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 تعـامل اإلمـام المهدوي مع القراءات
 في كتابه: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

 "دراسة وصفية تحليلية"
 عبد اهلل بن عطا اهلل الحسيني

 قسم القراءات ، الجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة
 Aalbara_21@hotmail.com البريد اإللكتروني:

 ملخص البحث
 الحمد هلل،  والصالة والسالم على رسول اهلل، وبعد:

فقد تحـدتت فـي اـاا البحـث عـن اإلمـام عبـي العبـان عحمـد بـن عمـار المهـدوي 
بنبــاة مختصــرة، اكــرت فيهــا اســمه ونســبه، وتــيئال مــن نتــ ته العلميــة، وعبــرز 

ل لفوائـد متايخه وتالمياه، وآتاره وتصـانيفه، تـم عرجـت علـى تفسـيره "التحصـي
كتــاب التفصــيل الجــامع لعلــوم التنزيــل"، وعوردت عبــرز مالمــن منهجــه فيــه  مــن 
طريقتــه فــي التفســير، والمســائل التــي تناولهــا، وكيفيــة ويــراد ا قــوال، واــل لــه 

 ترجين واختيار فيما تعدد من عقوال؟
تم تطرقت للقراءات الواردة في الكتاب، من حيـث العنايـة بهـا، وعنواعهـا، وبيـان 

نهج المصــــن  فــــي نســــبتها  صــــحابها، وطريقــــة عر ــــها، وعبــــرز طرائــــ  مــــ
 توجيهها، وختمته ب برز ما جاء في عبواب ا صول التي ختم بها كتابه. 

ــات المفتاحيــة: التحصــيل ، فوائــد ، التفصــيل،الجامع ، التنزيــل، اإلمــام  الكلم
 المهدوي،قراءات.
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Discussed About Al-Mahdawi’s Exegesis Book Title 

Al-Taḥṣil li Fawā’id Kitāb Al-Tafṣil Al-Jāmiˊ li ˊOuloum 

Al-Tanzil” 

"Analytical descriptive study" 

Abdullah bin Atallah Al-Husseini 

Department Of The Reading. Islamic University.Al Medina  

E-mail: Aalbara_21@hotmail.com.  

Abstract: 

All praise is due to Allah, may His peace and blessings be 

upon His messenger, to proceed with: 

The researcher has discussed in this paper about Imam Abi 

Al-ˊAbās Ahmad bin ˊAmār Al-Mahdawi briefly, 

mentioning his name and lineage, his knowledge 

background, his prominent sheikhs (teachers), students and 

works, as the researcher also discussed about Al-

Mahdawi’s exegesis book title: “Al-Taḥṣil li Fawā’id Kitāb 

Al-Tafṣil Al-Jāmiˊ li ˊOuloum Al-Tanzil” mentioning the 

most prominent features of his method in it; from his way 

of interpreting (the Quran), the issues he addressed, and his 

style of mentioning the sayings of the scholars, and whether 

he gives his valid and preferred choice in the availability of 

many different opinions of the scholars?  

Then he touched on the Qirā’ts (different types of 

readings of the Quran) which were mentioned in the 

book, in terms of caring for them, their types, explaining 

the method of the author in relating them to their owners, 

the way it is presented, and the most prominent methods 

of directing them. The researcher concluded by 

mentioning the most prominent of what was mentioned in 

the main chapters that the author concluded his book 

with. 

Keywords: Collection, Al-Taḥṣil ,li Fawā’id, Kitāb ,Al-

Tafṣil ,Al-Jāmiˊ li ˊOuloum ,Al-Tanzil” 
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 المــــــقدمــــــة
ونَّ الحمــد هلل، نحمــده، ونســتعينه، ونســتعفره، ونعــوا بــاهلل مــن تــرور      

عنفسنا وسيئات ععمالنا، من يهده اهلل فال م ل له، ومن ي لل فـال اـادي لـه، 
ه ال تـري  لـه، وعتـهد عن محمـدال عبـده ورسـوله وعتهد عن ال ولـه وال اهلل، وحـد

صلى اهلل عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان ولـى يـوم الـدين. 
 وبعد:
فلقـــد ت ـــافرت جهـــود علمـــاء ا مـــة لخدمـــة كتـــاب اهلل تعـــالى، وتكاتفـــت  

حياء علومه.  عقالمهم في سبيل وخراج عسراره وحكمه، واستجالء معارفه وا 
ن من عجلِّ  ما اعتنوا بـه وصـرفوا وليـه اممهـم تفسـير كتـاب اهلل والعنايـة وا 

به، رواية ودرايـة، ومـن اـ الء ا ئمـة: عبـو العبـان عحمـد بـن عمـار المهـدوي، 
ــوم حيــث علــ  كتابــه الموســوم بـــ  "التحصــيل لفوائــد كتــاب التفصــيل الجــامع لعل

اــاا  التنزيــل"، وعودف فيــه مســائل تتعلــ  بــالقراءات وعلومهــا، ممــا ســ بينه فــي
 البحث بعون اهلل.

 وعس ل اهلل الهداية، والتوفي  للرتاد، واو حسبنا وكافينا.
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 عاــــــمية المـــــو وف
التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع  تبرز عامية دراسة منهج الكتاب:)

 ( من خالل النقاط التالية:لعلوم التنزيل
 تر  العلوم.. تعل  مادة الكتاب بعلم القراءات الاي او من ع1
 . ومامة مصنفه في القراءات وعلومها.2
 . قيمة الكتاب العلمية  ونقل من جاء بعده منه، كابن عطية وغيره.3
 . يعد الكتاب مصدرال من مصادر القراءات المتواترة والتااة.5
 . وبراز جهود الم لِّ  من خالل دراسة الم لَّ .6
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 عســــــباب اخـــــتيار المو وف
 ة الكتاب ومكانته بين الكتب التي عُلفت في التفسير. . عامي1
 . منزلة الم ل  العلمية لدى علماء عصره.2
. يعــد اــاا التفســير مـــن التفاســير التــي اتـــتملت علــى مســائل متعلقـــة 3

 بالقراءات.
. اإلســـهام فـــي وسهـــار مســـائل القـــراءات المودعـــة فـــي كتـــب التفســـير، 4

 ونحواا.
 

 الـدراسـات الـسـابـقة
البحــث والتقصــي، وســ ال عاــل االختصــاص عــن مو ــوف: )تعامــل اإلمــام بعــد 

المهدوي مـع القـراءات مـن خـالل تفسـيره التحصـيل لفوائـد كتـاب التفصـيل(  لـم 
عق  على دراسة خاصة بهاا المو وف، فعقـدت العـزم علـى الكتابـة فيـه، سـائالل 

 المولى الكريم التوفي  والعون.
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 خـــــــــطة الـــــبحث
ــى قســمت ا ــد، ومبحــث، وخاتمــة، وفهــارن، عل ــى مقدمــة، وتمهي لبحــث ول
 النحو اآلتي:

عامية المو ـوف، وعسـباب اختيـاره، والدراسـات السـابقة،  المقدمة، وَحَوت: 
 فالخطة والمنهج الاي سلكته. 
 التمهيد: وفيه مبحتان: 

 المبحث ا ول: التعري  باإلمام المهدوي، وفيه عربعة مطالب:
 مه ونسبه وكنيته.المطلب ا ول: اس

 المطلب التاني: مولده ونت ته.
 المطلب التالث: تيوخه وتالمياه .

 المطلب الرابع: آتاره العلمية.
 المبحث التاني: التعري  بكتاب التحصيل، وفيه مطلبان:

 المطلب ا ول: نباة موجزة عن الكتاب.
 المطلب التاني: المنهج العام في الكتاب.

 إلمام المهدوي مع القراءات، وفيه ستة مطالب:المبحث الرئين: تعامل ا
 المطلب ا ول: عناية المصن  بالقراءات عمومال.

 المطلب التاني: عنواف القراءات الواردة في كتاب التحصيل.
 المطلب التالث: منهج المصن  في نسبة القراءات  صحابها.

 المطلب الرابع: منهج المصن  في عرض القراءة.
 عتناء المصن  بتوجيه القراءات.المطلب الخامن: ا

 المطلب السادن: عناية اإلمام المهدوي ب صول القراءات.
 الخاتمة: وفيها عبرز النتائج.

 الفهارن.
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 مـــنهجي في البحث
اتبعت المنهج التحليلي الوصفي، فقمـت بسـبر الكتـاب، تـم وصـفت .1

 منهجه من خالل ما وقفت عليه.
  .اختصرت في دراسة الم لَّ  والم لِّ .2
اكـــرت منهجـــه العـــام فـــي مطالـــب، وكـــال  منهجـــه فـــي القـــراءات، .3

 ليسهل الوقو  عليها.
 دعمت كل ما اكرته ب متلة من تفسير الم ل ..4
 نسبة ا قوال ولى قائلها، وعزوت اآليات في المتن..5
 لم عترجم لألعالم الوارد اكرام في ااا البحث  طلبال لالختصار..6
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 الـــتـــمـــهـــيـــد
  ول: التعري  باإلمام المهدويالمبحث ا

 .(1)المطلب ا ول: اسمه ونسبه وكنيته
 اســـــمه ونــــــــسبه وكنيته:

 عحمد بن عمار بن عبي العبان، اإلمام عبو العبان، التميمي، المهدوي .
المهدوي: نسبة ولى المهدية التي عسسها عول الحكام الفاطميين، عبو عبيد 

 .المهدي
 .ى قبيلة بني تميمالتميمي: نسبة ول

 المعربي: نسبة ولى البلد التي عاش فيها، واي المعرب.
 القيرواني: نسبة ولى البلد الاي ارتحل وليه، واو القيروان.

 كنيته: عبو العبان.
 .(2)المطلب التاني: مولده ونت ته ووفاته

 مـــــــولـــــــده:
تـه، وعمـا عـن لم تتر المصادر التي ترجمـت للم لـ  تـيئا عـن تـاري  والد

 نت ته فقد عجمعت على عنه نت  في المهدية، وعنه من عالها. 
 وفاته:

مصادر عن اإلمام المهـدوي رحـل ولـى القيـروان، تـم ولـى مكـة، تـم عـاد ولـى 
 ه(، وعقام بها ولى عن توفي.434ا ندلن في حدود )

 قال الاابي: توفي بعد التالتين وعربعمائة .
 تين .وقال ا دنوي: سنة وحدى وتال 

                                 
(، 163(، وبعيـــة الملـــتمن )22/ 1(، وغايـــة النهايـــة )161/ 2انســـر: معرفـــة القـــراء ) (1)

 (.114وجاوة المقتبن ) 
ــــي الطبقــــة العاتــــرة )2) ــــار ف ــــة القــــراء الكب ــــات المفســــرين 161/ 2( انســــر: معرف (، طبق
(111،21.) 
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 .(1)المطلب التالث: تيوخه وتالمياه
علــى متــاي  عكــابر،  -رحمــه اهلل تعــالى-تــيوخه: تتلمــا اإلمــام المهــدوي 

 ومنهم:
 عبو الحسن، علي بن محمد بن خل  القابسي. -1
 عبو عبد اهلل، محمد بن سفيان القيرواني. -2
 مهدي بن وبراايم. -3
 ان الكلبي.عبو عبد اهلل، محمد بن عبد اهلل بن سليم -4
 محمد بن السما . -5
 عبو الحسن، محمد القنطري. -6

تالمياه: بعد السيرة العاطرة لإلمام المهدوي، قصده جمع من الطالب لألخا 
 عنه، ومنهم:

 عبو محمد، عبد العزيز القروي الم دب. -1
 عبو وسحا ، وبراايم محمد ا زدي. -2
 عبو محمد، عبد اهلل بن سهل. -3
 عبد اهلل بن يوس  النمري.عبو محمد،  -4
 عبو عبد اهلل، محمد بن وبراايم اللخمي. -5
 عبو عبد اهلل، محمد بن عحمد الطرفي. -6
 عبو عبد اهلل، محمد بن عيسى التجيبي. -1
 عبوبكر، محمد بن المفرج البطليوسي.  -8

                                 
 (.1/22(، وغاية النهاية )161/ 2انسر: معرفة القراء الكبار ) (1)
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 .(1)المطلب الرابع: آتاره العلمية
 / التفصيل الجامع لعلوم التنزيل.1
 يل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل./ التحص2
 / الهداية في القراءات السبع.3
 / التيسير في القراءات.4
 / ري العاطش.5
 / الكفاية في ترح مقارئ الهداية.6
 / عجنان الساءات.1
 / بيان السبب الموجب الختال  القراءات، وكترة الطر  والروايات.8
 / اجاء المصاح .2

                                 
 (.146-1/85(، وترح الهداية للمهدوي )1/22(  انسر غاية النهاية )1)
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 ي: دراسة كتاب التحصيلالمبحث التان
 المطلب ا ول: نباة عن الكتاب

عطـال اهلل بقـاءه للعلـوم يرفعهـا،  -جاء في مقدمة م لفه:" عمـر الموفـ      
 -وللمعاني يجمعها، وللمكارم يصنعها، ولعصـابة ا دب يـاب عنهـا ويمنعهـا
دام باختصار كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل، الم لَّ  لخزانته العاليـة، ع

اهلل فيها بدوام عيامه النعَم المتواليـة...ليكون اـاا االختصـار قريـب المتنـاول 
 .(1)لمن عراد التاكار"

وبــين منهجــه فــي االختصــار، فقــال: )ويكــون المحــاو  مــن ا صــل مــا عنــا 
ااكره في اا الفصـل، ف حـا  مـن ا حكـام التـي اـي عصـول الحـالل والحـرام 

.وعقتصــر مــن اكــر الخــال  علــى ا قــوال عكتــر تفريــع المســائل المنتــورة، ..
المتهورة...  ليجمَع ااا االختصار مـا لـم تجمعـه الـدواوين الكبـار، ولتكـون 

 (2)عغراض "الجامع" م منة فيه، ومجملة في معانيه(.
ــ مر  ــل" ب ــوم التنزي ــاب: " التفصــيل الجــامع لعل ــاب اــو اختصــار لكت واال اــاا الكت

  .(3)امريالموف  ا مير مجااد بن عبد اهلل الع

                                 
 (.1/141( التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )1)
 (.1/142( ينسر: مقدمة الم ل  في كتابه )2)
لــتمن فــي تــاري  رجــال عاــل (، وبعيــة الم1/352( ينســر ترجمتــه فــي: جــاوة المقتــبن )3)

 (، وغيراا.412ا ندلن )
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 المطلب التاني: المنهج العام في الكتاب.
بعد عرض موجز للمنهج الاي سلكه الم ل  في كتابه، يمكن و ع وتارات 

 تدل على عبرز مالمن المنهج العام للكتاب، ومنها: 
كعادة المصنفين، فقد افتتن المصن  كتابه بمقدمة قيمة موجزة، اكر .1

 والمنهج الاي سيسير عليه. فيها الباعث على ت لي  ااا الكتاب،
بعد المقدمة بدع المصن  بتفسير السور مباترة، دون بعض المقدمات .2

التي ياكراا بعض المصنفين، ك امية التفسير، والعلوم المتصلة به، 
 واو سائر على خط االختصار الاي رسمه لنفسه.

يبدع في تفسيره عند مطلع كل سورة باكر ا حكام والناس  والمنسوخ، .3
التفسير، تم ما جاء فيها من القراءات، ويختم باإلعراب وتوجيه  تم

 القراءات، وال  في السورة عو في اآليات المختارة.
يختم السورة بعد االنتهاء من تفسيراا، باكر المكي والمدني، وبيان .4

 عدد آياتها عند عئمة العدد.
لحاتها، يورد المسائل الفقهية وينقل آراء العلماء، كما عنه يعر  بمصط.5

 ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ژكصنيعه عند تفسير قوله تعالى: 

،  قال: )السعي بين الصفا والمروة في الحج مختل   158البقرة: 
فيه  فمااب مال ، والتافعي، وابن حنبل، وغيرام فيه: عنه فرض 

 .(1)يرجع من تركه عو توطال منه، ناسيال عو عامدال من بلده(
بالعة، ومتاله: عند تفسير قول المولى  تفسير القرآن بالقرآن له عناية.6

، )قيل: او قوله تعالى:  1سب :  ژ ٺ ڀ  ڀ   ڀ ژسبحانه وتعالى: 
 ېئېئ ۈئ  ۈئ ۆئ     ۆئ    ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ژ

                                 
 (.1/361(  التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )1)
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 ڍ ڇ ژ، وقيل: او قوله تعالى: الزمر ژ  ىئ ىئ ىئ ېئ

 يونن. ژ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ
 .في ااا المتال يلحس عنه فسر آية سب  بآية الزمر، وآية يونن

يورد ا حاديث التي تفسر اآلية عو تواف  معنااا،  ويلحس في ااا .1
الجانب عنه يحا  ا سانيد، وال يتترط الصحة  فربما اكر حديتال 

 ڳ ڳ گ گ گ گ ژ عيفال، ومنه: تفسيره لقوله تعالى: 

، قال  31النساء:  ژ  ں     ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ      ڳ
قال في الكبائر: " عنه  رحمه اهلل: )وروى ابن مسعود عن النبي 

اي عن تدعو هلل ندا وقد خلق ، وعن تقتل ولد  من عجل عن ي كل 
 ٻ  ٻ ٱ ژمع ، وعن تزاني بحليلة جار ، وتال قول اهلل تعالى: 

 .(1)(68الفرقان:  ژ پ  پ ٻ ٻ
 ژاكر عقوال الصحابة والتابعين، ومنه: في تفسيره لقوله تعالى: .8

مه اهلل: )قال ابن ، قال رح 1آل عمران:  ژ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
عبان، وقتادة، وال حا : المحكمات: الناسخات، والمتتابهات: 

 .(2()المنسوخات
يهتم اإلمام المهدوي ب سباب النزول إلي اح المعاني في اآلية، .2

 ژپ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ  ٱ ژومتاله: في تفسيره لقوله تعالى: 
ود دعا اليه ،  قال رحمه اهلل: )روي: عن النبي  23آل عمران: 

ولى كتاب اهلل عز وجل، فقال له نعيم بن عمرو، والحارث بن زيد: 
على عي دين عنت يا محمد؟ فقال: "على ملة وبراايم ودينه"، قاال: فإن 

                                 
 (.2/34(  التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )1)
 (.2/1(  التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )2)
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: " فهُلمُّوا ولى التوراة فهي وبراايم كان يهوديا. فقال لهما النبي 
 . (1)بيننا وبينكم" ف بيا من ال ، فنزلت اآلية

ولى عنه ربما اكر عكتر من رواية في سبب النزول  وتجد اإلتارة انا
 من غير ترجين.

يورد اإلسرائيليات في تفسيره، من غير تعقيب عو تعلي  عليها: ومن .14
 چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ژال ، عند تفسير قول اهلل سبحانه: 

 ژ ڃ ژ، قال رحمه اهلل: )واكر المفسرون: عن  21ص:  ژ چ
سرائيليات عن نبي اهلل داود انا: ملكان(، تم سا  قصة من اإل 21

عليه السالم، نقلها المفسرون في كتبهم، وال تلي  بنبي من عنبياء 
 .(2)، فلم يرد ااه القصة، ولم يعل  عليها-عليهم السالم-اهلل 

ينقل عقواالل متعددة في بعض المسائل، وما بنسبة القول لقائله، عو .11
قوال، ومن ال : بدون نسبة، مع عدم الترجين عو االختيار بين ا 

 (3)َسو  ا قوال في مس لة ال وبلين من المالئكة؟

                                 
 (.2/31(  التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )1)
 (5/482(  التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )2)
 (1/115لتحصيل لفوائد كتاب التفصيل )( ا3)
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 المبحث الرئين: تعامل اإلمام المهدوي مع القراءات، وفيه ستة مطالب:
 المطلب ا ول: عناية اإلمام المهدوي بالقراءات عمومال 

 المطلب التـاني: عنواف القراءات الواردة في كتاب التحصيل.
 ج المصن  في نسبة القراءات  صحابها.المطلب التـالث: منه

 المطلب الـرابع: منهج المصن  في عرض القراءة.
 المطلب الخامن: اعتناء المصن  بتوجيه القراءات.   
 المطلب السادن: عناية المصن  ب صول القراءات.   
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 المطلب ا ول: عناية اإلمام المهدوي بالقراءات عمومال.
مهـدوي بـاكر القـراءات فـي تفسـيره، وعجمـل المـنهج توطئة: اعتنى اإلمـام ال    

الـــاي اختطـــه لنفســـه فـــي مقدمـــة تفســـيره،  فقـــال: )وعاكـــر القـــراءات الســـبع، 
والروايــات التــي اقتصــر عليهــا عاــل ا مصــار، ســوى مــن لــم يبلــ  مــبلعهم مــن 
االتــتهار...، فــإاا عكملــت الســور، وعتيــت علــى آخراــا مــن اــاا "المختصـــر"، 

 (1)القراءات...( جمعت في آخراا عصول
فالقراءات الماكورة في تفسيره منها المتواتر، والتاا، وععني بالمتواتر القراءات 

 العتر،  والتاا، ما فو  العتر.
ولـه فــي الــ  مــنهج بـديع، حيــث اكــر القــراءات الـواردة فــي اآليــة، فــي المبحــث 
الـــاي بعـــد مبحـــث التفســـير، تـــم جعـــل مبحتـــال لإلعـــراب والتوجيـــه بعـــد مبحـــث 

 قراءات.ال
عما عن القراءات التي طعن فيها بعض النحاة، فلم يتعرض لال  الطعـن، عو مـا 

ون تــاء اهلل -قيــل فيهــا مــن كــالم، بــل ســل  مســلكال معتــدالل، كمــا ســيتبين الــ  
 .-تعالى

                                 
 (.1/114( ينسر: التحصيل )1)
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 المطلب التاني: عنواف القراءات الواردة  في كتاب التحصيل.
اءات في تفسيره، بل عقد لها اإلمام المهدوي من المكترين في ويراد القر     

 مبحتال مستقالل، واكره للقراءات على تقين:
القراءات المتواترة، وتتمل القراءت السبعة والعترية، فرتال وعصوالل، .1

وله بال  عناية تديدة, فياكر القراءة ويقول: "والقراء السبعة 
  على..."، وياكر قراءة عبي جعفر، وخل ، ويعقوب،  وعمتلة ال : 

  48البقرة:  ژ ىئ ىئ ىئ  ېئ ژ:  )-رحمه اهلل تعالى-قوله . 1
 ژ ٺ ٺ ژابن كتير وعبو عمرو بتاء، والباقون بياء، وقوله: 

 (1)، عبو جعفر وتيبة، وغيراما بالتخفي  حيث وقع(. 18البقرة: 
. وروى حفص عن عاصم: )ازوال(، )كفـوال(، ب ـم الـزاي والفـاء 2

بدال الهمزة واوال، و)جزءال( بإسـكا ن الـزاي والهمـزة، وحمـزة يسـكن وا 
فيهن ويهمز، وعبو بكر عن عاصم: ي م فيهن ويهمز، والباقون: 
يهمـــزوان، ويســـكنون الـــزاي مـــن قولـــه: )جـــزءال(، وي ـــمون فـــي 

 (2)اآلخرين.
والمقصود بها ما زاد على القراءات العترة، عو  القراءات التااة،.2

نتر في كان من طر  القراءات العترة غير المقروء بها من ال
 ومن ا متلة على ال : زماننا، 
 ژڱ ڱ ژ)الحسن، والنخعي، وابن وتَّاب  -رحمه اهلل-قوله 

 (3)، بإسكان الراء( 1المائدة: 
ويلحس انا: عن اإلمام المهدوي لم يصرح بتاوا القراءة، عو تخطئتها، 

 عو تف يل قراءة على عخرى.

                                 
 (.1/224،261( ينسر: التحصيل )1)
 (.1/252( ينسر: التحصيل )2)
 (.2/423( القراءة "وعنتم ُحْرم"، ينسر: التحصيل )3)
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 صحابها.المطلب التالث: منهج المصن  في نسبة القراءات  
ااـــتم اإلمـــام المهـــدوي بنســـبة القـــراءة ولـــى قارئهـــا، ســـواءل كانـــت     

متواترةل، عم تااةل، مما  ينبئ عن ُمكنة وتبحر في اـاا الفـن، ولـه فـي 
 ال  مسال  متعددة، ُعسهُراا في النقاط اآلتية:

 ينسب القراءة المتواترة ولى عصحابها، متاله: .1
: نـافع، 242البقـرة:  ژ ٹ ٹ ژرة: )في سـورة البقـ -رحمه اهلل تعالى-قال 

 (1)بفتن العين، و مها الباقون. ژٹ ژوابن كتير، وعبو عمرو: 
 ينسب القراءة التااة ولى من قرع بها، ومتاله: .2
: )عكرمة وال حا : "حينـال تريحـون وحينـال تسـرحون"، -رحمه اهلل تعالى-قوله 

بــل قــد ينقــل نقــالل عــن عحــد ا ئمــة فــي قــراءة ولــم يعــين القــارئ، فيبــين اإلمــام 
المهــدوي الــ ، ومنــه: )روح بــن عبــد المــ من عــن عحمــد بــن موســى قــال: قــرع 

 (2)حم(.بعض القراء "ِحااَر الموت" ولم يسمه، واو ال حا  بن مزا
 نسبة القراءة ولى عال ا مصار، ومتاله: .3

الطار :  ژ  ڦ ڦ ڦ ژقال رحمه اهلل تعالى: )وسماعيل عن عال مكة 
 (3)، ب م الالم(. 1

 ينسب القراءة ولى الراوي عن القارئ، ومتال ال : .4
 ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ ژعند قوله تعالى:  -رحمه اهلل-قوله 

ياتال(، والباقون: قال: )المف ل عن عاصم: )ور  26ا عرا : 

                                 
 (.1/512( ينسر: التحصيل )1)
 (.4/16(، )1/142( ينسر: التحصيل )2)
 .(1/16( ينسر: التحصيل )3)
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)وريتال(، وقد ال يسمي الرواة كقوله: )وغيره من رواة عاصم "والاين 
 .(1)يمسكون بالكتاب" بالتخفي (

وعنبه انا: على عني لم عق  على استعمال للمصطلحات عند اإلمام 
 المهدوي، كالكوفيين، والمدنيين، ونحو ال .

                                 
 (.3/111،31( ينسر: التحصيل )1)
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 المطلب الرابع: منهج المصن  في عرض القراءة.
ياكر القراءات المتواترة في اآلية، ويبين الخال  فيها، تم ياكر .1

 من قرع بها من القراء السبعة، ومتاله: 
، 126البقـــرة:  ژجت ژ: )ابـــن عـــامر: -رحمـــه اهلل تعـــالى-قـــال 

 (1)مخففال مرفوعال، وبقية السبعة بالتتديد(
 يبدع باكر القراءات حسب ترتيب الكلم في اآلية، ومتاله: .2

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژلقراءات فـي قـول المـولى جـل وعـز: عند اكر ا

 ھ ھ ھ ھہ ہ  ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں       ں ڱ  ڱ

  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭۓ ۓ ے ے

ن  14البقــرة:  ژ ۅ ، فــاكر القــراءة فــي قســوة، تــم القــراءة فــي "وا 
 (2)من" تم القراءة في "لما يهبط، تم القراءة في "عما تعملون".

لم يلتزم تقديم القراءة  -رحمه اهلل تعالى-  يلحس انا عن المصن
 المتواترة.

 ي بط القراءة بالرسم، ومتاله: .6
: )ابن عامر "وي ع عنهم ءاصارام"، -رحمه اهلل تعالى-قوله  

 .(3)(151ا عرا :  ژ ڑ ژ والباقون:

                                 
 (.1/354( مرفوعال يقصد  م العين. ينسر: التحصيل )1)
 (.1/261( ينسر: التحصيل )2)
 (.3/113( ينسر: التحصيل )3)
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 ي بط القراءة بوص  يبينها، متاله: .4
 ژ  ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ژ: -رحمــــــــه اهلل تعــــــــالى-قولــــــــه  

 .(1)بالتوحيد، وجمع الباقون 158: ا عرا 
 ياكر وزن كل قراءة، ومتاله، .5

: )نــــافع "بعــــااب بــــين" متــــل ِفْعــــل وال -رحمــــه اهلل تعــــالى-قولــــه 
يهمــز...وعن عبــي بكــر عي ــال "بئــين" متــل فعيــل وكــال  قــرع بقيــة 

  (2)السبعة.
ـــة  ـــداا، .3 ـــى معرف ـــادال عل ـــراءات  اعتم ـــاكر وحـــدى الق ـــاء ب االكتف

 ومتاله:
: )حمــزة والكســائي "قــال آمنــت ونــه" بكســر -اهلل تعــالى رحمــه-قــال 

 .(3)الهمزة(
 يلحس انا عنه اكتفى باكر قراءة، واعتمد عن ا خرى ست خا بال د.

 ياكر قراءة التالتة حال انفراده عن السبعة، ومتاله:.7
 ژېئ ژ: )عبـــو جعفـــر بـــن القعقـــاف -رحمـــه اهلل تعـــالى-قولـــه 

 (4)، ب م الطاء( 125ا عرا : 
ردت قــراءة فــي ا صــول  فإنــه يحيــل ولــى مو ــعها فــي آخــر واا و .6

 الكتاب، ومتاله: 

                                 
 (.3/113( ينسر: التحصيل )1)
 (.3/115( ينسر: التحصيل )2)
 (.3/313( ينسر: التحصيل )3)
 (.3/142( ينسر: التحصيل )4)
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: )واالختال  في الهاء والميم من -رحمه اهلل تعالى-قوله  
"عليهم"، وااء الكناية للواحد الماكر،  وغير ال  مما يكتر دوره 

 .(1)ماكور في آخر الكتاب(
 تاله:على القراءة بتعلي  موجز، وم -في بعض ا حيان-يعل  .9

: )ابن عبان: "مهلهم رويدال"، واو خال  -رحمه اهلل تعالى-قال 
 (2)المرسوم(

واا تعرض لاكر قراءة في كلمة، فإنه ياكر مماتلها في الحكم، .11
 ومتاله:  

 ى ژ: حمزة بحا  الهاء في الوصل من -رحمه اهلل تعالى-قال 

 ېئ ېئۈئ ژ ، و 24ا نعام:  ژۆئ ژ ، و 252البقرة:  ژ  ى

 (3) القارعة ژ ڎ ڎ ڌ ژ ، والحاقة ژ ىئ ىئ ژ ، والحاقة ژ

                                 
 (.1/128تحصيل )( ينسر: ال1)
 (.1/16( ينسر: التحصيل )2)
 (.1/581( ينسر: التحصيل )3)
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 المطلب الخامن: اعتناء المصن  بتوجيه القراءات.
في تفسيره بتوجيه القراءات  -رحمه اهلل-اعتنى اإلمام المهدوي     

عناية فائقة، فتفسيره يعد مصدرلا من مصادر توجيه القراءات، وله 
فصالل عن مبحث منهج بديع في ال   فقد جعل مبحث التوجيه من

القراءات، وسماه بـ"اإلعراب"، وسل  فيه مسال  متنوعة في االحتجاج 
 للقراءة وتوجيهها، ستسهر وف  البيان اآلتي:

 توجيه القراءة بآية قرآنية، ومتاله: .1
     ڃ ڃ  ڃ          ڃ ڄ ڄ ژعند قول المولى عز وجل: 

، قال رحمه اهلل: )من قرع بالياء آل عمران ژ ڇ چ چ چچ
فالمراد به الاين كفروا، ويجوز عن يكون: اليهود، المعنى: قل لليهود: 
سيعلب المتركون ويحترون ولى جهنم:  ....، ولى عن قال: ونسير 

ا نفال:  ژ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ   ہ ۀ  ۀ ڻ ژا ول:  
  ڻ ڻ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ژ، ونسير التاني:  38

 .(1)  81آل عمران:  ژ  ۀ
ي اح الحكم الفقهي، ومتاله:توجيه القراءة ببيان م .2  عنااا، وا 

(  فالمعنى: حتى يعتسلن -رحمه اهلل تعالى-قال  : )من قرع: ) يَّطََّهْرنَّ
بالمـــاء، واـــو الحكـــم عنـــد ســـائر الفقهـــاء. ومـــن قـــرع: ) َيْطُهـــْرَن(  
ــين عنهــن ال يوطــ ن حتــى  فــالمعنى: ) حتــى ينقطــع الــدم عــنهن، تــم ب

 .(2)يتطهرن بالماء(

                                 
 (.2/24(  انسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )1)
 (.1/541(  انسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )2)



 

 
366 

 استنادال للمعنى اللعوي، ومتاله: توجيه القراءة .6
ــــاه، -رحمــــه اهلل-قــــال  : )ُنْنِتــــُراا(: مــــن عنتــــر اهلل الميــــت  واا عحي

و) َنْنُتراا(: من النتر الاي او خال  الطي، فـالمعنى: نصـففها، تـم 
نكسواا لحما، عو يكون من قولهم: نتر الميت، ونترته، متل: غاض 

اي  فمعنـاه: نرفـع بع ـها ولـى الماء وغ ته. ومن قـرع: )ُنْنِتـُزاا( بـالز 
ــــاي عصــــله:  ــــم نكســــواا لحمــــا، مــــن النتــــوز، والنتــــز ال بعــــض، ت

 .(1)االرتفاف
توجيه القراءة من الناحية اإلعرابية، مـع بيـان المعنـى علـى الوجـه  .4

 اإلعرابي، ومتال ال :
ــي  ــه القــراءتين: ف ــد توجي  خب حب جب يئىئ مئ حئ  جئ ی ژعن

: الجزم على -الىرحمه اهلل تع-، قال 112البقرة:  ژ  يب  ىب مب
النهي الحقيقـي، عو علـى النهـي الـاي معنـاه تفخـيم مـا عِعـدَّ  صـحاب 
الجحيم  كقول القائل: ) ال تْس ْل عن فالن(  وخبارال عن المبالعـة فيمـا 
صــار وليــه مــن خيــر عو تــر، ومــن رفــع  احتمــل عن يكــون اســتئنافال ال 

) عرســلنا  مو ـع لــه مــن اإلعــراب، واحتمـل عن يكــون حــاالل، التقــدير: 
 .(2)بالح  بتيرال ونايرال، وغير مس وٍل عن عصحاب الجحيم(

 توجيه القراءة باالتتقا  اللعوي، ومتاله: .5
ــال  ــل قاتــل -رحمــه اهلل تعــالى-ق ــع دفاعــا، مت ــاُف(: مصــدر: داف : )ِدَف

قتاال، واو متل: عاقبت اللص، ويحتمـل عن يكـون مصـدر: دفـع، متـل 
 .(3)مصدر: دفع(كتب كتاب، ومن قرع: )َدفُع(، فهو 

                                 
 (.1/522(  انسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )1)
 (.1/336(  انسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )2)
 (.1/588(  انسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )3)
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 االستدالل ب ساليب العرب عند توجيه بعض الكلمات، ومتاله: .3

 125ا نعام: ژ  ٺ ژ: )وتخفي  قوله: -قوله رحمه اهلل تعالى
 (1)حسب ما تقدم من تخفي  العرب ما جاء على "فـَيـْـِعـل"( 

 توجيه القراءة بالرسم العتماني، مع بيان الوجه في ال ، ومتاله: .7
  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژالقــــــراءتين: عنــــــد توجيــــــه 

ـــــال آل عمـــــران ژ ڀ ڀ ڀ ڀ پ : -رحمـــــه اهلل-، ق
اتبــاف للخــط، ووجهــه التبــان الجملــة  ژ ٻ ژوحــا  الــواو مــن 

ــى عطــ   ــا مــن ال ــمير، والــواو عل ــى بمــا فيه ــة ا ول ــة بالجمل التاني
 (2)الجملة على الجملة.

 توجيه القراءة بالتعر العربي، ومتاله: .6
البقرة:  ژ  ۈئۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ   وئ وئ ژلى: عند توجيه: قوله تعا 

231. 
 قال رحمه اهلل: وسكان الواو على التتبيه با ل ، ومتله قوله:

 عبى اهلل عن عسُمْو بُ مٍّ وال عبِ   فما سودتني عامٌر عن َقرابة 
 .(3)واي قراءة الحسن البصري

 والتااد انا: وسكان الواو في "عسمو" لل رورة، وحقه النصب.
 (4)قراءة :)والـُنـجـُم(. وكال : توجيه

                                 
 (.3/684( ينسر: التحصيل )1)
 (.2/134( ينسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )2)
 (.1/546( ينسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )3)
 (.4/21( ينسر: التحصيل )4)
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 تقوية عحد وجوه التوجيه بتااد من كتاب اهلل عز وجل، ومتاله: .9

 25النحل:  ژې ۉ ۉ ۅ ژتوجيه "من" في قراءة  
 ژۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ژ، قال: ويقوي ال  قوله تعالى: 

 .(1)(13العنكبوت: 
 ، ومتاله:-واو قليل–قد يتر  توجيه بعض القراءات التااة  .11

"ومهلهم" في سورة الطـار ، فقـد اكـر القـراءة فـي  عند اكر قراءة
 (2)مبحث القراءة، وعند مبحث التوجيه لم يتطر  لها.

عحيانــال يوجــه القــراءة فــي مبحــث التفســير، ويحيــل ولــى الــ  عنــد  .11
 مو عها في مبحث اإلعراب، ومتاله:

        ک ڑ ژ: )وتقـدم التخفيـ  والتتـديد فـي -رحمه اهلل تعـالى-قال 

 .(3)في التفسير(ة، البقر  ژ ک ک
قد يتر  توجيه بعض القراءات اسـتنادال لتـهرتها عنـد عاـل الفـن،  .12

 ومتاله:
البقـرة،  ژ ۅ  ۅ ژ: )والتاء واليـاء فـي -رحمه اهلل تعالى-قال 

 .(4)وما كان متله  الوجه فيه ساار
 يوجه بعض القراءات التي يرااا  عيفة، ومتاله: .16

                                 
 (.4/22( ينسر: التحصيل )1)
 (.1/16( ينسر: التحصيل )2)
 (.1/153سر: التحصيل )( ين3)
 (.1/261( ينسر: التحصيل )4)
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 ژھ   ہ ہ ہ ہ ژ: )قولـــه -رحمــه اهلل تعــالى-قولــه 
 م التاء  عي ، ووجهه على  عفة اإلتباف، فُعيرت  34البقرة: 

حركـــة اإلعـــراب بحركـــة البنـــاء اســـتتقاالل  للخـــروج مـــن كســـٍر ولـــى 
 (1) م(

                                 
 (.1/128( ينسر: التحصيل )1)
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 المطلب السادن: عناية المصن  ب صول القراءات.
فصـــالل فــي آخــر كتابــه، لبيـــان  -رحمــه اهلل تعــالى-عفــرد الم لــ     

لقــراء فيهــا، وتطــر  فيــه لعــدة مســائل، عصــول القــراءات، ومــاااب ا
ك حكـــام الهمـــز، واإلمالـــة، واإلدغـــام، ونحواـــا، تـــم ختمهـــا بعلـــل اـــاه 
 ا صول وما فيها من توجيهات نحوية, وبيان عمتلة ال  وف  اآلتي:

 باب الهمز. -1
: اختلــ  القــراء فيــه علــى خمســة ع ــرب، -رحمــه اهلل تعــالى-قــال    

والهمزة المتحركة المنفـردة، والهمزتـان  واي: الهمزة الساكنة المنفردة،
ــان، ونقــل حركــة الهمــزة ولــى الســاكن الــاي قبلهــا وحــافها،  المجتمعت

. تــم بــين رحمــه اهلل مــاااب القــراء فــي اــاا (1)والوقــ  علــى المهمــوز
الباب مع  رب ا متلة على كل قسم منها، مع اكر الموا ـع الـواردة 

 في المس لة في جميع القرآن.
اعتنى بالهمز حال الوق  لحمزة في ااا الباب فقال: "وعمـا كما عنه    

الوق  على المهموز  فالقراء يقفون كما يصلون، وحمزة عنه روايات 
قد تقصـينااا فـي "الكبيـر"، عتـهراا: عنـه كـان يتـر  الهمـز فـي الوقـ  
على الكلمة التي الهمزة في وسطها عو طرفها، واختل  عنه واا كانـت 

ٍل"  .(2)في حكٍم عوَّ
 تم ياكر ماابه في الوق  على بعض الكلمات وا وجه الجائزة فيها.

 بعد عن استوفى جميع مسائل ااا الباب ختمه باكر علته فقال: 

                                 
 (.1/241(  انسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )1)
 (.1/242(  انسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )2)
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عصل علة تخفي  الهمزة تقل الهمزة، وُبعد مخرجها، وتقل النط  بها  
ولال  خففتها العرب على ال روب التي استقصيت اكراا في 

 .(1")"الكبير
 في اإلمالة وما  ارعها. القول -2
افتتن ااا الباب باكر المصـطلحات التـي سـيوفي الكـالم عليهـا فـي    

مالـة اـاء الت نيـث، وترقيـ   ااا الباب، فقـال: "والـ  ومالـة ا لفـات، وا 
 .(2)الالمات، وترقي  الراءات"

تــم تــرف فــي تعريــ  اإلمالــة، وبيــان مــاااب القــراء الســبعة فيهــا,    
ي الباب من عحكام. بعد ال  انتقل ولـى ومالـة اـاء مستوفيا جميع ما ف

الت نيـــث، وبيـــان مـــاااب القـــراء فيهـــا، كمـــا بـــين مـــااابهم فـــي بـــابي 
الالمات، والراءات. وختم ااا البـاب بـاكر العلـل، عار ـال مـا فيهـا مـن 

 . (3)عقوال، وآراء
 باب اإلدغام. -3
خـتال  ترف الم لـ : فـي اـاا البـاب بـاكر منهجـه فيـه، فقـال: "اال   

عن القراء السبعة في ااا الباب كتير، وعنا ععـول منـه فـي اـاا البـاب 
المختصـــر علـــى اكـــر الروايـــات المســـتعملة علـــى عتـــهر الطـــر ، وال 

 . (4)عتقصى االختال  ون تاء اهلل"
بــدعه ببيــان مــاااب القــراء الســبعة واخــتالفهم فــي حــرو  اإلدغــام،    

م القــرآن، وغيــره، بتفصــيل مــوجز دقيــ  ينبــئ عــن مكنتــه، فــي علــو 

                                 
 (.1/212(  انسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )1)
 (.1/244ل )(  انسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصي2)
 (.1/254(  انسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )3)
 (.1/213(  انسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )4)
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ن –وتصــدره فــي اــاا الفــن، روايــة ودرايــة. والحقيقــة عن اــاا البــاب  وا 
ــافع,  ملــيء بالفوائــد  -وصــفه م لفــه بالمختصــر ففيــه تــرح جــامع ن

 .(1)واالستتهادات
 تم ختم ااا الباب بنكت من علل عصول اإلدغام.

 باب المد. -4
اخــتالفهم فــي افتــتن اــاا البــاب بــالتعري  ب صــول القــراء الســبعة و    

متهور الروايات وتاااا، مبينال ما يحتاج ولى بيان دون تطويل، فبدع 
بـالكالم علــى المـد المتفــ  عليـه عنــد القـراء، تــم المختلـ  فيــه، وخــتم 

 . (2)ااا الباب بعلل عصول المد واإلتباف
 الروم واإلتمام. -5
 بدعه المصن  باكر القراء المروي عنه في ااا الباب، مـع تو ـين   

 . (3)الحاالت التي يجوز فيها الروم واإلتمام، والممتنع فيهما
 باب ااء الكناية. -6 

بين المصن  في ااا الباب مـاااب القـراء السـبعة، واخـتالفهم فـي    
ــالمعرب. وختمــه  بعــض الحــرو ، معتمــدال علــى الروايــات المتــهورة ب

 .(4)بنكت في علل عصول ااء الكناية
 باب الوق . -1
بجانب مراعاة الوق  واالبتداء  -رحمه اهلل تعالى-لمهدوي اعتنى ا   

في تفسيره، وختم ااا الكتاب ببيان ما يوقـ  عليـه عنـد تمـام الكـالم، 

                                 
 (.223-1/213(  انسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )1)
 (.311-1/224(  انسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )2)
 (.1/314(  انسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )3)
 (.325-1/323(  انسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )4)
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والسالمة من التفرقة بين العامل والمعمول فيه  كالفعل دون فاعله عو 
مفعوله، والمبتدع دون خبره، والخبر دون المبتدع، فقال: "فهاه ا تياء 

هها ينبعـي تجنـب اسـتعمال الوقـ  عليهـا، وبعـض الـ  عقـبن ومـا عتـب
 . (1)من بعض، واو ساار غير خفي"

عنايته بياءات اإل افة  فكان ياكر في آخر كل سورة الياءات الواردة فيها  -8
 من عول القرآن ولى آخره. 

                                 
 (.1/325(  انسر: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل )1)
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 الخاتمة
 يمكن بعد ااه المسيرة مع كتاب اإلمام المهدوي تدوين اآلتي:

ـــام الفقهيـــة، والقـــراءات، اتـــتمال التفســـ .1 ـــى عـــدة مســـائل، كا حك ير عل
 والحديث، واللعة، والناس  والمنسوخ، وعسباب النزول.

ــواترة والتــااة  .2 ــإيراد القــراءات المت اعتنــى  اإلمــام المهــدوي فــي تفســيره ب
 عناية فائقة.

 يعد تفسير المهدوي من عام مصادر القراءات المتواترة، والتااة. .3
ـه اإلمام المهدو  .4  ي القراءات بعدة طرائ .وجَّ
 االختيار قليل عند اإلمام المهدوي، سواء في القراءات عو في التوجيه. .5
اعتمد المهدوي علـى مصـادر عصـيلة، كالكتـاب لسـيبويه، وكتـاب الحجـة  .6

  بي على الفارسي، ومتكل وعراب القرآن لمكي، وغيراا.
 التوصيات:
 ن  في الكتاب جدير ب ن يقصده الباحتون لتقصي منهج المص

 ويراد القراءات، وتوجيهها بتكل موسع.
  مقارنة منهج المصن  في القراءات مع التفاسير

 المقاربة له، زمنال.
  دراسة علم العد عن اإلمام المهدوي من خالل كتابه

 التحصيل.
ااا ما تيسر ويراده، فما كان من صواب فمن اهلل، وما كان من خط  

 فمن نفسي والتيطان.
 بينا محمد, وعلى آله وصحبه عجمعين.وصلى اهلل على ن



 

 
366 

 المصادر والمراجع
بعية الملتمن في تاري  رجال عال ا ندلن،  حمد بن يحيى، عبو جعفر .1

 م. 1261القاارة، عام النتر: -ال بي، الناتر: دار الكاتب العربي
التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل،  بي العبان عحمد .2

دوي، المقابلة والتحقي  محمد زياد تعبان، وفرح نصري، بن عمار المه
اإلترا  الدكتور محمد يوس  التربجي، وصدارات وزارة ا وقا  

 اـ.1435والت ون اإلسالمية في قطر، الطبعة ا ولى 
جاوة المقتبن في اكر والة ا ندلن، لمحمد بن فتوح بن عبد اهلل ا زدي .3

 . القاارة-للت لي  والنترالَحِميدي، الناتر: الدار المصرية 
ترح الهداية  بي العبان عحمد بن عمار المهدوي، تحقي  ودراسة .4

المملكة العربية -الناتر: مكتبة الرتدالدكتور حازم سعيد حيدر، 
 السعودية.

طبقات المفسرين،  حمد بن محمد ا دنه وي، تحقي : سليمان بن صالن .5
لكة العربية السعودية، الطبعة المم-الخزي، الناتر: مكتبة العلوم والحكم

 اـ.1411ا ولى 
غاية النهاية في طبقات القراء، لتمن الدين محمد بن محمد ابن الجزري، .6

اـ: ج. 1351الناتر: مكتبة ابن تيمية، عني بنتره  ول مرة عام 
 برجستراسر.

معرفة القراء الكبار على الطبقات وا عصار،  بي عبد اهلل محمد بن عحمد .1
الناتر: دار عالم الكتب، تحقي  الدكتور طيار قوالج، الطبعة  الاابي،
 اـ.1424
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