن
  (3) . 

: ىف فوائد مهمة تتصل بتواتر القراءات السبع، والكالم على نزول القرآن على  املقدمة الثالثة
 سبعة أحرف. 

 : ىف كيفية مجع القرآن . الرابعةاملقدمة 
املصحف والكتاب والقرآن والسورة واآلية والكلمة واحلرف وغري   : ىف معايناملقدمة اخلامسة

 ذلك.
السادسة واملئنياملقدمة  واملثاىن  الطوال  السبع  ذكر  ىف  واحلواميم  ،:     ،والطواسيم 

ُ
  ، لفص  وامل

 وغري ذلك.  ،واملسبحات 
تب بعضها على خالف بعض ىف املصحف وهى ىف روف الىت كُ : ىف ذكر احلاملقدمة السابعة

 األصل واحدة. 
 : ىف أقسام الوقف.املقدمة الثامنة

 
 (. 9/ 1، ) 1، ط غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري، : نظر يُ  (1) 
 (. 1/13)املرجع السابق   2) 
 . 98سورة: النحل، اآلية:  (3) 
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ُ
  بنيِّّ مث يُ   ، أوجه القراءات فيهابنيِّّ مث يُ   ،ف يف هذا الكتاب أن أييت ابآلايت أوالً صنِّّ ومنهج امل

ضمن    إليه ابلرمز، مث يذكر بعد ذلك تفسري اآلايت ذاكراً   مشرياً   ،الوقوف يف هذه اآلايت وحكمها 
املفردات  وشرح  النزول  أسباب  ابلتأويل  ،ذلك  ذلك  بعد  مث أييت  اإلعراب،  ووجوه  اإلمجايل   ،واملعىن 

  ه يقصد ابلتأويل التفسري اإلشاري الصويف الذي يذهب إىل أبعد من املعىن الظاهر لآلية.ويظهر أن  
كتابه: قال   يف  ألكثر "  النيسابوري  اجلامع  الكبري  التفسري  حاصل  هذا  كتايب  تضمن  وقد 

التفاسري جل كتاب الكشاف الذي رزق له القبول من أساتذة األطراف واألكناف، واحتوى مع ذلك  
على النكت املستحسنة الغريبة، والتأويالت احملكمة العجيبة مما مل يوجد يف سائر تفاسري األصحاب،  

الذيول واألذانب أو وج الكبري كتاب   ( 1)"دت متفرقة األسباب أو جمموعة طويلة  )ويقصد ابلتفسري 
 الفخر الرازي(

مث   ،مث ابن كثري  ،بدأ أبيب عمرو بن العالء  ،على النحو التايلاء  ر  القُ   النيسابوري  : رتبخامًسا
،  مث سهل  ، مث خلف  ،مث يعقوب  ،مث أيب جعفر  ،مث الكسائي   ، مث محزة  ،مث عاصم  ،مث ابن عامر  ،انفع

قرأ على مجاعة    ، أغزرهم علما وأثقبهم فهماورمبا كان تقدمي أاب عمرو يف الرتتيب لعدة أسباب: أنه  
جلة من التابعني، من أهل احلجاز والعراق، كمجاهد، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبري، وُيىي بن 

-رأيت رسول هللا  يف البالد، وأخْب مثل سفيان بن عيينة قال:    واشتهرت قراءته،  ر، وأيب العاليةمُ عْ يـ  
يف املنام فقلت: اي رسول هللا قد اختلفت علي القراءات، فبقراءة من أتمرين أن    -صلى هللا عليه وسلم

وقال أمحد بن حنبل يف إحدى الرواايت عنه: قراءة أيب ابن العالء،    أقرأ؟ قال: "اقرأ بقراءة أيب عمرو
 . (2)"أحب القراءات إيل، هي قراءة قريش، وقراءة الفصحاءعمرو 

الطرق:  سادًسا و  رواهتم،  وأمساء  اعتمدهم  الذين  القر اء  أمساء  بذكر  ونذكر  عنهم،    اهتم 
 ترمجة هؤالء القراء:  ابختصار

 
 

 
 (. 6/606، )1، ط  غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
 (. 7،  6، د.ط، )ص:إبراز املعاين من حرز األماين،  أبو شامة  2)  
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 .  (1) أبو عمرو بن زابن بن العالء البصري (1
ن  القراء    البصري،   عمرو   أبو   املازِّينُّ،  مث   التميميُّ،   ،(2) الُعراين  بن  عم ار   بن   العالء   بن  زاب  أحد 

قرأ على خلق كثري: مبكة    ابلبصرة،   نشأ   وقد  مبكة،(  هـ68)  سنة   لدوُ   ،السبعة ومن أئمة اللغة واألدب 
والبصرة، والكوفة،  املنورة،  واملدينة  ابلبصرةو   املكرمة،  القراءة  اإلمامة يف  انتهت  قال  إليه  عبيدة    وأب، 

  أعلم الناس ابلقرآن، والعربية، وأايم العرب، والشعر، وأايم الناس.   "أبو عمرو"معمر بن املثىن: كان  
 (. هـ 154سنة )  ابلكوفة  -رمحه هللا–تويف 

عن أيبِّّ   ،-رضي هللا عنهما -، عن ابن عباس)4(، وسعيد بن جبري)3(روى عن جماهد بن جْب
 . ، عن رسول هللا  بن كعب 

 روى عنه:  ، (5) أبو حممد حيىي بن املبارك اليزيدي : رواته ثالثة

 .  (6) الدوري العزيز عبد بن عمر  بن حفص عمر أبو
 

الطبقات واألعصارالذهب،    يُنظر ترمجته يف:  (1)  الكبار على  القراء    النهاية   غاية  (، ابن اجلزري،62-1/58)  ، 1، طمعرفة 
 . ، (462-1/461)  ،1، طمعجم حفاظ القرآن عرب التاريخ ،  حميسن(، 292-1/288، )1ط

  ولكن   وقيل غري ذلك،  العالء،  بن  عمرو  أبو:  أي   كنيته،  هو  امسه :  وقيل  قيل: الُعراين بن العالء بن عمارف   امسه،  يف  اختلف  (2) 
 . ( 58ص: ) ، 1، ط معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارالذهب، أنه: زابن، يُنظر:  الراجح

ْبن ج ْْب   (3)  أبو احلجاج املكي،    ، جُماهِّد  القراء واملفسرين،  السائب املخزومي اإلمام، شيخ  بن أيب  السائب  ابن  ،  موىل  قرأ على 
منهم:    ،عليه مجاعة   وقرأ  ،وأيب هريرة، وعبد هللا بن عمرو، ومجاعة من الصحابة    ،وروى عن عائشة  ،ثالثني عرضة   عباس

،  (4/450)،  3ط  ،سري أعالم النبالءالذهب،    :نظر يُ ،  ( هـ  104)، ت  ، وأبو عمرو بن العالء، وابن حميصن ابن كثري الداري
 . (2/42، )1ط،  غاية النهاية(، ابن اجلزري، 37،)ص:  1، طمعرفة القراء الكبار و

أبو    وقرأ عليه على عبد هللا بن عباس،    كان من أعلم التابعني، قرأ  ،الكويف  ، أبو عبد هللا األسدي  ، سعيد بن جبري بن هشام   (4) 
القراء الكبار على الطبقات  الذهب،  هـ، يُنظر:    95، عام  بواسط   قتله احلجاج ،  عمرو بن العالء و املنهال بن عمرو معرفة 

 . (93/ 3،)15ط،  األعالم (، الزركلي،  1/305)1، طغاية النهاية(، ابن اجلزري، 38ص: )، 1ط، واألعصار
يف    له اختيار،  عامل ابلعربية واألدب ، شيخ القراءهـ،  138ولد  ، بن املغرية العدوي البصري، ُيىي بن املبارك أبو حممد اليزيدي: (5) 

قرأ   ث عنه وعن ابن جريج. وحد    به،  ابلقيام  خ ل فه  الذي  وهو  عمرو   أيب  عن   عرضاً   القراءة   أخذمل خيرج فيه عن السبع،   القراءات 
  ، سري أعالم النبالءو(  90،)ص:1ط  ، الكبار  القراء   معرفة   الذهب، يُنظر:    هـ(.  202)ت    وغريهم،عليه الدوري والسوسي،  

 (.  2/377، )1، ط  النهاية  غاية  اجلزري،  وابن ،  ( 9/563)،    3ط
  تويف ،  القراءات   مجع   من   أول   وهو   ، ( ببغداد حملة )   الدور   إىل   النحوّي، نسبته   الدوري   صْهب ان   بن  العزيز   عبد   بن  عمر   بن   حفص   ( 6) 

ترمجته يف:   ، ه 250:حدود  يفِّ  الكبار الذهب،    يُنظر  القراء  اجلزري،    ، ( 113ص:)،  1، طمعرفة  النهاية وابن  ،  1ط  ،غاية 
= 
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   .(1) السوسي زايد بن صاحل شعيب وأبو -
 . (2) محاد  بن إبراهيم قاإسح وأبو -
 .(4)  غالب بن حممد جعفر أبو :عنه  روى  ،(3)أبو نعيم شجاع بن أيب نصر البلخيو 

 . (6)  رومي بن حممد عمرو  أبو : روى عنه ، (5)وعباس بن فضل األنصاري
 
 

 = 
 (. 2/264)، 15ط  ،األعالم و الزركلي،   ،( 1/255)

  حممد  أيب   عن  ومساًعا   عرًضا  القراءة   أخذ،  الرقي   السوسي   شعيب  أبو ،  إبراهيم  بن  إمساعيل   بن  هللا  عبد   بن  زايد   بن  صاحل   (1)  
وأخذ عنه احلروف أبو عبد الرمحن    وغريهم،  وموسى بن جرير النحوي، وعلي بن احلسني،  قرأ عليه ابنه أبو معصوم.   ،اليزيدي
الكبارالذهب،    يُنظر ترمجته يف:   ، ه(  261)  ت   ،النسائي  القراء  النهاية ( وابن اجلزري،  115)ص:  1ط   ،معرفة    1ط  غاية 

(1/333 .) 
)وهو غريإسحاق  أبو   محاد   بن   إبراهيم   ( 2)   السجادة  له صاحب  يقال  قرأ   على   قرأ   (، سجادةب  امللقب   جعفر  ،    عليه   اليزيدي، 

 (. 1/12)  1ط ، غاية النهايةابن اجلزري،  يُنظر ترمجته يف: ه. 260  بعد الزينب، تويف  إبراهيم بن   موسى
  ة جل    من   وهو   ، العالء  بن  عمرو   أيب   قرأ على   كبري،   ثقة  املقرئ،   الزاهد  ، البغدادي   مث   البلخي  نعيم   أبو   نصر   أيب   بن  شجاع   ( 3)  

يُنظر    ، هـ(   190)  ت  وحدث عن األعمش وغريه، أخذ عنه القراءة أبو عبيد القاسم بن سالم، وحممد بن غالب.   ، أصحابه
 . ( 1/324)،1، طغاية النهاية  ابن اجلزري،، و ( 96ص: )، 1ط، معرفة القراء الكبار  الذهب، ترمجته يف: 

  قرأ ،  أصحابه   أضبط   وهو  عمرو   أيب   عن   شجاع   عن   عرضا   القراءة   املقرئ، أخذ   البغدادي   األمناطي   جعفر   أبو   غالب   بن   حممد   ( 4)  
الذهب،    يُنظر ترمجته يف: هـ(  254وغريهم، ت )  الصواف،   احلسني  بن  واحلسن   سهالن،  بن هللا  وعبد   احلباب،   بن  احلسن  عليه 

 .   (2/226، )1، طغاية النهايةابن اجلزري،  ، (127،)ص:1ط  ،معرفة القراء الكبار 
وروى    ، بن العالء   كان من أكابر أصحاب أيب عمرو ،  ، أبو الفضل عباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد األنصاري، الواقفي ال  (5)  

،  اختيار يف القراءة وله    ،وأيب عمرو عن مطرف بن معقل الشقري عن ابن كثري  ،القراءة أيًضا عن خارجة بن مصعب عن انفع 
  يُنظر ترمجته يف:  ،( هـ  186)  ت   ، وغريهم، عبد الرمحن بن واقدو   ، وعارم بن عمر املوصلي   ، روى القراءة عنه محزة بن القاسم

،  15ط    ،األعالم   ، والزركلي،( 1/353)،  1ط  ،غاية النهاية   ابن اجلزري،، و (96ص:  )،  1ط،  معرفة القراء الكبار   الذهب،
(3/264 ) . 

،  أصحاهبما  أجل من اليزيدي، وهو حممد وأيب   الفضل بن العباس عن  عرضا القراءة  رومي، أخذ بن   هللا عبد بن   عمر بن  حممد  (6) 
  . احلسن  بن   وعلي   عقيل   بن   عبيد  بن  حممد  عنه   احلروف  حروفهما، روى   الكسائي   وعن   اللؤلؤي  موسى   بن  أمحد  عن   وروى

 (. 2/218)1ط  ،غاية النهاية  ابن اجلزري،  يُنظر ترمجته يف: 
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 .  (1) املكي كثري ابن   (2
الداري، املكي، أبو معبد موىل عمرو بن علقمة الكناين،    ،بن املطلب  هو عبد هللا بن كثري 

ُولد مبكة ) الداري،  العطار  الداري ألنه كان عطاراً، والعرب تطلق على  القراء    45قيل له  هـ( أحد 
السبعة، اتبعي من الطبقة الثانية، وهو إمام أهل مكة يف القراءة والضبط، تصدر لإلقراء فيها بعد وفاة  

هـ(،   120هـ( وكان قاضي اجلماعة يف مكة، واعظاً ورعاً كبري الشأن، تويف )  103جماهد بن جْب )
  عن رسول هللا ،  عن أيب بن كعب  ،  -رضي هللا عنهما-  عباس عن ابن    ، روى عن جماهد بن جْب

. 
 . (3)الربعي أعني بن إسحق بن حممد  ربيعة أبو   : روى عنه (2) البزي احلسن  أبو رواته أربعة:

   .كثري  ابن عن رجاله عن (4) فليح  بن للا  عبدو 
 القواس   عن   وروى   ؛ رجال   أيضاً   كثري   ابن   وبني وبينه ،( 5)  القواس  حممد  بن   أمحد  احلسن  أبوو  

  .كثري  ابن عن (1) صاحل بن زمعةو  . (6) قنبل
 

الكبار   الذهب،  يُنظر ترمجته يف:  (1)   القراء  النهاية   ابن اجلزري،  ، ( 49ص:)  1ط،  معرفة  و الزركلي،  ،  ( 1/365)  1ط  ،غاية 
 . ( 1/365، )1ط  ،معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ  ، حميسن، و ( 4/115)،  15ط  ، األعالم

  أستاذ   احلرام،   املسجد   ومؤذن  مكة  مقرئ  املكي احْلسن،  أ اب    ويكىن   بزة  أيب  بن  انفع  بن  القاسم  بن   هللا  عبد  بن  حممد  بن  أمحد  (2) 
،  فرح  بن  أمحد  و   احلباب   بن   احلسن   و   اخلزاعي   حممد   بن  إسحاق عليه   قرأ و   ،   زايد   بن   هللا   وعبد  أبيه  على   قرأ   متقن،  ضابط   حمقق 

( ت  الكبار الذهب،  هـ(.يُنظر:    250وغريهم.  القراء  )ص:1ط  ، معرفة  اجلزري،  102،  وابن  النهاية (  ،  1ط  ، غاية 
(1/120  .) 

  . هـ(   294ت )وقنبل،    البزي   عن   عرضاً   القراءة  أخذ ،  املكي  الربعي   ربيعة   أبو   سنان   بن   أعني   بن   وهب   بن   إسحاق   بن   حممد  ( 3)  
 (. 2/99، ) 1، ط  غاية النهايةابن اجلزري، ، و (133،)ص:1، ط  معرفة القراء الكبارالذهب،   يُنظر ترمجته يف: 

قرأ   إسحاق   أبو   املكي   ، رايح  بن فليح  بن   الوهاب   عبد الصواب    ( 4)     بن   عباد، وحممد  بن   شبل   بن   داود   على   القرآن   املقرئ، 
القراء الكبار الذهب،  يُنظر ترمجته يف:    . احلداد   أمحد  بن   اخلزاعي، واحلسن   أمحد   بن  إسحاق   عليه   سبعون، قرأ  ،  1ط  ،معرفة 

 (. 1/480، )1، طغاية النهايةابن اجلزري،  ،( 106)ص:
يُنظر    ،هـ(   240ت )،  اهلامشي  جبري  بن  هللا  وعبد  احللواين، وقنبل  يزيد  بن  أمحد  عليهانفع، قرأ    بن  علقمة  بن  حممد  بن  أمحد  (5)  

 (. 1/123، )1، طغاية النهايةوابن اجلزري،  ، (105، )ص:1، ط الكبارمعرفة القراء الذهب،  ترمجته يف: 
  بن  حممد بن  أمحد عن عرضاً  القراءة بقنبل، أخذ امللقب املكي، املخزومي  عمر أبو  ،جرجة بن خالد بن  الرمحن عبد بن حممد (6)  

  إسحاق   بن  حممد  ربيعة   أبو  عرضاً   عنه   القراءة  روى   البزي،  عن   القراءة  وروى,  مبكة   هبا  القيام   يف   خلفه   الذي   وهو   ، النبال  عون
)أصحابه،    أجلّ   وهو ترمجته يف:  هـ(  291ت  الكبار الذهب،    يُنظر  القراء  اجلزري،    ،( 133،)ص:1ط  ،معرفة  غاية  وابن 

= 
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 : )2(بن أيب نعيم املدين انفع (3
روميهو   أبو  الليثي،  نعيم  أيب  ابن  الرمحن  عبد  بن  املدين  )3(انفع  السبعة ،  املقرئ  القراء  أحد 

قرأ على سبعني   فيه دعابة،  ،ثقة صاحل، أصله من أصبهان وكان صبيح الوجه حسن اخللق  ،واألعالم
قال جماهد بن جْب: كان اإلمام انفع الذي قام ابلقراءة بعد التابعني مبدينة رسول هللا ،  من التابعني

 ًبوجوه القراءات متبعا آلاثر األئمة. . وكان عاملا   
. وقد قرأ هؤالء   )4(وعبد هللا بن عياش  ،وأيب هريرة  ،على ابن عباسقرأ مشاخيه من التابعني  

 . بن كعب على النب  يبِّّ على أُ  الثالثة على
خلق  عليه    كثري   بن  جعفر  بن  إمساعيل  : ثالثة  رواته   هـ.   169سنة    وتويف  ، كثري  وقرأ 

 . (7) النحوي بشار بن علي بن احلسن بكر  وأبو، ( 6) الزعراء أبو  روى عنه  ، (5) األنصاري

 = 
 (. 2/165، )1ط ، النهاية 

يُنظر    . زمعة   بن   وهب   ابنه   القراءة   عنه  أيًضا، روى   كثري  وابن  وجماهد   درابس  على  املكي، عرض   وهب  أبو  صاحل   بن  زمعة   ( 1) 
 (. 1/295)،  1، طغاية النهاية ابن اجلزري، ترمجته يف: 

و الزركلي،  ،  (2/330)،  1، طغاية النهاية   ابن اجلزري،  ،( 64ص:  )،  1ط ،  معرفة القراء الكبار  يُنظر ترمجته يف: الذهب،  (2) 
 . ( 1/577، )1ط  ،التاريخمعجم حفاظ القرآن عرب   ،حميسن ، و (8/5)، 15، طاألعالم

 . ويقال: أبو نعيم ويقال: أبو احلسن ويقال: أبو عبد هللا ويقال: أبو عبد الرمحن  (3) 
واسم أ يبِّ ر بِّيع ة ع ْمرو ْبن اْلُمغِّري ة ْبن ع ْبد اّلل ِّ ْبن ع ْمرو ْبن خمزوم، يكىن أ اب  احلْ ارِّث، حفظ    عبد هللا بن عياش بن أيب ربيعة،  (4) 

النب   وغريهم.ع نِّ  يسار،  بن  وسليمان  وانفع،  احلارث،  ابنه  عنه  روى   ،   ( يف:    هـ(،  64ت  ترمجته  الْب ابن  يُنظر    ، عبد 
 (. 4/175)  1، طاإلصابة يف متييز الصحابة، وابن حجر العسقالين،  (3/961)1، طاالستيعاب يف معرفة األصحاب

  بن   وعيسى  ، مجاز بن  مسلم  بن  وسليمان  ،انفع  على  نصاح، مث بن شيبة  على  األنصاري، قرأ   كثري  أيب بن  جعفر  بن إمساعيل  (5)  
  يُنظر ترمجته يف:   ه(.  180وغريهم.ت )  ،سالم   بن  القاسم  عبيد  وأبو   ،وقتيبة   ،الكسائي  ومساعاً   عرضاً   القراءة  عنه  وردان، روى

 (. 1/163) 1ط ، غاية النهايةوابن اجلزري،  ، (87)ص: 1، ط معرفة القراء الكبار الذهب، 
  ابن   عليه  قرأ و رواايت،    بعدة  عليه   قرأ،  الدوري  عمر  أيب   أصحاب  من أجلالبغدادي،    الزعراء  أبو   عبدوس  بن   الرمحن   عبدهو    (6)  

( و ابن  138ص:)  1، ط الكبار  القراء  معرفةالذهب،    يُنظر ترمجته يف:   .الرقي   احلسني   بن  أصحابه، وعلي  أنبل  جماهد، وهو
 (. 1/373) 1، طغاية النهايةاجلزري، 

،  طوياًل   الشذائي، وعمر   نصر   بن   وأمحد   ، وذينبالش  الفرج   أبو   عليه   قرأ و ،  الدوري  على   الضرير، قرأ   بشار   بن  علي   بن   احلسن   (7)  
 (. 1/222)1ط ، غاية النهايةوابن اجلزري،  ، (140)ص:1ط ، معرفة القراء الكبارالذهب،  يُنظر ترمجته يف:  ه(   318ت ) 
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 . (2) هاينباألص  الرحيم عبد بن حممد :عنه روى ،)1(املصري سعيد بن  عثمان امسه ، ورش
 .(4) الرازي عباس بن احلسن علي أبو: عنه  روى  :)3(النحوي مينا بن عيسى وامسه :قالون 

 : )5(عبد للا بن عامر اليحصيب الشامي (4
إمام أهل الشام ،  ، أبو عمران بن عامر اليحصب  عبد هللا بن عامر بن يزيد بن متيم، بن ربيعة 

القراءة، مشيخة    يف  انتهت  ابلشاموإليه  املشهورين،  اإلقراء  السبعة  القراء  دمشق،  أحد  قضاء  ،  ويل 
، وعن  أيب الدرداء. قرأ على وكان إمام اجلامع بدمشق وهو الذي كان انظرًا على عمارته حىت فرغ

عثمان أيب شهاب صاحب  بن  عثمان،  )6(املغرية     على 
،    رسول هللا عنه   ،على  القراءة    روى 

 
وله اختيار خالف  ،  قرأ القرآن على انفع أبو سعيد املصري.  ، امللقب بورش،  د بن عبد هللا بن عمرو بن سليمان عثمان بن سعي  (1) 

قرأ عليه أمحد بن صاحل  ، بياضه، وإليه انتهت رايسة اإلقراء ابلداير املصرية يف زمانهوانفع هو الذي لقبه بورش لشدة    . فيه انفًعا 
األزرق  احلافظ، وداود يعقوب  وأبو  طيبة،  أيب  ). ، وغريهمبن  الذهب،   .هـ(   197ت  ترمجته يف:  الكبار  يُنظر  القراء  ،  معرفة 

اجلزري،   ،(91ص:  )،  1ط النهاية  ابن  طغاية  و ( 1/502)،  1،  التاريخ   ،حميسن ،  عرب  القرآن  حفاظ  ،  1ط  ،معجم 
(1/496 .) 

  ضابط   إمام  ،العراقيني   عند  ورش  رواية  صاحب،  األصبهاين  األسدي  بكر  أبو،  شبيب   بن  إبراهيم  بن  الرحيم  عبد  بن  حممد  (2) 
  أبو  عنهوغريهم، وروى القراءة    طيبة  أيب  بن  داود  بن  الرمحن  وعبد  سليمان   الربيع  أيب   عن  عرضاً   ورش  قراءة  أخذ،  ثقة   مشهور

)البلخي  أمحد  بن  هللا  وعبد  جماهد  بن  بكر ت  وغريهم،  اجلزري،    296،  ابن  يف:  ترمجته  يُنظر  النهايةهـ(،  طغاية   ،1  ،
(2/170.)   

قرأ على    وحنويهم.قارئ أهل املدينة يف زمانه    ، موىل بين زهرة.قالون  ،أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى الزرقي  (3) 
  عرض القرآن أيضا على عيسى بن وردان احلذاء.   .اءته، وهي لفظة رومية معناها جيدانفع، وهو الذي لقبه قالون جلودة قر 

هـ(، يُنظر   220ت ) ، ، وغريهمأمحد بن صاحل املصري، وإبراهيم بن حممد املدين  ، إبراهيم بن احلسني الكسائيروى القراءة عنه  
القراء الكبار  ب،ترمجته يف: الذه  النهاية  ابن اجلزري،  ،(93ص:  )  ،1ط،  معرفة  معجم    ، حميسن، و (1/615)،  1ط  ،غاية 

 (. 1/496، )1ط ، حفاظ القرآن عرب التاريخ
  عيسى   بن   وحممد  ،واحللواين   قالون   بن  األمحدين  على   الرازي، قرأ  علي  أبو   (ابجليم)  اجلمال  مهران  أيب  بن  العباس  بن   احلسن  (4) 

ت    ، املنادي  وابن   ،شنبوذ   وابن   ،جماهد  ابن  عنه  القراءة  اخلياط، روى  أمحد  بن   والقاسم  ،املصري  صاحل  بن  وأمحد  ، األصبهاين
   (.1/216، )1، طغاية النهايةوابن اجلزري،  ، ( 136، )ص:1ط ، معرفة القراء الكبارالذهب،   ترمجته يف:  يُنظر ه(  289)

الكبار  يُنظر ترمجته يف: الذهب،  (5)  القراء  النهاية   ابن اجلزري،  ،( 46ص:  )،  1ط ،  معرفة    ، حميسن ، و (1/423)،  1ط  ، غاية 
 (. 1/368، )1ط ، معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ 

القراءة  املغرية بن أيب شهاب عبد هللا بن عمرو بن املغرية بن ربيعة بن عمرو بن خمزوم أبو هاشم املخزومي    (6)  الشامي، أخذ 
أخذ القراءة عنه عرضا عبد هللا بن عامر، وقال احلافظ الذهب: وأحسبه كان يقرئ بدمشق  و ،    عرضا عن عثمان بن عفان 

= 
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 هـ. 118سنة  وتويف ،)1(احلارث ُيىي بن  خلق، أشهرهم:
 : رجاله (2)  الدمشقي ذكوان بن بشري   بن أمحد بن للا  عبد حممد أبو : له راواين

  العباس   بن   موسى   بن  أمحد:  ، روى عنهعامر  ابن  عن   رث ااحل  بن  ُيىي  عن (3)متيم  بن  أيوب  
 .(4) جماهد بن

 احلر   بن  مر  بن  النضر  بن  حممد  احلسن  وأبو،  (5) املفسر  املوصلي  النقاش  احلسن  بن  حممد  بكر  وأبو
 .ذكوان ابن عن (7) األخفش  عن (6) األخرم اببن املعروف بعيالرِّ 

 = 
القراء الكبار   هـ(. يُنظر ترمجته يف: الذهب،   91)   ت   يف دولة معاوية وال يكاد يعرف إال من قراءة ابن عامر عليه،    ، معرفة 

اجلزري،   ،( 25ص:  )   ، 1ط النهاية   ابن  و ( 2/306)،  1ط  ،غاية  التاريخ   ،حميسن ،  عرب  القرآن  حفاظ  ،  1ط  ،معجم 
(1/566 .) 

وهو الذي خلف ابن عامر بدمشق، وانتصب لإلقراء، أخذ    ،يعد من التابعني،  الغساين الدمشقي ي  ارِّ الذِّم  ُيىي بن احلارث    (1) 
عراك    منهم قرأ عليه أئمة    .على واثلة بن األسقع   وقيل: إنه قرأ أيضاً ،  وله اختيار يف القراءة خالف فيه ابن عامر ،عن ابن عامر 

يُنظر    هـ(.  145ر، ت )وغريهم، ومن طريقه يروي: ابن ذكوان، وهشام بن عما  ،بن خالد وأيوب بن متيم، والوليد بن مسلم
الكبار  ترمجته يف: الذهب، القراء  النهاية   ابن اجلزري،  ،(62ص:  )،  1ط،  معرفة  معجم    ،حميسن، و (2/367)،  1، طغاية 

 (. 3/2884، )1ط ، حفاظ القرآن عرب التاريخ
  يه عل   قرأ   وغريه،   متيم  بن   أيوب  على  قرأ  ،اجلامع   وإمام  دمشق  مقرئ ذكوان،  بن   (بشري  بشر )ويقال ابن  بن  أمحد  بن  هللا  عبد   (2)  

)  وآخرون،   الصوري،  موسى  بن  وحممد   األخفش  موسى  بن  هارون يف:    ،هـ(   242ت  ترمجته  القراء  الذهب،  يُنظر  معرفة 
 ( 404/ 1)،  1، طغاية النهاية ابن اجلزري،، و (  117، )ص:1ط ، الكبار

الدمشقي   سليمان  أبو   متيم  بن   أيوب  (3)    عامر، وهو   ابن   الذماري، صاحب   حارث   بن   ُيىي   على   القرآن   قرأ ،  املقرئ   التميمي، 
يُنظر ترمجته    هـ(.   198ت ) عتبة،    بن  ذكوان، والوليد  بن  هللا  عبد  عرضا  عنه   القراءة  ابلقراءة، أخذ  القيام   يف   ُيىي  خلف  الذي
 (. 1/172، )1ط ، غاية النهايةو ابن اجلزري،  ، (89، )ص:1، طمعرفة القراء الكبارالذهب،  يف: 

  السبعة، وأول   القراءات   كتاب  األستاذ، مصنف  البغدادي، املقرئ  بكر  أبو  العصر   شيخ   جماهد بن   العباس   بن  موسى  بن  أمحد  ( 4) 
ترمجته يف:    .  هـ(  324ت )السبعة،    سبع  من الكبار الذهب،  يُنظر  القراء  غاية    وابن اجلزري،  (، 153، )ص:1، طمعرفة 

 (. 1/139، )1ط ، النهاية 
  يُنظر ترمجته يف:   هـ(.  351ت )  ،النقاش  املوصلي  بكر   أبو  سند  بن  جعفر  بن  هارون  بن  زايد  بن   حممد  بن   احلسن   بن  حممد  (5) 

 (. 2/121، )1ط  ،غاية النهاية ابن اجلزري، و   ،( 167، )ص:1ط  ،معرفة القراء الكبار الذهب، 
  341ت )،  ابلشام  اإلقراء  رايسة   إليه   الدمشقي، وانتهت   األخرم  بن   احلسن   أبو   الربعي، اإلمام   احلر   بن   مر   بن   النضر   بن   حممد   (6) 

 (. 2/270، )1ط ، غاية النهايةوابن اجلزري،  ، (165، )ص:1ط  ،معرفة القراء الكبار الذهب،  يُنظر ترمجته يف:   ه(.
  خلق  عليه   قرأ ،  عمار  بن   هشام   عن   احلروف   ذكوان، وأخذ  ابن   على   األخفش، الدمشقي، قرأ   يكٍ رِّ ش    بن   موسى   بن   هارون   (7) 

= 
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 : ورجاله عامر، ابن عن رجاله عن (1)عمار بن هشام
 عن  (3)  البخاري  :عنه   روى   ،  رث ااحل  بن  ُيىي  عن  ،   (2)العزيز  عبد  بن   وسويد   متيم  بن  أيوب 

 . هشام عن (4) احللواين
   :)5(عاصم بن هبدلة األسدي (5

أبيه،   اسم  الن جود هو  أبو  ويُقال:  بكر،  أبو  األسدّي ابلوالء،  الن ُجود،  أيب  لة  هب ْد  بن  عاصم 
وهو معدود يف   أحد الُقر اء السبعة، إمام كبري من أئمة القراءات والنحو،  .)6(هللا   وقيل: إن امسه عبد

،  )7(هللا بن حبيب السُّل مي  الرمحن عبد  انتهت إليه اإلمامة يف القراءة ابلكوفة بعد أيب عبد  التابعني،
 = 

،  1ط  ،غاية النهاية وابن اجلزري،    ، (142، )ص:1، ط معرفة القراء الكبار الذهب،  يُنظر ترمجته يف:    هـ(.  292ت )،  كثري
(2/347 .) 

  أصحاب   وغريمها، من  متيم  بن  وأيوب خالد  بن  عراك  على  القرآن   السلمي، قرأ   الوليد  ميسرة، أبو  بن نصري  بن  عمار   بن هشام  (1) 
القراء  الذهب،  يُنظر ترمجته يف:    هـ(.  245ت )،  احللواين   يزيد  بن  وأمحد  تقدمه   مع  عبيد  أبو  عليه  الذماري، قرأ  ُيىي معرفة 

   (1/115، )1، طغاية النهايةوابن اجلزري،  ، (117، )ص:1، طالكبار
  مسهر   ثعلب، وأبو   بن   الربيع   عنه   أخذ و احلارث،    بن   ُيىي   على   القرآن   السلمي، قرأ  حممد   أبو  منري   بن   العزيز   عبد   بن   سويد   (2) 

( و ابن اجلزري،  90، )ص:1ط  ،معرفة القراء الكبار الذهب،  يُنظر ترمجته يف:    هـ(.  294ت ) ،  عمار  بن   الغساين، وهشام 
 (. 1/321، )1ط ، غاية النهاية 

حممد بن إسحاق أبو عبد هللا البخاري، روى القراءة عرضاً عن أيب املنذر عن أصحاب ورش، روى القراءة عنه عرضاً حممد    (3) 
اجلزري،  بن أمحد بن مرثد البخاري، وأبو األسد أمحد بن إبراهيم، وابن بواين وحممد بن احلسن بن يونس. يُنظر ترمجته يف: ابن  

 . ( 2/99)،  1، طغاية النهاية 
عمار،    (4)  بن  وعلى هشام  البزار،  قالون، وعلى خلف  على  قرأ  املقرئ،  احلسن  أبو  احللواين  الصفار،  ازداذ  بن  يزيد  بن  أمحد 

ومجاعة، قرأ عليه احلسن بن العباس بن أيب مهران، والفضل بن شاذان، وحممد بن عمرو بن عون الواسطي، وحممد بن بسام،  
،    غاية النهاية (، وابن اجلزري،  129)ص:  ، 1، طمعرفة القراء الكباريف: الذهب،  يُنظر ترمجته    ـ، ه  250قيل إنه تويف سنة  

 (. 1/149)، 1ط
ص:  )،  1ط،  معرفة القراء الكبار  ، الذهب، ( 3/9)1، طوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ابن خلكان،  يُنظر ترمجته يف:    (5) 

(، الزركلي،  1/330، )1ط  ، معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ   ، حميسن ، و ( 1/346)،  1، طغاية النهاية   ابن اجلزري،   ،(51
 (. 3/248، )15، ط   األعالم

 . على الصحيح اسم أمهقال الذهبُّ: هو واختلف يف "هبدلة" هل هو اسم أبيه، أم أمه،  (6) 
  ، وغريهم  ،أبو عبد الرمحن السلمي مقرئ الكوفة، وعرض على عثمان وعلي وابن مسعود    عبد هللا بن حبيب بن ربيعة،  (7) 

= 
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 فجلس يف موضعه، ورحل إليه الن اس للقراءة، وقد مجع بني الفصاحة واإلتقان، والت حرير والت جويد.
لناس صواتً يف  كان من أحسن ا، و وإىل جانب علمه ابلقراءة كان من أعلم أهل الكوفة ابلن حو

قرأ القرآن على أيب عبد الرمحن السلمي، وزر بن   كثري العبادة، حسن الصفات و األخالق.  القرآن،
 . د وقرأ هؤالء الثالثة على: عبد هللا بن مسعو  ،)2(وسعد بن إايس الشيباين ،)1(حبيش األسدي

-  بن أيب طالب  عثمان بن عفان، وعليوقرأ كل من أيب عبد الرمحن السلمي، وزر بن حبيش على  
رضي هللا  -بن كعب، وزيد بن اثبت  يبِّّ على أُ   ، وقرأ أبو عبد الرمحن السلمي أيضاً -رضي هللا عنهما

بن كعب،  يبِّّ بن أيب طالب، وأُ  وقرأ كل من: عبد هللا بن مسعود، وعثمان بن عفان، وعليِّّ  .-عنهما
  وقرأ عليه خلق كثري فإنه تصدى إلقراء كتاب هللا تعاىل،   .، على رسول هللا      وزيد بن اثبت

 .هـ 127. تويف  )4(وحفص بن سليمان بن املغرية ، )3(أبو بكر بن عياش ، منهم: شعبة

 = 
يُنظر    هـ(.   74وآخرون. ت )  ،والشعب   ،وعطاء بن السائب   ، وُيىي بن واثب  ،عاصم بن أيب النجود   وأخذ عنه القراءة عرضاً 

الكبار  ترمجته يف: الذهب، القراء  النهاية   ابن اجلزري،  ،(27ص:  )،  1ط،  معرفة  معجم    ،حميسن، و (1/413)،  1، طغاية 
 (. 1/357، )1ط ، حفاظ القرآن عرب التاريخ

عرض على عبد   ، من كبار التابعني  ،ويقال أبو مطرف األسدي الكويف   ،أبو مرمي   بن أوس بن هالل، زر بن حبيش بن حباشة  (1) 
وأبو إسحاق    ، وسليمان األعمش   ، ، عرض عليه عاصم بن أيب النجود هللا بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب  

أعالم    سري   (، الذهب، 563/ 2، ) 1ط   االستيعاب، يُنظر ترمجته يف: ابن عبد الْب،    . هـ(   82)   ت وُيىي بن واثب،    ، السبيعي 
 ( . 1/916، )1، طاملوسوعة امليسرة ، الزبريي،  (1/294)،  1، طالنهايةغاية   ابن اجلزري، ، (4/166)، 3ط ، النبالء

عرض عليه  و ،    ومل يره، عرض على عبد هللا بن مسعود  الكويف، أدرك زمن النب    ،أبو عمرو الشيباين   ،سعد بن إايس   (2) 
النجود،   النهاية   ابن اجلزري،يُنظر ترمجته يف:    . أو حنوها  هـ96: مات سنة  تويف ُيىي بن واثب وعاصم بن أيب  ،  1، طغاية 

(1/303 ) . 
اختلف يف امسه على عشرة أقوال،    راوي عاصم.،  أبو بكر بن عياش بن سامل األسدي الكويف اإلمام، أحد األعالم شعبة:    (3) 

ى عطاء بن السائب،  عل وعرض القرآن أيضا   ،قرأ القرآن ثالث مرات على عاصم  شعبة.   والثاين: كنيته،  أنه  أصحها قوالن،  
املنقري  بن خليفة األعش  ،وأسلم  يعقوب  أبو يوسف  بن أيب محاد وعروة بن حممد    ىعرض عليه  الرمحن  وآخرون. ت  وعبد 

النهاية  ابن اجلزري،   ، ( 80ص:)   ، 1ط،  معرفة القراء الكبار   (. يُنظر ترمجته يف: الذهب، هـ  193) ،  (1/325)،  1، طغاية 
 (. 1/116، )1ط ، القرآن عرب التاريخ معجم حفاظ   ،حميسن و 

، أخذ القراءة عرًضا وتلقينا عن عاصم وكان ربيبه ابن  األسدي الكويف  ، حفص بن سليمان بن املغرية أبو عمر بن أيب داود  (4) 
عليه    زوجته، حممد  وقرأ  بن  وحسني  القاسم،  ابن  ومحزة  القواس،  شعيب  وأبو  الصباح،  بن  عبيد  وأخوه  الصباح،  بن  عمرو 
غاية    ابن اجلزري،  ، (84ص: )،  1ط،  معرفة القراء الكبار   (. يُنظر ترمجته يف: الذهب،هـ 180. ت )، وغري هؤالء كثري املروذي 

= 
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   :رواته أربعة
  ، حنيفة   أيب   شريك   وكان  األسدي   البزاز  املغرية  بن  سليمان  داود  أيب  بن  حفص  عمر  أبو

 . (1)  مارالت   حممد بن  ةريْ ب  هُ  حممد  أبو: عنه روى
  بن   ُيىي   زكراي  وأبو ،  (2)  ي  مجُ الْبُ   صاحل   بن  احلميد  عبد   :عنه  روى  عياش   بن  شعبة  بكر   أبو 

 . (4)  األعشى هالل بن سعد بن خليفة بن يعقوب  يوسف  وأبو، (3)  القرشي آدم
 : راواين وله 

 . (6) األنصاري العليمي حممد بن ُيىي طريق (5)  زايد أيب  بن محاد 
 = 

 (. 1/210، )1ط  ،معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ  ،حميسن ، و ( 254/ 1)،  1، طالنهاية 
  اهليثم   بن   وحسنون   اخلزاز  علي   بن   أمحد   عنه  حفص، أخذ  على   قرأ،  ابإلقراء  مشهور   بغدادي   عمر  أبو   مارتال  حممد  بن   هبرية   (1) 

تالوة  يف:    .الدويري،  ترمجته  الكبار الذهب،  يُنظر  القراء  طمعرفة  )ص:1،  و (121،  اجلزري، ،  النهاية  ابن  ،  1ط  ، غاية 
(2/353 .) 

  مث  عياش   بن  بكر   أيب   عن عرًضا   القراءة   أخذ ثقة،  مقرئ   ، الكويف  ،صاحل   أبو  ، التيمي  الْبمجي   عجالن  بن  صاحل بن   احلميد   عبد   (2) 
  بن   حممد  بن  جعفر  بن   واحلسني  ،عنبسة   بن  جعفر   و  اخلياط   علي  أيب  بن  إمساعيل وعرض عليه:    األعشى،  يوسف  أيب  عن

،  1، طغاية النهاية (، ابن اجلزري،  119، )ص:  1، طمعرفة القراء الكبارالذهب،    . يُنظر ترمجته يف:ـه  230، تويف:  قتات
(1/361 .) 

  ه، وأمحد يْ و  اه  ر    بن   إسحاق   القراءة  عنه  أخذ،  عياش   بن   بكر  أيب  صاحب،  القرشي   زكراي   أبو  سليمان، اإلمام  بن  آدم  بن  ُيىي  (3) 
يُنظر ترمجته    هـ(  203ت ) ،  وآخرونشاكر،    بن  حممد  بن  هللا  حزام، وعبد  بن   الطيب، وموسى   محدون  الوكيعي، وأبو   عمر   بن
 (. 2/363، )1ط ، غاية النهايةابن اجلزري، ، و (99، )ص:1، طمعرفة القراء الكبارالذهب،   يف: 

،  شعبة  بكر   أيب   عن   عرضاً   القراءة   الكويف، أخذ   التميمي   األعشى  يوسف   أبو ،  هالل   بن   سعيد   بن   خليفة   بن   حممد  بن   يعقوب   (4) 
  يُنظر ترمجته يف:   . املائتني  حدود   يف  تويف،  يفّ رْي  الص    غالب  بن  وحممد  ،الشموين   حبيب  بن  حممد  ومساعاً   عرضاً   عنه   القراءة  روى

   (. 2/390، )1، طغاية النهايةوابن اجلزري،   ،( 95، )ص:1، ط معرفة القراء الكبار الذهب، 
عن عاصم وملا مات   ومائة، وأخذ القراءة عرضاً محاد بن أيب زايد شعيب أبو شعيب التميمي احلماين الكويف، ولد سنة إحدى  (5) 

  عرضا   عنه   القراءة  روى ،  العالء   بن   عمرو   أيب   عن   اليشكري  جبلة  بن  خالد   على   أيضا   وقرأ   عياش   بن  بكر   أيب  على   عاصم قرأ 
)،  قرة  بن  املؤمن  عبد  بن   وروح  العليمي  حممد  بن  ُيىي يف:  هـ(.  190ت  ترمجته  اجلزري،    يُنظر  ،  1ط  النهايةغاية  ابن 

(1/258 .) 
  القراءة   أخذ ،  ومائة   مخسني  سنة   الكويف، ولد  األنصاري   العليمي  حممد   أبو،  عليم   بن   حممد  ابن:  وقيل   قيس،  بن   حممد  بن   ُيىي   (6) 

  يُنظر ترمجته يف:   .األصم يعقوب   بن  يوسف عرضاً  عنه القراءة عاصم، روى عن زايد أيب  بن ومحاد  عياش  بن  بكر  أيب عن  عرضا
 (. 2/378) 1، طغاية النهاية وابن اجلزري،   (،120)ص:  1، ط معرفة القراء الكبار الذهب، 
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   : عنه روى (1)  الضيّب  حممد بن فضلامل 
 . (3) األنصاري أوس بن سعيد  زيد وأبو  ،(2) النضري مالك  بن جبلة

   : )4( محزة بن حبيب الزايت (6
ت، أبو   عمارة، موىل آل عكرمة بن  محزة بن حبيب بن ع م ارة بن إمساعيل، الُكويفُّ التيميُّ الزاي 

( سنة  ولد  بعضهم.80ربعي،  رأى  ولعل ه  ابلسنِّ،  الصحابة  أدرك  تصد ر   هـ(،  السبعة،  القراء  أحد 
ثبتاً،   ثقًة  للحديث بكتاب هللا تعاىل،  قائماً لإلقراء ُمد ة، كان إماماً حج ة،  وكان يقول: ما   ،حافظاً 

عربية، عابداً زاهداً، خاشعاً قانتاً ورعاً، صار أكثر أهل الكوفة ، بصرياً ابلفرائض والقرأُت حرفاً إال  أبثر
يف زمنه إىل قراءته، وكان يـُْقرِّئ س ن ًة ابلكوفة، وس ن ًة يف ُحْلو ان، وقد آلت إليه اإلمامة يف القراءة بعد 

 .)6(، ومُحْران بن أ ْعني  )5(قرأ محزة على: سليمان بن مهران األعمش .عاصم
 

  عن   عرضاً   القراءة   عليه، أخذ   هبدلة، قرأ   بن   عاصم   أصحاب   جلة   من   ن ، كا حممد  املقرئ، أبو   الكويف   الضب   حممد   بن   املفضل   (1) 
  يُنظر ترمجته يف:   هـ(.  168ت )مالك،    بن   وجبلة   الكسائي  محزة  بن  علي  عنه  القراءة   واألعمش، روى  النجود  أيب   بن  عاصم

 (. 2/307،)1ط ، غاية النهايةوابن اجلزري،  ، (79،)ص:1ط  ،معرفة القراء الكبار الذهب، 
  على   الضبط، قرأ   أهل   من  خالد   ابن  : وقيل  مالك أيب  ابن  : فيه  وقيل  الكويف،   أمحد   أبو  الرمحن   عبد  بن  جبلة  بن  مالك   بن   جبلة   (2) 

روى   حممد   بن  املفضل يف:  .النمريي   ة ب  ش    بن   عمر   زيد  أبو  عنه  القراءة  الضب،  ترمجته  اجلزري،    يُنظر  النهايةابن    ، غاية 
 (. 1/190)، 1ط

  املفضل   عن  القراءة  ومائة، روى  عشرين  سنة  قيس، ولد  بن  زيد   بن   اثبت  وامسه  زيد،  أيب  بن  بشري  بن   اثبت  بن أوس  بن   سعيد   (3) 
  السجستاين   حامت  وأبو  القطعي،  ُيىي   بن  حممدو   البزار  هشام  بن  فعنه خل  القراءة  روى،  العالء  بن  عمرو  أيب  وعن  عاصم  عن

 (. 1/305)،  1ط ، غاية النهايةابن اجلزري،  يُنظر ترمجته يف: هـ(.  215ت )املؤمن،  عبد  بن  وروح

القراء الكبار   ، الذهب،(2/216)،  1ط  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان،  يُنظر ترمجته يف:    (4)  ،  1ط،  معرفة 
النهاية  ابن اجلزري،  ،( 66ص:  ) التاريخ  ، حميسن ، و ( 1/261)،  1، طغاية  القرآن عرب  (،  215/ 1، )1ط،  معجم حفاظ 

 (. 277/ 2، )15ط ، األعالمالزركلي، 
أيب العالية الرايحي وجماهد وعاصم  عرض القرآن على    سليمان بن مهران األعمش اإلمام العلم أبو حممد األسدي الكاهلي.   (5) 

العلم دهراً   بن هبدلة.  الناس ونشر  الزايت وغريه.طويالً   وأقرأ  قرأ عليه محزة  يُنظر ترمجته يف:هـ  148تويف:    ،  ابن خلكان،    . 
غاية    ابن اجلزري،  ،(54ص:  )،  1ط،  معرفة القراء الكبار   ، الذهب،( 2/400) ،  1ط  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

 (. 1/274،)1، طمعجم حفاظ القرآن عرب التاريخ  ،حميسن ، و ( 315/ 1)،  1، طالنهاية 
، أبو محزة الكويف، موىل بين شيبان.  (6)  القراءة عرضا عن مُحران بن أْعني  عبيد بن نضلة وأيب حرب بن أيب    مقرئ كبري، أخذ 

و  األسود  أيب  وأبيه  عنه  و ،  غريهم األسود  القراءة  الزايت  عرضاً روى  تويف  محزة   .( سنة  ترمجته يف:  هـ(  130يف حدود  يُنظر   .
 . ( 261/ 1)،  1ط ، غاية النهاية ابن اجلزري، ،( 38ص:)،  1ط ، معرفة القراء الكبار  الذهب، 
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 ، وغريهم.)2(، وحممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى)1(وأيب إسحاق الس بِّْيعِّي
، وما كان عن ابن أيب ليلى فهي عن فما كان من قراءة األعمش ومُحران فهي عن ابن مسعود  

طالب   أيب  بن  عنهما. علي  يقرأ  فكان  الس بِّيعي  إسحاق  أبو  أم ا  بن    ،  هللا  عبد  من:  كل  وقرأ 
 . ، على رسول هللا -رضي هللا عنهما- بن أيب طالب وعليِّّ مسعود، 

 . (4)  اوقَ ل  قَـ بن  الرمحن  عبدو ،(3)  يبّ ر  زَ  بن إبراهيم إسحق  أبو : رواته أربعة
 .( 6)  نصر  بن إبراهيم  إسحق و أبو  (5) يّ لِ ج  العِ  صاحل بن للا  عبد حممد أبو

  

 
عباس وابن عمر  السبيعي اهلمداين الكويف من أعيان التابعني؛ رأى علياً وابن  ،عمرو بن عبد هللا بن علي بن أمحد أبو إسحاق  (1) 

القراءة عرضاً  ،، وروى عنه األعمش وشعبة والثوري وغريهم، وكان كثري الرواية   وغريهم من الصحابة عن عاصم بن    أخذ 
  أخذ القراءة عنه عرضاً ،و و بن شرحبيلضمرة واحلارث اهلمداين وعلقمة واألسود وأيب عبد الرمحن السلمي وزر بن حبيش وعمر 

الزايت،   يف:    132)  تمحزة  ترمجته  يُنظر  خلكان،  هـ(.  الزمان ابن  أبناء  وأنباء  األعيان  ابن  ،  ( 3/459)،  1ط  ، وفيات 
 (. 5/81، ) 15ط  ،األعالم ، الزركلي، (602/ 1)،  1، طغاية النهاية اجلزري،

أبو عبد    (2)  ليلى  أيب  بن  الرمحن  بن عبد  القاضيحممد  الكويف  القراءة عرضاً   ،الرمحن األنصاري  أخيه    أحد األعالم، أخذ  عن 
  148) تمحزة والكسائي ونعيم بن ُيىي السعدي وخلق،  ، روى القراءة عنه عرضاً غريهمعيسى والشعب وطلحة بن مصرف و 

الزمانابن خلكان،  يُنظر ترمجته يف:    .هـ( أبناء  النهاية   ابن اجلزري،،  ( 4/179)،  1ط  ،وفيات األعيان وأنباء  ،  1، ط غاية 
 (. 6/189، )15ط  ، األعالم، الزركلي، ( 2/165)

قرأ  زرىب  بن   إبراهيم  (3)    الضب   بن ُيىي  سليمان و   أصحابه  أثبت   وهو  اللؤلؤي،  عيسى  بن  رجاء  عليه  قرأو ،  سليم  على  الكويف، 
،  1، ط غاية النهاية   ابن اجلزري،  يُنظر ترمجته يف:  . سلم  بن  وعلى   اليامي   عمرو  بن  مصرف  بن وأمحد  الكاتب   احلسن  بن   وأمحد 

(1/14 .) 

  عنه   القراءة   محزة، روى   عن   سليم   على   أيضا   وعرض   محزة عن    عرضاً   القراءة   الكويف، أخذ   أقلوقا  ويقال   قلوقا،   بن   الرمحن   عبد   (4) 
املرجع  يُنظر ترمجته يف:   . منقطعة  الكامل   يف  وروايته   اهلذيل،   ذكره  فيما  حنبل  بن  حممد   بن  أمحدو  اجلوهري   عيسى   بن  رجاء   عرضا 

 (. 1/376السابق )

  محزة   عن   سليم   وعن   الزايت   محزة   عن   عرضا  القراءة   الكويف، أخذ   العجلي   أمحد   أبو   صاحل  بن  مسلم   بن   صاحل   بن   هللا   عبد   (5) 
يُنظر ترمجته يف:    هـ.120  حدود  يف  محدون، مات   أبو و   احللواين  يزيد  بن   وأمحد  أمحد  احلسن  أبو   ابنه  القراءة   عنه   أيضا، روى 

 (. 1/423، )1ط ، غاية النهايةوابن اجلزري،   ،( 98، )ص:1ط  ،معرفة القراء الكبار الذهب، 
يُنظر    عيسى   بن   علي  بن  أمحد  عنه   القراءة  خالد، روى   عن  القراءة  الرازي، روى   إسحاق  ، أبوالعزيز   عبد  بن  نصر   بن   إبراهيم   (6) 

 (.  1/28،)1ط ، غاية النهايةابن اجلزري، ترمجته يف: 
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  بن   خلف  حممد   وأبو ،  (2) الصرييف  خالد  بن  خالد  :عنه   روى  ، (1) احلنفي  عيسى  بن  سليم
(3)البزاز هشام

،
 . الدوري عمرو  وأبو،  (4)  النحوي سعدان بن حممد  جعفر وأبو  

 :  )5(علي بن محزة الكسائي (7
وهو من أوالد    ،)6(الكسائي  أبو احلسن  بد هللا بن هبمن بن فريوز األسديعلي بن محزة بن ع

كان إمام الناس يف القراءة  ف  اإلمام الذي انتهت إليه رئسة اإلقراء ابلكوفة بعد محزة الزايت،  ،الفرس
وعن  حممد بن    ،أخذ القراءة عرًضا عن محزة أربع مرات وعليه اعتماده  ،يف زمانه، وأعلمهم ابلقراءات 

    ى، وأيب بكر بن عياش، وغريهم. أيب ليل 

 
املقرئ ضابط    ، موالهم الكويف   ، ويقال: أبو حممد احلنفي  ،أبو عيسى  ، بن سليم بن عامر بن غالب بن سعيد سليم بن عيسى    (1) 

و الذي خلفه  ، وعرض القرآن على محزة وهو أخص أصحابه وأضبطهم وأقومهم حبرف محزة وههـ  130حمرر حاذق، ولد سنة  
ابلقراءة يف   )القيام  الذهب،  188، ت  يف:  ترمجته  يُنظر  الكبار  هـ(.  القراء  اجلزري،  ،(83ص:  )،  1ط،  معرفة  غاية    ابن 

 (. 1/283، )1ط،  معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ  ،حميسن ، و ( 1/319)،  1ط ، النهاية 
أبو عيسى    (2)  أبو عبد هللا-خالد بن خالد  القراءة ثقة عارف حمقق أستاذ، أخذ    -وقيل  الشيباين، الصرييف، الكويف، إمام يف 

القراءة عرًضا عن سليم بن عيسى وهو من أضبط أصحابه وأجلهم وروى القراءة عن حسني بن علي اجلعفي عن أيب بكر،  
بن احلسن الرواسي، روى القراءة عنه عرًضا أمحد بن يزيد احللواين و    وعن أيب بكر نفسه عن عاصم، وعن أيب جعفر حممد

  إبراهيم بن علي القصار وحممد بن شاذان اجلوهري وهو من أضبطهم و حممد بن اهليثم وهو أجل أصحابه،وغريهم، تويف سنة
القراء الكبار هـ. يُنظر ترمجته يف: الذهب،  220 (،  1/274)،  1ط  ، النهاية  غاية(، ابن اجلزري،  124)ص:  ،  1ط  ، معرفة 

 (. 1/219)،  1ط  ،معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ وحميسن،  
 .  ستأيت ترمجته ابلتفصيل، ص:  (3) 
أبو   الكويف  سعدان   بن   حممد   (4)  قرأ   اليزيدي، وإسحاق  وُيىي  سليم  على   قرأ   . جعفر  النحوي    بن   أمحد  بن   حممد  عليه   املسيب، 

معرفة  الذهب،  يُنظر ترمجته يف:   هـ(  231ت )الضب،    ُيىي  بن  األدمي، وسليمان  حممد  بن  وجعفر   .أصحابه   أنبل   واصل، وهو
 (. 2/143، )1، طغاية النهايةابن اجلزري، ، و (127، )ص:1ط  ،القراء الكبار 

ترمجته يف:    (5)  الزمانابن خلكان،  يُنظر  أبناء  وأنباء  األعيان  الذهب،( 295/ 3)1ط  ، وفيات  القراء    ،  طالكبارمعرفة   ،1  
النهاية  ابن اجلزري،  ،( 72ص:) التاريخ  ، حميسن، و ( 1/535)،  1ط  ، غاية  القرآن عرب  (،  442/ 1، )1ط،  معجم حفاظ 

 (. 4/283، )15، طاألعالمالزركلي، 
وقيل ألنه    ، واختلف يف تسميته ابلكسائي فالذي رويناه عنه أنه سئل عن ذلك فقال ألين أحرمت يف كساء قال ابن اجلزري: "  (6) 

فيقول  محزة  حلقة  يف  وجيلس  بكساء  يتشح  الكساضأعر   كان  صاحب  على  اب    ء، وا  قرية  من  أصحها    ،ااي  س  كْ وقيل  واألول 
 (. 534/ 1، )1، ط غاية النهاية" واآلخر أضعفها 
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وتويف    ، وحفص الدوري، )1(رث: الليث بن خالد البغداديمنهم: أبو احلا وقرأ عليه خلق كثري، 
  نصر   املنذر   أبو و  ،(2)  اآلزاذاينّ   مهران   بن  قتيبة  الرمحن  عبد  أبو  : ، منهمرواة   ستة   وله   . (هـ  189  )

  أبو و   ،(4) الزجاج  ميمون  بن  هي  محدوَ و   ،خالد  بن  الليث  رثااحل  أبوو   ،  (3)  النحوي  يوسف  بن
 . الدوري  العزيز  عبد بن عمر بن حفص عمر  أبو ،إمساعيل بن الطيب  محدون

  ، )5("ذكر األئمة املختارين وتسمية رواهتم"  :، والطرق عنهم، قالالسبعةمث بعدما ذكر األئمة  
 فذكر حتت هذا العنوان القراء الثالثة، أصحاب القراءات املتممة للعشر، كاآليت:

 :)6(أبو جعفر املدين (8
القعقاع بن  القار   ،يزيد  املدين  املخزومي  جعفر  أبو  القدر، )7(ئاإلمام  كبري  مشهور  اتبعي   ، 

 
وروى احلروف عن    ، ثقة حاذق ضابط، عرض على الكسائي وهو من جلة أصحابه  ، الليث بن خالد أبو احلارث البغدادي  (1) 

ُيىي   بن  حممد  و  الفراء  صاحب  عاصم  بن  سلمة  ومساًعا  عرًضا  عنه  القراءة  روى  اليزيدي،  وعن  األحول  القاسم  بن  محزة 
  ، (124ص:  )،  1ط،  الكبار معرفة القراء    . يُنظر ترمجته يف: الذهب، هـ  240تويف:    ،والفضل بن شاذان  ،الكسائي الصغري 

 (. 167/ 1، )1ط، معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ ، حميسن، و ( 1/535)،1ط ، غاية النهاية ابن اجلزري،
  بن   مسلم بن  وسليمان  الكسائي عن ومساعاً  عرضاً  القراءة  أخذ،  أصبهان   من قرية من، األزاذاين الرمحن عبد  أبو مهران   بن قتيبة  (2) 

  بن   والعباس  حوثرة  بن  حممد  بن   وأمحد   حبيب   بن   يونس   بشر   أبو  ومساعا   عرضا   عنه   القراءة   جعفر، روى   بن   وإمساعيل   مجاز 
،  1، طغاية النهاية ( وابن اجلزري،  125، )ص:1، طمعرفة القراء الكبارالذهب،  يُنظر ترمجته يف:   . املائتني  بعد  تويف ، الفضل

(2/26 .) 
  القراءة   حلب، أخذ  نزل  مقرئ   شيخ،  جماهد  ابن   إىل   نسبة  واجملاهدي   ابلرتايب  يعرف،  البغدادي  القاسم  أبو   يوسف  بن  نصر  (3) 

معرفة  الذهب،    يُنظر ترمجته يف:   .وكناه   ونسبه   غلبون   بن  الطيب   أبو  عرضا   عنه   القراءة  شنبوذ، روى   وابن   جماهد   ابن   عن   عرضا 
 (. 2/339  )1، طغاية النهاية( وابن اجلزري، 125)ص:  1، ط القراء الكبار 

أخذ  املكثرين   الكسائي  أصحاب  أحد   محدون   ويقال  القارئ   ميمون   بن   هيْ محدو    (4)    محزة   بن   علي  عن  عرضاً   القراءة   عنه، 
روى يف:   . قرْ العِّ   أخي   بن   يعقوب  بن   أمحد  عرضا   عنه   القراءة   الكسائي،  ترمجته  اجلزري،    يُنظر  النهايةابن  ،  1ط  ، غاية 

(1/261 ).   
 (. 1/13) ، 1ط  ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ينظر النيسابوري،  (5) 
الذهب،  (6)  ترمجته يف:  الكبار   يُنظر  القراء  النهاية   ابن اجلزري،  ،(40ص:)،  1ط  ،معرفة    ،حميسن ، و ( 2/382) ،  1، ط غاية 

 (. 1/158، )1ط، معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ 
النهاية  ابن اجلزري،،  إمام أهل املدينة يف القراءة فسمى القارئ لذلك  " أبو جعفر": كان  "ُيىي بن معني "قال    (7)    1ط  ، غاية 

(2/383 ) . 
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ويقال: امسه جندب بن فريوز وقيل: فريوز، عرض القرآن على مواله عبد هللا   ابملدينة،شيخ القراءات  
   . وروى عنهم  وأيب هريرة  ،وعبد هللا بن عباس ، بن عياش بن أيب ربيعة

 . )1(: عيسى بن وردان احلذاءوروى عنه الكثري منهم
 . هـ 128وتويف  .)2(وسليمان بن مسلم  

 

   :)3(يعقوب بن إسحق احلضرمي  (9
أحد    ،أبو حممد احلضرمي البصري  ،يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد هللا بن أيب إسحاق

ومقرئها،   البصرة  أهل  وإمام  العشرة  منهم:  القرّاء  املشايخ  من  العديد  على  بن قرأ  سالم  املنذر  أيب 
 . )5(شهاب بن شرنفة اجملاشعيّ ، )4(سليمان املزين

  

 
أيب جعفر وشيبة مث عرض على    عيسى بن وردان أبو احلارث املدين احلذاء إمام مقرئ حاذق وراو حمقق ضابط، عرض على  (1) 

. يُنظر  هـ  160يف حدود  تويف:  عرض عليه امساعيل بن جعفر وقالون وحممد بن عمر الواقدي،    ، ماء أصحابهانفع وهو من قد
الذهب،  الكبار  ترمجته يف:  القراء  النهاية   ابن اجلزري،  ،( 66ص:)،  1ط ،  معرفة  معجم    ، حميسن ، و (1/616)،  1، طغاية 

 (. 1/469، )1ط، حفاظ القرآن عرب التاريخ
  ، بن نصاح  وشيبة  ، يزيد بن القعقاع  أبو الربيع الزهري مقرئ جليل ضابط، عرض على أيب جعفر  ،سليمان بن مسلم بن مجاز   (2) 

هـ. يُنظر    170تويف بعد  عرض عليه إمساعيل بن جعفر وقتيبة بن مهران،    ، وقرأ حبرف أيب جعفر وانفع  ،مث عرض على انفع 
 (. 1/162) ، 1ط،  حفاظ القرآن عرب التاريخمعجم  ، حميسن ، و ( 1/315)،  1، طغاية النهاية ابن اجلزري، ترمجته يف: 

الكبار  يُنظر ترمجته يف: الذهب،  (3)  القراء  النهاية   ابن اجلزري،  ،( 94ص:  )،  1ط ،  معرفة    ، حميسن ، و (2/386)،  1ط  ، غاية 
 (. 1/630، )1ط، معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ 

عاصم بن    الكويف ثقة جليل ومقرئ كبري، أخذ القراءة عرضا عن سالم بن سليمان الطويل أبو املنذر املزين موالهم البصري مث    (4) 
قرأ عليه يعقوب احلضرمي وهارون بن موسى األخفش وإبراهيم بن احلسن العالف  و ،  غريهمأيب النجود وأيب عمرو بن العالء و 

 .  (1/309)، 1ط  ، غاية النهاية ابن اجلزري،يُنظر ترمجته يف:  . هـ 171وغريهم، تويف: 
البصري  ن  رْ شهاب بن شُ   (5)  بعضهم فجعله شريفة ابلياء) فة اجملاشعي  املقرئني  (وقد صحفه  ثقة    ،بعد أيب عمرو   كان من جلة 

العطارديصاحل  أيب رجاء  قرأ على  بن حمارب   ، ،  األعور ومسلمة  بن موسى  بن عيسى،    ، وعرض على هارون  روى  و ومعلي 
،  املرجع السابق يُنظر ترمجته يف:   هـ.   160تويف بعد   ،قوب احلضرميالقراءة عنه سالم القارئ وسعيد بن مسعدة األخفش ويع

(1/329 ) . 
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 . )2(انياألشهب جعفر بن حأيب ، )1(أيب ُيىي مهدي بن ميمونو 
 :  يه الكثري منهم وقرأ عل 

  زيد  أمحد  أبو   ،  )4(أبو بكر حممد بن املتوكل اللؤلؤي امللقب برويسو   ،)3(املؤمنروح بن عبد  
 .هـ 205  تويف، ( 5) إسحق بن أمحد بن

 : )6(خلف بن هشام (10
زار البغدادي، أحد  اإلمام العلم أبو حممد الب  ، أبو حممد األسدي،  خلف بن هشام بن ثعلب 

العشرة القرآن عرًضا عن سليم بن عيسى عن محزة،  القراء   ،يعقوب بن خليفة األعشىعن  و   ،أخذ 
 . أيب زيد سعيد بن أوسو 

منهم:   الكثري،  عليه  احلدادوقرأ  الكرمي  عبد  بن  بنو   .)7(إدريس   إسحاق 
 

ثقة مشهور، عرض على شعيب بن احلبحاب وروى عن احلسن وابن سريين، عرض عليه    ، ن ميمون أبو ُيىي البصريبمهدي   (1) 
 (. 2/316)  املرجع السابقهـ، يُنظر ترمجته يف:  171تويف: وروى عنه ابن املبارك ووكيع،  ، يعقوب احلضرمي

العطاردي، قرأ عليه    (2)  أبو األشهب العطاردي البصري احلذاء قرأ على رجاء    يعقوب بن إسحاق احلضرمي، جعفر بن حيان 
 (. 1/192) املرجع السابق هـ. يُنظر ترمجته يف:   165تويف: 

النحوي  (3)  البصري  موالهم  اهلذيل  احلسن  أبو  املؤمن  عبد  بن  يعقوب  ،  روح  على  عرض  مشهور،  ضابط  ثقة  جليل  مقرئ 
عرض عليه الطيب بن احلسن  و   غريهم، وروى احلروف عن أمحد بن موسى ومعاذ ابن معاذ و   ، احلضرمي وهو من جلة أصحابه 

تويف:  وروى عنه البخاري يف صحيحه،  غريهم،  بن محدان القاضي وأبو بكر حممد بن وهب الثقفي وحممد بن احلسن بن زايد و 
 .  (1/285)، 1ط  غاية النهاية ابن اجلزري، ، (126ص:  )،  1ط،  معرفة القراء الكبار   يُنظر ترمجته يف: الذهب،  هـ.  235

يعقوب  عن    مقرئ حاذق ضابط مشهور، أخذ القراءة عرضاً ،  املتوكل أبو عبد هللا اللؤلؤي البصري املعروف برويس حممد بن    (4) 
حممد بن هارون التمار واإلمام أبو عبد هللا الزبري بن أمحد الزبريي    وهو من أحذق أصحابه، روى القراءة عنه عرضاً   ،احلضرمي 
تويف:    الشافعي،  ترمج  هـ.  238وغريهم.  الذهب،يُنظر  الكبار  ته يف:  القراء  اجلزري،   ، (126ص:)،  1ط  ، معرفة  غاية    ابن 

 . (2/234)،   1ط ، النهاية 
  بن   وبقيع  عمه  عن  عرضا  القراءة  احلضرمي، روى  علي  أبو  إسحاق  أيب  بن  هللا  عبد  بن  زيد  بن  إسحاق  بن   أمحد  بن  زيد  (5) 

  . احلريري   بكر  وأبو  مسلم  بن  واحلسن  البزاز   العالء  بن   وأمحد  باجلال    أمحد  بن  علي  عرضا  عنه  القراءة  احلضرمي، روى  إسحاق
 (. 1/296، )1، طغاية النهاية ابن اجلزري، يُنظر ترمجته يف: 

  ، حميسن ، و (1/272)،  1ط  ، غاية النهاية  ابن اجلزري،   ، (123ص:  )،  1ط،  معرفة القراء الكبار  يُنظر ترمجته يف: الذهب،   (6) 
 (. 1/223، )1ط، التاريخ معجم حفاظ القرآن عرب 

إمام ضابط متقن ثقة، قرأ على خلف بن هشام وعلى حممد بن حبيب    ، أبو احلسن البغدادي  ، إدريس بن عبد الكرمي احلداد   (7) 
= 
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 ـ.  ه229، وغريهم. تويف   )1(إبراهيم 
   :)2(سهل بن حممد بن عثمان السجستاين واختار معهم اإلمام: 

 النحو والقراءة إمام البصرة يف  ،سهل بن حممد بن عثمان بن يزيد أبو حامت السجستاينهو  
  قرأ أول من صنف يف القراءات،    لعله وله تصانيف كثرية و   ، وكان إمام جامع البصرة  ،واللغة والعروض

  وله اختيار يف القراءة ومل خيالف مشهور السبعة إال يف   ، على يعقوب احلضرمي وهو من جلة أصحابه
  بن  حُ بِّّ س  مُ   طريق  ، و)4(حممد بن احلسن بن دريد،  )3(احلسني بن متيمروى عنه القراءة    بعض املواضع.

،يعقوب  على سهل وقرأ ،(5) حامت
 .ـه 250ويقال سنة  ،255تويف سنة  .  (6)  املتوكل بن وأيوب    

  

 = 
اخلاقاين  الشموين،  مقسم وموسى  بن شنبوذ وابن  أمحد  بن  ابن جماهد وعرًضا حممد  عنه مساًعا  القراءة  ، وغريهم. تويف:  روى 

 . ( 1/154)،  1ط ، غاية النهاية ابن اجلزري، ، (145ص:  )،  1ط،  معرفة القراء الكبار   يُنظر ترمجته يف: الذهب،  هـ.  292
قرأ على  ،  وراوي اختياره عنه   "خلف البزار "إسحاق بن إبراهيم بن عثمان بن عبد هللا أبو يعقوب املروزي مث البغدادي ورّاق    (1) 

وقرأ أيًضا على الوليد بن مسلم، قرأ عليه حممد بن عبد هللا بن أيب عمر النقاش وعلي بن موسى    ،خلف اختياره وقام به بعده 
 . ( 1/53)،  1ط ، غاية النهاية  ابن اجلزري، يُنظر ترمجته يف:   .هـ 286 : الثقفي وابنه حممد بن إسحاق و ابن شنبوذ، تويف

الذهب،   (2)  ترمجته يف:  الكبار   يُنظر  القراء  اجلزري،  ، (128ص:  )1ط،  معرفة  النهاية   ابن    ، حميسن ، و ( 1/321)  1ط   ، غاية 
 (. 1/164، )1ط، معجم حفاظ القرآن عرب التاريخ 

احلسني بن متيم أبو عبد هللا البزار البصري مقرئ، روى القراءة عرًضا عن أيب حامت، روى القراءة عنه عرًضا عبد هللا بن عبد    (3) 
 . ( 239/ 1)،  1، طغاية النهاية ابن اجلزري،يُنظر ترمجته يف:  العزيز.

بن حممد، روى القراءة عنه أمحد بن    أيب حامت سهلشيخ اللغة، روى القراءة عن    ، حممد بن احلسن بن دريد أبو بكر البصري  (4) 
حممد املؤدب شيخ ابن مهران، وكان من أعلم أهل زمانه ابللغة والشعر وأايم العرب وأنساهبا مع الكرم واملروءة وصدق اللهجة،  

 . (116/ 2)، 1، ط غاية النهاية  ابن اجلزري، يُنظر ترمجته يف:   هـ. 321تويف 
ابن اجلزري،  يُنظر ترمجته يف:    .ابلرواية   معروف  وهو  النقاش   بكر  أبو  عنه  عنه، رواه  حامت  أيب  اختيار  حامت، روى  بن   مسبح  (5)  

 (  2/294، )1، طغاية النهاية 
عرض  املتوكل  بن  أيوب  (6)   وأيب  سالم  على   القراءة  البصري،  وحسني،  احلسن   القارئ،  قرأ  الكسائي،  مجاعة،    عليه  اجلعفي، 

الكبار ،  الذهبيُنظر ترمجته يف:    . مائتني  سنة  القطعي، مات  ُيىي  بن  حممد  أجلهم القراء  و )ابن    (،89، )ص:1، طمعرفة 
 (. 1/172، )1ط ، غاية النهايةاجلزري، 
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  مقدمة املصنف تتعلق ابلقراءات  : مسائل مهمة ذكرت يف امساخل املطلب
 املسألة األوىل:

القراءات السبع متواترة ال مبعىن أن سبب تواترها إطباق السبعة قراء : "-رمحه هللا  -قال النيسابوري  
املتفق على قراءته من القرآن كثبوته ابلنسبة إىل املختلف  ، بل مبعىن أن ثبوت التواتر ابلنسبة إىل  عليها

من مباشرته لغريها حىت ن مباشرته لقراءته أكثر  مدخل للقارئ يف ذلك إال من حيث إ   يف قراءته، وال
إليه متواتر،  ،  )1(نسبت  القرءان غري  لكان بعض  لو مل تكن كذلك  متواترة ألنه  القراءات  قلنا  وإمنا  

وحنومه ومالك  ابإلتفاق،  كملك  قرءان  أحدمها  فإن  متواتر،  غري  كليهما  كون  إىل  سبيل  ال  إذ  ا؛ 
ال يف  إلستوائهما  ابطل  حتكُّم  اآلخر  دون  متواتر  أبنه  أحدمها  فكالمها  وختصيص  أولوية  فال  نقل، 

 .)2(" متواتر...
وأما علماء السلف   ،ض القراءات حمل خالف بني العلماءتواتر األحرف اليت تفردت هبا بع

وهذا شيء مهم، وقد اختلف العلماء من بعدهم يف مسألة التواتر   ،فلم يتعرضوا لقضية التواتر أصالً 
أن أقوال  إىل القراءات،  علماء  أكثر  وقول  هللا القراء  ،  رسول  إِّىل  متواترة  العشر  عليه    ات  هللا  )صلى 

 .وسلم(
التواتر يف كل فْرٍد مما انفرد به بعض  وحنن ما ندعي  "هـ(:    833ل احلافظ ابن اجلزري )ت قا

به عن  املقروء  وإمنا  التواتر؟  ما  يعرف  إال جاهل ال  يّدعي ذلك  الطرق. ال  ببعض  أو اختص  الرواة 
 . )3("متلقى ابلقبول، والقطع حاصل هبماالقراء العشرة على قسمني: متواتر، وصحيح مستفاض 

ادُّعِّي  تواتر كل واحدة من القراءات السبع، وهي وقد  ":  (إرشاد الفحول)وقال الشوكاين يف   
ومح وعاصم  وانفع  عمرو  أيب  عامرقراءة  وابن  كثري  وابن  والكسائي  القراءات   ،زة  تواتر  أيضا  وادعي 

قراءة يعقوب وأيب جعفر وخلفالعشر، وهي هذ أاثرة من علم! فإن هذه   ،ه مع  وليس على ذلك 
آحاد نقال  منقولة  منها  واحدة  كل  يعر القراءات  من  ذلك  يعرف  كما  القراء ايً،  هؤالء  أسانيد  ف 

ما هو    ،لقراءاهتم وفيها  متواتر  ما هو  القراءات  أن يف هذه  اإلمجاع على  القراء  نقل مجاعة من  وقد 

 
 (. 88، 87، 86، د.ط، )ص: اإلابنة عن معاين القراءاتللمزيد يُنظر: ابن أيب طالب،  (1) 
 (. 1/23)  1ط ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (2) 
 . ( 21)ص:   1، طمنجد املقرئني ومرشد الطالبني ابن اجلزري،  (3) 
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هل  آحاد، ومل يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضال عن العشر، وإمنا هو قول قاله بعض أ
 .)1("وأهل الفن  ،األصول

النب وألن  اشرتاطه،  على  دليل  ألنه ال  التواتر  يشرتط  أنه ال  احملققون  عليه  كان     فالذي 
قرؤون هبا  فيعملون هبا وي      يبعث آحاد الصحابة لتعليم القرآن، وكانوا يسمعون اآلية من الصحايب

ويتقربون هلل هبا، للمشه  يف صلواهتم،  الثابتة  الصحيحة  القراءة  اللغة وكذلك ال تشرتط موافقة  ور يف 
السبعة كلها مشهورة  وليس ابلضرورة أن تكون هذه    العربية؛ فقد نزل القرآن بسبعة ألسن، األلسن 

 عند قبيلة، قد ال يشتهر عند أخرى.وما اشتهر  عندان،

 :املسألة الثانية

أنه ال جتوز القراءة يف الصالة ابلوجوه الشاذة، ألن الدليل ينفي    علىقال اإلمام النيسابوري: "اتفقوا  
جواز القراءة هبا مطلقاً، ألهنا لو كانت من القرءان لبلغت من الشهرة حد التواتر، عدلنا عن الدليل  

 .  )2(يف جواز القراءة خارج الصالة لالحتمال، فوجب ان تبقى قراءهتا يف الصالة على أصل املنع" 
لقول يف القراءات الشاذة كالقول يف األحاديث الضعيفة املنقولة يف كتب جلزري: "اقال ابن ا

ا منها، وإن مل نعرف عينه، فال يقال هلا ضعيفة قال شيئً   األئمة، وغريهم يعلم يف اجلملة أن النب  
وأيضً  حبثناه،  ما  الصحابة  على  من  أبن كثريا  نقطع  فنحن  عليهم-ا  مبا    -رضوان هللا  يقرءون  كانوا 

خالف رسم املصحف العثماين قبل اإلمجاع عليه من زايدة كلمة وأكثر وإبدال أخرى أبخرى ونقص 
ة وغريها منع  وغريمها وحنن اليوم مننع من يقرأ هبا يف الصال  ،بعض الكلمات كما ثبت يف الصحيحني

 . )3("حترمي ال منع كراهة
   املسألة الثالثة:

النيسابو  اإلمام  السبعةأورد  القراءات  ماهية  عن  احلديث  من  طرفًا  هللا(ري  )رمحه  فقال  "السبعة  ؛   :
القرآن يف قوله   اليت نزل هبا  أُ »:    أحرف  اْلُقْرآن   ا  أ ْحُرٍف«إِّن  ه ذ  بـْع ةِّ  ، عند أكثر )4(ْنزِّل  ع ل ى س 

 
 . ( 63/ 2، )1، ط إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول،  الشوكاين  (1) 
 . (21، )ص:1، طمنجد املقرئني ومرشد الطالبني ابن اجلزري،  (2) 
 . ( 22املرجع السابق، )ص: (3) 
 . 2سبق خترجيه، ص:  (4) 
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جائز عندهم أن  العلماء أهنا سبع لغات من لغات قريش ال تتضاد بل هي متحدة يف املعىن، وغري  
 نن من زن رن مم ام  يل ىل ُّٱيكون القرآن لغة ال تعرفها قريش لقوله تعاىل: 

 [.4]إبراهيم: َّ ىنين
قريشاً  أن  لغاهتم   البيت،  جتاور  وذلك  ويستمعون  للحج  إليهم  أتيت  العرب  أحياء  وكانت 

وخيتارون من كل لغة أحسنها، فصفا كالمهم واجتمع هلم مع ذلك العلم بلغة غريهم. ومما يدّل على  
 اقرءوا"أن السبعة األحرف هي سبع لغات متفقة املعىن ما روي عن ابن سريين أن ابن مسعود قال:  

بعضهم: إهنا سبع قبائل من    وقال،  وتعال وأقبل  هلم   :قول أحدكموهو ك،   "القرآن على سبعة أحرف
لقوله ؛ وقيل سبع لغات من أي لغة كانت من لغات العرب خمتلفة األلفاظ متفقة املعاين.....، العرب 
  :«ع    قد  إن ه وقيل: معناه أن يقول يف صفات الرب تبارك  ،  )1(  بلغتِّهم«  قومٍ   كل    أُقرِّئ    أ نْ   يل  ُوسِّّ

ى ل  ع    رآن  وا القُ ءُ اقر  قال: »  وي أنه  رُ   ا ملاا بصريً ا مسيعً حكيمً   عزيزاً   رحيماً   غفوراً   : وتعاىل مكان قوله
وقيل: إن  ،  )2(«  جبنةٍ   أو انراً   ، بنارٍ   ، أو جنةً مبغفرةٍ   أو عذاابً   بعذابٍ   رةً غفِّ وا م  تمُ ختْ   ما ملْ   فٍ رُ حْ أ    سبعةِّ 

لفظ »السبعة« يف اخلْب جاء على جهة التمثيل، ألنه لو جاء يف كلمة أكثر من سبع قراءات جاز أن  
 : يقرأ هبا. وعن مالك بن أنس أنه كان يذهب يف معىن »السبعة األحرف« إىل أنه 

والتوحيد  مث  كاجلمع  َّممُّو    َّ جب هئ مئ ُّٱ  ل:يف 
 115]األنعام:     )3(

والتأنيث،  [119وهود:    137واألعراف:   مثل:    وكالتذكري  َّمح ُّ  و  َّ مك  لك ُّٱيف 
)4(   

 
 . مل أقف عليه يف كتب السنة (1) 
  سبعة   على   القرآن   أنزل : »قوله  يف  جاء   ما  ابب  ،القرآن  فضائل   كتاب(،  1/356)  1، طالسنن الصغرى أخرجه البيهقي يف    (2) 

ا  إِّن  »، بلفظ:  1008، حديث رقم:  االختصار   طريق   على   أحرف«    و ل كِّنْ   ح ر ج    و ال    ف اقْـر ُءوا  أ ْحُرفٍ   س بـْع ةِّ   ع ل ى   أُْنزِّل    اْلُقْرآن    ه ذ 
 . من رواية أيب هريرة   بِّر مْح ٍة«  ع ذ ابٍ  ذِّْكر   و ال   بِّع ذ ابٍ  ر مْح ةٍ  ذِّْكر   خت ْتُِّموا ال  

  ، واحدة [  96  ، 33  ]   ىف موضعني ،  ﴾  جب هئوىف يونس ﴿ ابجلمع،    ﴾ جب هئ مئ وأبو عمرو ﴿،  فقرأ ابن كثري  (3) 
 ﴿ املؤمن  حم  أيضا   ﴾  جب هئوىف  انف،  واحدة  ﴿ ،ع  وقرأ  األربعة  األحرف  هذه  عامر    التميمي، "  مجاعة   ﴾ مموابن 

 (. 266، )ص: 2ط  السبعة يف القراءات،
،  ابلتذكري وهم انفع وابن عامر، عاصم، محزة، الكسائي،  وقرأ الباقون    ،ن كثري، والبصراين تقبل ابلتأنيث فقرأ اب  َّ مك لك ُّٱ (4) 

 (. 212/ 2)، د.ط.،  النشر ابن اجلزري،  
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﴾ ٍّ  ﴿و  َّ خل حل  جل مك  لك  ُّٱيف مثل:  وكوجوه اإلعراب .[48]البقرة: 
 . [3]فاطر:   )1(

التصريف  و مثل:كوجوه  وضمها  َّ مق ٱُّٱ  يف  الراء   ، [137]األعراف:   )2(  بكسر 
َّ خن  حن  ُّٱيف مثل قوله: كاختالف األدوات  و

ونصب ما  ابلتشديد   ،[102]البقرة:  )3(
 . بعدها، وابلتخفيف والرفع

احلروف يف  اللفظ  ]يونس:    َّ ٰى ُّٱحنو:    وكاختالف  والياء  و  )4([ 123ابلتاء   ،  
 َّ حكُّ

   .[ ابلراء والزاي259]البقرة: )5(
 وكالتخفيف والتفخيم واإلمالة واملّد والقصر واهلمز وتركه واإلظهار واإلدغام وحنوها.  

وذهب مجاعة إىل محلها على املعاين واألحكام اليت ينتظمهما القرآن دون األلفاظ من حالل 
وحرام، ووعد ووعيد، وأمر وهني، ومواعظ وأمثال واحتجاج، وغري ذلك، واستبعده احملققون من قبل 

دون  أن   اللفظ  يف  كان  اختالفهم  أن  على  تدّل  القراءة  يف  الصحابة  خماصمة  يف  الواردة  األخبار 
اليت هبا اختلفت لغات العرب قد أنزل هللا ابختالفها القرآن متفرقا   )6(فهذه الوجوه السبعة،  ..املعىن.

فيه ليعلم بذلك أن من زّل عن ظاهر التالوة مبثله، أو من تعّذر عليه ترك عادته فخرج إىل حنو مما قد  
فإن قيل: فما قولكم يف    ؛نزل به فليس مبلوم وال معاقب عليه. وكل هذا فيما إذا مل ختتلف فيه املعاين

ت اليت ختتلف هبا املعاين؟ قلنا: إهنا صحيحة منزلة من عند هللا ولكنها خارجة من هذه السبعة  ءالقراا
األحرف، وليس جيوز أن يكون فيما أنزل هللا من األلفاظ اليت ختتلف معانيها ما جيري اختالفها جمرى  

 
بن مِّْهران النيسابورّى،  ، ا ابلرفع يف مجيع القرآن  َّ خل حلُّ  وقرأ الباقون  ،﴾ ابخلفض فقط  ٍّ ﴿  قرأ محزة وخلف يف فاطر   (1) 

 (. 210، د.ط.، )ص:املبسوط يف القراءات العشر
 (. 271/ 2، د.ط.، ) النشر ، ابن اجلزري،  قرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الراء فيهما، وقرأ الباقون بكسرها منهما (2) 
النون من ولكن   (3)  بتخفيف  ابن عامر ومحزة والكسائي وخلف  بعدها  ، قرأ  الباقون  ،  ورفع االسم  وهم: انفع، وابن كثري،  وقرأ 

 . (2/219املرجع السابق، ) ،ابلتشديد والنصب أبوعمرو، وعاصم، وأبوجعفر، ويعقوب، 
؛ فقد تتبعت هذه الكلمة يف سورة يونس، فلم أجدها، قرأها    123  والصحيح أهنا يف سورة هود، اآلية:كذا يف املطبوع،    (4) 

 انفع، وابن عامر، وحفص، ويعقوب ابلتاء، وقرأها ابن كثري، وأبوعمرو، وشعبة، ومحزة، والكسائي، وخلف ابلياء. 
أبو جعفر   (5)  عامر وعاصم ومحزة    [ ابلراء. وقرأ ابن259البقرة:  ]  َّ حكُّويعقوب    ، وأبو عمرو،  وابن كثري،  انفعو ،  قرأ 

 (. 151، د.ط.،)ص:املبسوط، يُنظر: ابن مهران،  ابلزاي َّ حكُّوخلف والكسائي 
 (. 50، )ص:9، ط إعجاز القرآن والبالغة النبوية يُنظر: مصطفى صادق الرافعي،  (6) 
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وجوه: فمنها أن خيتلف هبا  مث إهنا تتجه على   ،اد فيهالتضاد والتناقض، لكن جمرى التغاير الذي ال تض
قوله:   مبنزلة  املبادلة  الشرعي على  والنصب 6]املائدة:    َّمهجه  ين ىن ُّاحلكم  [ ابجلر 

، وإحدى القراءتني تقتضي فرض املسح واألخرى فرض الغسل، وقد بينهما رسول هللا صلى  )1(مجيعا
هللا عليه وسلم: فجعل املسح لالبس اخلف يف وقته، والغسل حلاسر الرجل وهذا الضرب هو الذي ال  

حىت   جتوز قراءته إال إذا تواتر نقله وثبت من الشارع بيانه، وليس يعذر من زل يف مثله عما هو املنزل
لكن على  املبادلة  غري  فيه على  احلكم  ما خيتلف  يكون  وقد  االستغفار.  إىل  ويفزع  الصواب  يراجع 

[ من الطهر و »حىت يّطهرن« مشددة 222]البقرة:    َّ مبخب  حب   ُّٱاجلمع بني األمرين مبنزلة  
التطّهر من  اجلمع  )2(الطاء  يلزم  خمتلفني  تقتضيان حكمني  هاهنا  القراءتني  فإن  أن  ،  وذلك  بينهما، 

اب تطهر  زوجها حىت  يقرهبا  ال  ابالغتسالاحلائض  تطهر  وحىت  القراءة  ،نقطاع حيضها  جتوز  يف    وال 
وأما التضاد والتنايف فغري موجود يف كتاب هللا. والنسخ ليس من    .، ، ..أمثال هذه إال ابلنقل الظاهر

أن يف علم هللا   ويتبني  املنسوخ،  ينتهي  الناسخ  التنايف وعند ورود  الزمان شرط  احتاد  القبيل ألن  هذا 
 .  )3( "حكم املنسوخ كان مؤجال إىل ورود الناسخ، وهللا أعلم

 من القراءات الثالث املتممة للعشرة. موقف اإلمام النيسابوري :  سادسال املطلب

النيسابوري عن    تفسري  يف  األوىل  املقدمة  يف  الكالم  و بعد  والقارئ،  القراءة  فضل  القراءة  يف  آداب 
القرا اختالف  املعتْبينءاوجواز  املشهورين  القراء  وذكر  السبعة  ت،  القراء  أئمة  عن  الكالم  ، شرع يف 

ديث ابلكالم عن األئمة  ( ، وفص ل يف رواهتم وترامجهم،  ثىن  احل  القراء املشهورين املعتْبينومساهم )
   املختارين.

" قال:  تقرر ذحيث  القر إذا  الكتاب من  نذكر يف  فنحن  القراء اءا لك  إىل  املنسوبة  السبع  ت 
 

، والباقون: )ابن كثري، وأبو عمرو، وشعبة، ومحزة، وأبو  ابلنصب َّىنُّ  والشامي ويعقوب والكسائّي وحفص قرأ انفع (1) 
اجلزري،   ابن  يُنظر:  ابجلر،  وخلف(  )النشر جعفر،  د.ط.،  الواسطي،  254/ 2،  العشر (،  القراءات  يف  طالكنز   ،1  ،

 (.  259، د.ط.، )ص:إعراب القرآنالنحاس،   (،2/458)
: )هم: انفع، وابن كثري،  والباقون  ، واهلاء مع تشديدمها  ، بفتح الطاء  َّمبخب  حب ُّ  ، وخلف، بكر ومحزة والكسائي بو  قرأ أ   (2) 

(،  80، )ص:2، طالتيسري، يُنظر: الداين،  ابسكان الطاء وضم اهلاء   وأبوعمرو، وابن عامر، وحفص، وأبو جعفر، ويعقوب،( 
 (. 2/321، )2، طاحلجة(، الفارسي،  227/ 2، د.ط.، )النشر ابن اجلزري،  

 .   بتصرف يسري  ،  (26-1/23)،  1ط، غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 
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م وأسامي رواهتم ليتعني السبعة، واألربع املنسوبة إىل األئمة املختارين، ونرى أن نفّصل هاهنا أساميه
 . )1("كل منهم وهللا ويل التوفيقما نسب يف أثناء التفسري إىل  

بني احلديث  فصل  اإلمام  أن  السبعونلحظ  القراءات  أئمة  عن  الكالم  املختارين،    واألئمة   ،
ر  واختيار  العاشر،  وخلف  ويعقوب،  أبوجعفر،  األئمة  املتممة،  الثالث  القراءات  أصحاب  ابع  وهم 

به وهو اإلمام السجستاين، ولعل  هذا االختيار مما تلقاه النيسابوري عن شيوخه يف القراءات، خاص  
 .فالقى قبواًل منه فقرأ به، وذكره يف تفسريه

هذا التقسيم ُيشعر ويُوهم القارئ الكرمي، والسيما طالب العلم؛ أبن القراءات الثالث املتممة يف منزلة  
هة التواتر، وهذا خالف مشهور ومبسوط يف أمهات كتب القراءات، أقل من القراءات السبعة، من ج

 وليس املقام مقام مناقشة اخلالف ولكن ُيكن عرض بعض األقوال فيه:
 : -رمحه هللا -ابن اجلزري قال 

اعلم أن    :القراءات العشر متواترة فرشا وأصوال حال اجتماعهم وافرتاقهم وحل مشكل ذلك   "
 . )2("العلماء ابلغوا يف ذلك نفيا وإثباات وأان أذكر أقوال كل مث أبني احلق من ذلك 

وأما القراءة الصحيحة فهي على قسمني: األول ما صح سنده بنقل العدل الضابط وقال: "
الضابط كذا إىل العربية والرسم، وهذا على ضربني: ضرب استفاض  عن  نقله وتلقاه    منتهاه، ووافق 

وضرب مل تتلقه األمة ابلقبول ومل يستفض؛ فالذي يظهر  ، ... لقبول كما انفرد به بعض الرواةاألئمة اب
وغريه من كالم كثري من العلماء جواز القراءة به والصالة به، والذي نص عليه أبو عمرو بن الصالح  

أن ما وراء العشرة ممنوع من القراءة به منع حترمي ال منع كراهة كما سيأيت. وقال شيخنا قاضي القضاة  
ابلشاذ،   القراءة  جتوز  وال  األصول:  اجلوامع" يف  "مجع  كتابه  السبكي يف  بن  الوهاب  عبد  نصر  أبو 

 )3("  والصحيح أن ما وراء العشرة فهو شاذ، وفاقا للبغوي

اخل" أن  املصحف فهذا ال واعلم  منه ما خيالف رسم  املشهورة على قسمني:  السبع  ارج عن 
شك يف أنه ال جتوز القراءة به ال يف الصالة وال يف غريها، ومنه ما ال خيالف رسم املصحف ومل تشتهر  

 
 (. 1/9املرجع السابق، ) :نظر يُ  (1) 
 (. 70، )ص: 1، ط منجد املقرئني ابن اجلزري،  (2) 
 (. 19، 18املرجع السابق، )ص: (3) 
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القراءة به وإمنا ورد من طرق غريبة ال يعول عليها وهذا يظهر ملنع من القراءة به أيضا، ومنه ما اشتهر  
للمنع وجه  ال  فهذا  وحديثا  قدُيا  به  قراءة  الشأن  هذا  أئمة  يعقوب    عند  قراءة  ذلك  ومن  منه، 

 .)1("وغريه
اعلم أن العلماء إمنا كرهوا ممن اقتصر على السبع من كان يعتقد أهنا اليت أردها النب مث قال: "

--    :اْلُقْرآنُ بقوله أُْنزِّل   أ ْحُرٍف«  »  بـْع ةِّ  س  شاذ  ،ع ل ى  عداها  ما  إن  يقول  اقتصر    ،وأنه  لو  وإال 
شخص على قراءة واحدة أو بعض قراءة غري معتقد بسببها اعتقادا خطأ جيوز له ذلك بال خالف  

املهدوي:   عمار  بن  أمحد  العباس  أبو  اإلمام  قال  كراهة.  غري  من  العلماء  أهل  "بني  اقتصار  فأما 
األغلب   يف  انفعاألمصار  كثري  ،على  عمرو  ،وابن  عامر  ،وأيب  والكسائي،    ، ومحزة  ،وعاصم   ،وابن 

ما  مسع  إذا  حىت  احملتم  كالفرض  الناس  عامة  فجعله  واختيارا  اختصارا  املتأخرين  بعض  إليه  فذهب 
 . )2(" خيالفنها خطأ وكفر ورمبا كانت أظهر وأشهر

 : ذة وموقف اإلمام النيسابوري منهاالسابع : القراءات الشا باملطل
 :الشذوذ يف اللغة واالصطالح

شذوًذا، تقول شذ الرجل إذا انفرد عن القوم  ،يشذ  ،مشتق من مادة )ش ذ ذ(، وهو مصدر من شذ  
 واعتزل مجاعتهم

والندرة االنفراد  على  يدل  شئ )3(فالشذوذ  فكل  واألصول  القاعدة  على  واخلروج  والتفرق   ،
 . )4(منفرد فهو شاذ

خيتلف مفهومه حسب كل علم، فهو عند النحاة غريه عند علماء السنة،    :و يف االصطالح
 وخيتلف عنهما لدى علماء القراءات.

 فالقراءات الشاذة هي اليت تقابل القراءات املتواترة. 
اليت مل ، وعنده أهنا،  فقدت ركًنا أو أكثر من أركان القراءة املقبولة  "  اليت  أبهنا  ها السيوطيوعرف

 
 (. 66املرجع السابق، )ص:  (1) 
 (. 82، )ص: 1، ط منجد املقرئني ابن اجلزري،  (2) 
 (. 1/96، )4، طاخلصائصابن جين،   (3) 
 ( . 29، 5/28) 3، طلسان العربابن منظور،   (4) 
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 .)1( "يصح سندها وخالفت الرسم وال وجه هلا يف العربية 
اجلزريكما   ابن  اإلمام  عنها  عليها "  :  قال  أطلق  الثالثة  األركان  هذه  اختل ركن من  ومىت 

   .)2( "منهمأكْب ء كانت عن السبعة أم عمن هو ضعيفة أو شاذة أو ابطلة سوا
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد املصاحف العثمانية ولو احتماالً  "  ، أبهنا  ها أيًضاعرف

 . )3("ومل يتواتر سندها 
إن التعريف الذي تطمئن إليه النفس يف تعريف القراءة الشاذة هو: القراءة اليت صح سندها ووافقت 

 املصحف.رسم اللغة العربية ولو بوجه وخالفت 
ولعل السبب يف تسميتها ابلقراءة الشاذة يعود إىل أهنا شذت عن الطريق الذي نقل به القرآن 

 متواترًا. حيث نقل جبميع حروفه نقالً 
 .  )4(قال ابن اجلزري: شذت عن رسم املصحف اجملمع عليه وإن كان إسنادها صحيًحا

 القراءات املتواترة عن الشاذة يف األمور اآلتية:  وختتلف
الشاذة - القراءات  هبا خبالف  ويكفر من جيحد  هبا،  واإلُيان  اعتقادها  املتواترة جيب  القراءة 

رآن املقروء به املتعبد بتالوته، بل يكفر من يعتقد أن القراءة الشاذة من  فإنه ُيرم اعتقادها أبهنا من الق
 . )5( القرآن إذا كان على علم بعدم ثبوت سندها، أو علم مبخالفتها لشرط من شروط القراءة املتواترة

ال  القراءة املتواترة يتعبد هبا يف الصالة وخارج الصالة خبالف القراءة الشاذة فإنه ال يقرأ هبا  -
 يف الصالة وال يف خارجها. 

القراءة هبا يف الصالة يقول ابن اجلزري بيان حكم  العلماء على عدم اجلواز  "  :أما يف  وأكثر 
ثبتت ابلنقل فإهنا منسوخة  النب صلى هللا عليه وسلم، وإن  تثبت متواترة عن  القراءات مل  ألن هذه 

العثماين املصحف  على  الصحابة  إبمجاع  أو  األخرية  مبثله  ابلعرضة  يثبت  نقالً  إلينا  تنقل  مل  أهنا  أو   

 
 ( . 242، 1/129، د.ط.) اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي،  (1) 
 (. 1/9، د.ط.، ) النشرابن اجلزري،  (2) 
 املرجع السابق.  (3) 
 ( 17، 16، )ص: 1، ط منجد املقرئني ابن اجلزري،  (4) 
 (. 1/14، د.ط.، ) النشرابن اجلزري،  (5) 
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 . )1(" القرآن أو أهنا مل تكن من األحرف السبعة 
ت وأما الشواذ فال نتعرض منها  ءا ل عليه من القرافهذا هو املعو : "  -رمحه هللا-قال اإلمام النيسابوري

 .)2("ت. وهللا أعلم ابلصواب اءاأثناء التفسري ال يف خالل القر  إال ملا فيه نكتة أو غرابة وذلك يف
، واليت جاءت يف حدود هذا  ها اإلمام النيسابوري  يف تفسريهاليت ذكر   ونستعرض مثاال للقراءة الشاذة

 البحث:
]النحل:      َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّٱ عند قوله تعاىل:

112 .] 
 . )4("عباس ابلنصب: (3)  ﴾ مئ ﴿قال: " 

  

 
  (. 15، 14/ 1املرجع السابق، ) (1) 
 (. 1/9) 1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (2) 
الدمياطي،  يُنظر:    (3)  اهلذيل،  354، )ص:  3ط  ،حتافاإلالبناء  ط الكامل (،  )ص:  1،  التميمي، 585-586،  ،  السبعة  (، 

 (.  376، )ص: 2ط
وقرأ احلسن بنصب اخلوف عطًفا على لباس، أو على حذف املضاف، أي: ولباس اخلوف مث حذف املضاف وأقيم املضاف إليه  

هـ(، يُنظر:  371مقامه، وهذه القراءة من القراءات الشاذة، واحلسن هو: احلسن ابن سعيد املطوعي، أبو العباس البصري، )ت:
 (. 280، )ص:1ط، عشرة األربع القراءات   يف  امليسرخاروف،  

 (. 4/306)،  1ط، غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (4) 
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 الفصل الثالث 

 يوسف سورة أول من النيسابوري تفسري  يف  الواردة  للقراءات  حتليلية وصفية دراسة
 النحل  سورة آخر إىل عليه السالم

 

 مباحثوفيه 

 

 . يوسف سورة يف  الواردة  القراءاتاملبحث األول: 

 . واحلجر وإبراهيم الرعد سور  يف  الواردة القراءاتاملبحث الثاين:  

 .  النحل  سورة يف  الواردة  القراءات املبحث الثالث: 
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 املبحث األول : القراءات الواردة يف سورة يوسف . 
حروفها سبعة آالف ومائة وست    ،وقيل نزلت فيما بني مكة اىل املدينة وقت اهلجرة  ،)مكية

 (آايهتا مائة وإحدى عشرة  ، ا ألف وسبعمائة وست وأربعوناهتكلم  ، وستون كلمه
 . 20اىل   1 من : اآلايت  ،سورة يوسف 

 مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ: تعاىلعند قوله  
 [. 4: يوسف ]   َّ  خف حف جف

. وقرأ  ( 2) وابن عامر     بفتح التاء والوقف ابهلاء: يزيد  : ﴾ حض ﴿: "  (1) رمحه هللا   قال املصنف 
 .(3) ابن كثري ويعقوب بكسر التاء

 
 . (4/63) 1ط ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان  النيسابوري،  (1) 
تراجم القراء ذكرت يف الفصل األول مبا أغىن عن إعادته هنا، ونقتصر على ذكر بعض الرواة، وأصحاب الطرق الذين مل يرتجم   (2) 

 هلم سابقاً.  
  اهلاء   رخ م   مث   ابهلاء،  أبه   اي   أراد   أنه :  فتح   ملن   احلجة  قال ابن خالويه: "  . "اي أبه "   ابهلاء، ووقفاً وصالً   بفتح التاء   ﴾  حض ﴿:  قرءا 

  ابهلاء   أتيت   مث  الرتخيم،   يف   طلح   اي:  كقولك  فتحها  على  اهلاء   فبقيت   وأدرج،   السكت   هاء  االسم  إىل  أعاد   مث (  أب   اي )   فبقي 
   : النابغة  قال أقبل، طلحة  اي  : فتقول

 الكواكب  بطئ  أقاسيه  وليل انصب   أميمة   اي  هلم كليين 
 . " فتحها ذلك   على والدليل  احلذف، بعد   املردودة ولكنها  االسم، يف  كانت   اليت ليست اهلاء فهذه

  ، وزهرياً   النابغة   يفضلون   احلجاز  وأهل  مثامة   أاب   يكين :  ويقال   أمامة،   أاب :  ويكين   ، الذبياين  ضباب   بن   معاوية  بن  زايد   هو:  النابغة و   -
  ابن :  نظر يُ   تكّلف،  فيه  ليس   كالماً   شعره  كان  ،بيتاً   وأجزهلم  كالم،  رونق  وأكثرهم  شعر  ديباجة  أحسنهم  النابغة   كان:  ويقال
   (. 157: ص )، والشعراء الشعر  ، قتيبة

  فاجتزأ   ، النفس   إىل   اإلضافة   أراد   أنه   ﴾  حض ﴿   كسر   ملن  احلج ة :"  خالويه   ابن   اإلمام   قال   .وصاًل، وقفا ابهلاء   ﴾  حض ﴿   (3) 
 ([. 192: ص ) د.ط.   ،وعللها  السبع  القراءاتإعراب   خالويه، ابن] " النداء يف  احلذف لكثرة  الياء، من ابلكسرة

  التاء   فتح  وجيوز : "قال   مث   ، "جيتمعان   يكادان  ال   مث  ومن  أيب،   اي:  األصل   ألن  اإلضافة  ايء   من   عوض  التاء   أن: "األمشوين   يذكرو   -
القراءات  احلجة يف  ،  ابن خالويه " )السبعة  من  غريه   قرأ  وابلكسر .  عامر  ابن   قرأ   وابلفتح .  األكثر   وهو   وكسرها  األقيس،   وهو

 (. 192: ، ص 4، طالسبع 
على اهلاء وحجتهما أن التغيريات تكون يف حال الوقف   ﴾  حض وقف ابن كثري وابن عامر ﴿: "حجة القراءات وقال ابن زجنلة يف 

الياء  يت زيدا فتقف عليه ابأللف ووقف الباقون ابلتاء وحجتهم أن هذه التاء بدل من الياء فكما أن  أفتقول ر   ؛دون اإلدراج 
 (. 355"، )ص:على صورة واحدة يف الوصل والوقف فكذلك البدل جيب أن يكون مثل املبدل منه على صورة واحدة

يف أربعة مواضع؛ قرأ بفتح التاء يف األربعة، وقرئ ابلكسر فيهن ، وأصله: اي أيب، فعوض عن الياء بتاء    ﴾  حض ﴿واختلف يف  
= 
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من توجيه    شيئاً اإلمام النيسابوري يف تفسريه  ذكر  و   .(2) ابلكسر يف احلالني"  (1) والوقف ابهلاء الباقون 
  ؛ وهي للتأنيث   ، عوض من ايء اإلضافة   ﴾  حض ﴿ قال النحويون: التاء يف  "  : -رمحه هللا-  القراءة فقال

ألهنا قد تقلب هاء يف الوقف. وجيوز إحلاق التاء ابملذكر حنو »محامة« ذكر والكسرة فيه ملناسبة الياء  
اليت هي بدل منها. والفتحة إما فتحة الياء فيمن يفتحها أو الفتحة الباقية بعد حذف األلف من ايء  

 . (3) "اي أبتا 
 العني:  بسكون (4)  ﴾  مظ حط ﴿: "-رمحه هللا- وقال املصنف

 = 
 التأنيث، فالكسر يدل على الياء احملذوفة يف النداء. 

 الزوائد على الرسم أتيت يف أواخر الكلم وتنقسم على قسمني:  والياء احملذوفة من ابب ايءات الزوائد، وهي 
حذف من آخر اسم منادى، حنو ايقوم لقد أبلغتكم، ايقوم إن كنتم، ايعبادي، اي أبت، ايرب إن هؤالء، رب إين    )أحدمها( ما 

ابلكسرة    نذرت، وهذا القسم مما ال خالف يف حذف الياء منه يف احلالني والياء من هذا القسم ايء إضافة كلمة برأسها استغين
مساء واألفعال حنو الداعي، واجلواري، واملنادي، والتنادي، وأييت، ويسري، ويتقي،  )والقسم الثاين( تقع الياء فيه يف األ  عنها،

ابن اجلزري،  يُنظر:    ويبغي فهي يف هذا وشبهه الم الكلمة وتكون أيضا ايء إضافة يف موضع اجلر والنصب دعائي، وأخرتين، 
 ( 2/180، )، د.ط.النشر 

 والكسائي، وخلف العاشر، ابلكسر وقفاً ووصاًل. وهم: انفع، وأبو عمرو، وعاصم، ومحزة،  (1) 
السبع   ، لصفاقسيا يُنظر:    (2)  القراءات  يف  النفع  اجلزري،  ،  ( 318  :ص، ) 1ط،  غيث  النشرابن  طيبة  ، )ص:  2، ط شرح 

واي  (، وقال الشاطب يف حرزاألماين: "574، )ص:  1، طالكامل(، اهلذيل،  2/293، د.ط.، )النشر  (، وابن اجلزري،  145
النشر(، وقال ابن اجلزري يف  61، )ص:772"، البيت:افتح حيث جا البن عامر أبت   اي أبت افتح حيث جا كم  : "طيبة 
 يف القرآن.   وهو يف مثانية مواضع(، والكاف رمز البن عامر، والثاء أليب جعفر،  80، )ص: 699"، البيت:ثطعا 

  و (  عمة )   يف   اليت   ابهلاء   شبهها  أنه:  ابهلاء   وقف  ملن   واحلج ة .  والتاء  فباهلاء،  ﴾ حض ﴿:  على  الوقف  فأما "  : خالويه   ابن   قال  
  ُيذفون   كما   ُيذفوهنا  كانوا  ألهنم  اإلضافة؛   ايء   عن   عوض  هاهنا   اهلاء   وإمنا   هاء،   لفظها   أخلص   هذه  على   وقف   فإذا   ، ( خالة)

  وال   وأب،   ألم   أبوان :  تقول   ألنك   لفظه؛  من   أتنيث  له   يكن  مل  إذ   األب   ويف   للتأنيث،   توكيداً   األم   يف   اهلاء   هبذه   فجاءوا   التنوين، 
 .  النداء غري  يف هذا يقع وال  معاً،  لألب  امسني ( أبه )  و ( أب)  فصار ( أم ان : )هلما  تقول

  والدليل . األصل  التاء  ألن ؛والّدرج  الوقف  يف التاء  إىل تردّ   أن فرقا   للتأنيث وقعت  هاء  كل أصل أن: ابلتاء   عليها  وقف  ملن  واحلجة
"  الّتاء  إىل  اهلاء   رّدت  فلذلك   وصفاته،  املذكر   أمساء  يف  اهلاء  تدخل   قد  ألنه  ؛ األصل  فالتاء   جاريتك،   قامت  :قولك   ذلك  على

 . [(192: ص ) د.ط.   ، وعللها السبع  القراءاتإعراب   خالويه،  ابن]
 (. 4/65) 1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 
الكنز (، الواسطّي، 328، )ص:3، طإحتاف فضالء البشر(، البنا الدمياطي، 2/293، د.ط.، )النشريُنظر: ابن اجلزري،   (4)

 (.2/497، )1، طيف القراءات العشر
= 
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 . (7) "(6) ، والْبمجي (5): األعشى(4) بفتح الياء (3)   ﴾ حف جف ﴿، (2) ، واخلزاز(1) يزيد، وابن عباس 
 من خن حن  جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: عند قوله تعاىل

 [. 5]يوسف:   َّ جه ين ىن
 :(8) بفتح الياء  ﴾ مل﴿": -رمحه هللا -قال املصنف 

 = 
دا [ بسكون العني أبو جعفر كأنه نبه بذلك على أن االمسني جعال امسا واح4قال البناء الدمياطي: " وقرأ "أ ح د  ع ش ر" ]اآلية:  -

[ ، فـأبو جعفـر إبسـكان 36ومر ابلتوبة"، وقال البناء يف سورة التوبة: "واختلف يف اثنا عشر وأحد عشر وتسعة عشر ]اآلية: 
العني من الثالثة، وال بد من مد ألف اثنا للساكنني، وكره ذلك بعضهم من حيث اجلمـع بـني سـاكنني علـى غـري حـدمها، لكـن 

(، والبد مـن املـد ألنـه حينئـذ اصـبح مـن ابب املـد 303، 328)ص: 3ط، اإلحتاف، يف النشر أنه فصيح مسموع من العرب"
واالسكان، والفـتح لغتـان صـحيحتان، وقـد مسـع عـن العـرب التقـاء السـاكنني يف قـوهلم: »التقـت حلقتـا الـبطن« ابثبـات ،  الالزم

 الف »حلقتا«.
 (.77، )ص:667"، البيت: عني عشر ىف الكل سكن ثغبا "قال ابن اجلزري يف منت طيبة النشر: 

  عمرو   أيب   أصحاب  أكابر   من   الفضل،   أبو   الواقفي،   األنصاري،   الفضل  بن  العباس كذا يف املطبوع، والصواب: العباس، وهو    (1) 
 . 67سبق ترمجته، ص:  العالء،  بن

  عنه   القراءة  أخذبن الثمار، وغريه،    هبرية   على   قرأ   ثقة،   ماهر  مقرئ   بغدادي ،  اخلزاز  جعفر  أبو  الفضل   بن  علي   بن   أمحد هو:    (2) 
ابن اجلزري،    286،وغريهم، ت:  الرقي   احلسني  بن  وعلي  ،شنبوذ   وابن   ،جماهد  ابن يُنظر ترمجته يف:  النهاية ه،    1، طغاية 

(1/86 .) 
(، 328)ص:  3طإحتاف فضالء البشر، (، البنا الدمياطي، 1/390)1، طالقراءات العشرحتبري التيسري يف ابن اجلزري،  (3)

 1، طالكامـل يف القـراءات العشـر واألربعـني، اإلمـام اهلـذيل، (226ص)د.ط. ، املبسوط يف القـراءات العشـرابن مهران ،  
(1/562.) 

(، 251)ص:  د.طر، املبسوط يف القراءات العش  ،مِّْهرانبن  ، ا(3/1238)1ط،  جامع البيان يف القراءات السبع،  الداين  (4)
(، وأسكن الياء الباقون وهم: انفـع، وابـن كثـري، وأبـو عمـرو، وابـن عـامر، 442)ص:1طالعشر،    الكامل يف القراءات،  اهلذيل

 ومحزة، والكسائي، وأبوجعفر، ويعقوب، وخلف العاشر.
 . ، من هذا البحث 75 سبقت الرتمجة، ص:  (5) 
 . ، من هذا البحث74 يف ذكر رواة اإلمام عاصم، ص: سبقت الرتمجة،  (6) 
 . ( 4/63)1ط ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان  النيسابوري،  (7) 
النشر يف القراءات ، ابن اجلزري، (328)ص: 3ط، إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر  يُنظر: البنا الدمياطي،  (8)

مـن فـرش " )حفـص واي بـىن افـتح )ن( مـا ... وحيـث جـا " :-رمحـه هللا- بـن اجلـزريا (، قال اإلمام3/1595)  د.ط.،  العشر
 حــرز األمــاين ووجــه التهــاين"، وفــتح اي ... بــين هنــا نــص ويف الكــل عــوال":  -رمحــه هللا- ، وقــال اإلمــام الشــاطب(ســورة هــود

أن املوضـع  ، النون من )نص( هي لعاصم، وعوال العني حلفـص،(، واملعىن60، )ص: 757املعروف مبنت الشاطبية، البيت رقم  
= 
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 .  (1)حفص، واملفضل
 :  (3) ابإلمالة  ﴾جم﴿وقال:   .(2)بكسرها" والباقون

 = 
 ىل مل ﴿بفـــتح اليـــاء فيـــه عاصـــم ويكســـرها غـــريه، وأن املوضـــع الثـــاين وهـــو  ، يف ســـورة هـــود،﴾خئ حئ جئوهـــو: ﴿ األول
 التشــديد مـع اللفظـة هـذه فـتح مـن حجـة: " خالويـه ابــن اإلمـام وقـال .بفـتح اليـاء فيـه حفـص ويكسـرها غـريه ﴾جم يل

 لبعــد زيــدت فــاأللف زائــداتن، ألهنمــا للرتخــيم، واهلــاء األلــف فســقطت فــرّخم، بنيــاه، اي: أراد أنــه: أحــدمها:"  وجهــان ﴾مل﴿
 مشــّددة رآهــا ملــا اليـاء هــذه شــّبه أنــه: والثـاين .الرتخــيم قبــل عليــه كـان  الــذي الفــتح علــى االسـم فبقــي للســكت، واهلــاء الصـوت،

 احلجة خالويه، ابن" َّمخ جخ محُّ:  تعاىل  قوله  فتحوا  كما  ففتحها  إليها،  أضيفت  إذا  االثنني  بياء  اإلضافة  ايء  ومعها
ن  -ابلكســــر- ﴾مل ﴾ و ﴿مل ﴿، (284 :ص) ،4ط ،الســــبع القــــراءات يف تِّ ألن مــــ  ت  واي أ بــــ  لغتــــان، كقولــــك: اي أ بــــ 

  نصب أراد النُّدبة: اي أبتاُه فحذفها.
 . 75سبقت ترمجته، يف الفصل األول من هذا البحث، ص:   (1) 
والكسائي،    (2)  ومحزة  وشعبة،  عامر،  ابن  ويعقوب(،  عمرو  أبو  البصراين)  كثري،  وابن  وأبوجعفر(،  )انفع  املدنيان  هم:  الباقون 

  بنيي   اي   األصل   أن   أحدمها  ، وجهني   من   كسرها  :الزجاج   قال: "ابلكسر   القراءة   توجيه   يف   زجنلة   ابن   اإلمام   قال وخلف العاشر. و 
:  ص)،  5ط  ،القراءات   حجة   زجنلة،  ابن  زرعة  أبو]"    عليها   تدل   الكسرة  وتبقى  اإلضافة  ايء  أعين  النداء  يف  حتذف  والياء
340)] .   

  ، للتصغري   األوىل   ،ايءات   بثالث  بنييي   اي   أرادوا   ألهنم   ؛ الياء   بكسر  الباقون   قرأ :" لقمان   سورة   يف  ذكرها  موضع   يف   أيضاً   وقال   -
  يف  التصغري  ايء  وأدغمت  ،وختفيفاً   ابلكسر  اجتزاء  األخرية  فحذفت  ،النفس  إىل  اإلضافة  ايء  والثالثة   ، الفعل  الم  أصلية  والثانية

   . [(564:ص )، 5ط ،القراءات  حجة  زجنلة، ابن  زرعة  أبو ] " ذلك أجل  من   فالتشديد ، الفعل ايء
(، أبو  344)ص:،  2ط،  السبعة يف القراءات التميمي،    (،2/38، د.ط.، )النشر يف القراءات العشر ابن اجلزري،    يُنظر:  (3) 

الداين،   السبععمرو  القراءات  يف  البيان  طجامع  عقيلة،  694/ 2)،  1،  القرآن(،  علوم  يف  واإلحسان  ،  الزايدة 
 (. 4/29)1ط

لة الكْبى،  ، ويقال هلا اإلما وهو احملض. ويقال له: اإلضجاع  كثرياً   الياءأن تنحو ابلفتحة حنو الكسرة وابأللف حنو هي   : اإلمالةو  -
 وكالمها جار يف لغة العرب جائز يف القراءة.  ،متوسطة وشديدة أو صغرى وكْبى   :وهي على ضربني 

فاملتوسطة أن يؤتى ابحلرف بني الفتح املتوسط وبني اإلمالة الشديدة، والشديدة أن تقّرب الفتحة من الكسرة واأللف من الياء من  
،  فضالء البشر  إحتاف(، البنا الدمياطي،  2/30، د.ط.، )النشر يف القراءات العشريُنظر: ابن اجلزري،  غري قلب خالص،  

 (. 1/102، )3ط
فإن كان فعل ذلك    ؛﴾جم يل ىل﴿  :، وفتح قوله -يقصد الرؤاي–  وروي عن الكسائي: أنه أمال هذه قال ابن خالويه: "

للقصر الذي    -وإن كان أراد الداللة على جواز اللغتني فقد أصاب، ألن اللفظ هبما  ،ليفّرق بني النصب واخلفض فقد وهم
السبع "،  واحد يف مجيع وجوه اإلعراب  -فيهما القراءات  ومحزة منهم  (، وقال اإلمام الشاطب"173، )ص: 4، طاحلجة يف 

،  291"، البيت:  ورءايي والرءاي "، "ميالوفيما سواه للكسائي    "، مث قال: " والكسائي بعده ... أماال ذوات الياء حيث أتصال 
= 
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قتيبة، علي   اللطيفة  .(1) وليث  غري  ابإلمالة  عمرو  أبو  غري (2)وقرأ  وأبـوعـمرو  يزيد،  وقرأ   ،
 .(1) ، وورش من طريق األصبهاين واألعشى، ومحزة يف الوقف بغري مهزة(3) شجاع

 = 
فلهذا قال ورؤايي والرؤاي أي    ؛ مل ُيلها إال الدوري عنهكيف ما أتت؛ ألن رؤايك    الكسائي  مل ُيلها  الرؤاي ، لفظ  299،  298

اللفظتان مع ما بعدمها ممال للكسائي يف  واختص الكسائي إبمالة: رؤايي وهو حرفان  : "النشر، قال ابن اجلزري يف  هااتن 
أيضاً   ، واختلف عنه يف رؤايك يف يوسف أيضا  ، يوسف أبو احلارث، واختلف فيهما عن إدريس    ،فأماله الدوري عنه  وفتحه 

الذي يف املبهج  وروامها الباقون عنه ابلفتح وهو  ،  الغاية، وغريها   فروامها الشطي عنه ابإلمالة وهو الذي قطع به عن إدريس يف 
القراءات  "،  –وهللا أعلم    -وذكره يف كفاية الست من طريق القطيعي، والوجهان صحيحان    ، والكامل، وغريمها النشر يف 

 . ( 2/38، د.ط.)العشر 
 . ، من هذا البحث 78 سبقت الرتمجة لقتيبة والليث، ص: (1) 
  إبراز املعاين من ،  شامةأبو (،  49، )ص:  2، طالتيسري ، الداين،  (2/50)د.ط.،  ،  النشر يف القراءات العشر ابن اجلزري،    (2) 

 (. 225، د.ط.)ص:حرز األماين
متوسطة    : على ضربنياإلمالة  و   ، اإلمالة الصغرى، والتلطيف،ويقال له: التقليل وبني وبني والصغرى   ، هو بني اللفظني والتقليل:    - 

وكالمها جار يف لغة العرب جائز يف القراءة. فاملتوسطة أن يؤتى ابحلرف بني الفتح املتوسط وبني    ،أو صغرى وكْبى   ،وشديدة
النشر يف  . يُنظر: ابن اجلزري، اإلمالة الشديدة، والشديدة أن تقّرب الفتحة من الكسرة واأللف من الياء من غري قلب خالص 

د.ط.)العشر   القراءات  الدمياطي (،  2/30،  البشر ،  البنا  فضالء  القاضي،  102،)ص:3ط،  إحتاف  شرح (،  يف    الوايف 
،  َّمكُّالكسائّي ُييل قوله:    قال أمحد: كان(. وقال الفارسّي يف احلجة: "140)ص:  4، ط الشاطبية يف القراءات السبع 

  وروى أبو احلارث الليث بن خالد عن الكسائي أنه مل ُيل هذا احلرف، ال تقصص   ،يف كّل القرآن ،  َّمتُّٱ، وَّجم ُّو
القرآن  سائر  وأمال  وحده،  الكسائي ،  رؤايك  عن  الدوري  عمر  يستثين  أبو  وال  كله،  ذلك  يف  يفتح  ،  اإلمالة  محزة   ُّوكان 

 . "يف كل القرآن، وكذلك الباقون  ،َّمتُّٱ، وَّجم
كالبشرى والسقيا، والبقيا، والشورى، إال أنه ملا صار امسا هلذا املتخّيل يف املنام جرى  مصدر    َّمتُّٱ":  -الفارسيّ -قال أبو علي

 يعمل  جمرى األمساء، كما أن درّا ملا كثر يف كالمهم يف قوهلم: هلل دّرك، جرى جمرى األمساء، وخرج من حكم اإلعمال، فال
املصادر  إعمال  منهما  املصادر ،  واحد  أحكام  عن  خروجه  يقّوي  رؤى  وممّا  السبعة"،  تكسريهم  للقراء  طاحلجة   ،2  ،

(4/394 ) . 
،  299،  298..."، البيت:ورءايي والرءاي "، مث قال يف البيت التايل: "وفيما سواه للكسائي ميال : "حرز األماين قال الشاطب يف  

رؤايك مع  : "طيبة النشر وهنا يذكر اإلمام الشاطب إنفرادات الكسائي يف إمالة بعض الكلمات، وكذلك قال ابن اجلزري يف  
املضافة لكاف    َّجم ُّ، والتاء من لفظ توى لدوري الكسائي، وهنا املقصود لفظ 287"، البيت: هداي مثواي )ت( وى 

، يقول ابن  إجراء للعارض جمرى األصلي   يبدل مث يقلب الواو ايء ويدغمها يف الياء اليت بعدها اخلطاب، واألزرق عن ورش،  
 واجليم رمز لألزرق.  209"، البيت: )ج( د ورؤاي فاّدغم ... كاّل  وبئس بئر : "طيبة النشراجلزري يف  

 ، من هذا البحث. 67 سبقت ترمجته، ص:  (3) 
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هللا-وقال   تعاىل حتت    -رمحه    َّ ىت نت  مت زت رت يب ىب ُّٱ:  قوله 
اآلخرون  ﴾ ىت مت ﴿"  [.7]يوسف:   كثري،  ابن  التوحيد:  على    ﴾ نت﴿   (2) على 

 . (4) "(3)اجلمع
قال   حيث  تفسريها  املصنف  أورد  اجلمع  هللا-وقراءة   زت رت يب ىب ُّٱ":  -رمحه 

 أل عن تلك القصة وعرفها، أو آايت ملن س  َّ ىت نت﴿ أي يف قصتهم وحديثهم    َّمت
  .(5) "للذين سألوه من اليهود عنها فأخْبهم هبا من غري مساع العلم  د على نبوة حمم

 = 
علي  (،  328، )ص:3، طإحتاف فضالء البشر، البنا الدمياطي  (،2/447)د.ط. ، القراءات العشرالنشر يف  ابن اجلزري،   (1) 

الوايف يف شرح الشاطبية يف  (، القاضي،  318، )ص:1، ط القراءات السبع   غيث النفع يف ،  الصفاقسيبن حممد بن سامل،  
 (. 117، )ص: 4ط القراءات السبع،

   ،َّمكٱُّ،  َّمتُّٱ ،َّجم ُّوابلنسبة لوقف محزة على هذه الكلمة، فيقول الشيخ، عبد الفتاح القاضي: "وإذا وقف على 
أبدل اهلمزة واوا، وبعد اإلبدال جيوز إظهار هذه الواو نظرا لعروضها ألهنا مبدلة من اهلمزة. وجيوز قلب هذه الواو ايء وإدغامها يف  
الياء بعدها ألن من القواعد املقررة أنه إذا اجتمعت الواو والياء يف كلمة وكانت الواو ساكنة سابقة على الياء فإن الواو تقلب  

،  الوايف يف شرح الشاطبية الياء اليت بعدها ففي الوقف على هذه الكلمات وأمثاهلا وجهان: اإلظهار واإلدغام"،  ايء وتدغم يف
 (. 118)ص: ، 4ط

 اآلخرون: انفع، وأبوعمرو، وابن عامر، وعاصم، ومحزة، والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف العاشر.  (2) 
اجلزري،    (3)  العشرابن  القراءات  يف  القراءات التميمي،  (،  2/293)د.ط.، ،  النشر  يف  طالسبعة  )ص:2،  ابن  (،  344، 

  األربعة عشر،   إحتاف فضالء البشر يف القراءات،  البنا الدمياطي(،  333، د.ط.)ص:اإلقناع يف القراءات السبع،  الب اذِّش
(، قال  328، )ص:3، ط اإلحتاف وافق ابن حميصن ابن كثري يف القراءة ابإلفراد، يُنظر: البناء الدمياطي،    (، 328)ص:،  3ط

(، والدال رمز البن كثري، وقال  80، )ص: 699"، البيت:آايت افرد )د( ن غياابت معا : "طيبة النشر اإلمام ابن اجلزري، يف  
 (. 61، )ص:772"، البيت:ووحد للمكي آايت الوال  : "حرز األماين الشاطب يف 

 (. 4/63، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (4) 
 (.  4/67املصدر السابق، ) (5) 

  -السالم عليه- يوسف   أمر جعل  أنه : وح د ملن  فاحلجة : "فقال مجع  ومن  وح د من  ُحجة  ،احلجة  كتابه   يف خالويه  ابن اإلمام وأورد 
اً ":  يقل   ومل   ،[ 111:  يوسف]   ﴾  جف مغ جغ مع جع ﴿:  قوله   ودليله   وآية،  عْبة  كله    ابلواحد   انب   قد   ويكون   ،" عِّْب 
  وسه له .  لذلك   فجمع  آية   أفعاله   من   فعل   كل    جعل  أنه :  مجع  ملن  واحلجة  ،[ 31:  النور]  ﴾ مظ حط ﴿:  كقوله   اجلميع،  عن

ت   والكلمة   ، (193  ، 192:  ص )  ،4ط  ، السبع  القراءات  يف  احلجة  خالويه،   ابن "  ابلتاء  السواد   يف   كتبها   عليه   يف   رمسِّ
 .  ابلتاء  عليها  ويُوقف  اجملرورة، أو  املبسوطة  ابلتاء  املصحف

  ، السبعة   للقراء   احلجة   الفارسّي،  و  ،( 355:ص)،  5ط  ،القراءات  حجة  زجنلة،  ابن  ، يُنظر:هذا  من  قريًبا  زجنلة   ابن  اإلمام  وقال
= 
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. قال [ 9]يوسف :    َّ ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل  ُّٱ: عند قوله تعاىل 
 :( 1)ابإلدغام  ﴾ من زن﴿:"-رمحه هللا- النيسابوري
 . "(3) وأبو شعيب (2)شجاع من طريق أيب غالب 

تعاىل قوله    َّخب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱ  : عند 
النيسابوري  [.10]يوسف: هللا-  قال  "  -رمحه  اجلمع:    ﴾ حب ﴿:  على  بعده  جعفر وما  أبو 

   .  (4)وانفع
 = 

 (.  4/396) ، 2ط
  ﴾ مم ام يل ىل مل﴿:  قوله   ذلك   ويقوي  آية،  كله   -السالم  عليه -  يوسف  سيدان  شأن  جعل   أنه   فاإلفراد  

  مع  فأفرد   آية   ويكون   فيه   يقال   أن   جيوز   ، انفراده  على  -السالم   عليهما-  وأمه  املسيح   من  واحد   كلّ   فأفرد  ،[ 50:املؤمنون ]
 . آية  -السالم عليه - أحواله  من  حال  كلّ   جعل مجع  ومن   ذلك،

 (: 11،  10(، )ص: 124،  123، ابب اإلدغام الكبري، البيت رقم ) حرز األماين ووجه التهاين قال اإلمام الشاطب يف منظومته:    ( 1) 
 وعندهم الوجهان يف كل موضع ... تسمى ألجل احلذف فيه معلال 

 ... وخيل لكم عن عامل طيب اخلال   كيبتغ جمزوما وإن يك كاذاب
وعندهم الوجهان    ،يف البيت السابق   : بقوله  ،أصله خيلو ابلواو وإمنا حذفت جوااب لألمر، وقوله: عن عامل متعلق قال أبو شامة: " 

أو    وأراد به أاب عمرو بن العالء نفسه؛ ألنه قطب ذلك كما سبق   (، عن عامل طيب اخلال)أي عند أهل األداء الوجهان مرواين 
أراد به أاب حممد اليزيدي؛ ألنه هو الذي شهر ذلك عنه، واخلال ابلقصر الرطب من احلشيش، وكين به عن العلم؛ ألن الناس  
يقتبسونه كما خيتلون اخلال، ويقال: هو طيب اخلال أي حسن احلديث، وقال الشيخ أبو احلسن رمحه هللا: أراد ابلعامل الطيب  

 (. 77)ص:د.ط. ، إبراز املعاين من حرز األماينأبو شامة،  "،  أو أخذته أان عنه وهللا أعلمنفسه أو صاحب التيسري أي خذه 
فحذفت الواو للجازم وهو وقوع الفعل جوااب    ،يف يوسف، أصلها: خيلو  ﴾ ىن نن من زن﴿  وقال عبد الفتاح القاضي: "

لألمر، فالتقى املثالن، وعلتا اإلدغام واإلظهار يف الكلمة األوىل جتراين يف الكلمتني الثانية والثالثة، وليس يف القرآن من هذا  
العشب،  النوع  )اخللى(  به    ،الرطب   و  يكىن  الغزير وقد  العلم  أو  احلسن  احلديث  ا  ،عن  )ابلعامل  اإلمام  واملراد  اخللي(  لطيب 

 . ( 56)ص: 4، طالوايف يف شرح الشاطبية"، وكىن بوصفه بطيب اخللى عن حسن حديثه وغزارة علمه ، السوسي
الداين  الدمياطي(،  28)ص:،  2ط،  التيسري ،  يُنظر:  البشر،  البناء  فضالء  طإحتاف  )ص: 3،  يف  التميمي،  (،  36،  السبعة 
(، وملذهب أيب عمرو يف اإلدغام،  73، د.ط.) ص:  اإلقناع يف القراءات السبع(، ابن الباذش،  125ص:،)2، طالقراءات 

 (. 433-429/ 1،)1، طجامع البيان يف القراءات السبعينظر: أبو عمرو الداين، 
 (. 67كذا يف املطبوع، والصواب: ابن غالب، وهو: حممد بن غالب األمناطي، أبو جعفر البغدادي، سبق ترمجته، )ص:  (2) 
 . ، من هذا البحث 66هو: صاحل بن زايد، السوسي، سبقت ترمجته، ص:  (3) 
القراءات  حتبري (، ابن اجلزري،  127، )ص:2، طالتيسري الداين،    (4)  ،  الدمياطي  (، البنا 412، )ص: 1ط  السبع،   التيسري يف 

= 
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 .  (2) "على التوحيد ﴾ حب﴿ (1) الباقون
والغيابة غور البئر وما غاب منها عن وأورد اإلمام النيسابوري يف تفسريه معىن الغيابة فقال: "

 .(3) "ونواح فألن للجب أقطاراً  ؛اجلمععني الناظر وأظلم من أسفلها. ومن قرأ على 
تعاىل قوله      َّ مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث ُّٱ  :عند 

   [. 11]يوسف:
يزيد واحللواين   ضمة النون:    (4)بغري إمشام  ﴾جخ مح ﴿"  :-رمحه هللا-قال اإلمام النيسابوري  

 = 
 . (329، )ص: 3، طإحتاف فضالء البشر 

(، ورمز )مدا( تشري إىل انفع  80، )ص:700،  699"، البيت:  فامجع مدا....غياابت معا  قال ابن اجلزري يف منت طيبة النشر: "
جعفر، يوسف: و  وأبو  سورة  فرش  األماين،  حرز  منظومته  يف  الشاطب  اإلمام  يف    قال  انفع" "غياابت  ابجلمع  حرز  ،  احلرفني 

 (. 61، )ص:773، البيت رقم: األماين ووجه التهاين يف القراءات السبع )منت الشاطبية( 
 (1)   : العاشر،    وهم  ويعقوب، وخلف  والكسائي،  وعاصم، ومحزة،  عامر،  وابن  عمرو،  وأبو  كثري،  ب ة  احلسنوقرأ  ابن  غ يـْ "يف   :

فـ ْعل ة من غِّْبت، فيكون كقولنا: يف ظُلمة اجلب"،    ﴾خب حب﴿ اجلب"، قال ابن جين: "وأما   فيجوز أن يكون حداث 
 (. 1/133) د.ط.،  ، احملتسبيُنظر: ابن جين،  

 (.  4/63، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (2) 
   (. 61:ص ) ، 773: رقم البيت ،( الشاطبية منت )  السبع القراءات  يف  التهاين  ووجه  األماين حرز  الشاطب،

 (.  4/68، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان ، النيسابوري (3) 
  شغل   واحد،   جسم  ألنه  منه؛  غي به   وما   فيه،   وقوعه   موضع   أراد   أنه :  وّحد   ملن   فاحلجة " يف توجيه هذه الكلمة:   خالويه   ابن   اإلمام   قال

  القراءات  يف  احلجة   ،  خالويه  ابن  ،"غيابة   يف  مكان  كل  فجعل  ونواحيه،  البئر  ظالم  أراد  أنه :  مجع  ملن  واحلجة.  واحداً   مكاانً 
قرأ انفع يف غياابت اجلب ابأللف أراد ظلم البئر ونواحيها ألن البئر  ، وقال ابن زجنلة: "  (193  -192:  ص)،  4ط  ،السبع 

قرأ الباقون غيابة وحجتهم أهنم ألقوه يف بئر واحدة يف مكان واحد    و  هلا غياابت فجعل كل جزء منها غيابة فجمع على ذلك
 (. 355)ص: ،  5ط حجة القراءات، "، ال يف أمكنة 

  الواحد،   به  يعىن  كما اجلمع،  به  يعىن أن  جيوز  املفرد  فغيابة   غياابت،  أو   واحدة،   غيابة   ذو يكون  أن  من خيلو  ال  البئر   وهو  اجلبّ و   -
  منه  جزء   كلّ   فجعل  ،واحدة   غيابة   للبئر   تكون   أن   فلمعىن   ابجلمع   قرأ   ومن   البئر،   وهو   واحد،  مكان   يف   ألقوه   أهنم  اإلفراد   وقراءة
 . ونواحيها   البئر  ظلمة   أراد أنه  ومنه  لذلك،  فجمع  غياابت، عّدة للجب  يكون أن   وجيوز  ذلك، على  فجمع  غيابة،

  ؛ صحيحاً   فيكون ذلك اخفاء ال ادغاماً   ،ن يشار ابحلركة اىل النون ال ابلعضو اليها أ وحقيقة االمشام يف ذلك  قال الداين: "   (4) 
 (. 127، )ص:   ريالتيس "، فيفصل بني املدغم واملدغم فيه  ، بل يضعف الصوت هبا،  ن احلركة ال تسكن رأساً أل

  ؛ [ فأبو جعفر ابإلدغام احملض بال إمشام وال روم 11]اآلية:  ﴾ جخ مح ﴿واختلف يف   : "اإلحتافوقال البناء الدمياطي، يف    -
م  واختلفوا فيها فبعضه  ، غام مع اإلشارةوالباقون اإلد  ،واحداً   يبدل اهلمزة الساكنة قوالً   وتقدم أنه   ، فينطق بنون مفتوحة مشددة

= 
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 . (1) "(1)اآلخرون إبمشام  عن قالون.
 = 

روماً  رأساً فيمتنع معه ابإلدغام    ، إخفاء  فيكون حينئذٍ   جيعلها  تسكن  احلركة ال  احلركة  ،الصحيح؛ ألن    ، وإمنا يضعف صوت 
إمشاماً  جيعلها  بضم  ، وبعضهم  اإلدغام   فيشري  بعد  النون  ضم  إىل  اإلدغام   ،شفيته  كمال  حينئذ  معه  قطع  و   ،فيصح  ابألول 

يقتضي خالفه؛ وألنه    ألين مل أجد نصاً "قال:    ، واختاره صاحب النشر   ،وابلثاين قطع سائر األئمة   ،واختاره الداين   ،الشاطب 
ض كأيب  وانفرد ابن مهران عن قالون ابإلدغام احمل  ، وبه ورد نص األصبهاين  "، قة اإلدغام وأصرح يف اتباع الرسم أقرب إىل حقي

 (. 337"، )ص:ومل يعول عليه يف الطيبة على عادته  ، خالفهجعفر واجلمهور على 
 وأييت اإلمشام عند علماء القراءات مبعان أخرى غري هذا، وهي: 

راط ، ُيْصدِّر  عند من قرأ به.  - 1 خلط الكسرة ابلضمة: وذلك يف حنو قِّيل    -2خلط صوت الصاد ابلزاي، وذلك يف حنو: الصِّّ
وغِّيض  عند من قرأه ابإلمشام، وكيفيته هنا أن يتلفظ القارئ حبركة مركبة من جزءين ضمة وكسرة، جزء الضمة أوال وهو األقل،  

 يليه جزء الكسرة وهو األكثر. 
[ على أحد الوجهني فيه ملعظم القراء،  11]يوسف:    ﴾ جخ﴿ ضم الشفتني مقاران لسكون احلرف املدغم، وذلك يف لفظ    -  3

 ويف إدغام السوسي ما كان مرفوعا على وجه عنده. 
اعل لذلك  على إرادة الفحتريك الشفتني يراه البصري دون األعمى، فيستدّل بذلك  ، أن اإلمشام هو  احلجة للقراءات السبعةويف    -

فيه لبصري    الضّم،  فائدة  الكسر، ألنّه ال  للرائيوليس هذا يف  يظهر  الفارسّي،  وال ألعمى من حيث ال  )ص:  2، طاحلجة، 
القراءات العشرويُنظر: ابن اجلزري،    . (، بتصرف214 (، وقد توّسع اإلمام أبو عمرو الداين يف  2/126، د.ط.) النشر يف 

 (. 1221:  3/1216، )1ط جامع البيان يف القراءات السبع، تعريف اإلمشام، وامشام كلمة أتمنا يف كتابه، 
ابن  اآلخرون   (1)  يُنظر:  العاشر،  وخلف  ويعقوب،  والكسائي،  ومحزة،  وعاصم،  عامر،  وابن  عمرو،  وأبو  كثري،  وابن  انفع،   :

يف القراءات    حتبري التيسري(، وقد عّرف ابن اجلزري اإلمشام بتوّسع يف  1/303، د.ط.)النشر يف القراءات العشراجلزري،  
 . ( 412، )ص: 1ط  ،العشر 

  يظهر   واإلمشام   احلرف،   يف   كانت  اليت  الرّفعة   على   ابإلمشام   ليدّلوا   مرفوعة   كانت   ألهّنا  ؛ املدغمة   النون  أمشّوا :  القراءات   علماء   قال  -
 ". وما لك ال أتمنا إبمشام الضم مع اإلدغام ، وقال ابن اجلزري يف النشر: "األوىل  ابلنون ابلنطق   مقارانً 

" ما  - أيضاً:  يلفظ ابلنون مفتوحة مشددة، وقرأ    لك ال أتمنا يف يوسف، أمجعوا على إدغامه حمضاً   وقال  من غري إشارة، بل 
 . " الباقون ابإلشارة واختلفوا فيها

مْ   أت ْم ن ا"  : الكبري اإلدغام  ابب   الطيبة، منت  يف  اجلزري ابن  اإلمام وقال  - ْلم ْحضِّ  لُِّكلِّّهِّمْ   و رُمْ ...  أ شِّ  . "ث رِّمْ  و ابِّ
، وقال  ( 150: البيت)  الكبري،  اإلدغام  ابب  ،الَعشر   الِقراءات   يف  النشر  طيَبةِ   اجلزري،  ابن.  جعفر  أليب(  ثرم ) كلمة يف  الثاء  رمز 

 . 774، 773، البيت: حرز األماين"، وأدغم مع إمشامه البعض عنهم.... وأتمننا للكّل خيفي مفّصال  الشاطب: "
القاضي مفصاًل لقول الشاطب: "  - الفتاح  القراء إبخفاء حركة النون    ،﴾  جخ مح جح مج له تعاىل: ﴿وقو  يقول عبد  يقرأ لكل 

النون األوىل فيه عن الثانية يف حال اإلخفاء    ( معناه: مفصوالً وقول الناظم )مفصالً   ، ىل يعين إبظهارها واختالس حركتهااألو 
إدغاماً  الثانية  األوىل يف  النون  السبعة  القراء  األداء عن  أهل  وأدغم بعض  األوىل واختالس حركتها،  إظهار  مع    ضاً حم   بسبب 

 . اإلمشام 
= 
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رمحه  -قال    [. 12]يوسف:   َّ جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ :عند قوله تعاىل
العني يف   بكسر،  وخلف  ،وعلي  ،ومحزة   ،وابجلزم: عاصم  ،(2) ابلياء فيهما  َّ خض حض ُّٱ"  :-هللا

سوى   ،وأبو عمرو. وبكسر العني: ابن كثري ،ابن عامر ابلنون فيهما وابجلزم:، األول: أبو جعفر وانفع
ابجلزم فيهما مع    "عبلْ ويـ    عْ ت  رْ نـ  " .  ابلكسر مع الياء بعده  " يعِّ ت  رْ نـ  "وأيب ربيعة عن قنبل فإهنما    ،اهلامشي

   .(3)"النون يف األول والياء يف الثاين: يعقوب عن رويس
:  -رمحه هللا-فقال    َّ خض حض ُّٱوأورد النيسابوري يف التفسري حجة القراء يف أوجه قراءة  

يرتع  " غدا  معنا  قرأ   :ويلعبأرسله  ومن  والسعة،  اخلصب  وهي  كاألمنة  الرتعة  فمن  ابجلزم  قرأ  من 
ترك ما ينفع إىل ما ال    واللعب  ،من ارتعاء اإلبل واملاشية  ستعاراً ابلكسر فعلى حذف الياء من يرتعي م 

 = 
واملراد ابإلمشام هنا: ضم الشفتني عقب إدغام احلرف األول يف الثاين لإلشارة إىل حركة احلرف املدغم، والوجهان صحيحان مقروء  

 (. 294،)ص:5، طالوايف"،  كثر شهرة وعليه مجهور أهل األداءهبما لكل من القراء السبعة وإن كان وجه اإلمشام أ
   (.4/63، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
التميمي،  (2)  القراءة يف:  القراءات  يُنظر  الدمياطي،  (،  345، )ص:2، طالسبعة يف  البشر   إحتافالبنا  ، )ص:  3، طفضالء 

(، ابن اجلزري،  110)ص:د.ط.   العنوان يف القراءات السبع،السرقسطي، (، 245د.ط.)ص: املبسوط، (، ابن مهران،  329
 . ( 419)ص: ، 1ط، حتبري التيسري 

 (. 80، )ص:700"، منت طيبة النشر، البيت:يرتع ويلعب نون دا ... حز كيف يرتع كسر جزم دم مدا  قال ابن اجلزري: " -
  ، وأبو عمرو   ، قرأه ابلنون فيهما ابن كثري   ﴾  خض حض جض مص خص ﴿قوله تعاىل:  : "شرح طيبة النشرقال ابن اجلزري يف  -

  وابن عامر، والباقون ابلياء وكسر العني من يرتع ابن كثري واملدنيان، والباقون إبسكاهنا، فاملدنيان ابلياء والكسر يف احلالني، وابن 
بياء بعد العني يف احلالني، وأبو عمرو وابن عامر ابلنون فيهما  وسكون العني، والكوفيون    كثري ابلنون والكسر، ولقنبل وجه 

 . (254"، )ص: ويعقوب ابلياء واإلسكان
 قال الشاطب يف حرز األماين:   -

 . 775، 774"، البيت:ويرتع سكون الكسر يف العني ذو محى.. ونرتع ونلعب ايء حصن تطّوال  "
 و يـ ْلع ْب ابلياء يف الفعلني، وقرأ غريهم ابلنون فيهما. وقرأ انفع والكوفيون يـ ْرت ْع   تعليًقا على الشاطب: "  الوايفقال القاضي يف  -

فتكون قراءة غريهم بكسر العني. فيتحصل من هذا: أن    ؛﴾حض﴿وقرأ أبو عمرو وابن عامر والكوفيون بسكون كسر العني يف  
ويقرأ أبو    ،يف نرتع  ويقرأ ابن كثري ابلنون يف الفعلني مع كسر العني  ،﴾حض﴿يقرأ ابلياء يف الفعلني وبكسر العني يف    انفعاً 

ويقرأ الكوفيون ابلياء يف الفعلني مع سكون العني، واتفق القراء على قراءة   ، ابلنون يف الفعلني مع سكون العنيعمرو وابن عامر  
 . (294"، )ص:  بسكون الباء  ﴾خض﴿

،  الياء وكسر التاء وسكون العني ضم  وعن ابن حميصن يرتع ب (،  63/ 4، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،    (3) 
 (. 329، )ص:3، طاإلحتافيُنظر: البناء الدمياطي،  
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قال  ؛ينفع ابلنون  قرأ  ومن  عليه،  تكليف  ال  الصب  ألن  إشكال  فال  ابلياء  قرأ  لعبهم    :فمن  كان 
اللعب قد يطلق   ألنه يف صورته، أو   مسي لعباً   ﴾   ٰى ٰر ٰذ﴿   :بدليل قوله  ؛واالنتضالاالستباق  

 . (1)"على استعمال املباحات ألجل انشراح الصدر
تعاىل قوله   خك حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ  :عند 

غري   ، : أبو عمرو ( 2) وما بعده بغري مهزة     ﴾  جك ﴿ :  -رمحه هللا-قال    [.31]يوسف:  َّ لك
 

   (.4/68)،  1ط ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
  عن   بذلك   أخْب   أنه :  ابلنون   قرأمها   ملن   فاحلجة "  : فقال   ﴾ خض حض ﴿  : تعاىل   قوله   يف  القراء   حجة   خالويه   ابن   اإلمام   أورد   وقد

 .  إخوته   دون يوسف   عن بذلك  أخْب  أنه:  ابلياء  قرأه  ملن واحلجة . مجاعتهم
 .  ونسرّ  نلهو : ونلعب . وهلوا  مرحا  األرض  يف  اتسع إذا: يرتع رتع  من  أخذه  أنه : العني أسكن  ملن  واحلجة 
 خص﴿ :  قوهلم يف  للطلب جواب  ألنه اجلزم،  على داللة فحذفها فيه  الياء إثبات: وأصله . الرعي من أخذه  أنه: كسرها  ملن واحلجة 
 (.  194  -193: ص) ، 4ط  ،السبع  القراءات يف  احلجة  " عليه  كانت  الذي  الكسر على العني فبقيت ،﴾  مص

  وحجتهم   أنفسهم   عن   اإلخوة  أخْب   ، ابلنون   ﴾  خض حض ﴿ ":  عليه   وأضاف   خالويه   ابن   قاله   ما   مثل  زجنلة   ابن   اإلمام   وقال   -
  مجاعتهم   إىل   ذلك  مجيع   أسندوا   أهنم  إىل   ذهب   اليزيدي   فكأن  ؛﴾  ٰى ٰر ٰذ﴿   بعدها  قوله  وتصديقها : قال   اليزيدي   ذكرها

 . هللا أنبياء   يكونوا  مل ذاك  إذ: فقال  هللا؟ أنبياء   وهم يلعبون  فكيف: عمرو أليب  قيل   االستباق، أسندوا   إذ
السالم -  يوسف  عن   إخباراً   ، ابلياء   ﴾  خض حض ﴿  وقراءة :  عباس   ابن   قال   ،ذلك   يف  التأويل   أهل   أتويل  جاء  وبذلك   -عليه 
  اختداعاً   -عليه السالم -  ليعقوب   ذلك   قوهلم  كان  إمنا  القوم  أن  ذلك   يف  وحجتهم  ويسعى،  وينشط   يلهو   أي  ﴾ خض حض﴿

  هلم  مبا  إعالمه أرادوا  أهنم ال هناك  ويلعب  الصحراء،  إىل خلروجه  يوسف  لينشط معهم يرسله  أن  سألوه  إذ  ، يوسف عن  إايه منهم
 . خلروجه  والفائدة الرفق  من

  إذا   القوم   ارتعى :  تقول   الرعاية،   من   يفتعل   وهو   الراعي،   يرعاه  كما   املال  ويرعى   ماشيته   يرعى   أي   ، العني  بكسر   ﴾ حض﴿  قراءة
  ألنه  ؛للجزم   الياء   فسقطت  نرتعي   واألصل   ، حفظك   أي   هللا   رعاك   : ويقال   بعضا،   بعضهم  وحفظ  ، بعضاً   بعضهم   ورعى   حتارسوا، 

 . األمر جواب
  ،اإلنسان   وكذلك  . شاءت  كيف   ترعى  تركتها   إذا   أرتعتها   وأان  اإلبل   رتعت :  يقال   أيكل،   أي   العني   جبزم   ﴾ حض ﴿  الباقون   وقرأ 

  ترسله   إن  أرسله: )املعىن   األمر   جواب  ألنه   اجنزم   وإمنا   القراءة  هذه  يف  العني   سكون   اجلزم   وعالمة،  راتع فهو  ،رتعاً   يرتع   رتع   : يقال 
   (.356  ،355:  ص )،5ط ، القراءات   حجة زجنلة، ابن  .بتصرف  هـ.أ  ، (ويلعب   يرتع

،  ( 36)ص: ،  2ط،  التيسريالداين،  ،  جنس سابقها يف األمساء واألفعال   اهلمزة يف احلالني حرف مد من   : إبدالبدال وهو اإل  (2) 
اجلزري،   د.ط.)النشر ابن  الدمياطي (،  1/394،  البشر ،  البنا  فضالء  طإحتاف  يف  ،  التميمي   (،75)ص:  3،  السبعة 

   . (346، )ص:2، طالقراءات 
  ، وقال ابن اجلزري يف طيبة النشر: " 222"، ابب اهلمز املفرد، البيت:ويف الذئب ورش والكسائي فأبدال  قال الشاطب يف احلرز: "

ويف ابب اهلمز  (،  األزرق، والكسائي، وخلف العاشر)  وهم:  ( روى)ومدلول    ( جانيه)املرموز له ابجليم من"،  والّذئب جانيه روى
= 
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 . (3) "(2) ومحزة يف الوقف ،وعلي ،وخلف ،وورش ،واألعشى ،ويزيد ،(1) وأوقية، شجاع
    وابن كثري. وقرأ انفع   ، وانفع   ، أبو جعفر   ، بفتح الياء  ﴾  جف مغ  ﴿ : "(4)  -رمحه هللا-قال  و 

   . (5)"ولكن من ابب األفعال ،بفتح الياء أيضاً  ﴾  جف مغ ﴿
 = 

 "، وحذا: احلاء أليب عمرو. وكّل مهز ساكن أبدل حذا  املفرد، يقول ابن اجلزري: "
أهنا أتت  مهموز يف األصل، وقالوا: تذاءبت الرّيح إذا جاءت من كّل جهة، كأن املعىن    ﴾ جك ﴿قال أبو علي:   قال الفارسّي: "

 : ذو الرمة  كما أييت الذئب. قال 
 " غدا كأّن به جّنا تذاء به ... من كّل أقطاره خيشى ويرتقب "

 (. 4/408، )احلجة "، أي: أيتيه من مجيع جهاته فإذا خّففت اهلمزة منه قلبت ايء 
فكأنه شبه من خفته    ، بت الريح إذا أتت من كل انحيةمز وهو األصل ألنه مأخوذ من تذاءوقرأ الباقون ابهل زجنلة: "قال ابن  -

 (. 357)ص:  5، طحجة القراءات"، وسرعة حركته ابلريح
أبو عمرو والكسائي وورش عن انفع   وقال األزهري: " الباقون ابهلمز   " الذيب"قرأ  ألنه مأخوذ من    ؛ وهو األصل  ،بغري مهز وقرأ 

(، وقال  2/46، )1، طمعاين القراءات "،  فكأنه شبه من خفته وسرعة حركته ابلريح  ، بت الريح إذا أتت من كل انحيةتذاء
قال أبو    "، مث قال: " زها فقال: إن كان العرب هتمزها فامهِّ ، قال األصمعي: سألت انفًعا عن )البري( و )الذيب( أهتمز؟  أيًضا: "

 . (2/184، )1، ط معاين القراءات "،  ( اهلمزالذئب منصور: كالم العرب اجليد يف )البئر( و )
ه. يُنظر    250عامر بن عمر بن صاحل أبو الفتح املعروف أبوقية املوصلي، مقرئ حاذق، أخذ القراءة عن اليزيدي، وتويف:  (1) 

 . ( 351/ 1)1اجلزري، غاية النهاية، ط( ، وابن 128)ص: 1القراء الكبار، طترمجته يف: الذهب، معرفة 
 : ( 235:237، )البيت4ابب وقف محزة وهشام على اهلمز، ط منت الشاطبية، قال اإلمام الشاطب،   (2) 

 ومحزة عند الوقف سهل مهزه ... إذا كان وسطا أو تطرف منزال 
 حتريكه قد تنزال ... ومن قبله   فأبدله عنه حرف مد مسكنا

 ... وأسقطه حىت يرجع اللفظ أسهال   وحرك به ما قبله متسكنا
 [ فقرأها ورش من طريقيه والكسائي وكذا خلف ابإلبدال. 17، 14، 83"الذئب" ثالث ]بيوسف اآلية:  وذكر لفظ 

 (. 100، )ص: 2، طشرح طيبة النشر (، ابن اجلزري، 86)ص:  3ط  ،إحتاف فضالء البشر الدمياطي،   البنا ويُنظر: 
 (. 4/63، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 
 (. 64/ 4، )1، طالقرآن ورغائب الفرقان غرائب النيسابوري،  (4) 
إحتاف فضالء  (، البنا الدمياطي،  296،  163/  2، د.ط.، )النشر (، ابن اجلزري،  130،  64، )ص:2، طالتيسري  الداين،   (5) 

مهران،  337،  146، )ص:  3، طالبشر  ابن  د.ط.، )ص:  املبسوط(،  التميمي،  249،  القراءات (،  يف  ،  2، طالسبعة 
السبع ،  السرقسطي  (، 353)ص:   القراءات  يف  )ص:  العنوان  د.ط.،  الواسطي،  111-112،  القراءات  (،  يف  الكنز 
 (. 363، )ص: 1ط  العشر،

الفعل    - ومع  احملل،  جمرورة  االسم  مع  فتكون  واحلرف  والفعل  متصل ابالسم  وهي ضمري  املتكلم،  ايء  عن  عبارة  اإلضافة  وايء 
= 
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  ىفيث ىث نثمث زث رث يت ىت نت متزت رت  يب ىب نب ُّٱ:  عند قوله تعاىل

 [. 18]يوسف:   َّ لك اك يق ىق يف
 .  (2)وهشام ،وعلي ،: محزةواببه مدغماً  ﴾  يت ىت ﴿ :  (1)  -رمحه هللا-قال 

تعاىل  قوله    َّ ىننن من زن رن ممام يل ىل  مل يك ىك ُّٱ:  عند 
   [.19]يوسف: 

هللا-قال محزة  َّ زن ُّٱ"   :(3)  -رمحه  مضافة:  غري    ، ومحاد  ،وخلف  ،وعلي  ،ابإلمالة 
  ، ﴾زن﴿ (4) الباقون واخلزاز. ، غري محاد ،بغري إمالة وإضافة: عاصم َّ زن ُّٱ. هبريةعن واخلزاز 

 = 
وفطرين وذكري  نفسي،  حنو  احلرف  عمل  حبسب  وجمرورته  منصوبته  احلرف  ومع  يُنظر: منصوبته،  اجلزري،    ،  ،  النشرابن 

 (. 145، )ص:   3، طحتافاإل(، البناء الدمياطي، 2/162)
 (. 64/ 4، )1، طالقرآن ورغائب الفرقان غرائب النيسابوري،  (1) 
(،  6،7/  2، د.ط.، )النشر(، ابن اجلزري،  111، د.ط.، )ص:  اإلقناع   (، ابن الباذش،43، )ص:  2، طالتيسري  الداين،   (2) 

الدمياطي،   مهران،  41، )ص:3، ط اإلحتافالبناء  ابن  د.ط.، )ص:  املبسوط (،  الصفاقسي،  97،  النفع (،  ،  1، طغيث 
 (. 189، )ص: 1، ط الكنز (، الواسطي،  325)ص:

،  270"، البيت: أال بل وهل "تـ"ـروي "ثـ"ـنا "ظـ"عن "ز"ينب ... "سـ"ـمري "فـ"ـواها "طـ"ـلح "ضـ"ـر ومبتال  قال الشاطب يف احلرز: "
وهل مثانية وهي: التاء، الثاء، الظاء، الزاى، السني، النون، الطاء، الضاد. وظاهر كالم الناظم أن كال من  املعىن: حروف بل  

هي احلروف  )بل( و )هل( تقع بعدها احلروف الثمانية وليس كذلك، فإن الم )بل( مل يقع بعدها يف القرآن إال سبعة أحرف و 
والم بل ختتص خبمسة    ، والتاء، والثاء  يف القرآن إال ثالثة أحرف: وهي النون، والم )هل( مل يقع بعدها    ،املذكورة ما عدا الثاء 

، ومل تذكر السني بعد الم  وهي: الضاد، والطاء، والظاء، والزاي، والسني. فهذه احلروف اخلمسة مل تقع يف القرآن إال بعد )بل( 
، وقرأ الباقون ابإلظهار وهم : املدنيان،  83، واآلية:  18وذكرت يف موضعني من سورة يوسف اآلية:    ﴾  يت ىت ﴿بل إال يف  

 وابن كثري، والبصراين، وابن ذكوان، وعاصم، وخلف. 
 (. 64/ 4، )1، طالقرآن ورغائب الفرقان  غرائب النيسابوري،  (3) 
واجلحدري وابن أيب إسحاق    ل أيب الطفيالباقون هم: )انفع، وابن كثري، وأبوعمرو، وابن عامر، وأبوجعفر، ويعقوب(، وقرأ    (4) 

 . ، وهذه قراءة شاذة ﴾اي  بُْشر ي  ﴿ وُرويت عن احلسن: 
 (. 336د.ط.)ص: ، احملتسب يُنظر: ابن جين،   : هذه لغة فاشية فيهم،ابن جين عن قراءة احلسن قال أبو الفتح

 " وبشراي حذف الياء ثبت ومّيال : "احلرزقال الشاطب يف 
املشار إليهم    قرأ الكوفيون، ومعىن البيت:  776،  775"، البيت:  شفاء وقّلل جهبذا وكالمها ... عن ابن العال والفتح عنه تفّضال "

الياء. وقرأ غريهم إبثباهتا ساكنة يف  ابلثاء من )ثبت(   ﴾ زن﴿ وأمال ألف    ،الوقف مفتوحة يف الوصل : اي بُْشرى حبذف 
= 
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 .  (2) " (1)ابإلضافة إىل ايء املتكلم 
 . 35اىل  21سورة يوسف ، اآلايت من : 

تعاىل:  قوله  ٱَّ خنحن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  عند 

 [. 23]يوسف: 
 .بضم التاء وفتح اهلاء: ابن كثري (3) ﴾حن جن﴿" :  -رمحه هللا-قال املصنف 

 = 
بني بني أي قللها،    ، ورمزه اجليم من )جهبذا(ورش   ، وأماهلا، ومها املرموز هلما ابلشني من )شفاء( إمالة حمضة: محزة والكسائي 

فيكون له    على الوجهنيوروي عنه الفتح أيضا، وهو مفضل    هو )ابن العال( الوجهان اإلمالة والتقليل عن أيب عمرو   وروي هذان 
الناقد احلاذقو )اجلهبذ(    ، ثالثة أوجه النشر: "بكسر اجليم والباء  اليا )كفى(   ، وقال ابن اجلزري يف طيبة  "،  بشراى حذف 

 (. 80، )ص:701البيت: 
 . عليه يُنادى  بشخص   للبشرى تشبيه  وفيه  بشرى،  اي  أقبلي : أي للبشري نداء  إضافة  ايء  بغري :  َّزنُّٱ تعاىل  قوله  يف  (1) 

  بشرى،   امسه   إنساانً   دعا  فيكون   رجل  اسم  جعلوه  أهنم  أحدمها:  وجهان  فيها  اإلضافة  برتك  َّزنُّٱ: "زجنلة  ابن   اإلمام  وقال
  فيكون   ،زيد   اي:  يقال   كما  ابمسه،  املستقي  فدعاه  بشرى  امسه   كان:  قالوا   أهنم  املفسرين؛  من  مجاعة  عن  روي   قد  ما   وحجتهم

  غالم  اي  تقول كما  يريدها وهو  الياء،  حذف مث  نفسه  إىل  البشرى أضاف يكون   أن اآلخر  والوجه  ابلنداء،  رفع  موضع يف  بشرى
  وإمنا   نفسه،  إىل  البشرى  أضاف  وفتحها،   اإلضافة   ايء  إبثبات  ﴾ زن﴿   الباقون  وقرأ   اإلضافة،  مبعىن  مفرداً   يكون  ،تفعل   ال

 (.  357:ص)  5ط  ،القراءات حجة زجنلة،   ابن" ساكنان   يلتقي  لئال  أصلها  على  الياء فتحوا 
 (. ويليت  اي)  و ( حسريت  اي : )كقوله  نفسه إىل   اإلضافة: أراد  أنه : أثبتها ملن احلجة  أن   خالويه بن ا اإلمام  ورأى

  يف   احلجة  خالويه،   بن ا  " (فُعلى : )وزن  على   مبين  البشارة،  من  مأخوذ   غالم   اسم  جعله  أنه(:  اإلضافة  ترك  أي )  طرح   ملن   واحلجة 
 (. 194: ص )، 4ط  ،السبع  القراءات 

القراءات ،  التميمي  (2)  يف  الداين،  347،  346، )ص:2، ط السبعة  السرقسطي،  128، )ص:  2، ط التيسري (،  ،  العنوان (، 
التيسري (، ابن اجلزري،  333، د.ط.، )ص:  اإلقناع(، ابن الباذش،  110د.ط.، )ص:   (، البناء  413، )ص:  1، طحتبري 

 (. 245، د.ط.)ص:املبسوط(، ابن مهران،  330، )ص:  3، ط اإلحتاف الدمياطي، 
، د.ط.)ص:  العنوان (، السرقسطي، 128، )ص:  2، طالتيسري(، الداين،  347،)ص:  2، طالسبعة يف القراءات ، التميمي   (3) 

الباذش،  110 ابن  د.ط.)ص:  اإلقناع(،  اجلزري،  333،  ابن  د.ط.)ص:  النشر (،  مهران،  295،  293،294،  ابن   ،)
الصفاقسي،  245، د.ط.)ص:  املبسوط السبع (،  القراءات  النفع يف  ابن أيب طالب،  322، )ص:  1، طغيث  (، مكي 
 (. 546، د.ط.)ص: التبصرة

الطيبة: "  ابن اجلزري يف منت  التا لدى اخللف در  قال  لنا "، " ى هيت اكسرا ... عم وضم  البيت :وامهز  ، وقال  702،  701"، 
 الشاطب يف احلرز:  

 ". وهيت بكسر أصل كفؤ ومهزة ... لسان وضّم الّتا لوا خلفه دال  "
= 
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أبو جعفر  ﴾ حن جن﴿ التاء:  وفتح  اهلاء  والرازي عن هشام    ،وابن ذكوان  ،وانفع  ،بكسر 
  عن هشام   النجاري، احللواين عن هشام مثل هذا ولكن بضم التاء،  ﴾حن جن﴿  ولكن ابهلمز،  مثله
   .(2) " وسكون الياء بفتحتنيٱَّ خنحن جن ﴿  (1) الباقون. -بكسر اهلاء وضم التاء- ﴾حن جن﴿

هذه    َّحن جن يم ﴿ وحتت تفسري هذه الكلمة وتوجيه القراءات فيها قال اإلمام النيسابوري: "
هباء مكسورة بعدها مهزة   ﴾حن جن﴿إال عند من قرأ    ،ت اسم فعل مبعىن هلمءااللغة يف مجيع القرا

 مضمومة فإهنا مبعىن هتيأت لك.ساكنة مث اتء 
الثالثة: ،  مثل جاء جييء  ،يقال: هاء يهيء   مبعىن هتيأ. قال النحويون: هيت جاء ابحلركات 

والكسر اللت للخفة،  تشبيها حبيثفالفتح  والضم  الساكنني،  ابلالم حنو »هيت لك«   .قاء  وإذا بني 
أي لك أقول هذا. وإذا مل يبني ابلالم فهو صوت قائم مقام   ،له  فهي صوت قائم مقام املصدر كأفٍ 

وقد روى    مصدر قائم مقام الفعل ويكون اسم فعل، ومعناه إما خْب أي هتيأت وإما أمر أي أقبل.
زيد   أيب  عن  إبسناده  هيتال   َّ خنحن جن يم﴿ الواحدي  عر    ،ابلعْبانية  تعال  وقال  أي  القرآن.  به 

إهنا لغة ألهل حوران سقطت إىل مكة فتكلموا هبا. لغة    الفراء:  ابن األنباري: هذا وفاق بني  وقال 
 .(4) "(3) قريش وأهل حوران

 = 
بكسر اهلاء وايء بعدها ساكنة إال    ﴾حن جن﴿ )هيت اكسرا( أي قرأ املدنيان وابن عامر  وتفصيل القراءة كما جاء ابألبيات:   

فإنه مهز الياء كما سيأيت، والباقون ابلفتح والياء، وضم التاء ابن كثري وهشام خبالف عنه؛ فنافع وأبو جعفر وابن ذكوان   هشاماً 
اهلاء   بكسر  اهلمز، وهشام  وترك  التاء  اهلاء وضم  بفتح  وابن كثري  اهلمز،  التاء وترك  اهلاء وفتح  اليا بكسر  التاء  ومهز  ء وضم 

 والباقون بفتح اهلاء والتاء؛ فالقراءات يف هذه الكلمة لغات.   وفتحها،
واختُلف عن ابن عباس وعكرمة وجماهد وقتادة وطلحة بن  وهم: )أبو عمرو، عاصم، ومحزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف(،    (1) 

الرمحن. وقرأ:  التاء، علي وأبو وائل وأبو رجاء وُيىي،    ابهلمز﴾حن جن﴿   ُمص رِّف وأيب عبد  اهلاء    ﴾حن جن﴿ وضم  بفتح 
،  ابن عباس   ﴾حن جن﴿ وقرأ:  وابن حميصن وابن أيب إسحاق وأبو األسود وعيسى الثقفي.    ، وكسر التاء ابن عباس خبالف

ابن جين،   ا(،  1/337، د.ط.)احملتسب يُنظر:  الياء وكسر  اهلاء وسكون  فتح  ابن حميصن كنافع وعنه  على أصل    لتاءوعن 
 (. 330، )ص:3، طاإلحتاف ، يُنظر: البناء الدمياطي، التقاء الساكنني

 (. 4/74، )1، طرغائب الفرقان وغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
 . كم  140بني دمشق حنو ثالث مراحل، بينها و هم مجاعة يف الشام، ومدينة حوران  (3) 
 (. 4/77،)1، طرغائب الفرقان وغرائب القرآنالنيسابوري،  (4) 
حدثىن بن أىب ُيىي عن أيب حبيب عن الشعىب عن عبد هللا ابن مسعود أنه قال: أقرأين رسول هللا صلى عليه وسلم  ":  الفرّاءقال   

= 
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]يوسف:    َّ يي ىي مي خي  حيجي يه ىه مه جهين ىن من ُّٱ عند قوله تعاىل:
هللا  -قال    [.23 "-رمحه  جعفر  ﴾يه ىه ﴿:  أبو  الياء:  عمرو،  وانفع  ،بفتح  وابن    ،وأبو 
 . (1)"كثري

   [. 24]يوسف:    َّ زت رت يب ىب ُّٱ: عند قوله تعاىل
  ، وعلي   ، ومحزة   ، وعاصم   ، وانفع   ،بفتح الالم حيث كان: أبو جعفر  ﴾ زت ﴿قال: "

 . (2) "وخلف 
 = 

)هيت( ويقال: إهنا لغة ألهل حوران سقطت إىل مكة فتكلموا هبا. وأهل املدينة يقرءون هيت لك بكسر اهلاء وال يهمزون  
وأهله ...  أن العراق  "   طالب وابن عباس أهنما قرءا )هئت لك( يراد هبا: هتيأت لك وقد قال الشاعر: وذكر عن علي بن أيب  
 . ( 2/40،)1"، معاين القرءان،طأي هلم "، سلم عليك فهيت هيتا 

  فعل   منها   ليس  أصوات  مبنزلة  فألهنا  ؛ َّجن ﴿   يف  التاء  فتح  أما  :الزجاج   قال ":  القراءات   حجة   يف  زجنلة   ابن  اإلمام  قال  -
  من  الضم  وأما  وأين،  كيف   :قالوا  كما  ،ايء  التاء  قبل   ألن   ؛الفتح   واختري   الياء،   وسكون   لسكوهنا   التاء   ففتحت   يتصرف، 

 كما   الضم  على  بنيت   معناها  هيت  وتضمنت  اإلضافة   حذفت  فلما  لك  دعائي  :قالت  كأهنا  الغاايت  مبعىن  فألهنا  ﴾ه ْيتُ ﴿
زجنلة،  لك  هتيأت   قالت   كأهنا   اهليئة  من   ابهلمز   ﴾جن﴿   هشام   وقرأ   حيث،   بنيت  ابن  يُنظر:  القراءات "،  طحجة   ،5  
 . ( 358)ص:

  فإمنا   التاء،  وفتح  اهلاء  كسر  ومن(.  ح ْيثُ )بـ  شبهه أنه : التاء وضم اهلاء،  فتح ملن  فاحلجة " : هذا من  قريب خالويه  ابن  اإلمام وقال  -
  كما   الساكنة   الياء  بعد  جاءت  ألهنا  التاء، وفتح( هلم  )  يف اهلاء  مثل جعلها  أنه:  والتاء  اهلاء فتح ملن  واحلجة . الياء  ملكان كسرها

 (.  194: ص)، 4ط ، السبع  القراءات  يف احلجة   خالويه، بن ا . ("كيف) و ( ليت )   و( أين: )قالوا 
  يل،   هيئُتك  حُسنت   أو  أمرك  يل   هتيأ  معىن  على   ابهلمز،  هشام  وقراءة  لغتان،  وكسرها  اهلاء  بفتح ﴾ جن﴿ :  األقوال   بني  وابجلمع  -

  ﴾ جن﴿   وقراءة   ، (ح ْيثُ )  ب   هلا   تشبيها   التاء   وضم   اهلاء  بفتح   ﴾ جن ﴿   وقراءة   يهيئ،   هاء   الفعل   من   لك،   هتيأتُ   وكذلك
 . لغات  وكلها  هُلم ،  وهتين   وإقبال،  حث كلمة   مبعىن فعل  اسم

،  1، طالكامل يف القراءات،  اهلُذ يل (،  330، )ص:  3، طاإلحتاف (، البناء الدمياطي،  296/ 2، د.ط.)النشر ابن اجلزري،    (1) 
النفع (، الصفاقسي،  451)ص: الياء، وهم: )ابن عامر، وعاصم، ومحزة،  333، )ص:  1، طغيث  الباقون بسكون  (، وقرأ 

 والكسائي، ويعقوب، وخلف(. 
(، والباقون قرأوا بكسر الالم، وهم: ابن كثري، وأبوعمرو، وابن  4/75، )1، طرغائب الفرقان وغرائب القرآن النيسابوري،    (2) 

اجلزري،   ابن  يُنظر:  ويعقوب.  د.ط.)النشر عامر،  النفع الصفاقسي،    (،2/295،  طغيث  )ص:1،  الواسطّي،  325،   ،)
 (. 110، د.ط.)ص:العنوان   (، السرقسطي،2/512، ) 1، طالكنزيف القراءات العشر

ويف املخلصني الكل؛  ، حصن هم انفع والكوفيون،  778، البيت:  الشاطبية"،  ويف املخلصني الكل حصن جتمال  الشاطب: "قال  
أي: حيث جاء معرفا ابلالم فقوله: خملصني له الدين ال خالف يف كسر المه، ومعىن الكسر أهنم أخلصوا هلل تعاىل دينهم،  
= 
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  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ُّٱ:  عند قوله تعاىل
 [. 27-26]يوسف:    َّ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

 . (1) "عباس ﴾ ابالختالس مث هت ﴿  ﴾ و  هئ مئ ﴿قال: "
 مه جههن من خن حنجن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل ُّٱ:  عند قوله تعاىل 
  ، ومحزة   ، وعلي   ، : أبو عمرو مدغماً   ﴾  من خن ﴿ قال: "   [. 30]يوسف:    َّ  خي حي جي ٰه

   .(2)"وهشام ،وخلف
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جهين ىن من ُّٱعند قوله تعاىل:  

 [. 31]يوسف:  َُّّ  َّ ٍّ ٌّ
هللا-قال   "  -رمحه  عمرو  ﴾ ىن من ﴿:  أبو  التاء:    ، ومحزة   ، ويعقوب   ، وسهل  ، بكسر 

 .(2) و" يف احلالني ابأللف: أبو عمر  وما بعده (1) ﴾ىي مي﴿  ابلضم لإلتباع. (3) اآلخرونوعاصم. 
 = 

 . صهم من السوءاهم وأخلومعىن الفتح أخلصهم هللا؛ أي: اجتب
  أراد   أنه :  كسر ملن  واحلجة . خملصون  فهم  هللا  أخلصهم:  قولك   من به  املفعول  اسم:  أراد  أنه: فتح  ملن  فاحلجة : "  خالويه  ابن  قال  -

، يُنظر: ابن خالويه،  ["51:  مرمي]   ﴾هب مب هئ﴿:  مرمي   سورة  يف   تعاىل   قوله  ومنه.  خملِّص  فهو  أخلص   من   الفاعل   اسم
 . (194، )ص:احلجة

القرآن النيسابوري،    (1)  وغرائب  الفرقان  يقرأ  4/75)  1، طرغائب  احلسن  أن  وما وجدته،  قراءة اإلختالس،  أقف على  (،مل 
ابن جين،    ﴾هئ﴿ ، و﴾  مث﴿ يُنظر:  الشاذة،  القراءات  من  وهذه  التخفيف،  على  لغة  وهي  منهما،  الباء يف كل  بسكون 

 (. 5/294)  د.ط.،حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي،(، اخلفاجي، 1/338، د.ط.)احملتسب
القرآن النيسابوري،    (2)  وغرائب  الفرقان  )1، طرغائب  الدمياطي،  4/75،  البناء  يُنظر:  ابن  40، )ص:3، طاإلحتاف (.   ،)

 (. 2/3، د.ط.، )النشر اجلزري،  
 " الشاطب:  ومعلالقال  "شـ"ـائقا  "صـ"ـباه  "جـ"ـلته   ... "ز"رنب  "ظ"ـل  "ضـ"ـفا  "ذ"يال  "سـ"ـحبت  البيت:  وقد  األماين،  حرز   ،"

تدغم يف الشني، يف مثل: ) قد شغفها(، والباقون ابإلظهار، وهم:  ، والبيت من ابب إدغام دال قد، ويتضح أن دال قد  262
 املدنيان، وابن كثري، وابن ذكوان، وعاصم، يعقوب. 

قيل الشعف اجلنون وقيل من شعف البعري إذا حناه ابلقطران فأحرقه, واجلمهور    ، وابن حميصن شعفها ابلعني املهملة احلسن    وعن
 . لغني املعجمة أي: حرق شغاف قلبهااب

 اآلخرون بضم التاء وهم: انفع، وابن كثري، وابن عامر، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف، وقرأ بكسر التاء احلسن واملطوعي .  (3) 
حجة  "، وقرأ الباقون ابلرفع وحجتهم أهنم كرهوا الضم بعد الكسر ألن يثقل على اللسان فضموا ليتبع الضم الضم  قال ابن زجنلة: "

:  الشاطبية والباقون هم: املدنيان، وابن كثري، وابن عامر، والكسائي، خلف، قال الشاطب يف  (،  122، )ص:5، طالقراءات 
= 
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:  -رمحه هللا-قال    [.33]يوسف:    َّ لكاك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ  عند قوله تعاىل: 
 .(3) "بفتح السني على أنه مصدر: يعقوب. الباقون: ابلكسر  ﴾ يث ىث﴿ "

 = 
قالت اخرج أن اعبدوا ... وحمظورا    قل ادعوا أو انقص   "، " وضّمك أوىل الّساكنني لثالث ... يضّم لزوما كسره يف ند حال "

 . 497، 496،  495"، األبيات:  سوى أو وقل البن العال "، "انظر مع قد استهزئ اعتال 
 [. 29]الكهف:  ﴾ زئمئ رئ ّٰ ِّ ﴿وحجة الكسر أن الساكنني إذا اجتمعا ُيرك أحدمها إىل الكسر كقوله 

  اإلقناع، (، ابن الباذش،  128، )ص:2، طالتيسر يف القراءات السبع (، الداين،  331، )ص:  3، ط إلحتافيُنظر: البناء، ا  (1) 
 (.  334د.ط. )ص:

 (. 4/75، )1، طرغائب الفرقان وغرائب القرآنالنيسابوري،  (2) 
أثبت  : " حرز األماين إبراز املعاين من  ، قال أبو شامة يف  779"، البيت:معا وصل حاشا "حـ"ـجقال الشاطب يف حرز األماين: " 

  ووصالً  أبو عمرو األلف بعد الشني يف املوضعني إذا وصل الكلمة مبا بعدها، فإن وقف عليها حذف األلف كسائر القراء وقفاً 
وصل حاشا حج؛ فإنه إن أراد بوصل حاشا    للرسم، وال يكاد يفهم هذا اجملموع من هذا اللفظ اليسري، وهو قوله: معاً   اتباعاً 

القيد إن جال،    إثبات ألفها  اللفظ فيكون من ابب قوله: وابللفظ أستغين عن  يف الوصل دون الوقف على معىن وصل هذا 
فكأنه قال: وصل حاشا ابملد مل يعلم؛ أي: املدين يريد: ففي هذه اللفظة ألفان: أحدمها بعد احلاء واألخرى بعد الشني وكل  

 د ابن األنباري على هذه القراءة: ، وأنش﴾ ىي مي﴿ واحدة منهما قد قرئ حبذفها قرأ األعمش: 
 حشا رهط النب فإن منهم ... حبورا ال تكدرها الدالء 

حلذفها يف الوقف،    وإن كان أراد بقوله: "وصل حاشا" وصل فتحة الشني أبلف كما توصل الضمة بواو والكسرة بياء مل يكن مبيناً 
جر وحاشا: حرف  غلب،  أي:  معا حج؛  حاشا  كلميت  وصل  البيت:  يف    وتقدير  استعمل  املعىن  وهبذا  الْباءة،  معىن  يفيد 

االستثناء مث وضع موضع الْباءة فاستعمل كاستعمال املصادر فقيل: حاشا هلل كما يقال براءة هلل فلما تنزل منزلة األمساء تصرفوا  
ذكره الزخمشري  هذا معىن ما    ﴾ىي مي﴿فيه حبذف األلف األوىل اترة وحبذف الثانية أخرى واترة بتنوينه قرأ أبو السمال  

ومال أبو علي إىل أنه فعل فقال: هو على فاعل مأخوذ من احلشا الذي؛ يعين به الناحية، واملعىن أنه صار يف حشا؛ أي: يف  
 . ( 534"، )ص:  انحية مما قرن به؛ أي: مل يقرتنه ومل يالبسه، وصار يف عزل عنه وانحية وفاعله يوسف 

:  أثبتها   ملن   فاحلجة .  معاً   الوجهني  يف  حبذفها  والباقون،  عمرو  أبو:  ابأللف  احلالني  يف  بعده  وما   ﴾ ىي مي ﴿ : "خالويه  ابنقال   
.  هللا   معاذ :  هاهنا  ومعناها،  فحذفها  األلف  من   ابلفتحة  اكتفى   أنه :  حذف   ملن  واحلجة،  ُياشي  حاشى :  قولك  من   أخذه  أنه 

 (. 195: ص )،4ط ، السبع القراءات  يف  احلجة خالويه،  ابن  "أستثين :  مبعىن  النحويني  عند  وهي
  اْلع ر ب   من   أحد  و ل ْيس    ، وحاشالك  ،حاشاك   : يـُق ال: "فـ ق ال    اليزيدي  وذكره ا "  :األلف   اثبات   يف   احلجة   زجنله   ابن   اإلمام  ذكر   وقد   -

ف  يفِّ   م ْكُتوب ة  أ هن  ا  "  :  حذفها  من  حجة  و أما،  " ل ك  حاش  و ال    حاشك  :يـ ُقول    التْبئة   اْلك لِّم ة  وأصل  ألف   بِّغ رْي   اْلم ص احِّ
ْستِّثْـن اء :، واآلية:  31مرتني يف سورة يوسف )اآلية   ﴾ مي﴿ وذكر لفظ  (.  359:  ص)  5ط  ،القراءات   حجة  زجنلة،  ابن.  و االِّ

 .  احلالني إال ما رواه اجلعْبي عن األعمش من إثباهتا يف   ،قوا على احلذف وقفا اتباعا للرسمواتف (، ويف القرآن كله،  51
   وافق ابن حميصن، واملطوعي، واليزيدي، قراءة أبوعمرو ابأللف يف احلالني. 

القرآنالنيسابوري،    (3)  وغرائب  الفرقان  طرغائب  اجلزري،  4/75،)1،  ابن  يُنظر:  د.ط.،)النشر (،  الواسطّي،  295/ 2،   ،)
= 
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 . 53اىل  36سورة يوسف ، اآلايت من : 
 مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ  مح جح مجحج مث هت مت ٱُّٱ  تعاىل:   قوله عند  
]يوسف:    َّ حق  مف خف حف جفمغ جغ معجع مظ حط مض خض  حض جض
36.]   

رُ   أ ر اينِّ    إِّيّنِّ  ﴿: "(1)   -رمحه هللا-قال   وانفع، وأبو عمرو    ،ابلفتح يف احلرفني: أبو جعفر  ﴾أ ْعصِّ
ابن كثري يف   الباقون(2) كليهما  ﴾أ ر اينِّ ﴿وافق  الكل(3) .  املتكلم يف  بغري    ﴾جغ﴿ .  (4): بسكون ايء 

 .  (1) "ومحزة يف الوقف ،واألعشى ،أوقية : (5)مهزة

 = 
 (. 2/514،)1ط، الكنز

 :  طيبة النشر قال ابن اجلزري يف 
 ، والظاء ليعقوب. 703"، البيت: وسجن أّوال ... افتح )ظ( ىب "

 والباقون ابلتشديد مع كسر السني، وهم: انفع، وابن كثري، وأبوعمرو، وابن عامر، وعاصم، ومحزة، والكسائي، وأبوجعفر، وخلف. 
فيعقوب بفتح السني هنا خاصة على أنه مصدر أي: احلبس وإىل متعلق    ﴾ يث ىث نث ﴿ "واختلف" يف قال البناء الدمياطي: " 

 . أبحب وليس أفعل هنا على اببه؛ ألنه مل ُيب ما يدعونه إليه قط, والباقون ابلكسر
  ، ألن املراد هبا املكان   ؛ ﴾  مس خس حس ﴿ معا و   ﴾  ٍّ ٌّ ﴿   و   ، ﴾  مث هت مت ﴿ واتفقوا على كسر السني يف   

 (. 331،)ص: 3، ط اإلحتاف "، أن يراد هبا املصدر خبالف األول   وال يصح
 (. 4/87، )1، طرغائب الفرقان وغرائب القرآنالنيسابوري،  (1) 
 املقصود )أراين أعصر(، )أراين أمحل(، وقرأ اليزيدي بفتح الياء.  (2) 
، قال الشاطب  ﴾  مخ جخ﴿ الباقون هم: ابن عامر، وعاصم، ومحزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف العاشر، وابن كثري أسكن    (3) 

،  390"، من ابب ايءات اإلضافة، البيت:فتسعون مع مهز بفتح وتسعها ... مسا فتحها إال مواضع مهال  : "حرز األماين يف  
 (، ومسا هم: انفع، وابن كثري، وأبوعمرو. 32)ص: 

طالتيسري الداين،    (4)  )ص:2،  السرقسطي،  130،  )صالعنوان (،  د.ط.،  اجلزري،  111،112،  ابن  د.ط.،  النشر(،   ،
(، أبو القاسم  249، د.ط.، )ص،  املبسوط   (، ابن مهران،145،337، )ص3، طاالحتاف(، الدمياطي،  2/163،164)

 (. 2/517، )ص1، طالكنز (، الواسطي،  333، )ص: 1، طغيث النفع (، الصفاقسي، 445، )ص:1، ط الكامل   اهلذيل،
الدمياطي،  (1/390، د.ط.،)النشر يُنظر ابب اهلمز املفرد )ابن اجلزري،    (5)  ابن الباذش،  (،  75، )ص:3، طاإلحتاف، البناء 

 (. 1/195،194، د.ط.، )اإلقناع
 (.  45، )ص:207"، البيت: والكل ثق مع خلف نبئنا ولن ... يبدل أنبئهم ونبئهم إذن: " طيبة النشر قال ابن اجلزري، يف 

 ﴾ خم﴿ ابلبقرة و   ﴾  اك ﴿ وقرأ: أبو جعفر مجيع هذا الضرب ابإلبدال, ومل يستثن من ذلك كله إال كلمتني  وقال البناء الدمياطي: " 
= 
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 مم خم حمجم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ  تعاىل:عند قوله  
-. قال  [ 37]يوسف:  َّ  مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خنحن جن

 .(4) احللواين عن قالون :  (3)خمتلسة  ﴾ مك﴿  :(2) -رمحه هللا

 = 
(، ويف ابب اهلمز املفرد  76، )ص:اإلحتاف"،  الف عنه من الروايتني ابن مهرانبيوسف وأطلق اخل  ﴾ جغ ﴿ابحلجر واختلف عنه يف  

  " الشاطب:  اإلمام  امهاليقول  مدا غري جمزوم ن  اهلمز  ... من  للسوسي كل مسكن  "ويبدل  قال:  ونبئ أبربع "، مث  وأنبئهم  "،  وهيئ 
،  ماينحرز األ"،  فأبدله عنه حرف مد مسكنا ... ومن قبله حتريكه قد تنزال  ، ويقول الشاطب يف وقف محزة: "218،  216األبيات:  

 ( 19، )ص: 236البيت: 
طالكنز الواسطي،    (1)  )ص:1،  السرقسطي،  232،  )ص:العنوان(،  د.ط.،  مهران،  52،  ابن  )ص:  املبسوط(،  د.ط.،   ،

 (. 163، د.ط.، )ص:البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة(، عبد الفتاح القاضي،  106
 (. 4/87،)1، طالفرقان غرائب القرآن ورغائب النيسابوري،  (2) 
كىن هبا املفرد املذكر الغائب وهي أتيت على قسمني:  وهي عبارة عن هاء الضمري اليت يُ قال ابن اجلزري عن هاء الكناية: "   (3) 

األول قبل متحرك، والثاين قبل ساكن، فاليت قبل متحرك إن تقدمها متحرك وهو فتح أو ضم فاألصل أن توصل بواو جلميع  
ه هو، إنه أان، قال له صاحبه وهو، وإن كان املتحرك قبلها كسرا فاألصل أن توصل بياء عن اجلميع حنو يضل به  القراء حنو إن 

كثريا، يف ربه أن آاته، وقومه إنين، وإن تقدمها ساكن فإهنم اختلفوا يف صلتها وعدم صلتها كما سنبينه، وأما اليت قبل ساكن،  
ن تكسر هاؤه من غري صلة عن اجلميع حنو على عبده الكتاب، ومن قومه الذين،  فإن تقدمها كسرة أو ايء ساكنة، فاألصل أ

وأيتيه املوت، وإن تقدمها فتح أو ضم أو ساكن غري الياء فاألصل ضمه من غري صلة  ،وبه هللا، و )عليه هللا( ، وإليه املصري
"،  ، قوله احلق وله امللك، يعلمه هللا، تذروه الرايح عن كل القراء حنو فقد نصره هللا إذ أخرجه الذين، وله امللك، حتمله املالئكة 

 . ( 2/305، د.ط.، )النشر 
األماين قال الشاطب يف   التحريك للكل وصال : "حرز  وما قبله التسكني البن  "، "ومل يصلوا ها مضمر قبل ساكن ... وما قبله 

 . 159، 158"، البيت:كثريهم
  من غري إشباع أي من غري صلة.   ، أو االقتصار على حركة حرف اهلاء،اإلتيان ابحلركة كاملة : يف ابب هاء الكناية  معىن االختالس

الزاهرة  ، القاضي(،  308/ 1، د.ط.،)النشريُنظر: )ابن اجلزري،   الداين،  66، د.ط.، )ص:البدور  البيان (،  ،  1، طجامع 
 (. 1/162، )1، ط القراءات العشراهلادي شرح طيبة النشر يف ، حميسن (، 4/1540)

(،  219، )ص:1، ط الكنز(، الواسطّي،  52، )ص:3، طاإلحتاف (، البناء الدمياطي،  312/ 1، د.ط.،)النشرابن اجلزري،    (4) 
 (. 345، د.ط.، )ص: اإلقناعابن الباذش، 

[  37]يوسف اآلية:  ﴾  مك ﴿ومنها: ، 158"، البيت:بيده غث ترزقانه اختلف ... بن خذقال ابن اجلزري يف طيبة النشر: " 
 والباقون ابإلشباع وبه قرأ قالون وكذا ابن وردان يف وجههما الثاين.  ، اء: قالون وابن وردان خبلف عنهمافقرأه ابختالس كسرة اهل

فأما قالون فروى عنه االختالس أبو    ﴾ مك ﴿واختلف، عن قالون وابن وردان يف اختالس كسرة اهلاء من  قال ابن اجلزري: " 
العز القالنسي يف كفايته، وأبو العالء يف غايته، وغريمها، عن أيب نشيط، ورواه يف " املستنري "، عن أيب علي العطار من طريق  
= 
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   ".(2) بفتح الياء: أبو جعفر وانفع وأبو عمرو ﴾ من خنحن ﴿ . ّٰ     (1)مثل  ﴾  حل ﴿ 

 من خن حن جن يم  ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ:  عند قوله تعاىل 
  [. 38]يوسف:    َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ينىن
 ."  ( 4) وابن عامر   ، وأبو عمرو   ، وابن كثري   ، وانفع   ، ﴾ ابلفتح: أبو جعفر  ىل﴿ :"  ( 3)   -رمحه هللا -قال  

 حف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱُّٱ  : عند قوله تعاىل 
 [. 43]يوسف:  َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك جك  مقحق مف خف

 . (6) وأبو عمرو ،وانفع ،ابلفتح: أبو جعفر ﴾  مض خض﴿: (5)قال

 = 
املبهج" من طريق الشذائي، عن أيب نشيط، ورواه يف التجريد، عن  يف "والطْبي عن احللواين، ورواه  الفرضي عن أيب نشيط،  

قالون من قراءته على الفارسي، يعين من طريق أيب نشيط واحللواين، وروى عنه الصلة سائر الرواة من الطريقني، وهو الذي مل  
رون الرازي، ونص عليه األستاذ أبو العز  تذكر املغاربة سواه. وأما ابن وردان فروى عنه االختالس أبو بكر حممد بن أمحد بن ها

 (. 312، د.ط.، )ص:النشر"، ابن اجلزري، القالنسي يف إرشاديه، وروى عنه سائر الرواة اإلشباع، وبذلك قرأ الباقون
،  ويف الوقف محزة  ،وأبو جعفر ، ونص عليه الشاطب يف الشاطبية يف ابب اهلمز املفرد،  السوسيأبدل مهزه مطلقا  :  نبأتكما   (1) 

، وقال  18، ص:216، البيت:  4"، طويبدل للسوسي كل مسكن ... من اهلمز مدا غري جمزوم امهال  : "احلرزحيث قال يف 
النشر ابن اجلزري يف   أبدل )ح( ذا ... خلف سوى ذى اجلزم  : "طيبة  النشر"،  واألمر كذا  وكّل مهز ساكن  ،  1، ط طيبة 

 .   45، ص203البيت:
الدمياطي،   البناء  طاإلحتافيُنظر:  )ص:  3،  شامة(،  75،  األماين ،  أبو  حرز  من  املعاين  ،  ( 151،  150)ص:،  2ط ،  إبراز 

 (. 371)ص:، 1ط ، الكامل اهلذيل،  
اجلزري،    (2)  د.ط.) النشرابن  البغدادي(،  2/167،  جماهد  بن  بكر  يف  ،  أبو  )ص:2،طالقراءات السبعة  الداين،  353،   ،)

طالتيسري السرقسطي،  131)ص:    2،  د.ط.، )ص: العنوان(،  الباذش،  111،  ابن  د.ط.، اإلقناع(،  أيب  335)ص: ،   ،)
 (، وأسكنها ابن كثري، ابن عامر، الكوفيون ويعقوب. 539، د.ط.، )ص: إبراز املعاينشامة،  

 (. 4/87، )1، طالفرقان غرائب القرآن ورغائب النيسابوري،  (3) 
العشر ،  النـُّو ْيري(،  131،  66،  65، )ص: 2، طالتيسريالداين،    (4)  القراءات  النشر يف  حممد  (،  2/92، )1، طشرح طيبة 

حميسن العشر،  سامل  القراءات  يف  النشر  طيبة  شرح  ط اهلادي   ،1( ابن  1/395،  وقرأ  ويعقوب،  الكوفيون  وأسكنها   ،)
 الياء. حميصن، واليزيدي بفتح 

 (. 4/87) 1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (5) 
اجلزري،    (6)  ابن  اإلضافة:  ايءات  ابب  )النشر من  د.ط.،  الدمياطي،  296،  164،  163/ 2،  البناء  ط اإلحتاف(،   ،3  ،

= 
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والقول يف ترك اهلمزة مثل ما تقدم ،  (1)غري قتيبة. أبو عمرو ابإلمالة اللطيفة  ﴾ ابإلمالة: علي مك ﴿
 .  "للرؤاي ممالة: علّي، وأبو عمرو ابإلمالة اللطيفة

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ:  عند قوله تعاىل 
-رمحه هللا -قال    [. 46]يوسف:    َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ

وأبو   ،عن ابن ذكوان  ،غري ابن جماهد  ،وابن كثري  ،وانفع  ،بفتح الياء: أبو جعفر  ﴾ىئ نئ﴿"  :(2)
 ". (3) عمرو

 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب  ُّٱ:  عند قوله تعاىل 

 بفتح اهلمزة:  (4) ﴾ مت ﴿قال:  [. 74]يوسف:  َّ يث
 = 

،  العنوان (، السرقسطي،  130، )ص:2، طالتيسري (، الداين،  152، )ص:2، طالسبعة يف القراءات (، التميمي، 323)ص:
، د.ط.،  البدور الزاهرة(، عبد الفتاح القاضي،  335، 334، د.ط.، )ص:اإلقناع(، ابن الباذش، 112، 111د.ط.، )ص:

(، كل املصادر السابقة  267،)ص:1، ط، غيث النفع (، الصفاقسي 249د.ط.، )ص:   ،املبسوط (، ابن مِّْهر ان،  163)ص:
 خض﴿ ع وابن كثري( وأبو عمرو وأبو جعفر )للكتب اليت تكلمت عن القراءات العشر(، فتحوا الياء يف  ذكرت أن احلرميان )انف

، ومل يذكر اإلمام النيسابوري ابن كثري معهم، قال الشاطب يف ابب ايء اإلضافة: )فتسعون مع مهز بفتح وتسعها مسا(،  ﴾مض
 مفتوحة ألهل مسا على أصل القاعدة.  ﴾ مض خض﴿ (، 390)البيت: 

،  106، )ص:  3، ط اإلحتاف(، البناء الدمياطي،  2/38، د.ط.، )النشر (، ابن اجلزري،  48، )ص:  2، طالتيسري الداين،    (1) 
332 .) 

" النشر:  طيبة  يف  اجلزري  ابن  روىقال  الرؤاي  له  البيت:رؤايي  أمال  287"،  الكسائي،  ﴾ مك ﴿،  طريق  ،  من  إدريس  وكذا 
 . الشطي

قال مكي: وقد ذكر عن أيب عمرو مثل ورش والفتح أشهر، وحكى أبو علي األهوازي اإلمالة عن  : " إبراز املعاينقال أبو شامة يف 
أيب عمرو من طريق اليزيدي. قال مكي: أما اإلمالة احملضة فهي قيس من الوجهني األخريين؛ ألنه أمال البشرى إمالة حمضة  

على قياس أصله والفتح    ﴾ زن﴿ تضي أن ُييل  بني اللفظني كذلك يق   ﴾مك ﴿وأمال "الرؤاي" بني اللفظني، فكما أمال  
فيه وبني اللفظني خروج عن األصل الذي طرده يف إمالته. قلت: وعلل الداين الفتح أبن ألف التأنيث هنا رمست ألفا ففتح؛  

 ( 533"، )ص:للفظني كذلك وهللا أعلمليدل على ذلك، ويلزم على هذا القياس أن ال ُييل رؤايي بني ا
 (. 4/87، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (2) 
(،  112، د.ط.، )ص: العنوان (، السرقسطي،  354، )ص:2، طالسبعة   التميمي،(، 2/297، د.ط.، )النشر ابن اجلزري،   (3) 

 (.  332، )ص: 3، ط اإلحتاف(، البناء الدمياطي، 335، د.ط.، )ص: اإلقناعابن الباذش، 
(، ابن  129، )ص:  2، طالتيسري(، الداين،  349، )ص:  2، طالسبعة ،  التميمي(،  2/295، د.ط. )النشر ابن اجلزري،    (4) 

= 
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 = 
 (. 334، د.ط.، )ص:  اإلقناعالباذش، 

األماين قال الشاطب يف   النشر، وقال ابن اجلزري يف  779"، البيت:دأاب حلفصهم ... فحرك: " حرز  "،  ودأاب حرك عال : "طيبة 
 . 703البيت:
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   ".(2) ابلسكون (1) اآلخرون، حفص
ود أ ابً بتسكني اهلمزة وحتريكها مصدر دأب يف العمل إذا : "  (3)يف التفسري    -رمحه هللا-وقال  

 . "استمر عليه
تعاىل  قوله  ]يوسف:    َّ جئ يي ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن ُّٱ:  عند 

49.]   
  (6) . الباقون(5)واملفضل  بتاء اخلطاب: محزة وعلّي وخلف  ﴾جئ﴿: "(4)   -رمحه هللا-قال  

   . "(7)على الغيبة
 

وهم: انفع، وابن كثري، وأبو عمرو، وابن عامر، وشعبة، ومحزة، والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف العاشر ، ومن طريق   (1) 
، وقرأ اليزيدي  الشاطبية يقرأ السوسي إببدال اهلمز، ومن طرثق الطيبة يقرأ أبوعمرو خبلفه إببدال اهلمز، ومحزة وقفا من الطريقني 

 . ، موافقا أليب عمرو﴾مت﴿
و النّـه ر  (2)  النـ ْهر  مثل  لُغ ت انِّ  "ومها  زجنلة:  ابن  والظع ن   ، قال  نِّيه حرفاً   ، والظْعن  اث  اْسم ك ان   ج از  حركته    وكل  احْللق  ُحُروف  من 

القراءات   وإسكانه"  أراد املصدر وقال اإلمام ابن خالويه: "فاحل ،(359)ص:  ، 5ط  ، حجة  أنه  ملن    واحلجة ،  جة ملن أسكن: 
واختلف  (، 195، )ص:  4، طاحلجة يف القراءات السبع   وجيوز أن يكون أصله الفتح، فأسكن ختفيفاً" ، فتح: أنه أراد االسم 

وروى حفص  ، قال الفارسي: " تان يف مصدر دأب يدأب داوم والزمومها لغ  ،فص بفتح اهلمزة والباقون بسكوهنا فح  ﴾ مت﴿يف  
األكثر يف  ،  موسى الزايب عن عاصم ابلفتح   كر ]عنه[ ساكنة اهلمزة، وكذلك روىعن عاصم: دأاب بفتح اهلمزة. وروى أبو ب

الفتح  دأب  ولعّل  وهنر   اإلسكان،  وهنر  ومشع،  كشمع  فيكون  قال:    ، لغة  ملّا  دأاب  وانتصاب  وقصص،    ﴾  يب ﴿ وقّص 
كأنه  ﴾  يب ﴿ [ دّل على تدأبون فانتصب دأاب مبا دّل عليه تزرعون وغري سيبويه جييز أن يكون انتصابه ب  47]يوسف/  

 . (4/425، )احلجة"، إذا قال: تزرعون وفيه عالج ودءوب؛ فقد قال: تدأبون، فانتصب دأاب به ال ابملضمر 
 (. 4/93،)1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 
 (. 87/ 4املرجع السابق، ) (4) 
التميمي،    (5)  يُنظر:  األعمش،  الباذش،  349، )ص:2، طالسبعة ووافقهم  ابن  اجلزري،  334، د.ط.، )ص:اإلقناع(،  ابن   ،)

)   ،النشر  الدمياطي،  295/  2د.ط.،  البناء  ط اإلحتاف(،  )ص:3،  يعصرون  232،  وخاطب   ( الشاطب:  اإلمام  قال   ،)
 . 779، البيت: حرز األماينمشردال(، 

 الباقون: انفع، وابن كثري، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب.  (6) 
 (7)   " زجنلة:  ابن  منقال  تنجون  أي  ابخلصب،    ابلتاء  وتعتصمون  قـ ْوله    :تعصرون البالء  وحجتهما  اْلع ْصر  إِّىل   تلجؤون  أ ي 

قرأ  ، و ا أفتنا يف كذ   : وااملستفتني الذين قالجه اخلطاب إىل و   ك أ من  ا   ﴾زن رن﴿ و ﴾ يث﴿ و ﴾ مت زت رت يب﴿
يزيدي إِّىل  أ نه ملا  ذهب ال   ؛ اس ا اليزيدي فقال يعين النوحجتهم ذكره  ،ب عنليت والز أ ي يعصرون ا   ، ياءلاب   ﴾  جئ ﴿  الباقون

رّده  فاحلجة ملن قرأ ابلياء: أنه  (، وقال ابن خالويه: "359،360)ص:  5، طحجة القراءات "  مقرب الفعل من الن اس جعله هل
= 



107 

 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حبجب  هئ مئ خئ ُّٱ: عند قوله تعاىل
   [.50]يوسف:  َّ مس خس حس جس مخجخ مح جح

 . (3) "والْبمجي ،(2)الشموين   ﴾ بضم النون: مج  حج مث ﴿: (1)   -رمحه هللا-قال 
 جه ين ىن منخن  حن جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل ُّٱ:  عند قوله تعاىل

 [. 53]يوسف:  َّ ىه مه
وأبو    ، وانفع   ، ابلفتح فيهما: أبو جعفر   ﴾  منخن  حن جن ﴿  ،﴾ جميل ﴿: "(4)   -رمحه هللا-قال  

 . "(5) عمرو
 . 68اىل  54سورة يوسف، اآلايت من: 

 ىفيث ىث نث  مث زثرث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب  ُّٱ قال للا تعاىل: 

 [. 56]يوسف:    َّ اك يق ىق يف
  

 = 
 . (196، )ص:4، طاحلجة " ومن قرأه ابلتاء فحجته: أنه خّصهم بذلك دون الناس،  ﴾ ىي ني ميعلى قوله: ﴿ 

 (. 4/87، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
األعشى، روى القراءة عنه عرضا إدريس بن  حممد بن حبيب أبو جعفر الشموين الكويف، أخذ القراءة عرضا عن أيب يوسف    (2) 

عبد الكرمي والقاسم بن أمحد اخلياط تلقن القرآن من األعشى تلقينا وكان يلقنه ابلكوفة، وعبد هللا بن حممد بن هاشم الزعفراين  
الكبار، ط  القراء  معرفة  الذهب،  ترمجته يف:  يُنظر  ومائتني.  أربعني  عليه سنة  قرأت  ا(121)ص:  1قال:  غاية  ، وابن  جلزري، 

 (. 2/114)،  1النهاية، ط
القراءة ب576، )ص:1، ط الكامل، اهلذيل،  (246، د.ط.،)ص:املبسوطابن مهران،    (3)  النون،  ك(، وقال اإلمام اهلذيل:  سر 

 حج مث ﴿ قرأ عاصم يف رواية حممد بن حبيب الشموين والْبمجي والقال عن األعشى عن أيب بكر عنه  ، هو االختيار؛ ألنه أشهر 
 بكسر النون.  ﴾ مج﴿ وقرأ الباقون، وحممد بن غالب عن األعشى،   ،بضم النون ﴾  مج

 (. 4/87،)1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (4) 
 (، وقرأ اليزيدي بفتح الياء. 2/297،167، د.ط.، )النشر (، ابن اجلزري،  335ص: ، د.ط.،) اإلقناع ابن الباذش،   (5) 

 " األماين:  حرز  يف  الشاطب  تعّزال  قال  ما  سوى  حكم  أويل  بفتح   ... مهزة  مع كسر  مخسني  مع  عمرو،  وثنتان  وأبو  انفع،   ،"
 الكوفيون، ويعقوب ، إبسكان الياء. وأبوجعفر، يقرأون بفتح الياء مع كسر اهلمزة، والباقون: ابن كثري، وابن عامر، و 
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 ". (4) بياء الغيبة (3) اآلخرون، (2)ابلنون: ابن كثري  ﴾حك جك﴿  ":  (1) -هللارمحه -قال 
 حت جت هب  مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  نيُّٱقال للا تعاىل: 

 [. 59]يوسف:  َّ هت مت خت
  ملتكلم:ا بفتح ايء(6) ﴾جت هب ﴿:"(5) -رمحه هللا-قال  

 
 .   (4/99)  1ط، غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
(،  129، )ص: 2، طالتيسري(، الداين،  349، )ص:  2، طالسبعة (، التميمي،  333، )ص:  3، طاإلحتاف البنا الدمياطي،    (2) 

الشاطب: )111، د.ط.، )ص:  العنوانالسرقسطس،   اإلمام  قال  د (،  ... ن  نو  يشاء  )البيت:  ار وحيث  الياء  (،  780(، 
 . ليوسف والنون نون العظمة

انفع، وأبوعمرو، وإبن عامر، وعاصم، ومحزة، والكسائي، وأبوجعفر، ويعقوب، وخلف، ووافق قراءة ابن كثري    اآلخرون هم:  (3) 
ابلنون احلسن والشنبوذي، ويقف محزة وهشام ابإلبدال، وهو ما يُسمى مخسة القياس، ومهاإلبدال مع املد والتوسط والقصر  

الشاطب، يف احلرز: "ويبدله مهما تطرف مثله ..ويقصر أو ُيضي على    ابلسكون اجملرد، والتسهيل بروم مع املد والقصر، قال
 . 239املد أطوال"، البيت:

، فيشاء مسند إىل فعل الغائب، كما كان  ﴾زثرث يت﴿من قال:  ﴾زثرث يت ىت نت ﴿" :  ، أبو علي قال الفارسيّ  (4) 
   نت وله:  وفق لق   ﴾ رث يت﴿فكذلك قوله:    ،وفق فعل املتبوءين ﴾حك جك﴿ وكما أن قوله: ، كذلك   ﴾ نت ﴿

إما يكون أسند املشيئة إليه، وهي ليوسف    فإنه على أحد وجهني:  ﴾حك جك﴿ وأما قراءة ابن كثري  ،  يف إسناده إىل الغيبة 
 ﴿ يف املعىن، ألن مشيئته ملا كانت بقوته وإقداره عليها جاز أن ينسب إىل هللا سبحانه، وإن كان يف املعىن ليوسف، كما قال:  

ي للنب  [، فأضيف الرمي إىل هللا سبحانه ملا كان بقوته، وإن كان الرم 17]األنفال/  ﴾ خن حن جن يم ىم مم خم
  ، احلواآلخ فيها  يقام  أو مواضع  املتبوأ مواضع نسك وقرب،  املوضع  أن يكون  منكرر:  أو هني عن  أمر مبعروف  "  ق من 

 مثأخْب عن نفسه وحجته ما بعده وهو ﴿ هللا  ابلنون    (، وقال ابن زجنلة: " ..... 429)ص:   2، ط احلجة للقراء السبعة
القراءات"  كأنه قال يتبوأ يوسف  ،أي يوسف  ﴾ رث يت﴿وقرأ الباقون  ،  ﴾ىق يف ىفيث ىث نث ،  5، طحجة 

 (. 360)ص:
عز وجل، والقراءة بياء الغيبة، تعود    أنه جعل اإلخبار ابلفعل هلل تعاىل؛ ألن املشيئة له، ال ليوسف إال  بعد مشيئته  فمن قرأ ابلنون

 . -عليه السالم -على نب هللا يوسف 
 .  ( 4/99)،  1ط، غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (5) 
طاإلحتاف البناء،    (6)  )ص: 3،  الصفاقسي،  333،  النفع (،  طغيث  )ص:  1،  الداين،  328،  البيان (،  طجامع   ،1(  ،4  /

 (. 353، )ص:2، طالسبعة (، التميمي،  1239
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 .  "إمساعيلغري  ،انفع
 مق حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ  قال للا تعاىل:

 [. 62]يوسف:     َّ لك  خك حك جك
هللا-قال   "(1) -رمحه  ومحاد  غري  ،وخلف  ،وعلي،  محزة(2) ﴾جع﴿ :  بكر  الباقون  ،  أيب 

" هتِّ ي  تْـ فِّ لِّ "
 ". (4)  َّٱمن خنُّ، (3) 

 
 (. 4/100)،  1ط، غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
التميمي،  295/  2، ) د.ط.،  النشر ابن اجلزري،    (2)  الداين،  349، )ص:  2، ط السبعة(،  (،  129، )ص:  2، طالتيسري(، 

 (. 333، )ص: 3، طاإلحتافالبناء،  
شفا  : "منت طيبة النشر (، وقال ابن اجلزري يف  62، )ص:781"، البيت:  وفتيته فتيانه عن شذا ورد: "الشاطبية قال الشاطب يف  

ي تِّهِّ "و   ،﴾ جع﴿ و قال   (، قال الفراء: "80، )ص:705البيت:"،  فتيان يف ... فتية ،  معاين القرآن "،  قراءاتن مستفيضتان   "لِّفِّتـْ
 . (2/48، )1ط

الياء و 61]اآلية:    ﴾جع﴿ واختلف يف   بعد  بعدها[ فحفص ومحزة والكسائي وخلف أبلف  لفىت  ، نون مكسورة    ، مجع كثرة 
واألعمش  احلسن  و   ، وافقهم  ألف  بغري  مثناوالباقون  لهبتاء  قلة  النون مجع  بدل  ابلنسبة    ، ة  والقلة  للمأمورين  ابلنسبة  فالتكثري 

 للمتناولني. 
الباقون    (3)  واألعمش  ﴾ جع﴿ قرأ  احلسن  وقرأ  ويعقوب،  وأبو جعفر،  عامر،  وابن  وأبوعمرو،  وابن كثري،  انفع،  قلة:  ، مجع 

 كما قرأها الكوفيون. ﴾جع﴿
فكما أن   ، ﴾  جف مغ جغ مع ﴿ الفتيان للكثري من العدد وحجتهم قوله قال ابن زجنله يف توجيه قراءيت فتيان وفتية: "  -

وقد مر بقوم يربعون حجرا    ويقوي هذه قول النب    ،ألن اجلمع القليل أرحل   ؛ الرحال للعدد الكثري فكذلك املتولون ذلك
وحجتهم قوله    ،مثل أخ وإخوة وقاع وقيعة   ، مجع فىت يف العدد القليل   " هتِّ ي  تْـ فِّ لِّ " وقرأ الباقون  ،  « فتيان هللا أشد من هؤالء »:  فقال 

  ، فردوا ما اختلفوا فيه إىل ما أمجعوا عليه َّ مح جح مج حج ُّٱوقوله  ،َّمك لك اك يق ىقُّجل وعز 
(، وينظر:  360، )ص:5، طحجة القراءات"،  وغلمة   وغلمان  ، وصبيان وصبية  ، إخوان وإخوةمها لغتان مثل    : قال الكسائي

 (. 196، )ص: 4، ط احلجة يف القراءات السبع(، ابن خالويه، 4/430،)2، ط احلجة للقراء السبعة أبو علي الفارسي،  
 أنه أراد: اجلمع الكثري.  ﴾  جع ﴿، واحلجة ملن قرأ أنه أراد: اجلمع القليل  " هتِّ ي  تْـ فِّ لِّ "  فاحلجة ملن قرأ 

احلاء،    أبلف بعد احلاء وكسر الفاء، وقرأ الباقون بكسر   ﴾ ىنمن ﴿والكسائي وخلف وحفص  قال ابن اجلزري: "قرأ محزة    (4) 
ألف غري  من  الفاء  )د.ط. ،  النشر"  وإسكان  مهران،  296،  295/  2،  ابن  ويُنظر:  )ص:  د.ط.،  املبسوط (،   ،247  ،)

ابن  247، )ص:  1، طالسبعة الداين،   (، والباقون هم: انفع، وابن كثري، وأبوعمرو، وابن عامر، وأبوجعفر، ويعقوب، وقرأ 
 كما قرأها الكوفيون.   ﴾ ىنمن ﴿حميصن خبلفه والشنبوذي 

البيت:شاع عقاًل   حافظاً   وحفظاً قال الشاطب يف احلرز: " النشر: "62، )ص:780"،  ا  ا حافظً حفظً (، قال ابن اجلزري يف طيبة 
= 
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قراءاتن ومها مجع    " ه تِّ ي  تْـ فِّ لِّ "أو    ﴾ جع مظ ﴿يف تفسري هذه الكلمة"    -رمحه هللا -قال النيسابوري  
ووجهه أن هذا العمل من األسرار فوجب كتمانه عن    ،ففعلة للقلة  ،واإلخوة يف أخفىت كاألخوان  

والرحال عدد كثري   ، ﴾   جف مغ جغ مع ﴿ العدد الكثري، وفعالن للكثرة ووجهه أنه قال:  
والرحال مجع رحل واملراد   البضاعة ما قطع من املال للتجارةويناسبه اجلم الغفري من الغلمان الكيالني، و 

 .(1)"هاهنا ما يستصحبه الرجل معه من األاثث به 
 حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك ٱُّ: عند قوله تعاىل

   [.63]يوسف:    َّ  مه جه هن من خن
  بياء الغيبة:  (3) ﴾ خن ﴿: "(2) -رمحه هللا-قال 

 = 
 . حفص ومحزة والكسائي وخلف (، وكلمة )صحب( تشري إىل:  80، )ص: 705"، البيت:صحب ويف 

ْفظًا "م ْن قـ ر أ   " :  األزهريقال    ْفظًا"و   فانتصابه على التمييز،  ﴾ ىنمن﴿ و    "حِّ   ، القراءات   معاين   "، مصدر، واحلافظ على فاعل   " حِّ
وحجتهم قوله جل وعز حكاية    ؛ ابأللف  ﴾  منىن خن حن ﴿قرأ محزة والكسائي وحفص  (، وقال ابن زجنلة: " 2/48، )1ط

ي  وأخرى وه   ، ﴾  منىن خن حن ﴿   ، َّمظ حط مض ُّٱ  : فقال يعقوب حني قالوا   ﴾ مظ حط مض ﴿عن إخوة يوسف  
 ىئ ُّٱ  : وحجتهم قوله   "، اً فظ  فاهلل خري حِّ " وقرأ الباقون  ،  مجع حافظ "،  افظني فاهلل خري احل" أن يف حرف عبد هللا بن مسعود  

يعقوبفل  ؛ َّ يئ قال  أنفسهم  إىل  أضافوا  الفراء   " فظاً فاهلل خري حِّ "  : ما  قال  أنفسكم  إىل  نسبتموه  الذي   ﴿   : من حفظكم 

  ، فاهلل خريكم حفظاً  ؛وتضمر بعد خري اسم املخاطبني فكأن تقديره ،وتنصب على التفسري  ،ا جتعل ما بعد خري مصدرً  ﴾ ىنمن
الناس وجها   :وجيرى جمرى قولك  تريد أحسن  القوم فكذلك خريكم حفظا مث حتذف الكاف    ،فالن أحسن وجها  مث حتذف 

الزجاج  ،  وامليم التمييز "  ظاً فْ حِّ "قال  على    على   ﴾  ىنمن﴿   يكون   أ ن  و جيوز   احلْ ال   على  منصوب  ﴾  ىنمن ﴿ و    ، منصوب 
 . ( 362، )ص: 5، ط حجة القراءات"، اأ ْيضً   الت ْميِّيز

 (. 103/ 4، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
 (. 4/100)،  املرجع السابق  (2) 
الباذش،    (3)  )ص:د.ط.،  اإلقناعابن  اجلزري،  334،  ابن  )د.ط.،  النشر(،  الدمياطي،  2/295،  البنا  طاإلحتاف (،   ،3  ،

النفع(، الصفاقسي،  247، )ص:د.ط. ،  املبسوط(، ابن مهران،  333)ص: (، وقرأ ابلنون: انفع،  328، )ص:1، طغيث 
 وابن كثري، وأبوعمرو، وابن عامر، وعاصم، وأبو جعفر، ويعقوب، وقرأ األعمش ابلياء.  

ابن اجلزري يف   النشر قال  البيت: واي نكتل: "طيبة  الدمياطي: "705.. شفا"،  البنا  قال  فقرأ حفص ومحزة والكسائي وخلف  ، 
متييزا, وحال و ﴾ ىنمن﴿ الفاء  بعدها وكسر  وألف  احلاء  ابن حميصن خبلفه والشنبوذيبفتح  ا" بكسر  فظً والباقون "حِّ   ، افقهم 

"،  بال تنوين على اإلضافة وابأللف مع اخلفض   " حافظ   ري خ"احلاء وسكون الفاء والنصب على التمييز فقط "وعن" املطوعي  
 (. 333، )ص:3،طاإلحتاف
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 ". (1)  وخلف ،وعلي ،محزة 
 

 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت ٱُّٱ:  عند قوله تعاىل 
   [.66]يوسف:  َّ لكاك يق

 ابلياء يف احلالني:  (2) ﴾ زث ﴿"   -رمحه هللا-قال 
 . "يف الوصل (3)وافق أبو عمرو يزيد وإمساعيل ،ويعقوب  ، وسهل ،ابن كثري 

  

 
ابلياء    ﴾  خن من قال ﴿   :قال الفراء   ،أي أخوان يكتال   ،ابلياء   ﴾خن حن﴿ قرأ محزة والكسائي  قال ابن زجنلة: "  (1) 

،  وحجتهما أنه قرب من الفعل فأسند إليه  ،ألهنم يزدادون حبضوره كيل بعري   ؛ فجعل الفعل له خاصة  ؛ يصيبه كيل لنفسه   : قال
  ، فأرسله معنا نكتل ما منعنا لغيبته   ، أي لغيبة أخينا  ﴾ خم حم جم ﴾ ابلنون وحجتهم قوله ﴿ خن وقرأ الباقون ﴿ 

وإذا   ،معهم كون أخوهم داخالً ابلنون جاز أن ي ﴾  خن وذلك أان إذا قرأان ﴿  ؛والنون أوىل  ، حنن وهو  فإذا كان معنا اكتلنا
 (. 362، 361، )ص:5، طحجة القراءات" ابلياء مل يدخلهم يف هذه اجلملة  ﴾  خنكان ﴿ 

[، أال ترى  65]يوسف/    ﴾نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ ﴿يدل على النون قوله:  احلجة: " يف    وقال الفارسي-
معهم، وإذا    أهنم إمنا ُيريون أهلهم مما يكتالونه، فيكون نكتل مثل منري، وأيضا فإذا قالوا: نكتل، جاز أن يكون أخوهم داخالً 

 حم جم ﴿ ابلنون، وكان ابلنون لقوهلم:    ﴾ خن ﴿قالوا: يكتل ابلياء مل يدخلوا هم يف هذه اجلملة، وزعموا أن يف قراءة  
مُ   ﴾ خم ما  نكتل  فأرسله  أخينا،  لغيبته نِّ لغيبة  نكتال حنن أمحالنا  ،عناه،  الياء كأنه يكتل هو محله، كما  احلجة  "،  ووجه 

ابلنون:    لقراءة وا ،  د كل واحد منهم بكيله : انفرا(، واخلالصة فيما سبق أن توجيه القراءة ابلياء4/423)  2، طللقراء السبعة 
 . يف الكيل   معهماعتهم، وأدخل أخاهم عن مجأنه أخْب 

،  العنوان(، السرقسطي، 131، )ص:2، ط التيسري (، الداين، 4/100، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،  (2) 
)ص:د.ط. الدمياطي،  112،  البناء  طاإلحتاف (،  )ص:3،  مهران،  154،  ابن  )ص:د.ط.،  املبسوط (،  قال  248،   ،)

،  ووصلها بياء ووقف بياء ابن كثري ،  ﴾ىث نثمث زث رثقوله ﴿  اإلضافة ىفوحذفت من هذه السورة ايء  التميمي: "
وورش    ،ووقف بغري ايء وروى املسيىب   ، وكذلك أبو عمرو وصلها بياء  ،ووصلها بياء انفع ىف رواية ابن مجاز وإمساعيل بن جعفر 

 (. 354، )ص:2، طالسبعة يف القراءات "، ووصلها الباقون بغري ايء وبذلك وقفوا ، عن انفع بغري ايء ىف الوصل والوقف
أثبت أبو عمرو وأبو جعفر الياء وصال    :َّزث ُّ(،  80، )ص:409، البيت:طيبة النشر "،  تؤتون ثب حقاقال ابن اجلزري: "

 ا. وحذفها الباقون مطلقً   ،وأثبتها املكي ويعقوب يف احلالني  ، اوحذفاها وقفً 
 . ، من هذا البحث69 إمساعيل عن انفع، سبقت ترمجته، ص:  (3) 
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 . 83اىل  69سورة يوسف، اآلايت من: 
 جي ٰه مه جه هن من  خن حنجن مم خم حم جم هل مل ٱُّٱ : عند قول للا تعاىل

بفتح الياء: أبو  (2)   ﴾ جه هن من﴿: "  (1)-رمحه هللا -قال    [. 69]يوسف:    َّ  خي حي
 . "وانفع ،وأبو جعفر ،عمرو

تعاىل للا  قول    َّ مح جح مج حج مث هت  متخت حت جت هبُّٱ:عند 

هللا-قال    [.76]يوسف: د ر جاتِّ يـ  ":"  (3) -رمحه  يف    ،ابإلضافة  :(4)"شاءُ ي  م ْن    ْرف ُع  الغيبة  وبياء 
 .  (5)ويعقوب  سهلالفعلني: 

 
 (. 4/108)،  1ط، غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
ابن كثري، ومل يذكرها اإلمام النيسابوري وذكرت  ﴾  جه هن من﴿وقرأ ابن حميصن واليزيدي بفتح الياء، وفتح الياء أيضاً يف    (2) 

اجلزري،   ابن  التالية،  الكتب  الدمياطي،  296،  164، )ص:النشريف  البناء  الباذش،  333، )ص:3، طاإلحتاف(،  ابن   ،)
"،  مّهالفتسعون مع مهز بفتح وتسعها ... مسا فتحها إاّل مواضع : "حرزه(، قال اإلمام الشاطب يف 335، )ص:د.ط.، اإلقناع 

وأبوعمرو(، كثري،  وابن  انفع،  هم:  مسا،  "  )وأهل  أيضا:  األّوالنوقال  إيّن  )بيوسف  البيت  اإلضافة،  ايءات  ابب   ،"390  ،
فهذه  ،  َّجي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ،  ﴾  جه هن من ﴿ ،  َّ حط مض خض ُّٱاحرتز بقوله )األوالن( عن: (، 394

مسا  أهل  يفتحها  الثالث  كثري،  -الياءات  وابن  القاعدة  -وأبوعمروانفع،  أصل  املدنيان،  على  الياء  والبصري    فتح  واملكي 
 ، ومل يذكر اإلمام النيسابوري أن ابن كثري يفتح الياء مع املدنيان وأبو عمرو. وأسكنها الباقون

   ا. واتفقوا على اإلثبات وقفً  ، وحذفها غريمها وصالً  ، املدنيان أثبت ألف أان وصالً  ﴾  جه هن﴿ -
 (. 4/108)،  1ط، غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 
طالتيسري الداين،    (4)  )ص:2،  اجلزري،  104،  ابن  )ص:د.ط.،  النشر (،  الدمياطي،  260،  البنا  طاإلحتاف(،   ،2  ،

قرأ يعقوب وحده،  (،  651، )البيت:األماين حرز  "،  ثـ"ـوىويف درجات النون مع يوسف " (، قال اإلمام الشاطب: " 334)ص:
  ، وسائر القراء قرأوا ابلنون فيهما، واتفقوا على اليت يف األنعام أهنا "درجات "ابلياء فيهما، وإضافة    "يرفع درجاتِّ م ن يشاء"

ومحزة والكسائي  لتنوين عاصم  وقرأ درجات اب،  ﴾ فاملعىن يرجع إىل شىء واحدمل ﴿و    ﴾هب ﴿من قرأ   ،ابلنون يف احلرفني 
خاروف،  وخلف الفعلني،  يف  ابلنون  واليزيدي،  حميصن  ابن  وقرأ  الفعلني،  يف  الغيبة  بياء  احلسن  وقرأ  طامليسر.   ،1  ،
 (. 244)ص:

  ، جعلوا املرفوع هو اإلنسان   ، ابلتنوين   ﴾ متخت حت جت هب ﴿قرأ عاصم ومحزة والكسائي  قال اإلمام أبو زرعة ابن زجنلة: " (5) 
وبني فضل    ،فجعل املرفوع هو اإلنسان   ،قد بني معىن هذا الكالم يف غري موضع من القرآن   -تعاىل-وحجتهم يف ذلك أن هللا  

  َّرئ  ّٰ  ِّ  ُّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ُّ: وقال  ﴾ خي حي جي ٰه مه ﴿  :من أحب أن يفضله أبن يرفعه فقال
يف موضع النصب   ﴾ م نْ ﴿  و  ، املعىن نرفع من نشاء درجات   ، ويف اآلية تقدمي وأتخري   ،فجعلهم هم املرفوعني دون الدرجات

= 
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 ". : ابلنون وعلى اإلضافة(1)الباقون ، ومحزة وعلي وخلف مابلنون وابلتنوين: عاص
  

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يهىه مه جه ين ىن ُّٱ: عند قوله تعاىل

 رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر

   [.80]يوسف:    َّرث يت ىت نتمت زت
واببه ابأللف مث الياء: أبو ربيعة عن البزي ومحزة    ( 3) ﴾  ين ىن ٱ﴿":  (2) -رمحه هللا-قال  

 = 

كقولك نرفع    : وحجتهم ذكرها اليزيدي فقال ، بغري تنوين " نرفع درجاتِّ "وقرأ الباقون  ، أو حاالً  مفعوال اثنياً  ﴾ جت ﴿وجنعل 
والذي يدل على هذا أن اآلاثر قد جاءت يف الدعاء مضافة    ، الرفع لألعمال دون اإلنسان   فجعل اليزيدي   ؛ أعمال من نشاء

 َّ متخت حت جت هب ُّٱ  : وقد روي يف التفسري يف قوله  ، ارفعه :وال يقال  ،وارفع درجته  ، اللهم شرف بنيانه : كقوهلم للميت
[  253  : ]البقرة  َّجهين  ىن من ُّٱ قوله:(، قال الفارسي: "259، 258، )ص: 5، ط القراءات حجة  "، أي يف العلم 

 من  خنحن  جن يم ىم ممخم  حم جم يل ىل مل ُّٱيدل على قراءة من نون، أال ترى أنه يف ذكر الرسل قال:

، فمن فضل  ﴾ممخم حم جم يل ىل  مل ﴿ويقوي قراءة من أضاف، قوله:  ،  [253]البقرة/    َّجهين  ىن
 . ( 3/336، )2، طاحلجة للقراء السبعة " رفعنا درجته : فقوله: فضلنا مبنزلة قولكيه،  على غريه فقد رفعت درجته عل

 قراءة اإلضافة تدل على الدرجة الواحدة، وعلى الدرجات الكثرية، أما قراءة التنوين ال تدل إال على الدرجات الكثرية.  -
 جت هب مبخب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري ٰىُّٱواجلدير ابلذكرأن يف قوله تعاىل:   -

 جب هئ﴿ ال يتم الوقف على    ﴾ ىف ﴿ و   ﴾ مل ﴿ يف    الياء قراءة  على [ 76]يوسف:   َّ جح مج حج مث هت متخت حت
 . ﴾ جح مج حج مث هت ﴿ويتم على  ﴾ مبخب حب

 ، ووقف محزة وهشان إببدال اهلزة ألًفا. عاصم، ومحزة، والكسائي، وخلفالباقون هم:  (1) 
 (. 4/108)،  1ط، غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (2) 
،  اإلقناع(، ابن الباذش،  350)ص:،  2ط،  السبعة يف القراءات ،  التميمي(،  406،  405)ص:،  د.ط. ،  النشرابن اجلزري،    (3) 

البزي خبلف وأبدال(، وقال الشاطب يف حرزه: "191)ص:  د.ط.  ـأسوا اقلب عن  "،  وييأس معا واستيأس استيأسوا وتيـ ... 
 (. 786، ) البيت:حرز األماين

 خن﴿   ، ﴾  جنحن يم ىم مم خم ﴿ ،  ﴾ جه ين ىن ﴿ وهو يف يوسف   ﴾ىن﴿ وأما اجلزري يف النشر: " قال ابن 
اختلف فيها عن البزي، فروى عنه أبو    ﴾  يق ىق يف ىف ﴿ ويف الرعد    ﴾مج حج مث هت﴿ ، ﴾  ىن من

مث تبدل اهلمزة ألفا من رواية    " اتيسوا"ربيعة من عامة طرقه بقلب اهلمزة إىل موضع الياء وأتخري الياء إىل موضع اهلمزة، فتصري  
وروى    ،  ربيعةلفارسي، عن النقاش، عن أيب اللهب، وابن بقرة، وغريه، عن البزي، وبه قرأ الداين على عبد العزيز بن خواسيت ا

الداين  قرأ  وبه  البزي،  عن  الرواة  سائر  رواية  وهي  احلباب ابهلمز كاجلماعة،  ابن  الفتح   عنه  وأيب  احلسن  أيب  ،  النشر"،  على 
= 
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  وإن شاء لني اهلمزة.  ،يف الوقف

 = 
 (. 406، 01/405، )د.ط.
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 . (2): بياء مث مهزة على األصل(1) الباقون
 ."وأبو عمرو وافق ابن كثري يف أيب ،وانفع ،بفتح الياء فيهما: أبو جعفر (3) ﴾ىب نب﴿
 
 

  

 
الثاين    (1)  والوجه  ويعقوب، وخلف،  وأبوجعفر،  والكسائي،  وعاصم، ومحزة،  عامر،  وابن  وأبوعمرو،  وقنبل،  انفع،  هم:  الباقون 

اهلمزة، حذف  مع  قبلها  الياء  إىل  اهلمزة  حركة  نقل  أحدها  بوجهان:  محزة  ووقف  قبله    للبزي،  ما  به  "وحرِّك  الشاطب:  قال 
، والوجه اآلخر، إبدال اهلمزة ايء وإدغامها يف الياء قبلها، قال الشاطب: "وما  "متسكًنا....وأسقطه حىت يرجع اللفظ أسهال 

 (. 251، 237واٌو أصلٌي تسكن قبله....أو اليا فعن بعٍض ابإلدغام محُِّّال"، حرز األماين، ) البيت:
وبتقدمي اهلمزة قبل الياء فيكون  يقرأ بتقدمي الياء قبل اهلمزة فيكون الياء فاء الفعل.    ﴾  جه ين ىن ﴿قوله تعاىل:  "  (2) 

الفعل. ومثله الفعل [؛  110، ]يوسف:َّمج حج مث هتُّ  الياء عني  فاء  الياء  أنه أخذه من  فاحلجة ملن جعل   :
احلجة يف  "، ابن خالويه،  . واحلجة ملن جعل اهلمزة فاء الفعل: أنه أخذه من قوهلم: أيس أييس إايسا أيساً   قوهلم: يئس، ييأس

السبع  والعرب تقول يئس واستيأس وعجب واستعجب وسخر واستسخر  (، وقال ابن زجنلة: " 197ص:، )4، طالقراءات 
 (. 366، )ص: 5، طحجة القراءات[، 14، ]الصافات: َّ ىي ني مي زيٱُّ ويف التنزيل 

،  2، طالتيسري (، الداين،  353، )ص:2، طالسبعة يف القراءات(، التميمي،  2/164،165، ) د.ط. ،  النشرابن اجلزري،    (3) 
 (. 145، )ص:3، ط اإلحتاف(، البناء الدمياطي، 130)ص:
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 . 101اىل  84سورة يوسف، اآلايت من: 
  َّحن جن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك ُّٱٱ:عند قوله تعاىل

وأبو   ،وابن عامر ،وانفع ،بفتح الياء: أبو جعفر (2) ﴾خل﴿ : "(1)   -رمحه هللا-قال  [. 86]يوسف:
 .  "عمرو

 ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ:عند قوله تعاىل

-قال    [. 88]يوسف:   َّ مب زب رب يئ  ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 ". ابإلمالة: محزة وعلي وخلف ( 4) ﴾ ِّ﴿ : "(3) -رمحه هللا

 اميل  ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نثُّٱ:عند قوله تعاىل

 [. 90]يوسف:    َّمي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم
 ابن كثري  أو على حذف حرف االستفهام:  ،على اخلْب  (5) ﴾نثنث﴿ : "-رمحه هللا-قال  

 
 (. 4/116، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
(، وقال اإلمام الشاطب يف  337، )ص:3، طاإلحتاف (، البناء الدمياطي،  268، )ص:د.ط.،  اإلقناع يُنظر: ابن الباذش،    (2) 

 (. 400" ) البيت: وثنتان مع مخسني مع كسر مهزة ... بفتح أويل حكم سوى ما تعزال : " حرز األماين
 (. 4/116، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 
يُنظر: ابن اجلزري،    (4)  الباذش،  59، )ص:د.ط.،  العنوان (، السرقسطي،  2/83، )د.ط. ،  النشروقللها ورش خبلف،  (، ابن 

 (. 335، )ص: 3، طاإلحتاف(، البنا الدمياطي،  124، )ص: د.ط. ، اإلقناع 
الباب قبله  ، كمشكاة فليس من هذا الباب، بل من  َِّّ ُّٱ،  َّحمُّٱ،  ﴾ خفمف﴿،  ﴾  يه ﴿وأما  قال ابن اجلزري: "
(، والباب هنا يقصد هبا اإلمام ابب إمالة هاء التأنيث وما قبلها يف الوقف، وقال البنا  2/83، ) النشر   "، ا ووقفً  متال ألفه وصالً 

حرير من مجيع طرقه  [ اختلف فيه عن ابن ذكوان فروى عنه إمالته صاحب الت88]يوسف اآلية:    ﴾  ِّ ﴿الدمياطي: "
  ،محزةا  وأماهل،  صحيح عن ابن ذكوان كما يف النشر   وكل من الفتح واإلمالة  ،طريق الصوري واهلذيل من    ،كحمزة ومن معه 

 (. 115، )ص:3ط اإلحتاف، "،  وقلله األزرق خبلفه  ، وخلف ،والكسائي 
قرأ ابن  (، وقال ابن زجنلة يف حجة القراءات: "  781"، )البيت: ابالخبار يف قالوا أئّنك دغفال : " احلرز قال اإلمام الشاطب يف   (5) 

  " قالوا آنك "وقرأ انفع وأبو عمرو  "،  إنك يف الدار "  :تقولأن  ك  ،﴾ بكسر األلف على اخلْبيفىف يث  نثنث كثري ﴿
مث أدخلوا بينهما   ، فإمنا أجاهبم عما استفهموا عنه األصل أإنك هبمزتني   ﴾  اك يق ستفهام هبمزة مطولة وحجتهم قوله ﴿ابال
هبمزة واحدة من غري  "  إنك"  وقرأ القاضي عن قالون، مث لينوا الثانية فصارت آنك هبمزة واحدة مطولة ، ليبعد املثل عن املثل ألفاً 

"،  ﴾ هبمزتني على األصل  ىث وفة ﴿أ أهل الشام والك وقر ،  كما فعل من تقدم ذكره  مد وإمنا لني الثانية ومل يدخل بينهما ألفاً 
= 
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عاصم  ﴾  ىث ﴿.  (1) ويزيد مدة.   ،وخلف  ،وعلي  ، ومحزة  ،هبمزتني:  بينهما  يدخل    " ن ك  أ يِّ "   وهشام 

  ، هبمزة ممدودة مث ايء: أبو عمرو   " ن ك  آيِّ ".  (2)   زيدويعقوب غري    ،وسهل  ،هبمز مث ايء: انفع غري قالون
 .  (3) وقالون ، وزيد

  َّىق رنٱُّٱ
 عن قنبل. بن جماهدو  ،ابلياء يف احلالني: ابن جماهد(4) 

 = 
 (، وقرأ ابن حميصن، )إنك( موافًقا البن كثري وأبو جعفر. 363، )ص:حجة القراءات 
يقرأ هبمزتني حمققتني وهبمزة ومدة وايء بعدها، وابإلخبار من غري استفهام. فاحلجة ملن حّقق: أّن    ﴾  ىث ﴿قال ابن خالويه: " 

واحلجة ملن مهزه ومّد وأتى ابلياء: أنه فّرق بني اهلمزتني مبّدة، مث    ، أصلهما  الثانية مهزة إّن، فأتى هبما علىلالستفهام، و األوىل  
ولو كانوا مستفهمني    ،﴾  اك يق ﴿  جابته هلم بقوله:إ واحلجة ملن أخْب ومل يستفهم:  ،   الثانية فصارت ايء النكسارهالنّي 

(، والعالقة بني القراءتني أن كل  198، )ص،  4، طاحلجة يف القراءات"،  أوال، ولكنهم أنكروه فأجاهبم حمّققاً   ألجاهبم بنعم 
قراءة تصوِّر موقًفا، فلعل بعض اإلخوة قال استخبارًا، وبعضهم قال استفهاًما، وذلك يعين أن كل قراءة تصور موقفا، فوردت  

 ن استغربوا أن يكون هو يوسف.  ابإلخبار ملن عرفوه يقيًنا، وابالستفهام عم
 (. 4/116، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
 .  81سبق ترمجته، ص:  احلضرمي، علي أبو  إسحاق  أيب   بن  هللا عبد  بن زيد  بن إسحاق  بن   أمحد بن  زيد هو:  (2) 
 (. 381، 380، 257، 1/253)  ، .ط .د ، النشريُنظر ابب اهلمزتني من كلمة: ابن اجلزري،  (3) 

ومدك قبل الفتح والكسر حجة ... هبا  "، وقال أيضا: " وتسهيل أخرى مهزتني بكلمة ... مساوقال اإلمام الشاطب يف هذا الباب: "
أحدمها: يف  (، وقد خالف ابن كثري أصله يف موضعني،  196،  183:، ) البيتحرز األماين "،  لذ وقبل الكسر خلف له وال 

 فقرأمها هبمزة واحدة مكسورة على اخلْب.  "يُوُسفُ   أل ْنت   إِّن ك  "يوسف"  واآلخر يف "   ،َّ ىي ني مي ُّ"األعراف" 
  " ءائن ك " ُمط و له هبمزة، و    " ءا ين ك "و ،  هبمزتني   " أإنك"بعد ألف مقصورة، و    "أئِّن ك  "أربع لغات:    ﴾  ىث ﴿ويف  : "األزهريقال  

عرفوه فحققوا   أبلف واحدة فهو إجياب؛ ألنه يوسف،  "إن ك  " قال األزهري: م ْن قـ ر أ  ، األلف بني اهلمزتني ساكنة " ن ك  ع اعِّ "بوزن  
  ، معاين القراءات  "،   أعلم استفهموه، أهو هو؟، وهللا ف  ذلك ظناً   فهو استفهام، وذلك أهنم ظنوا  " أئن ك" أنه أخوهم، و م ْن قـ ر أ   

 (. 2/50، )1ط
،  272)ص:  ، د.ط.،  اإلقناع( ابن الباذش،  2/297)ص  ،د.ط. ،  النشر (، ابن اجلزري،  70، )ص:  1، طالسبعةالداين،    (4) 

م ابلّشرط إال  القراءة بكسر القاف وحذف الياء عالمة للجز ،  ﴾  من زن رن مم﴿ قوله تعاىل:  (، قال ابن زجنلة: "  335
وحجته أن من العرب من جيري املعتل    ، إبثبات الياء  ، َّىق رنُّٱٱ، قرأ ابن كثري ،  عن )ابن كثري( إبثبات الياء  )قنبل(ما رواه  

البصرة جيوز  وقال حنويو  ،  ويقدر يف الياء احلركة فيحذفها منها فتبقى الياء ساكنة للجزم   ،زيد مل يقضي  : جمرى الصحيح فيقول
  ، ألن من إذا كانت مبنزلة الذي   ؛ وحتمل املعطوف على املعىن   ،الذي أيتيين  : كما تقول  ،يتقي   مبنزلة الذي  َّىق رنُّٱأن جيعل 

= 
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 . بغري ايء (1) لباقونا

 من خن حن  جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:عند قوله تعاىل

 [.  96]يوسف:     َّ جي يه ىه مه جه ين ىن
هللا-قال   جعفر    (3) ﴾ ين ىن ﴿   "  : (2)  -رمحه  أبو  الياء:  كثري  ،وانفع  ،بفتح   ،وابن 

 . "عمرووأبو 

 = 
من    : كما تقول   ، الذي أيتيين فله درهم  :فتقول  ، بداللة أن كل واحد يصلح دخول الفاء يف جوابه ،فكأمنا هو مبنزلة اجلزاء اجلازم 

 (. 365، 364، )ص:5، طحجة القراءات "، طبغري ايء جمزوما ابلشر   ﴾زن رن مم ﴿وقرأ الباقون ، أيتين فله درهم
الباقون هم: انفع، والبزي، وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم، ومحزة، والكسائي، وأبوجعفر، ويعقوب، وخلف، والوجه الثاين    (1) 

 . لقنبل 
، ابب ايءات الزوائد،  433"، البيت:وعنه وخافون ومن يتقي "ز"كا ... بيوسف واىف كالصحيح معلالقال الشاطب يف احلرز: "

  َّ ىيُّيف آل عمران، فالواو يف قوله:    َّٰذ يي ىي  ُّأي وعن أيب عمرو إثبات:  ين: "قال أبو شامة يف إبراز املعا

 .   ﴾  من زن رن مم ﴿من التالوة، وليست عاطفة يف النظم، مث قال: ومن يتقي زكا أراد: 
الرسم حرفا،   على  زاد  ألنه  قراءة ضعيفة؛  أهنا  اجلزم، وال شك  الياء يف حمل  أثبت  ألنه  قنبل؛  قراءة  من طعن يف  طهر  أي  زكا: 
لغة فصيحة، وهو من االختالف يف   فإهنا  تقدم  فيما  املثبتة  الياءات  العربية خبالف  وارتكب احملذور بزايدته وجها ضعيفا يف 

 .   (312"، )ص:َّين ىن من ُّٱٱقراءة: اهلجاء فلم يضر من جهة الرسم ك
واه  القراءة بكسر القاف وحذف الياء عالمة للجزم ابلّشرط إال ما ر ،  ﴾ من زن رن مم﴿ قوله تعاىل:  وقال ابن خالويه: "

 وله يف إثباهتا وجهان:  ،)قنبل( عن )ابن كثري( إبثبات الياء 
 أييت زيد، وأنشد: أحدمها: أن من العرب من جيرى الفعل املعتل جمرى الصحيح فيقول: مل 

 أمل أيتيك واألنباء تنمى ... مبا القت لبون بين زايد 
للجازم، ألن دخول اجلازم على األفعال ُيذف احلرك الياء  إذا وجدها واالختيار يف مثل هذا حذف  الرفع  الّدالة على  فإن  ؛  ات 

وإمنا    ،على ما كانت احلركات تدّل عليه ت  احلركات، ألهنا قامت مقامها، ودلّ   عدمها لعلة حذفت احلروف اليت توّلدت منها 
 جيوز إثباهتا مع اجلازم يف ضرورة الشاعر. 

لإلشباع الياء  فحدثت  لفظا  وأشبعها  على كسرهتا،  القاف  بّقى  مث  اجلازم،  لدخول  الياء  أسقط  أنه  الثاين:  يف  "،  والوجه  احلجة 
 ( 199، )ص:4، ط القراءات السبع 

 (. 4/116، )1، طلفرقان غرائب القرآن ورغائب االنيسابوري،  (2) 
 (. 3/1239، )1، طجامع البيان(، الداين، 249)ص:  ،د.ط. ،  املبسوط يُنظر: ابن مهران،  (3) 
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 . 111اىل   102سورة يوسف، اآلايت من: 
 اك يق ىق  يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رت ُّٱ :عند قوله تعاىل

 . [ 108]يوسف: ٱَّمك لك
 ". وانفع ،بفتح الياء: أبو جعفر (2) ﴾مت ﴿: "(1)   -رمحه هللا-قال 

 [. 109]يوسف:    َّ زن رن مم ام  يل ىل مل يك ُّٱٱ:عند قوله تعاىل
هللا-قال    " (3)   -رمحه  (4)﴾رن﴿: 

احلاء:   وكسر  وفتح    (5) اآلخرون،  حفصابلنون  ابلياء 
 ". احلاء

-قال    [. 109]يوسف:    َّخت حت جتهب مب خب حب جب ُّٱ  : عند قوله تعاىل 
  ،وابن كثري   ،وهشام  ،وخلف  ،وعلي  ،ومحزة   ،على الغيبة: أبو عمرو  ﴾زب ﴿:  (6)   -رمحه هللا

 . "(8)بتاء اخلطاب  (7) والباقونوالْبمجي.  ،واألعشى
 

 (. 4/130، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
  ، د.ط. ،  العنوان(، السرقسطي،  64، )ص:2، طالتيسري (، الداين،  164،  163)ص:    ،د.ط. ،  النشر يُنظر: ابن اجلزري،    (2) 

 (. 267، 266)ص:   ،د.ط. ، اإلقناع (، ابن الباذش،  112)ص: 
 (. 4/130، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 
فإنه قرأه    َّ خم  حم  جم  ُّٱ  وله تعاىل: ﴾ يف ق  ىل يف ﴿ابلنون وكسر احلاء يف مجيع القرآن إال موضًعا واحًدا  حفص    (4) 

(، البناء الدمياطي،  111)ص:  ،د.ط. ،  العنوان(، السرقسطي،  130، )ص:2، طالتيسري ، يُنظر: الداين،  ابلياء وكسر احلاء
فاحلجة ملن قرأه ابلياء: أنه جعله فعل ما مل يسم فاعله. واحلجة ملن قرأه ابلنون  (، قال ابن خالويه: "391، )ص:3، طاإلحتاف

تعاىل عن   إخبار هللا  السبع "،  نفسه ابلّنون أنه جعله من  القراءات  يف  ابن زجنلة: "ق198، )ص:4، طاحلجة    اءة ر (، وقال 
[،  163]النساء:  َّمم خم حم جم يل ىل مل ُّإخبار هللا عن نفسه وحجته قوله    ﴾  رن مم ام ﴿حفص  

،  حجة القراءات[،  36]هود:  َّجك مق حق ُّٱ:وحجتهم قوله   ،سم فاعله ابلياء وفتح احلاء على ما مل يُ   ﴾يه﴿   اءةوقر 
 (. 466، )ص:5بتصرف، ط

 انفع، وابن كثري، وأبوعمرو، وابن عامر، وشعبة، ومحزة، والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب، وخلف العاشر.  (5) 
 (. 4/130، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (6) 
 الباقون هم: انفع، وابن عامر، وعاصم، وأبوجعفر، ويعقوب.  (7) 
، عم نيطال:  ( 636)البيت:"،  وعم عال ال يعقلون وحتتها ... خطااب وقل يف يوسف عم نيطال:"  احلرز قال اإلمام الشاطب يف  (8) 

،  2، طالسبعة يف القراءات عامروعاصم، أبو جعفر ويعقوب، هم الذين يقرءون بتاء اخلطاب، يُنظر: البغدادي،   هم انفع ،ابن
 (. 2/257)  ، د.ط.،  النشر   (، ابن اجلزري،256)ص:
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 مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هتُّٱ: عند قوله تعاىل
 [. 110]يوسف:   َّحط مض خض حض جض مص خصحص

هللا-قال      ﴾ مخ﴿:  (1)   -رمحه 
ويزيد.    ،وخلف  ،وعلي  ،ومحزة  ،عاصم:خمففاً (2) 

 . (4) ابلتشديد (3) الباقون
 

 (. 4/130، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
اجلزري،    (2)  التميمي،  2/296)   ، د.ط.،  النشرابن  الصفاقسي،  252،  251، )ص:2، ط السبعة (،  النفع(،  ،  1، طغيث 

قد كذبوا  ،  707"، البيت:  وكذبوا اخلف ثنا شفا نوى   (. قال ابن اجلزري: "2/515، )1، ط الكنز(، الواسطي،  332)ص:
 . فقرأ أبو جعفر، والكوفيون ابلتخفيف، وقرأ الباقون ابلتشديد.

 ابن كثري، أبوعمرو، ابن عامر، أبو جعفر، ويعقوب. انفع،  الباقون هم:(3) 
قومهم قد كذبوهم جاء الرسل    أنه جعل الظن لألنبياء مبعىن العلم. يريد: وملا علموا أن    فاحلجة ملن شّدد:: "قال ابن خالويه   (4) 

نصران. واحلجة ملن خفف: أنه جعل الظن للكفرة مبعىن الشك. وتقديره: وظن الكفرة أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من  
ابلتخفيف من    ﴾ مججخ مح جح ﴿قرأ أهل الكوفة  : "ابن زجنلة(، وقال  199، )ص:  4ط  حجة القراءات،  " الّنصر
وفيها وجهان من    [90]التوبة:    َّمثزث رث يت ىت نتُّٱ  :ويف التنزيل   ،ككذبتك احلديث أي مل أصدق  :قولك 

  ، ن النصرموظن قومهم أن الرسل قد كذبوا مبعىن أخلفوا ما وعدوه    ، حىت إذا استيأس الرسل من إُيان قومهم  :التفسري أحدمها 
كيف جيوز أن ُيمل    :فإن قيل   ،لفظه معناه   للقوم وجعل الظن موافقاً   َّجحُّفجعل الضمري يف قوله    ؛ جاء الرسل نصران

  ، قيل إن ذلك ال ُيتنع ألن ذكر الرسل يدل على املرسل إليهم  ؟على القوم والذي تقدم ذكره الرسل   َّجحُّالضمري يف  
ومهم أن الرسل  ق وظن ، حىت إذا استيأس الرسل من إُيان قومهم : والوجه اآلخر  ،فلهذا جاز أن ُيمل الضمري على املرسل إليهم

قرأ  ،  من أهنم إن مل يؤمنوا هبم نزل هبم العذاب مث رد إىل ما مل يسم فاعله فقيل إهنم كناية عن القوم   ،قد كذبتهم فيما أخْبوهم به 
 جح ُّٱ  : وقوله ،  [ 34]األنعام:    َّ مص خص حص ُّٱ:﴾ ابلتشديد ويف التنزيل ىفم ﴿ أهل احلجاز والبصرة والشا 

وحجتهم يف ذلك أن ذكر الرسل قد تقدم ومل يتقدم    ،والظن مبعىن اليقني  ، وجعلوا الضمري يف ظنوا للرسل  [45]سبأ:    َّجخمح 
ويصري   ،فيكون الفعالن للرسل  ،وإذا كان ذلك كذلك فاألوىل أن جيعل الضمري للرسل  ،فيجعل الضمري هلم ، ذكر املرسل إليهم

جاءهم نصران    ،أن قومهم قد كذبوهم  -أي أيقنوا-وظنوا    ،ومعىن اآلية حىت إذا استيأس الرسل من إُيان قومهم  ، واحداً   كالماً 
ومعىن اآلية حىت إذا استيأس الرسل ممن كذهبم   : قالوا  ،بل لفظه معناه  ،وقال قوم ليس الظن مبعىن اليقني  ،أي جاء الرسل نصران 

قالت عائشة    ، جاءهم نصر هللا عند ذلك  ،قد آمن هبم من قومهم قد كذبوهموظنت الرسل أبن من    ، من قومهم أن يصدقوهم
،  5، طحجة القراءات "،  مل يزل البالء ابلرسل حىت خافوا أن يكون من معهم من املؤمنني قد كذبوهم"  : -رضي هللا عنها-

أن الضمائر كلها ترجع إىل املرسل إليهم، أي وظن املرسل إليهم أن الرسل    ن عباس  بواملشهور عن ا( "، 367، 366)ص:
قد كذبوهم فيما ادعوا من النبوة، وفيما يتوعدوهم من العقاب ملن مل يؤمن منهم، والقراءة ابلتشديد على عود الضمائر كلها  

حلق ابلرسل أنفسهم، فيكون الظن هنا مبعىن   على الرسل، أي والرسل ظنوا أن أممهم كّذبوهم لطول البالء عليهم، وللضرر الذي 
   (.98)ص: ، 1، ططالئع البشر يف توجيه القراءات العشرقمحاوي،  "، بتصرف من: الشك
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النيسابوري اإلمام  ال  (2) ﴾خس﴿"  (1) وقال  وفتح  املشددة  اجليم  وكسر  النون  عامر  بضم  ابن  ياء: 
وعن الكسائي مثل هذا ولكن   ،ا يكون فعال ماضيا مبنيا للمفعولفعلى هذ  ،وعاصم وسهل ويعقوب 
بناء على أنه فعل مستقبل من اإلجناء والنون ال يدغم يف اجليم،    علي بن عيسىبسكون الياء، وخطأه  

ا من التنجية والنون   ماضيً وأقول: إن كان فعاًل   ، لنون املتحركة ال تدغم يف الساكنوا  ، أو من التنجية
اآلخرون: قرأوا    ،ن الياء للتخفيف مل يلزم منه خطأولكن سكاملتحركة ال تدغم كما يف القراءة األوىل  

املاضية احلال  حكاية  على  اإلجناء  من  مضارعا  فعال  الياء  وسكون  اجليم  وختفيف  وقيل   . (3) بنونني 
ي  ن  فـ نُـ ". وقيل  االستقبال، وابلثانية على األصل  أنه دّل ابألوىل على  احلجة ملن قرأه بنونني:

  مضارع    "جِّّ
 مفعوله".   ﴾  مم ﴿أجنى و

  

 
 (. 4/130، )1ط غرائب القرآن ورغائب الفرقان يُنظر: النيسابوري،  (1) 
(،  111)ص:  ،د.ط. ،  العنوان(، السرقسطي،  2/296)  ،د.ط. ،  النشر(، ابن اجلزري،  130، )ص:2، طالتيسريالداين،    (2) 

 (. 336، )ص:3، طاإلحتافالبنا الدمياطي،  
 (3)  " ابن زجنلة:  عاصقال  عامر ﴿قرأ  وابن  يُ   ﴾  خصحص مس خس م  مل  ما  الياء على  وفتح  اجليم  واحدة وتشديد  فاعله بنون    ، سم 

وهو قوله    ، على لفظ املاضي ويقوي هذا أنه قد عطف عليه فعل مل يسم فاعله   " جني"وحجتهما أن القصة ماضية فأتيا ب  
وقرأ الباقون  ،  إىل الفاعل كقول من خالفه لكان ال نرد ليكون مثل املعطوف عليه   ولو كان ننجي مسنداً   ﴾  حض جض مص﴿
  : وقوله   [، 51]غافر:   َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ : وحجتهم قوله ، بنونني  ﴾ خصحص مس خس﴿
]القصص:  َّ ٌّٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  ُّٱ :حكاية حال األمر من القصة فيما مضى كما أن قوله  ﴾ خصحص مس خس﴿

 (،  367، 366، )ص:5ط حجة القراءات "، والقصة ماضية ألنه حكى احلال  ، إشارة إىل احلاضر [15
قرأه بنون واحدة: أنه  . يقرأ جبيم مشددة وفتح الياء، وبنونني وسكون الياء. فاحلجة ملن  ﴾ خصخس ﴿ قوله تعاىل:   : " ابن خالويه قال  

جعله فعال ماضيا بين ملا مل يسّم فاعله، وسهل ذلك عليه كتابته يف السواد بنون واحدة، ألهنا خفيت للغّنة لفظا، فحذفت  
،  4، طاحلجة "،  أنه دّل ابألوىل على االستقبال، وابلثانية على األصل وأسكن الياء علما للرفع   خطّا. واحلجة ملن قرأه بنونني: 

 (. 199)ص:
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 املبحث الثاين : القراءات الواردة يف يف سور الرعد وإبراهيم واحلجر 
 

   :سورة الرعد
،  3506  :حروفها  ،َّ ىي مي ُّٱ  :قوله  ،سوى آية نزلت جبحفة  ،وقيل مدنية  ،)مكية

 .( 43آايهتا  ، 855كلمها 
 . 11اىل    1اآلايت من : 
 خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى  ين ىن ُّٱ  : عند قوله تعاىل 
 .  [ 4]الرعد:    َّ  جح مج حج مث هت مت ختحت جت  هب مب خب حب جب هئ مئ

  ، وأبو عمرو   ، ابلرفع فيهن: ابن كثري   ﴾ حئ  جئ يي ىي ﴿ : "(1)-رمحه هللا-قال  
 .(2) "﴾ ني ﴿على  ابجلر فيهن عطفاً  اآلخرونواملفضل.  ،وحفص ،ويعقوب 

 
 (. 4/135،)1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
الداين،    (2)  طالتيسري يُنظر:  )ص:2،  السرقسطي،  131،  اجلزري،  113)ص:  ، د.ط.،  العنوان(،  ابن    ، د.ط. ،  النشر (، 

،  واليزيدي وافقهم ابن حميصن ، ﴾  حئ جئ يي ىي ﴿ قرأ البصراين، وابن كثري وحفص ابلرفع يف األربعة(،  2/297)
 . وقرأهن الباقون ابخلفض

 ، 787، البيت:احلرز"، وال ... لدى خفضها رفع على حقه طال أوزرع خنيل غري صنوان   قال الشاطب: "
 . 708، البيت:  طيبة النشر "، زرع وبعده الثالث اخلفض عن ... حق ارفعوا وقال ابن اجلزري: "

خالويه:    الباقونو  ابن  قال  القراءة  توجيه  العاشر، ويف  وأبو جعفر، وخلف  والكسائي،  وشعبة، ومحزة،  عامر،  وابن  هم: انفع، 
 ميُّ  : ه رّده على قوله ، واحلجة ملن خفض: أن ﴾ زي ري ٰى ين ىن ُّٱفاحلجة ملن رفع: أنه رّده على قوله:  "
 (. 199،)ص:4، طالسبع احلجة يف القراءات ،  ﴾  ني

" الفارسي:  ابن كثقال  رواية حفص فقرأ  وأبو عمرو وعاصم يف  عامر  ،  زرع وخنيل صنوان وغري صنوان رفعاو ،  ري  وقرأ انفع وابن 
الّصاد من:  ،  ﴾ خفضاخئ حئ جئ يي ىي﴿وعاصم، يف رواية أيب بكر، ومحزة والكسائي:    ﴿ وكّلهم كسر 

صنوان بضّم الصاد والتنوين، ومل   ، ايّن، عن القّواس عن حفص عن عاصمإاّل أّن احلسن حّدثين عن أمحد بن يزيد احللو   ﴾جئ
قوله:    ﴾ىيمن رفع ﴿ ،  يقله غريه عن حفص  أعناب وزرع جعله حمموال على  من  قوله: وجنات    ،﴾  ين ىن﴿من 

األرض    وان، فجعله حمموال على قوله: ويفع وخنيل صنتقديره: ويف األرض قطع متجاورات، وجنات من أعناب، ويف األرض زر 
 ومل جيعله حمموال على ما اجلنّات منه من األعناب. 

واملعىن: تسقي  ، واجلّنة على هذا يقع على األرض اليت فيها األعناب دون غريها، كما تقع على األرض اليت فيها النخيل دون غريها
لو من أن يكون صفة للّنخيل املرادة، أو للجّنة. فال جيوز أن تكون من صفة  خنيل جّنة، يدّلك على ذلك أّن الّسحق ال خي 

= 
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على تقدير يسقى كله أو للتغليب: ابن عامر وعاصم ويزيد   ،ابلياء املثناة من حتت  (1) ﴾ مئ ﴿"
الباقون لقوله:    بتاء  (2) ورويس.  الغيبة: محزة وعلي وخلف.   ﴾ حب﴿ و،  ﴾ زي﴿التأنيث  على 

 = 
اجلّنة، ألّن الّسحق مجع سحوق، وإمّنا يوصف هبا النخيل إذا بسقت، فكأنه مّسى األرض ذات النخيل جّنة، ومل يذكر أّن فيها  

فيها شيء آخر غريها  أن يكون  النخيل من غري  اجلّنة تكون من  أّن  الكروم وإن مل يكن فيها  غريها، فكما  ، كذلك تكون 
 وزرع من إعراب ما قبله.  غريها، فهذا وجه قول من قطع قوله: 

فإنه محل الزرع والنخيل على األعناب، كأنه: جنات من أعناب، ومن    ﴾جئ يي ىي ني مي زي﴿ فأّما من قرأ:  
 خض حض جض مص﴿ زرع ومن خنيل. والّدليل على أّن األرض إذا كان فيها النخل والكرم والزرع، مسّيت جّنة، قوله:  

[، فكما مسيت األرض ذات العنب والنخل والزرع جّنة، كذلك  32]الكهف/    ﴾جغ مع جع مظ حط مض
أن يكون الزرع والنخيل حممولني على األعناب، فتكون اجلّنة من    ﴾يي ىي ني مي زي ﴿  يكون يف قول من قرأ:

 مل  يك  ُّٱفإذا اجتمع النخل والكرم يف أرض مسّيت جّنة بداللة قوله:    ألخرى، هذه األشياء، كما كانت منها يف اآلية ا
[، وهذا يقّوي قول من جّر  91]اإلسراء/    َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ[ وقوله:  34]يس/    َّ ام  يل ىل

قوله:   اللتني  ﴾ يي ىي ني مي زي﴿النخيل يف  اآليتني  يف  والنخيل  الكرم  من  تكون  اجلّنة  أّن  ثبت  قد  ألنّه   ،
الرءوس  يتشعب من  أن يكون األصل واحدا، مث  قال: واملعىن  للنخيل  أبو عبيدة، صفة  إليه    تلوانمها. والّصنوان فيما يذهب 

 (. 8-5، )ص: 2، طاحلجة للقراء السبعة "،  نفيصري خنال وُيمل 
  ، د.ط.،  املبسوط (، ابن مهران،  338، )ص: 3، ط إحتاف، البناء الدمياطي،  (2/297)  ،د.ط. ،  النشرابن اجلزري،  يُنظر:    (1) 

 (، 334، )ص:1، طغيث النفع(، الصفاقسي، 151)ص:
البيت: ابليا يفضل شلشال وذكر تسقى عاصم وابن عامر ... وقل بعده  قال الشاطب يف احلرز: "   ، قال ابن اجلزري: " 788"، 

ظعن  نصر  البيت: يسقى كما  عامر4]اآلية:    ، ﴾مئ ﴿واختلف يف  .  708"،  فابن  ابلياء  ،  وعاصم،  [  التحتية،  ويعقوب 
  )انفع، وابن كثري، وأبوعمرو، ومحزة، والكسائي، وأبو جعفر، وخلف(  ن والباقو ،  وافقهم ابن حميصن واحلسن أي: يسقى ما ذكر 

 وقللها األزرق خبلفه. ، محزة والكسائي وخلف  وأماهلا  ،مراعاة للفظ ما تقدم  ؛ ابلتأنيث
ابلياء، وهذا غري مثبوت يف أمهات كتب القراءات كالنشر واإلحتاف،    ﴾  مئ ﴿أن اإلمام النيسابوري ذكر أن يزيد قرأ   ونالحظ

براوييه  و  يعقوب  أن  تبني  وابلبحث  الفوقية،  ابلتاء  يقرأ  روح  الثاين  الراوي  إذن  ابلياء،  يقرأ  رويًسا  أن  النيسابوري  قال  كذلك 
 يقرأون ابلياء. 

 الباقون: انفع، وابن كثري، وأبوعمرو، ومحزة، والكسائي، وأبوجعفر، وخلف، وقرأ ابن حميصن واحلسن، بياء التذكري.  (2) 
، ممالة القاف،  أيضاً   ﴾  يف ﴿ومحزة والكسائي  ،  ابلتاء ونفضل ابلنون  ﴾ يف مرو: ﴿فقرأ ابن كثري وانفع وأبو عالفارسّي: "قال  
  ﴾ جب هئ يف﴿ من قال:  ،  وقرأ عاصم وابن عامر: يسقى ابلياء ونفضل ابلنون ،  ﴾ ابلياء مكسورة الضادحبقرأ ﴿ و 

أراد: تسقى هذه األشياء مباء واحد، وال يكون التذكري ألّنك إن محلته على الزرع وحده، تركت غريه، وإن محلته على اجلّنات  
ويقّوي التأنيث قوله: ونفضل بعضها على بعض، فكما محل هذا على التأنيث كذلك    مع محله على الزرع فقد ذّكر املؤّنث.

 . (5/10، )2، طاحلجة"،  التقدير: يسقى ما قصصناه وما ذكرانهومن قال: يسقى كان  . ﴾يف﴿ُيمل 
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 ( 2)("وحنن نفضل)ابلنون على  (1) الباقون
  َّ مضخض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ:عند قوله تعاىل

 . [ 5]الرعد: 
"(3) -رمحه هللا-قال   أيذا  ﴾ىن﴿هبمزتني    ﴾ مس ﴿  :  واحدة على  الثانية ايء    ،هبمزة  بقلب 

 
 الباقون: انفع، وابن كثري، وأبوعمرو، وابن عامر، وعاصم، وأبوحعفر، ويعقوب، وقرأ ابن حميصن واألعمش ابلياء.   (1) 
قـ ر أ  ابلتاء رده على مجاعة ما ذكر  م ْن ":  األزهريقال (، 4/136،135، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (2) 

وقل بعده ابليا يفضل    (، قال الشاطب: "66،  2/65، )1، طمعاين القراءات"،  و م ْن قـ ر أ  ابلياء رده على مجيع ما ذكر   هللا،
 . 788"، البيت:شلشال

 والباقون ابلنون. ،  وافقهم ابن حميصن واألعمش  ،مزة والكسائي وخلف ابلياء من حتت [ فح4]اآلية:   ﴾ حب﴿ واختلف يف  
الفرقانالنيسابوري،    (3)  ورغائب  القرآن  ) 1، ط غرائب  الدمياطي،  4/135،  البناء  (،  339، )ص:3، ط اإلحتاف(، ويُنظر: 

 (. 420، )ص:1، طحتبري التيسري(، ابن اجلزري، 113)ص:  ،د.ط. ،  العنوان السرقسطي، 
 " الفتح خلف لتجمالوتسهيل أخرى مهزتني بكلمة ... مسا وبذات  "  قال الشاطب:

 " وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت ... لورش ويف بغداد يروى مسهال " 
 "، ومدك قبل الفتح والكسر حجة ... هبا لذ وقبل الكسر خلف له وال "  مث قال: 

 (. 196، 184، 183، )البيت:حرز األماين
 وقال الشاطب يف فرش سورة الرعد:  

 نا فذو استفهام الكل أوال أئ....وما كرر استفهامه حنو آئذا ...  " 
 ... سوى النازعات مع إذا وقعت وال سوى انفع يف النمل والشام خمْب

 ودون عناد عم يف العنكبوت خمـ ... ـْبا وهو يف الثاين أتى راشدا وال 
 سوى العنكبوت وهو يف النمل كن رضا ... وزاداه نوان إننا عنهما اعتال 

 . 793، 789"، األبيات: أصوهلم وامدد لوى حافظ بالوعم رضا يف النازعات وهم على ...  
 وهذا أول موضع لظهور االستفهام املكرر وتفصيل قاعدته كالتايل، من كتاب اإلحتاف:  

االستفهام  فيه  تكرر  موضعاً   ، الذي  أحد عشر  الرعد    ووقع يف  يف  تسع سور  اآلية:    ﴾مص خص حص مس ﴿يف  [  5]الرعد 
 ٰى ين ىن نن من﴿ [،  98،  49اآلية:  ]اإلسراء   ﴾هب مب هئ مئ هي مي خي حي﴿ ، موضعان 
اآلية:  زي ري اآلية:    ﴾اك  يق ىق يف  ىف يث﴿ ،  [82﴾ ]املؤمنون   حج﴿ [  67]النمل 
 هب  مب خب﴿[ موضعان  10]السجدة اآلية:    ﴾حف جف مغ جغ مع﴿[ ،  29،﴾ ]العنكبوت اآلية: جح مج

 حل  جل مك لك﴿،  [53، 16﴾ ]الصافات اآلية:  حن جن  يم  ىم  مم  خم حم﴿، ﴾مت  خت حت جت

 [ . 10]النازعات اآلية:  ﴾مص خص حص مس ﴿[، 47]الواقعة اآلية:  ﴾هل  مل خل
  فأما: موضع الرعد وموضعا سبحان وموضع املؤمنون والسجدة واثين الصافات فقرأها انفع والكسائي وكذا يعقوب ابالستفهام يف 
= 
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زيد غري  ويعقوب  وسهل  قالون  غري  انفع  مر:  كما  زيد    "إان  "    "آئذا"  .والباقي  مثله:  والباقي  ابملد 
هبمزة    ﴾ىم﴿هبمزتني: ابن عامر. هشام يدخل بينهما مدة    ﴾مص ﴿هبمزة واحدة    ﴾ىم﴿  .وقالون

هبمزة مث ايء فيهما: ابن كثري مثله ولكن ابملد    " أينا"  "أيذا "  ،هبمزة ممدودة مث ايء: يزيد   " آينا"واحدة  
 ". وخلف ، ومحزة  ،هبمزتني فيهما: عاصم " آئنا"  "إذاأ"  أبو عمرو
 زئرئ ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي ُّٱ:  عند قوله تعاىل 
 [. 7]الرعد:  َّىئ نئ مئ

ابن  يف الوقف: يعقوب وابن كثري غري    " يقِّ اب  "   " يلِّ او  "  "ايفِّ و  "  "يادِّ ه  ": "(1) -رمحه هللا-قال  
  . (3) وزمعة (2)فليح

 = 
الثاين يف  وابإلخبار  جعفر ابإلخبا  ، األول  أبو  وكذا  عامر  ابن  األول  وقرأها  الثاين ر يف  يف  ابالستفهام    ، واالستفهام  والباقون 

 فيهما. 
وأما: موضع النمل فقرأه انفع وكذا أبو جعفر ابإلخبار يف األول واالستفهام يف الثاين, وقرأه ابن عامر والكسائي ابالستفهام يف  

 والباقون ابالستفهام فيهما.   ﴾اك  يق ﴿األول وابإلخبار يف الثاين, وبزايدة نون يف  
العنكبوت فقرأه انفع وابن كثري وابن عامر وحفص, وكذا أبو جعفر ويعقوب ابإلخبار يف األول, واالستفهام يف الثاين  وأما: موضع  

منها. الثاين  يف  االستفهام  يف  عنهم  خالف  فال  فيهما,  ابالستفهام  والباقون  حميصن  ابن  من    وافقهم  األول  املوضع  وأما: 
وقرأه ابن عامر ابإلخبار يف    ، هام يف األول واإلخبار يف الثاينر ويعقوب ابالستف الصافات فقرأه انفع والكسائي وكذا أبو جعف 

وأما: موضع الواقعة فقرأه: انفع والكسائي وكذا أبو جعفر ويعقوب    األول, واالستفهام يف الثاين والباقون ابالستفهام فيهما. 
فال خالف عنهم يف االستفهام يف األول كما تقدم يف    ؛ اوالباقون ابالستفهام فيهم  ، يف األول واإلخبار يف الثاين   ابالستفهام 

 اثين العنكبوت. 
وأما: موضع النازعات فقرأه انفع وابن عامر والكسائي وكذا يعقوب ابالستفهام يف األول واإلخبار يف الثاين, وقرأ أبو جعفر وحده  

من استفهم فهو على قاعدته املقررة يف ائنكم حتقيقا  ابإلخبار يف األول واالستفهام يف الثاين, والباقون ابالستفهام فيهما وكل  
ع  هشام  عن  اجلمهور  أن  إال  وفصال,  الشاطبية وتسهيال  يف  به  قطع  كما  الفصل  وفاق  ،لى  وأكثر  كأصلها  املغاربة  لسائر  ا 

وهو القياس كما   ،اخلياط واهلذيل والصفراوي وغريهموأجرى اخلالف فيه كغريه من املتفق عليه من هذا الضرب سبط   ،املشارقة
 . (70، 69، )ص:3، طاإلحتاف"، البناء الدمياطي، يف النشر

 (. 4/136، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
حممد بن عبد هللا بن فليح أبو بكر املدين، أخذ القراءة عرضا عن أبيه وإبراهيم بن قالون واحلسني بن عبد هللا املعلم ومصعب    (2) 

إبراه النقاش ونسبه وكناه  بن  بكر  أبو  القراءة  قالون، عرض عليه  يُنظر ترمجته يف:  يم بن  النهاية ابن اجلزري،  .  ،  1، طغاية 
(2/183 .) 

 . ، من هذا البحث68 سبقت ترمجته يف الفصل الثاين، ص:  (3) 
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 .(2) " عن قنبل ابلياء يف الوقف وعن البزي بغري ايء(1) ابن شنبوذوروى 
 [ 9]الرعد:  َّٱيق ىق يف  ىف يث ُّٱ: عند قوله تعاىل

هللا-قال    "-رمحه   :" 
ُ
يف   "ايلِّ تع  امل وعباس  سهل  وافق  ويعقوب  كثري  ابن  احلالني:  يف 
 

حممد بن أمحد بن أيوب بن الصلت بن شنبوذ، ويقال: ابن الصلت بن أيوب بن شنبوذ، اإلمام, أبو احلسن البغدادي شيخ    (1) 
اإلقراء ابلعراق، أخذ القراءة عرًضا عن إبراهيم احلريب وإسحاق اخلزاعي، وقنبل وخلق كثري، وقرأ عليه عدد كثري، منهم أمحد بن  

القراء ته يف: الذهب،  (، يُنظر ترمج ـه  328بوذي، تلميذه، وغريهم، ت ) نصر الشذائي، وحممد بن أمحد الشن ،  1، طمعرفة 
 (. 2/54)،  1، طغاية النهاية(، ابن اجلزري، 156)ص: 

 وهذه الياءات املختلف فيها تسمى ايءات الزوائد،   (2) 
 . 420، البيت:األماين حرز "، ودونك ايءات تسمى زوائدا ... ألن كن عن خط املصاحف معزالقال الشاطب: "  

 " وعنه وخافون ومن يتقي زكا ... بيوسف واىف كالصحيح معلال  وقال: "
 . 435، 434"، األبيات:  ويف املتعايل دره والتالق والتـ ... تناد درا ابغيه ابخللف جهال"

مبعىن العزل كاملرجع أي ألن كن ذوات  أي: إمنا مسيت زوائد؛ ألهنا زادت على رسم املصحف عند من أثبتها، واملعزل ههنا مصدر 
كالمها ابن كثري على    " واق "   و  " وال" كالمها و  "هاد "الياء وقفا من   وأثبت عزل أي إهنن عزلن عن الرسم فلم تكتب هلن صورة،

الدمياطي،  األصل  البناء  يُنظر:  طاإلحتاف،  )ص:3،  اجلزري،  339،  ابن  حميصن  2/298)  ، د.ط.،  النشر(،  ابن  وقرأ   ،)
 إبثبات الياء وقًفا. 

 قال الشاطب :  
 . 794"، البيت:وهاد ووال قف وواق بيائه ... وابق دان  "

ة قول من مل يقف ابلياء، وهو  حج  "،  وايل " وكذلك من  ،  "واقى"و    "،هادي"قال: ابن كثري وحده: يقف على   قال الفارسي: "
الياء لسكوهنا والتقائها مع التنوين، فإذا وقفت فالتنوين ُيذف  الوجه، أنك تقول يف الوصل: هذا قاض وهاد وواق، فتحذف  

يف الوقف يف اجلر والرفع، ال يبدل منه شيء، والياء قد كانت احنذفت يف الوصل، فيصادف الوقف احلركة اليت هي كسرة يف  
 الوقف، كما تسكن  كات اليت نقف عليها، فإذا حذفتها سكن احلرف يفحذفها كما حتذف حركة سائر املتحر عني فاعل، فت 

 ، هذا الكثري يف االستعمال، الشائع فيه. " هاد"و  "واق " و  "داع" سائر احلروف املتحركات فيه، فيصري 
هذا داعي وعمي، فيقفون  ووجه قول ابن كثري أن سيبويه قال: حدثنا أبو اخلطاب ويونس: أن بعض من يوثق به من العرب يقول: 

ذفوا الياء يف الوصل اللتقائها مع التنوين ساكنة، وقد أمن يف الوقف أن يلحق التنوين، فإذا  ووجه ذلك أهّنم قد كانوا ح   ، ابلياء
من الوصل  الياء حذفت يف  الذي كانت  التنوين  رد  أمن  الوصل،  معها يف  التقائها  الياء فصارأجل  قاضي وهادي    ت  هذا 

 . واألول أكثر يف استعماهلم
الياء، ألن  وه: ايومن مث قال اخلليل يف نداء قاض وحن  يلتق    قاضي، إبثبات  التنوين وإذا مل يلحق مل  النداء موضع ال يلحق فيه 

ساكن مع التنوين، فيلزم حذفها، فثبتت الياء يف النداء ملّا أمن حلاق التنوين، كما ثبتت مع األلف والالم ملا أمن التنوين معهما  
و  9]الرعد/    ﴾ يق ﴿يف حنو:   لذلك 186]البقرة/    ﴾خف حف ﴿[،  النداء  تثبت يف  ،  2، ط احلجة "،  [. كذلك 

(5/23 ،24 ) . 
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                                                               .(1) "الوصل

 . 29اىل   13سورة الرعد ، اآلايت من : 
 جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ: عند قوله تعاىل
 [. 14]الرعد:   َّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خيحي جي يه ىه مه

 .(4) "وقد مر يف البقرة(3)   ﴾ حب ﴿مثل  ﴾ من ﴿: "(2) -رمحه هللا-قال 
 [. 16]الرعد:  َّ منزن رن  مم ام يل ُّ:  عند قوله تعاىل 
وعاصم غري   ، وخلف   ، وعلي   ،بياء حتتانية: محزة  ﴾ مل  ام يل ﴿ : "  (5) -رمحه هللا-قال   

 . " بتاء التأنيث (6)اآلخرونحفص واملفضل. 
تعاىل قوله  ]الرعد:    َّمضخض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱ:  عند 

17.]   

 
الفرقان النيسابوري،    (1)  القرآن ورغائب  [ ابن  9  ]اآلية:   ﴾  يق يف احلالني يف ﴿  الياء   ثبتأ(،  4/136، )1، طغرائب 

، يُنظر:  أو يف الوقف فغري مأخوذ به  ، ورد عن قنبل من حذفها يف احلالنيوما    ،كما يف النشر  ،ويعقوب من غري خالف ،  كثري
 (.  254)ص:  ،د.ط. ، املبسوط (، ابن مهران، 339، )ص:3، طاإلحتافالبناء الدمياطي، 

وهو القياس وليس ما فيه األلف والالم من هذا كما ال    ،إبثبات الياء يف الوصل والوقف  "املتعايل "قرأ ابن كثري   قال ابن زجنلة: "
إذا مل يكن يف موضع تنوين يعين اسم الفاعل فإن البيان أجود يف    : قال سيبويه  ،ألف والم فيه من هذا النحو حنو غاز وقاض 

كما حتذف يف اسم  هذا القاضي ألهنا اثبتة يف الوصل يريد أن الياء مع األلف والالم تثبت وال حتذف    : الوقف وذلك قولك 
الفاعل إذا مل يكن فيه األلف والالم حنو هذا قاض فاعلم فالياء مع غري األلف والالم حتذف يف الوصل ومع األلف والالم ال  

الباقون  ،  حتذف ايء  ﴾ يق﴿ وقرأ  بغري  املصحف  خط  وحجتهم  ايء  متعالو    ، بغري  واألصل  العلو  من  متفاعل  واملتعال 
 (. 372،)ص:5، طحجة القراءات"، قبلها لقولك الداعي والغازي واألصل الداعو والغازو فانقلبت الواو ايء النكسار ما 

 (. 4/146،)1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (2) 
 .  247: ، اآليةالبقرةسورة  (3) 
حبيب عن األعشى، وكذلك كنت قرأت أيضا ببغداد    حممد بن املقرئ يف رواية    محاد قرأت ابلصاد ابلكوفة على  ﴾   من ﴿  (4) 

 (. 251)ص:  ،د.ط. ،  املبسوط، يُنظر: ابن مهران ، النقاش على 
 (. 4/146، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (5) 
 اآلخرون هم: انفع، وابن كثري، وأبوعمرو، وابن عامر، وحفص، وأبوجعفر، ويعقوب.   (6) 
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  . ( 2) وعاصم غري أيب بكر ومحاد   ، وخلف  ،وعلي  ،على الغيبة: محزة   ﴾ جس ﴿ : "(1)-رمحه هللا-قال  
وإما للمكلفني على العموم كما يف    ﴾ زث رث ﴿: على اخلطاب إما للكفرة يف قوله:  (3) الباقون

 . (4) "القراءة األخرى والضمري يعود إىل الناس املعلوم من سياق الكالم
 . 43اىل   30سورة الرعد ، اآلايت من : 

 . [30]الرعد:     َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّ: عند قوله تعاىل
:  احلالني   يف   ابلياء   ( 6)   ﴾ مم﴿   و   ﴾ جس﴿   و   ﴾   مئ ﴿ : " ( 5) -رمحه هللا –قال النيسابوري  

 
مهران،    (1)  ابن  الصفاقسي،  149)ص:  ، د.ط.،  املبسوط يُنظر:  النفع(،  طغيث  )ص:1،  اجلزري،  337،  ابن  ،  النشر(، 

 (. 339، )ص:3، طاإلحتاف(، البناء الدمياطي،  2/298)  ، د.ط.
أمحد بن محاد املنقي أبو بكر الثقفي البغدادي صاحب املشطاح، كان حاذقًا يف رواية أمحد بن يزيد احللواين عن قالون قرأ    (2) 

إبراهيم، وحممد بن أمحد   الرمحن بن عبيد بن  بن عبد  البزاز، أخذ عنه عرضاً حممد  العباس وحممد بن علي  بن  على احلسن 
الشذائي، وأبو بك  ابن اجلزري،  الشنبوذي، وأبو بكر  ترمجته يف:  يُنظر  املطوعي.  العباس  النقاش، وأبو  النهاية ر  ،  1، طغاية 

(1/51 )  . 
  ﴾   جس﴿ كلمة    املطوعي  هابن حميصن خبلفالباقون هم: انفع، وابن كثري، وابوعمرو، وابن عامر، وأبوجعفر، ويعقوب، وقرأ    (3) 

 بياء الغبية موافقة للكوفيني.  
القراءة يف هذه الكلمة، قال ابن زجنلة: "  (4)  ابلياء وحجتهم أن    َّحس جس مخُّٱقرأ محزة والكسائي وحفص  ويف توجيه 

ملا    نظرياً   ، جرى بلفظ اخلْب   َّ جس مخُّٱفأخْب عنهم فكذلك  ،  َّ خك حك جك مق ُّٱالكالم خْب ال خطاب فيه بداللة  
القراءات"،  َّ نث مث زث رث ُّٱابلتاء ردوا على املخاطبة يف قوله قبلها    قرأ من  و ،  أتى عقيبه من اخلْب    5، ط حجة 

و 373)ص: قرأ  " :  األزهريقال  (،  ابلتاء    فللغيبة،   َّجسُّٱم ْن  قـ ر أ   للنب    "وندُ توقِّ " و م ْن  خطاب  وهو  ،  فللمخاطبة، 
 (. 2/55، ) 1ط  معاين القراءات،"، وألمتِّه

 (. 4/159، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (5) 
 (. 339، )ص: 3، طاإلحتاف( ، والبناء الدمياطي، 423)ص: 1، طحتبري التيسري،  اجلزري  ابنيُنظر:  (6) 

 . 420البيت:قال الشاطب: " ودونك ايءات تسمى زوائدا ... ألن كن عن خط املصاحف معزال"، حرز األماين، 
تقع الياء فيه يف األمساء واألفعال حنو الداعي، واجلواري، واملنادي، والتنادي،  يف ابب ايءات الزوائد: "  النشرقال ابن اجلزري يف   

الكلمة  الم  وشبهه  هذا  فهي يف  ويبغي  ويتقي،  ويسري،  أيضاً   ، وأييت،  دعائي،    وتكون  والنصب  اجلر  موضع  إضافة يف  ايء 
ال  الياء حمذوفة رمساً وأخرتين، وهذا  تكون  أن  الباب. وضابطه  ابلذكر يف هذا  املخصوص  إثباهتا وحذفها    خمتلفاً   قسم هو  يف 

بعدها إذا ثبتت ساكنة إال متحرك. وضابطه ما ذكر يف ابب الوقف على أواخر الكلم    فال يكون أبداً   ووقفاً   ، أو وصالً وصالً 
  ف فقط إذ ال يكون بعدها إال ساكن. مث إن هذا القسم ينقسم أيضا قسمني: يف إثباهتا وحذفها يف الوق  أن تكون الياء خمتلفاً 

يت يف  وأما ال،  )والثاين( يكون يف رأسها. فأما الذي يف حشو اآلي فهو مخس وثالثون ايء ،  األول( : ما يكون يف حشو اآلي )
= 
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 ". الوصل يف وعباس سهل وافق قنبل عن السرنديبو  يعقوب 
    َّٰه مه جه هن من خن حن جنمم  خم حم جم هل مل خل حل ٱُّٱ :عند قوله تعاىل

 [. 33]الرعد: 
 ". وهشام علي: ابإلدغام وحنوه(1)  ﴾  خل حل ﴿قال: "

 . ويعقوب   ، وخلف   ، وعلي   ، ومحزة   ، عاصم:    )املؤمن  حم(  يف  وكذا  الصاد  بضم  (2) ﴾ حم ﴿ 
 .  "(3) بفتحها الباقون

" التفسري:  يف    قال   ﴾  جم هل مل خل حل ﴿ :  فقال  طريقتهم  سوء  بني  مثقال 
  والكالم .  وكذا   كذا   إنه   ، فيه   فائدة  ال  فإنه  الدليل  ذكر  دع  :يقال  كما  هاهنا  ﴾ حل ﴿  معىن:  الواحدي

  ﴾  حم ﴿   قرأ  فيمن البحث وكذا عمران، آل سورة  أول يف مر قد غريه أو تعاىل هللا  هو املزين أن يف

 = 
 . (182، 181/ 2)د.ط.،  ،  النشر"، رءوس اآلي فست ومثانون ايء 

القراءاتقال ابن زجنلة يف     ؛ وهو الوجه   ، ابلياء ووقف الباقون بغري ايء  "يل او "و    "واقي "و   "هادي "وقف ابن كثري على  : "حجة 
النون  ،ألنك تقول هذا قاض وهاد وواق  الياء لسكوهنا والتقائها مع  الوصل  الياء    ؛ فتحذف يف  الكسرة على  استثقلوا  ألهنم 

ووجه قول ابن كثري أن سيبويه    ، فحذفت الياء اللتقاء الساكنني مثل ما أنت قاض  ، فالتقى ساكنان الياء والتنوين  ، فحذفوها
ووجه ذلك أهنم كانوا قد حذفوا    "، يقول هذا داعي فيقفون ابلياء   أن بعض من يوثق به من العرب" حدثنا أبو اخلطاب    : قال

التنوينال الوصل اللتقائها مع  التنوين  ، ياء يف  يلحق  الوقف أن  الياء حذفت يف    ، وقد أمن يف  الذي كانت  التنوين  أتى  فإذا 
ومن مث قال اخلليل يف نداء قاض اي    ،فصار هذا قاضي وهادي وواقي ووايل  ،الوصل من أجل التقائها معه يف الوصل ردت الياء 

كما ثبتت مع    ،ملا أمن من حلاق التنوين فيه ؛ فثبتت الياء يف النداء ، ال يلحق فيه التنوين  ألن النداء موضع ؛ قاضي إبثبات الياء 
 ( 376، 375" )ص:األلف والالم ملا أمن التنوين معها يف حنو املعايل والداعي

(، وأبو عمرو الداين،  339:  ، و ص 42)ص:    3، طحتافاإل (، والبناء الدمياطي،  2/7)د.ط.  ،  النشر يُنظر: ابن اجلزري،    (1) 
(، وهذ من ابب ذكر الم هل وبل يف الشاطبية، يقول  101)ص:  د.ط.  ،  اإلقناع (، وابن الباذش،  43)ص:    2، طالتيسري

أوائل الكلمات )تروي   ثنا ظعن زينب"، فذكر احلروف اليت تدغم فيها الم بل، وهي    -ثنا  –الشاطب: "أال بل وهل تروي 
    الزاي.  زينب( ومنها حرف –ظعن 

اجلزري،    (2)  ابن  الدمياطي،    (،2/298)  ،د.ط.،  النشر يُنظر:  طاإلحتافوالبناء  )ص:  3،  الداين،  339،  عمرو  وأبو   ،)
   (. 336)ص:   ، د.ط.،  اإلقناع (، وابن الباذش،  133، )ص: 2، طالتيسري

دُّوا(،    (3)  الصاد، وقرأ األعمش )وصِّ الباقون: انفع، وابن كثري، وأبوعمرو، وابن عامر، وأبوجعفر، وقرأ احلسن )وُصدُّوا(، بضم 
 (.  253، )ص:1، طامليسر بكسر الصاد، خاروف، 
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 متعدايً   يكون  أن  وُيتمل  عنه،  أعرضوا  أي  الزماً   يكون  أن  فيحتمل  ابلفتح  قرأ  من  وأما  الصاد،  بضم
   .(1) " غريهم صرفوا أي

 [. 39]الرعد:    َّ  جس مخ جخ محجح مج حج مث هت ُّٱٱعند قوله تعاىل:
 .  وعاصم ،ويعقوب  ،وسهل ، عمرو وأبو ،كثري  ابن: اإلثبات  من فاً خمف   (2)﴾ محجح ﴿قال : "
 . (4) "التثبيت من ابلتشديد  (3)اآلخرون

 

 خم حم ﴿ومحزة والكسائي  قرأ عاصم  (، قال ابن زجنلة: "  4/163، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،    (1) 

  : وهو قوله  ،بلفظ ما مل يسم فاعله   وحجتهم أن الكالم أتى عقيب اخلْب من هللا  ،بضم الصاد على ما مل يسم فاعله  ﴾ جنمم
نظام واحد   ﴾ جم هل مل خل حل﴿ الكالم على  ليأتلف  الفاعل  الكالم بعده برتك تسمية  الباقون  ،  فجرى  وقرأ 
  [ 1]حممد:    َّ حم جم يل ىل مل خل ُّ  :إىل الفاعل وحجتهم قوله   بفتح الصاد أسندوا الفعل  "دوا عن السبيل وص  "

إليهم يف هذ    فلما رأوا الصد مسنداً   [، 25]الفتح:  َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ :وقال سبحانه 
 ( 374، 373)ص:،  5، طحجة القراءات "،  ﴾ جنمم خم حم﴿ : إليهم يف قوله  اآلايت كذلك يكون مسندا

فاحلجة ملن قرأها ابلفتح: أنه دّل بذلك على   ،يقرأ بفتح الصاد وضّمها  ﴾ جنمم خم حم ﴿قال ابن خالويه مثله: " قال تعاىل: 
 . ( 201، )ص: 4، ط احلجة "، بناء الفعل لفاعله. واحلجة ملن قرأها ابلضم: أنه دّل بذلك على بناء الفعل ملا مل يسّم فاعله 

،  التيسري وأبو عمرو الداين،    (، 340، )ص:  3، ط حتاف اإل(، والبناء الدمياطي،  2/298)د.ط.  ،  النشريُنظر: ابن اجلزري،    (2) 
 (.  336، و ص: 288)ص:  ، د.ط.، اإلقناع(، وابن الباذش، 134، )ص: 2ط

"،  يثبت خفف نص حق واضمم، وقال ابن اجلزري: "  796، البيت:  الشاطبية"،  ويثبت يف ختفيفه حق انصر  قال الشاطب: "
 ويثبت فقرأ ابن كثري، والبصراين، وعاصم بتخفيف الباء، وقرأ الباقون بتشديدها. ، 710، البيت:طيبة النشر 

 اآلخرون: انفع، وابن عامر، ومحزة، والكسائي، وأبوجعفر، وخلف، وافقهم املطوعي.  (3) 
املعىن: ُيحو هللا ما يشاء ويثبته، فاستغين بتعدية األول من  ،  ﴾ مشددة الباء مفتوحة الثاء  ٰى ﴿  "واحلجة يف هذه القراءة  (4) 

 مج حج مث  هت مت خت ُّٱٱ  الفعلني عن تعدية الثاين، واملعىن يثبته، ومثل ذلك قوله:

 َّ خضحض  ُّٱوقوله:   ،[ 66]النساء/   َّٰر ٰذ  ُّقوله:  ﴾محجح﴿ وحجة من قال:، [ 35]األحزاب/  َّ جح 
 (. 17، 16، )ص:2، ط احلجة للقراء السبعة "، بتصرف من الفارسي،  ع ثبتضار ألن تثبت م ؛ [94]النساء/ 

وحجتهم    ، إذا كتب   ، فهو مثبت  إثبااتً ابلتخفيف من أثبت يثبت    ﴾محجح﴿رأ ابن كثري وأبو عمرو وعاصم  قال ابن زجنلة: " ق 
الباقون  ،  فالن اثبت  : قوهلم فيرتكه على حاله  ، ابلتشديد  ﴾ ٰى﴿وقرأ  ما قد كتبه   ٰذ  ُّ:  وحجتهم قوله   ، أي يقر هللا 

 (. 373، )ص:5، طحجة القراءات "، مثل وفيت وأوفيت وعظمته وأعظمته  ،مها لغتان  :وقال قوم ، [66]النساء/   َّٰر
أنه أخذه  ،يقرأ ابلتخفيف والتشديد  ﴾محجح﴿ قال ابن خالويه: "  يثبت  فاحلجة ملن خّفف:  أثبت  أنه  واحلجة مل ،  من  ن شّدد: 

والنحويون خيتارون  [،  27]إبراهيم:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ  :فال ُيحوه ومنه   اه: يبقيه اثبتاً ومعن،  أخذه من ثّبت يثّبت 
= 
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   [.42]الرعد:  َّ  مت هب مب هئ مئ ُّٱ عند قوله تعاىل:
 . كثري  وابن وانفع جعفر وأبو عمرو أبو : التوحيد على ( 1) ﴾ مب هئ ﴿قال: "
 . (3) "اجلمع على ﴾ هئ﴿ (2) الباقون
      

  

 = 
القراءات "،  ألن هللا تعاىل إذا عرضت أعمال عبده عليه أثبت ما شاء، وحما ما شاء  ؛التخفيف ملوافقته للتفسري ،  احلجة يف 

 (. 796، )البيت: احلرز"، ويثبت يف ختفيفه حق انصر (، قال الشاطب: " 201، 200، )ص:4ط
اجلزري،  يُنظر:    (1)  الدمياطي،  (،  2/298)  ،د.ط.   ، النشرابن  )ص:  3ط  ، حتافاإلالبناء  مهران،  340،  ابن  ،  املبسوط(، 

   .( 336)ص:  ، د.ط.، اإلقناع(، ابن الباذش، 255)ص:   ، د.ط.
 . 796" ، البيت: ويف الكافر الكفار ابجلمع ذلال  قال الشاطب: "

عمرو )الكافر(  وسيعلم الكفار فقرأ املدنيان، وابن كثري وأبو ، 711"، البيت: والكافر الكفار شد كنز غذي وقال ابن اجلزري: " 
 على التوحيد، وقرأ الباقون على اجلمع.

 ابن عامر، وعاصم، ومحزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف، وقرأ ابن حميصن واليزيدي ابلتوحيد. الباقون: (2) 
وحجتهم    ، قال أبو عمرو عين به أبو جهل   ،على التوحيد   " وسيعلم الكافر "قرأ انفع وابن كثري وأبو عمرو  قال ابن زجنلة: "  (3) 

وإمنا أراد    ، واحداً   الكافر واحد واملعىن مجع ومل يرد كافراً   : وقال آخرون  [، 40]النبأ:  َّ ٰى ين ىن نن من ُّٱ: قوله 
 مئُّ  :وقرأ الباقون،  املعىن سيعلم كل من كفر من الناس   ،تريد اجلنس  "أهلك الناس الدينار والدرهم  :" اجلنس كما تقول 
 مئُّ  :مث قال   ،َّ خن حن جن مم خم ُّٱ  :يف ذلك أن الكالم أتى عقيب قوله وحجتهم    ، اجلمععلى    َّ هئ

 حل  جل  مك  لك  ُّٱ  : ويف التنزيل ما يقوي هذا وهو قوله  ، ليأتلف الكالم على سياق واحد ؛ بلفظ ما تقدمه َّ هئ

 (. 375، )ص: 5، طحجة القراءات"،  [227]الشعراء:  َّ مل خل
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 سورة إبراهيم                                              
،    3434حروفها   واآلية اليت بعدها،    َّ زث رث يت ىت نت ُّٱغري آيتني نزلتا يف بدر  ،)مكية   

   . آايهتا اثنتان ومخسون(،  855كلمها 
 . 17اىل   1 من : اآلايت ،  إبراهيمسورة 
 زت رت يب  ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ٱُّٱ  عند قوله تعاىل: 

االبتداء يف احلالني: أبو    على ابلرفع  ( 2)   ﴾ زئ ىب ﴿ :  ( 1) -رمحه هللا -. قال [ 2]إبراهيم:    َّ مت
وابخلفض   ،واملفضل، وقرأ يعقوب واخلزاعي عن ابن فليح ابلرفع إذا ابتدأ  ،وابن عامر  ،وانفع  ،جعفر

 ".ابجلر مطلقاً   (3) الباقون إذا وصل.
" التفسري:  : فقال  العبث  عن  لتنزهه  وبياانً   ،صراطهِّ   ةِّ حلقي    حتقيقاً   نفسه  على  أثىن   مثوقال يف 

  بيان   عطف   أنه   فعلى  ابجلر  قرأ  ومن.  هللا   هو  تقديره   حمذوف   واملبتدأ  ،وخْب  مبتدأ  ﴾زئ ىب﴿

 
 (. 4/170، )1، طورغائب الفرقان غرائب القرآن النيسابوري،  (1) 

 َّ ٍّ ُّ  :وقرأ الباقون ، ألن الذي قبله رأس آية  ؛ابلرفع على االستئناف   ﴾ زئ ىب﴿قرأ انفع وابن عامر  قال ابن زجنلة: " 

مررت    : وإمنا هو كقولك   ، وال جيوز أن يقول نعت للحميد  ، ﴾ ِّ ابخلفض ألنه بدل من ﴿ َّ رئ ّٰ ِّ ُّ
 (. 376، )ص:5، طحجة القراءات"، ومل يكن نعتاً  ابلظريف زيد عاد بدالً  : فإن قلت  ، بزيد الظريف

 رئُّٱ  ، مث ابتدأ قوله: ﴾ ِّ ﴿  يقرأ ابلرفع واخلفض. فاحلجة ملن رفع: أنه جعل الكالم اتما عند قوله: وقال ابن خالويه: "
أنه  ،  َّزئ خفض:  ملن  واحلجة  آية.  رأس  قبله  الذي  ألن  ذلك،  حسن  وإمنا  ابالبتداء،  بدالً فرفعه  قوله:    جعله  من 

فما كان حلية لإلنسان جاءت بعد امسه، ليفرق بذلك بينه    ، والبصريون يفرقون بني البدل والنعت   له.   أو نعتاً   ﴾ ِّ﴿
 (. 202، )ص:2، طاحلجة يف القراءات السبع"،  ه ممّن له هذا االسم فهو: النعت وبني غري 

اجلزري،  يُنظر:    (2)  الدمياطي،  (،  2/298)  ،د.ط.   ، النشرابن  )ص:  3ط  ، حتافاإلالبناء  مهران،  341،  ابن  ،  املبسوط(، 
   (.362، )ص: 2، ط السبعة  (، التميمي، 256)ص:   ، د.ط.

واالبتدا  "، " وعم رفع اخلفض يف هللا الذي   ، وقال ابن اجلزري: " 797"، البيت:ويف اخلفض يف هللا الذي الرفع عم قال الشاطب: " 
 .  712، 711"، البيت:غر

 َّ ٍّ ﴿ وقرأ الباقون  .  ألن الذي قبله رأس آية  ؛ابلرفع على االستئناف   ﴾زئ ىب ﴿ قرأ انفع وابن عامر  قال ابن زجنلة: " 
وال جيوز أن يقول نعت للحميد وإمنا هو كقولك مررت    ﴾ ِّ﴿ ابخلفض ألنه بدل من    ﴾ رئ ّٰ ِّ ُّ

 ( 376، )ص:5، طحجة القراءات"، بزيد الظريف فإن قلت ابلظريف زيد عاد بدال ومل يكن نعتا 
 الباقون: ابن كثري، وأبوعمرو، وعاصم، ومحزة، والكسائي، وروح، وخلف.  (3) 
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 .(1) "العلم اسم جمرى جارٍ  اّلل ِّ  لفظ أن على بناءً  ،للوصفني
-رمحه هللا -قال   [. 12]إبراهيم:   َّ  ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ  : عند قوله تعاىل 

 ".عمرو  أبو: كان  حيث الباء إبسكان(3) ﴾  ربيئ ﴿: "(2)
 [. 14]إبراهيم:   َّ ري ٰى ين ىن نن من ُّٱٱعند قوله تعاىل:

"(4) -رمحه هللا-قال و   (5) ﴾ ري ﴿:  ورش وسهل  وافق  يعقوب  احلالني:  يف   عباس ابلياء يف 
   .(6) "الوصل

  

 
 (. 4/171،)1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
 (. 4/185،)1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (2) 
  ، حتاف اإل البناء الدمياطي،  (،  2/298، و:  2/216د.ط.، )  ، النشر  ابن اجلزري،  ، يُنظر:  ﴾ ربيئ ﴿ والباقون بضم الباء    (3) 

، )ص:  1، طالكامل (، اهلذيل،  134، وص:  85، )ص:  2، طالتيسري (، أبو عمرو الداين،  341، وص:  186، )ص:  3ط
 (. 49، )ص:616"، البيت: ويف سبلنا يف الضم االسكان حصال   (، قال الشاطب: "488

 واحلسن وضمها الباقون.   ،ووافقه اليزيدي  ، [ فأسكنها أبو عمرو69[ و ]العنكبوت اآلية: 12ابء"سبلنا" ]إببراهيم اآلية: 
  ، إبسكان السني إذا كان بعد الالم أكثر من حرف   ﴾  زي ﴾ و ﴿  جم ﴾ و ﴿  ٍّ  قرأ أبو عمرو ﴿قال ابن زجنلة: " 

وحجته أنه استثقل حركة بعد ضمتني    ، ﴾  ممرن كان بعد الالم حرف ضم السني مثل ﴿فإذا    ﴾  ربيئ وكذلك مذهبه يف ﴿
  ، ني بضم الس   ﴾  ٍّ  وقرأ الباقون ﴿ .  لطول الكلمة وكثرة احلركات فأسكن السني والباء فإذا قصرت الكلمة مل يسكن السني

ومل تدع ضرورة إىل إسكان احلرف فرتكوا الكلمة على حق    ،وحجتهم أن بناء فعول وفعيل على فعل بضم العني يف كالم العرب
   (. 225، )ص:5، طحجة القراءات"، بنيتها

 (. 4/170، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (4) 
الزوائد، يُنظر:    (5)  ،  3ط  ، حتافاإلالبناء الدمياطي،  (،  2/301، و:  2/181د.ط.، )   ،النشر  ابن اجلزري،  من ابب ايءات 

 (. 434، )ص: 1، طالكامل( ، اهلذيل، 135، )ص: 2، طالتيسري(، أبو عمرو الداين،  342)ص: 
  وعيدي ثالث أي ثالث كلمات واحدة يف (،  438، )البيت:احلرز"،  وعيدي ثالثقال الشاطب يف ابب ايءات الزوائد: "  (6) 

أبو شامة: "ق سورة  إبراهيم واثنتان يف    سورة قال  للزوائد أمجال  ،  حرز    إبراز"،  وخاف وعيدي  من  ، د.ط.،  األمايناملعاين 
 (. 554)ص:
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 . 34اىل   18اآلايت من :  سورة إبراهيم ،
تعاىل: قوله   جف مغ جغ مع جع مظ حط  مضخض حض جض مص ٱُّٱ  عند 
 [.18]إبراهيم:   َّخفحف

 .(4) "على التوحيد (3) الباقونجعفر وانفع. أبو  اجلمع: على(2)﴾هي﴿ : "(1) -رمحه هللا-قال
 خن حن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ عند قوله تعاىل: 

   [.19]إبراهيم:    َّ ىن من
بلفظ اسم الفاعل: محزة وعلي وخلف. ( 6)   ﴾ جم حم يت ﴿: "(5) -هللارمحه  -قال

 .(8)"بلفظ الفعل (7) الباقون
 

 (. 4/185، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
(، ابن مهران،  342، )ص:  3ط  ، حتافاإلالبناء الدمياطي،  (،  2/298، و:  223/ 2د.ط.، )  ،النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (2) 

 (.  115، د.ط.، )ص:  العنوان   (، السرقسطي،138، د.ط.، )ص: املبسوط
 الباقون: ابن كثري، وأبوعمرو، وابن عامر، وعاصم، ومحزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف.  (3) 
وكذلك قُرِّئت،  ،  ، والريح يقوم مقام الرايح ﴾ جغ﴿، ومرة  ﴾ هي﴿ احلرف فقرئ م رة    اختلف القراء يف هذاقال األزهري: "  (4) 

قـ ر أ     ﴾هي﴿فمن قرأ   الريح، و م ْن  أُ   ،هبا: الرايح   أراد   ﴾جغ﴿فهو مجع  وقال بعضهم  ،  نثت، ألن معناها اجلماعةولذلك 
ألف والم، ،  عذاب فهي واحدة  ماكان من رايح رمحة فهي رايح، وما كان من ريح فيه  ليس  القراء على توحيد ما    واتفق 

وما كان فيه األلف والالم    وما أشبهه،[  19]القمر:    ﴾جت هب ﴿وكذلك:    [51]الروم:    ﴾ىل مل خل﴿ كقوله:  
(، واجلمع والتوحيد من  1/185، )1، طمعاين القراءات . "، األزهري،فقد اختلف القراء فيها على ما ب ينا، وكل ذلك جائز.

"وما كان ذا ضٍد فإين    القيود والألضداد اليت تكررت يف كتاب هللا تعاىل واختلف فيها القراء فيما بينهم، قال اإلمام الشاطب: 
وتنوين    ومجع بضده .......غيٌن فزاحم ابلذكاء لتفضال"، مث قال يف ذكر هذه األضداد: "وجزم وتذكري وغيب وخفة .......  

 . ( 59، 57، ) البيت: احلرز   وحتريك اعمال"
 (. 4/185، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (5) 
اجلزري،  يُنظر:    (6)  الدمياطي،  (،  2/298د.ط.،)  ،النشر ابن  التميمي،342،)ص:  3ط  ، حتافاإلالبناء  طالسبعة   (،   ،2  ،

 (. 797، )البيت:احلرز"، خا ... لق امدده واكسر وارفع القاف "شـ"ـلشال (، قال الشاطب: " 362)ص: 
 وأبوجعفر، ويعقوب، وقرأ احلسن واألعمش بلفظ اسم الفاعل. الباقون: انفع، وابن كثري، وأبوعمرو، وابن عامر، وعاصم،   (7) 
ح يكسبه لفظ فاعل  وحجتهما أنه إذا قرئ على فاعل وأضيف دخل به معىن املاضي ودخل فيه معىن املد قال ابن زجنلة: "    (8) 

  ﴾  مي خي وكذلك ﴿   ، أال ترى أن فاطرا مبعىن خالق [،  14]األنعام:    ﴾ىي  ني  ميومما يقوي ذلك ﴿ 
 القرآن على هذا اللفظ  ا وحجتهم أن أكثر ما جاء يف نصبً  ﴾خم حم جم﴿وقرأ الباقون  ،  هو على فاعل دون فعل

= 
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 يي ىي نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ عند قوله تعاىل:

 حج مثهت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئحئ جئ
 [. 22]إبراهيم:   َّ  جخ مح جح مج
الياء: حفص. (2)   ﴾  من زن﴿:  "(1) -رمحه هللا-قال الياء:  ( 3) ﴾ مب﴿   بفتح  بكسر 

سهل ويعقوب وابن شنبوذ عن قنبل،   ابلياء يف احلالني:(4)   ﴾خت﴿   محزة. اآلخرون ابلفتح.
 ".وافق عمرو ويزيد وقتيبة وإمساعيل يف الوصل

" التفسري:  يف    ايء   ألن  ﴾ مب خب حب﴿:  قرأ  أنه   محزة   على  النحويون  وعاب   قال 
  ما   وحاصل.  ايء  وقبلها  ابهلا  فما  عصاي«»  حنو  يف  ألف  قبلها  حيث  مفتوحة  إال  تكون  ال  اإلضافة

 . (5) " غريه على حجة القرآن أن تعلم لكنك  العرب، استعمال يف نظري  له يوجد  مل أنه عليه عابوا

 = 
القراءات"،  ونظائر ذلك   [10]لقمان:    ﴾مبخب حب جب هئ مئ﴿   ، ﴾خم حم جممن قوله ﴿ ،  حجة 

 (. 377، )ص:5ط
﴾ معطوف عليها  جم ه، و ﴿ إلضافة خالق إلي   فالس م او ات يف موضع اخلفض  ﴾حم يت﴿   من قرأ" :  األزهري قال  و  

"،  عليها، غري أن اتء اجلماعة ختفض يف موضع النصب  ﴾خم﴿ نصبها، وعطف    ﴾ هئ مئ ﴿  من قرأو ،  ابلكسر 
   (. 2/61، )1، طمعاين القراءات

 (. 4/185، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
، د.ط.،  املبسوط(، ابن مهران،  342، )ص: 3ط ،حتافاإلالبنا الدمياطي،  (، 2/300د.ط.، )  ،النشر ابن اجلزري، يُنظر:  (2) 

   (. 442، )ص: 1، ط الكامل(، اهلذيل، 258)ص: 
، )ص:  2،طالتيسري(، الداين،  342، )ص:  3ط  ،حتافاإلالبنا الدمياطي،  (،  2/163د.ط.، )   ، النشرابن اجلزري،  يُنظر:    (3) 

   (، وافق األعمش قراءة محزة، ووقف يعقوب هباء السكت خبلف عنه.256، د.ط.)ص: املبسوط(، ابن مهران،  134
(، الداين،  342، )ص:  3ط   ، حتافاإلالبنا الدمياطي،  (،  2/301، و:  186-2/184د.ط.)  ،النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (4) 

   (، وافق اليزيدي واحلسن، أاب عمرو، وأاب جعفر.257، د.ط.)ص: املبسوط(، ابن مهران،  135، )ص: 2، طالتيسري
 (. 4/190، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (5) 

واألصل    ، وهو االختيار اللتقاء الساكنني  ، بكسر الياء، وقرأ الباقون بفتح الياء﴾  مب خب حب﴿ قال ابن زجنلة: "قرأ محزة  
بياء اإلضافة النون لإلضافة وأدغمت ايء اجلمع  تقول   ، مبصرخيين فذهبت  فإذا    ،مررت مبسلمني   : وتقول  ، لدي وعلي  : كما 

وأهل النحو يلحنون محزة قالوا: وذلك أن ايء اإلضافة إذا مل يكن قبلها  ،  مبسلمي وأسقطت النون  :أضفتهم إىل نفسك قلت 
وذلك أن االسم املضمر ملا كان على حرف واحد وقد منع اإلعراب    ؛ كن حركت إىل الفتح، تقول هذا غالمي قد جاءسا 

= 
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]إبراهيم:    َّ ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ  عند قوله تعاىل: 
 ."ممالة: أبو عمرو وعلي(2)  ﴾ ىق ﴿: " (1) -رمحه هللا-قال [.28

 ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل ُّٱ  تعاىل: عند قوله  
 [. 30]إبراهيم: َّ زي

هللا-قال ويعقوب.   (4)   ﴾ مم ﴿ "  :(3) -رمحه  وسهل  عمرو  وأبو  كثري  ابن  الياء:  بفتح 

 = 
هو قام، وجيوز إسكان الياء لثقل الياء اليت قبلها كسرة؛ فإذا كان قبل الياء ساكن حركت إىل    :حرك أبخف احلركات كما تقول 

 حب﴿لها فإذا كان قبلها ساكن صارت حركتها الزمة اللتقاء الساكنني فتقول  الفتح ال غري ألن أصلها أن حترك وال ساكن قب
والعرب تكسر اللتقاء  ﴾مب خب إعراب،  بناء ال حركة  الياء حركتها حركة  احلذاق ألن  عند  فليس الحًنا  وأما محزة   ،

 (. 378، 377)ص:، 5ط ، حجة القراءاتالساكنني كما تفتح"، 

نّص على ذلك حممد بن املستنري بن أمحد    " بين يربوع "بكسر الياء املشددة، وهي لغة    ﴾ مب﴿ :  محزة قال حميسن: "وقراءة   
فحذفت النون لإلضافة، فالتقى ساكنان: ايء اإلعراب، وايء    "مصرخيين " هـ(، واألصل    206املعروف بقطرب )ت    ، البصري 

لى غري قياس، مث أدغمت ايء اإلعراب، يف ايء اإلضافة، كما تقول:  اإلضافة، وأصلها السكون، مث كسرت ايء اإلضافة ع
النحوي ما معناه: قراءة محزة صحيحة، وموافقة لقوانني اللغة العربية، وال عْبة بقول    ، قال القاسم بن معن"مررت مبسلميّ "

)ت    ُيىي بن واّثب ، وقرأ هبا أيضا  ألركان الثالثةالزخمشري وغريه ممن ضعفها، أو حلنها، فإهنا قراءة صحيحة اجتمعت فيها ا
بن مهران األعمش )ت    103 بن أعني )ت  هـ( و   148هـ(، وسليمان  التابعني، وقياسها يف    130محران  هـ(، ومجاعة من 

النحو صحيح، وذلك الياء األوىل وهي ايء اجلمع جرت جمرى الصحيح ألجل اإلدغام، فدخلت ساكنة عليها ايء اإلضافة،  
، وقرأ الباقون  ة يف أفواه أكثر الناس إىل اليوم األصل يف اجتماع الساكنني، وهذه اللغة ابقية، شائعة، ذائع   وحركت ابلكسر على

اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات    ألن الياء املدغم فيها، وهي ايء اإلضافة أصلها الفتح.."،   ؛ بفتح الياء  ﴾ مب﴿
 . ( 343، 342)ص: ، 1ط،  العشر 

 (. 4/185، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
، )ص:  2، طالتيسري (، الداين،  342، )ص:  3ط  ،حتافاإل الدمياطي،    البنا (،  2/58د.ط. )   ،النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (2) 

اهلذيل،  51 طالكامل (،  )ص:  1،   ،338" الشاطب:  قال  مقّلال (،  كان  الباب  مجيع  وقال  وورش  عنه  أيضاً:" "،  وهذان 
 (، يقرأ محزة ابلتقليل مع ورش. 325، 324، )البيت: حرز األماين "، ابختالف ومعه يف ال ... بوار ويف القّهار محزة قّلال 

 (. 4/185،)1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 
،  التيسري(، أبو عمرو الداين،  343، )ص:  3ط  ، حتافاإل البناء الدمياطي،  (،  2/229د.ط.، )  ، النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (4) 

   (.288، د.ط.، )ص: اإلقناع(، ابن الباذش، 134، )ص: 2ط



138 

   ." بضمها (1) الباقون
 فالالم  بفتحها  قرأ  ومن   للعاقبة،   أو  للغرض  فالالم  الياء   بضم  قرأ  من  ﴾ مم ﴿: "(2)وقال يف التفسري  

 .  دنيوية ملصلحة الغري إضالل يريد  قد ولكنه  نفسه ضالل يريد ال العاقل ألن   للعاقبة
  حصوهلا   قبل  من  والغرض  الغاية  تشبه  إهنا  حيث  من  العاقبة  ألجل  الالم  استعمال  حسن  وإمنا

 . (3) "للمجاز املصححة األمور أحد واملشاهبة ،املراتب آخر يف
تعاىل: قوله   حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني ٱُّٱ  عند 

 [. 31]إبراهيم:   َّخب

: ابن عامر ومحزة وعلي ويعقوب (6) الياء  مرسلة  (5) ﴾ يي ىي ﴿: "(4) -رمحه هللا-قال 

 ." ابلفتح  (7)الباقونواألعشى. 
 [. 34]إبراهيم:   َّ جم يل ىل مل خل ُّٱٱعند قوله تعاىل:

 : (8) -رمحه هللا-قال 
 

 
ابن حميصن    (1)  وقرأ  لرويس،  الثاين  والوجه  وروح، وخلف،  وأبوجعفر،  والكسائي،  وعاصم، ومحزة،  عامر،  وابن  انفع،  الباقون: 

 . ﴾  مم﴿واليزيدي، بفتح الياء، 
 (. 4/193، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (2) 
فمعناه الذي يضله هللا، والذي ُيضِّل الناس  عن   " ُيضِّل" ومن قرأ ، الياء فمعناه: الذي ي ضِّل بنفسه م ْن قـ ر أ  بفتح":  األزهريقال  (3) 

له إذا   الُقرى،  له، وض للُته أض له، وض ل  فالن الشيء  ي ضِّ جعله يف مكان مث مل يهتد له، وأضل  الشيء     ويقال: ضللُت الطريق أضِّ
القراءات "،  إذا ضي عه    ، أي ليضلوا غريهم   ،بضم الياء  ﴾ مم﴿قرأ أهل الكوفة  وقال ابن زجنلة:"  (،  1/383)  1، طمعاين 

فكان وصفه بعد ذلك أبنه مع ذلك    ، وحجتهم يف ذلك أن ما تقدم من وصف فرعون مبا وصف أنه بذلك ضال غري مهتد
 . ( 335)ص: ، 5، ط حجة القراءات "، ويزيد الكالم فائدة ومعرفة ما مل يكن مذكورا فيما تقدم من وصفه ، مضل لغريه

 (. 4/185، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (4) 
،  التيسري(، الداين،  343، )ص:  3ط ،حتاف اإلالدمياطي،  البنا (، 2/300، و: 2/170د.ط.،) ، النشرابن اجلزري، يُنظر:  (5) 

   (. 258، د.ط.، )ص: املبسوط(، ابن مهران،  66، )ص: 2ط
   مرسلة الياء أي ساكنة.  (6) 
 الباقون: انفع، وابن كثري، وأبوعمرو، وعاصم، وأبوجعفر، ورويس، وخلف، ووافقهم اليزيدي.  (7) 
 (. 4/185، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (8) 
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 . "ابإلضافة(2)   الباقون وعباس.  ابلتنوين: يزيد(1)   ﴾ىل مل ﴿" 
 يل ىل مل خل ُّٱ  : بقوله   منها   الباقية   ل  أمج    النعم  من  طرفاً   لفص    وملا قال يف التفسري: "

  على  نصب  واجلملة  انفية  إما  ﴾ يل ﴿ــف  ابلتنوين  قرأ  ومن.  سألتموه   ما  مجيع  بعض  أي،  َّجم
 إليه  احتجتم  ما  ذلك   كل  من  وآاتكم  مبعىن  موصولة  أو  سائليه،  غري  ذلك   مجيع  من  آاتكم  أي  احلال

 . (3) " احلال بلسان  وطلبتموه
  

 
،  1، طالكامل(، اهلذيل،  257، د.ط.، )ص:  املبسوط (، ابن مهران،  343، )ص:  3ط  ،حتاف اإلالدمياطي،    البنايُنظر:    (1) 

ابإلضافة، أما قراءة    (، ذكر النيسابوري أن أاب جعفر يقرأ ابلتنوين وهذا خطأ، فقراءة أيب جعفر مثل قراءة اجلماعة571)ص:  
  (، وهنا خطأ يف اسم ابن عباس وذكر النيسابوري أنه 363، د.ط.، )ص:احملتسبابن جين،    ابن عباس فهي شاذة، يُنظر: 

 عباس. 
 الباقون: الصحيح أن كل القراء العشرة يقرأون ابإلضافة، فكلمة الباقون يف النص هنا خطًأ من املصنف.  (2) 
الفرقان النيسابوري،    (3)  ورغائب  القرآن  )1، طغرائب  تعين  4/194،  اإلضافة  قراءة  الذي  (،  األشياء  من كل  آاتكم  أى: 

ة, فاجلمهور  بتنوين كل وما بعدها إما انفية أو موصول   ﴾ ىل مل﴿ وعن احلسن واألعمش  ، قال البناء الدمياطي: "سألتُموهُ 
فإن املوجود من    ، موه يعين من كل شيء سألتموه شيئا وتكون من تبعيضية أي: بعض مجيع ما سألت  ، على إضافة كل إىل ما

 (. 344، )ص:3، طاإلحتاف"،  كل صنف بعض ما يف قدرة هللا تعاىل
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 . 52اىل   35سورة إبراهيم ، اآلايت من : 
  ٍَّّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱ  عند قوله تعاىل: 

 [. 35]إبراهيم: 
 ".ابأللف: هشام واألخفش عن ابن ذكوان(2) ﴾ يي ﴿: "(1) -رمحه هللا-قال

 يب ىب نب مبزب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ  عند قوله تعاىل: 

 
 (. 4/197، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
، د.ط.،  اإلقناع (، ابن الباذش،  76، )ص:  2، طالتيسري (، أبو عمرو الداين،  2/221د.ط.، )  ،النشرابن اجلزري،  يُنظر:    (2) 

وذلك أن    ؛ إبراهام وكذلك قرأ ابن عامر   :ومن العرب من يقول   (، 135، د.ط.، )ص:  املبسوط(، ابن مهران،  301)ص:  
   . إبراهيم اسم أعجمي، فإذا عربته العرب فإهنا ختالف بني ألفاظه، ومنهم من يقول إبرهم بغري ألف

 وفيها ويف نص النساء ثالثة ... أواخر إبراهام الح ومجال  قال الشاطب يف حرز األماين: " 
 ومع آخر األنعام حرفا براءة ... أخريا وحتت الرعد حرف تنزال 
 نحل مخسة أحرف ... وآخر ما يف العنكبوت منزال ويف مرمي وال 
 " ويف النجم والشورى ويف الذارايت والـ ... حديد ويروي يف امتحانه االوال 
 .." ووجهان فيه البن ذكوان ههنا  
 (. 39، )ص:484- 480األبيات:  

 قال البنا الدمياطي يف اإلحتاف، يف ذكر مواضع إبراهيم، واخلالف فيها: 
ثالثة وثالثني موضعا124ية:  ]اآل   ﴾ جي ﴿واختلف: يف   " السورة وهو مخسة عشر وهو ك  ،[ يف  ما يف هذه  والثالثة    ، ل 

النساء واألخري من األنعام    ، [ 163،  125]النساء اآلية:  َّ ىن  من  خن  ُّٱ  َّ زن  رن  مم  ُّٱوهي    ، األخرية يف 
اآلية:    َّمئ خئ حئ جئٱُّ التوبة 161]األنعام  ]التوبة اآلية:  َّ ىف يث ُّٱو   َّ زب رب ُّٱ  [ واألخريان من 

  َّ ىفيف يث  ىث  ُّٱو ،  َّ حي  جي  ُّٱ[ وموضعان يف النحل  35]اآلية:    َّ جي يه ىهُّ[ وموضع يف سورته  114
 مل يك ُّٱ، َّ هئجب مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ، َّ ييٰذ ىي مي خي ُّٱ[ وثالثة مبرمي  123،  120اآلية:    ]النحل 
[  31]العنكبوت اآلية:    َّ يل  ىل  مل  خل  ُّٱ[ واملوضع األخري من العنكبوت  58،  46،  31]مبرمي اآلية:   َّ ىل

الشورى اآلية:    َّ زث رث  يت ىت  ُّٱ  ويف  الذارايت  13]الشورى  اآلية:    َّ مخ جخ ٱُّٱ[ ويف  [ ويف  24]الذارايت 
[ واألول من  26اآلية:  احلديد  ]   َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ[ واحلديد  37]النجم اآلية:    َّ جل مك لكٱُّالنجم  

خفش عن ابن ذكوان أبلف بدل  [ فابن عامر سوى النقاش عن األ4]املمتحنة اآلية:    ﴾ حئ جئ يي ىي﴿املمتحنة  
  ،بعضهم فروى األلف يف البقرة خاصة وفصل    ، وكذا املطوعي عن الصوري  ، ابلياء وبه قرأ النقاش عن األخفشوالباقون    ء،اليا

الشا املصاحف  أهنا كتبت يف  املواضع  لغتان ووجه خصوصية هذه  األخفش, ومها  األخرم عن  ابن  رواية كثري عن  مية  وهي 
 (. 192، 191، )ص:3، ط اإلحتاف"،  حبذف الياء منها خاصة 
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 [. 36]إبراهيم:    َّ  زت رت
ابلياء يف احلالني:    ( 3) ﴾  خت ﴿   "، وقال:  ابإلمالة: علي   (2)   ﴾ ىب نب ﴿: "(1) -رمحه هللا-قال

ابن كثري ويعقوب. وقرأ أبو عمرو ويزيد وورش ومحزة وسهل والْبمجي واخلزاز عن هبرية وأمحد بن فرج 
 .  "واهلامشي عن ابن فليح بغري ايء يف احلالني ( 4) والباقون عن أيب عمرو عن إمساعيل ابلياء يف الوصل.

 يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ  عند قوله تعاىل: 

 [. 37]إبراهيم:  َّ  لك اك
 ." بفتح الياء: أبو جعفر وانفع وابن كثري وأبو عمرو (5)  ﴾ يت ىت ﴿قال: " 

  

 
 (. 4/197، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
الداين،    (2)  أبو عمرو  ابن مهران،  48، )ص:  2، طالتيسرييُنظر:  السرقسطي، 114، د.ط.، )ص:  املبسوط(،  ،  العنوان  (، 

   (. 61د.ط.، )ص: 
(،  337، د.ط.، )ص:اإلقناع(، ابن الباذش،  151، السرقسطي، د.ط.، )ص:العنوان(،  70، )ص:2، طالتيسري الداين،    (3) 

   (. 343، )ص:3، طاإلحتاف(، البناء الدمياطي،  181/ 2، د.ط.، )النشر ابن اجلزري،  
الباقون: قالون، وابن كثري، وابن عامر، وعاصم، والكسائي، وخلف، وافق أاب عمرو: ابن حميصن خبلفه، واليزيدي، واألعمش،   (4) 

 والوجه الثاين البن حميصن احلذف يف احلالني. 
، )ص:  2، طالتيسريالداين،   (،343، )ص:  3ط  ،حتافاإلالبنا الدمياطي،    (،2/300د.ط.، ) ،النشرابن اجلزري،  يُنظر:    (5) 

   (. 258، د.ط.، )ص: املبسوط(، ابن مهران،  135
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 مم خم حم جم هل ملخل  حل جل مك لك خك حك ُّٱ  عند قوله تعاىل: 

 [.42]إبراهيم:    َّ  جن
"(1) -رمحه هللا-قال عباس(2)   ﴾جم﴿ :  اآلخرون  ابلنون:  زيد.  أيب  رواية    ( 3) واملفضل يف 

 . " ابلياء
 لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث ُّٱ  عند قوله: 
   [.46]إبراهيم:   َّ  مك

هللا-قال "(4) -رمحه  علّي.(5)   َّاكُّ:  اآلخر:  ورفع  األول  األول   بفتح  بكسر  الباقون 
 ."ونصب اآلخر

  األوىل   الالم   بكسر   قرأ   من   ﴾  اك يق ىق يف ﴿:  قوله   أماقال يف التفسري: "  
 مكرهم   لعظم  مثل  اجلبال  فزوال  الثقيلة  من  خمففة  إن«»  تكون  أن  أحدمها:  فوجهان  الثانية  ونصب
  املكسورة   والالم  انفية  إن«»  تكون  أن   واثنيهما.  لذلك   معدا  مكرهم  كان  الشأن  وإن  أي  ،وشدته
 تزول   أن   وحمال   : واملعىن   ، [ 143:  البقرة ]   َّ مليك  ىك  مك  لك  اك  ُّٱ  : كقوله   النفي  لتأكيد
 بفتح  قرأ  ومن  ،الدهر  أبد  حاهلا  على  الثابتة  وشرائعه  هللا  آلايت   مثل  اجلبال  أن  على  ،مبكرهم  اجلبال

 
الفرقان النيسابوري،    (1)  القرآن ورغائب  نؤخرهم" بنون  احلسن "إمنا  "وعن"    (، قال البنا الدمياطي: "4/197، )1، طغرائب 

النخاس  ، العظمة عن  العال  أبو  القاضي  انفرد  عادته  وبذلك  على  الطيبة  يف  ذلك  على  يعول  ومل  رويس  اإلحتاف،  عن   ،"
 (، وتعتْب هنا هذه القراءة من القراءات الشاذة. 344)ص:

اجلزري،  يُنظر:    (2)  )  ، النشر ابن  الدمياطي،    (، 2/300د.ط.،  ،  2، طالسبعة  التميمي،   (، 343، )ص:  3ط  ، حتافاإل البنا 
العظمة،  363)ص:   نون  النون  "نؤخرهم":  والقراءة":  األزهريقال  (،  هلُم،  مؤخر   ُ اّلل  والياء،  النون  يف  واحد  املختارة    املعىن 

قـ ر أ  ابلياء فهو إخبار عن فعله   من قرأ ابلنون فاّلل  يقول: إمنا نؤخرهم حنن ليوم، ،  ابلياء القراءاتمعا"،  و م ْن  /  2، )1، طين 
وال حتسنب هللا غافال عما يعمل الظاملون إمنا  )  وجه الياء أّن لفظ الغيبة املفرد قد تقّدم، فيكون ابلياء: (، وقال الفارسي: " 64

 . ( 5/31)،  2، طاحلجة للقراء السبعة"،  مثل الياء، وقد تقّدم مثله  ،ووجه النون أنّه قرأ يف املعىن ،   (42، )إبراهيم:(يؤخرهم
 الباقون هم: انفع، وابن كثري، وأبوعمروغري عباس، وابن عامر، وعاصم، ومحزة، والكسائي، وأبوجعفر، ويعقوب، وخلف.  (3) 
 (. 4/197، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (4) 
اجلزري،  يُنظر:    (5)  )  ، النشر ابن  الدمياطي،    (، 2/300د.ط.  )ص:3ط  ، حتافاإلالبناء  ط التيسريالداين،    (، 344،   ،2  ،

، )البيت:  احلرز   "،ويف لتزول الفتح وارفعه راشداً (، قال الشاطب: "257، د.ط.، )ص:  املبسوطابن مهران،    (،135)ص:
   (، وافق ابن حميصن قراءة الكسائي.801
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 . (1) " مر كما  واملعىن الفارقة، هي والالم الثقيلة من خمففة فإن  الثانية ورفع األوىل الالم
  َّ هئ مئ خئ حئ  جئيي ىي ني مي زي ري ُّٱ  عند قوله تعاىل: 

   [.48]إبراهيم: 
 .(3) "  ﴾ ىق ﴿مثل  ﴾ هئ ﴿: "(2) -هللارمحه -قال 

 [. 50]إبراهيم:  َّ جح مج  حج مث هت مت ُّٱ عند قوله تعاىل:
على    "آن"بكسر القاف وسكون الطاء والراء مكسورة منونة.  (5)   "رٍ طْ قِّ ": " (4) -رمحه هللا-قال 

 
 (. 4/203، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 

القراءات قال ابن زجنلة يف   الالم الم    ، بفتح الالم األوىل وضم الثانية   ﴾  اك يق ىق يف ﴿قرأ الكسائي  : "حجة 
أي وإن    ، خمففة من الثقيلة   ﴾  يق ىق يف ﴿وإن يف قوله   ، ليقول إن زيداً  : كما تقول  ،التوكيد وتزول رفع ابملضارعة

وإن كاد  " رم هللا وجهه وابن مسعود  وحجته قراءة علي بن أيب طالب ك  ،مل ينتفعوا به  ، يعين منرود ،مكر هؤالء لو بلغ مكر ذلك 
  ، معناه معىن حسن   ﴾  اك يق ىق يف ﴿ : قال الزجاج  ،  ابلدال وهذا دليل على تعظيم مكرهم  " مكرهم لتزول

وقرأ  ،  ومكرهم عنده ال خيفى املعىن وعند هللا مكرهم وإن كان مكرهم يبلغ يف الكيد إزالة اجلبال فإن هللا جل وعز ينصر دينه  
واملعىن وما كان    ، مبعىن ما والالم الم اجلحود   ،بكسر الالم األوىل وفتح الالم األخرية ﴾اك يق ىق يف﴿الباقون  

اإلسالم  دين  وأمر  النب  أمر  به  ليزول  مكرهم  كان  ما  أي  اجلبال  منه  لتزول  الراسيات  ،مكرهم  اجلبال  كثبوت  .."،  وثبوته 
 (. 379بتصرف، )ص: 

،   ﴾ اك ﴿م ْن قـ ر أ     األزهري: "  قال م ا( اجل ْحد، والتأويل: م ا م ْكرُهم لِّيزول به أمر  ) وأن مبعىن    فمعناه؛ ما كان مكرهم ألن ت زول 
يظهر دينه على األداين كلها، ودليل هذ    وهى اثبتة كثبوت اجلبال الرواسي؛ ألن هللا تبارك وتعاىل وعده أن ،    نبوة حممد  

ن ْصره،  َّرنمم ام يل ىل مل يك ُّٱ قوله: من  وعدهم  ما  خيلفهم  قـ ر أ  ،  أى: ال   ىق يف ﴿  : و م ْن 
ُر دِّينهِّ، وُمزيل    فمعناه: وقد كان مكرهم  ﴾ مك لك اك يق يبلغ يف املكيدة إىل إزالة اجلبال، غري أن هللا انصِّ

ُقهُ ، مكر الكفار  . ( 65، 2/64، )1، طمعاين القراءات "،  وماحِّ
 (. 4/197، )1، طورغائب الفرقان غرائب القرآن النيسابوري،  (2) 
اجلزري،  يُنظر:    (3)  )  ، النشر ابن  )ص:3ط  ، حتافاإلالدمياطي،    البنا   (، 2/58د.ط.،  طالتيسري الداين،    (، 344،   ،2  ،

طريق الصوري والدوري    أبو عمرو وابن ذكوان من  ﴾ ىق﴿ أمال    (،117، د.ط.، )ص:  اإلقناع (، ابن الباذش،  51)ص:
   وقلله األزرق ومحزة من روايتيه كما يف الشاطبية.   ،عن الكسائي 

 (. 4/197، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (4) 
 (.  390، )ص: 1، طالكامل(، اهلذيل، 257، د.ط.، )ص: املبسوط ابن مهران،  يُنظر: (5) 
ن، والش قِّرانق طِّر ان على ف عِّالن، وهو أحد احلروف اليت جاءت على ف عِّالن؛ وهي: ث وأما القطران ففيه ثالث لغات:    ،  لِّث ان، وبدِّال 

ويقال أيًضا: ق ْطر ان بفتح القاف وإسكان الطاء. وقِّْطران بكسر القاف وإسكان الطاء. واألصل فيها ق طِّر ان فُأسكنا على ما  
= 
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 . "ابلياء  "ينآ"أنه اسم فاعل: يزيد عن يعقوب والوقف على قراءته 
 يسيل   أي   يتحلب   ما   هو   ﴾  مث هت ﴿   ، القميص   وهو   سرابل   مجع   ﴾  مت ﴿ قال يف التفسري: " 

  حرارته   تبلغ  وقد  ته،وحد    حبره  اجلرب   فيحرق  اجلرىب  اإلبل  به   فتهنأ   فيطبخ  األهبل  يسمى  شجر  من
  فيطلى  ،الريح   مننت  اللون  أسود  وهو   ،به  يستسرج  وقد  النار،   اشتعال  فيه   يسرع  أن  شأنه   ومن  اجلوف

 والسواد   واالشتعال  واحلرقة  اللذع  عليهم  فيجمع  ،كالسرابيل  هلم   طألوه   يعود  حىت   النار  أهل  جلود  به
  مبنزلة   البدن  أن  فيه   العقلي  والوجه  ، النارين  بني  كالتفاوت   القطرانني  بني  التفاوت   أن  على  والننت،

  البدن  فلهذا البدن، هذا  بسبب ُيصل فإمنا والغموم اآلالم من للنفس ُيصل ما  وكل للنفس، القميص
  قرأ   ومن.  فيه  الردية  امللكات   آاثر  وسائر  والغضب  واحلرص  الشهوة  بنفوذ  النفس  جوهر  يف  وحرقة  لذع

 .(1) " حره املتناهي واآلين املذاب  والصفر النحاس فالقطر "ن آرٍ طْ قِّ  من"
 

        

      
  

 = 
ْلم ة وكِّْلم ة، لغة     متيمية. يقال يف ك لِّمة: ك 

 (. 4/204، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
أىن    ، د: حناًسا قد بلغ منتهى حرِّه أرا  "ْن ق ْطٍر آنٍ "مومن قرأ:    ،﴾  مث هت﴿: "هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري  أبو حممد عبدقال  

املتقدمني أنه كان يقرأ ذلك: "من قِّْطٍر آٍن" بفتح  قال الطْبي "وقد روي عن بعض  (، و 234، )ص:غريب القرآن"،  فهو آنٍ 
أنه:   إىل  النحاس. ومعىن "اآلن"  أنه:  إىل  القطر  نعته. وتوجيه معىن  الراء، وتصيري "آن" من  الطاء، وتنوين  القاف، وتسكني 

،  1، ط  الطربي تفسري ،  عكرمة موىل ابن عباس"  -فيما ذكر لنا   -الذي قد انتهى حره يف الشدة. وممن كان يقرأ ذلك كذلك 
(13/168 .) 

قال هللا عز    ، نه يقال للنحاس قطرأهو النحاس واملعروف يف اللغة   : وروي عن مجاعة من التابعني أهنم قالوا  ، هو قطران اإلبل وقيل:  
وهذا هو    :قال أبو جعفر   ، وقرأ ابن عباس وعكرمة سرابيلهم من قطر آن وفسراه ابلنحاس  ، ﴾جبحب هئ مئ خئ﴿   وجل

 . الصحيح ومنه قوله تعاىل وأسلنا له عني القطر والسرابيل القمص 
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 سورة احلجر 
  ، وكلماهتا ستمائة وأربعة ومخسون  ،وحروفها ألف وسبعمائة وواحد وسبعون  ،مكية ابإلمجاع 

 .وآايهتا تسع وتسعون
 . 50اىل   1احلجر ، اآلايت من :  سورة

 [. 2]احلجر:   َّ ىن من خن حن جن  يم ىم ُّٱٱعند قوله تعاىل:
 . الشموين بفتح الباء خمففة: أبو جعفر وانفع وعاصم غري  (2)   ﴾ ىم ﴿: "(1)-رمحه هللا-قال

 ".بضم الباء خفيفة: الشموين. الباقون ابلفتح والتشديد " امبُ رُ "و
قال   [. 8]احلجر:   َّ مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ٱُّٱ عند قوله تعاىل: 

ابلنصب: محزة وعلي وخلف وعاصم غري   ﴾  يق ﴿ ابلنون  (4)   ﴾ ىق يف ﴿: "(3) -رمحه هللا-
ابلرفع: أبو بكر ومحاد الباقون    "اْلم الئِّك ةُ "وفتح الزاي املشددة  بضم التاء    "لنز  تُ  ما "أيب بكر ومحاد.  

 .(5) "ابإلدغام: البزي وابن فليح "تنزل ما "مثله، ولكن بفتح التاء 
 

 (. 4/208، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
، )ص:  2، طالتيسري(، الداين، 345، )ص:  3ط  ،حتافاإلالبنا الدمياطي،  (،  2/301د.ط.، ) ،النشرابن اجلزري،  يُنظر:    (2) 

 (.  259، د.ط.، )ص: املبسوط(، ابن مهران،  135
فرددت إىل    ، ربيب  : ألنك لو صغرت رب لقلت   ؛ واألصل التشديد  ، مها لغتان  :قال الكسائي : "حجة القراءات قال ابن زجنلة يف   

أحدمها أن تكون ما انئبة عن اسم منكور يف موضع جر مبعىن    :قيل فيه وجهان  ؟ فما موضع ما يف رمبا  :فإن قال قائل   ،أصله 
وذلك أن إن ورب ال    ؛والوجه اآلخر أن تدخل كافة حنو هذه اآلية   ، تقديره رب ود يود الذين كفروا  :قال البصري ،  شيء

"،  [28فاطر:  ]َّ خصمص حص مس خس حس جس ُّٱ  :كقوله   (ما) مها ب  فإذا وليتهما األفعال وصلو   ، يليهما إال األمساء
، واآلخر:  حرف جر عند سيبويه، وتلحقها )ما( على وجهني: أحدمها أن تكون نكرة مبعىن شيء  ورب:(،  381،  380)ص

يريدون أهنا بدخوهلا كفت احلرف عن العمل الذي كان له، وهيأته لدخوله على ما مل   والنحويون يسموهنا كافة،   ،أن تكون كافة 
، وال تدخل على الفعل، فلما دخلت ما عليها هيأهتا  ى االسم املفرد، رب رجل يقول ذاكرب إمنا تدخل عل، يكن يدخل عليه 

 . [2]احلجر/  َّ حن جن يم ىم ُّٱٱللدخول على الفعل، فمن ذلك قوله:
 (. 4/208، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 
، )ص:  2، طالتيسري(، الداين، 345، )ص:  3ط  ،حتافاإلالدمياطي،    البنا(،  2/301د.ط.، ) ،النشرابن اجلزري،  يُنظر:    (4) 

، وهي كقراءة حفص ولكن ابلتخفيف، يُنظر:  ( (، قرأ ابن حميصن )ما نـُْنزِّل116، د.ط.، )ص:  العنوان  (، السرقسطي، 135
   (. 262، )ص:1، طامليسرخاروف،  

 (. 4/208، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (5) 
= 
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رمحه  -. قال [ 14]احلجر:    َّ  خض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱ  : عند قوله تعاىل 
 . (3) "ابلتشديد: يزيد (2)   ﴾خس ﴿: "(1)-هللا

   [. 15]احلجر:    َّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ  عند قوله تعاىل: 
 . (6)"خفيفة: ابن كثري  (5)  ﴾ جع ﴿: "(4)  -رمحه هللا-قال

   [.22]احلجر:  َّ ىث  نث مث ُّٱٱ:عند قوله تعاىل
 : (7)  -رمحه هللا-قال

 = 
  َّ يث ىث نث مث ُّٱقوله:    "نّزل ما ت  "حّجة من قرأ:  : "احلجة للقراء السبعةقال أبو علي احلسن بن عبد الغفار، يف  

قوله:    " زل ن  نُـ " وحجة من قال:  ،  [ 25]الفرقان/    َّ ىث نث مث ُّٱ قوله:  "نزل املالئكة ما تُ "[، وحجة من قال:  4]القدر/ 
األزهري5/38"، )[111]األنعام/    َّ مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ قرأ " :  (، وقال   ىق يف ﴿  من 

كان يف    "تـ ن زلُ "و   فالفعل للمالئكة،  " ما ت نزُل املالئكةُ "، واملالئكة مفعول هبا، و م ْن قـ ر أ   -عز  وجل   -فالفعل هلل  ﴾يق
على ما مل يُس م    " ما تـُنـ ز ُل املالئكةُ "وروى أبو بكر عن عاصم  ،  التاءين استثقاالً للجمع بينهما  فحذفت إحدى   " تتنزل "األصل  

 (. 2/67، )1، طمعاين القراءات "، فاعله 
 (. 4/208، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
   (. 194، د.ط.، )ص: املبسوط يُنظر: ابن مهران،  (2) 
 (. 4/208، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 
 (. 208/ 4املرجع السابق، ) (4) 
، )ص:  2، طالتيسري(، الداين، 345، )ص:  3ط  ،حتافاإلالدمياطي،    البنا(،  2/301د.ط.، ) ،النشرابن اجلزري،  يُنظر:    (5) 

ابن مهران،  136 ُسد ت وأُغشيتْ   "ُسكِّرت"معىن    (،259، د.ط.، )ص:  املبسوط(،  ثُ ،  ابلتخفيف، أي:  فهو    تقلوإذا 
 املعىن. ، فزايدة املبىن تدل على زايدة أوكد  يف معناه

أي سحرت وحبست، والعرب تقول سكرت الريح إذا سكنت فكأهنا حبست   "لقالوا إمنا سكرت "وقال ابن زجنلة: "قرأ ابن كثري  
معىن   أبصاران "فكأن  الباقون    " سكرت  وقرأ  فكأهنا حبست،  على حقيقتها  األشياء  تدرك  وال  نورها  ينفذ    ﴾ جع﴿ ال 

الفعل   أن  التشديد  قتادة سدت وحجتهم يف  أيضا وقال  أبو عمرو والغشاء احلبس  قال  ابلتشديد أي غشيت فغطيت كذا 
القراءات   التشديد مع اجلمع أوىل"،و  ﴾مع جع﴿ مسند إال مجاعة وهو قوله   ، والباقون  ( 380)ص:   ،5، طحجة 

هم: انفع، وأبوعمرو، وابن عامر، وعاصم، ومحزة، والكسائي، وأبو جعفر، يعقوب، وخلف، ووافق ابن حميصن واحلسن قراءة  
 ابن كثري. 

 (. 4/208، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (6) 
 (. 208/ 4املرجع السابق، ) (7) 
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 . (2) "محزة وخلف  التوحيد:على  (1) ﴾ نث﴿" 
   [. 41]احلجر:   َّ ام  يل ىل مل يك ُّٱ:   عند قوله تعاىل

هللا-قال "(3)   -رمحه  يعقوب   (4)  ﴾يٌّ ع لِّ  ىل ﴿:  النعت:  على  الياء  ورفع  الالم  بكسر 

 هللا   قال    ذكر   ما  االستثناء  من  إبليس  ذكر  وملا قال يف التفسري: "  .(6) "  وجمروراً   علي جاراً   (5)اآلخرون
  رضواين   على  أي  مروره  عليّ   أو  أراعيه  أن  عليّ   مستقيم  طريق  اإلخالص  يعين  ﴾ مل ﴿  سبحانه
 تفويض   الكالم  هذا  تضمن  بتوفيقه  هللا  عصمه  من  إال  آدم  بين يغوي  أنه  اللعني  ذكر  ملا:  وقيل.  وكراميت
  ﴾   يل ىل ﴿   . ومشيئيت   إراديت   إىل   األمور   تفويض   أي   هذا :  بقول   إليه   فأشري  تعاىل  مشيئته  إىل  األمور
  إىل   التفويض  طريق  أو  اإلخالص  أي  الشرف  علو  من  فهو   ابلتنوين  "يٌّ ع لِّ "   قرأ  ومن.  وأتكيده   تقريره

 . (7) " رفيع طريق بقضائه  واإلُيان هللا
 [. 45]احلجر:   َّ مج حج مث هت  مت  ُّٱ: عند قوله تعاىل

 :  (8)  -رمحه هللا-قال
  

 
اجلزري،  يُنظر:    (1)  )  ،النشر ابن  الدمياطي،  (،  223/  2د.ط.،  مهران،  346، )ص:  3ط  ،حتاف اإلالبناء  ابن  ،  املبسوط(، 

   (. 494، )ص: 1، طالكامل(، اهلذيل، 138د.ط.، )ص: 
  ﴾   نث ﴿، وقراءة قد جاءت الريح من كل مكان تريد الرايح : أن الريح يف معىن مجع أال ترى أنك تقول  ﴾ نث ﴿قراءة   (2) 

 . اومل يقل القحً  ﴾  ىث ﴿وحجتهم قوله  ، على اجلمع  
 (. 4/208) 1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 
اجلزري،  يُنظر:    (4)  )  ، النشرابن  مهران،  2/301د.ط.  ابن  د.ط. )ص:  املبسوط(،  اهلذيل،  260،  )ص:    1، طالكامل(، 

 (، وافق احلسن قراءة يعقوب. 582
 اآلخرون هم: املدنيان، وابن كثري، وابن عامر، والكوفيون.  (5) 
 (. 4/208، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (6) 

ر اٌط ع لِّيٌّ  " قال: م ْن قـ ر أ    قال األزهري: "   ام يل ىل﴿  ومن قرأ ،  واحلق   ىف الدين أراد: هذا طريق رفيع شريف  " ُمْست قِّيمٌ صِّ
، أى: على  ﴾ ر اط مستقيم علي     إراديت وأْمرِّي.  فاملعىن: هذا صِّ

 ( 2/69، )1، طمعاين القراءات"،  وقيل: هو كقولك: طريقك ع ل ي  
 (. 4/221، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (7) 
 (. 208/ 4املرجع السابق، ) (8) 



148 

  ( 2) بكسر العني: محزة وعلي وابن كثري وابن ذكوان واألعشى وُيىي ومحاد. الباقون   (1)   ﴾  مج ﴿"

 . (3) "بضمها
 [.49]احلجر:     َّ مك لك خك حك جك مق ُّٱٱ عند قوله تعاىل:

 . (5)  ﴾ جغ ﴿مثل   َّ جك مق ُّٱٱ: "(4) -رمحه هللا-قال 

واآلخرون(6)   ﴾حك جك﴿ عمرو.  وأبو  كثري  وابن  وانفع  جعفر  أبو  فيهما:    ( 7)ابلفتح 

 .(8) " ابإلسكان
  

 
، )ص:  2، طالتيسري(، الداين،  346،)ص:  3ط  ،حتافاإلالبنا الدمياطي،  (،  2/226د.ط.،)  ،النشرابن اجلزري،  يُنظر:    (1) 

الباذش،  136 ابن  الشاطب: "يكسران  337، د.ط.، )ص:  اإلقناع (،  قال  دانه صحبه مال(.  ـعيون شيوخا  الـ ...  "  عيوان 
   (، وكلها لغات.629، 628، )البيت: احلرز"، جيوب منري دون شك ،"

 املدنيان، والبصراين، وهشام، وحفص، وخلف، وقرأ ابن حميصن خبلفه، واألعمش بكسر العني.  (2) 
 (. 4/208، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 
 املرجع السابق.  (4) 
، )ص:  1، طالكامل (، اهلذيل،  76، )ص:  3ط  ،حتافاإلالبناء الدمياطي،  (،  1/393د.ط.، )  ،النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (5) 

353 .)   
وهيئ وأنبئهم ونبئ أبربع ...    "، مث قال: "ويبدل للسوسي كل مسكن ... من اهلمز مدا غري جمزوم ن امهال  قال اإلمام الشاطب: "

، واألبيات من ابب اهلمز املفرد وتتناول الكلمات املستثناه  َّ جك مق ُّٱ  "، ويقصد هناوأرجئ معا واقرأ ثالاث فحصال 
وأما اهلمزة من نبئ فلم يبدهلا إال محزة يف  (،  36يف )يوسف:  ﴾جغ﴿ يف احلجر، و  ﴾ مق ﴿السوسي من اإلبدال، ومنها  

 . الوقف فقط 
، د.ط.، )ص:  اإلقناع(، ابن الباذش،  136، )ص:  2، طالتيسري(، الداين،  164/ 2د.ط.، )  ،النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (6) 

   (، من ابب ايءات اإلضافة يف الشاطبية.368، )ص: 2، ط السبعة   (، التميمي،337
 اآلخرون: ابن عامر، والكوفيون، ويعقوب، وقرأ ابن حميصن واليزيدي بفتح الياء.  (7) 
 (. 4/208)،  1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (8) 
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 . 99اىل   51سورة احلجر ، اآلايت من : 
 [. 52]احلجر:  َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ عند قوله تعاىل:

هللا-قال "(1) -رمحه  مدغماً ،  (2)   َّ مل خل ُّٱ:  غري واببه  وخلف  وعلي  ومحزة  عمرو  أبو   :
 ".هشام

 [. 53]احلجر:   َّ جه ين ىن من خن حن  جن  ُّٱ عند قوله تعاىل:
هللا-قال  "(3) -رمحه    َّ ىن من  ُّٱ: 

اآلخرون(4)  محزة.  الشني:  وضم  الباء   ( 5) بسكون 
 ". ابلتشديد

 [. 54]احلجر:     َّ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه ُّٱ عند قوله تعاىل:
ابلتشديد وكسر النون املخففة: انفع مثله. ولكن مشددة النون: ابن    (6)   ﴾ يي ﴿قال: "

 
 (. 4/226، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
الدمياطي،  (،  2/3د.ط.، )  ، النشرابن اجلزري،  يُنظر:    (2)  ، )ص:  2، طالتيسري (، الداين،  346، )ص:  3ط   ،حتافاإل البنا 

ال  ص ينب  ز شت  متنعم إذ   الشاطب: "ابب ذكر ذال إذ يف الشاطبية، قال    (.99، د.ط.، )ص:  اإلقناع(، ابن الباذش،  42
يف )مجال(، مث    إىل اجليم   يف )متشت(   من التاء "، أي أن ذال إذ تدغم يف حروف ستة  ال واصال من توصال مجي  مس  ....هلاد

أي أدغم خلف عند التاء والدال وأظهر عند  "،  وأدغم "ضـ"ـنكا واصل توم "د"ره ... وأدغم "مـ"ـوىل وجده "د"ائم وال قال: " 
األربعة الباقية، وأدغم ابن ذكوان عند الدال وحدها وأظهر عند اخلمسة الباقية، وابقي القراء وهم: أبو عمرو وهشام فقط على  

 (. 261، 259، )البيت:احلرز ،  اإلدغام عند الستة 
 (. 4/226، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 

" حميسن:  وهو  قال  »هتامة«  لغة  العنيوالتخفيف  بتخفيف  »بشر«  من  مضارع  عادةتت  ، فعل  وتنبسط  الوجه  بشرة  عنده  ،  غري 
وحنن اذا ما نظران اىل  ،  لعني، يقال: »بشره يبشره تبشريا« والتشديد لغة »اهل احلجاز« وهو فعل مضارع من »بشر« مضعف ا

ترجعان اىل اصل االشتقاق:  القراءتني وجدانمها  العنيفال  هاتني  ، والتشديد من »بشر« مضعف  تخفيف من »بشر« خمفف 
 (. 1/225، ) 1، طالقراءات وأثرها يف علوم العربية "، حميسم،  العني

، )ص:  2، طالتيسري(، الداين، 223، )ص:  3ط  ،حتافاإلالبنا الدمياطي،  (،  2/239د.ط.، ) ،النشرابن اجلزري،  يُنظر:    (4) 
 (، وقرأ املطوعي بقراءة محزة. 516ص: )،  1ط ، الكامل(، اهلذيل،  88

 املدنيان، والبصراين، وابن عامر، وعاصم، والكسائي، وأبوجعفر، وخلف.  (5) 
، )ص:  2، طالتيسري(، الداين، 347، )ص:  3ط  ،حتافاإلالدمياطي،    البنا(،  2/302د.ط.، ) ،النشرابن اجلزري،  يُنظر:    (6) 

   (. 116، د.ط.، )ص: العنوان  (، السرقسطي، 136
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 . (2) "بفتح النون على أهنا عالمة رفع (1) كثري. الباقون
التفسري يف  "(3) قال   ال   احلرفني  وإسقاط   النون  مع  املتكلم  ايء   انفع  حذف  :حامت  أبو  قال: 

 قراءة  يف  أوردت   كما  يوردها  مل  الوقاية  ونون  ابلكسرة  اكتفاء  الياء  إال  ُيذف  مل  أبنه  وأجيب.  جيوز
 . (4)"فصيحة اللغتني وكلتا الياء ألجل اجلمع نون كسر  وإمنا التشديد،

 
 [. 56]احلجر:    َّ زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ عند قوله تعاىل:

بكسر النون: أبو عمرو وسهل ويعقوب وعلي وخلف  (6)   ﴾مئ ﴿: "(5) -رمحه هللا-قال 
 . (8) "ابلفتح (7) اآلخرون  وكذلك اببه.

  
  

 
 الباقون هم: البصراين، وابن عامر، والكوفيون، وأبوجعفر، وقرأ ان حميصن مثل ابن كثري.  (1) 
 (. 4/226، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (2) 
 (. 226/ 4املرجع السابق، ) (3) 
واألصل    ﴾  يي ﴿ »انفع«    اءةقر   (4)  النون خمففة،  نون    " تبشرونين "بكسر  للوقاية، مث حذفت  والثانية  للرفع،  األوىل  النون 

 . ولداللة الكسرة اليت قبلها عليها الوقاية بعد نقل كسرهتا اىل نون الرفع، مث حذف الياء محال على نظائرها يف رءوس اآلي 
الرفع يف نون الوقاية،    ، فأدغمت نون يضاً أ  "تبشرونين " واألصل   بكسر النون مشددة مع املد املشبع،  ﴾  يي ﴿  "ابن كثري "وقرأ   

 يي﴿ بنون مفتوحة خمففة، على أن أصل الفعل    ﴾  يي ﴿وقرأ الباقون  ،  ايء االضافة لداللة الكسرة عليها مث حذفت  
 . فالنون هي نون الرفع ﴾

 (. 4/226، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (5) 
اجلزري،  يُنظر:    (6)  )  ، النشرابن  الدمياطي،  (،  2/302د.ط.،  الداين،  347، )ص:  3ط  ،حتاف اإلالبناء  ،  2، طالتيسري(، 

 (. 337ص:  ) د.ط.، ،اإلقناع (، ابن الباذش،  136)ص: 
 اآلخرون هم: املدنيان، وابن كثري، وابن عامر، وعاصم، ومحزة، وقرأ اليزيدي، واحلسن بكسر النون.  (7) 
فتح النون: أن بنية املاضي عنده بكسرها كقولك: علم يعلم. واحلجة ملن كسر النون: أن بنية  فاحلّجة ملن  قال ابن خالويه: "  (8) 

 . ( 210، )ص:4، طاحلجة يف القراءات السبع"، املاضي عنده بفتحها كقولك: ضرب يضرب. وهذا قياس مطّرد يف األفعال 
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 .  مُ عل  ي   ملِّ ع   مثل طُ قن  ي   ط  وقنِّ  ،بُ ضرِّ ي   ب ر  ض    مثل طُ قنِّ ي   ط  قن  : لغتان مها  : "(1) قال يف التفسري
 .(2)"اللغتني أعلى األوىل أن الفارسي وزعم

  

 
 (. 4/228، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
أعلى، ويدّل   طم: لغتان، وكأن يقن  م ينق  م، ونقِّ م ينقِّ ط، لغتان، ومثله: نق  ط يقن  ط، وقنِّ ط يقنِّ قن  أبو علي احلسن الفارسي: "قال    (2) 

 . [ 28، ]سورة الشورى:   َّ خص حص مس خس ُّٱعلى ذلك اجتماعهم يف قوله: 
ط أكثر، ألن مضارع فعل جييء على يفعل ويفعل، مثل: يفسق، ويفسق، وال جييء  ط لغة، فهذا يدّل على أن يقن  وحكي أّن يقن  

 . ( 5/47، )2، طاحلجة للقراء السبعة"، يفعل مضارع فعل على: 
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 [. 59]احلجر:     َّ يق ىق يف  ىف يث ىث ُّٱ عند قوله تعاىل:
 . شجاع  ،مدغما حيث كان (2)   َّ  ىف يث ُّٱ:  "(1) -رمحه هللا-قال

 .(5) "ابلتشديد    (4) ابلتخفيف: يعقوب ومحزة وعلي وخلف. الباقون (3)  ﴾ ىق ﴿ 
  

 [.60]احلجر:    َّ  ىل مل يك ىك مك لك ُّٱ عند قوله تعاىل:
 . (7) "ابلتخفيف حيث كان: أبو بكر ومحاد(6)  ﴾ ىك ﴿قال: "

" التفسري:    الشيء   جعلت  والتثقيل  ابلتخفيف  رتهوقد    الشيء  تُ رْ قد  :  اللغة  أهل  قالقال يف 
  على   جعلها أي  األمور  وقدر  الكفاية،   مقدار  على  جعلها   أي  األقوات   هللا   قدر  ومنه   غريه،  مقدار  على

 
 (. 4/226، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
، )ص:  2، طالتيسري (، الداين،  32، )ص:  3ط  ، حتافاإلالدمياطي،    البنا (،  1/281د.ط.، )  ، النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (2) 

 (. 117، )ص: 2، طالسبعة  التميمي، (، 21
 " وإظهار قوم آل لوط لكونه ... قليل حروف رده من تنبال "  قال الشاطب )رمحه هللا(: 

 " إبدغام لك كيدا ولو حج مظهر ... إبعالل اثنيه إذا صح العتال "
واألبيات من ابب اإلدغام الكبري، احلكم املقروء اإلدغام للسوسي من طريق الشاطبية، وأليب  (، 127، 126، )البيت:حرز األماين 

 عمرو من طريق الطيبة. 
، )ص:  2، طالتيسري (، الداين،  32، )ص:  3ط  ، حتافاإلالبنا الدمياطي،  (،  1/281د.ط.، )  ، النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (3) 

   (.117، )ص: 2، طالسبعة  التميمي، (، 21
 الباقون هم: املدنيان، وابن كثري، وأبوعمرو، وابن عامر، وعاصم، وقرأ األعمش ابلتخفيف.   (4) 
 (. 4/226، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (5) 

الفارسي: " التثقيل قوله قال  التخفيف:  ، [18]فصلت/    َّ مغ جغ مع ُّٱ:  حّجة   َّ منىن خن حن جن ُّٱوحّجة 
 (.  5/48، )2، طاحلجة "، [ 24]العنكبوت/ 

، )ص:  2، طالتيسري(، الداين، 347، )ص:  3ط  ،حتافاإلالبنا الدمياطي،  (،  2/302د.ط.، ) ،النشرابن اجلزري،  يُنظر:    (6) 
   (. 260، د.ط.، )ص: املبسوطابن مهران،   (، 136

الفرقانالنيسابوري،    (7)  القرآن ورغائب  ابلتخفيف    ﴾  يك ىك ﴿ قرأ أبو بكر  (. قال ابن زجنلة: " 4/226، )1، طغرائب 
وقرأ الباقون ابلتشديد من قدر يقدر تقديرا  [،  3]الطالق:    َّ مج حج مث هت مت خت ُّمن قدر يقدر وحجته قوله  

  مها لغتان: قد رت وق د ْرت مبعىن واحد. ":  األزهريقال  (، و 384، )ص:5،طحجة القراءات"،  فكان الفعل على لفظ مصدره
 . (2/72، )1، طمعاين القراءات "،  يدل على التخفيف، وهذا كله من التقدير ال من الُقْدرة ،  ﴾ مه جه﴿ قوله: 
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:  وقيل.  دبران:  الزجاج  وقال.  كتبنا :  قدران  معىن  يف:  وقيل.  والشر  اخلري  أبواب   يف  يكفي  ما  مقدار
 .قضينا

  ابهلا   ما:  قيل  كأنه   سؤال  جواب   وأنه  استعماالً   أكثر  املعىن  هذا  يف  واملشدد   متقارب،  والكل
 . (1)"اهلوالك  يف الباقني أي    َّ  ىل مل يك ىك ُّٱ: فقيل الناجني؟ من استثنيت

 [. 71]احلجر:   َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱ عند قوله تعاىل:
 .(3) "بفتح الياء: أبو جعفر وانفع(2)   ﴾ يل ىل ﴿قال: " 

 [. 89]احلجر:    َّ مك لك خك  حك جك ُّٱ عند قوله تعاىل:
 .(5) " بفتح ايء املتكلم: جعفر وانفع وابن كثري وأبو عمرو (4)  ﴾خك  حك﴿قال: " 

  

 
 (. 4/229،)1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
، )ص:  2، طالتيسري(، الداين،  348، )ص:  3ط  ،حتافاإلالبنا الدمياطي،  (،  167/ 2د.ط. )  ،النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (2) 

   (.261، د.ط. )ص: املبسوط(، ابن مهران،  136
 (. 4/226، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 
، )ص:  2، طالتيسري(، الداين، 348، )ص:  3ط  ،حتافاإلالدمياطي،    البنا(،  2/302د.ط.، ) ،النشرابن اجلزري،  يُنظر:    (4) 

   (. 261، د.ط.، )ص: املبسوط(، ابن مهران،  136
 (. 4/226، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (5) 



154 

 سورة النحل 
  ، حروفها سبعة آالف وسبعمائة وسبعة  ،(1) إخل  َّ مس خس ٱُّٱ  : )مكية غري ثالث آايت 

 آايهتا مائة ومثان وعشرون(  ،ا ألف ومثامنائة وأحد وأربعوناهتكلم
 . 23اىل  1سورة النحل: اآلايت من  

 [. 1]النحل:   َّ  لك اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث ُّٱ عند قوله تعاىل:

  ( 3) واآلخرون وما بعده بتاء اخلطاب: محزة وعلي وخلف.    (2)   ﴾  لك ﴿: "-رمحه هللا-قال  

 . (4)"على الغيبة
 ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك ٱُّ عند قوله تعاىل:

 [.2]النحل:     َّ ني مي زي ري ٰى ين

" الثالث ﴿ مث ﴿قال:  ابلفتحات  وزيد  ( 5) ابلرفع   ﴾  نث ﴾  مثله    وأبوزيد : سهل وروح 
الفوقانية: جبلة التاء  ابلنصب: ابن كثري وأبو   ﴾ يك من اإلنزال    ﴾ىك ﴿  ،لكن بضم 

 عمرو ورويس.  

 

 يل ىل مل يكُّ[ إىل قولِّه تعاىل: 95]النحل:   َّ ٰذيي ىي مي خي حي جي ُّٱوهي قولُه تعاىل:  (1) 

جامع  الطْبي، آخرها. يُنظر:  يف  غري ثالث آايت  ة[ نزلت بعد قتل محزة أبُحد. وقيل: مكي 97]النحل:  َّمم ام
 . (14/158)، 1ط ،  البيان يف أتويل القرآن 

اجلزري،  يُنظر:    (2)  )  ، النشرابن  و:  282/ 2د.ط.،  الدمياطي،  (،  2/302،  )ص:  3ط  ،حتاف اإلالبناء  الداين،  349،   ،)
   (. 329د.ط.، )ص:   ، اإلقناع(، ابن الباذش، 121، )ص: 2، طالتيسري

 .   اآلخرون هم: املدنيان، وابن كثري، والبصراين، وابن عامر، وعاصم، وقرأ األعمش ابلتاء (3) 
 (. 4/240، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (4) 

ابلتاء: وتقرأ ابلياء. فمن ق ال  ابلتاء فكأنه خاطبهم ومن  وىل واليت بـ ْعد ها كلتامها  اأْلُ  َّ لك اك يق ىقُّقرأ قال الفراء: "
به من كفرهم وإشراكهم َّىقُّمُث  ق ال     قرأ ابلياء فكأن  القرآن نـ ز ل  ع ل ى حُم م د  (،  2/94، )1، طمعاين القرآن"،  يعجِّّ

تعاىل هللا      لتاء: أنه أراد: قل هلم اي حممد يف حال الغيبة. واحلجة ملن قرأه اب   ابلياء: أنه أخْب هبا عن املشركني  فاحلجة ملن قرأ 
 عما تشركون اي كفرة. 

اجلزري،  يُنظر:    (5)  )  ،النشر ابن  الدمياطي،  (،  2/302د.ط.،  اهلذيل،  349، )ص:  3ط  ،حتاف اإلالبناء  ،  1، طالكامل (، 
 (.  370، )ص: 2، طالسبعة (، التميمي، 489)ص: 
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 .  (2)"ابلتشديد من التنزيل (1) والباقون
 خن حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  عند قوله تعاىل:

   [.7]النحل:     َّ ىن من
 . (5)"بكسرها (4) الباقونبفتح الشني: يزيد.  (3) ﴾ يمجن  ىم ﴿قال: "

تعاىل: قوله    يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث ُّٱ  عند 

 [. 11]النحل:   َّ  يل ىل مل يك ىك مك اكلك
 

 .  الباقون هم: املدنيان، وابن عامر، والكوفيون، وقرأ احلسن بقراءة روح، وقرأ اليزيدي واحلسن بقراءة رويس (1) 
 (. 4/240، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (2) 

معاين  "،  أى: ينزهلم هللا   ﴾ يك ىك﴿والقراءة املختارة    فهو على ما مل يسم فاعله،   " تـُنـ ز ُل املالئكةُ "   من قرأ األزهري: " قال  
  ﴾  نث مث ﴿ (، وقد تبني أن القراءات املختلفة يف الكلمة منبثقة من آايت الذكر احلكيم فقراءة  2/75) ، 1، طالقراءات 

  " املالئكة " ابلتاء مضمومة وفتح الزاي   " لنز  تُ [، وقراءة " 4،]القدر:َّيث ىث نث مث ُّٱ : حجته قوله بفتح التاء والنون، 
وحجتهم    ، أي هللا ينزهلا   " ينزل املالئكة[، قراءة " 25، ]الفرقان:﴾  نث مث ﴿  تعاىل: رفع على ما مل يسم فاعله وحجته قوله 

]األنعام:﴾ حم جم يل ىل مل ﴿  تعاىل:   قوله  التخفيف    [، 111،  يف  ،  ﴾ خي حي جي ﴿ وحجتهم 
 [. 44]النحل:

اجلزري،  يُنظر:    (3)  )  ، النشرابن  الدمياطي،  (،  2/302د.ط.،  )ص:  3ط  ، حتافاإلالبناء  مهران،  349،  ابن  ،  املبسوط(، 
 (.  262د.ط.، )ص: 

لفظ    (4)  على  والسكت  ابلنقل  محزة  ويقف  جعفر،  وأبو  والكوفيون،  عامر،  وابن  والبصراين،  كثري،  وابن  انفع،  هم:  الباقون 
 .  )األنفس( 

الفرقان النيسابوري،    (5)  ورغائب  القرآن  طغرائب   ،1( قال  4/240،  جعفر (،  "  أبو  وعز  الفراء:  جل   خل ُّٱ:وقوله 

املعىن لوال    : إال مبشقة وقال غريه  : جماهد قال روى ابن جريج عن    ﴾ يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل
،  1، طمعاين القرآن "، الفراء،  وهي مبعىن األول إال أنه مصدر   " ق األنفسإال بش  "وقد قرئ    ،اإلبل مل تبلغوا البلدان إال مبشقة

ني   ﴾  يمجن ىموقوله: ﴿   ( " 4/56) اسم وكأن الش ّق فِّْعل    وكأنه   ،  ومعناها: إِّال  جب ْهد األنفسأكثر اْلُقر اء ع ل ى كسر الشِّّ
أن    ﴾  يمجن ىم﴿  وقد جيوز ىف قوله   "، قِّّ اأْل نـُْفسِّ إِّال  بِّش  " وقد قرأ بِّهِّ بعضهم    ، ُكْره االسم وأن اْلك ْره الفعل كما تُوهِّّم أن الْ 

ن ُه كالنصف  تذهب إىل أن اجلْ هد ينقص من قوة الرجل ونـ ْفسه ح ىت  جيعله قد ذ ه ب ابلنصف من قّوته، فتكون الكسرة ع ل ى أ  
ّق الش ع رة ومها متقارابن، فإذا قالوا   ّق لشّقة الشاة ويُقال: املاُل بيين وبينك ش ّق الشعرة وشِّ ا الشِّّ شققت  والعرب تـ ُقوُل: خذ ه ذ 

 (. 2/97، )1، ط  معاين القرآن"، الفراء،  ومل نسمع غريه  ،علْيك  ش قًّا نصبوا 
الشق نصف الشيء، وعليه يكون املعىن مل تبلغوا ذلك  بكسر الشني،  ﴾ يمجن ىم﴿ والواضح من كتب اللغة واملعاين أن قراءة  

 ، أي مبشقة وتعب. البلد الذي تريدونه بغريها إال بنقصان نصف قوة أنفسكم
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 . (3) "بياء الغيبة (2) اآلخرون  ُيىي ومحاد.ابلنون: (1)  ﴾ زث ﴿قال: "
   َّ زيمي ري  ٰى ىنين نن من زن رن مم ُّٱ  عند قوله تعاىل: 

   [.12]النحل: 
 ، كلها مرفوعات: ابن عامر ( 4)   ﴾  ري  ٰى ىنين نن﴿ : "-رمحه هللا-قال 

  ﴾  ري﴿ : بنصب اجلميع على أن  ( 5) الباقون   ﴾  ري  ٰى ﴿ يف    املفضل وافق حفص و 
 .(6) "حال

 
اجلزري،  يُنظر:    (1)  )  ، النشرابن  الدمياطي،  (،  2/302د.ط.،  )ص:  3ط  ، حتافاإلالبناء  مهران،  349،  ابن  ،  املبسوط(، 

 (.  338، د.ط.، )ص: اإلقناع(، ابن الباذش، 262د.ط.، )ص: 
 (، رمز الصاد لشعبة.  808"، ) البيت:   وينبت نون صحّ : " احلرزقال الشاطب يف 

 .   الباقون هم: املدنيان، وابن كثري، والبصراين، وابن عامر، والكوفيون غري شعبة (2) 
ابلنون  "  ننبت لكم به الزرع "أ أبو بكر  قر (، قال ابن زجنلة: "  4/240، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،    (3) 

 رب يئ ىئ ﴿ وقرأ الباقون ابلياء أي ينبت هللا وحجتهم قوله قبلها  ، ﴾ حس جس ﴿هللا أخْب عن نفسه بلفظ امللوك كما قال 
املعىن يف النون والياء قريبان من السو اء، والياء  ":  األزهريقال  (،  386، )ص:5، طحجة القراءات "،  ﴾ نبىب مب زب

) أجودمها العظمة(،  2/75"،  نون  أنبت هللا يف األرض فهو    معجم   جاء يف ، و والنون  فعله،    " نبت "اللسان: كل ما  والنبات 
النبات إنباات " وجيري جمرى امسه، يقال:   العرب ""، ابن منظور،  أنبت هللا  القراءات  " مادة »نبت«  لسان  /  2)  ، 1، ط معاين 

 . (37:)سورة آل عمران   ﴾ حك جك مق﴿ هللا تعاىل:  ولهق (، ومنه 95
اجلزري،  يُنظر:    (4)  )  ، النشرابن  الدمياطي،  (،  2/302د.ط.،  الداين،  350، )ص:  3ط  ،حتاف اإلالبناء  ،  2، طالتيسري(، 

   (. 263، د.ط.، )ص: املبسوط(، ابن مهران، 137)ص: 
 الباقون هم: املدنيان، وابن كثري، والبصراين، والكوفيون غري حفص.  (5) 
 (. 4/240، )1، طالفرقان غرائب القرآن ورغائب النيسابوري،  (6) 

" الفارسّي:  قوله:  قال  معطوفً   ﴾ ىنين نن﴿ النصب يف  ليكون  وداخاًل أحسن،  قبله  ما  إعرابه، الستقامته يف  ا على   يف 
 ىف يث ُّٱ[، وقوله:  39]الفرقان/    ،َّ ملىل يك ىك مك ُّٱ  املعىن، أال ترى أن ما يف التنزيل من حنو قوله:

 له، فكذلك إذا محل ذلك على  ومشاكاًل  عطف عليه،النصب، ليكون مثل ما يُ [ خيتار فيه 31]اإلنسان/    َّ يق ىق يف
فإن ذلك ال    ، بعد هذه األشياء املنصوبة احملمولة على )سخر(   ﴾ ري﴿ التسخري، كان أشبه، فإن قلت: فكيف جاء  

،  َّ ىنين نن من زن رن ُّٱ  ُيتنع، ألّن احلال تكون مؤّكدة وجميء احلال مؤّكدة يف التنزيل ويف غريه كثري، كقوله: 
[، فكما محال هنا على التسخري  33]إبراهيم/    َّحلخل جل مك لك خك ُّٱويقوي النصب قوله:  ،  [91]البقرة/  

وكأّن ابن عامر قطعه عن سّخر، لئاّل جيعل احلال مؤّكدة، فابتدأ    على التسخري  األخرى، وكذلك النجوم قد محلتكذلك يف  
= 
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 [.19]النحل:   َّ نب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ تعاىل:عند قوله  

 .عن هبريةابلياء التحتانية فيهما: اخلزاز  (1)   ﴾ نب مب زب ﴿: "-رمحه هللا-قال 

 . (3) "بتاء اخلطاب  (2)اآلخرون
]النحل:    َّ مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ  عند قوله تعاىل: 

20 .] 
الباقون  (4)   ﴾  رت﴿"  قال: األعشى.  غري  وعاصم  ويعقوب  سهل  الغيبة:  على   (5) على 

 .(6)"اخلطاب 
  

 = 
  َّ جل مك لك خك ُّويدل على جواز ذلك أنه إذا جاء:  ، والنجوم، وجعل مسّخرات خْبا عنهاالشمس والقمر 

 . ( 57، 56، 5/55، )2، طاحلجة للقراء السبعة"، ا مسخران، فجاز اإلخبار ابلتسخري عنها لذلك علم من هذا أهنم
، د.ط.، )ص:  املبسوط(، ابن مهران،  371، )ص:  2، طالسبعة   (، التميمي،583، )ص:  1، طالكامليُنظر: اهلذيل،    (1) 

263 .)   
 .   اآلخرون هم: املدنيان، وابن كثري، والبصراين، وابن عامر، والكوفيون غري اخلزاز عن هبرية (2) 
الفرقانالنيسابوري،    (3)  القرآن ورغائب  فأما ما روي عن عاصم من أنه قرأ كّله  (، قال الفارسّي: "4/240، )1، طغرائب 

احلجة للقراء  "،  ، كأنه: قل هلم: وهللا يعلم ما يسّرون وما يعلنون، والذين يدعونابلياء، فهذا على توجيه اخلطاب إىل النب 
 . ( 5/95، )2ط السبعة، 

، )ص:  2، طالسبعة  التميمي،(،  263، د.ط.، )ص:  املبسوط(، ابن مهران،  137، )ص:  2، طالتيسري الداين،    يُنظر:  (4) 
   (.583، )ص: 1، ط الكامل (، اهلذيل،  371

   الباقون هم: املدنيان، وابن كثري، وابن عامر، محزة، والكسائي، وخلف، وقرأ احلسن ابلياء.  (5) 
 (. 4/240، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (6) 

والذين تدعون من  " خبارا عن املشركني وقرأ الباقون  ابلياء إ َّ نت مت زت رت يب ُّٱ: قرأ عاصم: "احلجة قال ابن زجنلة يف 
 (. 387"، )ص:﴾ملىل يك ىك﴿وما أتخر   ﴾  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ﴿وحجتهم ما تقدم وماأتخر فما تقدم  " دون هللا

ابلياء، فالتاء للمخاطبة: أي إن اّلل     ﴾ رت يب﴿ مث قرأ  ،  ﴾ نب مب زب رب يئ ىئ﴿م ْن قـ ر أ   ":  األزهريقال  
فعل لعابديها،    ﴾ رت﴿ أراد ابلذين: معبوداهتم من األصنام، و    ﴾ رت يب﴿ يعلم ما تسرون أنتم وما تعلنونه، وقوله:  

ومن قرأها كلها ابلياء فهو  ،  ﴾ ؛ ألنه وصفها بصفة املميزين يب ﴿كان وجه الكالم، وإمنا قال    "واليت ي ْدُعون  "ولو قال:  
رهمخْب ع  . (2/75، )1، ط معاين القراءات"، وع النِّيتهم ن الغيب، كأنه قال: هللا ي علُم سِّ
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 . 42اىل  24سورة النحل: اآلايت من  
   َّ جنحن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  عند قوله تعاىل: 

 [. 27]النحل: 
 هبرية   عن   اخلزاز  وقرأ. البزي عن اخلزاعيو  كثري  ابن عن زمعة "ُهداي  " مثل (1)  "ايرك  شُ "قال: "

 . "القصص«»  و الكهف«» يف وكذلك  ، الياء بفتح  (2) الباقون الياء،  مرسلة ﴾مم خم﴿

 . (5) "بفتحها (4) اآلخرون انفع، : النون بكسر (3)   ﴾ يم ﴿ 
التفسري: "  مشاقة  املؤمنني  مشاقة  ألن  املتكلم  ايء   حذف   فعلى  النون  بكسر  قرأ   ومنقال يف 

 . (6) "هللا
   [.28]النحل:   َّ ٰرٰى ٰذ  يي ىي مي ُّٱ عند قوله تعاىل:

 
، د.ط.  اإلقناع(، ابن الباذش،  350، )ص:  3ط   ،حتافاإلالبنا الدمياطي،  (،  2/303د.ط.، )  ،النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (1) 

 (.  390، )ص: 1، ط الكامل(، اهلذيل، 338)ص: 
 مم خم حم ﴿ اختلف عن البزي يف:    (، 808"، حرز األماين، )البيت: شركاى اخللف يف اهلمز هلهال ويف    قال الشاطب: "

والوجه األول ضعيف    ، بات اهلمز كقراءة غريه من القراءوالنطق بياء مفتوحة بعد األلف وروي عنه إثفروي عنه حذف اهلمز   ﴾
واحلق أن هذه الرواية مل تثبت عن البزي من  "يف النشر:    ابن اجلزري  ال يقرأ به، وأشار الناظم إىل ضعفه بقوله )هلهال( قال 

 " طريق التيسري والشاطبية وال من طريق كتابنا وهو وجه ذكره الداين حكاية ال دراية
 الباقون هم: املدنيان، وابن كثري، والبصراين، وابن عامر، وشعبة، وحفص غري اخلزاز، ومحزة، والكسائي، وخلف.  (2) 
، )ص:  2، طالتيسري(، الداين، 350، )ص:  3ط  ،حتافاإلالبنا الدمياطي،  (،  2/303د.ط.، ) ،النشرابن اجلزري،  يُنظر:    (3) 

   (. 263، د.ط.، )ص: املبسوط(، ابن مهران،  137
 اآلخرون هم: ابن كثري، وأبوعمرو، وابن عامر، وعاصم، ومحزة ، والكسائي، وأبوجعفر، ويعقوب، وخلف.  (4) 
 (. 4/255، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (5) 

بكسر النون أراد تشاقونين أي تعادونين فحذف إحدى النونني استثقاال للجمع بينهما    ﴾ جنحن يم﴿ قرأ انفع   قال ابن زجنلة: "
القراءة عالمة    ه ا إىل النفس والنون يف هذبفتح النون ال جيعلونه مضافً   ﴾  يم ﴿وقرأ الباقون  ،  وحذف الياء اجتزاء ابلكسرة

ومن قبل فيهم  (، قال الشاطب: "388، )ص:القراءات حجة  "،  قراءة انفع يف موضع النصب  رفع والنون مع الياء احملذوفة يف ال
 (، يقصد تشاقون. 808، )البيت: حرز األماين"، يكسر الّنون انفع

(، وقد ذكر الفارسي يف كتابه احلجة معىن قراءة انفع ابلكسر  4/258، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،    (6) 
ومن هذا قيل ملن خرج عن طاعة اإلمام وعن    ، جانب، وال تكونون معهم يدا واحدةتكونون يف جانب واملسلمون يف  وهو  

 . مجلة مجاعة املسلمني: شّق العصا، أي: صار يف جانب عنهم، فلم يكن مالئما هلم، وال جمتمعا معهم يف كلمتهم
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 . (2)" وخلف محزة:  ابإلمالة بعده وما(1)  ﴾ ىي ﴿قال: "
تعاىل:  قوله   ٰى ين ىن مننن زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱ  عند 

 [.37]النحل:     َّ  ري

 بضم  ( 4) الباقون  وخلف،  وعلي  ومحزة  عاصم : الدال   وكسر  الياء  بفتح (3)   ﴾  رن مم ﴿قال: "

 . (5) "الدال وفتح الياء
 مم ام يل  ىل مل يك ىك ُّٱ  لرسوله   قائالً   اخلطاب   خصص  مثالتفسري: "قال يف  

.  يهتدي   ال   معناه   يهدي   ال :  الفراء  وقال :  عباس  ابن   قال  أضله،   أحدا   يرشد  ال  َّ ننمن زن رن
  مهدايً   يكون   فلن  هللا   أضله   من  هداية   على  أحد  وال  أنت  تقدر   ال   فمعناه  للمفعول  البناء  على  قرأ  ومن

 . (6)"منصوراً 

 
، د.ط.  اإلقناع(، ابن الباذش،  263، د.ط.، )ص:  املبسوط(، ابن مهران،  2/303د.ط.، )  ، النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (1) 

   (. 328، )ص: 1، ط الكامل، اهلذيل، (129)ص: 
الفرقانالنيسابوري،    (2)  القرآن ورغائب  ،  حرز األماين"،  معا يتوفّاهم حلمزة وّصال (، قال الشاطب: " 256/ 4، )1، طغرائب 

 ( 809)البيت: 
وحجة    ، أردت مجاعة املالئكةاعلم أن فعل اجلميع إذا تقدم يذكر ويؤنث فإن ذكرته أردت مجع املالئكة وإذا أنثته  قال ابن زجنلة: "

 (. 388، )ص: 5، ط حجة القراءات "، ﴾ ني مي زي﴿التاء قوله تعاىل  
اجلزري،  يُنظر:    (3)  )  ، النشرابن  الدمياطي،  (،  2/304د.ط.،  الداين،  351، )ص:  3ط  ،حتاف اإلالبناء  ،  2، طالتيسري(، 

،  حرز األماين "،  كامال يهدي بضّم وفتحةمسا    قال الشاطب: "   (.263، د.ط.، )ص:  املبسوط(، ابن مهران،  137)ص:  
(، )مسا كامال( هم انفع، ابن كثري، أبو عمرو، وابن عامر، قرأوا "يُهد ى"، بضم الياء وفتح الدال، وقرأ احلسن  810)البيت: 

 واألعمش، بفتح الياء. 

 (. 4/256، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (4) 
 أبو جعفر، ويعقوب. و   ابن عامر،و أبو عمرو، و ابن كثري، و   الباقون هم انفع، (5) 
بضم    ﴾ رن مم ام يل﴿ وقرأ الباقون  (، قال ابن زجنلة: "4/260، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،  (6) 

له فإن هللا ال    :الياء وفتح الدال على ما مل يسم فاعله أي من أضله هللا ال يهديه أحد عن عكرمة عن ابن عباس قال قيل 
مثل ال يهان من أكرمه هللا ومن يف  "  ال هادي ملن أضله هللا"ءة أيب  يهدي من يضل قال من أضله هللا ال يهدى وحجتهم قرا

ُ، وهذا(، 389، )ص:5، طحجة القراءات "،  موضع رفع ألنه مل يسم فاعله  له اّلل  عز     -نظري قوله  فاملعىن: ال يـُْهد ى أحد ُيضِّ
   .﴾مضحط خض حض جض مص خص ٱٱ﴿:  -وجل  
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 مع﴿ "  قال:  [. 40]النحل:    َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ تعاىل: عند قوله  
      (1)  ﴾جغ

 . (3) "ابلرفع (2) الباقون وعلي، عامر ابن: ابلنصب
 

  

 
اجلزري،  يُنظر:    (1)  )  ، النشرابن  الدمياطي،  (،  2/220د.ط.،  )ص:  3ط  ، حتافاإلالبناء  مهران،  190،  ابن  ،  املبسوط(، 

   (. 264د.ط.، )ص: 
 .   الباقون هم: انفع، وابن كثري، وأبوعمرو، وعاصم، ومحزة، وأبوجعفر، يعقوب، وخلف (2) 
الفرقانالنيسابوري،    (3)  القرآن ورغائب  فالنصب على ضربني أحدمها أن يكون  (، قال ابن زجنلة: "4/256، )1، طغرائب 

والرفع    ﴾ مع﴿ على جواب    والوجه الثاين أن يكون نصباً   ،املعىن أن يقول فيكون   ﴾ مظ حط﴿ على    عطفاً   ﴾ جغ ﴿قوله  
 ( 390، )ص:5، طحجة القراءات "، على فهو يكون على معىن ما أراد هللا فهو يكون 
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 . 60اىل    43سورة النحل: اآلايت من  
    َّين ىن من خن حن  جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  عند قوله تعاىل: 

   [.43]النحل: 
 . (3) "ابلياء جمهوالً  (2) الباقونابلنون: حفص غري اخلزاز. (1)   ﴾ خم ﴿قال: "

 ين ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ٱُّ عند قوله تعاىل:
 [. 48]النحل:   َّ  زي ري ٰى

 . بتاء اخلطاب: محزة وعلي وخلف (4)  ﴾  ىك مك ﴿" قال:
 .بتاء التأنيث: أبو عمرو وسهل ويعقوب (5)  ﴾  رن ﴿ 

  
 

، )ص:  2، طالتيسري(، الداين، 351، )ص:  3ط  ،حتافاإلالبنا الدمياطي،  (،  2/296د.ط.، ) ،النشرابن اجلزري،  يُنظر:    (1) 
 (.  248، د.ط.، )ص: املبسوط(، ابن مهران،  130

 .   الباقون هم: املدنيان، وابن كثري، والبصراين، وابن عامر، وشعبة، ومحزة، والكسائي، وخلف (2) 
الفرقانالنيسابوري،    (3)  ورغائب  القرآن  طغرائب   ،1( قر (،  4/263،  ابليمن  ابلتاء  أ   قرأ   ومن  غائب،  عن  فإلخباره  اء 

على البناء للفاعل، والفاعل ضمري مسترت    بنون العظمة، وكسر احلاء،   ﴾  خم ﴿قرأ »حفص«   ، قال حميسن: " فهوللخطاب 
الباقون  ،  ﴾مل خل ُّٱق يف قوله تعاىل قبل  تقديره »حنن« متشيا مع السيا  التحتية، وفتح احلاء، على    ﴾ حت﴿وقرأ  ابلياء 

العربية "،  ﴾حم﴿عائد على    ﴾ممىم﴿ انئب فاعل، والضمري يف    ﴾ممىم﴿البناء للمفعول، و   ،  القراءات وأثرها يف علوم 
 . (1/351، )1ط

، د.ط.، )ص:  اإلقناع(، ابن الباذش،  138، )ص:  2، طالتيسريالداين،    (، 304/ 2د.ط.، )  ،النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (4) 
 (.  498، )ص: 2، ط السبعة   (، التميمي،338

 .  810"، الشاطبية، البيت:واآلخر يف كال  وخاطب تروا شرعاً   قال الشاطب: "
ة وابن عامر بتاء اخلطاب  . بتاء اخلطاب، وقرأ غريمها بياء الغيب. وقرأ محز "أومل تروا إىل ما خلق هللا من شىء " وقرأ محزة والكسائي: 

 . وقرأ غريمها بياء الغيب فيه. "امل تروا إىل الّطري مسّخرات "يف املوضع األخري وهو:  
 [ ابلتاء، وقرأ الباقون: ابلياء. 79] ﴾ جك مق حق مف ﴿وقرأ محزة وابن عامر:  قال الفارسي: "  

 نت مت زت ُّٱ  ، ﴾ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ﴿ حجة الياء: أن ما قبله غيبة، وهو قوله:  ، ﴾ ىك مك  ﴿قوله: 
 . (5/67"، )، وأصحابه قد رأوا ذلك وتيّقنوه، وكان النب  ﴾ ىك مك  ﴿  ،َّ ىت

  د.ط.،   ، اإلقناع(، ابن الباذش،  264د.ط.، )ص:    ،املبسوط(، ابن مهران،  2/304د.ط.، )  ، النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (5) 
   (. 584، )ص: 1، ط الكامل(، اهلذيل، 338)ص: 
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 .(2) " على الغيبة (1)اآلخرون
 . 70اىل    61سورة النحل: اآلايت من  

 [. 62]النحل:   َّ مظ  حط مض خض حض  جض مص  ُّٱ عند قوله تعاىل:
بكسر    ( 4)   ﴾  مظ  ﴿   ،  [ 2]البقرة:    ﴾  ىممم  خمحم  جم  ﴿ يف املد مثل    ( 3)   ﴾   جض  مص  ﴿ قال: " 

 .(6) "بفتحها خمففة (5)الباقون بكسر الراء املخففة: انفع وقتيبة.  ﴾ مظ  ﴿ الراء املشددة: يزيد 

 
 .   اآلخرون هم: املدنيان، ابن كثري، ابن عامر، والكوفيون، وقرأ اليزيدي مثل أاب عمرو ويعقوب (1) 
الفرقان النيسابوري،    (2)  القرآن ورغائب   رنقرأ أبو عمرو ﴿ (، قال ابن زجنلة يف هذه الكلمة: "  4/263، ) 1، طغرائب 

  ﴾  رن ﴿ وقرأ الباقون ، هذه املساجد وهذه الظالل   :تقول  ،وحجته أن كل مجع خالف اآلدمني فهو مؤنث   ، ابلتاء  ﴾  زن
منه  التذكري  تقدم جاز  إذا  الفعل  أن  القراءات "،  وحجتهم  فعلى  م ْن  " :  األزهريقال  (، و 391، )ص:5، طحجة  ابلياء  قـ ر أ  

 . (80/ 2، )1، طمعاين القراءات"، أن اجلماعة مؤنثة، وفعلها مؤنث  تقدمي فعل اجل ْمع، و م ْن قـ ر أ  ابلتاء فـ ع ل ى
:  النشر   يف   ابن اجلزري (، قال  264، د.ط.، )ص:  املبسوط(، ابن مهران، 59، )ص:  3ط  ، حتاف اإلالبناء الدمياطي،    يُنظر:  (3) 

،  ﴾ ري ٰى ﴿ ، ﴾ ٰر  ٰذ  يي  ﴿ ،  ﴾  ِّّٰ  ُّ  َّ  ﴿ ، ﴾  ىممم  خمحم  جم  ﴿ اليت للتْبئة يف حنو   ﴾جم ﴿قد ورد مد املبالغة للنفي يف  "
" من رواية خلف،  اط يف "املبهجاملستنري" ونص عليه أبو حممد سبط اخليه أبو طاهر بن سوار يف "عن محزة، نص على ذلك ل 

كتابه اجلامع، عن حممد بن سعدان، عن سليم، وقال أبو الفضل اخلزاعي:  عن سليم، عنه، ونص عليه أبو احلسن بن فارس يف  
)قلت( وقدر املد يف ذلك  ،  قرأت به أداء من طريق خلف، وابن سعدان، وخالد، وابن جبري، ورومي بن يزيد، كلهم عن محزة

 . ( 346، 1/345)"،   فيما قرأان به وسط ال يبلغ اإلشباع
اجلزري،    يُنظر:   (4)  )  ، النشرابن  الدمياطي،  (،  2/403د.ط.،  الداين،  352، )ص:  3ط  ،حتاف اإلالبناء  ،  2، طالتيسري(، 

(،  811، )البيت:احلرز"،  ورا مفرطون اكسر أضا (، قال الشاطب: "364د.ط.، )ص:    ،املبسوط(، ابن مهران،  138)ص:  
 " النشر:  طيبة  يف  اجلزري  ابن  مدا    وقال  اكسر  مفرطون   ... ثراورا  )البيت:واشدد  )مدا(  (، 724"،  جعفر    قرأ  وأبو  انفع 

 . و جعفر الراء فقرأ بتشديدها وكسرهاشدد ذو اثء )ثرا( أب، بكسر الراء  ﴾ مظ حط﴿
 الباقون هم: ابن كثري، والبصراين، والكوفيون .  (5) 
 (. 4/273، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (6) 

بكسر الراء أي مسرفون مكثرون من املعاصي كما تقول أفرط فالن يف    ﴾ مظ  حط ﴿قرأ انفع  احلجة: "قال ابن زجنلة يف  
كذا قال ابن عباس    ،بفتح الراء أي مرتوكون يف النار منسيون فيها   ﴾ مظ﴿ وقرأ الباقون  ،  كذا إذا جتاوز احلد وأسرف 

 ( 391"، )ص:وعن أيب عمرو معجلون مقدمون يف العذاب   ،وقال ابن جبري مبعدون 
»أفرط«  ، أو من »أفرط« اذا جاوز احلد، يقال: كانوا مفرطني على أنفسهم يف الذنوب قراءة انفع ابلكسر على أهنا اسم فاعل من  

ددة، على  بكسر الراء مش  ﴾مظ ﴿  "أبو جعفر "قرأ  ،  لون اىل النار، أي: سابقون اليهااذا أعجل، فمعناه: وأهنم معج 
 حم جم هل مل خل حل﴿أهنا اسم فاعل من »فرط« مضعف العني، مبعىن: قصرت، وضيعت، ومنه قوله تعاىل:  

= 
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 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي خيمي حي جي يه ىه ُّٱ  عند قوله تعاىل: 

بفتح النون: انفع وابن عامر وسهل ويعقوب وأبو   ( 1)   ﴾  ىي ﴿ " قال:    [. 66]النحل:    َّ  رئ
 .(3) " بضمها (2) اآلخرون بكر ومحاد.

 . 83اىل    71سورة النحل: اآلايت من  
 [. 71]النحل:    َّ جم هل  مل ُّٱ عند قوله تعاىل:
 .( 6) "على الغيبة (5) اآلخرونبتاء اخلطاب: أبو بكر ومحاد.  (4)   ﴾ جم ﴿ قال: "

 = 
: منسيون  ، وقيل معناه بفتح الراء خمففة، اسم مفعول من »أفرط« الرابعي   ﴾ مظ﴿ قرأ الباقون ،  ﴾حن جن مم خم

 يف النار. 
ولل بثمرة  اخلالف  من  بني  وللخروج  دّلت  تأليف  اليت  ال املعاين  تلك  حّق  قراءات هلا  يف  مفرطون  أبهنم  الكفرة  وصف  فالقرآن   ،

أفادت املبالغة يف هذا املعىن، فدّلت    -ابلتشديد–  أنفسهم، ويف حّق دينهم، ضّيعوا فرائض هللا، وتركوا أوامره، والقراءة الثانية 
 . واهيه هللا ون  وامر هم يف الّتفريط، والّتهاون يف أ على عناد

،  التيسري(، أبو عمرو الداين،  352، )ص:  3ط  ، حتافاإل البناء الدمياطي،  (،  2/304د.ط.، )  ، النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (1) 
   (.339، د.ط.، )ص: اإلقناع(، ابن الباذش، 138، )ص: 2ط

 ( 812، )البيت:حرز األماين "، وحق صحاب ضم نسقيكمو معاقال الشاطب: "
 اآلخرون هم: بضم النون، ابن كثري، وأبوعمرو، وحفص، ومحزة، والكسائي، وخلف، وقرأ احلسن والشنبوذي بفتح النون .  (2) 
ون  قرأ بضم النيُ   ﴾ ىب ﴿(، قال ابن خالويه يف احلجة: " 4/273، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقانالنيسابوري،    (3) 

،  لبيد ابن ربيعة   ا لغتان مبعىن سقى وأسقى. وأنشدومه  ،21]اآلية :[  َّ زت رت يب ىب ُّٱ  نو وفتحها هاهنا ويف املؤمن
 " سقى قومي بين جمد وأسقى ... منريا والقبائل من هالل هـ(: "41)ت: 

يته ابأللف: سألت هللا أن  وأسق   ،[ 21]اإلنسان/    َّ جل مك لك خك ُّٱوقال قوم: سقيته ماء بغري ألف. ودليله قوله:  
:  الفارسي قال  (،  212، بتصرف، )ص: ري ألف وما كان دائما فهو ابأللفآخرون: ما كان مرّة واحدة فهو بغوقال  ،  يسقيه

 مع جع ُّٱ  [، وقال: 21]اإلنسان/    َّ جل مك لك خك ُّٱ  : تقول: سقيته حىت روي، أسقيه، وعلى هذا قوله "

 َّ مي خي حي ُّ[، وقال:  15]حممد/    َّ مت خت حت جت هب ُّٱ[ وقال: 79]الشعراء/   َّ مغ جغ
 (.  5/74، )2، طاحلجة للقراء السبعة" [55]الواقعة/ 

اجلزري،  يُنظر:    (4)  )  ، النشرابن  الدمياطي،  (،  2/304د.ط.،  )ص:  3ط  ، حتافاإلالبناء  مهران،  352،  ابن  ،  املبسوط(، 
     (.  374، )ص: 2ط  ،السبعة  التميمي، (، 265د.ط.، )ص: 

 عمرو، وابن عامر، والكوفيون غري شعبة. اآلخرون هم: املدنيان، وابن كثري، وأبو  (5) 
 (.  4/286، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (6) 

= 
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 [. 78]النحل:     َّ حط مض خض حض جض مص خص  حص  ُّٱ عند قوله تعاىل:
علّي.  (1)   ﴾حض جض مص﴿"قال:   امليم:  وفتح  اهلمزة  بكسر    ﴾ حض ﴿وحنوها 

 . (3) "بضم اهلمزة وفتح امليم (2) الباقون بكسرمها: محزة. 
]النحل:    َّ ملهل خل حل جل  مك لك خك حك جك مق حق مف ُّٱ  عند قوله تعاىل: 

 . (5)"على اخلطاب: ابن عامر ومحزة وخلف وسهل ويعقوب (4)  ﴾ مل خل﴿قال: " [.79
 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱُّ عند قوله تعاىل:

 = 
: "ومن قال: جيحدون ابلياء، فألنه يراد به غري املسلمني واملسلمون ال خياطبون جبحدهم  احلجة للقراء السبعة قال الفارسي، يف  

 هت مت هب ُّٱنعمة هللا، ووجه التاء: قل هلم: أفبنعمة هللا هبذه األشياء اليت تقدم اقتصاصها جتحدون، ويقّوي الياء قوله:
 (. 5/76["، )72]النحل/  َّ مث

،  التيسريأبو عمرو الداين،    ،( 352)ص:    حتافاإل البناء الدمياطي،  (،  304 / 2، و  248/ 2) ، النشر ابن اجلزري،  يُنظر:  (1) 
  (.  176، )ص: املبسوط (، ابن مهران، 94)ص: 

    ويف أّم مع يف أّمها فألّمه ... لدى الوصل ضّم اهلمز ابلكسر مشلال  قال الشاطب يف احلرز: "
 " فيصال الّنجم شاف واكسر امليم ر ... مع ويف أّمهات الّنحل والّنور والّزم

]النور:    ﴾  مم ام ﴿ أو    ، قرآ من بطون أمهاتكم ابلنحل   ، أخْب أن املشار إليهما ابلشني من شاف ومها محزة والكسائي 
[ بكسر ضم اهلمزة يف  32]النجم:    َّ مثحج هت مت خت حت جت ُّ[،  6]الزمر:   َّىه مه جه ين ُّٱ[، 61

مث أمر بكسر امليم يف املواضع األربعة يف الوصل   ،وتعني للباقني القراءة بضم اهلمزة يف األربعة ،الوصل لوجود الكسرة قبل اهلمزة
 . للمشار إليه ابلفاء من فيصال وهو محزة وتعني للباقني القراءة بفتحها

 الباقون: املدنيان، وابن كثري، والبصراين، وابن عامر، وعاصم، والكسائي، وخلف، ووافق محزة األعمش.  (2) 
 (. 4/286) 1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 
اجلزري،  يُنظر:    (4)  )  ، النشر ابن  الدمياطي،  (،  2/304د.ط.،  مهران،    ، ( 352)ص:  ،  3ط،  حتافاإلالبناء  ،  املبسوط ابن 

)ص:   اهلذيل،  265د.ط.،  طالكامل(،  )ص:  1،   ،584" الشاطب:  قال  كال (،  يف  واآلخر  شرعا  تروا  "،  وخاطب 
    (. امل تروا إىل الّطري مسّخرات) قوله تعاىل:  وهو  ،املوضع األخري(، اآلخر: 812)البيت: 

 (. 4/286، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (5) 
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱحجة الياء: أن ما قبله غيبة، وهو قوله:   قال الفارسي يف احلجة: " 

 مل يك ىك مك ُّٱ[  46، 45النحل:  ]  َّ زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
يه على اجلمع  ومن قرأ ابلتاء: أراد مجيع الناس، فوقع الّتنب ، ، وأصحابه قد رأوا ذلك وتيّقنوه ، وكان النب  َّمم ام يل ىل

 (. 5/67""، )أومل تروا"بقوله:  
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 [. 80]النحل:     َّ جه ين ىن من خن
" عامر.(1)   ﴾  ىن ﴿قال:  وابن  وخلف  وعلي  ومحزة  عاصم  العني:    ( 2) الباقون  بسكون 
 . (3) "بفتحها

 . 100اىل    84سورة النحل: اآلايت من  
  نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب  يئ ىئ نئ مئ ُّٱعند قوله تعاىل: 

"  [.96]النحل:    َّ يت ىت و (4)   ﴾  ىب ﴿قال:  وعاصم  كثري  ابن  يزيد  ابلنون: 
 .(6) " ابلياء  (5) اآلخرون ،وعباس والنقاش عن ابن ذكوان

    [. 98]النحل:    َّ زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ  عند قوله تعاىل: 
  .(7) "مثل أ ْنش ْأان  َّ  نن من ُّٱٱقال: "

 
اجلزري،  يُنظر:    (1)  )  ، النشر ابن  الدمياطي،  (،  2/304د.ط.،  مهران،    ، ( 353)ص:    ،3ط،  حتافاإلالبناء  ،  املبسوطابن 

     (.  584، )ص: 1، طالكامل(، اهلذيل، 265د.ط.، )ص: 
 .   اآلخرون: املدنيان، وابن كثري، والبصراين، وقرأ األعمش بسكون العني (2) 
 (. 4/285، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 

ابن   " قال  العني   خالويه:  احللق احلجة ملن حرك  املصدرو   ، فألهنا من حروف  أراد  أنه  أسكن:  ملن  ابلرمح    ،احلجة  ومثله: طعنته 
 . ( 212"، )ص:طعناً 

،  التيسري أبو عمرو الداين،    ،(353)ص:  ،  3ط،  حتافاإلالبناء الدمياطي،  (،  2/305د.ط.، )  ،النشرابن اجلزري،  يُنظر:    (4) 
     (.  265، د.ط.، )ص: املبسوط(، ابن مهران، 138، )ص: 2ط

 اآلخرون : انفع، وأبوعمرو، ومحزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف، وقرأ ابن حميصن ابلياء. .  (5) 
الفرقان النيسابوري،    (6)  ورغائب  القرآن  قرأه  (. ويف كتاب احلجة: " 4/295، )1، طغرائب  فاحلجة ملن  يقرأ ابلياء والنون. 

واحلجة ملن قرأه ابلنون: أنه أراد: أن أييت أبول    ، ﴾ ىب نبمب زب رب يئ ىئ نئ مئ﴿ أنه رّده على قوله:    ابلياء: 
(،  212"، )ص: ﴾ يك ىكمك لك اك ﴿ وقوله:  ﴾ىب﴿ الكالم حمموال على آخره، فوافق بني قوله تعاىل: 

القراءات:   ،  ابلنون   ﴾ يكقوله يف اآلية بعدها ﴿   وحجتهم إمجاعهم على   ، ابلنون أخْب جل وعز عن نفسه ويف حجة 
 . ﴾ نبمب زب رب يئ ﴿تعاىل:  وحجتهم ذكر هللا قبله وهو قوله  عن هللا جل وعز ابلياء إخباراً  ﴾ ىبوقرأ الباقون ﴿ 

الفرقانالنيسابوري،    (7)  ورغائب  القرآن  )1، طغرائب  مطلقا،  (،  4/295،  قرأت  وأبو جعفر مهزة  السوسي  ومحزة يف  أبدل 
، قال الشاطب:  الوقف، ونقل ابن كثري حركة مهزة القرآن إىل الراء قبلها مع حذف اهلمزة يف احلالني، وكذلك محزة عند الوقف

)البيت: احلرز،  امهال"،  جمزوم  غري  مًدا  اهلمز  من  مسكن.....  كل  للسوسي  ابن  216"ويبدل  يقول  املضية،  الدرة  ويف   ،)
= 
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 . 128اىل   101سورة النحل: اآلايت من  
 [. 101]النحل:    َّ حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ  عند قوله تعاىل: 

 .(2) " من اإلنزال: ابن كثري وأبو عمرو (1) -بسكون النون و ختفيف الزاي -﴾حص  مس﴿قال: "
تعاىل:  قوله    َّ جه  ين ىن من خن حن جن يم  ىم ُّٱ  عند 

 [. 103]النحل: 
 . (4) "بفتح الياء واحلاء: محزة وعلي وخلف(3)  ﴾جن ﴿قال: " 

  مص خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح جح ُّٱ  عند قوله تعاىل:
 [. 110]النحل:    َّ  جع مظ حط مض خض حض جض
 .(6)"للفاعل: ابن عامر مبنياً  (5)  ﴾حص ﴿قال: " 

 = 
 . اجلزري: "وأبدلن إذا" 

البناء الدمياطي،  (،  75، )ص:  2، طالتيسري(، أبو عمرو الداين،  305/ 2، و  218/ 2د.ط.، )  ،النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (1) 
   (. 299، د.ط.، )ص: اإلقناع (، ابن الباذش،  354، )ص: 3ط  ،حتافاإل

 (. 4/306، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (2) 
اجلزري،  يُنظر:    (3)  )  ،النشر ابن  و  2/273د.ط.،  الداين،  2/305،  عمرو  أبو  طالتيسري(،  )ص:  2،  البناء  (،  138، 

   (.557، )ص: 1، ط الكامل (، اهلذيل،  293، )ص:  3ط  ،حتاف اإلالدمياطي، 
أخذه  ﴾: أنه جن﴿ ،  ضم الياء وكسر احلاء(، وجه قراءة  4/306، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (4) 

، قال  ومنه أخذ »حلد القْب«  ،امليل والعدول  ومها لغتان معنامها:  ،من فتحهما: أنه أخذه من حلد يلحد  وجهو   ،من أحلد يلحد
وينبغي أن يكون الضم أرجح    ،[ ويلحدون لغة 25﴾ ]احلج/ ٍّ ٌّ ٰى ٰر﴿حجة يلحدون ابلضم قوله:  الفارسي: "

 (. 5/78، )5ط ، احلجة للقراء السبعة"،  من حيث كان لغة التنزيل
،  التيسري(، أبو عمرو الداين،  354، )ص:  3ط  ، حتافاإل البناء الدمياطي،  (،  2/305د.ط.، )  ، النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (5) 

   (. 266، د.ط.، )ص: املبسوط(، ابن مهران، 138، )ص: 2ط
قوله تعاىل:  : "القراءات السبع  احلجة يف (، قال ابن خالويه،  4/306، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،    (6) 

واحلجة ملن ضم    ،حلجة ملن فتح: أنه جعل الفعل هلمفا  ،تح التاء، وبضم الفاء وكسر التاء يقرأ بف  ،﴾ حص مس خس حس﴿
مكة أرادهم كفار قريش على  ومعناه: أن )عمار بن ايسر( ومجاعة من أهل    ل بذلك على بناء ما مل يسم فاعله الفاء أنه د

عنهم وجل  عز  هللا  فأخْب  املدينة  إىل  هاجروا  مث  ابإلُيان  مطمئنة  وقلوهبم  أبلسنتهم،  فقالوا  وأكرهوهم،  من    الكفر  كان  مبا 
 (. 213"، )ص:بل اإلسالم فمحا اإلسالم ما قبلهواحلجة ملن جعل الفعل هلم: أن ذلك كان منهم ق ، إضمارهم ومن إظهارهم
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 فنت  أن  فوجهه  للفاعل  مبنيا  الفاء  بفتح  ﴾حص مس خس حس﴿  قرأ  منقال يف التفسري: "
  فتنوا   فكأهنم  التقية  سبيل   على  الكفر  كلمة  ذكروا  ملا  الضعفاء  أولئك   أن  واملراد  ،واحد  مبعىن  وافتنت

  آذوا   الذين  املشركني  أكابر   أن   أراد   أو   بعد،  نزلت  ما   الكفر  كلمة  إظهار   يف  الرخصة   ألن  ؛أنفسهم
.  ظاهر   التفسري  هذا  على  ﴾جح﴿  ومعىن  توبتهم،   يقبل  هللا   فإن   وصْبوا   وهاجروا  اتبوا  لو  املسلمني  فقراء
 على   املشركني  أقوايء  محلهم  الذين  املعذبني  املستضعفني  أن  فاملراد  للمفعول  مبنياً   الفاء  بضم  قرأ  ومن
 . (1) "الكفر بكلمة  تكلمهم هلم يغفر هللا  فإن وصْبوا  وجاهدوا هاجروا إن اإلُيان عن والرجوع الردة

]النحل:      َّ يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّٱ  عند قوله تعاىل: 
 . (3) "عباس ابلنصب: (2)  ﴾مئ﴿قال: " [.112

 [. 120]النحل:  َّ ٰذ يي ىي  مي خي حي جي  ُّٱ عند قوله تعاىل:
 .(1)"واألخفش عن ابن ذكوان ،هشام وما بعده(4) -ابأللف -﴾ جض ﴿قال: "

 
 (. 4/311، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
الدمياطي،  يُنظر:    (2)  اهلذيل،  354، )ص:  3ط  ،حتافاإلالبناء  ط الكامل (،  )ص:  1،  التميمي، 585-586،  ،  السبعة  (، 

 (.  376، )ص: 2ط
وقرأ احلسن بنصب اخلوف عطًفا على لباس، أو على حذف املضاف، أي: ولباس اخلوف مث حذف املضاف وأقيم املضاف إليه  

هـ(، يُنظر:  371مقامه، وهذه القراءة من القراءات الشاذة، واحلسن هو: احلسن ابن سعيد املطوعي، أبو العباس البصري، )ت:
 (. 280، )ص:1، طامليسرخاروف،  

 (. 4/306، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان وري، النيساب (3) 
مقاربة اجلوع هلم ومّسه إايهم، كمخالطة الذائق ما يذوقه،    املعىن فيه: ﴾ مئ زئ رئ ّٰ ِّ﴿ قوله: قال الفارسي: "

واتص يلبسه،  ملا  الالبس  الذوق أو  عليه  فأوقع  به  منهما  ،  اله  واحد  كّل  مّس  اخلوف، جعل  ولباس  اجلوع  لباس  على  فاجلر 
ويقّوي اجلر يف اخلوف أّن يف حرف أيّب لباس اخلوف    ،وجعل للجوع لباسا كما جعله للخوفألصحاهبما كمس اآلخر هلم،  

ى اإلذاقة،  وأما ما روي من نصب اخلوف عن أيب عمرو فإنه محله عل،  جعل للخوف لباسا، كما جعله للجوع واجلوع فقد  
واخلوف ال يذاق يف احلقيقة، فإذا مل يذق على احلقيقة كان محله على اللباس أوىل، ألن اللباس أقرب إليه من اإلذاقة، فحمله  

لبقرة/  ]ا   َّ يه  ىه  مه  جه  ين ُّٱعلى األقرب أوىل، وليكوان حممولني على عامل واحد، كما كان يف قوله:  
 (. 5/80، )5، طللقراء السبعة احلجة "، [ احلمل على عامل واحد155

وجيوز النصب    ،عطفه على )اجلوع(   -وهو الوجه   -ومن خفضه    ، على قوله )لباس(من نصب )اخلوف( عطفه  ":  األزهريقال  
 (. 82/ 2، )1،طمعاين القراءات"، هللا لباس اجلوع أو لباس اخلوف، فلما حذف )لباس( نصب )اخلوف( ، إبضمار: أذاقها 

  3ط  ،حتافاإل البنا الدمياطي،  (،  301، د.ط.، )ص:  اإلقناع(،ابن الباذش،  2/221د.ط.، )  ،النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (4) 
= 
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    َّ  خل  حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  مق   مفحق خف  حف  جف مغ  ٱُّٱ  عند قوله تعاىل: 

 [. 127]النحل: 
   .(4) "ابلفتح (3) اآلخرون  ،يف »النمل«  وكذلك ، ابلكسر: ابن كثري(2)   ﴾جل مك﴿قال: "

 عليه  يشجع  الذي  املقلوب   الكالم  من  وهو  ،فظاهر  الضاد  بكسر  قرأ  منالتفسري: "قال يف  
 . فيه اإلنسان  يكون وال اإلنسان يف يكون  فهو  وصف الضيق ألن ؛اإللباس أمن

  . اجلوانب  مجيع  من  به  احمليط   كالشيء  صار   وقوي  عظم  إذا  الضيق  أن   وهي  أخرى   لطيفة  وفيه
  .(5) "قيْ ض   أمر يف فمعناه قيِّّ ض   خمفف أنه على أو  ،أيضاً  مصدر أنه على فإما بفتحها قرأ ومن

 = 
   (. 192)ص: 

 (.  4/306، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
،  ابلياء قرأ ابلياء اتباع املصاحفوحجته يف ذلك أن كل ما وجده أبلف قرأ أبلف وما وجده : "حجة القراءات قال ابن زجنلة، يف  

امساً  أعربت  إذا  العرب والعرب  إبراهيم اسم أعجمي دخل يف كالم  أن  يقول    أعجمياً   واعلم  بلغات فمنهم من  فيه  تكلمت 
(، ومها لغتان مبعىن واحد،  113، )ص:5"، ط ... مل يزل ذاك على عهد ابرهم  : قال الشاعر  . هم من يقول أبرهمإبراهام ومن 

 وقد اتفقت مجيع املصاحف على رمسها ابلياء، ليوافق خط املصحف القراءة. 
،  التيسري(، أبو عمرو الداين،  354، )ص:  3ط  ، حتافاإل البناء الدمياطي،  (،  2/305د.ط.، )  ، النشر ابن اجلزري،  يُنظر:    (2) 

   (. 266، د.ط.، )ص: املبسوط(، ابن مهران، 139، )ص: 2ط
املدنيان، والبصراين، وابن عامر، والكوفيون، وقرأ ابن حميصن خبلفه بكسر الضاد موافًقا لقراءة ابن كثري، والوجه الثاين كما قرأ   (3) 

   اجلماعة . 
 (. 4/306، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (4) 
فالضيق ما ضاق ع ْنُه صدرك، والضيق ما    ﴾  خل  حل جل مك لك خك ﴿وقوله  (. قال الفراء: " 4/317املرجع السابق، )  (5) 

وإذا رأيت الض يق وقع يفِّ موقع الضيق ك ان  ع ل ى وجهني: أحدمها أن    ،يكون يفِّ ال ذِّي يتسع مثل الدار والثوب وأشباه ذ لِّك  
ق ال  يكون   ًعا واحدته ض يـْق ة كما  الض ْيقة ع ّنا و ف س حْ "  :  األعشى  مج  فيكون  "،  ك ش ف  بِّهِّ شيء ض يِّّق  يُراد  أن  والوجُه اآلخر 

لنّي  هنّي  تريد  ولني  هني  مثل  التشديد  وأصله  القرآن"،  خمفًفا،  طمعاين   ،1( قال  2/115،  الفراء،  كالم  على  وتعقيباً   ،)
يق ،   الفراء ال جيوز القراءة ابلكسر وعلى تفسري األزهري: "   . وقد قال غري الفراء: يقال يف صدر فالن ض ْيق وضِّ

عمرو:  أيب  عن  عبيدة  أبو  الض   وروى  مثل  والضيق ُة،  الشك،  والض يُق:  املصدر،  يق:  والضِّّ الض يِّّق،  الشيء  وأنشد: والض ْيق:    يق، 
الن ْجمِّ والدبرانِّ  ب نْي   قال: ض ْيق، فهو مبعىن: ض يِّّق، فخف،  بِّض يـْق ةِّ  الزجاج: من  الض يق  ،  ف  وقيل: ض ْيق قال  أن يكون  وجائز 

يق ابلفتح الغم  الض    :وقال أبو عمرو  ، يق لغتانيق والضِّ قال األخفش الض  (، "و 2/84، )1، طمعاين القراءات "،  مبعىن: ض يِّّق 
حجة  "، ابن زجنلة،  الضيق ابلفتح مصدر والضيق اسم ووزنه على هذا القول فعل مل ُيذف منه شيء،  يق ابلكسر الشدة  والضِّ 

= 
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 = 
 (. 395، )ص:5، طالقراءات 

 الفصل الرابع 
 امليزان  يف  النيسابوري  عند القراءات

 وفيه مبحثان
 

سب مااملبحث األول:   . للنيسابوري حي 
 . النيسابوري على ي ؤخذ مااملبحث الثاين: 
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 أن نشرع بكتابة  التحليلية نستطيعوبعد االنتهاء من الدراسة الوصفية 
 والذي يتضمن مبحثني: ، الفصل الرابع 

 نيسابوري. لل : ما ُُيسب األول املبحث
 . النيسابوري على يُؤخذ ما  :املبحث الثاين

 : كاآليت
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سب لإلمام ا  لنيسابوري. املبحث األول: ما حي 
ا  كانت طريقة  -1 أفرد  إنه  القراءات، حيث  مميزة يف ذكر  النيسابوري  قراءات حتت  ل اإلمام 

رة،  توجيهها خالل مبحث التفسري، كما أنه فصل القراءات الشاذة عن املتوات  عنوان خاص هبا، وبنّي 
املنهج،   هذا  النيسابوري يف  أبدع  وقد  )قُرِّئ (،  بلفظ  عنها  معْبًا  التفسري،  ضمن  الشواذ  أورد  حيث 

إال أنه استفادمن د القارئ عن اخللط بني القراءات املتواترة وغريها، ومع التزامه هبذا املنهج  حيث أبع
 القراءات الشاذة وتوجيهها يف التفسري. 

السبعة   القراء  إىل  املنسوبة  السبع  القراءات  من  الكتاب  يف  نذكر  فنحن   " النيسابوري:  قال 
 (1) املختارين"واألربع املنسوبة إىل األئمة 

وقال أيًضا: " ... فهذا املعّول عليه من القراءات، أّما الشواذ فال نتعرض منها إال ملا فيه نكتة  
 ( 2)أو غرابة، وذلك يف أثناء التفسري ال من خالل القراءات وهللا أعلم ابلصواب"

ال يقع القارئ  فصل النيسابوري عند عرضه للقراءات بني القراءات املتواترة والشاذة، حىت    -2
 يف اخللط بني املتواتر والشاذ من القراءات. 

املتواترة بطريقة رائعة، تبنيِّّ سعة إطالعه يف    ندو    -3 القراءات العشر  النيسابوري يف تفسريه 
إليه ذهب  ما  وأّما  القراءات،  تلقاه    علم  مما  اإلختيار  هذا  فلعل   السجستاين،  اختيار  إيراد  من 

أورده يف  ذلك  النيسابوري عن شيوخه يف القراءات فالقى رًضا وقبواًل منه، فاختاره لنفسه وقرأ به، ول
تفسريه واهتم بذكره، وقد يظن القارئ أن النيسابوري أتثر ابلكشاف أو ابلرازي يف هذه اخلصوصية،  

 . (3)  ولكن ابلرجوع إىل التفاسري، واملقارنة بني املناهج ال نرى أي مظهر هلذا التأثر

النيسابوري على  -4 الكبري    تفسري  اعتماد  والتفسري  للزخمشري  فقد جعل    للرازي،الكشاف 
أصالً  الكشاف  مث   تفسري  ومعارفه  علومه  من  ويستفيد  درره،  يلتقط  أن  استطاع  حيث  لتفسريه، 

الرازي  وتفسريه من أجو كتابه،  إىل    يضيفها   قُ د خمتصرات تفسري    ، بينهما يف مواضع كثرية   ورِّن  وقد 
عن بعض ما ال يوافق عليه الرازي يف تكلفاته،  و عن بعض ما ال تعلق له ابلتفسري،    عرضيُ   أنه  دجِّ فوُ 

 
 (. 1/9، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
 (. 1/13، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (2) 
 (. 93-76، )ص:2، ط منهج الزخمشري يف تفسري القرآن وبيان إعجازه اجلويين،  (3) 
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علي وقسّ وزاد  الوقوف  ذكر  تقسيما حسناً ه  األصل  ،مه  هذا  مقدمته  تضمنت  تفسري وقد  وهو  أال   ،
 ، وكذلك اعتمد على تفاسري أخرى.الكشاف

ذلك   من شي  ومع  واختارها  الثقات  كتب  من  مجعها  الىت  ابألحاديث  تفسريه  النيسابورى  د 
وأخبارهم،   أبسانيدهم  املوثوق  كارواايت  لذلك  اختياره،  ىف  نقاداً  برواايت  يقول:  ن وكان  آخذ  "مل 

   .(1) الكشاف ىف األحاديث الواردة ىف فضائل السور، ألن النقاد زيفوها إال ما شذ  منها"
ُيُْ   -5 قيمته  س  ومما  كانت  مهما  تفسري  أو  نص،  أي  على  القرآن،  قد م  أنه  أيًضا،  له  ب 

" قال:  حيث  األبيات   العلمية؛  سوى  املعضالت  املواضع  من  الكشاف  يف  يوجد  ما  حل  ومع 
فإن   القر املعقدات،  تصحيح  أن  ظن  من  يوردها  ابألمثال  اءاذلك  يكون  إمنا  القرآن  وغرائب  ت 

فإن   كال،  يف  واملستشهدات  نقتصر  أن  علينا  فال  عليه،  حجة  غريه  وليس  غريه  على  حجة  القرآن 
غرائب القرآن على تفسريها ابأللفاظ املشتهرات وعلى إيراد بعض املتجانسات اليت تعرف منها أصول  

  (2)"شتقاقات اال

ومعاين   -6 ابلقرآن،  تربطه  واليت  التفسري،  قارئ  ُيتاجها  اليت  املواعظ  على  تفسريه  اشتمال 
النيسابوري  الق قال  والتفسري،   التالوة  ملقصود  حتقيق  وهذا  هللا-رآن  "-رمحه  طرفاً :  من   وذكرت 

اإلشارات املقنعات والتأويالت املمكنات واحلكاايت املبكيات واملواعظ الرادعة عن املنهيات الباعثة  
بد وجه  على  ترمجته  مع  أّوال  الكرمي  القرآن  لفظ  إيراد  والتزمت  الواجبات،  أداء  منيع  على  وطريق  يع 

مشتمل على إبراز املقّدرات وإظهار املضمرات وأتويل املتشاهبات وتصريح الكناايت وحتقيق اجملازات  
 .(3)"واالستعارات فإن هذا النوع من الرتمجة مما تسكب فيه العْبات 

آداب القراءة وجواز فضل القراءة والقارئ، و   ح رِّص أن تكون مقدمة تفسريه ابلكالم عن  -7
   ، وأورد العديد من األحاديث اليت حتث على قراءة القرآن وفضلها.ت ءااختالف القرا

بني    مد له فصلهوُيُ   والدفاع عنها،  ، من القراءات وتوجيهها؛  مبباحث علوم القرآن  اعتىن  -8
 . القراءات املتواترة والشاذة

 
 (. 6، 1/5، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
 (. 6/ 1املرجع السابق، ) (2) 
 (. 6/ 1املرجع السابق، ) (3) 
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الكتب    -9 إىل  ذلك  ىف  ورجع  النزول،  أبسباب  كتابه  ىف  والعلماء   السابقة،واعتىن 
القرآن، ورجع ىف ذلك إىل  بيان لغريب  املفردات، وىف ذلك  املتخصصني، كما اعتىن ابللغة ومعاىن 
أئمة اللغة وعلماء البالغة ومن سبقه من املفسرين األعالم، ومل يهمل األحكام الىت تشري إليها اآلايت 

و أتويل، إال انه رجع ىف ذلك إىل ما  بل أوضحها، ومل يغب عنه ما يكمن وراء اللفظ من استنباط أ
 استنبطه األئمة األعالم املعروفون ابلورع وحسن الدراية، وإىل ما دار ىف خلده ومسحت به ذات يده. 

عندما يشرع يف بداية أي سورة، يكتب هل هي مكية أم مدنية، ولو ذكرت فيها آية    -10
آايت   عدد  يذكر  أنه  كما  ذلك،  يذكر  مثال  مدنية  وهي  وعدد  مكية  حروفها،  وعدد  سورة،  كل 

أن   إذ  القراءة؛  عند  العظيم  بثوابه  الكرمي  القارئ  ُيشعر  احلروف  اآلايت، وذكر عدد  كلماهتا، وعدد 
 بكل حرف حسنة. 

قراءة،    -11 كل  ذكرقراء  مع  القراءات،  استعراض  يف  اإلمام  يبدأ  اآلايت  عرض  كما  بعد 
وأنواعه، للوقف واالبتداء إبيضاح مواضعه  تفسريه من ذلك   تعرض  فإمنا هو    وقد صرح أبمنا ورد يف 

السجاوندي يتلخص يف  ، (1)لإلمام  وإثبات اآلايت   وأن عمله  التعليالت  أسباب  يمث  ،  اختصار  ذكر 
 . وغريه من املباحث وبيان احملكم واملتشابه، النزول،

، والوقف ابب من  من األمهية مبكان ومما ُُيسب لإلمام  "النيسابورى" ىف تفسريه ابلوقف   عناية اإلمامو 
يستغلق   معىن  من  وكم  يتقنوه  ان  والفقهاء  للعلماء  ينبغى  الىت  ُيسن األبواب  مل  إذا  يدرك  ال  وسر 

القارئ الوقف كما جيب أن يكون، وقد استقصى النيسابورى ىف كتابه مواضع الوقف وأحكامها ىف  
 كل سورة، وهذه ميزة مل تتوفر هبذا االستقصاء إال عنده. 

يف كلمة معينة، وحرصه على ذكر الرواة وطرقهم هلذه الكلمة، إن تيسر    ات للقراء  عزوه  -12
 ذلك.

التفسري،  -13 قواعد  من  قاعدة  ابعتبارها  عليها  واعتمد  ابللغة  تفسريه  يف  اهتم   اهتم  كما 
ويرجح ما  ،  إال أنه كان يتوسع أحياان  ابلنحو واإلعراب وأورد التقديرات اإلعرابية والتخرجيات النحوية،

 كما زخر تفسريه بعلم املعاين والبديع والبيان.   ، ا وصواابً جحً يراه را
  والنقلية،   وأيد أقواهلم ابحلجج العقلية  ،جلماعةنصر منهج أهل السنة وادائًما ما كان ي   -14

 
 (. 606/  6، )1، ط   غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
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وهذا يدحض رأي كل من قال أن اإلمام كان شيعًيا، وكذلك له مواقف تنفي عنه أنه كان شيعًيا،  
الكالم قاله عند  ما  "  ومنها:  الصحابة:  الزانيات،  عن  تلك  إال  ينكحون  الزواين ال  أولئك  والتقدير: 

وتلك الزانيات ال ينكحها إال أولئك الزواين، وحرم نكاحهن أبعياهنن على املؤمنني. الوجه الثالث أن  
إن ذلك احلكم ابق    هذا خْب يف معىن النهي كما مر. وهكذا كان احلكم يف ابتداء اإلسالم. مث قيل:

ويقال: هذا مذهب أيب   والعفيف وابلعكس.  التزوج ابلعفيفة  والزانية  الزاين  إىل اآلن حىت ُيرم على 
 .(1) "بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعائشة

ذلك   املؤمنني  دفاعه عنومن  عنها-  عائشة  أم  اإلفك،    -رضي هللا  ونفي هذه   يف حادثة 
 . (2) التهمة الشنيعة عنها
، كما أن  : )وليس يف تفسري النيسابوري ما يدل على تشيعه(جمموعة من العلماءونقل عن  

 اجلزء الذي قمت بدراسته مل يشتمل على نص يوحي بتشيع اإلمام النيسابوري. 
، قال النيسابوري يف تفسري كاالستواء والوجه  كلمات بعض ال  نقله لتأولإال أنه يؤخذ عليه   

وقيل: املراد من الكرسي أن السلطان والقدرة وامللك له ألن اإلهلية ال حتصل إال   آية الكرسي: " ... 
وقيل: املراد به العلم ألن موضع العامل هو الكرسي وأيضا العلم هو األمر املعتمد عليه.  ،  هبذه الصفات 

الكالم تص املقصود من  يقال هلم أواتد األرض. وقيل:  للعلماء: كراسي األرض كما  يقال  وير  ومنه 
 . (3) "وال كرسي مث وال قعود وال قاعد. ،عظمة هللا وكْبايئه

كما ُُيسب له عدم التطويل يف العبارات، واألسلوب السهل الوصول لذهن القارئ،    -15
" يقول:  الصدد  هذا  على ويف  اجلميع  ووضعت  الرشاد،  سبيل  تسهيل  يف  االجتهاد  واجتهدت كل 

تطويل   غري  من  والعام،  اخلاص  إفادة  يف  وكالشمس  التمام  يف  كالبدر  الكتاب  ليكون  التمام  طرف 
يورث املالم وال تقصري يوعر مسالك السالك ويبدد نظام الكالم، فخري الكالم ما قل ودل، وحسبك  

والتكالن يف اجلميع على الرمحن املستعان والتوفيق مسؤول ممن بيده مفاتيح  من الزاد ما بلغك احملل.  
 . (4) "الفضل واإلحسان وخزائن الْب واالمتنان

 
 (. 5/152، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (1) 
 (. 168، 167/ 5املرجع السابق، ) (2) 
 (. 15/ 2املرجع السابق، ) (3) 
 (. 1/7، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (4) 
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 النيسابوري. اإلمام املبحث الثاين: ما ي ؤخذ على 
كتب   -1 أمهات  يف  ذكرهم  ورد  والذي  املختارين،  املشهورين  السبعة  للقراء  ترتيبه  عدم 

م الرتتيب  وهذا  السبعة،  سب ع  عندما  ابن جماهد،  اإلمام  اعتمدها  والذي  أغلب القراءات،  شهور يف 
ومعظم  "اين ترتيب القراء لدى املصنفني حلروف القراءات، قال أبو شامة:  تبأمهات كتب القراءات،  

أخبارهم،   أوائل كتبهم، مع طرف من  يذكروهنم يف  القراءات  ترتيبهم. وحنن املصنفني يف  خمتلفني يف 
الداير هبذه  ألفناه  الذي  الرتتيب  على  االختصار  بطريق  يف    "نذكرهم  عمرو  أاب  تقدمي  كان  ورمبا   ،

 .(1) قرأ على مجاعة جلة من التابعني،   ، أغزرهم علما وأثقبهم فهماالرتتيب لعدة أسباب: أنه 
توجيه    -2 يتعرض ألّي  ال  للقراءات  النيسابوري  تفسريه عند عرض  لكنه خالل  اندرًا،  إال 
 :  بوجوه  احتج ﴾ من ﴿ قرأ من: "  ﴾  ىن  من: ﴿-تعاىل -كقوله يف تفسري قول هللا  ، يتعرض له

 . أكثر ثوابه فيكون زائداً  حرفاً  فيهاألول: مالك 
 .هللا إال مالك  وال ،ملوك القيامة يف: الثاين

 . كذلك   ليست وامللكية ، التصرف إلطالق سبب املالكية: الثالث
 . امللكية يف منه  أكثر املالكية يف القهر  فيكون ،الرعية من حاال  أدون العبد: الرابع

  خبالف   ابالختيار  امللك   لذلك   رعية  كوهنم   عن  أنفسهم  إخراج  ُيكنهم  الرعية:  اخلامس
 .اململوك

 . الرعية  حال رعاية عليه جيب امللك : السادس
  أعالهم  إال  يكون  ال  وامللك   ا،مالكً   يكون  البلد  أهل  من  واحد  كل  أن  "كِّ لِّ م  "  قرأ  من  حجة

  التلفظ   متام  قبل  املوت   يدركه   أن   ُيكن   فإنه  األمل  تطويل   منه  يلزم  ومالك   أقصر  امللك   ا وأيضً   ، شأان
 .  (2) "به

  يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئأثناء تفسريه ﴿  -رمحه هللا  -وكقوله  

 املعاملة   تلك   يعاملون  وما  :أي ،  ﴾ يب ىب ىئ  مب ﴿  قرأ  من  وقراءة "  : (3)  ﴾زت رت
  يدفع  تعاىل هللا ألن ؛ عليهم تدور ودائرهتا هبم ُييق مكرها ألن ؛أنفسهم إال  املخادعني ملعاملة املضاهية

 
 (. 7، 6، د.ط، )ص: إبراز املعاين من حرز األماين، أبو شامة(  1)  
 (. 1/100 )،  1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  :ابختصار من (  2)  
 9، اآلية: سورة البقرة ( 3)  
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  ، ( 1)   ﴾  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ ﴿   : تعاىل   كقوله   إليهم   ويصرفه   املؤمنني   عن   اخلداع   ضرر 
  متنيهم   أيضا   وأنفسهم   األابطيل،   ُينوهنا   حيث   أنفسهم   خيدعون   ألهنم   ؛ املخادعة   حقيقة   يراد   أن   وُيتمل 

 . ( 2)   " للمبالغة   يفاعلون   لفظ   على   به   فجيء   خيدعون«   »وما   يراد   وأن   ، ابألكاذيب   وحتدثهم 
قوله   :  -رمحه هللا  -قال (3) ﴾جفمغ  جغ  مع جع مظ  حط مض﴿   :-تعاىل–وعند 

  الذي   املكان   من  أو  والكرامة،   النعيم  من  :أي  فيه  كاان   مما  املكارم  عن  الزوال  من  فهو   أزاهلما  قرأ  ومن"
 . (4) "الشجرة ﴾مظ﴿ يف  الضمري كان  إن اجلنة هو

الكالم علي كلمة،   التوجيه يف    ﴾ خنحن جن﴿وكذلك يف  فيها وقد سبق  القراءات  وتفصيل 
 (5)هذا البحث.

َّخض حضُّٱ وكذلك توجيه اإلمام يف كلمة
   (6). 

بعض    -3 رأي  نقل  أنه  التوجيه  جانب  يف  عليه  يؤخذ  بني  كما  يرجحون  الذين  العلماء 
القراءات  أن  والصحيح  النقل،  هذا  على  منه  تعقيب  دون  أخرى  على  لقراءة  فينتصرون  القراءات، 

 املتواترة ال يصح الرتجيح بينها، فكان األحرى ابإلمام التعقيب على مثل هذا. 
تعاىل قوله  عند  ذلك  قال  (7) َّ ىه مه جه ين ىن من خن حن ُّٱ:مثال   ،

 .(8)القراءات: "قرأ مستنفرة بفتح الفاء: أبو جعفر وانفع وابن عامر و املفضل"النيسابوري يف 
من  النفار  تطلب  كأهنا  النفار،  الشديدة  فمعناه:  الفاء  بكسر  قرأ  "من  التوجيه:  يف  وقال 
بناًء على أن  النفار، ورجح بعضهم قراءة الكسر  الفاء فهي احملمولة على  بفتح  نفوسها... ومن قرأ 

 
 . 142اآلية: ، سورة النساء( 1)  
 (. 1/164، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري : ينظر(  2)  

 36سورة البقرة، اآلية: ( 3)  

 . ( 1/239 ، )1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ،النيسابورى( 4)  
 (. 108(، وسبق التفصيل فيها )ص: 74/ 4املرجع السابق، ) (5) 
 (. 103(، وسبق التفصيل فيها )ص: 68/ 4املرجع السابق، ) (6) 
 . 51-50: تان اآلي، املدثرسورة ( 7)  
الفرقان  ،النيسابورى (  8)  القرآن ورغائب  (، والبنا  393/ 2، د.ط.، )النشر(، ويُنظر : ابن اجلزري،  6/385)   ،   1، طغرائب 

 . (562، )ص:  3،ط  اإلحتاف الدمياطي، 
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 .  (1) سب النفار" الفرار ينا
 والراجح أهنما قراءاتن معروفتان، متواتراتن، فبأيها قرأ القارئ فهو مصيب. 

القرآنية،    -4 الكلمات  بعض  القراءات،   قديف  كتب  تذكره  ومل  معينة،  بقراءة  قارًئ،  يذكر 
النيسابوري  مثال: اإلمام  حتت  (2) ﴾ مئ ﴿"  قال  من  املثناة  أو   ،ابلياء  كله  يسقى  تقدير  على 

 ذكر ونالحظ أن اإلمام النيسابوري  ،  "التأنيث  للتغليب: ابن عامر وعاصم ويزيد ورويس. الباقون بتاء 
واإلحتاف، وكذلك   كالنشر ابلياء، وهذا غري مثبوت يف أمهات كتب القراءات    ﴾  مئ﴿قرأ    أن يزيد 

أن   تبني  وابلبحث  الفوقية،  ابلتاء  يقرأ  الثاين روح  الراوي  إذن  ابلياء،  يقرأ  رويًسا  أن  النيسابوري  قال 
 يعقوب براوييه يقرأون ابلياء.

 [.34]إبراهيم:   َّ جم يل ىل مل خل ُّٱٱ:عند قوله تعاىلوكذلك 
"، أثبت  ابإلضافة(5)   الباقون،  وعباس  ابلتنوين: يزيد(4)   ﴾ىل مل ﴿: "(3) -رمحه هللا-قال 

وهذا  ابلتنوين  يقرأ  يزيد  أن  املصنف  فذكر  صحيحة،  غري  القراءة،  هذه  نسبة  أن  الرسالة  ُصلب  يف 
 خطأ.

السجستاين وكان   سهل  كما أنه أضاف اختيار  ، أحياانً   يؤخذ عليه ترجيحه بني املتواترة  -5
  به االكتفاء إبيراد القراءات العشر. حرايً 

إليه  ومن    الرواايت قراءة خاصة نسبت  لنفسه من بني  املعلوم أن اإلمام السجستاين اختار 
، ويؤخذ على اإلمام النيسابوري  (6) وأن اختياره جاء موافقاً ملا عليه القراء السبعة إال يف موضع واحد

 
 . ( 6/396 )  1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ،النيسابورى( 1) 
 (. 135/ 4املرجع السابق، ) (2) 
 (. 4/185)1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري،  (3) 
،  1، طالكامل(، اهلذيل،  257، د.ط. )ص:  املبسوط(، ابن مهران،  343، )ص:  3ط  ،حتافاإلالبناء الدمياطي،  يُنظر:    (4) 

ابإلضافة، أما قراءة    (، ذكر النيسابوري أن أاب جعفر يقرأ ابلتنوين وهذا خطأ، فقراءة أيب جعفر مثل قراءة اجلماعة571)ص:  
يُنظر:  النيسابوري أنه  363، د.ط، )ص:احملتسب ابن جين،    ابن عباس فهي شاذة،  (، وهنا خطأ يف اسم ابن عباس وذكر 

 عباس. 
 الباقون: الصحيح أن كل القراء العشرة يقرأون ابإلضافة، فكلمة الباقون يف النص هنا خطًأ من املصنف.  (5) 
:  عمران  آل  يف  قوله يف  إال  السبعة مشهور خيالف  ومل  عنه رويناه القراءة يف اختيار  ولهعن اإلمام السجستاين: " قال ابن اجلزري  (6) 

= 
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 مق  حق مف خف ُّٱ  : يف بيان القراءات يف قوله تعاىل  أنه اتبع السجستاين يف هذا املوضع، فقال

، ووجهها بقوله : "إن هللا مبا تعملون  (2) ، "قرأ بتاء اخلطاب سهل، والباقون بياء الغيبة"(1)   َّ جك
 .  (3)يف عداوتكم، أو مبا تعملون أنتم من الصْب والتقوى"

القراء   هبا  يقرأ  مل  اليت  الشاذة،  القراءات  من  ألنه  به  يعتد  ال  هنا  السجستاين  اختاره  والذي 
سبيل لذكرها مع القراءات املتواترة ، وليت النيسابوري خالف السجستاين يف هذا املوضع    العشرة، فال

 وبني  فساد اختياره يف هذه القراءة بدالً من ذكرها. 
القراء يف كل قراءة، تُوقع   وتفصيلطريقة عرضه للقراءات القرآنية، واالختالفات الفرشية،  -6         

القارئ يف إشكاليات يف فهم القراءة، ومعرفة أصحاهبا، مثال ذلك: عرضه للقراءات القرآنية الواردة يف  
 يف سورة يوسف )عليه السالم(.  (4)   ﴾ خنحن جن﴿ كلمة 

الواردة    -7 القرآنية  القراءات  يذكر كل  املعىن   يفال  أثر كبري يف  هلا  قراءات  السور، وهناك 
مثال ذلك:    أحيااًن، وال أعلم ما الضابط الذي التزمه الشيخ يف اختياره ملا عرضه من قراءات قرآنية، 

يف األكل، يغشى، خبيثة اجتثت، فاجعل أفئدة، ويلههم األمل، ملنجوهم، كما مل يذكر الكثري من 
 .ام، ورمبا ذُكرت يف بداية الكتاب زة وهش أصول القراءات، مثل النقل ووقف مح

 مل خُيرِّج النيسابوري األحاديث اليت ذكرها، وذكر العديد من األحايث الضعيفة.
 ، وجعله ركًنا اثبًتا يف تفسريه. (5) اعتمد على التفسري اإلشاري -9
اإلسرائليات   -8 من  مجلة  تفسريه  من  (6)حوى  كبرية  مساحة  أخذت  واليت  وقد  ،  التفسري، 

 = 
"، ابن  عنه   صحيح  هو  وال   غريه  عنه   ُيكه  ومل   القراءة  بعد  ابالستعاذة  عنه   اهلذيل   وانفرد   َّ جك  مق حق مف خف ُّٱ

 (. 4/135)،  1، ط غاية النهاية يف طبقات القراءاجلزري، 
 . 120، اآلية: آل عمرانسورة  1)  

 (. 4/41)،  1، طغرائب القرآن ورغائب الفرقان  ، النيسابورى (2) 
 (. 50/ 4)،  املرجع السابق  (3) 
 (. 74/ 4)،  املرجع السابق  (4) 
 يُنظر: الفصل الثاين، من هذا البحث، ص: .  (5) 
النيسابوري من النوع املسكوت عنه ؛ والذي ال نؤمن به وال نكذبه، والذي جاء بعجائب اأخبار وغرائب    (6)  أكثر ما أورده 

يُنظر:   اإلسرائليات،  أنواع  ملعرفة  قصصه،  يف  القرآن  أوجزه  ما  لتوضيح  الذهب القصص،  حسني  السيد  التفسري  ،  حممد 
= 
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عوتب يف إيرادها، مثال ذلك الرواايت اإلسرائيلية اليت أوردها يف ثنااي تفسري لقصة نب هللا أيوب عليه  
 السالم يف سورة االنبياء. 

   ولكن ُيمد له أنه تصدى للكثري منها ابلتفنيد والرد ومل يكتف بسردها. 
لنقد        أهاًل  بسيطة  ولست  ولكنها مالحظات  تعديل،  السفر    وال  هذا  من  تُقلل  ترقى ألن  ال 

 . فحسب ، وكتبتها لتوثيق الدراسةالعظيم اجلدير ابلدراسة
 قال الشاطب )رمحه هللا( : 

 واعتصامي وقوتى ... وما يل إال سرته متجلال وابهلل حوىل 
 ( 1) فيا رب أنت هللا حسب وعديت ... عليك اعتمادي ضارعا متوكال

  

 = 
 . 130، د.ط، ص: واملفسرون 

 . 8(، ص94، 93، البيت )4، طحرز األماين ووجه التهاينالشاطب،  (1)  
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 :خامتة البحث
 وتنقسم إىل 

 نتائج البحث •
 توصيات البحث.  •
 : البحث نتائج 

والغرائب الكثري من الفوائد  وى لرغم أنه كتاب تفسري، إال أنه حكتاب اإلمام النيسابوري اب  (1
البالغة والنحو،  و وأسباب النزول، مث اللغة  كالقراءات، والوقف واالبتداء،    ؛يف شىت الفنون

 .دة وعلم الكالموكذلك الفقه والعقي
إىل عام   ـه670،أو  ـه660الفرتة الزمنية اليت عاش فيها اإلمام النيسابوري بدأت تقريًبا من   (2

 العلمية واإلشارات التارخيية. ، وذلك استناًداعلى بعض املصادر ـه728
والتفسري  (3 للزخمشري،  الكشاف  ومها  جليلني  تفسريين  على  النيسابوري  اعتماد  من  ابلرغم 

 الكبري للرازي، إال أن شخصيته واضحة وله حتقيقاته، وتعقيباته على التفسريين.  
التقليد تبني   (4 من  متحررًا  ويُرجح،  يُناقش  فإنه؛  مستقلة  قوية  شخصية  ذا  اإلمام  أن  أيًضا   

 والتعصب واملخالفة. 
تبني   (5 البحث    قد  القراءات   أنمن خالل  اختالف  وابلتايل  ت  أمهية  األلفاظ،  تنوع  من  نبع 

وتؤثر املعاين،  القرآين  تتنوع  النص  فهم  مدىو ،  يف    وتنوع   ،القرآين  النص  بالغة   يظهر 
 دالالت األلفاظ.

النيسابوري، و الوقوف ع (6   ، ، )غرائب القرآن ورغائب الفرقان(أمهية تفسريه لى مكانة اإلمام 
وجاء هذا يف مبحث ما ُُيسب حُماولة الوقوف على مميزات التفسري، وما ُُيسب لإلمام،  و 

 يف الفصل الرابع من هذا البحث. لإلمام
، مع توضيح حقيقة مذهبه العقدي، لعملية يف حياتهالكشف عن أهم احملطات العلمية وا  (7

يؤث قد  دراسة  والذي  أن    تفسريهر على  الدراسة  وأوضحت  قراءته؛  واإلقبال على  اجلليل، 
أما عن تفسريه فليس هناك  ىن أصول املذهب الشيعي يف تفسريه،  اإلمام ليس شيعًيا وال يتب

ويقرِّ  بوضوح  فيه  يذكر  بل  تشيعه،  على  فيه  يدلُّ  شيء  السنة أي  ألهل  ينتمي  أنه  ر 
   .واجلماعة
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فص ل اإلمام النيسابوري بني القراءات املتواترة والقراءات الشاذة، كما أنه مل يذكر الشاذ من  (8
 القراءات إال قلياًل.

ال يوجد منهج حُمدد سار عليه اإلمام النيسابوري، ابلنسبة لعرضه للقراءات، أو حكمها،   (9
 .فسلك منهج من سبقه من العلماءا، أو نسبتها، أو توجيهه

فهم   (10 على  تؤثر  واليت  القرآنية  القراءات  بتوجيه  النيسابوري  اإلمام  اهتمام  مدى  بيان 
لكلمة   توجيهه  مثل  القرآين،  و  ﴾ خنحن جن﴿النص  بتفسري َّخض حضُّٱ،  وربطها   ،

 .اآلية
  ،   -ية فطرة البشر الوالذي هو من    -يف التفسريخلطأ  اإلشارة إىل ما قد يكون ورد اب (11

،  األحيان بة القراءة إىل أصحاهبا يف بعض  س ن  يف  طأاخلمثل  والذي جاء يف حدود الدراسة،  
  .عند عرض القراءات الواردة يف الكلمة أو نسيان بعض القراء
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 البحث:  توصيات
تتُبع  ،البحث  ختاميف   بسطه  وبعد  يف  العلمي  النيسابوري  اإلمام  للقراءات   وعرضه  منهج 

 مبا يلي: أوصي القرآنية، وما جاء فيها من قواعد وأصول،
 إلقبال على هذا السفر اجلليل، نفسي وطالب العلم، السيما طالب علم القراءات ابأوصي   (1

و  النيسابوري،  تفسري تفسري  يتعرض  قلما  ألنه  قرآنية؛  قراءات  من  فيه  جاء  ما  دراسة  تتبع 
 قبل الطالب على دراسة هذا التفسري. هذا داعياً أن يُ لعرض القراءات على حدة، فكان 

ب و  (2 ابالهتمام  النيسابوري  أوصي  أيخذ    -ويستحق-ُيتاج  ألنه  تفسري  وأن  واالهتمام  العناية 
 حقه ابلدراسة والنشر، وتبيني الصواب واخلطأ، خدمة للعلم والعلماء وطالب العلم.

 مام النيسابوري. اإلسور القرآن الكرمي من خالل تفسري  استكمال ابقي  (3
القراءات من خالل سور    وتفاسري أخرى   عمل أحباث أخرى على كتب (4 بعلم  مشاهبة، هتتم 

 القرءان الكرمي.
ذات   (5 خمطوطات  منها  ال حتقيق  ويستفيد  للنور  خترج  حىت  القرءانية،  القراءات  مبوضوع  صلة 

 طالب العلم.
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184 

 أواًل: فهرس اآلايت القرآنية
 فهرس اآلايت القرآنية الواردة يف ثنااي البحث

 الصفحة  اآلية رقم اآلية
 سورة الفاحتة 

   18/32/38 َّ  جه ين  ىن  منُّٱ 4
 سورة البقـــــرة 

َّ ىن  من ُّٱ 3  44 
َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ 8  40 
﴾   يب ىب نب  مب زب رب  يئ ىئ﴿ 9  187 

 39 َّ نثمث  زث رث يت  ىت  نت ُّٱ 10
 187ٱ﴾جفمغ  جغ مع  جع مظ  حط مض﴿ 36
 86ٱَّ مك   لك ُّٱ 48

 86ٱَّ خن  حن ُّٱ 102
 43ٱ    َّ حضخض جض  مص خص حص ُّٱ 125
 40/42 َّٱخضحض   جض  مص خص  ُّٱ 219
 38 َّ مبخب  حب  ُّٱ 222
 152ٱَّ مليك  ىك مك لك  اك ُّٱ 143
 87 َّ حكُّ 259

 سورة النساء 
 34     َّ ىيمي  خي  حي جي يه  ىه ُّٱ 1

 43ٱ  َّ مئ خئ  حئ جئ  ييُّٱ 43

 ﴾  نب مب زب رب  يئ  ىئ﴿ 142
ٱ

187 
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 سورة املائدة 
 87 َّمهجه  ين ىن ُّ 6

 41/43 َّٱمم خم حم  جم  يل  ىل  مل  خل ٱُّٱ  91
 38 َّ خس حس  جسُّ 112

 سورة  األنعام 
 1 َّ  ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ 155

 سورة  األعراف 
 86ٱَّ مق ٱُّٱ 137

 سورة  التوبة 
 32 َّ هب مب خب حب جب ُّ 128

 سورة  يوسف 
 34 َّ ٰر ٰذ يي ُّٱ 31

 سورة  النحل
 64 َّ زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ 98

 سورة فاطر 
َّ خل حل جل  مك لك  ُّٱ 3  86 

 سورة القمر 
 1 َّ ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن ٱُّٱ  17

 سورة نوح 
 34 ﴾  مل يك﴿ 4

 سورة القيامة
 15   َّ جن مم  خم حم جم ُّٱ      17
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 فهرس اآلايت القرآنية  اليت ذكر املؤلف القراءات فيها  
  مرتبة حسب السور

 الصفحة  اآلية رقم اآلية

 سورة  يوسف 
 94 ﴾  حض ﴿ 4
 95 ﴾   مظ حط ﴿ 4
 96 ﴾ مل﴿ 5
 97 ﴾  جم ﴿ 5
 99 َّ ىت نتُّ 7
 100 ﴾  من زن﴿ 9

 100 ﴾  حب﴿ 10
 101 ﴾ جخ مح ﴿ 11
 103 َّ خض حض ُّٱ 12
 104 ﴾  جف مغ  ﴿ 13
 104    ﴾  جك ﴿ 13
 106 ﴾  يت ىت ﴿ 18
 106     َّ زن ُّٱ 19
 108  ٱَّ خنحن جن ﴿ 23
 110 ﴾  يه ىه ﴿ 23
 110 ﴾  زت ﴿ 24
 110 ﴾  هئ مئ ﴿ 26
 110 ﴾  مث هت ﴿ 27
 110 ﴾  من خن ﴿ 30
 111 ﴾  ىن من ﴿ 31
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 111 ﴾  ىي مي ﴿ 31
 112 َّ يث ىث ُّٱ 33
رُ  أ ر اينِّ   إِّيّنِّ  ﴿ 36  113 ﴾ أ ْعصِّ
 113 ﴾  جغ ﴿ 36
 114    ﴾  مك﴿ 37
 115 ﴾   حل ﴿ 37
 115 ﴾ إِّيّنِّ  ر يبِّّ  ﴿ 37
 115 ﴾ئِّي  آاب  ﴿ 38
 115 ﴾ أ ر ى إِّيّنِّ  ﴿ 43
 116 ﴾ مك ﴿ 43
عُ  ـي  ل ع لِّّ ﴿ 43  116 ﴾ أ ْرجِّ
 116 ﴾ مت ﴿ 47
 117 ﴾ جئ ﴿ 49
 118 ﴾  مج  حج مث ﴿ 50
 118    ﴾ جميل ﴿ 53
 118    ﴾ منخن  حن جن ﴿ 53
 119 ﴾ حك جك ﴿ 56
 119 ﴾ جت هب ﴿ 59
 120 ﴾ جع ﴿ 62
 121 ﴾ خن ﴿ 63
 122 ﴾  زث ﴿ 66
 123 ﴾جه هن من﴿ 69
 123 َّ  متخت حت جت هبُّٱ 76
 124 ﴾ ين ىن ٱ﴿ 80
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 126 ﴾  خل ﴿ 86
88 ﴿ِّ  ﴾ 126 
 126 ﴾  نث نث ﴿ 90
 127 َّىق رنٱُّٱ 90
 128 ﴾  ين ىن ﴿ 96

 129 ﴾  مت ﴿ 108
 129 ﴾ رن ﴿ 109
 129 ﴾ زب ﴿ 109
 130 ﴾  مخ﴿ 110
 131 ﴾خس ﴿ 110

 الرعد سورة  
 132 ﴾  حئ  جئ يي ىي ﴿ 4
 133 ﴾  مئ ﴿ 4
 134 ﴾  مس ﴿ 5
 135 ﴾ىئ﴿ 7
 137 ﴾  يق ﴿ 9

 138 ﴾  من ﴿ 14
 138 ﴾  مل ام يل ﴿ 16
 139 ﴾ جس ﴿ 17
 139 ﴾   مئ ﴿ 30
 140 ﴾  خل حل ﴿ 33
 140 ﴾  حم ﴿ 33
 141 ﴾ محجح ﴿ 39
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 142 َّ  مت هب مب هئ مئ ُّٱ 42
 سورة  إبراهيم 

 143 ﴾ زئ ىب ﴿ 2
 144 ﴾  ربيئ ﴿ 12
 144  ﴾  ري ﴿  14
 145 ﴾  هي ﴿ 18
 145 ﴾ جم  حم يت ﴿ 19
 146 ﴾  من زن﴿  22
 146 ﴾  مب ﴿ 22
 146  ﴾  خت ﴿  22
 147 ﴾  ىق ﴿ 28
 147 ﴾  مم ﴿ 30
 148 ﴾  يي ىي ﴿ 31
 148  ﴾  ىل مل ﴿ 34
 150 ﴾  يي ﴿ 35
 151 ﴾ ىب نب ﴿ 36
 151 ﴾ يت ىت ﴿ 37
 152 ﴾  جم ﴿ 42
 152 َّاكُّ 46
 153 ﴾  هئ ﴿ 48
 154 ﴾  مث ﴿ 50

 سورة  احلجر 
 155 ﴾  ىم ﴿ 2
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 155    ﴾ ىق يف ﴿ 8
 156 ﴾خس ﴿ 14
 156 ﴾ جع ﴿ 15
 156 ﴾ نث ﴿ 22
 157 ﴾  يل ىل ﴿ 41
 157 ﴾  مج ﴿ 45
 158     َّ جك مق ُّٱ 49
 159 َّ مل خل ُّٱ 52
 159 َّ ىن من  ُّٱ 53
 159 ﴾  يي ﴿ 54
 160 ﴾ مئ ﴿ 56
 162    َّ  ىف يث ُّٱ 59
 162 ﴾  ىق ﴿ 59
 162 ﴾  ىك ﴿ 60
 163 ﴾  يل ىل ﴿ 71
 163 ﴾ خك  حك ﴿ 89

 سورة  النحل
 164 ﴾   لك ﴿ 1
 164 ﴾ مث ﴿ 2
 165 ﴾ يمجن  ىم ﴿ 7

 166 ﴾  زث ﴿ 11
 166 ﴾  ري  ٰى ىنين نن ﴿ 12
 167 ﴾  نب مب زب ﴿ 19
 168 ﴾   رت ﴿ 20
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 168 ﴾ خم ﴿ 27
 168 ﴾  يم ﴿ 27
 169 ﴾  ىي ﴿ 28
 169 ﴾  رن مم ﴿ 37
 170 ﴾  جغ مع ﴿ 40
 171 ﴾  خم ﴿ 43
 171 ﴾  ىك مك ﴿ 48
 171 ﴾  رن ﴿ 48
 172 ﴾   جض مص ﴿ 62
 172 ﴾  مظ ﴿ 62
 173 ﴾  ىي ﴿ 66
 173 ﴾ جم ﴿ 71
 174 ﴾  حض جض مص ﴿ 78
 174 ﴾  مل خل ﴿ 79
 175 ﴾  ىن ﴿ 80
 175 ﴾  ىب ﴿ 96
 175 َّ  نن من ُّٱ 98

 176 ﴾ حص  مس ﴿ 101
 176 ﴾  جن ﴿ 103
 176 ﴾  حص ﴿ 110
 177 ﴾  مئ ﴿ 112
 177 ﴾  جض ﴿ 120
 178 ﴾  جل مك ﴿ 127
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 اثنًيا: فهرس األحاديث النبوية 
 

 الصفحة  احلديث أو طرفه 

ْْبِّيُل ع ل ى ح ْرفٍ   1 « ...»أ قْـر أ ينِّ جِّ
 85 « ..بعذابٍ  رةً غفِّ وا م  تمُ ختْ  ما ملْ  فٍ رُ حْ أ   ى سبعةِّ ل  ع   رآن  وا القُ ءُ اقر   »

ا اْلُقْرآن  أُ » بـْع ةِّ أ ْحُرٍف« إِّن  ه ذ   2 ْنزِّل  ع ل ى س 
 22 « أ ص ابُوا فـ ق دْ  ع ل ْيهِّ  قـ ر ُءوا ح ْرفٍ  ف أ ُيُّ ا»

  



193 

 اثلثاً: فهرس األعالم
 

 الصفحة  العـَــلَـم 

 )أ( 
 66 أبو إسحاق ،إبراهيم بن محاد

 77 الكويف  زرىب بن إبراهيم
 77 الرازي  إسحاق العزيز عبد بن نصر بن إبراهيم

 74 ، شعبة األسدي  سامل بن عياش بن  بكر أبو
 68 ، البزي انفع بن القاسم بن  هللا  عبد بن حممد بن أمحد
 68 ، القواسانفع بن علقمة بن حممد بن أمحد
 71 جماهد بن  العباس بن موسى بن أمحد
 72 احللواين  الصفار ازداذ بن يزيد بن أمحد

 81 إدريس بن عبد الكرمي احلداد
 82 املروزي ، أبو يعقوب  ،إسحاق بن إبراهيم بن عثمان

 69 األنصاري كثري  أيب بن جعفر بن إمساعيل
 59 الفارايب نصر  أبو، اجلوهري ،إمساعيل بن محاد

 71 التميمي  سليمان أبو متيم بن أيوب 
 82 البصري املتوكل بن أيوب 

 )ج(
 75 الكويف أمحد  أبو الرمحن عبد بن  جبلة بن مالك  بن جبلة

 80 جعفر بن حيان أبو األشهب العطاردي البصري
 )ح(

 69 بشار بن علي بن احلسن
 82 البصري البزار هللا  عبد أبو متيم بن احلسني
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 74 حفص بن سليمان بن املغرية
 66 الدوري  صْهب ان بن العزيز عبد بن عمر بن حفص

 75 شعيب  أبو شعيب، زايد  أيب بن محاد
 79 ميمون  بن محدو ْيه

، أبو محزة الكويف   76 مُحران بن أْعني 
 76 ، الزايتمحزة بن حبيب بن ع م ارة بن إمساعيل

 (خ)
 77 الشيباين ،خالد بن خالد أبو عيسى 
 81 ، البزار خلف بن هشام بن ثعلب

 ( ر)
 81 اهلذيل روح بن عبد املؤمن أبو احلسن 

 )ز( 
ن  65 البصري عمرو أبو، عم ار  بن العالء بن  زاب 

 73 زر بن حبيش بن حباشة 
 68 املكي وهب أبو صاحل بن زمعة

 81 زيد بن أمحد بن إسحق، احلضرمي 
 )س( 

 75 سعيد بن أوس بن اثبت بن بشري 
 73 الشيباين  ،أبو عمرو  ،سعد بن إايس

 66 سعيد بن جبري بن هشام
 80 املزين  ،أبو املنذر   ،سالم بن سليمان الطويل

 77 سليم بن عيسى بن سليم بن عامر 
 80 سليمان بن مسلم بن مجاز 
 76 سليمان بن مهران األعمش

 82 أبو حامت السجستاين ،سهل بن حممد بن عثمان بن يزيد
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 72 السلمي  حممد أبو منري بن العزيز عبد بن سويد
 )ش( 

 67 أبو نعيم البلخي ،شجاع بن أيب نصر
 80 ة اجملاشعي البصري فشهاب بن شرن

 )ص( 
 66 صاحل بن زايد بن عبد هللا بن إمساعيل، أبو شعيب السوسي

 )ق( 
 78 األزاذاين مهران  بن قتيبة

 )ع( 
لة أيب الن ُجود   73 عاصم بن هب ْد 

 67  األنصاري، الواقفي ،عباس بن الفضل بن عمرو ال
 74 احلميد بن صاحل بن عجالن الْبمجي عبد 

 69 البغدادي ،عبد الرمحن بن عبدوس
 77 الكويف قلوقا، بن الرمحن عبد
 16 القاضي حممد بن الغين عبد بن الفتاح عبد

 60 أبو القاسم  الرافعي، عبد اْلك رِّمي بن حُم م د بن عبد اْلك رِّمي
 71 ذكوان بن )أو ابن بشري( بشر بن أمحد  بن هللا عبد

 73 عبد هللا بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرمحن السلمي
 77 الكويف  العجلي أمحد أبو  صاحل  بن مسلم  بن  صاحل  بن هللا عبد

 70 اليحصب   ،عبد هللا بن عامر بن يزيد 
 69 عبد هللا بن عياش بن أيب ربيعة

 67 املكي  الداري، املطلب، بن كثري  بن هللا عبد
 22 الدينوري   قتيبة بن مسلم بن هللا عبد
 68 إسحاق املكي  أبو رايح بن فليح بن الوهاب  عبد

 70 ، ورشعثمان بن سعيد بن عبد هللا 
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 59 الواحدي، النيسابوري ،حممد بن عليعلي بن أمحد بن 
 78 الكسائي، علي بن محزة بن عبد هللا

 76 السبيعي إسحاق، أبو عمرو بن عبد هللا بن علي بن أمحد
 60 عيسى بن ميمون اجلرشي املكي، أبو موسى، ابن داية 

 70 ، قالونعيسى بن مينا بن وردان بن عيسى
 79 عيسى بن وردان أبو احلارث املدين

 )ل(
 78 الليث بن خالد أبو احلارث البغدادي

 )م(
 66 أبو احلجاج املكي ، جُماهِّد ْبن ج ْْب 

 72 البخاري  هللا  عبد أبو  إسحاق بن حممد
 68 أعني، الربعي بن وهب بن إسحاق بن حممد
 58 اخلوانساري ،احلسني بن جعفر أيب بن العابدين زين مريزا ابن ابقر حممد
 118 الكويف  الشموين  جعفر أبو حبيب بن حممد

 82 حممد بن احلسن بن دريد أبو بكر البصري 
 72 النقاش املوصلي بكر أبو ،زايد بن حممد بن احلسن بن حممد

 48 حممد حسني الذهب 
 59 الس ج او ْندِّيُّ  ،حممد بن طيفور الغزنوي أبو عبد هللا 

 76 حممد بن عبد الرمحن بن أيب ليلى
 68 ، قنبل جرجة  بن خالد بن الرمحن عبد بن حممد
 70 األصبهاين  بكر أبو  شبيب، بن إبراهيم بن الرحيم عبد بن حممد
 16 الزرقاين  العظيم عبد حممد

 67 بن رومي حممد بن عمر بن عبد هللا
 67 األمناطي جعفر أبو غالب بن حممد
 78 جعفر أبو النحوي الكويف سعدان بن حممد
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 81 ، رويس حممد بن املتوكل أبو عبد هللا اللؤلؤي
 72 الربعي احلر بن مر بن النضر بن حممد

 54 ازي ري قطب الدين الش  ،مسعود بن مصلححممود بن 
 82 حامت  بن مسبح

 71 املخزومي، املغرية بن أيب شهاب 
 75 املفضل بن حممد بن يعلى، الضب 

 80 مهدي بن ميمون أبو ُيىي البصري
 )ن( 

 69 ، املدين انفع بن عبد الرمحن ابن أيب نعيم
 79 الرتايب البغدادي، القاسم  أبو يوسف بن نصر

 (ـ)ه
 72 األخفش  ش رِّيكٍ  بن موسى بن هارون
 72 ميسرة  بن نصري بن عمار بن هشام
 74 بغدادي  عمر أبو التمار  حممد بن هبرية

 )ي( 
 75 سليمان  بن آدم بن ُيىي
 71 الذِّم ارِّي احلارث  بن ُيىي
 75 قيس بن حممد بن ُيىي

 66 ، اليزيديُيىي بن املبارك بن املغرية
 79 ، املدينالقعقاع أبو جعفر القارئيزيد بن 

 80 احلضرمي  ،يعقوب بن إسحاق بن زيد
 75 ، أبو يوسف األعشىيعقوب بن حممد بن خليفة
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 رابًعا: املصادر واملراجع 

ق: سليمان بن صاحل  يق، حتطبقات املفسرين،  هـ(11أمحد بن حممد )املتوىف: ق  ،  األدنه وي(1
 (. م1997 -هـ1417، العلوم واحلكممكتبة : السعودية) ،1، طاخلزي

بـ  ،  الرمحن  عبد  بن  مصطفى،  اإلزمريي(2 املسمى  العشرة  نشر  عنه  سكت  مبا  الربرة  احتاف 
 هـ  1428أضواء السلف،  :  الرايض، )1ط،  اجلود  أبو  حسن  خالدحتقيق:    ،(حترير النشر )
 .(م 2007 -

  القراءات   معاين،  (هـ370:  املتوىف)  منصور  أبو  اهلروي،  األزهري  بن  أمحد  بن  حممد،  األزهري(3
 1412  سعود،  امللك   جامعة  -  اآلداب   كلية  يف  البحوث   مركز)السعودية:    ،1، طلألزهري

 ( .م 1991 - هـ
القراءات،  ، شعبان حممدإمساعيل(4 علم  إىل  هـ،    1424  مكتبة سامل،:  مكة ، )2، طاملدخل 

 . (م 2003
 1403)بريوت: دار التعارف،    ،د.ط.حتقيق: حسن األمني،  ، أعيان الشيعة،  حمسن،  األمني(5

 م(.  1983 -هـ 
 منشورات :  البيضاء  الدار)  ،1ط,  الشرعية  العلوم  يف   البحث  أجبدايت  ،فريد,  األنصاري(6

 (.م1997 -هـ1417, اجلديدة النجاح مطبعة, الفرقان
: املتوىف)  جعفر  أبو  الغرانطي،  األنصاري  خلف  بن  أمحد  بن  علي  بن  أمحد،  الب اذِّشابن  (7

 (.للرتاث  الصحابة دار)مصر:   ،د.ط.، السبع القراءات يف  اإلقناع ، (هـ540
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور ، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا اجلعفي ،  البخاري(8

للا   وأايمه    رسول  البخاري=  وسننه  الناصر،  صحيح  انصر  بن  زهري  حتقيق: حممد   ،
 .(هـ1422دار طوق النجاة ، )بريوت:  ،1ط

بن حمم،  البنا(9 الدمياطيأمحد  الغين  عبد  بن  أمحد  بن  )املتوىف:  د  الدين  ، هـ(1117، شهاب 
عشر األربعة  القراءات  يف  البشر  فضالء  طإحتاف  العلميةبريوت،  )  ،3،  الكتب  ، دار 

 .(هـ1427 -م 2006
الصغرى  ،بكر  أبو  موسى،  بن  علي  بن  احلسني  بن  أمحد،  البيهقي(10  عبد حتقيق:    ،السنن 

طقلعجي  أمني  املعطي  -  هـ1410،  اإلسالمية  الدراسات   جامعة ابكستان،  ) ،  1، 
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 .(م1989
بن صاحل اجلزائري(11 ابلقرآن،  ، طاهر  املتعلقة  املباحث  لبعض  اإلتقان   التبيان  طريق  ،  على 

 .(هـ 1334املنار، مطبعة  :رصم، )1ط
)املتوىف:    الشافعي  الدمشقي  ، مشس الدين أبو اخلري،  حممد بن حممد بن يوسف ،  ابن اجلزري(12

القراء،  هـ(  833 طبقات  يف  النهاية  حتقيق:  غاية  برجسرتاسر،  دار )بريوت:  ،  1ط،  ج. 
 م(.2006 - هـ 1427، الكتب العلمية

العشرالنشر يف    ،حممد بن حممد بن يوسف ،  ابن اجلزري(13 ق : علي حممد يق، حتالقراءات 
 (. دار الكتاب العلمية)بريوت:  ،  ، د.ط.الضباع 

  متيم   حممد:  قيق، حتالَعشر  الِقراءات  يف   النشر  طيَبةِ ،  حممد بن حممد بن يوسف ،  ابن اجلزري(14
 (.م 1994 - هـ 1414 اهلدى، دار :جدة) ،1، طالزغب

،  مهرة أنس  :قيقحت ،القراءات  يف   النشر  طيبة   شرح  ،حممد بن حممد بن يوسف، ابن اجلزري(15
 (.دار الكتاب العلمية)بريوت:  ،2ط 

  كتور/ د ال   ق:يق، حتيف القراءات العشرحتبري التيسري   ،حممد بن حممد بن يوسف ، ابن اجلزري(16
 (. دار الفرقان)عمان/األردن:  ،1، ط أمحد حممد مفلح القضاة

بن يوسف،  ابن اجلزري(17 )بريوت:    ،1، ط الطالبني  ومرشد  املقرئني  منجد  ، حممد بن حممد 
 (. م1999- هـ1420، العلمية الكتب دار

زكى،    ،اجلالد(18 التفسري ماجد  يف  ومنهجه  طالنيسابوري  الفكر،    : )األردن  ،1،  دار 
 .هـ(1421

جين(19 الفتح،  املوصلي  جين   بن  عثمان،  ابن  أبو  طاخلصائص،   ،4(   املصرية   اهليئةمصر،  ، 
 (.م 1999، للكتاب  العامة

د.  حتقيق: الدكتور/ عبد احلليم النجار،  ، مذاهب التفسري اإلسالمي،  إجنتس،  جولدتسيهر(20
 )القاهرة: اخلاجني/ بغداد: املثىن(. ، ط.

الصاوي اجلويين(21 مصطفى  إعجازه،  ،  وبيان  القرآن  تفسري  يف  الزخمشري  طمنهج   ،2  ،
 (.م 1968دار املعارف،   :رصم)

الكتب والفنونمصطفى بن عبد هللا،    ،خليفةحاجي  (22 ،  د.ط. ،  كشف الظنون عن أمساء 
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 (. م1941 )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب،
حممدحبش(23 الشرعية،  ،  واألحكام  القرآين  الرسم  يف  وأثرها  املتواترة  طالقراءات   ،1 ،

 (.     م 1999 -هـ  1419دار الفكر، :دمشق)
الباري    ، هـ(852)املتوىف:    بن علي أبو الفضل الشافعي  أمحد  ،  بن حجر العسقالينا(24 فتح 

  ،د.ط.   ،حمب الدين اخلطيبحتقيق:    ،حممد فؤاد عبد الباقي ، ترقيم:  شرح صحيح البخاري
 هـ(.1379، ةدار املعرف :بريوت )

املائة  ،  أمحد بن علي أبو الفضل الشافعي  ،  بن حجر العسقالينا(25 أعيان  الكامنة يف  الدرر 
ضانيقحت  ،الثامنة املعيد  عبد  حممد  طق:  العثمانية :  اهلند)،  2،  املعارف  دائرة  ،  جملس 

 (. م1972هـ/ 1392
، اإلصابة يف متييز الصحابة ،  أبو الفضل الشافعيأمحد بن علي بن  ،  بن حجر العسقالينا(26

  ، دار الكتب العلمية  : بريوت )،  1، طوعلى حممد معوض  ،حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود
 (. هـ 1415

هـ   1423،  دار عمار ، )عمان:  1، طحماضرات يف علوم القرآن احلمد، غامن بن قدوري،  (27
 (.م 2003 -

)املتوىف:  ،  احلموي(28 الرومي  بن عبد هللا  أبو عبد هللا ايقوت  الدين  معجم  ،  هـ(626شهاب 
دار  :  بريوت )  ،1ط،  ق: إحسان عباسيق(، حتإرشاد األريب إىل معرفة األديب =  )  األدابء

 . (م 1993 -هـ  1414الغرب اإلسالمي، 
الرومي  ،احلموي(29 هللا  عبد  بن  ايقوت  هللا  عبد  أبو  الدين  البلدان،  شهاب  ،  2ط،  معجم 

   (.م 1995 ، بريوت: دار صادر)
"  ،احلوري(30 هللا،  عبد  القاهر  الفرقان  عبد  ورغائب  القرآن  غرائب  تفسري  يف  املناسبات 

إىل   سورةاجلمعة  من  الناسللنيسابوري،  أ.د/    "،سورة  إشراف:  حتت  ماجستري،  رسالة 
اإلسالمية،   درمان  أم  الدين، جامعة  أصول  أمحد علي، كلية  احلسن    -هـ    1436عثمان 

 م.  2015
)املتوىف:  ،  أبوحيان(31 األندلسي  الدين  أثري  حيان  بن  يوسف  بن  علي  بن  يوسف  بن  حممد 

التفسري   ،هـ(745 يف  احمليط  د.ط.مجيل  حممد  صدقي  حتقيق:،  البحر  دار  )بريوت:    ، ، 
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 (.هـ 1420، الفكر
سعيد،(32 بن  حازم  الشريف،  حيدر،  ابملصحف  التعريف  إىل  )1ط  ،مدخل  مركز  جدة:  ، 

 م(.2014 /هـ 1435،  واملعلومات مبعهد اإلمام الشاطبالدراسات 
 الطيب،  الكلم دار ، )دمشق:1ط،  عشرة  األربع  القراءات  يف   ، امليسرفهد حممد   ،خاروف(33

 (.م 2000 - هـ 1420
  عبد   حتقيق: الدكتور/،  السبع  القراءات  يف   احلجة  ، بن أمحد اهلمدايناحلسني،  ابن خالويه(34

 (.  هـ 1401، الشروق دار)بريوت:  ،4، طمكرم سامل العال
حتقيق: الدكتور/  إعراب القراءات السبع وعللها،    ،احلسني بن أمحد اهلمداين،  ابن خالويه (35

 )القاهرة: اخلاجني(.  ، سليمان بن العثيمني، د.ط.عبد الرمحن بن 
حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي    شهاب الدين،  ،أمحد بن جممد بن عمر  اخلفاجي،(36

 . (بريوت: دار صادر )د.ط.  ، "املسماة )عناية القاضي وكفاية الراضي("
أمح،  ابن خلكان(37 الدين  بكرمشس  أيب  بن  إبراهيم  بن  بن حممد  وأنباء  وفيات  ،  د  األعيان 

 .(م1994، دار صادر  : بريوت )، 1، ط: إحسان عباسحتقيق، أبناء الزمان
األصبهاين،  اخلوانساري(38 املوسوي،  ابقر  العلماء  حممد  أحوال  يف  اجلنات  روضات   ،

 هـ(.1390)طهران: مكتبة إمساعيليان،  ، د.ط.والسادات، 
،  جامع البيان يف القراءات السبع ،  أبو عمرو  ،ن سعيد بن عثمان بن عمرعثمان ب،  الداين(39

 .(م 2007 - هـ 1428، جامعة الشارقة، اإلمارات )  ،1ط
  ، 2، طق: اوتو تريزليقحت،  التيسري يف القراءات السبع،  عثمان بن سعيد بن عثمان،  الداين(40

 (. م1984 /هـ1404، العريب الكتاب  دار -بريوت )
عبد املهيمن  ، حتقيق الدكتور/  األحرف السبعة للقرآن،  عثمان بن سعيد بن عثمان،  الداين(41

 . (ـه 1408، مكتبة املنارة)مكة املكرمة:   ،1، ططحان
الدين،  ديوان(42 مناج  بن  حممد  تفس،  خالل  من  االعتقادية  النيسابوري  ائب  غر )  هري آراء 

ونقد عرض  الفرقان(  ورغائب  الدكتور/  القرآن  األستاذ  إشراف  حتت  ماجستري،  رسالة   ،
 هـ(. 1435حممد بن عبد احلافظ عبده، كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى )

حم،  الذهب(43 الدين  ق اُْيازمشس  بن  عثمان  بن  أمحد  بن  النبالء،  مد  أعالم  حتسري  : قيق، 
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الشيخ إبشراف  احملققني  من  األرانؤوط  :جمموعة  الرسالة)بريوت:    ،3ط،  شعيب    ، مؤسسة 
 (. م 1985 ،هـ  1405

ق اُْياز ،  الذهب(44 بن  عثمان  بن  أمحد  بن  الطبقات ،  حممد  على  الكبار  القراء  معرفة 
 (.م1997 -هـ 1417، دار الكتب العلمية)بريوت:  ،1، طواألعصار

 .( مكتبة وهبة: القاهرة) ،.، د.طالتفسري واملفسرونحممد السيد حسني  ،الذهب(45
ق: يوسف  يق، حت خمتار الصحاح  ،القادر احلنفيبن أيب بكر بن عبد  زين الدين حممد    ،الرازي(46

النموذجية، ،    -املكتبة العصرية  :  صيدا  –بريوت  )  ، 5، طالشيخ حممد  -هـ  1420الدار 
 (.م1999

األصفهاىن(47 حممد،  الراغب  بن  احلسني  القاسم  القرآن،  أبو  غريب  يف  ق:  يقحت،  املفردات 
 .(ه 1412، الشاميةدار القلم، الدار بريوت: ) 1، طصفوان عدانن الداودي

 . (هـ 1422دار ابن حزم،  ،بريوت )، 2، طتتمة األعالم للزركلي ، حممد خري، رمضان(48
سليمان    ،الرومي(49 بن  الرمحن  عبد  بن  الكرمي،  فهد  القرآن  علوم  يف  طدراسات   ،12  ،

 (. م 2003 -هـ 1424، حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف)
املوسوعة امليسرة يف تراجم أئمة التفسري واإلقراء    ، وآخرون،وليد بن أمحد احلسني ،الزبريي(50

واللغة   من »والنحو  وشيء  لعقائدهم  دراسة  مع  املعاصرين  إىل  األول  القرن  من 
 .(م 2003 -هـ  1424جملة احلكمة،: بريطانيا  –مانشسرت ) ،1، ط«طرائفهم

وهبة مصطفىالزحيلي(51 وأدلته  الفقه،  ،  )4، طاإلسالمي  الفكر،  ،  دار  هـ،   1418سوراي: 
 (. م 1997

مطبعة عيسى )القاهرة:    ، 3، طمناهل العرفان يف علوم القرآن،  حممد عبد العظيم  ،الزُّْرقاين(52
 م(. 1943 -هـ  1362، البايب احللب وشركاه

دار  )بريوت:    ،15، ط  األعالم،  ن حممود بن حممد بن علي بن فارسخري الدين ب،  الزركلي(53
 (.م 2002، العلم للماليني

ق: حممد أبو  يقحت ،الربهان يف علوم القرآن ،بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر  ،الزركشي(54
  1376،  دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احللب وشركائه)مصر:  ،1ط  ،الفضل إبراهيم

 (. م 1957 -هـ 
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زجنلة(55 أبو  ،  ابن  حممد،  بن  الرمحن  حوايل  عبد  )املتوىف:  القراءات ،  هـ(403زرعة  ،  حجة 
 م(.1997-ـه 1418، الرسالة)بريوت، مؤسسة ، 5، ط سعيد األفغاينحتقيق: 

 الثاِمن   الَقرن  بَعدَ   ِفيما  القّراء  برَتاِجم   الف َضالء  إمتاَع  ،  حسني  أمحد  بن  إلياس،  الساعايت(56
 2000  -  هـ   1421،  والتوزيع  والنشر  للطباعة  العاملية  الندوة  دار)الرايض:    ،1، طاهِلجري

 (.م
)املتوىف:  ،  السبكي(57 الدين  تقي  بن  الوهاب  عبد  الدين  الشافعية   ،هـ(771اتج  طبقات 

الطناحي   كتور/ د الق:  يق، حتالكربى احللو  كتور/د ال   ،حممود حممد  الفتاح حممد    ،2، طعبد 
 (.هـ1413، هجر للطباعة والنشر والتوزيع)القاهرة: 

، (هـ455:  املتوىف)  األنصاري   املقرئ  طاهر  أبو   سعيد   بن  خلف  بن  إمساعيل  ،السرقسطي(58
،  ، د. ط. خليل العطية  /الدكتور  -زهري زاهد    /ق: الدكتوريقحت ،  العنوان يف القراءات السبع

 (. هـ1405   عامل الكتب، ،بريوت  )
هـ،   1408دار الشروق،    :جدة)  ،3ط  ،  كتابة البحث العلمي،  عبد الوهاب ،  أبو سليمان(59

 . (م 1987
الغفور،  السندي(60 القيوم عبد  القراءات،  أبو طاهر عبد  علوم  يف  )مكة:    ،1ط،  صفحات 

 (.هـ 1415، املكتبة األمدادية
الدينعب،  السيوطي(61 بكر، جالل  أيب  بن  الرمحن  املفسرين  ،د  علي حممد يق، حتطبقات  ق: 

 هـ(.1396مكتبة وهبة، : القاهرة) ،1، طعمر
،  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة  ، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين  ،السيوطي(62

إبراهيميقحت الفضل  أبو  حممد  احللب)القاهرة:  ،  د.ط.،  ق:  البايب    –  هـ  1384،  عيسى 
 .(م1964

القرآن   ،د الرمحن بن أيب بكر، جالل الدينعب،  السيوطي(63   حممد ق:  يق، حتاإلتقان يف علوم 
 (.للكتاب  العامة املصرية  اهليئة)القاهرة:  ، ، د.ط.إبراهيم الفضل أبو

الشاطبية،  القاسم بن فريه بن خلف بن أمحد الرعيين  ،الشاطب(64 حرز األماين ووجه =    منت 
مكتبة دار  إسطنبول،    -)جدة    ،4ط،  ق: حممد متيم الزعبيقحت،  التهاين يف القراءات السبع

 (.م 2005 -هـ  1426، للدراسات القرآنيةدار الغواثين  -اهلدى 
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إبراز املعاين من حرز  ،  املقدسي  إبراهيم  بن  إمساعيل  بن  الرمحن  عبد  الدين  شهاب ،  أبو شامة (65
 (. دار الكتب العلمية)بريوت: ، د.ط.، األماين

جملة ،  مناهج املدارس اإلقرائية يف حترير القراءات القرآنية،  ، عبد الرمحن بن مقبلالشمري(66
األكادُيية، والبحوث  اإلسالمية  ال  الدراسات  القاهرة،  جامعة  العلوم،  دار   ،64:  ددعكلية 

 .م 2015هـ،  1437
علم  ،  هللا  عبد  بن  حممد  بن  علي  بن  حممد،  الشوكاين(67 من  احلق  إيل حتقيق  الفحول  إرشاد 

)1ط  ،عناية   عزو  أمحد حتقيق:    ،األصول العريب،  ،  الكتاب  دار   -  هـ1419دمشق، 
 (. م1999

املكتب ، )بريوت،    3، طحملات يف علوم القرآن واجتاهات التفسري حممد لطفي ،    ،الصباغ(68
 م(.1990 - هـ 1410اإلسالمي، 

 ق:يق، حتغيث النفع يف القراءات السبع،  علي بن حممد بن سامل، أبو احلسن،  الصفاقسي(69
 (.م 2004 -هـ  1425دار الكتب العلمية،  :بريوت ) ،1ط  ، أمحد حممود عبد السميع

 ،شلب  إمساعيل  الفتاح  عبدحتقيق: د/    ،اإلابنة عن معاين القراءات  مكي،  ابن أيب طالب،(70
 (.والنشر للطبع مصر هنضة دار : مصرد.ط.، )

)املعروف بتفسري   القرآن  أتويل  يف   البيان  جامع،  كثري  بن  يزيد  بن  جرير   بن  حممدالطْبي،  (71
 (.م 2000 - هـ 1420مؤسسة الرسالة، بريوت: ، ) 1الطْبي(، ط

رزقالطويل(72 السيد  القراءات،  ،  علوم  وحتقيق  مدخل  :يف  املكتبة    :مكة) ،  1ط،  ودراسة 
 .(م 1985هـ،  1405الفيصلية، 

-هـ  1403األضواء،  )بريوت: دار    ،3، طالذريعة اىل تصانيف الشيعة،  أقابزرك،  الطهراين(73
 .م(1983

االستيعاب يف  ،  يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الْب بن عاصم النمري  ،ابن عبد الْب(74
 (.م 1992 -هـ  1412 دار اجليل،: )بريوت  ،1، طمعرفة األصحاب

معجم ما   ،هـ(487عبد هللا بن عبد العزيز بن حممد األندلسي )املتوىف:    ، أبو عبيد البكري(75
 (. هـ 1403بريوت: عامل الكتب،) ،3، طاستعجم من أمساء البالد واملواضع

مصطفى،  عقاب (76 الدينثراي  لنظام  احلاجب،  ابن  شافية  شرح  دراسة    ،  النيسابوري، 
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إبراهيم البنا، كلية اللغة العربية، جامعة أم  رسالة دكتوراة، حتت إشراف أ.د/ حممد  وحتقيق،  
 م(.1992 -هـ 1412القرى )

الزايدة  ،  هـ(  1150)املتوىف:    حممد بن أمحد بن سعيد احلنفي املكّي، مشس الدين،  ،عقيلة(77
أصل هذا الكتاب جمموعة رسائل جامعية ماجستري لألساتذة    ،واإلحسان يف علوم القرآن

عبد   ومصلح  احملمود،  حممد  وإبراهيم  العندس،  علي  وفهد  حقي،  صفاء  )حممد  الباحثني: 
الالحم( الكرمي  عبد  خالد  السامدي،   والدراسات   البحوث  مركز  /اإلمارات )  ، 1، طالكرمي 

 . ( هـ 1427، الشارقة جامعة
،  القراءات يف فتح القدير من سورة التوبة إىل سورة العنكبوت يوسف حممد ،    ،العواضي(78

 م.2013جامعة اإلُيان، صنعاء،   رسالة دكتوراة،
بيضاء: دار الرشاد احلديثة،  الدار ال)  ،2ط، بدع التفاسري،  عبد هللا حممد الصديق،  الغماري(79

 . (م 1986- هـ 1406
فارس(80 القزويين  ،  ابن  زكرايء  بن  فارس  بن  اللغة،  الرازيأمحد  مقاييس  عبد  يقحت  ،معجم  ق: 

 . (م1979 -هـ 1399، دار الفكربريوت: )  .،د.ط  ،السالم حممد هارون
 قهوجي   الدين  بدر:  قيق، حتالسبعة  للقراء  احلجة  ،الغفار  عبد  بن  أمحد  بن  احلسن،  الفارسي(81

 (.م1993 - هـ 1413، للرتاث  املأمون  دار: بريوت /  دمشق) ،2، طجوجيايب بشري -
القاصح(82 عثمان  ،  ابن  بن  أمحد  بنعلي  بن  املقرئ  ،  حممد  وتذكار  املبتدي  القارئ  سراج 

 .(م 1954 - هـ 1373، احللب البايب مصطفى مطبعة :رصم، )3، طاملنتهي
  ، السبع   القراءات   يف   الشاطبية  شرح  يف   الوايف   ،حممد بن الغين عبد بن الفتاح عبد، القاضي(83

 (. م 1992 -هـ  1412 ، مكتبة السوادي للتوزيعجدة: ) ،4ط
املتواترة،  ،الغين  عبد  بن  الفتاح  عبد ،  القاضي(84 العشر  القراءات  الزاهرة يف    ، د.ط.  البدور 

 (.العريب الكتاب  دار)بريوت: 
مسلم،  الدينوري  قتيبة ابن  (85 بن  هللا  حممد  عبد  القرآن،  أبو  مشكل  إبراهيم   :حتقيق  ، أتويل 

 .م( 2007 –هـ  1428، الكتب العلمية  دار)بريوت: ، 2ط، مشس الدين
 (.احلديث دار : القاهرة)، د.ط.، والشعراء الشعر ،عبد هللا بن مسلم، الدينوري قتيبةابن (86
حممود  ،القزويين(87 بن  حممد  بن  العباد،  زكراي  وأخبار  البالد  د.ط.آاثر  دار  :  بريوت   ) ،  ، 
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 (. صادر
أبو احلسن علي بن  مج،  القفطي(88 الدين  النحاة،  يوسفال  أنباه  على  الرواة  ق:  يق، حتإنباه 

إبراهيم الفضل  أبو  طحممد  بريوت :  القاهرة)  ،1،  العريب،  الفكر  الكتب  :  دار  مؤسسة 
 .(م1982 -هـ  1406، الثقافية

القراءات ،  العباس  أبو  بكر  أيب  بن  حممد  بن  أمحد،  القسطالين(89 لفنون  اإلشارات  ،  لطائف 
 (. ـه 1434، السعودية واإلرشاد والدعوة اإلسالمية الشؤون وزارة ) ،1ط

 م(.1990، )مكتبة وهبة: 1، طنزول القرآن على سبعة أحرفالقطان، مناع ، (90
مقدمات يف علم  ،  حممد خالد  ،منصورو محد خالد،  أ  ، شكرىو   ،حممد أمحد مفلح  ،القضاة(91

 (.م 2001 -هـ  1422دار عمار،   ،األردن، )1ط، القراءات
جي(92 رواس   ،قلعة  اإلسالمية  ،حممد  الدراسات  يف  البحث  ططرق  دار  )األردن:  ،  1، 

 (.م1999 -هـ 1420النفائس، 
الصادق،  قمحاوي(93 )القاهرة: دار    ، 1، طالعشر  القراءات  توجيه  يف   البشر  طالئع،  حممد 

 م(. 2006 -ـ ه1427العقيدة، 
مكتبة  )بريوت:    ، ، د.ط.املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربيةمعجم  ،  عمر رضا   ،كحالة(94

 م(.1957 –هـ  1376،  دار إحياء الرتاث  -املثين 
حتقيق: خالد حسن أبو اجلود، ، الروض النضري يف حترير أوجه الكتاب املنري حممد،  املتوىل،(95

 م(.2006- هـ 1427)طنطا: دار الصحابة، ، 1ط
بن  ،  ابن جماهد(96 موسى  بن  )املتوىف:  أمحد  البغدادي  جماهد  بن  بكر  أبو  ،  هـ(324العباس، 

القراءات يف  ضيفالدكتور/  ق:يقحت،  السبعة  طشوقي  )القاهرة،  2،  املعارف،  ،  دار 
 (.هـ1400

، حتت إشراف: شعبان عبد العاطي عطية، أمحد  املعجم الوسيط  ، جممع اللغة العربية ابلقاهرة(97
ط حلمي،  مراد  مجال  حسني،  الدولية،    ،4حامد  الشروق  مكتبة   -هـ   1425)القاهرة: 

 م(.  2004
اجمللس  )  .،، د.طاملوسوعة القرآنية املتخصصةجمموعة من األساتذة والعلماء املتخصصني،  (98

 .(م 2002 -هـ  1423األعلى للشؤون اإلسالمية، مصر، 
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املفسرين،  احلليم  عبد  بن  منيع،  حممود(99 طمناهج   املصرى،   الكتاب   دار  :القاهرة)  ،1، 
 (.م 2000 - هـ 1421، اللبناىن الكتاب  دار :بريوت 

 1412، دار اجليل : بريوت )  ،1ط، التاريخ معجم حفاظ القرآن عرب    ،حممد سامل،  حميسن(100
 (. م 1992 -هـ 

العشر  ،حممد سامل،  حميسن(101 القراءات  النشر يف  )بريوت: دار   ،1، طاهلادي شرح طيبة 
 .(م 1997 - هـ 1417، اجليل

العربية،  حميسن، حممد سامل(102 علوم  يف  وأثرها  الكليات )القاهرة:  ،  1، طالقراءات  مكتبة 
 (. م 1984 -هـ  1404، األزهرية

النحوية،  عبد العال سامل  ،مكرم(103 الدراسات  القرآنية يف  القراءات  )الكويت:  ،  1، طأثر 
 م(.2009مؤسسة علي جراح الصباح، 

بنقل العدل عن العدل    املسند الصحيح املختصر،  بن احلجاج القشريي النيسابوري   مسلم(104
هللا   رسول  حتإىل  الباقييق،  عبد  فؤاد  حممد  الرتاث :  بريوت ) د.ط.،  ،  ق:  إحياء  دار 

 (.العريب
 .م(2006)دار السالم: ، 2، طالقراءات الواردة يف السنةاملعصراوي، أمحد عيسى، (105
  وكثرة   القراءات  الختالف  املوجب  السبب  بيان،  العباس  أبو  عمار  بن  أمحد ،  املهدوي(106

)بريوت: دار ابن حزم،    ،1ط  ،، حتقيق: الدكتور/ أمحد بن فارس السلوموالرواايت  الطرق 
 م(.2006 -ـ ه 1427

منظور(107 الفضل  ،ابن  أبو  على،  بن  مكرم  بن  العرب،  حممد  دار    :بريوت )   ،3ط،  لسان 
 .  (هـ 1414، صادر 

،   اجملموع شرح املهذب  ،هـ(676أبو زكراي حميي الدين ُيىي بن شرف )املتوىف:  ،  النووي(108
   .(دار الفكر )بريوت: ، د.ط.

  القراءات   يف   النشر  طيبة  شرح،  الدين  حمب  القاسم  أبو   حممد  بن   حممد  بن  حممد،  النويري(109
حتالعشر طابسلوم  سعد   سرور  حممد  جمديالدكتور/ :  قيق،    الكتب  دار)بريوت:    ،1، 
 م(. 2002 -ـه 1424، العلمية

احلاضر«  ،عادل  ،نويهض(110 العصر  وحىت  اإلسالم  صدر  »من  املفسرين  طمعجم   ،3 ،  
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 (. م 1988 -هـ  1409 مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر،، بريوت )
  ،د.ط.،  املبسوط يف القراءات العشر،  أمحد بن احلسني بن مِّْهران ابن مهران،    ، النيسابوري(111

 (. م 1981: ، جممع اللغة العربية)دمشق، 
)املتوىف:    ،النيسابوري(112 القمي  حسني  بن  حممد  بن  احلسن  الدين    غرائب   ،هـ(850نظام 

ا ورغائب  عمريات،،  لفرقانالقرآن  زكراي  العلمية، )بريوت:    ،1ط  حتقيق:  الكتب  دار 
 . (م1996 - هـ 1416

  القراءات   يف   الكامل،  اليشكري  القاسم  أبو  حممد  بن  جبارة   بن  علي  بن  يوسف،  اهلذ يل(113
طالشايب  السيد  بن  مجالحتقيق:  ،  عليها   الزائدة   واألربعني   مسا   مؤسسة)القاهرة:    ،1، 

 . (والنشر للتوزيع
عبد  ،الواسطي(114 بن  هللا  املبارك  عبد  بن  الوجيه  بن  العشر،  املؤمن  القراءات  يف  ، الكنز 

املشهداين  كتور/د الق:  يقحت طخالد  الدينية:  القاهرة)  ،1،  الثقافة   -هـ    1425  ،  مكتبة 
 (. م 2004

دار  :  بريوت )،    1، طالبلدان ،  أمحد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح    ،اليعقويب(115
   .(هـ 1422 الكتب العلمية،

 


