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د. ُمّمد َيىي َول

انِي ى الدَّ
َ
اِب الَجن

َ
ا فِي ِكت

َ
 بِه

ُ
اد

َ
 الِقَراَءاِت َواالِسِتشه

ُ
وِجيه

َ
ت

للَحَسن بن قاِسم املرادي )ت: 749ـه(

 َوِدَراَسة
ً
َجْعا

يخ َجار اهلل))(
َّ
د الش

َ
د. ُمحّمد َيحيى َول

ُملّخُص ابَلْحث
قام ابلاحث جبمع توجيه القراءات واالستشهاد بها للقواعد انلحوية يف كتاب 
»اجلىن ادلاين يف حروف املعاين« للحسن بن قاسم املرادي )ت: 749ـه( ودراسته، وقد 
قسمه إىل مقدمة تضمنت أـهمية املوضوع، وأسباب اختياره، وخطة ابلحث ومنهجه، 
واتلعريف  واصطالحاً،  لغة  اتلوجيه  تعريف  ابلاحث  ضمنه  تمهيد  املقدمة  وبعد 
القراءات  يف  املرادي  ومنهج  بالكتاب،  اتلعريف  ثم  كذلك،  املرادي  قاسم  بابن 
واتلوجيه فيه، وبعد اتلمهيد أورد ابلاحث الفصل األول، وقد تضمن القراءات املتواترة 
توجيهاً واستشهاداً، ثم أورد بعده الفصل اثلاين اذلي تضمن القراءات الشاذة توجيهاً 
واستشهاداً كذلك، وبعد الفصلني اخلاتمة اليت اشتملت ىلع أـهم انلتائج اليت توصل 

إيلها، ثم ختم ابلحث بفهرسني أحدـهما للمصادر واملراجع واآلخر للموضواعت.

األستاذ بقسم القراءات بكلية ادلعوة وأصول ادلين يف جامعة أم القرى، مكة املكرمة.  )((
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اِن تَوِجيُه الِقَراَءاِت َواالِستِشَهاُد بَِها ِف كَِتاِب اجَلَن ادلَّ

املقدمة

احلمـد هلل اذلي أنـزل القـرآن العظيـم بأفصـح لسـان، وخصـه مـن بني سـائر 
 ٖ الـكالم بأفصـح املفردات وأحسـن الرتاكيـب وابليان، أنـزهل : ﴿بِلَِسـاٍن َعـَرِبّ
بِـٖن﴾ ]الشـعراء: 95)[، فتحققـت بذلـك احلكمـة الـيت ذكرـهـا يف قـوهل تعـاىل: ﴿َوَمآ  مُّ
ۡرَسـۡلَنا ِمـن رَُّسـوٍل إِلَّ بِلَِسـاِن قَۡوِمـِهۦ﴾ ]إبراـهيـم: 4[، والصـالة والسـالم ىلع خري خلق 

َ
أ

اهلل وىلع آهل وصحبـه ومـن خـدم كتـاب اهلل  إىل يـوم ادليـن.

فاشتغلت  الكريم ومعانيه،  القرآن  اـهتم علماء األمة خبدمة مباين  فقد  وبعد: 
طائفة منهم بتفسريه وبيان مراد اهلل  فيه، واعتنت طائفة أخرى بإعرابه وتوجيه 
قراءاته، وعنيت طائفة أخرى باالستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته للقواعد انلحوية، 
وال شك أن قراءات القرآن العظيم - وال سيما املتواترة منها - تُعد أقوى حجة وأقوم 
ديلل يف االستشهاد للقواعد انلحوية، إذ توافر للقرآن الكريم وقراءاته عرب اتلاريخ 
من االحتياط يف انلقل وادلقة يف اتلليق والصيانة عن الزلل، ما لم يتوافر لغريـهما من 
سائر العلوم، مما جيعلهما يف املنهج العليم الصحيح حجة ىلع القواعد انلحوية وليس 

العكس))(.

وقد حاز انلحاة قصب السبق يف خدمة القراءات استشهاداً وتوجيهاً، فاخلليل 
وسيبويه والفراء وأبو عبيدة من أول من تكلم ىلع القراءات واستشهد بها ووجهها، 

وقد سلك سبيلهم من جاء بعدـهم من انلحاة واملفرسين والقراء.

قاسم  بن  احلسن  واستشهاداً:  توجيهاً  بالقراءات  اـهتموا  اذلين  العلماء  من  وإن 
املرادي )ت: 749ـه(، وذلك يف كتابه »اجلىن ادلاين يف حروف املعاين«، فقد أورد فيه 
بها  ومستشهداً  األحيان،  بعض  هلا يف  موجهاً  وشاذـها،  متواترـها  القراءات  من  عدداً 

ملسائل حروف املعاين والقواعد انلحوية أحياناً أخر.

ينظر: حجة القراءات )ص8)، 9)(.  )((
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واستشهاداً، ودرسته يف ـهذا ابلحث حتت  القراءات توجيهاً  وقد مجعت كالمه يف 
عنوان: »توجيه القراءات واالستشهاد بها يف كتاب »اجلىن ادلاين« للحسن بن قاسم املرادي 
 ودراسة«، مستقصياً ما ذكر يف الكتاب من قراءات، وقد بلغ عددـها: 

ً
)ت: 749ـه( جعا

ستة وثالثون موضعاً، منها: إحدى وعرشون قراءة متواترة، ومخس عرشة قراءة شاذة، ويف 
بعض تلك اآليات أكرث من قراءة، وقد جاءت يف بابه حبمد اهلل حبثاً جيداً، حوى مجاًل 

مفيدة من أثر حروف املعاين يف توجيه القراءات، واالستشهاد بها للقواعد انلحوية.

أـهمية املوضوع وأسباب اختياره:
ومن األمور اليت دعتين للكتابة يف ـهذا املوضوع ما ييل:

أوالً: تنوع القراءات اليت ذكرـها املؤلف يف كتابه، إذ أورد فيه مجلة من القراءات 
املتواترة والشاذة، مستشهداً بها أحياناً، وموجهاً هلا أحياناً أخر.

: ماكنة املؤلف العلمية، فهو أحد العلماء املتمكنني يف القراءات وغريـها من 
ً
ثانيا

العلوم، ويدل ىلع ذلك رشحه للك من »الشاطبية« و»ألفية ابن مالك«، وـهما عمدتان 
يف عليم القراءات وانلحو والرصف، كما تدل ىلع ذلك مؤلفاته األخرى.

: إبراز بعض جهود اإلمام املرادي  يف توجيه القراءات من خالل مجع 
ً
ثاثلا

كالمه يف كتابه ـهذا يف توجيه القراءات واالستشهاد بها يف حروف املعاين.

: اإلسهام يف خدمة كتاب من كتب انلحو املهمة، بإبراز ما فيه من القراءات 
ً
رابعا

وتوجيهها واالستشهاد بها، واتلمثيل بها للقواعد انلحوية بإلقاء الضوء ىلع ما تضمنه 
من ذلك.

: لم يقم أحد حسب عليم جبمع كالم ـهذا العالم يف القراءات وتوجيهها، 
ً
خامسا

وقد نص العلماء ىلع أن من أسباب اتلأيلف مجع املتفرق من كالم أـهل العلم.

العالم يف  للمكتبة اإلسالمية، جيمع كالم ـهذا  : إضافة حبث متخصص 
ً
سادسا

اتلوجيه واالستشهاد بالقراءات وما يتعلق بذلك يف كتابه ـهذا.
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: أن اتلوجيه يف ـهذا الكتاب تمزي بمزية خاصة، يه بيان أثر حروف املعاين 
ً
سابعا

يف اتلوجيه، وذلك - وإن وجد يف غريه - فوجوده فيه مستقاًل يعطي صورة واضحة عن 
احلجم العليم حلروف املعاين يف اتلوجيه.

خطة ابلحث:
وقد قسمت ـهذا ابلحث إىل مقدمة، وتمهيد، وفصلني، وخاتمة، وذلك ىلع انلحو اتلايل:

املقدمة: وتتضمن أـهمية املوضوع، وأسباب اختياره، وخطة ابلحث ومنهجه. 	

قاسم  	 بابن  واتلعريف  واصطالحاً،  لغة  اتلوجيه  تعريف  ويتضمن  اتلمهيد: 
املرادي، ثم اتلعريف بالكتاب، ومنهج املرادي يف القراءات واتلوجيه فيه، وحتته 

ثالثة مباحث:
املبحث األول: تعريف اتلوجيه لغة واصطالحاً.

املبحث اثلاين: اتلعريف بابن قاسم املرادي.
املبحث اثلالث: اتلعريف بالكتاب، ومنهج املرادي يف القراءات واتلوجيه فيه.

الفصل األول: القراءات املتواترة توجيهاً واستشهاداً، وحتته مبحثان: 	
املبحث األول: القراءات املتواترة اليت وجهها املرادي.

املبحث اثلاين: القراءات املتواترة اليت استشهد بها املرادي.

الفصل اثلاين: القراءات الشاذة توجيهاً واستشهاداً: 	
املبحث األول: القراءات الشاذة اليت وجهها املرادي.

املبحث اثلاين: القراءات الشاذة اليت استشهد بها املرادي.

اخلاتمة: وتتضمن أـهم نتائج ابلحث. 	

الفهارس العلمية: ويه: 	
فهرس املصادر واملراجع.

فهرس املوضواعت.
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منهج ابلحث:
سلكت يف إخراج ـهذا ابلحث املنهج اتلايل:

أوالً: كتابة اآليات بالرسم العثماين، وفق مصحف املدينة انلبوية.

ثم  وتوثيقه،  يتناوهل،  اذلي  املوضوع  يف  بنصه    املرادي  كالم  نقل   :
ً
ثانيا

اتلعليق عليه بما يناسب.

: أسلك يف ـهذا ابلحث املنهج االستقرايئ، وذلك باستقراء كالم املرادي يف 
ً
ثاثلا

املسألة اليت يتحدث عنها.

: أصّدر كالم املرادي باآلية اليت فيها القراءة أو القراءات، مرتباً اآليات يف 
ً
رابعا

املباحث حسب ترتيبها يف املصحف، ثم أحلل كالمه وأعلق عليه بما يناسب.

: أعرِّف باألعالم الوارد ذكرـهم يف صلب ابلحث، إال إذا اكن العلم من 
ً
خامسا

الصحابة أو من القراء العرشة أو رواتهم، فال أعرف به لشهرتهم.

: إذا اكن يف اآلية - موضع ادلراسة - قراءات متواترة وشاذة، فإين أذكر لك 
ً
سادسا

منهما يف القسم اخلاص به، إال إذا اكن الكالم مرتبطاً بعضه ببعض ارتباطاً وثيقاً، فإين 
أذكرـها مع املتواترة.

: أستخدم عالمات الرتقيم تلوضيح املعىن.
ً
سابعا

ابلحث  إثقال  خشية  وأرقامها؛  سورـها  إىل  بعزوـها  املنت  يف  اآليات  أوثق   :
ً
ثامنا
باحلوايش.

: أذيل ابلحث بفهرسني:
ً
تاسعا

األول: فهرس املصادر واملراجع.

اثلاين: فهرس املوضواعت.
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اتلمهيد
يتضمن الكالم يف ـهذا اتلمهيد ثالثة مباحث، يه: تعريف اتلوجيه لغة واصطالحاً، 

واتلعريف باملرادي، ثم اتلعريف بالكتاب ومنهج املرادي يف القراءات واتلوجيه فيه.

:
ً
املبحث األول: تعريف اتلوجيه لغة واصطالحا

وجه  منها:  معان،  عدة  ىلع  ويطلق  توجيهاً،  يوجه  وجه  مصدر  لغة:  اتلوجيه 
إذا ساقته،  الريح احلصا توجيهاً  اإلنسان وغريه، ومستقبل لك يشء وجهته، ووجهت 
ووجهت اليشء: جعلته ىلع جهة واحدة، واتلوجيه يف العروض حركة احلرف اذلي بني 

ألف اتلأسيس والقافية))(.
قال ابن فارس))(: »الواو واجليم واهلاء أصل واحد يدل ىلع مقابلة ليشء، والوجه 

مستقبل للك يشء، يقال: وجه الرجل وغريه، وربما عرب عن اذلات بالوجه«))(.
: فقد ُعرف بعدة تعريفات، منها: قال الزركيش)4(: »انلوع 

ً
أما اتلوجيه اصطالحا

اثلالث والعرشون: معرفة توجيه القراءات وتبيني وجه ما ذـهب إيله لك قارئ، وـهو 
فن جليل وبه تعرف جاللة املعاين وجزاتلها«)5(.

وـهذا الكالم أورده الزركيش عنواناً بلاب يف كتابه، لكنه حيمل يف طياته تعريفاً 
هلذا العلم بأنه: »تبيني وجه ما ذـهب إيله لك قارئ«، فذللك أنا أعتربه أحد اتلعريفات 

املهمة لعلم اتلوجيه.

ينظر: تهذيب اللغة )86/6)، 87)( مادة »وجه«، وشمس العلوم )))/)708(، ولسان العرب )))/555 - 560( مادة   )((
»وجه«، ومعجم اللغة العربية املعارصة ))/406)(.

ـهو أمحد بن فارس القزويين الرازي، أبو احلسني، أحد أئمة اللغة واألدب، قرأ عليه ابلديع اهلمذاين والصاحب   )((
ابن عباد وغريـهما، من مؤلفاته: »معجم مقاييس اللغة« و»املجمل«، وأخباره كثرية جداً، )ت: 95)ـه(. ينظر: معجم 

األدباء ))/0)4 - 8)4(، وسري أعالم انلبالء )7)/)0) - 07)(.
معجم مقاييس اللغة )96/6(، مادة »وجه«.  )((

ـهو حممد بن بهادر بدر ادلين الزركيش، اعلم بفقه الشافعية واألصول واتلفسري واحلديث، من مؤلفاته: »الربـهان يف   )4(
علوم القرآن«، )ت: 794ـه(. ينظر: ادلرر الاكمنة )5/))) - 5))(، وطبقات املفرسين ))/)6)، )6)(.

الربـهان يف علوم القرآن ))/9))(.  )5(
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وبيان  واتلفسري،  اللغة  القراءات يف  ببيان وجوه  يُعىن  »علم  بأنه:  أيضاً  وعرف 
املختار منها«))(.

كما عرف اتلوجيه بتعريفات أخرى غري ما ذكرت))(.

وـهناك مصطلحات مرادفة للتوجيه، مثل: »علل القراءات«، و»حجج القراءات« 
و»االحتجاج للقراءات«))(.

املبحث اثلاين: اتلعريف بابن قاسم املرادي:
ويتضمن: اسمه، ونسبه، وشمائله، وشيوخه، ومؤلفاته، ووفاته، وذلك ىلع انلحو اتلايل:

املرادي  أوالً: اسمه ونسبه وشمائله: ـهو احلسن بن قاسم بن عبد اهلل بن يلع 
املرصي املودل، انلحوي اللغوي الفقيه بدر ادلين، املعروف بابن أم قاسم، ويه جدته 
  لشهرتها، اكن  تابعة  بالشيخة، فاكنت شهرته  واسمها زـهراء، عرفت  أبيه،  أم 
 يف 

ً
 يف علوم شىت، أتقن علوم العربية والقراءات والفقه، واكن مشاراك

ً
تقياً صاحلاً باراع

علوم أخرى اكلعروض وأصول الفقه)4(.

ومن  العلماء،  من  كوكبة  عن  العلم    املرادي  ابن  أخذ  شيوخه:   :
ً
ثانيا

أشهرـهم: أبو عبد اهلل الطنيج، والرساج ادلمنهوري، وأبو زكرياء الغماري، وأبو حيان، 
ـهؤالء شيوخه اذلين أخذ عنهم العربية وعلومها، كما أخذ الفقه عن الرشف املقييل 
والقراءات ىلع  العربية  وأتقن  اللبان،  بن  ادلين  الشيخ شمس  املاليك، واألصول عن 

املجد إسماعيل الششرتي)5(.

خمترص العبارات ملعجم مصطلحات القراءات )ص49(.  )((
توجيه  املؤلفني يف  القراءات )ص55) - 57)(، ومناـهج  ينظر: معجم مصطلحات علم  لالطالع ىلع مجلة منها   )((

القراءات دراسة ومقارنة )ص4) - 8)(، رسالة علمية.
ينظر: معجم مصطلحات علم القراءات )ص55) - 57)(.  )((

ينظر: بغية الواعة ))/7)5(، وطبقات املفرسين ))/)4)(، وشذرات اذلـهب )74/8)، 75)(، وديوان اإلسالم )89/4)،   )4(
90)(، ومعجم املؤلفني ))/)7)(.

ينظر: بغية الواعة ))/7)5(، وطبقات املفرسين ))/)4)(، وشذرات اذلـهب )74/8)، 75)(.  )5(
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 يف علوم شىت، ومن أشهر مؤلفاته: »اجلين  : مؤلفاته: ألف املرادي 
ً
ثاثلا

ادلاين يِف ُحُروف املَْعايِن«، وـهو اذلي تتناول ـهذه ادلراسة توجيه القراءات واالستشهاد 
بها فيه، ومنها كذلك: »رشح التسهيل«، و»رشح املفصل«، و»رشح ألفية ابن مالك«، 
و»رشح االستعاذة والبسملة«، و»رشح الشاطبية«، و»تفسري للقرآن الكريم« يف عرشة 
مؤلفات  وهل  وـهشام«))(،  محزة  وقف  »باب  يف  ومصنف  القرآن«،  و»إعراب  جمدلات، 

أخرى غري ما ذكر))(.

: وفاته: أما وفاته، فقد تويف احلسن بن قاسم املرادي  يوم عيد الفطر 
ً
رابعا

سنة )749ـه())(.

املبحث اثلالث: اتلعريف بالكتاب ومنهج املرادي يف القراءات واتلوجيه فيه:
 وفيه مسأتلان:

األوىل: اتلعريـف بالكتـاب: كتـاب »اجلـىن ادلاين يف حـروف املعـاين« كتـاب 
خمتـرص يف حـروف املعـاين وأقسـامها وعملهـا، ألفـه املـرادي  وتعـرض فيـه 
للقـراءات وتوجيههـا واالستشـهاد بهـا ملسـائل انلحـو، ونقـل فيـه عـن أئمـة اللغة 
وانلحـو اكخلليـل وسـيبويه، وابـن جين، كمـا نقل فيه كثـرياً عن مؤلفـات ابن مالك 
الطـايئ، وـهـو مـن آخر مؤلفاتـه؛ ألنه ذكر فيـه عدداً مـن مؤلفاته الـيت تقدمته، وـهو 
كتـاب مفيـد، رتبـه املؤلف ىلع مقدمة مشـتملة ىلع مخسـة فصول، وبعدـها مخسـة 
أبـواب، وقـد اسـتفاد منـه َمن بعـده من أـهـل العلـم، والكتـاب يدل ىلع سـعة باع 

مؤلفـه يف انلحـو والقـراءات واللغة)4(.

ينظر: بغية الواعة ))/7)5(، وطبقات املفرسين ))/)4)(، وشذرات اذلـهب )75/8)(، ومعجم املؤلفني ))/)7)(.  )((
ينظر: اجلىن ادلاين، مقدمة املحقق )ص8 - 0)(.  )((

ينظر: بغية الواعة ))/7)5(، وطبقات املفرسين ))/)4)(، وشذرات اذلـهب )75/8)(، ومعجم املؤلفني ))/)7)(.  )((
ينظر: اجلىن ادلاين )ص))( مقدمة املحقق، ومعجم املطبواعت العربية واملعربة ))/4)7)(، ونشأة انلحو وتاريخ   )4(

أشهر انلحاة )ص7))(.
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اثلانية: »منهج املرادي يف القراءات واتلوجيه يف كتابه«: كما تقدم قبل قليل فإن 
املرادي تعرض للقراءات يف كتابه توجيهاً هلا أحياناً، واستشهاداً بها للقواعد انلحوية 
أحياناً أخر، وقد تعرض للقراءات املتواترة والشاذة، وإيلك مالمح منهجه يف القراءات 

واتلوجيه يف كتابه:

أوالً: أنه يوجه القراءة أحياناً من غري استشهاد بها، وأحياناً يوردـها استشهاداً بها 
ملعاين احلروف، فمن أمثلة استشهاده بالقراءات املتواترة ما ذكر يف كالمه ىلع »لعل«، 
نََّهآ إَِذا َجآءَۡت 

َ
إذ استشهد بقراءة الفتح يف »أن«))(، من قول اهلل تعاىل: ﴿َوَما يُۡشِعرُُكۡم أ

َل يُۡؤِمُنوَن﴾ ]األنعام: 09)[ ملجيئ »أن« بمعىن لعل كما سيأيت يف حمله من ابلحث.
وجه  إذ  »حىت«،  ىلع  كالمه  يف  ذكر  ما  املتواترة  للقراءات  توجيهه  أمثلة  ومن 
َـّٰى َيُقوَل ٱلرَُّسوُل َوٱلَّـِذيَن ءَاَمُنواْ َمَعُهۥ  القراءتني يف »يقول«))( من قول اهلل تعاىل: ﴿َحت

ِ﴾ ]ابلقرة: 4))[ مبيناً أثر حىت يف توجيههما كما سيأيت. َمَتٰ نَۡصُ ٱللَّ
ومن أمثلة توجيهه للقراءات الشاذة توجيه قراءة ختفيف »إِْن« و»ِعبَاداً« بانلصب))( 
ۡمَثاُلُكۡم﴾ ]األعراف: 94)[ بأن 

َ
ِ ِعَباٌد أ ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدوِن ٱللَّ من قول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ ٱلَّ

»إِْن« نافية فيها كما سيأيت.

حذف  جواز  ىلع  كالمه  يف  ذكر  ما  الشاذة  بالقراءات  استشهاده  أمثلة  ومن 
ـهمزة االستفهام، إذ استشهد ذللك بقراءة ابن حميصن حبذف اهلمزة يف: ﴿َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم 

ۡم لَۡم تُنِذۡرُهۡم﴾ ]ابلقرة: 6[)4( كما سيأيت يف حمله.
َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
ءَأ

قرأ ابن كثري وأبو عمرو وشعبة عن اعصم خبلف عنه، ويعقوب احلرضيم وخلف الزبار بكرس ـهمزة »إنها«، وقرأ بايق   )((
العرشة بما فيهم شعبة يف وجهه اثلاين بالفتح. ينظر: رشح طيبة النرش ))/0))، )))(، وإحتاف فضالء البرش )ص)7)(.

قرأـها نافع بالرفع، وقرأ بايق العرشة بانلصب. ينظر: السبعة )ص)8)(، والنرش ))/7))(.  )((
ْمثَالَُكْم«، وقد نسبت لسعيد 

َ
القراءة شاذة، ويه بتخفيف »إِْن« وكرسـها التلقاء الساكنني، و»ِعبَاداً« بانلصب، ومثلها »أ  )((

ابن جبري كما ذكر املؤلف، كما نسبت لغريه كذلك. ينظر: املحتسب ))/70)(، وإعراب القرآن للنحاس ))/84(.
وإعراب  خالويه )ص0)(،  القرآن البن  شواذ  ينظر: خمترص  ابن حميصن.  بها  قرأ  وقد  شاذة،  اهلمزة  قراءة حذف   )4(

القرآن للنحاس ))/7)(، وإحتاف فضالء البرش )ص69)(.
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ذكر يف  ما  مثل  متواترـها وشاذـها،  اآلية  القراءات يف  أغلب  أحياناً  يذكر   :
ً
ثانيا

كالمه ىلع »َحاَشا«، فقد ذكر القراءتني املتواترتني فيها، ثم ذكر عدداً من القراءات 
الشاذة فيها كما سيأيت عند الكالم عليها.

: ينقل يف توجيه القراءات واتلمثيل بها كثرياً عمن تقدمه من العلماء مثل: 
ً
ثاثلا

سيبويه، والفراء، وابن جين، والزخمرشي، وابن مالك الطايئ، وستأيت أمثلة نقله عن 
ـهؤالء وغريـهم يف ثنايا ابلحث بإذن اهلل.

: ينسب القراءات أحياناً ملن قرأ بها من السبعة أو العرشة أو غريـهم، مثل 
ً
رابعا

نسبته قراءة »َحاَشا« ملن قرأ بها من السبعة وغريـهم، وقراءة »ُنتََّخَذ« أليب جعفر ومن 
السمال  وأيب  حميصن،  اكبن  بها  قرأ  ملن  الشاذة  القراءات  من  عدداً  نسب  كما  معه، 

وغريـهما، وسيأيت لك ذلك يف أماكنه من ابلحث إن شاء اهلل تعاىل.

ـهذه يه املعالم ابلارزة يف منهج املرادي  يف القراءات وتوجيهها يف كتابه 
ـهذا، وبها ينتيه اتلمهيد، ويتلوه الفصل األول بإذن اهلل تعاىل.
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الفصل األول
 واستشهاداً

ً
القراءات املتواترة توجيها

وحتته مبحثان:

أنبه  املعاين،  حروف  ملسائل  بها  واالستشهاد  القراءات  توجيه  ىلع  الكالم  قبل 
ىلع أين قسمت ـهذا املوضوع إىل مبحثني، ويه قسمة تقريبية، وإال فأنا ال أرى فرقاً 
القاعدة  ذكر  إذا  العالم  أن  ذلك  بها،  االستشهاد  وبني  القراءة  توجيه  بني  جوـهرياً 
القراءة  ذكر  إذا  أنه  كما  نفسها،  للقراءة  توجيه  فهذا  بالقراءة،  هلا  واستدل  انلحوية 
بالقراءة  اللغوي  للوجه  اللغوي كذا، فقد استشهد  الوجه  تندرج حتت  بأنها  ووجهها 
الكالم  إذ  بها،  االستدالل  وبني  القراءة  توجيه  بني  حصني  غري  فاحلاجز  إذاً:  أيضاً. 

متداخل بني املسأتلني.

القراءات يف  الفصل إىل مبحثني: األول: يف توجيه  ومع ذلك فقد قسمت ـهذا 
الكتاب. واثلاين: يف االستشهاد بها ملعاين حروف املعاين، ختفيفاً ىلع القارئ، وتميزياً 

قدر املستطاع بني الصنفني.
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املبحث األول
القراءات املتواترة اليت وجهها املرادي

يتناول الكالم يف ـهذا املبحث القراءات اليت وجهها ابن املرادي  يف كتابه 
مرتبة حسب ترتيبها يف املصحف الرشيف.

نَۡصُ  َمَتٰ  َمَعُهۥ  ءَاَمُنواْ  ِيَن  َوٱلَّ ٱلرَُّسوُل  َيُقوَل   ٰ ﴿َحتَّ تعاىل:  اهلل  قال  األوىل:  اآلية 
املنصوب  الفعل   يف كالمه ىلع »حىت«: »رشط  املرادي  قال  ]ابلقرة: 4))[.   ﴾ِ ٱللَّ
ٰ َيُقوَل  بـ »حىت« أن يكون مستقباًل أو مؤواًل باملستقبل، ومنه قراءة غري نافع: ﴿َحتَّ
ٱلرَُّسوُل﴾))(، فهذا مؤول باملستقبل، ومعىن ذلك أنه فعل قد وقع، ولكن املخرب يقدر 
اتصافه بالعزم عليه حال اإلخبار، فيصري مستقباًل بالنسبة إىل تلك احلال فينصب، 
وإذا اكن الفعل حااًل أو مؤوال باحلال رفع، فاحلال حنو: سألت عنك حىت ال أحتاج إىل 

ِزلُوا َحىتَّ َيُقوُل())(«))(.
ْ
سؤال، واملؤول باحلال قراءة نافع: )َوُزل

اكن  إذا  »حىت«  بعد  الفعل  أن  موضحاً  اآلية،  يف  القراءتني  املرادي  وجه  فقد 
وإذا اكن  اجلمهور،  قراءة  عليه  ما جاءت  وـهو  باملستقبل نصب،  مؤواًل  أو  مستقباًل 
حااًل أو مؤواًل باحلال رفع، وـهو ما جاءت عليه قراءة نافع، وـهو كما قال؛ ألن الفعل 
إذا اكن بمعىن املايض رفع ولم تؤثر »حىت« فيه، وإذا اكن بمعىن املستقبل نصب عند 

ابلرصيني بأن مقدرة بعد »حىت«)4(.

وقد ذكر املؤلف ـهذه املسألة يف موضع آخر من كتابه ىلع حنو خمترص)5(.

تقدم عزو القراءتني يف )ص5)(.  )((
ينظر: رشح األلفية للشاطيب )9/6)(.  )((

اجلىن ادلاين )ص555(.  )((
ينظر: احلجة للقراءات السبع )ص95، 96(، ومعاين القراءات ))/00)(، وإرشاد السالك إىل حل ألفية ابن مالك   )4(

))/778(، ورشح املكودي ىلع األلفية )ص)8)(.
ينظر: اجلىن ادلاين )ص)55(.  )5(
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لَّ تَُكوَن فِۡتَنةٞ﴾ ]املائدة: )7[. قال املرادي 
َ
اآلية اثلانية: قال اهلل تعاىل: ﴿وََحِسُبوٓاْ أ

ْن« املخففة من احلروف املصدرية، فإذا قيل: »أن« 
َ
يف كالمه ىلع »أن«: »واعلم أن »أ

ْن« املخففة، والفرق بينهما أن 
َ
« انلاصبة للفعل، ولـ »أ نَّ

َ
املصدرية فاللفظ صالح لـ »أ

العامل إن اكن فعل علم، فيه خمففة، وإن اكن فعل ظن جاز األمران))(، حنو: ﴿وََحِسُبوٓاْ 
لَّ تَُكوَن فِۡتَنةٞ﴾ فمن جعلها األوىل نصب، ومن جعلها اثلانية رفع))(«))(.

َ
أ

»وحسبوا«  فعل:  أن  تقدير:  الرفع ىلع  أن  القراءتني:  توجيه  يف  وتوضيح كالمه 
الواقع قبل »أن«: يفيد العلم، فريفع »تكون«؛ ألن »أْن« خمففة من اثلقيلة غري اعملة 
ظن،  فعل  »وحسبوا«  فعل:  أن  ىلع  ـهو  وانلصب  فتنة«،  تكون  ال  »أنه  واملعىن:  فيه، 
فيجوز أن تكون »أن« خمففة من اثلقيلة، وأن تكون مصدرية ناصبة؛ ألن »ال«، ال 

« ما بعدـها، وبه قرأ من نصب)4(. تمنع نصب »أنَّ

اۖ قَالُواْ َنَعۡم﴾ ]األعراف: 44[.  ا وََعَد َربُُّكۡم َحّقٗ اآلية اثلاثلة: قال اهلل تعاىل: ﴿َفَهۡل وََجدتُّم مَّ
قال املرادي  يف كالمه ىلع »نعم«: »وفيها ثالث لغات: »نَعم«، بفتح العني، و»نِعم« 
بكرسـها، ويه لغة كنانة)5(، وبها قرأ الكسايئ)6(، و»حنم«، بإبدال عينها حاء)7(، حاكـها 

انلرض بن شميل)8(، وبها قرأ ابن مسعود)9(«)0)(.

ينظر: األصول يف انلحو ))/09)(.  )((
قرأ أبو عمرو ومحزة والكسايئ ويعقوب وخلف الزبار برفع انلون، وقرأ بايق العرشة بانلصب. ينظر: النرش ))/55)(،   )((

وإحتاف فضالء البرش )ص55)(.
اجلىن ادلاين )ص9))(.  )((

ينظر: جماز القرآن ))/74)(، ومعاين القراءات ))/7))(، وحجة القراءات )ص)))(.  )4(
ينظر: مغين اللبيب )ص684(.  )5(

ينظر: السبعة )ص)8)(، وإحتاف فضالء البرش )ص)8)(.  )6(
ينظر: تاج العروس )))/)48(، مادة »حنم«.  )7(

ـهو انلرض بن شميل بن خرشة بن يزيد املازين اتلمييم، أحد أعالم لغة العرب، اكن راوية للحديث، قال عنه حيىي   )8(
ابن معني: »ثقة«، من مؤلفاته: »كتاب السالح« و»املعاين«، )ت: )0)ـه(. ينظر: اجلرح واتلعديل )477/8، 478(، 

واألعالم )8/))(.
ينظر: بصائر ذوي اتلميزي )88/5(، ويه قراءة شاذة.  )9(

اجلىن ادلاين )ص506، 507(.  )(0(



30

اِن تَوِجيُه الِقَراَءاِت َواالِستِشَهاُد بَِها ِف كَِتاِب اجَلَن ادلَّ

فاملؤلف ـهنا ذكر أن يف »نعم« ثالث لغات: الفتح، والكرس، واإلبدال حاء، وقد 
وجه بهذه األخرية قراءة مروية عن ابن مسعود ، وذلك أن قبيلته ـهذيال يبدلون 

العني حاء))(.

أما الفتح والكرس يف »نعم«: فريجع الختالف لغات العرب يف ـهذه اللكمة، وقد 
أشار إىل ذلك اتلوجيه بقوهل: »ويف نعم ثالث لغات«، وـهو كما قال))(.

ۡن ءَاَذَن لَُكۡم﴾ 
َ
اآليـة الرابعـة: قـال اهلل تعـاىل: ﴿قَاَل فِۡرَعـۡوُن ءَاَمنُتـم بِـِهۦ َقۡبـَل أ

]األعـراف: )))[. قـال املرادي يف أحاكم »الـواو«: »العارش: أن يكـون - أي الواو - بداًل 

مـن ـهمـزة االسـتفهام، إذا اكن بعدـهـا ـهمزة كقـراءة قنبـل: )قَـاَل فِرَْعـْوُن َوآَمنتُم(، 
ْـِه النُُّشـوُر َوآَمنتُـْم())( فالـواو يف ذلـك بـدل مـن ـهمـزة االسـتفهام، ذكـر ذلـك 

َ
)َوإيِل

صاحـب رصـف املبـاين)4(، وال ينبـي ذكـر مثل ـهـذا، إذ لو فتـح ـهذا ابلـاب لعدت 
الـواو من حـروف االسـتفهام، واإلبـدال يف ذلـك اعرض الجتمـاع اهلمزتني«)5(.

فيها واواً وصاًل،  أبدلت اهلمزة  اليت  قنبل،  بقراءة  فهنا مثل إلبدال اهلمزة واواً 
ناسباً ذلك لصاحب رصف املباين، موضحاً أن مثل ـهذا ال ينبي حىت ال يظن ظان أن 
الواو من حروف االستفهام، ثم وجه القراءة بأن اإلبدال يف مثل ـهذا اعرض الجتماع 
توجيه  وما ذكر يف  الكالم،  قليل يف  أن ـهذا  ينبي«  »ال  بعبارة  أراد  ولعله  اهلمزتني، 
حال  يف  واواً  أبدلت  بضمة  سبقت  ملا  اهلمزة  ألن  توجيهها؛  يف  بعضهم  ذكره  القراءة 

الوصل)6(.

ينظر: تأويل مشلك القرآن )ص))(، واملحتسب ))/)4)(.  )((
ينظر: معاين القراءات ))/406(.  )((

سورة امللك اآليتان )5)، 6)(. وينظر: رشح طيبة النرش ))/4)4، 5)4(، وإحتاف فضالء البرش )ص67(.  )((
صاحبه: أمحد بن عبد انلور بن أمحد بن راشد )ت: )70ـه(. ينظر ترمجته يف: اإلحاطة يف أخبار غرناطة ))/77 -   )4(
80(، ونص كالمه يف كالمه ىلع إبدال ـهذه اهلمزة واواً: »وإنما ذلك لكراـهة اجتماع ـهمزتني يف األصل«. رصف 

املباين يف رشح حروف املعاين )ص8)4، 9)4(.
اجلىن ادلاين )ص)7)(.  )5(

ينظر: احلجة للقراء السبعة )69/4(، وحجة القراءات )ص)9)(.  )6(
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ۡعَمٰلَُهۡم﴾ ]ـهود: )))[. 
َ
أ َربَُّك  َلُوَّفَِينَُّهۡم  ا  َّمَّ ل  

اآلية اخلامسة: قال اهلل تعاىل: ﴿ِإَونَّ ُكّٗ
قال املرادي - يف كالمه ىلع ما تفارق فيه »لم« »لَّما« من أحاكم -: »وثانيها أن الفعل 
ا())(«))(. ا« جيوز حذفه اختياراً))( وـهو أحسن ما خيرج عليه قراءة )َوإِنَّ ُكالًّ لَمَّ بعد »لَمَّ

تشديد  قراءة  بالقراءة  ومراده  ا« حمذوف،  »لَمَّ بعد  الفعل  بأن  القراءة  وجه  فهنا 
»لَّما«  أنها  ا«  »لَمَّ تشديد  »ووجه   :)5(

 اجلزري  ابن  قال  قال)4(.  كما  وـهو  ا«،  »لَمَّ
ينقص  ملا  كالًّ  وإنَّ  واتلقدير:  عليه،  املعىن  دلاللة  املجزوم  الفعل  وحذف  اجلازمة، 
ۡعَمٰلَُهۡم﴾ ملا أخرب بانتقاص جزاء 

َ
من جزاء عمله، ويدل عليه قوهل: ﴿َلُوَّفَِينَُّهۡم َربَُّك أ

فحذف  أدخلها،  وملا  أي:  وملا؛  املدينة  قاربت  العرب:  قالت  بالقسم،  أكده  أعماهلم 
»أدخلها« دلاللة املعىن عليه«)6(.

َباُل﴾ ]إبراـهيم: 46[.  اآلية السادسة: قال اهلل تعاىل: ﴿ِإَون َكَن َمۡكُرُهۡم لَِتُوَل ِمۡنُه ٱۡلِ
قال املرادي  يف بيان ميجء الم اجلحود بعد »إْن«: »وقد جعل بعضهم الالم يف قوهل 
َباُل﴾ الم اجلحود)7(، ىلع قراءة غري الكسايئ)8(«)9(. تعاىل: ﴿ِإَون َكَن َمۡكُرُهۡم لَِتُوَل ِمۡنُه ٱۡلِ

ينظر: رشح املفصل )5/5)، 6)(.  )((
 » ا« وقرأ أبو عمرو والكسايئ ويعقوب وخلف الزبار بتشديد »إنَّ قرأ نافع وابن كثري بتخفيف نون »إْن« وميم »لَمَّ  )((
وختفيف »لََما«، وقرأ ابن اعمر وحفص ومحزة وأبو جعفر بتشديدـهما معاً، وقرأ شعبة عن اعصم بتخفيف انلون 

وتشديد امليم. ينظر: النرش ))/)9)(، وإحتاف فضالء البرش )ص6))(.
اجلىن ادلاين )ص68)(.  )((

ينظر: اتلذييل واتلكميل )79/8)(.  )4(
ـهو أبو اخلري حممد بن حممد ابن اجلزري، اإلمام القارئ املحدث الفقيه، مؤلف املؤلفات املفيدة يف علم القراءات،   )5(
انتهت إيله اإلمامة يف ـهذا العلم وحتقيق مسائله، من مؤلفاته: »النرش يف القراءات العرش«، و»طيبة النرش«، و»اغية 

انلهاية« )ت: ))8ـه(. ينظر: اغية انلهاية ))/47)(، والشقائق انلعمانية ))/5)، 6)(.
النرش ))/)9)(. وينظر كذلك: اتلذييل واتلكميل )79/8)(.  )6(

ينظر: الالمات )ص60)(.  )7(
ينظر:  اثلانية.  الالم األوىل ونصب  العرشة بكرس  بايق  اثلانية، وقرأ  فيها ورفع  األوىل  الالم  بفتح  الكسايئ  قرأ   )8(

السبعة ))6)(، والنرش ))/00)(.
اجلىن ادلاين )ص7))(.  )9(
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فقد وجه القراءة يف ـهذا انلقل بأن الالم فيها الم اجلحود ىلع قراءة اجلمهور، وقد 
قال به بعضهم، لكن ـهذا القول ضعفه بعض أـهل العلم أيضاً؛ قائاًل إن الم اجلحود 

ال تدخل بعد »إْن« انلافية، مرجحاً أن »إْن« ـهنا خمففة من اثلقيلة، وليست نافية))(.

ن ُيۡرَِجاُكم ّمِۡن 
َ
اآلية السابعة: قال اهلل تعاىل: ﴿قَالُوٓاْ إِۡن َهَٰذِٰن لََسِٰحَرِٰن يُِريَداِن أ

« بعد أن ذكر القسم  ۡرِضُكم بِِسۡحرِهَِما﴾ ]طه: )6[. قال املرادي يف كالمه ىلع أحاكم »إنَّ
َ
أ

األول))(: »القسم اثلاين: أن تكون حرف جواب، بمعىن »نعم«، ذكر ذلك سيبويه))(، 
واألخفش)4(، ومحل املربد)5( ىلع ذلك قراءة من قرأ: ﴿إِۡن َهَٰذِٰن لََسِٰحَرِٰن﴾)6(، وأنكر 
)8( حني قال القائل:  أبو عبيدة)7( أن تكون »إن« بمعىن »نعم«، ومن شواـهدـها قول الّرادِّ

لعن اهلل ناقة محلتين إيلك، فقال: إنَّ وراكبها؛ أي: نعم ولعن راكبها«)9(.

ينظر: الالمات )ص60)(، ومعاين القراءات )ص64(، واحلجة للقراءة السبعة )5/))، ))(.  )((
وـهو أن تكون حرف توكيد ينصب االسم ويرفع اخلرب. ينظر: اجلىن ادلاين )ص)9)، 94)(.  )((

ـهو عمرو بن عثمان بن قنرب احلاريث بالوالء، أبو برش، امللقب سيبويه، إمام انلحاة، وأول من بسط علم انلحو، قدم ابلرصة،   )((
فلزم اخلليل بن أمحد، وـهو مؤلف »الكتاب« يف انلحو، اذلي لم يؤلف مثله فيه )ت: 80)ـه(. ينظر: طبقات انلحويني واللغويني 

)ص66(، ومعجم األدباء )5/)))) - ))))(، واألعالم )5/)8(. واملسألة املذكورة ذكرـها سيبويه يف الكتاب ))/)5)(.
وأعلم من  انلحويني ابلرصيني،  أئمة  دارم، من  بن  بن مسعدة األخفش، موىل بين جماشع  أبو احلسن سعيد  ـهو   )4(
أخذ عن سيبويه، من مؤلفاته: »معاين القرآن«، )ت: 5))ـه(. ينظر: نزـهة األبلاء )ص07) - 09)(، ووفيات األعيان 

))/78) - )8)(. واذلي يف معاين القرآن لألخفش أنها خمففة من اثلقيلة. ينظر: معاين القرآن ))/444(.
ـهو حممد بن يزيد بن عبد األكرب األزدي، املعروف باملربد، اكن إماماً يف العربية واألدب، من مؤلفاته: »الاكمل«،   )5(
و»املقتضب«، )ت: 86)ـه(. ينظر: معجم األدباء )678/6) - 685)(، واألعالم )44/7)(، والقول عزاه هل ابن خالويه. 

ينظر: احلجة للقراءات السبع )ص)4)(.
« و»ـَهَذاِن« باأللف  قرأ نافع وابن اعمر وشعبة عن اعصم ومحزة والكسايئ وأبو جعفر ويعقوب وخلف بتشديد »إِنَّ  )6(
وختفيف انلون، وقرأ ابن كثري وحده بتخفيف »إِْن« و»ـَهَذاِن« باأللف مع تشديد انلون، وقرأ حفص كذلك، إال 
« بتشديد انلون و»ـَهَذيِْن« بايلاء مع ختفيف انلون. ينظر: النرش ))/0))،  أنه خفف نون »ـَهَذاِن«، وقرأ أبو عمرو »إِنَّ

)))(، وإحتاف فضالء البرش )ص84)(.
ـهو معمر بن املثىن اتلييم بالوالء، ابلرصي، أبو عبيد انلحوي اللغوي العلم املشهور، من مؤلفاته: »جماز القرآن«،   )7(
و»مآثر العرب«، )ت: 09)ـه(. ينظر: أخبار انلحويني ابلرصيني )ص)5 - 56(، واألعالم )7/)7)، )7)(. واذلي يف 

»جماز القرآن« هل أنها بمعىن »نعم«. ينظر: جماز القرآن ))/))(.
اسم فاعل من »رد« بمعىن أجاب، واملجيب ـهو عبد اهلل بن الزبري ؛ إذ قال: البن الزبري األسدي ملا قال هل: لعن اهلل   )8(

ناقة محلتين إيلك، فرد عليه ابن الزبري : »إّن وراكبها«؛ أي: نعم ولعن راكبها. ينظر: رشح تسهيل الفوائد ))/))(.
اجلىن ادلاين )ص98)، 99)(.  )9(
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« بمعىن نعم، ناقاًل عن املربد أنه وجه  وـهنا نقل عن سيبويه واألخفش ميجء »إنَّ
الزبري  ابن  بقول  هل  استدل  لكونه  يرجحه؛  أنه  ويبدو  اتلوجيه،  بهذا  القراءة  « يف  »إنَّ

 ذللك الرجل: »إن وراكبها«.

واتلوجيه اذلي ذكر املؤلف أحد أوجه توجيه القراءة، وقد وجهت بتوجيهات أخر، 
« اسمها ضمري الشأن حمذوف، ومجلة ﴿َهَٰذِٰن لََسِٰحَرِٰن﴾ خربـها، ومنها: أن  منها: أن »إنَّ
« ىلع لغة بلحارث بن كعب وكنانة اذلين يلزمون املثىن األلف رفعاً  »ـهذان« اسم »إنَّ
ونصباً وجراً، وقيل: إن »ـهذان« شبهت بـ »اذلين« يف بنائها، فرتكت ىلع حاهلا، وقيل: 

« ـهاـهنا بمعىن »ما« والالم بمعىن »إال«، فيكون املعىن ما ـهذان إال ساحران))(. إن »إنَّ

َلَت ِحـَن َمَناٖص﴾ ]ص: )[. قـال املرادي  اآليـة اثلامنـة: قال اهلل تعـاىل: ﴿َفَنـاَدواْ وَّ
َلَت ِحـَن َمَنـاٖص﴾ بفتـح اتلـاء))(، وضمهـا، وكرسـهـا))(، والفتـح ـهو  : »قـرئ ﴿وَّ
املشـهور، والوقـف عليهـا باتلاء عند سـيبويه، والفـراء، وابـن كيسـان)4(، والزجاج)5(، 
وبـه وقـف أكـرث القـراء، وباهلـاء عنـد الكسـايئ واملربد، وبـه قـرأ الكسـايئ)6(، وقرئ 

﴿ِحـَن َمَنـاٖص﴾ بانلصـب)7( والرفع واجلـر)8(، فانلصـب والرفع تقـدم توجيههما)9(.
ينظر: معاين القرآن للفراء ))/84)(، ومعاين القراءات ))/50)، )5)(، واحلجة للقراءات السبع )ص)4)(، وإحتاف   )((

فضالء البرش )ص84)(.
فتح اتلاء ـهو قراءة العرشة وما سواـها من القراءات فيها شاذ.  )((

الكرس قراءة شاذة، وقد نسبت لعيىس بن عمر، وقرأ أبو السمال برفع اتلاء وانلون معاً. ينظر: الكشاف )4/)7(،   )((
واملحرر الوجزي )4/)49(، وابلحر املحيط أليب حيان )6/9))(.

أبو احلسن حممد بن أمحد بن كيسان، حنوي مشهور، أخذ عن ثعلب واملربد، اكن يعرف مذـهب ابلرصيني  ـهو   )4(
والكوفيني يف انلحو، )ت: 99)ـه(. ينظر: طبقات انلحويني )ص)5)(، واألعالم )08/5)(.

ينظر: معاين القرآن للفراء ))/98)(، وإعراب القرآن للنحاس ))/)0)(، ومشلك إعراب القرآن ))/))6(.  )5(
وقف عليها الكسايئ باهلاء، ووقف بايق العرشة باتلاء. ينظر: النرش ))/)))(، وإحتاف فضالء البرش )ص9))(.  )6(

وبها قرأ القراء العرشة، وما سواـها من القراءات فيها شاذ.  )7(
قراءة اجلر شاذة، وقد قرأ بها أبو السمال. ينظر: إعراب القرآن للنحاس ))/05)(، وقراءة رفع انلون شاذة أيضاً، وقد   )8(

قرأ بها الضحاك، وأبو املتولك، واعصم اجلحدري، وحيىي بن يعمر. ينظر: زاد املسري ))/558، 559(.
اجلىن ادلاين )ص489، 490(.  )9(
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وأما اجلر فوجهه ما حاكه الفراء، أن من العرب من خيفض بـ »الت«))(، وأنشد))(:

َواٍن
َ
أ َوالََت  َحَنـــا 

ْ
ُصل ُبـــوا 

َ
َبَقـاءِ«)3(َطل ِحـَن  يْـَس 

َ
ل ْن 

َ
أ َجْبَنـا 

َ
أ
َ
ف

فقد استشهد يف بداية كالمه لقراءة اجلمهور يف الوقف باتلاء بما نسب لعدد من 
علماء انلحو اذلين اختاروا الوقف باتلاء عليها.

ثم ذكر القراءات يف لكمة »حني« موضحاً أنه وجه قراءة انلصب والرفع بكالم 
تقدم، إذ وجه قراءة انلصب - ويه املتواترة - يف كالم سابق هل بأن »الت« فيها اعملة 

عمل ليس، ويف ـهذه احلالة يضمر اسمها ويبىق خربـها وـهو كما قال)4(.

كما وجه قراءة الرفع بقوهل: »وقد حيذف خربـها، ويبىق االسم، كقراءة بعضهم: 
»والت حنُي مناص« بالرفع، واتلقدير: والت حني مناص حيناً هلم، وىلع قول األخفش، 

فاملرفوع بعدـها مبتدأ وخربه حمذوف«)5(.

فهنا وجه قراءة الرفع بأن »الت« فيها اعملة عمل ليس، لكنها ىلع ـهذه القراءة 
جاءت ىلع لغة من حيذف خربـها ويبيق اسمها.

ِۡل َساِجٗدا َوَقآئِٗما َيَۡذُر ٱٓأۡلِخَرةَ  ۡن ُهَو َقٰنٌِت ءَاَنآءَ ٱلَّ مَّ
َ
اآلية اتلاسعة: قال اهلل تعاىل: ﴿أ

انلداء  ـهمزة  »وأما  اهلمزة:  املرادي يف كالمه ىلع  قال   .]9 ]الزمر:   ﴾ ۦۗ َرّبِِه رَۡحََة  َوَيرُۡجواْ 
القريب مسافة  إال  بها  ينادى  انلداء، وال  باالسم، كسائر أحرف  فيه حرف خمتص 
بتخفيف   ،﴾ َقٰنٌِتٌ َقٰنِت  وَوَ  ُهُ ه  نْنْ  مَمَ

ََ
﴿أأ احلرميني:  قراءة  ذلك  من  بعضهم  وجعل  وحكماً)6(... 

ينظر: معاين القرآن ))/98)(.  )((
ابليت أليب زبيد الطايئ. ينظر: حروف املعاين )ص69(. والشاـهد من ابليت قوهل: »والت أوان«، ووجه االستشهاد:   )((
ميجء »الت« حرف جر. ينظر: معاين القرآن للفراء ))/98)(، ومغين اللبيب )ص6))(، ومعىن ابليت: أنهم طلبوا 

منهم الصلح، فأجابوـهم أن الوقت لم حين بعد هل.
اجلىن ادلاين )ص489، 490(.  )((

ينظر: اجلىن ادلاين )ص488(، وينظر كذلك: الكتاب لسيبويه ))/57(.  )4(
اجلىن ادلاين )ص488(.  )5(

ينظر: مغين اللبيب )ص7)(.  )6(
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وخربه  مبتدأ  و»َمن«  »َمْن«،  ىلع  دخلت  االستفهام  ـهمزة  تكون  أن  وحتتمل  امليم))(، 
حمذوف، تقديره: أمن ـهو قانت كغريه؟ حذف، دلاللة الكالم عليه«))(.

فقد نقل عن بعضهم ميجء اهلمزة حرف نداء، موجهاً قراءة ختفيف امليم يف اآلية 
الكريمة بذلك، ثم وجهها ـهو بتوجيه آخر، وـهو أن تكون اهلمزة لالستفهام و»َمن« 
اسم موصول مبتدأ، وخربه حمذوف دلاللة السياق عليه، وقد ذكر ـهذين اتلوجيهني غري 

واحد من أـهل العلم))(.

ۡبُلُغ 
َ
أ  ٓ لََّعّلِ َصۡٗحا  ِل  ٱبِۡن  َيَٰهَٰمُٰن  فِۡرَعۡوُن  ﴿َوقَاَل  تعاىل:  اهلل  قال  العارشة:  اآلية 

﴾ ]اغفر: 6)، 7)[. قال املرادي يف كالمه  لَِع إَِلٰٓ إَِلِٰه ُموَسٰ طَّ
َ
َمَٰوِٰت َفأ ۡسَبَٰب ٱلسَّ

َ
ۡسَبَٰب * أ

َ
ٱۡل

ىلع »لعل«: »وقال الزخمرشي)4(: لعل يه تلوقع مرجو أو خموف)5(، قال: وقد ملح فيها 
لَِع﴾ بانلصب)6(، ويه يف حرف اعصم)7(. وقال اجلزويل)8(:  طَّ

َ
معىن اتلمين من قرأ: ﴿َفأ

لَِع﴾ نصباً)9(، إنما احتيج إىل ـهذا اتلأويل؛ ألن  طَّ
َ
وقد أرْشَبها معىن يلت من قرأ: ﴿َفأ

الرتيج ليس هل جواب منصوب، عند ابلرصيني)0)(«)))(.

قرأ نافع وابن كثري ومحزة: بتخفيف امليم، وقرأ بايق العرشة بتشديدـها، ينظر: السبعة )ص)56(، والنرش ))/)6)(.  )((
اجلىن ادلاين )ص6)(.  )((

ينظر: معاين القرآن للفراء ))/6)4، 7)4(، ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج )47/4)(، وحجة القراءات )ص0)6، ))6(.  )((
مؤلفاته:  من  واللغة،  اتلفسري  أئمة  أحد  اهلل،  جار  امللقب  املعزتيل،  الزخمرشي  القاسم  أبو  عمر  بن  حممود  ـهو   )4(
 ،)(69(  -  (687/6( األدباء  معجم  ينظر:  اإلعراب، )ت: 8)5ـه(.  و»املفصل« يف صنعة  اتلفسري،  »الكشاف« يف 

وإنباه الرواة ))/65) - )7)(.
ينظر: املقتضب )4/)8)(، والاكفية يف علم انلحو )ص)5(.  )5(

الكشاف )67/4)( بترصف.  )6(
قراءة انلصب قرأ بها حفص عن اعصم، وقرأ بايق العرشة بالرفع. ينظر: النرش ))/65)(، وإحتاف فضالء البرش   )7(

)ص486(.
ـهو عيىس بن عبد العزيز اجلزويل، املراكيش، الرببري أبو موىس حنوي، لغوي، تصدر لإلقراء وانلحو، من مؤلفاته   )8(

»املقدمة اجلزويلة، )ت: 0)6ـه(. ينظر: تاريخ اإلسالم لذلـهيب )))/70)(، ومعجم املؤلفني )7/8)(.
ينظر: املقدمة اجلزويلة )ص0))(.  )9(

ينظر: رشح تسهيل الفوائد )4/))، 4)(.  )(0(
اجلىن ادلاين )ص)58(.  )(((
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اآلية  يف  انلصب  قراءة  وجها  أنهما  واجلزويل  الزخمرشي  عن  نقل  ـهنا  فاملرادي 
رْشبت معىن »يلت« اليت يه للتمين، ثم علل ذلك بأن الرتيج ليس 

ُ
بأن »لعل« فيها أ

هل جواب عند ابلرصيني، وعليه فال تنصب »فأطلع« ىلع اجلواب عندـهم لو لم تضمن 
»لعل« معىن »يلت« وـهو كما قال))(.

جواب  أنه  ىلع  بالفاء  منصوب  »فأطلع«  يف:  فالفعل  الكوفيني  مذـهب  ىلع  أما 
الرتيج معاملة للرتيج معاملة اتلمين))(.

وقد رجح ابن مالك))(  مذـهب الكوفيني إذ قال)4(:

َفـاءِ يِف الرََّجـا نُِصْب
ْ
ِفْعـُل َبْعـَد ال

ْ
ــْبَوال ــيِّ يَنتَِس  اتلََّم

َ
ــا إِل ــِب َم َنْص

َ
ك

أن  تقدم  ما  وزاد ىلع  كتابه،  من  آخر  موضع  يف  الكالم  ـهذا  املؤلف  ذكر  وقد 
انلصب يمكن أن يكون ىلع اتلوـهم أو ىلع خمالفة الفعل ملا قبله، فلما لم يمكن 

عطفه عليه نصب)5(.

ينظر: رشح التسهيل )4/4)(، وـهمع اهلوامع ))/90)(.  )((
ينظر: رشح التسهيل )4/4)(، ومغين اللبيب )ص06)(، ورشح ابن عقيل )0/4)(، وـهمع اهلوامع ))/90)(.  )((

العربية  الكبار يف  األئمة  أحد  العلم  اإلمام  ادلين  أبو عبد اهلل، مجال  الطايئ،  مالك  ابن  اهلل،  بن عبد  ـهو حممد   )((
وعلومها والقراءات وغريـها، من أشهر كتبه »األلفية« يف انلحو، و»تسهيل الفوائد«، )ت: )67ـه(. ينظر: شذرات 

اذلـهب )590/7، )59(، واألعالم )6/)))(.
ألفية ابن مالك )ص58( ابليت »)69«، ورشح ابن انلاظم ىلع ألفية ابن مالك )ص486(.  )4(

ينظر: اجلىن ادلاين )ص74(، وينظر كذلك: ادلر املصون )9/)48(.  )5(
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املبحث اثلاين
القراءات املتواترة اليت استشهد بها املرادي

يف ـهذا املبحث نذكر القراءات املتواترة اليت استشهد بها املؤلف ملعاين حروف املعاين.

ُ ِميَثَٰق ٱنلَّبِّيِـَۧن لََمآ ءَاتَۡيُتُكم ّمِن كَِتٰٖب  َخَذ ٱللَّ
َ
اآلية األوىل: قال اهلل تعاىل: ﴿ِإَوۡذ أ

ما  »وأكرث  للقسم:  املوطئة  الالم  املرادي يف كالمه ىلع  قال   .]8( ]آل عمران:  وَِحۡكَمٖة﴾ 
تكون مع »إِْن« الرشطية، كما تقدم))(، وقد تدخل ىلع غريـها من أدوات الرشط، ومن 

ذلك قراءة غري محزة: ﴿لََمآ ءَاتَۡيُتُكم ّمِن كَِتٰٖب وَِحۡكَمٖة﴾))(«))(.

فقد استشهد ـهنا بقراءة اجلمهور ىلع دخول الم اتلوطئة ىلع »ما« الرشطية مما 
و»ما« رشطية،  موطئة،  اجلمهور  قراءة  يف  فالالم  »إْن«،  بـ  اختصاصها  يدل ىلع عدم 
ودخلت عليها الم اتلوطئة كما تدخل ىلع »إن«، و»ما« ـهنا للرشط واجلزاء، بينما الالم 

ىلع قراءة محزة جارة لـ »ما« الواقعة بعدـها، واليت يه بمعىن اذلي)4(.

نُفِسِهۡم﴾ 
َ
نََّما ُنۡمِل لَُهۡم َخۡيٞ ّلِ

َ
ِيَن َكَفُرٓواْ أ اآلية اثلانية: قال اهلل تعاىل: ﴿َوَل َيَۡسَبَّ ٱلَّ

]آل عمران: 78)[. قال املرادي يف كالمه ىلع اقرتان خرب »عىس« بـ »أْن«: »واختار ابن مالك يف 

ْن« والفعل بدل اشتمال سد 
َ
رشح التسهيل أن »عىس« يف ذلك ناقصة)5(، واملرفوع اسمها، و»أ

نََّما ُنۡمِل لَُهۡم﴾ 
َ
ـَنَّ ٱلَّـِذيَن َكَفُرٓواْ أ ره بقراءة محزة: ﴿َوَل يَـۡحَسب مسد جزأي اإلسناد)6(، ونظَّ

 من »اذلين« وسد مسد املفعلوين«)8(.
ً

باخلطاب)7(، ىلع أن يكون »أنما« بدال

ينظر: اجلىن ادلاين )ص6))(.  )((
قرأـها محزة بكرس الالم، وقرأ بايق العرشة بفتحها. ينظر: السبعة )ص)))(، وإحتاف فضالء البرش )ص6))(.  )((

اجلىن ادلاين )ص7))(.  )((
ينظر: معاين القراءات )ص65)، 66)(، وحجة القراءات )ص68)، 69)(.  )4(

املشار إيله بقوهل: »ذلك«، ذكره يف كالم سابق، وـهو ميجء الفعل املضارع املقرتن بـ »أْن« بعد عىس. ينظر: اجلىن   )5(
ادلاين )ص464(.

ينظر: رشح التسهيل ))/94)(.  )6(
ينظر: رشح طيبة النرش ))/)5)(، وإحتاف فضالء البرش )ص)))(.  )7(

اجلىن ادلاين )ص465(.  )8(
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فقد نقل ـهنا عن ابن مالك أنه استشهد مليجء »عىس« ناقصة بقراءة محزة يف 
ـهذه اآلية، موضحاً أن »أنما« فيها سدت مسد مفعويل »حسب«، وذلك أن »حسب« 

تطلب مفعولني كما ـهو معلوم))(.

وقيـل: إن مفعـول »حسـب« األول ـهـو لكمـة »اذليـن« ومفعوهلـا اثلـاين »أنما« 
بعدـهـا))(. وما 

ونسبه  كتابه،  من  آخر  موضع  يف  اتلوجيه  وـهذا  املسألة  ـهذه  املرادي  ذكر  وقد 
للزخمرشي))(.

نََّهآ إَِذا َجآءَۡت َل يُۡؤِمُنوَن﴾ ]األنعام: 09)[. 
َ
اآلية اثلاثلة: قال اهلل تعاىل: ﴿َوَما يُۡشِعرُُكۡم أ

قال املرادي يف أحاكم »أّن« املفتوحة بعد أن ذكر القسم األول منها)4(: »القسم اثلاين: أن 
تكون بمعىن »لعل«، كقول العرب: ائت السوق أنك تشرتي نلا شيئاً، حاكه اخلليل)5(، 
نََّهآ إَِذا َجآءَۡت َل يُۡؤِمُنوَن﴾)6(، 

َ
ومنه قراءة من فتح اهلمزة، يف قوهل تعاىل: ﴿َوَما يُۡشِعرُُكۡم أ

« ـهذه إحدى لغات »لعل«)7(«)8(. نَّ
َ
أي: لعلها، و»أ

« بمعىن لعل بقراءة فتح اهلمزة يف اآلية الكريمة، وقد  فقد استشهد ـهنا مليجء »أنَّ
ذكره غري واحد يف توجيه القراءة املذكورة)9(.

ينظر: احلجة للفاريس ))/)0)(.  )((
ينظر: احلجة للقراءات السبع )7))(، وحجة القراءات )ص)8)(.  )((

ينظر: اجلىن ادلاين )ص94(، والكشاف ))/444(.  )((
وـهو أن تكون حرف توكيد تنصب االسم وترفع اخلرب. ينظر: اجلىن ادلاين )ص)40(.  )4(

ينظر: الكتاب ))/)))(.  )5(
بايق  وقرأ  »إِنََّها«،  ـهمزة  الزبار بكرس  ويعقوب وخلف  عنه،  وأبو عمرو وشعبة عن اعصم خبلف  ابن كثري  قرأ   )6(
البرش  فضالء  وإحتاف   ،)(((  ،((0/(( النرش  طيبة  رشح  ينظر:  بالفتح.  اثلاين  وجهه  يف  شعبة  فيهم  بما  العرشة 

)ص)7)(.
ينظر: الصاحيب يف فقه اللغة )ص)9(.  )7(

اجلىن ادلاين )ص6)4، 7)4(.  )8(
ينظر: احلجة للقراءات السبع )ص47)(، ومعاين القراءات ))/79)(.  )9(
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« ىلع أصلهـا، و»ال« زائدة مؤكـدة للجحد،  ووجههـا بعـض أـهل العلـم بـأن »أنَّ
وبعضهـم يسـميها صلـة، واملعـىن ىلع ـهـذا اتلوجيه: »ومـا يشـعركم أنهـا إذا جاءت 

يؤمنون«))(.

﴾ ]األعراف: 05)[.  ِ إِلَّ ٱۡلَقَّ ُقوَل َعَ ٱللَّ
َ
ٓ أ ن لَّ

َ
ٰٓ أ اآلية الرابعة: قال تعاىل: ﴿َحِقيٌق َعَ

ابلاء، كقوهل  »السابع))(: موافقة  ابلاء:  املرادي يف كالمه ىلع ميجء »ىلع« بمعىن  قال 
قراءته  فاكنت  ن«)4(، 

َ
»بِأ أيب  وقرأ  أقول،  بأال  أي  ُقوَل﴾))(، 

َ
أ  ٓ لَّ ن 

َ
أ  ٰٓ َعَ ﴿َحِقيٌق  تعاىل: 

تفسرياً لقراءة اجلماعة«)5(.

فقد استشهد مليجء »ىلع« بمعىن ابلاء بقراءة اجلمهور اليت جاءت فيها ىلع جارة 
يب  اليت استشهد بها 

ُ
ما بعدـها بمعىن حقيق بأن ال أقول، كما ـهو رصيح قراءة أ

املؤلف، وذللك قال: فاكنت قراءته تفسريية)6(.

ِ َوبِرَۡحَتِِهۦ َفبَِذٰلَِك َفۡلَيۡفرَُحواْ﴾ ]يونس: 58[.  اآلية اخلامسة: قال اهلل تعاىل: ﴿ُقۡل بَِفۡضِل ٱللَّ
قال املرادي يف كالمه ىلع الم األمر: »وإن اكن - أي الكالم - للمخاطب فلألمر به 
طريقان، األوىل: بصيغة افعل، وـهذا ـهو الكثري حنو: اعلم)7(. اثلانية: بالالم، وـهو قليل. 

قال بعضهم: ويه لغة رديئة)8(.

ينظر: معاين القراءات ))/79)(، وحجة القراءات )ص66)، 67)(.  )((
من أحاكم »ىلع«، وموافقتها هلا: جميئها بمعناـها.  )((

« ىلع  «، بايلاء املشددة بعد الالم ىلع أن حرف اجلر دخل ىلع ياء املتلكم، وقرأ ابلاقون »ىلَعَ قرأ نافع »َحِقيٌق َعلَّيَ  )((
أنها حرف جر. ينظر: كتاب السبعة )ص87)(، والنرش ))/70)(.

قراءة شاذة، وتنسب البن مسعود  أيضاً. ينظر: معاين القرآن للفراء ))/86)(، وروح املعاين )0/5)(.  )4(
اجلىن ادلاين )ص478(.  )5(

ينظر: معاين القرآن للفراء ))/86)(، واحلجة للفاريس )56/4، 57(، وحجة القراءات )ص89)(.  )6(
لالستغناء بصيغة األمر الرصحية فيه »افعل« عن الم األمر. ينظر: املقتضب ))/45(.  )7(

ـهذا قول األخفش، واحتج بأنه ال دايع هلا لالستغناء عنها بصيغة األمر الرصحية. ينظر: معاىن القرآن، لألخفش   )8(
))/75)(، وخمتار الصحاح )ص44(، وكالم األخفش مردود عليه؛ ألن الوجه املذكور جاءت عليه قراءة متواترة، 
قرأ بها من العرشة رويس عن يعقوب احلرضيم. ينظر: النرش ))/85)(، وإحتاف فضالء البرش )ص5))، 6))(، 

وعليه فال جيوز وصف وجهها اللغوي بأنه رديء أو ضعيف.
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»فَِبَذلَِك  وأنس:  يب، 
ُ
وأ عثمان،  قراءة  ذلك  ومن  جيدة،  لغة  الزجايج))(:  وقال 

تَْفرَُحوا« بتاء اخلطاب))(«))(.
ْ
فَل

وـهنا استدل بالقراءة املتواترة للقاعدة انلحوية، وتوضيح ذلك: ورود الم األمر يف 
القراءة مصاحباً فعل اخلطاب ادلال ىلع أمر الصحابة بالفرح بفضل اهلل ، وـهو 

.)4(
 كما قال

ۡعَمٰلَُهۡم﴾ ]ـهود: )))[. 
َ
أ ا َلُوَّفَِينَُّهۡم َربَُّك  َّمَّ ل  

اآلية السادسة: قال اهلل تعاىل: ﴿ِإَونَّ ُكّٗ
قال املرادي يف كالمه ىلع »إْن« - بعد أن ذكر »إْن« الرشطية -: »اثلاين: »إْن« املخففة 
من اثلقيلة، وفيها بمد اتلخفيف)5( لغتان: اإلـهمال واإلعمال، واإلـهمال أشهر)6(، وقد 
ا َلُوَّفَِينَُّهۡم﴾)7( وـهذه القراءة، ونقُل سيبويه)8(،  َّمَّ ل  

قرئ بالوجهني قوهل تعاىل: ﴿ِإَونَّ ُكّٗ
حجة ىلع من أنكر اإلعمال«)9(.

اآلية،  بالقراءتني يف  وإـهماهلا  »إْن«  إعمال  انلحويني يف  للوجهني  استشهد  فهنا 
موضحاً أن قراءة »إْن« باتلخفيف مع إعماهلا، ونقل سيبويه ذللك الوجه اللغوي، حجة 

ىلع من أنكر إعماهلا، وـهو كما قال)0)(.

ـهو عبد الرمحن بن إسحاق الزجايج، أبو القاسم، شيخ العربية يف عرصه، نسبته إىل أيب إسحاق الزجاج، من مؤلفاته:   )((
»اجلمل الكربى«، و»اإليضاح يف علل انلحو«، )ت: 7))ـه(. ينظر: إنباه الرواة ))/60)، )6)(، واألعالم ))/99)(، 
ونص كالمه: »وربما أدخلت الالم يف ـهذا الفعل أيضاً توكيداً، فقيل: »تلذـهب« يا زيد، و»لرتكب« وتلنطلق وىلع 

تَْفرَُحوا«، ىلع اخلطاب..«. الالمات )ص)9(.
ْ
ـهذا قرئ »فَِبَذلَِك فَل

ينظر: معاين القرآن، للفراء ))/469(، واحلجة يف القراءات السبع )ص)8)(.  )((
اجلىن ادلاين )ص)))(.  )((

ينظر: معاين القرآن للفراء ))/469(، واملحتسب ))/4))(.  )4(
لعله يقصد مد »ما« مع ختفيف »إن«.  )5(

ينظر: اإلنصاف ))/59)، 60)(،  الكوفيني.  »إن« خمففة، فاإلعمال مذـهب ابلرصيني واإلـهمال مذـهب  إذا وردت   )6(
ومغين اللبيب )ص6)، 7)(.

تقدم عزو القراءتني يف )ص))(.  )7(
ينظر: الكتاب ))/40)(.  )8(
اجلىن ادلاين )ص08)(.  )9(

ينظر: احلجة للقراءات السبع )ص90)، )9)(، وحجة القراءات )ص50)، )5)(.  )(0(
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ا﴾ ]يوسـف: ))[.  ِ َما َهٰـَذا بَـَرً اآليـة السـابعة: قـال اهلل تعـاىل: ﴿َوُقۡلـَن َحٰـَش لِلَّ
قـال املـرادي يف كالمـه ىلع »حاشـا«: »يف »حاشـا« الـيت يسـتثىن بها لغتان: »حاشـا« 
بإثبـات األلفـني، و»حشـا« حبـذف األلـف األوىل))(. وأما الـيت للتزنيـه ففيها ثالث 
لغـات: ـهاتـان املذكورتـان، و»حـاش« حبـذف األلـف اثلانيـة))(، وزاد يف التسـهيل: 
»حاش« بإسـاكن الشـني))( وقد قـرئ باألربع: »َحاَشـا هلِل«، قرأ أبو عمرو »َحاَشـا هلِل« 
باأللـف، وقـرأ بايق السـبعة: »َحـاَش هلل« حبذفها)4( وقـرأ بعضهم »َحَشـا هلل« حبذف 
األلـف األوىل)5(، وقـرأ احلسـن: »حاْش هلل« باإلسـاكن)6( وفيه مجع بني سـاكنني، ىلع 

غري حـده«)7(.

فقـد استشـهد ـهنـا بالقـراءات للغات الـواردة يف اللكمـة، ويتضمـن كالمه أن 
قـراءات فتـح الشـني يف اللكمة لغـات للعرب يف ـهذه اللكمـة، كما وجه قراءة إسـاكن 
الشـني بـأن فيهـا مجعـاً بـني السـاكنني، مع تضعيفـه ـهـذا الوجـه، وـهو كمـا قال يف 

اتلوجيه)8(.

لكن تضعيفه اجلمع بني الساكنني حمل نظر؛ إذ ـهو صحيح لغة، مقروء به يف 
القراءات املتواترة فال وجه تلضعيفه)9(.

ترد »حاشا« للتزنيه، ويه دائرة فيه بني االسمية واحلرفية ىلع خالف بني انلحاة، وترد لالستثناء، ويه دائرة بني   )((
الفعلية واحلرفية ىلع خالف بني انلحاة كذلك، كما ترد فعاًل متعدياً، وتفصيل ذلك يف كتب انلحو. ينظر: مغين 

اللبيب )ص64)، 65)(، ورشح األشموين ))/7)5 - 9)5(.
ينظر: تهذيب اللغة )5/)9، )9(، والزاـهر يف معين كالم انلاس ))/87)، 88)(.  )((

ينظر: رشح التسهيل ))/6)(.  )((
النرش  ينظر:  ووقفاً.  وصاًل  حبذفها  العرشة  بايق  وقرأ  وقفاً،  وحذفها  وصاًل  األلف  بإثبات  وحده  عمرو  أبو  قرأ   )4(

))/95)(، وإحتاف فضالء البرش )ص)))(.
قراءة شاذة، وتنسب البن مسعود . ينظر: جامع ابليان للطربي )6)/)8(.  )5(

قراءة شاذة، وتنسب البن مسعود  كذلك. ينظر: جامع ابليان للطربي )6)/)8(.  )6(
اجلىن ادلاين )ص567، 568(.  )7(

ينظر: جامع ابليان للطربي )6)/)8، )8(، ومعاين القراءات ))))(، واملحرر الوجزي ))/9))، 40)(.  )8(
ينظر: احلجة للفاريس ))/)9)(، والقراءات وأثرـها يف علوم العربية ))/9))(.  )9(
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]اإلرساء: 76[.  قَلِيٗل﴾  إِلَّ  ِخَلَٰفَك  يَۡلَبُثوَن  لَّ  ﴿ِإَوٗذا  تعاىل:  اهلل  قال  اثلامنة:  اآلية 
اإللغاء،  ففيها وجهان:  تقدمها حرف عطف  »وإن  »إذاً«:  املرادي يف كالمه ىلع  قال 
واإلعمال، واإللغاء أجود))( وبه قرأ السبعة: ﴿ِإَوٗذا لَّ يَۡلَبُثوَن﴾ ويف بعض الشواذ: »َوإِذاً 

بَثُوا«))( ىلع اإلعمال«))(.
ْ
 يَل

َ
ال

فقـد استشـهد ـهنـا إللغـاء »إذا« بالقـراءة املتواتـرة يف اآليـة، كمـا استشـهد 
إلعماهلـا بالقـراءة الشـاذة فيهـا، مرجحـاً اإللغـاء اذلي بـه قـرأ اجلمهـور يف اآليـة 

الكريمـة وـهـو كمـا قـال)4(.

َفۡلَينُظۡر َهۡل يُۡذهَِبَّ َكۡيُدُهۥ َما يَِغيُظ﴾  ۡلَۡقَطۡع  اآلية اتلاسعة: قال اهلل تعاىل: ﴿ُثمَّ 
]احلج: 5)[. قال املؤلف يف كالمه ىلع إساكن الم األمر: »وجيوز إساكنها بعد »ثم«، وليس 

وقالون،  الكوفيون،  قرأ  وبه  ذلك)5(،  لزاعم  خالفاً  بالرضورة  خمصوص  وال  بضعيف، 
والزبي ﴿ُثمَّ ۡلَۡقَطۡع﴾)6(، واختلف يف وجه تسكني ـهذه الالم، بعد ـهذه األحرف، فقال 
األكرثون: إنه من باب احلمل ىلع عني فْعل)7(، إجراء للمنفصل جمرى املتصل)8(. وقال 
ابن مالك: بل ـهو رجوع إىل األصل؛ ألن لالم الطلب األصالة يف السكون من وجهني: 
أحدـهما: مشرتك، وـهو كون السكون مقدماً ىلع احلركة، إذ يه زيادة، واألصل عدمها. 

ينظر: الكتاب ))/))، 4)(.  )((
يب . ينظر: ادلر املصون )94/7)(، وتفسري اآللويس )5/8))(.

ُ
قراءة شاذة، وتنسب أل  )((
اجلىن ادلاين )ص)6)(.  )((

ينظر: رشح التسهيل )4/))(، والكناش يف فين انلحو والرصف ))/))، ))(.  )4(
أنه ال عربة  ننبه إىل  أنه حلن أو قبيح. ينظر: املقتضب ))/4))(، واخلصائص ))/)))(. لكن  ذكر بعض انلحاة   )5(
املتواترة حجة ىلع غريـها،  القراءة  املتواترة؛ ألن  للقراءات  اللغوية  الوجوه  بعض  يضعفون  اذلين  بكالم ـهؤالء 

باإلضافة إىل جواز ما أنكروه من ذلك لغة. ينظر: حروف املعاين )ص46(.
ومعهم قنبل عن ابن كثري وأبو جعفر وروح عن يعقوب، وقرأ بايق العرشة بكرسـها. ينظر: رشح طيبة النرش   )6(

))/)46(، وإحتاف فضالء البرش )ص97)(.
ألن ما اكن ىلع وزن »فِعٍل« جيوز إساكن عينه مثل »فِخٍذ« و»فَْخٍذ«. ينظر: املقتضب ))/)))(.  )7(

ينظر: احلجة للفاريس ))/77)(.  )8(
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واثلاين: خاص، وـهو أن يكون لفظها مشاكاًل لعملها كما فعل بباء اجلر، لكن منع 
من سكونها االبتداء بها، فكرست، فإذا دخل حرف العطف رجع إىل السكون يلؤمن 
دوام تفويت األصل، قال: وليس محاًل ىلع عني فعل؛ ألن مثله ال يكاد يوجد إال يف 

رضورة))(«))(.

فقد استشهد ـهنا جلواز تسكني ـهذه الالم لغة بورود ذلك يف قراءة من سكنها 
من القراء مقرراً أن ذلك ليس ضعيفاً وال خاصاً برضورة الشعر، ومورداً كالم ابن 
مالك يف توجيه ـهذا التسكني، وذلك أن »ثم« حرف عطف جيوز اإلساكن بعدـها كما 

جيوز مع الواو والفاء وغريـها))(.

ن نَّتَِّخَذ ِمن ُدونَِك 
َ
اآلية العارشة: قال اهلل تعاىل: ﴿قَالُواْ ُسۡبَحَٰنَك َما َكَن يَۢنَبِغ نَلَآ أ

ۡوِلَآءَ﴾ ]الفرقان: 8)[. قال املرادي  يف كالمه ىلع زيادة »ِمْن«: »الرابع: احلال، 
َ
ِمۡن أ

ن نَّتَِّخَذ 
َ
حنو قراءة زيد بن ثابت، وأيب ادلرداء ، وأيب جعفر: ﴿َما َكَن يَۢنَبِغ نَلَآ أ

ۡوِلَآءَ﴾ بضم انلون، وفتح اتلاء)4(، وحّسن ذلك انسحاب انليف عليه من 
َ
ِمن ُدونَِك ِمۡن أ

جهة املعىن، ذكر ـهذا ابن مالك)5(«)6(.

فقد استشهد ـهنا مليجء »ِمن« زائدة قبل احلال بهذه القراءة اليت قرأ بها مجع من 
السلف؛ ألن »ِمْن« ىلع ـهذه القراءة زائدة للتوكيد قبل لكمة »أويلاء«، اليت يه حال 

وـهوكما قال)7(.

ينظر: رشح الاكفية الشافية ))/565)، 566)(.  )((
اجلىن ادلاين )ص)))، )))(.  )((

ينظر: معاين القراءات )ص)/76)(، وحجة القراءات )ص)47(.  )((
قرأ بهذه القراءة من العرشة أبو جعفر وحده، وقرأ بها مجع من السلف منهم الصحابيان الذلان ذكر املؤلف. ينظر:   )4(

املحتسب ))/9))، 0))(، والنرش ))/))(، وإحتاف فضالء البرش )ص6)4(.
ينظر: رشح تسهيل الفوائد ))/9))، 40)(.  )5(

اجلىن ادلاين )ص0))(.  )6(
ينظر: املحتسب ))/9))، 0))(، وإحتاف فضالء البرش )ص6)4(.  )7(
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َمَٰوِٰت  ِي ُيِۡرُج ٱۡلَۡبءَ ِف ٱلسَّ ِ ٱلَّ اآلية احلادية عرشة: قال اهلل تعاىل: ﴿ۤاَّلَأ ْۤاوُدُجۡسَي لِلَّ
ۡرِض﴾ ]انلمل: 5)[. قال املرادي  يف كالمه ىلع »يا« بعد أن ذكر احلكم األول 

َ
َوٱۡل

من أحاكمها))(: »اثلاين: أن تكون ملجرد اتلنبيه، ال للنداء، ويليها أحد مخسة أشياء: 
اَل يَْسُجُدوا« يف قراءة الكسايئ))(«))(.

َ
األمر حنو »أ

فهنا مثل مليجء »يا« للتنبيه بقراءة الكسايئ ومن معه يف اآلية املذكورة، وـهو أحد 
األوجه يف توجيه ـهذه القراءة)4(.

وتوضيح كالمه أنه ىلع ـهذا اتلوجيه: حذف ألف الوصل يف »اسجدوا« وحذف 
ألف اتلنبيه اذلي بعد ايلاء يف »يا« ووصلت ياء اتلنبيه بالفعل فصارت »يسجدوا«)5(.

ووجههـا كثـري مـن العلمـاء بـأن »يا« حـرف نـداء واملنـادى حمـذوف، تقديره 
»أال يـا ـهـؤالء اسـجدوا«، أو »أال يـا قوم اسـجدوا«)6(.

وقد اقترص الشاطيب ىلع ـهذا اتلوجيه فقال)7(:

الَ يَا ـهُؤالَءِ اْسُجُدوا ............
َ
َراَد أ

َ
أ

كما وجهت بتوجيهات أخرى غري ما ذكر)8(.

وَن﴾ ]يس: ))[.  ۡيَنا ُمَۡضُ َ ا َجِيٞع لَّ َّمَّ  ل
ٞ اآلية اثلانية عرشة: قال اهلل تعاىل: ﴿ِإَون ُكّ

ا« اليت بمعىن إال، وهلا موضعان: أحدـهما  ا«)9(: »اثلاين: »لَمَّ قال املرادي يف كالمه ىلع »لَمَّ

وـهو أن تكون حرف نداء. ينظر: اجلىن ادلاين )ص54)(.  )((
قرأ الكسايئ ورويس عن يعقوب وأبو جعفر بتخفيف الالم، وقرأ بايق العرشة بتشديدـها. ينظر: النرش ))/7))(،   )((

وإحتاف فضالء البرش )ص7)4(.
اجلىن ادلاين )ص55)(.  )((

ينظر: معاين القراءات ))/8))(، وابلحر املحيط أليب حيان )0/8))، )))(.  )4(
ينظر: معاين القراءات ))/8))(.  )5(

ينظر: معاين القرآن للفراء ))/90)(، ومعاين القراءات ))/9))(، وحجة القراءات )ص6))، 7))(.  )6(
حرز األماين )ص74( ابليت )5)9(.  )7(

لالسزتادة عن توجيهها ينظر: أضواء ابليان )6/))) - 5))(.  )8(
ذكر قبل ـهذا احلكم األول من أحاكم »لَّما«، ويه »ملا« اليت جتزم املضارع. ينظر: اجلىن ادلاين )ص)59(.  )9(
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َجِميٞع  ا  َّمَّ ل ُ�ـّلٞ  ﴿ِإَون  قراءة اعصم ومحزة))(:  ومنه  انليف،  بعد  وثانيهما  القسم،  بعد 
ۡنَيا﴾ ]الزخرف: 5)[، أي: ما لك إال  ا َمَتُٰع ٱۡلََيٰوةِ ٱلُّ وَن﴾ و﴿ِإَون ُكُّ َذٰلَِك لَمَّ َدۡيَنا ُمَۡضُ

َ
ّل

مجيع، وما لك ذلك إال متاع احلياة ادلنيا«))(.

القراءتني  ثم وجه  »إال«،  بمعىن  ا«  »لَمَّ التشديد مليجء  بقراءة  ـهنا  استشهد  فقد 
توجيهاً واضحاً، وـهذا ىلع لغة ـهذيل، جيعلون »ملا« بمعىن »إال«))(.

وبهذا ينتيه الفصل األول من ابلحث.

قرأ بتشديدـها يف الزخرف: اعصم ومحزة وابن مجاز عن أيب جعفر وـهشام عن ابن اعمر خبلفه، وقرأ بايق العرشة   )((
عن  مجاز  وابن  ومحزة  واعصم  اعمر  ابن  »يس«  يف  بالتشديد  وقرأ  اثلاين،  وجهه  يف  ـهشام  ومعهم  فيها  بتخفيفها 

أيب جعفر، وقرأ ابلاقون باتلخفيف. ينظر: النرش ))/)9)(، وإحتاف فضالء البرش )ص468( )495(.
اجلىن ادلاين )ص)59، 594(.  )((

ينظر: معاين القرآن للفراء ))/77)(، ومعاين القراءات ))/05)(، وحجة القراءات )ص597(.  )((
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الفصل اثلاين
 واستشهاداً

ً
القراءات الشاذة توجيها

بها،  استشهاده  أو  الشاذة  للقراءات  املؤلف  توجيه  ىلع  الكالم  يف  ابلداية  قبل 
ينبي اتلنبيه إىل أن االستشهاد بالقراءات الشاذة وتوجيهها مسألة دأب عليها أـهل 
العلم منذ نشأة اتلأيلف؛ وهلذا نرى كتب انلحاة وكتب إعراب القرآن ومعاين القرآن 
العلماء يف  بها))(، بل ألف بعض  الشاذة واالستشهاد  القراءات  وغريـها تزخر بتوجيه 
توجيه القراءات الشاذة خاصة، اكبن جين))( وغريه، واعترب بعض أـهل العلم أن توجيه 

القراءات الشاذة أقوى يف الصناعة انلحوية من توجيه املتواترة))(.

وسوف أتكلم يف ـهذا الفصل ىلع القراءات الشاذة اليت ذكرـها املرادي يف كتابه 
توجيهاً واستشهاداً، وأبدأ بتوجيهه للقراءات يف ـهذا املبحث بإذن اهلل.

ينظر: اتلفسري اللغوي للقرآن الكريم )ص)9)(.  )((
ـهو عثمان بن جين املوصيل، أبو الفتح، أحد أئمة األدب وانلحو، من مؤلفاته: »رشح ديوان املتنيب«، و»املحتسب«   )((

يف شواذ القراءات )ت: )9)ـه(. ينظر: معجم األدباء )585/4) - )60)(، والوايف بالوفيات )9)/))) - 5))(.
ينظر: مباحث يف علوم القرآن لصبيح الصالح )ص)5)(.  )((
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املبحث األول
القراءات الشاذة اليت وجهها املرادي

ـهذا املبحث يتناول القراءات الشاذة اليت وجهها املرادي، وسوف أرتبها حسب 
ورود اآليات اليت وردت فيها يف املصحف الرشيف.

  َوُكََّما َعَٰهُدواْ َعۡهٗدا﴾ ]ابلقرة: 00)[. قال املرادي
َ
اآلية األوىل: قال اهلل تعاىل: ﴿أ

ْو 
َ
يف كالمه ىلع ميجء »أو« بمعىن »بل«: »قلت: وابن جين قال يف قراءة أيب السمال))(: »أ

 َعْهداً«))(: أو ـهنا بمعىن بل))(«)4(.
ْ
لُكََّما َعَهُدوا

فهنا نسب البن جين توجيهه القراءة الشاذة بسكون واو »أو«، بأن »أو« فيها بمعىن بل، 
مسلماً هل، وـهو كما قال ىلع مذـهب الكوفيني، وذـهب ابلرصيون إىل أنها ال تأيت بمعناـها)5(.

َها﴾ ]ابلقرة: 48)[. قال املرادي  ٖ وِۡجَهٌة ُهَو ُمَوّلِ
اآلية اثلانية: قال اهلل تعاىل: ﴿َولُِكّ

 يف زيادة الالم: »وقد أجاز ذلك)6( الفاريس)7(، يف قراءة من قرأ: »َوِلُكّلِ وِْجَهٍة ـُهَو 
َها« باإلضافة)8(؛ أي: وللك ذي وجهة، واملعىن: اهلل مول لك ذي وجهة وجهته)9(«)0)(.

ِّ
ُمَويل

قعنب بن أيب قعنب أبو السمال العدوي ابلرصي، هل اختيار يف القراءة شاذ، رواه عنه سعيد بن أوس، وأسند اهلذيل   )((
قراءته بإسناد قال عنه ابن اجلزري: ال يصح. ينظر: اغية انلهاية ))/7)(.

أي بسكون الواو، ويه شاذة. ينظر: املحتسب ))/99(، ورشح التسهيل ))/)6)(.  )((
قراءة أيب السمال بسكون واو »أْو«. ينظر: املحتسب ))/99(.  )((

اجلىن ادلاين )ص9))(.  )4(
ينظر: حروف املعاين )ص))(، واملحتسب ))/99(، واإلنصاف ))/)9) - 96)(.  )5(

أي ميجء الالم زائدة. ينظر: اجلىن ادلاين )ص05)، 06)(.  )6(
ـهـو احلسـن بـن أمحد بـن عبد الغفار أبـو يلع الفـاريس، أحد األئمة الكبـار يف علـم العربية والقـرآن وقراءاته،   )7(
صحـب سـيف ادلولة وعضـد ادلولة، وهل مؤلفـات كثـرية، )ت: 77)ـه(. ينظر: تاريـخ بغـداد )7/8))(، ومعجم 

األدبـاء ))/8)) - )))(.
أي: خبفـض الـالم مـن غـري تنويـن وخفـض »وجهة« مـع اتلنويـن، ويه قـراءة شـاذة. ينظـر: ابلحـر املحيط يف   )8(

.)(6/(( اتلفسـري 
ينظر: احلجة للقراء السبعة ))/7)) - 9))(.  )9(

اجلىن ادلاين )ص06)(.  )(0(
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فقـد نسـب للفـاريس توجيهـه ـهـذه القـراءة بأنها ىلع حـذف مضـاف، والالم 
فيهـا زائـدة، واملعىن ولـلك صاحب وجهة وجهتـه، واهلل ـهـو اذلي واله إياـها، وحيتمل 
كم اهلل إياـهـا، وفيها توجيهات 

َّ
أن يكـون املعىن: فاسـتبقوا اخلريات لـلك وجهة وال

أخر))(.

ۡمَثاُلُكۡم﴾ 
َ
أ ِعَباٌد   ِ ٱللَّ ُدوِن  ِمن  تَۡدُعوَن  ِيَن  ٱلَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  اهلل  قال  اثلاثلة:  اآلية 

]األعراف: 94)[. قال املرادي يف كالمه ىلع »إْن« انلافية: »والصحيح جواز إعماهلا، ثلبوته 

يَن تَْدُعوَن ِمن  ِ
َّ

نظماً ونرثاً، وىلع ذلك خّرج ابن جين قراءة سعيد بن جبري))(: »إِِن اذل
ْمثَالَُكْم«))(«)4(.

َ
ُدوِن اهلِل ِعبَاداً أ

فقد نقل عن ابن جين توجيهه القراءة بأن »إْن« نافية اعملة عمل »ما« انلافية، 
بعباد  اهلل  دون  من  تدعون  اذلين  ما  واملعىن:  منصوب،  وخربـها  اعملة  فيه  وعليه 

أمثالكم، بل يه حجارة وأصنام وخشب ال تنفع وال ترض)5(.

نَت فِيِهۡم﴾ ]األنفال: ))[. قال املرادي 
َ
َبُهۡم َوأ ُ ِلَُعّذِ اآلية الرابعة: قال اهلل تعاىل: ﴿َوَما َكَن ٱللَّ

أبو زيد)6(:  مستشهداً ىلع فتح الالم مع الفعل: »ولغة علك وبالعنرب فتحها مع الفعل، قال 

ينظر: املحرر الوجزي ))/4))(، وابلحر املحيط أليب حيان ))/6)، 7)(.  )((
ـهو سعيد بن جبري األسدي بالوالء، أبو عبد اهلل اتلابيع العلم، أحد أشهر تالميذ ابن عباس ، مناقبه كثرية   )((
جداً، قال عنه اإلمام أمحد بن حنبل: »قتل احلجاج سعيداً وما ىلع وجه األرض أحد إال وـهو مفتقر إىل علمه«، 
خرج مع ابن األشعث، ثم قبض عليه احلجاج فقتله سنة )95ـه(. ينظر: وفيات األعيان ))/)7) - 75)(، وسري 

أعالم انلبالء )87/5) - 98)(.
بانلصب  »أمثالَكم«  وكذلك  بانلصب،  »وعباداً«  الساكنني،  التلقاء  وكرسـها  »إن«  بتخفيف  ويه  شاذة،  القراءة   )((
كذلك، وقد نسبت لسعيد بن جبري، كما ذكر املؤلف، كما نسبت لغريه أيضاً. ينظر: املحتسب ))/70)(، وإعراب 

القرآن للنحاس ))/84(.
اجلىن ادلاين )ص09)(.  )4(

ينظر: املحتسب ))/70)(، وإعراب القرآن للنحاس ))/84(، ومشلك إعراب القرآن مليك ))/07)(.  )5(
لعله يقصد أبا زيد سعيد بن أوس األنصاري، أحد أئمة األدب واللغة، أحد شيوخ سيبويه، اكن أحد اللغويني   )6(
الكبار، من مؤلفاته: »انلوادر« يف اللغة، و»اهلمز« و»املطر«، )ت: 5))ـه(. ينظر: معجم األدباء ))/59)) - )6))(، 

واألعالم ))/)9(.
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بن  وقرأ سعيد  الالم))(،  بفتح  َبُهْم«  َُعذِّ يلَ اهلُل  اَكن  »َوَما  يقول:  العرب من  سمعت من 
بَاُل« ]إبراـهيم: 46[ بفتح الالم  ِ

ْ
جبري، فيما حىك عنه املربد: »َوإِن اَكَن َمْكُرـُهْم لزََتُوَل ِمنُْه اجل

األوىل ونصب اثلانية))(«))(.

توجيهاً  ذلك  وحيمل  القبيلتني،  ـهاتني  للغة  بالقراءتني  استشهد  ـهنا  فاملؤلف 
للقراءتني أيضاً بأنهما جاءتا ىلع لغة تينك القبيلتني)4(.

ا﴾ ]يوسف: ))[. قال  بََرً َهَٰذا  َما   ِ ﴿َوُقۡلَن َحَٰش لِلَّ اآلية اخلامسة: قال اهلل تعاىل: 
املرادي  يف كالمه ىلع »حاشا«: »الصحيح أنها اسم منتصب انتصاب املصدر، 
الواقع بداًل من اللفظ بالفعل)5( فمن قال: »َحاشا هلل«)6(، فكأنه قال: تزنيهاً هلل، ويؤيد 
وقراءة  لزيد،  رعيا  قوهلم:  مثل  فهذا  باتلنوين)7(،  هلل«  »َحاشاً  السمال  أيب  قراءة  ـهذا 
اهلل)9(.  ومعاذ  اهلل  مثل: سبحان  فهذا  باإلضافة)8(،  اهلِل«  »َحاَشا   : ابن مسعود 
وقال الزخمرشي يف املفصل: »وقوهلم: »َحاَشا هلِل« بمعىن براءة هلل من السوء«)0)(، قلت: 

وخرج ابن عطية)))( قراءة ابن مسعود ىلع أنها حاشا اجلارة)))(«)))(.

وردت بها قراءة شاذة يف عدة مصادر من غري نسبة. ينظر: رس صناعة اإلعراب ))/))، ))(، ومغين اللبيب )ص74)(.  )((
قراءة شاذة، وقد نسبت لسعيد بن جبري . ينظر: رس صناعة اإلعراب ))/))(، ورشح املفصل )4/)48(.  )((

اجلىن ادلاين )ص)8)(.  )((
ينظر: املحكم ))/)))(، ورشح املفصل )4/)9)(، ورشح ابن انلاظم ىلع ألفية ابن مالك ))/65(.  )4(

ينظر: رشح التسهيل ))/08)(.  )5(
تقدم عزو القراءات املتواترة فيها والكالم عليها يف )ص9)(.  )6(

قراءة شاذة. ينظر: الكشاف ))/465(، وإرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم )4/)7)(.  )7(
يب . ينظر: املحتسب ))/)4)(، والكشاف ))/465(، واملحرر الوجزي )6/)5(.

ُ
قراءة شاذة، وتنسب كذلك أل  )8(

من قوهل: »الصحيح« إىل ـهنا، منقول بنصه من رشح التسهيل البن مالك. ينظر: رشح التسهيل ))/08)، 09)(.  )9(
ينظر: املفصل يف صنعة اإلعراب )ص87)(.  )(0(

اكن  غرناطة،  أـهل  من  فقيه،  مفرس،  حممد،  أبو  الغرنايط،  املحاريب،  عطية  بن  اغلب  بن  احلق  عبد  القايض  ـهو   )(((
اعرفاً باألحاكم واحلديث، من مؤلفاته: »املحرر الوجزي يف تفسري الكتاب العزيز«، )ت: )54ـه(. ينظر: حتفة القادم 

)ص)4(، واألعالم ))/)8)(.
ينظر: املحرر الوجزي ))/9))، 40)(.  )(((

اجلىن ادلاين )ص)56(.  )(((
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فقـد وجـه  قـراءة اجلمهـور بـأن معناـهـا »تزنيهـاً هلل«، مستشـهداً ذللك 
بقـراءة أيب السـمال الـيت جاءت ىلع املصـدر، ثم وجه قراءة ابن مسـعود بـأن معناـها 
سـبحان اهلل، اذلي جـاءت فيـه »حاشـا« مضافـة، ثم نقـل عن الزخمـرشي بأن معىن 
»حاشـا هلل« أي بـراءة هلل، وختـم كالمـه بقـول ابن عطية: إن »حاشـا« يف قـراءة ابن 
مسـعود يه »حاشـا« اجلـارة، وبهـذا يكـون وجـه مجيـع القـراءات الـيت ذكرت يف 

اآلية.

ٰ ِحـٖن﴾ ]يوسـف: 5)[. قـال  اآليـة السادسـة: قـال اهلل تعـاىل: ﴿لَيَۡسـُجُننَُّهۥ َحـتَّ
املـرادي  يف كالمـه ىلع »حـىت«: »فائـدة: يف »حـىت« ثـالث لغـات: املشـهورة، 
وإبـدال حائهـا عينـاً، ويه لغـة ـهذيلية))(، وبهـا قرأ ابن مسـعود  »لَيَْسـُجنُنَُّه 

َعـىتَّ ِحـنٍي«))(، وإمالـة ألفهـا، ويه لغة يمنيـة))(«)4(.

فقـد استشـهد للغة إبدال حـاء »حىت« عينـاً بقراءة ابن مسـعود : »َعىتَّ 
ِحـنٍي« بالعـني، مضيفـاً أنها لغـة ـهذيلة، وـهو كمـا قال)5(، كمـا ذكـر أن إمالة »حىت« 
  لغـة يمانية، وـهـذه اللغة ايلمانيـة وردت بها قراءة شـاذة مروية عن الكسـايئ

كمـا تقدم قبـل قليل.

ۡمـٖر 
َ
ـا َجآءَُهـۡم َفُهـۡم ِفٓ أ بُـواْ بِٱۡلَـّقِ لَمَّ اآليـة السـابعة: قـال اهلل تعـاىل: ﴿بَـۡل َكذَّ

ِريـٍج﴾ ]ق: 5[. قـال املـرادي يف كالمـه ىلع أحاكم الالم: »اتلاسـع عـرش: أن تكون  مَّ
بمعـىن عنـد، كقوهلـم: كتبتـه خلمـس خلـون؛ أي: عنـد مخـس، وجعـل ابـن جين 

ينظر: الصحاح )8/6)4)(، مادة »عتا«، واملحكم واملحيط األعظم ))/)))(، مادة »عتا«.  )((
بإبدال احلاء عيناً، ويه شاذة، قرأ بها ابن مسعود ، وقد نهاه عمر  عن القراءة بها، وأمره أن يقرئ   )((

انلاس بلغة قريش. ينظر: املحتسب ))/)4)(، واالنتصار للقرآن ))/)55(.
إمالة حىت: رواـها نصري عن الكسايئ، ويه شاذة، لم يُقرأ بها يف القراءات املتواترة. ينظر: جامع ابليان يف القراءات   )((

السبع ))/747، 748(، ومجال القراء وكمال اإلقراء )ص6)6(.
اجلىن ادلاين )ص558(.  )4(

ينظر: تأويل مشلك القرآن )ص))(، وبصائر ذوي اتلميزي ))/9)4(.  )5(
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َـقِّ لَِما َجاَءـُهـْم« باتلخفيـف))(، بمعىن عند؛ 
ْ
بُـوا بِاحل الـالم يف قـراءة من قـرأ: »بَْل َكذَّ

أي: عنـد جميئه إياـهـم))(«))(.

فقد نقل عن ابن جين توجيهه ـهذه القراءة بأن الالم فيها بمعىن عند، مقرراً هل، 
وىلع ـهذا اتلوجيه فالالم فيها الم اجلر، و»ما« مصدرية)4(.

وبهذا ينتيه املبحث املتعلق باتلوجيه، ويتلوه املبحث املتعلق باستشهاد املؤلف 
بالقراءات الشاذة.

امليم، ويه قراءة شاذة، قرأ بها اعصم اجلحدري. ينظر: املحتسب ))/)8)(، وابلحر  أي بكرس الالم وختفيف   )((
املحيط أليب حيان )0/9)5(.

ينظر: املحتسب ))/)8)(.  )((
اجلىن ادلاين )ص)0)(.  )((

ينظر: ابلحر املحيط يف اتلفسري )0/9)5(.  )4(
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املبحث اثلاين
القراءات الشاذة اليت استشهد بها املرادي

سوف أرتب القراءات يف ـهذا املبحث وفق ترتيبها يف املصحف الرشيف كسابقه.
ۡم لَۡم تُنِذۡرُهۡم َل 

َ
نَذۡرَتُهۡم أ

َ
ِيَن َكَفُرواْ َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم ءَأ اآلية األوىل: قال تعاىل: ﴿إِنَّ ٱلَّ

يُۡؤِمُنوَن﴾ ]ابلقرة: 6[. قال املرادي يف جواز حذف ـهمزة االستفهام: »واملختار أن حذفها 
مطرد إذا اكن بعدـها »أم« املتصلة لكرثته نظماً ونرثاً))(، ومن انلرث قراءة ابن حميصن))(: 

ْم لَْم تُنِذرـُْهْم« بهمزة واحدة))(«)4(.
َ
نَذْرَتُهْم أ

َ
»َسَواٌء َعلَيِْهْم أ

فهنا استدل حلذف اهلمزة قبل »أم« بقراءة ابن حميصن حبذفها يف القراءة املذكورة، 
وقد ذكر ذلك غريه من أـهل العلم، وعللوه بأن اهلمزتني ملا اجتمعتا حذفت إحداـهما 

ختفيفاً، أو بأن »أم« يف االستفهام اثلاين تدل ىلع اهلمزة األوىل)5(.
ُ بُِنورِهِۡم﴾ ]ابلقرة: 7)[.  َضآءَۡت َما َحۡوَلُۥ َذَهَب ٱللَّ

َ
آ أ اآلية اثلانية: قال اهلل تعاىل: ﴿َفلَمَّ

قال املرادي يف أحاكم ابلاء: »ومذـهب اجلمهور أن باء اتلعدية بمعىن ـهمزة اتلعدية، 
قراءة  اهلمزة  بمعىن  اتلعدية  باء  أن  ويؤيد  للمفعول)6(،  الفاعل  مشاركة  تقتيض  ال 

ْذـَهَب اهلُل نُورـَُهْم«)8(«)9(.
َ
ايلماين)7(: »أ

ينظر: املقتضب ))/94)(، ورشح أبيات سيبويه ))/47)، 48)(.  )((
ـهو حممد بن عبد الرمحن بن حميصن، امليك، مقرئ أـهل مكة بعد ابن كثري، وأحد علماء العربية، انفرد حبروف خالف   )((

فيها املصحف، فرتك انلاس قراءته، )ت: )))ـه(. ينظر: معرفة القراء الكبار )ص56، 57(، واغية انلهاية ))/67)(.
القرآن البن خالويه  ينظر: خمترص شواذ  ابن حميصن.  بها  قرأ  املتواترة، وقد  القراءات  بها يف  يقرأ  لم  قراءة شاذة   )((

)ص0)(، وإعراب القرآن للنحاس ))/7)(، وإحتاف فضالء البرش )ص69)(.
اجلىن ادلاين )ص5)(.  )4(

ينظر: إعراب القرآن للنحاس ))/7)، 8)(، واملحتسب ))/50(.  )5(
خالفاً للمربد والسهييل القائلني بأنها تقتيض املشاركة، فتفارق بذاك ـهمزة اتلعدية. ينظر: مغين اللبيب )ص8))،   )6(

9))(، ورشح اتلرصيح ))/646(.
ـهو حممد بن عبد الرمحن بن السميفع أبو عبد اهلل ايلماين، هل اختيار يف القراءة شاذ ينسب إيله، )ت: 90ـه(. ينظر:   )7(

لسان املزيان )5/)9)(، واغية انلهاية ))/)6)، )6)(.
قراءة شاذة. ينظر: الكشاف ))/74(، وابلحر املحيط ))/0))(.  )8(

اجلىن ادلاين )ص8)(.  )9(
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شاذة،  بقراءة  اهلمزة،  بمعىن  اتلعدية  باء  لقاعدة حنوية، يه ميجء  استدل  فهنا 
ومعناـها مثل معىن القراءة املتواترة تماماً عند اجلمهور))(.

ن يُتِمَّ ٱلرََّضاَعَة﴾ ]ابلقرة: )))[. قال املرادي 
َ
َراَد أ

َ
اآلية اثلاثلة: قال اهلل تعاىل: ﴿لَِمۡن أ

ظن،  أو  علم  قبلها  وليس  مرفوع،  ويلها مضارع  »وإذا  »أن«:   يف كالمه ىلع 
كقول الشاعر))(:

َمــا
ُ
َوْيَك ْســَماَء 

َ
أ َعَ  َتْقــَرآِن  ْن 

َ
َحــَداأ

َ
 تُْشــِعرا أ

َّ
ال

َ
ــالََم وَأ ِمــيِّ السَّ

»أن«  أنها  ابلرصيني  فمذـهب  الرََّضاَعَة«))(،  يُِّتمُّ  ْن 
َ
أ َراَد 

َ
أ »لَِمْن  بعضهم:  وقراءة 

املصدرية، أـهملت محاًل ىلع »ما« أختها، ومذـهب الكوفيني أنها املخففة)4(«)5(.

فاملؤلف ـهنا استدل للقاعدة انلحوية، ويه إـهمال عمل »أن« ببيت الشعر اذلي 
ذكر وبهذه القراءة الشاذة، موضحاً أن إـهماهلا عند ابلرصيني ىلع أنها مصدرية، وعند 

الكوفيني ىلع أنها خمففة من اثلقيلة، وـهو كما قال)6(.

وقد أشار ابن مالك إىل إـهماهلا بقوهل)7(:
َعَ َحْــالً  ْن 

َ
أ ـْهَمــَل 

َ
أ ْت َعَمــالََوَبْعُضُهــْم  ْختَِهــا َحْيــُث اْســَتَحقَّ

ُ
َمــا أ

ينظر: اتلبيان يف إعراب القرآن ))/))(، ودراسات يف أسلوب القرآن ))/9)، 0)(.  )((
ابليـت ورد يف عـدة مصـادر شـاـهداً للمسـألة املذكـورة مـن غـري نسـبة. ينظـر: خزانـة األدب )0/8)4(، ورشح   )((
شـواـهد املغـين ))/00)(، والشـاـهد منه قـوهل: »أن تقـرآن« إذ لم حيذف نون الرفـع من فعل اتلثنيـة، مع أن األصل 
حذفهـا دلخـول اعمـل انلصب »أن« عليهـا، ومعىن ابليـت: أنه يطلب منهم إبالغ السـالم ملحبوبتـه ويكتمان 

ذلـك فال خيـربان بـه أحداً.
قراءة شاذة، تنسب إىل جماـهد . ينظر: مفتاح العلوم )ص07)(، واملفصل )ص0)4(.  )((

يه لم تعمل انلصب عند كال الفريقني يف مثل ـهذا، لكن ابلرصيني عللوا ذلك بأنها »أن« املصدرية ولم تعمل   )4(
مثل: »ما« املصدرية، والكوفيني جعلوـها »أن« املخففة من اثلقيلة وقعت شذوذاً ماكن أن انلاصبة. ينظر: رشح 

التسهيل ))/44(، وتوضيح املقاصد واملسالك ))/7)))، 8)))(.
اجلىن ادلاين )ص0))(.  )5(

ينظر: رشح التسهيل ))/44(، وتوضيح املقاصد واملسالك ))/7)))، 8)))(، وابلحر املحيط أليب حيان ))/498،   )6(
499(، ودراسات ألسلوب القرآن الكريم ))/)49(.

ألفية ابن مالك )ص57(.  )7(
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َتۡهِوٓي  ٱنلَّاِس  ّمَِن  ۡفـَِٔدٗة 
َ
أ َفٱۡجَعۡل  لَٰوةَ  ٱلصَّ ِلُِقيُمواْ  ﴿َربََّنا  تعاىل:  اهلل  قال  الرابعة:  اآلية 

إَِلِۡهۡم﴾ ]إبراـهيم: 7)[. قال املرادي يف كالمه ىلع أحاكم »إىل«: »اثلامن: أن تكون زائدة، وـهذا 
َن انلَّاِس  فْئَِدًة مِّ

َ
ال يقول به اجلمهور، وإنما قال به الفراء، واستدل بقراءة من قرأ: »فَاْجَعْل أ

ِْهْم« بفتح الواو))(())(، وخرجت ـهذه القراءة ىلع تضمني »تهوى« معىن: »تميل«))(. 
َ

َتْهوَى إيِل
وقال ابن مالك: وأوىل من احلكم بزيادتها أن يكون األصل تهوي بكرس الواو، فجعل 

موضع الكرسة فتحة، كما يقال يف ريض: رَض، ويف ناصية: ناصاة، ويه لغة طائية)4(«)5(.

وـهنا نقل عن الفراء استدالهل بالقراءة الشاذة للقاعدة انلحوية، ويه ميجء »إىل« 
زائدة، ثم وجه ـهو القراءة بأن فعل »تهوى« ضمن معىن »تميل«، ونقل عن ابن مالك 
توجيهاً آخر، ـهو أنه جعلت الفتحة موضع الكرسة ىلع لغة طيئ، ولك ذلك سائغ لغة)6(.

َحٗدا َفُقوِلٓ إِّنِ نََذۡرُت لِلرَِّنَٰمۡح 
َ
ا تََريِنَّ ِمَن ٱۡلَبَرِ أ اآلية اخلامسة: قال اهلل تعاىل: ﴿َفإِمَّ

َصۡوٗما﴾ ]مريم: 6)[. قال املرادي - يف جواز حذف نون اتلوكيد من املضارع املستقبل -: 
»قلت: قد كرث حذف انلون بعد إما يف الشعر)7(، وأما يف انلرث فعزيز، وقد حيك منه 

ا تََريَْن« بنون الرفع)8( ذكرـها ابن جين، ويه شاذة«)9(. إِمَّ
قراءة بعضهم: »فَ

ينظر:   . وجماـهد،  حممد،  بن  وجعفر  يلع،  بن  وحممد   ، لعيل  تنسب  شاذة،  قراءة  الواو:  بفتح  تهوى:   )((
املحتسب ))/64)(، ومعاين القرآن للنحاس ))/5)5، 6)5(، والاكمل للهذيل )ص580(.

ينظر: معاين القرآن للفراء ))/78(.  )((
ينظر: املحتسب ))/64)(.  )((

رشح التسهيل ))/)4)( بترصف.  )4(
اجلىن ادلاين )ص89)، 90)(.  )5(

ينظر: معاين القرآن للفراء ))/78(، واملحتسب ))/64)(، واملمتع الكبري يف اتلرصيف )ص54)(، ورشح التسهيل ))/)4)(.  )6(
: من ذلك قول حسان  )7(

ْونُـــــُه
َ
ل  َ َتَغــــرَّ ِســــي 

ْ
َرأ تَــــَرْي  ــــا  ُمْخلِــــِسإِمَّ

ْ
ال َكثلََّغــــاِم  ْصَبـــــَح 

َ
أ
َ
ف  

ً
َشــــَمطا

ويف رواية: »اكثلغام املمحل«، إذ قال: »إما تري« ولم يقل: »ترين«. ينظر: رشح الاكفية البن مالك ))/409)، 0)4)(،   
وخزانة األدب )))/4))(.

شاذة، وقد نسبت لطلحة بن مرصف. ينظر: املحتسب ))/)4(.  )8(
اجلىن ادلاين )ص)4)، )4)(.  )9(
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ا« بقراءة شاذة  فهنا نقل عن بعض أـهل العلم أنه استشهد حلذف انلون بعد »إمَّ
يف اآلية، وقد ذكر بعضهم أن حذفها رضورة، وقيل قليل وليس رضورة))(.

وقال أيضاً يف كالمه ىلع »إن« الرشطية: »إن الرشطية: وـهو حرف جيزم فعلني))(، 
يف  جين  ابن  ذكرـها  َحداً« 

َ
أ برََشِ 

ْ
ال ِمَن  تََريَْن  ا  إِمَّ

»فَ طلحة«))(  قراءة  يف  إـهماهلا،  وشذ 
املحتسب)4(«)5(.

فهنا نبه ىلع أن إـهمال »إن« شاذ، مستشهد هلذا الوجه بهذه القراءة الشاذة، واملراد 
بـ »إن« ـهنا اليت قبل امليم؛ ألن أصل الكالم »إن« الرشطية زيدت عليها »ما« للتوكيد، 
و»ترين« جمزوم ألن املذكور يف قراءة اجلمهور نون اتلوكيد، ويف القراءة الشاذة املذكور 

نون الرفع، وأـهملت »إن« فيها فلم تعمل محاًل ىلع »ما«)6(.

بِٖن﴾ ]سبأ: 4)[.  ۡو ِف َضَلٰٖل مُّ
َ
ۡو إِيَّاُكۡم لََعَلٰ ُهًدى أ

َ
اآلية السادسة: قال اهلل تعاىل: ﴿ِإَونَّآ أ

قال املرادي يف كالمه ىلع »إما«: »قد يستغىن عن اثلانية)7( بـ »أو«، كقراءة من قرأ: 
ِبنٍي«)8(«)9(. ْو يِف َضاَلٍل مُّ

َ
ا ىلَعَ ـُهًدى أ مَّ

َ
ْو إِيَّاُكْم إل

َ
»َوإِنَّا أ

فاملؤلف ـهنا استدل مليجء »أو« عوضاً »إما« بهذه القراءة الشاذة، واملعىن: إلما ىلع 
ـهدى، أو إما يف ضالل مبني، وـهو كما قال)0)(.

ينظر: رشح األشموين ىلع ألفية ابن مالك ))/7))(، وـهمع اهلوامع ))/))6(.  )((
ينظر: رشح قطر انلدى )ص85(.  )((

ـهو طلحة بن مرصف اهلمداين الكويف، أبو حممد، أقرأ أـهل الكوفة يف عرصه، اكن يسىم »سيد القراء«، واكن من   )((
رجال احلديث اثلقات، وأـهل الورع والنسك، )ت: )))ـه(. ينظر: اغية انلهاية ))/)4)(، واألعالم ))/0))(.

ينظر: املحتسب ))/)4(.  )4(
اجلىن ادلاين )ص07)(.  )5(

ينظر: إعراب المية الشنفري )ص)))(، ورشح الاكفية الشافية ))/)59)، )59)(.  )6(
أي عن إما اثلانية.  )7(

يب . ينظر: معاين القرآن للفراء ))/90)(، ودراسات يف أسلوب القرآن ))/))4(.
ُ
قراءة شاذة تنسب أل  )8(

اجلىن ادلاين )ص))5(.  )9(
ينظر: معاين القرآن للفراء ))/90)(، ورشح التسهيل ))/66)(.  )(0(
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ۡح لََك َصۡدَرَك﴾ ]الرشح: )[. قال املرادي  لَۡم نَۡرَ
َ
اآلية السابعة: قال اهلل تعاىل: ﴿أ

»لم«))(. وقال  بـ  أنه ينصب  العرب  اللحياين))( عن بعض  »لم«: »حىك  يف كالمه ىلع 
ابن مالك يف رشح الاكفية: زعم بعض انلاس أن انلصب بـ »لم« لغة، اغرتاراً بقراءة 
َح لََك َصْدرََك« بفتح احلاء))(، وـهو عند العلماء، حممول ىلع أن  لَْم نرَْشَ

َ
بعض السلف: »أ

الفعل مؤكد بانلون اخلفيفة، ففتح هلا ما قبلها، ثم حذفت، ونويت)4(«)5(.

الشاذة مليجء  القراءة  بهذه  انلاس  استشهاد بعض  مالك  ابن  نقل عن  فاملؤلف 
»لم« حرف نصب للمضارع، ثم نقل عن ابن مالك أن ـهذا ليس كما ظنوا، وإنما أكد 
نقله  وقبل  ونويت،  حذفت  ثم  ألجلها،  قبلها  ما  ففتح  اخلفيفة  اتلوكيد  بنون  الفعل 
توجيه  وـهو  العرب،  بلعض  لغة  بها  انلصب  أن  اللحياين  عن  ذكر  مالك  ابن  لكالم 

للقراءة، وـهذه املسألة من نوادر اللحياين)6(.

وبهذا تكتمل عنارص ـهذا الفصل، وتتلوه خاتمة ابلحث.

ـهو أبو احلسن يلع بن حازم اللحياين، اكن من أكابر أـهل اللغة، وهل كتاب »انلوادر«، ممن أخذ عنه أبو عبيد القاسم   )((
الرواة  وإنباه  األبلاء )ص7))(،  نزـهة  ينظر:  وفاته.  تاريخ  أقف ىلع  لم  والكسايئ،  للفراء  ابن سالم، وـهو معارص 

.)(55/((
ينظر: نزـهة األبلاء )ص7))(.  )((

قراءة شاذة، وقد وردت يف عدة مصادر من غري نسبة، وذكر ابن جين أن أبا جعفر املنصور قرأ بها. ينظر: املحتسب   )((
))/66)(، وارتشاف الرضب )4/)86)(.
رشح الاكفية الشافية ))/575)، 576)(.  )4(

اجلىن ادلاين )ص66)، 67)(.  )5(
ينظر: نزـهة األبلاء )ص7))(، ورشح شذور اذلـهب ))/594، 595(، ورشح األشموين ))/9)) - )))(.  )6(
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اخلاتمة

أمحد اهلل  ىلع ما من به يلّع من اتلوفيق لكتابة ـهذا ابلحث وإكماهل، ثم إين 
أسجل بعض انلتائج املستفادة منه، ويه:

القراءات وتوجيهها،  املتمكنني يف علوم  العلماء   أحد  املرادي  أوالً: أن 
واللغة العربية وعلومها.

: أن توجيه القراءات ُيَعدُّ استشهاداً بها يف مسائل انلحو، كما أن االستشهاد 
ً
ثانيا

بها  االستشهاد  بني  حصني  حاجز  يوجد  فال  الوقت،  نفس  يف  هلا  توجيهاً  ُيَعدُّ  بها 
وتوجيهها.

: أن مسرية االستشهاد بالقراءات متواترـها وشاذـها لم تتوقف منذ افتتحها 
ً
ثاثلا

قدماء انلحاة، وأن َمن جاء بعدـهم سار ىلع نهجهم يف ذلك.

: أن حلروف املعاين أثراً كبرياً يف توجيه القراءات، متواترـها وشاذـها، كما أن 
ً
رابعا

للقراءات أثراً كذلك يف االختالف يف عمل معاين احلروف.

سيما  وال   - القراءات  علوم  مباحث  من  كثرٌي  فيها  انلحو  كتب  أن   :
ً
خامسا

اتلوجيه - فينبي حبثها وإخراجها يف حبوث مستقلة يستفاد منها.

املتواترة  القراءات  بني  واالستشهاد  اتلوجيه  يف  يفرق  ال  املرادي  أن   :
ً
سادسا

والقراءات الشاذة، فيوجههما معاً، كما يستشهد بهما معاً كذلك.

وبهذا تكتمل عنارص ـهذا ابلحث، وصىل اهلل وسلم ىلع سيدنا حممد وىلع آهل 
وصحبه.
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فهرس املصادر واملراجع

املصحف الرشيف. 	

إحتاف فضالء البرش يف القراءات األربعة عرش: ألمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغين  	
ادلميايط، الشهري بابلناء، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة اثلاثلة )7)4)ـه(، حتقيق: 

أنس مهرة.

اإلحاطة يف أخبار غرناطة: ملحمد بن عبد اهلل الغرنايط األندليس، الشهري بابن اخلطيب،  	
طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل )4)4)ـه(.

أخبار انلحوين ابلرصين: للحسن بن عبد اهلل بن املرزبان السريايف، طبعة مصطىف  	
ابلايب احلليب ))7))ـه(، حتقيق: طه حممد الزيين، وحممد عبد املنعم خفايج.

إرشاد السالك إل حل ألفية ابن مالك: لربـهان ادلين إبراـهيم بن حممد ابن قيم اجلوزية،  	
طبعة أضواء السلف، الطبعة األوىل ))7))ـه(، حتقيق: ادلكتور حممد بن عوض بن حممد 

السهيل.

إرشاد العقل السليم إل مزايا الكتاب الكريم: أليب السعود العمادي حممد بن حممد بن  	
مصطىف، طبعة در إحياء الرتاث العريب.

األصول يف انلحو: أليب بكر حممد بن الرسي بن سهل انلحوي املعروف بابن الرساج،  	
طبعة مؤسسة الرسالة، حتقيق: عبد احلسني الفتيل.

أضواء ابليان يف إيضاح القرآن بالقرآن: ملحمد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر  	
اجلكين الشنقيطي، طبعة دار الفكر للطباعة والنرش واتلوزيع )5)4)ـه(.

إعراب القرآن: أليب جعفر أمحد بن حممد بن إسماعيل انلحاس، وضع حواشيه وعلق  	
الكتب  دار  بيضون،  يلع  حممد  منشورات  طبعة  إبراـهيم،  خليل  املنعم  عبد  عليه: 

العلمية، الطبعة األوىل )))4)ـه(.

املكتب  	 طبعة  العكربي،  احلسني  بن  اهلل  عبد  ابلقاء  أليب  الشنفري:  المية  إعراب 
اإلساليم، الطبعة األوىل )404)ـه(، حتقيق: حممد أديب عبد الواحد مجران.
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األعـالم: خلـري ادلين بن حممـود الزريلك، طبعـة دار العلـم للماليني، الطبعة اخلامسـة  	
))00)م(. عرش 

ألفية ابن مالك: ملحمد بن عبد اهلل بن مالك الطايئ، مجال ادلين، طبعة دار اتلعاون. 	

إنبـاه الـرواة ع أنبـاه انلحـاة: جلمـال ادلين أيب احلسـن يلع بن يوسـف القفطي، طبعة  	
دار الفكـر العـريب ومؤسسـة الكتب اثلقافيـة، الطبعـة األوىل )406)ـه(، حتقيق: حممد 

إبراـهيم. الفضـل  أبو 

االنتصار للقرآن: ملحمد بن الطيب أيب بكر ابلاقالين، طبعة دار الفتح ودار ابن حزم،  	
الطبعة األوىل )))4)ـه(، حتقيق: ادلكتور حممد عصام القضاة.

ابلحر املحيط: أليب حيان حممد بن يوسف بن حيان أثري ادلين األندليس، انلارش: دار  	
الفكر )0)4)ـه(، حتقيق: صديق حممد مجيل.

الطبعة  	 الزركيش،  بهادر  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  ادلين  بلدر  القرآن:  علوم  يف  الربـهان 
األوىل )76))ـه(، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراـهيم.

بصائر ذوي اتلميزي يف لطائف الكتاب العزيز: ملجد ادلين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي،  	
طبعة املجلس األىلع للشئون اإلسالمية وجلنة إحياء الرتاث اإلساليم، القاـهرة.

بغية الواعة يف طبقات اللغوين وانلحاة: لعبد الرمحن بن أيب بكر جالل ادلين السيويط،  	
طبعة املكتبة العرصية، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراـهيم.

تاج العروس من جواـهر القاموس: ملحمد بن حممد بن عبد الرزاق احلسيين، طبعة دار  	
اهلداية، حتقيق جمموعة من املحققني.

تأويل مشلك القرآن: ملحمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ادلينوري، طبعة دار الكتب  	
العلمية، حتقيق: إبراـهيم شمس ادلين.

اتلبيان يف إعراب القرآن: أليب ابلقاء عبد اهلل بن احلسني بن عبد اهلل العكربي، طبعة  	
عيىس ابلايب احلليب ورشاكه، حتقيق: يلع حممد ابلجاوي.

الغرب  	 دار  طبعة  األبار،  بابن  املعروف  ابللنيس  اهلل  عبد  بن  ملحمد  القادم:  حتفة 
اإلساليم، الطبعة األوىل )406)ـه(، أاعد بناءه وعلق عليه: ادلكتور إحسان عباس.
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اتلذييل واتلكميل يف رشح كتاب التسهيل: أليب حيان األندليس طبعة دار القلم ودار  	
كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل، حتقيق: ادلكتور حسن ـهنداوي.

اتلفسر اللغوي للقرآن الكريم: لدلكتور مساعد بن سليمان بن نارص الطيار، طبعة دار  	
ابن اجلوزي، الطبعة األوىل )))4)ـه(.

تهذيب اللغة: أليب منصور حممد بن أمحد بن األزـهري اهلروي، طبعة دار إحياء الرتاث  	
العريب، الطبعة األوىل ))00)م(، حتقيق: حممد عوض مرعب.

توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك: بلدر ادلين حسن بن قاسم املرادي،  	
طبعة دار الفكر العريب، الطبعة األوىل )8)4)ـه(، رشح وحتقيق: عبد الرمحن يلع سليمان.

مؤسسة  	 طبعة  الطربي،  جرير  بن  حممد  جعفر  أليب  القرآن:  تأويل  يف  ابليان  جامع 
الرسالة، الطبعة األوىل )0)4)ـه(، حتقيق: أمحد حممد شاكر.

جامع ابليان يف القراءات السبع: لعثمان بن سعيد بن عثمان أيب عمرو ادلاين، طبعة  	
جامعة الشارقة، الطبعة األوىل )8)4)ـه(.

اجلرح واتلعديل: لعبد الرمحن بن حممد ابن أيب حاتم الرازي، طبعة جملس دائرة املعارف  	
العثمانية حبيدرآباد ادلكن، ودار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل ))7))ـه(.

املأمون  	 دار  طبعة  السخاوي،  ادلين  علم  حممد،  بن  لعيل  اإلقراء:  وكمال  القراء  جال 
للرتاث، الطبعة األوىل )8)4)ـه(، حتقيق: ادلكتورين مروان العطية وحمسن خرابة.

اجلىن ادلاين يف حروف املعاين: أليب حممد بدر ادلين حسن بن قاسم بن عبد اهلل املرادي،  	
طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل )))4)ـه(، حتقيق: ادلكتور فخر ادلين قباوة، 

واألستاذ حممد نديم فاضل.

الطبعة  	 الرشوق،  دار  بن خالويه، طبعة  بن أمحد  للحسني  السبع:  القراءات  احلجة يف 
الرابعة ))40)ـه(، حتقيق: ادلكتور عبد العال سالم مكرم.

حجة القراءات: لعبد الرمحن بن حممد، أيب زرعة ابن زجنلة، طبعة دار الرسالة، حققه  	
وعلق حواشيه: سعيد األفغاين.



61

يخ َجار اهلل  الشَّ
َ

د. ُمّمد َيىي َول

دار  	 الفاريس، طبعة  الغفار، أيب يلع  بن عبد  بن أمحد  للحسن  السبعة:  للقراء  احلجة 
ادلين قهويج، وبشري حوجيايب،  بدر  اثلانية )))4)ـه(، حتقيق:  الطبعة  للرتاث،  املأمون 

راجعه ودققه: عبد العزيز رباح، وأمحد يوسف ادلقاق.

أمحد  	 بن  خلف  بن  فريه  بن  للقاسم  السبع:  القراءات  يف  اتلهاين  ووجه  األماين  حرز 
الرعيين، أيب حممد الشاطيب، طبعة مكتبة دار اهلدى ودار الغوثاين لدلراسات القرآنية، 

الطبعة الرابعة )6)4)ـه(، حتقيق: حممد تميم الزعيب.

الرسالة،  	 مؤسسة  طبعة  الزجايج،  إسحاق  بن  الرمحن  لعبد  والصفات:  املعاين  حروف 
الطبعة األوىل )984)م(، حتقيق: يلع توفيق احلمد.

ابلغدادي، طبعة مكتبة  	 القادر بن عمر  لعبد  العرب:  لسان  خزانة األدب ولب بلاب 
اخلانيج، الطبعة الرابعة )8)4)ـه(، حتقيق ورشح: عبد السالم حممد ـهارون.

اخلصائص: أليب الفتح عثمان بن جين، طبعة اهليئة املرصية العامة للكتاب، الطبعة الرابعة. 	

احلديث،  	 دار  طبعة  عضيمة،  اخلالق  عبد  ملحمد  الكريم:  القرآن  ألسلوب  دراسات 
تصدير: حممود حممد شاكر.

ادلرر الاكمنة يف أعيان املائة اثلامنة: ألمحد بن يلع بن حجر العسقالين، طبعة جملس  	
دائرة املعارف العثمانية، الطبعة اثلانية ))9))ـه(، حتقيق ومراقبة: حممد عبد املعيد ضان.

ادلر املصون يف علوم الكتاب املكنون: لشهاب ادلين أمحد بن يوسف املعروف بالسمني  	
احلليب، طبعة دار القلم، دمشق، حتقيق: ادلكتور أمحد حممد اخلراط.

دار  	 طبعة  الغزي،  بن  الرمحن  عبد  بن  املعايل حممد  أيب  ادلين  لشمس  اإلسالم:  ديوان 
الكتب العلمية، الطبعة األوىل )))4)ـه(، حتقيق: سيد كرسوي حسن.

رصف املباين يف رشح حروف املعاين: ألمحد بن عبد انلور املاليق، طبعة مطبواعت جممع  	
اللغة العربية بدمشق، حتقيق: أمحد حممد اخلراط.

روح املعـاين يف تفسـر القـرآن العظيـم والسـبع املثـاين: لشـهاب ادليـن حممـود بـن  	
عبـد اهلل احلسـيين اآللـويس، طبعـة دار الكتـب العلميـة، الطبعـة األوىل )5)4)ـه(، 

حتقيـق: يلع عبـد ابلـاري عطيـة.
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زاد املسر يف علم اتلفسر: جلمال ادلين أيب الفرج عبد الرمحن بن يلع بن حممد اجلوزي،  	
طبعة دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل )))4)ـه(، حتقيق: عبد الرزاق املهدي.

الزاـهر يف معاين لكمات انلاس: ملحمد بن القاسم بن حممد بن بشار، أيب بكر األنباري،  	
طبعة مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل )))4)ـه(، حتقيق: ادلكتور حاتم صالح الضامن.

السبعة يف القراءات: ألمحد بن موىس، أيب بكر بن جماـهد ابلغدادي، طبعة دار املعارف،  	
الطبعة اثلانية )400)ـه(، حتقيق: شويق ضيف.

الطبعة  	 العلمية،  الكتب  دار  الفتح عثمان بن جين، طبعة  رس صناعة اإلعراب: أليب 
األويل )))4)ـه(.

سر أعالم انلبالء: لشمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان اذلـهيب، طبعة  	
دار احلديث )7)4)ـه(.

شذرات اذلـهب يف أخبار من ذـهب: لعبد اليح بن أمحد بن العماد احلنبيل، طبعة دار  	
ابن كثري، الطبعة األوىل )406)ـه(، حتقيق: حممود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر 

األرناؤوط.

رشح ابن عقيل ع ألفية ابن مالك: البن عقيل، عبد اهلل بن عبد الرمحن العقييل،  	
)400)ـه(، حتقيق: حممد حميي  العرشون  الطبعة  للطباعة،  ودار مرص  الرتاث  دار  طبعة 

ادلين عبد احلميد.

رشح ابن انلاظم ع ألفية ابن مالك: بلدر ادلين حممد بن مجال ادلين حممد بن مالك،  	
طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل )0)4)ـه(، حتقيق: حممد باسل عيون السود.

رشح أبيات سيبويه: يلوسف بن أيب سعيد بن املرزبان السريايف، طبعة مكتبة اللكيات  	
يلع  حممد  ادلكتور  حتقيق:  )94))ـه(،  واتلوزيع  والنرش  للطباعة  الفكر  دار  األزـهرية، 

الريح ـهاشم، راجعه: طه عبد الرءوف سعد.

رشح األشموين ع ألفية ابن مالك: لعيل بن حممد بن عيىس، نور ادلين األشموين، طبعة  	
دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل )9)4)ـه(.
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رشح تسهيل الفوائد: ملحمد بن عبد اهلل بن مالك الطايئ، طبعة ـهجر للطباعة والنرش  	
السيد،  الرمحن  عبد  ادلكتورين:  حتقيق:  )0)4)ـه(،  األوىل  الطبعة  واإلعالن،  واتلوزيع 

وحممد بدوي املختون.

رشح اتلرصيح ع اتلوضيح: خلادل بن عبد اهلل األزـهري، طبعة دار الكتب العلمية،  	
الطبعة األوىل )))4)ـه(.

رشح شذور اذلـهب يف معرفة كالم العرب: لشمس ادلين حممد بن عبد املنعم الشافيع،  	
طبعة عمادة ابلحث العليم باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، الطبعة األوىل )))4)ـه(، 

حتقيق: نواف بن جزاء احلاريث.

رشح شواـهد املغي: لعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل ادلين السيويط، طبعة جلنة الرتاث  	
العريب )86))ـه(، وقف ىلع طبعه وعلق حواشيه: أمحد ظافر كوجان، مذيل بتعليقات: 

الشيخ حممد حممود ابن اتلالميد الرتكزي الشنقيطي.

رشح طيبة النرش يف القراءات العرش: ملحمد بن حممد أيب القاسم، حمب ادلين انلويري،  	
طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل )4)4)ـه(، تقديم وحتقيق: ادلكتور جمدي حممد 

رسور، وسعد باسلوم.

رشح قطر انلدى وبل الصدى: لعبد اهلل بن يوسف بن أمحد، مجال ادلين، ابن ـهشام  	
طبعة القاـهرة، الطبعة احلادية عرشة ))8))ـه(، حتقيق: حممد حميي ادلين عبد احلميد.

رشح الاكفية الشافية: ملحمد بن عبد اهلل، ابن مالك الطايئ، طبعة جامعة أم القرى،  	
اإلسالمية،  وادلراسات  الرشيعة  لكية  اإلساليم،  الرتاث  وإحياء  العليم  ابلحث  مركز 

مكة املكرمة، الطبعة األوىل، حتقيق: عبد املنعم أمحد ـهريدي.

رشح املفصل: يلعيش بن يلع بن يعيش املعروف بابن يعيش، طبعة دار الكتب العلمية،  	
الطبعة األوىل )))4)ـه(، قدم هل: ادلكتور إميل بديع يعقوب.

العرصية  	 املكتبة  طبعة  املكودي،  يلع  بن  الرمحن  لعبد  األلفية:  ع  املكودي  رشح 
)5)4)ـه(، حتقيق: ادلكتور عبد احلميد ـهنداوي.



64

اِن تَوِجيُه الِقَراَءاِت َواالِستِشَهاُد بَِها ِف كَِتاِب اجَلَن ادلَّ

الشقائق انلعمانية يف علماء ادلولة العثمانية: ألمحد بن مصطىف بن خليل، أبو اخلري،  	
عصام ادلين طاشكربي زاده، طبعة دار الكتاب العريب.

شمس العلوم ودواء كالم العرب من اللكوم: لنشوان بن سعيد احلمريى ايلمين، طبعة  	
دار الفكر املعارص، الطبعة األوىل )0)4)ـه(، حتقيق: ادلكتور حسني بن عبد اهلل العمري، 

ومطهر بن يلع اإلرياين، وادلكتور يوسف حممد عبد اهلل.

الصاحيب يف فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها: ألمحد بن فارس بن  	
زكرياء القزويين الرازي، طبعة حممد يلع بيضون، الطبعة األوىل )8)4)ـه(.

العلم  	 دار  طبعة  اجلوـهري،  بن محاد  العربية: إلسماعيل  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح 
للماليني، الطبعة الرابعة )407)ـه(، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار.

طبقات املفرسين: ملحمد بن يلع شمس ادلين ادلاوودي، طبعة دار الكتب العلمية. 	

الطبعة  	 املعارف،  دار  الزبيدي، طبعة  بن احلسن  واللغوين: ملحمد  انلحوين  طبقات 
اثلانية، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراـهيم.

اغية انلهاية يف طبقات القراء: لشمس ادلين أيب اخلري حممد بن حممد بن يوسف بن اجلزري،  	
طبعة مكتبة ابن تيمية، عين بنرشه ألول مرة اعم ))5))ـه( ج. برجسرتارس.

اللكيات  	 مكتبة  طبعة  حميسن،  سالم  حممد  ملحمد  العربية:  علوم  يف  وأثرـها  القراءات 
األزـهرية، الطبعة األوىل )404)ـه(.

مكتبة  	 طبعة  احلاجب،  بابن  املعروف  عثمان  بن  ادلين  انلحو: جلمال  الاكفية يف علم 
اآلداب، الطبعة األوىل )0)0)م(، حتقيق: ادلكتور صالح عبد العظيم الشاعر.

القاسم اهلذيل، طبعة مؤسسة سما  	 القراءات اخلمسن: يلوسف بن يلع أيب  الاكمل يف 
للتوزيع والنرش، الطبعة األوىل )8)4)ـه(، حتقيق: مجال بن السيد بن رفايع الشايب.

اخلانيج،  	 مكتبة  طبعة  سيبويه،  امللقب  برش،  أبو  قنرب،  بن  عثمان  بن  لعمرو  الكتاب: 
القاـهرة الطبعة اثلاثلة )408)ـه(، حتقيق: عبد السالم حممد ـهارون.

الكشاف عن حقائق غوامض اتلزنيل: ملحمود بن عمر جار اهلل الزخمرشي، طبعة دار  	
الكتاب العريب، الطبعة اثلاثلة )407)ـه(.
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الكناش يف في انلحو والرصف: لعماد ادلين إسماعيل بن يلع بن حممود، طبعة املكتبة  	
العرصية للطباعة والنرش، دراسة وحتقيق: ادلكتور رياض بن حسن اخلوام.

الالمات: لعبد الرمحن بن إسحاق الزجايج، طبعة دار الفكر، الطبعة اثلانية )405)ـه(،  	
حتقيق: مازن املبارك.

لسان العرب: ملحمد بن مكرم بن منظور اإلفريىق، طبعة دار صادر، الطبعة اثلاثلة )4)4)ـه(. 	

األعليم  	 مؤسسة  طبعة  العسقالين،  حجر  بن  حممد  بن  يلع  بن  ألمحد  املزيان:  لسان 
للمطبواعت، الطبعة اثلانية )90))ـه(، حتقيق: دائرة املعارف انلظامية باهلند

مباحث يف علوم القرآن: لصبيح الصالح، طبعة دار العلم للماليني، الطبعة الرابعة والعرشون. 	

جماز القرآن: أليب عبيدة معمر بن املثىن اتلييم ابلرصي، طبعة مكتبة اخلانيج ))8))ـه(،  	
حتقيق: حممد فواد زسگني.

الفتح عثمان بن جين  	 القراءات واإليضاح عنها: أليب  املحتسب يف تبين وجوه شواذ 
املوصيل، طبعة وزارة األوقاف، املجلس األىلع للشؤون اإلسالمية )0)4)ـه(.

املحـرر الوجـزي يف تفسـر الكتـاب العزيـز: أليب حممد عبـد احلق بن اغلـب بن عطية  	
األندلـيس، طبعة دار الكتـب العلمية، الطبعـة األوىل )))4)ـه(، حتقيق: عبد السـالم 

عبد الشـايف حممد.

العلمية،  	 الكتب  دار  طبعة  سيده،  بن  إسماعيل  بن  لعيل  األعظم:  واملحيط  املحكم 
الطبعة األوىل )))4)ـه(، حتقيق: عبد احلميد ـهنداوي.

خمتار الصحاح: لزين ادلين حممد بن أيب بكر الرازي، طبعة املكتبة العرصية وادلار  	
انلموذجية، الطبعة اخلامسة )0)4)ـه(، حتقيق: يوسف الشيخ حممد.

خمترص العبارات ملعجم مصطلحات القراءات: إلبراـهيم بن سعيد ادلورسي، طبعة دار  	
احلضارة للنرش، الطبعة األوىل )9)4)ـه(.

الرسالة،  	 القرآن: أليب حممد ميك بن أيب طالب القييس، طبعة مؤسسة  مشلك إعراب 
الطبعة اثلانية )405)ـه(، حتقيق: ادلكتور حاتم صالح الضامن.
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معاين القراءات: أليب منصور حممد بن أمحد بن األزـهري، طبعة مركز ابلحوث يف لكية  	

اآلداب، الطبعة األوىل )))4)ـه(.

معاين القرآن: أليب احلسن، سعيد بن مسعدة، املعروف باألخفش األوسط، طبعة مكتبة  	

اخلانيج، الطبعة األوىل )))4)ـه(، حتقيق: ادلكتورة ـهدى حممود قراعة.

معـاين القـرآن: أليب زكريا حيىي بن زيـاد الفراء، طبعة دار املرصيـة للتأيلف والرتمجة،  	

الطبعـة األوىل، حتقيـق: أمحـد يوسـف انلجـايت، وحممـد يلع انلجـار، وعبـد الفتـاح 

الشليب. إسـماعيل 

معاين القرآن وإعرابه: إلبراـهيم بن الرسي الزجاج، طبعة اعلم الكتب، الطبعة األوىل  	

)408)ـه(، حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب.

معجم األدباء: لشهاب ادلين أيب عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرويم احلموي، طبعة دار  	

الغرب اإلساليم، الطبعة األوىل )4)4)ـه(، حتقيق: إحسان عباس.

معجم اللغة العربية املعارصة: لدلكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر، طبعة اعلم الكتب،  	

الطبعة األوىل )9)4)ـه(.

معجم املؤلفن: لعمر بن رضا كحالة، طبعة مكتبة املثىن ودار إحياء الرتاث العريب. 	

دار  	 طبعة  املسئول،  العيل  عبد  ادلكتور  لألستاذ  القراءات:  علم  مصطلحات  معجم 

السالم، الطبعة األوىل )8)4)ـه(.

معجم املطبواعت العربية واملعربة: يلوسف بن إيلان بن موىس رسكيس، طبعة مطبعة  	

رسكيس بمرص )46))ـه(.

معجم مقاييس اللغة: ألمحد بن فارس القزويين، طبعة دار الفكر )99))ـه(، حتقيق:  	

عبد السالم حممد ـهارون.

معرفة القراء الكبار ع الطبقات واألعصار: لشمس ادلين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد  	

ابن عثمان اذلـهيب، طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل )7)4)ـه(.
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مغـي اللبيـب عـن كتـب األاعريـب: لعبـد اهلل بن يوسـف مجـال ادلين، ابن ـهشـام،  	
طبعـة دار الفكـر، الطبعة السادسـة )985)م(، حتقيـق: ادلكتور مازن املبـارك، وحممد 

اهلل. محد  يلع 

العلمية،  	 الكتب  دار  طبعة  اخلوارزيم،  الساكيك  بكر  أيب  بن  يلوسف  العلوم:  مفتاح 
الطبعة اثلانية )407)ـه(، ضبطه وكتب ـهوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور.

طبعة  	 الزخمرشي،  اهلل  جار  عمرو  بن  حممود  القاسم  أليب  اإلعراب:  صنعة  يف  املفصل 
مكتبة اهلالل، الطبعة األوىل ))99)م(، حتقيق: ادلكتور يلع بو ملحم.

املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الاكفية: أليب إسحاق إبراـهيم بن موىس الشاطيب،  	
طبعة معهد ابلحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلساليم جبامعة أم القرى، الطبعة األوىل 

)8)4)ـه(، حتقيق: جمموعة حمققني.

املقتضب: ملحمد بن يزيد بن عبد األكرب، املعروف باملربد، طبعة اعلم الكتب، حتقيق:  	
حممد عبد اخلالق عظيمة.

املقدمة اجلزويلة يف انلحو: لعيىس بن عبد العزيز اجلزويل، طبع ونرش: مطبعة أم القرى،  	
الوـهاب حممد، راجعه: ادلكتوران:  العريب، حتقيق: ادلكتور شعبان عبد  الغد  مجع: دار 

حامد أمحد نيل، وفتيح حممد أمحد مجعة.

املمتع الكبر يف اتلرصيف: لعيل بن مؤمن املعروف بابن عصفور، طبعة مكتبة بلنان،  	
الطبعة األوىل )996)م(.

مناـهـج املؤلفـن يف توجيه القراءات دراسـة ومقارنـة: لدلكتور حممد حيىي ودل الشـيخ  	
جار اهلل، رسـالة علميـة، اجلامعة اإلسـالمية باملدينة املنورة.

طبعة  	 األنباري،  ادلين  كمال  حممد  بن  الرمحن  لعبد  األدباء:  طبقات  يف  األبلاء  نزـهة 
مكتبة املنار، الزرقاء، الطبعة اثلاثلة )405)ـه(، حتقيق: إبراـهيم السامرايئ.

نشأة انلحو وتاريخ أشهر انلحاة: للشيخ حممد الطنطاوي، طبعة مكتبة إحياء الرتاث  	
اإلساليم، الطبعة األوىل )005)م(، حتقيق: أيب حممد عبد الرمحن بن حممد بن إسماعيل.



68

اِن تَوِجيُه الِقَراَءاِت َواالِستِشَهاُد بَِها ِف كَِتاِب اجَلَن ادلَّ

ادلين أيب اخلري حممد بن حممد بن اجلزري، طبعة  	 العرش: لشمس  القراءات  النرش يف 
املطبعة اتلجارية الكربى، حتقيق: يلع حممد الضباع.

ـهمع اهلوامع يف رشح جع اجلوامع: لعبد الرمحن بن أيب بكر جالل ادلين السيويط،  	
طبعة املكتبة اتلوفيقية، حتقيق: عبد احلميد ـهنداوي.

الرتاث  	 إحياء  دار  طبعة  الصفدي،  أيبك  بن  خليل  ادلين  لصالح  بالوفيات:  الوايف 
)0)4)ـه(، حتقيق: أمحد األرناؤوط، وتريك مصطىف.

وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: لشمس ادلين أمحد بن حممد بن خلاكن الربميك،  	
طبعة دار صادر، حتقيق: إحسان عباس.
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