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 الرحيم الرمحة هللا بسم
 املقدمة

 ومن والتابعني، وصحبه آله وعلى حممد، نبينا على والسالم والصالة   العاملني، ب  ر  هلل احلمد
 .كثريًا تسليًما وسل مَ  الدين، يوم إىل إبحسان   تَِبَعهم

 :بعد أم ا 
 والرابع عشر الثالث اجلزأين يف وتوجيهها الشاذة القراءات: بعنوان مقد م   متواضع، حبث   فهذا
 :اآليت منهجي يف ت  وسلك الكرمي، القرآن من عشر

 .م زهني قوسنيِ  بني ووضعت ها العثماين، ابلرسم القرآنية اآلية كتبت   .1
 الفت اح لعبد العرب، لغة من وتوجيهها الشاذة القراءات: كتاب من الشاذة القراءة كتبت .2

 .القاضي
 القراءات شواذ وجوهِ  تبيني يف امل حتسب: كتاب من الشاذة القراءةِ  توجيه يف اعتمدت   .3

 .جن   بن عثمان الفتح أليب عنها، إليضاحِ وا
 .وحنوها والرتاجم، واحلديث، واللغة، والتفسري، التوجيه، يف عديدة ملراجع رجعت   .4
 .وغريهم والعلماء والقر اء والتابعني  مشهورين، الغريِ  الصحابة بعض من لألعالم ترمجت   .5
 .ملشهرهت الشاذة القراءات وقر اء املشهورين، للصحابة أترجم مل .6
 رقم ووضعت   واملؤلف، املرجع، بذكر احلاشية إىل وأشرت   مصادرها، من املعلومات وث قت   .7

 .كبريين قوسني بني والصفحة اجلزء
 .معكوفني قوسني بني البيت رقم ووضعت   شعرية، أببيات   استشهدت   .8
تصرة خبامتة   البحث ختمت   .9  .ُم 

 .وضوعاتامل بفهرس ث   واملراجع، املصادر بقائمة البحث أحلقت   .11
 .والسداد والتوفيق، والعون، اإلخالص، أسال   وهللاَ 

 م َتَجلِ الَ  ِست ْر ه   ِإلَّ  َوَمالَ *** َوق  وَّيت  َواْعِتَصاِمي َحْوىِل  َواِبهللِ 
 (1)م تَ وَكِ الَ  َضارِعاً  اْعِتَماِدي َعَلْيكَ ***   َوع دَّيت َحْسيب هللا   أَْنتَ  َرب ِ  فَ َيا

                                 
(
1
  ]94[ ،]93[البيتني للشاطيب، تهاينال ووجه األماين حرز (
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 -السالم عليه– يوسف سورة
 

 ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ... ﴿:تعاىل قال
 . (1) واإلضافة التنوين برتك "حافظ خري   فاهلل": املطوعي قرأ     
يصن ابن وقرأ       .املوحدة ابلباء وقع حيث "ابهلل"حم 
 ﴾ۉ ې ې ﴿: مثل ابلفاء، مقرونً  اجلاللة لفظ وقع حيث أي     

 
 ﴾ۈ  ...گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿:تعاىل قال

 ما: وهو ،(2) لغتان والكسر والضم الواو، بضم املوضعني يف "أخيه و عاء": احلسن أقر       
 .وي صان املتاع فيه حيفظ
 َأْوِعية ، َواجْلَْمع   الشَّْيِء، ظَْرف  : َذِلكَ  ك ل   ُوعاُء،وال الَبَدل، َعَلى واإِلعاء   ِوعاُءوال     

 .ِبَذِلكَ  َتْشِبيًها قاِدهِ واْعتِ  ِعْلِمه ِوعاء الرَّج لِ  ِلَصْدرِ  َوي  َقال  
 . (3)ِفيهِ  مَجََعه: وَأْوعاه ِوَعاِءالْ  يف  الشَّْيءَ  وَوعى 

 الواو فأبدلت وعاء، وأصله هبمزة،" َأخيه ِإعاءِ : "(4) ج بري بن سعيد وقرأ: "الفتح أبو قال      
 .سرتال وهو ِإجاح،: وَجاح ويف إسادة،: وَسادة يف قالوا كما مهزة، مكسورة كانت وإن

 . (5)"أخيه أ عاء يقوى بل حيسن فعليه الواو، املكسور مهز من أقيس ابلضم و عاء ومهز  

                                 
(
1
 (243) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل (
2
 (244) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل( (

(
3
 (15/397) منظور لبن العرب لسان (

(
4
 اْبنِ  َعَلى الق ْرآنَ  قَ َرأَ  ، طَاِلب   َأيب  بنِ  َعِلي ِ  احَلَسنِ  َأيب  ِخالََفةِ  يف  و ِلدَ  اأَلَسِدي ، هللاِ  َعْبدِ  أَب و: التابعي هو (

  َعَلْيهِ  قَ َرأَ . َعبَّاس  
 للذهيب النبالء أعالم سري: ي نظر. َوِتْسِعنْيَ  ََخْس   َسَنةَ  َشْعَبانَ  يف  ق ت ل .َوطَائَِفة   الَعاَلِء، بن   َعْمر و َأب و     

 (بعدها وما 5/187)

(
5
 (2/21) جن لبن امل  ْحَتَسب: ي نظر (



 

 
1169 

: ج بري بن سعيد مضمومة، بواو( َأخيه و عاءِ : )احلسن شاذاتن، قراءااتن الكلمة هذه يف إذن
 .عشر األربعة من ليست وهي مكسورة، هبمزة( َأخيه إعاءِ )

 ﴾ېئۇئ ۇئ ۆئ    ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ...﴿: تعاىل قال
 أن   على ،(1) ح ر ضا يف والراء احلاء وضم يكون، يف ابلياء "ح ر ضا يكون حىت": احلسن قرأ

 يكون حىت: أي األشنان بضمتني، واحل ر ض ،-السالم عليه– يوسف على عائد يكون ضمري
 يستعمل ، الرْملية األرض يف ينبت الرَّمراميَّة الفصيلة من شجر: وهو وي بسا، حنولً  كاألشنان

 . (2)واألَيدي الثياب غسل يف رماده َأو وه
 

 ﴾جب... ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی﴿: تعاىل قال
 .كَفَرح َحَزن مصدر وهو ،(3) والزاي احلاء بفتح" هللا إىل وَحَزين": احلسن قرأ     

 
 ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ... ﴿: تعاىل قال
 . الرمحة مبعىن الراء مبض. املوضعني يف: أي ،(4)مًعا "هللا ر وح": احلسن قرأ   
 ابن روح به ويعن هللا، من الذي الر وح من -أعلم وهللا– يكون أن ينبغي: "الفتح أبو قال

  وقد آدم،
 .(5) "ونعمته وبِلطفه هللا عند من هو الذي: هللا ر وح من وكذلك. تعاىل هللا إىل ذلك حنو أ ضيف

 رمحةِ  من والثاين. هللا فَ َرجِ  من دمهاأح: أتويالن فيه  ﴾ٺ ٺ ٿ﴿ : "(1)املاوردي قال     
 .(2)"هللا

                                 
1
 (245) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل( (
2
 (1/495) ابلقاهرة العربية اللغة جممع الوسيط، املعجم( (
3
 .السابق املرجع( (
4
 (246) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل( (

(
5
 (2/21) جن لبن امل ْحَتَسب: ي نظر (
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 .(4)"رمحته من: أي ﴾پ پ پ ڀ ڀ﴿: "(3)قتادة قال    

.َوتَ ْنِفيس ه   َوفَ َرج ه ، َرمْحَت ه ،:" (5)حيان أبو قال     
(6)

" 
 .(8)"الرمحة: والروح: "(7)عطية ابن قال     
 .(1)"العباد هبا حييا اليت رمحته من أي: "(9)الزُمشري قال     

                                                                             
1
 من له الشافعي؛ الفقيه الماوردي،ب املعروف البصري، حبيب بن حممد بن علي احلسن أبو: هو( (

 القرآن وتفسري ابملذهب، التامة واملعرفة ابلتبح ر له وشهد إل أحد يطالعه مل الذي احلاوي: كتاب التصانيف
 من ودفن وأربعمائة، َخسني سنة ألولا ربيع شهر سلخ الثالاثء يوم تويف .وحنوها والعيون، والنكت الكرمي،

 لبن األعيان وفيات: ي نظر .-تعاىل هللا رمحه -سنة، ومثانون ست وعمره ببغداد، حرب ابب مقربة يف الغد
 (بعدها وما 3/282) خلكان

(
2
 (72/ 3) للماوردي والعيون النكت (

(
3
 سدوس، ابن احلارث بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن عزيز بن دعامة بن قتادة اخلطاب أبو: هو (

 بواسط، ومائة عشرة سبع سنة وتويف. للهجرة ستني سنة و ِلدَ  كبريًا، وعاملًا اتبعًيا كان ، البصري السدوسي
 .(بعدها وما 4/85) خلكان لبن األعيان وفيات: ينظر 
4
 (3/455) للنحاس القرآن معاين( (
5
 أبو الدين، أثري النِ ْفزي، اجلياين، األندلسي رنطيالغ َحيَّان ابن يوسف بن علي بن يوسف بن حممد: هو( (

 ورحل غرنطة، جهات إحدى يف و ِلدَ . واللغات والرتاجم واحلديث والتفسري ابلعربية العلماء كبار من حي ان،
 (152/ 7) للزركلي األعالم. بصره كفَّ  أن بعد فيها، وتويف. ابلقاهرة أقام أن إىل وتنَ قَّل مالقة، إىل
6
 (315/ 6) حيان أليب احمليط رالبح( (

 (
7
 مفسر حممد، أبو الغرنطي، قيس، حمارب من احملاريب، عطية بن الرمحن عبد بن غالب بن احلق عبد: هو(

/ 3) للزركلي األعالم .بلورقة تويف شعر، له واحلديث، ابألحكام عارف   غرنطة، أهل من أندلسي، فقيه،
282) 

(
8
 (3/274) الوجيز احملرر (

(
9
 التفسري يف الكبري اإلمام الزمخشري، اخلوارزمي عمر بن حممد بن عمر بن حممود القاسم أبو :هو (

 وستني سبع سنة رجب شهر من والعشرين السابع األربعاء يوم و ِلدَ  البيان؛ وعلم واللغة والنحو واحلديث
 عرفة ليلة تويف وحنوها، ز،العزي القرآن تفسري يف الكشاف  منها: البديعة التصانيف ص نف. بوُمشر وأربعمائة
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 ﴾  ائ ...ۅ ۅ ۉ...﴿: تعاىل قال

يصن ابن قرأ       .(2)ماض فعل أنه على بعدها وألف ُمففة واجليم النون بفتح "فَناجى": حم 
 

 الرعد سورة
 ﴾   ڃ چ چ چ چ ڇ    ڇ ڇ ڇ...﴿: تعاىل قال
 التكلم إىل لغيبةا من التفات الكالم ويف العظمة، على الدالة ابلنون "األمر ندبر": احلسن قرأ

(3) . 
 أن   ،(7)الداين عمرو أيب عن ،(6) املعاين روح يف( 5)واأللوسي ،(4) البحر يف حي ان أبو نقل

 .الظاهر وهو أيًضا، "نفصل" يف ابلنون يقرأ احلسن
 

 ﴾ۈ ...ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴿: تعاىل قال

                                                                             
 األعيان وفي ات: ي نظر -تعاىل هللا رمحه- مكة من رجوعه بعد خوارزم، جبرجانية وَخسمائة، وثالثني مثان سنة

 (بعدها وما 5/168)

(
1
 (2/511) للزُمشري الكشاف (

(
2
 (248) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل (

(
3
 (249) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف لاملفص   الكامل: ي نظر (

(
4
 (6/345) حي ان أليب احمليط البحر (

(
5
 اجملددين، من أديب، حمدث، مفسر،: الثناء أبو الدين، شهاب األلوسي، احلسين هللا عبد بن حممود: هو (

 (176/ 7) للزركلي األعالم .جمتهدا العتقاد، سلفي كان. فيها ووفاته مولده بغداد، أهل من
6
 (7/87) لأللوسي املعاين روح( (

(
7
 ،الداين عمرو أبيب وقتنا يف يعرف األموي، عمرو أبو عمر، بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عثمان: هو (

 ومعانيه وتفسريه ورواايته القرآن علم يف األئمة أحد كان وثالمثائة، وسبعني إحدى سنة و ِلدَ  بدانية، لنزوله
 أمام دانية صاحب ومشى العصر، بعد يومه من ودفن شوال، منتصف الثنني يوم بدانية تويف وإعرابه، وطرقه
 النهاية وغاية ،(بعدها وما ،2/773) للذهيب القر اء معرفة: ي نظر. -تعاىل هللا رمحه- عظيم خلق وشيعه نعشه
 (.بعدها وما 1/513) اجلزري لبن
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 والثنتان ابلفتحة األوىل ،(1)الثالث الكلمات بنصب" وجنات   متجاورات   قطًعا": احلسن قرأ 
 أو جعل تقديره فعل إضمار على والنصب. فحسب الثالثة يف املطوعي ووافقه ابلكسرة،
 .املطوعي قراءة تواجه وهبذا. رواسي على ابلعطف

 
 ﴾ی ...ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ :تعاىل قال
 .لغة وهو ختفيفا، الدال بسكون "بقْدرها": واملطوعي احلسن قرأ

 ﴾   پ پ پ پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿  :تعاىل قال
 .  مقدرا جبعل املنصوب طوىب على عطًفا النون بنصب "مآب وحسنَ ": حم يصن ابن قرأ
 

 ﴾جت ...جئ حئ مئ ىئ...﴿  :تعاىل قال
 بكسر صِددوا األصل أن   على( 3)الصاد بكسر (2)"وِصد" هنا، "وِصدوا": األعمش قرأ     
 .دالصا إىل حركتها فانتقلت الثانية، يف فأدغمت األوىل، الدال

 
 ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ...﴿  :تعاىل قال

 خرب واجملرور اجلار أن   على والدال، والعني امليم بكسر "ِعنِده وِمن": واملطوعي احلسن قرأ     
 . (4) مؤخر مبتدأ وِعْلم  . مقدم
 علم  " ولطفه لفظه من: ومعناه فتقديره" الِكَتابِ  علم   ِعْنِدهِ  وِمنْ : "قرأ من: "الفتح أبو قال     
" الِكَتابِ  وعلم  " مبحذوف، متعلقة" ِمنْ "ف " الِكَتابِ  علم   ِعْنِدهِ  وِمنْ : "قال من ألن   ،"بالكتا

 (5)"ڀ ڀ :تعاىل كقوله ابلبتداء، مرفوع
 (1). 

                                 
1
 (249) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل( (

2
 (37) آية غافر، يف( (

(
3
 (253) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل: ي نظر (

 (255) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل: ي نظر( 3)

)
5

 (78) آية البقرة، سورة )
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 على ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿: تعاىل قوله عند -هللا رمحهم– املفسرون اختلف          
 :أقوال ثالثة

 ،(3)الفارسي وسلمان ،(2)سالم بن هللا عبد: هم الكتاب علم عنده الذي أن  : األول القول
 .(5)قتادة قاله ،(4) الداري ومتيم

ڀ ٺ ﴿: قوله -عنهما هللا رضي– عباس ابن عن بسنده( 6)الطربي جرير ابن وأخرج      

 .(7)والنصارى اليهود من الكتاب أهل هم: الكتاب علم عندهم فالذين ،﴾ٺ ٺ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ﴿ :يف   نزلت: قال سالم ابن وعن     

 (8)﴾ٺ ٺ
 .(2)سالم بن هللا عبد هو: قال ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿  : قال (1)جماهد وعن     

                                                                             
1
 (بعدها وما 2/31: )جن لبن امل ْحَتسب: ينظر( (

(
2
  النيب   قدم ما أول أسلم ، النيب يوسف ذرية من يوسف، أبو احلارث، بن سالم بن اّللَّ  عبد: هو (

 يف اإلصابة: ي نظر .وأربعني ثالث سنة ابملدينة مجيعهم قول يف مات مثان، سنة إىل إسالمه أتخ ر: وقيل. املدينة
 (بعدها وما 112/ 4) العسقالين حجر لبن الصحابة متييز

(
3
: ي نظر. وثالثني ست سنة مات أصبهان، من وقيل رامهرمز، من أصله ،الفارسي   اّللَّ  عبد أبو سلمان: هو(

 (بعدها وما 118/ 2) العسقالين حجر لبن الصحابة متييز يف اإلصابة

(
4
 هو تسع نةس أسلم الد اري، رقي ة أبو الدار، بن عدي بن ذراع ابن حارثة بن أوس بن متيم: الصحايب هو (

 يف السراج أسرج من أول وهو فلسطني، أهل وعابد فلسطني أهل راهب كان صحبة، وهلما نعيم، وأخوه
 (بعدها وما 487/ 1) العسقالين حجر لبن الصحابة متييز يف اإلصابة: ي نظر .املسجد

(
5
 (6/4767) للطربي البيان جامع (

(
6
 التفسري صاحب غالب، ابن كثري بن يزيد وقيل لطربي،ا خالد، بن يزيد بن جرير بن حممد جعفر أبو: هو (

 ودفن النهار، آخر السبت يوم تويف طربستان، آبمل ومائتني وعشرين أربع سنة ولدته كانت والتاريخ، الكبري
 وفي ات: ي نظر. -هللا رمحه- ببغداد وثالمثائة عشر سنة شوال من والعشرين السادس يف داره، يف األحد يوم

 (بعدها وما 191 /4) األعيان

(
7
 (6/4766) للطربي البيان جامع (

(
8
 .السابق املرجع (
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 هللا رضي– عب اس ابن عن( 4)مردويه ابن أخرجه فيما املنثور الد ر يف( 3)السيوطي وذكر     

 يف جتدين هل:"  هللا رسول له فقال اليمن، من أسقف هللا رسول على قدم: قال -عنهما
 بن هللا عبد: يقول﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ...﴿: هللا فأنزل ل،: قال ؟"رسولً  اإلجنيل
 .(5)سالم
 ،" وتعاىل سبحانه هللا هو: "اآلية من املقصود أن   يرون القول هذا أصحاب: الثاين القول    
 من املقصود يكون أن وينكرون األول، القول بطالن ويرون الكتاب، علم عنده الذي هو وأنه
 وأصحابه، سالم ابن به ي راد أن جيوز فال مكي ة، السورة أن  : ذلك يف وحجتهم كذلك، اآلية
 .(7)إه    .(6)والضحاك جماهد، و احلسن، قاله اهلجرة، بعد املدينة يف آمنوا ألهنم
 . (8)عباس وابن جبري، بن سعيد قاله ،جربيل أنه: الثالث القول

 اليهود هم: قال عباس ابن عن (2)العويف قاله ما هذا يف واألظهر: "(1)كثري ابن قال
 .(3)"والنصارى

                                                                             
(
1
، احلجاج أبو جرب، بن جماهد: هو (  للزركلي األعالم .مكة أهل من مفسر اتبعي،: ُمزوم بن موىل املكي 
(5/278) 

(
2
 (6/4767) للطربي البيان جامع (

(
3
 حافظ إمام: الدين جالل السيوطي، اخلضريي الدين سابق ابن حممد بن بكر أيب بن الرمحن عبد: هو (

 (بعدها وما 311/ 3) للزركلي األعالم(. مصنف 611: )حنو له ،.أديب مؤرخ
4
 الت َّْفِسرْي : َصاِحب   اأَلْصبَ َهاين ، َجْعَفر ، بن م ْوَسى بن ف  ْوَرك بن َمْرَدَوْيه ابن موسى بن أمحد َبْكر ، َأب و: هو( (

 ِمنْ  بَِقنْيَ  َلْست    َماتَ  ماَئة ، َوَثاَلثِ  َوِعْشرِْينَ  َثاَلث   َسَنةِ  يف  و ِلدَ  جَمِْلس، ماَئة الثَّاَلث َواأَلَماِل  خ،َوالتَّارِيْ  الَكِبرْي،
 (بعدها وما 13/77) للذهيب النبالء أعالم سري: ي نظر .َسَنةً  َومَثَاِننْيَ  سبع َعنْ  ماَئة َوَأْرَبع َعْشر   َسَنةَ  رََمَضانَ 

(
5
 (بعدها وما 6/667) للسيوطي املنثور الدر (
6
 فهر بن حمارب بن سنان بن عمرو بن وائلة بن ثعلبة بن وهب بن خالد بن قيس بن الضحاك: هو( (

 حجر لبن الصحابة متييز يف اإلصابة: ي نظر .قيس بنت فاطمة أخو الرمحن، عبد وأبو أنيس أبو الفهري ،
 (بعدها وما 387/ 3) العسقالين

 (6/4766) للطربي بيانال جامع( 7)

(
8
 (336/ 9) للقرطيب القرطيب تفسري (
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 فَعوَّلَ  سالم بن هللا عبد هو قال من وأم ا القرآن، هو هذا على فالكتاب:" (4)القرطيب وقال
تنع وليس ،(5)الرتمذي حديث على  املؤمنني مجيع ويتناول شيًئا، سالم بن هللا عبد يف ي نزل أن ُي 

 فالذين قريًشا، يعن ﴾ٱ ٻ ٻ ﴿: تعاىل قوله ن  أ النظام من ويعضده لفظًا،
 والكتاب النبوة معرفة إىل هم الذين والنصارى، اليهود من املؤمنون هم الكتاب علم عندهم
 .(6)"األواثن َعَبدةِ  من أقرب
 هذا عن وأجيب مكية، السورة وأن   الثاين القول أصحاب حجة فمن: (7) الرازي الفخر وقال

 .(1)مدنية اآلية هذه أن   إل مكية، كانت وإن السورة، هذه: قيل أبن السؤال

                                                                             
(
1
، ث البصروي القرشي درع بن ضو   بن كثري بن عمر بن إمساعيل: هو (  الدين، عماد الفداء، أبو الدمشقي 

 ورحل  ،(ه 716) سنة دمشق إىل له أخ مع وانتقل الشام، بصرى أعمال من قرية يف ولد. فقيه مؤرخ حافظ
 (321/ 1) للزركلي األعالم .حياته يف تصانيفه الناس تناقل .بدمشق وتويف. لمالع طلب يف

(
2
 طوبقبو، يف العليل وشفاء التسهيل: كتبه من. ابلتفسري عارف ابلقراءات، عامل ،العويف   أمحد بن حممد: هو (

 سنة أجنزه العشر القراءات يف صغري صوفيا، يف املكللة واجلواهر األزهرية، يف للجزري النشر وتلخيص
 القرآن من أمثلة يف رسالة و املنشور، النهج من العشر القراءات يف التقطه ملن املنثور الدر و ،(ه  1149)

 ( 6/9) للزركلي األعالم. األزهرية يف كالمها الكرمي

(
3
 (2/541) كثري لبن العظيم القرآن تفسري (

(
4
 كبار من ،القرطيب هللا، عبد أبو األندلسي، زرجياخل األنصاري فَ ر ح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد: هو (

( مبصر أسيوط، مشال يف) خصيب ابن مبنية واستقر الشرق إىل رحل قرطبة، أهل من متعبد، صاحل املفسرين،
 للزركلي األعالم: ي نظر. القرطيب بتفسري ي عرف جزءا، عشرون القرآن ألحكام اجلامع:  كتبه من. فيها وتويف

 (ابعده وما 5/322)

(
5
 احلافظ الرتمذي البوغي الضرير السلمي الضحاك موسى بن سورة بن عيسى بن حممد عيسى أبو: هو (

 وما 278/ 4) خلكان لبن األعيان وفيات: ي نظر .احلديث علم يف هبم يقتدى الذين األئمة أحد املشهور؛
 (بعدها

(
6
 (337/ 9) للقرطيب القرطيب تفسري (
7
 الرازي األصل، الطربستاين البكري، التيمي علي بن احلسن بن احلسني بن عمر بن حممد  هللا عبد أبو: هو( (

 أربع سنة رمضان شهر من والعشرين اخلامس يف و ِلدَ  اخلطيب، اببن املعروف الدين، فخر امللقب املولد،
 عيد وكان لثنني،ا يوم تويف وحنوها، الكرمي، القرآن تفسري: منها عديدة فنون يف املفيدة التصانيف له وأربعني،
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 وأن   اجلاللة، لفظ على عطف ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ قوله أن   الظاهر: "الشنقيطي وقال
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿:  تعاىل قوله له ويدل واإلجنيل، ابلتوراة العلم أهل به املراد

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿: وقوله ،(2)﴾... ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ... ﴿: وقوله ،(3)﴾... ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

      .(5(")4)﴾ھ ھ
 
 
 
 
 
 
 
 

 -السالم عليه-إبراهيم سورة
 ﴾گ ...ژ ژ ڑ ڑ ک ک...﴿: تعاىل قال

                                                                             
 وفيات: ي نظر. مزداخان لقرية املصاقب اجلبل يف النهار آخر ودفن هراة، مبدينة وستمائة ست سنة الفطر،
 (بعدها وما 4/248) خلكان لبن األعيان

(
1
 (71/ 19) للرازي الغيب مفاتيح (
2
 (18) آية عمران، آل( (
3
 ( 94)آية ،-السالم عليه -يونس( (
4
 (7) آية األنبياء،( (

(
5
 (2/241) للشنقيطي البيان أضواء (
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 صدوًدا صدَّ  من املنقول (1) أصد   من الصاد وكسر الياء بضم "وي ِصدون": احلسن قرأ     
 .التعدي إىل اللزوم من نقلته للنقل فهمزته تنكب مبعىن الالزم،

 
 ﴾ھ ...ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں﴿ :تعاىل الق

 ضبطه هكذا( 2) ألف غري من السني وإسكان الالم، بفتح "قومه بَلْسن": املطوعي قرأ     
 والبيضاوي ،(3) حي ان كأيب املفسرين أئمة به صر ح والذي ابللغة، وفسروه القراءات، مؤلفو

(4)،  
 .بفتحها ل الالم بكسر القراءة أن   وغريهم ،(5) واأللوسي

 .(6)"وراي ش كريش لسان يف لغة وهي ذكر، وزن على هي: "األلوسي قال     
 .اللغة هو إمنا الكرُية اآلية يف اللسن أو ابللسان املراد أن   على املفسرون أطبق وقد

: اللِ سان  : فلسن: العرب لسان ومنها أيدينا، بني اليت اللغة كتب استقصيت وقد         
 .(7) اَلمِ اْلكَ  َجارَِحة  

، واللِ سان  : "(8) ِسيَدهْ  اْبن   قال     ، ي ذَكَّر   امِلْقَول   مِحار: ِمْثلَ  ذَكَّرَ  ِفيَمنْ  أَْلِسنة َواجْلَْمع   َوي  َؤنَّث 
 اْلم ذَكَّرِ  ِمنَ  ِفعال   َعَلى َجاءَ  َما ِقَياس   َذِلكَ  أَلن   وَأْذر ع، ِذرَاع  : مثل أَنث ِفيَمنْ  وأَْلس ن وَأمْحرة،

 .(1) قَ ْوِمهِ  بِلسانِ  يَ َتَكلَّم   ف اَلن  : ي  َقال   .أَنثت الل َغةَ  اِبللِ َسانِ  َأردت وِإن ْلم َؤنَِّث،َوا

                                 
(
1
 (255) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل (

 (
2
 (255) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل: ي نظر(

(
3
 (418/ 6) حيان أليب احمليط البحر (

(
4
 (3/193) للبيضاوي التنزيل أنوار (

(
5
 (7/176) سيلأللو  املعاين روح (
6
 .السابق املرجع( (

(
7
 (3/385) منظور لبن العرب لسان (

(
8
 شرق يف) مبرسية ولد. وآداهبا اللغة يف إمام: احلسن أبو ،سيده بناب املعروف إمساعيل، بن علي: هو (

 مدة، الشعر بنظم واشتغل( أبوه وكذلك) ضريرا كان. هبا فتويف دانية إىل وانتقل( ه 324) سنة( األندلس
: ترمجته ينظر ،(ه 874) سنة تويف ،ومفرداهتا اللغة آداب يف نبغ العامري، جماهد اجليش أيب لألمري انقطعو 

 (بعدها وما 4/263) للزركلي األعالم
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ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: َوَجلَّ  َعزَّ  َوقَ ْول ه   .الث ََّناء   َواللِ َسان   قَ ْوِله َنص   َهَذا: "ِسيَدهْ  اْبن   قَالَ       

 بَ نيِ    َلِسن   رَج ل  : َوي  َقال  . "ِ الدَّْهر آِخرِ  ِإىل اَبِقًيا سناً حَ  ثَناءً  ِل  اْجَعلْ  َمْعَناه   ؛(2)﴾  ٻ پ پ
 .(3) َوَفَصاَحة   بَ َيان   َذا َكانَ  ِإذا اللََّسن
 وَسالطَت ه، اللِ َسانِ  َجْوَدة: واللَّسن   .ل ْسن   َوقَ ْوم   وأَلَسن ، َلِسن   فَ ه وَ  اِبْلَكْسِر، َلِسنَ  َوَقدْ      
 م َصدِ ق   َأي ؛(4)﴾ىئ ىئ ىئ ی ی﴿ :َوَجلَّ  َعزَّ  َوقَ ْول ه   .َلِسن   فَ ه وَ  لَسناً  َلِسنَ 

 تَ ق ول   َكَما تَ وِْكيًدا ِلَسانً  وذَكرَ  َعَربِيًّا، م َصدِ ق   اْلَمْعىَن  احْلَاِل، َعَلى َمْنص وب   َوَعَربِيًّا ِللت َّْورَاِة،
: َأي  النَّيبَّ  م َصدِ ق   اْلَمْعىَن  مبصدق، ًل مفعو  لسانً  يكون َأن َوجَي وز   َصاحِلًا، رَج اًل  زَْيد   َجاَءين 

 .(5)َعَريب    ِلَسان   َذا م َصدِ ق  
 اللغة مبعىن الذي بل اللغة، مبعىن الالم بفتح اللسن أن   فيها أجد فلم القاموس وشرح      

 .(6) الالم بكسر الِلسن أو اللسان
 يف وقال" واللغة ،ول ْسن ، وألس ن   لسنة ،أ مجع ويؤنث امِلْقول، واللسان" القاموس يف قال      
 إمنا القراءة أن   به جنزم فالذي هذا وعلى ،(7)" واللغة الكالم ابلكسر واللسن: "آخر موضع

 .بفتحها ل الالم بكسر هي
 بكسر الِلسن من أي-ومنه" قال حيث القاموس شارح به صر ح ما أيًضا ذلك على يعضد ومما

 اللغة مبعىن اللسان يف لغة فهي قومه، بلسان: أي قومه بلسن إل   قراءة-السني وسكون الالم؛
 . (8) العضو مبعىن ل

                                                                             
(
1
 (3/386) منظور لبن العرب لسان (
2
 (84) آية الشعراء، سورة( (
3
 (3/386) منظور لبن العرب لسان( (
4
 (12) آية األحقاف، سورة( (
5
 (3/386) منظور لبن العرب لسان( (

(
6
 (بعدها وما 112/ 36) للزبيدي القاموس جواهر من العروس اتج: ي نظر (

(
7
 (1/1155) للفريوزآابدي احمليط القاموس (

(
8
 (114/ 36) للزبيدي القاموس جواهر من العروس اتج (
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 شعر ينتف وهو ،(1)السَّمَّال أيب على دخلت: قال أصحابنا بعض أن   ح كيَ : "الفتح أبو قال
 واللسان، ن  فَاللِ سْ  عانته،: يعن وإسبه". قومه بِلْسنِ  إل   رسول   من َأْرسْلنا وما: "يقرأ وهو ِإْسِبه

 أردت فإن. والكالم اللغة ابللسان أردت إذا هذا. واحد مبعىن وِفَعال ِفْعل: والراي ش كالريش
ا ِلْسن،: فيه ي قال فال العضو به  ث   للعضو، فيهما األصل وكأن  . العضو ل القول يف ذلك إمن 

 كالرواية إايه، ملالبسته الشيء ابسم الشيء ي سمى كما ابللسان، ألنه لساًن؛ القول مسو
 . (2)" وحنوها والظعينة

 ﴾  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ :تعاىل قال
 على معطوف (3) للرسل أمر أنه على الثانية التاء بكسر" واستفِتحوا: "حميصني ابن قرأ

 من اطلبوا: أي استفتحوا،: هلم وقال الظاملني، لنهلكن  : وقال رهبم، إليهم أوحى: أي لنهلكن ،
 .احملكى دون احلكاية من والواو. أعدائكم على والنصر الفتح ربكم

 
 قال: أي (4)﴾ک گ گ﴿ :تعاىل قوله من سبق ما على معطوف هو: "الفتح أبو قال
 . الفت اح امسه والقاضي وبينهم، بينكم واستحِكموه عليهم، هللا استنصروا ومعناه اْستَ ْفِتح وا،: هلم

. النصر كمجاءَ  فقد تستنصروا،: أي (5)﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ﴿ :تعاىل قال
 بصعاليك يستفتح كان:  صل ى النيب أن   احلديث ومنه فتًحا، ابلعدو الظفر مس وا وعليه

 .(6)صحيح حسن حديث" هبم يستنصر أي: املهاجرين

                                 
(
1
 اختيار له البصري، العدوي -ابلالمو  امليم وتشديد السني بفتح- السَّمَّال أبو قعنب أيب بن قعنب: هو (
 الرببري هشام عن السمال أيب قراءة اهلذل وأسند أوس بن سعيد زيد أبو  عنه رواه العامة عن شاذ القراءة يف

 (2/27) للزركلي األعالم .يصح ل سند وهذا عمر، عن مسرة عن احلسن عن راشد بن عباد عن

(
2
)

 (2/33: )جن لبن امل ْحَتسب 
3
 (257) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل: ي نظر( (

(
4
 (13) آية إبراهيم، سورة (

)
 (19) آية األنفال، سورة( 5

(
6
 (416/ 4) املسلمني، بصعاليك الستفتاح ابب اجلهاد، كتاب للرتمذي، الرتمذي سنن (
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 ابب يفتح ألنه فتَّاًحا، القاضي مس وا إمنا وكأهنم هبم، أمره ويبدأ   ي قدِ مهم أي: حيىي بن أمحد قال
 .(2) "(1)عليه وي عمل إليه في صار ومسند، واقف هو الذي احلق
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى  ﴿ :تعاىل قال

 ﴾ۇئ ...ائ ائ ەئ
 .(3)مستأنف مضارع فعل أن ه على الالم برفع" وأدخل  " :احلسن قرأ      

 واستؤنف الكالم قطع كأنه تعاىل، هللا كالم من" أ ْدِخل  " أن   على القراءة هذه: "الفتح أبو قال
 إبذن األهنار حتِتها ِمن جتري جنات   أدخل هم وأن: أي" آمنوا الذين وأ ْدِخل  ": عزوجل هللا فقال
 َأْحىن فيكون ابللفظ، املالبسة فتقوى إليهم، ليضيفه الرب ذكر أعاد أنه إل   إبذين، أي: رهبم

مت ىت يت جث مث ىث يث حج ﴿ :القرآن يف ومثله. هلم منه والتقريب اإلكرام يف وَأذهب

 وانتساب منه، وتقرب تعاىل، ابهلل حَتق ق كله فهذا (5)﴾ٱ ٻ ٻ﴿ :وقال ،(4)﴾مج 
 .(6)"إليه
 ﴾ٿ ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ :تعاىل قال

 تكون أن ما يف حيتمل وعليه ،(7) كل    بتنوين "كل   من وآاتكم": واألعمش احلسن قرأ     
 فية،ن تكون أن وحيتمل ما، من حال كل ومن الكاف، واألول آلاتكم، اثنًيا مفعولً  موصولة

: أي األول، املفعول من احلال على نصب حمل يف املنفية واجلملة الثاين، املفعول هو كل ومن
 .شيئا سائليه غري كونكم حال كل من أعطاكم

                                 
(
1
 (292/ 5) ملسلمني،ا بصعاليك الستفتاح ابب اجلهاد، كتاب للمباركفوري، األحوذي حتفة (

(
2
 (2/34) جن لبن امل ْحَتسب (

(
3
 (258) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل (

(
4
 (51) آية طه، سورة (
5
 (196) آية األعراف، سورة( (

6
 (2/36) جن لبن امل ْحَتسب( (

(
7
 (261) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل (



 

 
1181 

 أ ن سألتموه ما وآاتكم: أي به، ملفوظ فاملفعول القراءة هذه على أم ا: "الفتح أبو قال     
 .(1)"منه يؤتيكم

 
 ﴾ۅ ...ۇ ۆ ۆ ۈڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿ :تعاىل قال
 متعدايً  وهب يكون القراءة هذه وعلى ،(2) الالم مكان ابلنون "وهبن": حميصن ابن قرأ

 قراءة على هو كما ابلالم لألول تعديه الغالب إذ الغالب، خالف على بنفسه ملفعولني
 .اجلمهور

 ﴾  ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ...﴿  :تعاىل قال
 الوعيد زايدة على الدالَّ  اللتفات على الياء مكان (3) ابلنون "نؤخرهم إمنا": احلسن قرأ

 .   للتعظيم زايدة فيه للعظمة والنون والتهديد،

                                 
1
 (2/38) جن لبن ْحَتسبامل  ( (
2
 (261) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل: ي نظر( (

(
3
 .السابق املرجع (
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 احلجر سورة
 

    ﴾ک ک  گ گ گ گ ڳ ڑ ک ک﴿: تعاىل قال

 .(1) التخفيف مع حفص كقراءة "املآلئكة ن  َنِزل ما": حميصن ابن قرأ     
 ﴾   ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ﴿  :تعاىل قال

 . لغة وهي الراء، بكسر "يعرِجون": املطوعي قرأ     
 .اه " (2) رقي أيًضا عروًجا ويَ ْعر ج   يَ ْعرِج   وعليه الشيء، يف وعَرجَ : "العرب لسان يف قال
 ﴾   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ﴿  :تعاىل قال

 لغة وهو ،(3) األلف من بدلً  اجليم بعد مفتوحة هبمزة وقع كيف "واجلَئنَ ": احلسن قرأ     
 .فيه

 ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿  :تعاىل الق
 الغري نفس يف الوجل إيقاع وهو اإلجيال من للمفعول مبنًيا التاء بضم "لت وجل": احلسن قرأ  

 وَرِهبَ  وَأفْ َزَعت ه، كَفزِع َوَأْوَجْلت ه ، َوِجلَ  يَ ْوَجل ، َوِجل من منقول هذا: "الفتح أبو قال. (4)
ت ه    .(5)"وَأْرهب ْ

 مضارع يف لغة وهو هكذا "تِيجل" قاعدته على التاء وبكسر الواو مكان بياء املطوعي قرأه
 .   وجل
 ( 7)"(6)وبِيَجل وايَجل ويَ ْبجل يَ ْوَجل كفرح فالن وجل: "القاموس يف قال     

                                 
(
1
 (262) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل: ي نظر (
2
 (2/321) منظور لبن العرب لسان( (

(
3
 (263) للمعصراوي رعش األربعة القراءات يف املفص ل الكامل: ي نظر (

(
4
 (265) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل: ي نظر (

(
5
 (2/45) جن لبن امل ْحَتسب (

(
6
 (1/1271) للفريوزآابدي احمليط القاموس (

(
7
 كسرة بعد لوقوعها ايء وأبدلت ابلواو  -املطوعي قراءة على- يكون أن وحيتمل (
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 ﴾   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿  :تعاىل قال
 .(1) ختفيًفا حذفت أو مشبهة، صفة أنه على ألف غري من "القنطني من": األعمش قرأ     
 قد العرب أن   إل   اجلماعة؛ كقراءة" القانطني" األصل يف يكون أن ينبغي: "الفتح أبو قال    

 . ختفيًفا هذا حنو يف فاعل ألف حتذف
 قَِنطَ  ِمن" اْلَقِنطنيَ " يكون فقد يَ ْقَنط ، قَِنط: قالوا أهنم وذلك هذا، غري" اْلَقِنطنيَ " يف جيوز وقد

  .(2)"قَ َنطَ  من انِط ونَ اْلقَ  ويكون هذه، يَ ْقَنط  
 ﴾   ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ  ﴿  :تعاىل قال     
 أو بيانًيا، استئنافًا مستأنفة اجلملة أن   على أن   مهزة بكسر "هؤلء دابر ِإن": املطوعي قرأ     
 .القول معىن اإلحياء ويف اإلحياء، مبعىن اآلية يف القضاء أن   على
 ﴾   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿  :تعاىل قال

 اليت اللغة كتب يف وليست سكرة، يف لغة ولعلها السني، بضم "س كرهتم": املطوعي قرأ     
 .أبيدينا

 ﴾گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿  :تعاىل قال
 . فيه لغة قطع ابب من احلاء بفتح (3) والشعراء هنا، "ينَحَتون": احلسن قرأ     
 ﴾   ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿  :تعاىل قال

 .املبالغة بصيغة اخلالق من بدلً  (4) الفاعل اسم بصيغة "اخلالق وه ربك إن  ": املطوعي قرأ     
 أل الثقيلة، كَفعَّل الكثرة معىن فيها اخلفيفة فَ َعل أ ن   على دليل القراَءة هذه يف: "الفتح أبو قال
 .حمالة ل للكثرة وهذا ؟﴾ۆ﴿ :اجلماعة قراءة إىل ترى

                                 
(
1
 (265) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل: ي نظر (

2
 (2/46) جن لبن امل ْحَتسب( (

(
3
  ﴾  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿: تعاىل قوله يف (

(
4
 (266) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل: ي نظر (
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 موضوع ألنه بعليم؛ أشبه للكثرة املوضوع اخلالَّق وكأن  . للكثرة وَفِعيل العليم، به قرن وقد نعم
 .(1)"خال ق معىن عن خبالق ع ربَّ  ملا الكثرة معىن خَلقَ  يف أن   فلول هلا،

                                 
(

1
 (   2/48) جن لبن امل ْحَتسب (
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 النحل سورة
 ﴾   ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿: تعاىل قال

 مجع أنه على اجليم وسكون النون، بضم (1) "هوى إذا والن ْجم" هنا" وابلن ْجم": احلسن قرأ     
 . ختفيًفا اجليم وسكنت س قف مجع بضمتني كس ق ف ،(2) جن ْم

 وس ق ف، َسْقف: ف  ع ل على فَ ْعل من ك س ر مما ومثله جَنْم، مجع الن ج م: " الفتح أبو قال     
 .  (3)" وث ط   ثط   وحنوه، ور ه ن وَرْهن
 ﴾مئ ...ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ...﴿: تعاىل قال

 لتعدد نظًرا اجلمع على والقاف السني ضمب "الس ق ف عليهم فخر  ": حميصن ابن قرأ      
  .(4) املهلكني

 .(5)"القراءة هلذه شرح هو" الن ْجم"  يف آنفا قلناه الذي: " الفتح أبو قال     
 ﴾ٹ ...ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ...﴿: تعاىل قال

 جتيز اليت اللغة على (6) اهلمزة حبذف القرآن يف وردت حيث "الذين شركاي": احلسن قرأ     
 يكسرها؟ أو الياء يفتح وهل الشعر، غري يف ملمدودا قصر
 (1)والدمياطي ،(8) الربهان بدائع كتابه يف( 7)األزمريي: ومنهم ابلفتح املؤلفني بعض صر ح     

 (5)والقباقيب ،(4)النشر يف (3)اجلزري ابن: ومنهم ابلكسر، آخرون وصر ح ،(2) اإلحتاف صاحب

                                 
(
1
 (1) آية النجم، بسورة (

(
2
 (269) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل (

 
(

3
 (         2/51) جن لبن امل ْحَتسب: ي نظر(

(
4
 (269) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل (

5
 (         2/51) جن لبن امل ْحَتسب( (
6
 (269) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل: ي نظر( (

(
7
 وجوه يف العرفان عمدة كتبه من ابلقراءات، عامل اإلزمريي، حممد بن الرمحن عبد بن مصطفى :هو (

 (236/ 7) للزركلي األعالم: ي نظر. وحنوها ، الربهان بدائع وشرحه القرآن،

(
8
 (198) لألزمريي الطيبة حتريرات يف العرفان عمدة شرح الربهان بدائع (
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 للخفة، والفتح له، روايتان ولعلهما ،(8)الفوائد يف (7)واملتول  ،(6) الكنوز مفتاح يف (5)والقباقيب
 .الساكنني التقاء من التخلص أصل على والكسر

 ﴾ھ ...ڱ ڱ ڱ ں ں...﴿: تعاىل قال
 الكالم ويف ،(11) اخلطاب على ابلتاء" توجهه أينما": (9) املفردة من حميصن ابن قرأ     

 .التفات
 

                                                                             
1
، الغن دعب بن أمحد بن حممد بن أمحد: هو( (  من ابلقراءات، عامل :لبناءاب الشهري الدين شهاب الدمياطي 

 وتويف بدمياط، وأقام واليمن، واحلجاز القاهرة علماء عن وأخذ بدمياط، ونشأ و ِلدَ . النقشبنديني فضالء
 (1/241) للزركلي األعالم .البقيع يف ود ِفنَ  حاًجا، ابملدينة

2
 (351) للدمياطي البشر فضالء إحتاف( (
3
 والعشرين اخلامس السبت ليلة يف والده لفظ من حق قه فيما و لد اجلزري، بن حممد بن حممد بن حممد: هو( (

 أول من خلون خلمس اجلمعة ضحوة -هللا رمحه– تويف وسبعمائة، وَخسني إحدى سنة رمضان شهر من
: النهاية غاية: ترمجته ي نظر. أنشأها ليتا القرآن بدار ود فن شرياز، مبدينة ومثامنائة  وثالثني ثالث سنة الربيعني

 بعدها وما247/ 2

(
4
 (2/227) اجلزري لبن العشر القراءات يف النشر (
5
 .ترمجة له أجد مل( (

(
6
 (482) للقباقيب الكنوز ومفتاح الرموز إيضاح (
7
 أزهري، ري،مص ابلقراءات، عامل القراء، بشيخ وينعت ،تولمب الشهري هللا عبد بن أمحد بن حممد: هو( (

 (بعدها وما 6/21) للزركلي األعالم. ابلقاهرة ووفاته مولده ضرير،
8
  (اإلضافة ايءات يف مذاهبهم ابب(     )(
 أو ل الذين شركائي مع..................... ] 81    [ 

 .................... ابخلالف الباب ابقي وعنه ]82[     
 (النحل سورة)                      

 بال اكسر الذين وشركاء................... ]353[     
 مجيعا مهز ]354 [    
9
 (129) لألهوازي حميصن ابن مفردة( (

(
10

 (275) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل (
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 ﴾ ٿ ...پ ڀ ڀ ڀ ڀ...﴿:تعاىل قال
 .صفته بعده واملوصول للعهد وهو ابلتعريف،" يلحدون الذي اللسان": سناحل قرأ     
 ﴾  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ...﴿:تعاىل قال

 .لباس على عطًفا الفاء بنصب "واخلوفَ  اجلوع لباسَ ": احلسن قرأ     
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ :تعاىل قال

 ﴾ۉ ...ۆ
 نعت أو ،(1) ما من بدل أنه على الكذب ر  جب" الكذبِ  ألسنتكم تصف ملا": احلسن قرأ     

 .هلا
ھ ھ ھ ے  ﴿ :قوله يف" ما" من فبدل ابجلر ِ " اْلَكِذبِ " أم ا: " الفتح أبو قال

 . (2)ألسنتكم تصف الذي للكذب تقولوا ل: أي ﴾ے
 

 ﴾  ۀ ...گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿ :تعاىل قال
 يعود والضمري للفاعل البناء على والعني اجليم بفتح "السبتَ  َجَعل إمنا":واملطوعي احلسن قرأ

 .    (3) املفعولية على السبت ونصب تعاىل، هللا على

                                 
(
1
 (281) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل: ي نظر (

2
 (          2/56) جن لبن امل ْحَتسب( (

(
3
 (281) للمعصراوي عشر األربعة القراءات يف املفص ل الكامل: ي نظر (
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 اخلامتة
 كان فما والنفع، القبول واسأله الصاحلات، تتم   بنعمته الذي هلل أمحد   البحث، هذا ختام يف
 الصفح أرجو هللا ومن والشيطان، نفسي فمن خطأ   من كان وما وحده، هللا فمن صواب   من

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد نبينا على هللا وصلى   والغفران،
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 واملراجع املصادر قائمة
 .املنورة املدينة العثماين، ابلرسم الكرمي، القرآن .1
 الغن عبد بن حممد بن أمحد الدين شهاب عشر، األربعة القراءات يف البشر فضالء إحتاف .2

 العلمية الكتب دار مهرة، أنس: حواشيه وضع ،(ه 1117: ت) ،ابلبن اء الشهري الدمياطي
 .م2111-ه 1422 لبنان،-بريوت

 العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو ،الصحابة متييز يف اإلصابة .3
 – العلمية الكتب دار معوض، حممد وعلى املوجود عبد أمحد عادل: حتقيق ،(ه 852: ت)

 (الشاملة املكتبة. )ه 1415 وىل،األ الطبعة بريوت،
 اجلكن القادر عبد بن املختار حممد بن األمني حممد ،ابلقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء .4

-ه 1415 لبنان، – بريوت والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ،(ه 1393:ت) الشنقيطي
 .م1995

 ،(ه 1396:ت) الدمشقي زركليال فارس بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خري األعالم، .5
 (الشاملة املكتبة. )م2112 مايو-أاير-عشر اخلامسة الطبعة للماليني، العلم دار

: ت) البيضاوي الشريازي حممد بن عمر بن هللا عبد سعيد أبو ،التأويل وأسرار التنزيل أنوار .6
 الطبعة ،بريوت -العريب الرتاث إحياء دار ،املرعشلي الرمحن عبد حممد: حتقيق ،(ه 685

 (الشاملة املكتبة. )ه 1418 األوىل،
 . القباقيب خليل بن حممد عشرة، األربع القراءات يف الكنوز ومفتاح الرموز إيضاح .7
 الدين أثري حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حممد حيان أبو ،التفسري يف احمليط البحر .8

. ه 1421 بريوت،-الفكر دار مجيل، حممد صدقي: حتقيق ،(ه745: ت) األندلسي
 (الشاملة املكتبة)

 دار جندل، إبراهيم مرمي: حتقيق األزمريي، حممد مصطفى العرفان، عمدة على الربهان بدائع .9
 .العلمية الكتب

 
 



 

 
1190 

 الفيض، أبو احلسين، الرز اق عبد بن حمم د بن حمم د القاموس جواهر من العروس اتج. 11
  امللق ب
 املكتبة) .اهلداية دار احملققني، من جمموعة: حتقيق ،(ه 1215: ت) الزَّبيدي مبرتضى      

 (الشاملة
 الرحيم عبد بن الرمحن عبد العال أبو الرتمذي، جامع بشرح األحوذي حتفة .11

    املباركفوري
 (الشاملة املكتبة). بريوت– العلمية الكتب دار ،(ه 1353: ت)

 فخر الرازي حممد يب،الغ ومفاتيح الكبري ابلتفسري املشتهر الرازي الفخر تفسري .12
 .م1981-ه 1411 األوىل الطبعة بريوت،-لبنان الفكر، دار ،(ه 614-544) الدين

: ت) الدمشقي القرشي كثري ابن إمساعيل الفداء أيب العظيم، القرآن تفسري .13
 . م1993-ه 1413 لبنان،-بريوت املعرفة دار ،(ه 774

 حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبو والعيون، النكت=  املاوردي تفسري .14
 بن املقصود عبد ابن السيد: حتقيق ،(ه 451: ت) ابملاوردي الشهري البغدادي، البصري

 (الشاملة املكتبة) .لبنان-بريوت- العلمية الكتب دار الرحيم، عبد
 الطربي جرير بن حممد جعفر أيب الطربي، تفسري القرآن آي أتويل عن البيان جامع .15

 اللطيف عبد حممد حممد، عادل حممد البكري، الرازق عبد محدأ: حتقيق  ،(ه 311: ت)
 نسخة على ومراجعة كامل ُمطوط على مقابلة نسخة احلميد، عبد مرسي حممود خلف،

 والنشر للطباعة السالم دار هلا، ومتممة شاكر حممد أمحد شاكر، حممد حممود: الشيخني
 .م2117-ه 1428 الثانية الطبعة والرتمجة، والتوزيع

 بن بكر أيب ْبنِ  َأمْحَدَ  ْبن   حم َمَّد   اّللَِّ  َعْبدِ  أَب و ،القرطيب تفسري=  القرآن ألحكام امعاجل .16
 الربدوين، أمحد: حتقيق ،(ه 671: ت) القرطيب، الدين مشس اخلزرجي األنصاري فرح

 .م1964-ه 1384 الثانية، الطبعة القاهرة، – املصرية الكتب دار أطفيش، وإبراهيم
 أمحد بن خلف بن فريه بن القاسم السبع، القراءات يف التهاين ووجه األماين حرز .17

 الزعيب، متيم حممد: وراجعه وصححه ضبطه ،(ه 591: ت) األندلسي الرعين الشاطيب
   ه 1415 اهلدى، دار مكتبة م،1996-ه 1417 مصححة، -الثالثة الطبعة
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 السيوطي الدين جالل ،بكر أيب بن الرمحن عبد ابملأثور، التفسري يف املنثور الدر .18
 (الشاملة املكتبة) .بريوت – الفكر دار ،(ه 911: ت)

 هللا عبد بن حممود الدين شهاب ،املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح .19
-العلمية الكتب دار عطي ة، الباري عبد علي: حتقيق ،(ه 1271:ت) األلوسي احلسين
 (الشاملة ملكتبةا. )ه1415 األوىل، الطبعة بريوت،

: ت) عيسى أبو الرتمذي، الضحاك بن موسى بن َسْورة عيسى حممد الرتمذي، سنن .21
 شركة عطوة، وإبراهيم الباقي، عبد فؤاد وحممد شاكر، أمحد: وتعليق حتقيق ،(ه 279
. م1975-ه 1395 الثانية، الطبعة مصر،-احلليب اليايب مصطفى ومطبعة مكتبة

 (الشاملة املكتبة)
 قَاُْياز بن عثمان بن أمحد بن حممد هللا عبد أبو الدين مشس ،النبالء مأعال سري .21

 (الشاملة املكتبة. )م2116-ه 1427 ،القاهرة-احلديث دار ،(ه 748: ت) الذهيب
 ع نَ  تيمية، ابن مكتبة اجلزري، بن حممد بن حممد القراء، طبقات يف النهاية غاية .22

 (الشاملة املكتبة) .سربرجسرتا جامعة ه ،1351 عام مرة ألول بنشره
 .املتول أمحد حممد العشرة، بعد األربع القراءات يف املعتربة الفرائد .23
 ،(ه 817: ت) الفريوزآابدى يعقوب بن حممد طاهر أبو الدين جمد ،احمليط القاموس .24

 العرقس وسي، نعيم حممد :إبشراف الرسالة، مؤسسة يف الرتاث حتقيق مكتب: حتقيق
 - ه  1426 الثامنة، الطبعة لبنان، – بريوت والتوزيع، والنشر ةللطباع الرسالة مؤسسة
 (الشاملة املكتبة. )م2115

 ،(مقارنة دراسة) واألحكام التفسري يف وأثرها والتفسري الرواية بني الشاذة القراءات .25
- ه 1432 األوىل، الطبعة والتوزيع، للنشر عم ار دار الشكور، عبد سعيد حممد سامي

 .  م2111
 العريب الكتاب دار القاضي، الفت اح عبد العرب، لغة من وتوجيهها الشاذة اتالقراء .26

 .م1981 ه 1411لبنان -بريوت
 التعليمي القراءات مصحف هبامش عشر، األربعة القراءات يف املفص ل الكامل .27

 دار الفضائية، الفجر لقناة القرآنية اإلصدارات املعصراوي، عيسى أمحد اللوين، ابلرتميز
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-ه 1431 األوىل، الطبعة مصر،-القاهرة والتوزيع، والنشر للطباعة الشاطيب اإلمام
 .م2119

 أمحد، بن عمرو بن حممود القاسم أبو ،التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف .28
 1417 الثالثة، الطبعة بريوت، – العريب الكتاب دار ،(ه 538: ت) هللا جار الزُمشري

 (الشاملة املكتبة) ه 
 منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو علي، بن مكرم بن حممد ،العرب لسان .29

- الثالثة الطبعة بريوت، – صادر دار ،(ه 711: ت) اإلفريقى الرويفعى األنصاري
 (الشاملة املكتبة. )ه 1414

 حامد الزايت، أمحد مصطفى، إبراهيم) ابلقاهرة العربية اللغة جممع الوسيط، املعجم .31
 (الشاملة املكتبة).  عوةالد دار النجار، حممد القادر، عبد

  جن بن عثمان الفتح أيب عنها، واإليضاح القراءات شواذ وجوه تبيني يف امل حتسب .31
 الطبعة بريوت،-العلمية الكتب دار عطا، القادر عبد حممد: وحتقيق دراسة( ه 392: ت)

 .لبنان الطباعة بلد. م2111 الثانية،
 الرمحن عبد بن غالب بن احلق عبد مدحم أبو ،العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر .32

 حممد، الشايف عبد السالم عبد :حتقيق ،(ه 542: ت) احملاريب األندلسي عطية بن متام بن
 (الشاملة املكتبة). ه 1422 األوىل، الطبعة بريوت، – العلمية الكتب دار

 علي حممد: حتقيق  ،(ه338: ت) حممد بن أمحد النحاس جعفر أبو ،القرآن معاين .33
 املكتبة) ه 1419 األوىل، الطبعة املكرمة، مكة -القرى أم جامعة الناشر لصابوين،ا

 الشاملة
 حتقيق ،الذهيب حممد الدين مشس واألعصار، الطبقات على الكبار القر اء معرفة .34

- ه1424 والتوزيع، والنشر للطباعة الكتب عامل دار قولج، آليت طي ار: الدكتور
 .م2113

يصن ابن مفردة .35 يصن ابن به انفرد ما ذكر املكي حم   ما غري عمرو أليب به ُمالًفا حم 
( ه 446 -ه 362) األهوازي علي بن احلسن علي أيب فيه، مالخالف وغري عليه اتفقا

 .الد دو أمني عم ار: حتقيق



 

 
1193 

 اجلزري اببن الشهري الدمشقي حممد بن حممد اخلري أيب العشر، القراءات يف النشر .36
 .لبنان-بريوت ، العلمية الكتب دار ،(ه 833:ت)

 بن إبراهيم بن حممد بن أمحد الدين مشس العباس أبو الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات .37
 - صادر دار عباس إحسان :حتقيق(ه 681:ت) اإلربلي الربمكي خلكان ابن بكر أيب

 (الشاملة املكتبة)بريوت
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